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ELOSZO. 

Műveltségszavaink eredetének vizsgálata vezetett hat évvel 
ezelőtt arra a meglepő észleletre, hogy nyelvünk jövevényelemeiuek 
eddig ismert legrégibb rétegén, a törökön túl is vannak külső 
ethnikai érintkezések folytán keletkezett rétegek, naég pedig az 
árja (indo-iráni) és kaukázusi nyelvek köréből való származás két
ségtelen bizonyságaival. Rendkivül fontosnak mutatkozott előttem 
e tény nemcsak nyelvészetünk, hanem a magyar őstörténet szem
pontjából is, a még inkább fokozta érdeklődésemet iránta az a 
tapasztalat, hogy az árja ós kaukázusi nyelvek hatása közösnek 
igazolható ősi elemekben kiterjed a finn-magyar nyelvek egész vo
nalára, sőt ezen túl még a szamojódségre, tehát e nyelvek életének 
legtávolabbi korszakában kezdődik. A tárgy irodalmának tanulmánya 
csakhamar fölvilágosított arról is, hogy nézetemmel — mely nálunk 
pár évvel ezelőtt csaknem oly képtelenségnek tetszett, mint akár a 
héber-magyar nyelvrokonság eszméje — éppenséggel nem állok 
egyedül; hanem hogy azt bár a részletekben eltérő magyarázatok
kal s alap-felfogással mintegy másfél század óta a bel- és külföldi 
tudósoknak szakadatlan sora hirdeti, legutóbb különösen TOMA-
soHEK, ki a Hzóban forgó nyelvi hatások közül az árjának történeti 
hátterét is nagyjában kimutatta. A mit e téren az első futólagos 
körültekintés alapján eredmónykép megállapíthattam, azt az «Eth-
nographia» folyóirat V. kötetében siettem hazai közönségünknek 
tudomására hozni ;*) beláttam azonban mindjárt, hogy az itt levont 

*) V. tárh'ygytil foglalkoüó kösileiuányeim tartalmának i'övid ismer-
totiiHÓt 1. u. i. a büvozotósbon (87—S!). ós !)9. 11.) 
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következtetések tudományos hitele még megerősítésre szorul, ehhez 
pedig múlhatatlanul szükséges az alapjuk gyanánt szolgáló nyelvi 
egyezések adatainak újból való tüzetes s lehetőleg széleskörű meg
vizsgálása. 

így keletkezett a jelen munka, mely első kísérlet a finn-
magyar nyelvekbe jutott régi árja és kaukázusi elemek rendszeres 
tárgyalására. Az itt nyújtott első kötet bevezetésében a kér
dés történetét, azután pedig a magyar szójegyzéket tartalmazza, 
vagyis amaz árja és kaukázusi egyezéseket, melyeknek megfelelői 
a rokon nyelveken kívül a magyarban is kimutathatók, esetleg 
csak a magyarban találhatók. Az árja és a kaukázusi nyelvek 
hatásának amaz adatai, melyek a magyarban nem, hanem csu
pán a rokon nyelvekben találhatók, egy következő kötet számára 
vannak fentartva, bár ennek anyagából különösen hol valamely 
hangtani megfelelés igazolása, vagy fogalmi kapcsolatok bemuta
tása kívánta, egy rész előzetesen érintve van már itt is. Men
nél kevésbé tájékoztat bennünket az okiratos történet az e mtí-
ben fejtegetett nyelvi érintkezések alapját tevő ethnikai mozgal-
makrólj s viszonyokról, annál inkább szükségesnek véltem a sző-
kincsbeli egyezések minden részletére nézve a bizonyítást, s e 
törekvés gyakran vezetett az eddigi nézetek bírálásához, illetőleg 
újabb adatokkal való megerősítéséhez. A rokon nyelvekkel való 
egybevetésekben felejthetetlen nagy mesteremnek, BunENznek 
((Magyar-Ugor összehasonlító Szótárán szolgált számomra főfor-
rásul, mert e mű minden' fogyatkozása mellett korszakalkotó 
nyelvtudományunk történetében s ma is első sorban irányadó. De 
bár így tárgyalt egyeztetéseimnek finn-magyar része több esetben 
részben vagy egészen BUDENZ kutatásain alapúi, a felsorolt adatolv 
mégsem azonosak, hanem művemben a MügSz. megjelenése óta 
közzétett helyesebb hangjelzésű s bővebb anyagforrásokból vannak 
merítve; e mellett sokszor az ismertekhez új adatok csatlakoznak 
8 a kétes értékűek elmaradtak, úgyhogy efféle czikkeim a MügSzó-
tárban megfelelők javított és bővített változatainak vehetők. 
Az árja nyelvek^köréből vett idézeteimet s fejtegetéseimet korunk 
legnagyobb ezak'tekintólyeinek müveiből merítettem, minden egyes 
esetben megjelölve a forrást, honnan valók. Főkép oly adatok sze
repelnek e területről hasonlításaimban, melyeknek története is 
világos akár a nyelvemlékek, akár a nyelvrokonság révén. Nem volt 
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módom e szempont követésére a kaukázusi nyelveknél, melyek
nek egybeluisonlító vizsgálataihoz csak EEOKEET műve nyújt kevés 
és nem eléggé megbizható előmunkálatot. 

A ki rendkívüli messzeségnek homályos légkörében föltetsző 
jelenségeket igyekszik megállapítani, el lehet rá készülve, hogy 
megíigyclóseinek nem minden részletét fogja helyesnek elismerni 
az utána jöv(), kedvezőbb viszonyok közt eszközölt vizsgálat. Yajmi 
jól tudom vállalkozásom merészségét magam is, midőn e műben 
szerény erőmmel egy oly problémának tisztázását jelöltem ki fel
adatúi, mely nehezen belátható törtónetelőtti korokra vonatkozva 
már sok gondolkodó elmét kifárasztott s igen lehetőnek tartom, 
hogy idevonatkozó nézeteimnek tetemes része fog áldozatul esni 
a kritika, talán elnő sorban a magam kritikája irtó műveletének. 
Hiszen ama néhány óv alatt is, mely e műnek megkezdése s befe
jezése között letelt, sok pontra nézve jutottam helyesebb belátásra 
s változott véleményre, úgy hogy ezekről «Pótlások és belyre-
igazitásoki) czímeu külön függelékben tartottam helyén valónak 
számot adni. IMzonyos, hogy majd a rokon nyelveknek ngyanily 
irányú átkutatása K különösen a mindezekre következő hangtani 
összefoglalás még további nyesegetéseknek fogja feli'smertetni 
szükségét; mindamellett azt reméllem, marad az itt leirt észle-
letekben ezek után is annyi hasznavehető, hogy nem kell már ezek 
miatt sem az o műre fordított fáradságot a tudomány szempont
jából kárbaveszettnek tartanom. Az ismeretek minden ágára nézve 
áll, hogy (ssak tévedések erdőin keresztüljuthatunk a végleges igaz
ság tisztázáfsához; de különösen meg kell barátkoznia e gondolattal 
egy oly tér munkásának, mint a finn-magyar összehasonlító nyelv
tudomány, liűl az előbbi félszázad nagy tevékenysége mellett is még 
mindig híján vagyunk a legfontosabb előmunkálatoknak s gyakran 
a legelemibb tények hiteles megállapítása is rendkívüli nehézsé
gekkel jár H külön tanulmánykitóréseket követel. A ki munkálko-
(hÍHunlv H olühaladásunk számtalan akadályát ismeri, az meg fogja 
becsülni a szerény mécsest is, melylyel tárgyunknak valamely homá
lyos pontját földerítenünk sikerült s nem fogja azonnal követelni 
azt a minden részletet bevilágító hatalmas fáklyafényt, melylyel 
szerencsésebb körülmények közt haladhat előbbre a diadalmaskodó 
kutatás. Egy oly feladatnál, mint az őskor árja és kaukázusi jöve
vényszavainak kimutatása, természetesnek fogja találni az avatott, 
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hogy nem lehet egyszerre minden mellékkörülmény okát oly biz
tossággal megállapítanunk, a hogy ez pl. az újabb nyelvtörténeti 
korokba eaö német vagy szláv elemeknél lehetséges. 

Ama kérdésnek tüzetesebb vizsgálatát, hogy szorosabban 
meghatározva mely árja és kaukázusi nyelveknek tulajdonítható a. 
finn-magyar nyelvekben ily részről mutatkozó hatás s hogy ez 
minő korszakokba teendő, czélszerüen halaszthatjuk akkorra, mi
dőn e feladathoz rendszeres tárgyalás alapján már a rokon nyelvek 
adatai is rendelkezésünkre állanak. Szükségesnek tartom ezért e 
helyt is annak hangsúlyozását, hogy egybevetéseim az egyes árja, 
vagy kaukázusi nyelvek alakjaival még a legszorosabb azonosság 
esetén sem jelentik azt, hogy az illető magyar, vagy rokon nyelv-
beU szó éppen a felhozott árja, illetőleg kaukázusi nyelvből való, 
hanem egyelőre csak azt, hogy ezen nyelvkörökbóí, míg az átadó 
nyelv maga tudásunknak mai fokán ismeretlen (1. e pontra nézve a 
bevezetésnek 117. lapját). E tekintetben török jövevényszavainkkal 
sem vagyunk kedvezőbb helyzetben, mondhatjuk pl. hogy a magy. 
kék < osagat. kök, ozmanU gök ((kóki); de azért csak annyi bizonyos .̂ 
hogy az idézett török adatok a magyarral azonosak s hogy vele 
szemben eredetiek; de korántsem mondhatjuk, hogy a magy. kék 
épen a csag. kök átvétele. Annyit azonban már is világosan látha
tunk, hogy az árja és kaukázusi nyelveknek hatása a finn-magyar
ságra nem egységes sem a nyelvek, sem a hatás korszakai tekinte
tében. Vannak az idetartozó jövevényszavak közt olyanok, melyek
nek átvétele a finn-magyar nyelvek közösségének korába esik, 
mások később a finn-magyar nyelvcsaládnak ágakra való bomlása, 
után jutottak a keleti nyelvcsoportokba, ismét mások még későbben 
az egyes nyelvek külön alakulásának idejében. Tannak árja elemek 
nyelveinkben, melyeknek hangalkata ó-ind, melyeknek ó-perzsa, 
avesztai, pahlavi, újperzsa s osszét jellegű s hasonló megoszlás 
észlelhető a kaukázusi elemek közt is. Nem fog ez a jelenség oly 
képtelenségnek tetszeni, hogyha fontolóra veszszűk, hogy szláv 
jövevényszavaink között is pl. a mesgije ó-bolgár, a megye szerb, a. 
haluska tót, a diisnok cseh, a vutki orosz eredetű s hogy e külön
féle szláv elemek az utóbbi évezred különféle koraiban lettek 
nyelvünk alkatrészeivé, ép úgy, mint csaknem századok szerint 
tagolható nyelvünk német jövevényszavainak keleté. Ha efféle 
nyelvi hatások véletlenül nem a jelen, hanem a múlt évezredben 
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keleti hazájában érték volna a magyart s az illető nyelvek közül 
nem maradt volna korunkig más, csak pl. az orosz és szerb, tűnőd
hetett volna eleget a mai kutató, hogy miért van a mesgye szóban 
«;?/ az orosz meiía és szerb med'a alakokkal szemben, vagy hogy 
mikóp eredt a haluska szókezdője előbbi í̂ -ből s csak azt adhatta 
volna válaszul a függőben maradt kérdések iránt türelmetlen kri
tikusnak, a mit a magam adott esetében alkalmazok, hogy t. i. 
várjunk és kutassunk tovább : a mit ez idő szerint még nem látunk 
elég világosan, talán ezután jobban kivehetjük. Mindenesetre 
mondhatjuk, midőn az állandó települtség mellett is ily különféle-
séget észlelünk az egyazon nyelvkörből eredt idegen elemekben, 
hogy ez még inkább föltehető a magyar s vele rokon népek régi 
nomád életviszonya mellett, melyben az egyes törzsek hol szót
válva, hol összeverődve maguk is szívesen cserélgették tartózkodá
saik helyeit, de politikai eseményektől is kényszerítve jutottak 
újabb meg újabb idegen népekkel érintkezésbe. Évezredekre ter-
iedö múltja volt már a magyar nyelvnek, mielőtt a magyar nép a 
történet látóbatárán megjelent s ama törzseknek élete, melyek e 
nyelvet s rokonait beszélték, nem fogható föl máskép, mint állandó 
tolongásnak, ide-oda való vándorlásnak a sskitha gyűjtőnév alá 
foglalt különböző nyelvjárásokat beszélő s részben szintén nomád 
életű árja, kaukázusi s bizonyára még más fajokhoz is tartozó 
nemzetiségek közt. A finn-magyar nyelvek régi jövevényszavainak 
változatosságában ez a mozgalmas történet tükröződik. 

Budapest, 1901. február hava. 
MUNKÁCSI BEBNÁT. 
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A tndományszakolc története gyakran mutatja, hogy vannak 
viszontagságos sorsú kérdések és igazságok, melyeknek kisebb-
nagyobb tárgyköre hosszú időkön, esetleg századokon át foglalkoz
tatta különösebb eredmény nélkül a kutató elméket, alapja volt a 
legképtelenebb félreértéseknek s elkeseredett kritikai küzdelmek
nek elannyira, hogy ezek következtében problémája már-már vég
kép leszorúltnak tetszett a komoly vizsgálódás teréről: midőn 
valamely merőben más szempontból kiindult búvárlat rájött várat
lanul a rejtelem nyitjára, fölfedezte kapcsolatait s a tökéletesebb 
eszközökkel most újra megkiséiiett nyomozás soha nem remélt 
nagybecsű kincseket hozott fölszinre az eddigelé értéktelennek 
képzelt területen. Ilyenek összehasonlító nyelvtudományunk terén 
az á r j a és k a u k á z u s i nj'elvekkel való érintkezés kérdései. 
Ki hitte volna, bogy azon csaknem megsemmisítő ítéletek után, 
melyekkel JEENEY és HUNFALVT PIL az ide vonatkozó munkálato
kat sújtották, még vissza kelljen térnünk a bennük foglalt tévely
gésekhez, sőt ehsmeréssel lesz kötelességünk kiemelni, hogy számos 
és nagy hibáik közepett vannak maradandó becsű megfigyelések 
is?! Valóban a győzedelmes irány tudományos vitákban sem oszt 
mindig föltótlen igazságot a legyőzött részére; az önmérséklés 
hiánya gyakran rombolja le itt is a gyöngébb ellenfél álláspontjá
ban az értékes elemet együtt az értéktelennel. Nagy kárára nyelv
tudományunk és őstörténetünk fejlődésének ez törtónt az árja és 
kaukázusi nyelvrokonság téves eszméi ellen vívott harczokban is, 
melyekbon az érdemes úttörők a szükséges határon tiilterjedt buz
galommal kiirtották a gyommal együtt a hasznos plántát s nem 

MnnkácBÍ B. Árja I5R knuk. elGmek. ^ 
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méltatták figyelemre, hogy a leczáfolt fejtegetésekben voltalc mégis 
félre nem ismerhető, biztos tények, elfogadható tótelek, mel.vek ép 
úgy megérdemelték volna szakértői gondozásukat, mint kés/ibb n 
török-magyar nyelvrokouság hibás tanitása kapcsán fölhozott he
lyes és helytelen adatok. Egész emberöltön át hevertek parlagon 
ez egyoldalúság következtében a kutatás jelzett feladatkörei s ki
váló tanulságaiktól talán most is el volna zárva tekintetünk, ha a 
külföldi tudomány az indogermán őstörténeti vizsgálódások révén 
azokat véletlenül föl nem fedezi s útmutatást nem nyújt, hogy e 
kincses bányákban vannak nekünk is keresni valóink. 

A finn-magyar nyelvrokonság eszméje még úgyszólván de
rengésének korszakát éli, midőn már észreveszik, hogy a magyar 
nyelv szókincsében árja eredetű elemek is találhatók. FISOHEH JÁ
NOS BBERHAED 1756-ban irott a De origine ü'iigrorum» czímű kis ér
tekezésében találjuk ennek első említését, mely kimutatván a 
magyar számneveknek a legközelebbi rokon nĵ elvekóvel való szo
ros egyezését a következő — egyszersmind a magyar mythologiai 
kutatások történetét érdeklő — megjegyzéssel egészíti ki közlését: 
( (Deprehendi et Indica, ve i si m a v i s Persica, in h o c 
i d i o m a t e v o c a b u l a , qualia suut: unus : ungrioe elcj (így!), 
decem : tiz, mille : ezer; indice et persiee: ik, dosj] liesar. Sed ante 
omnia nomen Dei, quod TJiigri Isten efferunt, admodiim memora-
bile est. Versavit mentem diu ea cogitatio, undenam illud nomen 
Europceis auribus tam inusitatum, quidque denotaret? Tandem 
revoeavi in memóriám, esse illud nomen, quod Fersae igiiicolae 
tribünt Deo. [Persas ignicolse Deum nominant: Yezd; vid. d'HBR-
BELOT: Bibi. Oríent. a,Tt:Fa7-s.] Quaratione et originem ipsius vo-
cabuli mihi cernere visus sum: est enim ea ajjpelatio ab igne, qui 
Chaldajis (et a Chaldasis oultum ignis acceperunt Persse) Esclita 
dicitur . . . F 0 r t a s s e i p s i a 1 i q u a n d o J u g r i s u p e r s t i-
t i o n e m a g o r u m i m b u t i f u e r a n t : s a n e in p l u r i m i s 
S i b i r i ifi p 0 p u 1 i s r e 1 i g i 0 n e m v e fc e r u m P e r s a r u m 
d e p r e h e n d i 8 s e m i h i v i s u s s u m.»'*') Hasonlóképpen nyi
latkozik éleslátású történetírónk (fSibirische Geschichten (St. Peters-

* í 

'•') L. EisoHEEnek a Quaestiones Petropolitanae» (Gottingie, 
1770) czím alatt SoHLÖZEatöl kiadott értekezés-gyűjteményében : 
37. lap. 
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burg, 1768) czímű híres művében, hol szintén kapcsolatban a ma
gyarnyelv rokonsági körének tárgyalásával így ír: (iMan kami aber 
nicht láugnen, dass viele T a t a r i s c h e w ö r t e r̂  j a a u c b s p u-
r e n von d e r altén P e r s i s c h e n s p r a c h e u n t e r i h n e n 
a n g e t r o f f e n w é r d e n , als unter den zahlen ist tiz ,z6hen', 
szag ,hundert' und ezer ,tausend' persiscb. Und in dem namen 
,Gott', den die Ungarn in ihrer sprache Isten nennen, kommen sie 
mitkeinem einzigen unter allén Tschudischea völkern, aber •wol mit 
den altén Persern überein, bei welcben Jisdan der name der ,guten 
Gottheit' ist. Und hieraus könnte man einiger massen schliessen 
nicht nur, dass in den a l t é n z e i t e n d ie J u g r i n a h e r 
g e g e n P e r sie n z u m ü s s en g e w o h n e t b a b é n , son-
d e r n a u c h d a s s s ie der M a g i s c h e n r e l i g i o n zuge-
t h a n g e w e s e n , welches ich auch aus andern spuren "wabr-
scheinlich maehen könnte» (I: 133—134.11.). Csaknem ugyané 
szavakat ismétli SOHLÖZEE, (Aug. Ludwig) «• Alhjcnuine Nordische 
Geschichte» (Halle, 1771) művében (422. 1.), mi a fölfogás érdemé
nek nem csekély elismerését jelenti, tudván azt, hogy SCHLÖZEB 
korának egyik legszigorúbb történetkritikusa volt, ki kiméletleníil 
tudta sújtani a félszeg irányokat és tévedéseket. 

Hazai irodalmunk terén KALMÁB GVÖSGY (iProdromos idioma-
tis sci/thico-mogorico-chvno- (scv tlunno-) Avarici sive Adjoaratus 
Criticus (Posonii, 1770)» művében találkozunk először magyar
perzsa egybevetésekkel. Ezek többnyire minden kritika nélkiil a 
szavak egyes hangelemeinek találkozására vannak alapítva (pl. 
(igazdac) ,diues, opulentus' a persico ghazdar ,thesaurum possidens, 
divitias habens'; társ a persico das ,socius'; tüz a persico ates 
jignis'; höz a persico koj'e .angulus')) 35. L); néha azonban — • bár 
rosszul értelmezve —helyes megfigyeléseket is tartalmaznak, minő 
pl. az, hogy az ujperzsa b szókezdővel magyar megfelelőkben v 
állhat szemközt (unostri Maiores aliquando sonuerunt v [t i. & he
lyett]; hinc a persico bar, et scythioo bazár, petierunt: vár ,arx' et 
vásár ,mercatus'i) ; 13.1.), vagy hogy magyar szóvégi z ujperzsa 
/i-nak lehet egyértékese («Maiorea nostri finale/i mutauerunt in z 
aliquando; ex. o. téz, tiz a persico deh ,decem'i) ; 24.1.) ; FISOHEE-
nek azon fentebb említett észrevételét, hogy a magyar istenszóna,k 
a régi perzsák nyelvében akad egyező mása, ezen előzményről valrj 
tudomás nélkül bővebben fejtegeti s a régi magyarok vallási fogal-

1* 
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m-BÍnak egyéb közösségeivel hozza kapcsolatba CORNIDKS DÁNIEL ÍVA 
ö ({öommentatiodeB.eligionevetenmHimgaroruni') ozímü 17S5-btín 
írt s ENGEL KEKEszTÉLTtöl 1791-ben (Bécsben) kiadott értekezésé
ben. (iSicut Persas veteres" — írja e helyt (25. 1.) •— «I)<ium sua 
lingua vocarunt Esdan, ut THOMAS H Í D É in história rdiijionÍK ve-
terum Persanifla, aliique docuerunt: ita Hungari nomen Dei patrio 
sermone etiamnum Isten efferunt, apellatione prooul dubio ab iipw, 
qui Ohaldseis ^^PC^^^ dicitur, accersita» ; alább pedig (29.1.) hozzá
veti: ((Neque vei impius, vei absurdus fuero, si veteribus Hungá
ria easdem prorsus de Deo notiones adscribam, quas jam et Persaí 
olim de summo Numine conceperunt animis. C e r t e e u i m p r i s-
e i 8 H u n g a r i 8 c u m P e r s a r u m g e n t e e t V i c i n i t a H fi n i-
t i m a e t m a g n u s s e m p e r u s u s f u i t , quod plánum faeere 
facile poasem, si ferret hoc institutum meum. Ipsum adoo nomen 
Dei Isten, a Persis, nt vidimus, mufcuati sünt Hungari, Deum sub 
symbolo ignis perísque ac Persse venerati. Quin e t c í e r i m o -
n i a s s a c r a s ex P e r s a r u m i n s t i t u t o o b i r e s o l i t i , 
equoa perinde ac Persas, in saerifloiis suis immolarunt. Huc et 
illtid retuleris, quod Persai Deo sub dio et in editis montibua saori-
ficavei'int dooentibus BAENABA BRISSONIO et PIAD. CODWOBTHO; idem 
autem a Hungaris quoque factitatum esse ex ANONYMI Belae l í . 
Notarii (eap. 16.) constet." 

Szélesebb körben tette a magyar nyelv árja elemeit tanul
mánya tárgyává BEREGSZÁSZI PÁL, kinek idevágó művei: uPdnülc-
l07i inter lingiiam Persicam aique Hungaricam (ErlangíE, 1794)» 
és «üeber die Aehnlichkeit der hungarischen Sprache mit den nwr-
genlmdischen (Leipzig, 1796).» Múlt századbeli nyelvtudományi 
törekvéseink eme kiváló alakja nem részesült eddigelé azon mél-
tatásl)an, mely öt kutatásai érdeménél fogva megilleti."") Ennek 

"*') Különösen SOHLÖZER támadta rendkívül élesen BJSBEGSZÁSZI 
nyelvhasonlító törekvéseit. Ez utóbbi maga közli ellenfele egyik 
magánlevelének következő helyét (Ahnlichk. d. hung. Spr.: Éin-
leit. Y. 1.): (iLinguam hungaricam ramum esse insignia trun(;i 
Pinnici, extra dubium positum est, et doleo te id nescire. 
Adünitatem ,cum Lajjponum dialecto i'innica evidenter mon-
stravit P. SAJNOVITS, et nuperrime I. HAGEB. Talia legére debuia-
ses ante quam vei gry, saltem de Hebraica, Syr. Arabica 
adfimtate cogitares. Neo ullus de lingua Turoica' sermo esse 
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föoka különösen híressé vált utóbbi művének a tudományos világ
ban már ekkor közelismerésre jutott finn-magyar nyelvrokonság 
eszme ellen támadó ozélzata, melylyel szemben t. i. szerzőnk azt 
akarta bebizonyítani, hogy nyelvünk igazi keleti nyelv^ nem pedig 
éjszaki, (ilch glaube entdeckt zu haben» —írja könyve bevezeté-

potest.)) Másutt ugyancsak SOHLÖZEE «álmadozásoknak és emlí
tésre sem méltók))-nak ((iTraumereyen u. keiner Erwáhnung 
werti)) Ítéli BEEEGSZÁSZI eszméit (Nestor I I I : 119). Ezzel szemben 
elismeréssel nyilatkozik róla kortársai közül GÍAEMATHI SÁMUEL, 
kinek "Affinitás linguse Hungarica?)) müve következőket írja elő
szavában (XI. 1.): «In publieum edídit P. Beregszászi Professor 
coUegii ref. in Sárospatak, vír literatune orientális peritissimus 
mihique amicissimus, opus magnó eruditionis apparatu elaboratum, 
ex quo lector cognoscere poterit, in quibus lingua hungarica eum 
orientalibus convenit. Magna assiduitate scrutatus est vír diligen-
tissímus línguas orientales sequentes: Hebraicani, ChaldíBÍcam, 
Syriacam, Aethiopieam, Arabícam, Persicam, Tureicam, Curdicam, 
Zendicam, Pehlvicam, Kalmuckicam, Zingaricam, Hindostanicam, 
Indicam, Manschurieam, Tataricam, Sínensem, Armenicam, Gru-
sinioam, Georgianam; prasterea línguas occídentales : Valachícam, 
Bohemicam, Germanioam, Latinam, Italicam, Gallioam, Albanícam, 
eto. et quid-quid ín his laboré díuturno detegere potuít, vocabula 
undique pluríma notando, et Syntaxin earum línguarum subtiliter 
rimando, conseqenter illa, qufe hungaríco aliquíd afflne habebant 
sollicite congerendo ; in uuum corpus redegit, atqüe ita literaturae 
hungaricse amatoríbus thesaurum maximé íEStímabilem contexuit, 
qui ex eo multa admodum adhuc incogníta, ín linguaj patriíe na-
turam investigandam jaertinentia, et nexum ejus cum omnibus his 
línguis demonstrantia maxima cum voluptate haurire possunt, quo 
omnes boni patriae cives, tani hodierni, quam posteri, magna huic 
viro de republica Uteraria optime merito, gratitudine devincti sünt, 
fínmt(p.is.)> KÉVAI is elismeréssel nyilatkozik BEREGSZÁSZI keleti 
hasonlatairól: nMulta horum egregie iam sünt probata a Bereg-
szászío, quem honoris causa íterum nomino)) (Elab. Gramm. 50. 
lap). HuNPALVY szerint (Akad. Ért. 1855. évf. 103-—104.11.): «BB-
EBGSzÁszi nem ismer'te még a nyelvtudomány eljárását. Összehason
lítani a magyar nyelvet keletiekkel, azaz sémiekkel, indogermánok-
kai annyi, mint határozatlanná tenni a feladatot; mert keleten, 
vagyis Ázsiában mindenféle nyelv van, rokon és nem rokon. De az 
nem egészen BEREGSZÁSZI hibája, kora még nem volt megérve a 
valódi nyelvhasonlításra.» Hibázik itt HUNEALVY abban, midőn azt 
véli, hogy csak rokonítás kedvéért lehet és kell hasonlítani: a jö
vevényszók eredete is csak hasonlítás révén derül ki. 
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gében (1. 1.) — "class die Hungarische Sprache eine iicli t m o r-
g e n 1 á n d i s cb e G e b u r t, mithin den Semitischen aowobl, ab 
auch den Japhetiscben Sprachen in v i e l e m á h n l i c l i , odev 
um es mit einem wort zu sagen, f a s t m i t a l l é n b o k a n n t e n 
Asiatiscben Sprachen, der Hebráischen, Chaki., Syr., Aethiop., 
Arab., M o n g o l , P e r s., C n r d i s c h e n, Gr u s i n i ,s c, h e u u. 
T ü r k i s c h e n, m e h r o d e r w e n i g e r v e r w a n d t s e y, wo-
von jedoch die gelehrte Welt wenig, oder gar nichts weiss.» Ha tekin
tetbe veszszük, hogy a múlt század végén még nem voltak tisztázva 
a nyelvi egyezések ösi rokonságból s külső érintkezésből eredő tó-
nyeinek elválasztó kritérumai, valamint hogy a magyarnak a sémi 
nyelvekkel való egyes, különösen grammatikai hasonmásai meg
tévesztették a nagy EÉvAtnak is ítéletét, valóban nem vehető súlyos 
vétség számba BBREGSzÁszinak ama kifejezósbeli túlzása, melylyel 
a flrokon» szót alkalmazza e nyelvek viszonyára, annál kevósbbé, 
minthogy egyébként elég óvatosan és helyesen kifejti, hogy e neve
zeten csak íihasonlóságoti) ért (din vielem ac/mfe/í,"; a cziniben 
is: naehnlichheiU, nem : ((verwandtschaft»). Azt sem vehetjük na
gyon zokon a fajára büszke magyar írónak, hogy fölzúdul érzése 
HAGEK amaz állítására, mely szerint a magyarok Lappouiából szár
maznának."'') Ezekkel szemben rendkívül széleskörű ismeretre ós 
éleslátásra vall BEEBGSZÁszinak azon fölfedezése, hogy a magyar 
nyelv szókincsében igen jelentékeny számban vannak olyan elemek, 
melyeknek kapcsolatai— vagy mint ma értjük, külső nyelvi hatások-

)̂ Igen talpraesetten idézi BEBEGSZÁSZI ellenfele müvének 
(((Neue Be-weise der Yerwandtschaft der Hungarn mit den Lappliin-
dern; Wien, 1794i)) ezen tényleg botor következtetésére egy bírá
lójának következő észrevételét: nlst die Ungarísche Sprache wírk-
licb mit der Lapplándischen verwandt (welches noch uiclit bowie-
sen ist) so folgt d a r a u s ni cht, da s s d ie H u n g a r n a u s 
Lap pl and h e r s t a m m e n ; s o n d e r n v í o l m e h r , d a s s 
beyde vo r A l t e r s e i n e n g e m e i n s c h a f t l i c h G n 
S t a m m v a t e r und W o h n o r t ín i r g e n d e inom wilr-
mern Cl ima A s i e n s h a t t e n , w o r a u s die Lapp l i i n -
der gegen N o r d e n h ín , die T ü r k é n gegen M i t t a g , 
und die H u n g a r n gegen Abend h e r z o g e u . Dass Lapp-
land je so volkreich gewesen, davon scheint weder die Geschichte, 
noch die Lage und physische Beschaffenheit desselben Beweise zu 
enthalten» (Aehnl. 189. 1.). 
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ból eredő összefüggései — messze szétágazódnak a k e l e í c s a k -
n e m ö s s z e s n é p e i n e k n y e l v e i b e n. Ö mutatott ki először 
nagyobb számban egyezéseket a török, tatái", mongol ós mandsij 
nyelvekkel, előkészítvén ily módon az a l t á j i n y e l v r o k o n s á g 
eszméjének csak négy évtizeddel később bekövetkezett kialakulását. 
E helyt közelebbről érdekelnek bennünket az árja nyelvek egyező 
elemeire való utalásai, melyek között sok ma is föntartbató, becses 
adat is találkozik, mint pl. magy. v á r : ujperzsa baru, pehl. ivar 
((schloas, festung)) (98, 122. 1.) | m. á r npretium)): ujp. arz nwerti) 
(98.) I m. b ú s : ujp. kusch «íleisch» (103.) [ m. g u l y a : ujp. gála 
(lochsenheerdeu (103.) | m. i s t e n : ujp. jezdan, izclaii «gott» 
(109.); m. v á m : ujp. tvam «schukl; zoll» (109.)| m. k i n c s : ujp. 
kendsch <ithesaurus» (110.)| m. h é t : ujp. heft <isieben» (110.)| m. 
s z á z : ujp. sad «hundert» (111.) | m. e z e r : ujp. hezar «tausend» 
(111.) I m. k u t y a : ind kuüa nhundii (133.). BEKBGSZÁSZI volt az 
első, ki k a u k á z u s i nyelvet (a grúzt) voirt magyar hasonlításai 
körébe (Aehnl. 72.); sőt később megismerkedvén a szanszkrittal 
m a g y a r - i n d u s szók közlését is ígéri (L Tudományos Gyűjte
mény 1821. VIII: 90. 1.). Nem merőben tanulság nélkül valók a 
s é m i nyelvekre való hivatkozásai sem, melyek között szintén 
akad néhány kétségtelenül egybetartozó, azaz valamely közös vég
forrásban találkozó adat, pl. m. i z s ó p : héber ^"fí^ «hyssop» (86.) [ 
m. k é n e s : héb. JJ,! «sohatzi) (87.)| m. s z o m b a t : liób. Jn2lí2> 
(88.) I m. k a s z a b 01 : héb. '^í^p^ (ihaueni) (88.) | m. z s á k : héber 
pü? (88.) I m. p a l o t a : chald píab'S «palast» (91.) | m. t é r j é k 
«theriacai) : chaldp^^'^ri nthariaki) (91.) | m. k á v é : ar. ŝ .gjj (ikaffeei) 
(95.)|!m. k ö m é n y : a r . ^ji^l^ (ikümmeb) (94.)|m. i b r i k :ar. t3j j j ( 
(ikaffeetopfi) (95.) | m. l o m b i k « v a s destillatoríum»: ar. uCv.-ül 
(íretortex. Midőn ma a magy./cfls^aft «disznóölő, hentes» (MTsz.) 
eredetét kutatjuk s rájövünk bolgár kasap, kasapin, szerb kasapin 
(ifleischeri), illetőleg (honnan ez utóbbiak valók) oszmanli Imsah 
id. egyezéseire, szintén megjegyeznök, hogy emez ismét az arab 
V-JUW mása, mely mint fent idézett héber megfelelője mutatja, 
törzsökös sémi szó; s hasonlólcépen kiemeljük, midőn a magy. szom-
bat-ot közvetetlenül az ószlovén sahota átvételének magyarázzuk, 
hogy emez ismét többrendű közvetéssel a héber sabhat-xsi vezet
hető vissza. Jól tudjuk, hogy idegen eredetű szók vizsgálataiban 



S MUNKÁCSI BEUNÁT. 

vajmi nehéz sokszor a közvetö nyelvterületek megállapítása mai 
eszközeinkkel is s nem csodálkozhatunk rajta, hogy ilyenekre iiézve 
BEREaszÁszinál nem találunk helyes fölfogást, ki egyébként ezen, 
valamint más módszerbeli tévedéseiben nem áll alantabb kora, 
színvonalánál. 

Valamint a finn-magyar nyelvrokonság eszméje SCHLÖZER-
ben és nálunk PaATban, úgy találnak BEEEGSZÁSZI kutatásai a tör
ténetírók közt követöt FESSLEEben (Ignatz Aurelius), kinek »'Die 
geschichte der üngern und ihrer Landsassen (Leipzig, lS15)i) míive 
a magyarokat é j s z a k i I n d i á b ó l k i v á n d o r l o t t t ö r ö k 
e r e d e t ű n é p n e k tartja ( I : 186. 1.) sezzel véli megmagyaráz-
hatónak a benne előforduló «ind, pehlevi, perzsa és snauaxkrit 
szavakati) is (I: 185. 1,), minők a művének elaö kötetéhez csatolt 
finn-magyar összehasonlító szótáblázatok jegyzetei szerint: magy. 
k ö n y ö k : indostani bengáli hmji, deeani kunji \ h íi s: bengáli 
gus, deeani goscht, perzsa guscht | t e j : bengah, deeani dud, mul-
tani djiid I t í z : bengáli des, das, deeani dos I s z á z : per. sjad, 
hen. sav, dee. sou \ e z e r : beng., dec. hazar, per., kurd hazar. Y. 
ö. ugyanitt még : c s o n t : abassini tschont.*) 

Uj világot derített a keleti nyelvek rokonsági és érintlcezési 
kapcsolataira KLAPBOTH G-YULÁnak kiváló nevezetességű kaukázusi 
íitlehása,-''-*') melynek függeléke {aKaukasische Sprachen: Anliang 
zur Eeise in den Kaukasus und nach Georgien») legelsőben nyújt 
az európai tudományosság részére bővebb tájékoztatást n. kaukázusi 
nyelvekről. Itt találjuk legrégibb említésétannak, hogy a Clranzag-i 
avarok THEOPHTLAOTUS Ogor-jaival, illetőleg az e nép fajból kisza
kadt Ooáp-okkal lehetnek azonosak, mit IÍLAPBOTH avval is igazol
hatónak vél, hogy több hunn történeti név a kaukázusi avarok 
közt is föltalálható. Erre vonatkozó adatai (12.1.): hunn üld, ül-
diii, XJldes: avar JJldin aeine awarische famihei) | h. Aüila: av. 
^M7/ffl «ein háufiger mannsnamei) I h. Bkda, lkidach:a.v. Bu-

^) L. FESSLEB szóhasonlatainak bírálatát HUNFALVY PÁL ré
széről : Magy. Nyelvészet I I I : 79—84 11. 

•"•*') (1 Eeise ín den Kaukasus und nach Georgien unternommen 
in den Jahren 1807 und 1808, auf Yeranstaltung der Kais. Aka-
demie der Wissensobaften zu St. Petersburg, enthaltend eine voU-
stándige Beschreibung der Kaukasischen Lánder und ihrer Be-
wohner, von JÚLIUS von KLAPBOTH. I—II. Halle und Berlin, 1814. 
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dach (ifamüienname; Budach Ssultan» | h. EUak: av. Ellák (desg-
jiscber mannsnameu | h. Dingizik: av. Dingazik «familiennaine» | 
h. Eaxajj. <itochter des Attilái) : av. Múa nein jetzt veralteter wei-
bername)) | h. Balamir: av. Balamir (imannsnamei) || magy. Almus, 
Zolta, Led, Geisa, Sarolta: av. Armuss, Leél, Ssolta, Gaissa, Sa
rolta. Nyelvészeti szempontból még nevezetesebb következő meg
jegyzése : ((Eben so merkwürdig ist d i e b e d e u t e n d e ab n-
1 i e h k e i t d e r a u a r i s c h e n w u r z e 1 w ö r t e r m i t d e n 
d e r s a m 0 j e d i s c h e n, o s t j a k i a c h e n u n d a n d e r e n s i-
b i r i s o h e n s p r a c b e n , d i e e i n g r o s s e s l i o l i t ü b e r 
d e n u r s p r u n g d i e s e s v o l k e s v e r b r e i t e t ; noch ist es 
indessen zu früh auf diese data bypotbesen und conjeoturen zu 
bauent (12. 1.). Álljon itt pár példa azon kaukázusi és finn-magyar 
egyeztetések közül, melyekkel KLAPEOTH ez észrevételét támo
gatja; (14.1.) avar uassa, vaaas, uschi (íknabes (EBCKEETuél: 
avar vas, vacj, dido uzij: vogul uass, uss, usch, uiss (u. kiim) 
(iknabe» (helyesen ívilé, UH (ddeiu)), uS khum (iknabeo) | (16. 1.) 
andi t7mtóc/uK( baut» (EEOKBETűél: liarata -/?má' nfelb)): zűrjén 
kutsckik (kiicik ((feli, baut, leden)) | [íij.l.) akvLHa. likká ((knoolieni) 
EROKBETnél: kaitach likha, akusa liga, varkun, kubaesi liyjia) 
((knocheni)): osztják lúu, luch (EO. fö^ SO. Z(3M)̂  <(knoolleu») | (17.1. 
a.var tza, tzoa nstern)) (EBOKERTnél: tea, tcoa, tcua, karata coa id.): 
vog. snounoa, ssoioy, ssou (belyesen : sqio) id. | (21. 1.) avar hetco, 
itzo, imái hintzo (EROKBimiél: av. hetco, jötc, andi yinco, karata 
anca) (isteim) : zürj., votj. iti' (iz) id. | (21. l.)chunzagi toc/ior, andi 
perkol (EBOKEETnél: av. borox ((scblange»): vogul bjerko. perk (perek 
(iwurmu), magy. b o g á r (!) | (21.1.) avar osb; dido iss (EHOKBRTüél: 
av. ocj, áiáo is) ((ochs» : vog. oschka (uékci), votjak osch (os) id. | 
(22.1.) avar kcto, geto, andi cheto, gedu (EECKERTnél: av. khetha, 
andi gcdu) ((katzei): vog. kate (helyesen: katí), osztj. kyti{ÉO. háti, 
kiti) id. Hasonló egyeztetések találkoznak lÍLAPEOTHnak egyéb 
kaukázusi nyelvekből közölt szójegyzékeiben is, minők pl. (147. 1.) 
csecsencz kok ((fussi) (BECK. : qog, qiiag): zürj. kok id. | (157.1.) 
csecsencz ischa, avaria.ss (EBOK.: csecs, zisa, avar_yac, axiáiece, karata 
jaci) «sch.westeT)):YOgiűiss,ischa (cis ((jüngereschweste.r») | (157.1.) 
csecsencz maar (lehemanm) (ERŐK.: viar,: májra): cserem, mára 
(mari) id. | 163.1.) csecsencz lua, ingusi loo, la (EEOK. : csecs, luo, 
lo) (ischneei): mord. lou, lov id. || (199. 1.) esszét loaad «,wind)), 
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pehl. vad, kurd bah, ujper. bad (i\vind» (HÜBSOHMANN-UÍÍI : ossz. 
imd, veid, av. vdta): vog., osztj. wot, uáta (vog. rdt, viiot, EO. víit, 
mt) id. I (210.1.) osszét khart <ihof)) (helyesen; klLarth, h'iii): ziirj. 
/caría id. | (211. 1.) osszét tcach, tcauche <'salz» (helyesen : citx,'%. 
caftia): mgiú sjak, íísech, szamojéd schak, ssak (LV. .S'ÍÍX, .w/fi, 
osztj. schok id. A cserkesz nyelvről külön is kiemeli KLAPHOTH 
(228.1.), hogy egyes szavai a finn, s főkép a vogul és osztják nyel
vekével egyeznek, így: cserk. schug «salz» (EEOK. : kiil)ardin .SÍÍÍ///., 
sa,-psz\\gi áigu): vog. ssech, osztják schaM | cserk./tv/./ (lachilL) : vog. 
kaha, kap, chap (helyesen: ^ap), osztj. áap (ÉO. x«p, X'>p) \ «s«i-k. 
jin, in Kgrossi) (EBOK. : abadzech JÍHC, kabardin/m, sapszngi iiiej: 
vogul jeni {helyesen: jani'), osztj. on, unno (EO. ön). Az olíólékhöl 
kissé hamarosan levont következtetése (229. 1,): «Dieso Aehnlich-
keiten leiten auf den schluss, d asa d ie Tacherkcsm'n zu e i n e m 
s t a m m e mi t den Wogulen un A Ostiaken g e h ö r t habén , 
der sich aber schon in sehr altén zeiten in versehiodeno zweige 
geteilt hat, derén einer -wahrscheinlich die Simnen waren». 

A finn-magyar nyelvek szókincsének kaukázusi, különÖBou 
o s s z é t elemeihez sok becses adatot közöl KLAPEOi-Hnak másik 
híres müve, az «Asia Folyglotta» is, melynek első kiaxlása I'áris-
ban 1823-ban, másodika 1831-ben látott napvilágot. Itt találjuk 
többek közt először említve a következőket (88—97, 11.): osszét 
inarg (ígifU •.fLm-xmyrkky iá. \ osszét awsist, asuenta «8ilber» (helye
sen ^ÖMÍSÍ, avzeste): votj. asim (hely.: azveií) id. | osszét and/uii 
(istahli): votj. andan id. j osszét'suchsarine ((gold» (hely. -.su'^zarine): 
votj. sarne (hely.: zárni) id. | osszét ,v/a, ~siiski, siskin (ihaferu, akusa 
susul, ingus 'suju's: votj. iesö (hely.: éezi) id. | osszét gal, perzsa 
gaiv «ochse)) : votj. skaü (hely. jshal, skal) id. |! (198.1.) akusa kar-
íiblatti): zürj. koré (hely.: kor, votj. kwar) \ (198.1.) andi miaa, ku-
bacsi miísa «erdei) (EEOK. varkun musa, gvúz mitca): vot]. nmdein 
id.(hely.: mukm; v. ö.muza nanf die erde)), mims nvon der erdei))| 
(198.1.) georgiai t'it'i díingeri) (EEOK. : tMthiJ : zürj. tjutc id. (liely.: 
(kú); V. ö. lapp áite, vog. tul'ii id. | (198.1.) thuscVov, cári disclu) 
zürj. ííeri id. | (201.1.) georgiai hua. astein)) (EBOIC: grúz khiu, khiui) : 
vog. koiD (isteini) (hely.: káiü, kait)) : v. o. magy. kuvu. Ugyané mű
ben jelentkezik először annak észrevétele, hogy a magyarral rokon 
nyelvekben nemcsak osszét, hanem egyéb iránságbeli szavak is 
találhatók, így: (198.1.) zürj. nan «brot» (hely.: nan): perzsa nán 
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I (199. 1.) permi Ho?' «horni) (hely.: sur): perzsa lova, zd. Hreono 
(hely.: per. mni,zd. sru, srva)\ (199.:1.)votjákgíztZűW, «kelile» (hely.: 
íjuHon):-gaicazi gulu \ (200.1.) permi mórt, votj. murt «menschi): 
perzsa, pahl. mard, merd, zd. merete (hely. : mareta) id. | (201. 1.) 
permi kul dteufeli) (hely.: hul!) : per. g'ul \ (68.1.) finn^tm (imilchi) 
{helj.-.piima «geronnene milchu): pahl.pm (zd. paéman amilchi)) 
zürj., votj.dös (izehni) (hely.: das): osszét des (hely.: des, dcis), ör
mény dasn id. | mord. syre «üt« (hely.: sire) : per. ser (hely. : zar), 
zá. seorue (hely.: ^lurura), osszét saroncl, serind (Imly. : zarond, 
zürond). 

KLAPEOTH művei nagy hatással voltak hazánkban a magyar 
ethnologiai kutatásokra. Ama fölfedezés, hogy a kaukázusi avarok
nál hmm és régi magyar tulajdonnevek vannak divatban, igen jól 
illett a BiBOEBANSZÜLBTETT császár ama tudósításához, hogy az Etel
közből keletre fordult magyar töredék PEESIS tájékán telepedett 
meg, hol mint az őshaza emléke ismeretes volt a kumamelléki 
Madzsar város is, még pedig fönnmaradt romjainak nemcsak Bü-
soHiNG, LEEOHE, GMELIN, PALLAS és KLAPEOTH külföldi tudósoktói 
eredő tüzetes leírásai révén, hanem ezeket megelőzőleg TUEIÍAI SÁ
MUEL — vagy, mint BEREGSZÁSZI idézi (Aehnl. d. hung. Spr. 4. 1. 
jegyz.): TUEKOLI S. — orosz hadi szolgálatban állott magyar em
bernek 1725-ben Ásztrachánból szikszai rokonaihoz küldött levele 
nyomán."*') Hozzájárult mindezekhez, hogy KLAPEOTH kaukázusi 

*) L. e levél egész szövegét s adatai hitelességének bírálatát: 
Ethnogr. VIII, 459—463. 11. Régebben JERNEY foglalkozott törté
netével s a krimi magyarokra vonatkozó tudósításának helyreiga-
7,ításával (Keleti Utazás : 148—151. 11.) A szorosan ide tartozó rész 
így szól: (IMivel az Históriák Írják, hogy a Magyarok, Huunusok 
Scythiából jöttének Európában : .. n ezen Országban tudakoztam, 
hol laktaníî k. Azon Magyarok lakóhelyére reá akadtam : Lakások 
volt a Volga vize mellett igen fövenyes és erdötlen helyen . . . . . 
A Magyarok királya pedig lakott Kuma nevű folyóvíz mellett, 
mellynek Palotái jőíWiei rongyosak, de még ma is fenn állanak, és 
azon helyet ma is liivják Pogány nyelven Magyaraa/í . Magyar 
nyelven pedig sehol 'sem beszélnek, sem magyar faluk nintsenek. 
A mint pd. a Kalendárium írja, hogy Anno 445 a Magyarok vissza
tértek Soythiába, azon Magyarok letelepedtenek a Grimi Tatárok 
között, most is Crimben a Tatár Chán protectiója alatt 7 Magyar 
Faluk vágynak, mellyekben voltam én is. Ezen 7 Falukban Magya-
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szójegyzókeiben, valamint a rokon nyelvekkel, észrevehetők vol
tak hasonlatok a magyarral is, melyeknek tanulságát egybevetve 
a történeti adatokéval DANKOVSZKY GEKGELT OA. Magyar Nemzet 
maradéU az ősi lakóhelyekben (Pozsony, 1826)» ezímti niüvecskó-
jében nem habozik annak hirdetésével, hogy (fszcremm'si'nfí'ltalálta 
a Magyaroh maradélcit ugyanazon lalcólielyeikben, a mellyekbe 
KONSTANTIN Császár a Magyar Nemzetnek otthonn maradott részét 
tettei), vagyis a Kaukázusban (1. az előszót). Nyelvi egyeztetései 
közül álljon itt mutatóul pár példa: magy. kacsó dcaukáznsúl: 
Tcetschi, kaschu «nanus» (EBOK. : avar <//ie;j, andi jliam id.) | kő : 
kauk. kou «lapis» (EECIC: griiz khua, ingiloikhuvnj, láz khua, taliasz-
szaráni/«í/j | g a t y a ; kauk. C7Í,ÖÍ'SÍ «caligaei) (ERŐK. : csocsencz 
Xaái, Iák jaltu-xx^azagj \\ta,vchs,n «olimjudex (vide : Corpus 
Jmis Hungarici): kauk. turehoni <(judicium)i (EKOK. : vaiiuni, Iák 
talgati, likuss. talxJcun ((fürsti); osszét tharchon «gerieht, achieds-
gericht; riohter)); 1. Nyör 26: 363.) | h í d : kauk. chitl «ponsi) 
(osBzét x^d, yed)''^) | m é r e g: kauk. marg «venenumi) (esszét mnrg 
id.) I ezer: kauk. asi/í' «mille» (ERŐK.: csecsencz <;2ÍV, í;0(;r, kaitach 
azir, dzsek azar a perzsából). «Kaukázusi» gyanánt szerepel nála 
sok török egyezés is, mint pl, az oroszlán, eásm.ii, hélca, nzahul, 
halta, bicsak, csiger, kapu, ökör, teve, tyúk, kék, hoiriok, ijyümölcs, 
kényeső (kauk. geneszu='idm konessii, Cod. Cuman.; IÍADLOFF olva
sásában : könasü), sárga, ser (kauk. sira — tat. síra id.) stb. sza
vaké. DANKOVSZKY útmutatását követve írta meg EnníÍLyi JOZSKF 
pozsonyi mérnök «Sprache der Stammverwandten der Hungíirn im 
Kaukasus in 490 Wörtern durgesíelü und mit hnngarischen ver-
glichen (Ausgehoben_ aus JXJLIUS von KLAPBOTH'S líeise in den 
Kaukasus und dessen Beschreibung des östlichen Kaukasus; 
Pressburg, 1826))) czímű kis füzetkójét, melynek magyar-kaukjí-
zusi (illetve magyar-iráni és magyar-török) egybevetései kö
zött szintén találkozik néhány figyelemre méltó újabb adat, minők : 
magy. ravasz dfuchsi): kauk, ruvasz {oa&vMriiwas nfuchai)) | gaz : 
liwik. gasz (iheu» {öxm. gaz ((dornengewáchs))), ujper. gaz «tama-

rul beszéltének, ezen az 7 Falun és a mi Magyar Országunkcni 
kivül nintsen több)). 

•»') A zárjelben mellékelt alakok újabb forrásokban találliató 
megfelelők. 
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riske») I Ü r ü : kauk. urek, ur «lammi) (osszét: clig. iir, urek, tag. 
loarig id.) | ü r e g : kauk. úrik, uru (dóchi) (EEOK. : csecsencz hírig, 
uar,uort 'doch, vertiefung))) | h ú r : kauk. churr «sehne» (?) j gaz
d a g: kauk./íc/ítí^dzg (íreioh)) {osszétghazdug,ta,g.k]iazdki iá.) | ba
j u s z : kauk. mautz (imundi) (ERŐK.: chinnalug maC, tabasszaráni 
mucmuo «mund»; v. ö. avar mejcz nbart)) stb.) | a ó : kauk. sug, sok 
(isalz)) (ERŐK.: kabardin ,mg]i, áapszugi üigu id.) j t ö r v é n y : kauk. 
í arc/io?r (igerichti) (1. fentebb: tarchan) | b á r s o n y : kauk. barüna 
((seidei) (ujp. béresem id.) | k o n d á s z : kauk. chunda ((sehwein» 
(ERŐK. : andi xiíHíft id.) | t ö r : k a u k . ítíc.«sohwerti) (ERŐK.: örm., 
Iák, kubacsi, rutuli tur dsábeb)) | t a p l ó : kauk. tapchana, tapló 
((feuerschwammn (BBSSE jÁNOsnális: abadzechitaj:)^ id.) | r é szeg : 
kauk. rassec/ dbetrunkeni) {oaszét rasig khanin «sich betrinkeuD; 
khanin «tun, macheni)). 

k messzemenő ethnologiai következtetések, melyeket az utóbb 
említett kutatók főkép a kaukázusi nyelvek szókincsbeli egyezéseire 
építettek, JBENEY JÁNosban akadtak hivatott bírálóra, ki« Világosítds 
Asiában a Kaukázus hegyén lakozó Avarok és Kunságiak nyelvé
nek magyartalansága iránt (Szeged, 1829)i) czímű értekezésében 
korának viszonyai között valóban bámulatos elfogulatlansággal és 
belátással határozza meg a tárgyalt észlc-űetekböl okszerűen levon
ható tanulságokat. 0 nem tagadja a nyelvi hasonlatok tényeit; de 
Ítélete szerint mindez még egyes történeti adatok hozzácsatolásá
val sem elegendő bizonyíték az «atyaíÍ8ág» (s ez alatt ö nem ro
konságot, hanem nyelvi ós faji azonosságot ért) fölvételére. nOly 
Nemzetet vállalhat csak el a Magyar igaz Atyaflának», — írja e mü
vében (13. 1.) — <imely nyelvében, akár mi dialektusbeli külömb-
sóg mellett is elannyira hasonlít hozzá, hogy a beszéd szolgálati
nál fogva annak gondolatait s érzéseit felfoghassa; légyen bár szo
kásában s ruházatában különböző amazétól. A nemzeti azonosság
nak s vér szerinti atyafiságnak ha ezen csalhatatlan próbakövén 
vizsgálja a kritikus olvasó DANKOVSZKY és ERDÉLYI urak összevetett 
vállakkal egy ozélra intézett munkáit, lehetetlen nem tapasztalnia, 
hogy a pályát, mellyen indultak, kezdetinél tévesztve, nagy fontos
ságú állításaikat a történeti bizonyosság szégyenére a lehetőség 
lépcsőjéig sem emelték fel ez érdemes írók. Az első némelly régi 
históriai dátumokat KLAPROTH üdvari Tanácsnok Utazási leírásá
val egybe vetvén, ebből húzott hibás magyarázatoknál fogva az 



,14 MUNKÁCSI EBEN AT. 

Avarokat és Karacsaiíúiat tartja Magyaroknak. Kereken kimondva: 
egy-két szónak, n é v n e k m a g y a r h a n g z a t a s j e 1 e n-
t é s e a gy ö z ö fegyver , m e 1 y 1 y e 1 egy ívnyi futó inisocHká-
ban k i V i V 011 n a k k é p z e 1 i a n e h é z k ó r d ó H t, f e l t a l á l t -
t a k n á k a Magyar m a r a d é k o k a t . Magasabb polczán áll 
Nemzetünk a História és Philologia kritikai ösmeretónek, hogy 
sem egynehány szó hasonlatosságára építené származási történe
tét és DANKOVSZKY Úr értekezéseinek általa hiiin reménylett foga
natosságot engedne. M e n n y i a t y a f i N e m z e t e k r e , mi te
m é r d e k M a g y a r o k r a t a l á l h a t n é k a v e r s é g i l l y o t ó n 
p r ó b á i n á l fogva e ke rek fö ldön? ! " Az avar nyelvijén, 
folytatja más helyütt (19. 1.) szerzőnk, ataldltatiuílc tigilan, vulii-
mint más ottani népeiméi is mienlúvel közös szavak; de azokból 
atyafiságot, szoros vérséget határozni nagy inconsequentia volna, 
Túl vagyunk már azon, hogy a Török Nemzet Magyar szárma.zá-
sáról s atyafiságáról vagy csak kérdést tennék: mégis csekély szor
galommal mintegy 300 magyar értelmű török szónál többet talál
tam én. így van a dolog más keleti nyelvekkel, különösen a Kau-
káziakkal; egész napkektd azért Magyarok régi hazájának, népeit 
magyar maradékoknak állítani tűrhetetlen, de. rgyszersmiml nevet
séges vakmerőség volna. Ez régen ösmert igazság, melyet most sem 
tagadhat senki, ha csak az Emberi nemzet törtenetének fonalát 
balgatagul szétszaggatni nem töreksziku. Hogy miként kell mégis 
magyaráznunk a kaukázusi hasonlatokat, arra nézve JEBNEY így 
Télekedik (25.1.): ((Midőn a kaukasziai nyelvek ösmeretónek vezér-
csillaga KiAPBOTH következendő ítéletét nyilatkoztatja ki: .Oligleich 
die Sprachen der Kaukasischen Völkerstámme unter sich beden-
tend von einander abweichen, und auf den ersten blick gilnzlieb 
von einander verschieden erscheineu, so findet num doeh bei ge-
nauer Untersuchung eine gewisse Eamilienáhnlichkeit und Beriih-
rungspuncte unter ihnen. Besondcrs merlmürcUg ahe.r ist die grosse 
Menge cihnlicher Wörter, die sich mit nördlichen, vorsügtieh Finní-
sclien und Samojedischen Sprachen gémein habén (Asia Polyglotta, 
pag. 133.)' és példákkal is támogatja állítását: megnyílik előttünk 
azon láthatár, mellyben a Kaukasziai nyelvekn ek miénkkel merniyire 
lehető rokonságát, s azon rokonságnak okát a Történetek világos
sága után élesebb szemekkel láthatjuk. SAJNOvioscsal ogyértelem-
ben levő egész Tudós Sereg nyomós bebizonyításai szerint ingadoz-
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hatlanul hisszük nyelvünknek a Pinniiséval némi nemű közelebbi 
rokonságát a nélkül, hogy eredetünket azoktól hoznánk le, vagy 
azokat Árpád elmaradt felekezetének lenni megengednök. KLAP-
EOTH maga Finnek közé helyezi a Magyarokat nyelvök hasonlatos
sága miatt (Sprach-Atlas XII'—XXIV); annyi tehát mintha Magyar 
nyelvben Kaukaszus népeinek temérdek szavait feltaláltatóknak 
mondaná)). Eöviden kifejezve JBRNBY szerint a k a u k á z u s i 
m a g y a r e g y e z é s e k a r o k o n n y e l v e k k e l k ö z ö s s é g 
b e n t ö r t é n t r é g i á t v é t e l e k l e h e t n e k . 

Természetes, hogy e fejtegetések nem voltak elegendők ama 
vérmes remények eloszlatására, melyek hazánkban a keleti magya
rok föltalálhatására vonatkozólag a kaukázusi avar, varkun, kahar-
din, karacsaj népnevek, a hnnn és régi magyar személynevek s a 
Mafjur, Húnság (más olvasattal: Kunság; helyesen: XúnzayJ hely
nevek hírvótele nyomán támadtak. Elvégre JBENEY sem vonhatta 
kétségbe azon teljes hitelt érdemlő történeti tudósításokat, melyek 
szerint a Kaukázus táján lakott valamikor magyarság ; legfeljebb 
azt vélhette e néptöredékröl, hogy «a Mongolok győzedelme okozta 
Népek költözködése alatt, minek utánna polgári lételét elvesztette, 
többféle s különösen Mongol meg Tatár népekkel összve kevered
vén, nyelvét ós nemzetiségét annyira elveszte, hogy keverék ma-
radványinál csak némely helynek nevezete s néhány szóbeli hason
latosság maradna fenn; eredeti magyarságuk pedig örökre meg
szűnt)) (27. 1.). De a Kaukázus akkori ismerete mellett, kitudhatta, 
hogy csakugyan így áll e dolog s nem találkozik-e még a hegyek 
rejtett zugaiban valamely föl nem fedezett törzs, mely eredeti ma
gyarsága nyomait hívebben megőrizte? Ezen sok hazafi képzelmét 
izgató kérdésnek tisztázása leginkább magyar kutatótól volt remél
hető s úgyszólván nemzeti közóhajnak felelt meg OGTALLAI BESSB 
JÁNOS, midőn erre vállalkozva 1829-ben a Kaukázusba indult, hogy 
annak egész területét bejárva biztos tudósítást hozhasson a tény
állásról. Mint a józanabbak előre látták, fáradozása nem vezetett 
a kívánt eredményhoz, minek következtében csak nagy küzdelem
mel adhatta ki egy évtized múlva (1838-bair) Parisban « Voyage en 
Crimée, ait Gaiicase, en Georgie, en Armenie, en Ade-Míneure et á 
Gonstantinople, en 1829 eí 1830, pour servir á Vhistoive de Hon-
griei) czímű míivét, mely külömben inkább népszerft útleírás, mint 
rendszeres tudományos munka elannyira, hogy maga a tanulmány-
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Útnak czélba vett feladata is csak igen rövid iuóltatáH])an ré.süe.sül 
•benne (77—85. és 339—345. 11.). Ez főképpen a már ismert törté
neti és nyelvi adatokat idézi újra, melyhez eredeti é.szrcvétel gya
nánt csak néhány kétes értékű névhasonlítás es szóegyo/ietéa esat-
lakozik (1. Bthuographia VIII: 467). 

Századmik második évtizedében iamcnik föl Némotor.szágban 
különösen Bopp jcorszakalkotó munkássága révén a .s v. a n .s z k r i t-
nak kiváló jelentőségét az indo-germán nyelvbasoulitásban s jól 
érthetjük, hogy amaz élénk érdeklődés, mely ezen korban a ma
gyarok keleti maradékainak föltalálására irányúit, kutatilsát kiter
jesztette ezen tárgja-a is, SZABÓ JÓZSEF foglalkozik ezzel a '.rudomá-
nyos Gyűjtemény 1826. évfolyamában (VI. és XI. füzet) megjelent 
<î  Magijar név sEredcíméltóságán(íhkmvás(ii>, továbbá «J, Siim-
criU ezimű értekezéseiben, melyekben a magyarokat Indiából .szár
maztatja s bizonyságul szanszkrit verseket idéz, melyela^t olyfor-
mán hoz párhuzamba a magyarral, mint az élczlapok régisóglele-
teiben, vagy műfordításaiban szokás, hogy t. i. a .szanszkrit .szava,-
kat szétvagdalja, szükség esetén össze nem tartozó részeket egybe
köt s így mitsem törődve az értelmi egyezéssel e liangtöredókekböl 
magyaros hangzású szavakat farag. Fejtegetéseinek ilykóp kihozott 
végeredménye: nHa a Sanscrít nem volna is az igtizi régi viagrjur-
ság, már azzal is sokat nyertünh, hogy abhun több VIIIÍMIIDS Ma
gyar szavakra találunk, mint amennyit valamciinyi holt .s éW 
Európai nyelvek ahbúl kölcsönözhelnch>. Komoly igazolását o tétel
nek, úgy látszik, ö is inkább a jövőtől reméli. «Vajha felséges igye-
kezetti KÖEösinket)) — írja utóbb emhtett közleménye befejezésé
ben — (la kit az Isten javunkra mindeddig megtartott, erre iigyel-
messé tehetnénk I Ö éppen ott lévén, magából a tiszta forrásból 
meríthetne. De talán úgy is észreveszi a könnyen esnierbetö 
hasonlatosságot s atyafiságot. Vajha nagy szívű, lelkű Nagyjaink s 
Tudósaink figyelmét érdemekép magára vonná ezen uevezote.s tárgy 
a köztörekedéssel előmozdítanák Hazánk, Nyelvünk H Eredetünk 
dicsőségét!)) KÖRÖSI GSOMA SÁNDOR tényleg meg is felelt e várako
zásnak; 1832. április 10-ikén Calcuttából küldött levelében (1. Tud. 
Gyújt. 1833. évf. I : 96.1.) t.L ezeket írja: «Hungari Literati po.st-
c[uam uberiores literaturte sanacriticaa aquisiverint notitias, mira-
buntur quanta sit q^ffinitas huius anti(j;uae linguac cim nostra vn-
nflcw/a» s alább (97. 1.): «Analógiám ingentem esse cuni lingua 
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Turdca, Mongolica, Tibetcma, Sans eritica aut Indica magna cum 
voluptate didici)) ; de bogy valahol közzé is tette volna e rendbeli 
tapasztalatait, arról nincs tudomásom. SZABÓ JÓZSEF éretlen nyel
vészkedésére DANKOVSZKY GBEGBLY alkalmazott kritikát uDer Völ-
Icer ungarischer Zimgc und insbesondcre der sieben Vöücerschqften, 
von imlclun die heutigen Magyarén umnittelbar ahstammen, Urge-
scMchte, Religion, GiiÜur, Kleidertracht, Verkehr mii den Persern 
und Griechen etc. 550 Jahrevor Christi Geburt (Piesshmg, 1827))) 
czimű füzetkéjében, hol (22. 1.̂ ' a következőleg ír róla: nWennman 
die deutsche üebersetzung der sanskritisehen Verse mitseinerun-
grisohen dersclben Verse vergieieht, so sielit man, dass der Hr. 
Prof. zwar ungrische Wörter aus dem Sanskrit herausdrechselte, 
zugleicb aber einen von der deutschen Üebersetzung ganz ver-
sehiedenen Sinn heraus brachte. Auf diese Art kann man in allén 
öpraclien gleichlautende Wörter íinden, alléin ob sie aucb das-
selbe bedeuten, ist eine andere Prage; z. B. die ungrischen Wör
ter : hang, szál, bár, vár, sind mit den deutschen: Hang, Saal, 
baar, wahr, gleichlautend, bedeuten aber etwas ganz verscliiedenes. 
So ist der slavische Satz : sedlahova cera, propila nos, a ma viset, 
dem Laute nacli ganz gleieli dem Lateinischen: sed lac ova cera 
pro pnla nos amavisset; doch der Bedeutung nach ganz versebie
den. So beiláu.íig hat Hr. Prof. SZABÍJ das Sanacrit ungrisch gedeu-
tet, und stracks die üngarn zu ludiern gemacht)). Figyelemre méltó 
megjegyzés, melyet DANKOVSZKY magához a magyar-szanszkrit szó
egyezések eszméjéhez fűz: (I Indess, wenn es indische Wörter in 
der ungrischen Sprache gibt, was jedoch Hr. SZABÓ keineswegs 
bewiesen, so könnte man diese Erscheinung auf dem historischen 
Wege erláutern, ohne deshalb die Üngarn für ursprüngliche In-
der zu haltén. STBABO erzíihlt (XI: 5), dass die über dem Kauka-
sus nördlichen Völker indische und babylonische Waaren atif 
Kameelen verführen, die sie von den Armeniern und Meder iiber-
bekommen. Folghch standén die Armenier und Meder mit Indien 
im Iíandelsverkehr,J'olglich aiich die Üngarn, die einst in Arme-
nicn und Medien wohnten. Auch über das Kaspische Meer wurden 
die indischen Waaren nach Albanien und von Albanien auf dem 
Cyrusflusse weiter nach dem Sohwarzen Meere geschafft (STBAEO, 
XI: 7.)». '— A KŐBÖsi CSOMA leveléhez fűzött reményeket PEOZ 
LEOPOLDnak «A Szanszkrit és Török nyelvnek a Magyarral vélt 

Munkácsi B. Arja ás liftuk. elomcli. -̂  
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rolwnságáróU czimíi értekezése mérsékelte (Tud. (lyüjt. ISI:!:!, óvf. 
III: 85 •• 112. 11.), mely kimutatja, «hogy a szana/.krit nyelvnek a 
magyarhoz éppen semmi köze sincs)) s kijelölni igyekszik, nazt a 
csekély hasonlatosságot, a mely a török és magyar k()zt fönforogu. 
B mű kora színvonalán áll s teljesen tárgyilagos; nom zárkózik 
pl. annak beismerésétől, hogy a «szkr. eka ,egy', zat ,száz', szii-
haszra ,ezer' a magyarhoz látszik közeliteni» (ÍH). 1.) s hogy a .szkr. 
tenu (helyesen : dhénú (imi]chknh») és magy. tinó közt is lehet ösz-
Bzefüggés (94. 1.; v. ö. NyK. M-: 406. 1.). 

Érdekes találkozás, hogy egyidejűleg ezen honi tudományo.s 
mozgalmainkkal, KLAPBOTH műveinek hatása alatt a rokon é s z t 
nyelv szempontjából is vizsgálat ítárgyai a kaukázusi és árja ha
sonlatok. PABBOT J. L. württembergi koronauradalnii igazgatónak 
aVersuch einer Enttoicldumj dur Sjnriclie, Ahatuviniiiiuj, (letícldclűi' 
MythologieundbürgerUchen Vcrhahnisse der Liwm, Liiüiit, EcMcn 
mit Hinblick auf einige benachharte Ostsee-Völker, von don iiltes-
ten Zeiten bia zurBinführungdes Christenthuma (Stuttgart, iy28)» 
czímű műve foglalkozik ilyféle egyeztetésekkel kapcsolatban ama 
képtelen vezóreszmével, hogy az összes indogermán, altáji ós kau
kázusi nyelvek és népek a k e 11 ának származékai. Sorra vizsgál
gatja e bö készültségü, de rendkívül gyarló niódszeríi ós itóletü 
szerző kedvelt tétele érdekében az említett nyelvcsoportok rendel
kezésére állott anyagát s bámulatos könnyedséggel fedez fel min
denfelé különösen kelta és észt elemeket. Természetes, hogy tömér
dek értéktelen hasonlítása közt akad itt-ott egy-egy tetszetős, ille
tőleg elfogadhatónak bizonyuló észrevétel is, főkép azon tábláza
tokban, melyekben a finn-magyar, kaukázusi és árja nyelvek észt 
egyezéseit álKtja össze. íme az utóbbiak köréből pár példa : (il7. 
sz. függelék) leszgh zaat, zad, zat «regeni) (EEOK. : avar tcad u\.): 
észt saddo id. (finn satce-, nom. sada) \ leszgh d.úahu dshuija 
«schwein» (ERCK. : kubacsi dzika, kaitach dzcáa, varkun iiihi, avar 
culca id.) : észt sigga (finn sika id.; v. ö. AHLQVIST : Kulturw. 17.1.) 
II (28. sz. függ.) osszót mcirg agiíU (hely.: marg): észt mürk (Jhm 

mijrkhy iá..) \ oBszét viit, mud «honigi) (hely.: mut, múl, •nűdj: 
észt messo id. (helyesen: mesi; finn mete-, nom. meni I \ osszót VÍ(/,W, 
tvass «kalbi) (hely.: vüss): észt loassik id. (hely.: vauik, finn vam 
u-entierkalb))) | osszét kchiids «hund» (hely.; khu;ri): észt kuttiik 
«junger lmnd» (hely.: kut's, kut'sik) \ osszét nom (aiamei- (helv.: 
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vöm, ndm, namj: észt nimmi id. (hely. nimi, gen. nime) | esszét 
nia{? !) <(ort, gegend)) : észt ma dand)) (hely.; ma) \\ (33. sz. függ.) 
perzsa ní&a/i «fuchs)) (hely.; rőbah, rübah): észt rebhane (hely.: 
rebase-, nom. rebane) id. | per. sacl nhunderti) észt sadda (hely.: 
sada) id. || (34. sz. függ.) szkr. madhu nhonigi): észt niessi id. 
(hely.: mesi). 

A következő csaknem teljes két évtizeden át szünetel a finn-
magyar nyelvek árja és kaukázusi érintkezéseinek kutatása. Össze
hasonlító nyelvtudományunk állapota ez időszakban hasonlít az 
épülethez, melynek alapjait az egész vonalon lerakták; de aztán 
az építők az anyag hiánya miatt abbanhagyni voltak kénytelenek 
művüket. Az immár százados múltú kutatás végkép tisztázta és 
megállapította a ünn-magyar nyelvcsoport rokonságkörét; vüágo-
san fölismerték már a nagyobb szabású'^idegen hatásokat is az 
egyes nyelvekben, jelesen a finnség germán, valamint a keleti 
nyelvek (köztük a magyar) szláv és török szókincs-rétegét, sőt egye
sek számba vették az árja elemeket is : •*=) de mind e munkaterek 
tüzetesebb művelése lehetetlen volt, nem állván kellő bőségben" 
megbízható nyelvanyag rendelkezésre. Ennek megszerzése volt 
most az első és legsürgősebb feladat; OASTEÉN ÓS EEGULV tanul
mányútjai a negyvenes években ennek szolgálatában állanak, míg 
a nyelvhasonlítás maga általában háttérbe szorult. Ily módon az 
árja kérdés is csak CASSEL SBLIO 1848-ban megjelent vMagyarisdie 
AÜerWmer (Berlin)» czímű művében kerül ismét napirendre. A ma
gyar ősiség ezen érdemes kutatója egész nagy fejezetet szentel a 
faji eredet kérdésében eddigelé szerepelt nyelvészeti bizonyítékok
nak,**) melyeknek bírálatában azon tényre helyezi a fősúlyt, hogy 
az anthropologiai viszonyok a magyart nem a finnséghez és rokonai
hoz, hanem az i n d o g e r m á n népekhez csatolják. Ezen minden 

*) így SJÖGEEN, ki (iZur Metallkimde der altén Finnen und 
anderer Tschudischer Völkérs 1842-ben megjelent tanulmányában 
utal a mordv. éirúe, cser. sörtúe, zűrjén, votják zárni, vog. sorr'd, 
osztják sarni, magy. arany «gold» szónak zend garam/ffl, szanszkrit 
liiranya vam&ÍTű, s a finn hopia, észt hoppé, hőbbe «silber» szót a 
perzsa sepid ((weiss» szóval veti egybe (1. Gesammelte Schriften, 
1861 : 632. és 634. IL). 

**) II. Cap. flDie linguistischen üntersuchungen über den 
Ursprung der Magyarén» (71—ISO 11.). 
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tüzetesebb vizsgálat nélkül csupán a mai külső benyomásra íilapi-
tott nézetéhez képest azt teszi föl, hogy a magyar nyelvnek is ere
detileg indogermán félének kellett lennie, melynek ös elemei 
(((indogermanischep-íore elemente» : IGÖ. 1.) szerinte a üiniség 
elborító rétege alól is felismerhetők. «AVir haltiin» írja. könyvé
ben (84. 1.) — «eine verwandtschaft ursprimglich magyari.scher 
redeweise mit den indogermaniachen spraclien fiir wahr.seheinlich, 
schon weü diese so vortrefflich mit der körperlichen bescliaífen-
heit der nationen übereinstimmt)) s más helyütt (170. 1.): nAns 
n i c h t f i n n i 8 c h e n e 1 e m e n t e n b e s t a n d d i e .s p r a o h e 
der M a g y a r é n v o r d e r v e r e i n i g u n g (t. i. Hun törzsekkel) 
. . . Bine genauere bestimmung derselben ist uns wenigsteus un-
möglich; sie schienen dem indogernianischen stammo, teilweise 
dem semitisohen anzugehören.)) Az indogermánság körében leg
nagyobb valószínttséggel az á r j a csoporthoz véli sorozhatónak az 
ösi magyar fajt s nyelvet; miért is kiváló becsünknek ós nagy 
jelentöségüeknek tartja BEEBGSzÁszinak ily irányban értókesithetö 
perzsa egyeztetéseit (96. 1.) a nélkül, hogy egyszersmind elfogadna 
emennek abbeli nagy tévedését, mely szerint a mai magyar nyelv 
nem a finn rokonság körébe tartoznék. A mit e pontban csupán 
kiemelendönek tart, az, hogy a nyelvi befolyás nem változtatta, a 
magyarokat fajilag is finnekké. Azon kérdést, hogy mikor s minő 
történeti események kapcsolatában történhetett atölo fölvett nyelvi 
változás, a kozár beolvadással gondolja tisztázhatónak. ((Die 
s p r a c h e de rChaza ren) ) — hangzanak erre vonatkozó szavai 
(169.1.) —(ivermischt s ich mi t der der M a g y a r é n , u n d 
sie wird so ein h a u p t e l e m e n t der s p r a c h e d e r 
l e t z te rén , we lche aus zwai e l e m e n t e n b e s t e bt. 
D i e s o b e i d e n e l e m e n t e s i n d : das Indoijmnanüche u n d 
das PCT??M67íe; von beiden mussten nun die Ghazaron otwas an 
sich getrage'n habén. Dass sie keine Indogermanen warcn, dage-
gen spricht eben so alles, wie dafür, dass sie ünnischen stánnnen 
angehörten.)) Mindez természetesen kellő alappal nem bizonyít
ható s a mi értékes adatot OASSEL nézeteinek igazoláaiira a nyelvi 
tények sorából fölhoz, voltaképen csak az indogermán népekkel, 
különösen az árjasággal való külömbözö korbeli külső érintkezés
nek jelenségei. 

Mind az eddigieknél szélesebb alapon bizonyítja a keleti ma-
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gyaroknak történeti és műveltségi kapcsolatait a perzsákkal JER-
NBT JÁNOS ^^Keleti utazása a magyarok ó'shelyeinek kinyomozása 
végett. 18áé és 1845. (Pest, 1851.))' művének uParthiai kutatás» 
czímű utolsó szakasza (163—315. IL), melyben a nagy számban 
egybehalmozott becsesnél becsesb történeti, földrajzi, összeha
sonlító néprajzi ós nyelvészeti adatok értékét legkevésbbé sem 
csökkenti ama belőlük levont hibás következtetés, hogy «« magyar 
nemzet parthiai eredetű, azon parthiis nép ivadéka, melly egykoi-
Barnával a világhatalmat megosztván, annak vetélytársa nemcsak, 
hanem rettentő ellene, ,s Ázsia széles tartományainak hatalmas ura 
vala» (163. 1.). Ezen már előbb megpendített s némileg vitatott 
tétel helyességét JEBNEY avval véli igazolhatónak, hogy egyes kül
földi irók a magyarokat, valamint később a kunokat parí/rasolcnak 
nak nevezik (164, 165, 298. 11.), hogy hasonlatosságok vannak ma
gyar es parthus személy- és helynevek közt (168—175), hogy "pe
zseg 7iyelvünkben az egykor Persiában virágzott zoroaszteri, vagyis 
parzi vallás sajátszerű műszavai halmaza» (175—179), hogy nagy 
számban találhatók szókincsünkben egyéb perzsa hasonlatok is 
(180), hogy CONSTANTINUS PORPHYROGBNITÜS és a nemzeti krónilfa 
Persis táját jelzik a magyarok ősi lakóhelyének (186—187), hogy 
ezen vidékre helyezhető THEOPHYLACTusnak (iMaTCápwv tppoúpiov 
(oppidnlum Mazarorum)i)-ja, a melyen Mazar, Mizar, Modzar, 
Mezar, Mazzur, Mayar, Madár s több más hasonló helynevek *) 
is találhatók (196—205.) s a hol a régi Wladzsar város romjai álla
nak (280.). Bizonyító körülmények továbbá szerinte, hogy a par
thus birodalom számos helyneve hasonló hangzásban megtalálható 
földünkön (207—222.), hogy a iar/íó-val egyezik Baktria Barcae 
népének neve, úgymint a to/ió-val a Ddhá-ké s a matyó-Yal a Ma-
tian-o\ié (222—226), melyek nyomán megtalálja a .szittya nevet is 
a rimaszombat-vidéki mííí/ó-kéban (303.). Eendkívűl tanulságosak 
JBRNEY fejtegetései a szabirokra (241—245) s a keleti magyarok 
SapapTOtáatpaXoL nevére vonatkozólag, mely utóbbinak előrészét a 

"'') JEBNEY tudja és számba veszi, hogy a törökben mezar 
( = arab mezár, török mazar) 'igödör, verem, sim értelmű (201.1.); 
de e hangalaki találkozást nem tartja elégségesnek arra, hogy az 
efféle helyneveknek a magyarokra való vonatkozását kétségesnek 
vegyük. 
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persepolisi ékiratok Sapard tartomány nevében ismeri fül (-2Ű7— 
234, 253. 11.). Szintígy kiemelendök a parthuH rokon.ság lii/,o-
nyítására alkalmazott «közös jellemek párliu/.amain (ci^ekbün: 
nyüazás előre és bátra, badi öltözet, népöltőzet, liajviHolÓH, loviig-
lás, kardviselés alkotmányi szerkezet, bitvallás, írif̂ ^ykötusi és 
szövetségi szertartás, családi élet, étel, ital, táacz, btirkószitcs: 
262—298. 11.), melyek a néprajzot először szerepeltetik nagyobl* 
arányban ethnologiánk kútforrásai között. Nyoh'i hasonlításai 
közül érdekesebb mutatványok: orsziig = arsak ni parthus 
királyok általános czím- és batalümueve» (az nralkodóhájí ala
pítójának, Arsak-nah neve után úgy mint a latin (VÍÍ',S'«Í', néni. 
haiser, szláv-magyar király ~ Cacuar, Kral). A föltett "lu-al-
kodó» alapjelentés tekintetében bivatko/ik az orHZíifiol- képzés 
(íregnat, dominat» értelmére (v. ö. ács, kováca: ácml-, kovdesol-) 
s az országút, országbíró összetételekre, melyeknek hü fordí
tása szerinte: íiyia regia«, tijndex mriae regiai'« (löli, HÍ7. 11.) | 
Igiiz a perzsa krónikákban több partbus király nuiUéknove, 
melyet JEBNBY a legtöbb pénzen előforduló AIKiVIOV (— KJIIKIÍ» ) 
királyjelzüvel egyeztet (tehát annyi volna,mint: "igaz, igazHás'osn; 
169. 1.) II Almás: «Falu Perzsiában, Adzerbajdzsán tartoniiiuyban, 
Ardebil városon alul)) {^08. ].)=Almás \ Ghun: "Helység a Kur
dok földén Palu városán alul», Chiin-Dagh: na Tauris ho.gylán-
czolat egyik ága)) (211,212.11.) = Kim, Kún-hcgg \ Kmv: "Folyam 
Persiában Kaszbin és Teherán városok között délnek)) (214) -
Kéve "helyes személynév)) | Samma, Samrah: "Tigris folyónál 
fekvő városi) (220) = ZáíftOYí magyar nemzetségnév, Szcmeri- hely
név I Tariana: (iPtolomajuanál Susiana tartomány \árosa)) (220.) 
= rf«7á7i helynév | Ta])e: "Város Parthiában))==T(//)/' helynév | 
Zalka: oYáros Georgiában)) = Szálka, /S'saWc-Szent-Márton || dé-

. v a j : perzsa "dczü a gonosz szellemek neve, kik Armámj { -Aher-
man, Ahriman) világának lakói s az izedek, vagyis jó ncimtők ellen 
harczolnaki) (176.) | esperest: «Tűzimádó pap, ,i]Iagi a Persis 
Aetes-perest (quod proprie ignicolam signiíieat) dicnntur.) (idézvíí 
B. JENISCH: ,Historia priorum Eegum Persarum' míivo nyomán : 
86.1.). í'Atesch-pereszt "feueranbeter')) (POSSAIIT: Gramm. d. persi-
schen Spr. művéből: 245.1.)*) | m e n n y : <,mino, ndnu, Asmann, 

•̂ ) Már BESSB JÁNOS fönt idézett könyvében (15. 1.) található : 
"persanjííimí ,adorateur'; de la en allém, priester, angl. /))•/>«/.)> 
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Yon csmene ,Aei'Himmel' (KLEUKBR: ,Ánhang zum Zend Avesta' 
1,146; 176.1.) I ö r d ö n g, ördör/;IvHONEBMiE perzsa írónak JENISOH 
fordításában adott szövegéből a következő helylyel egybevetve 
(178.1.); (iHíecpostquamasseelisstiis depra3dicaret(Manes), inpríE-
dictum antrum festinavit, figurás in hoc varias, et incognitas for
más super tabulam depieturus, quamposteahistorieiíJi'íe?77ama7M 
dixerei) (MBNINSKI ,Lexicon A.rab-PerB.-Turc': I. pag. LVII.) | ö l y ü : 
perzsaatee(180.1.) | ü n n e p (régi: i 'd-napj; perzsáid,eid (u. o.) | 
teg-nsL]}: perzsa dih (u. o.) | k é s : perzsa kez (u. o.) A párszi rítus
ból eredőnek tartja JEBNBY a tinapáldozat« és «rossz fái tett a 
tüzre» kifejezéseket is (178. 1.). 

Nagyérdemű keleti utazónk itt tárgyalt művének megjele
nésekor már derengeni kezdett összehasonlító nyelvtudományunk 
egén a kellő nap hajnala. HUNPALVY PÁL az 1851-ík év január 
havában kezdi meg amaz akadémiai értekezéseinek sorozatát, 
mely hosszú és erős küzdelem után hazánkban is érvényt sze
rez a külföldi tudományos világ ama közmeggyözödésének, 
hogy a magyar nyelv az a l t á j i nyelvcsalád u. n. d f i n n -
ugor ) ) , vagy ofinn-magyar» csoportjának egyik tagja, melyben 
minden egyéb nyelvkörböl való elemek csak külső, azaz törté
neti, vagy műveltségi hatás révén került idegen jövevények. 
Ez eszme tárgyalása kapcsán párhuzamot von nagynevű tu
dósunk a sémi, indogermán és altáji nyelvfajok közt, kimutatja 
azok külömbségeit a egyszersmind közösségeit. Az utóbbiakra 
nézve megjegyzi (Akad. Értesítő 1855. évf., 135. 1.), hogy az emlí
tett nyelvfajok «bizonyosan egyezők sok tekintetből, mivel mind 
Ázsiában keletkeztek, mely földirati egység, s mivel azon források, 
melyből a szóanyag eredhetett, közösek. Minthogy pedig a nyelv
idom is azonos eredetű a szóanyaggal: legkisehh habozás nélkül 
'állíthatjuk, hogy a három nyelvfaj nemcsak anyagban, hanem idom
ban is nagy közösséggel bívi. Némi mutatványul fölhoz HTJNFALYY 
nemcsak névmásokat, hanem egyéb szókat is, pl. szkr. amma; finn 
tíma,anya' | szkv. akka:űrínakka,'mB,gY.ak-szin, ah szín, asszony | 
szkr. madtí: magy. méz, i. mesi \ szkr. nam, lat. nonien, gör. őyojLa: 
magy. név, finn ními. Megjegyzi azonban az effélékhez (136. 1.), 
hogy (laz altáji nyelvű népek legrégibb időtől fogva többféle érint
kezésben voltak az indogermán népekkel; az eredeti szóanyagon 
kívül tehát, mely közös, bizonyosan sok elkölcsönzött szó van a 
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nyelvekben. Ezen szókat többnyire meg lehet ismerni; de viui sok 
olyan szó is, melynek eredetiségét nem szabad mindjárt luJtségbi' 
vonni; mert más nyelvben is előfordul.» Bár ily módon HONPALVV 
magyar nyelvtudományi feladataink határvonalainak kijolölés('bon 
megteszi az indogermánság részére az okszerűen tehető engedmé
nyeket : ez korántsem volt elegendő azon népszerűtlenség eloszla
tására melylyel a finn-magyar rokonság eszméje náhnik kezdettől 
fogva, találkozott s mely föoka volt, hogy SAJNOVIÖS, GYAIIMATHI és 
IMvAi úttörő munkái után csaknem félszázadig nem akadt hon
fiaink között művelőre. Ezen. ép oly okadatlan, mint .sajnálatos 
érzelmi tényező ritjában áll most is a mindinkább tért hódító 
iránynak s különösen az árja nyelvhasonlatok szembeállitásával 
ad alkalmat heves harczokra. 

Ezeknek szerény bevezetése MÁTYÁS FLÓiuÁNnak a "Magyar 
Nyelvészet)) 1856-ik (I.) évfolyamában (234—252. 11.) közölt «Mö-
gyar-árja nyelvhasonlatolc» czímű tanulmánya. Egész tárgyilagos
sággal emeli itt ki tudósunk, hogy «magyar nomzetihik művelődési 
múltjára a nyelve jelen alakultára idegen hefolyásohat kénytelen 
elismerni; a történelem öt görög, szláv és német szomszédságlMUi 
találja, érintkezésben latin térítőkkel; az előtt hol volt, mint volt, 
mély hallgatás; Persia említtetik csak.)) nCsalatkoznék azonban» 
— így folytatja fejtegetését — "ki csupán az említett luípok nyel
véből minden különczebb nyelvtüneményeinket megfejthetni vélné; 
történhetett már azelőtt, sőt történi is nemzetünknek kevereiUae milml-
tebb és művehtlenehh népfajokkal, mi harczias szokásaiból önként 
következik. . . . Eddig nyelvkutatóink, úgy látszik, csak rohmnágot 
vadásztak. Többet szándékolt a Magyar Tudós Társaság lS'l'7-iki 
óriási jutalomkérdésével, midőn a magyar nyelv viszonyát Icivánja 
feltüntetni az indo-európai, sémi, ural-altáji s az egytagú nyelv
törzsekhez, melyre meg is kiséreltotett a felelet. Ily nnmkának 
kellő, teljes kivitele meghaladja az egyes ember erejét, ha igaz, 
hogy a hasonlítandó nyelveknek felületes, szótári kutatása, nem 
elegendő. Valamint a kézi, úgy a szellemi munkaosztás is előbb és 
könnyebben vezet 'czélhoz. De azt, hogy mennyire lesz ez elérve, 
vagy csak megközelítve is, több illő készültsógű szakférfiak szorgos 
búvárlatai után,í;majd egy távol utókor ítélheti nieg.« Ezen felfogá
sához képest (lavatofctabb és kitartóbb szellemekre hagyván a faj-
rokonság tüzetes tárgyalását)) MÁTYÁS vázlatában csupán i(lia,sV)n-
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l a t o k a t emel ki a magyar s az emlékeinek mind régisége, mind 
belbecsénél fogva tekintélyes árja nyelv között.» Bár látnivaló, 
hogy szerzőnk e szavaiban korának tudományos viszonyai között 
elismerésre méltó józansággal és óvatossággal határozza meg fel
adatkörét s mérlegeli a belőlük levonható tanulságokat; bár ada
taiból távolról sem kivan akár nyelvi, akár fajrokonságra követ
keztetni, sőt épen az "idegen befolyás» lehetőségét hangoztatja: 
HuNPALVY PÁL szerkesztő azokat mégis némi bizalmatlansággal 
fogadja, s hozzájuk fűzött, nagyobbrészt mindenesetre jogos ellen
vetései közt, egyes oly tényeket is tagadóba vesz, melyekben az 
elfogulatlan kritika ellenfelének hajlandó inkább elfogadni állás
pontját. Azt Írja pl. egyik jegyzetében (239. 1.), hogy MÁTYÁS szó
hasonlatai "legkisebb nyomát sem mutatják annak, hogy az árja 
népektől akár vallási, akár országlati műveltség jutott volna a ma
gyarokhoz" ; pedig — akár jól, akár rosszul egyeztetve — ott van
nak mégis az ármány, hűn, bán, tiszt, falu szók s illő jóindulat 
mellett számba vehető lett volna, hogy már a régiek kimutatták az 
isten, manó, menny, vár, vám, vásár, kincs stb. e fogalomkörökbe 
vonható szók.iráni hasonlatait, sőt COKNIDBS és JEENBT a hit és or
száglat közösségeit egyéb nyomokkal is igazolták a történeti kap
csolatban állott két népfaj között. MÁTYÁS, mint már az előző ku
tatók több ízben rámutattak, utal a magyar hét, tiz, száz, ezer szám
nevek árja másaira: íIüNi'. szerint a szkr. sapta "külömbözik a 
/táí-tűl s ennek rokonnyelvü társaitól" ; pedig ott van az utóbbiak 
között a vog. sát, osztják tábét, lábét {<*sai}et), melyek egész pon
tosan egyeznek. A szkr. daga «tizi) számnévről elismeri ugyan, hogy 
a zürjén-votják das 'itíz» s evvel együt a magy. tíz alakjához ((kö
zelíti) ; de ellenveti, hogy amott a c eredetibb /í-ból való (görög 
Séota), holott MÁTYÁS a magyar szót nem Sizindo-germán ősalakkal, 
hanem egész helyesen pusztán az árjaságéval (szkr. daga, párszi 
dah, ujper. deh, hindi disj veti egybe, melyben pedig a.?, indoger
mán eredetibb k mindenütt következetesen sziszegő (ill. belőle fej
lett h). Hasonló nehézséget talál HUNJT. a magy. száz és szkr. gata 
egyeztetésében, hivatkozván a görög siiatóv-ra (mely = szkr. éka 
rttía «egy száz»), mi mellett kérdőleg veti oda: (mem biztosabb-e 
elfogadni, hogy a számnevek, névmások és több más anyagszók a 
s é m i , i n d - g e r m á n é s a l t á j i n y e l v e k k ö z ö s ő s i sa
j á t s á g á b ó l s z á r m a z n a k ' ? ! ) (M4. L). Ily messze menő föl-
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vételre a finn-magyar «szá!5» számnévnek egyezése az árjasáo; egy 
töredékének megfelelő szavával (osszét sade, ítiida, njper. siul) bi
zony föl nem jogosíthat, különösen minthogy-— Mlrv.ísnak liolyi'H 
megjegyzése szerint — az árja alakoknál (itá\()labb áJlanak ii magy. 
száz-tól a görög éxatóv, latin cantum, suláv .nlo; a noniet nieji'' HÍUU 
közelíti)) (241. L). 

Az efféle megjegyzések indítják MÁTYÁst arra, hogy ng.yaji-
csak «Magyar-árja mjelvhasonlatok» czímen tannlmányát njalil) 
adatokkal és az ellennézetek czáfolataival gyarapit\-a külön füzet
ben is kiadja (Pécs, 1858.) s egyszersmind állásfoglalásiít a linn-
magyar nyelvrokonítással szemben világosabban kil'ejtHl^ Bár min
denesetre helytelenül alkalmazott nemzeti luiszkciség ,H clfogultsiíg, 
mik MÁTYÁst ezen s későbbi vitairataiban vezérlik, eszméi -- kü
lönösen koruk viszonyait tartva szem előtt korántsom oly dtire-
ségek, a minőknek nyelvészeink körében rendesen tekintik. Teljes 
joggal Írhatta ö (Előszó: X—XI. 11,), hogy '<nyelvihlkbni mi'ji ni)t.-
csenek elválasztva a tiszta magyar gyökök az idciji'iüül; iirin tud
juk, mikor és kitől vett a nemzut vallási és poUjúrzati kifíjczésekd, 
melyek puszta elemzés által nem hagyják maijukat megérlrtiii. Nem
csak a külföld példája s egyetemes érdekek, hanem honi nyelvé
szeti ós történelmi hasznok is, ösztönözhetnének tehát egy-két 
tehetösb magyart, a tudományosság ezen kt;llékoivel bövoblien 
megismerkedni. Kisebb körre lehetne ekkor szoritaiii a nyelrésse-
tünkben áradozó conjecturaUs szószárm.azlatásí s alapost lehelne 
m.ondaniöstörté7ielmünknek Fersiát, vagy Parthiát illető, mindeddiij 
csak elutasított, szakértőkg nem tárgyalt kérdéséről. . . . A nemzet 
Tudós Társaságának programmjából a keleti nyelvek művelése, ta
nulmányozásának serkentése s támogatása hiányoznak. Főozélja 
ugyan a honi nyelvművelés; de tévedés azon hiedelem, hogy e sokat 
vándorlott, szövetkezstt nemzetnek nyelve, csupán önmagából, vagy 
csak finn-tatár hasonlatok által kiclégüőlcg elemezhető s eredeti tisz
taságában lelfoghatá. A b e l e k e v e r e d e t t i d e g e n o 1 o m (; k 
áz i s i a i s z á r m a z á s ú a k is l e h e t n e k ; ,s t ö b b e k e t 
é p e n az é r d e k e l n e l e g i n k á b b , m i l y é r i n t k e z é s b e n 
á l l h a t t a k h a j d a n ő s e i n k s m e l y s z o m s z é d o k k a l ; 
s e r r e n y e l v h a s o n l í t á s o n k í v ü í , m i n d e n m á s e sz 
köz e l é g t e l e n . ) ) Ily irányban tekinti MÁTYÁS Idsórletnok árja 
szóbasonlatait, melyekből ide iktatjuk a figyelemre móltóbbalca't: 
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I. S z á m n e v e k : h é t = szkr. sapia, zd. hapta, párszi haft, ujp. 
heft (3. 1.) I t í z = szk. daca, párszi dah, ujper. deh (4.) | s z á z : 
szkr., zd. cata, ujp. sad («Hogy az osztyák sat, finn sata s észt 
sadda is hasonlít hozzá, ez nem csökkenti a magyar árja hason
latot,)) 5. 1.) I eze r : = szkr. sahasra, zd. luizanra, párszi hazar, 
ujp. hezar, örmény hazar, hovvái jezero \ é s z t e n :(iPáriz-Pápalnál: 
észten ez nap = ,octavo ab hinc die'; tehát nyolczat terme s ha
sonlata: szkr. asílan, per. lient (6. !.)» — II. V a l l á s i s z ó k : is 
t e n : nLegkielégítöbb EÉVAI véleménye : ,Giim nostro Dei nomine 
Isten pulchre convenit et persica Dei appellatio Isdan, de eadem 
ut mihi videtur origine.' Párszi iratokban jazd-an (többesben) 
Hormezd alatt álló menyei szellemeket jelent; az Avesztában ja,-
zata (jtisztelendö, imádandó') személyesítve fordul elö (,mindea 
tiszta jazatat imádunk'))) (8.1.) | m e n n y : ~ párszi máin, múmjo 
.mennyei, égi'(10.) | b a r k ó úgy segéljen! (((Molnár é<i PP.-nál elő
forduló esküforma: sub voee Pol) az ujp. barchoda ,isten" szóra 
emlékeztet.)) (10.) — III. P o l g á r z a t i a k : b á n = ,ujp. ban, 
szkr. van, vanah, szláv pan ,birtokos, úr, vezér'; összetétek végén : 
,ör', pl. bagh-han ,kertör', derban ,ajtónálló'» ] v á r = ((ujp. bár 
v. báru; a zd.-ben vara ,keritett hely'; Firduszinál (Krisztus után 
940—1020): der bár bereftend ,a várba mentek'» (10.) | f a lu = 
<(ujp. pahlu, pahlaiü, innen arabosan : /a/ ik ; ,város' Firduszináb) 
(11.) 1 v i skó = szkr. vica ,ház' (11.) | v á s á r' = ujp. bazár ,adás-
YGYés', bazár zeden ,'vásáitxitm'; vasár-nap = török bazár gllni 
,vásár napja, vasárnap'; örm. vadsar ,vásár' (11.) | k i n c s = ujp. 
henc, genc, örm. kamc (12.). — IV. E s z k ö z ö k , k é s z í t m é 
n y e k : s á t o r : = ujp. cádir (,külső takaró, fátyol, függöny'), szkr. 
chatra (,napernyö'), óhad- (,takarni, födözni')gyökből; cadir zeden.= 
,sátort Mí?7,i' (12.) I k a r d = ujp. hard ,kés, vágó eszköz' (12.) ] 
dob = ujp. dap ,kézi dob' (12.) | t á l = ujp. tál ,arany-, ezüst
vagy réztál' (13.) I b ü r ü = pehL puar, nj-p.piird,pulazki.prthu, 
zd. peretu ,h.iá' (13.) | ü v e g = ujp. abgine (,vizszinű.'); Petrarca 
lexiconában : aoygina, Duoangenál: auYoutov (14.). —• V. E m b e r , 
á l l a t , n ö v é n y , t e r m é s z e t i e k : á r v a : = szkr, arblia ,kis-
korú, gyámolt', gör. őptpavo?, lat. orbus, örm. ory; (14.) | t e h é n = 
szkr. dhenu, zd. daéna (15.) ] be rke , b i r k a = ujp. bara, bére 
(15.) I r ó k a = ujp. riibah ,róka', tkp. ,lopó'(per. robiulen ,lopni': 
(16.1. — b á b u k = ujp. bobéig ,upupa, epops' (1-6.) | b é k a = ujp. 
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bel, szkr. hWkah (16.) | fűz-(fa) = szk. vetaa, ujp. hid pelil. vüh 
,salix' (16.) I kö l e s = ujp. gaures (16.) | t á r k o n y = ujp. tar-
kon .draeunculus hortenais' (16.) | c s i r a =̂  ujp. i:ihr, /,d. rítlim 
,germen'(17.) | vi dék^SKkr.mdfííYt,idegen föld'(17.) | b é r e z i 
zd. berezat, szkr. hrhat ,magas'; zc\. herezanh .mugnBfiá'^'; ujp. bcrz: 
,ez herzi hoh a hegy bórczéröl, magasságáról' (17.) | m e z ö ^ - Hzkr. 
maht ,föld' (Naighantuka I, 1.); «a h átmehel; s-xe, mint: mihami: 
zd. hazaiira» (17.) | agyag = ujp. uéak (adsak; 17.) | hn,s ~ 
ujp. tóáí, (/tó (17.) 1 fe l leg = szkr. phaligah (Naigh. I: 10.), 
germ. loolíce (17.) | j ég = uj^. jehh, jakh (17.) | a r a n y ..-.: szkr. 
hiranjah, zd. zaranja, zára; ujp. zer (17.) | r éz =•• kurd nyelven 
resas <iólom» (17.) | vas = szkr. ajasz, kurd hasív: (17.1. — VI. 
Egyéb f o g a l o m k ö r ö k b ő l va lók : á p o 1- = azkr. á/>- .táp
lálni' (18.) I b e t y á r = ujp. bc-kjár, hi-kjar ,dologtalan, hevcirö' 
(bi ,nélkül', kjar ,munka'), mely a hindusztánban is ily értelműben 
használtatik» (19.) | bűn = párszi ?;mrt,/í, ujp. |//m«/i(lU.) | csat-
(ang-) = szkr. catati ,megy, jár' (19.) | c sa l == szkr. rhula, ujp. 
gual ,csalás' (19.) | é rdem = ujp. crde7n ,meritvun' (Í21) | ósz~-
szkr. asu,zá. uc, uc.a, npi (21.) | fény = szk. hhdnn; hhaiiax .fé
nyes' (21.) I gaz = párszi//a? (ista) .legrosszabb, gazalib' (ál.) | 
gazdag, kazdag ~ párszi qasta ,vagyon, jószág' (Í21.) | i r i g y =-
szkr. irXja, irsá ,irígysóg', ir^u ,irígy'; ujp. crcclc, zd. tirni;,k(i irigy
ség'(22.) I kar = szkr.fo/rfl/i,kóz'(22.) | lép- —B'Aix.lvp- .menni, 
lépni' (22.) I lop=szkr.7Ap-; vq^.rohudm («l ós r cserou ; !ái2.) | 
okos = pehl. ahah, ujp. agah .figyelmes, tudós, okos' (2a.) j 
p a j zán = ujp. pqjzen ,leno' (22.) | p a r á (n y i) = ujp. pur, pura 
,részecske' (22;) | p e s z m e g = ujp. pestnek .nyalánkság, édesség' 
(23.) I podva =: u]^.pod,piida, podu .rohadt fa, tapló' (2;i.) | 
p a j t á s = ujp.j?rt/ífl6vpfldö.v (23.) I r ém = ujp. rem .fólelom', 
remán .félénk' (23.) | szegény = ujp. zikan (2'd.) | s z e k é r r.-. 
szkr. fftkíía (23.) | sze r = ujp. zere (23.) | szép, snp -̂- ujp. 
zíb, ziba; azkr. gilpu (Naigh. III, 7.) | t a r t == párszi dared- MnwV 
(23.) I teg-n«p = ujp. deg, dej (24.) | vágy == szkr. vdnchá, zd. 
Mp (24) I z s u g o r i = ujp. mkor .fösvény' (24.). 

nZárszavábani) MÁTYÁS még egyszer kiemeli, hogy árja ha
sonlataival épenséggel nem keresi a magyarnak az árja népekkel 
való «rokonságáU, nem fölvételét az indogermán nyelvcsalád!)a. 
(lAmagyarnaki) — véleménye szerint — n n i n d e n a n y a g i 
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és i d o m i h a s o n l ó s á g a m e l l e t t i s az á r j á k h o z , 
n y e l v s z e l l e m e a m a g a s a j á t s z e r ű e l j á r á s á b a n , 
g o n d o l a t a i s z e r k e z e t e ó s m e n e t e , a n n y i r a i d e g e n 
é s m e g k ü i ö m b ö z t e t e t t az i n d o g e r m á n c s a l á d é t ó l , 
m i n t a f i n n - t ö r ö k , vagy m i n t n e v e z n i s z e r e t i k 
u r a l - a l t a j ié t ól » (25.). A mit munkálatával elérni akar, az 
annak kimutatása, hogy a finnséggel való összehasonlítás "bár
mely aprólékos s a szőrszál-hasogatásig pontos volt is, még eddig 
mind hiányos mert egyo lda lú i ) (26.); a uszármazaii rokonság» 
ezek alapján elhamarkodottan lett kimondva. Épen annyi s ép oly 
fontos anyagi s idombeli (nyelvtani) közösségeket leliet kimutatni 
az árja nyelvekkel is; de azért ebből sem következik egyéb, mint a 
finn-magyar hasonlatokból, vagyis hogy (imind e nyelveket beszélő 
népek valaha é r i n t k e z é s b e n lehettek egymással». Ha amazok 
közt (1 nyelvhasonlatoknál fogva rokonság igényeltetik, úgy azon 
alapon, ugyanoly-nemü rokonság'tótethetik fel a magyarok és ár
ják közt is». 

Nem lehet tagadnunk, hogy a fejlettségnek azon fokán, me
lyen összehasonlító nyelvtudományunk 1857-ben állott, midőn 
szerte vitatták, hogy a törökség is ép oly, vagy még közelebbi ro
konságban áll a magyarhoz, mint a íinnség, midőn az összehason
lítás anyagából még hiányoztak a legfontosabb nyelvek (pl. a vogul 
és osztják) s a módszer is rendkívül ingatag volt: MÁTYÁS ellenve
téseinek megvolt a.maguk jogosultsága. Hiszen tényleg annyi egye
zést, mint a törökség, fölmutathatott az árjaság is, melylyel szem
ben még a nyelvtani alakok és kezdetleges mlíveltségbeli szók vi
szonyára sem igen lehetett hivatkozni, midőn maga HuNPAiaVY is 
elismerte, hogy a névmások, igei és névszói szemólyragok s egyes 
rokonságnevek közösek az árjasággal; MÁTYÁS pedig kimutatta, 
hogy a «sarkszámnevekI), t. i. a hét, tíz, száz, ezer (s ezekhez szá
mítja ö az egy-ei is, melyet mint már mások is régebben a «szkr. 
éka, párszi {k,i, é, hindusztáni ak ,egy'i) szóval vet egybe) szintén 
az árjasághoz szitának. Hol MÁTYÁS átlépi a határt, melyen túl az 
elfogulatlan kritika méltánylása már nem kisérheti, az harmadik 
vitaműve, melynek czíme : (^A magyar nyelv finnüési törekvésele elle
nében (Pécs, 1857.) 11. Itt már leplezetlenül tárul föl, hogy nem a 
puszta — egyéni érzelmeinek akár kedvező, akár kedvezőtlen — 
igazság fölismerése, minek vágya harczaibau izgatja ; hanem azon 
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előre megállapított itélet, hogy ellenfeleinek nem lehet itíaza, né
zetüknek nem szabad érvényesülnie; mert ez nemzetiuik és nyel
vünk gyalázata volna. Az a MÁTYÁS, ki még eh'ibln mŰN'élieii dicsé
retre méltó józansággal hirdette, hogy »mjdvé.szdnél .v áUdldhnn 
tisztán tiidományos fogltdkozdsnál nincs hdye politikdtuik; ha a, 
magyar nyelv valóban származási rokonságban áll a linnhoz, s az 
állítás minden oldalróh megvitatás után, tudományos lúzíuiyos-
ságra emeltetett: igaz marad az, akár tetszik valakinek (> rokonság, 
akár nem; puszta tagadás, gúny, ellenkező nem okadatolt állitniá-
nyok, semmit nem változtatnak az ügy állapotánn (Síi.) — ugyanaz 
most a következő nyilatkozatokkal jut ellenkezésbe önnönmagával: 
nAmi következtetésre, hogy ősi nyelvünk jelenleg csttk fhtn.fdjddl-
masan felsóhajtunk! Méltó büntetése ez a hmijugságnak, mely a 
magyar-finnítést elnézte s a nemtudommi-ségnek, mehj uzl lolylon 
pártoljan (Előszó. Yíl. 1.) . . . "Magyar euiliertől megérdemelné 
őseitől öröklött egyetlen kincse, hogy eredetének és benső mivol
tának í'ólreismeröit tudományos módon igyekezzék helyreigazítani 
s ne sajnálja költségét és fáradságát, más •inikeltehb nyelvek meg
tanulására, vagy az azokkal foglalkozók biztatására, pártolásiira 
fordítani; hogy elleneink szenvedélyes piszkolóddsait nocsak eluta
síthassa, hanem okszerű bírálat által valódi értékökre is szálht-
hassa» (u. o. XI. 1.). . . , ((Természetes, hogy a tévedést csak az 
szüntetheti meg, ki az ügy melletti lelkesedésen kívül n magyar 
njelvet anyatejével szopta» (XII. 1.). . . . ((A ünnozés honunkban 
is divatossá, sőt általánossá kezd válni, egyetlen nyelvészeti inté
zetünkön uralg; segélyeztetik. Fölösleges gondoskodás! Megjiitid-
mazná azt a sokkal gazdagabb orosz kormány is; hisz e törekvés az 
ö alattvalóit közelebbről érdekli» (XIV. 1.) idídes anyanyelvünk
nek, sok más veszteségek után mai napiglan el nem vitázhatott 
osztatlan birtokunknak, áldozatkész kegyelettel tartozunk s a róla 
terjesztettt álhireket nevi csak szóval, hanem tettleges közbeii'járdssítl 
is megczáfolni kötelességünk.) (XYI. 1.). . . (iTehotősh houliainkat, 
valamint a magyar akadémia magyar irányú nyelvész tagjait édes 
anyanyelvünk becsületérc kérem, legyenek segódkezésemre, ezen 
nemzeti, sőt európai ügyben s fordítsanak kis részt anyagi, vagy 
nyelvismereti kincsökböl, a felöle terjengő balvélemények meg
szüntetésére!)) (66. 1,). 

Szomorú kornak érthető tévedései ezek, melyek bármily 



ÁEJA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK A FINN-MAGYAR NYELVEKBEN. 3 1 

szenvedélyes kifakadásokban jiitottak is kifejezésre, nyelvtudomá
nyunk fejlődését legkevésbbé sem gátolták, söt inkább elősegítet
ték; mert általuk a magyar nyelv árja elemeinek még néhány 
adata válik ismeretessé s alkalom nyilik a két nyelvkör egymáshoz 
való viszonyának tüzetesebb kifejtésére. MÁxTÁsnak e müvében 
közlött ujabb hasonlító észrevételei: m a n ó = szkr. manas, viszo
nyítva : manb; továbbá Man.u mithoszi személyi) (19. 1.) | Bo-
z o r g személynév (.Priiúnstaldus Bozorg de genere Boszlicf, 
1231-böl) = ujp. huzurg .jeles, bölcs, vallásos' (20) | h a m b a r : 
((valódi ó perzsa alakú szó; zd. ham-haraiti ,összehordani'; ujp. 
ambar ,tele, megtölt'" (20) | k i n c s : (lujp. genc ; az első magyar 
nyomtatványban, 1482-röl: udraagha genche nüeimnhiecn (20) | 
á r = szkr. árú ,subula, vargaár' (20) | bö r = ujp. jjcir ,kikészí-
tett bör'(21) | k é s = ujp. khi.v ,dens, seu culter aratri' (21) | 
k a r d = «njp. kard ,kés'; magyarul is hajdan azt jelentett: gladium 
vei oultellum, quod vulgariter dicitur Hord (hibásan e h. Kord) 
1278-iki oklevélben)) (21) | p á r n a = szkr. barhana, upa-barhcma 
,pulviuar,lodix' (21) | s á t o r = ujp. mtar, kilar ,tentorium altum' 
(21) I s z ó k = ujp. siilm ,sedile' (21) | s z o b a = szkr. mbhű ,do-
vaua'; fíabhá-madje ,szoba közepén'; Bop]) casa-val fordítja: ,in 
casffi medio' (21) | h ú g = párszi khuh, ujp. khu ,soror, (22) | 
ö cs = szkr. anuga (anudsa) ,fráter minor natu' (22) ] ö z -vegy : 
szkr. vidhava, lat. vidua, germ. löitioe, szláv vdova (22) | h al = szkr. 
kaláka ,hal neme' (23) | g ó l y a = ujp. kolang ,cieonia' (23) | 
s a s = ujp. gaga (dsadsa) ,aquila' (23) | k ö d = szkr./cií/tCíZí,ne-
bula' (24) I d é l = ujp. dili-rúz, meridies (nap szive-közepe; 26) | 
f öz = ujp. pcz. pdz jCoquere' (26) | h a s = szkr. kauha, kaksi 
,venter' (26) | í m = szkr. ima ,ez' (27) | k o p o n y a = szk. ka-
jiála ,cranium' (27) | k i = ujp. ki, szkr. kim (27) ] k ö n y ö k e 
szkr. kona ,angulus', hind kunji,\iövLj'6k' (27) | m é r e g , m i r i g y = 
zd. mahrka ,venenum', szkr. marka (28) | r i d e g = szkr. ridhak 
,magánosan, seoreim. separatim' (29) | t a r é = ujp. tarck .vertex 
capitis' (29) I t é r = ujp. tir ,planities' (29) | tö(bb) = vedai tuvi 
,sok'; gj'ökere : tu- ,cresoere, augeri' (29). — A finn-magyar didomi 
hasonlatoknak)) magyar-árjákkal való «ellensúlyozásában)) MÁTYÁS 
hivatkozik a szkr. masc. és fem. plur. -ah ragra, mely a töhangzó-
val egyesülve úgy alakul, mint a magyarban: gata: plur. gatdh, 
mint alma: almá-k; vadhtí: liliiY. vadvah, mint: daru: dana-h 
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(53). A szkr. «köznemű többesi i rag (pl. jnvijas-í ,ifjabba-k').i 
egyezik szerinte a magy. -i plur. képzővel (hásiíiím, hiv/.ai). ílgyez-
nek különösen a birtokragok: perzsa (jevhőr-em ,gyökerü-Wí', gevhe-
r-et ,gyökere-cí' (54). A magy. -ka, -he kicsinyítő kópziivfil ogybevet-
hetö a szkr. -ka (pl. alpa ,kicsi', alpa-ka ,kicsi-ke'); valamint a 
•csa, -cse-vel a perzsa -ce (pl. khdn .szálloda': kJidiiir. ,kÍH sz.'). Ep 
iTgy mint a magyarban képződnek az ujperzsában ÍH -i képzővel 
denom. melléknevek s ugyanitt a magy. -an, •en határozóraggal is 
találkozunk (pl. clüir ,hösies': diUr-áne .hősiesen'; 57. 1.). 

HTJNFALVY PÁL a «Magyar Nyelvészet« III. évfolyamában 
(1858) adja meg válaszát a tőle fölkarolt búvárlati irány elleu inté
zett támadásokra. Tüzetes bírálat alá fogja «MÁTYÁS ]Í'L()BIÁN liaxou-
lító nyelvtudományheli müködémti) (67—107.11.) s rámutat, hogy 
ezekben a tudománj^kodás két alapföltétele az alapi önzdlciifiéij ÓH 
tárgyi tájékozottság merőben hiányzik. Ellenfele nem cdfogulutlau 
szemmel tekinti ítéletének tárgyát s dönt fölötte a nélkül, hogy 
vele közelebbről 'megismerkedett volna. Hogy az altáji ÓK árja 
(indo-germán) nyelvek között vannak bizonyos idomi és szóauyagi 
egyezések azt maga is elismeri, tárgyalta már előbb (1. fentebb) .4 
újból ismétli; de az ily közössegek, melyek többnyire kimntiitha-
tólag a származat szerint külömbözö nyelveknek egyniásra való 
hatásából eredtek, nem lehetnek irányadók a nyelvfajok megálla
pításában. Itt az idomon kívül nazon nyelvanyagra kell legnagyobb 
súlyt helyeznünk, mely ismeretlen kútfőből eredvén, a fajok saját
jának látszik)*; tehát nem arra a mi pl. a magyarban hangalakjá
val, képzésével, vagy egyéb szerkezetével különösen perzsa, szláv 
vagy német bélyeget mutat. Erre MÁTYÁS semmi ügyet nem vot s 
képes nyilvánvalóan németből, vagy szlávból eredt szókat (pl. istáp, 
táncz, büUkom; szent, póns, abroncs, pohár, vacsora, kulcs, szilva. 
stb.) az árjából származtatni, sőt elvül fölállítani, hogy Kinindazon 
szláv szó, melynekii — a rokouság révén többször természetes 
('hasonlata az árja nyelvekben fémutathaló s mjckrúnkhen is talál
tatik, magyar-árja hasonlat.)) Egyébként is vannak MÁTYÁH luuson-
latainak fogyatékosságai; hol az alak, hol a jelentós nagyon is 
eltérő. Idomi hasonlításoknál is több esetben csak látszatoa a-z 
egyezés; külömbsóg van ennek mértékében pl. a magy. -k és -i töb-
besképzök s egyrészt a lapp -ah, finn -i, másrészt a MÁTYÁstól 
idézett árja megfelelők közt; mert emitt <ia nominativus többes 
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ragja a többi esetekben nem tűnik elö : ellenben a finn és magyar 
többes jellem megmarad valamennyi viazonyragokkal együtt.» 
Mindezen, valamint kevés kivétellel egyéb észrevételeiben, HUN-
FALVYnak igazsága kétségbevonhatatlan; de egy lényeges pontban 
hibáztatható az ő eljárása is, abban t. i. hogy valamint ellenfele a 
finn-magyar, viszont ö az árja-magyar hasonlatokkal szemben esik 
az elfogultság vétségébe. 0 MÁTYÁS müveiben csak hibákat lát s 
nem hajlandó észrevenni, hogy bizony van azokban sok beesés 
anyag is, melynek bővítése ós további kutatása inkább buzdítást 
érdemelt volna, mint gúnyt és visszariasztást. Joggal mondhatjuk, 
hogy nyelvtudományunk nagyérdemű úttörőjének ezen egyoldalú
sága sokkal súlyosabb volt következményeiben, mint MÁTYÁsnak 
íinn gyűlölete; mert útját szegte a kutatás egy irányának, mely
től — mint ezt ma van módunkban látni — nemcsak a mi nyel
vűnk és népűnk, hanem az összes altáji, különösen pedig a finn
magyar nyelvek és népek őstörténete sok becses útbaigazítást 
várhat. 

Az igazság érdekében tartozunk kűlömben annak megjegy
zésével, hogy HuNEALVYnak ezen eljárása hozzátartozott nyelvtu
dományi törekvéseinek akkori tipolitikájához.n Előtte állott azon 
sorsnak képe, mely a finn-magyar nyelvhasonlítást EBVAI halála, 
után érte, a midőn HOEVÁT ISTVÁN tudománykodása «úgy. hatott, 
mint árvíz, mely a iolyók ágyait megtölti, a dűlök és szántóföl
dek mesgyéit elhordja s mindenütt a zavar egyenlőségét hozza 
vissza, mely a mivelés kora előtt volt megn (Magy. Nyelv. III : 70). 
«Hogy hasonló eset ne forduljon megint elöi> — irja ö (u. o. 71)-— 
"vigyázunk míg élünk.» S volt is erre oka. MÁTYÁS föllépését, ép 
úgy mint a hasonló irányúakat régebben s ma is, nagy rokonérzés
sel fogadták tudományosságunk irányadó köreiben; sőt akadtak 
nyelvkutatók is, kik több-kevesebb óvatossággal vele egy nyomon 
haladtak. Ilyen volt PODHOBSZKY LAJOS, ]Ú tt AZ iíjparzsa nyelv föltet
sző idomain czímti értekezésében (Magy. Nyelv. II: 30—36. 11.) a 
nagyobbára már eddig is kimutatott nyelvtani hasonlóságok alap
ján (imnjdnem megczáfolhatatlan bizonysági)-nak hirdeti, hogy na 
perzsa nyelv árja származata mellett az altáji nyelvfajnak oly meg
rögzött hatását» mutatja, "hogy azt sem a szanszkrit műveltség, sem. 
az arab hit, sem a rongáló idő meg nem szűntetheted (36. 1.). FOGA-
RASi JÁNOS is kimondta egyik akadémiai ülésben, «liogy szerinte 

Munkácsi B. Arja én liaut. oloniek. *"' 
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íi perzsa nyelv nagyon közel áll a nmpjarUoz, mit legott \VA igének 
• személyi ragjaival be is akara bizonyítani" (Mag.y. Nyelv. IV: i:,!). 
Az izgatottságra, mit az efféle nyilatkozatok a ílnn-magyiu: nyelv
rokonság hívei közt támaszthattak, igen találiuin alknlnuizza hnuf; 
SÁNDOB — ki «as cmher nevénalc némdy árja lujckekhni^ való 
kutatása közben szintén n-okon hangzatokriui akadt — követkíízö 
észrevételét (Magy. Nyelv. IH: 393.): «Megütődjünk-e azoknak 
törekvésén, kik a magyar töket árja .szóelemekkel v(;tegetik íissze'? 
Épen nem. Hadd folytassa MÁTYÁS P . úr magyar-jiria nyelvliason-
latait; csakhogy ne buzgólkodjék elfogultan a aokkal gyümölcsö
zőbb finn nyelvhasonlítás ellen. A kettő közt külöml)sógot tenni s 
elhatározkodni úgy sem nehéz. Olt itz íipilletkiiirk lí'hrhii'k imitl-
amoü egy anyagból valók; itt, maga us épiléanml. az aniity, as ul-
kotán, az izlés ü. A két munka sem áll cgumással clloid'lbrn; ,S'Í'/1; 
egymást kiegészíti. Érdekes, só't kell tudnunk, mely tó'ink közösek nz 
árja és sé^ni nyelvekkel. Vannak ilyenek az lírja, ós sémi nyelvek közt 
is. Hányszor talál s ereszkedik ki ezekre nyelvkntatásui közbon 
Bopp, vagy BENFBV, PoTT-ot nem is említvén, ki ezeket tűzete.s(>n 
tanulmányozta. Hányszor az árja nyelvekre nézve első tekintólyíí 
Zeitschrift? EENAN E., a franozia Institut egyik logkítün/ibli s o 
szakban már-már első tagja némely görög hangok kimondásiínak 
kulcsát a sémi nyelvekben kereste, ugyanez tiirgyalta a sémi és 
árja nyelvek közös tőit. — Tehát hadd jöjjünk tisztába,, mit bírunk 
más nyelvi ágakkal közöst (bár itt-ott utoljára a természettől, ter
mészetösztönnel lesz számvetésünk), a mi eredetileg saját ma
gunké. Hogy jól állunk, még jobban ki fog tűnni, lm adósságainkat 
leszámítjuk, u 

A szíves fogadtatás, melylyel eddigi művei találkoztak, csak 
éleszti MÁTYÁsunk harczi kedvét. 185S-baii kiadjiv negyedik vita
iratát, melynek czíme: «Észrevételek jimwzö mleményre. A mugijar 
ó'svallásról, nyelvészeti viták és •ii/jabh magyar-árja nyelehasDnlatok" 
(Pest). "Minden lehető lenézések, megrovások daczára, állittaHsanak 
meg még egyszer finnezö ellenfeleink sebes haladásukban!" — 
kiált föl előszavában — «Nem magánérdek, hanem egy hajdau 
dicső, s ma sem finn keverék, vagy korcs nemzet ügye forog itt 
fönn.)) Műve első részében CSENGEBY ANTAL ellen fordul, ki az al-
taji-magyar hasonlítást a mythologia terére is átvitte "Az altáji 
népek ó'svaUása» czímű tanulmányában. Közelebbről érdekel e helyt 
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bennünket a harmadik rész, melynek ujabb magyar-árja egyezte
tései közül kiemeljük itt a következőket: f a l u : dbiztos hasonlat 
perzsa pahlu-hoz. A ,Ferhengi dsihángiri' szótár világosan ,város' 
érteményre utal; Pehlevi, zebani khri est; ci pahlu hemaani sehr 
niz amede est (pehlevi, annyi mint: ,városi nyelv', mert pahlu 
,város' érteménynyel is bír»; 48. 1.) | s ör = ujp. nor, bind. sora 
,potus ex oryza paratus' (50) | b a r (o m) •— ujp. hara «jumentumi) ; 
szkr. vára «grex boum, ovium» (50) , k u t y a = hind. fetíía(51) | 
sül, szil, sün (-disznó)--:- szkr.ca/y'a «erinaceusi) (51) | szárcsa= 
ujp. sárce omadárfaJD (51) | n e dü = szkr. nádi «viz, nedv, folyóu 
(52) I b e t e g = dujp. heteng címeden ,afflictus esse'; hajdan heteg 
jSzorongatottat, szenvedőt' jelentett, még Pázmánnal is: kór-beteg 
,morbo afflictus'u (52) | béna , kinek valami tagja hiányzik = 
szkr. vina «sine,mancusn (52) | bódog=:szkr. bhand- uboldognak, 
szerencsésnek lenniu (bhadra ,bódog')» (52) | b ü d (ö s), b ű z = szkr. 
jyCiti «foetorii (52) 1 ö s z t ö v é r = ujp. oatovdr uszívós, húzós, szi
lárd* (55) I r o s s z = ujp. ms «malus» (56) j szór dók «lae coa-
gulatumi)= VLJ-p. drdág "tejnemü eledel» (56) [ s z e r ( e t ) = <tujp. 
ser namor)); a bécsi oodexben S2Í!?7ÍŐÍÍ7?Í = «szerelmeskedniD (57) | 
s ze r <(Sor» ~ ujp. zere, lat. series (57) | s z ü r k e = ujp. sirk 
iifucus, ruber et albus», sur «equus, mulus, vei asinus coloris 
cinerei in nigrum vergentis» (57) | t e s t = zd. ta.'í "formálni, al
kotni» ; ebből part. tágta «alakított"; szkr. taks- «csinálni», part. 
tasta "alkotmány, íigmentumi) (58). Érdekes a "'Végszói) (60. 1.), 
melyben MÁTYÁS kijelenti, hogy az «eddig fölhozott hasonlatok nem 
igénylik előre is a helyességet; bíráltassanak, ha érdemesnek tartat
nak rá, s a helytelenek töröltessenek ki»; továbbá hogy «a finn-
magyar hasonlatok, sok helytelen közt kétségtelen helyest is tartcú-
maznak; csak kritikátlanul ne halmoztassanak, hanem józanon 
vizsgáltassanak meg s a birálatot kiállottakról tétessék föl, hogy: 
1. Azok ép ügy jöhettek finnből, vagy rokonból hozzánk, mint tő
lünk azokba. 2. A közlés kereskedelmi, orazáglati, szomszédsági 
viszonyokból eredhetett; miután abból, mennyit most felölök tu
dunk, fajrokonságra józan észszel nem következtethetni." Ezzel 
((búcsút vesz magyar nyelvészetünket pártoló lelkes olvasóitól, 
várva készültebb tehetséget, ki a megkezdett vitát folytassa s dicsé
rettel befejezzél), mig ö — saját szavai szerint — "földi hivatását 
más téren igyekszik betölteni.)) 

3* 
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Báré «búcsúszavában» MÁTYÁS méft- <(ali'tóatos bocsiuiatot* 
is kér ellenfeleitől, ha "a vitatkozás bevébeii a niúr^eklet korlátain 
túl talált volna lépni)) (61. 1.) s «támadása montnegoiil azt lio/na 
föl, hogy ö mcujjjarnak nzüktett, mi ÍKtoni gondviKalén nuivr, K 
bűnül neki csak az volna tulajdonítható, hogy uoveztítóbüz (un)i 
/ÜHK-mcíc/i/arj kelletén túl is hű akart maradni)) (Elö.szi): VI. 1.): 
még egy ötödik, mind az eddigieknél óle.sobb kirohanástól nem 
tartóztathatta magát. A M. T. Akadémia tagijai közé v!ÍÍM,Hztatván, 
ezt székfoglaló értekezésében f«/í hasonlító mjclvct^zeiivl ti'kintctli'l it 
magyar mjdv ékirati fontosfíágáru'^: Akad. Jirdisitö, I8üi). óvf. 
99—115.11.) azon «órzület és törekvés helyoslósúnok tekinti, moly 
nyelvészeti értekezéseiben nyilatkozik.» "Örülök o niéltá,nyhitou)) 
— úgymond — nmert e társulat körében uuielt szi') a Ntlflnhirsii-
letért sokkal nyomatosb lesz, s az eljárás nyelvész ellouoink rukmi-
sági álmai megszüntetésére könnyítve van.)) M.ég egyszer tiltakozik 
kétségbeesetten a urokonítás)) ellen; mórt a cnijiir Imcsiilctr u nem
zet becsü,ktei> (115). Csak a «hasoní.tdSi> vau megengedve, de noui a 
urokonítás.)) «Ne mondják)' — szól ostorozó szava -• • "hogy az 
uralaltaji koldus nyelvek magyar rokonok; mert erre elegendő tu
dományos adatok által jogosítva nincsenek. Elégedjenek meg a 
talált ós találandó hasonlatokkal, inig liói)zettebb utódaik, a min
den oldalról bevégzett hasonlítás után a rokonsági ügyet is végleg 
elintézhetik. Jelen követelményünk: BccsUljí'k nrinr.s .fíijálsáiiü 
nyelvünket, s ha már jugialanúl akarnak ruko)iiittni\ vtilassszanak 
műveltebb nyelvet; ne kössenek it legnyonioraltuhbakhoz, merte szán
dékos megaláztatást méltán tekinthetjük sérelemnek. Elemezzenek 
finnét, mordvint, osztjákot, törököt, tatárt, maudsut stb, ; de ii 
,velünk rokon' jogtalan kifejezést hagyják el: s megszűnünk 
nyelvhecsülelat emlegetni s némán fogjuk bámulni tudományos bú-
váiiataik teürr eredményeit.)) Mind az eü'óle szísrtelonsógek mel
lett MÁTYxísnak e művében is, mint a többiben, találunk lUimcsak 
korában, hanem ma is megszívlelhetcS eszméket, minő pl. az, hogy 
nyelvészeti, vagy történeti következtetéseink alapjául ne vegyünk 
kétes szóegyeztetéseket, hanem csak olyanokat, melyeknek hitele 
minden bizonytalanságot kizár. Szintilyen azon móg napjainkban 
is függő kérdés: Létezik-e valóban rokonság az úgynevezett ural
altaji nyelvek között, s ha igen, olyan-e az, melyből östörteueti 
együttlétre következtethetni, vagy nem egyéb, mint rendszere.yitósi 
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phrasis?-**) (115. 1.). — Ezt az értekezesét is, mint ÍI,Z előbbieket 
szükségesnek tartotta MÁTYÁS «Magyar Nyelvtudománya (Pécs, 
1860) ez. müve függelékében külön is kiadni s még nébány erős 
vágással (pl. hogy «lassú felfogást, vagy melUhtekinteteket kény
telen föltenni" a finnistáknál) fűszerezni. 

HxjNFALVY a már eJíkor megindult «Nyelvtud. Közleméiiyek»-
ben (II: 292—296. 11.) adta meg MÁTYÁsnak a megérdemelt választ, 
melylyel nemcsa-k az ádáz harcz nyert befejezést, h a n e m - - nyelv
tudományunk fejlődésének nagy kárára — az árja érintkezés kér
dése iránt való érdeklődés is. A győzedelmesen kibontakozott al
táji, későbbi finn-magyar nyelvhasonlítás oly mélységesen megfe
ledkezett nyelvtudományunk ezen fontos feladata köréről, hogy 
még csak létezése is kiveszett honi nyelvészeink köztudatából. 
A Nyelvtud. Közlem. Ili—XXIII. s a Magy. Nyelvőr I—XXIV. kö
teteiben tudtommal nincs egyetlen jelentősebb közlemény, mely 
valamely magyar,'vagy rokon nyelvi szónak közvetetlen árja ala
pon való magyarázását kisérlené s a kaukázusi nyelvekkel való 
érintkezés lehetősége is csak egyszer alkalmilag van jelezve (NyK. 
2 3 : 119. 1.). Még az oly kétségtelen árja egyezések is mint pl. a 
magy. arany, ezüst, tíz, száz, ravasz, tehén szóké, teljesen feledésbe 
mentek s BUDENZ Magyar-Ugor Szótára a hol ilyenekbe ütközik, 
vagy merő hallgatással mellőzi az árja megfelelőket, vagy inkább 
(mint pl. a száz esetében) szlávból való ősi átvételnek tekinti az 

"*') Hasonló megjegyzés THOMSENÍÖI : «Von den meisten ge-
lehrten "wird diese (finnisch-ungarische) sprachfamilie wiederum 
mit mebreren andern, namentlich der samojedischen, tatarisohen, 
mongolischen und tungusischen zu einem grossen stamme zusam-
mengestellt, dem ural-altaischen (turanÍ8chen); i n d e s s e n 
k a n n d i e s e v e r w a n d t s c h a f t k e i n e s w e g s a 1 a e i n e 
a u s g e m a c h t e t a t s a c h e b e t r a c h t e t w e r d e n , sondern 
höchstens als etwas mehr, oder weniger wahrsűheinlioh; denn 
d i e s t r e n g e r n b e w e i s e m a n g e l n n o c h imd werden 
nicht eher geliefert werden können, als bis jede einzelne der ge-
nannten familien in sprachhistorischer hinsicht innerhalb ihres 
engeren gebietes genauer untersucht ist. Es hat daher'auch nicht 
an solohen gefehlt, welche die richtigkeit dieser annahme leugne-
ten, oder bezweifelten, und die ihrerseits die íinnischen sprachen 
náher zu den i n d o g e r m a n i a c h e n stellen woUten (Binfl. d. 
germ. Spr. 1. 1.). 
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Ugor alakot. Általában az volt a, hit, hogy a iiicnuyilxni a, magyar
ban és a vele rokon nyelvekbon iráni elcniok vannak, a^ok csakis 
ujabban a törökség révén kerülliottek, nom gondolva meg, hogy 
ezeknek tetemes része a törökség teriileton sohol lia-sznilhitosnak 
nem igazolható. 

Másként áll a dolog a külföldi nyelvószoknid, kik ottöl fogva 
egyre növekvő érdeklődéssel Icisérik a iinn-magyar nyolveknek 
árja, illetőleg indogermán hasonlatait s Ix'ivcn értékesítik különö
sen az indogermán ös- ós műveltségtörtónet munkálataiban. Egész 
sora a hírneves íróknak magyarázza uz idetartozó jolonségok tete
mes részét a két nyelvcsalád ősrégi órintkezésél)öl, illntülog az indo-
germánságnak a finn-magyar nyelvek ÖS.SZÜK rétcg(>it H alkai.szer-
veít átható befolyásából. így STKINTHAL, ki «Gliiiy(ikírrislik iler 
haiípisüchliőhsten typim des .yn-itcliJinues (ISerlin, 18110)" müvélusn a 
következőket írja (329.1.): "(Es) s e b e i n t o in e i n f 1 n KH d e r 
i n d o-e u r 0 p á i s c h e n s p r a c h e n a u f d i e g r a ni m a t i k 
d e r f i n n i s c h e n o b g e w a l t é t zu h a b i u i . Dvnn obwohl 
die declination eeht altaisch ist, s o b í e t o t d i c o o n j u g a t i o n 
d e r v e r b a s o v i e l a e b n i i ohk e i t on m i t d c n wans-
k r i t i s o h e n f o r m e n , d a s s SCHWAIÍTZK d e s w e g e n da.s 
ü n g a r i s c h e fü r e i n e z u m S a n s kr í t s t a u u u e gohí) -
r e n d é s p r a c h e e r k 1 á r e n z u d ü r f e n m e i n t c, was froi-
lich sehr falsch war. Hier könnte alsó daa seltsanie probloni eincr 
d i i a l í t á t in d e r g r a m m a t i k vorliegen, ein(!r dualitiit, de
rén möglichkeit bisher aus gnten grundén bozwöifelt wordon ist." 
Kevésbé határozott DIBFENB.VCH LÖBINCZ állásfoglalása e k(u-dést 
illetőleg, ki «Oríf/Wá,s' Europacne. Die altén Völker Kuropas mit 
ihren Sippen ii. Nachbarn (Frankfurt am Main, lS('ú)« cziin alatt 
Madott tanulmányainak egyik helyén (íáO!) 210.11.1 igy ir: n'J'rotz 
ihrer isolierung, tragen die sprachen dor ünnisehcn völker den 
charakter einer familie zur sohau. G r o n z ii a e h b a, r s e b a f t und 
k u l t u r g e s c h i c h t e h a b é n v o n f r ü h o b o r v i c l c le l in-
w ö r t e r a u s g e r m a n i s o l i en, l i t u -Hlav i , s (di en, i r a . n i -
s c h e n (vi e 11 e i c h t a 11 s k y t h i s e li e rO, t ü r k i s c li c n u n d 
a n d e r e n s p r a c h e n a n g e f ü h r t , u n d of t so t i u f In*-
r e i n , d a s s e n t l e h n u n g u n d n r v e r w a n d t s c l i af t 
s c h w e r zu s e b e i d e n i s t So z. b. ist dor ariselu! iiKiHyií, 
mard u. s. w. ,homo' so eingebürgert in den spraebon dor asiati-
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schen Finnen, class er -wahi-soheinlich auch zum volkíínamen (der 
Mordivinen) geworden ist Dazu kommen noch v i e 1 f a c h e 
b e r u h r u n g e n d e s f i n n i s c h e n w o r t - v o r r a t e s m i t 
d e n d e r k a u k a a i s c h e n s p r a c h e n, bis in die iranischen 
0 s 8 e t e n liinein»; másutt meg hajlandó a hasonlatok viszonyát 
inkább ösrokonságnak tekinteni. Az utóbbira vonatkozó nyilatko
zata (211. 1.): <iAber die erweiterung auch der (lexicalischen) u r-
v e r w a n d t s c h a f t der finnischen sprachen (mit einander) in den 
ariseli-europáischen abgekehrter richtung sucht sicli nun geltend 
zu machen. Wir meinen hier nieht bloss die grosse aehnlichkeit 
der zur conjugation verwendeten person-fiirwörter, sondern auch 
vieler andern wurzeln, wie sie namentlicli in zeitwörtern auftre-
ten, worauf wir mehr gewieht legén, als auf die immerhin mit-
unter bei blosser entlehnung seltene verv^andtschaft von apellati-
ven. . . . Aber wir dürften gegen die möglichkeit der g e s c h i c h t -
l i c h e n v e r w a n d t s c h a f t zwischen Finnen und Indogerma-
nen nieht eine praestabilierte beschránkung derselben auf den von 
uns als familie bezeichneten kreis aufstellen. Vielmehr bleibt uns 
die annahme v e r s c h i e de n e r g r a d e d e r b l u t s v e r -
w a n d t s c h a f t u n v e r s e h r t . » Hogy azonban habozó Ítélete 
inkább az előbbi nézet helyességét véli igazolhatónak, mutatja 
emitt idézett szavaihoz csatolt következő megjegyzése : ((Wenn wir 
indessen an die stelle der u r v e r w a n d t s c h a f t zwischen Finnen 
und arisch-europáischen sprachen e n t l e h n u n g treten lassan: 
so bedarf das erklárende wiederum in hohem grade der erklarung 
und begründung.)) 



11. 

Yilágosabbau és alaposabban itól a S5iól)íi,n forgó kiu-désről a, 
finn-lapp nyelvek idegen elemeinek jeles kutatója, THOMSEN Vii,ntoH, 
kinek idevonatkozó észrevételét 18í)9-ben megjelent <^l)cn golixh 
sprogUasses indflydclsepd dm finshi' czímií művének, illoti'ilog 
SiEVEEstöl eszközölt (I íjber den Einfluss der (jiTinamxdim Spni-
chen auf die finnisch-lappischen (Halle, 1870)» fordításának hm ĉ-
zetése tartalmazza. E szerint (német kiad. 2—4. 11.): "J.-!ár termé
szetesen nem lehet eleve tagadni a két—t. i. íinn-magyiir és indo
germán — nyelvcsalád ösrokonságát; mindamellett az oltércs 
oly nagy arányú a szerkezetükben, hogy ily természotíí kapcsolat 
közöttük valószínűnek alig vehető, mindenesetre pedig bcbizonyít-
liatatlan addig, a míg a finn nyelveknek régibb s a nyelvcHalád-
beli összehasonlítás kiinduló pontjai gyanánt szolgálható alakjait 
kikutatni nem sikerül.» Azon szóegyezósek közül, melyek az indo-
germánsággal való ösrokonságra utalhatnának, THOMSEN a követ
kezőket idézi: magy. ha l l - dhörenn, finn kuule-, lapp íjida-, mord. 
liutí-, cserem. /ío/-, zürj. Ml-, vog. xöl-, oszt. yjil-, yíid- id., nuílyek-
nek Imi-, hd-íéh alaphangzása az indogermán /ífH-gyökre (szkr. 
gru-, ószláv slova, litv. klausmi, gót. xXóto, lat. diio) emlékeztet | 
magy. név unamei), finn ?WHíi, lapp nahnia, naninui, mord. Inii, 
cser. lim, lüm, zürj. nim, osztj. mmi, vog. nüm: indogorm. ÓH szkr. 
nfmqn- (ószláv imp <:*nimp stb.) j magy. víz <iwaaser»,linn vetr-
{nom. vési), mord. ved, cser. vü, vüt, zürj. va, vog. vü: indo-germ. 
vad; ud- (szkr. iida-n, ószláv voda stb.) | magy. m é z, linn mctc-
(nom. OTísij, mord. mcd, cser. mü, zürj. ma, vog. miCi (mau): in-
dogerm. ós szkr. madhii- (görög [léíl-o, ószláv nicdií stb.). "De lia" 
így folytatja tudósunk e tárgyról való fejtegetéseit - - «csakugyan 
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ösrokonság emlékmaradványait akarnánk is látni az efféle szavak
ban : egész tömege van mégis az olyan szóegyezéseknek, melyeket 
lehetetlen ily módon magyaráznunk, melyek részben alakjuknál, 
részben csekélyebb elterjedtségüknél fogva többé-kevésbbé világo
san j ö v e V é n y s z ó k n a k ismerhetők föl, még pedig rendszerint 
az indogermán nyelvekből kerülve a finn nyelvekbe, sokkal ritkáb
ban megfordítva. Hogy némelyike a fönt jelzett, nagyobb területen 
ismeretes szavaknak is így fogható föl, mutatja a <iszáz» szava a 
finn nyelvekben: finn sata, lapp áiötíe, mord. sada, éado, cserem. 
mldö, zürj. éo, votj. éii, osztj. sót, sdf-, vog. sat, magy. s z á z . Itt az s 
szókezdő világosan bizonyítja, hogy a szó nem az indogermán 
nyelvekkel való ösrokonságból ered, mely utóbbi nyelvcsaládban 
t. i. * lianta-m az alaphangzás, hanem vagy valamely árja (ind-
perzsa), vagy valamely lett-szláv nyelvből; amennyiben csak ezek
ben változhatott az eredeti h szókezdő s-vó (v. ö. szkr. ós zd. gata-, 
ujper. sad, osszét sade, sildé, ószláv sütő). De másrészről a szónak 
nagy elterjedtsége arra vall, hogy az átvétel igen régi, valószínűleg 
a finn-magyar közös alapnyelv korából való; hacsak azt nem akar
juk föltenni, •—̂  a mi külömben a pontos alaki egyezés miatt alig 
valószínű — hogy itt az egyes nyelveknek egymástól független, 
párhuzamosan egy forrásból került jövevényszavával van dolgunk, 
a minő pl. az nezen) kifejezése, mely a magy. e z e r , vog. sq,t(ir, osztj. 
tciras, iőres, zürj., votj. s-urs szavakban valamely árja nyelvből va
lónak látszik (v. ö. szkr. sahasra-, zd. hazánkra-, ujper. hazűr, örm. 
hazar), míg a finn tiűiantc- (nom. tiűiat), lapp dnhat, mordv. t'oMn, 
cser. tisem szavakban, nem is közös fokon, vagy a litván iúJcstantis, 
vagy az ószláv tysasta (orosz tíjsjaca) átvételének. Ezen jövevény
szavak közt, mint az idézett példákból is kitetszik, nagy eltérés 
észlelhető a külömbözö eredet, kor s a mi ezekkel kapcsolatos 
az elterjedtség mértéke szerint. Ha nem számolunk az ősi indoger
mán befolyás jelzett lehetőségével, első sorban, mint természetes, 
valamennyi finn-magyar nyelvben, erösebb-gyÖngébb, de nagyobb
részt egymástól független hatását a s z l á v (részben a litván) nyel
veknek tapasztalhatjuk. A n e m n a g y s z á m ú á r j a e l e m e k 
c s a k n e m k i z á r ó l a g a k e l e t i n y e l v e k b e n és a ma
g y a r b a n t a l á l h a t ó k . E mellett a legnyugatibb finn-, lapp-
ós magyar nyelvek a g e r m á n nyelvekkel való régibb s ujabbkori 
érintkezésnek mutatják számos nyomát, minők más keleti nyelvek-
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ben teljességgel hiányoznak." Bár TnoMSEN-nak ezen eszrovótelei 
voltakép csak alkalmi megjegyzések egy külön álló feladat, a llnn-
lapp nyelvek germán elemeinek tárgyalása kape.siín, mégis hitni-
valólag igen fontos útmutatást adnak az árja, érintkezés kérdésének 
vizsgálatához is: annak jelzésével t. i., hogy vannak szűkebb luir-
ben elterjedt s az egész finn-magyar nyelvcsalád területén isme
retes árja elemek, valamint hogy a,z árja hatás a íhin-magyar 
nyelvekben nem egységes, hanem külömbözö korokból s nyelvterü
letekről való. Az is igen becses észrevétel, hogy azon adatok, me
lyeket rendesen az indogermán ösrokonság nyomainak szoktak 
tekinteni, nagyobbrészt árja, esetleg germán, vagy szláv jövíivény-
elemeknek bizonyíthatók (pl. a név. mez és száz rokon nyelvi cigye-
zósei), úgy hogy a tüzetesebb vizsgálat előre láthatólag egészen el 
fogja vonni ama külömben is igen valószinűtlen fölvétel alól a 
számbajöhetö tények alapját. 

Nem ily éleslátással itél a finn-magyar és indo-gernián nyel
veknek árja példákkal is igazolt közösségeiríil CÜNO (J'nhann Gns-
tav), kinek 1871-ben megjelent vForschimtjen im Gchiiii' di'r iilleii 
FöZ/í;e?7am(ifí (I. Die Skythen; Berlin)i> czímií müve foglalkozik e 
jelenségekkel, még pedig — mi az itt adott fejtegetések nevezetes
ségét alkotja — legelőször vizsgálva tanulságaikat âz i n d u g e r-
mán ő s t ö r t é n e t szempontjából. Kiindulópontul szolgál ebben 
az eddigi hagyományos nézettől eltérő amaz eszméje, hogy nem 
Ázsia volt az indogermán népek ösi hazája, hanem a,zon területnek 
központja, hol óriási tömegeik ma is laknak, vagyis Közép- és Kelet-
Európa, a honnan mindenfelé szétágazva egyes tövzselc a délorosz
országi és turáni pusztákon át jutottaik az erani fensikra. E régi 
földrajzi elhelyezkedés nyomainak szerinte föl kell tetszeni azon 
népek nyelveiben, melyek ama korban itt Európálian az indoger
mánok szomszédjai voltak s ezek, úgy véli, ép a Ihni-niagyar né
pek lehettek. «Ha a franségben» — így elmélkedik (HO. 1.) «na.gy 
számát találjuk az olyan szavaknak, melyek a szlávlian, németben 
és ó-skaudinávban is előfordulnak, ezektől sok esetben nem vitat
hatjuk el a későbbi átvétel lehetőségét; de a finn szókhies sajáto.s 
közösségeket tartalmaz oly indogermán népek nyelveivel is, melyek
kel a finnek, a mennyire tudjuk, soha érintkezésben nem állottak, 
s az ily szavak száma sokkal nagyobb, hogysem azon fölvételre 
támaszkodhatnánk, hogy az előbbi korokban megvoltak e kifojezé-
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sek a szlávban s germánban is, tehát átvételük ezen időszakokból 
eredhetne. Fontos körülmény, hogy ezen közösség igen jelentős 
arányban miitatkozik oly fogalmi csoportokjelzéseiben is, melyek a 
nyelvek legeredetibb rétegeiből valók s idegen elemekkel csak nagy 
ritkán vannak vegyítve, jelesül a számnevekben, névmásokban, ro
konsági nevezetekben s a közönséges életre vonatkozó kifejezések
ben. A helyett, hogy ama tényekkel és jelenségekkel egybe nem 
hangzó elméletnek, mely szerint az indogermánok Ázsiából ván
doroltak volna európai lakóhelyeikre, ujabb s ujabb fölvételekkel 
vetnénk alapot a sok fölvételtől már amúgy is süppedékes talajba : 
helyesebb eljárás, ha egészen mellőzzük s azt mondjuk, hogy a z 
i n d o g e r m á n és f i n n - m a g y a r n y e l v c s a l á d o k e r e 
d e t t ő l f o g v a s z o m s z é d o s a k s a m i a k é t t e r ü l e t e n 
k ö z ö s , n e m á t v é t e l az e g y i k n e k k i f e j l e t t á g a i b ó l 
a m á s i k é b a , h a n e m m á r a k é t n y e l v c s a l á d k e l e t 
k e z é s é n e k k o r á b ó l s z á r m a z ó k ö z ö s s é g . ' ) E tétel bi
zonyságai gyanánt CUNO sok selejtes közt a következő komolyabb 
számba jöhető nyelvi tényekre hivatkozik : I. S z á m n e v e k : azkr. 
f'kíi- «unus»,mely a magy. egy, vogul cihioe, cilc, lapp alcht, finn yhte-
fnoni. íjksi), «unus» számnevekben ismerhető föl | szkr. saptan-, 
lat. si'ptem, gör. kiim, litv. septyni: osztj. sabut, sebet, finn seitsen 
permiimíB, magy. hét \ szkv. dacán-, örm. tasn, szláv desptí. (idecemi) 
permi das, magy. tíz s a szkr. dacan-nüli ^dakan előzményére utaló 
-deksan-(éle «tizi> számnév a finn kah-deksan «octoi), y]i-deksan 
(inovemi) {= cserem, kun-dakse, in-diki'e) összetóteles szerkezet
ben I szkr. guta-, szláv sütő noentum)) : finn sata, magy. száz, cser. 
sado, oszt. sot, vog. süt. Ezek mellett CUNO a finn tuhat, cser. tüzem 
(imillei) számnevet a germánból, a magy. ezer-i az iránságból (örm. 
liasar, zd. hazánkra-, szkr. suliusra-) kerültnek tartja, lehetetlennek 
gondolván hasonló viszony fölvételét az alacsonyabb számok jelzé
sében. Hivatkozik e tekintetbenBoppra, Idamaláji-polinéziainyel
vekről szóló tanulmányában kiemeli, hogy e szigetlakók fölvettek 
idegen elemeket a magasabb számok kifejezésére, de a tízig terjedő 
számsorba jövevényszó nem hatolt. — 1 . N é v m á s o k : flnnmö-, 
te- első és második személyü névmástök hasonlítanak az indoger
mán nyelvekéhez; a nom. sing. mi-nii, si-na toldalékára nézve 
CUNO hivatkozik a szláv génit, me-ne, dat. míí-vje, litván acc. sing. 
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ma-nc, locat. mti-ny, dat. manei stb. alakokra. {'>A: 1.) | íiim tii-mii 
«diesel-»,:i(i.-mii (iderselbe» : azkr./», feiű. id és xa, ,SYÍ, /f(f, gnt.sví, .S//, 
Ĵöííí, szláv iiíjd, to I liiin pron. inteiTofiativum/,://-Á:Í/, Isi]!]) /,;('/, /,•/,• 

szkr. ha, ku, ki \ finn pron. relativum,yV)-/£íf .• i^vÁn: //'/-. :!. ív c /,-
d e ti e g e s m ti V G118 é g s fi a V a k (több gnnnán ós s/,bi,v nidllotli a, 
következő árja egyeütetések): permi son «sohn» : szkr., gót, litv. ,s'rt-
nns, szláv synü | finn uros «mann)i: s^kr. viru-, lat. rii\ gót r<iir, 
szkitba otóp (Herod. IV, 110: oibp vMléonai íoí ilxóft'ai TÖV avSpa) | 
finn mW, lapp 7í«m?«, magy.'fláy; szkr. 'luimini-, hú. iioiiim, gót 
namö \ lapp vtwksa docbsi): azkr. uksan-, gót iiiűian, (i-ska,n(l. (i.ii | 
finn vasikka <ikalb» : szkr. íJrt.s'/tV/- nknlan | íinn •///(*.i'scliíif'i : szkr., 
litv. avis, lat. ovis, gör. őt? | mord. virfiaís, lapp i,v/>v/ "WdH'ii : szkr. 
'vrka-, 7A. verehi-, ó-skand. ív/jy/r, lit. '/;///i7/Sj szláv rlnkn\ ihm jiirn 
('granum frnmentiu: szkr. yiiva- | finn hisnri "orz": szkr. krüdVii 
(igoldi) |. ziirj.2«?'7n', vog. 2;o?vu'(lielyesen : soríri) "gold" : z<l. znrnn-
Ija-, szkr. hiranyn- ((izusaninienbángend mit slav. zorü, (uhi'zorjti 
jglanz'ii; 55—57.11.). Ezekből CUNO azon vizsgálati oredmcnyt vóli 
megállapíthatónak, hogy az indo-germán ós llnu-mag3'iir nyolvfajok 
körülbelül egy időben és egymás mellett kelotkezliottek (57.1.); 
minthogy pedig a finnek még a középkor első századaiban a skan
dináv félsziget déli részein laktak s bizonyos (tiizotosoii ki nem 
mtitatott) kelta nyelvnyomokból föltehetöleg Tacitus idojt; idött a 
német alföldön is otthonosok voltak, nem lehet más szerinte a 
keresett érintkezési terület, mint Közép-Európa (51). 1.). Látnivaló, 
hogy mindezekben a következtetések logikája nagj'on fogyatékos: 
érdemes kutatónk nem vet ügyet arra, liogy a tölo fölhozott egye
zések tetemes része, jelesen a germán és litván ha.sonlnl()k csakis 
a finn-lapp nyelvek sajátjai, melyeknek régiségét tobiít már őzen 
oknál fogva sem tehetjük a nyelvek k e 1 o t k e z ó s é n c k korába, 
hacsak azt nem akarjuk kétségbe vonni, hogy (izok ii volga-urali 
nyelvekkel rokonok s velük közösségben folyt le (isisógük. Másrészt 
minden körülmény — közöttük különösen a keleti altáji nyelv
családokkal való morphologiai rokonság arra vall, hogy az a mi 
a magyarra nézve történeti kútfőkkel igazolható, vagyis az Ázsiá
ból való eredet, a többi rokon nyelvű népekre is áll; miből folyó-
lag azon indo-germán elemek, melyek a finn-magyar nyelvek lUi-
gyobb területén találhatók s melyeken legtöbbnyire világosan jelent
kezik a sajátos árja bélyeg, esetleg ázsiai érintkezésnek is marad-
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ványai lehetnek. A mit józanul itélve a felhozott tényekből fölis
merhetünk, az nem egyéb, minthogy a finn-magyar és indo-gei'mán 
nyelvcsaládok érintkezése beláthatatlan régi korba nyúlik vissza, 
söt bogy a már az egyes önállóan kialakiilt nyelveknek (pl. a finn
lappnak és germánnak) az előbbitől külön választandó, aránylag 
ujabb korbeli érintkezése is már a történeti ókorban kezdődött. 

Nem tisztul a kérdés egyelőre avval sem, hogy ettől fogva 
külföldi nyelvtudósok is komolyabb érdeklődéssel veszik művelőbe. 
Ezeknek elseje DONNBB OTTÓ, ki « Vergkichendes Wörterbuch der 
Finnisch-Ugrischen Sprachena műve I. és II. kötetében (Hel-
singfors, 1874—76) a hol csak alkalma nyíhk a kifejtett tövelí s 
kész szavak mellett közli a többi altáji nyelvcsaládokban található 
s az indogermán hasonlatokat is. Hogy mi czélja van ezekkel, ki
fejti előszavában (VI. 1.), melynek ide vonatkozó részét itt egész 
terjedelmében adjuk: "Wenn ich bin und wieder auf analógé 
oder nach form und inhalt identische wurzeln aus dem Indo-euro-
páisohen hingewiesen habé, so gescbah dies o h n e d a r a u s 
e t w a i g e s c h l ü s s e z i e h e n z u w o l l e n . N o c h m e h r -
m a 1 s m ü s s e n d i e f i n n i s c h-u g r i s e h e n w u r z e l n a 11-
s e i t i g g e s c b i c b t e t -wérden , e b e s i e a l s e n d g ü l t i g 
f e s t g e s t e 111 a n g e s e h e n w e r d e n d ü r f e n. B e i d i e s e n 
s c h w i e r i g e n u n t e r s u c h u n g e n k a n n es j a l e i c h t 
g e s c h e b e n , d a s s m a n a u s e i n e r a n z a b l s c b a r f a b -
g e s c h 1 i f f e n e r o d e r s o n s t v e r a n d e r t e r 1 e h n w ö r t e r, 
w e l e h e a u s e i n e r w e i t e n t l e g e n e n z e i t s t a m m e n 
u n d d a h e r i n m e h r e r en s p r a c b e n vo r k o m m e n, 
e i n e w u r z e 1 k o n s t a t i r t, d i e d e m s t a m m e ti r s p r ü n g-
l i c h n i c h t z u k am. Es genügt dabei auf die áhnlichkeit nur 
aufmerksam zu machen.- So lange aber zu warten, ebe man zur 
feststellung der genuinen wurzeln geht, bis allé in die sprache ein-
gedrungenen fremdwörter richtig als solcbe erkannt worden sind, 
beisat die wurzelforschung aufgeben. Denn in vielen sprachen giebt 
es vollstándig einheimische wörter, welehe denen einer anderen 
sprache sehr áhnlich sind und daher verdáchtigt werden; und ge-
setzt, es existiren in zwei verschiedenen spracbstámmen wurzeln, 
welehe nach form und bedeutung identisch sind, so werden gewiss 
die meisten aus diesen gebildeten wörter dem fremden stamme zu 
gute gerechnet, wenn man die eigene wurzel nicht kemitn. Bár 
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DoNNER követett eljárása ezen men-okohisáníik hovoietéselion kije
lenti, hogy nem kíván füf.ni indo-germán szúegyexitote.seihe?; Honniü-
nemű következtetést,*) tényleg mégis kifejezi az ily hasonlatok je
lentőségéről való nézetét, midihi továhhi sza,vail)a,ii arra. nta,l, hogy 
a íinn-magyar nyelvhasonhtás terén kifojttstt szögyökölc tiihl) iviinyii 
megrostálásra szorulnak; mert lehetséges, hogy erodotinck velünk 
olyan elemeket, melyek valamely igon régi korhan az indo-gernián-
ságból jöttek á t s ennélfogva több l ina-magyar nyelvben is mogta-
lálhatük. Ez okoskodásából t. i. az vehető ki, hogy szerinte leg
alább részben az indo-germán egyezések á t v é t e 1 i v i s z o n y je
lenségei lehetnek (tehát nem ő s i k ö z ö s s ég( ' , min t pl. C^UNO és 
ANDEBSON tartják). Nem lehet kétségbe vonni a kuta tás ily irányá
nak jogosultságát; mindameüet t rigy végezve annak műveleteit , 
mint DoNNEimél tapasztaljuk — ki t. i. többnyire (ddöntetloiiül 
hagyja, vájjon nem különös árja, szláv, germán, vagy épen (mint 
előadása nyomán gyakran vélhetni) indo-gernuin ősi átvétídlel van-e 
az iüetö esetekben dolgunk; illetőleg nem k(íll-e az egyezést ilyen, 
vagy amolyan oknál fogva véletlennek tekintenünk — n ű n d o n n e m ü 
félreértésre nyújthat alkalmat. Álljanak it t különlien i<le vonat
kozó figyelemre méltóbb észrevételei: magy. h á z , liiin koln, (iser. 
kudo stb. (13. 1.): «Eigentümliohe áhnliohkeit mit skr. latin-, kiiti-; 
vgl. an. kot, má. kote, aeng. cyte, sv. Iiytl, die violleicht entk ihnt 
sind;/coío,/íoííí jWohnung, hans ' kommt auch im mongol i sd ien 
vori) I magy. k ö h ö g , észt köku-, köhi- "hnsten», znrj., votj. ki:-, 
mord. koz-, lapp gos-, kos- id. (3;!): oDies ist wurzelhaft im indo-
europ., wie aus ksl. kai^íl, lett kasa «tussis» ; lit. kosii,, kosta duí. 
kosti, fut. kosii), skr. kas-, kasa- "hiisteni), ahd. hiiosto, sieiitbar ist"! 
finn k u o r e - (nom. kuori) ninde,kruste.), periui kur "rínde", lapp 
kar, garra nschale, rindea (44): «Vgl. ksl../i;f);v/ .cortex', serh. kiira, 
bulg. kor, welohes MIKLOSICH nnd Guimtis aus skr, (;/•-, /,;/•- kar-
,verletzen, secare' herleiten und in verbindung mit lit. kanta ,ba,st' 

*) Az idézett szamojéd, török és mongol egyezésekre vonat
kozólag is megjegyzi (VII. 1.): (doh will mit diesen, da lúw hotref-
fenden sprachen noch nicht hinlanglich untemieht wőrdon sind 
g a r n i c h t s b e w e i s e n ; i c h s c h r i e b s i e n i e d e r , um 
n u r a l s a n k n ü p f u n g e n e i n e r k ü n f t i g e n f o r s e h u n g 
zu d i e n e n . 
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bringen)) | zürj. k ö r t , votj. kort (leisenu, TOg. ker, osztj. karti, 
cser./cürí/íö id., finn karUi, észt kard, IÍY- karda «blech» (41): 
IIAHLQVIST (KultW.) verwirft die zusammensteliung der ugrischen 
wörter mit est. kard, welclies er aus dem lett. sharde ,eisenblech' 
derivirt. Man hat die permisében wörter aiia dem iraniscben ber-
leiten wollen, indem zd. kareta- ,messer', buzvar. kart, neupers. 
kard ,sö,bel' aus der wm-zel kar- ,achneiden', dem metalle seinen 
namen gégében bat. lm slaviscben hat man daraus korda, russ. 
KOpTHK'j> ,kleiner sábel', wabrsobeinlicb aucb das ungar. kai'd ,S\Í-
bel, degen' (MIKLOSIOH : Slav. Elem. im magy.). Was die übrigeii 
betrifft, sebeint es docb natürlicher, dass man den namen des 
jschwertes' aus dem metalle nimmt, nicbt den metallnamen aus 
dem dingeii | finn k u r k k u ,gurgel, keble, scblund', lapp karas, 
zürj. í/0)"i.s'iigurgeb), mord. Mrga nlialsD stb. (46): dBemerkenswert 
ist die áhnlicbkeit mit kslav. krilkű ,hals '=skr. krka- ,kehlkopf'» | 
permi g ó r t «wobnungi), votj. gurt id., zürj. górt, giirt nfovea, do-
micilium subterraneum priscorum Syrjaenorunii) stb. (52): <iEigen-
tümlicb ist die übereinstimmung mit skr. karla-, in jüngerer form 
garta- ,grube, locb'i); mindemellett szerinte a permi szó «dürfte 
etwas umgewickeltea, kreisförmig gemachtes andeiiten; vgl. syrj. 
garta- ,um"wickeln'» | í i n n k u p o «garbe, bund (stroh od. beu)», 
észt hdm, magy. kepe stb. (77): dObwobl dieAvnrzel bilufiginindo-
europilisoben wortbildungen vorkommt, wie altlit. kupa ,liaufen', 
xücpoí; ,buckel'; vgl. altpers. kaufa ,berg': so ist sie docb im finni-
schen heimiscb» | finn k a p p a , kapea, kapio «pferdehuf», észt 
kahi (ihnfii stb. (79): «Skr. caphas verglichen mit den entspre-
cbenden reflexen, lassen anf ein ursprüngliohes *hapa sobliessen)) | 
finn kouna, koiisi, kauha «geí'áss zum scböpfen», mord. hava «krugi>, 
la.-pi:> kokse. kuase oscbopígefassn. stb. (85): «Das lit. hat kausaa 
,achöpfgeíass', lett kaims ,napf, sobale', skr. koga-, koSa-^^kaum 
,bebíLlter, gefiiss, elmer, scbale, ei', got. husas ,haus'» | magy. 
k a m p ó s «gebogen, mit haken versébenD, kamjwjmmó <(hakeni), 
finn kampura, kampiira i'krumm, scbief», kampi ((krunimer griff, 
handbabe«,/a'mítra okrumm)), lapp (/o/rmar (igebogen» stb. (86): 
iiEin vergieicb mit dem iudogermaniscben zeigt, dass hier diesel
ben wurzelformen, wie dort voiiiegen : kam- ,BÍeh ^yölben^ kamp 
in xái-iTttM (skr. cdpa ,bogén', viell. aus kap, kampj» \ magy. b o m p 
öhügelcbeni), g u m ó , güniö (ituberkel», finn kamara nachwiele, 
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walke an der liaut», himala öwalke, fiige, walzo" siib. (Hl): ((.Die
selben formen kommen im indogermaii. vor : X7.|j//cva, lat. <uimnriis 
jgewölbt'etc. 1) | magy. tör- ((brechen» stb. (1:!4): "A'ÍÍI. indof̂ 'orm. 
wurzel dar- azerbersten, zerreissen'; skr. dur-, ff. oépio, íaípo), k.sl. 
drati .schinden'; anf germanischem boden =- tar- .zm'Htorou, aul:'-
lösen, zerreissen': got.ga-tair-an, na. tcr-an .zorroiKSüU" | llxm tii-
rise-, liv. ííör«- ((bében, zitterni), vog. tor;-- atb. {\?A): (iVgl. die 
iüdoeiirop. wnrzel íra.s'-, skr. traft- ,erzittern, bében' gr. tpsa- in: 
s-xpsa-aa ,zittern, üieben', lat. terr-or, ksl. trcn-a-li .ersühüttoru'" | 
mord. targ- oziehen, debnen, spannenn ; lapp luar- «zielicn» 
(133): í(Vgl. indogerm. wurzel írtC-,iiber etw. liinfabren'; ourop. 
= ,reiben': gr.Tsípco, •zpÓM, lat. leró, ksl. tre-ti" \ linu t u r k i - , tiirh-
haa- ((schieben, stoasenn stb. (132): ((Auf indogeriu. gcbiote bat 
man die enropaische wurzel tark- ,dreben, driingen, driickon'" | 
finn t a r k k a , tor/aw "scharf, genau, aehtsami) atb. (131): (iVgl. 
die indogerm. wurzel dark-, skr. dar^:- ,sGlitín', gr. 3ipxoij,a'., got. 
tarh-'jan caus. (,seben lassen') ,auszGÍclinen'» ' liuii toreK 
"schlummeru, iorhi- (iHcblummern, nicken» ,stl>. [Í'M): ((Man 
könnte etwa hier an die indoeurop. wurzel dar- dcnkon, welcbe 
in skr. dra-, gr. Sap-llávw, lat. dorníire, ksl. drcinali .schlal'ou', 
shá. trauinjan, &n. drcyma liervortrittu | linn t a l o ((buuernhof, 
wobnungi), tila (iplatz, raum», zürj. tila öneuer aekca'" wtl). (13S): 
"Dieselbe wurzel und zwar in denselben sclnviichungsl'ornu'n goht 
duroh das ganze gebiet der indoeurop. spraclien: .skr. tála .Hilebn, 
boden'; gr. r.-qUa .ílaehe, brett', lit. tuja ,brett auf dem boden eines 
kabnes' — an tilja .ruderbank'; ahd. dilla = dilja .diolo''; lat. 
tdlus .erdfiache, erdboden'; kslav, í/o ,grund, l)oden'otc.i) j magy. 
csap- (isclilageni), finn tapa- ((scblagon, tödtunu, votj. nipB-
(ischlageni), lapp Ziío/Jö- "walken (tucli)i), ruo/ipc- oabbauenn .stb. 
(145): ((Aucb bei dieser wurzel ist eino durcbgíjluuidu analogio mit 
den indoeuropáisohen Yorhanden: skr. /((/;-, tuph- .via-lotzeu' • = 
tump-, tumph-, tuvibh- ,durch einen sclilag vorlotüen, tödten", 
t'tmb- ,beunruhigen, quiilen'; gr. tÓTr-Tw, tÓTc-Oí;, T:ó|j,-|j,a .scblag', 
TOtijr-avo-v ,pauke', asl. ía??í2>tó ,obtusus'etc.» | nuigy. .szakad-, 
űmihaJáaa- ((haiten, schlagenu, Ip. cuog/ja- ((backen, stoolu!n», 
zürj. 6%-, votj. í.%- "breeheni), Yog. SöVí- «sebnoiden» stb. (l(14l: 
(iMiKLosioH führt eine slav. wurzel síik- = m'X-ani auf; diesoj iat bo-
legt durcb lit. síjMs, ksl. neJsa- (inf. sci-ti) .schlagcn, hauon, spal-
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ten', sek-yra ,seeuris' ete.i) | finn h a n k o (igabel, heugabeb), mord. 
émjgo, cayga «heugabeli) atb. (172): (íGewiss muss das kslav. saiiku, 
lit. szaha ,ast, zweig', szahe ,gabel', skr. canku- .zweig'; vgl. skr. 
cdkhd- ,zweig' als originál dieses wortes angesehen werden; die all-
gemeine verbreitung dürfte doch hohes altér bezeugen» | magy. 
sü-t- (ischeinen, brennen; brateni), sii-l- «backen», finn sy-ty-
(langeziindet werdeno, zürj. soí-, votj. ,s7íí-"brennen», mord. si,ci 
(tsonne, tag«, cser. sota (iglánzend, klar ustb. (175): cDas indoeurop. 
hat die wurzel su-, dv- ,glán- en': skr. sav-i-tar ,soniíengott'», sjona 
,schön; sonne', got. siu-ni ,schein', sunnon ,sonne'i) | finn syte-
{iwm. sysi) (ikohlei), mord. sad', sed'id., mordE. sod ,in3a' stb. (176): 
(I (jrrosse áhnlichkeit mit dem mord. sod hat lit. sodi-s (plur. sodzei) 
,russ', sod-inti jberussen', welches FIÓK mit ksl. sazda = sadja 
verbindet» j finn h i rve - (nom. hirvi) <(elentier»,lapp sorv, sarvva 
dhirsehi), íog. íforp, Soarp atb. (182): (IBUEOPAEUB (Suomi 11:7, 
98) macht anfmerksam auf die analogie : f. sarm ,horn', hirvi 
(sarvij ,hirsch' = •x.épai;, lat. cornu, got. hatírn: xspaóc ,geliörnt', 
lat. cervus, ahd. liiruz, ags. heorot ,liirsch'. PICTET sieht darin wie 
in dem pali sarahha ,hirsch' ,iine analogie trompeuse'» | magyar 
s z a l a d - (ilaufeni), cser. dia- nflieheni) stb. (185): dVgl. die gi-aco-
italische wurzel aal- .springen': SXXojxai, lat. sül-Íré^) \ finn-magy. 
SÍI?'- gyök : (isich regen, beseháftigt seini) (magy. sü rög- «sich re
gem), finn/lí/óV*-, híiarí- dilin u. znrücklaufen, geschiiftig sein»), 
((schiebeni) (zürj.szVöá- <iwegschieben») stb. (11. köt. 1.): «Auch im 
indo-europaischen batdiewm-zelsa?'- mehrere dieser bedetitungen: 
,gehen, eilen, flieasen'; in ziisammensetzungen auch: ,aggredi, 
irruere, excitare'i) | finn-magy. sal- gyök: «sich vorwarts bewegen, 
rudern, fliessen, schleichen» (magy. szá l l - , szalad-) stb. (11,9): 
din íihnlicher weise gilt im indogerm. die wurzel Síd- nur als ne-
benform zu sar-, weshalb sal-a-n, sal-üa-m ,wasser', 'óXlo-^ai, 
sal-ire ,springen', sal-tare ,tan2en', lit. seZ-tó ,kriecben'voa anderen 
auch oáX-oí, aáX--i] ,schwanken, unruhige bewegung habén', skr. 
sar-it ,fluss', sar-as ,teich' u. a. aufgeführt zu werden pflegen» | 
finn s i l a v a nspecki) mord. sivel' «fleisch», cser. sel, síi (idasfett)), 
votj. ,S77-' ((fleisch)) stb. (II, 35): «Grosse áhnlichkeit in den bedeu-
tungen, teilweise auch in den formen zeigen : gr. alaX-ov ,speichel', 
GÍak-oQ ,fett, scbmalz', aáX-o? .epeicher, lat. sal-iva, ahd. sli-m, 
ksl. slina, lit. seil-é ,speichel, geifer'i) | észt saha (gen. sava) 

Mnukicai B. Arj'u és kirak, elüinok. * 
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(ischwanz, schweifn, íinn mppaha- (nom. sapas) okurzer schweifi) 
stb. (II, 74): (iNíihert sich dem gr. aófj-q ,sulnveif', wolehos KÜHN 
nebst fó^Tj ,míihne' ans der form svahd hervorgüluin lÜHstn (1. még 
I I : 62, 110, 149, 159. 11). DONNIOB müvének III. kötetében (188(1) 
az indogermán hasonlatok elmaradnak, mint az előszóban (III. 1.) 
megmondja azért, mivel az előbbi részek ily bnzzávctéseit tévesen 
akkép magyarázták, mintha a különböző nyelvcsaládok idézett 
töveit s szóalakjait azonos eredetüeknek tekintené.*) llár határo
zatlanul előadott szóegyeztetései ily fölfogásának, mint föntebb 
láttuk, a saját hozzájuk fűzött észrevételei is alapot nynjthíittak, 
ez ellen újból tiltakozik: «Von anfang an habé ich es botonti) — 
írja — dass eie (t. i. ,die hinweise anf wurzeln áhnlichoi bildung 
und bedeutung in den indoeuropáischen spraehen') nur als ver-
a n l a s H u n g n á h e r e r u n t e r s u c h u n g e n übe r dio n a t ú r 
d e r w u r z e l b i l d u n g i n d e r s p r a c h e , w i e ü b e r d i e 
b e d e u t u n g d e r 1 e h n wör t er f ü r d i e e n t w i e lelu n g 
n e u e r a n s c h a u u n g e n dienen könneim. 

Az eszme, melynek tudományos érvényét THOMSKN eleve ki 
nem zárt lehetőségnek fogadta el, melyet CTJNO kimondott, de kellő 
szakértelemmel bizonyítani nem tudott, DONNEK állandóan szem 

••') B megjegyzésével DONNEE úgy látszik HIMONYI ZsKWiONDra 
czéloz, ki a szóban fox'gó műről való bírálatában (Zeitschrift fiir 
Völkerpsychologie u. Sprachwissensohaft, IX: U?2 1()4) nioröbcni 
érthetetlennek ítéli az indogermán egybevetéseket, sőt hozzáteszi: 
«Als curiosa gesammelt könnten uns diese áhnliehkeiten violleícht 
anlass gebén über das sonderbare spiel des zufalla naehzudenken, 
aberineinem vergieiohenden wörterbucho der ugriaclu'n spraehen 
ist ihreanwesenheít n i c h t z u e n t s o h u 1 d i g e n. Wus <ler ver-
fasser ín der vorrede zur entschuldigung vorbringt, nuielit die 
sache wo mögHch noch verwirríem. Egészen helyesnek nem tart
hatjuk ez észrevételt; mert elvégre is nincs al)l)an semmi vétség, 
ha egy nyelvcsalád ős szavainak fejtegetéseiben más nyelvesaládok 
egyező elemeire utalunk, a mint SIMONYI sem veszi íiiliánaic, sőt 
érdemül tekinti, hogy DONNEE, egyéb altáji nyelvcsaládok hasonla
tait is figyelmére méltatja. A hiba mindkét (t. i. indo-germáu éa 
altáji) irányban csak az, hogy DONNEE kísérletet sem tesz az egye
zések magyarázatára, vagyis hogy ösrokonsági, vagy átvételi viszony
ból erednek-e s még inkább, hogy egyeztetései minden komolyabb 
kntika híján vannak s nagyobbrészt csak felületes látszaton ala
pulnak, úgy hogy mint előmunkálat adatai sem igen hasznavehetíik. 
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előtt tartott, de igazi nevén megjelölni nem merészelt: a finn-ma
gyar és indo-germán nyelvcsaládok ö s r o k o n s á g á n a k elmélete 
ANDEBSON MIKLÓS (Nikolai) észt tudósban talált igazi lelkes hivöjére 
ós buzgó kutatójára. Tudva, hogy mily éles harczba száll a tudo
mányos közfelfogással, igen találóan alkalmazza aStudien zur ver-
gleichung der indogermanisdmi und finnisch-ugrischen sprachen 
(Dorpat, 1879))) ozímü müvének*) jeligéje gyanánt GBIMM JAKAB 
mondását: uEs gibt alté, durch die historische kritik in acht und 
bann getane meldungen, derén untilgbarer grund sieh immerwie-
der luft macht, wie man sagt, dass versunkne schátze nachblühen 
und von zeit zu zeit in schooss der erde aufwarts rücken, damit 
sie endlich noch gehoben werden». Ilyennek tartja ö a tőle vizsgá
lat alá vont kérdést, melynek áttekintvén ujabb történetét, külö
nösen DoNNEB ós THOMSEN idevágó észrevételeivel foglalkozik tü
zetesebben. Ez utóbbinak a finn-lapp nyelvek germán elemeiről 
szóló mtívét általában alapos, s kiválóan becses munkának itéli; 
de több részletben nem érthet vele egyet. A germánnak bizonyí
tott finn szavak közt nézete szerint több van olyan, melynél az 
átvételi viszony nem elég tökéletesen van igazolva. Még ha az 
alaki és jelentósbeli egyezés kétségtelen is valamely finn és indo
germán szó között, nem következik belőle szükségképen, hogy a 
közösség egyedüli magyarázata csak az átvétel lehet (66. 1.). Aíinn 
vara dvorsicht, achtsamkeit, sorgfaltn, varaja-, varaa- «vorsichtig 
sein, sorgfaltig hütenn pl. mindenesetre egyezik az ó-skand. va.vi 
(iprovidentia, subsidium)), gót váréi, angolszász varu sattentio 
tutek)), ófelném. vara stb. szavakkal: ámde a vogul-osztjákban 
s van ur- (ibewachen, hüten)) s a magyarban őr, őriz-, melyek az 
idézett finn alakokkal kifogástalanul egyeztethetők, de germán jö
vevényszavaknak semmi esetre sem tarthatók (71—72. 11.). Az alak 
után induló kormeghatározás is problematikus értékű, mert az 
analógiái hatás ujabb keletű elemeket is régies haugzatúvá ala
kíthat; nem biztos pl. hogy a finn Ẑ mOT̂ as "király)) szó végzete 
az ó-skand. konungr és ószász ciming alakhoz képest föltehető régi 
germán *kwiings, vagy "^huningas alakra utal, midőn látjuk, hogy 

-") Megjelent a «Verhandluagen der gelehrten Bstnischen 
Gesellschaft zu Dorpat)) folyóirat IX. kötetében (Dorpat, 1S79) 
49—370 11. 

4* 
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az észt kussahas (íinn fetösatej (írussisclier gvu-ti>, tiihnbis (linn 
twpahka) ctabaki) — melyek nyilvánvalólag az oroHz icymaK'j., 
illetőleg svéd-német tobak átvételei — szintén föltüntetik iv/. -an 
végzetet (6G. 1.). THOMBEN nem gondolja nierö lídii'totUiiiHÓgnek ii 
finn-magyar ós indo-germán nyelvek ösrokonságának tónyút; de 
azt véli, hogy ennek bizonyitásához föltétlenül sziiksógos olíixnun-
kálat, az előbbi nyelvcsoport elágazó alakjaira vouatkozólíig is a 
közös ösi alaphangzások reconstrnctiüja ép úgy, mint e művelet IVA 
indo-germán nyelvhasoulitás terén megtörtént. ÁNnKusoN o pontra 
vonatkozólag hivatkozik BUDBNZ éa DONNER összoliaHonlító szótá
raira, melyekben több százra menő szóanyagnak van ily módon 
története meghatározva, továbbá a linn-magyar nyolvckntdv'CHOM-
SBNtől is elismert alaki szívósságára, melynél fogva. pl. a másfél év
ezredes finn jövevényszavakban is alig észlelhető valamely fon-
tosabb hangtani változás, úgy hogy szerinte e körülmény kárpót
lása lehet a hiányzó okiratos nyelvtörténetnek. A mi TiioiisENnak 
amaz ellenvetését illeti, hogy a kiilömbsóg a két nyelvcsoport benső 
szerkezetében sokkal nagyobb, hogy sem eredeti rokonságuk való
színűséggel fölvehető volna: ezt szerzőnk kétes értékű, be nem 
bizonyított állításnak mondja, melylyel szemben saját vizsgálatai 
semmi olyast nem deríthettek ki a morphologiai sajátságokban, 
mi az ösrokonság fölvételének számbajöhetö akadályául szolgál
hatna. ((Természetesen)) — írja e tárgyra vonatkozó fejtegetésében 
(75. L) — ((nem szabad föltennünk, hogy a finn-ugor nyelveknek 
szükségkép minden egyes részletben kell az indo-europai nyelvek
kel egyezniök e téren; hiszen tudvalevőleg ilyenekre nézve (pl. a 
flexióban) az utóbbiak is gyakran lényegesen eltérnek egyniíistól, 
sőt oly közelálló rokon ágak is, mint a szláv és litván sem minden 
teldntetben azonosak. Sok ily külömbözés kétségtelenül csak lassú 
hangalaki elváltozás útján jött létre, vagy pedig az egyem nyelvek
ben idők folytán beállott romlás és végleges enyészet révén ; míg 
más eltérések viszont önálló uj alakulatok gyanánt magyarázha
tók. Ugyanezt vehetjük föl az u. n. indo-germán alapnyelvre vonat
kozólag, mely rokonaitól (pl. a finn-ugortól, Hómitöl stb.) való 
föltételezett különválása után még bizonyára sokáig fiJntartotta. 
közös egységét, mielőtt egyes ágaira szétoszlott volna. Mert azt 
hihetőleg senki sem fogja erősítgetni, hogy az indo-germán alapnyelv 
kezdettől fogva valamennyi conjugatio- és declinaUobeli tál)láza-
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taival, minden szabályaival és kivételeivel, teljes készen hullott 
volna az égből alá, vagy mint Pallas Athene pajzsosán és sisako
sán pattant volna ki Zeus homlokából. Bizonyos morphologiai el
téréseket tehát a finn-ugor és indo-europai nyelvek között ép oly 
természetesen és könnyű szerrel értelmezhetnénk, mint egyes szó-
kincsbeli külömbségeket; csupán azt várva el, hogy az egyezések 
oly természetűek legyenek, hogy azok keletkezését ne tulajdonít
hassuk pusztán az emberi szellem általános egyneműségén alapuló 
analógiának, vagy nyelvi hatás nyomán létrejött átvételnek, ille
tőleg véletlen találkozásnak. Nem szabad tehát merő formális, vagy 
mint PoTT nevezi, physiologiai egyezéseknek lenniök ; hanem meg 
kell bennük lennie a hangbeli azonosságnak is s ezeii kívül a leg
fontosabb és legősibb nyelvalakulatokhoz kell tartozniok. — Ilyen 
alakulatok kétségkívül a n é v m á s t ö v e k . Áz összes kutatók egybe
hangzó véleménye szerint ezek a nyelvképzödés legkorábbi idő
szakaiból valók s ha nem is az egyedüli, de mindenesetre leglénye
gesebb alkatrészei a nyelvek morphologiai szerkezetének elannj'ira, 
hogy effélét nélkülök alig képzelhetünk el. Kiválóan fontosak ezért 
a nyelvrokonság kérdéseiben a névmások s még POTT is, ki pedig 
mindenkor a külömbségekre figyelmeztet a nyelvek szerkezetében 
a minden nyelvkutató közt legélesebben szokott az elhamarkodott 
rokonitás ellen síkra szállani, bevallja, hogy a nyelvszármaztatások 
kérdéseiben ezen bizonyságok különös hitelt és számbavételt érde
melnek; mivel ezek, mint elvont fogalmak, hasonlóan a nyelvtani 
végzetekhez, tartalmi ürességüknél fogva ((dhrer, als abstracta, 
stofílich grossen inbalts-leere wegen") sokkal állandóbbak; más
részt, mivel a nyelvekben, még ha más szónemek (nagyobbrészt 
természetesen főnevek) átvételétől nem is tartózkodnak, a legcse
kélyebb hajlandóságot idegen területekről való befogadásra épen 
az efféle elemeknél (t. i. névmásoknál) tapasztaltunk. Ha a finn
ugor ós indo-europai nyelvek közt nemcsak valószínűnek vehető, 
hanem be is igazolható a rokonság, ennek első sorban a névmási 
elemek egyezésein kell mutatkoznia». 

Ezeknek megfelelöleg ANDBRSON a névmásokon kezdi tétele 
bizonyítását. Kimerítően elősorolja az önálló és ragként szereplő 
személyi névmásokat s amazoknak alaphangzásait ekkép következ
teti : 1. sz. ma-na (talán már ekkor magashangúan: me-ncí, mi-na) \ 
2. sz. ta-na, vagy tu-na (esetleg ez utóbbiból: tü-nci, tinci) \ 3, sz. 
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sa-na, esetleg saván, sava' (tekintettel a vog. t(ii\ osztj. /«, niagy. 
öv- alakokra). Egybeveti ezekkel a?. 1. személyü novniii.s ,sx,kr. JHÍÍ-, 

gör. [J.S-, 'E|J,£-, lat. me-, gót ???i-, továbbá a bővebb zcnid WÍI/ÍYÍ, lit
ván mííne (V. ö. gen. mantíS, dat. mdn. loc. iiianiijr, iuKtrmn. ma-
ninii, posseBsivum manas), ószlov. nii; mnic töalakjait, a,;;!. mv.-
mélyü névmás szkr. tu-, tvani, görög oú (dór tú, l)öoti TOÓ), la,t. í/í, 
gót pu, litván íí(, ószlov. ty szavait (hivatkoKván a bovület tekinte
tében a gót génit, peina alakra, mely azonban a -lui végzet olött a. 
tőhöz nem tartozó -i képzővel is van szGrke.sztvo), — végül tv/, indo
germán nyelvekben harmadik személytí nóvnuÍK gyanánt Hzerepbi 
sa,va, sva reflexivnmot: skr. sva- ((selbst, eigenn (sim-las "Vdii 
selbsti) stb.), zendhava- «eigen», /mi- (isein, ilir; solbstn; gör. s, atfs 
«sich», soc, őí (leigen aeini*; lat. se «sich», suvos, sniis nsoiin), lit
ván savas, SOTffl «sein, ihr, eigen»; ó.szlov. ,sv! nsicln), g(')t sík id. 
(mely utóbbi mellett szintén van se-i-na «SGÍIII)). A iiuitató uévnul-
sok egyezései (84—91. 11.): finn-magy. ta vagy tü, képzöelinnekkel 
bővülve: ta-i, ia-ta, vagy ta-da (ta-tü, tü-dii), Ut-ka (tn-kü), ta-ja 
(ta-já),ta-via(ta-mci) és tn-na (la-na); továbl)á tu (vagy: tnu, 
íöj, képzöelemekkel: to-i, to-ta, vagy to-diu to-vui és to-na; pl. 
finn Ui-má (casustö: fii-, part. Ui-tii),- áial. taií, taa, tai «dit;-
seri), tuo (part. tm-ta), toi djenem ; mord. tii ddieHeru, cser. ti, tidd, 
íeíZűi id., fii, ííííío ((jenen), vog. íi ((die.seri), tó id.; ta ((jenern, Ion 
id. stb. — szkr. ta (nomin. masc. sa, feni. sd), ncntr. lad nuitató 
névmás; gör. to- (nom. masc. ó, fem. vj), noiitr. TÓ (TOÍ ludyett) 
(láev, áie, áü,s» ;l(ú. is-te,is-ta.,ís-tid (idieser, jenori), ta-tn n.son, 
tu-7n,tu-ne (idanna; litv. ta-s, fem. ta, nentr. tai «dor, die, das» ; 
ószlov. tü, fem. ta, neutr. to ((jenera, ta-kíí ((talis» ; g(Jt ptt- (nom. 
masc. sa, fem. so), neutr. pata stb. | finn-magy. sa, vagy sa s mel
lette sija (valószínűleg e h. '^'sa-ja), melyből *sid, * sr hangválto-
zások révén a magashangú se mutató nóvmá.s fojlődhetott; jil. linn 
se (part. si-tci) ((jenem ; mordv. .«Í id.; cser. ,•,7!, .'íi'-dc, sf-d<i ((dicsér, 
jener)) ; zürj. si, sija ((jener, em stb. — szkr. si/a- (sia): nomin. 
masc.sj/as,fem. s?/i3 (-jeueri); óperzsa hya-,hyd-,y,á.non\.mnxti:liyat 
((welcheri) (v. ö. a ném. ((der, die, das» relativumbeli használa tá t ) ; 
gót si ((sie», ófelnóm. nom. sing. sin, acc. sia, plur. nom. sié, sio | 
finn-magy. na- mutató névmás; pl. íinn nd-nm-t{atü-7naiilm: no-
minativusa), plur. part. na-i-td; ne (a .ie plur, nominativusa), 
part. íiM-íá; mord. na-t (a td plur. nominativusa); cser. HÍ-JÍC, «?"-?irt 
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(plur. nom.); zürj. níja (a síja plur. nominativusa); határozók töve 
gyanánt alkalmazva pl. ezekben : finn niin (litai), észt nei id., neid, 
niicl, nii «jetzt», mordvE. nei, neike «jetzti) stb. — szki-. nu^nű 
(imm, alsoö, nünam «jetzt, alsó, sicheiiichn; zd. nú <(eben, gerade»; 
gör. vú, VDVÍ, vüv ((nnni) ; lat. nimc «jetzt)); litv. nu (niiinB; óazlov. 
mjnh (ijetzti); gót nu <inua»; ófelném. nu, nűn sth. | a mordv. e,-se 
odieseri), permi e-tíja (plur. nom. e-nija) «dieser» összetóteles 
szerkezetek analógiái: szkr. e-iía (neutr. e-tad) «dieser» ; zd. aesa 
(neutr. aetad) id.; orosz's-TOTi, ÍO-TR, 9-TO stb. | A finn-magy. ku és 
ke, ki kérdő, illetőleg visszamutató névmástönek (pl. finn ku-ku 
((welehern, iness. ku-ssa, el&t. ku-sta; mugy. hol, hova, honnan; 
finn ken «weri), gen. kene-n; magy. /« id.) valamint külömhözö 
bövületeinek (pl. cser. kudo, zürj. kodi, votj, kud «welcheri)) meg
felelői: szkr./itt- (nom. masc. kas, fem. ká, neutr./caáj i^ron. inter-
rog.; katara- (compar.) dwelcher von zweienn, katamas «welcher 
unter vieleni);/íflí/itt nwiei), kada <(V7ann» ; ku-: ku-pulra (iwas 
für ein sohiD);/at, hí «woi), kulaa «woher, wohini), kútra. <iwo, 
•wohini), kuha «wo» ; ki-: sing. nom. kis «weri), neutr. kim (iv âsi), 
kivant «me gross» ; zd. sing. nom. kö, fem. ká, neutr. kad nveloher, 
wer», katára «uter», ka/^a «wie, wo, wann», ku^'^a ((wie», ku, kű 
(i-woD, kudá <iwann» ; lat. qui, quae, quod, quantus, quurn és quis, 
quid. stb. I A finn-lapp j'o- visszamutató névmás (pl. finn jo-ka avfel-
eheri), part._y'o-to; Ip. jíto/c/íe (ijederi) stb.) hasonmásai: szkr. í/as, 
fem. yá, neutr. yad (iweloher»; yatra. "WOD, yathá (iwie», yadá 
((wanni), ya-kas, fem. ya-ka ((welcheru; zd. y(j, fem. yá, neutr. Í/ŰÍZ 
((welcherB.í/íííVít <(wie», i/á/?í nwenni); gót ja-: jahai fl\yenn», jtm 
<(ob» ; ószlov. i-ze «weleher)) stb. «Minden elfogulatlan» — így 
fejti ki szerzőnk e tényekből levont végeredményét — «meggyö-
ződhetik ezekből, hogy legalább a névmásokat illetőleg az egyezés 
az indo-europai ós finn-ugor nyelvek közt olyan, hogy azt sem merő 
külső találkozásnak, vagy véletlen hasonlóságnak nem lehet tekin
teni, sem korai átvétellel, vagy nyelvkeveredéssel nem lehet magya-
ráznii) (102. 1.). 

Ámde a névmások az indogermán nyelvekben a szóképzés 
és flexió terén is,nagy szerepüek; ha tehát nem idegen elemek a 
finn-magyar nyelvekben, kell hogy hasonló alkalmazásuk itt is 
kimutatható legyen. ANDEESON ez okból most a szóképzés egyezé
seinek kutatásához fog s azon eredményhez jut, hogy «az alak es 
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jelentés szerint egymásnak meg nem felölő Icépz/ik sziíma clonyó-
szöen csekély az azonosakéhoz képesti) (102. L). iiöitTr,iN(?K, WIK-
DEMANN, HuNFALVY és GABELENTZ GYÖBffY liasonló Hozcti'rc liivat-
kozva nem tartja oly lényegesnek a /li'xio (a, tö belsi) alakváUozá-
sával járó szóképzés) és az a{iíjlutinalio (a, szólioz külsőleg csatla
kozó hangelemekkel való képzés) között a különlisógot. hogy ez — 
mint több külföldi nyelvész vélte nyolvosztálynzíísnak lohesHen 
alapja, A nyelvszerkezet nem oly élesen külíinliíizíi az indogormán 
és finn-magyar nyelvek között, hogy ezon nyelvcsoportok egymás
sal való rokonságát kizárhatná. A finn conjugatiónak tiil)li liason-
latossága van az indogermán nyelvekéhez ; egyeznek különíiKtni az 
igei személyragok: 1. sz. -n (<m) • = indg, -im; i. sz. -/ - indg. 
'si (<-ti); ]^lni'. \. sz. -mme (<-ma, vagy -iniih, -iii<U) indg. 
-masi, -míís ;plur. 2. sz. •Ui:(< -ta) •-'• indg. -tn, vagy -his. Még 
szorosabb egyezés észlelhető a nomen verbale képzők közt: linn -jn 
participinm (pl. laulaja «sangerii) = ŝ d. -/// (pl, kairju- «\virkend», 
verezja (fwirksami) ezekből: kar- ((maelieii», luircz- dwirkenu); v. 
ö.l&t.JÍuvio~ (ifluss" {ehhöl: Jiuo dliesson»); litv. íjuidjn "halin" 
(gid- «singeni); tkp. tehát déneklöi)) | linn -via nom. acti • szkr. 
-ma (pl. é-ma «gang»: i- <igehen»), lat. -nKi {]ú. j'aiiui «g(>rücht» : 
fari (isagenij), gör. -{vq (pl. YVCÜ|J//J «meininigii; fm- nlceiuienni, szhív 
-mo {^\. pismo dschril'ti) : pw- «schreibeni>) | a Cnni •niineii, észt 
-mine nom. actionis (pl. lukeviincn, észt lugcminr "das hssen, lec-
türei)) a görög -|j,£vat inJinitivnara emlékeztet (pl. (fsDYSjj.Evai. Eotá-
|j,svai) I a zürj., votj. -ni iníinitivus (pl. kmin «raach(!nii) s a finn 
-7?fl,-na nom. verbale (pl. hcMnü ngekiingeb), kuhina «l)rausen») 
a szkr. bharana- (itragen, erhalten», hhavanit- «HCÍU», zd. karami 
(imachungi), zavana «das anrafen», gör. -/jSovvi «i'rende", gót hamm 
((trageni), Mugan «biegeu»-féle infinitivusolclcal. illetőhíg nom. sic-
tionis képzések végzeteivel egyeztetheti"). HTKiNTiULiialc a.maz 
észrevételével szemben, hogy a iinn-magyar nyelvekuídc nincisen 
igazi tárgy- s alanyesete, rámutat a lapp, caereini.'̂ z ós vogul ni-
f-ma) acousativns-ragra, mely szorosan egyezik az indogernnln 
nyelvek -m (-ma, •mc) accusativus-ragjával s a finnben, é),) úgy 
mint az elsö személy ragja -m-böl -?i-vé változott. Ilasonlókóp 
van nominativus esetrag is - - még pedig ép úgy mint az indoger
mán -s eredetileg névmásból származva determinativ értékkel • 
a mordvinban s több más rokon nyelvben s hangzik ez ugyancsak 
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-.s- ( > s , 2>nek, pl. mordE. Inme (ipfercL) : linmeá «das (bestimmte, 
bekannte) pferdi). Azon nyomokhoz, melyeket BÜDENZ erre nézve 
nDetermination des nomens durch affigirten artikel im mordwi-
nischen und in einigen anderen ugrischen spracben» czímű érte
kezésében kimutatott, ANDEBSON még néhány ujabbat is csatol.-X) 
Mindezek együttvéve szerinte alkalmasak azon előítélet lerontására, 
mintha az indogermán és ünn-magyar nyelvcsoportok belső szer
kezetét áthidalhatatlan külömbségek választanák el egymástól, 
úgy hogy nem vehető ttilságosan merész vállalkozásnak, ha nyo
mukban a nyelv tartalmasabb elemei, az önálló fogalmi kifejezé
sek közt is kutatjuk a kapcsolatokat. 

Hogy mit remélhet e téren a tüzetesebb összehasonlítás, 
annak kimutatását ANDEBSON egj'elöre az egyetlen indogermán liar-
tö alak és jelentés tekintetében szerte ágazó változatainak finn
magyar egyeztetéseivel kísérli meg. Bö magyarázatokkal ellátott s 
tanulságos kitérésektől többször félbeszakított 48 szóhasonlító 
czikke közül mutatványkóp kiemeljük itt a líövetkezöket: finn 
k a r a «riegel, pílugstöckchen, zacke amflsehrücken, dürres nadel; 
holzi), karekse- (nom. kares) (istab, rute», karakse- (nom. karas) 
((ein langer tannenzweigu, lapp karek «ramus, sarmentum» stb. : 
szkr. khara- (leine art dorn», kliaru (izahni), gör. yó.pa-v.0Q Kzweig, 
pfahl, dorniges gewáchsi) stb. (188—189. 11.) | zürj. k e r a l - , votj. 
korai- ((haueni), mordv. her-, cser. ker-, kar- iá. stb.: zd. kar-, ke-
renéiti «schneiden, vernichteni), szkr. kar-, krnoti «verletzen, 
tödteni), ószlov. karati dferire, punire» stb. (190) | zürj. ke r - , kar-, 
votj. kar- <itun, macheu)) stb.: szk. kar- (imachen, vollbríngen», 
óper., zd. / íar-id. , lat. creare «schaffen» stb. (191) | magy. k a r 
(larmi) stb.: szkr. kara- «hand» (191) | magy. k é r e g , vog. ker, 

•") Ezzel magyarázza t. i. az -s végzetet az efféle finn név
szókban : észt p«ra,s' (gen. pára) (langemessen, passend, bequemi) 
(mordM, pára, mordE. paro, cserem, púra, puru «gut>>); észt ora-
vas ((eichhörncheni) (mordE. uro, züi'j. ur id.), padajas «harzige 
kiefer)) (mord. pice), lutikas (iwanze)) (zürj. hídik, osztj._ todekj; 
finn karsas nschief, schielend>) (ezek mellett: kársa, karsia), kar-
mias (és karmia) «störrisch, zornig», tyrmiás (és tyrmia) <(unbieg-
sam, starri); továbbá észt pilves (és pilve) «wolke», helves (és hdve) 
uflöckchen, faserchen»; elujus (itieri> (ellű/j <idas lebendige»), kot-
jas (ós köHja) deiehei) (köl- dsterbenw) stb. 
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osztj./«!)• (ischalei), raordv./wr niuden stli.: liit. ciiriiun n-indo, 
schalei), skr. ma «streife, baiiinriudíi, ZOUKI. .SUL [VM) \ Ihm 
karrnn- «rinde, krnsti!», hrma, kcriiiu, «diimu! riudi', .scliiile, 
haut)), magy. kör m ed- neuagiüari, ooiKuntHturi'i : .szkr. niniin-, 
carman- «feil, liaut» stb. (IDS) | iinn k a r t o - uioni. kard) ((vor-
hartete schlaoke, ruaslmiate», khic- (uoin- kini) "(fisriudc düime 
eisschiohtn stb. szkv. krtti- (d'ell. liaut; birko, hirktuiriiubiii. lat. 
cortex nindeö (204) | magy. h o r n y ufalz, riotV, hohlkolilo", hor
nyol (ici-enam incidere, striares flnii koro "oiustíhiiitt, ausliölilung, 
rinne, spalt», cser. kor- iidelineoi), korem (ivallis", x.iirj. Brht «.stri(',h, 
fiirche)) stb.: szkr./c/wír- ((zerachneidíni, zorlircchonn, rltur- Ktún-
ritzen, eingrabeni) stb. (209) I ümi k i r j a iiatricli, sídirifl, oiiigo-
aehnittene od. gemalte zierrat", kirjaa- (ifurcdieu, .striídic y,if]ion» 
stb.: szki: kar-(kirati) «aiisgioaseu, auKHtreu(!n», iid-k. i'anHgra-
ben, aushöhleri», kiraka ((sclireibern atb. (212) | niugy. gtn-jed-
nsuceendii), finn kiree-t (pakkaimi k.) uíloccvili uivisn, /I://;VÍ nghit, 
flammei), zürj. cir (ikrümclien, körucben ; funkt!" stb.: szkr. kiraiia-
ö.staubchen; lichtstrahl)), kirika "spvülKMidn ,stb. (2l4ó|l'nin k(U'ta 
(gen. kcrran) nschicbt, láger; reilie, .samnilniig, gc.sullst'.liai't, facbn, 
moi'á. Mrda, kirda «-mal» stb.: sxkr. rnrdim- nlu-ordf;, sohaarn, 
zd. sareoa-, óperzsa tharda-, gót hairda^ «heorde» stb. (21S 22(')) | 
magy. fél nh'álfte», fal (iwandu, íhm/)«(>/•/' «toil, noito" stb.: oszlov. 
jmlü (datus, ripai) stb. (230—231) | magy. .svior, tinn ivarja "sorics, 
ordon, vog. sir flordnungi) : lat. SÍ!;'W,Vstb.(240—24-1) | csór. siirtö 
(ifila linea duplicata», mordv. éiirii ((fadeun : szkv. ttarit- «i'a(leni>, 
sarat- ((drabt» .stb. (241—242) | íiuu s a n a "wortu stb.: szkr. .ffána 
(lton, schalb) (242) | űimsarasta- (ihell werdeim, ÓHzt.wm, «stralilii, 
sora- «glánzQn» stb.: szkr. svar- «leuchteni>, .^íira, sihju «snnne», 
zd. hvare- id. stb. (244) | mordv. aazor, votj. snzír (^stilnvestorn: 
szkr. svasar- iá. stb.f(244) ] finn kas.saa-,' kasna- «aufr.!ÍKH.ui. 
sehrammen, schaben, sebröpfűn«, zürj. kas- «abroÍHSon, Hobiiloun 
stb.: szkr, kas- nreiben, schaben, kratzeni) stb. (250 252) | i'imi 
k a r h u «pfiug, egge» stb.: szkr. kurs- (iziebüii, furchon, pilügmi". 
zd. kares- id. (331) | finn k á r k i a, karkeu «liart,rauh, űürr, horb" 
stb.: szkr. karkaga-, karkara- «bart, raub» stb. (3;Í5~-;);{S) | észt 
k á r k (gen. kdrgii) «kies,kiesbodeni) stb.: szkr. (:arhird- «kioH,ge-
roll)), gör. xpóxT], xpoxáX-í) (dues, meeresufon) stb. (3311) | magyar 
h a r k á l y , finn kürki {gen.-rjen), ó.szt. kdrg (gcui. kdruj, zürj. 
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kir ((scbwarzspecht)) stb.: szkr. karhata- nreiber)), gör. xpé ,̂ v.sptóc, 
uspxíg <(VOgelarteni) stb. (341) | finn k a a r a «gefáss, trog)), lapp 
karé, garre «vas, corbis», cser. karka «cupai>, korha «cochlear 
maius)) stb.: szkr. caru- «topf)), haraka- (ikrugn stb. (365—366) | 
finn k u r a k s e - (nom. kiiras) «instrumentum tnndencli, vei 
cíBclendi)), kuvikká ökeule, klopfholzD, lapp korr nein kleiues mes
sen) stb.: szkr. ciri- naehwert)), zd. süra- «spiess)), latin curis, qui-
ris (danzei), gót hairus <iscbwert» stb. (367). Ha a czélba vett szűk 
körben is ily nagy számmal találjuk a tövek ós kész szók egyezé
seit — így vélekedik ANDEESON •— nem tulajdonithatunk elfogu
latlanul Ítélve nagyobb tudományos értéket ama fölvételnek, hogy 
minden közösség az indo-germán és finn-magyar nyelvek között 
csak átvételen, vagy véletlen találkozáson alapulhat, mint ama 
perhorrescált elméletnek, hogy az efféle egyezések ösrokonságnak 
jelenségei. Bár ez utóbbi még korántsem tekinthető véglegesen 
tisztázottnak a kimutatott bizonyságokkal, annyi mindenesetre ki
tetszik ezekből is, hogy a kutatásnak tőlük jelzett iránya megér
demli a többoldalú s beható vizsgálatot. Ha ép íigy, mint a jelen 
tanulmányban a kar- tőre nézve történt, kitérj észten ők a nyomo
zást a finn-magyar nyelvek egész szóldncsére, ezeknek rokonsága 
az indogermán nyelvekkel bizonyára teljes világossággal volna ki
deríthető, 

A probléma rendkívüli nehézsége, valamint a benne való 
tájékozódáshoz megkívánt előismeretek nagy köre és mélysége egy-
kép hozzájárulhattak, hogy ANDEESorr-nak sok tévedése mellett 
is igen tanulságos s eszmefejlesztö művét a szakértők sem része
sítették azon méltánylásban, mely megillette volna. Joggal emeli 
ki BuDENZ, ki tudtommal egyedül foglalkozott vele némi tüzetes-
seggel (NyE. 15 : 309- 334. 11.), hogy a benne tárgyalt kérdés föl
vetése mindenkép korai volt. Hiszen még ekkor BUDENZ ós DONNBE 
összehasonlító szótárai sem voltak befejezve; pedig a gyökfejtés s 
az alapnyelvi alakok reconstructiói még e müvekben is gondos 
kritikára s megrostálásra szorulnak. A mi e pontban ANDEESON-t 
védheti, az, hogy ő művével nem kívánta a kérdést véglegesen 
megoldani, hanem csak annak jogosultságát kimutatni; nem is 
bocsátkozott ezért a tartalmas fogalmi szók körében más csoport 
tárgyalásába, mint éppen a kar- gyökébe, melyhez az adatokat 
főkép a két említett műnek már megjelent réssseíböl merítette. 
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Nem tartjuk a kérdés érdemére nézve döntő jelontíiségtínok azt a 
különösen hangsúlyozott ellenvetést, hogy ANDEHHON "uagy vészt 
hirdet az a l t á j i összehasonlító nyelvtudománynak; ugyancsak 
szétrombolással, vagy tetemes megcsonkítiíssal fonycgiiti ax, iUtal, 
hogy az altáji nyelvcsaládból egyik csoportot kiszakítvíln, azt egy 
másik nyelvcsaládhoz törekszik szorosabban hozzákötni : t. i, az 
ugor nyelveket az indo-germán nyelvek családjához," Mórt ha 
ANDEKSON erre nézve EuBOPAEUs-nak s tfil)!) más nyelvtudósnak 
kisebb-nagyobb határozottsággal kifejezett azon nézetóhoz csatla
kozik, hogy az n. n. altáji nyelvcsaládolv szoro.sabli rokonsága 
eddigelé inkább tudományos dognui, mint végórvénynyol hitelesnek 
bizonyult tétel, tulajdonkóp nem zárja ki az altáji nyolvrokonság 
lehetőségét, hanem egész okszerűen nem foglalkozik volo. (') egyt;-
löre csak aünn-magyar és indo-germán nyelvcsaládok ősrokíuiságát 
vitatja; ha a későbbi kutatás a íiini-magyar nyelvcsoport közolebbi 
rokonainak az altáji nyelvcsalád ágait fogja kimutatni, ezzel nv, ö 
vizsgálatainak eredménye annyiban módosul, hogy Ihin-nuigyar 
és indogermán helyett, «al t a j i és i n d o g o r m á n n í ísrokon-
s á g r ó l szólhatunk. A végkövetkeztetés ilyetén (dtórö megállapí
tása nem ronthatja le a már kiderített tények bizonyító értékét; azon 
körülmény pl. hogy a finn-magyar ]e„r-, hiV- nvágni" tőnek a tih'ök-
ségbenés mongolban is jelentkeznek másai (oszm. /i;!;7i> tischoreni), 
csuvas kart- «einkerben», ;jfíV- (ihobeln, schoron", mongol kcrsf-
iizerschneidenn, -/aro- nschaben)) stb.; 1. NyK. 15: 320), vagy hogy 
a személyi névmások jellemző kezdő mássalhangzói az összes 
altáji nyelvekben föltalálhatók, nem változtat semmit azon a 
tényen, hogy ugyanily egyezések az indo-germán nyelveli terén is 
észlelhetők; legfeljebb azt mondhatjuk, hogy ANnERSON kelleténél 
szűkebb körre szorította vizsgálatait s hogy mogligyoló.seinok 
további kapcsolatai is vannak. Abban sem látunk különös vesze
delmet, hogy ANDEESON kikerülve, ílletíüeg mellőzve az altáji nyelv
ágak szorosabb rokonságának közelebb esíi s eleve föltehotíilog 
biztosabb eredményekre vezető kérdését, egy távolabbira irányítja 
tekintetünket; mert elvégre tudományos vizsgálatokná,] mindig 
czélszerű, hogy munkaterünk határvonalait mennél szélesebb kör
ben föHsmerjük s állandóan szemmel tartsuk. Nem érthetünk 
ennélfogva teljesen egyet BUDENZ-ZCI, ki ANDEERON munkáját nf(]énz-
ben véve czélja tévesztettneh ítéli, annál kovósbbó, miiithogy az 
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egyes részletek ellen fölhozott észrevételei több pontban vita alá 
foghatók. 0 PoTT ellenében kevésre becsüli a névmások, képzők és 
ragok egyezésének bizonyító értékét s adatokat idéz hasonló közös
ségekre egész távol esö, a rokonság gyanújába semmikép nem 
jöhető nyelvek köréből. Mégis nagy külömbség van ama borealis 
és afrikai, másrészt az indogermán (különösen árja) egyezések 
közt; mert míg amazokban az egyezés csak egy-két elemre, itt a mi 
névmást kivéve a névmások egész rendszerére, még pedig nemcsak 
a törészre, hanem a -n, -m, -d, -v, -h képzőkkel való szerkesztésekre 
is kiterjed, mint ezt jelen miiben tüzetesen lesz módunk kimutatni. 
Az egyezések ily foka mindenesetre magyarázatot követel s ha 
nem fogadjuk is el ÁNDEBSON-nak ó'srokonságbeli felvételét, semmi 
esetre sem tulajdonítható merő véletlennek. Egy vitapontra nézve, 
t. i. hogy a harmadik személyű névmás eredetileg s, vagy í kezdő
mássalhangzóval veendö-e föl a finn-magyar nyelvekben, BUDBNZ 
később maga is belátta véleményének helytelenségét s A harmadik 
személynévmás az ugor nyelvekben czimű értekezésében (NyK. 
21 : 190—199) éppen ÁNUERSON-nak e hetyütt leczáfolt nézetéhez 
csatlakozik. 

ANDEBSON után DIEPENBACH LŐBINOZ foglalkozik ismét a finn
magyar nyelvek indo-germán elemeível « Völkerkunde Osteuropan 
insbesondere dcr Haemos-halbinsel und der unteren Donaugebiete 
(Darmstadt, 1880)» művének II. kötetében (215—240 11.). Fel
hozott adatai csaknem kivétel nélkül THOMSEN, DONNEB, KLAPEOTH, 
SJÖGKEN, POTT (nEtymologisohe Forschungen») müveiből, részben 
saját (fOrigines Europaeae« és (iLexiconconiparativumfGothisches 
Wörterbuch)'!) régibb munkáiból vannak merítve. Magyarázatuk
ban most is oly habozó, mint előbb. A névmások tekintetében 
ANDEBSON munkájára utal s azt kívánja, hogy az olvasó ítéletét 
maga alakítsa az adatok alapján. Saját magának nézete a dologról: 
(iDie verneinung der urverwandtschaft gerade in dem altesten 
spraohstoÖ'e (t. i. a névmások terén) ist noeh sohwieriger, als die 
bejahung)) (209. 1.). A finnaóg germán és litván elemeiről szólva 
megjegyzi: (iWann und wo zuerst die betr. völker ín nachbar-
schaft, verkehr und mischung kamen, mxá durch geschiebtliche 
und sprachliohe forsehung künftig noch um vieles deutlicher, aber 
nur híer und da endgültig entschíeden werden» s a többi indo
germán érintkezésekre áttérve így folytatja : (iGleiches gilt für die 
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nicbt zabh-eichen fiille naber verwandtscbaft linnisuliGr wörter mit 
eÍBzeluen andern indoeuropaiscben in Asitm und Eurdjui, wio 
z. b. iudiseben, eraniscben, keltiscben (wiü violbíicbt linnl. tariuis 
,ein mytbiscbes tier', eestn. tano ,ocb8o' mit költ. tarr u. H. W. ; 
Or. Em-. nr. 309; SCHIBFNIÜII im Petornb. EuHotin V., 7.), ,s(3wie 
auob mit albaniscben, keltiscbeu u. a. D Í G H Í ! f i i l h ; k íi u n e n 
z u f a l l i g e n g l e i c b k l a n g u n g e r a c b n (•-1, v e r H c l ü e -
d e n e g r i i n d e b a b é n : u n m i t t e l b a r o u n d m i t t e l -
b a r e e n t l e b u u n g ; u r v e r w a n dt .se h a f t ; d u r i ; b zu fa l l 
o d e r a u c b d u r c h a e b n l i c b k o i t u i n i g o r l a u t -
g e s e t z e e n t s t a n d e n e n a h e i m g e g o n H a t z G Z U d e n 
ü b r i g e n f o r m e n d e r b e t r . . ipr ac l i f an i i l i c n, w i o 
z. b. b e i i n d i a c h e u u n d k e l t i s c b o n w ö r i o r u , der tui 
s p r e ch e r b i s in u n v or d e nk 1 i cb e vo r z î  i t z n r ü (< k 
f é r n e v o n e i n a n d e r h a u s t e n » (2;i7. 1.). ügyunily luitá-
rozatlan egy másik nyilatkozata e tárgyról (íi!3!), 1.): nDio wicb-
tigsten beziebungen, die eben jetzt von den forHcdieru verfolgt 
werden, bleiben dieder finnisübenfamilie/ai der indoourDpiiiHcbon. 
Wir babén dabei von den spracben der europili.scluui und der 
ihnen am nacbsten stebenden finnen auszugebon, diuni ornt auf 
die ferner stebenden in Asien und etwa in üngarn. und zulotzt 
auf die übrigen uralaltaiscben spracben überzugebeu. L o t z t e r o 
V e r b i e t e n d i e a n n a b m e i n d o e ii r o p il i s c li e v 
u r v e r w a n d t s c b a f t , w e n n n i c b t e i n e li i n r o i e b e n d e 
g e m e i n s c h a f t v o n w o r t w u r z e 1 n e r w i o .s e n w o r d ti u 
k a n n, w i r m ü s t e n d e n u d i e f i n n i s c b o f a m i 1 i e 
s t a r k e r v o n i b u e n t r e n n e n , a l s w i r un,s bi.s je t i ' , t 
b e r e c b t i g t f in d e n . Sicbere, ausscbliesslicbe und unvermit-
telte berübrungen mit dem s a u s k r i t würden auf die zeit vor 
der trennung beider ariscber bauptstjimme deuten, s i n d a b e r 
k a u m n a c b z u w e i s e n . BOLLEE (Finn. Spr. ÍÍÜ.) vermutot in 
syrj. votj. sur, magy. ser, cerem. sva ,bier' lebnwörter auH .skr. mrá 
(berauscbender trank'. EtAvas zablreicber und wabr,se]u)inlicli()r 
sind die entlebnungen aus e r a n i s c b e n s]jracben» . . , 

Határozottabb felfogással tárgyalja a Jinn-magyar ÓK indo
germán nyelvek között mutatkozó pradiistorikus egyezések etbno-
logiai tanulságait PBNKA KÁBOLY aOriginus arincae. LiiiUHintisch' 
ethnologischc untersuchuni/en gur aUestűu geschichU: der arisclivn 
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völker und sprachen (Wien u. Tescbeu; 1883.))) czímű művében, 
mely a szóban forgó nyelvi tényeket a n t h r o p o l o g i a i k ö z ö s -
s é g e k k e 1 hozza kapcsolatba. Ilyenek volnának a finn-magyar 
népek közt jelentékeny arányban található s z ő k e h a j s z í n és 
d 01 i c h 0 k e p h a 1 i a, melyek mint az árjaságnak (e névbe az 
egész indogermánságot foglalva) legfőbb testalkati jellemvonásai 
az uralkodó sötét hajszínnel és brachykephaliá,val szemben ős rég i 
á r j a f a j k e r e s z t e z ő d ó s r e vallanak. Hogy az ettől föltétele -
zett benső érintkezés a finn-magyar és árja népek között rendkívül 
messze esö korban történhetett, mutatja egyrészt, hogy egyes árja 
elemek valamennyi, illetőleg legtöbb finn-magyar nyelv terén 
megtalálhatók, tehát jó okkal e nyelvek eg3'ségének időszakából 
magyarázhatók; másrészt, hogy több van közöttük olyan, melynek 
egyezése nem a történetileg szomszédosnak ismert germán, vagy 
lett-szláv nyelvekben, hanem távolabbi területeken jelentkezik, 
illetőleg mely hangalkatával az ősi indogermán alaphangzáshoz 
igen közel állván, arra utal, hogy átvétele korában emez utóbbi 
nyelvcsalád is külön nem vált egységet alkotott.^) ANDEBSON elle
nében PENKA nem tartja fölvehetőnek az árja-finn-magyar egyezé
sek magyarázatául az ösrokonság elméletét; mert az eltérések a 
két nyelvfaj morphologai szerkezetében, valamint hangjellemében 
sokkal nagyobbak és jelentősebbek, hogysem közös eredetről szó 
lehetne ; de meg legyőzhetetlen akadály e felfogással szemben azon 
körülmény is, hogy a finn-magyar nyelvek a többi ural-altaji nyel
vekkel annyi sajátos, föltótlen bizonyosságú egyezést mutathatnak 
föl, hogy a kétség az ezekkel való közelebbi rokonságban semmi
kép sem jogosult; minélfogva az ösrokonság magyai'ázatát legfel
jebb úgy tarthatnék fönn, ha ezt az egész ural-altaji nyelvcsaládra 
terjesztenők ki. Hiányozván ehhez minden tudományos alap, az; 

•") E pontra nézve fölhozott példái többek közt: finn kansa, 
(ivolk, gefolgeu: v. ö. gót, ófélném, hansa dschaaru, lat. con ós 
cons- ebben: com-'ul \ zürj. kimar, kwn'ór «AVolke)): v. ö. gör. xé(j,-
jispo?, xcí.(j.|j.spoi; ( = Ó|J.ÍXXY]) | finn hximpura, kiim'pyra,, kampela «ge-
lirümmt, schief» : v. ö. gör. xa|ijc- ,̂ •x.aiiKÚXoi;, litv. kimpas «krumm)), 
gót hamfs stb. I finn karvas dherb, bittér)) : v. ö. ófelném. hariu, 
közép Jicrwe, ujfelném. lierb | zürj. kar-, votj. kar- nmacben)) : 
V. ö. szkr. kr- (kar-) id. | finn liike- desen, hersagen, záhlen» : 
V. ö. gör. Xé^stv, lat. legére. 
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indogermán és Imn-magyar nyelvek egyezéseit esak á t v é t e l i 
V i,s z 0 n y eredményeinek tekinthetjük ; de nem e szouíik közön
séges értelmében. A nyelvi hatás ténye itt nem, mint rendesen, 
felületes külső érintkezésből, pl. kereskedelmi összekötbetésböl, 
vagy laza hadi kapcsolatból ered; hanem e g y a z o n f ö l d ö n 
v a l ó h u z a m o s e g y ü t t é l é s b ő l s v a l ó s á g OH f a j i 
e g y b e k e v e r e d é s b ő l . Csak így magyarázható az az erős be
folyás, mely indogermán részről a finn-magyar nyelveknek nem
csak legősibb szókincsbeli rétegeiben, hanem mint ANDERSON kimu
tatta, nyelvtani elemeiben is észlelhető s ugyancsak ozt bizonyítjii 
a finn-magyar népeknek a többi altajságtól eltérő s az iutlogcrnián 
alapfajéhoz szorosabban csatlakozó anthropologiai jellege is. így 
állván a dolog, a finn-magyar nyelvek az indogermán nyelvek tör
ténetének legrégibb s legbecsesebb ktitforrásait alkotják, melyek
nek összehasonlító tanulmánya a jelzett szempontból ép olyan 
szükséges, mint maguk, az egyes indogermán nyelveké^) (O;!— 

^) Ezen alapjában helyes nézetének gyakorlati alkalmazásil-
ban PBNKA több túlzásba téved; így véli pl. megfejtlietíhiok a lott-
szláv ós árja (indo-iráni) /ĉ —s változást a vöt k—(• luingváltozÚHsal 
(f. kivi dstein)) — vót civi stb.), melynek ANDKBSON néhány lapp 
analógiáját is bizonyítja (152. 1.). A német (ilautvorschiohungD-ot 
is így magyarázza: a g, d,b y- k, t, i> és gh, dh, bli > //, d, h liang-
változás szerinte azonos a finnben mutatkozó hasonló jelenséggel; 
a k]i, th,pli > li,;jj, f alakulás pedig a magy. had, vog. -/(ptt [= ünn 
kunta), magy. fúl ( = vog. palj, magy. vís (— vog. vit) szavak 
hangváltoztató hajlandóságát tükrözné (164—171. 11.). Az efféle 
esetleges találkozásokból levont, de gyönge támasztékai mellett is 
igen helyeselhető végkövetkeztetése: <iDer grösste teil der lantli-
chen umgestaltungen im bereiche der arischen sprachen, süwohl 
der altén, wie der neuen, liisst sich ganz einfaoh aus den 1 a u t-
g e w o h n h e i t e n d e r a l l o p h y l e n h e v ö l k o r u n g s e l e ; 
r n e n t e erkliiren, der racencharakter stoUt sieh anoh in diesor 
richtung als etwas unabánderliches dar. Es ist durcliaus kein zn-
fall, dass in allén jenen arischen und nichtarischen sprachen Mittel-
und Osteu.ropa's, die von vorwiegend braohycephalon völkorn ge-
sprochen werden, sich gewisse lauíerscheinungen nachweison his-
sen, die den sprachen derjenigen völker f r e m d sind, bei dencu 
sich noch mehr weniger rein der altarische typus erhalten hat. 
Gleiche ursachen mussten eben die gleichen w'irkungou zur folgo 
habén, und wo diese ursachen nicht wirksam wareu, konnten auch 
die wirkungen nicht zum vorschein kommen. öoviol ergibt sich 



ÁEJA ÉS KAIJKÁZtJ''! ELEMEK A FINN-MAGYAR m ICLVEKBEN. ()U 

69. 11.)- Az osztatlan indogermán alaptörzs ősi hazájából — me
lyet PENKA anthropologiai, régészeti és nyelvi adatok nyomán a 
s k a n d i n á v f é l s z i g e t r e helyez — délebbre és keletre n_yo-
múlva legelsőben finn-magyar nyelvű népek területére jutott, 
melyek részben beleolvadtak az indogermánságba (így keletkeztek 
különösen a szlávok, kelták ós iteliai ősnépek), részben pedig ma
gák olvasztottak kebelükbe indogermán törzseket. Az utóbbi eth-
nikai folyamat adott létet a finnség s legközelebb rokonai mai 
anthropologiai alakulatának, mely népek tehát szerzőnk nézete 
szerint f i n n-m a g y a r n y e l v e t b e s z é l ő i n d o g é r m á n o k 
(120- 130. 11.). 

A nyomós ellenvetések, melyek az indogermán és finn-magyar 
nyelvfajok öerokonságának elméletével szemben fölhangzottak, 
nem jutottak annyira köztudomásra, illetőleg elismerésre, hogy 
ezen eszme további terjedését és fölkarolását megakadályozhat
ták volna. KöFPBN TH., kiváló hírű orosz tudós 1886-ban Szent-
pétervárott megjelent (iMaTepiajnj irt Bonpocy o riepBonaiiajibnoö 
IJo^Uíirlí H iiepBOŐHTHOMO) pô i;cTB'J; HH;i;o-eBponeftcKaro ii ^HHHO-
yropcitaro iLiteMCiiH (Adalékok az indo-eurápai és finn-ugor •iicp-
fajok ({rc.deti liazájúnak lís (krokomágának kérdéséíiaz) czímű mű
vében'**) habozás nélkül vallja, hogy az (lario-íinni) népek valamikor 
egyazon családot alkottak s közös ösi hazában laktak. Szemben 
CASTRÉN nézetével, mely szerint a finn-magyar népek a töl)bi altáji 
törzsekkel együtt az Altaj hegység vidékeiről költöztek volna mai 
tájíiikra, ö Középourópát tekinti az említett népek bölcsőjének,*'*') 

aber hieraus mit notwendigkeit, dass j e d e 1 a u 11 i c h e u n t e r-
s u c h u n g , w e n n s i e r i c b t i g g e f ü h r t ví^erden s o l l , 
a n s z 11 g e ii e n h a t v o n d e r e t h n o 1 o g i e, insofern sie aus-
kunft gibt über die anthropologische zusammensetzuug desjenigen 
volkes, des'sen spracbe eben zum gegenstande der untersuchung 
gemacht -werden soll (17J—172. 11.). 

'**) Sajnálatomra o műről csak ScHROEDBmiek alább említett 
ismertetése nyomán van módomban nyüatkozni. 

'^*) Ennek bizonyságát látja IÍÖPPBN abban is, hogy a «méz» 
és ((hársfa» szavai egyeznek a finn-magyar nyelvekben. Az előbbi 
különösen ellene szóí a Szibériából való származás elméletének, 
minthogy a méhet Szibériába csak a múlt században importálták, 
rielyeseii jegyzi meg ez ellenében SOHKOEDEB, hogy a méh mai 

Jluulii'ii'Hi 11. Árja ín 1 <i.iik. oinnioli. ,5 
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mely BBNFEY nézete szerint az indogermáuságnak is österülete 
volt. Nyelvészeti alapot e felfogásához főkép ANKEKHON és DONNKB 
művei szolgáltatnak; hivatkozik a névmások, számnevek, ige-és 
névgyökök nagyszámú közösségeire — az utóhbiak során különö
sen a magy. nn\ víz, més, finn udar (leuten), zürj., votj. poré, pari 
(ischweini), mord. virgaií, vergez nvolfi) (=azkr. Í;W.YI-, zd. vc.hrka-), 
7ÁT.rj.j)ocí, votj. íiíd flfussi) ( = szkr. pad, pad), zürj. 7iH.mí,, permi 
viívwn ((wolle)) ( = indogerm. várna), votj. turin ngrasi) {—• szkr. 
trna-), zürj. mórt, votj. mnrt «men8chi) (=8zla-. marta-), íinn süar 
(ischwesteri) stb. ( = szkr. muar-), zinj., votj. mr, vogul, osztják 
sar, sava ((bier» (=szkr. mrá- «ein heranschender tranko) részben 
már ismeretes egyezéseire, melyeket nem vél puszta átvétel útján 
megmagyarázhatóknak, mivel egyesek közülök a linn-magyar nyel
vek nagy területén ismeretesek, illetőleg Icezdetleges fogalmakra 
vonatkoznak. -— Hasonló eredményre jut OANON ISAAO TAYLOE, 
nagynevű angol anthropologus «Tha origme. and imvntive smt of 
the Aryansíí czímű értekezésében, mely a dJournal of the Anthro-
pological Institut of Great Britain and Ireland» folyóirat XVII. 
kötetében (18SS.) látott napvilágot (238—269.11.). Pösoina TIVADAU 
nézetét követve "*'), Litvánia tájaira helyezi az indogermánság ösi 
hazáját, hol szerinte a finnség is keletkezett. E két népfajnak 
antbropologiai alkata és nyelve eredetében azonegy. Az előbbi 
tekintetében PENICA kutatásai, az utóbbira nézve AVESKE «Uchtir dif 
Idstorinche Entwickelung der finnischen sprachcn in verglcicji mit 
dm- indo-fiermanischenv, továbbá DONNBR etimológiai szótára nyúj
tanak számára vezérfonalat. A finnek, livek és észtek szőke haj
színe és, dolyohokephal tipusa, melyeket ö is az indogermánaág 
legjellemzőbb embertani vonásainak tekint, közös vérbeli ősiségi'öl 
tanúskodnak. Nyelvi egyezések mutatkoznak az alaktanban; al inn 
sanoma «nachricht», juoma ((trauki) (ezekből: .tano- «sagon»,;/?{()-
fltrinken))) olyan képzések, mint a szkr. (///ÍD'-'HÍÍÍ dwiirmei), dhü-má 
(irauchn {a. ghar- nvarm seini) és dhü- ahoftig schüttelni) gyökök
ből), vagy a latin/a-;)ift (a/"3- «sa,geni) tőből). Rzintígy viszonylanak 

elterjedése nem lehet bizonyíték 3 4000 évvel előbbi állapotukra 
nézve. 

•t") "Kifl Arier, cin beitrag zur historischen anthropoloqie i 
Jena 1878.i) (58—74. 11.) , ' 



ÁE.IA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK A FINN-MAGYAE NTIÍLWKBEN. G7 

egymáshoz a finn koJn-ria (igerauschi) (kohúe- (a-auscheni)) és szkr. 
svapna, litván sap-va «schlaí'» (svap-, mp- nsohlafen))), továbbá 
linn luki-ja <ileser» (luké- (desenn) és litv. uta-ja «position, place» 
(sta- «stehen») képzői. Egyeznek a személyragok, az esetragok 
közül az aocüsativiis (cserem, -m = szkr. -m), az igegyökök, több 
rokonság- és számnév, valamint számos kifejezés a kezdetleges 
élet fogalmai köréből,•»') melyek arra mutatnak, hogy «no t o n l y 

*) Az i g e g y ö k ö k egyezését SKEAT «Etymologifíal Dictionarip) -
jenek találomra kiragadott, egymásután következő 19 indogermán 
példáján igyekszik kimutatni, melyeknek hasonlatait DONNBK ety-
mologiai szótárából szemeli ki. Ezek; y'kak- ((to cackle, laugíi, 
make a nőise» (Skeat, 41. sz,) = Ykait- «to cackle, make a nőise)) 
(I)onner, 20—25.sz.): kaj-a-n ((den schallzurückwerfen, schallém), 
kuJcbia nkakehi, wie der kuckuck rufen», észt kuk «hahn», raagy. 
f/ag-á (istorchi) | \/kak- «to gird, surroundu (Sk., 42. sz.) = ykak-
((to bend roundu (Don., 2" 13. sz.): finn koukku (ihaken», kakla, 
kaula (ihalsi) | ]/kak- nto excrete» (Fick) = ykak-iá.(Don., 24. sz.): 
finn kakk-a dkot (kindersprache))) | y'kak- «to -waver, hestitate, 
be in doubtí) (Sk., 43. sz.): lat. cnnctnr ~ ykac- (recte: kats-; 
Don. 09. sz.): finn kats-o-n, kass-o-n, kaht-o-n (ibetracbten, an-
sehauenu | ykat- «to cover, protect» (Sk., 44. sz.): ném. ]mt = 
\'kiü-iá. (Don., 38. sz.): finn kntt-a flbedecken», katt-o íidach))] 
(44. sz.) finn kot-a «hausi), magy. ház \ ]íkad- dto fali, go awayn 
(Sk., 44. sz.): lat. cado = ykat- id. (Don., 47. sz.): finn kat-a 
nimfalleni) | ykad^- <ito feli, throw dowű» (Sk., 44. sz.) = 
ykat- íifasseni) (Don., 50—51. sz.): finn káté- (ihandi), osztj. 
katt- (ifassen, greifeni) | ykan- <áo sing, to ring* (Sk. 46. sz,): 
lat. cano, gemo = ykam- <idumpf schallen, ldingen» (Don., 
321—331. sz.) : finn kom-ea (idumpf tönendu, permi ghii 
(idonneri) | yicup- «to contain, hold, seize, grasp» (Sk., 47. f?z.): 
lat. rap-ut, eap-io, gör. tstf-ai'í} = yicap- id. (Don., 273, 279, 
281. sz.): finn kopp-a ostirni), kiipp-i «scliale, tasseu, kopp-a 
(ikorb)) I yk(ip- flto move to and fro, vibrate, bends (Sk., 48. sz.)|: 
gör. uÓOTto :—• ykaji- dto hasten, knock, bendi) (Don., 284, 286.sz.): 
finn kap-űn ddettern, vorwárts ei]en», kop-u-tan «klepfen» | yknm-
nto bend)) (Sk., 49. sz.): lat. aimera, gör. v.a.\iM-í] = ykam- id. 
(Don., 308—320.): finn kamm-a ddeine zelle, hohler raum)), 
kmn-pii (ihügeleheni), kam-pn-rn <ikrumm, sehiefi) | ykam- «to 
lovei) (Sk., 50. sz.) = y'kam- id. (Don., 351. sz.): fiwn lieimn 
nfamilie, gescblocht)), lapp hlvmo «verwandter)) | ykar- nto make, 
work, do»'(Slí., 51. SK.) : lat, crcare — ykar- «to work, cut» (Don., 
161.): zürj. ka-r- ömaelieni), finn knr-as dkeule, sclnvert, messerí | 
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t h e g r a m m a r is f u n d a m e n t a l l y i d e n t i e a l , b u t t h e 
p r i m i t i v e r o o t s , t h e s t o f f o u t of w h i c h t h o v o c a -
b u l a r i e s h a ve b e e n m a n u f a c t u r e d , ia t h e a a m e u 
(259.1.). A fizikai és nyelvi alapvonások ily meglepő találko/.áHa 
nem lehet a véletlen műve; de külső érintkozéa, kereslvedehni 

, speedi) (Sk., 52. sz.); lat. cel-er, mr-ro = ]/kar- uto rum) 
Q., 133, 216, 217): finn kar-a-n, kar-k-an dspringen, laut'eni) ; 
ti- «fiiessen, geheni) | //cor- dto project, Btandupn (Bk., 5;]. HZ.) : 
COIUH, Cilimen, cdsus = /kai-, kul- id. (Don., 221, 129. az.): 

Ykar- (tto húrt, destroyn (Sk., 54. sz.): lat. íilodim - - \/kar- nto 
injure» (Don., 161, 186, 189.); finn kur-i ((ziichtifíuníí», kürH-i-n 
flleiden, duldeni),7Mr-?ja.'? «herh, bittem | \/kar-, kai- nto move, 
run, speedi) (Sk., 52. sz.); lat. cel-er, mr-ro = ]/kar- eto ruu)) 
(Don. 
yical-
lat, collis, ciil , , . . . . 
ÍLUTí koll-o (ispitze, hümpeli), kor-si nstroh, halmi) | ^.''AYÍ;'- dto be 
hard orroughi) (Sk., 55.): gör. %ép-aQ, lat. cnr-nu, ném. Iiorn = 
Ykar- (irauh, schartn (Don., 125—15U. sz.): linu kar-a netwas 
hartes, dürrerz\veig,pflocki) etc.,zür).gör. (iptlugi) | \/ka.v- utocurve 
or rolli) (Sk., 56. sz.): lat. cor-nna, hor-Uís, gör. xf'pós, azkr. krini-n 
(iwurmi), lat. vermit = ]íkar- <ikrumm, rundu (Don., 165 178. az.): 
f. ker-i mmkreisi), kar-i (thogen^ ,kar-iano úioínjciir-mi' «aohlai,igoi) | 
ykar- «to turni) (Sk., 57. sz.): lat. i^ar-ho = -[/kar- dbrennemi 
(Don., 149. sz.): finn kar-tiL-an nbrennen (intr.)ii | \fkttr- «to call, 
exclaim, oryouti) (Sk., 58. az.): lat. damo ==•. \/kar- «to eryu (Don., 
152. sz.): finn kar-ju-n (ischreienn. — Egybevetett r o k o u a á g -
n e v e k : votj. suzer ascliwesten) = szkr. svauar, gót .tvUlar | zürj. 
•main, karéi maamo, osztj. ima, magy. cmc. = árja mama \ íuiu 
taatto «vater» = ind ta.ta, gör. tára, gót atta \ magy. Jl, ziirj. pi, 
osztj. poy, finn poi-ka = lat. Jilius, gör. %alc, \ zürj. morí, votj. 
mun íimenschi) = árja martya || fixín miau «manni) ~ lat. inas \ 
zürj. vejüs «manni) = litv. vyras, lett vira; lat. vir \ finn vior.nan 
(ibrauti) = litv. marti (gen. mwrsicm) id. | finn ncpa (ineíTeu —• 
árja na^öí, angolszász Ktí/ft, lat. wijxw. — A az á m n o v o k közt 
találjuk a magy. hét, száz, tíz (zürj. das, finn -drlcsan: kaliikkínni 
(la^chU, yhdcksan ((neuni)) ismeretes egybevetéseit, továbbá a/rc'í, 
finn kakte-, nom. kaksi számnévét (az utóbbit igen furcsán a zend 
ksvas (isechsi) számnévhez viszonyítva). — K e z d e t l e g e a m ü-
v e l t s é g s z ó k hasonlításai: finn knt-a, mn,gy. ház atb. az árja 
kat- (idecken, hütenn töböl, melyből ófelném". hnoia, angolazá'az 
cyta, ónord kot (már DoNNBBnél: 44, sz.) | finn Icrlc- uhauti), mord. 
kcd (ifell, lederii ugyancaak az előbbi indogermán kat- gyökből | 
finn hirvi (lelentieri), lapp sarv, magy. szarvas :̂: lat. cerviis, nem. 
hirsah | finn hepo (ipferdi) = gör. ÍOTO?, kelta ÍÍJJO- | Inni •paimni 
((hirti) = litván piema (gen. jumiens), gör. 7:rA\>;íiv \ finn hanlii 

file:///fkttr-
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Összeköttetés, vagy földrajzi szomszédság révén sem magyarázható. 
Ezek az indo-germán és finn-magyar őstörténet rendkívül fontos 
problémáját foglalják magukban, mely kellőleg tisztázva hatalmas 
fénysugárt deríthet e fajok múltjának és nyelvi kérdéseinek sok 
homályos pontjára, ligy hogy különösen az indo-germán össze
hasonlító nyelvtudomány annak tüzetes nyomozását többé nem 
mellőzheti. 

KöpPBN tévedéseit SOHEOEDEE mutatta ki alapos szakértelem
mel a «Verliandliimien der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu 
Dorpati) folyóirat 1887. évfolyamában (20—28.11.) «Az ős rokon-
s á g fölvételórei) — úgymond — omúlhatatlanul szükséges a 
nyelvtannak, ragozásnak ós képzésnek szoros egyezése; de ezek 
tudvalevőleg egész más alaknak a finn-ugor, rnint az indo-európai 
nyelvekben. A KöppENtöl egybeállított hasonlatok érdekes bizony
ságai ő s r é g i á t v é t e l e knek; de csakis átvételeknek, nem pedig 
üsrokonságnak. Egyesegyedül a nóvniások egyezése kedvezne az 
ösrokonság elméletének ; de csupán ez nem lehet határozó szem
ben a nyelvek szerkezetbeli elemeinél egyébként mutatkozó nagy 
eltérésekkel. Nincs elég alupunk KÖPPEN fejtegetései után sem 
azon véleményre, hogy a finn-ugor és indo-európai népek valamikor 
közös egységet alkottak volna; azt azonban teljes joggal gondolhat
juk, mert minden tény rávall, hogy a két népcsoportnak ősrégi, 
pra-'historikus érintkezése is volt s fontos eredmény magában véve 
ez is. Köî PEN a finn-ugor és indo-europai nyelvek feltűnő gramma
tikai külömbözését azon fölvétellel igyekszik megmagyarázni, hogy 
a finn-ugor népek elválván az indo-európaiaktól — kikkel eredeti
leg minden tekintetben egyazon nyelvet beszéltek — keletre vo
nultak az Ural felé, ahol gyaníthatólag nagy népességű ural-altaji 
lakosságra akadtak, mely fajára és nyelvére nézve s z a m o j é d 
lehetett. Ezzel teljesen egybevegyülvón a finn-ugor népek, eredeti 

(igansi) — gör. x^v, ónord, svéd gas, tatár gas (kaz) \ finn sima 
«met, nektár)) = szkr. soma, iráni homa «göttertrank)) = magy. 
.SÍ;ÍWI(-juh), mord. sm-, sim- «trinkeni), lív se/re-a (imilch)) | magy. 
vas, ^rm vaski ukupfer)) = szkr. ayas «kupfer», lat. ae.s, gót rtis. 
Föl vannak még említve a magy. név, íinn suola «salzi), kuüa 
(igold)), rauta neiseu)), zürj. kört, votj. kort «eisen», finn mari 
nmeer)), ünn lohi dachs)) ismeretes indogerreán egyezései. 
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nyelvüket elve.sztettók, csupán azon ösiario-íinn elemekben (irizvén 
meg nyomát, melyeket nyelveikben ma is észlelhetünk. Sokkal 
tennéazetesebb volna ennélti tények •megértÓHére azon fell'ogás, 
hogy a finn-ugor népek eredettől lV)gva az ural-altaji népcsalád 
(szamojédek stb.) kötelékébe tartoztak; de még megszakítatlan 
egységük korában szoros érintkezésbe jutottak egy, talán később 
egészen letűnt részével az indogermán ösnépnek, melylycű egybe
olvadva emez elvesztette eredeti nyelvét, úgy hogy ennek marad
ványát ma már csak azon régi indo-germán Síiavakban szemlél
hetjük, melyek örökségkép a finn-ugor nyelvekben í'oninaradtak. 
Ezek tehát mindenkép csak in d o-g e r m á n j ö v e v é n y s z a v a. k-
nak, nem pedig az ösrokonság jelenségeinek tekintendc'ik. Az ezzel 
föltételezett ethnikai vegyülés, mint KÖPPEN is kiemeli, igen jól 
illenék a finn-ugor népek határozatlan néprajzi jellegéhez, niolyo 
ket t. i. némely kutatók a mongol, mások a középtenger-vidéki 
fajhoz soroznak. Alapjában e fölfogás nem áll igen távol a KÖPPHN-
ótöl, de talán kevésbé homályosa nemjártöbl) kisegíti) proble
matikus fölvétellel a mellett, hogy szigorúan ragaszkodik amaz 
alapelvhez, mely szerint népeket nyelvük révén csak akkor tari-
hatunk ösrokonoknak, ha nemcsak a szavak bizonyos sorozata, 
hanem a nyelvtani szerlíezet is egyezik bennük. — TA'YLOII nézetin 
sem maradtak czáfolatlanúl. Anthropologiai és nyelvészeti bizo
nyítékainak gyöngéit nagy vonásokban, mindjárt az értekezés alkal
mával föltárták KEANE ÓS ÍIYDE GLAEKE; de foglalkozik velük 
SoHEADEE 0. is (Sprachvergleiclrang u. Urgeschichte II, kiad. 14(). 1.) 
egész helyesen rámutatván arra, hogy a jeles anthropologus sokkal 
könnyebbnek s egyszerűbbnek képzeli a finn-iigor ós indo-germán 
nyelvek tudományos értékkel lehető összehasonlítását, mint ez 
valóságban eszközölhető. Ahhoz, hogy e nyelvfajok rokonsága 
bizonyítható legyen, mindkét térről az alapalakok egybevetése s a 
hangtani megfelelések szabályosságánali: kimutatása szükséges. De 
mit érnek az afféle egybevetések, mint finn hcpo ((pferdi) és gör. 
TTCICO? (alapalak: *-ek-vo-), vagy finn iwi-ka dsohni) és gör. r.ah 
(Hafi)'íl Az átvétel valószínűsége (pl. fixrn paiinen dhirt" ós litván 
piévm között), valamint a véletlen találkozás eshetősége is igen 
kevéssé jön TAYLOEnál tekintetbe. Végül találóan jegyzi meg SoniiA-
DEE, hogy a FIOK-SKBAT és DONNBII míiveiből merített gyíikfejtési 
eredmények is igen megbízhatatlanok. 
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Az utóbb tárgyalt külföldi tudományos tekintélyek ragasz
kodása a lefolyt évtizedekből átörökölt téves elmélethez annál 
meglepőbb, minthogy már ekkor TOMASÖHEK VILMOS gráczi egyetemi 
tauár megjelölte volt az irányt, melyet a finn-magyar nyelvek prre-
historikus — vagyis a történetileg igazolt (germán ós lett-szláv) 
ethnikai kapcsolatokból meg nem fejthető — indogermán elemei
nek vizsgálata a legokszerübben és leggyümölcsözőbben követhet. 
Az ö eszméje, hogy az G fajta egyezések nem a két népcsalád kelet
kezésének kifürkészhetetlen őskorából erednek s nem is Ösrokonság 
bizonyságai, hanem a finn-magyar nyelvek terén szorosabb érte
lemben vett á r j a , a z a z i n d o - i r á n i j ö v e v é n y s zó k, me
lyeknek történeti alapja MÜLLBNHOFF S mások kutatásainak azon 
végeredménye, hogy a finn-magyar népek kútföileg kimutatható 
legrégibb területeinek déli szomszédságában a szkytha, szkolot, 
szauromata, alán néven szerepelt törzsek nagy tömegei árja nem-
zetségüek és nyelvűek voltak. Már 1875-ben, HiaiiN VICTOK «Kul-
turpjlanzen 'mid IlaastÜTe)) híres művének második kiadásáról 
szóló tüzetes bírálatában közöl ide vonatkozó észrevételeket; ^) de 

*) L. ((Zeitschriftfiir din 'ósterreichischenGymnasianii 26. évf. 
(520—538. 11.). Itt ToMASCHBK kikél HEHN azon előítélete ellen, 
hogy egyes régi művelt vidékeknek mai elhanyagolt állapota 
török- ós mongol fajta ((bestiális, visszataszító külsejű s tisztátlan 
erkölcsű hordák betöréseinek tulajdonítható, mely osárga, ferde 
tekintetű, Góbi sivatagról előkerült sakálok» elárasztván a dél
nyugati országokat ((nemtelen középázsiai vérükkel megmérgezték)) 
a" velük egybevegyűlt régi művelt népeket, úgyhogy különösen 
Ülurópa keleté mintegy ((halálosan sújtván hever ennek következté
ben. Kimutatja TOM., hogy a HEHNtöl annyira fölmagasztalt ((mű
veltség iránt fogékony, nemes származatú és szép testalkatú)) áqa 
és sémi nomádok sem voltak külömbek erkölcseikben és szokásaik
ban a finn-mongol fajbelieknél; amazokról is tudjuk, hogy föld-
kunyhókban laktak, tátoválták magukat, mérges nyilakkal lőttek, 
az ellenség koponyájából ittak, öregeiket agyonütötték, ínrostokból 
sodrott czórnával varrták boringeiket stb. Az ilyfajta kultúra kö
zösségére a két faj között egyes azonos műszavak is vallanak, így : 
gör. fÍTtT) ((erdhöhle, behaueung)), szláv &uiya ezek mellett: gör. 
xúir/), szkr. 'kü})a ogrube, höhlei) : v. ö. mongol yaba ((grubei), tör. 
koha ((höhlei), finn kiuyp%)a,'mx].gbp,(jii ((grube)); továbbázürj.í/07t, 
votj. gtirt ((fovea; "domus, domiciliu.m stibterraneum prisoorum 
Syrjffinorum)): v. ö. szkr. (/(íría ((höhlung, haus». Szintilyen a magy. 
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világosabban fejti ki álláspontját iiCmímlasiitlúehc Shidiaiio tiuiul-
mányának «I)ie Pamir-Diiilcktun oúmti második rós/.óben, nioly ii, 
flSitzungsberichte der Phil.-Hist. Clafi.so der kaiw. Akadoniic d. 
Wis.sensch. in Wien.) Folyóirat í)(). kötetét tevő lS,S(.)-ik évfolyamá
ban jelent meg. Itt THAW E. keletáüsiai utazó »()n thr (Shalchali 
Languages)) értekezésének eredetileg a sjournal of tlui Asiatic, 
Society of Bengáli) 45—46. köteteiben kösiölt anyagát fogalmi 

méreg, finn m.yrkkij. észt mürk (gen. miirgi), lapp mirkko ~ ossxót 
marg ngiiU. Különben egy anthropologiai irány Enrópa bracliy-
kepiialjait épen összekötő kapocsnak tokinti a dolycliokcíplial 
kultúrnépek és a mongol faj között. E mellett a nyelvtudoniiíny 
terén mindinkább érvényre igyekszik jutni ama.z olmólt̂ t, mely az 
indogermán nyelveket az éjszaki agglutináló nyelvcsaláddal hozza 
közelebbi kapcsolatba azon mind világosabban kiderülíí ténybíil 
indíűván ki, hogy az indogermáa ösnép a Kárpátoktól Dél-Orosz
országon és a déli Uralvidóken át egész az Aral-tóig és a Paniir 
fensíldg terjedő széles földövön honolt, a hol földrajzilag a liniudc, 
ugorok, törökök ós mongolok estek éjszakfelül legköziűelib hozzá
juk. E földrajzi s egyszersmind kultúrai kapcsolatról tanúskodó 
nyelvi adatok ; ÍLiin jy v a, BBZI iirii, jiivii «roggen, kornn = .szkr. 
yáva- ((gerstei), gör. Ca/w (ispelt)) ] íiun omeua napfel", mely a 
magyar-török alma szóval együtt a mong. alma (erediíti értídmó-
ben : (iscbmacklmfti),ill. nsüsslicli, sáueriichn), mong.'Í;H/(/Í (LSÍÍSHH, 
lapp almok, almes id. és szkr. ainla (isauor» szavakkal volna össze
függő I magy. körte: dehngut aus dem alanisehen ; vgl. o.ssot. 
khdrttu, kliardo, lesg. kum. khjort, khjortrii, türk. );vnr etc.») | Inni 
vahtera, ésúvaster, cser. vaétar, mord. itMr, ukstiírd <iali(n'n» : 
összevetve a szkr. astra-, zd. astra- nstacliel)) szóval | finn p i li kii 
<iharz, pechi), jríhkii- "tropi'enweise hervor(pielleni),̂ )/.s'A» idropfon, 
harz, schleims: összevetve a szkr. jríccha- ngumnii" s másrészt avar 
jnc (imastix, harzi), georg. phicin «flcbte)) szavakkal, mcdy utóbbi a 
mord. piéci, pice diicbteu eredetéro derít világot \ osztj. V « /, il ,• r. 
votj. CTtífo?', udor, ziirj. vurd «otter» : összev. az iudogorm, lulni-
val I magy. méz stb. = szkr. niádim; gör. jxélh) ASÜHS, honig, mcU; 
továbbá: csecsencz mtioz, thus inoc «honig», viarri USÜHSH | J'inn 
viha jígiftsafti) = szkr. viM (iflüssigkoit; giftu | zürj. ^a i t, permi 
saet, Süt flsilbergeld)) = iráni Baeta (igliinzend,'glanz". ^nrtu 
«geld» I zürj. kört, votj. kort «eiseni) = zd. karptn, o.sszót k%trd 
((fnesser)) stb. \ magy. li^itsí, votj. andan «stahl.) úgy magyarázva, 
mint előbbi Imtatólmáll finn vas ara, lív vnznr^ lapp' ntnrrr 
«grosser hammen;; mordv. uzer, uzlr (laxt, beil,) : egybüvutve a 
zd. uzra-, szkr. va;^ra- dceulea szóval stb. 
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rokonság szerint csoportosítván s egyéb árja dialektusok megfelelő 
alakjaival egybevetvén, a hol csak alkalma nyílik rá, utal a finn
magyar nyelvek hasonlataira is. ((Határozottan áll ngyanis előtte, 
hogy m i e l ő t t a h u nn-b o l g á r o k s m á s t ö r ö k t ö r z s e k 
T ü r k i s z t á n b ó l n y u g a t f e l é v o n u l t a k s h a t a l m a s , 
s o h a k é s ő b b é l n e m t o l h a t ó ék g y a n á n t f é s z k e l t é k 
v o l n a b e m a g u k a t a f i n n - u g o r o k és i r á n i a k egy
m á s s a l é r i n t k e z ő t e r ü l e t e i k ö z é : i r á n i , v a g y h o z -
z á j u k k ö z e l á l l ó n o m á d t ö r z s e k m e s s z e e l v o l t a k 
t e r j e d v e n e m c s a k a jDit-ai-ban, h a n e m a P o n t u s és 
K a u k á z u s é j s z a k i o 1 d a 1 á n, a V o 1 g a m e 11 é k p u s z t a -
s á g a i n s a z U r a l d é l i l e j t ő i n i s s t ö b b f é l e k a p c s o 
l a t b a n á 11011 a k a s z 0 m s z é d 0 8 fin n-u g o r n é p e k k e l . 
K ü l ö n ö s e n a s z k o 1 o t o k é s a l á n o k , m e l y u t ó b b i a k 
s o k o k b ó l j o g g a l t a r t h a t ó k a z o s s z é t o k e l ő d e i n e k , 
a z 0 n i r á n i n é p e k, m e 1 y e k n e k e v i d é k e k e n v a 1 ó t a r-
t ó z k o d á s a f ö l t ó t l e n ü l b i z o n y o s s m e l y e k n e k n e m 
m a r a d h a t o t t el h a t á s a az é j s z a k i n é p e k r e s n y e l 
ve i k r G» (747. 1.), Másrészt TOMASŰHBK szerint a finn-ugor törzsek 
műveltségi állapotát sem szabad oly alacsonynak vennünk, hogy 
némi viszonliatásra ne gondolhassunk, melyet emezek gyakoroltak 
volna egyes nomád iráni törzsekre, minők pl. a szakák voltak, 
B helyt közölt tárgyunkhoz tartozó egybevetései: BSLiiqollpar-iüus 
{víikln 2)ar-dJ nvoriges jahrn, ebből: pora (izuvor, vorhen) (a finn
ugor nyelvekben: «das hinten gelegene, vergangene») és vat, ut 
«jahr»; v. ö. szkr. par-ut, gör. Trépoa'. és xéfjoxi, skipet. par-vjét 
(ivorvergangenes jahri). Az ősrégi ut i<év» szó mutatkozik a finn 
iraosi igen. vuode-nj, veps vos, zürj. vo, osztj. öt (v. ö. pir öt «das 
vorige jahr») s az ujgur üt, öt, üdi nzeit)) szavakban (751, 752.11.). | 
vakhí suiidr <iheissi); v. ö. sangiíc swnái (lí'eueri): szkr. cona- «flam.-
menfarbig, glánzendroth», masc. «feuer», laghm. síinek nrotgelbi); 
innen : í,!ít- (ileuchtena, mely mellett (jpa- (part. (jyáni) «dörren, 
sengen, glühen». Figyelemre méltó hasonlatok: zürj. éon ü d-, votj. 
síuit- (lerhitzen, sengen, rösten», zürj. mnid, votj. stinit ((heiss», 
zürj. ^ondi, votj. sundi (isonnei) (753. 1.) | votj. saj (ischatteni) : 
V. ö. vakhi sayá, sariqölí sui/a, pers. sdyah dschatteni) (754. 1.) | 
mordv. var in a dwindn: v. ö. sariqöli varm <iwolke, nebeb), szkr, 
ilnni íiwogei) (754,1.) | votj. sijal- «frieren», sijam «kait»: szkr. 
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cya- ((erstarreni), qyaiia- (íreií, froHti) (754. 1.) | ? niiifíy. ,/('</. osztj. 
jenq,ím\-í jtia : v. ö. yiúún )/U:h, vij-per. iiahli, oMHX.ofc iir/, i/iy, \y 
(leis, hagül» (755. 1.) | mordv. rivcs, CHur. r'úna, néri, zürj. nu: 
(ifnchs)) : oaszót ruhás, rwvas, pürzsa rnlmh. luivnmiulz.̂ i rüwi 
((fuchs» a perzsa rvftan (priKB. 1. az. ruliain) «raiü)(in» tíiböl 
(762.1.) I 'Aá.hu- (loberi), oaszót/«,(/,//Miscbwoinu; inncii: Hzkr. ««,-
(laussehütten, werfen, gebiireni) : nUraltü ontlobmuig iat mordv, 
tuva, tuvo ,san' (aus: *suva); die ciclienwiilder an dor mittlcron 
Wolga waren seit alterK ein ergiobigüH terraiu l'ür Hclnvcniüzuebtn 
(763—4. U.) I zürj. mei (ihammolu : nAlteH lebi)giit» ; v. ö. zd. 
maeki,, szkr. mam (nvidder, subafbocku, víjpor. 7ÍIÍ.S'. mrs, afghán 
mSÍ, mai' stb. (76(1. 1.) | votj. ar djabri), arik (íjiilirigu : zd. yáre 
(íjahr)) (766. 1.) | mordv. ver is, variskd, írnka olammii, inagy. 
barka, h i r k a, bari ka: vakbí üítr/i, sigbiu mn/, Hariqoli barka 
dlammi), perzsa baraíi <(maniiliühcs Hchafi), kurm. hrrk, zaza vara, 
varék, pahl. varak, esszét varik, urek stl). (767. 1.) | votj. Lui 
((bremsei) : v. ö. vaklií dős «\vospe, bremHOi), szkr. ílaiii;a "bLsKÍg, 
bremsei), gör. Sfji, Sáxo? dstecbendös, bisHÍgas tior» (770. 1.) | votj. 
kirniz, mordv. kfans, lapp karauas, juríík nzamojód hdrana, 
harmja n-abei) : v. ö. sigbní klmni, sariqölí klwrn (iral)e«, osHzét 
yjdon (ikrabei); továbbá: osztj. külank, uuigy. /; ni 16 (771.1.) | Jhni 
kóhü «das hustoni), lapp tjtwssa-, mord. koz-, votj. kUs- (iliuKtonii: 
V. ö. szkr. kasa- (ibiisten», kas ndas bustoni), vaklii knkli, Hariíjoli 
kekh id. (778. 1.) | magy. torok, vog. tur nkobleu : (iMorkwürdigo, 
aber wohl zufallige iibereinstimmuiig mit wakbí tor, Hari([oli í;;?-
jgeniok', basgalí tor/',hals'» (783.1.) | Jinn saura, lapp ncabbc, 
zürj. db (istab, stange» (tör. sapak, moiig. sahara) : (iZufallig an-
klingend: vakhí söpk ,riite, stáb', Bzkr. ksapa, perzsa cub, zaza cü, 
€0 ((staiide, stock, stáb, steoken'i) (7Í)0.1.) | mordv. umarai; umhrav 
ösauerampÍGD) : szkr. ambla, arnla <isauer, hcrbi); v. ü. Ihm omena, 
liy imár, mordv. uma^' (lapfeli) (tkp. ((siiuerlingii; 7',)1. 1.) | mordv. 
sáli, sdei ((iilmea, cser. solo: nVerwandt mit türk. sada, sariqulí 
scdá ,iilme')> (792. L) | mordv., cser. pidhi,j)iisUi «broi aus goröstc-
tem u. zerstampfenem haferi): vakbi pöst, sigbni jiÍMf (igüröstetes 
korn, zii mehl zerrieben», pabl. pist, perzsa pist ufarina tosta tri-
tici, hordei, cicenim», ettől: n̂í?- (izermalmeii», honnan: szkr. 
pista- (igemahlen; mehh, pistika- <igrütze aus liülHcnfrüchtöm) 
(794—5.11.) I votj. jit ((getreidei) = zd. yava- (ifoldfrucht, gürste», 
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OBBzétijev, yau ((hirse» (795. 1.) | zürj. nan (ibrod» (kirgiz naii, per. 
nm) : min,5ani naijhan (ibrocl», balűci iiaghau icl.: oaus ni- u. kan-
.graben'; eigentlich : ,der unter der lieiasen asohe vergrabene, 
gebackene kuchenS) (795. 1.) | ? zürj. nük. votj. neki dsahno, 
rahm)) : sanqliői nevak, minjaní niya ageronnene milch» (797. 1.) | 
mordv. pctkci: (imörserkeule, stösseli), hnn'pctkdi, éa'ÁÍpeikd,peiiel, 
pekli (istössel, stampfeisen, meissel»; 'laus dem akoL'tiacheni); v. ö. 
öíinciölipiitgal (ihammer, holzsehlagelu (ezekből: zd. paiti, óper. 
piatiy (igegen, zu» és "^gvar-, gar-, gur- «zerreiben, zertrümmern», 
szkr. -gara «aiifreibendi); 799. 1.) ] osztj. kővel, kevcl öholzmör-
ser zum zerstampfen troekener fisehe, des tabaks u. s. w.»; zürj., 
votj. gir (imörseri) : v. ö. perzsa káhil, kabllah ós kavil, kávilah 
«mörser» (ebből: kawídan (laushöhleni)); továbbá: finn/coü«m 
(laiisgehöblt, bancliigi), vog. keur (ihohlii, mord. kovil «trog»; gör. 
xó/tXoc, 5iúap stb. (799. 1.) | mordv. uztíre, iizlr <iaxt, beil», finn 
vasara stb.: nAus dem skolotischeni) ; v. ö. zd. vázra, szkr. va;^ra 
(ikeule, streitaxti) (799. 1.) | zürj. dar, votj. duri "grosser holz-
löffelu : szkr. darvi (ilöffeb) (800. 1.) 1 votj. shi dkammö, sinal-
(ikammen)) : perzsa sánah dkammn (800.1.) | mordv. karát, keret 
(ipflugmesseri) : nentlehnt aus der sprache der Sxúxl'at apoTfjpsi;»; 
V. ö. zd. kareta, perzsa kard «messen) stb. (802. 1.) | magy. kés, 
osztj. kége, höíe^ "messeri) : aaus dem sakischen kaiim»; v. ö. 
vakhi k'ő£ (ímessen) stb. (802. 1.) | mordv. kamfbjras dsattels 
(tavgi szám. kamarahtiV «baiichgurt»): pers. kamar, %a.[Lá(M ogür-
teli) (804. 1.) I mováY. 2^1.1 la, pido «schleppe, zipfel, zopf, flecbtei), 
pula-ks «gürtelschmnck» : vakhi pulk (iquaste, troddel, franses; 
V. ö. szkr. palaga- sblatt, laubi) stb. (805.1.) | vakhiísüír «spindel>i; 
V. ö. őrt-, krt- (ispinnen, den faden dreheni) : finn kiertií-, liv kiér-
(idrehen, zwirnen, wickeln, kreiseni). <iüralte entlehnungen ans 
dem nord-eranisehen spraehgiit: finn ketr d, estti. keder «scheibe, 
kreisel)), finn ketra-jruu, vót óedrd-pim ((Spindel», finn kutrda-, 
veps. kezerda- ((spinnen)), cerem. sidir, siidür dspindeb), siidür-
(ispinneni), mordv. kstir, Mtere «spindel», zürj. íóVs, votj. cáré id., 
sw. lapp karsi id.i) (809. 1.) | lív kumb ((tasseu, zürj. kub ntopf)): 
zd. klmmba-, szkr. knmbha- dtopf, krug» (812.1.) ] magy. vez-et, 
mordv. vcidíi- ((führen», vád'md nzügel, leine», cser. vid- stb.: szkr. 
vall- {<^vadh-) (iführens, vadhü- (idie heimgeführte, brant», zd. 
vadhayeiti nerführt)) (855. 1.) | cser. vaz- «Mlen» : pamir vaz-
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(imit wucht niederfalloni) (SSrj. 1.) | zürj. 'Imn nliaml, strickn, 
dovi-,\ot}. dum- flliindcnu : Hzkr. (lamn-, nj\n'V. ilant ufcssdl, vcr-
sehlnssi) (innen: szkr. dd- (ibindcn, l'cuHi'hDO sili. (SC.'.). 1.) | •,' votj. 
(jiiri (iplliig)), íiiiral- flpJlüfíoiiu, C.HVV. html- itl.: víjpcr. L-iir, vakbi 
kiir- <idasfeld bebauen, pílügcn» HUI. (S7Í). 1.) |'.' inajív. szop., 
Oíiztj. scíw- dleehteni): v. ö. szkr. aiv- iquieinandtu'hi'ftiin, fest zu-
sammenbindeni), sariqöli ÍSÍÍ> KünsammenniUu'nii {SS4. 1.). 

Az eddigi alkalmi észruvótoleket rendszorííHoii ÖHH/uiíofílalva 
ós ujabb adatokkal gyarapítva tárgyal.ja 'I'OSIASWIJ.'.K a müncheni 
idJas Aasland {WochonBchrifi. fin- Liinder- ii. VölkorkundíO" folyó-
irat 1883. évfolyamában {701—(i. 1.) «l'Uhit(diitiim-h-liiiiiuiíttinflif 
Forschungcn übar deii Oskii Europn'iii) czimü rövid, de h^m mag
vas értekezésében. Szemben azon régi ftilfogáH.sal, hogy az indo
germánok a tőlük lakott terület lugHzéls/i kideti tájáról, az OXUH ÓK 
Jaxartes vidékeiről költöztek volna nyugat fele, iüinótcilvt' hangoz
tatja BENFEY és PoEsoiiiJ eszniéjónek igazát, nudy Kzurint Kelet-
Európa középöve volt azon vidék, honnan az indogcnnánság ö.s-
népe minden irányban szétágazott. A közö.snuk igazolhat() ti'vme-
szetrajzi nevek határozottan éjszaki H nem középtciiger-vidéki 
természetre utalnak; az illotö állatok ÓH növények együtt .seliol 
nem találhatók e földön másutt, mint éppen Feluu'-Oroszor.szág é.s 
a Volga tájékán. HERODOTOB idí'jén a szkitlui gyüjtönóven egybe
foglalt törzsek laktak erre, melyek közül a Hzkídotdk a l'ontUKtul 
éjszakra fekvő földrészt a Duna torkolatától egész a Donig foghil-
ták öl, tőlük keletre pedig a szauromaták tanyáztak. Kzen népek 
iráni nemzetiségűek és nyelvűek voltak, init nemcsak a gönig írók
nál fönmaradt tulajdonnevekből s néhány egyób fajta szóhitl álli) 
nyelvemlékeik bizonyítanak; hanem azon körülnióny is, liogy a 
történeti emlékezet óta ezen táj északi hiitárain isuKirt iinn-ugov 
népek nyelveiben nagyszámú iráni elemelv találhatók, melyek 
nyüván viselik magukon annak bélyegét, hogy ide lu ű v e 11 s ó g-
h a t á s révén kerültek. Számba veendő o pontnál, hogy azon föld
es néprajzi észrevételek, melyekkel HKKODOTOH a szkitháktól 
éjszakra eső nem szkitha népekríil, jelesen az 'Avof.o-fáYoi, Ms\á'(-
X âtvoi, I5ouSrvoi, ÖDoaaYSTat és 'lúpxat ncvüekröl inegeuilekszik, 
teljesen illenek a mordvinokra, cseremiszekre és votjúkokra, zürjé-
nekre, uráli ugorokra és magyarokra, a mint t. i. o nóptdu:t a kö
zépkori írók följegyzései tárgyalják, illetőleg ma ismerjük. uMcdyik 
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lehetett immár az az iráni népi) — kérdi a tudós kutató — «mely 
a permi és ugor törzsekre nyelvi hatást gyakorolhatott ? Most e 
tájakon nem találhatók irániak, legfeljebb csak annyiban, hogy 
khivai és bokharai tadzsikok meglátogatják a nagy orosz vásárokat. 
Máskép állott a dolog az ókorban, ekkor még nem voltak tatárok, 
baskírok, vagy másféle törökök a déli Ural környékén. Mind e ven
dégek csak a hunn-bolgárok, avarok, kazárok s egyéb török népek 
előnyomulása után telepedtek itt le. A régibb időkben az éjszak 
finn világa és a Kaukázus, az ugorok Uralja s a zoroaszteri Sogdiana 
közt csupán i r á n i n o m á d t ö r z s e k tanyáztak, jelesen a azko-
lotok s utánuk nyomult szarmaták és alánok maradványai. Ezen 
iráni népek, főkép az a l á n o k lehettek azok, melyek a keresztény
ség előtti korban a permieket és ugorokat leginkább befolyásolták)). 
Mutatkozik ezen hatás a m-üveltségezók minden rétegében, külö
nösen a természetrajzi nevekben, valamint a baromtenyésztés, 
földművelés, kereskedelem és házi élet kezdetleges szükségleteinek 
szavaiban, melyeknek köréből TOMASOHEK sok bizonyító példát idéz 
s a következő messze czélzó kijelentéssel nyit utat ujabb vizsgála
toknak: (iWir könnten noch weiter gehen und die tatsache dar-
legen, dass i n d e m g r o s s e n u r a l a l t a i s c h e n s p r a c h -
g e b i e t e e l e m e n t e v o r h a n d e n s i n d , w i e h t i g e u n d 
u n Ver 1 á s s 1 i c h e g ü t er, w e 1 eh e in d a s s e 1 b e s e i t u n-
v o r d e n k l i c h e n , p r í s h i s t o r i s eh e n z e i t e n i n f o l g e 
i n n i g e r b e r ü h r u n g m i t d e m a r i s c h e n u r v o 1 k e e i n-
g e d r u 11 g e n R i n d u n d z e u g n i s s d a v o n a b 1 e g e n, d a s s 
d i e p l a c e i r t a d e s a r i s c h e n v o l k s t u m s i n d e r i i á c b -
s t e n u a c h b a r s e h af t j e n e r n o r d i s c h e n s i p p e z u r 
e n t w i c k l u n g g e l a n g t i s t . Jedoch sind diese untersucbun-
gen noch nicht abgeschlossen; immer deutlicher tritt fortan die 
gründliche durehforschung der nordischen sprachea mit ihrer 
wiclitigkeit für die Arierfrage hervori). 

Legbővebben tárgyalja TOMASOHEK az árja és finn-magyar 
nyelvi érintkezés adatait a bécsi akadémia közleményeinek 1888— 
Sí), évfolyamaiban (Sitzungsberichte: Phil. Hist. 01. 116. és 117. 
köt.) megjelent uKritik dar altesten Nackrieliten übcr den skijtM-
st'hen Nordeni) czímű nagybecsű tanulmányának második részében, 
melynek külön tartalomjelzése: iiDic Nachrichten líerodot's über 
den íikythifívhen Karawmiemveg nach InnerasieinK Az eszmét, me-
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lyet röviden már az elűbbi értokezÓH kifejezett, liogy t. i. ama 
(ineni Hnkithai) éjszaki népek, melyekről IfKiunuvros Olbiúbau 
szerzett értesülései nyomán {Kr. e. iSO. köríil) kíinyve IV. fejeze
tében ir, jobbadán finn-magyar K velülí i'dkon fajbeliek voltait — e 
mü szélesebb alapon a joltinkori tudomány Ö.SKZO.'Í KegédeHzközeivol 
fejtegetve igyekszik érvényében mcgrizilárdituni. Horra, veszi e vég
ből az egyes népekről mindenütt találluiti) régi tudÓKÍtásokat s 
azokat gondos kritikával egybevetve a későbbi történetírók éH uta
zók följegyzéseivel, valamint a jelenkori nép- é.s földrajzi i,smere-
tekkel, meghatározza, bogy melyik élő né]) az, melylyol az illető, 
HBBODOTosnál szkitha-görög névvel jelzett nép legnagyobb való
színűséggel azonosítható, fgyazandrofágokról Mzólva, kinuitatja, 
hogy HBB. azon adata, mely szerint a Borystlieno.'í (Dnjoperl torko
latától 11 napig fölfelé utazva a Sxiíttet Yswfyyoí fiildjéröl egy nagy 
pusztaságboz jutunk, mely mögött az androfágolí földe kövotko-
zik — a m o r d v i n o k régi eltorjedé.sének területére vezet.Kiváló 
orosz tudósok, köztük pl. NADJKZDJIN, vallják, hogy u .szlávok neiu 
eredettől fogva lakják a Dnjepervidókot .1 hogy e folyó kehiti olda
lán a víznevek általában íinn jellegűolc (pl. IkiiRov szerint a Suhi 
folyónév = űnn sula, mordv. nola dtlieHsend, aufgelö.st, ungefroremi, 
ettől sula-, cser. ml- (ischmelzonii). Maijának Kifr-múi i.s a mordv. 
Uiiv, Uave astein)) szóval kapcsolják egybe nevét, minthogy ama 
város eredetileg hegymagaslaton épült. ASPEUN arolneologiai ala
pon bizonyítja, hogj' a mordvák lakai valamikor .sokkal me.sszebb 
terjedhettek nyugat felé, mint jelenleg, mely tények egyéb allatok
kal egj'bevetvo arra utalnak, hogy HERODOTOS androfágiaiiuik terü
letén a mordvinok régi hazáját keresaűk. Maga a murilrn név, 
mely mint ővo|J,a axwTrcixóv a szkolot és szarmát szomszédoktól jut
hatott e néptörzshöz nem finn, hanem iráni eredetű; alkotó részei 
a zd. mareta-, szkr. marta-, örmény viard, yaghnobi inonH (plur. 
mordad), ujper. mard (ímenschu é.s szkitlia •;/ivdr, -^wd <n\mox» 
(v. ö. óperzsa (iápTt^ápai;: ávSpotfá-i-o? a szóvégi r oly kopásával, 
mint ma is több árja dialektusban): ugyanazt jelentené tehát 
tulajdonkép, mint HEBODOTOS 'ivSpocpá-rot neve, vagyis (lember-
evöt». PTOLEMABUS az androfágok vidékén 'A\sÁhmrj\. nevű népot 
ismer; ez csupán más enyhébb szkitha-árja novo az ((i!mberevők»-
nek, mint a szkr. Timdd (irohlleisch-ossen) (melynek ellentéte: 
yavdd (ikornesseri)) egybevetésével következtethető'. Nyers húst ma 
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is esznek az urali ugorok ós szamojédek s régebben bizonyára nem 
idegenkedtek tőle nyugati rokonaik sem. Bár az emberhús-evés az 
éjszak barbár népeinél inkább idegenektől rájuk fogott mesének 
vehető,-*') tény az, hogy a mordvinokat a középkori utazók is igen 
vadaknak jellemzik. így a X. századbeli arab írók azt írják az Arí̂ a 
(\JJ = Erza) népről, a mordvinok egyik ágáról, hogy «ha idegen 
lép országukba, azt megölik)) (más olvasat szerint: «megesziki)); 
továbbá ((hogy ezen emberek vadállatok módjára erdőkben és ná
dasokban élnek; a kereskedők Aríl'ania földjére nem lépnek, ha
nem a néppel hajón, lenn a folyóban érintkeznek)). Még JULIÁN 
barát is (1235.) így tudósít felölük: BHÍ (t. i. morduani) sünt pagani 
et adeo homines crudeles, quod pro nihílo reputatur homo ille, 
qui multos homines non occiderit, Et cum aliquis in via procedit, 
omnium hominum quos occidit oapita coram ipso portanttír et 
quanto plura capita, tanto melior re|)utatur; de capitibus verő 
scyphos faciunt et libentius inde bibunt. üxorem dueere non per-
mittitur, qui hominem non occiderit)). Ép a régi androfágok vad-
sága rajzolódik itt elénk, kikről a nicajai Isigonus szintén közli 
(Plin. VII, 2.), hogy koponyákból isznak s a lenyúzott fejbőrt mel
lükön s törlő kendő gyanánt alkalmazzák. A mordvin nyelv régi 
jövevényszavai is mutatják, hogy egyrészt nyugat felöl litván
lettekkel, másrészt dél s kelet felől szkitha-árjákkal érintkeztek. 
Az utóbbiak nyelvi hatásának póldái( 117. köt. 12—13.11.): mordv. 
stea-, st'a- ((aufstehen)) : árja sthá-, gta- | trea-,tfa- ((náhren» 
(írájna ((nahrung))): szkr. trá-, zd. rá- (szkr. tramcm- ((ernáh-
rung, schutz))) | vad'- ((führen, ziehen» (finn vedci-, cser. vid- id.; 
szám. imd&u táeh führe, zieho))): szkr. vadh-, zd. zuid-, szláv-
litv. ved- id. I kár-, kef- ((hauen, schlagen»: árja kar-, ^shar-
((schneiden, macheu)) (szkr. karmán- (larbeit)), permi karom 
(iwerk») I cfcLe-ks <(schwur, fluch)) (permi jord): v. ö. osszét 
nrd, tird, övmény ürdmm dschvyur)) Imifdcf, ((Oianu, ehegatte)): 
árja martija- \ corai ((sohn, burscho)) : pamir-dial, cor, iiorik, zd. 
k(ra,t, xrjüpoc, | í ÍÍ A íö-/, .síir (itochter)) (finn tyttiire-): zd. dnghdar-, 
litv. dukteri; \ sasor, saz7;r (íjüngere achwester)), cser. soíar, votj. 

*) Ezt állítják az oroszok a szamojédek elődeiről is nyilván 
a CaMO'J!i;i;i> népetimologiája révén, mely t. i. ((maga-megevő))-nek 
értelmezhető. 
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suzer,lí-v mzar, linn -vínir, pomii .vic: szkr. sr<i>i,i)\ Vúx. n,-si;r\ 
^ira.dre (ialt»: Hnkr. j(«v(.s', OHszót ::ÍHWI,1, önii, /.'.•cr j ntili'd 
flgut, schön, glüükliclii): zd. /)(////•« | «/•/•//. /7T.Í "jVtlcr, allon; 
irííni harva, njper. /«/'/• | iínda. siaihi uhwnth'vU stli.: lírja rtitn, 
osH7At sada \ suraid\ovn«, cspr. XUÍ', pcrnű «»?-, niüfí.v. .s'ri/rcj 
finn sarvi: zd. sí'W'm | !;«-;« (ikallin, linu CIÍNK, viiniltitii, lív Í'KÍÍ/I'Í.' 
T. ö. osszót íírtssa, pamiri vniik; szkv. ÍVC,"'. (•''/«'AV( .' | min r, oHcr. 
vadar, fivm wíara, permi vlmi coutor dcr kulin : szkr. /((///((?•- | ndjii. 
(iziegei): osazót sar/Z/a | TÍTC, vt^ra, min nlainin": iwsxót wr, vurik, 
IMhl.varak, szkr. ?wöi;a | iiri», riizrí whevv : vA. ntnka- | mnks, 
«i(is, cser. •jm'̂ s, permi ?«;/« nbiouei): zd. iiidkhii- | ;» tw/', linu íjtraí, 
vepsz víu-íri, magj\ wwi-:•, penni míi,vm «lu)ni;í'i : zd. modn-, litv. 
HifídMS I umrav (isauorarupfor)) : Hzkr. umhi, (iiiihta (1. fön
tebb) I nudei nrobri), magy. ii ad: ^-/kv. nadá, \\\\\{'i\ IKU \ Mt£, 
cnS ((gerste)): pamiri iumi'? \pnlfn nbmi nuH z»'r.stauipfeiiom 
hafer»: szkr. piát a- {1. föntebb) | kiirní, kori iipIlu'íuicsKta'ii : 
zd. knrcta- (1. föntebb) | kílimd tiluuiKcbobtn-" : szkr. sthiin dĵ 'o-
hiiuftn, Qvm&ny ÁU;m-ar-an «TorratHbau.s>i | mir mixtn, piikd 
(imörserkeulei), stera, kxtií- (iKpinnwirtoln (1. ftiiitcbb). UgyaiUí 
helyt vannak említve : finn htíjio, ófizt Imlio ii.stut('» : .szkr. (K'/V/, zd, 
agpa | lapp rdJmc (íscbunr, striek" : .szkr. riii;m(iii. 

Az itt követett módszerrel tárgyalja továbli T(l.̂ rAHOÎ •!K a 
m e l a n c h l a i n o k a t , vagy «fekete gubásokat", moly IIKIÍOHÜTOS 

szerint ismét «más, nem szkitba nép», liü.sz napi utazáBnyini a 
pontusi ós maiotiszi partoktól. Ennek «országán túl mocsiu'a.s, 
lakatlan terület következik». Ezen leírás a Donjcc-i forrásvidékóre 
utal; az említett mocsarak pedig a Kljazsnni és Oka- alsó fidyása 
mentén találhatók. A Kljazsma mellékén NKKTOH idcjélicn a linn 
fajú MMa nép lakott, melynek neve (Jordauesnéi: MeiriiK, a 
brómeni ÁpÁMnál: MirriJ föítiinfíen ha-sonlit a ^[ari uéimévhcz, 
melylyel a c s e r e m i s z e k nevezik magukat s cgy.sznr.sraiud a 
«férfi»-t jelölik (v. ö. az iráni marta, maroiv i(enibor» szóiialc kurd 
míír, mer, viir alakjait). A «feketegubások» névre oniléke^ztct azon 
tény, hogy a cseremiszek még a múlt században is kizárólag feketít 
gya,pjviból készült darócz-felöltöket viseltek, ép úgy mint (jniivso-
STOMus szerint a dnjepervidékiek s valÓHzínüleg a szarnnlt XaDÖot-
pámi, mely törzsnek neve az osszét .inu «HC!liwa,rz" és dnniií deleid., 
összetételének látszik. 

file:///pnlfn


AEJA ES lűVUKAZUSl ELEMJÍK A FINN-MAOYAE NYRLTEKBKN. 8 1 

A b u d i n okra vonatkozó tudósítások a v o t j á k o kra illenek. 
Területük HERODOTOS szerint a Tanais (Don) folyón túl, a szauro-
matok földjétől tizenöt napi utazás távolnyira esik. Ez Szaratov 
vidéke a Volga mellett, mely a permi népek régi hazájának déli 
határául vehető, tekintetbe véve, hogy a finn-magyar népek általá
ban délebbről és n_yugatabbról húzódtak mai lakóhelyeikre. ARIS-
TOTELEsnek (Aelian. hist. an. XVI, 33.) egy Kapíoxo? nevű budin 
helységről is van tudomása (sv xolc, Ttspl lóv Kapíaxov BooStvoti;), 
mely juhtenyésztéséről volt nevezetes. E helynévben a permi karis 
((festungi) szót (ettől: zürj. votj. kar (istadt») ismerhetjük föl. 
IrlBRODOTosnak amaz észrevétele, hogy a budinok világoskék sze
műek és vörös hajúak, egészen a votjákok rajza. GMELIN szerint a 
votjákok általában vörös hajúak; Gr. F. MÜLIER ÓS PALLAS is ilye
neknek ismerik őket (az utóbbi szerint: sKein VOUÍ ist so reich an 
feuerroten haaren, als die Wotjakeni)). BÜOH MIKSA könyvében 
(I)ie Wotjáken, 1882.) a votjákokat világos, sima börüeknek írjii. 
le ; tőle megvizsgált 84 szakálas férfi között 47-nek vöröses, 37-nek 
barna volt a szakála ; 100 személy közül 50-nek kék, 31-nek barna, 
17-nek szürke, 2-nek zöld azeine volt; de egyiké sem fekete. Mint
hogy ez anthropologiai vonások elütnek az igazi finn-magyar tipust 
hívebben képviselő keletibb rokon népekétől (pl. az osztjákok és 
vogulokétól), sauromat és alán fajkeveredést kell fölvennünk, mely 
utóbbi népeket t. i. a görög írók világos szeműeknek és hajúaknak 
mondják, a mint ilyenek mai nap is az osszátok, ugyanígy kell 
magyaráznunk a világos test- és hajszín gyakoriságát az erza-
mordváknál ós cseremiszeknél, míg a íinnségnél ugyané tulajdon
ság a germánokkal és lettekkel való egybekeveredésböl érthető. 
A szkitba-iráui fajvegyülós etlmikai folyamatát tüla-özik a permi 
nyelvek nagyszámú iráni, illetőleg árja elemei is, minők (117. kot. 
23. 1.): permi das (izehn» (dan-das «hunderti)), magy. tís: v. ö. 
árja díK'an-, örm. tasn, osszét das, pamiri dAas, dJm ((ihundert» : 
dhiít-dhia) \ permi dai afertig, bereit» : osszét da.mu, zd, dtűina 
nrecbt, geschiekt)) | zürj. dor, votj. dor (iseite», votj. ÍÍMT (irand, 
uferi),cscr. tor, íCT' «schneide; rand, ufer, seite, űun tara asehárfe)) : 
V. ö. zd. dara- «schneide, schneidig)); szkr. díi/ira- | zürj. dar, 
votj. íZíw? ((schöpfiöffeli) : szkr. darvi-\ ziu-j. döra (ileinwand» : 
osszét daraíí «kleid)) | zürj. dom-, votj. dum- (ianbinden», zürj. 
ííom (izügel, zaumi) : zd. dam- «binden, fcsselni) | zürj. don, votj. 

MuukáoBi B. Árja ÓH kauk. olomek. ^ 
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dun, vogul-oszt). í!'/í «preÍHii : zd. ilaiia- (K'iiiHíitz" ? ilann- ngiil>i)u'?| 
permi ÍM" "IcríLftifí Hoin, wiicliKOiu), tiiw (ikriLftiK, juuR" : árja tu,-
(ivermögeni), iuma nkraftifín | ziirj. tasti, votj. tiiiíli «üisrio»: Hzkr. 
taMa-,'M\.t(islii-\űnj. Iur%n,tnrun, (iHztj./(i)v« "ííraM": nzkr,/;•»((-, 
ujper. idirr |ziirj. vnrin, riiriiii (i\vnlIo»: Hzkr. «/•!'«-( ÍV/;•//<(-jjzürj. 
vörk, osztj. )'())7!/í «iiioro»: Hzkr. rrkhi-, zd. rrrc.nku- | zürj. röftiia 
(ifür, wegeni) : örmény vaun, ópcr. íví.s7ífí, Hzkr. í'(((;fn/,ritriu'í (hindu) 
baéan \ znij. ijgír (iglühendo kolilen: szkr. aiujarít, (''itriivi (iiigiir \ 
ziivj. votj. i-uijir, owtj. üjior, GHov. ««//?;•, iiiinrr «anfJ(í'l, liakeim : 
osszótttn//M?' ((angeb); c/xik mellett p(U'mi /• «.//, liHcrtini. ÍIH/ZO (iha,nd-
habe, henkel» •= zd. nnku- \ zürj., votj. ,//( nkoru, rogginn), 
finn jym: v. ö. zd. i/ara-, ORSzót yeii (1. föntohb) | zürj. mci 
(íscbaf, widderi): szkr. mem, nJi)or. wr.s (1. l'öutubh) | zürj. m a-

j'őg, votj. mivjüi íipfabl, stangeii: szkr. maiiüklni-, OKHzét mie/, 
mí-/ I zürj. inort, votj. wuwf (ímen.sch, manu» (1. föatobh) | zürj. 
eon, zonka nknabe, 3ohn»: óper. miui, o.sHZÓt zannij \ zürj. snr, 
saviig, zarifi, oaztj. SÍMVÍA', éUrh, vog. raris, lapp .•)('('/• (imoor»: .szkr. 
sarus? zd. zrayanh, njper. mrclif | zürj. iwkti- nanHlccutni, auf-

^*anmeni),7v.7r;í/i-[((leer werden»: Kzkr. rikta-« loor, {íoriiumtö | zürj. 
ríiwi, osztj. íVíHi, r<77)!, é.szt 'rrt/jt (a'uho, Kuaiftnuit, hiHt" : lírjn 
rwma- \ ziuj. romi^ nwiedergokiLutüKu: Hzkr. roiiuiiitliti-, vakhi 
ramöt | zürj. kom ((winckol, eeko, angcnblickii: OHHZÓt kom | zürj. 
köl, kai (istricki): o.SKzét yal; '/áXcos. • • Fónninvok (41- 4Ü. 11.); 
permi zar ni, mord. mmd, KÍI'IU; csór. úiirtúö, vogul íitinri, o.sztj. 
sorúa, snrúa, sarni «gold», magy. araii/i — '/A. j:ar<miiu-, oaszét 
mrinci (ebben: suymrina dgoldi), tkp. nreinos goldu) | permi 
(tzlé, votj. uzveú (Lsilben), magy. cziiitt é.s pornii octV, özU, votj. 
íKWs (ibleiu (mi tisvoA id.; tedivzvcé (izinni»), vog, a^wcs'(ihleiu 
(kmcl atwes id.; kaim-atwd nzinnit): oHHzét aircíitii, arjSriflű, nrzlst 
((silberi) («uraprung u. deutung unKÍcber») | pornii Áail, OHztj. 
.v'öií, süti ((silbergeld, rubeli): nMau könnto zd. mrtn, kJiMiia vvv-
gleiohen, wenn nur die bedeutung Kichor ,stündoi> | iinn Inrjiru, 
hopia, vepsz liolud, észt holirfdaj, lív iMi t(KÍlhori): tíjömuSN Hzorint 
z.d. ^pafíta, ujper. sepíd nveiasD szóra volna vÍ8.szavozttt]iet(i(?); 
V. ö. permi sohdi ((weisse.s kom, weizon» | permi injim, votj, vyini., 
cser. vimjcúa, vog. imjin (ikupfer»: v, ö. oasnét arxHoi, (tíjmi, aryvii 
(ikupfer)) I permi jeMdon, votj. andan, vog. inhin, oHztj. iiii-ruax 

.«stabl» : esszét andim, andon, inguá, (mdun id, (v. ö. M'AUÜO-POLO-
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nál: andanic «stabl», melyet YÜLB H . az njper. hindvámi'. SZÓYÍLI 
azonosít). 

A budinok tartományán túl hét napi távolnyira, kelet felé 
lakó t b y s s a g é t á k népében TOMASOHBK a v o g u l o k a t véli föl-
ismerbetönek. Az a megjegyzés, bogy ezek vidékéről ered az 
"Oapoc — melyet mifit a Tanais után keletre következő nagyobb 
folyót legalkalmaaabban a Volgával lehet azonosítani (v. ö. ennek 
'Pái;, Twg nevét görög íróknál, mely megvan mai napig a mordvin 
Raw, Rau «Volgai) névben) — tulajdonkép a Kámára értondö; 
mert tatárok ós csuvasok ezt tekintették régebben a Volga felső 
folyásának, mint az Ak-Itél, Sor-Adél («K&ma.»,ill. (iPehór-Volgai)) 
nevekből is kitetszik. A thi/ssa-c/et népnév előrészóben TOM. a 
Cs'Uüzo-va folyó (a Káma egyik fölvidóki mellékvize) nevének elő
részét látja. Ezután nevezték volna a szkitba utazók az ott lakó 
népet Cnssaka, Gii.isafftl-nak, míg a -í végzet, úgymint a Maoaa-
';éxai, MopYsrat, TupáYsrat népnevekben, az osszét-ító többesképzöt ' 
tükrözné. Szkitha-iráni nyelvbatás nyomai a fentebbieken kívül 
(49. 1.): osztj. n a m a t, namit «íilz», magy. n e m e z: osszét nimat, 
njper. nnmat | osztj. p an t, piint «wegi): zá.jjunthan-, pamiri pand, 
•punta, oasyM/andag. — Végül a j y r k á k nevét TOM. a jugor, ugor 
másának tekinti azon bangátvetéssel, mely különösen az osszét 
nyelv kedvelt sajátja (pl. osszét fnrth «sohn)) = zá. puthra, urd 
((otteri) = zd, udra, calx nkreis» = zd. éap'a.) s mutatkozik a 
TapYtTáog (HKBOD. IV, 5 ; másutt: Ttp^a-cacó) névben is (v. ö. zd. 
tipri (ipfeili); tiyra-tava «sagittis poUens))). Tüzetesebben foglal
kozom ToMASOHBKnek a két utóbbi népre vonatkozó fejtegetéseivel 
«Ae ugorok legrégibb történeti emlékezetei czímü értekezésemben 
(Etbnograpbia V : 160—180. 11.), melynek ide tartozó főbb tételei: 
1. Hogy a tbyssagetákat HERODOTOS leírása szerint okszerűbben 
azonosíthatjuk a permi néppel, melynek régi orosz ciulj neve, 
különösen azon hangzásban, melyben ?. votják-permi földrajzi 
nevekben (mint: Giid-^a, Siidéa, Ciidgi. Oaéka-Ror stb.) jelentkezik, 
bangzásilag is jól egyezik az előbbi szkitba névvel. — 3. Ugyan
azon osszétféle, vagy szkitha-iráni hangátvetés, melyet TOM.- a 
'Júpítai népnévben fölvesz ; több árja eredetű finn-magyar szón is 
kimutatható-*') bizonyságául annak, bogy e szkitba közilésböl eredt 

•*')így: zürj., votj. éurs, offA^, sorés, l'ores, úiras dtausendn 
= szkr. sahasra-, zd. /uizcmra-; de bangátvetés nélkül: vog. sg,tér, 

6* 
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név azonosítása a,/K//o;'-ml tcljcw'n jo.^osull. • :!. llo-íy a l o v a s 
v a d á s z a t , molyet IlKiíoiuvros a jyrka,k ftiltiinr. nciiraj/.i vonáHti-
kónt bciven tárf^yal, a nópköltósíícti liaHvoniányok Yiln«i)n utalása 
SKerint a vogulok i'é«i KziikaHiluak iísa'/.iilliatn. 

Bkkép fonódott ÖKHKI- a rnni-iüa<,'yav iiyolvtdi ilvja idcuifiiuik 
kórdósG a az k i t ha kórdÖKKfl . (íKii<liilat(isan ijíaznlva^ amaz 
alapjaiban boraályba voszü ró-íi niu<;yiU' tni-tí'ii.'lt baíryouu'uiyl;, 
mely e nép ösnniltját a .szkitbákkal \w/.7.',\ kapcKiilatlm. Bár ily 
módon a kutatás o toro lcH.Majáto.«aldi noni'/.i'ti tn(iinnúny!l)íaiuk, 
n,z ethnoloffia, nyelvó.Hzot, lU'praji', cs IV Í̂CKZCI .szcniiiinitiaibúl (>t»y. 
aránt kiváló fontoHsá '̂ot nyer, ni('«í jn iilt'i;^ uian Jut ha^ai tudó
saink látóköróbo. lízztd sKcmlifu .smkadallanul fb-uk iniubi n 
éi'deklíidóa a külföldön. A/, m'/Á tuduK tiirtiasá;; knyjcnuniycándc 
(aSitzungsbericbto d. Ki'b'brtrn cKtiii.stdu'u ('if.s.»t ISHs, ('•vfolyamá-
bau (87.1.) JiiNOnak ur'rriilininiirn un írurtfu-luil.: ilm Dusiiiurlien 
wnd estniit<)Iic.ii«lCixto]iv'/.('»(*vo[ töHi'iiik fuilitóíj, nudy nr.onbau vig\-
látszik nem jíűont mtifí.*) Km' vonatkozva SctiiitíKitKi: jtdoiiti (u. o, 
1881). óvf. 117. L), liofíy ói'tcsülcsc .-^/.criut TIIOMSKN VU.MOS jídou-
tók'eny anyagot fíyűjtöti össze c liir;rylnm, nudvui-k mdiány ördtíkes 
mutatványát közli ia fKort Ihhiitl ni-rr ilrt jiliilitlíiinKh-liiitlitriúi' 

sötér, magy. c^('.r\ osztj. iiri, iirt idun-ni, Ihiu itruho- \v li. *tirtmh) 
«vir aduitus, boi'osB, zürj. (•('ÍV..S' "uiann. !;aUi*u : \. o. •/.i\. ultura 
(fberr, beiTHcbor (von göttcrn u. fiivsti'irm .skr. <(.s-Hní- «},;t!ÍKtig, 
lebendig; nmt, gott; beiniuuf von »,'ottiTn>i. inrly utnlddnuk pon
tosan megfclül a vog. áttr, nlrr «(ni-tt\, luri^ cs nlu-JHanic dcr göt-
terfűratcu)) (pl. a jMir-snitiir yiiw-ni alkalmazvai ; vo- .̂ n /•»•.•<, tmri 
(ifouerii =:: esszét í(W// Kbrcnufndi'S fcui-r, ihuanicu : tlc zd. ntim'-
(gen. aiho) iifouern | züvj. mnl nlhi.ssotli'i-u r r//n/i.i ttrutti'. niaul-
wurfii) = oHszct iiril, nnlíi "ottiTn; ili- iv/. árja n.lin fotívv* alaknak 
megfelolöleg bangzik a votjákliau : in,lí>r ntdti'rK ! uiaüv. (-('rí 
nsclűkli) :̂ :; üRSZÚt rf(;7// i<l. (o b. *nin-!l> i ; v. >i, ,ÍI1. 'nr:th;i upuu-
zer, sobildi) | magy, nni iiavunfulusn, vii;?.ul ni\ ..„r. os-ztj. .i;7i 
nonkebi: V. ö. osszót((rav/í/c «brutb'r>'; di': ;',d. hm.'ir-, H/.kr. I'hralnr-. 

••') BanuoEUEH (dötovjcHztrsc .szt-riiit: «t)|.wulil vorali nicbt 
abzuseben sei, wie oinc vor\vandts<duirt ZUÍSCIK-U tii.'H-n bfidon 
grundveracbiGdonou Kpracli.sliinum'U lirani.M'li u. liuui^tdi) .̂ icli 
eonstruiren licssso, hilttíin do(di unduvn- !;l.-irl,b..(U-utfu.b- worto 
imOsHetisebon und l''innÍH(di-o.stni.-í(difn fin.<ii ....nub-zii v.-rbliiÜVnd 
gleicbon klang, RO dnH.s oiiio niilicrt' crrurstdHuii; ÍIÍI-KCH uniHtandíiB 
wolil angezeigt oratdjioiU'n. 



ÁEJA ÉS KAUKÁZUSI BLEMKK A 3?1NK-1\UGYAIÍ HTELTJ5KBEN. 85 

Sam/unds Virksomhed 1885—87.)> (Kopenhága, 1888.) művében 
(124. 1.). Meg van győződve, hogy (litt messze terjedő, fölötte érde
kes perspektívák nyilnak meg mintegy derengő fényben mutatva 
meg számunkra egy nagy és tágas területet, melyet valójában a 
jövő tudományos törekvéseinek kell majd birtokba venniöki)-
ToMASOHEK műveinek hatása mutatkozik SÖHRADER 0. cSpraclwer-
íjleichung und Urgcsohichte. Linguistisch-historisclie Beitrage zur 
Erforsckwng des indogcrmanisclíen Altertims)) czímű kiválóan, érde
mes müvének második kiadásában (Jena, 1890.), mely gyakran 
hivatkozik az árja műveltségszavak űnn-magyar kapcsolataira, még 
pedig nem egy ízben oly fölfogással, hogy azok eredete az utóbbi 
téren keresendő. Ilyeneknek tekinti ö különösen az osszét civzist, 
avíüste «silber», arkhog, arkhuy (ikupferi) ós andun, andón <istahl9 
fémneveket (1. 261, 279, 295.11.) nem gondolva azzal, hogy e sza
vak ismeretes másai a permi-ugor nyelvterületen sem magyaráz
hatók eredeti alkotásoknak. A világos iráni nyelvbefolyás korhatá
rán túl is voltak SoHBADEE szeriiit érintkezések az indogermán és 
finn-magyar nyelvterületek közt, bár erre nézve egyelőre csak ha
tározatlan nyilatkozatokat vél megengedhetöknek (pl. (iwahrschein-
liclie zusammenhánge zwischen finnen ii. ihdogermanem), v. «vor-
historische berührungen zwischen f. u. idg.»; 1. 557, (i32, 465. és 
145. 11.). 

Az első szakszerű nyelvészeti munka, mely a ToMASoHBKtöl 
jelzett irányban, bár ezen előzményről való tudomás nélkül tár
gyalja a finn-magyar nyelvterület egy részének, jelesen a permi 
ágnak árja (ill. iráni) elemeit, STAOKELBBEG- E . E . báró, moszkvai 
tudósnak ((MpaH0-<i>HUCKÍH jreitCHKaJibUhiit oTíiomeiiiii (Iráni-finn 
szókincsboli viszonylatok))) czímű érdemes tanulmánya. E műről, 
mely a moszkvai régészeti társaság (IBOCTÜ'IUHU ^PCBHOCTH (Keleti 
régiségek))) czímű kiadványának I. kötetében (3. füz,), 1893-ban 
jelent meg, volt már alkalmam az összes nyelvi adatokat felölelő 
tüzetes ismertetést nyiijtani'*') (NyK. 25 : 377—387. 11.); miért is 

^) Ugyanitt ismertetem. PAASONEN HENRIK finn tudósnak a 
«Einn-Ugor Társaság)) egyik 1893-iki felolvasó ülésén a m o r d 
v i n n y e l v i r á n i j ö v e v é n y s z a v a i r ó l tartott, eddigelé ki 
nem adott értekezését, melyről WIOHMANN GT. tesz jelentést a 
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erre esyHKtü'ííon utulvii f helyt (ísii]iaii ay.t krll kicinolmink, liogy 
STAÜKIÍIJHSIUÍ ól) iiRy. mint HdiiuAHKU, a "linn-arja'i i-lcuu'k kiiuutii. 
áHávíilnom tartja tullialaddttnak a rniu-mattyar cs iiido-iTuiáii 
nyelvcsoportok íisrokdiisafiáuak cluu'lflct. A uany^-szaimi nyelv
tani ÓK RKÓkincKlieli haKtmlalok, niflycki'l kulinius.'ii ANHHUKON 

ennek érdekólien egyl»(iluiliuii/.ott,, s/.iTiutc li'í;iKi;,;ynlili tucrtekbcU 
megérdemlik a kutatók ligyohuets hivatva vamiakarra, hdfry idővel 
élénk világot derítsenek c nytdvi'k es ncpck nslortcuftere. Ettől 
teljeHen fiifígetleu nzerinte a/, arja crcth'tii linii-tiuií,'yar jitvuvény-
szók kérdése, nuűynek turtenftile;.; folíi-hftíi alapja iniudenestitre 
njahh korú azon eltnnekeliez kepi-Ht, nudyckn' av. .i;>rnkunNíi|í liizo-
nyitókai ka.pcHán liivatkoxnidi. Aiua'/dkon a kuhnid.s arja (indn-
iráni), vagy iráni (U'edet IcgtidiliH/.ur vil!i',<dfiau ínliMiu-rht'td a m) 
hangalkotásáhan is; tiyakrau Uipaí-xlalliald pl. rajtuk iv/, arjaHiigot 
jellemző /c^ !i^,(lh'- > »> ~ nuís.salhaní,!y.d-. valamint ivi ., M > « 
hangváltozás (együtt pl. ehlu-u: i'.urj., vutj. .Í.IÍ; ..;:ilani OHSzót 
daS) düs; de: gör. oáxa, lat, iln-nn i, nudy cm-írkhi'U ti-nuesy.cteKen 
az indogermán alapnyelv, mint a« átveted hdn-lu kttra merőbon 
ki van zárva. 

Ennyire haladt n ünu-niatívar cs arja ncpck i-tlmikai, iiu'l-
veltségi s nyelvi érintkczcseinek vi,.',-i.-;ulatu u kuliolddti, midőn 
végre ISíM-ben megjelenik tamdmanyuk u ha:.'ai ivtidabun Icróuis. 
A Magyar Néprajzi Társa.sá",' kondtcu indul nu Í,; V/. iniuyhan az első 
lépés, mely t. i. munkaprngrammjaha fojiadváu a nias^yar nyelvészeti 
palíBoutologiii müvídését, alkalmat n>ujt c sdrok irnjanak az ily 
fajta kutatásokra s ezek réven ama nálunk evti.'.edtdí úta raámon 
kívül hagyott, jóformán ásatafí sttrHura jutott n-j-íi iííaa^aj-uak njból 
való földerítésére, hogy idegen ereih-lii luíivtdl-i'iíHKavaiuk ismere
tes német, olasz, szláv és t(tr«)k-niuní.ídl reteíí" iu tul i'}.;y liulainias 
i r á n i , illetőleg á r j a mh'H tahilkuwk, laidvluní luei; t'̂ 'v kunká -
ZUHÍ ér is csatlakozik. Azdii uralkiidn ni';'.i-tt«d -./.t-mheti, lid<»y a 
fmn-magyar nyelvek iráni elemei isuk ujuldi kmdkhau, a;', nzmanli 
török ÓH volga-irtisi tatár, illetőh'!; er.uva> ayt Ivek kdV.veleHuvel 
kerülhettek az újperzsáliól,*i 'PÍIMAHCHKK >•» SI"UIÍAI.I;U adatainak 

kazáni régészeti, törtéiu'ti CH neprajy.i 1ar.-a u),' tidvt-iratuhan (Ma 
BliCTiít: XI. kőt., 1!I,S. ].). 

*) A magyar nyelv iráni elemeit illet.d...; .-lehrii kikel e fel-



ÁRJA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK A FINN-MAGYAR NTIÍLTEKnEN. 87 

figyelembe vétele egész más belátáshoz vezetett. A ama/jijar fém-
nevek őstörténeti vallomásai)) (Ethnographia V : 1—25.) kétség
telen világossággal igazolták, hogy az i r á n i m ű v e l t s é g i 
e l e m e k á t v é t e l é n e k k o r á b a n a m a g y a , r s l i o z z á l e g -
k ö z e l e b b á l l ó r o k o n n é p e k (főkép a vognlok, osztjákok s 
permiek) m é g k ü l ö n n e m v á l t s z o r o s f ö l d r a j z i e g y s é 
g e t a l k o t t a k , m í g a m a g y a r - t ö r ö k e l e m e k c s a k a 
m a g y a r n y e l v k ü l ö n é l e t é b e n , t e s t v é r e i t ő l v a l ó 
e l s z a k a d á s a u t á n v á l t a k e n n e k a l k o t ó r é s z e i v ó ; 

fogás ellenében már VÍMBÉEY d^ magyarok uredete)) (1882.) művé
ben. B szerint (407—8. 11.): nA perzsa művéltségazók a magyarba 
nem török közbenjárással, hanem a perzsákkal való egyenes közle
kedés iitján kerültek, különösen azon virágzó kereskedelmi össze
köttetés útján, mely a VII. századtól a X-ikig és Xl-ikig Ázsia 
és keleti Európa közt volt és melynek következtében még világ
részünk messze éjszaki vidékein is találhatni arab-perzsa pénzeket, 
melyek nagyobbára perzsák által jutottak a khazarok országán 
keresztül oda». Bizonyítja ezt azon körülmény, hogy <ie szók (pl. 
isteUi vásár, ezer, száz, vár, vad, kincs, hús, nád) már régóta nyer
tek a magyarok nyelvében polgárjogot, minthogy a legtöbb oly 
fogalmat fejez ki, melynek jelölésére a magyarnak nincs eredeti 
szava, melyből néhány a mindennapi élet legkezdetlegesebb fogal
maira, vagy _a vallás tárgyaira vonatkozik: legtöbbje azonban más 
török nyelvjárásban)) [t. i. a magyar-törökön kívülj «elö sem for
dul ; teJiát a török közbenjárás leJietöse'ge teljesen ki van zárva)). — 
Kéginek tartja a magyar nyelv iráni elemeit KUÜN GÉZA gróf is, ki 
(ilielatiormm Hungaronim cum oriente gentibusque oriantalis origi-
nis história antiquissima (Claudiopolis, 1892.))) czímti érdemes 
művében e tárgyról következőleg nyilatkozik (22. 1.): a In regioné 
laxarti conterviina Hungari primmn cum genie iranica, scil. cum 
Iraniis orientalibus commercium halmerunt, cujus vestigia in lingna 
et mytbologia hung. etiamnum apparent. Hiing. dévaj .petulans' 
suffixo •;' (cf. hav-i, szöllö-ij a déva- derivatum cum zendico daeva 
idem est | manó ,da3mon' cum zd. Manö e. g. Vohn Manó \ hung. 
arany ,aurum', syrj. -vvotjak. zárni cum sara, baktr, zaranya \ ón 
,plumbum' oiim "baktr. aonya \ farkas ,lupus' (quod in hoc sensu 
aliud est, quam ,caudatus'; cauda enim, uti proverbii loco dici 
sólet, de vidpe testatur, hung. ebet szőriről, rókát farkáról megesmér
heted) cum baktr. vchrka, varka, cf. Velirkána: Hyrcania ,regio 
lupina' I nád ,arundo' cum antiquiore forma iranica n^ida (cf. hod. 
pers. naj, nej) | kakas ,gallus' cum zd. kahrkatas pláne con-
veniunt)). 
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más szóval, hogy a m a g y a r - t ö r ö k ó r i n i k o z o H a /, i r á ii i 
m ű v e l t s é g - ó s n y e 1 v h a t á, H mi 1 s o k k a 1 k o K Ö li h i k o r íi. 
Az összes ismeretes adatok .szárubavétulóvel — iiielyiikhoz «.•](/((/('-
kok az iráni •miívcUnájJiatáit maiji/ar niidrii!/oinniIiiK:n c/inuui (ICtli-
nogr.V:72—7(;). ós 134—141.11.) magam is járulok unháuynyal — 
újból ós tüzetesehbeu vizsgálom a kor kordÓHÓt ((.'j,:' widnil,- Uujn'-
gibh törtdncti emlékezetei czímű órtokczósemiiek (1. u. o. KH). 1.) 
függelékében, hol a kifejtett eredmények: 1. Hogy a íhiu-magyar 
nyelvek iráni elemei közt több van olyan, ívuílynok i,snu!retu î  
n y e l v c s o p o r t e g é s z v o n a l á r a , illotöleg ennek u r a l 
vó Iga i részére terjed (pl. a magy. Itás, iii'r, ár, áij, iiir'riui, .s-cá̂ , 
tíz, méz, ravass, róka, kutya, üsző, juh, H.:arv, inc'h stli. rolcíni.sága), 
mely jelenséget csak az magyarázhatja, hogy a. szóban l'org() 
idegen nyelvi hatás a f i n n - m a g y a r i i é p t i k o t m é g e z e k 
t e r ü l e t i é r i n t k e z é s e k o r á b a n ó r h í ^ t t o . A linn-
magyar nyelvek germán, lett-szláv ós török elemei ktizt nin
csenek ilyen valamennyi nyelvre kiterjedő közÖH .szavak; (̂  
népek tehát az iránsághoz képest mindene.setro ke.sölibi korok
ban kerülhettek a fmn-magyarság közelólie. — 2. l'lgyoK á r j a 
e l e m e k a f i n n - m a g y a r n y e l vek l ton o l y a n h a n g -
k é p e t m u t a t n a k, m e 1 y r ó g i b b a z i r á n K á g i s m e r e t e s 
l e g r é g i b b n y e l v e m l é k e i n e k , az A v e s z t á i i a k es 
ó p e r z s a f ö 1 i r a 10 k n a k m e g f e l e l ő a l a k j á n á l i .s .s csak 
a r 0 k 0 n n y e 1V e k, j 01 e s e n a s z a n s z k r i t o g y b i< h a s o n-
l í t á s á v a l v á l i k é r t h e t ő v é (pl. a szókezdő .s' ezekben: 
mordv. sede, si;d' (ibrücke»; vogul mirr, zürj., votj. niirs (itausendu 
= szkr. sétii- ((brückei), saliátira- dtausendu; di^: zd. harta-, oKSzét 
)fU, x'ád, magy. lúd (ibrüűke», zd. humiira, pehl. lM::ár utauKend" ; 
szintigy a széközópi és szóvégi sibilans ezekben : mord. ((zavo, adr 
(iherri) s s > í változással vog. qlrr, olrr d'ih'rit" : v. ö. zd. nlinra-
((herr»—szkr. fl,s'íOTi-és vog.-o.sztj. .wri.s, zürj. <:arij, votj. Mrr: 
(imoeri) : v. ö. óper. dra/i/ah-, zd. srai/anh- (iiiuieri), .szkr. jrái/nH-
((ausgedohnte flache». — 3. V a u n a k o 1 y a n i r án i éH f i n n -
m a g y a r s z ó k i n c s b e n e g y e z é s e k , m e l y e k a l e g r é 
g i b b s l e g t e l j e s e b b a l a k o k a t t ü k r ö z i k , ú g y l iogy 
h o z z á j u k k é p e s t pl. a p a h l a v i a l a k f o g y a t é í c o s a b i i 
(pl. zürj., votj. zárni, vog. !iq,rni (igoldn ~ zd. canniíin-, osszot miy-
Barina;áe: pahl. ^ar, ujper. ser agoldu ; vog. aiwrn «zauii des 
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pferdesi) : v. ö. zd. aivi-dana-, szkr. ahhi-dani- ahalfter)); de : osszét 
rÁdon, vidüii ((zügeli), sariqöli vidcm xa bridlei)). — 4. I g e n g y a 
k o r i a k a s a j á t o s o s s z é t h a n g a l a k u l a t o k , melyek 
különös alán nyelvterületről valóknak tekinthetők (pl. a magy. 
keszeg, asíszony, üstök, vért, ezüst, ara szavak és rokonságuk). — 5. Az 
iráni befolyás a finn-magyar nyelvekre még folyton tart időszámítá
sunk első századaiban is, amint ezt egyes sa já tos p a h l a v i a l akok 
igazolják (pl. vog.wici'í, osztj.maCT° iihonigi),=pahLmflí: <(honigö,míga 
íinn mede-, mord, mai-, magy. méz a zd.. madu, alakot tükrözik). — 
6. Az i r á n i b e f o l y á s a f i n n - l a p p n y e l v e k r e b a r n á 
r a b b s z a k a d m e g, m i n t a v o 1 g a-u r a 1 i a k n á 1 (mások ott 
pl. az (laranyi), «ezüst)) és (ivasD nevezetei s a hangalakok is álta
lában régiesek), mi nyilván a lett-szláv ós gót népvándorlással függ 
egybe, mely t. i. ama népeket régibb s a rokon népek területéhez 
közelebb esö hazájuk elhagyására kényszerítvén, ezzel együtt az 
iráni összeköttetést is megszüntette. Szintígy kiderül e vizsgálatok 
folyamán azon már VÁMBÉEYtól*) és ToMASOHEictöl sejtett, de ada
tokkal nem bizonyított igazság, h o g y az á r j a , i l l e t ő l e g 
ó i r á n i k u 11 n r a k ó p z ő h a t á s a k i t e r j e d t m á r a k ö d ö s 
r é g i s é g b e n a k e l e t i a l t á j i n é p e k r e is . «Ösi török-árja 
nyelvárintkezüS)) czímen (NyK. 24 : 405—408. 11.) e tárgykörnek 
fejtegetem néhány felötlöbb jelenségét. 

Mai tudományos eszközeinkkel bajosan megoldható feladatot 
vesz ozólba FIÓK KÁiioLYnak a Az árják és ugorok crintkezéseiröli) 
írott értekezése, mely HUSZKA JÓZSEF «Székely ház (1894!.)I> czímtt 
művének mellékleteképpen s különnyomatban közvetetlenül az 
előbbi munkák után látott napvilágot. A régi magyar, illetve szé
kely házépítés, valamint a nópornamentika hagyományos típusainak 
összehasonlító tanulmánya meglepően igazolja HUSZKA müvében'''"*') 

">") ((Die primitive Gultur des turko-tatarisohen Volkes (Leip-
zig, 1879.)i> : 35. 1. 

•>'•*') Igen tanulságosan egészítik ki az itt kifejtett eredménye
ket tárgyi néprajzunk érdemes búvárának «Népies ornamentikánk 
forrásai')) és «Tárgyi etlmografiánk őstörténeti vonatkozásai)) czím-
mel közölt értekezései (Bthnographia V: 155—160. és IX: 41—62, 
í)7—108., valamint legújabban megjelent Magyar Ornamentika 
(Budapest, 1898.) ez. önálló müve. 
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a nyelvészeti kutatások azon erodmónyót, hogy akelciti magyarság
nak árja, különösen iráni népekkel kellett szoros nnívelfeégi érint
kezésben állania, mely tényhez immár a még l'ölderitétlen nliintóriai 
háttéri) s a történelmi okiratokkal való igazolási) nyujtilsára FIÓK 
vállalkozik (különnyom. 3.1.). «A védákban)) — szerinte ~ 
((egyenes t ö r t é n e t i a d a t o k és e m l é k e z é s e k szúla-
nak az u g o r o k r ó l és permiekről") (IH, 28. 11.) H ((az 
A V e B z t a (Vendidad, I. í'argard) 1 e g b i z t o s a b b a d a t o k a tu 
t a r t a l m a z ((az u g o r - á r j a ő s h a z a m e g á U a p í tásá-
hozi). Sajnos, hogy 0 nagyotmondó álhtások minden tiizetoHebb 
kifejtés ós magyarázat nélkül szűkölködnek H hogy általában ami 
vjat FIÓK ezen értekezésében fölhoz, nem liistorieura,*) hanem 
legfeljebb szófejtés, még pedig egy-két helyes észrevételt (i)l. raagy. 
ostor — zd. astra-; sólyom = szkr. (;iji'nil-, zd. s(iáta-) leszámítva, 
ennek legkevésbbó megbízható fajából. Különösen nagy szerep jut 
itt a t u 1 a j d 0 n n e V e k magyarázatának, melyeknél nem lévén a 
szó eredeti alakulása s értelme l)iztosan megállapítható, tág tere 
nyílik a képzelem játékainak, főkép ha még hozzá az a minden 
korláttól független módszer járul, melylyel a szerző müvoletüit 
végzi. Álljon ezek értékének megitélhetése czéljából e helyütt pár 
példa. A pendsábi «,jat (vedában Yűlu, Yadu) név, e népfaj máig 
viselt neve az ugorok n e v é n e k (jaht ~= iir'iiek) prákritos 
alakjai) (3U. 1.): így tanítja FIÓK. Ámde kórdós, hogy vájjon a ,/(Í/ÍÍ 
csakugyan az ugorok neve-e? Mi úgy tudjuk, hogy az uráli ugorok 
magukat maúsi (((vogul és osztják))), Ás-yii, Xaiuia-xo (tiobi oszt
ják))), azután Ás-ja;( (id.), Tanat-jay_ ((lirtisi osztj.»), tloyén-jay 
(jugani osztj.), Tén-jax (((Tym-melléki uépn) néven nevezik, mely 
utóbbiakban ají^/szó határozottan ((nópn-et jelent; do nemcsak 
ugort, hanem pl. ezekben: jarkan-jay ((szamojéd népet", khatén-

,. •") Ezt beismeri az értekezés is következő helyén (31. 1.): 
((Osszefoglalólag ismételve kijelentem, hogy u védák az ugorokról, 
mint az árjáknak középázsiai szomszédjairól, meg az ugorok igen 
sok törzséről, mint Ejszakindia lakóiról', nemcsak philolütiiíti, hanem 
több rendbeli históriai bizomisiujot níjfijtanak, mell/ lUáhhiakbóliU 
sapiálatomra semmit nem vehettem fel; de megisnmrtestósökkol más 
helyen kísérletet fogok tennii). Egy 55 lapos értekczÓHhen, annyi 
mellékes részlet mellett, kár volt épen ezen legfontosabb adatokat 
mellőzni. 
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ja;^; (itatár népet», a ja;^ tehát bennük ép oly kevéssé «népnóvi>, 
mint a magy. nc'p, vagy latin •populus szó. Azután vájjon biztos-e, 
hogy a jax szó régi eleme az osztják nyelvnek? Azon körülmény, 
hogy az összes rokon nyelvolcben, még a vogulban ós magyarban 
is, e szó ismeretlen, hogy etimonja itt föl nem deríthető, különösen 
pedig, hogy a csnvasban is megvan jfy_ (ivolk, lente, nationn (NyK. 
21 : 39.), nagyon kétessé teszi ennek i'ölvehetöségét. De meg miért 
kelljen magát egy népnek (ha netán külömbözö törzsekből verődött 
is össze) többes számban «népek))-nek neveznie? A yatú- szót kü-
lömben a szanszkrit szótárírók nem is magyarázzák népnévnek, 
GBASSMANN Eigvéda-szótára szerint pl. jelentései; 1. aspuk, spuk-
haftes wesen, zauberei)); 2. (többesben) «spukhafte geister, dámo-
non)) (ebből: yd- «gehen, reiten, fahren, fliegenw) s az Avesztában 
is i/ittu (izauberer; zauberei)) (JÜSTI Hb. 246.). Hacsak ilyen alapo
kon nyugszik, bizony nem nagy hitelre tarthat számot az a fölfo
gás, hogy a gatok nem mások, mint ugorok (vogul-osztjákok) vol
tak. — Ugor szó PiÓK szerint a Kabul és Indus összefolyásánál 
lakó védai gandhári népnév is, mely t, i. a vogul xÖ'''^ii Mont (ihad)) 
és ari' (tő: wry-J nfölös, soka, osztj. ár (íviel, genug, überflüssigi) 
(P. merőben alapnélküli fordítása szerint: (fiiagy))) széli összetétele 
volna s bettíszerint hacl-nagy-oi jelentene (31. 1.). Föltéve, hogy 
«had-sok» alkalmas népnévül, miként bizonyíthat a szó ily elem
zése ugor eredetre, mikor mind a két alkatrész iráni eredetű (v. ö. 
vog. x^ínt, magy./md, finn hwnta (icomplexus, coUectio)) ellenében: 
pahl. gund iiheer», ujper. yund, yunda (ischaar, menge» és az osztj. 
ár, vog. arV ellenében: zd. a/'i (ifülle)), ara dvolkommem))? — 
Nagy súlyt helyez F. különösen a védai ogaina, ugana, ugrá, ngn, 
nghra állítólagos «népnevekre)), melyekben «az ^6gor szó szép 
variatiókban volna képviselve)) (18. 1.). Az imént idézett szanszkrit 
szótárban o szavak magyarázatai: (wgana- (adj.) ,verstossen' Inaoh 
Böhtling-Eoth] für ava-gana ,von seiner schaar verstossen')) 
304. 1.) I ugrá- <i,kráftig, máchtig, gewaltig' von einer wurzel u^-
[Curtius, 159.], welohe auch in ójas (ikraft)) enthalten u. aus vag-
,rege sein, kráftig sein' [vasra ,donnerkeil des Indra', vága ,kraft, 
stárke'] geschwácht ist; 2. von göttern gebraucht; namentlieh von 
Indra, den beiden A9vinen, den Maruts, seltener von Varuna, 
Bhaga, Soma etc. 3. snbstantivisch: ,der máchtige'; ugra-putra 
,máchtige söhne hahend', ugra-báhu .kráftige arme habend', ugrá-
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deva .eigenname eines mit turváí^aii-yádu genannten niannuH (niáoh-
tige götter habend')". E magyarázatokra (jzélozva I''IŐK azt jegyzi 
meg, hogy <ia Nagyszótár szorz()i ű nevek egy ró.szót köztonóvvc 
eletimologizálták, a melyikkel periig ezt nem mmivk tenni, azokat 
megtették felhödemonoknak, legtöbb esetben hindu törz.sek lueg-
fejthetetlen neveinek". De bol a bizonyíték, melynek alapján FIÓK 
magyarázatának több hitelt adjunk, mint a szanszkrit irodalom ós 
nyelv nagynevű búvárainak? Megengedve azonban, hogy az idó-
aett szavak csakugyan népnevek, föl lehet-c! tennünk, hogy már a 
Bigvéda korában vogulokra ós osztjákokra vonatkozott az «,//(»• 
nevezet? ^i-Az ugor níqnievczat nredetcv czímü órtekezósemben (Eth-
nographia VI : 349~ÖS7.) bebizonyítóttnak vólom, hogy ua/, uiinr, 
ogwr név eredetileg az ókorbeli nyugati török törzsek össze foglaló 
jelzője szemben a keletebbre lakó s tőlük nyülvjárásilag is külöm-
böző o '̂tt̂ -okkal, kik magukat közönségesen türk néven is ncfveztók 
és nevezik ma is«, valamint hogy «csak történeti és műveltségi érint
kezés révén jutott az on-'ugur, vagy Süláv fejlésebcn «//()/• név a nui-
gyaroklioz s másrészt az egyszerű iiiior, illetőleg jniior név a vogulok-
hoz és osztjákokhozi), így fogja föl a dolgot 15KUNNIIOKI'"KB ÍB, ki 
idran und TwvarDi művében (77. 1.), mint FKÍK is idézi, az ntjaija-
féle szókban török s nem ugor népet (nein mit dem namen an die 
ungern erinnerndes türkenvolkn) vél fölismerlietönek. 

Az efféle ingatag értékű névfejtegetésekné] sokkal komolyabb 
figyelemre tarthat számot Fióimak azon elvileg helyeseli)otö esz
méje, hogy azon nagy hatás mellett, melyet az iírjastíg a linn-
magyar nyelvekre gyakorolt, föltehető a v i s z o n h a t á s is, vagyis 
hogy az árja nyelvekben is találkozzanak linn-magyar elernelc. Ha 
ez kétség nélkiil bebizonyítható volna pl. a lligvéda szókincsében, 
rendkívül fontos adatot nyernénk az árja óríiitkcízés régiségére 
nézve s habozás nélkül csatlakozhatnánk IÍ'K'IK azon következteté
séhez, mely szerint ez visszanyúlik az idíiszámílásunkat megelőző 
h a r m a d i k é v e z r e d b e (á!). 1.), vagyis a Bigveda Kzorkesztésé-
nól is ősibb korszakba. Tekintettel az ügy ily jelentÖHégére, vizs
gáljuk meg az annak érdekében fölliozott adatok közül az állítóla
gos legrégibbeket, melyek t. i. a szanszkritból vainiak meritve. 
Ilyenek: 

1. (iszkr. );akati (olv. (;akan) ós <-aktila az ugor-magyar 



iÍE.TA ÉS KAUKÁZUSI ELEMKK A FINN-MAGYAÍl NYELTEKBEN. 9 3 

sselccr SZÓ átvétele, mit alakján és leírásán"'') kívül még az is bizo
nyít, hogy eredetét a hinduban, az indogermánban pedig rokonsá
gát hiába nyomoznék; pedig eredetét már a legrégibb hindu nyel
vész Jaska (Kr. e. 7—8. század) kereste». — A magy. szekér s a 
hozzátartozó SO. liker «schlitten» {<*sihér) eredetisége a finn
magyar nyelvterületen ép oly homályos, mint a szanszkritban 
(v. ö. ANDEESON : AVandl. 28. 1.); de a szkr. c^akata, qakatl hangzói
nak viszonylása a magy. azckér-éh&z (t. i. a : a, c.) ép olyan, minőt 
egyébként kétségtelen árja eredetű szavakon szoktunk észlelni 
Mindenesetre alkalmatlan e szó annak bizonyítására, hogy éppen 
ugorból ho,tolt e szó a szanszkritba. Valószínűbb, hogy a szó ván
dorlása fordítva történt s hogy a szanszkritba más forrásból, talán 
lodia őslakóinak nyelvéből került. 

t. (IMásik ugorból a Eigbe került szó» volna na tür = tó 
szavunk, mely részint köz-, részint tulajdon főnévi jelentésben 
vagy 30 helyen jön elö a Eigvédában. Köznév gyanánt a tünjaf'a 
= vlzcsca (,wassersturz, wasserfall') compositióban, mely szónak 
utolsó tagja (nága = asés, omlás) általánosan ismert szkr. szió ; 
előtagjának (tür) jelentésót azonban csak a eontextusból silierült 
föltételosen (kérdőjellel) a Nagyszótár szerzőinek megállapítani; 
tür egyenesen az ugor nyelvek szókincséből került a hinduba» 
(22—23. 11.). — GBASSMANNuál a Nagyszótár nyomán : túrnac^a 
(letwa wassersturzD s nyomban utána: tűrni (irasch, eilend, rasch 
ím werkei) (von tur- «schnell od. krtiftig vordringeni>). E mellett 
vannak ÍÍ^- és nar^- igetövek azonos (iwohin gelangen, erreichem) 
értelemmel. Látni való, hogyja tór-nak FiÓKtól kifejtett «vízi)-féle 
jelentése merőben kétes s hogy a Nagyszótár írói az idézett «rasch; 

*) Czélzás WniTNET dlndische Grammatiki) művének követ
kező helyére (16. 1.): « L i n g u a l e r e i h e : t, th, d, dh, n. Die 
lingualeii mutíc werden nach den bestimmungen aller eiuheimi-
schen autoritáten dureh die aufwárts gebogene u. an das gaumen-
dach zurückgezogene zungenspitze hervorgebracht (etwa wie das 
gewöhnliehe engliscbe sanfte r ausgesprochen wird)».— «Die lin-
guale entstehen vornebmlich drirch lautwaudel aus der nácbsten 
reihe, den dentalen; zum t e i l j e d o c h k o m m e n sie i n 
w o r t e r n v o r , d ie k e i n e v e r f o l g b a r e i n d o g e r m á n i-
s c h e v e r w a n d s c h a f t h a b é n u n d v i e l l e i c h t a u s den 
s p r a c h e n d e r u r b e w o h n e r I n d i e n s s t ammeni ) . 
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rasoh vordringenw-féle szavakra czéloztak a túnjái:ii találgató jelen
tés-meghatározásában. Külömben is a vogul tür sajátosan atavato, 
nem pedig «folyó vizet" jelent. 

3. «Sokkal jelentősebb ennél isn VIÓK dött «az, hogy imgcr 
szavunk is egy, ha ugyan nem ket alakjában bejutott a szanszkrit 
nyelv íszókincsébe, bár nem a védákbai) (2:!. 1.). — A mit ennek 
bizonyítására szerzőnk vógbevisz, az bámulatra koltö. nErüs a meg
győződése, hogy az egész altáji nyelvcsaládnak nincs oly becses 
ereklyéje; mint a tenger szó és hogy nincs oly szavnnk, molylyel a 
iiyelvészek, honiak, úgy mint külföldiek, mostohábban bántak 
volna eli). Ez «egyenesen az ös altáji nyelv szókincséből maradt 
ránk szép, de értékénél csekélyebbre becsült ("irökHÓgül; valóságos 
antediluvialis maradvány! Jelentését tekintve ercdotihíg az (•'(/{ew.-
lum) fogalmát fejezte ki; aztán átment jelentése az c// lukóira és 
jelentett istent; harmadik helyen jelenté az ég földi képmását a 
tengert (lat. marejK Ezen okoskodás alapján egy szócsaládlta tartoz
nának vele bűvészi hangváltozások révén : magy. önlimii, temrr-dek 
és teriug-ette; Yog. tiírém (ihimmcl; gotU ; timúi ttirVi nhimmol; 
gotti) és dengiz, tengiz «meeri); az akkádi diiigir és divter «gotti>; 
szkitha Temerinda, a Masotis neve, «quo signiíicant Í/KÍÍ/VÍ/Í nitiríso 
(PLINIUS szerint; Pióiaiál az adat kijavítva: Tmurr-iiiKi duxor 
marisi); mert az osztj. ima «weib, frau"; holott egyszornűnd amiU-
terehfín»y, szkitha 0c<jj.i|xaaáSa? a tenger istenének neve, melyet uaz 
ugor (!) tamir s a zd. mazdao (isten) összetételénekn kell elfogad
nunk; Tappa^ hegyfok neve a Masotis partján (--- utciigcr-kih), 
azaz: «tenger magas partján); 7'ü«w/ri.s-masszagéta királynő nevo 
(= ((coelumi)); végül szkr. ÍÍHIM/VÍ. (ivíz'i és tarUnga «hnllámii.— 
Józan nyelvész nem kételkedhetik benne, hogy a magy. Imger 
csuvas hangjellegű, törökből eredt jövevényszó, melynek a rokon 
finn-magyar nyelvekben semminemű rokonsága s már csak oz 
oknál fogva sem keriillietett innen a szanszkritba. 

4. (lA jávorszarvas osztják neve Tmc vdji:, mely ,nagy állatot, 
jelent szószerint; éjszak vadjának ugyané, ill. a név első tagja l'om. 
képzővel (i): eiil jelenti a vódákban nehánj-szor egy szarvas faj 
nőstényét.) (25. 1.). — Érdekes ez nigorból való szanszkrit jöve
vényszó.) fölvilágosítása GiiASSMANNuál (2!)8. 1.): vrla adj., feni. 
éni, eni 1. ,eile'nd, dahinschioniiend' [von i- .galion, fahren, iliogen'] 
von vögeln, strömeu; dalier 2. ,ehi dnrch Hclmulüglceit sich aus-
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zeichnendes tier, eine Urachart'; 3. JiirsohfeU'; 4. fem. ,kifschkuh 
od. ein anderes weibliches, durch sohnelligkeit sich auszeichnen-
destier')). 

5. nUgor eredetű, osztjákhól kerirJt számnévi) a szkr. éka 
<(eins» (26.1.)) melyet indogermán nyelvészek az e-ía, e-ma. «dieser; 
eri) névmások elörészével azonosítanak ezt dimín. képzővel meg
toldottnak tekintvén. FIÓK e magyarázat helyességét ntöbb mint 
kétes» színben látja, melynél biztosabb az, ha az osztják it, ej, i 
<ieins)) számnév legkopottabb s ennélfogva legújabb alakjából 
indulunk ki s ezt a vogul akivé diniin. képzős alak módjára szer
kesztvén fölfedezzük a szanszkritban. Hogy 2000 évvel Kr. e. 
a lapp akté, cser. ikte, finn yhtc- hangtestéhez' közelebb álló, 
teljesebb alakok lehettek az osztjákban is, az legkevésbé sem 
aggasztja. 

6. (IUgorból, egyenesen ösmagyarhól, került szanszkritba az 
indo-szkitha korban a &«A-a szó hhéka alakban» (26.1.). — Tudja 
jól FIÓK, hogy e szó el van terjedve a törökben ós mongolban, míg 
a íinn-magyar nyelvek terén csak szórványosan, ott t. i. hol egyéb
ként is találkoznak nagy számban török jövevén5'szók. Ha a szkr. 
szó nem pusztán véletlenül egyező hangutánzó (minek lehetőségére 
magának PxÓKnak kései szkr. (thliakabhakayate = kuruttyol* idé
zete szolgálhat bizonyítékul) jöhetett az akár ugyanazon forrásból, 
honnan a magy. béka került, t. i. a törökségböl annál is inkább, 
minthogy az indo-szkitha korban török érintkezést minden kutató 
elismer. 

7. Ugyancsak a későbbi szanszkrit irodalomból idézi FIÓK a 
puta (ifazóki) szót "(ebben: jJirfa-f/íwa «butterfass, kupferner topfi>), 
melyhez ((alakilag legközelebb állanak az éjszakugor nyelv szavai: 
vog. i)öt, osztj. put» (26. 1.). — A szó a finn-magyar nyelvekben, 
mint nagy elterjedéséből s a hangalakokból (finn pata, éazipada, 
lapp patfí, battfí, csev. pad, pat, pot, ma,gy. faz-ék) következtethető, 
mindenesetre régi; de megvan az összes germán nyelvekben, lett
ben, litvánban s a francziában is. Eredete s vándorlásának útjai 
homályosak. Vö. BÖHTLINÍÍK-EOTH szanszkrit szótárában (III: 
754—5.): puta ntrichterförmiger, ausgeba,ucliter hohler raum; 
falté, ta.8ch6)), fjnvci- uhals, nacken, hals eines geíasses; tehát 
puta-,gnva- tkp. ötölcsérnyakú (edény))). 

8. Késői szkr. kuta, kutl (ihütte)), melyet FIÓK a szerinte is 
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árja eredetű finn koto, knti «domicilium» v i s s z a v e t t másának 
tart (26.1.)-—Megjegyzendő, hogy a iinn koto régibb ^kodo helyett 
való (észt todfl,/íorfzi, lív k''ndá); másrészt hogy a hangzók két-
félesége a finn-magyar alakokban (t. i. o, n ezekhon: inni koto, 
lapp kohtie, koatia, mordv. kudn, cser. kuda és a ozokbon: oszlj. 
yüt, magy. ház), amúgy is kétféle eltérő árja dialektus alapjára 
vall, mit egyes keleti nyelvek (pl. mingréli qiidit (diansi), török kiitu 
((behálter, Mteral, schachteb) atb.) is igazolnak. A szkr. szónak 
finnből való eredete mindenesetre nem szükaégkópi, a mint FIÓK 
is csak «valószínü.i)-nek gondolja. 

Ezek volnának amaz állítás erősségei, hogy az ngor nyelvük
nek viszonhatása is kimutatható íi szanszkritban. A Idsérlet siker
telen volta nem zárja ki, hogy a későbbi boliató kutatás mégis 
akadjon ilyen nyomokra; mert ez a finn-magyar nyelvekre gyako
rolt nagy árja hatás mellett elég jó okkal föltehető. Ftúic e viszon-
hatást az iránság terén is fölismerhetöuek véli; de fíilhozott adatai 
(óper. (xavSiríj < vaagy. mente | ópor, xávoug < magy. fo'i/i/ö.s | oHszót 
yex,yix> ujper. jiikh «eisi) < magy../c'// | pamiri tor, liir «kehien 
< magy. tor-ok, vog. tnr \ oaszót a/jíin «fraui) < magy. «/Í,-
szin, asz-Rzony) a jelzett czólra való bizonyító értékük tekinteté
ben ép oly kevéssé állják ki a szigorú kritikát, mint szanszkrit 
társaik. Sok oka lehet, hogy az efféle árjál)a áthatolt finn-ma
gyar elemek nem oly könnyen jelentkeznek a kutató .szeme elé, 
melyek között JGleníöségóbeu nom a legutolsó az, mit már 
SűHKOEDEE sejtett, hogy t. i. amaz iudo-iráni nycdvjárások, melyek
ből közvetetlenül szavaink kerültek, nagyobbrészt hátrahagyott 
utód nélkül végkép elenyésztek, talán épou a linn-magyarságba 
olvadtak bele. 

Nem hagyhatjuk említés nóllúil FIÓK órtolcezéHÓnek a.zün 
bőven tárgyalt s az árja nyelvi hatássá,! kapesolutba liozott eredeti 
eszméjét, hogy a s z k i t h á k — n y u g a t i a k úgy m i n t az 
i u d o-s z k i t h á k — u g o r ó k, a z a z v o g u 1 - o s z t j il k - m a-
gyarok vol tak . <i Ej szak-In dia tart( mi anyainak, J'endsábnak, 
keleti Afganisztánnak tömérdek érmei közül éppen azok, imdyek a 
szkitha királyok érmeinek tartatnak s melyî knek értelmezéséhez 
a tudomány eddig legkevésbé bírt liozzá férkezni, félreisuuirluttet-
leiiűl (!) ugo r k i r á l y o k n a k f e l i r a t o s p é n z e i " (4 1.). 
Nagy fényben ragyog föl ezek nyomán az ug'oroli ősi diesö.HÓge, 
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annál is inkább, minthogy a természetesen hozzájuk sorakozó 
kutrigur v. kuturgur, kofáager, sarugur törzseken kívül (11, 37. 11.) 
«a h u n n o k n y e l v e is k i z á r ó l a g u g o r n y e l v v o l t , 
melynek, úgy látszik a mai d é l i o s z t j ák felel meg leginkább)) 
(11. 1.); azután meg a sinai írók í/ií«iíc/ii népe (mely név a jugor-
nak sinai hangtan szerint való átírása), továbbá a tochar nép is 
((déli ugor 1) nyelven beszélt, ((melynek ma egyetlen képviselője a 
m a g y a r nyelvi) (42, 49. 1.), ellentétben a szakák-ka], ((kiknek 
nyelve a mai ugor nyelvek éjszaki ágához (vogul-osztják) tartozó
nak látszikö (41. 1.). Végül (Ia k o z á r n y e l v s z i n t é n a d é l i 
u g o r n y e l v á g h o z t a r t o z o t t , s ö t az i n d o - s z k i t b a 
k o r b a n m é g m a g y a r o k és k o z á r o k egy é s u g y a n 
a z o n n é p t ö r z s k ö t e l é k é b e n e g y ü t t é l t e k s , mit Ksem 
philologiai, sem históriai úton megdönteni többé nem lehet» (!). 
Ugyanoly kedélyes név- és számfejtegetö etimológiai játékok szol
gálnak e nagy állítások alapjául, minőket fentebb bemutattunk. 
Á fő szó Iixód—íiz = osztj. khu-t «emberek)) (a szókezdő s benne : 
(ísigma prostheticum)), 9. L); 2xóXoT-ot = vog. khols, hhqls «ember; 
halandói) -f- plur. -t (a szókezdő s itt már: dsigma metatheticumi); 
13. 1.). HBEODOTOSZ ((egyszemű)) 'Apt|J.aa7tot népének neve = vog. 
ari-sampa, mit FIÓK «na(/2/-szemű»-nek fordít, pedig helyesen: 
nso/c-szemű)), tehát éppen ellentéte HBE. értelmezésének. Ponto
san megfelelő fordítása az aegy ssemŰD-nek: vog. cik sampa (FIÓK 
éjszaki és déli, tehát külömböző nyelvjáráabeli vogul alakokat rak 
egy szóba, midőn cik sampd-t ír); ezzel találkoznánk az 'E^a^íTialoz 
szkitha névben, melynél azonban az a baj, hogy nem népnek, 
hanem egy forrásnak neve, melynek görög értelmét HBE. így adja: 
ípal óSot (íszent utak». E legyőzhetetlennek tetsző nehézséget köny-
nyű szerrel löki félre az útból az a megoldás, hogy ((HEU. miért 
raiéxi neva, jegyzeteit összezavarta)) (14.1.). Az amazonok szkitha 
Ohpizaxcf. neve = osztj. ürt ((íir» + vog. pat- ((esnÍB (osztj. meg
felelő : pit-) + -a nom. verb. képző (összerakva: nura elesett)) = 
((özvegy))), mely utóbbi ugyan nincs a vogul-osztjákban; de meg
van ((a klasszikusok által reánk hagyott ugor örökségben)), jelesen 
még e nevekben: Sac-a, Artim-pasa, Saur-mata (15, 16, 11.). 
A keleti Iiá%--q<;, Sáx-at név alatt szereplő szkithák nevében a vogul 
sa7v (íineégi) szó lappang, melynek teljesebb hangzását a magy. 
szeg-ény tükrözné, a szkr. fS/cwí mása (38.1.; ÖEASSMANNnál: c^aka-

a 
MimkíloBi B. Arja és kőnk. elemek. 
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<ikraft», (jakín «kraftig, stark«; 1390. 1.). A Macaa^sTat, Öüaaa-fSTaL 
nevekben az előrész vog. ma (mar) «föld», illetőleg osztják tü 
(itói), az utórész a szaka népnév többes (-t) képzése, tehát jelenté
sük : uikfüldi éa tó^nelléki szakáhn (38. 1.); de HEHOD. éa má.s írók 
határozottan különválasztják a thyssagetákat, mint sajátos szoká
sokkal bíró, önálló népet a szkitha eredetű massagetáktól. Indo-
azlíitha érmek királynevei (39—43. 11.): MAIOr (görög genitivus-
ban; tehát az -OÜ végzet elszakításával) = vog. ma, oaztj. mü, ml 
flföldö I AZOr, szkr. átírásban : Af,a-sa = vog. «s' (latyau; de ennek 
teljesebb alakja: ciné \ KAAA<I>EC, KAActlZOV, KAA<I>1CÜC ma
gyar szó = Kada-fi (szanszkrit variánsok: Kam-sa, Kaplisa-sa, 
Kapisa-sa).Yan OOIIMO KAAfWCHC is; ebben az első szó :=: oux-
Ima, vagyis osztj. oy^, u^ «fö» (ox-yu (ihtiuptling») -{• ima «weib, 
fraui); együtt: «Kadfises és királyasszonya)) | KANIIPKOT--osztj. 
hoíiar, kenar «arm» + khu, yo nnannu; buddhista alázatossággal; 
((Szegény ember)) \ ÜOHPKO = vog. vör, vuor «erdöi) + osztj. khu, 
XO =: ((Erdő emhere)). Jehö czímek: KOZOAA, KOZOTAO, szkr. 
ku§ula, ko§ola = kozár; tehát: (fA komr Kadajl)) \ Bzkr. yatugasa 
= jayt-uq nnépek fejen. Maga a Kada név -= kozár ktiudn «királyi) 
(melyben «az n nem tartozik a tőhöz, az csupán a vokál-átmenet-
tel járó segédhang)), mint ezekben : iíke/n/nyel, töve : hág-, erede
tibb kág-; szefnjved-, töve: szám-, eredetibb szag-; me/n/ln, töve: 
énat, V. ö. Saur-matax; 50. 1.). Ilyen oszlopokon épül föl a neveze
tes eredmény, hogy naz indoszkithák, kikben mongolt, törököt, 
tatárt és mi mindent kerestek már, k i z á r ó l a g az e g y k o r 
o ly r o p p a n t n a g y é s nagy s z e r e p e t v ivő u g o r n ó p-
c s a l á d tagj ai V ol tak, söt már azon ogaiják, H;/a(í«/i is, kiket 
a védák Indiában és Indián kívül ismernek, ugyanezen nópcsalád 
régesrégen elszakadt ágai» (55. 1.). 

A finn-magyar szókincs iráni elemeihez ujabb adatokkal 
járuló és észrevételeket fűző apróbb közlemények az utóbbi évek
ben: THOMSEN ViLMOstól: K<jrt Udsigt over drt philolagisk-
historiske Samfunds Virksomhed 1885—87 (124. 1.) ÓH Berör. 
(7, 232. 11.: híd = osszét yU, tMgy --= ossz. t'tddz, toldze^ — 
SiMONTi ZsiflMONDtól: ((Osszfít szók a magyarbiini) (NyK. 24: 
128.1.; itt először: magy. lu'rt — osszét varf dschildu, zd. vcreifra 

d. és magy. üstök = osszét síug (ilocke, büschel haaro", szkr. stuka 
<izottei>), továbbá a Osszét sz(')k ugor nyalrekhau)) (u. o. 82. 1.; pl. 
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mord. va7i- onéznii) = osszét tóin-, un-, zd. vaén- <(Sehen» ; zürj. 
•kok, votj. kuk (dábszári) = osszét fca^', thus kok «fuss») és aKincsn 
(u. 0. 25:303.1 . ) . — PATEUBÁNY LuKÁcstól: »Szómagy arámtok : 
tárkány, dévaj, him, ördög, kis, kicsi, ész, szeret, tej, hétv (Nyr." 26 : 
M-l, 289, 393.),- ezek egy részéhez észrevételeim (u. o. 363—365.11.), 
Ugyané szófejtesek több. más adattal megtoldva (hang, biztat, dob, 
-csal-, -ért, szőr, hős, had, szom-júj közölvék szerzőnek ((Sprach-
•wissensehaftliche Abhaadlungeni) folyóiratában aUngarische Ety-
viologieni) czím alatt (I : 1—4, 17—18. 11.). — PAASONBN HENEIK-
töl : «Kielellisia lisid suomalaisten sivistyshistoriaan (Nyelvi adalé
kok a finn műveltségtörténethez; Helsingfors, 1896.)», mely a 
Vdhaisid kirjelmid kiadványsorozatnak 24. füzetét alkotja. A finn-
mordvin müveltsógszavak tárgyalásában itt gyakran történik uta
lás különösen ToMASOHEKnek árja szóhasonlataira. — Az árja érint
kezés történeti alapjának megvilágításához sok becses adatot nyiij-
tanak NAGY GizÁnak ((Egypár sző a szUthákróh (Bthnogr. V : 223^— 
238. és 279—320.11.) és ((A vogulok őskorához}) (u. o. VII : 258— 
265. 11.) czímü értekezései. — Végül itt említem meg a Magyar 
műveltségi szók a kaukázusi nyelvekheiii) czímü kis közleményemet 
(NyK. 23 : 119—120. 11.), mely ZIOHY JENŐ gróf kezdeményére elő
ször foglalkozik ujabb irodalmunkban azon immár hat évtized óta 
lomtárba került tudományos eszmével, hogy lehettek a magyar s 
vele rokon nyelveknek valamikor érintkezései a Kaukázus nyelvei
vel is. Ezen eszme miíltjának egyik szakaszával foglalkozik ((A kau-
kázusvidéki magyar-kutatás történetéhez)) czímü értekezésem (Eth-
nogr. VIII : 459—467. 11.). 

íme közel másfél százados története összehasonlító nyelvtudo
mányunk árja kérdésének. Nem szenved kétséget, hogy teljesen 
jnegérett ez immár a behatóbb nyomozásra s hogy a kutatásnak 
kibontakozva az általánosságokból elvégre a rendelkezésre álló 
összes eszközökkel s a feladat egész körében kell hozzá látnia az 
egyes tények kritikai megállapításához, valamint az összefoglalá
sukból nyerhető általános eredmények gondos tisztázásához. Nagy 
és becses tanulsága már az eddigi előmunkálatoknak, hogy nem
csak a nyelvtörténet, hanem az etbnologia, néprajz, embertan, 
régészet és műveltségtörténet mezején is ide sarkallik a finn-magyar 
népek legősibb korszakainak vizsgálata, söt hogy az itt mutatkozó 
jeleiiségek helyes megfejtésével gazdag okulás kínálkozik az árja 

7* 
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ősiség búvárainak is. A feladat ily jelentőségének tudata buzdíthat 
bennünket, hogy viasza ne riadjunk a munkálatával járó számos 
nehézségtől. Bizonyos, hogy kincses bányáink mély aknáihoz nem 
oly egyszerű és sima utak vezetnek, mint pl. a sokkal feljebb esö 
szláv és germán jövevényszó-rétegekhez. Itt nemcsak a történeti 
háttér homályos, hanem egyelőre közelebbről még a nyelv, illető
leg nyelvek sem meghatározhatók, honnan kutatandó tényeink 
valók; jól el lehetünk tehát készülve reá, hogy a későbbi kritika 
talál majd sok pontban eredményeinkben igazítani valót s hogy 
adott megfejtésünk gyakran csak a megoldásnak kísérlete lesz. De 
így van ez mindenütt, hol a munkás szekerczéje őserdőt irtogat s 
csak szájas hetvenkedés az, midőn a már megtört csapáson sótapál-
czával haladó utód félredobva az esetleg ott felejtett ágat-bogat,, 
önérzettel kiáltozza, hogy íme a vágás nem volt művészi, a körül
tekintés nem alapos. A következőkben ezólunk lesz a finn
m a g y a r nye lvek á r ja és k a u k á z u s i e l e m e i n e k ki
m u t a t á s a . Összekapcsoltuk e két feladatot; mert mind a kettő 
nyelvtörténetünk prsehistorikus korszakaihoz tartozik s a mennyire 
a vizsgálat mai álláspontján sejthető, ama kankázusi, illetőleg mai 
napság a Kaukázus vidékein lakó népek, melyeknek nyelvi hatása 
a finn-magyar nyelvekben észlelhető, e nyelvi hatás idejében föld
es néprajzilag, sőt bizonyára történetileg is összefüggő othnikai kört 
alkottak amaz árja törzsekkel, melyektől a íiun-magyar nyelvek 
árja elemeinek tetemes része származhatott. Ma is így áll a dolog 
az osazéttal, mely iráni nyelvnek sajátos hangvonásai sokszor 
kétségtelenül jelentkeznek a finn-magyarság árja jövevényszavai
ban s mely tudvalevőleg egy kaukázusi — georgiai, csecsencz, 
cserkesz s más kaukázusi népekkel földrajzilag érintkező, néprajzi
lag rokon — népnek a nyelve. Határozott nyomok vainiak arra,, 
hogy árja elemek kaukázusi nyelvek révén kerültek a íiiui-
magyarsághoz s szintígy a megfordított esetre. I)u midőn e 
közvetés különös bizonyító vonásai hiányzanak is, akkor sem 
tudhatjuk biztosan, hogy nem-e valamely kaukázusi nyelv volt 
a közvetetlen forrásterület, vagy megfordítva valamely kaukázusi 
szó nem árja (iráni) úton került-e hozzánk. Az eljárás a szóban 
forgó két feladat egybekapcsolásánál szakasztott olyan, mint midőn 
nyelvünk mongol, vagy más keleti altáji nyelvben található niásait 
a török jövevényszavakkal vegyest tái-gyaljuk azon tapasztalatnál 
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fogva, hogy több efféle szó (pl. kölcsön, hiúz, érdem stb.) mása itt-
ott, valószínűleg mint átvétel, a törökség terén is fölbukkan s föl-
tehetöleg hozzánk az utóbbin át, vagy a török elemekkel egyidejű
leg (pl. a török-ugorsággal ethnikai kapcsolatban volt hunn-mongol 
törzsek egyikétől) került. Külömben, hogy az, árja elemek sorába 
ékelt kaukázusi adat első tekintetre szembetűnjék, ezt a ozímszó 
elé tett csillagoeskával (•*') emeljük ki; egy utólag nyújtandó össze
foglalás pedig együtt ad majd az effélékről számot. Az átnézet s a 
munka menetének könnyítése czéljából külön tárgyaljuk a finn
magyar nyelvcsalád egymáshoz szorosabban csatlakozó tagjainak 
csoportjait, még pedig első sorban mint kutatásunk kiinduló pont
ját és legfőbb érdekét, önállóan a magyart, utána sorban a vogul
osztják, zürjén-votják, mordvin, cseremisz és finn-lapp csoportokat. 
Az előfordulás első helye határozza meg rendesen az érdemleges 
tárgyalás rendjét; a magyar szavaknál pl. idézve és fejtegetve van* 
nak az összes hozzátartozó rokon nyelvekbeli adatok (így: az arany 
•czikkében vog. sarrd, zürj. votj. zárni, cser. sőrtríe, mord. sirnci 
stb.); a mely árja szavak terjedtség! köre a vogul-osztjáknál kezdő
dik, itt részesülnek tárgyalásban és így tovább. A tárgyalás helyein 
foglalt adatokra egyéb nyelvcsoportokban utalások figyelmeztet
nek. Maga a tárgyalás azonkívül, hogy finn-magyar és árja, illető
leg kaukázusi részről kimerítően elősorolja az egybetartozó adato
kat, lehetőleg vizsgálja az illető szónak további elterjedését is kü? 
lönösen az ural-altaji és indogermán nyelvekben, hogy a szó ván
dorlásának útja annál biztosabban megállapítható legyen, vagy a 
mennyiben ez egyelőre nem lehetséges, legalább az anyag legyen 
•egybeállítva a jelzett czélra. Különös súlyt helyez a tárgyalás a 
hangtani megfelelések igazolására, melyeknek rendszeres fejtegető 
összeállítása a mű utórószében következik. Ugyanitt foglalnak he
lyet a finn-magyar nyelvek árja és kaukázusi elemeinek külömbözö 
szempontokból csoportosított egybefoglaló kimutatásai, valamint a 
belőlük levonható következések. 

Midőn a föntebbiek szerint vizsgálatunk anyaga kiterjeszke
dik a finn-ugoron kívül az összes többi ural-altaji nyelvcsoportokra, 
.az iránság minden ágára, a szanszkritra, •*') egyéb indogermán 

"") Az ujabb indiai nyelvek alakjai csak elvétve jönnek tekin
tetbe, mivel ezeknek hatása a finn-magyar nyelvekre kizártnak 
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nyelvekből különösen a szláv, lett-litván, germán csoportokra, 
továbbá az örményre s felöleli a kaukázusi nyelveket is : merő kép
telenség, hogy mindé nyelvek irodalmában használt hangjelzési 
rendszereket egyesítve, jelen müvünkben következetesen egységes 
írásmódot alkalmazzunk. Sok forrásmunkában a hangok, illetőleg 
betűk értékének tökéletlen a meghatározása s csak tévedéshez 
vezetett volna, ha az ilyeneket pl. a finn-magyar nyelvek terén 
ismert közelálló hangokkal azonosítottuk, illetőleg ezek jegyét 
amazokra átvittük volna. Másrészt nem mutatkozott tanácsosnak 
egyes nyelvek (pl. szanszkrit, perzsa, szláv) már megszilárdult s 
számos tudományos műben érvényesülő hangjelzési rendszerétől, 
nagyban eltérni (pl. j-vel írni a szkr., perzsa y-t); mert ez csak 
növelte volna a hangképek khaoszát a szakértők szemében is s. 
megnehezítette volna az utánkeresóst az illető forrásokban. Számba-
véve a viszonyokat, leghelyesebb eljárásnak azt véltük, ha minden 
adatnál megjelölve a forrást, lehetőleg változatlanul hagyjuk meg 
ennek hangjelzését. Változtatás ez általános elven csak ott törtónt, 
hol az ismertebb jegygyei való azonosság kétségtelen volt; vagyhol 
a zavar elkerülése miatt volt erre szükség. Az utóbbi okból szerepel 
pl. szanszkrit adatokban a g, d a szótárírók ;', ('-je helyett, mely 
utóbbi betűk nyelvészeti irodalmunkban más hangokat jelölnek. 
Hogy mindamellett megkönnyítsük az eligazodást a követett írfc-
módokban, közöljük itt röviden a gyakran idézett forrásmüvek 
kevésbbé ismeretes jegyeinek magyarázatait: 

I. PAASONBN m o r d v i n hangjelzésében: i: «ein i-latit, des-
sen articulationstelle noch etwas mehr naoh hinten liegt, als die 
des finnischen hinteren (palato-gutturalen) i, welchos z. b. in silta 
,brücke' sioh vorfindet, keineswegs aber so Aveit, wie des russischen 
H, mit dem daa mord. i bisher ohne weiteres identiflcirt -worden 
isti) \ e : e = i : i \ q, : diegt umgeíahr in der mitte von a und 
a» II nUnvollkommm gehildete, reducirte, vocalc: '<>, ,), í, %. — o: ein 
hinterer gleitvocal, dessen klangfarlie oft der des englischen v m 
hut áhnlich. Der öffmmgsgrad dieses vocals ist desto geringer, je 

tekinthető. A szanszkritból is első sorban a legrégibb anyagra, a 
Eigvéda adataira történik hivatkozás GBASSMANN szótára nyomán. 
0-tt hol a szkr. adat pusztán a szentpétervári nagy szótárból van 
idézve, az későbbi Icorok irodalmi följegyzése. 
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náher die articulationsstellen der ihn umgebenden laute einander 
Hegen. Zwischen eonsonanten, welche dieselbe articulationsstelle 
habén, wird er minimai, so dass es in gewissen fállen schwer ist zu 
entscheiden, ob die eonsonanten überhanpt durch einen vocallaut 
getrennt sind, oder nicht. — a .-der entsprechende vordere vooal; 
ahnelt am meisten einem gesehlossenen e laut mit schlaffer articu-
lation. — ; ein sehlaíf artieulirtes i — i : i = l : in (Mordv. Lanti-
5—6. 11.).' 

II. HALÁSZ löNÁoz l a p p hangjelzésében: nq,: magyar a-hoz 
közeledő labializált a \ cl: magyar a és o közti hang | á : vegyes 
hang a és d közt | e; középhang á és e közt | e: középhang e és i 
közt I i: mélyhangú i, orosz l-hoz közeledő hang | w : vegyes hang 
o és ö között I g: svéd o (pl, fot, ond) | o = észt ő \ u: = svéd « 
(pl. hus, kanna) \ k, t, j), c, c: félig zöngés explosivák | c = svéd 
tj, magy. cs és ty közti hang | j ; magy. gy és cks közti hang ] á ; 
középhang c és x (ném. eh ebben: ich) közt | r: poroszos tivularis 
r \l: hasonlít az orosz gutturahs ?-hez, csakhogy a nyelv jobban 
begörbül és a torokhoz közelebb érintkezik az ínynyel» (Déli-lapp 
Szótár:IV—Y. 11.). 

III. V o t j á k , vo g u l - o s z t j ák, t a t á r és o s i i v a s ada
taim hangjelzésében : ne: Ö = I ; i ,• az Í° kiejtésénél a nyelv hátra-
hajlása nem történik oly mélyen, mint az orosz H-nál | o, ö: kö
zéphangok o és u, illetőleg ö és ü között; körülbelöl a magyar ó, ö 
hangoknak megfelelő rövid hangzók [ é: igen zárt, i felé hajló 
c-hang; hosszúja (<•) = magy. é ] ii, vagy i t : vegyes hangzó, mely 
az u és ü közti átmenet hatását teszi a fülre | -e, g. votják összetett 
mássalhangzók, melyeknek alkotó részei a nyelv előrésze lapjának 
és az ínypadlásnak érintkezéséből származó t, d és é, á-íéle han
gok; a magy. es és dzs hangoktól tehát abban külömböznek, hogy 
zárlatuk az ínynek sokkal hátrább eső részén történik | d: votják 
hang, mely = i'-|-/ | c = í'-|-s | s, £: a votjákban s és 2 jésült 
másai; de gyakran (különösen e, i előtt) itt is, a vogniban pedig 
általánosan egy s felé hajló hang (afféle körülbelöl, mintha a magy. 
s-t jésítve ejtenők). A nyelv hegyének a kemény íuynyel való érint
kezési pontja mindkettőnél ugyanaz; a külömbség közöttük csak 
annyi, hogy a .s-nél a nyelv érintkező lapja nagyobb, a s'-nél meg 
csupán a nyelvhegy legvége érintkezik 1 '.• a hangzók között, vagy 
szóvégén hangzó után (VJ a h-nál erösebb, a ;if-nál gyöngébb hehe-
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zet jele, mely a grammatikai bővülésnél erösebb ;-, vagy i ejtésbe 
megy át (pl. erV «óuek» : plur. tirrét, 2nipi' dbálványu : plur. 
fwpyjt) I w.-interlabialisspiráns» (VotjákNépkölt.Hagyom.XIII— 
XIV. és Vogul Nyelvjárások : 2—5. 11.). 

IV. A V e s z t a i (zend) adatok hangjelzése HŰBSOHMANN, HORN, 
GEIGEB és JUSTI műveiben: a (Hübschm., Horn) =:: V (Geig.) = e 
(Justi): ((trübung von a, oít auch, besonders nach r, bloss leiser 
vocalischer nachschlag ( = ind. sM?'ffl&/ia/cíi))) | ö (Hübschm., Horn) 
= á (Justi, Geig.); (idie lángé zu « und schwáchung von f?« (Geig.) 
<ilanges, geschlossenes ei) (Hübschm.); tehát = magy. (', vagyis c' j 
a (Hübschm., Horn) = a (Geig., Justi); nvertritt urssprünglich a 
vor nasalen; ist auch nasalirt zu sprechen und kann ;:̂ - un atehen» 
(Geig.) I a (Hübschm.) = áo (Justi), ad (Geiger): diftongus | ti: dst 
trübung von a^ kommt nur in verbindung uó vor» (Geig.); ez 
utóbbi egyéb forrásokban: ao || nasalisok (vi és 7í-en kívül): « .• 
(lsteht inlautend vor gutturalen, palatalen, dentalen u. la])ialeni) 
(Geig.) = n (Justi, Horn, Hübschm.). — n (Horn, Hübschm., Justi) 
= g (Geig.); (iwie ng zu sprechen; steht vor li nach a u. mi, ferner 
in der silbe -guh u. endlich vor r, wenn s davor au.sgofallen istu 
(Geig.). HoRNuál nh helyett szó- ós tövégen csak h van írva (pl. 
zrayah- (ímeeri) : JusTinál: zrayaiih; duSah- iihölleu : JusTinál: 
dunshanhj, HüBSCHMANNnál ilyenkor is: vli (pl. garanli nkehleu : 
HoENnál: garah-). — ú (Justi, Geig.): (lauasprache, wie die von // ,-
steht nur vor h, wenn nach diesem ein y abgefallen istu (Geig.), 
pl. danlíu- «gau, bezirk»: daqyu {3nsti), day_yu (liorn)id. | _;/''(Horn) 
= J20 (Hübschm.) = q (Justi, Geiger): «ist ureprünglich liv)) 
(Geig.) I j (Horn,Hübschm.) = M(Justi, Geig.) | 7-(Horn,Hübschm.) 
= gh (Justi, Geig.) | d (Horn, Hübschm.) = th (Geig., Justi) | í 
(Horn, Hübschm.) = dh (Justi, Geig.) | í (Justi, Horn, Hübschm.) 
= 4' (Geig.): (Isteht nur im auslaut, im anlaut vor consonanten u. 
inlautend vor öu (Geig.); (lassibilirter dentab> (Justi) | .<•, i (Horn, 
Hübschm.) = sli, zh (Geig., Justi) | .s (Justi), s (Goig.); az .í-nek 
egy faja: dst nur eine sehárfere art von sh, besonders vor conso
nanten ; beidé wechaeln háuflgi) (Justi) \ r (Horn, Hübschm.) = e 
(Justi, Geig.) 1/(Horn, Hübschm.) -= ;/'(Justi, Geig.): átírásunkban 
m i n d i g ^ l s (Horn, Hübschm., Geig.) = <; (Justi). Idézeteimben 
rendesen az ujabb források alakját írom olyankor ia, midőn a 
jelentésmeghatározáa a régibb müvekből való. 
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V. HÜBSOHMANN-MiLLEE 0 s s z é t adatainak hangjelzésében : 
ii: dstebt zwischen offenem a und oífenem e, abernáher dem erste-
reni) \ e, o: (igeschlossenes e, o*; tehát tulajdonképpen a mi é, o 
jegyeink. ((Ein offenes o gibt es im ossetischen nicht, so wenig wie 
ein offenes en \ i, u: ((geschlossenes i, un; tehát a magy. í, ú hangok
nak megfelelő rövidek. HÜBSCHMANN jelzésében e hangzók zártabb 
volta nincs föltüntetve, az ö e, i, o, u írása tehát = e (é), i, g (o), u j 
} : (lein unbestimmter vocal; klingt áhnlich dem rnssisohen u, ohne 
mit ihm identisch zii seinn; átírásunkban: IWz'. ((ist nicht der 
deutsche ac/i-laut, sondern das grusinische und armenische •/, alsó 
der hintere gntturale spirant; der entsprechende tönende laut (y) 
ist gleichfalls ein hinterer guttural, alsó eig. p) \ q: (ihintérer gut-
turaler tennisi) | k', k'\ t', f, p' = Uh, Uh, th, t'h, ph aspiratce | f ~ 
átírásunkban j | j = átírásunkban 5 | c, c, e' = eh (magyar ez 
aspirált ejtéssel), eh (magy. cs-\-h), eh \ i = orosz Ji | a digori 
nyelvjárás egy részében s, í helyett s és &, illetőleg « és # közt álló 
hangok hallhatók; ugyanígy a megfelelő c, 5 affricatákban s ezek 
aspirált, ejtéseiben. Eme különös hangok pontos jegyzései: s', i, c, c, j 
{HÜBSOHMANN: Etymol. u. Lautlehre d. Osset. Spr. 1—8.11.). 

VI. S z a n s z k r i t hangjelzés WHITNEI (Ind. Gr.) magyará
zatai szerint: r. (ást einfach ein nicht zitternder r-laut, der bei 
silbenbildung vocalische geltung ha t ; kommt fást immer von a?; 
oder ra» ', GEASSMANN átírásában: r | l: ((silbenbildender vocal in 
áhnlicher weise ausgeaprochen, -wie l in engl. able, angle, deutsch 
handel; kommt fást immer von ah \ kh, gh, th, dh, ph, bh: aspi-
raták | e, j : átírásunkban c, j | t, cl, n: 1. értékükre nézve föntebb 
(93. 1.) I n: gutturalis naaalis ; tehát a mi ?/ (n) hangunk; HOEN-
nál helyette : ÍÍ (pl. angárá dkohlei) : GEASSMANNnál: angará) \ n : 
palatális nasalis; tehát a mi n (magy. 7iy) hangunk | r: dlingualer 
laut, der durch die aufwárts in das gaumendach gekehrte zungen
spitze gebildet wird; ist demnaoh dem englisehen weiehen r áhn
lich und scheint, wie dieses, nicht zitternd gewesen zu seín» | y : 
a m i ; hangunk | v: ((wird wie ein deutsches tu ausgesprochen, 
ausgeuommen wenn ihm ein consonant in derselben síibe voran-
geht, in welchem falle es den laut des englisehen iv hatw | s : (leine 
art von seh (s) laut, wird in lingualer stellung, mit der in das 
gaumendach gekehrten zungenspitze hervorgebraeht»; rhás írók 
.példáját követő átírásunk : s | q : npalataler sibilant; wird mit der 
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zungenílache an dem vorderen teil des gaumengewölbea gebildet 
d. h. er ist der gewöhnliche und normálé s<;/í-laut» | h: ((oder 
visarga scheint nur ein tonloser hauch zn Rein, ein linaler /í,-laut 
(im sinne des europaischen h) hervorgebraclit an der articulations-
stelle dea vorhergehenden voealsi) | «, m : «oder anudvara ist ein 
naealer lant, der des yerschluases der organe, die zur hildnng eiues 
wirklichen nasals nötig sind, ermangelt; bei seiner hervorbringung 
ist naaale resonanz verbunden mit einem gewiasen grade der oeff-
nung des mundesi). — A hangzó fölé kitett ékezet (pl. á, á, r) a 
hangsúlyt jelöli; hol a rendes hosaztiságjelzü vonáska (pl. «, Ti) 
helyett hajlított jel van (pl. n, u), ez jelenti a hosszú hangzó hang
súlyos voltát. Jelölik ez utóbbiakat így is : Ú, íi, ú stb. 

YII. UsLAB-SoHiEFNER és EiíCKEBT k a u k á z u s i adatainak 
hangjelzése, illetőleg ennek értékbeli meghatározása szerfölött bo
nyolult, gyakran homályos. Különös magánhangzók USLAR-SOHIBF-
NEBuél: udi (I., n, u «weichere anssprache: (t fastwie das a in dem 
französischen la; p,-wie e%in dem worte: Iteiirc; H.WIQ U in dem worte: 
?mő|abcház 2/; (ibezeichnet einen vocal, der zwischen dem rusaischen 
H und dem franz. e muet schwankt, aich namentlich, wenn es der 
einzige vocal eines wortes ist, einem dumpfen und kurzem u, im 
auslaut aber dem e muet nahert» 1 kürin //.- «htilt die niitte zwi-
schen M und Ml) || EEOKESTnél: a ; (duirz geaprochemi | oa : nnicht 
ganz 0 und nicht ganz a; im abchaaisohen zu anfang dea wortes 
•wie ein gedehntes a, oder mehr ^vie IUD) | ati ~ (KÍ ,• oft auch nicht 
ganz wie a und nieht ganz wie «» | ua (uá): nentspricht dem 
englischen ÍÜI) | i,y: «meist nicht rein und zwischen diesen lauten 
stehend)) | p; cnvird ganz kurz ausgeaprochen ; erinnert an das 
franz, e muet, alsó etwa in der mitte stehend zwischen y und 8 zu 
des wortes 1) | ü: dat ein schwiicheres a, welchea stets dumpf, wie 
im alawiachen ausgeaprochen wird». — EendkíviU változatos a 
gutturalis és sibilana hangok sora: ÜBLAii-BoHiEFNKunól vannak: k: 
«ist weit hárter, als das russische KD. Akasikuniük (Iák) nyelvben t 
(ife, í / , h', •/', c, i, p' besondere verstiirkungen. Dicse lanto bloss 
als verdoppelungen anzusehen hat insoferii aeine achwierigkeiteu, 
als dieselben nicht nur im inlaute, sondern auch im anlaute vor-
kommen)) 1 k,' g', t': Kaspirataei) 1 n/c'und //'habén eine aus-
aprache, welche zwischen k und k', g und (/' die mitte einnimmt.» 
I k': (list ein nicht ganz entsprechendea zoichen urn eine scharfe 
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aspiration des k auszudrücken; könnte etwa durch das russische 
KKX veranschaulicht werdenI) j g = (igrossrussisches r in ropa, 
ropofli)!) I ^'=((kleinrussisches r in densslben wörtern; im abcha-
sischen ganz dem h' analóg ausgesprochen mit einem nachtönen-
dem w, odei-Mi) | q : ((ist ein sehr guttiirales k»\q': ((entsprioht etwa 
der verbindimg von k;(, oder kh» | ^ : nist ein sehr gutturales '/» [ 
•/:, (list j mit naohklingender gutturaler média, als wenn man yg' 
schriebei) \"y : (lerinnert an den beim schnarehenhörbaren lauti) | 
•^': ((könnte auch dürch ky, kh ausgedrückt werden» | h: wnáhert 
sich mehr dem deutachen anlautenden h, als dem. fran. h aspiré; 
im awarischen im auslaute katim hörbar» | h: «ist ein reiner 
hauch und náhert sich dem russischen/i) \.h': ((wird mit einer 
bewegung des schlundes ausgestossen» | h': «ist ein h mit nach-
tönendem/, dem jedoch ausserdem noch ein vocalischer parasit 
anhángt: z. b. ih'y ,sprich' wird fást wie i/í/"?/ ausgesprochen» | 
'; ((bezeichnet den mit besonderer quetschung ausgestossenen ain-
laut)) II ERCKEBO'nél: kh : wist im grusinischen ein weicher kehllaut 
(% griechisch), da es kein k mit nachfolgendem hauchlaut li ist. 
In den östliohen lesghisehen sprachen muss kh, als ein zungen-
gaumenlaut bezeichnet werden, wobei die ziingenspitze dauernd 
nach dem unteren zahnfleisch gekehrt ist, wáhrend die seiten der 
zunge sich an die oberen backenzáhne anlegen, wobei der mund 
(lippen u. záhne) etwas geöffnet wird. Bei der aussprache des kh 
entsteht ein gewisses plötzliches aufhören des tones, ein gewisses 
knacken, eine kurze patise. Dasselbe gilt bei den lauten nh und 
th, sowie bei u und e am ende des wortes in kabardinischen» | 
k': ((im tseherkessischen = kh der anderen sprachen; hinter dem 
consonanten kommt ein sogenannter fester abschluss, absatz vor : 
ein abbrechen, so zu sagen knacken des lautes. Die explosion des 
vocals tíchliesst sich der des consonanten nicht unmittelbar an | 
^fc; ((in den ostlesghischen sprachen wird der laut in der kehle 
gebildet, und wird dabei der mund ein wenig geöffnet, die zun-
genspitze herabgedrückt; die seiten der zunge legén sich an die 
oberen backenzáhne. Im moment des ausspreehens, stösst die 
hintere seite der zunge an die kehlöffnung und eusteht daraus ein 
kurzer, freier, fást dumpfer laut an k erinnernd» [ kk: (üst ein 
doppeltes k; wird wie der vorige hervorgebracht, nur ist er dick 
(voUj und lautklingendi) ] q: nder meist tiefste, hohle, momentane 
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kehllaut; wird bervorgebraebt durcb eine starke V)erabning dea 
bintersten teiles der oberen ztinge mit deiu bintevaten ende der 
wölbiing des ganmens, wobei die luft momentán zusauimenge-
presst wird. Dieser laut ist so zu sagen knarrend, knistemdö | ,}.• 
(letwa balb so scbwacb (stark), wie das g, HOAVOIŰ in der intensitiit 
als in der füUe deslautes 5») \(ih: «scbarfer kebllaut; im grusi-
niscben der erweicbte momentane laut //; im tsoberkessisoben = 
arab. d, ein h mit keblkopf-r» 1 •/: «im ganzen, wie das doutsche 
eh; im abcbasischen mit einem laut der beim auswerfen des spoi-
chels börbar ist» \ •/, •/-/• (lAveieber gesprochen ein i (j) enthal-
tendi) I '/h : nein veratarktes •/ ; stimmbaíter reiblaut, mebr vorder-
laiingig, entspricbt dem y im Tecbmerisclien lautHystemi) | Jq: 
akriiftiger, als q» \ klq, klix- X^gh, 'i'/'.'/'' • «Htarke kebllaute, 
als ob sie aua den angefübrten bucbstaben in cinem laut 
zusammeugefügt, und mit einer plötzlicben unterbrecbung, 
einem absatz, ausgesprocben würden» | //^í;, rr/jj: nein .sebr 
pronoűcierter kehllaut im abcliasiecbeúi) | <r/y; (ám tscborkes-
siscben entspricbt dem beiseren arabiscben r, und wird mit 
einem energiscbeu exspiratiousstoss bervorgebracht". —- USLAE*"-
SoHiEFNBEnél: c, s és c .• (iscbíirfer als russ. u, iii, u; í (=: i j und z 
•werden im anlaut betonter silben faat wie doppelt ausgeapro-
cbeni) I é' {— e): dist fást ein doppeltes á (im awariscben faet wie 
tó), das verscbíirft in ff auftritt; ea tönt bier dom é (•— c) faet ein 
s (= R)ÍI I f'; íiist ein scbiirferes e; sowie aucb r in c! eine ver-
seharfung erleidet)) | l:: <dst ein scbiirferes s'{= Á)t> \ r : nbei des-
sen aussprache die zunge aucli durcb die ziibne geatossen wird, 
aber niebt die oberen zübne berübrti) | x.- uwird KO ausgespro
cben, als fürobtete man sich, dass ein doppeltes s werden könnte» 
A kasiktimük (lák)nyelv leírásában: nDer untergesetzto punktdrückt 
einen starkeren laut aus, namentlicb in í und c, N und .v (neben 
c, c, s, s). II EECKERTuél: s,s,c,r szokott hangórtékkol baaznált 
jegyek | te: «dieae form gibt den laut nicbt genau wieder, welcber 
so bauíig in allén kaukas. apracben vorkommt. Im abobasischeu 
werden bei seiner ausspraebe die zübne einander genübert, die 
zungenspitze wird an das zabníieiacb dor obcrziibne gericbtet. Im 
grusiniscben wird ic durch ein intensivea zusammendrücken der 
gaumenzabnorgaue liervorgebrncbt, was einen scbarfeu, pfoifenden 
ton bervorbringt, der gebildet wird durcli festés anlegen der zun-
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genspitze an den höchsten rand dermírzeln der oberzahne» | á = 
SS I dzv: (lannábernd entsprechend dem laut, den die form wie-
dergeben soll; dabei wird die zunge mit anstrengung an die ober-
zabne gelegt nnd schnell wieder zuriiokgezogen, wobei die ober-
lippe unbeweglich bleibt, die unterlippe aber nur mit dem áussers-
ten rande die oberlippe berührend einen bogén bescbreibt.) \ sv, 
év: «bei diesem laut treten die zahne nicht zusammen; die zunge 
bleibt unbeweglich, die luft wird gleichmássig zwisehen den lippeu 
ausgestossen, welche sich dem rande der sich nahernden ober-
undunterzahnezmvenden; bei seiner aussprache ist ein pfeifen 
horbar.) | s (é), z (z): «bezeichnen reibelaute zwischen s u. s, 
^ui , )^—Másféle hangcsoportokból való különösségek: ÜSLAEnáí 
t,d - tP, db (parasiticus labiálissal) | t: dst bedeutend harter, 
als t und wird mit stárkerem drucke der zunge an die zahne aus-
gesprochen» | ŷ.- p = t : t \ f, p': t, p =. g': g \ i, i>, í, í '; oman 
konnte versucht werden diese laute durch;^^, ti, Ül nn&'tql auszu-
drucken; um i auszusprechen, müssen die kiefer auseinander-
treten, die zunge seitwárts auf die unteren zahne stossen und die 
luft langs der mundhöhle vorübergleiten; l' wird mit gi-össerer 
anstrengung als l, und l mit grösserer anstrengung als V ausge-
sprochen; bei der aussprache von V ist ein scharfer kehllaut hor
bar)). — EBOKERTnél: ip, db: ((ein í, d mit besonderem nachdruck 
ausgesproohen, wobei eine zitternde bewegung der lippen hin-
zutritt, die eine reihe von p, resp. h hervorbringt)) | th: nm. 
grusinischen ein weicher, dauernder zungen-zahnlaut; die form 
gibt ihn nicht genau wieder, da í/t kein í mit nachfolgendem 
hauch ist, sondern ein gemildeter Maut ; etwas harter, wie das 
engl. ül i n : tlirough, throw. In allén übrigen kaukas. sprachen 
wird tó mit leiohtem hauch gesprochen» \ ph : «im abchasischen 
p mit leichtem hanchlaut fást an /"grenzend; sonst ein gemilder-
tesí), aber kein _p als hauehlauti). USLAE Í-hangjait EKCKERT thl, 
tkl betűcsoportokkal írja: thl: ((hat eine eigne dem englischen 
th und deutsehen scharfen s (ss) sich náhernde eigenartige aus
sprache)) ; ez tehát a mi írásmódunk osztják l hangja lehet | :(rr: 
«ist em stimmloser reibelaut und wird mit einem tiefen, durch die 
kehlkopf-enge hervorbrechenden ton ausgesproohen, der von einem 
schnarchen begleitet wird)) | ' = (,arab. 'ajm, ein laut durch den 
die folgenden vocale als kehliaute gesprochen werden)) 1 '; ((ist 
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der im kabardinischen besonders hörbare abriss dea lautea im worte 
selbst und eine art Torscblag (schAvacheu h biute.s) zu anfang des 
mit einem voeal beginnenden wortes, z. b. 'a ,band', da'on ,börGn'». 
Másutt: sDies zeichen drüclct eineii abriss, cúiuni anliult, ein 
plötzliches unterbrechen des lautes aus. Diose plötzlicbe unter-
brecbiing, das momentane verweilen der stimme diesev abrias im 
lant, wie ein erneutes atemholen, das sich zeigt, wenn der ab-
.gerissene consonant und der darauf folgende vocal eine unter-
breeliung bietet, kommt am híiufigsteu nacb k YOT«. 

Főbb források és rövidítések jegyzéke. 

Ahlqu. = Dr. AUGUST AHLQUIST : Über die Spracbe der Nord-
Ostjaken. Spracbtexte, Wörtersammlung und Grammatik. I. 
Abtheilung. Spracbtexte und WörterHammlung. Helaingfors, 
1880. — Eendesen szótári adat mellett. Kzövegböl vett idéze
teknél kitéve: Ostj. Texte. 

—: KultW. = A. Ahlq.: Die Kulturwörter der westíinnischen 
Spracben. Ein Beitrag zu der alteren Kulturgeschichte der 
Knnen. Deutsche, umgearbeitete Ausgabo. Helsingfors, 1875. 

—: Mordv. Gr. = A. AHLQ. : A êrsuch einer MokHcha-Mordviui-
schen Grammatik nebst Texten und Wörtervorzeicbniss. St.-
Petersburg, 1861. 

Andersen: Stud. = NICOLAI ANDEESON : Ktudien zur Vergleicbung 
der indo-germanischeu und finniscb-ugriscben Hpracben. Idézve 
a (lYerbandlungen der gelebrton Estnisobun GoKellschaft zu 
Dorpati) folyóirat IX. kötetének lapszámozásával. 

—: Wandl. = N. Anderson : Wandlungeii der anlautonden den-
talen Spiráns im Ostjakischen. Ein Beitrag zur ugroiinnisebGu 
Lautlehre. St. Petersburg, 1S9H. 

av. = avesztai, a Zend-Aveszta nyelve = zd. ÍA kaukázusi avar 
nyelv jelzése mindig egó.sz kiirással történik.] 

Balassa-Simonyi: TüzMNy. :=.-. BALASSA J(»ZHEP ÚH SIMONYI ZSIG
MOND : Tüzetes Magyar Nyelvtan történeti alapon. I. Magyar 
hangtan és alaktan. Budapest, 181)5. 

Bálint: Párhuzam = SZENTKATOLNAI BÁLINT GÁnoii: Párhuzama 
magyar és mongol nyelv terén. Madmr-Monyhol kliojor klieU 
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adalitkhakho hicsik (Magyar-mongol két nyelvet egyenlítő irat). 
Budapest, 1877. 

Besse : Voyage = JOANNE BESSB (Ógyallai Besze János): Voyage 
en Crimée, au Cauease, en Georgia, en Armenie, eu Asie-
Mineure et á Constantinoi^le, en 1829. et 1830. pour servir á 
riiistoire de Hongrie. Paris, 1838. 

Beregszászi: Áhul. d. Hung. Spr. = PAŰLTIS BBBBGSZÁSZI : Ueber 
die Aehnlichkeit der hungarischen Sprache mit den morgen-
Ifindischen nebst einer Entwickelung der Natúr, und mancher 
bishero unbekannten Eigenschaften derselben. Leipzig, 1796. 

Beszt. Szósz. = PiNÍLY HENEIK : A Beszterczei szószedet. Latin-
magyar nyelvemlék a XV. századból. Budapest, 1892. 

B E . : Skr. Wb. = OTTÓ BÖHTLINGK und EUDOLPH EOTH : Sanskrit-
Wörterbuch. Herausgegeben von der kais. Akademie der Wis-
senschaften. I—VII. St.-Petersburg. 1855—75. 

Biidagov = JTasapa, Ey^aroBTi: CpaBHHTejitimfi OjioBapi) Ty-
peiíKO-TaTapcHHXTí iiapiJHiö (A török-tatár nyelvek összehason
lító szótára) I—II. St.-Petersburg, 1869—71. 

Budenz : MUgSz. = BUDENZ JÓZSEF : Magyar-ügor Összehasonlító 
Szótár. Budapest, 1873—81. 

—•: Összeh. Alakt. = B. J . : Az ugor nyelvek összehasonlító 
alaktana. Budapest, 1884—94. 

Capp. = GAEL CAPPELLEE .- Sanskrit. Wörterbuch naoh den peters-
burger Wörterbüchern bearbeitet. Strassburg, 1877. 

Oassel: Magy. Alt. = SELIG OASSEL : Magyarische Altertümer. 
Berlin, 1848. 

Castrén ~ M. ALEXANDEE CASTEÉN'S Versuoh einer Ostjakischen 
Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichniss. Herausgegeben 
von ANTON SOHIBPNEE. II-te Auflage. St.-Petersburg, 1858. 

— : Burj . = M. ALEXANDER CASTEÉN'S Versuch einer Burjatischen 
Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeiohnisse. Herausgeg. von 
ANTON SOHIBPNEB. Öt. Petersburg, 1857. 

Cuno = JoHANN GusTAv CuNo: Porschungeu im Gebiete der 
altén Völkerkunde. I. Die Skythen. Berlin, 1871. 

Dankovszky: Magy. nemz. marad. = DANKOVSZKY GBEGBLT: 
A Magyar Nemzet maradókai az ösi lakóhelyekben. Pozsony, 
1826. 

Diefenbach: Völkerkunde. = LOE. DnaPENBAOH: Völkerkunde 
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Osteiiropas, insbesondere der Haemos-halbinsel mid der unte-
ren Donangebiete. Darmstadt, 1880. I—II. 

Donner: Vgl. Wb. = Dr. OTTÓ DONNBB: A^ergleicbondea Wörter
buch der fimiiscb-ngrisohen Spraehen. I~1II. Helsiiigfors, 
1874.-88. 

dig. = digori osszót nyelvjárás. 
Erekért: Kauk. Spr. = E- von EKOKEBT: Bie Spraehen des Kau-

kasischen Stammes. I--IL Wien, 1895. 
Erdélyi: Spr. d. Stammverw. = JOSEPH EEX-)ÉIA'I: Spraelje der 

Stammverwandten der üngarii im Kaukasua in 490 Wörtern 
dargestellt und mit hixngarischen vergliehen. Proaaburg, 1826, 

Fidk: Árják és ug. = Pick KÍUOLY : Az Írják és Ugorok érint
kezéseiről. HuszKA JÓZSEF «Székely Házu czíniű műve mellék
letéül, Különnyomat. Budapest, 1894. 

Geiger Hb. = Dr. WILHELM GEIGEB: Handbuch der Awesta-
sprache. Grammatilc, Chrestomathíe und Glo.s.sar. Erlangen, 
1879. 

—: Bal. = Dr. WiLHELM ^GEIGEB : nEtymologie dea Balüíííi) és 
öLehnwörter im Balüci)) értekezései az (lAhhandlungeu der 
Philosophiseh-philologischenClasse dea kön. Bayorischeu Aka-
demie der Wi8senschaften». XIX. Bánd. I. Abtheil, (Az idéze
tek mellett kitett számok e kötet lapszúinait jelzik). 

Greaetz Wb. = ABVID GENBTZ : Wörterbuch der Kola-lappisehen 
Dialekte nebst Spraehproben. Megjelent a nBidrag till Kilnne-
dom af Einlands Natúr och Eolk. ütgifna af Finska Vetens-
kapg-Societeteni) kiadványsorozatban (Helsingfors, 1891.). 

•— OP. = A. Genetz: Ostpermische Sprachstudien. Helsingfors,, 
1897. Különnyomat a Suonialais-Ugrilaisen Seuran Aikakaus-
kirja (Journal de la Socióté Einno-Ougrienne) XV. kötetéből. 

Grassro. Wb. = HBEMANN GEASÖMANN : AVörterbuoh zum Big-Veda. 
Leipzig, 1873. 

Gyöngy. Szót. =:= MELIOH JÁNOS : A Gyöngyöai latin-magyar Szó
tártöredék. Budapest, 1S98. 

Halász = Dr. HALÁSZ IGNÁOZ : Svéd-lapp nyelv. I. Lule- ós l'ite-
lappmarki uyelvmutatványok és szótár. Budape,st, 1885. (Ugor 
Füzetek 7. sz.). — VI. Pite-lappmarki azótár ÚH nyelvtan rövid 
karesuandói lapp szójegyzókkel. Budapest, 189ü. IV. Déli
lapp szótár. Budapest, 1891. (Ugor Füzetek 10. az.). 
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Horn = PAUL HOBN: Grandriss der Neupersischen Etymologie. 
Strassburg, 1893. Megjelent a nSammlung Indogermani.scher 
Wörterbiicheri) IV. kötetében. (Lapszám-idézetekkel.) 

Hübschm. EO. = H. HÜBSOHMANN : Etymologie und Láutlebre der 
Ossetischen Spraehe. Strassburg, 1887. (Lapszám-idézetekkel.) 

— Pers. Stud. = H. HÜBSOHMANN : Persische Studien. Strassburg, 
1895. 

— Arm. Gr. = H. HÜBSOHMANN : Armenische Grammatik. L Theil, 
Armenische Etymologie. I—H. Leipzig 1895—1897. Megjelent 
az olndogermaniscbe Grammatikem) VL kötetében. (Lapszám-
idézetekkel.) 

Hunfalvy: Osztj. = HÜNFALVT PÁL: AZ Éjszaki Osztják Nyelv 
VoLOGODSZKi fordításainak és orosz-osztják szótárának alapján. 
Budapest, 1875. A Nyelvtud. Közlem. X. kötete. 

J e r n e y : Kel. Ut. = JBBNEY JÁNOS: Eeleti utazása a magyarok 
öshelyeinek kinyomozása végett. Pest, 1851. H. köt. 

Justi Hb. = FERDINÁND JUSTI : Handbueb der Zendsprache. Alt-
bactriscbes Wörterbuch. Grammatik. Chrestomathie. Leipzig 
1864. 

Klapr. = Jüiiius VON KLAPEOTH : Kaukasiscbe Spracben (1. fentebb 
8. 1.). — Asia Polyglotta. H. kiad. Paris, 1831. 

Máty. Nyhas. = MÁTYÁS FLÓEIÁN : Magyar-árja nyelvhasonlatok. 
Pécs, 1857. 

— Finnít . Törekv. = M. E . : A magyar nyelv flnnítési törekvések 
ellenében. Pécs, 1857. 

— Észrev. = M. E.: Észrevételek finnezö véleményre stb. és ujabb 
magyar-árja nyelvhasonlatok. Pécs, 1858. 

Miklós. EW. = EBANZ MIKLOSIOH : Etymologisches Wörterbuch 
der Slavischen Spracben. Wien, 1886. 

— Eremdw. = Fr. Miklosich : Die Eremdwörter in den Slawischen 
Spracben. 1867. A »Denkschriften der phil. hist. 01. der Aka-
demie der Wissenschaften in Wienn XV. kötetében. 

— Türk. El. = Fr. Miklosioh : Die Türkischen Elemente in den 
Siidost- und Osteuropáisohen Spracben. Ugyanott a XXIV. és 
XXV. kötetekben. 

— Slav. El. = Fr. Miklosich: Die Slavischen Elemente im Ma-
gyarischen, 1871, A Nyelvőr XI. kötetében megjelent magyar 
fordítása nyomán idézve. 

o 
Munkácsi B. JVrja én kauk. elemek. 
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Miller: Osset. Etjud. = BceEOJio;i;a Mnajiepa OceTHHCKie ctoo^H. 
I, OceTHHCKie TeKCTH. II. Hscjrlî OBaiiiü. MocKBa 1881—1882. 

MTsz. = SziNNYEi JózsEXi': Magyar Tájszótár. I 11. Budapest, 
1893—96. 

Murm. = SzAMOTA ISTVÁN : A Murmelius-fóle latin-magyar szó
jegyzék 1533-ból. Budapest, 1896. 

NyK. = Nyelvtudományi Közlemények. 
Nyör = Magyar Nyelvőr. 
NySz. = SZARVAs-SiMONYi: Magyar Nyelvtörténeti Szótár a leg

régibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. I—III. Budapest. 
1890—93. 

Paasonen: Mordv. Lautl. - H. PAASONBN: Mordvinisobe Laut-
lehre, Helsingfors, 1893. 

— Türk. Lehaw. = H. Paasonen: Die Türkiscben Lebnwörter 
im Mordvinischen. Helsingfors, 1897. Különnyomat a Journal 
de la Société Finno-Ougrienne XV. kötetéből. 

— Kielellisia, = H. Paasonen: Kielellisiá lisiá Suomalaisten 
sivistysbistoriaan. Helsingfors, 1896. (Lapszám-idézetekkel.) 

pahl. = pablavi (peblevi), szasszanida korbeli perzsa nyelv. 
Pápai = Déli-osztják Szójegyzék. Dr. PÁPAI KÁROLY gyűjtései alap

ján összeállította dr. MUNKÁOSI BERNÁT. Különnyomat a NyK. 
26. kötetéből. Ugor Füzetek 12. sz. 

Parrot = J. L. PAREOT : Versuch einer Entwicklung der Spracbe, 
Abstammung, Gesohicbte, Mytbologie und bürgerlicben Ver-
háltniase der Liwen, Látten, Eesten mit líinblick auf einige 
beuacbbarte Ostsee-Völker. Stuttgart, 1828. 

Patrubány: Abhandl. = Sprachwissensobaftlicbe Abbandlungen. 
Herausgegeben von dr. LUKAS VON PATBUBÁNY. I. Budapest, 
1897—8. 

Quigstad: Nord. Lebnw. = I. K. QUIGSTAD: Nordisclie Lebn
wörter im Lappiscbeu. Cbristiania, 1893. 

Eadloff: Türk. Wb. = Versuch eines Wörterbuches der Türk.-
dialekte von Dr. W. EADLOFF. I—VII. Lief. St.-Petersburg. 
1888-95. 

Reg. = EEGÜLY ANTAL cseremisz ós mordvin szótári gyűjtései 
BUDENZ JÓZSEF szerkesztésében a NyK. III, ós IV. köteteiben. 
A tőle idézett vogul adatok kézirati hagyatékának másolatából 
valók. 
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Hősen = GBORG. EOSEN: Oasetisebe Spraehlehre, 1846. 
ScMefner: Osset. Tex. = A. UlHonepT.; OceTHHcide íreKCTbi, 

coöpaiiHHe ^an . ^loHKaflse H Bac. líopaeBHMi.. St. Petersburg> 
1868. 

ScUagl i Szój. = SzAMOTA ISTVÁN : A Schlágli Magyar Szójegyzék 
a XV. század elaö negyedéből. Budapest, 1894. 

Schmid t : Wb. = Mongolisch-deutacbes Wörterbuoh von I. J. 
SoHMiDT. Herausgegeben von der kais, Akademie dea Wiss en-

schaften. St.-Petersbnrg, 1835. 
Schrader : Sprachvgl. = 0 . SOHRADEE : Sprachvergleichung und 

ürgesohichte. Linguistiach-historiache Beitráge zur Erforsohung 
des indogermanischen Altertums. Zw.eite vollstandig umgearbei-
tete und betráchtlich vermehrte Auflage. Jena, 1890. 

;Setala: Áannehist . = E. N. SBTALA : Yhteissuomalainen Áanne-
historia. I. Yhteisauomalaisten klusiüien história. Luku yhteis-
suomalaisesta áannehistoriaata, II. Spirantit, nasaalit, likvidat 
ja puolivokaalit. Helsingfors, 1890—91. 

S jögren : Osset. Sprl. = Dr. ANDE. JOH. SJÖGEBN : IpoH AeBsa-
raxyp, daa ist Oasetisebe Spraehlehre nebat kurzem osaetiseh-
deutschen und deutscb-ossetiseben Wörterbuche. St. Peteraburg, 
1844. 

Spiegel : Keüinschr. = F E . SPIEGEL: Die altpersisoben Keil-
inschriften im Grundtexte mit Übersetzung, Grammatik und 
Glossar. Zweite auü. Leipzig, 1881. 

S tacke lbe rg : Irano-fin. Otn. = Bap. P. P . IIlTaKeabÖeprii: 
HpaHO-q>iiHCKÍH jteECHicajiBHbiH OTHOmeHifl. Különnyomat a 
moszkvai régéazeti társaság BOCTOIEHH ^peEHOCTH kiadványa 
I. kötetének 3. füzetéből. Moszkva, 1893. (Ez utóbbinak lap
szám-idézeteivel.) 

szkr. = szanszkrit. 
tag . = tagauri-osazét nyelvjárás. 
Thomsen: Einfl. = WILHBLM THOMSEN : Űber den Einfluss der 

germaniscben Spraohen auf die flnnisoh-lappischen. Halle, 
1870. A szerző (iDen gotiske sprogklasses indflydelse pá den 
íinskei) (Kopenhaga, 1869.) czímű müvének SiEVBEstöl adott 
német fordítása. 

—•: Berör .=Wilh.Thomsen: Beröringermellem de finske og de 

8* 
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baltiaké (litauisk-lettiske) Sprog. En sproghistoriak Underao-
gelse, Eebenhava, 1890. 

Tjsz. = Magyar Tájszótár. Kiadta a Magyar Tudós Társasági 
Budán, 1838. 

Tomasch.: Pam. = WILHELM TOMASOHEK: Centralasiatische Studien. 
II. Die Pamir-dialekte. A dSitzungsberichte der Phil. Hist. Cl. 
der kais. Akadémia der Wissenschaften in Wieno 96. kötetének 
(1880-iki évfolyamának) lapszámaival idézve. 

—: Skyth. = W. Tomasch ek: Kritik der altesten Nachrichten 
' über den skythischen Norden. A. Sitzungsber. 117. kötetének 

(1889. évfolyamának) lapszámaival idézve. 
Troj. = B. n. TpOTmidií: HepeMuccKO-pyccKiíi OjiOBapi,. Kasaiib, 

1895. 
Uslar: Avarsk. jaz. = BapoHi, n . lí. Ycaapi.: Bmorpaínsi KaB-

Kasa. 33HK03HaHÍe. III. ABapcidfi HBHKT. (Avar nyelv). Tiw-
jiHci,, 1889. 

Uslar-Schiefner = A. SOHIEFNBE : Ausführlicher Berioht über des 
Generals Báron PÉTER von USLAE Abchasische Studien. St. Pe-
tersburg, 1863. Mémoires de l'Académie Impóriale des Scien
ces de St. Pátersburg, Vll-e série. Tome YI., No 12. — Aus-
führl. Ber. über. Báron P. v. Uslar's Awarische Studien. St. Pb. 
1872. Mémoires Vll-e ser. Tome XVIII., No 6. — Ausführ. 
Ber. über Báron P. v. Uslar's Kürinische Studien. St. Pb. 1873. 
Mémoires VII-e ser., Tome XX., No 2.—Ausführl. Ber. über 
Báron P. y. Uslar's Hürkanische Studien. St. Pb. 1871. Mémo
ires Vll-e sér., Tom. XVII. — Ausführl. Ber. über Báron P, v. 
Uslar's Kasikumükische Studien. Mémoires VlI-e sér. Tom. X. 
St. Pb. 1876. •— Tschetschenzische Studien. Mémoires Vll-e 
ser. Tom. VII., No. 5. St.Pb. 1864. — Versuch über die Sprache 
der Uden. Mémoires Vll-e ser. Tom. VI., No. 8. St.Pb. 1863. 

Whitney: Ind. Gram. = WILLIAM DWIGHT WHITNEY: Indische 
Grammatik, umfassend die klassische Sprache und die álteren 
dialecte. Aus dem englischen übersetzt von IÍEINRIOH ZIMJIEE. 
Leipzig, 1879. 

Wied. = P. J. WiEDEMANN: Syrjanisch-deutsclies AVörterbuch 
St. Petersburg, 1880. 

Vog., Votj. = Saját votják szótárambóf (A Votják Nyelv Szótára. 
Budapest, 1896.) ós vogul gyűjtéseimből való adatok. 
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zd. = av. 
Zolotn. = H. H. 3o,̂ IOTHĤ KiH: KopneBot HyBamoKO-pyccKÍH 

CuoBapi. (Csuvas-orosz gyökszótár). Kasaiii., 1875. Saját hang
jelzésem átírásával idézve. 

V. ö.: Eökép oly egyeztetéseknél alkalmazott jelzés, melyekben 
az idézett adatok történeti kapcsolatát egyelőre nem tartom 
teljes biztossággal igazoltnak, melyek tehát inkább a további 
kutatásban való szemmeltartás pzéljából vannak fölemlítve, 
illetőleg tárgyalva. 

< : Szokás szerint azt jelenti, hogy a szögbe foglalt adat eredetije, 
a csúcs mögé helyezettnek. De félreértések kikerülése végett 
megjegyzem itt is, hogy midőn a finn-magyar és árja (iráni), 
illetőleg kaukázusi adatok kapcsolata van vele jelezve, a ván
dorlás irányának meghatározása csak általánosságban értendő ; 
tehát pl. magy. arany < av. zaranya nem azt jelenti, hogy a 
magyar szó éppen az avesztainak átvétele, hanem csupán azt, 
hogy ezen av. alak kimutatható leghűbb képviselője, vagy 
mása annak az ismeretlen iráni nyelvből való alaknak, melyet 
a magyar nyelv s rokonai átvettek. Ha a finn-magyar szavak 
szanszkrit, vagy kaukázusi szavakkal vannak így egybevetve, 
korántsem értem, hogy éppen a szkr., vagy a jelzett kaukázusi 
nyelv a közvetetlen forráaterület; hanem hogy a szó általá-

• noaságban árja vagy kaukázusi nyelvkörhöl való. Ott, hol va
lamely finn-magyar adaton a különös osszét, szkr., vagy más 
nyelv sajátságai jelentkeznek, ezt a tárgyalás külön is ki
emeli. De akkor sem értendő, hogy az illető szó éppen az 
osszétból, vagy szanszkritból való ; mert kutatásaink mai áEás-
pontján ép oly kevéssé határozhatjuk meg a magyarral s 
rokonságával érintkezésben állott árja és kaukázusi nyelveket, 
mint nem ama csuvas-szerü ugor-törökséget, honnan a ma
gyarnak legtöbb régi török eleme való. 



I. 

M a g y a r Szójegyzék. 

1. Magy. ág: 1. szigony-ág, villa-ág (idie zahne, zacken einer 
gabel)); ágas ufogas; assula dentata, asser clavatua; hange-vorrich-
tung, rechens (szeges, ágas fa i.i(i\sNom-m ligmimi)); wköesögtartó 
oszlop faszögekkel)),- (Székelység) «a kocsi rúdját kétfelöl összefog
laló horgas fai); cigocs, águcs (Göcsej) id.; három ágú «tridens».— 
^. fa-ág, folyó-ág, nemzetség-ág aramus; pars fluminia; genus, 
generatio; articulus, pars; ast, zweig; arm eines ílusses; zweig,, 
linie einer familre, od. eines geschleehtes; artikel, teil, abteilungs; 
ágaz-ik, ágoz-ik nfrondeo; sich in zweige teilemi ; ágas nramosus, 
frondosus; astig" (NySz., MTsz.). 

Finn onke- (nomin. önki) (ihamus piscatoriusn; önki- «hamo 
piscarii) I észt ong (génit, mne) nangel, angelhakeni). 

Lapp: Lule vuogga (pliir. vuokka') tiangeb) | Pite vwggay 
jjMfcö (langeli), vwggu- «angelni) | Pm. vuogga, vuögga ((angel», 
oaggo- ((angeln» (HALÁSZ, WIKLTJND) || téri vhik, kildini vimk, noto-
zeroi vuokk (ia.ngeh, vuokke-, viiagga- (langelnn (GENETZ Wb. 144). 

Cseremisz óngo aschlinge, türangeb) (UCTJUI; TBOJ. 41.); 
(tansa, henkel eines gefássesi) (itea.). 

Zűrjén vug «stie], griff, handhabe, henkel, bügel» (kosa-vug 
((griff am sensenstieb); WIBD.) | permi vug ((henkel, grilf» (GENETZ 
OP. 30.) II votják vug (Jel.) ((bogén, henkel an gefiisaen)) (gorsok-
vug ((topfhenkel))). 

< Szkr. áfihi- 1. (íhaken, klammer; die deckel der tiegeln; 
2. ((die biegung zwischen arm u. hüfte, seite, brust, herz, achoss; 
seite, náhe)) (az anö-, ac- ((biegem) tÖből; BB. Skr. Wb. I : 4G; 
GBASSM. Wb. 13.) jl av. an/cM-((bakeni) (JUSTI Hb. Ki.) = gör. 
O'YXO?, lat. uncus ((haken, widerhakeni), ófelnóm. ango östaehel, 
tiirangeb), angul (istachel, spitze, fiiaohangeli), középfelném. 
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angel (ifischangel, türangel)) j angolszász ongel «angelhaken», 
onga (istacheb) (KLTJGE). 

Szemben BuDBNzzel, ki e szót a finn-magyar nyelvek eredeti 
tulajdonának magyarázza (MUgSz. 717.) már előbb volt alkalmam 
rámutatni annak árja másaira (Ethnogr. V : 177.), melyekből látni 
való, hogy benne közös ősi finn-magyar átvétellel van dolgunk. 
Föltűnő, hogy a rokon nyelvi megfelelők jelentésköre a «hakeni) 
értelemre vonatkozik, míg a magy. ág e mellett még a szkr. ánka-
(iseite))-féle jelentésének is megőrizte több fejleményét (a fa oágaii) 
= ((oldalhajlatai»)• Megjegyzendő, hogy az «ast, zweigD-féle jelen
tés is mutatkozik a szanszkritban, jelesül ezen képzésben: ankurá-
(íjunger schoss, sprösslings (BE. Skr. Wb. I : 4-7.). V. ö. ehhez: 
magy. agár (Csallóköz) «fűzoserjékkel benőtt zátony» (MTsz.) ós ÉV. 
ánké7- «terebélyes!) (ankér taVéxpöj jitv ((terebélyes csúcsú fa»). — 
A nramus, pars, articulusi) jelentésű magy. ág-xií nézve külömbeii 
számbavehetö még: szkr. ánga- nglied, glied des körpers; teil eines 
ganzen; bestandteil; ergánzung, anhangi) (BE. Skr. Wb. 1 : 5 0 ; 
CAPP. 3.). 

A szkr. áiika- ((hakeno szóval egybefüggő képzés: osszét 
ángur (ihaken, angel» (HÜBSCHM. E O . 23.). Ennek külön közös 
őskori átvételei: cserem, ewíyer, cserM. angir nangel (y^o»iKa»; 
TROJ. 87.), ánger (CÁSTBÚVÍ); innen: engerjam (dch ,angle» [zürj. 
vtígir ((angel)), vugral-, vugirt- ((angeln» (WIED.) | vogul: 'ÉiY.van-
kér ((haken, griff, krümihungi) (vankérin jnv ((gekrümmter stock))), 
vwn](ért-, vanyjit- ((mit einem haken (z. b . bootshaken) zieheu)) ; 
PV. vq,yrép ((bootshaken» (a szókezdő ii járulék-mázsalhangzóra 
nézve 1.' alább 139. L) | osztják: ÉO. vanyrép, vankrép ((krücke, 
ofenkrückei) (AHLQ.), mely mellett ]^0. ugor ((haken)) zűrjén jöve
vényszó ( = zürj. vugir). —. A szkr. ánka-riík. egy másik képzése : 
ankugá- ((haken; angelhaken; der haken; der haken zum heran-
ziehen der zweige u. zum abbrechen» (BE. Skr. Wb. 1:47; GEASSM. 
Wb. 13.). Ezt tükrözik a votják vugeé (Mai.) = Sar. vug, Jel. vicz 
((krummes holz, bogén ;geigenbogen; dasdemgeigenbogen áhnliche 
werkzeugzum schlagen der wolle)) = zürj. vudi obogén)) s talán a 
göcseji ((horgas fát)) jelentő ágocs, águcs képzés is. K a u k á z u s i 
nyelvekben egyezések: grúz, mingrél ankesi, aYa.net ankes ((angel)) 
(ERŰKÉRT : Kaukas. Spr. 41.). 

2. Magy. agár ((molossus, vertagus, canis venatieus; wind-
hund (NySz.); (deporarius)) (Schlágli Szójegyz. 1471. sz.); székely 
agár ((soványs (t. i. mint az agár; MTSz.). •— agarász-ik ((vertagis 
venor; windhetzen, mit windspielen jagen» (NySz.). 

Vogul: ÚJ. elkér, VN. oqkér, IN. q,kér (ddeiner haushund 
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(MaaeHtKaa rocno^cKaH co6aKa)»; EEGULYnál: agár, akar dkleiner 
hausbund, zimmerhund». 

Osztják: ÉO. akar (írussisclier himd mit laugen obren» 
(AHLQ.). 

< Kaukázusi: avar egér (gen. agnl; plur. űgrul) «jagd-
hundi) (USLÁB-SOHIBPNEE: Awar. Stud. 91.1.)-

Hogy az avar egér kezdő hangzója a genitivus-tönek s a magy. 
agár, vog. akér alakoknak megfelelöleg eredet szerint a lehetett, 
mutatják a következő analógiák : avar glúido (gen. ghadll) örabe» 
= dido qvadi, Iák ykathu, &gnl y_vathu id, (EBOKBRT: Kaukas. Spr. 
115.) I avar keto (gen. kaülj «katze« (ÜSIÍAR-SOHIEPNEB : Avar. 
Stud. 11.), khetha, midá gedu, dido ketu (ERCKEKT: 8!.).) ((katze» = 
kaitach gatá, ebürkilin gata, tabasszarau kathu, gathv,, arcsin 
gatu, láz, mingrél katu {= vog. kád) id. | avar heiíi' dkalbit (gen. 
haSÚ) = ujper. haca, pahl. bacak ujuuges (von tier u. men-
scben))) | avar;^er (EEÖKBET : ;/n-őr; 74. L) «beu, gras» {gen.yanl) — 
kaitach, akusa, ebürkilin qar id. | mw yjiete [Qen. /Jiaül) dfussu : 
kürin khvac id. (ERŰKÉRT ; 68.1.). Mint avarból való átvétel érthető 
az osszét yegar,*) Igar (íjagdhundi), melyet HÜBSOHMANN idegen 
eredetű szónak jelez (EO. 13, 125.). Végső forrásuk szerint kaukázusi 
jövevényszók lehetnek a kirgiz igar (VÁMBÉRY: Magy. Ered. 289.), 
baraba-tatár igar .((jagdbunds (EADLOFF : Wb. 1425.) ós teleut Mar 
((jagdhund, bühnerhund» (u. o.) 'is, melyekkel azonban közvetetle-
nűl nem lehet sem a magy. agár, sem a vogul-osztják akér, akar 
alakokat egyeztetni — mint ezt VÁMEÉRY (Magy. Ered. u. o.) ós 
ujabban GOMBOOZ ZOLTÁN tette (NyK. 28 : 151.) — részint mivel a 
hangzók alkata lényegesen eltérő, részint mivel az altáji teleut-
tátár nyelv érintkezése a vogul-osztjákkal még eddigelé nincs iga
zolva. A magy. agá/r átvételei a szomszédos nyelvekben: szerb ogar, 
cseh oliar, lengyel ogar, alszorb lioqof, továbbá rumuny oqar cjagd-
hundi) (1. MiKLosioH: BW. 220.1.)'. 

Kérdés, van-e s minő a kapcsolata az idézett (lagárw sza
vaknak a balkáni nyelvek gagar «jagdhund» szavával (oszmanli, 
bolgár, szerb zagar, albán zagar, zar, újgörög CaT p̂tov, Cafoípoíi. 
CajápO? Nézetem szerint megfejtik ezt a georgiai nyelveknek 
következő (ihund» jelentésű szavai: láz ^'ogor, mingrél gogori \ 
grúz saghli,^^) ingiloi saglú (EaoK.), melyekhez a cserkesz nyel-

_ •*') V. ö. a í/ (= j) előtételére nézve; osszót-tag. ylifs (istute» 
=_dig. afsci id., av. aspa- «pferd» | tag. yii, dig. yen \<Hu, Hu) 
((ein» = av. aem- id. | dig. yey ceisu = tag. ?/, 'av. ar/ji- id. (1. 
HÜBSOHMANN BO. 89.) 

*•*') Összefügg-e ezekkel az indiai eredetűnek tartott ujperzsa 
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vekből csatlakozik: csecsencz .íj'eZij z'ali »buiid» (EROKÉET 86. 1. ; 
V. ö. még iari (ihund» : KLAPBOTH «Sprachatlasi)). Ezek a bal
káni alakokhoz képest eredetiek, mi kitűnik a szvaneti áegh, min-
gról ioc (diund)) szavakból, melyek szerint t. i. a sogo-ri, gogo-r, 
gagh-li, mgli-l a kaukázusi nyelvekben szerte elterjedt s innen 
eredt jövevényszavainkban (pl. bogár, bokor, kenyér, piczurka 
stb.) is többször található -ri (-ra, -re, -r), -li {-la, -le, -l) képzö-
vel^') vannak szerkesztve. Az ilyképpen kifejlö zagh, ^agli-, iegh-
féle tö a szó eredetének kutatásában még további nyomra vezet ; 
hasonló t. i. az «eb)) szava az iránságban, így: ujper. sary, se*?, palil. 

sa~/'al nschakab) = török caqal, afghán cagal, európai sakál (1. 
HÜBSOHM. Pers. Stud. 80.) ? Megjegyzendő, hogy a keleti házi eb 
igen gyakran elfajult sakál. 

^) Ily képzések példái EEOKEBT könyvében: kubacsi cluva 
(ibergi) : chürkilin duvura, akusa dubura id. (45. 1.) | avar migei, 
mege£, csecsencz mas (ibart» : águl mu^ur, tabasszarán mugiri, 
mugri, rútul micri, buduch migar id. (44.) | kubacsi maq, and 
beyjií (ibirkei) : avar maqar id. (47.) | kürin, buduch, dzsek fit, 
(ibroti) : gmz p'uri, ingiloi jjitr id. (48.) | avar íMo, tkley, dido tkle 

• ((brückei) : and tkleru, karata thleru id. (49.) | rútul ge, czachur 
gey_ «brüokei) : tabasszarán gar, karr, gac id. (u. o.) | avar dcu'a 
<ifischi): csecsencz dőára id. (64.) [ águl nntcii <(fluss» : rútul 
nutcur id. (65.) | varkun thu, kaitaoh thaa, chürkilin thoay (ifus8»: 
udi tliur id. (68.) | kürin éeb, czachur gab (dehmi>: avar cabar id. 
(95.) I iatái' gögem, and kokoin, varkun gumge (ipflaumei) ( = magy, 
kökény): láz qomuri id. (113.) | mingrél dcuje (iroggenu : grúa 
dévari id. (118.) | kubacsi, va,vkun maca, maica (ischafj): lázmcyjiri, 
grúz mcyvari iá. (121.) | dzsek gi, varkun cimi «schweif» : buduch 
gibir, xutul Mbur id. {116.) | abadzech to, kabardin qo (ischwein»: 
ingiloi ghor, grúz ghori (mingrél gheíi) id. (126.) | mingrél h£a, 
grúz mze (isonnei) : láz bzora id. (130.) | avar teua, tcoa, tea, karata 
coa «steril» : akusa ^uan, kaitach aitri id. (135.) | kubacsi meyka 
(ibrusti) : akusa meykere, chürkilin viiykiri id. (50.) || szvanéfc 
Ihyan (dangjáhrigi): grúz, mingrél j(anieri id. (302.) | grúz hóéi 
(ikind»: mingrél iosire (íjung)) (91, 167.) | águl öici,j?icvchinna-
lug misi, and mici «klein»: tabasszarán bicir, picur, grúz mcire 
id. (168.) — szvanet gu (iherz»: mingrél guri, grúz guli id. 
(302.) I kubacsi, varkun tcika «&oh» : mingrél tcqiri, grúz tcqili 
id. (64.) I kubacsi bikk, varkun bik, bikh, bek díopf»: avar biker, 
czachur bukol id. (92.) | Iák maj (inase» : and mahar, karata 
mayar, csecsencz mára, dido mali id. (107.) | varkun jtisi, and 
j'ós%, jasi, aYHV jac, yac/«toohter».: mingrél osuri, grúz asuliiA. 
(140.) II águl x^va, dzsek khagaj úiocho : chürkihn /t'aZa, yval 
i d . (167 . ) •• • . 
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sag, sak, km cl s eh ((hnnd», melyet HÜBSOHMANN ^(Pers. Stud. 76.) 
a méd aícáxa (ihnndi) óperzsa "•̂ sa/ca változatából (v. ö. av. aspa 
(ipferdi): óperzsa asa-&flra (íreitem), az av. span- {= szkr. gván) 
(diundi) kicsinyítő képzéséből magyaráz. A balkáni zagar tehát 
mindezek szerint iráni végforrásból kaukázusi réven került jöve
vényszó volna. Nincs kizárva, hogy maga az agár, vog. akár eredeti 
mintaképe, a mai avar egcr előzménye is ily zagar-íé\e, vagyis 
sziszegő mássalhangzón kezdődő alakból fejlődött. A szókezdő 
sibilans elenyészte ugyanis, mi tudvalevőleg a magyar szókincs 
több eredeti s árja elemén mutatkozik (1. pl. az arany szót alább 
14. sz.), úgy látszik megvan a kaukázusi nyelvek körében is,*) 
sőt talán még a mingrél 3ogori mellett is ugyanily hangmegfele-
lés: dido ö.ra dhündini) (EKCKEBT U. O,). Nevezetes a az agár-
féle szavak kaukázusi eredete mellett jelentős bizonyítékot tevő 
körülmény, hogy ezen utóbbi alak külön is megvan a vogul-oazt-
jákban,így: szigvai vogul íj?'i, éjszaki osztjáko?-i (ihündiu» (AHLQ.). 

S.Magy. agg-, agg-ik (6g- Csallóköz) «angor; sich iingstigen» 
(ne agg rá!: eme törődjél veiéin MTsz.), aggúd-ik id.; aggaszt, 
aggasztal <iango, sollicito; ángsten, beángstigen» (NySz.), ((alkal
matlankodik, akadékoskodik, akadályoz, útban vau; hindern, im 
wege séin, beengenö (MTsz.), aggat id. (u. o.); aggság, agság nan-
xietas, solhcitndo; angst, besorgnis, bekümmernis» (NySz., MTsz.)> 

agg-ik utúróvá keményedik a tej» ; aggaszt-, aggasztal- na, 
túrót retek formára összegyúrva füstre teszi (Zala-m.); túrót ké
szít, úgy hogy az aludt tejet zacskóba kötve fölfüggeszti» (palócz) 

*) Ilyen hangváltozásról tanúskodó példák: akusa guari 
(isterni) (ebből: avar tcua, icoa, karata coa, and, dido ca id.): 
kaitach ziiri és iri, chürkilin lír'i id. (135.) | láz zugha, szvanet 
.jugha, gmzzghva (tmeern: vwlam, kubacsi ÍÍ///id. (lü'o.) | sapszug 
sse-^a, sige (ihirschö: avar 'aka id. (83.) | " láz cah, szvanét si 
((handi): sapszug e, ea, kabardin 'a, abadzech a id, (79.) | osszét 
M ((Aveisses brod»: tabasszarán ul nbrotu (48.) | dido sihihx, sebi);, 
and sibi-ru, czachur cuvii-l, águl cii-l «herbsti> : varkun ivj;, 
kubacsi ivy-ni, kaitach ave-/-ni, bcx-ni, akusa e^ít-ne, chürkilin 
'ivs-ni id. (82.) | ingiloi sor «stiel» : chürkilin, akusa ar' id. 
(135.) li [osztják-féle l és & hang enyészterj grúz tlizoli, thvali, 
mingrél tholi, ingiloi í/zoZ, szvaneti tlu: ((augei> : rútul,. águl, 
czachur ul, budnch, dzsek MMÍ, varkun ule, kubacsi uli id.; [még 
az átmenet /(, y hangjával:.] kaitach ule és hűli, akusa, chürkilin 
;;huli id. (43.) | and thlankala ((hase»: avar 'ankh, 'luikh id. (79). 
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ineg-aggasztalódik ((összecsomósodik a tej» (Szentes); aggódik 
((túróvá képződik az alu(3t teji; (Nógrádm.), aggott tej ((aludt teji) 
(Szeged); megaggódik: ((összeesik (a szölö a kosárban» ; Somogy-m.. 
MTsz.). 

V. ö. av. any-1. ((binden; verbinden»; 2. ((zusammen-
schnüren, einengeni); 3. ((quálen, bedrángen» ; ebből: anra-
((qtiálend, peinigend, bőse, verderblicb)), aya- ((bőse, schlecht, 
verderblich)) (GEIGBE Hb. 184, 182; JUSTI Hb. 16.) || szkr. anh-, 
ah- ((eng aneinander fügén, binden, schnüren, gürteni) ; afih-
((enge, bedrángniss)); awM- ((drangsal; engei) ; ánhas-, anhatí-
((bedrángnissD (GEASSM. Wb. 160, 3 ; összevetve a gör. íx-fX'* 
((schnüren» igével). 

Az árja alakok jelentésárnyéklatai megmagyarázhatják, hogy 
miképpen függnek össze a magy. agg- ige nangor, curis afficin és 
((összeszorítódik, összenyomódik»-féle (pl. megaggott szölö) értel
mei, mely utóbbinak csak különös alkalmazása lehet a «tejnek 
összecsomósodása, összeállása, túrósodásai). Alakilag a magy. agg-, 
úgy látszik, nem pusztán az av. aü]-- hangtestét tartalmazza, ha
nem ezenkívül még egy lappangásba jutott reflex, -v képzőt (úgy 
mint: tör-ik, hall-ik, old-ih stb.; 1. BUDENZ : Összeh. Alakt. 106.). 

4. [Magy. ágy (dectus, stratum; area, pulvinus; bett; beeti) 
(ágyat vetni (dectum sternerei), beteg-ágy (íkrankenbett", eczet-ágy 
((essiglager»); ágyaz-, ágyai- aheiiev.)). — ágy- (székely) nágyásol, 
gabonakévéket cséplés, v. nyomtatás ozéljából a szérűre tere
get; die garben aut der tenne zum dreschen anlegen» ; le-ágy, 
be-ágijid.; ágyás «cséplés, v. nyomtatásaié leteregetett gabona
kéve rakás; veteményágy» ; ágylás (székely), ádzás (palócz) id. 
(MTs z.) 

Zűrjén vot ((ausgebreitetes, pelzdecke, rentierhaut zum schla-
fen; voll-paé ((bett, láger, streu» fpas ((pelzi)); vol'es ((verkleidung, 
belegung,ausfütterung, überzug,bekleidung)),p(?? é-vol'es ((schweine-
kofen, schweinelager)) | permi oí östreui), oll-pas ((bett, lager)> 
(WiED.), ui-pas id. ((3-ENBTz; OP. 10.) 

Votják val'ás, Glaz. wal'ás ((bett, matratze, unterbetts; vall-, 
waH- (I ausbreiten, unterbreiten (eine deoke), aufdecken (z. b. 
einentisch)». 

Yogul: TV. al!q,t ((bett» (végzetére nézve = z. voles, votj. 
val'asj. 



124 ÍKJA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK. 

^hmvuode(gen.vuotce7i) «hetU | éa7Ári)di,rődi',vöteiA. | Hy 
uodiM id. 

Lapp: Fm. oadde öcubile uraii). 
V. ö. osazét dig. ííflí', tag. ivat' «bett» (HJŐGKÉN); icaf 1. 

(ibett (nocTejri.)i); 2. <iein besonderes zimmer, wo junge paare, 
od. gaste schlafen (ocodaa ropinina, CJiyjKaiiuui Hö>t.íeroM'Xi jvui 
MOJIO^blX'L, I'IHOlVHa H rOCTíIM'Ii, TaM'X. 171,'ÍS HÍiTT. OCOÖOli rOCTlIH-
HOfti); SOHIEENBE: Ossetjinskije etjiidy 89.). 

Az osszét szó eredete homályos, bár hasonló a kurd wadli 
((zimmer, stube (ropHiiii;a)», melyet LEROH a török oda, otaij nzim-
mer» átvételének tart. Alaki és jelentésbeli nehézségek miatt nem 
lehet ezen szó átvételére gondolnunk, amint HÜBSCHMANN sem em
líti az osszét nyelv idegen elemeinek tárgyalásában. Ellenben meg
lepő az egyezés a finn-magyar alakokkal, különösen számba véve, 
hogy ezekben a d^U váltakozás eredeti dentalis spiránson alapúi
hat (1. erre nézve SETALA értekezését s a magam jegyzeteit: NyK. 
26. és 27. köt.). Emitteu az «ágyi>-féle jelentés, mint a votj. vat-, 
magy. (ííjí/-igék bizonyítják, eredetibb «kiterítés, aláterítésu érte-, 
lemből fejlődött, miért is számbavóve a linn-magyar ós osszét 
nyelvek között amúgy is sok esetben igazolható különös egyezést, 
nincs kizárva, hogy az osszét vaf íinn-magj'ar területről került 
átvétel,] 

0. Magy. agyag ('űicíí/í/ac líeltai, ÍÍVÍ&CIIVA Aijialms)) 1307-iki 
oklevélben; palócz aí;;!/ií;j (largilln, limus; lehm)) (NySz., MTsz.); 
(ihumusi) (Sehlágli, Beszterczei szójegyz.); agyagos «argillosu8, 
limosus; lehmiga (NySz.). 

V. ö. kaukázusi: kaitach anSi, chürkilin ''anfyi, abcház 
arai/SS, varkun ancin, karata wiSi «lehmi) ; and nnsi, kaitach 
anca, ohinnalug inf,e (lerdea (ERŐKÉRT: Kaukas. Spr. 95, 98.); 
chürkilin 'an^i (gen.'awjí j nerde (stoff)»; (jmnla'a, nsandige 

• erdei), gudara 'a. (ischwarze erde» (USLAR-SCHIEI'NER : íiürk. 
Stud. 133.). 

VÁMBÉRY nyomán sokáig azt, hittük, hogy a magy. afujag 
török eredetű szó, bizonyos csagataj alcik nagyagu szó mása, melj'" 
legelőször a «Magyar és török-tatár szjSegyezéseku-beu kerül tudo
mányos forgalomba (NyK. 8 : 125.). Ámde nagy kétség fór e szó 
hiteléhez, mert YIMBISRT dCag. Sprachatudieu)) müvében nem for
dul elő s BüDAGov, valamint EADLOFF szótárai sem ismerik; más
részt közelálló alakok oszm. alci ígypsn (BUDAGOV 1: 82.) és balőik 
((lehm, kot)), úgy hogy VÁMBÉRY módszerét ismerve okunk van 
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gyanítani, hogy ama csag. ak'ik alakját és adott jelentését a ma
gyarral való egyezés érdekének köszönheti (1. NyK. 17 : 464.). Bár
mikép álljon is azonban a dolog a török adat hitelével, a magyar
ban nem felelhet meg gy a török le hangcsoportnak (v. ö. ocsü 
(igabona szemetje, hulladékai) és volgai tatár waleek amorzsa, tör
melék)), 'pecan-w. «szénamurva)); 1. NyK 21 : 123.). Ezzel szemben 
az agyag (régebben: agyak) végzetét képzésnek véve egész pontos 
a tőszóra nézve az egyezés jelentós és alak tekintetében a kauká
zusi nyelvek aidi, 'angi (v. ö. palócz agyigJ, anca szavával azon ns 
(ns)^'> gy hangváltozáa révén, melyet amagy. agyar «hauerzahn)) 
( = EV. ansér id.), húgy nurinai) ( = ÉV. ^MÍÍSid.), régi hugy «stella)> 
( = TV. khöné), lágy (iweich)), lagymatag (dau)) (v. ö. magj'. langyos, 
vog. Igenéin (dau))), légy stb. szavakban tapasztalunk (1. Ethnógr. 
VIII : 217.). 

MÁTYÁS F L . a magy. agyag-ot az «ujp._ acfea/cn szóval egyez
teti (Nyhas. 17. 1.), mely VuLLERsnél: disJ (aóakj nterra.pulvis)) 
(19.1.), ZENKEBnél: ágúk nerde, staub)). Bármily tetszetős is alaki
lag ez egybevetés, mégis ügyelembe veendő, hogy az egészen ha
sonló hangalkotású pahl. vaőar, honnan: örmény vacar, vagar, 
ujperzsa: gabrí vigar, kásán! vögór (közönségesen: bazár) 
(imarkti) a magyarban vásár-ríok hangzik s hogy a pahl., uj
perzsa gang, geng is kénes-, kincs-nék; tehát bennük a é, g nem 
változott d'-vó. Ezen körülmény a külömben is homályos múltú 
(v. ö. udi odci (Istaub)); EEOKEET: 133.) s jelentésben is némileg 
eltérő ujper. aőak (agak) szónak, mint a magy. agyag előképének 
fölvehetöségét, a fentebb idézett kaukázusi alakokéhoz viszo
nyítva, kisebb valószínűségi fokra szállítja. 

6. Magy. ágyú (algyo CornC, áldgyu Heltai, álgyiiTájzmány, 
ányúság Tinódi; álgyu Gömörm,) 1. «bombarda, tormentum; 
büchse, muskete, geschossi) (pl. «haddal es algywkkal segeti)) 
1540-böl); — 2. ((instrumentum, machina; werkzeug, maschine)> 
(pl. (ifel kelének az halottak, ky mynd/eZ veue kezeben ev algyujat: 
az kapasok ragadak kappajokat, asoyokat, chepeket, lapatyokat» 
CornC; nvygasagtevS algyiok, kykkel elünk isten tiztőssegere)> 
SándC); faltörő-ágyú (imauerbi'echer, sturmbock)), inossár-ágyü 
(imortarium, pyrobolum, careassai); ágyús «handwerker; mit ká
nonén ausgerüstet)), ágyúság ((instrumentum, res artifioiosa)); 
ágyik- ((tormenta explodo; bombardieren, beschiesseni) (NySz., 
MTsz.). 

Lapp : téri vatta- ((mit der ruta schlageu)) (GBNBTZ Wb. 148.). 
< Av. vad- (ischlagen, erschlagen)), vad- (ischlagen, ver-
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nichten»; vada- dschlag, verletziingi); vailare- «\vaffe, mord-
waffei) (JusTi Hb. 265; GBIGEE Hb. 318, 322.) II azkr. VOAUI-
(príES. 3. sz. vadhati, paas. vaáhyate) (lerschlagen, tödten, schla-
gen, verwundeni); vadhá- (notnin. vadhús) neine mordwaffe 
(gross, dick, zermalmend), keule, streitkolben (welcher auch 
geselileudert wird); tödter, tödtend; tod, untergangi); vádhas-, 
•yád/ííj)'- (igeschoss, waffe)); vádhyá- ntödtung, mordo (GKASSM. 
Wb. 1202; Br. Skr. Wb. 6 : 659—664; CAPP. 3S2.). — Kau
k á z u s i nyelvekben: kabardin uade, sapszug viiate, tiate, aba-
dzech vuate «hammer» (EECKEET: Kaukas. Spr. 78.). 

A magy. ágyú régi álgyó alakja mellett olyan mint hegedií a 
régi hegedő, furú a furő, Iwppantyú a koj>2)antő mellett B egész 
fogalmi természete szerint igenévi képzésnek vehető egy elavult 
^ágy-, ^álgy- igéből, melynek kiveszte hasonló a szalu, gyalu, olló, 
tű szerszámnevek alapszavainak esetéhez. A szónak alapértelme 
:gyanánt ez alapon legalkalmasabban az ciütö, ölö szerszám)) jelen
tést vehetjük, vagyis azt, mely a sbombarda, tormentum» alkal
mazásban érvényesül; e mellett az egyidejűleg igazolható általá
nos ((instrumentum, machinai) értelem is könnyen megmagyaráz
ható abból, hogy a kezdetleges műveltség fokán az embernek csak
nem egyedüli becses ((álgyui, machinai)), vagyis mesterséggel ki
gondolt művei az ö ölö szerszámai, harczi, vadászati es halászati 
•eszközei voltak, melyeknek összefoglaló neve a műveltség elöhalad-
tával egyéb kieszelt találmányokra (különösen vágó és csapó szer
számokra) is kiterjedt. Ily felfogás mellett az *á{iy-, *&lgy- igei 
alapszónak alkatát olyannak vélhetjük, mint a fagy-, hagy-, ágy-
(ágyni), vagy-, megy- igéket, melyekben a -gy igekópzö s a tö teljes 
hangzását a vogul J)ÖÍ'-,/MÍ'-, votj. val!-, magy. val- (valék; való), 
meíi-alakok tükrözik (1. NyK. 27 : 137—9.). "Ezen utóbbi példák 
közül tudjuk, hogy a vogul •/üU- (= zürj. koU-, votj. kell-: keU- — 
cserem, kod-) és votj, vall- ((ausbreiteu)) (v. ö. votj. valiis, zürj. vot 
((bettn = finn vuode id.) szóban a t eredetibb rf-féle hangból való 
s így az ct^-it-nak Z-jórÖl is ugyanezt föltéve a tiszta tőrész mását 
a lapp vatta' Kschlagen)) igében ismerhetjük fel (v. ö. e pontra 
nézve: orosz-lapp íJÍíoiííe- ((schlafen)) = mordv. udi-, magy. al-: 
•ato^iA, áZom, vog. ilüéj-m ((schlafi); vagy orosz-lapp (7íí, oK'((ueu)) 
= finn uude-, mordv. od, votj. vit.id..). 

A lapp vatta- és magy. dl-gy-ú egybevetósóbi'il következő 
*vad- (vad-J ősalak hangzásban s jelentésben egyezik az árja 
vadh-, vad- ((schlagen, tödten)) igével, illetőleg tekintettel a magyar 
akk alább bővebben méltatott mélyhangúságára, ennek av. vruh 
{vaB-; vada-) változatával, számbavóve, hogy a permi ós magyar-
féle nyelveket jellemző d (d) > l (% j) hangváltozás kimutatható 
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« nyelvcsoportok árja eredetű elemeiben is, amint a következő 
adatok igazolják: magy. kölyök «junges tier; kind», zürj. kolk <.<eU 
= ujper. kodak «kind, kleines, foetus, embryoD, pahl. hötak 
<ia child, an infant» = kabardin gedgkhe, rutuli gülüg (leiu 
<1. alább) I magy. bal dink)), nyelvjárásokban «schlecht» (pl. 
bal a fél fülére ((nem jól halli), balos ((ügyetlen, félszeg, süket» ; 
V. ö.jobb kéz ((dexter»); votj. paí-Han alinki) (tkp. dlinke seitei) : 
tsbtjan ((seitei)) = tavgy. szamojéd badi'e, jmák-vadisei (dinki) = 
v.ji:iei: bad, vad, pázend vad, pahl. vat ((schleclit» (I. a lább'93. 
sz.) I vog. xuí, votj. Ml! ((krankheitu = észt kidé ((kránklicher zu-
standi), íinn kit-u- ((morbo laborare» = av. gada-, szkr. gada-
((eine krankheitn (1. alább a hagymáz czikket.) | permi koli 
<(mütze» = osazét yodajy^üd, szariqölí yaud (ihohe mütze aus schaf-
•felb), óper./aitda- «helm)) | ÉV. sö?, PV. sol' (iwahr, echt, riobtigi; 
= szkr. sadhu- ((gerade, richtig» | votj. sido ((peitachei) = szkr. 
•códa- ((peitsehe, stachel, -werkzeug zum antreiben» | ÉY.nul ti&ut-
•wasser", EO. 7iul (íhoch-wasser in den ílüssen, überschwemmungi> 
= szkr. nadl- ((Wasserströme, wasserflutenn | ÉV. uUi-m, ÉO. 
iila-m (ddeidungastück, kleider* = szkr. vad- ((sicli kleidenn. 
iS liogy éppen így, azaz az árja vadh-, vad- (vad-, vad-) szóval 
kapcsolatban magyarázzuk a magy. álgyií-i, arra különösen báto
rít, hogy ez igének'többrendű képzése is kimutatható ((öiö (hal-, 
madár- v. vadfogó) szerszámotu jelölő szavakban a rokon nyelvek
ben. Ilyenek: 

1. Szkr. vadliá- = finn vata (gen. vadán) ((húzóháló» | cser. 
^•ocí(EEG.),uoí(TEOJ.86.) ((netzii: ê er(3msá-z;c>í ((spinnge"webei> | lapp: 
téri vatta, kildini vatt (íangelleine, schnur ^zum fischfang, aueh 
um boote, achlitten u. a. zusammen zu náhen; GBNEXZ Wb. 
148.) II votják vi (tö : vy-; iness. vijin, elsá. vijts) (ischlinge, dohne 
•aus rosshaar (für hasel- u. birkhühner); vijal- «eine schlinge legén, 
od. damit fangen» | zürj. vöj (istellbolz in der falle» (WIED.). AZ 
utóbbi adatokban a j eredeti l! (< d, d) helyett váló, úgy mint a 
fentebb elősorolt példákban. 

2. Szkr. vádhas- = zűrjén í;etos, Wátós nnetz, schlinge, dohne» 
(ceraii-v. ((spinnge-\vebe») | votják votas , öjágergarn, jagdnetz» 
(conari-v. ((spinngewebei>), melyekkel a több más árja .eredetű 
•elemen (1. alább a bal czikket: 23. sz.) igazolható szókezdő v> b 
(p) változással egyeznek: votjKaz. botos: conari-botos ((spinnge-
webei) (tkp. ((háló») | ÉY.patés (ifüggö háló repülő réczék és ludak 
megejtésérei). Az előbbi csoporttal szemben itt figyelemre méltó 
az árja dh, d szóközépi mássalhangzónak t megfelelése,, mi a szó
kezdő változásával együtt arra vall, hogy emitt a? átvétel külöm-
böző történeti, illetőleg földrajzi (közletési) viszonyok között jött 
létre. Tanulságosan mutatják ez eltérések mellett az előbbi cso
porttal való kapcsolatot egyrészt a vogul^jaíes-nek (melyben a = a) 
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ÉO. pilot, piít (AHLQU.), illetőleg pelt, püt (Vog. Népit. Gyűjt. III : 
393, II : 348.) alakja («ein zwisclien zwei stangen ausgespanntes 
netz nm íiiegende enten zu fangenn AHLQU.), melyben t. i. az árja 
dh, d mássalhangzónak szabályos l megfelelője jelentkezik (e mel
lett a szóvégi t eredetibb s-böl mint sok más esetben; 1. alább az 
ezer és arany ozikkeket); másrészt az árja ?.'a(?/ítt-képzésnek ugyan
csak ily rf>í s egyszersmind v>b (p) szókezdő-változást mutató 
következő másai: ímn •pato nagger, v. sepimentiim _ quo aqua in 
rivis cohibeturi) (lolú-pato dstructuracapiendis salmonibus") | lapp: 
Pm. biwMo, hiiotto (génit, biwilo) «obturamentum íluvii, piscium 
capiendorum causa oppositumo; Lule JJÍÍOÍÍO id. (qwela-p. npis-
cinaa); innen denominativumok: Pm. huoMo-, puotto- (prass. 
buoűom), Lule püi>tu-, pihntute- nverstopfen, propfenn (SETALA: 
NyK. 26 : 382.) || ÉO. pol, pot «íisch-\vehr, quer über einen kleine-
ren flussarm gebautn (AHLQU.), DO. palii id.*) (PÁPAI). Fölismerjük 
ezek előrebocsátásával, hogy a magy. vejsze (vejss, vejcz Kemenes
alja, vész Miskolcz; régi oklevelekben : neiese, uneAze a tihanyi 
apátság alapító levelében 1055-böl, veAez 12-iO-ből, wei/s 1283-bül, 
Counweyzy 1228-ból, Ahzunweyze 1260-ból, veyz-Jiel SZAMOTA: Tih. 
Apáts. Alapítólev. 16.1.; NySz. és HERMÁN OTTÓ : Magy. Halászat) 
(lexeipula, sagena; halfogó nád-, v. fűzfa-sövény« szintén nem 
más, mint a szkr. vádhas- mása «ölö, v. fogó szerszámi) alapérte
lemmel s alakilag a gyakori árja a = magy. e bangmegfelelóssel, 
valamint az előbbi adatokban is igazolt hangzóközi dJi, d > l (ill. 
?, j j változással; v. ö. az utóbbira nézve magy. iij = ziirj. votj. 
víí, finn nude- «neu». •— V. ö. ezekhez: cserem, vasa civejsze 
(KOTI];H, pHöojioBHHii eiiapíifl'B HEÍ'I) ji;paHOK'x,)», v«rs uroadár- és vad
fogó háló (TeiieTa jtini JIOBJIH nTHU'i, 3Bt>pet»; TKO.T. 5.); 1. a szó-
középi S ^ y hangmegfelelésre nézve alább a méz czikket. 

3. Szkr. vádhar-, av. vadare- = cserem, ater nfalle, fuchs-
falle (KJiaiiiiiHi); BEÖ.), melyben a t = d úgymint a vod nnetzi) vot 
változatában. 

Mint föntebb láttuk, a zendben a rövid hangzós s a szkr. 
vadh- igetönek szorosan megfelelő vad- igetö mellett hosszú 
hangzós vád- változat is előfordul. Ez az alaki kettősség adja meg 
nyitját, hogy a magy. álgyü mélyhangú alaprésze (= av. vad-) 
mellett ugyancsak a magyarban magaahangú változat (-- av. vad-) 
is találkozik, mely utóbbinak párjai a vogul-osztjákban éa zürjén-
votjákban is megtalálhatók. Hiven egyezik ugyanis a szkr. vadh-, 
av. vad- «erschlagen, tödteni; igével a magy. öl- (d JordC.) (ler-
schlagen, tödteu)) (öldöZ', üldöz-, ildez- fljagen, nachjagen, ver-

••') V. ö. ezekhez még a kaukázusi nyelvekből: grúz, mingról 
bade, szvanét bjad, bad taietzi) (EECK. 108.). 
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folgeni) = vogul: ÉV. al-, déli aZ- «tödten; (wild od. fische) fan-
gen» ; innen: alyat-, alkat- nsich henimschlageni), alésl-, álésl-
(isich mit wildjagen od. fischí'angen bescháftigeni) és ÉV. alés, alá, 
KLV. als (ifanggeráten (a vad- és balfogó szerszámok összefoglaló 
neve), PV. álés na jávor ellen való nagy önlövö ijj (caMOCTpíjiT>)), 
tehát régi órtelmélDen véve a magy. nálgytti)) = ÉO. vei-, 8 0 . vei-, 
10. ved- (lerschlagen, tödten; fangen)) (innen: velp-as «fangi), 
velpas-ulam «gerát tiere zn fangen; waffei); AHLQU., CASTEÉN) | votj. 
vij-, vi-, zürj. vi- ntödten, mordén», mely utóbbiakban az árja 
megfelelő v szókezdője is jelentkezik. A nyugati rokon nyelvekben 
nem találjuk e szónak l mássalbangzós megfelelőjét; mert ha 
BuDBNZ egybeveti is véle a finn viile- ncultro findere, disseeare 
(pl. ventrem piscis)», észt vili- (idurchschneiden» (mit dem pílug 
den rasen)i) igét: itt, mint a tő hosszú hangzója is nyilván lát
tatja, a magy. öl-, vagy ál-, osztj. vei- rövid hangzós alakokkal nem 
egyeztethető egész más szóval van dolguni, mely alkalmasabban 
vonható a magy. vés-, lapp vaije- dndicere, dissecare» rokonsá
gához. Jobban illik a magy. ől-höz és társaihoz a fentemhtett lapp 
vatta- nschlagen (mit der rute)», melynek töszótagbeli a-ja erede
tileg magashangú is lehet (1. WIKLTJND: Urlapp. Sprachl. 147—160.) 

7. Magy. aladár [mint tulajdonnév]: noum villania Sumoz 
et OMfíí'O)) (1220-iki oklevélben); «Aladarus, Banus Slavoniíei) 
(1225.); «Aladár, YÍvnohilis» (1274. NySz.). — KÉZAI Simonnál 
Attila egyik fiának neve. NAGY GÍZA szerint: «Előfordult a Peech 
nemzetségnél, nevezetesen így nevezték Ivánka fiát, az Apponyi 
család ősét, ki Adorján vára. ostrománál esett e l ; hagyományszeríi 
névvé vált a Guthkeled nembeli Várday-családnál s így nevezték 
Chete ispán fiát, ki a XIII. század második felében szerepelt s egy 
ideig a királyné tárnokmestere volt)) ((ilrpádkori személyneveink)); 
Turul I I I : 113.). —Köznóvi alkalmazása tetszik ki HBLTAI Króniká
jának következő helyéből, mely Mátyás király holttestének Bécsből 
való hazaszállításáról szól: <(Egynihánynap múlvaszellyébe t6uec 
a testet és be szurkozác azt mindenfelöl, és halóba tőuéc azt és 
mellé adác afS Aladárt és Bodo Gáspárt es meg hadiák azzoknac, 
hogy el vinnóc ászt Székes Peyervárrai). B helynek BoNFiniusnál 
található eredetije: nPostero die mortis corpus regis . . . in picata 
capsa reconditum datoque Primario Aladario, Bodoque Gaspari 
negotio secundo amne Albam demissum)) (Nyör 15 : 272—3.11.). 
A NySz. szerint e szó jelentése: dcenturio cohortis prEetoriffi; 
gardekapitan)). 

Munkíiosi B. Ária és knult. elemek. § 
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< Osszét: tag. aldár, dig. ardar Kvorateher, altester, be-
fehlshaberi); aldarád, aldájrade (líiltertum, oberberrschaft, anto-
ritáti) (BJÖGEBN: Osset. Sprl. 351, 359.). 

VXMBÉBT említi először, bogy Attila fiának Aladár neve, me
lyet eddigelé Ardarikh gepida király nevével azonosítottak ni 
persa-török Alaidar szóval azonos, mely zászlóst, vagy ezredtulaj
donost, tehát vezért jelenti) (Magy. Ered. 187.). Ez előzményre való 
hivatkozás nélkül mondja el újra SZARVAS GÁBOR e nézetet (Nyör 
15:273.) : (i^kdár török eredetű szó s két tagból áll: alaj+dar. 
Első része: alaj ZBNKBB szótára szerint egyebek közt annyit is 
is tesz, mint: ,gefolge, truppé, scbaar, regiment'; alaj emini ,major', 
alaj beji ,obrist' s nyelvünkben ia sokszor előfordul ez összetett 
szóban: olaj-bég —- ,csapatvezér' (mely megvan a bolgár, szerb, 
rumuny s ííjgörögben is). Második, dar tagjáról ZENicBuben ezt 
olvassuk: ,in zusammensetzungen: haltend, habend. besitzend, 
bewahrend; das balten, fassen'. ^ M í í r tehát tulajdonkép annyi 
mint: c s a p a t f ö ; BOHFINIÜS idézett helyéből azt sejtjük, hogy 
aladár ,testörbadnagyot', főaladár tehát (testőrkapitányt', azaz a 
testőrség fejét jelentettei). Ugyané véleménynyel találkozunk KUTJN 
GázA gr. (lEelationesHungarorum cum Orientei) könyvében (1: 95.): 
«Aladár = persieo-turc. alajdar ,vexillifer, dux'u. 

Baj azonban az, bogy ez a «perzsa-török alaj-dar\), mint 
tényleg létezett szó és méltoságnóv semmilyen forrásból nem iga
zolható s nem egyéb a magy. Aladár név magyarázatát czélzó föl
tevésnél. A «csapatföI) neve az ozmanhbau, mint fentebb láttuk: 
alaj-emini, ill. alaj-beji a a ,zászlós' neve: liajrak-dár (nem: '^alaj
dar, vagyis: ,sereg-tartó')- Külömben a magy. aladár szó hiteles 
történeti keleté régibb az ozmán érintkezés koránál s nagy kérdés, 
vájjon föltehetö-e keletről hozott török szókincsünkben ilyen török
perzsa összetétel. A hangtani egyezés sem kifogástalan; mert 
*alaj-dar előzmény után a,j enyészlóvel ^alédár, vagy ^alidár-íéle 
fejlemény következnék. Ezekkel szemben biztos adat az osszét 
aldar, melynek értelmével is jól egybehangzó az, a mit ez irányban 
a magy. aladár-ml tudunk. A szó utórésze bizonyára a perzsa -díir 
(v. ö. sar-dar nhánptling, anfiibrem: mr dkopfuj, do az előróaznek 
eredete homályos: a török alaj szóval való összefüggésónok fölvé
telére semmi alapunk. Megjegyzendő, hogy az osszótban a yjiríki 
«eseli) ós iijs nstutei) szók összetétele: -/Jiriiafs nmaulesoli) s szint-
így lesz a narág nengi), lajag (istocki) stb. liasonló alkotású szókból 
a^többesben: tag. nar^ifa, dig. nargufa; dig. lüjgút'li, valamint a 
k'asíig (itscherkesse)) szóból az -un raggal: k'iiíiq-on dtscherkessischi) 
{HiiBSOHM. EO. 114.); bátran fölvehető tehát ilyes elisio az aldar 
szóban is, mire a vele egyébként egyező magy. aladár utal. 
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S. Magy. apa (tö: apa- és ap-: apá-m, apá-t, ap-jiá) 1. (ipa-
ter; vater)) ; 2. (lipa; sohwiegervateri) (DráTamellék); nagy-apa, 
jobb-apa, szép-apa, öreg-apa Kavus; grossvatero; apám-uram dpam 
nrami) (Peliér-m., Eszék vid.); apú rokon (lapai részről rokoni) 
(Veszprém-m.), afí'^ testvérek «csak apáról testvérek» (Somogy-m.). 
— apó, apók (Csallóköz), apaka, apóka (Székelység), apika (Bara-
nya-m., Moldva) «vatercheni). —após 1. schwiegervaten); 2. «gross-
vater, urgrossvaterfl (Balaton-vid., Moldva). 

Vogul: ÉV. q,pT!é, q.plikwé (dim.) ((vateroheni), §pdris (dim.) 
(igrossvater, urgrossvater» | PLV. q,pa, KLV. öpa cigrossvater; 
bari); q,páris, öpárés (igrossvater», KLV. jani öpcirés id. | TV. qpá 
(ischwiegervatem. 

OseremiszM. oha «schwiegervater, der frauen vater (TecTbi) ; 
TROJ.). 

Finn appe- (nomin. appi) (isocem. 
Lapp: JjAe vuoUppa{-ghiy:.vuohpa') nschwiegervateri) | Pite 

v"'q,hhpa, vwhhpa id. | déli wuohpa (plur. tvuohp'), ívuóhpo, ívuéhpa, 
wiáhpa, wuíJipo (plur. íviáhp', tvuihp') id. | Pm. viioppa id. 
(HALÁSZ) || téri vihp, kildini vühp, notozeroi vuehp id. (GENETZ 
Wb. 166.) 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben: kürin ap'aj «sűh-wieger-
vater, vater des mannesi) (USLAE-SCHIEFNEE : Kür. Stud. 113.) | 
abcház ab, abi, dido obii, ohuju nvaterii (EKCKEBT: Kaukas. Spr. 
143.). 

A törökségben és mongolban is el van terjedve aha, melynek 
jelentése a teleut, sor, szagaj nyelvjárásokban «vater» (uluy aha 
(IgrossvaterI)), az ozmánban «vorfahri), a csagatajban nonkel von 
vatersseitei), a kacsincziban nálterer brúder», a szagajban, kojbal-
ban Ó3 kacsincziban dbári), a mongolban nonkeli); ebből képzések: 
szagaj aba nalterer brudern, teleut abai dvateri), kizil ahai (lálterer 
bruderi), mongol abai (ivatereheai) | osagataj, teleut abaka «váter-
cben; vatersbruderi) | ozmán ítiM -̂a, mongol ahaya, bui;jét afcaí/a 
(lobeim, vaterbrudem, tunguz avaga id. | altáji, lebed, kún abayai 
id.; teleut, csagataj, mongol abü nvátercheni) j csagataj, tobolszki 
tatár abuska, ujgur abucka «altér, greis; ehegemahl, manni) (EADL.; 
Türk. Wb. 620—22,681—2.). Látni való, hogyjezektöl a finn-magyar 
nyelvek és a kaukázusiak közül (a mennyire a rendelkezésre álló 
csekély anyagból egyelőre látbatjuk) a kürin jellemzően térnek el 
a p-s, ejtéssel s a különös nsobwiegervater)) jelentésalkalmazással.*) 

*) A (isoeeri) jelentés a (ipateri) mellett mindenesetre csak 
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Hogy pedig ennek jelentőséget tulajdonítsunk, azon körülmény 
ajánlja, hogy több más rokonság-kifejezésre is találunk egyezé
seket a finn-magyar és kaukázusi nyelvek közt. Ilyenek jelesük 
magy. anya {anyá-m, anyá-t és any- ebben: any-ja és anyu «anyai 
részről)) rokonVeszprém-m.) (imutteri) és (Drávamellék) nsehwieger-
muttern; vogul: ÉV. ánhw, KLV. oaiUhw,li^'Y. ocinkw, TV. o/i;-, onk 
<imutter», ÉV. makwé ngrossmutteri), KLV. q^an <(mutterscb\vester», 
ALV. §n ((grossmutter (mütterlicherseits)», IvLV. ön «mutterschwes-
ter)), LV. an «tante, grosstante (mütterlicherseits«), oaú nfrau des 
mutterbrudersi); osztják': ÉO. afíka, angi <imutteri), 10. ana, ane, SO. 
anki id.; mordE. aúa: niz-aúa dschwiegermutteri) = Aapszug ariga,, 
abchaz an, dido onu, enu, enju (imutten) (BKOK. 105.) | vogul: EV. 
scisi' (tö: sds}--)', KV. scís, PV. sas (tö: MÍÍS-; líonkel (mütterlicher
seits)!), KLV. sasé, ALV. íiás nvater)); cserem, ciicii nonkel (mütter
licherseits))) ; votj. cuS-murt id. ós dcousin, neffe)>, zürj. mi, coz 
((oheim, mutterbruder» = czachur cőd^, ÜÜ£, chinnalug cisi, esi, 
abadzechs.se, sái, sapszug ssi (águl (!«, rútul ,S'Í/J n brúder»• (U. O. 
49.) I vogul: ÉV. kas', KLV. kas, ALV. kas, KV. kíis, PV. fco.s djün-
gerer brúder)) : v. ö. kabardin kos, kkoií (ibruder)) (u. o.) | vogul: 
ÉV. dé, ALV. IS, PV., KV. is «jüngere sehwester)), SO. ice-/ = didO' 
esju, czachur, iői, sapszug oáj, and ece, avar jac, karatajVici, var
kun, kubacsi juce,juci dschwester)) (u. o. 127.) | zürj, vok «bruder)): 
Y. ö. kürin va^ «sch\vester)) (u. o. ! mordv. ocii «onkel, vatersbru-
der)>, cserem, izaj, imj, zaj «álterer brúder; onkeb) — karata. 
oace, vad, and voci, avar vac, vec, ims, kubacsi uce, kaitach iici, 
akusa udzi, uci, chürküin udzi, uzi, varkun utci, iicii, Iák um, ud 
vici, csecsencz vasa, thus waso, abcház uoki nbruderi) (u. o. 49. 
ÜSLAB-SoHiEF. Tschetsch. Stud. 70.); v. ö. még tatár aca, aci njün-
gerer bruder», szibériai tatár a;>'a (lálterer brúder; oheim» (BÜDAGOV 
I : 792; II : 391.) | mordv. saba,'>') cser, Subo nkindi) (ik-sebe, ik-

átvitel. Még megőrizték ez utóbbit a magyar ós vogul-osztják,, 
mely nyelvekben a (iBocer»-nek hangzásban megkülömbözte-
tett idetartozó kifejezései: ÉV. up nschwiegervater)) | ÉO. iip 
dsch-wiegervater, vater des weibes)) (AHLQU.); 10. %>, BO. öii 
(isch-wiegervater)) (GASTKÉN) | magy. ip, ipa id., ipás (ílevesm.) id. 
Az, hogy a kürini apai aschwiegervater)) szónak dido obuju mása,, 
valamint ennek obu alaiwéaze (v. ö. dido onu, enu és cnju umutter))) 
a szintígy az abcház ab, abi «vater» jelentésűek, mutatja, hogy 
emitt is az utóbbinak értelme veendő eredetinek. V. ö. ezekhez 
még tabasszarán (x&a, ava dvater)), mely azonban a tatár eredet 
gyanújába jöhet. 

*) PAASONEN szerint (Türk. Lehnw. im mordw. 155. BZ.) arab 
sahb íijüngling, junger mann)i (éabbe, amádchen))) volna, csakhogy 
ennek használata a volgai törökségben nem igazolható. 
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dba) ((kleines kind)) = kabardin sabij, sahi, abcház sahi, abadzech 
sabji (ikindn (u. o. 91.) | votj. ük, akii «bursche, jünglingi), cserem. 
ige, i(7a, (Ikleines kind I) {}\;]}.'m\i\%; igí-sév «kinder, ;I,Í>TH)) TEOJ. 10.) 
= kabardin iko, sapszug okko dsolm)) (EECK. 129.); dido ê we 
<(jungi) (u. 0. 167.). 

9. Magy. a r : anyain ara, anyád ara (lavunculus; onkel(müt-
teiiicherseits))); 1. Nyr. 18 : 134. 

Vogul: LA .̂ q.r, oar «verwandter (cBot; po;i;Híi)i). A köz
beszédben nem használatos, elavult szó, mely EEGULT déli vogul 
énekeiben mindig mint a jai' ((atyau szó párhuzamos kifejezése 
szerepel (q,ring 'iir,jaen vr natyafiúi, atyai vers ; Vog. Népk. Gyűjt. 
I : 114. I tau jommas jagdnne kuHts, jommas qirenmi hul'ts (lö jó 
atyáitól, jó atyafiaitól elmaradti) ; u. o. I I I : 232. ] jjerr kuHtim 
jnmmas jaten, jommas q,aritén q.yri ((hátramaradt jó atyjához, jó 
atyjafiához kapaszkodik)); u. o. I V : 117.); tehát valószínűleg 
idősebb fórfirokont, nagybátyai részről való atyafiságot jelent szo
rosabb értelmében. 

Osztják: EO. örti «onkel(brúder der mutter))); ort-nS ((schwá-
gerin (scliwester des mannesi); A.HLQ.). 

V. ö. osszét: dig. arwade, envade «brúder», tag. arwad, 
drwád ((verwandter, freund)) (HÜBSOHM. ÉO. 23, 108.) = óperzsa 
brátar- ,• av. bratar-; pahl. bratar, brát; párszi b7-ad; ujper. 
birádar, berad «brúder)); szkr. bhratar- id. = kurd bará; kur-
mandzsí berd; zaza bsrár, berá; afghán wrSr, balüéi brat, bras, 
Urad; brad; baras dbruderi); mazándarani, gelanl harar, szam-
nánl berar, táti biruar; vakhi lurüt, sighni wrod, szanglici wurd, 
szariqölí wrod; rösnl loaraá, yidgah ivrai (JtiSTi Hb. 218; HOEN 
4 5 ; ToMASOH. Pam. 775; GEIGEB Bal. 116.). 

Alakilag megfelel az osszét arwade-nBk az osztják örti köz
bülső hangzójának az előtte álló hangsúly miatt való enyésztével 
(v. ö. a végzetre nézve: BO. karta, harti neiseu)) = osszét khard, 
av. kareta messer))); a vogul alak pedig ehhez ép úgy viszonylik, 
mint vog. ker (leisen)) az osztj. karti, votj. kort, zürj. fcörí mások
hoz. Valamint emitten a végzet csonkulása iráni területen is ki
mutatható (kurd ker, kurmandzsi khár, azangliöi kir ömesser)); y. ö. 
leszgh ger ((eisenn), a vog. q,r, magy. ar-nak is föl lehet tennünk 
ilyen iráni előzményét (v.ö. kurd bara, kurmandzsi, zaza berá) 
annál is inkább, minthogy ilyes hangviszonylás a finn-magyar nyel
vek más árja elemein is jelentkezik, így: zürj, ord ((seite)), votj. 
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urdds icl. = Tog. ur «seite« = av. areŐa- «8eite»; v. ö. magy. ar-ánt 
«in der richtung, gegeni) (1. alább 13. sz.) | magy. pára cschwimm-
holz auf lischer-werlízeugeni), vog. jjöní, jior, parq, diioss, fiihrei), 
osztj.jwr, zürj. votj. jm?-id.=av. peretu- (ifurt, brücke», pahl. puhr,. 
•jmh'l, kaiá per, 2nr, piírd, pird, gelani purd id. | magy. szer nart,. 
gattung; reihe)), vog.-osztj. sir (lart, gattting; ordmmg, regei, ge-
brauchi), zürj. ser <iregel, gebrauch» = av. sariUja- «gattung, art, 
sorte» I mordB. reve «lamm)> : v. ö. osszét: déli raivod, tag. rod 
(ikalb)) I mord. suí-d (izwirn, faden»: v. ö. cser. sürtö, permi sört 
id. és szkr. sutra «faden, schnuri), vakhi ^tr (i-wollfadein). Ily ko
pott végzetü, de az osszét arwcid alaknak /c-je helyett még az ere
detibb ö-vel (av. hratar-) jelentkeznek: lapp-Fm. oarbe-n, nrbe-n,. 
déli oarpene, Pite orepena, kolai vWirpen, uoirpen ((sclnvesteri), 
viorpi (ischwester !i) (beim anreden einer iil terén schweater; GENETZ 
Wb, 161.), déli orbo-le, oröbole, oq,rbeld: aika-o. (leoiisin, consine; 
vaterbruders tochten) (HALÁSZ), finn orpa-na dgesclnvister kinder 
von seiten der mutter (d. h. des mutterbruders oder der mutter-
schwester kinders; AHLQ. Kultm-w. 213.); v. ö. a képzésre nézve : 
padkkaes paákkd-na iiaxt", aivo és aive-7ia (iselilafe» stb. (1. Bv-
BBNz: Összehas. Alakt. 250.). Ezekben a nféríitestvér, brúder» je
lentés részben dnötestvérekrea nyer alkalmazást, úgy mint a magy. 
öcs is jelent a régi nyelvben s nyelvjárásokban ma ia «hiigi)-ot 
(soror minor natu). Az általánosabb (inörokoui) -féle jelentósfejlödés 
révén idetartozóknak látszanak még szoros alaki egyezésüknél 
fogva: mordE. urva ((schwiegertochterDjmordM. •irrü, cr'd nweib, 
gattini), h'-d-nd njunge verbeiratete frau, Holnviegertocbter» (PAA-
SONBN : Kielellisiá 22.); továbbá votják tyar-mumi nsclnviegenuut-
tet)), varm-aj, luarmaj dseh-wiegervater, frauenvater«, varm-aka 
(iscbwiegermutteri) (v. ö. mmni (imutteni, aj <(vater», aki, ako, aka 
<(tante, muhme»). Ez utóbbiakban a var, war elörósznek a mordvin 
megfelelőével egyező «weib, gattinn-féle jelentése következik, a -m 
végzet pedig valószínűleg nem más, mint az első személytt ••?/). 
birtokosrag nyoma (v. ö. magy. név-nap: nevem-napja, vog. •up-í};jkd 
«ip-öreg»: upém-q,jkd «ipam-öregi)), mely ugyan ma az egyes szám
ban nem hangzik (votj. í;ar(ipferdi) : val-d (ímeiu pferda). ele hogy 
egykor itt is megvolt a többes els(') személytt -mi birtokosrag (val-
mi (lunser pferdn) bizonyítja. Ilymódon PÁMZ-PÁI'AI szótárának 
amaz adata, mely szerint <aiurus: menyem, menyed; a n t i q u e: 
aram)) — mely után a mai irodalmi nyelv ara (inurusD szava kép
ződött — elvégre szintén hiteles lehet fölvévén, hogy ez H az 
«avunculus» jelentés külön nj^elvterületeken voltak használatban. 

10. Magy. ár dfluctus, ajstus; íiuti> (ár-víz oinundatio aqua-
rum; übersch-wemmungi); víz-ár invasserlluti); ár-patak uscatebra; 
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quelles); árad-, árracl- nexundo; fluten, strömen 
dare facio; ausgiessen, ausströmem) (el-drnszt- adiluvio; iiter-
Bchwemmen))); á r - : öktr (Szatmár-m.) «eláraszt, elönt (vizével a 
folyó)) ; NySz., MTsz.). 

< Szkr. var- awasser; nass, flüssigkeit (von der milcli); 
regen ( = milch der kühe)i) || av. vara- (íregeni), var- «regnen» | 
pahl. várán, ujper. háran. kurd varin, barin, osszét warun, várin 
(íregen)) ; pahl. «arí-, ujper. bari- (íregnen)) | vaklii vür, szariqöli 
varéig, va.résa,'\:)BÍö.ol gvaris (íregeni), gvár- «regneu)) (GEASSM. 
Wb. 1260; JusTi Hb. 274; HOEN 36; TOMASOH. Pam. 755; GEIGER 
Bal. 127.). — K a u k á z u s i nyelvekben: Iák b'ar, arcsin bari*) 
(isee, pfützei) | kürin őr, águl ör, jör, ur id. | chürkilin urliu 
(génit, whwa, plur. urhni) (ímeen), kaitach, akusa Jírj/ííj varkun, 
kubacsi M̂-w «meer» (v. ö. az utóbbi adatok utórészére nézve: 
abadzeoh ;)f/o, -(ü, kabardin yjff, sapszug xe (ímeer; see», kaitach 

• kav, akusa kov, chürkilin khaua, ingiloi gub, grúz gube (isee»; 
EBOKEET : líaukas. Spr. 127,100; USLÁE-SCHIEFNER: Hürk. Stud. 
130.). 

A kaukázusi alakokkal való egyezésre már DANKOVSZKY 
utal {(tár = kauk. uor, or íiuxus»; Magy. Nemz. Marad. 18.) és 
nyomában EEDÉLTI (Stammverw. d. Hung. 8.). — A magy. ár = 
szkr. var- <iwasser» azon (igrosses wassern-féle jelentés-megszorí
tással, melyet a kaukázusi adatok tükröznek. Minthogy az értelem 
az utóbbiakkal szorosan egyezik s másrészt az ár alak is hü mása 
a Iák b'ar, arcsini bari fölvehető *var, '''vari előzményének, nincs 
kizárva azon eshetőség, hogy a magyar szó közvetetlenül kaukázusi 
területről került, vagyis benne úgy mint a bocskor, agár, piczurka 
8 más szók esetében (1. e ozikkeket fönt 2. sz. és alább 35. és 26. 
sz.) kaukázusi réven került árja szóval van dolgunk. Ezen fölvételt 
javalja, hogy a rokon nyelvek magashangú (s ennélfogva rokon
sági alapon a magy. ár-ral nem egyeztethető) megfelelői, jelesen 
a cserem. ;a?', jtT «see, teich)) | mordv. jiirhke, cifhha, afke, erke 
(iseei), űnnjiirve- (nomin. -vi), lapp jaure, javrre id. (1. BUDENZI 

*) ügyanily hangmegfeleléssel viszonylanak egymáshoz : ar
csin batc. Iák barz <imoiid, monati) és chinnalug vaatc, buduch 
vaaz, kürin varz id. (EBOK. 103.) ] arcsin harg. Iák bargli, avar-
baq dsonnei) és akusa, chürkilin varyjii, rútul, czachur viriy id.. 
(u. 0. 130.) 1 arcsin bokl, Iák burk, ud boq BScWeini) és czachur 
vok, buduch vaak id. (u. o. 126.) ] arcsin bek «sohaf)) és czachur 
voka, rútul vuga id. (u. o. 121.). 
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MügSz. 750.) is inkább a kaukázusi jői; őr, ur, ill. urhu, ur/ji 
alakok nyomán érthetők. V. ö. ezekhez még: EO. jert n-egeni), 
jartl- íiregneni) (AHLQU.). 

11. Magy. ár, árr (ipretium; preis*; árüs «venditor, merca-
tor; venalis ; pretiosus; carus; verkilufer, kaufmann; verkiiuflich; 
wertvoll, teueri). — árú (ipretium, merx; preis, warei); árul-
(ivendito; prodo; paciscor; verkaufen, feilbieten; handeln, feil 
schen; verraten»; örús nmercator; kaufmann». 

Finn arvo (ipretium aístimando constitutum, eonjectura ; 
wert, achtung, preis»; arvaa- (infin. arvata) flconjectando cssti-
mare, conjicare, arbitrarii) (hinta a. aden preia 8chatzen») | észt 
aru (tberechnung, anschlag, ansicht, überlegung, verstandn; arva-
(ischatzen, raten, meinen, eraohten; ziihlen, recbuenn. 

Lapp: Lule arcvuo, are^uo' (iwert"; arvieti- <iverstehen, er-
rateni), ardvátalla- abeurteiien» | Pite arevcté- (iniutmassen, er
ratán, denkeni) | déli arveti-, arviet- adenken, miitmasseu; bemer-
ken, in acht nehmen, versteheno (HALÁSZ) | Fm. arvvn a wert, ach
tung)); arvade- «versteheu)), arvvale- «vermutén, erraten)) | téri 
árva, kildíni, notozeroi arv,. arv dwert, preisD ; akkalai arvode-
«sehatzen)), téri áirv'de-, teii, Idldini «,?'yii-, akkalai airvcda- «erra
ten», afvdüs, árv'/os aratsel, gleichniss)) (GENETZ Wb. 7.). 

MordE. artse- (arcé-) «denken, vermutén, meinen, über-
legen)) (NyK. 24 : 49.) | mordM. arse- tidenkeu)). 

Zűrjén art- <(überschlagen, überschlag machen)); artal- «áen-
ken, bedenken, nachdenken, überlegen, erwiigen, meinen, mut-
massen, sohliessen; záhlen, herzahlen, bereclmen, ausrechnen)) ; 
artaj- ((sich mit jmdem berechnen)> (WIBD.). 

Vogul: ÉV. artél- «überlegen, bedenken, erwiigen, klügeln» ; 
artifi nkhig, überlegt» ] KLV. artél- id. || KV. örm-, ÉV. nréml-, 
•PV. öréml- «kosten, versuchen, schmeűken». 

Osztják: EO. artala- nkosten, schmeeken, versuchen; scliii-
tzen)); armat- dversteheni) (AHLQ.). 

< Szkr. a7-íjf/iá- (Iwert, preis», ebből: arh- (letwas aufwie-
gen, d. h. ebenso viel wert seiu» (áti-a. «vorzüglich wert seinn, 
jmi-a. «an wert übertreffen)); arhaiia nverdienst, gebühr» ; 
GKASSM. Wb. 110, 121.) II osszét ary apreis, wert» ; örm. yargcni 
(lehren, schatzenB (HORN 17 ; HÜBSOHM. EO. 23.). —• Av. tt/'ivj-
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(iverdienen, wert seiiD), arfja/í- tiwert, preis» (JUSTI Hb. 29.), 
arega- ((wert, würdig, wertvoUi) (GBIGEB Hb. 192.) | pahl. ar,j, 
njper. ar.5-, erg és am, arz, erz- id. (HOBN 17.). 

Hogy a magy. ár npretiiim)) szónak köze van az njperzsa 
•arz, erz szóhoz, már BEEBGSZÁSZI említi (Áhnl. d. Hung. Spr. 98.); 
1. még,: Ethnogr. V : 177..— Igen természetesen kerülhetett át az 
ókori iráni kereskedelem révén számos egyéb műveltségszóval 
.a (ipretiurüi) szava is a finn-magyar nyelvekbe. A magy. ár, árr, 
szabályosan megfelelő mása az osszét a?7-uak s szintígy a finn 
arvo, arvaa- alapszava a szkr. arh- av. aref,- igei alakok hangbeli 
•előzményének (szkr. arh- < *argh-: arghá-). Nincs szükségünk 
tehát arra, hogy - • mint BÜDENZ teszi (MUgSz. 749.) — e szavak
nak s továbbképzéseiknek (zürj. art-, vog. art- denom. -t képzővel, 
mely mása a finn-lapp rf-nek ezekben: arvaa-, arvacle-;!. BUDBNZ: 
Összeh. alakt. 120—127.) további nspectaren-féle alapértelmét 
kutassuk, illetőleg az ily jelentésű vogul ankwat-, aiiyhurmat-
szókkal családosítsuk. 

12. Magy. ár, árr (acc. ára-t, árra-t) «subiila; ahle, pfriemn 
(NySz.); varga-ár (ischuhmacher-pfriem». 

Finn ora «terebra minor (olavus ferreus candens, quo tere-
bratur) ] észt 07 a, lív ora, vora (ibrennbohrer, pfriem, dorn (im 
schloss), insectenstachelö. 

Lapp: téri vlorre, kildini iWirr, notozeroi ua^rr cahle, 
pfriemei) (GENBTZ Wb. 158.). 

MordE. uro, mordM. ura ngrosser pfriem» (PAÍSONEN; Kie-
lellisiá21.). 

Cseremisz véréS ciahle, pfriem» (IIIHJIO; TROJ. 8.),vere^,viirÜ3 
(BUDBNZ :MügSz. 751.). 

< Szkr. ara- nahle, pfriem» (wahrscheinlich von «•?•-
dhineinstecken, hineinsetzen, einfügenu; GBASSM. Wb. 182, 98.), 

Már MÁTYÁS FLÓEiÍNnál megvan: «ár = szkr. ára- subula, 
vargaárri) (Pinnit. törekv. 20.). — A cser. wre^ nyilván diminutiv 
képzés (mint: huthuí (ladleri): ünn hotka, fomuí «sinus» : mordE. 
pongo id.; 1. BUDBNZ: Összehas. Alakt. 236.); szókezdője pedig 
parasiticus ?;, úgy mint ebben: cser. vailar (leuten) = Lutare-, 
mord. odar id. = szkr. üdhar-, gör. oad-ap id. A különös alaki és 
jelentésbeli találkozás az árja alakkal igen valószínűtlenné teszi 
BuDENznek ama nézetét, mintha az idézett finn-magyar szavak 
((fúró, forgó, csavaró" alapértelemmel a magy. örvény-, örül- stb. 
csaláíljához tartoznának (MügSz. 857.). 
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13. Magy. ar: ar-ánt, mini, imní 1. «e regioné, e directo, 
jiTxtim; erga, versiis; in der rielitung, gegexm ((the(ji/ aránt vicgyn^ 
(Ihegy/ífé megy, erga mentem»; NySz., MTSz.); 2. ((quoad^ 
circa, de, respeetu; binaichtlicb, bezüglicli, betreÖs" (<rwjjiüjb bú ér 
a fiam arcmU = «fiam miatt, mibi angeaeit de íilio ii;gritudoi);, 
NySz.); «-ért, miatt, végett; für, wegenu (szemem uránt vótam a 
doktornál; MTsz.); — 3- «modo; in...weise, in . . . zustandei) 
(itha jelen lenne maga, mindenek jobb aránt i'iiuénflk\) =.- njobb 
módon»; egij-aránt (laaqiialiter, íequo modoO. 

Vogul: 'ÉV.ür,^lr, KLY. ur, TY. Qr,liY. ror 1. «seite, ge-
gend, ricbttmgii (pl. TV. khqiél mtantné or csonneniuitergangs-
seitea ; ura-ura jfü/asi nvendet sich von einer seite naob der 
andereni) ; nü' urél sa'iréstn (iscbnitt ef3 so, daBS es vierseitig 
•vyxirde'); Vog. Népk. Gyűjt. II, 129, 295; uriSi jiw «oldalas, szög
letes fa»); KV. kwal-vor <iwand» (kwiil «bauH))), mol ror dvordere 
wand)); — 2 , «ursacbe, sacbe» ((lolí, iiricinan IÍKG. ; pl. ue-miit 
ur aiim ces hat gar keine nrsache» ; KV. kluijér ror kiiolyrm nch 
bőre eine listige saohei); Vog. Népk. I : 167.); — ;:!. nart, weisei) 
(pl. mcMi wflí «auf •welcher weise?!) ti urütél várain I <imaobe es 
atif solcher weisei); TV. mcin uru «szerintünk; nacb unserer 
weisei)). 

Osztják: ÉO.ür.vöri. «nrsacbei) (AHLQ.); vorna (ifür, we-
gen)) : si-v. <idarum», muj-v. "waramn, li vorebia «ibretwegeni> 
(NyK. 11:166.); — 2. «art, weise" : ar urna nanf vielerlei Aveise)> 
(AHLQ.). 

Zűrjén ord «seite, iimgebung (des banBes)»; ord-in (ibei»> 
ord-ié ((Von, von aussen ben), ord-ö nzun; ord-li urippen, ordaa tui 
(iseitenwegi), ordjikl- ((bei seite lassen, auslassen, vorübergeben» 
(WiBD.) I permi o;vi-Zí' nrippei), (Íí-ÍS(5M ((bei seite, bei», órtso n'MW 
seite, zui), órtsis <(\veg von)) (GENETZ OP. 9, 10.). 

Votják iírd (irippei), urd-li ((rippenheinn, urd-ldr ((fleder-
mausi) (/ctc ((díinne hanti)).— urddH ((seite; fntter, nnterfuttern; 
tirdas-hiton ((tascben. — urtsá, urtsí, urtcd ((nebeneinander, zu-
sammeni) (wrtsd karini ((vereinigen, zusammenbringeni)); urtsiii 
(ineben, an der seiten. 

CseremM. ördö ((seite (cToponai); TBOJ. 43.), cserS. örtiisö (ni 
latere sitnsi) — cserS. ört(i£, cserM. ördöi (Tnoj.ii. o.), ördu;^ (CASTB.) 

(iseitei); ördijé-lii «rippe». — iirtoSvs, örU'iÁkö; ördcskii soldalra, 
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féire ; a d l a t n s » ; örtösto, ördesta, (loc.) «a l a t e r e s ; ürtökj&c; ördes-
</ic (abl.) (Ia la terei) . 

M o r d M . ird'as, m o r d E . ird'es, iMis «rippei) (PAAS. Mordv . 
Lanti. 92.). 

Lapp : téri jierhte, Idldini ie,rht, notozeroi iart, iert dseitei); 
jiert-cirk nrippei) ] Lule iertik, 'értik dseite)), ie.-taktie wrippew [ 
Pite erhtik arippenseite)), e.-takte (irippenbeinn (HALÁSZ) ] Pm. 
drteg (icostíE, latusii. 

< Szkr. árdlia- (nom. árdhas) (iseite, halfte; gegend, ort»-
(a rdhak «abgesondert, fern, abseits)) alapjául szolgáló rdh- igei 
töböl; GEASSM. Wb. 114, 115, 290.) || av. areda- «seite, teil» 
(GEiGEBHb. 192.). — Osszét: dig. ardlig, tag. drdag, ardd'g öseite, 
halfte, halb)); postpositió gyanánt alkalmazva: tag. uordama, 
vo'rdama, tag. ürddm ddahin, dorthini) (vo- «jenei»), dig. árddma, 
tag. árddm ((hierheri), alirddm «nach allén seitenu (ali (ijedem ; 
HüBSCHM. EO. 24.). 

A zürj. ord egybevetése az av. és osszét egyezésekkel megvan 
már STAOKELBERGnél (Irano-íinskija leksik. otnos. 8.) ;1. még : Ethn. 
V : 178. ~ A finn-magyar nyelvek árja elemeiben gyakori a~.í 
hangmegfeleléssel (mely az osszét ardag alakban is tapasztalható) 
hangalak és jelentés tekintetében hű másai a szkr. árdhas-nak a 
cser. ürdö£, örtöz, mord. ird'es s talán még az eredeti mélyhanguság 
megőrzésével:*) votj. M '̂íüas, urts-: urtsci, urtsin; z. orts-: ortson, 
ortse. Kopottabb, jelesen a szkr. árdha- tőalakot, illetőleg az av. 
areda- nominativusának (aredőj változatát tükrözik a cser. őrdő, 
votj. urd, zürj. ord, továbbá parasitikus j előtetőiével: lapp iert,jiert. 
Az utóbbi mellett a finnmarki drteg, lule ieo-tik, pite érhtik az 
osszét drdag képzésre emlékeztetnek. Ismét különnemű átvétel a 
vogul-osztják ür, vor, vör, melyben a szóvégzetnek ngyanazon ala
kulatát tapasztaljuk, mint fentebb a magy. ar (lavunculusi) szó 
tárgyalása kapcsán emHtett eseteknél (1. 9. sz.). Hogy a kondai 
vogul és éjszald osztják alakok szókezdő v-je is — ép úgy mint a 
lapp rnegfelelők j-je — járulékmássalhangzó lehet, azt néhány 
biztos analógia igazolhatja: ÉY.vdükér «haken, griff, krümmungn, 

vanyréf dkrücke : ofenkrückex : osszét ángur (ihaken, angelii; 

•*') Zűrjén o, votják u hangzó ugyanis sok esetben magas d) 
hangzó képviselője (pl. z. lol, votj. lul- = magy. lél-ek; z. lop, 
V. lup = magy. lép ((milz»; 1. NyK. 25 : 173.); votj. urdas, permi 
orts-: ortsQii stb. lehet tehát hangrend tekintetében is egyező mása 
a cser. ördaí-nek. 
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V. ö. av. ftw/«í-, szkr. ünJca- (dmkeni) (1. fönt az «// czikkbeu; 1. 
sz.) ! KLV. wíwtér <imagen)), ÉV. fpitér (imutterleib, inneres)) = 
av. antara-, esszét andar <idas innerei), szkr. antvá- «einge-
weidei) | KV. voréx «sicbel« = tat. urakiA. (BUDAGOV 1:120.) | KV. 
vorl- ((ernteni) : tat. -wr- id. (u. o.) | PV. vidu «vorspann» = tat. 
vlau, csag. ólak dzugtieri) (u. o. 152.) | KV. vorUx cgabonamagi) = 
tat. wiiuk id. (u. o. 126.). Jelentésben ós liangórtókben egészen 
azonos vog. iir szóval a magy. aránt alaj^szava (v. ö. a végzetre 
nézve: magy. sí;í?'-é?zí; or ez ént, artizint a nzeiráSi szerabe» MTsz.; 
gijanánt, Jinsmánt, magyaránt stb.; 1. BALASSA-SIMONYI : Tüz. 
MagyNy. 684.), melynek e szerint «oldal" alapértelmet kell tulaj-
donítannnk, vagyis: "hegy ÍW«?!Í megy» — nbegy/ötó", vog. íírTr-
j)alne (v. ö. fél, vog. i>al «seite, hálfte»)- Megjegyzendő, hogy az 
a?'á'Hí-nak eránt, iránt mellékalakjait a NySz. írott nyelvemlékbeU 
adatai még nem ismerik, tehát nem alkalmasak arra, hogy pl. 
belőlük a szókezdetnek /-s előzményére következtessünk (1. SZILASI; 
Nyr. 24 : 290.). Az aránt népetimologiai elemzésével tígy: arán-t) 
vélhetjük az «?'á'«?/u« (későbben: irányoz-) úu einer richtung ge-
hen, trachten; zielen; dafür achten, mutmassenu ige keletkezését, 
melyből egészen újkori elvonás az arány nscopus, meta» (SÁNDOR 
IsTVÁNnál; 1. SIMONYI : Magy. Nyelv I : 250; tehát nom a sová-ny, 
kemé-ny stb. képzése, mint: Nyr. 24 : 289.). A nyelvújításból 
divatba hozott «proportio» jelentés (1. Nyr. 25 : 212.) tudákos 
alkotás lehet (mint a lappból szerzett minta, vagy az osznianli-
ból való arszlán): v. ö. oszm. oran nmaass, proportion (nriipa, 
npoiiopnifi»), o?'a?í. i?e «aránynyal, mit proportion", orwnsiz ((arány
talan» (BUDAGOV I : 120.). 

Az av. areda- Bseite, t e i l u , szkr. ardhú- (dialb; hálfte», 
árdha- ((seite, teih) jelentései mellett alig lehet benne kétség, 
hogy a zürj. ord, votj. iird. cser. őrdii árja képmásának meg
felelője a vogul ürt, urt ((teil», KV. vnrt, PV, vurt, TV. ürti) szó 
is, melyből szabályos denom. képzés: ürtti-, ürt- (voi't-, vurt-) 
(iteileni), ÉO. ort-, ortil- (iteilen, zerteilen'; entzweienu (AHLQ.), 
10. örd-, SO. ürd- ((teileni). Sőt hihető, hogy az ar-ánt alapszava 
mellett megvan a magyarban is a vog. íwí-nak megfelelő teljesebb 
alak, jelesen az oldal ((seitei) szó elörószóben, mely szó a maga 
egészében a votják urd-U ((rippeii másának tetszik igen természe
tesen érthető assimilatióval (t. i. oldal e h. *ordal) ,- v, ö. a vég
zetre nézve: magy. né^) ((popnlus», mely BUDBNZ szerint a votj. 
ntl-pi (ikinderi) megfelelője (MUgSz. 402.'). Hogy miként nyerhette 
az eredeti ((oldalcsonti)-féle értelem az ((oldali)-ót, arra találó ana
lógia a magy. homlok (otirn)), mely BUDBNZ szerint (MUgSz. 109, 
705.) voltakép ((homlokcsont))-ot jelent s így tagolódik: ham- {--=^ 
votj. kim, észt hdm ((stirn))) és -lok ( = vog. Imr, lu, votj. II ((bein, 
knochen)) megtoldva dimin. -k képzővel). Megjegyzendő'e pontnál. 
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hogy az ÉV. qntil, KV. q,mél!,.'P'Y. q,ntél, TV. ant'él «rippe», illető
leg BO. onti-lü (trippei) (AHLQ.), melylyel BDDENZ (MUgSz. 837.) a 
magy. oldal-t egyezteti, az utóbbinak szóközépi l-jét meg nem 
magyarázza, mely pedig a nyelvemlékek tanúsága szerint nem 
járulék-, hanem régi elem. 

14. Magy. arany (székely arangy «aurum; nummus aureus ; 
gold,* dukátén» {szín arany (igediegenes goldi), koronaavany 
((krontaleri) ; arany-állú ((sárga rigó», arany-málingó id.); aranyoz-, 
arany az- ((auro, inauro; übergolden, übeziehen mit gold)); 
aranyász- ((gold wasehen)), aranyász ((aurilegus, aurilotor; gold-
wáseher)) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. sq^rni, sorúi, somi, KLV. sp^ni, ALV. sárén, KV. 
surén, suriú ogold)); sorni-aln ((aranypénz; dukátén)) ; Sornikwé! 
((Herr Gott!)) (ÉV.) 

Osztják: ÉO. sarni, somi ((gold)), obdorszki sarmm o;if id. 
(öx, vo'/ (ímetalb); AHLQ.) | S O . sarna, 10. soráa id. (CASTR.), saren 
id., sarnen vay^, sarne-vq,-^ ((goldmünze» (PÁPAI). 

Zűrjén ;sarni (igoldi), zarnial- (ivergoldem) (WIED.) |1 votják 
zárni ((goldi) ; zarrii-kondon ((goldmünze)); zarnial-, zarnijal- ((ver-
golden)). 

Cserem, iíörtnü, cserM. sőrtne, sörtnci <(gold)). 
MordvinM. s'ir)l«, mordE. sir ne ((goldi) (PAASONEN: Mordv. 

Lautl. 79.). 
< Av. zaranya- ((gold; goldeni) (a zar- ((glühen, gelb 

sein)) töböl; JXISTI Hb. 122; GBIGBR Hb. 241.) | pahl. zarln 
((golden)), ujper. zerin, zernl (HOBN 145; HÜBSCHMANN: Pers. 
Stud. 69.). II Osszét: dig. suyzarine, suysarine, tag. sizyarin, 
sis}-arin, sízyünn ((gold; goldem), melynek előrésze HÜBSCH
MANN szerint (EO. 56.) a dig. surdag, tag. sirddg ((rein, heiligi> 
előrésze (siq-d- = av. su/Ja-J volna, úgy hogy siorzarind, ezt 
jelentené: ((reines goldi). — Szkr. híranya- ((gold, goldschmuck. 
goldschatz; golden» a har- {evedetüeg: ghar-) ((zürnem) töböl/ 
melynek ((glühen» alapértelme kitetszik a szkr. hári- «feuerJ 
farben, goldgelb, glánzend gelb» képzésből (GBASSM. Wb. 1666, 
1647, 1648.). 

Említik már ezen egyezések egyes adatait: KLAPEOTH ("votj, 
sarne : osaet. suchsarÍ7ie«; Asia Polyglotta), SJÖGEBN ((Zur Metall-
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kunde der altén Finnen u. anderer tschudisehen Völken) értekezé
sében hivatkozva már az av. és szkr. alakokra (Gesamm. Schrift. 
632.), MxÍTYÁs FLÓRIÁN (aarany = szkr. hiranjah, zend zaranja, 
zára, ujper. zer)); Magy.-árja Nyelvhas. 17.), GÜNO (<iwog. zorni, 
sir. zárni: skr. hiranya, zend zaranyav Forschnugen: 57.), AHLQUIST 
(Kiilturw. 72.), DiEFBNBAOH (Völkerkunde II : 221.); DONNEK (Vgl. 
Wb. 65.), SoHEADBE (Sprachvergl. 257.), KÖPPBN ("Matjerialy: 59, 
•60.), ToMAScHEK (Ausland 1883, 705. és Sitzimgsher. d. Akad. in 
Wien, Phil. Hist. 01. 117. köt.), KUUN GÉZA (Eelat. Hmig. I : 22.) 
és STAOKELBEBG (Irano-íinskija leks. otnos. 6.); 1. még: Ethnogr. 
T : 8, 17, 179, 180. — Jellemző az ú előfordulása a finn-magyar 
nyelvek alakjainak végzetében, mi legalkalmasabban az av. za-
ranya- hangzás nyomán érthető. Az árja elemekben gyakori a'^a 
hangmegfelelésael jelentkeznek: mord. émid és cser. ^iirti'ic. (v. ö. az 
osszétban: snyzarins és su^zarine); e mellett a t betoldás az 
utóbbiban a cser. Jcürtíiö «eisen» hangalaki hatása lehet, mely 
viszont a -nö végzetet vette át az «aranya szavától (v. ö. zürj. kört, 
votj. kort neisenn). 

Tekintve, hogy az egymáshoz hasonló fémek nevezetei 
•egyébként is gyakran fölcserélödnek egymással (pl. magy. ón, 
•cser. vulne Bzinnu = vog. i'iln, üqln <isilber»; finn vaske-
<ikupfer» = magy. vas «eisen»), igen könnyen lehetséges, 
hogy a KLV. tq,riú, ALV. taréú, FKY. UJréú, PV. tarbí, tarúé 
« k u p f e r » sem más, mint az egészen hasonló huugzásii vog. 
-saréii, sqrni (igoldi) mintaképe valamely változatának átvétele. 
B pontnál figyelembe veendő, hogy az ó-iráni z, mely az Avesztá-
ban is z, az ó- ós ujperzsában is igen gyakran ölt d alakot, pl. av. 
zasta- (ihandií = óper. dasta-, ujper. dastiá. = szkr. ]iasta- id. av. 
.zaredaya- (iherzn, szkr. h.rdaya- — (alaprészében) ujper. dxl id. av. 
zrayah- «meeri> = óper. draya-, ujper. daryá id. stb. (1. HÜBSOHM. 
Pers. Stud. 220.); söt — bár kétséggel — egybeveti is ez alapon 
HoEN az idézett iráni szavakkal a görög írók oapsiWQ szavát. 
Másrészt nincs kizárva azon eshetőség sem, hogy a szókezdő z 
Cd, s) > í változás vogul nyelvterületen ment végbe, természe
tesen nem egyidejűleg a ^arni átvételével; v. ö. erre nézve: vog. 
•t(itv nzweig)), i. hako: szkr. (jiikha- (last, zweign | vog. tijs-, EO. 
SOS-, magy. asz- ((troeken werden»: szkr. (;m- utrookon, dürre wer-
deni) I vog. ^iér, osztj. nrt nherr, fürsti) (istenekről is mondva): 
av. ahura- dherr, herrscher (von göttern u. von íurston)», melyet 
a szki-. ásura- (ihimmlisch, göttlichi) szóval vetnek egybe (1. alább 
a magy. úr czikkét) | vog. sqtér ((tausend», osztj. sorés, t'aras, hres 
= szkr. sahásra-, av. hazanra- id. | magy. szeMr (iwagen", SO. 
liker «schlitten)) = szkr. r^akata- nkarren, Wagenn. 



IIAGYAE SZÓJEGYZÉK. 1 4 3 

15. Magy. arasz r«ras2:í Palóczság, Toroutál-m.) íipalmus, 
spithama; spanneu; araszol- (arasztol-) «spithama metior; mit 
iler spanne messen». 

Osztják: ÉO. söres, sürt dspannei) (A.HLQU.) | D O . .9O?'Í id., 
•aj sort «kis arasz» (PÁPAI). 

Vogul: ÉV. tqrés, KLV., KV., PV. törés «spanne.) (PV. kelé t. 
(Inagy araszI), /.CT'Sőm í. «kis arasz»), ALV., TV. Uiras id.; tq,rsl-, 
torsi- nmit der spanne messen». 

< Balüéi sarös, sarös, surusk ((ellbogeni) (GEIGER Bal. 
-, 146.) I sighní cerost dvorderarmi) (TOMASOH. Pam. 785.). 

Minthogy a magyarféle nyelvek «arasz» szavának további 
rokonsága ki nem mutatható, másrészt eredeti értelme sem fejt
hető ki e nyelvek köréhöl, igen valószínű idegen szái*mazása, 
különösen midőn a legépebb osztják söres alaknak oly hü és jelen
tésben is alkalmasan egyeztethető párja találkozik az iránság 
terén, minő a balüéi sarös. Itt csak azt Icell fölvennünk, hogy az 
(I arasz I) (bizonyáramáraz eredeti iráni nyelvterületen) kissé na
gyobb mértéknek, t. i. a «könyöki>-nek kifejezéséből fejlődött, 
mire találó analógiát nyújt az iíjper. haz «spanne», mely az av. 
bázu-, szkr. báhii- ( = ujper. bazü) (larmn szóval függ össze, tehát 
eredeti értelme: (larmlánge, ellew (VULLEES a baz-t nklafter; spanne» 
jelentésekkel magyarázza; 1. HOEN 38.). Hasonló viszony van ezek: 
közt i s ; finn L'íias/ca, mordM. íJas^a, votj. vis, ziirj. ves «spanne» 
és cserem. luMék, cserM. voóik «klafter» (TBOJ. 5, 7; V. Ö. a -sic = 
•cser. -S, -c hangmegfelelésre: BUDENZ Összeh. Alakt. 30.), valamint 
a német elle (középfeln. elle, élne, ófelnóm. elina, gót aleina = gör. 
<oXéví) (lellenbogon, armi), lat. MÍna (lellenbogen, arm ; elle») sem 
jelentette eredetileg azt a mértéket, melyet ma, t. i. a (irőfi)-öt(a 
Idnyújtott kéznek az ujjak hegyétől a vállig számított hosszúságát), 
hanem csak a (ikönyök»-öt (az alkar hosszúságát a könyöktől az 
összeszorított marokig; 1. KLUGB VI. kiad.). Megjegyzendő, hogy 
a tájnyelvi araszt végzete is magyarázatot nyer ilymódon a sigb. 
cerost (ivorderarm» útján. 

16. Magy. ármány «cselszövény; list, hinterlist, ránke» 
(székely; Nyr. 17 : 133.); ármányos omás ellen áskálódó, a maga 
hasznát kereső, martaiékos; intriguant, selbstsüchtig, egoist, hab-
aüchtigi) (Nyr. 17 : 273.); Csúzmál (1723.) egyértelmű az «ördögi» 
szitokszóval (dimprobus, pravus; lasterhaft, gottlosi) NySz.): po-
gánynyal czimboráló, ördöggel szövetkező ármányos frib'ek \ egészen 
Jené ellenségünknek, a 'pokolbéli sátánnak, ármányos szaggatással 
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adjuk [életünket! | ármányos ardneksi'grR nem vetemedtünk | tem-
lomúl magának választott szívünkből árvmiyoínm kiiisziik. ki
rekesztjük (NySz.).— OTEOKOosmál (IfiOji.): tulrmán íjtis íicci-phmi 
pro illis rusticis, aliisqne incolia, qui noninmqnam milites passim 
liberius diversantes persequunturu és (iConstat apud nos velut 
convitii loco, sive ab' irato, sive jocum vei petulantiam exercente, 
vibrari in alium idiomate nostro, a militibus inaprimis, xb Ármá
nyos «{Ongmes Hung. I I : 150, 151, 256, 326.). — SZABÓ DÁvionál 
(1792.): Kármúnyos, lator, kalóz, tolvaj; tsintalan; ármányos 
gyermek; ennya ármányos.' (Kisded szótár, 12.). KKESZNERICS-

nél: (datro, príEdo, nequam». 
V. 0. pahl. áharman, ahr(a)mnii, njper. illiriman, aliarman, 

alirciman, av. anrö-mainyus nder verderbende geist, luime des 
obersten der damonemi (az alira (iquiilend, peinigend, bőse, 
verderblichi) ésmaviiyu «geist, genius» szavak összetétele); innen: 
örmény arhmn, haraman, /;arirman, gör. 'Apst|j,ávYjc; (GEIGER Hb. 
295; HÜBSCHM. Arm. Gramm. I : 26.). 

Bár az ármány névszónak elterjedtségét a székelyben és 
Debreczen vidékén hiteles közlök igazolják, nincs kizárva, hogy 
az mégis az ármányos melléknévből való ujabb elvonás. De ez 
utóbbi szóval már OTEOKOOSI PÓRIS PBRENCZ foglalkozik (az örmény 
= lat. aramaeiis és szkitha ariniasp népnevekkel egybevetve); 
utána pedig CORNIDES, JERNEV (Kel. üt. 175.), IPOLYI, KÁLLAI 
EERENCZ stb., legújabban KUUN GÉZA (Eelat. Hung. I : 23.) ugyan
csak a perzsa Ahriman mitbologiai alakra való utalással. Minthogy 
régibb korból a szó használatára nincs adatunk, azt tehetjük föl, 
hogy az mint tájszó élt s maradt fönn a honfoglalást megelőző 
időkből. Alakilag az ármány- alapszónak mindenesetre igen jól 
megfelel a pahl. aharman, vagy mint HÜBSOHMANN olvassa ahr(a)-
ma« s a jelentés is egészen fedezi az í'wm,f,íHi/o,s'-ban az uördögiu-t, 
mialatt tudvalévőleg szintén <iravasz,, rosszakaró, gonosz» lényt 
értünk. A perzsák régi vallásának ós mithologiájának számos 
nyelvbeli és folklorisztikus ténynyel bebizonyíthatólag óriási ha
tása volt a környező alacsonyabb műveltségű népekre; kétségtele
nül innen kerültek hozzánk az isten és manó mitbologiai nevezetek 
is s hogy az ahr(a)man szintén közismeretes volt a azomszédos 
altáji népeknél, mutatja, hogy a kirgizeknél az izlára révén került 
Eblisz fogalma ós neve máig sem volt képes kiszorítani az 
Arman-t, továbbá hogy e név fönnmaradt a votjákban is, hol 
Tasmon-Aman (az utóbbi e b. *Arman, mint votj. kimi «lisüher-
angeli) = töic. karmák iá.; votj. faüíimíi' <imuschéb) : v. ö. mong. 
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gurhü, gürhel (leidechsei)) az embereknek és állatoknak vészthozó 
dasmona; 1. minderről bővebben : Ethnogr. VII : 220—222. 11. 
Hogy a magyarban az ármány nem__jutott nagyobb nyelvbeli sze
rephez s elterjedtséghez, annak az Övd'úg és Sátán lehettek okai, 
melyek mellett alkalmazására, minthogy emezekkel ugyanegy 
fogalmat jelölt, nem volt különös szükség. Fennmaradhatott azon
ban a szó az ármányos melléknévben, melyben a mithikai képzet 
elhomályosodván az értelem az ahr(a)man tulajdonságait emeli 
ki. Az ármány szónak e története egyszersmind bizonyítja, hogy 
az ördög-né] fiatalabb, vagyis körülbelöl a szasszanida korban 
kerülhetett hozzánk; mire külömben a pahl. hangalak is utal. 

17. Magy. árva 1. dorphanus, pupillus; waise»; — 2 . <ivi-
duus, solitarius; verwitwet, einsamu (NySz.); — 3. «hitvány, ügye
fogyott, élhetetlen; schleoht, dürftig, ungeschickti) (székely); árva 
jószág (isilány holmi, v. .hitvány, göthös, beteges ember, marha» 
(székely); árua leves «hús nélkül készített vékony rántott leves)) 
(Kolozsvár); árva szájú nkevéa szavú, csendes, jámbor emberi) 
(Pestm.). — árvahocl-ik, árvászod-ik (székely) «waise werden» 
(MTsz.). 

Finn orpo, orva nverwaist, waisei); ovjio-lapsi «waisenkindi). 
Lapp:Lule ara^ácdwitwei) | Pite ör/íjpíls, or/ípés dwaiaei) | déli 

ar&íy'e. (iwittwei) ; arbues: a. karmaiiejja «\vittweri) C/c. (imannn ; 
HALÁSZ) || Pm. oarhes dwaise, ver-waist». 

MordB. uros, urus (iwaiaeu | mordM. urss, u.-id'iá., ti.-ava 
(iwittwei) (PAASONEN: Kielellisiá. 22.). 

<Szkv. árbha-, arbhaká- (iklein; schwach; jmig, im kin-
desalter befindlichi) (GBASSM. Wb. 115.), melynek rokonsága: 
lat. orbus, gör. óptpavó? «waisei). 

Megvan a magy. ós szkr. alakok egyeztetése MÁTYÁS FLÓRIÁK-
nál (Magy.-Árja Nyelvhas. 14.), a többi rokon nyelvi megfelelőkre 
nézve pedig PAASONEN (Kielellisiá: 22.) fejezi ki abbeli véleményét, 
hogy indogermán eredetűeknek látszanak. — Tényleg alaki szem
pontból egészen egyeznek a Ip. oarbes, mordv. uros (< *ii,rv„s) a. 
szkr. árbha- hímnemű -s nominativus végzettel való alakjával 
(így: árbhas íkindu); a finn orpo, magy. árva pedig ugyanennek 
tö-, illetőleg iráni fajta nomin. alakjával (av. -ö). Látván, hogy az 
eredeti (ochwach, jungu jelentésből az indogermánság terén is 
fejlődött ((waise)) értelem, bízvást fölvehetjük, hogy a finn-magyar 
nyelvek megfelelő szavainak ily értelme már az átadó árja nyelv 
terén képződött; bár a magyar nyelvjárások alkalmazásában elég 

Munkácsi B, Árja éfl kauk. elemek. J-O 
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világosan kitetszik a szóhoz fűződött eredeti fogalom is: árva 
jósmg, árva leves körülbelöl annyi, mint "gyönge (beteges) jószág, 
V. levési). 

18. Magy. asszony, a HB.-ben : achscin (oklevélbeli adatok: 
villa 4/ic/H/ft 1150; YÍ\la Aiícennejye 1197; villa ohzi/nfohm l'iM'; 
OxwitduU 1268; NySz.), székely ajszon (MTsz.) 1. (idomina, hera; 
frau, lierrini) ; — 2. «mulier, femina; weibn (fejedelem-afís,~omj 
•((fiirstin; abtissin»; király-asszony «köiiigin)); kÍM-asszony ofm-
leini); gazd'-asuzony nliausfrain); úr-asszony ddoiuinai); boldog
asszony dbeata domina, Marian; harát-asszo)ry (inonne» ; leány
asszony (tvirgo, puella;, juiigfrau)); meny-asszony (ibraut; schwie-
gertoehteri) ; NySz.). — asszonyol- ddonainam agnosco; als herrin 
anerkenneni); asszonykod-ik «dominor; lierscbenn ; asszonyság 1. 
fldominatio; herrschaft (d. fraii)i) ; 2. nmatrona, doniina; matrone, 
ansehnliohe fraiii) (u. o.). 

Votják kisno, Kaz. késno «weibi) (kUnoli Inéni dheiraten, 
jemandes weib werdeni), tdk. niöűl futni» ; kisno bastiiű nfür sicli 
eine frau nehmen, heiratemi; vil! kisnn »jniige fraun, nil-kisno 
«\veib im allgemeineu)), d'urt-késno öhausfraun, vedin-kisn.o,obí°ro-
ki'sno (iliexei)). 

< Osszót: aysi)i (ikönigin, Iierrin (Kiiüriiiui, napHuai); 
SoHXBPNBii: Osset. Btjudy 19.); tag. a;̂ .s!». «herrin», vád-a/sin 
«herrin der winden (HÜBSOHM. EO. 38.). 

Minthogy a magy. asszony-nnk kétségtelenül «frau, herrin» 
•az alapértelme, melyből a nweibn (magy. ?i(7J-féle (jsak másodrendíi 
fejlemény, egész pontos az egyezés az esszét aysin szóval különö
sen tekintetbe véve a régi magyar adiscin alakot. Nagy kétséggel 
{(tsehr fraglioh))) veti egybe HÜBSOHMANN az osszót szót az av. ysi-, 
szkr. ksi- (iherrseheni) igével, melyből: av./,ía,)/«- (iherrsoher, herr-
.scháft; machtig)) (JUSTI Hb. 94.) ós üperzsa .̂s'tti/«fVí';//(t=ujper. sfá 
(̂könig, herrscheri) (v. ö. osszét d^^siiz dsechs)) = av. -/ivás, dxsiiv 

(inaehti) = av. yj^h dxsir «milclii> = szkr. kslra- stb.; 1. HÜBSOHM. 
EO. 79. s a végzetre nézve: tag. (//'sin, dig. áfsind dhauafrau, wir-
•tin, schwiegermutteri)). De hogy az osszétban az a, (í tényleg a ys, 
no, rf, rt\ fs, wz szókezdő mássalbangzó-caoportok elé altáji nyel-
Tek módjára helyezett járulók-mássalhangzó, kitetszik az osszét 
•axsln, magy. asszony szónak egyébként pontosan megfelelő votj. 
kisno (i\veib)i hangalakjából, mely az osszét aysín, ^-ymid előzmé
nyéből a szókezdő mássalhangzó-csoportnak olyszerü szétbontása-
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-val keletkezhetett, minő pl. a votják Jdna,j ( = imast) <ifürst», 
kirasin (=:.Kpeiii;eHHii) <(getaufter», 2nVosíoj(= npocTOö) (ieinfach» 
szókban is észlelhető. Egész pontosan tükrözik az osszét szókezdet 
hangsajátosságát a megfelelő s,v.'/éaya,- aherrscher; máchtigi) alak
jával szemben a votj. dksej ((kaiser, fürst» (budiéin a., Kaz. MdzSm 
a. (iseine majestát, der kaiseri), aksej-nz «kaiserdienst, militar-
diensti), áksej-ulos, aksej-muéen iireich, land»), zürj. öksi «herrj) 
(votjMal, uski «kaiser, fürst))), melyeknek egybefüggését a magy. 
asszony szóval már BUDBNZ; észrevette (MUgSz. 759.). V. ö. itt a 
szkolot-szkitha KoXá-Scftg, Amó-iaiz, 'Apiró-^aíc fejedelemneveket, 
melyeket MILLER YSZEVOLOD, MÜLLENHOFF és TOMASOHBK az av. 
yjaya- szóval magyaráznak (1. NyK. 25 : 385; Ethnogr. V : 30.). 
Ugyanez iráni szó nyomai a vogul-osztjákban: ÉV. vit-kéé, KY. 
vií-kié (PATKANOV: Irtysch-Ostj. 123.), vst-kéé (Vog. Népk. Gyűjt. 
11:226.) (ivízimanó; wasserteufel, wassergeist)) és nmammuti), 
mely olyan kifejezés, mint ÉV. vit-xq,ii,Yoi}.vu-kuéo,t&távséwéjasé 
«wassergeist", tdk. (iwasserherri) (xq,n «furat», votj. kuéo, tat. éja 
<iherr»); v. ö. KO. ves ((mammuti) | KV. pajré/é, "pojréys «herr»,-
líO. Pairayja (PATKANOV) a ((Világügyelö-férfi.))" (Mir susné-xum) 
kondai osztják jelzése («Herri)): v. Q.%Y.])q,jér, pöjér dherr, reioher 
mann» | ÉV. utéi, iissi (vor-u., ur-u,), KLV. uté, uts (wüt'-u.) 
(igeist; waldgeist, berggeist, wassergeisti) : v. ö. ÉV. urt, ziirj. ort 
(ischatten (v. verstorbenen), schutzgeist, geapenst», votj. urt dgeis-
tesgegenwart, muti). Ujabb hangfejlödésű alakot tükröz a cserem. 
kugu-M (TEOJ, 23.), kugo-£a, cserM. kugi-zá, kugi-M «rex, imperá
tori) ; V. ö. pazend, ujper. sah nkönig, hen-soher» (HORN 170.) és 
cser. kugo dgrossn; tehát tkp. dgrossfürsti). 

19. Magy. bábuk (baiwk JordC), babuka (Zala-m.), bahuta, 
•bábuta (Soprony-m.), babutka (Somogy-m.) «ixpupa epops; wiede-
hopf» (NySz., MTsz.). — szar-hű\) id. (Moln. Alb.) 

< Kurd papü, papü (i-wiedehopf» | ujper. bübü, bübeki 
püpü, püpe, püpek id. — Lat. upüpa, gör. sra(]j id. (HORN 74.) — 
ujp. püp, popek id. (VuLLEES 379.). 

Már MÁTYÁS FLÓEiÁNnál: i^babuk = ujp. bobek ,upupa, epops'i) 
(Nyhaa. 16.). — Megvan a szó a törökségben is: oszm. bubu, bubu 
kusu, csag. büMik, püpiik, pübek, pupus nwiedehopfi) (ZBNKBR 213; 
BuDAGov I : 272.); de innen a magyar alak hangzói nem magya
rázhatók. Jobban megfelel e tekintetben a babuk-xx&\. kurd papu, 
pápü, melynek valamely régi iráni dialektusban az ujper. bubu, 

• bübek mellékalakok tanulsága szerint -"fca&tifc-féle változata leheteti 
A szar-búb összetétel utórésze a képzötlen n.jp. p)üp alakot tükrözi. 
A babuka s ennek babuta mása (v. ö. elöte < elöke, pacsirta < pa-

10* 
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csirka) magyar képzésnek tekintendő. Eredeti alkotásában a szó 
hangutánzó lehet. — V. ö. permi habuka ngluckhenneu (WIED.). 

20. Magy. badar nszép; suhön» (badar idő nheitres wetter»; 
«vén ember mellett gyönyörű badar fiatal menyecsko) Csougrád-m. ; 
MTsz.). — badi nszóp; sehöni) (flajdu-Hadház; MTsz.). 

V. ö. szkr. bhadrár oglánzend, strahlend, herrlicb, schön, 
trefflich, tüchtigi) a hhand- oglanzen, strahlen>) töböl, honnan 
egyszersmind hhand (nom. verb.): bhand-iíítlui (superl.) (iglán-
zendste, strahlendste, treffliohste» (GHASSM. Wb. 926—7.). 

Hasonlók a k a u k á z u s i nyelvekben: rútul batra-d, butra-d,. 
ezachur batrajna, águl battarf, arcsin hnthulU', mnthub, muthiít 
((schön» (EEOKEET : Spr. d. Kauk. St.l7 2.) s a t ö r ö k a ó gben : vol
gai tatár maiföV, matur «schöner manni> (KpacaBen^; BUDAGOV II : 
195.), baskír matur nschön, lieb» (NyK. 17 : 378.); ezekből: votj. 
moíor'nschön, lieblich, schönheiti). — Hangalaki s jelentósbeli 
okokból nem gondolhatunk az ószlov. vedr'b, ujszlov. veder, vedro, 
szerb, horv. vedar, orosz vedro aheiter, heiteres wetteri) (=ófelném. 
wetar, ujfeln. wetier; 1. MIKLOSIOH E W . 377.) átvételére. 

21. -^Magy. baglincza «apró légy; kleine'liiege»(Baranya-m.) ; 
'pakeléncs (ipoloska; wanzen (Erdővidók); 2)«/cíi?ít's, j)ít/c«/a?ics ((kul
lancs, birkatetű; schafzeckei) (MTsz.); páhdhicz ((cimex; wanze, 
wandlausi) (Moln. Alb.). 

Vogul: PTV. pa,~/léns, ATV. pu/Jénsi ((bremse, pferdebremse»> 
< Kaukázusi: grúz baglm^jo, ingiloi balghimS ((\vanze» 

(EROIOSBT : Kaukas. Spr. 146.). 

Már HoBvÁTH GÉZA ráutalt ez egyezésre (1. Bthnogr. V E : 
341.); de a kaukázusi szó szerkezete ós eredetisége nem egészen 
világos. Tekintve, hogy a ((\vanze» szokásos kifejezései a kaukázuí3i 
nyelvekben többször nwand-laus, brett-laus» értelműek (így: avar 
Xoríol-natc (cwanzen = Iák kkiirdőa (imaueru + génit, -ol rag + 
natc (dausD; ud divarun-nete, barun-netc ((wanze» — divar, baru 
«mauer» + génit, -un + neic (dausD; dzsek kidd£a,-lis (cwanzeu 
= kul, gul ((bretti) + genii -dia + liíí nlausi) ; a tatárban i s : 
taxta-biU ((wanaei), tkp. (íbrettlauss), hihető hogy a balghnnií viil-
tozat az eredetibb alak, a midőn a szó összetételkóp így tagol
ható: bal- (v. ö. perzsa, ud,. kürin baru, ingiloi haruj ((mauen)) 
és -ghuni {y. ö. ahmlíilm xhunz ((mücken, tlcp. (iwurmi); 1. alább a 
hangya czikket). Bármiként álljon a dolog, nem lehet benne két
ség, hogy az idézett magyar, vogul ós georgiai szavak azonosak. 
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22. "''Magy. bajusz, bajsz (ragozva: bajszom, hajsza), hajc 
(Göcsej, Gömör-m.), hojsz (Szolnok-Doboka-m.), bajiicc (Csallóköz), 
hajúc (Esztergom), hausz (Halas) nmystax:, tittex; schnurbarti) 
NySz.; MTsz.); bajuszos, bajcos, bajszos «sclinurbart-habend», iajs^i 
(Vas-m.) id. (MTsz.). 

< Kaukázusi: kabardin|3aace' «schnurbarti) | avar megé£, 
meje£, migeí (instrum. magiíca, plur. múgzul), and megaiii, 
karata migaé, csecsencz ?n,ai, thus mac «bart)) | osszét ho'dso 
(íbart; schnurbarti) (ERCKEET: Kaukas. Spr. 44; USLAR-SOHIEF-

NER: Avar. Stud. 163; EOSEN; Osset. Sprlebre; MILLER VSZE-

voLOD: Osset. Etjud. 80, 8 5 ; NyK. 23 : 120.). — A szó úgy lát
szik összetétel: v. ö. csecsencz bagi, grúz bage «mund» és cse
csencz CMO, sapszugi c'e nhaar)) (tehát iigy mint: vog. tus-pun ^ 
«bart, schnurbarti), tdk. ((mund-haari)). 

Eddigelé a szakái ((barti) szó eredetének területén, a török-
ségben kerestük a magy. bajusz másait, hol azonban az ismeretes 
íilakok (oszm. bijik, tatár méjék, altáji mijik, e,s\iva.a nuíjéx i«schnur-
bart)) = jakut hhik ((bart»; a törökségböl: avar mi);, csecsencz 
Hií^dschnurbarti)) a magy. szó végzetét meg nem magyarázhatják. 
A pontosan megfelelő alakot a kaukázusi nyelvek ismieretes alakjai 
sem mutatják még; de a kabardin paace\ osszét ho'dso, avar meje£, 
megeá egybevetése jogos alapot nyújt egy oly (esetleg ma már-nem 
létező) változat fölvételére, melynek a magy. bajez, bajsz, baJ2icz 
minden hangtani eltérésével együtt mása, illetőleg átvétele le-, 
betett. 

23. Magy. bal 1. (dsevus, sinister, sinistra; link, die linké 
hand)) (b. kéz, h. oldal); 2. cimalus, malignus; böaei) (b. itélat, 
i. fátum, balhír; bal a fél fülére «nem jól ball», bal fülií ((SÜ.ket», 
iaZ itöj'mií (Izsivány, feslett életűn, bal-szemez «fólrenéz, sandít))); 
balság ((casus adversus, infortunium, calamitas; unfall, unglück», 
halul amale; bösmllig)) (pl. balul elárult ifjú)—balog 1. (isinister, 
ItBvus, scEeva; link, linkischu; 2. (imalignus; bőse, böswillig» 
(balog szerencse, történet) ; balos ((ügyetlen, félszeg; süket, hóbor
tos; ungesohickt, taub; nárrischi); balka (Székelység), balócz 
(Hont-m.) ((balog, balkezes» (NySz., MTsz.). 

Votják paUHan (dink)) (p.-kí (ilinke hand», p.-pid (dinker 
fussi)) = pal + tat. jaíi ((seitei) (BUDAGOV II : 341.); pialdg ((narr 
toll, albern; brausekopf, windbeutel, űatterhaft)). 
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< Üjper. had, had «Bchlecht, sclilimmi) (innen: afgbáii 
bad, balüci had, had, kurd hed id.) = gabri vad, kasáni vad, ved, 
pázend vaő (vad), pahl. vat, vatak id. (eniinnen: Örmény i-aí-
(iscblecht, müssig, fanl, feigi); HOI IN44 ; HÜBSCHM. l^ers. ötud.' 
26, 155; Arm. ör. 1: 243; GEIGBR Bal. 445.). 

A magy. iaZ-nak s képzéseinek értelemköre jól megvilágítja,, 
hogy az alapjelentés (imalua», melyből a «BÍnister» ép oly fejlődés, 
mint a jó «bonus))-bél :joi!̂ fc kéz (idexter» (v. ö. votj. hur ki «rechte 
handi), vog. jq.mcs kat id.: hur, jqmés (ignts). Hogy avotj.paí, 
magy. hal vég-mássalhangzója eredetibb d-böl való, arra a tavgy-
szamojéd kuíi'e^jenisszei hadi'o, jurák vadisei nlinki) alakok nyo
mán ÍB következtethetünk (1. HALÁSZ : NyK. 23 : 447.) s hogy a 
d > l hangváltozás a keleti finn-magyar nyelvek árja elemeiben 
is jelentkezik, azt fentebb az ágyú szó tárgyalásánál volt alkalimnik 
igazolni. Ép így mutatható ki, hogy ama szókezdő v > h hangvál
tozás, mely az ujperzsát (s néhány példában az oaszétot) jellemzi, 
egyes iráni nyelvjárásokban már a finn-magyar nyelvekkel való 
érintkezés korában is dívhatott, rigy hogy ebből következőleg olyan 
esetek is vannak a finn-magyar nyelvek iráni elemei közt, melyek
ben b (p) szókezdő v-vel váltakozik. Ilyenek: magy. -vi'z, -vöz: id-
vez (isospes, salntatus, salvuso (id-vez légy! dsalve, salutatns 8is!»} 
=i zürj. v\3 (^on-vig (igesuncíheit, unversehrtheit))): vi<ia (son-
viga «geswi(\)),viga olan? nbist du gesnnd?i) [grussformelj, mint 
votj, gec-na-a? (list dir gut?» [grussformel]) = votj. i^oéo (voio 
liarini, voáo-buro karim «jmden begrüsseni)) = EO. visa, uúa (a 
permiből) «gruss beim begegnen» (v. alaf asei begrüsst!» AHLQU.) 
= szkr. wíSít-(igut, heilsami), av. vanliiL- (lachön, gut, trefíiich», 
ixjper. bah (GEMEE Hb. 317.) ezek mellett: tavdai vogul ju'.s; áq,w-
Xiisén q,lq,nten-li ? nbist du gesund, heil?)) (grussformel beim be-
gegnen; előrész: tat. saiv, saj ((gesund, heil») = votj. -haé: éahas 
(isei gesund, 6y;i;i> sflopoB'Xi)) (grussformel) = vogul: ÉV.2)rt.sV(, KLY. 
IMsá, osztják: 10. ])eía, ped'a, VJ. pök' ngrussformel beim begeg-
nen u. scheiden» (melyekben az -a, -a utórósz nyilván a vogul -ÍÍ 
kérdő-szócska) | vogul: KLV. wiié, KV. vis, ALV., l'V. ié dkleini) 
(ié-khar <ikindi); iské dim.) = votják ici, Glaz. icí: i. ineú "junge 
trau, braut)), zűrjén iéet, permi udet ddeiu, jungn (dimin, képző
vel) = ujperzsa baéa, hacca, mázandarani vava, kásrini vcóá, pahl. 
vaéak a magy. biícze, becse, lapp paűa nknabe, burschei) stb. alakok 
mellett (1, alább a biícze czikket") ] cseremisz oátarús, eútenU, Straií 
(ituch, wollstoffi) (szókezdő-t? enyészettel) = szkr. vástra-, av. 
vaatra-, ujper. vastr, vastarak «kleid, gewandn e mellett: mordv. 
paksira nfusslappeni) (v. ö. tatár (-Hih (ifu8slappeno_ ~. árja vastra-
sa tatárból: cserem, estör nfussfetzenu) | vogul: ÉV. vduV,KJJV.. 
voq,ni,VY. vq,ni (igebirgswakli) ~ szkr. vána- «baum; wald», av. 
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vana-, pahl. van, afglián vana (ibaumn = osszét -bun, -bl?i «waldi) 
(k'arttu-bim ((birnbaum-waldi)), ujper. -bun (pl. göz-hun dwallnuss-
baum»): v. ö. permi ban dbirkenrindei), zürj. bon, votj. hun (ilin-
denbasti) (valószínűleg (ilinde» és még általánosabb «baumi) je
lentésből fejlődve, úgy mint a magy. hárs obasti) és ((linde») | magy. 
becs "wert, preis» = votj. vihz «waare» = ujper. ta/iS, pahl. vahak, 
pázend ííu/íS, szkr. vas-ná- dkaufpreis, werti). Ugyanígy mutatko
zik szókezdő h iráni u-vel szemben ezeknél: zürjén-votj. bad' 
((weide)) = av. vaeiti-, pahl. vet, ujper. bSd (i\veide» (1. alább a füz 
ozikket) 1 Taagy. bársony ((Sammet» = sighni warmm, vakhlivar-
süm (íseidei) ; 1. alább e szó tárgyalását s még az ágyú, beteg, birge 
és bürök czikkekét. — A magy. bátor/, votj. paliig képzések lígy 
látszik teljes alakjukban külön átvételek (v. ö. pahl. vatah). Ide 
tartozóknak gondolhatok még az eredeti iráni v szókezdő enyésze
tével: osztják: EO. üdém «schlecht, bőse ; bosheit; schaden, • un-
glüeki) (AHLQU.), 10. ádem, SO. atem dböse, achlecht, schlimm" 
(CASTB.), K O . áténi, VJ. ettem, ette id. (PÁPAI), melyekhez jól illik: 
ÉV. álérn, KV. qlméx, TV. qilmq,-/ oünki). Az -m végzet ezekben 
úgy látszik nem más, mint az észt vázam (gen. vazama), nlinki) 
szóban is föltetsző -ni comparativus-képzö; v. ö. finn paremjja-
«dGxter», magy. joLI; (kéz), észt -pahem (kdzi) sbal (kéz)i), tkp. 
(irosszabb (kéz)». Másrészt megvan a magy. bal és votj. ])al!l!an 
szókezdőjének s e mellett a vog. a'ir, a'ir «euteri) (~ cser. vodar, 
vadar, zürj. vöra, votj. vera id. = szkr. ndliar- id.) és vog. ma'r 
(tö: ma-/'-), 10. mag <(honigii ( = mordv. med stb. == szkr. mádhu-) 
szóközópi liangváltozásával (1. NyK. 27 : 158.): EO. p«/'ft péíe/c 
«die linké seite» (AHLQTJ.). A külömböző alakulatok külömbözö 

• korok, nyelvjárások, illetőleg nyelvterületi közvetések révén ért
hetők. 

24. Magy. bá rsony (barsan Beszterczei Szójegyz. 670. sz.) 
az.) (lostrum, porphyra; purpura; holosericnm; sammt» (NySz.); 
bíbor-bársony apurpurai), kender-bársony «plüschsammt» (u. o.). 

< Vakhi luarsiim, sighní ivar kim, szaric[oli ivarayiím; afghán 
wrésam, reyam (iseidei) (TOMASOH. Pam. 806; HORN 16.) | ujper., 
barésam, abrésum-, ebresem aseideu ; innen: kurd avrlsim, av-
resum, arab ibrisam, balücl abremm ü örmény aprisam, apresum 

Xpahl. ^apresum, ^a.parésitm-íéle alakból; HORN U. o., HÜBSCHM. 
Arm. Gramm. 1 : 107.). GBIOBE (Bal. 116.) a balüöl brésai-, résciy 
«spinnen» ( = ujper. risten, rSslden), de LAGAEDE és TOMASCHEK 
a szkr. ksáunia ngewobene seides (^upara-Máuma-) szavakkal 
vetik egybe (HOBK, TOMASOHEK U. o.). 
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Van a esuvasban is: pu,rzin (paréen ZOLOTN., iwrsmn, poHin 
AHLQ.) í;'«seide», a honnan: cser. porsén (TKOJ.), cserM. parsán 
(ZOLOTN.) S mint régibb átvétel: votják burtcin, bui-őin (iseidei) 
(1. Votj. Nytanulm. 640.). De a csuvas alak szóvégi mással
hangzójának egyeztetése az iráni megfelelők m-jével nehézsé
gekbe ütközik; mert a mily közönséges a magyarban a szóvégi 
m-nek n, ny hangokká való változása (1. BAL ÁSSA-SIMON YI: TÜZ. 
MNy. 120, 121.), oly példátlan ez a esuvasban; v. ö. edlein 
(ímenschi) = arab-tatár adam, ddam; yJiUm okalym, braut-
preisi) = tat. kaUm; Jcam ((wer» = tat. kém; salam (igrussn = 
tatár-arab salam; shoUm (itaii» = altáji őalhii; sereim dwieses 
= tat. céram; som ((dunkehi = tat. som; sg7ii «haar, feder» 
= altáji jum; iéíém (irauchpfeifei) = tat. célém stb. E nehéz
séget legalkalmasabban oly fölvétellel oszlathatjuk el, hogy az 
m ~ n válta.kozás eredeti területe már az iránság volt, a hol t. i. 
a •warsum, beresem-íéle alakok végzete előbb n lehetett, mely a 

' szókezdő labiálishoz való alkalmazkodással alakúit csak át idővel 
m-vé, úgy a mint ezt HÜBSÖHMANN (Pers. Stud. 254.) a következő 
esetekben fölveszi: ujper. bam ndach, terrasse deshauses», afghán 
beim id. = pahl. bm, kásáni bon, hün ndachi) (1. Pers. Stud. 
24.) I ujper. Bahrám, örmény Valirnm (személynév) = pahl. Va-
rahrán = av. veredrapia- «sieg, sieghaftigkeit» (1. Arm. Gramm. 
I : 78.) I pázend avastam «coníidenoe» = pahl. apastan, örm. 
apastan "vertrauen, zufiuchti) | pahl. padám, parsi panam = av. 
paitidana- <iein stück tuch, -wcliea der Parse beim beten vor dem 
mund befestigti) (JXJSTI Hb. 177.). Ily módon a magy. bársony ós 
csuv. pufzin ugyanazon iráni szó egymástól független átvételeinek 
tekinthetők; mert hogy a magyar nem egyenesen, hanem csuvas, 
illetőleg ugor-török közvetítéssel jutott volna a szóhoz, azt semmi
nemű jelenség nem igazolja. E csuvas-magyar egyezés azon irány
ban tartalmaz különös tanulságot, hogy a szókezdő v>b változás, 
melyet a finn-magyar nyelvek több árja (iráni) elemén tapaszta
lunk, eme területen tényleg igen régi, a mint ezt már föntebb is 
fölvettük (1. a hal, becze és becs czikkeket). A közös eredet, mint a 
hangzók alkotásából is kitetszik, kétségtelen; de a leghasonlóbb minta 
nem az ujperzsa abrSsmn, baremm, hanem a pamir nyelvjárások 
tuarsum, varsüM alakja s ez is úgy, ha már a magyar ós csuvas 
(ugor-török) népek közös szomszédsága korában - tehát leg
későbbi időt véve a VII. században — b szókezdős változatát is 
föltesszük. A puréin szókezdete ugyanis eredetibb «-böl semmi
esetre sem lehet csuvas nyelvtörténeti fejlemény, legalább bizo
nyító analógia ily csuvas hangváltozásra nem kinállcozik; söt az 
arab vaJet nzeiU szó, mely a tatárban vaku mellett bayét-mik is 
hangzik, a esuvasban csak: I'Í°;7;Í. Volt tehát már a pahlavi kor
ban (III—vn. század) is az iránság irodalmi emlékek nélkül 
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kiveszett (valószínűleg nyugati) területein v > b szókezdő válto
zás ; noha ezt a hiteles iráni nyelvtörténet csak az iíjperzsa kor
ból ismeri. 

Magyarból való átvételek: ujszlov. havaim, szerb barsun, 
rumuny harson dsammtö (MIKLOSIOH: Sitzungsber. d. Wien. 
Akad. 15 : 77.). Egészen más szó a mordE. paróej, parsi, mordM. 
jjiif^éi (iseidei), melylyel PAASONEN a tárgyalt osuvas és magyar 
szókat egybeveti (Türk. lehnwörter im mordw. 43.). Ez t. i. nem 
más, mint a perzsa-török imrce (S.:Í>>L) «kleidungsstoííj kleidungi) 
(tdk. ((stück)), diminitivuma az ugyauily jelentésű perzsa-török ^xira. 
avL szónak), mely különösen a kirgizeknél a többnyire selyemből 
készült nöi felöltő (xajiaT'B) jelölésére szolgál (BUDAGOV I : 309.); 
V. ö. kürin ipekk^di-parce o seidenstoif« (EEOKEET : Kaukas. Spr. 
27; ezekből: tör. ipek ((seidei) és parcfí dstücki)). Az oroszban s 
más szláv nyelvekben i s : parüa ciart stoffn (MIKLOSIOH E W . 232.). 

25. Magy. bá tya (hagya DomG.; NySz.), hágya (bágyá-m ,-
Drávamellék), iác-sa ('öácsá-m; Baranya-m.); báty (báty-om, báty
úd; Székelység), bács (bács-om; Udvarhely; MTsz.) 1. ofráter natu 
major; álterer brudem; 2. (ipatruus; onkel»; dverbum alloquendi; 
anredewort (zu einem álteren 1); NySz.); bátyó (hagyó; Toroczkó) 
(Ibrúder, vetten); bácBÍ, bácsika (Szolnok-Doboka-m.), bacsó (Moldva) 
(lanredewort zu einem álteren manneu (MTsz.). 

Yogul: KLV., ALY. pánt, KV. pq,nt, PV. pq,nt, ATV. pÚJite 
<i der mann wird so genannt von dem jüngeren brúder, od. von 
der jüngeren schwester seiner frau« (EEGULY) ; «schwager; dev 
mann einer álteren schv?ester» (AHLQ.), E I V . pánti «der mann 
der schwester meiner frau wird so von meinem sohne genannt». 
— ÉV. pánt, (dim.) paníukivé (pánUké-m) (ímeine frau nennt so 
meinen jüngeren bruden), EBGULvnál: j'Swí (ineveu des mutter-
onkels, UjreMinniHiri,». 

< Szkr. bándhu- nverwandter, angehöriger» a handh-
dbindeni) töböl (GEASSM. Wb. 898.); «verwandter, freund, gatte; 
brúder; verwandschaft, genossenschafti) (BE. Skr. Wb. 5 : 19.), 
melyekkel egybefüggő: gör. icsvö-spóc dsocer, uxoris páteru 
(SOHRADBB: öprachvergl. 183.). 

A vogul alakokban figyelemre méltó a szóvégi mássalhangzó
csoport íí-je, melynek palatalisatioja a tőhöz csatlakozó s a pan-
t'ukiüé, TV. pánti képzésekben világosabban fölismerhető -j dimi-
nutiv képző nyoma; vagyis püút = *pan{ (páni-ukivé) < pánt + 
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-j.-t') Hangalakjában pontosan megfelel ezen vognl szónak az aty-a, 
any-a, öcs-e (öcsé-m), ip-a, nap-a, nén-c képzíijével bővült dialek
tus hdgya (< Húd-j-a), mely az atya szó analogikus hatásától is 
támogatott dissimüatio útján könnyen válhatott a közejtósben 
bátyá-Yá. Jelentés tekintetében a magyar ós vogul szavak annyiban 
egyeznek, hogy mindakettö «idősebb fóríirokont» jelöl; de a szkr. 
kkd/t/i-általános ((verwandten) jelentéséből jól érthető az is, hogy 
az ddösbik sógor» szavát az éjszaki vogul az ifjabbra alkalmazza, 
söt EEGÜLY szerint az m.nokaöcsi)-re. 

Tudvalevőleg a magy. hátyá-Ynl hasonló szót ismer a szlávság 
is, így: orosz batja, batjiilka, batjka civater; priesteru; kisorosz 
baíjkoiá.; bolgár batjo, bati, hacjo, baja uálterer brúder» ; cseh 
háía, ruthón bad'o «vateri); továbbá az ószlovónt és bolgárt jel
lemző hangváltoztatással: bolgár baHa <(vater», ószlov. baiítiva 
(idas erbei) (tkp. <iatyai birtokú), szerb bastUia dundusi) (1. Nyr. 
X I : 115.); de e sziáv szónak nincs rokonsága az indogermán 
nyelvekben s idegen eredetűnek tartja MIKLOSIOH is, bár e nézetét 
meg nem okolja ("der stamm batja ist türkiscln) : EW. 8.). Te
kintve, hogy a magyar szót egész hangalakjában és jelentésében 
mint a voguUal közös régi árja átvételt megmagyarázhatjuk, a 
szláv megfelelőt a finn-magyar és szláv nyelvek között létezett, 
más nyelvi adatokkal is igazolható régi érintkezés maradványának 
lehet tartanunk (l.Ethnogr.YIII: 22—:iO. 11.). Megjegyzendő ehhez, 
hogy a szláv nyelvek alakjának eltérő dvatern jelentésével is 
található a zürjénben: hai'(hat'-mam (lelternu, tkp. (ivater-niutteri); 
baha (ivaterhch»), melynek eredetiségét az orosz/faí/rt-val szemben 
a hiányzó magánhangzói szóvég teszi fölvelietővé (v. ö. zürj. d'ud'a 
«oheim)), gira ugewichti), kosa diechtei), krísa (iratteu, mjata 
(iminzei), nií/a «buch», praM (ischnallei), jirída. ((bicnie», pusta 
dwüsti), s??)oZa. (iliarzi), sója nliáher; kölnlií «stute», lopata «spa-
ten», neveia (igrobiann, pcj-era íihíihle", rőgö&i (írnatten stb. = 
jíHflíi, rHpa, KOca, i;pwca, Jürra, Kiiiira, iiptuKa, it'iejia, iiycTa, 
cjicia, coa; noÖHJia, .iioiiUTa, ncirJüKa, neiuepa, poro;i;a). 

Igen felötlő a hasonlóság a magy. bátya és 10. padla, paija 
között, mely utóbbinak jelentését CAHTIIÉN a következíikép hatá-

*) Ilyen dimin. -/ elemet scjthetiudc egyeli rokonságueyek 
palataHs mássalhangzót tartalmazó végzeteiben is, minők: ÉV. 
fís, áras ((vater)), san, éaiíi ((mutter». apéi njüngerer bruders, dé 
fljüngere schwesteri), áúV ((scliwágerina ; K'V. kas njüngca-er l)ru-
deri), lé djüngere sclwesteri), on (unutterschwester»,'OIÍVÍÍ «sehwio-
gertochteri), Py. sis «mutterii, dé ugrossvater (mütterlieherseits)!), 
sas (1. sz. saséémj donkel (mütterHcherseits)i), édíik-oaú ngrosa-
mutter (mütterlicherseits)« stb. 
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rozzameg: «so wird der altere brúder der fraii vom manna ge-
nannti); de számbavéve azt, bogy e nyelvben eredetibb c, 5, s 
gyakran í', (í-re yáltozik (pl. 10. fáf/a «sensei) = tat. calki ; sőroí 
(ímeeri) = zürj. zárig; -/^ovide npeitscbei) = tat. kamci; pecl'ar, 
pegar (leberesebei) = vog. pasér, pásér; peüa, ped'a (igrussf'ormeli) 
= vog. pasa, pasa), rájÖTÜnk, bogy a kérdéses irtisi osztják szó a 
tatár öű.fa ((schwager)) átvétele, mely megvan a mordvinban is, 
igy: vaoTcáM.. paéd, baéa, mordB. baUa «scbwager» (1. PAASONEN : 
Türk. Lebmv. 43.). De csakugyan egynek vehető a magy. bátyá-Y&í 
a mordM. 2:)aí'a, pat'aj donkel; tanteu, mordE. j)aía ((tante» a szó-
középi í'-t eredetibb ni belyett valónak tekintvén; v. ö. mord. 
loman (ímenscbi): plur. lomatí, mordE. lomaí (<; Homan-t); panan 
(doh treibei)^: mordM. patíama, ((V?ir treiben)) (1. PAAS. Mordv, 
Lautl. 40.). így vélem egyeztethetönek a mordvin ata «altér mann, 
greisi) szót is a vog. ané (< -^aní), aé, ÉO. asi, asa, 10. aúi (< *^aca, 
*asa) (ivateri) szóval, mi szerint a magy. aty-d-hajx is : i ' < ni. 

26. Magy. bécze, becze (Székelység, (jöcsej), beczcze (Sop-
rony-m.), böczcze (Somogy-m.), beczi (u. 0.), böcze (Baranya-m.) 
1. (iborjú; kalb» ,• 2. akényes, kényeztetett gyermek; verzarteltes 
kind» ; 3. (Tata) aserdülö leány; erwacbsenea mádehem). —-hiiczek 
(Somogy-m.) «kis borjúi). — boczi (Tiszántúl) id. — bocs (ibivaly, 
medve és borz kölyke, borja; junges (büffel; bárén-, dachs-j.; 
MTsz.)». 

Osztják: ÍÜiO. pdsé%, pöd'é-/ neier; junges tier; kindu (AHLQXJ.). 
Vogul: ÉV. posé-/ (ikindcben (schmeichelwort)», posyukwé 

(dimin.). 
Lapp: déli paca, pahca, pácé, pahce, •pahc'-e ((knabe, bur-

sobe» I Lule pahcca, p^alicca id. j Pite pahhca, pahca, Pm. baca 
(iknabe, bursobe, bube» (HALÁSZ). 

Mordvin: mordM. vasa «füllen, fohlei), vasend (dimin.) | 
mordE. tas, vasé id., vasej, vasev «trachtigi) (Nylí. 5 : 221.). 

< Üjper. haca, baéca, hece, becce ujunges (von tier u. men-
Bchen) I gabri vace, kásani vecá, vécé, mazandáráni vaca \ pabl. 
vacak, hacak iá. — Átvételek: osszét-dig. biceu, bit'cm (ikind, 
knabei) | balüci bacak, bacik dknabe, kind, sohnn, afgbán bacai 
id. 1 kurd vaőahd damiliei) (HOBN 43 ; HÜBSOHM. E O . 121; Pers. 
Stud. 4 3 ; GEIGEB: Bak 445.). 

K a u k á z u s i nyelvekbe került külömbözö kor- és terület-
beli átvételek: avar vas (isobn, knabe, jünglingi), ba.s dsohn, junges 
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der tierei), k t« ((öchsleiin), hheée, hecé {gemt.Jxtríl, plur. bacál) 
dkalbi) I karaita vn^ nkind, kmibei) | tabasszarán_ bnS, grúz, min-
gról hasi, boái okindi), grúz hoéa-la «kalbii, arcain his [A. \\ (szó
kezdő h>m változással, melyre nézve 1. alább a hira czildcét): dido 
inesi (ikalbi), andi mo6i ((kindu (EBOKBRT: Kaukas. Bpr. S8, 91 ; 
UsLAR-SoHiEFNEB: Avar. Stud. 153, 154, 175,), Minthogy a szó
kezdő v>h (p) változás a vogul-osztják és lapp alakokban is mu
tatkozik, ennek eredete semmikóp sem gondolható iíjperzsa nyelv
területen, hanem úgy magyarázandó, mint fentebb a bal és bársony 
szóknál. A mordv. vasa még az eredeti iráni v szókezdővel jelent
kezik, tehát különnemű viszonyok közt került átvétel. A magy. 
baczíík, osztják jméx, vog. 'poséx végzete iráni képzés (v. ö. paíü. 
vacak, bamk). A bocs alak (o magánhangzója nűatt) kaukázusi 
réven kerültnek gondolható, szintígy a b()c;;i (v. ö. grúz bosi, hoki-
la). A hiii-ze hangzóinak megfelelése a rokon és iráni nyelvek a 
hangzójával szabályszerű. 

Álakban és jelentésben igen közel állók az idézettekhez a 
következő rokon nyelvi adatok; mordE. ÍY'.S; vcskíne,viskina nklein, 
}\ixigii, v('.£enca, vesmsne sder kleinste, jüngstei), veé'akske nkleiner 
íinger)) (Nylv. 5 : 22G.) | finn viihíi nparvus, exignusu (r. poika 
(ipner parvus»); észt valie (i\venig», rdhetse , valiosi;- (nemin. -Iiene) 
öklein, wenig, geringi) | l a p p : Lulc uliccie, uhrics öklein, wenig, 
gering)), ít/ice/iirtc díleines kind, kleiu»; Pite ukln'c, iilurs "klein, 
"weniga; áéli lüice, nhci, lűici', glictí id. (H. tilnmuce nkindi)); Pm. 
ucce, ucca, ucces id. (HAIJÁSZ); téri ncc, Idldini (/;(,•(•, notozoroi Uihc, 
akkalai oc nklein" (GENETZ Wb. 150,) | permi íci (dimin. -i képző
vel) : iéi-pi ((schwager (manneshruden) ; GHNKTZ O P . S.), ic-mon 
(ibraut, junges -weibi) (WIED.); votják iá, Glaz. ici: i. vutú "junge 
frau, brauti); permi ítsí (GBNEXZ), ucct (WIED.), zürj. icct (dimiu. 
-í<-wd képzővel) dklein, iungn; permi íila nAvenign (GKNETZ) j vo
gul: KV. vis, KLV. wuú, ALV., PV. is nklein, jung» (vis ni' nmiid-
cheni), ié-khar (ddud))), TV. üs ddeiu, wenig n. Alig választható el 
ezektől a magy. iczi-piczi (icsinko-piczinlnO dsehr kleinn ikerszó 
előrésze, mely eredetileg ép olyan önálló szó lehetett, mint pl. az 
iipró-cseprö, izcg-nozog, ámíd-hámúl, szán-bán stb. ikerszavaké. 

Figyelembe veendők itt még a k a u k á z u s i nyelvek köré
ből:_ águl bici, lnciv,pÍGÍ (ddeia, jungu, ingiloi /)í/;6vy.s- id.; továbbá 
andi miH <ijungB, chinnalug viisi delelni) ÍEIIÜKEIIT: Kaukas. Spr. 
168, 167.), melyek egyezők a fent idézett osszét-dig. bit'rni díind, 
knabeu szóval. Itt látható, hogy a wí-vel váltakozó szókezdő /; a 
szóközépi f-hez való hasonulás folytán lettp-vé. A kaulcázusi pici 
alakkal szorosan egyeznek: magy. piczi (dimin. képzővel: piezi-ny, 
piczin-ke) "sehr Idein, \vinzig» | votják jj/ri delein, wenig, goringn 
(pidiat- ((verkleinerni)), melyektől el noni választhatók: mordvin 
p'iíé flkleini) (NyK..Í23 : 48.), finn pisbí oparvus, infantalusu (a -ku 
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már dimin. képző), piskaise-, piskuise- (nomin. -ainev, -uinen) 
"parvulus, pusillus, exiguusu; észt pizut (gen. piskii) dwenig, 
kleini), piskuse- ""svenig, geringu, pÁzikeze (nomin. -kané) «kleini) : 
compar. joiíítím (1. MügSz. 436.). •— V. ö. ezekhez a t ö r ö k s é g 
köréből: jakiit bici-kün nsebr klein», Ucrkan «klein» (a m o n g o 1-
ban i s : biciken, bícr/an, beci-^an npeu, petit, petit enfantn ; BÖHT-
LiNGK: Jak. Spr. 136, 139.) | osuvas pé^ík, pégiks akiéin, gering)), 
melyet már ZOLOTNÍICZKIJ egyeztet a perzsa bece dkinda szóval. 

A kaukázusi közvetés fölvételét javallja a magy. piczi-xe. és 
társaira nézve azon körülmény is, bogy az iczurka-pncziirka iker
szó képzése is kaukázusinak mutatkozik; szorosan egyeznek t. i.: 
tabasszarán bicur, picur, grúz mcire «klein)) (1. a képzőre nézve 
fönt az agár czikket). Végül a kaukázusi alakok m szókezdője is 
fölismerhető ebben: TV. mus (ikleinB (muskétéx «sehr klein, we-
nig)), úgy mint TV. vuskél'é-/, PV. iskhöíi id.); mié: miú-ax, mié-a^r 
((junges mádeheni) (az utórész az au <imádcheni) dimin. képzése; 
V. ö. KLV. íviié oqi, KV. vié vJ; <imádchen»), mié-kóré^ «jünglingi) 
(v. ö. PV. ié-khar «kindi)). 

27. Magy. becs, bocs, becsit, böcsii 1. «íBstimatio, valor, pre-
tium; wert, preÍ8»; 2. <(honor, dignitaa, existimatio; ebre, würde, 
ansehenu; biicstis «prsestans, pretiosus, dignus; vortreíflich, würdig, 
schátzbari); becstelen <(wertlos; unehrlich»; becsül- 1. (laastimo, 
eenseo; sohátzen, taxirena ; 2. ((honesto, veneror; achten, ehren, 
würdigeni); becsmérez-, becsméU- (ívitupero; herabaetzeni) (NySz.)-

V. ö. ujperzsa behá, baha, pazend vahá, pahl. vahak nvíerti), 
melynek további rokonsága : szkr. vasná- dkaufpreis, werti) (az 
egyező *^vas- tő -na képzővel megtoldva) = gör. &m<; «kauf-
preis, werti), latin venum «verkauf», óazlov. véno «gabe, braut-
preis)) (HoEN 55; HÜBSOHM. Pers. Stud. 32; MIELOSIOHEW. 389.). 

Minthogy az iráni haha, vahcv szóközépi mássalhangzója ere
detibb s-ből való,"**) árja alapon pontos az egyezés a magy. becs, 
szóval^ melyben ismét a gyakori a ^ j - hangmegfelelést tapasztal
juk. A cs-re nézve v. ö. magy. kacs-int «scheel blickeni), vog. kaséi-
(lerblickeni) : osszét khas-, av. kas- <iansűhauen» (1. alább) | 
magy. keszeg, keozeg, keszege deuciscus/ és mellette: köcsög, ke
csege, köcsöge «sturioi) = TV. kasén deuciscusi), osszét khcisag 

*) Ez mutatkozik talán a kürini mas (plur. masár) ((preis» 
szóban i s ; szókezdőjére nézve v. ö. avar miííírt'/j «sünde)) = Iák 
bunah = gabri venah (1. u. i. a böcze és bűn szókat). — Középperzsa 
alak:^hürkilin vaha «preis)) (ÜSLAB-SOHIEFNEE : Hürk. Stud. 181.). 
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BÍlussfischii I magy. harhícn dspechti), oroszlapp iiiürr-koarrh 
•«specliti>; svédlp. kierkec' (ifalken : av. hahrkam- «geieri) | magy. 
sekély és cse/cáÍÍ/'«seichte stelle im lliissei> stb. Tanulságos ez 
egyezésben azon körülmény, hogy az iráni h ellenében meg
őrzött eredetibb sibilaus mellett ugyanegy szóban a szókezdő «>& 
változást is mutatja; ebből t. i. szintén az következik, mit már fönt 
bizonyitottunk (1. a bal, bársony és biiczc czikkeket), hogy e hang
változtató hajlandóság a finn-magyarság árja elemeit közvetö nyelv
területen régibb, mintsem irodalmi megjelenése után itólnők. — 
A becsű végzetét, mely nyiltabb hangzóval sem a nyelvjárásokban, 
sem a nyelvemlékekben nem váltakozik s röviden ejtödik az or
szág legtöbb vidékén, ugyanolykóp vélem inagyarázandónak, mint 
az ürü végzetét (1. u. i. 33. sz.), vagyis nem magyar kópzőtoldalók-
nak, hanem az eredeti árja szó vóghangzójának. Hüi3saHMA.NN sze
rint az iráni nyelvekben mutatkozó a, a, l, ü, ö = pahl. -ak, -ak, 
•ik, -ük, -oh képzők az arszakidák korszakának (250 Kr. e.—226 
Kr. u.) nyelvtörténeti fejleményei s pl. pfizend raha, ujper. baha 
a szkr. ?;as-7ia-hoz képest nem az eredeti bövebh^hangtestet tartal
mazzák, hanem ujabb képzőbővületet (óper. •*'ii«//a-J. Ebből folyólag 
talán a magy. becs a régibb egyszerű, bccsii pedig valamely bövűlt 
tőnek tükrözése. — A képzésnek látszó becsmísrel-, liccsmérez- alka
tát teljesen megvilágítja a székely biicsméres «drágás» azo (líécs-
mérés ember Gsík-m.; MTsz.); kitűnik t. i. ebből, hogy a biu:smér-el 
denominativ képzés, minél fogva úgy vélhetjük, hogy a Hecsmér 
alaprész összetett névszó. Alkalmasan kínálkozik itt egybevetésre 
a pahl. mar, ujper. mar, mer dzahb) (HORN 217.), vagyis becs
mérel = (Ibecsmértéket szabn; ebből a böcsiniH-hen jelentés-meg
szorítással: «vkinek becsmértékét kicsinyre szahniii, tehát nle-
•szólni, gyalázni 1). 

Az itt tárgyalt árja szóval egyeztethető a permi nyelveknek 
következő szava is: votják tví̂  nware, handelsartikolu ('n(ü baétini 
(•ware kaufeni>, vuz karini nhandel treiben»): cuznl- "verkaufen*; 
vumé iikaufmanu, liándler»; vuziís nvare zum verkaufen» | zürj. 
vuz ((kauf, handeli) (vm-vot «abgabe, steuero), nizal- iiverkaufen», 
vuzas- (ihaudeln, handel;treibeni>; vuzas, viizas «verkauf, abgang, 
absatzi) (WEED.). A jelentós tekintetében itt olyan fejlődósseí van 
dolgunk, mint a magy. áru iiwaren (dimin. kópzüs ebből: ((')• (iwert, 
preisi)), áros (pl. bor-áro§ nweinhandlem ; tkp. (iwíirt, ware liaben-
deri)), drús (pl. b'inyv-drüs (ibiichhándleri)), ríí'iW- uverkauíenn, vog. 
tinél- ((verkaufen» (tin cwert, preisn) szavakban. Alakilag a meg
őrzött eredeti árja v szókezdő mellett a zürjénben és votjákban 
közös u (mely eredetében külömbözik azon gyakran niagashangú 
előzményből fejlett votják M-tól, melynek a ziirjónhen o, vagy ű, e 
felel meg, pl. votják hd «seeloi), zürj. lol = vog. lUi, magy.'Uil-ek 
id.; vagy votják éukm ((lierzi>, ziu-j. énli'm, permi édöm .-= finn 
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iyddme-, vog. si7n, magy. szív id.) eredetibb mélyhangnak, még 
pedig legvalószínűbben az árja másoknak megfelelöleg a-nak vál
tozata; V. ö. votj. mus, zürj. miis ( : mata-m.) «bienei) = szkr. 
mdksa- (ifliege, bienei>,av. may.H- oíliegei) ] zürj. swrs, votj. S'ÍWÍ°S, 
surs «tausend» = szkr. sahísra.-, av. hazanra- iá. \ zürj., votj. 
vug <(griff, henkel, bügelo = szkr. anka- iihakeni). — A vogulból 
idetartozó lehet szóközépi s > í változás fölvételével (v. ö. vog. 
satér ((tausendi)=szkr. sahdsra-,- vog. ativés czinn, blei»: v. ö. zürj. 
ozis id.; vog. átér (dierr)) = mord. azir, azoro id., av. akura-, szkr. 
asura .- l.NyK. 95 : 378. s fent 142. 1.): TV. mía «kaufmann.>=ÉV. 
vata ehhen'. váta-yum «kaufmanni) és vatalayj- nhandeln, handel-
treibeni). BUDENZ e szóról azt hiszi (NyK. Í9 : 332.), hogy ety-
monja: (ipartembern (ÉV. váta nufer, randi)); de ha a vogul tény
leg azon jellemző oldalát akarja vala föltüntetni a kereskedőnek, 
hogy csolnakon hozza árúit, mindenesetre inkább nevezhette 
volna ((csolnakos, v. hajós emberD-nek (yjiinn y^wm, karaplin j . j , 
semmint (ipart-ember»-nek."*') Azonban ha a váta-'/um névszó még 
valahogy megmagyarázható volna is így, nehezen érthető Suv&tala^^ti 
((kereskedikI) jelentése, mint valami <(partoskodik» fejleménye. 
Inkább vélhető ezért a vog. vilta a zürj. votj. ^mz, iráni vahá- meg
felelőjének ((warei) értelemben, melyből: vcitala^ti annyi mint: 
((sich mit waren bescháftigem) (v. ö. zürj. vuzal- (iverkaufen», 
vuzas- (ihandel treibenu). 

28. Magy. bérez (hörcz Vas-m.; MTsz.) <(clivus, jugum mon-
tis; bergspitze, gipfel dea berges" (NySz.); adomb, dombocska; 
hügeli) (MTsz.). 

< Av. hereza-, harezn- ((hölie, berg, gebirgei), barezah- id. 
(a barez- ngross sein, hoch sein» igéből; GEIGBB Hb. 291.); 
bérez- ((hochi) (JÜSTI Hb. 217.) | pahl. burz, hurzak (innen: El-
iíira az Elborusz hegység neve) j ujperzsa hurz ((hoch; böhe» 
innen: kurd berz, balűci hurz, burza, hurzay «hochi>; hurza ((em-
por») I osszót: dig. bárzóncl, barzond, tag. harzoncl ((hochn ( = av. 
berezant- ((hoch», part. prais. a barez-, ig?'eí:-igetöböl = szkr. 

"*') Ma a vogulokkal való kereskedés nem a folyó partján, 
hanem fönn a faluban történik, mi azonban nem zárja ki, hogy 
régebben csakugyan nem volt tanácsos a kereskedőnek árúival a 
faluba merészkednie. Az erza-mordvinokra nézve legalább határo
zottan írják a X. századbeli arab írók, hogy: «& k e r e s k e d ő k 
n e m l é p n e k A r ^ ' á n i a f ö l d j é r e , h a n e m a h a j ó n ma
r a d v a a f o l y ó b a n ü z é r k e d n e k (1. TOMASOHEK: Skyth. 
14. 1.). 
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hrhdnt- «gross, erhaben, bochi) a hrh- í(p;rosH, stark seinu igé-
bői; HORN 46; HÜESOHM. E O . 28; GuroEB: Bal. 447; GIUSSM. 

Wb. 911.). 

Már MÁTYÁSFLÓKiÁNnál található : tihéirz=:S'Aiv. hrhat magas, 
zend berezat, berezanh magasság, njper. ben^: t'̂  berz í kok a hegy 
bórczéröl, magasságáról; Önncny jutrc^)- magas» (Árja Nyelvbas. 
17.) és (tbércs = szkr. barhanz magas, zend berezat, njper. herz: 
,ad summitates montium, qni berek vocantnr', lí253-iki oklevéli) 
(Finnít. törekv. 24.). — Az egyezés az av. harrza-, bereza- alakok
kal pontos : a hangzó a börcz mellékalalc után Ítélve eredetileg e 
volt, mely a hangsiííyos szótagban (mint különösen török jövevény
szavaknál, pl. kék, béli/e;/, béh;, béka, bér, kére, kép stb., igazolható) 
megnyúlt. A végzet rz>rcz változása közvetö (talán csak a magyar
ban a szókezdőtől való dissimilatio következtében koletlíezett) rsz 
fejlődés útján gondolható, mely ntóbliiban a. •s'^>('^ olyan, mint 
ezekben : bajcz < bajsz, bajusz "schnnrbarts/'-'''^'' < fejxze dbeil)), 
kopacz < kopasz nkahli). árboez ((mastbanmn < lat. arJioH (1. Nyr. 
10 : 442.). 

29. Magy. berek (acc. berke-t, adj. herke-s) nnemus, saltus, 
lucus, virgultnm; hain, gebü.sch)); afi-bernk, fitz-liernch, zilbenk, 
somberek árpádkori oklevelekben (NySz,); «vízjárta rét, posványos 
hely», berek alja «berek melletti föld, mezö.sóg"; berek-fa, berök-fa 
(légerfai) (MTsz.). 

Y. ö. av. marcya- nwieseu | njper. mary, mery nwiese; zum 
viehfutter dienendea grasa (innen: örmény marg, szír márga, 
nviesen) | kurd íftt)7c, merya «prairie«, mérk nrasen, wiesei) 
(HORN 219; HÜBSOHM. Arm. Gr. I : li)3; Pers. Btud. US.). 

A jelentés egyezése mellett azonosnak vehető a magyar és 
iráni szó alaki tekintetben is a m szókezdő több más példával is 
(1. alább a bocskor szónál: 35. sz.) igazolhiitó b-xa való változásá
nak, a gyakori fl~í'hang-megfelelésnek, végűi a szóvégi ;/ talán 
csak dissimilatio útján a magyarban támadt -k (íjtósénok fölvéte
lével (v. ö. az utóbbira nézve egyébként; kurd núrk, merk). 

30. Magy. bergány «tüzes ló; feueriges pferd» (Baranya-m.; 
MTsz.). 

"Vogul: EV. párén, LV. pdnum,puarn (BEG.) dtáltosló; zau-
berpferd»; p^rén-pV «zauberfüUen D . 

< Kaukázusi: dzsek barkán npferdii (migila-barkan 
(ihengst))), chürkilin hur/an: b.-urői dhongsti) (urai upferdu), 
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kaitach burchar-urúi id., akusa burga iá. \ kiirin balkhan, pal-
khan «pferdi) (erkek-jJ- nhengsti)), czachur balkán id. (BEOKBRT: 
Kaukas. Spr. 112, 82.) 

^ EROEBKT tatár eredetűnek jelzi a kaukázusi szót; de más 
forrásból ily török szót nincs módunkban igazolni. Külömben is 
föltetszik, hogy a szónak előrésze az ujper. bare npferdi) szó ( ^ 
oper. bara-: asa-bára (ipferdereiten), ebből: óper., av. öar- «rei-
teni); pahl. bara-k, pazend bar «reittier)), szanglicí uwak «pferd» ; 
HŰEN 36, 37 ; HÜBSCHM. Pers. Stud. 22.), a midőn az utórészt a 
karata j^^ane, -/.oani, avar yoani (ipferdu, chürkilin koni «füllen» 
(v. ö. szláv konh (ipferd») szóval azonosíthatjuk annál is inkább, 
mmthogy a balkhan alaknak van Iák balcan változata is, melyben 
az utórész szintén jól egyezik az abjiház can, dcan «stutei) szó
ival V. ö. ingiloi c'/en, grúz, mingrél cyjni «pferdi) = zürj. can, 
votj. cujíi (1 füllen)),) s szintilyen összetétel: karata, avar barthi 
"hengsti) (v. ö. avar thah (ibengst»). Kaukázusi réven jött iráni 
Szó volna ezek szerint a bergány is éj) úgy mint a bocskor (1. alább 
35. sz.). Jelentésben és alakban pontosan egyezik a kaukázusi 
adattal a vogul párén is, melynek EEGUL-S ma már elavult loz-
vai alakját páruen-nek (ejtsd: parwén) írja, hol még a szóközépi 
rg mássalhangzó-csoport közvetetlen fejleménye a, rw (ebből: > r') 
látható. Talán ide vonható még: mordM. párna, mordB. parne, 
parni (ifüUen (im zweiten jahre))); parnin id. (NyK. 24 : 55.). 

31. Magy. beteg (betek Margl. betec Heltai, betekSdek BodC.) 
(iBeger, segrotus; kranka; kór-beteg id.; betegség (imorbus, segri-
tudo; krankheito; beteged-ik, betegül- dsegroto, in morbum 
incido; erkranken, krank werden» (NySz.). 

V. Ö. pahl. vatak (ischlechti); ebből: vat, pSzend vad, uj-
perzsa bad, bed «schlechti) (1. fentebb a bal szó czikkét: 23. sz.). 

Igen valószínűvé teszi a magy. &eíe^-nek idegen eredetét már 
az is, hogy sem a magyarból, sem a rokon nyelvekből biztos szó-
fejtéssel meg nem magyarázható. Alapszavához hasonló szót már 
BEBEQSZÁSZI idéz a zendből (nbeantao krank --» betege; Áhnl. d. 
Hung. Spr. 122.); csakhogy az alakilag külöraben jól megfelelő 
av. bánta- szónak (v. ö. magy. ját-ék, ját-sz- = ÉO. jont-, 10. jantk-
ospieleni)) dEegeru jelentése fölötte kétséges (JusTinál megkérdő
jelezve s egyéb szakértőktől máskép fordítva: Hb. 209.). Alkalma
sabban vethető vele egybe a pahl. uaía/i; «schlecht», mely alakilag 
az ismeretes u>& szókezdő és a^i hang-megfelelések, továbbá a 
végzetnek (pahl. -ak = osszét -ag, -dg, av. -ka) a méreg, üveg, 
keszeg, húg stb. szavakban is jelentkező alakulatának fölvéte-

MunkíiCBÍ B. Árja ós kauk. elemek. H 
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lével pontosan niefítVl-'l: j.'lnitt'sil.-L; p n l i s ..-,.sz természetes 
íeileméiiy leliot, lévoii a ..b.-l.'KS!';,!--lu'k H/.nkiwos kifejezése a 
„rosszullét" (x.o. ^n>^ U\ mir .sv/^^v/M'^ v .„/„./..; fr. wakde, 
régi mdalxh, o l wu/fíM. pr.'V. mu/,i)rí.,i lat. m.ih^ «; ,„^ ji^^ 
I ; mi, vasy iiiiiit DKrivKU taiiur vrhnii k..;<l!: mnl,- liahilm) i flim 
«(i/iíí-í'«l>a;iok, HtirüloH.'k.. : i>'ih„ . .n.-s^it . Kul.milH«n arra. hogy a 
iaíef/ alakjábiui os j('l('iiti''><clu-n, uijy iMiuut vau. h-ti'zott w. h-áuság 
terén, viiíósi'.í'uksúKííi'l utal n kir^ií ""ái.,/ . , i . /í7. íj^t-himkrankbeit 
mit kopfsehwiniUíl.' iMt'm.ihaiti. nMujmaru Mn.ua. ori , KOTopofíxi 
jiacTctu'OJtoBOKpy.iíeiiiU"; O^TUurMMV :iíi.*; mii., .hvlikraiikheitbeiin 
viebn (rtojrliaiii. fKoTa, m- IÍMTOIHUI ntii, mn' iq.yiinrrcii H lui'ieroBe 
•IicTi.; BüDAfiOv 1: -JlS.s s/.ii 1 ,̂ iia'ly»'i n (..ruk-ii-ílml mi'g nom ma-
gyarázhatuvik s jú okkiU tv/, »j|ií'r/.s!i !»',{. kt-l kf}r/,tsinu'k vehetünk. 
Ilymódoii a hcti'H u^yatuizfii s/..i vnliui, mint a iua|4y. halnif (1, föni 
2;{. Hz.),litílyí'.sel)lH>n kifi-jt-nvc UÍÍVUUUKUH iruui s»i»ink külömbőzö 
nyelvjárásókliól, illetülci,' kuliimtiM/M kuroklml valu íitvótele. 

Hogy iráni w-filctűm-k tar tsuk u >»•!,•,) H-M, axt javalja a 
palóez be t r enges , l>itriii>if!^ iú'yw is, ui.-lvíick jdt i i tcHc: i<betegeii, 
l^öthösD tHoiwd-m., ll«'vi'>i-ni.': -rú^-^i hilm. fájús htbu* lEger); 
innen : hitringt'íih'tHIi »'li('U'M<'-íliftlik, ;.V'ílin.iktHÍik, nyavalyog» 
(MTHZ.). E RKÓ'alakiján c^ jt-b'iiti-fii.tii .lr..;;,;t' lüifsunht a /ii'ín;-liez; 
•de viszonyukat uu'fí win },:«»t(tlHliiu(juk JUIH/.ÍUU ulnki változatná, 
MegmaKyai'ázztuii'. i'lltn-.i vt'̂ ;/.«'t»<t !».' Mv-.-i.'t rtas.;.! nn, n7i(, (dig,) 
run iikr'ankbcit: IH'H. austi-fki-iulr. -;i-urlii-, {n-it., fnni'm, rikh 
ukrankx; S,TrHtuEN-: DsHt't. H|trl. Ilin. IMl.t, Ujty litt^y hi-t-m-i-n 
tdk. annyi mint nrt»ssy. uyavaly!Í-.M .- si.-. ,-1H.I '^-luUin -/.árt (•"•jotatej 
nyílt t'-jti helyi'ttt a ttdthi Sí',.t!!(>'.ikh.>.' vai.i alkalmazkuiláa, a f 
pedig akár az osszft iliiniu. kciiz" \ . ' i . HÍ-J-K-KI, ukár magyar 
járulék-inássalliuiiií<íü lui int : iui:m'tfiu-.i-><i>, >•.•:«/(/»!•»;, hujtúrjiin-i, 
fájin-g) Icliet. 

BuDENZ a nia^y. /cí *••! >,'.'•* a iíun rü'.i .ij.-n. r ro i i j nvitium 
pliysicum ihibi'H, vuliius. d r U c h i - i : viíiunt rt!.triil»-< Hzúval roló-
nítja (MÜgSz. 4rir).i: >]%• kiilHníli-.fí; l a u st iiiU!:;f»-iiilli'.<ii .s ezeukivül 
a k ' í-alaprész en<dt'til<li i',k', /'.!.?!"•!•• !(:iiif,;íH-.anuk a szöközépi 
hangülíban sunnni nyoina, Vutiu.tk ii.*yiui; «i.?t'k>'!y litUnnju m\ 
iekélyII, bitimiith i>x liiiitií "iiyiiiitly;..;.<•, i;.ttii>'.; Hcitt-kkcl, fűkélyek-
kel ell(?pett; fájós Iáim •. l u r h r k t ! l'.t nr.w: a '..'»•;./ t-mlmljába von; 
ámde a hiiotiiin ubtkja uaj.;yt»ii i-. m-nk Minijiar.w « alkuimé az 
idegen (íredet gyanújának íi-lk.<l!> -f.v. H;ttHru#'tiÜ!Ui uem eredeti 
Hzó a Bi'DKNZtíil sziuttni ÍÍÍCIMI!! .'liii. i i í nknuikiii'its (dh 
iikrank, ninvolilai. xurj.. vntj. )«,..- . M'IHU. r / j i í . WM!I tnn, kraaken, 
krank ticiiu (uielybiil; 2m\. Í Í .« .»Í , VMI]. n»,'h i-kranklieit"; votj. 
í;ms'ukrank, Icidfiiil-.)*. Mt-ífi í t ! Í.Í;.",\;I!IÍ'. «tim 1̂  lu iránságterén: 
av. mii-mh- lari'. n<..'íiu • !t-i4ru. |t-iii > . h - n Uh. ;l(Ui.;t ezek mel
le t t : Ihiu'Ánh-, ilritiMÍi- '•ii<*iui;,,'ssu:; -.'Er. tír-fíiifí- tliaríS, 
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schaft, anfeindung)); GRASSM. "Wb. 653.) és av. tbaaá-, dvaes- «pei-
nigen)), melyutóbbi alakokból: pahl. hes (deid, unheil» és igei 
képzés iesi-(HORN270.); v, ö.még az örményben: vist «schmerz, 
pein, leid, not, trübsal, gefaliri), melyből: vStanam «leide» (HÜBSOHM. 
Arm. Gr. I : 247.). Azürj. vis «krankheit)) származhatott av. vaesah-
{<*vaesas-; v. ö. szkr. dvesas-), vagy még inkább az av. thaesa-, 
dvaesa- (ipeinigungi) (== szkr. dve'sa- (thass, abneigung») egyszerűbb 
végzetű változatok nyomán következtethető av. *vaesa-iéle névszói 
alakból, míg zürj., votj. vis- dschmerzen, weh tun» (mely transitive 
is felfogható, pl, «mein kopf tut mir weha) a tbaes-, dvaes- igék 
'*vaes- ejtésére utal.'*') 

A magy. bet-eg szó alaprészének eredetileg mélyhangú iráni 
másával összefüggőknek látszanak még: finn pote-, poto-, poti-, 
posi- (ikránk sein», poíi, poto dkrankheitu; észt JJÖÍZŐ- «krank seini), 
pödi (gen. j)o'(í) ukrank, kránkliohi) ; továbbképezve: padise- id. | 
lapp: Ltile pnioce-, puohca-, puohhca (<.puot-se-) dkrank seinn, 
puo'ccie, püooas dkranki) ; Pite pühca- dkrank seinn, pühcaj, pücas 
iikrank)) (HALÁSZ); Fm. buocca- dkrank Bein», buöcce, buocas 
flkranki); oroszlp.: téri plcci-, kildini pücce-, notozeroi puehcn-
dkrank seini); texi ptiCce, kildinipüiccej, notoz&xoi puehcij «krank» 
(GBNBTZ Wb. 128. 1.). Alakilag pontos volna a megfelelés a p'azend 
vad «schlecht» szónak a magy. bal, votj. paUllan, magy. beteg nyo
mán föltehető dialektikus '^bad (*bad)-iéle változatával (v. ö. a finn 
0 hangzóra nézve: finn kota «casa, culinau = av. kata-; finn onke-
dangeli) = av. anku- dhakeni)); de bizonytalanná teszi az egyez
tetést, hogy a finn poti-, pote- atb. nem igazolhatók denominati-
vnmnak. Természetesen nincs kizárva, hogy a tárgyalásban levő 
iráni szónak — melynek multját eddigelé csak a pahlavi korig van 
módunkban visszavezetni — a finn pote-hoz hasonló igei haszná
lata is dívott. 

32. Magy. bír-, bir- 1. dcompos, iDotens sum alicujus rei ; 
valeo; maoht über etwas habén, in seiner gewalt habén; vermö-
geni) ; 2. (tpossideo, habeo, teneo; oocupo, subigo, in ditionem 
redigo; habén, besitzen, inne habén; besetzen, unterwerfenn; 3. 

^) A teljesebb szókezdettel való av. dvaesa- névszói alakot 
•tükrözik: ÉV. tis dtrauer,kummer)),ÉO. íes «betrübniss,kummer», 
melyekből: ÉV. tist-, ÉÓ. tésta-, 10. tist- dtrauern, bekümmert 
seini); továbbá zűrjén íól .• töüömm'ód- «beruhigen, von sorgen be-
freienu (melyből az alapszónak dsorge, kummem jelentése követ
kezik; ehhez -töm suff. cárit.); töíd- dsich sorge machen, sich 
kümmern, sich beunruhigen, traurig seinn, íöiííöd- «sorge machen, 
bekümmern, beunruhigen». 

11* 
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((Bustineo; aushalteni) (terhet hír «last ertrageni), nmnkdt bír uar-
beit aushalten* ; elbír- ((fero, perfero, siistineo; devinco, subigo; 
tragen, ertragen; besiegen, unterwerfeni); meg-hír-iá.). — bír-ik 
din ditionem venio; unter die herrschaft kommein) (rlia birik a 
jószág, az örökség : (neá jut)), torára se bírjon : «temetésére se ma
radjon)) Székelység). — bíró «habens, potens; prietor, judex; be-
sitzend, vermögend; richteri) (maga-bíró nvalidus, robustus; po
tens; rüstig; máchtig))); bíróság nregnam, potestas; judicatus, 
pr£etura'; herrschaft, macht; richteramt)). — birodalom npossessus;: 
impérium, regnum; besitz, herrschaft, macht». — hírság ujudi-
eium; muleta; gericht; strafgeld)). — birtok (ipossessio; potestas, 
jus; besitz; macht)). — birkád-ik, birkóz-ik (icontendo, certo; 
kámpfen, streiten)). — biralkod-ik, biralkoz-ik (Székelység) nbír-
vmivel, van neld». — biraszkod-ik (Göcsej) ((támaszkodik; sioh 
lehnen, stützen)) (NySz., MTsz.). 

Yogul: KLY. j,)tí?'m- ((diliden, ertragen, überwinden, über-. 
•wáltigen)) {gl. an-Hé aum at permem, tar-iiün ((diese krankheit kann 
ich nicht ertragen, sie ist schwer: He MOry TepnísTi.) | líV. perm-
iá. (pl, tau sq,u pöié permi OH'ii Miioro 6ÍJ;ÍH TepitiiT'L; perméne 
oq,méíat oq£ivi ((nincs mód, hogy kibírjaD ; Vog. Népk. G-yűjt., 
II : 225.) I klN.perm- id. (pl. an-ü pasémté at permem ((ebben a 
füstben ki nem bírom))). 

<Qzkx.bhar-, bhr- {-piDds. 1. hháravii) ((tragen; stützen, 
aufrecht erhalten; hegen, píiegen, ernilhren; mieten, dingen;. 
davontragen, erführen, •vvegnehmen; verschalíen, verleihen, er-
füUen)) (úd-]/'bhr- ((herausholen, herausnehmen ; aiislesen, aus-
•wáhlen))); ((hintragen, bringen, herbeibringen)) ; hhára- ((tra-
gend, erhaltend; das tragen, erhalten, erlangen; bürde, last;, 
ge^s înn, raub; kampf, streit)) (GRASSM. Wb. 1)55—G; CAPP.. 
301—2.). II av. facw-((tragen,bringen, hervorbringen,\vegbringen)) 
(a-baraiti aev besitzt))) | pahl., ujper. bar (dast, bürdei). — 
örmény ber-e-m, gót baíra-, gör. cpéfxo, lat. fero ((tragen, brin
gen)) stb. (HÜBSCHM. Arm. Gr. II : 429; JUSTI Hb. 20í); HOEN 

A magy. bír- igének és származékainak ((tragen, ertragen 
(kraft, macht habén))) alapértelme, valamint ennek ((haltén, be-
Bitzen))-féle fejleménye benne foglaltatnak a szkr. bhar- jelentés-
ágazatai közt. A Mr-i/c ((jut; hinzukommen)) alapértelme — ((her-
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l)eigebracht werden)) ; a bírság sstrafgeldi) olyan jelentésalakulat, 
mint szkr. bhára-, pahl. bar <ilast, bürde»; a birkóz-ik <ikampfen», 
mint szkr. 5/iftVa- «kampf, streit», sőt a göcseji biraszkod-ik (isich 
stützeni) jelentésárnyéklatának is megvan mása a szkr. bhar- wstü-
tzeni) jelentésében. Minthogy pedig a hangtani egyezés kifogás
talan (v. ö. a mélyhangú tö i-jére nézve alább a csiga^ csilla, ipar
kod, ín stb. czikkeket) a két szót azonosnak is vehetjük s hozzá
vonhatjuk még a momentán -??i képzős vogul perm- igét is, mely 
•csupán az (iertrageni> értelmet mutatja. E vogul szót már BUDENZ 
egyeztette a magy. &tr-ral (MügSz. 456.); de pusztán finn-magyar 
liasonlitási alapon bajos magyaráznunk, hogy miként felelhet meg 
vogul e hangzó magy. mélyhangú i-nek. Megvilágítja a hangzók 
viszonyát a szkr. bhar- megfelelő a-ja (v. ö. ehhez még: szkr. 
bJidrd- «bürde, lastu, bharin «tragend; schwer belasteti) hosszá a 
hangzóval), mely a vogulban, mint sok más esetben e (ill. S) ala
kulatot is ölthetett (1. erre nézve alább az ad-dég czikket). 

A szkr. ud-bhar- (iherausnehmen,ausle8en, auswáhleni) értel
mének ujjmutatása nyomán ide vonandók még: ÉV., LV., KV. 
j3«?7- «herauswáhlen, aussuchen», pSrjil- iá. (frequ.) | zürj. börj-
dwáhlen, auswáhlen, aussonderni) | votj. birj-, Kaz. bérj-, Sar. 
hurj- id. (a képző : frequ. -j; 1. BUDENZ : Ossz. Alakt. 36.). 

33. (I.),Magy. birge (Heves-, Csongrád-m.), bürge (Kecskemét, 
Torontál-m.), birke (Debreczen), berke (AnÁMinál) <iovis; schafu 
(NySz., MTsz.). 

(II.) Magy. ürü, örü (örö BécsiC, eioryw Pesti) «vervex; 
liammeb) (NySz.). 

MordM. verds, mordB. vifes olammi) ; viriská (dim.; PAASO-
ÍÍEN: Mordw. Lautl. 95.). 

Lapp : Lule mere/ica,(plur. vierhca; Lindahl wrca^j (diam-
mell) I Pite varehca, víirhca, vírhca id. | Fm. viercca, vierca idw' 
(HALÁSZ) || notozeroi vierc dschaf, hammeb) (GENBTZ Wb. 160.). 

< (I.) TJjper. bara, bére «lamm; mánnliches schafi) | kur-
mandzsi bq,rk, bqrh, kurd bar-/, haryjk, gelani barre, szariqöll 
barq^á, id. 

(II.) Osszét ur (KLAPROTH), dig. warik, urek, tag. viirig 
(HÜBSCHM. E O . 31.) I gabri varé, szamnani vara, mazandaráni 
varé, kásáni verd, verrá, véré, zaza vara, (dim.) var ék \ vakhi 
vurk, iíighni varg \ kiard vark, garik \ \)?iÁiö.&l gvarak', gvarak 
(dammi) || pahl. varak id. — Szkr. úra- «schaf», árama- «widder, 
lammi) (HORN 49 ; TOMASOH. Pam. 767; GIIGBR Bal. 126.). 
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A magy. hirgé-Yel egyértelmű s hasonló hangzású hirkce 
(lovis, schaf)) szót egyenesen a törökből valónak kell tartanunk, 
hol t. i. kirgiz marka ((valamennyire megnőtt kövér bárányi) és 
oszm. marja nschaf (weiblich))) egyezések találkoznak (NyK. 
21 : 115.), melyekkel szemben a magyar alak a>-i hangmegfeleíése 
a osuvasszerű (ugor) törökség jellemző vonását mutatja (1. Ethnogr. 
4 : 179; 5 : 22.). Mint BUDENZ Dal szótárá.ból kimutatta, a közép
oroszországi nyelvben is van ÖHptKa, ÖBipKa (damm, junges schaf», 
meg ((schaffell, lammfelli) (NyK. 20 : 154.). Ezt legalkalmasabban 
ugyanazon ugor-törökségből való átvételnek gondolhatjuk, a hon
nan a magy. hirka is való (1. e nyelvterület hatásának egyéb szláv 
nyomaira nézve : Ethnogr. 8 : 27—29.). Maga a kirgiz marka s a 
magy. hirka nyomán föltehető régi török Harka (= ugor Hirka) 
ugyanoly szó, mint a szariqöli harqa, mely az; ujper. bara képzése; 
tehát iráni jövevény. Más szó a magy. Ürge, bürge, melyben az 
i-vel váltakozó w hangzót s a g~t a törökből nem magyarázhat
juk;^) ellenben jól érthetjük az árja elemekben szokásos ff~í 
hang-megfeleléssel az első szótag i, ii, hangzóját (v. ö. fist, füst = 
oaszéi J'azd-ag ((rauchn; csirke, üsiirke^ídghán cirk (ihuhn, henne» 
= av. kahrka; tú=oaszét clds, av. dasa-; 1. ugyanitt alább) és a 
ge végzetet a kesíiege (keszeg = osszét khdsag «íisch»), kecsege, 
mérge- (nomin. méreg = osszét marg ((gift», av. mahrka- ((todn) 
analógiák révén, mint az osszét -g (< -gg) = av. -ka diminuti-
vum egyórtékesét. A Ürge e szerint a hirkd-tól független, egyenes 
iráni átvételnek veendő a szókezdőnek már az eredeti területen 
régi korban föltételezhető v<h változásával (1. ez utóbbira nézve 
fentebb a bal czikket: 23. sz.). 

Ugyanezen iráni szónak képzötlen s még az eredeti v szó
kezdőt tükröző külön magyar átvétele az ürü, melynek véghang
aója az ujperzsa nyelvjárások következetesen megőrzött véghang
zójával (vara, varé, vére = szkr. íird-J azonos, vagyis oly minő
ségű, mint a becsű szóé (1. fentebb 27. azX YÁMsáavnak szorosan 
egyező türkmen ürü ((hammeli) szavát (öag. Sprachstud.) egyéb 
forrásból nem igazolhatjuk**) sígy megbízhatósága (a közlőnek isme
retes eljárásánál fogva) fölötte kétes. Komolyabban számbajöhet
nek a magy. ürü eredete szempontjából a szintén iráni származá
súaknak tetsző mongol irge «mouton chátréi) és burjót irge (diam-
mel, schöpsi), melyekkel BUDENZ egyezteti a magyar szót (NyK. 

)̂ V. ö. esuv. iina, tör. tana (ifársen = magy. tinó (de soha
sem: tine, tiine); osuy. slsna öschweini) = magy. disznó, desznu 
(de nem: diszne, düsznö) | tatár sérkd ((nissei) = magy. serke (de 
nem: serge). 

*) Sejk Szulejman csagataj szótárában: iiri (i5)jO •" kojrugu 
kalkik hejvan dir (((farka felálló állati)). 
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20 : 151.); ámde itt nehézséget alkot, hogy a mongol alak í/-jének 
a magyarban semmi nyoma, holott a vele egészen hasonlatos alko
tású török bozj-u, hozau, hozayu = magy. borjú, horgyu, bornyu ; 
török kirc/aj (szláv kragulj) =. magy. karvaly (v. ö. török ^jcqj^u ': 
oszm. japaí nvoUei) = magy. gycvpjii). A mennyiben az Mrw-nek 
tényleg ürj-il ejtése valahol kimutatható volna (v. ö. Pesti eioryw 
írását), ezen alakot mindenesetre az utóbb említett nyelvkörböl 
valónak kellene tekintenünk oly viszonylással a régibb ürü alak
hoz, mint bürge, a birkához. Már ERDÉLYI JÓZSEF (Stammverw. d. 
Hung. 10.) egyeztette az /V/n'í-t az osszét ur, urek (ilammn szóval. 

Híven egyeznek az itt tárgyalt árja alakokkal a mordv. ver3s, 
vireé «lamm» és lapp vcirca, vierca (isehaff, hammeb szavak is 
ugyanolyan a ~ í hangmegfeleléssel, mint a mordv. inaks, mes 
(liíienei) = av. mayji- ((fliegen, szkr. máks, múMa- (ifliege, bienei) ; 
mord. med, mad, kolai lapp mieht, mitt ((honig» = av. madu-, szkr. 
rnádhii- id. szavakban. A mordvin alak végzete nyilván ugyaűolyan, 
mint a mord. v'eryes, v'ergis (iwolf» ( = szkr. vrka-, nom. vrkas, 
av. vehrka-), pavas, paz <igott» ( = szkr. bhága-: nom. bhdgas ; 
av. baya-; 1. alább a boldog czikkben: 39. sz.), mord. uros, 
•ur,ts «v?aÍ8e», lappFm. oarbes «waise» ( = szkr. árbhas; 1. fentebb 
17. sz.) szavakban, vagyis az árja -,s nominativusképzö. Egyezteti 
a mordvin alakot (s a magy. birkd-i) a pamir nyelvjárások meg
felelőivel már ToMAscHBK (Pam. 767.). 

34. ^Magy. birs , iis .• birs-alma, bis-alma «cydonium; quitten-
apfeli) (NySz.); birsőka, bisóka id. (Nógrád-m.; MTsz.). 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben : abadzeeh meariss, kabardin 
my'aryse, sapszug merís dgartenapfeli) ezek mellett: abad. mme, 
kab. .m?/, sap. ?ny«, mie <iwaldapfel» (BEOKBRT: Kauk. Spr. 42.). 

Nem lévén a magy. birs szónak egyezése a környező európai 
nyelvekben, joggal gondolhatjuk eredetét a kelet azon tájairól, 
honnan az alma, körte, kökény és sok más gyümölcsnév is szárma
zott, annál is inkább, minthogy Perzsia és a Kaukázus vidékein e 
növény még vadon is terem s valószinüleg innen terjedt el már a távoli 
ókorban a görög kydonok földére, kikre axuSúvtov [XTJXOV, cydonium 
malum nevezet utal. Alakilag a magy. birs-nék jól megfelelnek az 
idézett kaukázusi szavak a szókezdőnek gyakori m<^h váltakozásá
val*) s a második szótag i-jének afféle elisiojával, mint á /taris-nak 

••') L. e hangjelenség példáit ugyanitt a bajusz, bogár és biicze 
szók tárgyalásánál. V. ö. még : kubacsi vie^ka «brust»: kabardin 
bgha, sapszug bghe, bglio id. (ERCÉÉRT 50.) | udi mux. Iák niix 
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tájnyelvi hors változatában, vagy mint a tdris-hól (VirgC.; NySz.) 
lett: társ ( = szláv tovarys'b, csuvas tawrag; 1. Ethnogr. ¥111:29.). 
Ha a kaukázusi népek révén ismerkedtek meg a keleti magyarok 
a birsalmával, igen természetes, hogy a valószínűleg már akkor 
ismert alma mellett a birsalmának jelzéaekép is használt kauká
zusi «alma» nevet az eddigelé ismeretlen fajtára alkalmazták. — 
Számba jöhető adat ezeken kívül: udi^'wsa «quittei» (ÜSLAR-SOHIEF-
NBE: TJd. Stud. 99.), melyben p'<&-böl való lehet, mint ebben: 
p'ofsiiq ((dachs» = török borsuk (magy. borz). 

35. •"Magy. bocskor qjero, carbatina; riemenschuhi) (N '̂̂ Sz.); 
«ealeiamentum rusticumi) (Gyöngyösi Szt. 3978. sz.); tulekes bocs
kor «oarbatiníE» (NySz.). -

V. ö. pahl. möcak «schuh» (innen: örmény ?n«ca/c (ikleiner 
schuh, frauensohuh))) az av. viaoc-: paiti-m. ((scbuhe anziehen» 
= szkr. möc-: upa-m. id. töböl | ujper. möna (ischuh»; innen: 
afghán mosa, balüci mözay, moíay (isocken, stiefel, beinkleideri) 

.(HORN 223,- EÜBSCHM. Arm. Gr. 1 : 196; GEIGBE Bal. 455.). 

Igen jól érthető a magy. bocsko-r előrésze a pahl. möcak. 
alapján, de magyarázatra szorul a -r végzet, melyet magyar ere
detűnek az előbbi egyeztetés föntartásával nem teldiitiietünk. 
Segítségünkre jönnek e tekintetben az iráni szónak k a u k á z u s i 
átvételei, minők: karata, dido maői, akusa macaj, kaitacli macik 
(iachuh» l.kürin ?nas (plur. m a s í í w ; instr.'//IÖSÍJÍÍ^, kubaosi?nastt, 
czaohur mas, chinnaltig vias, buduoh, dzsek mias, arosiu mase, 
grúz masia, Iák ma-^si és águl mahsar «schuh» (EBOKEIÍT : Kaukas. 
Spr. 125; ÜSLAE-SOHIEFNBR : Kür. Stud. 233.). Az utóbbi adatban 
az -ar piaralis képző (ERŰK. II: 40.), a mint hogy a két darabból 
álló lábbelit sok egyéb nyelv is többessel jelöli (pl. orosz ÖOTHHI>KII, 
öaiUMaKH, eaiiorít; ném. schuhe, strümpfa, socken stb.) s a mint a 
Iák nyelvjárásban is a plur. nom. us-ru alak járja a sing. us «stiefel, 
achuh)) helyett (EEOK. 125.). Ezek szerint a iocs/co?-iránságból kau
kázusi réven került s kaukázxisi többesképzövel (kürin -ar, •«?•, pl. 
palkan-ar opferdeu ; rútul -ar, -ur; águl -ar ; Iák -ru, -ri, ud 

«huf)): avar ioj (85.) | chinnalug inikir, karata mijar «kopf» : avar 
iiker, varkun bikh, kaitach, akusa ZíeWí, id. (92.) | avar HIOÍC (imondi): 
"dido botci, varkun, kubaesi, kaitach baic id. (103.) | dido muri 
'«náhnadel»: varkun bira, kubaesi birro id. (106.) | csecsencz mor^, 
"ma?/((sonuei): láíbargh, kaitach barhi, akusa, chürkilin varxhi 
id. (130.) I csecsencz muoy_, mox, tabasszarán mik, miki (i\vind»: 
szvanét bykhv id. (150.) 
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-ra, -la stb.) megtoldott jövevényszó lehet. A szókezdő m:>b válta
kozásra nézve 1. u. i. a berek, birs, bogár, bogyó, bot, bncle, buczó és 
bajusz ezikkeket. 

36. Magy. bog (modus, tuber; knoten, kolbe» f áfának, vagy 
szölővesszőnak boga» PárizP,; abogot kötrd« = «csomót, görcsöt k.»), 
ág-bog ufrondes, frutices, arboris frondosi rami; gezweige»; csögns-
bogas «nodosus; knotig»; bogoz nnodos necto; knoten macheni) 
(NySz.). 

< Balücl bog, boy «gelenk, kuöehel; knoten (im holz)» = 
szkr. bhögá- (ibiegung, krümmungi) (GEIGEE Bal. 117.). 

BuDENZ (MügSz. 458.) a magy. bog-oi a zürj. hugil! «hervor-
stehendes, buckel, beule», bszipung (génit, puniia, pimfdj ahervor-
ragendes, rundliches (knolle, knospe, beule)» szókhoz csatolja s a 
finn-magyar nyelvekben kimutatható p^ngs «tumor, tumidum» és 
•p^ng- (itumerei) alapszókra utal, melyekből a magy. jwfa és poffad-
szók is valók. Ámde a szoros alaki és jelentésbeli egyezés az iráni 
területen található bög <iknoten» szóval gyanússá teszi ez egyeztetés 
értékét különösen számba véve, hogy a bog-nsk nincsenek régi jel
legű képzéssarjai,*) sem oly bö jelentésköre, minőt a neki tulajdo
nított alapértelemböl s ősrégi eredetből folyólag várhatnánk. Inkább 
vélhetjük, hogy a rokon nyelvek idézett alakjainak magy. buga a 
megfelelője, melynek jelentései: 1. «némely növények bogos feje, 
magtokja, virága (len, kender feje, magtokja, mákfej; napraforgó 
tányérja; dohánynak ki nem nyílt bimbója)»; 2. (igubacs» (So-
mogy-m.); 3. dszemgolydi) (Székelység; MTaz.), mely utóbbi jelen
tés különösen találkozik a zürj. éin-bugW «augenatern, pupillái) 
jelentésével. Itt tehát eredeti s idegen merőben külömbözö szár-
mazatú szók véletlen alaki és jelentésbeli közeledésének esetével 
volna dolgunk. —V. ö. ezekhez : török bogun, bogum, kirgiz bowum 
(iknoten, sehlinge; knoten (im holz od. schilfrolar); gelenk, glied, 
knie», csagataj boydak (iknote, ast (am bauinen; BDDAGOV I : 284.). 

37. ^Magy. bogár f'iiígiár Somogy-m., özí^ár Gömör-m.), 1. 
(linsectum, vermis; káfer, wurmi); — (Somogy-m., Soprony-m.) 2. 
(dégy; íliegei); baromkergetö-bogár,fene-b. «bremse», Ugy-b. ((fliegen. 

*) A BuDBNztől ilyennek vélt magy. boglya • nacervus, cumu-
lus foeni)) eredetisége kétes: v. ö. tobolszki tatár mogöl, altáji pwul 
(ihaufen, schober, heuschober (Koima)); BUDAGOV II : 264.) = PV. 
mcikhicél «heuschober» = szariqöli magluml «eia arm voll», melyet 
ToMASOHEK (Pam. 785.), aligha helyesen, iráni eredetűnek magyaráz. 
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dongó-b. nbrummíiiege)), kőris-b. (ispanische fliegei), selyem-b, «aei-
denwurini), boi'-b. «weinmücke», csere-b. «maikáferi), szarvas-b^ 
(iscarabasus)) (NySz., MTsz.). 

Vogul: KV. pdkivér ukleine stechíliege (MOiUKa)i), PV. -pdkivér,. 
pcikwér-palém <ieme art kleiner bremse (MajieHLidii iiayri,)!). 

Lapp: Lulemuokir (plur. muohkira'; HALÁSZ), muoker, vmokker 
(LINDAHL) (leine art mücke)). 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben: szvanet maai' «íiiegei),. 
mely a Iák beha, varkun biha, águl bog-bogaj, bitg-bugaj «wespe», 
czaehur bok ((schmetterling» (ERCKEHT: Kauk. Spr. 64, 123, 
149.), továbbá a szkr. mákJia- «fliegei) (BE. Skr. Wb. 5 : 420.) 
egybevetésével képzésnek bizonyul (1. fönt az agár ezikkét: 
121. 1.). 

Már EBDBMI JÓZSEF hivatkozik KLAPKOTH nyomán egy kau
kázusi boohor (iwurmi) szóra, mint a magy. bogár megfelelőjére 
(Stammverw. d. Hung. 16.) s szintígy BESZE JÁNOS valamely avar 
bokher szóra (Voyage: 82.); de EEOKEET és USLAB, müveiben a 
<cwurm; scblangei) avar szava: boro;^, mely alakilag a magy. bogár-
ral nem egyezik. Van azonban a didoban bikori (ischlange)), mely 
(iwxirm» alapjelentósében (v. ö. magy. kígyó-féreg (isoblangen) 
csakugyan a magyar bogár eredetije magasbangú másának vehető, 
amint ez a vogul pakioér alakban is tükrözödilc. A szó legeredetibb 
területe az árjaság (szkr. máklia- «íiiegei); továbbképezve: pahL 
magas, makas, ujperzsa magas, 7neges (ifliegei); innen: kurd magas 
(ibienei), balüci 7?ia/fas/i;, magisk, mahisk (ifliege, müeke)), mindzsáni 
wo;'a(if[iege»; HORN 221; G-EiGSBBal. 134; ToMASOH.Pam. 770.), in
nen juthatott ősrégi korban a kaukázusi nyelvekbe, hol fölismerhető 
változatai a fent idézett alakok. A magy. bogár hangalkata az águl 
bogaj-éy&l*) egyező azon külömbséggel, hogy a szvanét maar 
(<.'*^ma-}-ar, *magar) és dido bikori képzőjével van szerkesztve. 
A maar eredetibb hangzását híven tükrözi a lapp muokir, muoker, 
melyben a szóközépi k eredetileg g helyett való. A szvanét maar 
módjára elenyészett szóközépi mássalhangzóval s ezenkívül a kau-

*) bog-bogaj olyan játszi ismétlő kifejezés, mint kürin, tabasz-
szarán miz-miz umückei) (EROKEKT 104.): v. ö. kubacsi vuizze id. j 
kürin gar-ger, rútul ger-gel, águl gar-gur «hafer)) : v. ö. abcház 
ker, mingrél kheri, láz kyjri id.. Örmény gari, kari «gerste)) (u. o. 
76, 72.). Gyakori az efféle az ud nyelvben: qian-qum (iauster», 
dam-dam (imorgem), p'usp'ns (ilunge», by-by (ibrüekei), ;|fas-;/«i' 
(imohn)), Idng-láng nkranich)), Up-lipkal «schláfe» (1. ÜSLAK-
SCHIEFNEB: üd . Stud. 14.). 
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kázusi m>ii (j)) változással van meg ugyané szó a következőkben r 
lappPm. boaro (génit, borrii), oroszlp. -poara, poar' (ibremse» (WIK-
LÜND: Urlapp. Lautl. 217; GENETZ Wb. 133.) és votják pir: pir-
nimi «art sehr kleiner fliegen (MOmKa»; nhni iimückei)). V. ö. ezek
hez még: magy. birke (Somogy-m.) «tetüi) (MTsz.). — Más szó a 
űnn paarma, parma, YÓt pdrmas, parina, vepsz parvi, észt parni 
{génit, parmu), \i\ parmas, parma ((tabanus» | svédlp. ^J^rew, jjg.r-
reiü (ibremsei) (WIKLUND U. O.) | morclM. pirmn, hurim, morclE. pu-
romo, promo ((bremseo (NyK. 5 : 215.) | cserem, purmo id. ((yi'J&neiiL,-
TEOJ.) I osztják: EO. pürém <(bremse» (AHLQTJ.), melylyel mint 
magashangú változatok (7'>l hangmegfeleléssel) egyeznek: vogul: 
LV., PV., TV. palám, pdlm, ÉV. palém, pabn dbremsei) | 10. pédem,. 
KO. pelém id. (CASTEÉN, PÁPAI); V. Ö. ezekhez még jurák szamojéd 
piío, piHu (tbremsei). Ezek nyilván a szkr. bhra7na-rd- nbienei) (tkp. 
(ibrummerini) ; 1. HOBN 255.) szóval függnek össze, mint már 
ANDBESON vélte (Stud. 315—6.) B ily módon kapcsolatban vannak 
a német breme, brcime, bremse (ettől: germ. hrevion-, brimisjo-: 
ófelném. brtiman obrummeni); 1. KLXJGE "VI. kiad. 57, 59.) sza
vakkal is. 

Elemei szerint egészen egyazon szó a bogár-Y&\ a magy. 
bögöly, b'ógoj (székely hégéj, fehérmegyei biigö, örségi bügil) «taba-
nus, asilus; bremse» azon külömbséggel csiipán, hogy ez magas
hangú, mint a vogul pakwér (nyilván valamely kaukázusi beha, 
bilta, bikori-iéle változat nyomán) s hogy végzete a kaukázusi -r 
(-ri) képzőnek -l (-li) mása."") Megvan kúlömben ezen magashangú 
és -r helyett -l képzős változatnak nyoma a t ö r ö k s é g b e n is, 
hol már régebben (lyyör 13 : 259.) kimutattam a bögöly-nek emez 
egyezéseit: ozm. bükelik (dimin. rik képzővel) «eine blaue od. 
grüne fliege, -welche pferde u. andere viehe belastigt» (ZENKEE), kirgiz; 
bügölök (iLYMiNSZKinél), bünelek, bünülek «asilus crabroniformusn 
(BuDAGov 1: 287.). V. ö. ezekhez : volgai tatár bögdl-ccin (dibelhűa; 
wasserjungfer)) (cTpeiíOsa) és (lallerlei insecte, welche das vieh ste-
cheni) (OsTROUMOv). A votjakban megfelelő szó: (Kaz.) bugiti-papcí 
((SchmetterlingB (dimin. -i képzővel), melyben az utórész papa, 
(ivogeli) (uci-papa «nachtigal», didik-papa «taube») úgy szerepel, 
mint ezen rovarnevekben is : karnan-papa «"wasserjungfer» (karnaru 
(ischulterjoch zum wassertragen))), cuí-anaj-papa (tmarienkáfer, 
coccinellai) (cü£-anaj (igrossmuttem). Figyelemre méltó a papa 
nvogeb) szónak ily alkalmazása azért is, mivel hasonló fogalmi 

*) V. ö. kubacsi, varkun, akusa tcika (iflohi) : mingrél tcki-ri 
id. — grúz tcqi-li, ingiloi tcqui-l, csecsencz segi-l, sagha-l id. | szva-
nét zeg)i, éuva nhundi): mingr. gogo-ri, láz gogo-r id. — grúz; 
gagli-li, ingiloi zagh-l id. (1. fönt 121. 1.). 
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átvitel fölvételével megtaláljuk a magy. bogár, vog. 2:)(ihüér pontos 
alaki egyezéseit a georgiai nyelvekben is, melyekben a dsperlingi) 
neve: mingrél baghere, baghire, abcliáz bhagirej, bny^irej, grúz 
beghura-hare (v. ö. az iit'órészre-nézve : andi -/ahvara ((sperling)), 
csecsencz hozu, yiazu id.; EEOKERT 131.)- — Á" bngöly-nek Duna-
Penteléröl közölt bögöcs változata is (MTsz.) megfejthető, mint 
kaukázusi képzés; v. ö. abadzecli pce (ifiscbi) &% pce-zi «kleiner 
ílscb», aboliáz JUS25 î l. | cserkesz ko, kő dscbweini) : ingiloi glior, 
mingr. ghe-£, láz ghe-dzi id. | águl -/ad, kürin glied (isterni): 
buduch (j(j,f, tabasszarán ya c id. | cbinnalug/a«rf nbrückei): mingr. 
yjn,ji id. (EBÜKÉRT). 

38. Magy. bogyó (bugyo Melius; bogya Vas-m.; bug'ya Göcsej, 
Őrség; bolyó, öojó Jász-Kúnság, Bodrogköz, Szeged, bolygó Palócz-
ság, ioíiya" (3-ömör-m.) Bvacca; beerei) (fagyal-b.; knnya-b. (ifructus 
genisttei)); «éretlen kis alma» (Székelység), bolyó: <ifejletlen para
dicsomalma)) (Kassa), bugya : ugubacsi) (Göcsej; NySz., MTsz.); 
bogyó: «apró alma, v. más gyümölcs; tsaliton, tserebokron termő 
kopáts, buga* (SZABÓ DÁV.). — mogy dbacca)) (SÁNDOR IST.). 

Votják muli, Kaz. moU nbeere; nuss» (kudi-m. «beidelbeerei), 
kwaka-m. (iscbellbeere», úur-ni. ((moosbeeren, lag-m. cipreissel-
beere)), í'fc'_(jffi,5ípít-m. nhagebutte» ; paH-m. obaselnuss)), u°k-noli 
«eicbel)), |m.s-TOoyi «nuss))); mulal- <(beeren od. nüsse tragen)). 

Zűrjén mol: úur-m., tiiri-m. nmoosbeere (oxycoccus palu-
stris)» I permi míit(i) : fer(ö)-m. id. (WIED.; GENETZ O P . 33.). 

Vogul: EV. moray, mor-cx, KLY. maré/^, ALV. inöré-/, KV. 
mq.réy, PV. mq,réy, TV. mqrg,-/ «sárga mocsári málna (gélbe sumpf-
bimbeere; Moponiita))). 

Osztják: ÉO. mora;/, 10, ?»ííra;^, ASO. viörak, PSO. morénk 
«moltebeere)) (AHLQU., CASXEÉN); nuyés-moréy (iKUjraiia (juhar-, 
bogyó))), jJMctó-morö/ nieiiJiíiHiiKa (földi eper*; PÁPAI). 

Cseremisz möf flbeere ; bes, erdbeere (íiro^íH Booöine; seMjm-
HHKai) ; TROJ. 35.) | cserM. mör ((erdbeere» (CASTEÉN.). 

V. ö. ujper. miil «genua piri maius et insipidum, quod 

J i j - ^ (()••* 7^) dieunt Borháni (1818.) etFarbangi)) (1742.); 
•/ar-iiud flgenus piri magni vilioris, nil sapientiai) (VULLERS I I : 
1208, I : 681, 667.) = pahl. mur: yar-mur (yar «esel)); v. ö. 
u]^e,x. yar-buz (imelone», tkp. (leselsgurke))), zaza mcróe ; vakhl 
mür «apfel)) (TOMASOH. Pam. 791.). — ív a u k á z u s i n y e 1 v e k-
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• b e n : kürin vier <ibrombeere, bimbeerei) (USL'AE-SOHIBFNEB: 
Kür. Stud. 235.). 

Más értelme az ujperzsa miíZ-nak (aveini), melyet HÜBSCHMANN 
a gyakori ujper. l = iráni rd bangmegfelelésre való utalással a 
szkr. mrdvika- «weintraube» alapszavával {^mrdu-J vet egybe 
(Pers. Stud. 260; HOBN 222.). Közös alapjelentés gyanánt itt a. 
«beere» vebetö, mely a ünu-magyar nyelvek kicsinyítő képzőkkel 

•megtoldott alakjainál mutatkozik. A magy. bogyó, bolyó-h&n mu
tatkozó szókezdő-váltakozással s az eredetibb r megtartásával ide
valónak látszik még: votják bori, boré «grosse wald-erdbeere (fra-
garia collina)»; ellenben külön választandó : vogul: LV., PV. ind, 
ILN. ][)QI,'ÉN. pil (ibeere, frticht)) = szkr. phdla- «fruclit, insbeson-
dere reife frucht des baumes (als die bei ihrer reife berstendeu, 
ettől: 2)hal- dbersten, platzemi; GEASSM. Wb. 896.). A vogul-osztják 
moraj szóval egészen egyező az orosz moroska, lengyel mroszka 
(írubus cbamsemorumi), melyet MIKLOSICH (EtWb. 201.) eredeti 
szláv szónak tart ^niorska- ősalakból (gyök: mars-: óazlov. mr%síti 
sq^ flfcEdarí))), de aligba belyesen (1. Ethnogr. 8 : 27.). A latin
görögben is találkozik szoros egyezés, jelesen: gör. jj,ópo-v, lat. 
möru-m (ibrombeereu, később «maulbeere» (innen: ujfelném. 
maítí-beere == ófelném. múr-beri, mőr-beri), gör. [Lop-s-c, lat. 

,möru-s «maulbeer-baum». Nem valami ősrégi keleti (iráni) jöve
vényszóval van-e itt dolgunk, mint sok más latin-görög növénynér 
esetében ? A keleti közös forrásterület magyarázhatná meg min
denesetre legalkalmasabban a szoros alaki és jelentósbeli találkozást 
a finn-magyar nyelvek elősorolt szavaival. 

39. Magy. boldog, bódog (bovdiig HB., bodog EhrC, Bécsit)., 
MünchC; bódog Bihar-, Szabolcs-, Udvarhely-m., bődog Göcsej), 
1. ((beatus, í'elix, fortunatus, prosper; selig, glücklicho; 2. <(reich» 
(Göcsej); boldog-asssony nbeata Domina = Mariái); boldogul- í. 
(ibeatuafio; selig werdenw; 2. nprosperor; glücken, gedeiheni); 
boldogít- ((beo, felicito; beglíicken, beseligen)); boldogság nbeatitas, 
felicitas, prosperitás; seligkeit, glüekseligkeiti) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. puun ((reich; reichtum)) (taw piiim ^um, saw 
puun q,nsi aex ist ein reicher mann, hat viel reichtum»). 

M-oicdM.. pavas, paz ((gott», s7ía-5ű,s id. ( = skaj «gott; him-
mel)) + paz) \ mordE. paz id. (PAASOKBN : Mordv. Lautl. 63.) 

V. ö. szkr. bhága- (nomin. bhágas) 1. ((der zuteiler, be-
schenker, segenspender, der reiche gaben austeilt, der reiohe 
herr (überall von göttern)i); 2. ((das von den göttern zugeteüte 
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gut, wolstand, glück, segemi (a bha^- «zuteilen» tövéből, tehát tdk. 
(ízTiteilendei), ill. nzugeteiltei)); bhágavant- «glückselig, herrlich 
erhaben, heilig; reieh, segensreioh, heilbegabt» (GRASSM. Wb. 
921—3; GAPP. 300.) || óper. baga-, av. baya-, pahl. bag, pázend, 
ujper. bar «gott» (HOBN 184, 269; HÜBSOHM. Arm. Gr. I : 113.) 
= szláv bogü «gott» (v. ö. bogatü (ireich»). 

A raagy. boldog a nyelvemlékekben csakis boudog, bodog 
jelzéssel fordul elö, s ezt egybevetve a mai rendkívül elterjedt 
bődog ejtéssel, joggal vélhetjük, hogy a boldog hangalak l mással
hangzója csak olyan járulékelem, mint a bölcső, gyümölcs ( = török 
besik, jimié), vagy pélim, f.zólda szavakban. Maga a bódog alak ere
detibb boudog helyett való, mit világosan tükröz még a HB. bovdiig 
írása, mely egy 1211-böl való oklevélben is előfordul (így: Bov,-
dugli,; 1. SiMONYinak e tárgyra vonatkozó fejtegetését: Nyör 9: 55.). 
Jelentés szempontjából figyelemre méltó a göcseji «gazdag» érte
lem, mely kitetszik ezen ismeretes közmondásból i s : <iszegény 
ember szándékát boldog isten bírjau (ahol t. i. a <iboldog» a asze-
,gény))-nek ellentéte).*) E körülmények rávezetnek, hogy a bou-dog 
alaprésze megvan a vogul inm-fi <ireioh» szóban is s mindakét 
nyelvi adat a szkr. bdgha- (iwohlstand, glück, segen» szót tartal
mazhatja (bon-, bó- <Hav-, *ba}--, mint hó,só, tó, jó, szó: a hav-, 
sav-, jav-, tav-, szav- tövekből), azaz puu-n a rendes -én, -iíi nom. 
possessoris képzővel megtoldva olyan alakulat, mint siiú-in (iglück-
lichi) ettől sWt «glück)), vagy luun, Intviü «beinig)), ettől: luw, h 
«bein)). Ugyané szkr. szónak bághas nominativus alakját ismerte 
föl PAASONEN a mordvM. ^Jíiwts ((gott» szóban (tkp. nsegenspenderi); 
1. NyK. 25 : 379.), s evvel egybehangzik, hogy a régi keresztény ter
minológia a magy. öoMo,9 szót is alkalmazza ((szent» értelemben 
(Boldog-asszony = nHeilige Jungfrau», Boldogságos Szűz id.; 
boldog isteni = nszent isten!»). Kérdés csupán, hogy miként ma
gyarázhatjuk a bó-dog utótagját, melynek megfelelő képzést az árja 
bhága- ismeretes származékai közt nem találunk. Erre nézve nem 
hivatkozhatunk a székely küs-deg, küs-ddg ( = kisded) képzésre, 
minthogy emennek hangzója nyíltságával külömbözik a bódog vég" 
zeteétöl. Talán inkább számba jöhet a bódog-hoz értelmileg is igen 
közel állómagy..^a^daamelléknévnek (1. tárgyalását alább) osszét-
dig. ghaz-dug, tag. khazdig «reich» megfelelője, melynek -dvg 
képzőjével szerkesztve az av. baya-, ujper. bay (tehát osszétféle 
^bay-dug) pontosan egyező mását adja a bódag, boudog alaknak. 

*) L. erre nézve még ZOLNAI Gyula közleményét (Nyör á7 : 
323. 1,), hol több más adat is található a boldog-nvilv dgazdaga 
értelemben való használatára. 



MA&.YAR SZÓJEGYZÉK, 175 

MÁTYÁS FLÓEIÁN (Észrev. a finnezö vélem. 52.) a magy. 
hódog-oi a szkr. bhand- nglanzen, stráhlenu igéből eredteti, mely
nek származékai: bhandána- (iglanz, herrlicbkeit; glück, segen», 
hhadrd- (lerfreulich, glücklich. gut, günstig; glück, heil», bhadáka-
((glück, heili) (GBASSM. Wb. 927; BE. Skr. Wb. 5 : 193.). Bár e szó 
rokonságához hozzávethető még az osszét-tag. bond'in, dig. hongvii 
((glücklich, bemittelt, vermögend, wohlhabend, reichu melléknév 
is — a bond'in képzést (v. ö. nom ((name»: tag. nom-dm, dig. 7iom-
(jin ((namhaft)) ; 1. MILLER : Osset. Etjudy I I : 104; SJÖÖEEN : Osset. 
Sprl. 69.) t. i. "'"bond-d'in helyett valónak véve s ennek tövét az 
OBSzótot jellemző nasalis előtti « > o változással (1. HÜBSCHM. EO. 
86.) a sziír. hhand nomen verbaleval azonosítva — mégis emígy 
bajos megmagyaráznunk a bádog előtagjának röviddel nem válta
kozó hosszú ó-ját; mert a bol egyébként ily nd, mb > d, b mással
hangzó-egyszerűsítések árja elemeken tapasztalhatók, sehol sem 
jár nyomukban az előző o (u) magánhangzónak megnyújtása (v.ö. 
alább a hxl, gödör, odor, dob és gobe czikkeket;*) másrészt javallja 
az árja bhdga- (av. baya-) szóval való egyeztetést azon körülmény, 
hogy eme sz'ónak másai a rokon nyelvekben is föltetszenek. Alaki 
és jelentésben hasonlatossága mellett sem vethető egybe a magy. 
bódog-gA a lapp : 'hTi\& poqnta, foqntas, Pite ponnta, pontd, jjonntas, 
déli jjonnta, poqntas, Fm. boanda, boanta, boantas ((reicb, vermö-
gendi) (HALÁSZ); mert a magy. cí-nek a svéd-lapp nyelvjárásokban 
csak dd (d) lehet egyértékese, nem pedig nd (nt). Ez utóbbi hang
csoport a svéd-lappban csak ujabb keletű jövevényelemekben""*) 
szokott előfordulni (1. BUDENZ : Verzweig. d. ugr. Spr. 9, 58.). 

Ugyancsak a szkr. 5A(X5- ((zuteilena ige alapjából származik 
bhagá- ateil, anteil, erbteil, loos; glück, segena (GRASSM. Wb. 932.), 
melynek ö/iáí/í/a- ((glücklich; (neutr.) los, schicksal, glück» szár
mazéka alakilag és jelentésben jól illik a köztörök baj ((reich, ver
mögend; genügend; herr» szóhoz (innen : bajdah ((genügend, viel»; 
BuDAGOV 1:239.). A mongol baján, burjét bajén, bajén, bajin ((tunguz-

*) Eredeti finn-magyar szókban fölveszek ily nasalis enyéaz-
téböl eredő pótló nyújtást; de az e jelenségre fölhozható példák 
(1. NyK. 25 : 175.) mind á, é hangzóra s nem 6, ú-xa vonatkoznak, 
a minő eset árja eredetű elemek közt is mutatkozik pl. az dg ( = 
szkr. ánka-J szóban. 

•*'"*') QuiGSTAD is fölemlíti e lapp szót (Nordische Lehnwörter 
112.) a boandda, bunda ((hausherr; baueri; szó tárgyalása kapcsán 
s azt véli, hogy míg ezen szó ónorvég eredetű ( ^ hóndi, norvég, 
svéd honde ((bauem), a ((reich» jelentésű hasonlószó inkább a finn 
pontise- (nomin. -inén) nmit grosser maoht versehem) szóhoz tar
tozik, a midőn természetesen szintén csak jövevényszó lehet (t. i. 
a finnből). 
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manásu haján «reich» ( = csuvas •piij'í"' id.) képzés is árja jel
legű: V. ö. szkr, bhagín- (iglücklich, berrliehi). 

40. •*'Magy. boné «széles háló, melylyel a vizet széltében 
elfogják)); «háromszögletű, súlyozott fakeretre alkalmazott fenék
háló, melyet csónak után vonszolnak; más nevén: keczeháló» 
(Tiszavidék); hóné-fa (Körös-Tarosa) <(a bosszú kecze fakeretei) 
(HEUMAN OTTÓ : Magy. Halászat). 

Osztják ; É 0 . jjon, pun (ifischreuse, aus weide geflochten», 
ytdta-pun (ikleines zugnetz, welches besehwert mit einem steine 
von dem rudernden fischer mit einem strick tief im wasser strom-
aufwárts geschleppt wird» (AHLQU.) | SO. , középobi JJÖK, pon, KO. 
pun ((art fischreusei) (PÁPAI) || É Y . pon, yultne pon id. 

< , Kaukázusi nyelvekben: kabardin, eseesenez bonay 
(izami, einfassiingi) (ERCKEKT : Katik. Spr. 155.). 

Az alapértelem e szerint: «(yízi) sövény, kerítési), mihez 
számba veendő, hogy az ÉV. üsém, ÉO. vomn, uwm «ein stehen-
des, ein weilnetzi) (EEG.), neine art fischreuseu (AHLQU.) K V . üsém, 
PV. 'usmci másai a «czégé»-nek nevezett halászalkotmányt jelzik, 
mely sűrű karó-, vagy rúdkerítésböl áll (helyenként nyílásokkal a 
varsák számára); tehát itt is a fejlettebb víz-elzáró függő háló a 
régibb s egyszerűbb szerkezet, t. i. a sövény nevezetét örökölte. 
Külömben is a háló eredetileg nem más, mint a ezégének, vagy 
vejszesövénynek egyenes fejleménye, ezeknek vesszőkből fonott, 
könnyen mozgatható alakulata (1. erre néave: Ethnogr. 4 : 194.). 
Alakilag hóné *(honaj, ^honay helyett) pontosan megfelel a cserkesz 
honay^-n&k. 

41. Magy. bot (ibaculus, fustis; stock, stabi) (hadi bot nstreit-
kolbei); jjíís^íor-ioí ((hirtenstabü); botol- nbatuo, verbero, fustigo; 
prügelnn (NySz.). — botló ((zurboló fa, v. rúd (a végén talpszerűen 
rászegezett bördarabokkal, a halaknak a kövek, bokrok, kakás, 
gyékényes közül való Idzavarására; MTsz.). 

Votják bocU, Kaz. bode «stock, stáb; stengel, halm, rohr (der 
pflanzen)i).'—' botal- dm wasser umherschlagen mit einer stangg 
um die fisclie ins netz zu scheueben)). 

Zürj. bed' «stock, stabi) (jos-bed' aspiess, speer, lanzei)), bedjal-
((mit dem stocke schlagen, prügelni) (WIED.) j permi bed' nstock, 
stabi); bed'ok (istöokcheni) (GENETZ; WIED.). — permi öoíctií- nmit 
der stange cd, plumpkeule fisehe treibeni) (WIED.). 
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CserM. panda nstock, stabi) (najiKa), pamdo (irohr, staude» 
(TpocTB, KycTi.; TEOJ.) ( aaerS.vondo «rohr, staudei) (TROJ.); shalm; 
stock, stabi) (REG.)-

MordM. manda, mordE. mando flstock, stabi). 
< Szkr. math-, viathí-, •mathá- (írührstock, quirln; tel

jesebb tö : mántha- (nomin. indnthas, acc. mántham) ezen igei 
töböl: manth-, math- (pra3s. 3. mdthati, mdnthati) ((kráftig» (mit 
über-windung des widerstandes) hin u. her bewegen; quirlen, 
rühren; zersausen; dureheinander rühren, zerstöreno (GBASSM. 
Wb. 977, 976; BE. Skr. Wb. 5 : 465.). 

Igen természetesen fogható föl a nbotu-nak eredeti rendel
tetése gyanánt, hogy vele az ember mint elemi szerszámmal vala
mit szétüssön, szétbontson, fölzavarjon. Még világosan kitűnik 
ezen etymonja a magy. öoíZó-ban, mely a legősibb foglalkozás, a 
halászat műszavakép alkalmazva annyit tesz, mint flznrboló fa; 
fischtrampe, rührstange, quirl», a mint ugyanezt teszi a vele azo
nos tövű votj. botan, melynek igei származását feltüntetik a votják 
botal-, permi botait- dm wasser umherschlagen mit einer stange». 
Alakilag híven tükrözi a szkr. mdntJia- névszói tövet a mordv. 
manda, melytől nem választhatók külön a cserM. fanda s az evvel 
(a permiséget jellemző nd^d változással) megegyező diminutiv 
(•i < -j) képzős votj. bodi, zürj.&ed'. A magy. &oí hangalakulatában 
az o =: szkr. a megfelelésére nézve v. ö. magy. odor «öblÖB üreg» 
= vog. q,ntér, osztj. untér öbauch, inneresi) (1. MUgSz.) = szkr. 
dntrd- «eingeweidei), av. antara- «der innereu; magy. ostor =^ 
szkr. dstra- nstachel zum antreiben des viehesi), av. astra-: e mel
lett a, t = nt, mint ebben: magy. ját-ék = ÉO. jont- dspielem). 
A szintén í-vel való votj. botal-, permi botait- igei alak szemben a 
névszói &oáí, öíjá'alakkal a szkr. math- igei másának gondolható. 
Van a szlávságban is: or. bofb «stock, prügel; fischerstange (dia 
fisehe ins netz zu treiben)», botog'b, hatoy'h «stock zum schlageni) | 
ujszlov., bolgár, szerb, lengyel bat (oláh bét, beté) dstocki); de ezen 
nyelvterületen a szó eredetinek nem bizonyítható (1. MIZLOSIOH 
EW. 8.) s másrészt hangzójának eltérésénél fogva a magy. bot sem 
vehető a környező szláv nyelvek bat alakja átvételének. A finn
magyar alakokkal való egyezés alapja inkább valamely közvetö 
kapcsolat lehet. — A mord. manda szóhoz alakilag és jelentésben
közei álló finn mdnta (mdntta), miii.tty obutterstössel, quirl», vót 
mantá id., észt md7id (gen. manna, wámin) mand (gen. mamiig 
«quirl)); lapp mándde (ipistillum butyro faciendoi), mint már Bu-
DENZ jelezte (MügSz. 389.) s THOMSEN tüzetesebben igazolja 
(Beröringer 201.) a lettből való, hol mente «kleine holzschaufel 
zum umrühren, maischholz, ruder» (=litván menté (trührschaufel, 

MuntácBÍ B. irjB ós kauk. elemek. 12 
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knetscheit zum umrühren des breies, maischholz))). Ezen utóbbi a 
szláv ment- (ószlov. mpta-) dturbarei) szóval egyetemben ugyan
csak a szkr. manth- (írühren, quirlenö rokonságához tartozik 
(1. MiKLOSiOH BW. 189.). 

42. Magy. böde «kis gömbölyű, piros hátú bogár; coccinellai) 
(Csongrád-m.; MTsz.). 

< Av. maday^a-, pahl. viaclag, párszi matah, balűci madag, 
madaj, mada/_, ujper. máig, meig, afghán mlay, vakhi milay^ 
dheuschreckei) | osszét mat'i-/ id. — örmény maray id. < arsza-
kida-perzsa maácí;/ (HOBN 227; HÜBSOHM. E O . 48, Pers. Stud. 
100, Arm. Gr. I : ' l92; GEI&ER Bal. 134.). 

Nem várva el szoros azonosságot a hangtanilag egyeztethető 
rovarnevek alkalmazásaiban (1. erre nézve alább a hangya czikket) 
a hödé-\i a középperzsa maday (madag, maday) másának tekinthet
jük a szókezdőnek m > /) változásával (1. fönt a bocskor czikket) s 
az árja elemekben sűrűn jelentkező a ~ i (a, ö) hangmegfelelóssel. 
A végzetnek hasonló enyészetét a holló és bnceó szavaknál tapasz
taljuk (1. alább), mi szerint hödo a szabályosan következő Hödö 
alakhoz képest olyan változat lehet, mint ssüle, kegcdn, kenzte a 
szülő, hegedő, kesztyű mellett (1. BALASSA-SIMONÉI : TüzMNy. 288.). — 
V. ö. az av. maiJaxch középper. madax alakokhoz még: csag. mőcek 
(ikíifer, ungezieferi), tatár, oszm. /jí'/.fc/c «reptil, insect, wurmi) (1. 
Votj. Nyelvtanulm. 317. ez.) = magy. ixicsik. 

43. Magy. böjt, tájejtéssel: bőt, büt (beyt JordC, ÉrdyC, 
bioytNivgC.) (ijejuniirm; quadragesima, carnis privium; das fastenu; 
bőjt-nup (ifasttagi); bőjtől «jejuno; fasten» ; bőjtös «jejunans; 
fastendi) (NySz). 

Gaev&m. pütő ddas fasten, fastzeiti) (nocT'i>; TROJ.). 
< Av. paititi- (isühne, sühnung, reuen, melyből: örmény 

, payit: boz-p., haz-p. (isünden-sühnungn (ujper. baza, pázend 
ba£a (isündei)) s,iMÍti (igegen, gegenüber» igekötö s az i- «geheni) 
ige iti (igang, wandeli) nomen verbalejának összetétele (HÜBSOHM. 

Arm. Gr. I : 122; JUSTI Hb. 177.) | párszi pitét, patet nreue, 
patetii (HoEN 289.). 

A magy. böjt régi bejt alakjához közel áll .a német beichten, 
középfelném. bilit- hangzása is (ahonnan : heichte, beicht (igyónásn); 
de ((gyónás ideje»-kép mégsem gondolhatjuk a magyar szót német 
jövevénynek, nemcsak a tőle bajosan különválasztható cserem, p/ííö 
t'gyezós miatt, hanem mivel vallási fogalmak ós műnevek hozzánk 
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nem a németből, hanem főkép szláv, olasz és latin réven kerültek. 
Tekintve, bogy ezen fogalomkörből több fontos kifejezés (pl. isteni, 
manó) nyelvünkben kétségtelenül az iránság területéről való, jó okkal 
kereshetjük itt a böjt-nek is származását annál is inkább, minthogy 
jobbadán nem keresztény alapú nevezeteket alkalmaznak e czélra 
a rokon nyelvek is. Ez úton haladva, alkalmasan kínálkozik az 
egyeztetésre «vezeklés; sühnung» értelmével — aminek t. i. a böjt 
rendesen külső kifejezése •—• az av. paititi-, főkép azon iráni terü
leten keletkezett, szabályos fejleményü változatában, melyet az 
örmény j)aí/ií alak tükröz (v. ö. e ha^ngalakulatra nézve: HŰBSOHM. 
Pers. Stud. 191, 192.). Az efféle alakból akár a j szomszédsága 
miatt is könnyen fejlődhetett a bőjt magashangúsága, melyben a 
szókezdő változását is megértjük mint a szóvégi mássalhangzótól 
előidézett s a gyakran használt böjt-nap összetételtől is támogatott 
dissimilatiót. 

A szóvégzet eltérésénél fogva nem egyeztethető a magy. böjt 
a vogul jjis ndas fastemi szóval (innen: pisél- (ifasten»), melylyel 
BuDENZ rokonítja (MügSz. 470.). Ennek másai: zűrjén vi;f nfasten)) 
(ariía-vi^ «fasten vor weihnachtö, vi,^ leütni «fasten, fást haltén»), 
votják VÍZ ddas fasten» (%né kuíini, viéal- nfasteni)); mint zürj énből 
eredt jövevényszó: ÉO. vis, ué (idas fasten», MS'ZÍÍ- «fasten» (AHLQ.) | 
oroszlapp: téri _pa,-sse, kolaí pftiSS, notozeroi pojss, akkalaipOjS ddas 
fasten". Az utóbbi szónak jelentése egyszersmind: (iheilig» (pciiSse-
piejve «sonntag, feiertag» ; déli lapp pise, pisíe, Lule ^J^ssie «hei-
Iig»; Pm. basse dheilig; feiertagn ; WIKLÜND: ürlapp. Lautl. 247.) 
s így nyomra vezet, hogy itt tulajdonkép a zürj. vic-ko ntempel)) 
(tkp. (iheiliges hauso) előrészével van dolgunk, mely eredetibb 
(iguti) jelentésben van meg a, ^on-vi^ ((gesundheit», ^on-viga age-
sundi) összetételben, s a TV. pis (igesundi), finn pyha, nheilig; hei-
liger tag, feiertag, sonntags stb. szavakkal egyetemben a magy, 
-vöz (id-vöz) rokonsága körébe tartozik (1. f. 158. 1. s alább : a -mz 
czikkben). Az utóbb idézett «böjt» szavakalapértelme ezek szerint: 
((heüigkeit, heilighaltungs, úgy mint a szláv .goueíi dfasten)) szó
nak is az ófelném. gawihjan- nyomán dheiligen, heilighalteni) az 
eredeti jelentése (1. MIKLOSIOH E W . 75.). 

44. Magy. búb ncirrus avium, crista, vitta turrita mulierum; 
strauss, schopfi) (NySz.), búbos (bobos Heves-m.) «bóbitás, kontyos ; 
schopfigi) (búbos tyúk); bubás (Arad-m.), ióhás (Torna-m.) id. 
(MTsz.)— bóbita «avium pinnula, cirrua; vitta turrita; scbopf, 
strauss; schopfhaubei); bóbitás doirratus; mit einem schojaf ver
sében» (NySz.). 

< Ujper. j)ö& «cirrua avium» (VÜLLEES 379.). 
IS* 
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L. fönt a bahuk czikkét (19. sz.). A bóbita képzés e h. Hóbika 
olyan alakulat, mint öaÖMÍffl (lupupa epopsn e mellett: babuka iá. 
(1. u. 0.). 

45. Magy. bubor (ipacsirta; lerche» (Nyitra-m.; MTsz.). 
< Ujper. bubiir, bübür duscinía; naehtigalli) ; böbörd id. 

(VuLLBBS 1:273.) ; a törökben is : böbcr, böberd, böberdek iá. 
(BuDAGOV I : 272.); oszm. bőbiirdek iá. (SAMY-bey). 

46. Magy. buczó (Osongrád-m.; búczú Torontál-m.) naspro 
vulgáris, aspius rapax» (Tisza-Pöldvár); utinca vulgáris»; buczó-
keszeg (Körös-Tarcsa) «aspro vulgaris» ; buczok (Zala-Tapolcza) id. 
(HBBMAN OTTÓ : Magy. Halászat). — macza (Gsongrád-m.) «acerina 
cernuai) (MTsz.). 

Osztják: ÉO. iirnyjan, vwpen ncoregonn.s moksuni' (AHLQU.) j 
10. mox^an, ino-(sen iá. (CASTEÉN), K O . '^nir/jcü id. (PÁPAI). — KO. 
iniq-i «cyprinus carassiusu (AHLQU.), mupij, YO.muyji id. (PÁPAI). 

Cseremisz moksmce (TEOJ. 34.), mokkinío (NyK. 4 : 420.) 
(iquappe; gadus lota (IUUHM1))I>. 

Zűrjén imk «(eine cypriuusart) weissűseb, döbel», bád'^kor-mík 
Bweissfisch (leuciscus alburnusi) ; WIED.) | permi mok nweissfisch 
(eyprinus leuciscus« ; GBNETZ OP. 32.). 

V. ö. pahl. maliik, ujper. máin, szamnam 7naí, mazandaraní 
moí, gé\a.m möln «ű.8ch»; az ujperzsából: baltícl máin, mahig, 
müiil^, afghán maliai id. | av. masya-, kurd masl, gabri müsü 
id. II szkr. mátsya- iá. (HOEN 21 G; GBIQER: Bal. 454.). 

A magy. buczó hangalkotásában teljesen megfelel az osztják 
mM;j'sa?í-nak, melyhez végzetét tekintve úgy viszonylik, mint magy. 
holló és SO. kólánk «rabe» ( = ujper. kuláf «rabe»), vagy magy. 
hattyií és Yogul yq,tdn «schwan». Az eredetibb m szókezdőt tükrözi 
a macza halnóv, mely azonban első szótagjának a hangzója miatt 
nem tekinthető a buczó puszta változatának, hanem ugyanazon 
idegen szó más viszonyok közt (pl. külön közvetóssel, vagy külön 
nyelvjárásból) került változatának. Maga az osztják mu^san, m.o)'san 
a déli osztják mnyi, viv^e, zürjón mik, mok halnevekhez viszonyítva 
képzős szerkezetnek bizonyul, melynek végzete föltetszik ezekben 
is: ÉV. lq,nysdn, líY. lq,nsin, TV. lq,7~isq,n «cyprinus plioxinusn (v. ö. 
obdorszki osztják louniil «opprinus idusn) ós TV. kíisnl, PV. koq.sén 
«eyprinus rutilus» (v. ö. magy. keszeii, keczcg östurioB = osszót 
k'dsag «der frische flussfisch», mely utóbbi osszét -ag = iráni -ka 
képzővel alakúit bövülete a kaukázusi: akusa kav.^, varkun yjivsy 
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chürküin ghavs (ifischi) szónak s ez ismét képzésnek ismerszik föl a 
\ák x^aha, andi ^ami, avosin yah^i «fisch» = osszétk'af, k'af ösee-
fisch)) tőhöz képest; 1. alább a keszeg czikkében.). Maga aképzötlen 
osztj.??iM;-i, vnoxe nyilván az ujper. mahi (v. ö. a vogul-osztják u, o 
= árja a hang-megfelelésre nézve u. i. az ai'a, aránt, arany, hexze 
és hagyjnáz szók czikkeit s az osztják szóközépi }•> ^ ^= perzsa h-ra 
nézve a/aZít-ét), a zűrjén mik, mek pedig ehhez képest oly képzés, 
mint pahl. maJük, melyben az a hosszúsága (a helyett) aránylag 
njabb keltű fejlemény (1. HÜBSOHM. Pere. Stud. 133.). A. magy. 
bucző-nek u ( = perzsa a) hangzójára nézve utalhatunk a gulya éa 
ku2M (((hinterer schádel") analógiájára: eredetének területe ugyanaz 
lehetett, mint az osztják muysan, mo;(sen szóé (v. ö. gélani móM, 
máz. möi). — Á huceó szóközépi mássalhangzójának a miiysan-éhoz 
közelebb álló eredetibb alkatát tükrözi a tiszamelléki baksa ciaspius 
rapaxi) halnév, mely végzetével a fönt emiitett kaukázusi kavs, 
yavs (ifiaehi) szóra emlékeztet (v. ö. késze «leuoiscus» a keszeg mel
lett) s mindenesetre szintén külön eredetterülettel magyarázandó. 

Az itt tárgyalt iráni alapszó sejthető még a következő hal
nevekben: ÉiY.miüüél, LY. mciul, KO. meul Bcoregonus albula» 
(v. ö. a végzetre nézve az ujperzsa -le diminutiv képzőt, mely meg
van az éjszaki vogulban is, pl. tq,rém-U dstenkei), ap-lé (lapuskaa; 
1. HORN 207.); osztják mÜek napró hal» (PÁPAI) | 10. megden (he
lyesen bizonyára: vie^deii) «cyprinus dobula» (GASTEÉN), EO. 
meudan, meudeii (leine art leueiscusn (AHLQU,); TV. vieuték (ikis 
jászkeszeg (HejíOHSeira, HseHOKij)"; KO., JgO. rneyiiték (IMOXTHKTE,, 
pbiÖKR (apró hal" ; PÁPAI) | cseremisz mökto dseepferd (Hepaxi., 
pHÖa; Taoj. 35.). •— Az obi halászat révén behatolt az EO. miiysen 
az oroszba MyitoyHi. alakban s nyilván csak ezen alak átvételei: 
ÉV. moysun, PV. muksén ((coregonus moksuni) (melyben ha a szó 
eredeti, n végzet volna elvárható) | jakut viitksun, török muksum 
(isalmo eperlanusi). Hasonlít az orosz szóhoz a cserem, moksmce 
is, de itt az eltérő jelentés teszi fölvehetövé a külön eredetet 
(moksmce < ^moksénce). Ellenben az iráni szót tartalmazhatja a 
jakut majayas dsalmo lavaretusi). — Magyarból került jövevényszó 
a szerb hucov «alburnus mentő (fisch)*; 1. Ethnogr. 4 : 182. 

47. (I.)Magy. büdös (hides, bidös régi íróknál, hú'dös Bereg-m.) 
((foetidus, putidus, olidus, olens; stinkenda (NySz.); «kelletlen, 
nem tetsző; unangenehmi) (MTsz,); büdösság afoetor, putor; ge-
ata,xik)); büdöske «wanzei) (Somogy-m. MTsz.); büdó'söd-ik «stinken», 

Magy. bűz (byz ÉrdyC, bewz ÉrsC.; büz Székelység, biz 
Soprony-m.) 1. (lodoramen, odoramentum; geruchi) (cédrusnak 
byze NySz.; j6 büzü virág, fűszereseknek bűze Székelység; MTsz.); —• 
2. (ifoetor, putor; gestanki) (kénkö-büz, bak-büz); büzhöd-ik <ipu-
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tesco, fcetere incipio; stinkend werden, fauleno, hilzhüsz-ik id.;> 
hiizheszt-: meg-b. (dretere, putrescere facio; stinkend machen)> 
(NySz.); bűzlegiil-, büzkt-, hüzlikj- «szagol, szimatol; rieoheni) 
bűzöl- 1. (irieoheni); 2. ((gestank macheni) (MTsz.). 

(11.) Magy. bű, bü «ronda, ocjsmány, undok, utálatos; eckelhaft, 
garstigi) (bű szag Temesköz; bű állat nundok lánya, bű személy 
((förtelmes ringyói), majd megeszi a bü Székelység, Szatmár-m, 
MTsz.). 

< Av. baoiSi- ((wohlgerucl'U) az av. bnd- ((riecheu, duften* 
(= szkr. biidh- ((merken, wahrnehmeni)) igetöböl | pahl. bőd, 
boiiá.; /jüí/ft/c ((riechendi) (ige: böyimtan); ujperzsa tói, bö age-

, rueh, -weibrauchi); böylden, böyaníden (iduften»; böya (iriechendi) 
(az ujperzsából valók: afghán bü, bö, balüci bö, nighuí bői age-
ruch») II osszét 6ztd. ((weibrauchi) | balü(Jí iod, böd, böz ubalsam--
strauchi) (balsamodendrummukul) | szarigüli báo ((gorueh, duft; 
missduftu (HOBN54; HŰBSOHM. EO. 29; TOMASOH. Pam. 754; 
GBIG. Bal. 117.). 

Világosan kitetszik ez iráni adatokból, liogy a büd-ős alap
szava — melynek íí-je a szóvégre kerülve a víz <^ vidcs, íz <--> édes, 
es "̂  ide, az f̂  oda, ]iáz <̂  honn (< *hadon) ismeretes liangvál-
tozásával alakult a-vó a büz-hen a származókaiban — régibb s a 
bü ujabb korú átvétele ugyanazon szónak. Amannak megfelel az 
av. baoidi-, melynek szóközépi bangalkata megmagyarázza a magas-
bangúságba való átcsapást s a bűz hosszú hangzóját. Megjegyzendő, 
hogy az utóbbinak mai köznyelvi ((rossz szag» értelme mellett a 
régi nyelvben és nyelvjárásokban (ijó szag, illati) jelentés is elő
fordul, mi a szónak eredeti általános ((geruoh»-fóle értelmére utal. 
Szemben ezen magyar alakokkal a bü — mely a bü szag-h&u egy-
értelmíí a «büdösn-sel, egyébként pedig hasonlóan a biidös-nek is 
nyelvjárásbeli ((kelletlen, nem tetszői) jelentósfejlődósóhez, általá
nosabb ((utálatos» jelentést vett föl — a pahl. bní, ujper. böi, eset
leg a továbbképzett böyá (diechendi) mása. 

így állván a dolog a magy. büdös, bűz eredetével, igen kétes 
ennek egybetartozása a finn mdtii (gen. mdddn) ((putridus, putrisi), 
észt mdda (íeiter, faulniss ; fául, überreif, morschn szóval, melylyeí 
t. l BuDENz egyezteti (MÜgSz. 476.) s melyben nemcsak a jelentós 
eltérő, hanem a nyílt d hangzó sem megfelelő az iráni adatoknak. 

48. Magy. bűn (byn JordC, ÉrdyC, bewn EhrC.) ((peccatum, 
oulpa, seelus, noxia; erratum, delictum; sünde, laster, verbreeheni) 
(bűnt vallani ((peceare, delinquere, peccatum committere, coníi-
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teri») — (Moldva) ntartozás, adósság; sohuld, was einer zu zahlen 
hatö (akifizetkezett bűneiből könyörgészvel a hoérnál, hat aranynyal 
vót adószai); Nyör 10 : 150.); bünhöd-ik, bünhösz-ik 1. "pecoo, de-
linquo; sündigen»; 2. poenam luo, peecati reus fio; büsseni) ; 
bünhet-f hünhüt- (ipunio; strafeni>; himtet- «concastigo; punio, 
plecto; strafeni) (NySz.). 

< Kaukázusi: Iák bunah, avar vmnáh, chürkilin vunah 
(isündei) (ÜSLAB-SCHIEFNER : Avar. Stud. 165; Hürk. Stud. 
(íschuld, sünde, 184; Kasikum. Stud. 123.) = ujper., pazend 
gunah, balüci yunás vergehen, verbrechen», gabri venáh iá. = 
pahl. x(i)nas «sin, offence, fatilt, crime» {vinas-kar <(siniier», 
vinásitan <ito hurti>); innen: örmény vnas «unreelit, scbuld, 
vergehen; sehade, verlu8t» (vnasem «schaden, schaden ziTÍügeni), 
vnasa-kar aschaden anrichtend; unrecht tuend, sich verge-
hend; schádlich») = szkr. vinaga- ndas verlorengehen, vernich-
tung, untergaDg)) (HÜBSOHM. Arm. Gr, 1 : 248; HOBN 208.). 

Már MÁTYÁS FLÓEIÁN irányítja figyelmünket a bŰ7i. szempont
jából a (iparszi uma/í, ujper. gunah)) szóra (Nyhas. 19.), mire azon 
alkalomból, hogy PATBUBÁNY LUKÁCS ez észrevételt megújította 
(Nyör 26 : 289.) azt a megjegyzést tettem, hogy nem lehet szó az 
adott esetben ujperzsa v> b szókezdő változásról, minthogy az 
ujperzsa megfelelő ismeretes gunah alakban (Nyör 26 : 364.). 
Másra tanít azonban bennünket e perzsa szónak kaukázusi nyelvek
ben előforduló bunah, munah változata, melynek alapján föl kell 
tennünk, hogy az ujperzsa gunah alaknak ^vunák (< ^vinah = 
gelani venáh) előzményéből (1. HÜBSOHM. Pers. Stud. 154.) nyugati 
nyelvjárásokban v>b szókezdös fejlemény is alakúit. A magy. bín, 
bűn még i alakjában tükrözi az első szótag hangzóját. Teljesebb 
alakja a szónak jóformán Hin(e)he-, Hüníe)he- Yolt, mire nézve 
megjegyzendő, hogy a szóvégi .s>/t változás már a VI. században 
végbement, mint a Koránban (VIL század) előforduló arab gunah 
dsünde, schuld» jövevényszó igazol (1. HÜBSOHM. Pers. Stud. 162.). 
Egészen hasonló alakulata a szóvégnek mutatkozik ebben: vén 
((senexi) = finn vanha, zürj. vaá, votj. vuS (<c-^vsnsi) «alt» s 
nevezetes, hogy mindkét esetben a gyérebb alkalmazású h deno-
minativummal találkozunk (hünhöd-, bünhet-; vénhed-), mi azon 
sejtelmet költi, hogy itt a h voltakép a névszói tőhöz tartozik s 
eredeti teljesebb hangtestének a továbbképzésben föllépő eleme; 
V. ö. még: árva: árvahod-ik és mordv. uros, lappFm. oai'bes 
(iwaiseu = szkr. arbha-: nomin. masc. arbhas (1. fönt_ 17. sz.).. 
A, jelentés tekintetéből bűnhődni ((peocare» olyan, mint büz~ 
hödni, gazdagodni ("bűzössé, gazdaggá lennis), ehhez képest a 
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második (ipoenam luero) értelem a ?Jíín.-nek moldvai csángó (ladós-
ság))-féle értelmén alapúi, mely a nvitimn)) mellett akkóp fér meg, 
mint a német schuld szó esetében, mely: 1. «hiba, vétek, tartozás 
okai) ; 2. «adósság, a tartozás maga, a fizetsége, vagy mint a finn 
s/y;̂ /, lapp sivva (iculpa, crimen, causa rei, causa malii), mordE. 
áive megfelelőjének «lohn, miete)), tkp. (ifizetség» jelentésében 
{1. PAASONEN : Kielellis. 35.). A bünket- képzés a biinhüd- párja 
(1. SziLAsi: NyK. 24 : 178.); a hwntet-xn nézve pedig SIMONYI véle
ménye fogadható el, mely szerint az «alkalmasint a bünket- igéből 
módosult a szüntet, vonttt-féle műveltetök példájára. Hogy bün-
(ipoenam dare, solvere)) igei töt vegyünk föl, mint BUDENZ teszi 
(MUgSz. 477.), pusztán ez alapon nincsen eléggé megokolva. 

Az avar miin.ah-h{\,n is mutatkozó szókezdő-változással ide 
vonható talán a rokon nyelvek köréből; zűrjén mii «sohuld, sünde, 
vergehenn (mUa Kschuldig, sündig; krankheit als ntrafe gottes 
oder der verstorbenen eltern» ; miial-, imát- «beschuldigen, an-
Idagen, verurteileu)); tnisji- vstrafun mit krankheiti) WIED.) | permi 
moz (Ischuld, vergehen)), moSdí- «beschuldigen)) (GBNBTZ OP. 
33.) II votják mi£ neine von der gottheit als strafe zugefügte krank
heit; unerfülltes opfergeliibde)). V. ö. a szóvégzetre nézve: votják 
vU-, V('£-, ví^-, zűrjén viul,^- nűbersetzeu, hinübergeheu (durch ein 
^vasser), durcliwaten« = vogul: ÉV. űns- id. | votj. vaier ahauer, 
hauzahu)) = vog. anéér id. | votj. oSo, o.fí; nrasen)) = vog. vans 
id. I votj. vii£, zürj. va£ (lalt)) = finn vwnlui (<. ^vansa). — Egé
szen a magy. bín, biín hangalkatával jelentkezik: zűrjén min dbe-
zahlung)), mint- sbezahlen, vergelten, lohneni) (miatő)/ nlohn, be-
zahlung, vei-geltung)>), mintis- «quitt werden, ausgleichen, seine 
schuld abtragen od. bezahlen, auszahlen)) (WIBD.) | permi ínöMift-
(ibezahleni) (GBNBTZ OP. 33.), mely tehát az előbb tárgyalt mii 
szóhoz képest ujabbkori átvétele lehet ugyanazon iráni szónak. 
Kevésbbé gondolhatunk itt a vogul maj-, mnj, osztj. mi-j-, mij- (igé
ben)) (mordv. m,iii'-, finn viijij-, myö- nverkaiifem)) szóra; mert 
ekkor nem min alakú volna a nom. verbale, hanem olyan mint : 
permi lijan (iflinte, büchsej schiessgeráti) (zűrj. lij- «schiessen» = 
vog. laj-, laj-, magy. löv-, lö- id., finn lyö- asohlagen, stosseni)), 
sojan ((speise)) (zürj. éoj- «essen)) = finn syö-, mord. neve-, vog. 
taj; taj- id.), jüan dtrank)) (zürj. ju- ntrinkeni) = finn jno- id.i, 
loan (lentstehungi) (zürj. lo- nwerden)) = finn lie-, mag}', lev- id.). 

49. Magy. bürök (bevrök, berak, bureg,NySz.), bireg (Nyitra-m.), 
börög (Nőgrád-m.), bürlkj (Háromszók) «cicuta, abiotos, conion; 
sohierling)) (NySz., MTsz.). 

_ Egész sereg vad, s részben mérges növény magyar nevezetében 
találjuk a dfarkas)) jelzőt, így: farkas-alma «aristolochia)),/(w7ifl.s-
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bab öfaba álba; wolfsbohnei), farkasfog «aizoon; hauswurzi), 
farkas fű ((consolida regalia; vŝ olf awurz», farkasölőfü id., farkas
hárs (igranum gnidium» (NySz.), ((daphne mezerenm» (MTsz.), 
farkas-hézag-gyökér ((aristolochia», farkas-maszlag nmix vomieai), 
farkas-répa naconitum; wolfswurz»; farkas-tej «tithymalus, esiila; 
wolfsmilchi) (NySz.), farkas-csengöfií «eonvallaria polygonatum)) 
(MTsz.). Jó okkal föltehető tehát, hogy az ugyané növények faj
tájába tartozó «eicuta virosau-nak bürök, bireg, büriig neve is ilye
tén jelölés lehet annál is inkább, minthogy az osszétban alakilag 
szorosan egyezik vele a digori bera^, bérci/', tagauri birci}-, birci]', 
feíro.^ (iwolfi), mely szót — bár kétséggel— az av. vehrka-, szkr. 
vrka-, szamnáni verk, kurd varg, kásani varg, verg, var, mazanda-
ráni vurg, yidgáh WM?-;-, yaYnöbi aarak, ujper. gurg (innen: balüci 
gvark, gurk) «wolfii szóval vetnek egybe (HÜBSCHM. E O . 28; HŰEN 
302; GEIGER Bal. 126.). Egészen hasonló s ez idézett árja szóval 
bizonyára összefüggő szó a t ö r ö k s égben: osagat., volgai tatár 
büri, kirg. bőre, altáji tatár pori, pöríi, kojbal bür, karagasz bürii, 
szojot pFir, jakut börö dwolfi) (1. NyK. 24 : 407.), kumyk borw (ER-
OKBRT:Kauk. Spr. 154.), mely alakokkal szemben amagy. bürük, bireg 
képzős végzetével inkább az osszét megfelelőhöz szít. A régi árja 
(szkr. vrka-s) nomin. alakot tükrözik mordM. vdfgas, mordE. verges, 
vergis ((Wolf», zürj. vörkaé «vielfrass (galo)». 

53. Magy. czakó dciconia; storch» (NySz., MTsz.). 
(I.) Osztják: ÉO. éak-voi, d'ak-voi nanser ruficollisi). — soka 

orebhuhn)) (AHLQU.). 
Finn hakki ((dohle». — MordM. cofks (inaohtigalb) (NyK. 

5 : 187.). 
(II.) Vogul: ÉV. sakivaUx, ELV. sakwallé^, ALV. sakwélé-/, 

KV. sakulla-/, PV. sakwél'áx, TV. sakuléy^ aelster (copoKa)». 
MordM. cokol (WIED.), óokov, cokuv, éoho (PAASONEN : Mordv. 

Lautl. 47, 108.) «nacbtigall)). 
Osztják: EO. éagil-voj ddohlei) (AHLQU.). 
(III.) Vogul-osztják: ÉV. sakaji-/, KLV. écikaji^, KV., PV. 

éakéjdy, TV. ccikéjéx flschwalbei) || ÉO. sdkijak, sikijak ((schwalbe» 
(AHLQTJ.) I DO. cegajem id. (CASTKÉN). 

(IV.) Osztják: SO. siglei, JgO. siglej, EO. süglej, 10. sudai 
íihaselhuhni) (CASTKÉN, PÁPAI). 

Zűrjén sőla (ihaselhuhn (tetrao bonasiai); WEED.); permi suta 
id. (GBNETZ OP. ) II votják sala id. 

< Szkr. gáka- dvogeb) (BE. Skr. Wb. 7 : 9.). — gakuná-
(lyogel; bes. eine grössere art, etwa háher od. haselhuhii», 
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c^akiini- id. (GRASSM. Wb. 1470.). SOHRADER szerint szkr. gakuná-= 
gör. xóuv-o? (lat. cygnusj ((scliwan» (Sprvgl. n. llrg. 184, 366.). 

BÁLINT GÁBOR (Magyar-mongol Párli. 8.) és BUDENZ utalásai 
(NyK. 20 : 152.) nyomán eddigelé a niagy. czakóníúi a keleti altaj-
ságban voltak ismeretesek egyezései, jelesen : mongol cayolaj ca-ei-
her» (SCHMIDT: Mong. Wb. 317.), caxdaj (íreiher, taucher)) (KQ-WA-
LEVSKiJ 2080.) 1 mandsu caku nveisshalaiger vogel od. hundn, 
cakuxa «weisahalsige elsteri), cakuluu dweisskeblehen (ölijiomeÜKa; 
dohle, kráhei) ; ZAOHAR.), cakö, caköya, cakölun id. (GABBLBNTZ), 
melyekhez még hozzácsatolandók: burjét ca/jdai «mövenarti> 
(GASTEÉN: Burj. Spii. 163; i t t : mong. eayalaj id.), kalmük cayon 
«möwe» (ZWIOK: Kaim. Wb. 358.). Most látjuk, hogy ugyanily 
hangzású madárnevek mély- és magashangú változatokban el 
vannak terjedve a finn-magyar nyelvekben ÍB. További terjedtségi 
köre a szónak észlelhető a k a u k á z u s i nyelvekben, hol ide tar
tozó adatok: kaitach, akusa cakó, énkvaj dkleiner vogel, sperlingi), 
chürkilin écikoa «sperling» | águl (Mngu, £ak, tabasszarán tUagu,, 
díaka <isperling» | varkun, kubaesi, kaitacli cvi/rtt, akusa, chürkilin. 
dűaka (ladleri) | kürin mcj (isaatkráhe» | varkun ciga (irabei)*) ; 
ozaohuri Mxorak nschwalbei) (ERŐKÉRT: Kaukas. Spr. 115,131,40j 
USLAE-SCHIEFNER: Kür. Stud. 190.). Nyilván összefüggnek ezekké, 
a következő ujperzsa madárnevek is : úakaiv, áikaica (ilerche»l 
balűőí caküg, cagü id. (melyekhez v. ö. ujper. cukük, cugűk, cuyük, 
Guyü, kurd MJ-W/C, afghán cuyitk dsperlingn ;*•*') GEIGER Bal. 447.), 
Látni való, hogy itt ugyanazon szónak, illetőleg képzett származé
kainak külömhöző korokban, külömbözfí nyelvek és nyelvjárások 
révén történt sok irányú vándorlásával van dolgunk, melynél bajos 
tüzetesen megállapítanunk, hogy miként, hol ós mikor történt az 
átmenet egyik nyelvből a másikba. A legvégső forrás, mint sok 
más esetben, itt is az árjaság lehet; legalább a szkr. (•áka-, illetőleg 
», gakii,-ná- alapszava általános <i madár» értelmével alkalmas kiin
duló pont a külömhöző alaki és képzésbeli változatok megértésére. 
A magy. czakó-i (melynek eredetibb ^csalcol alakjának fölvételére 
semminemű alapunk) úgy foghatjuk föl, nünt az üsz-ő, czip-ó sza
vakat (v. ö. esszét mss «kalhi), kaitach ccipa nbrodu), vagyis ma
gyar -ú, -ő diminitivummal való képzésnek. Másnemű diminutiv. 

•'') Azt vélbetnők a nagy alaki hasonlatosság alapján, hogy 
ezekhez vonható a votj. gaU (Sar.), Jel. .fa/n, £aki «nussheher» 
madárnév is; ámde itt a zürj. raka ((ikriihe» WIED.) megfelelő azt 
mutatja, hogy a szókezdő g, ,f a rendes szabály szerint r-höl kelet
kezett. 

•*•*') A tibeti nyelvben : őöga (ilercheu (PONGRÁOZ : Tibeti-magy. 
nyelvtanulm. I : 105.). 
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képzések: finn hakk-i (< *sakk-i) és mordM. cof-ks f< '>'co'/-ks, 
Gov-ks; mint mordM. kafta ((zweii> = finn kahte-, votj. kikt-, nom. 
kik id.). A tiszta árja töt tükrözi az osztják sak-voi, melyhez képest 
mindenesetre külön viszonyok közt került átvétele ugyanazon árja 
szónak az ÉO. soka (irebhiihn» ( = liangelemeiben: kauk. őaka, 
díaka). A -la (-1) képző mely finn-magyar és kelet-altaji változa
tokon jelentkezik, szanszkrit diminutivumnak vélhető (v. ö. pl. 
fiftt- ((kindi) : gic^u-la- «kindcheni)), mely gyakran szerepel állat
nevekben, pl. szkr. clidga- <(ZÍegenbook» és chagalá- id., kapíngala-
(ihaselhuhnu, grgrdá- dschakali), bidala- flkatze», nakulá- nichneu-
mon», pipllá- (lameisei) stb. E -la képzö-nek közönséges -ra válto
zata ismerszik föl a czachur sayorak (ischv?albei) szóban,*) mely
nek végzete még az árja -ka diminutivumot is tartalmazza, úgy 
mint a vogul sakwaU-/. A vogul-oaztják éakaji-/, sakijak is ugyanily 
értókűkópzövel jelentkezik; amegelőzöjelempedignyilvánazonegy 
benne a kaukázusi cakvaj-é\al, mely diminutiv értéktí, aminő -j 
képző tudvalevőleg finn-magyar téren is van. Áz osztják siglei ( = 
zürj. éőla) egészében a mongol cayjilaj alkatát mutatja; de emettől 
magashangúságával külömbözik, mely ép úgy mint a mkajiy-nél 
a -j képzöelem hatása folytán is alakúihatott (v. ö. ezekhez még: 
kürin cigHit' «rebhuhn» ; ÜSLAE-SOHIEFNBR: Kür. Stud. 190.). Köz-
vetetlen átvételre e nyelvek között aligha gondolhatunk. 

Még egy másik magyar madárnév is magyarázatot nyer az 
itt elősorolt adatokkal, jelesen a csóka ((dohle», mely a misár 
cauka, volgai tatár cáuka, «dohlei) (innen : mordvin cavka id.) 
egyezésekkel együtt eredeti *cö;-zt-/ca mintaképre vail, A szomszédos 
szláv nyelvekben (szerbben, tótban és ujszlovénban) is van cnvka 
dohle; de hogy a magy. csóka éjjpen innen való volna, nem 
bizonyos. 

51. ••'Magy. czankó, czangú (Abauj-m., Székelység) nsavanyu 
bor, vinkó; megsavanyodott söri); czankóz-ik nczankót iszikw 
(MTsz.). 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben: sapszug san, kabardin 
sane, karata zana, andi zone (iweins; sapszug sane-sig «wein-
stocki) (cigge, kabardin Mg ((baum»), abadzech sane-sakotan iá, 
(tkp. (ttraubenasti); EEOKBRT : Kaukas. Spr. 148—9.). — Innen t 
osszét: tag. san, dig. sdnd ((wein» (MILLER: Osset. Etjudy 
II : 35.). 

*} Ugyanily Z~r megfeleléssel a tárgyalt szók körébe von
ható még a török siylr-cik (volgai tatár séjér-cék, kirgiz sirsik) 
(istaart) szó, melyhez v. ö. ujszlov., orosz skvorec, skvorec id. 
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A szöllő tenyésztése a Kaspi tengertől délre esö vidékekről 
terjedt el kelet és'nyugat felé a nem merő véletlen, hogy az ingiloi 
ghiiniij, grúz ghvinn, mingrél ghvini, szvanót nhvinal (innen: 
"örmény íjiiii) «weini) oly föltüníí liasonlóságot láttat a görög OLVO?, 
latin vviium (> ófelnóm. vín, iíjfelném. wain, szláv vino) stb. sza
vakkal. Ma is híres s egész Oroszországban kedvelt a Mssé savany
kás ízű kaukázusi bor, melynek cserkesz nevét sejtjük a mi czankó 
szavunkban, ennek végzetét a vinkó {= szláv vinkó) hatása alatt 
keletkezettnek gondolva. Tanulságos e szemi^ontból, hogy a mi 
csiger, cúger, csigör nlöre, vinkó, silány bor» szavunknak orosz 
écgir megfelelője is dkaukasischer weinn értelmű (= ehürkiliű 
ccighir, kubacsi, kajtach, akusa vaghir, osecsencz cagm', éagr, avar, 
láií, águl, tabasszarán, buduch, dzek, ctlnnnalug cayir, kürin, 
rútul, czachur ár/ur (iwein» = ozmanli (-(i'ir, myir, csagataj 
caí/jV, íía/ctV, azerbajdzsán cíiz/fr, kún (ager dweini), tarancsi-tatár 
cdrir (ibranntweini) ; EKCK. : 148 ; IkiDAOov I : 457 ; NyK. 21 : 159; 
Bthnogr. 8 : 476.), valamint hogy ennek is vannak csingér, csen-
gér, csengar változatai, melyben a n mássalliangzót csak a ^nnkó 
analógiái hatásából (csingcr = csiger + vinkó) magyarázhatjuk. 

52. *Magy. czipó, székely czq>ó (üdvarhely-m,) 1. nlibum, 
panisalbus; weisshrodu (már az Erdy-codexben ós SchliigH Szó
jegyzékben: chifo «libo»: SZAHOTA, 1854. sz.; NySz.). —2 . nkenyór 
czipója, gyürkéje, forradása» (Szentes). — 3. nkukoriczapattog-
tatásnál ki nem pattogott ropogós kukoriczaBzem» (MTaz.). 

< Kaukázusi: kaitach cápa ((brot" (ERŐKÉRT: Kaiikas 
Spr. 48,). 

Joggal kereshetjük a csipó-múi is eredetét ott, a honnan a 
kenyér való, vagyis a Kaukázusiban, bár a kaitach cápa törzsökös 
volta itt bizonytalan (v. ö. ujper. clipatl uungesáuertea brot»; de 
kaukázusi nyelvekben is: Iák écat, dcat, avar ('•ad ; abadzech caym, 
s'ak, kabardin s(s)ago, abcház úakua, a-m ; EEOKIIJET U. C) . A ma
gyar alak ez szókezdője valamely kaukázusi változatnak veendő; 
i hangzója ellenben magyar nyelvtörténeti fejlemény is lehet; 
V. ö. magy, csilla, cziüa = ingiloi calaj, grúz cala (1. alább 
66. SZ.); csiga = szkr. o^ankha- (u. i. 63. sz.), csupor és csipor stb. 
Az -ó végzetet magyar kicsinyítönek foghatjuk föl, úgy mint az 
üsző szóban (v. ö. osszét vass (ikalbi)); jól is illik a kicsinyítő kép
zés a czipó <(kis kenyéri) értelméhez. — Megjegyzendő, hogy a 
vogul-osztják, zürjén-votják nan, cser. kindc, ós mordv. ksi dke-
nyér)); továbbá a <(liszt»-nek több nevezete (pl. votj. j)is, mordv. 
poéf, vog. pásén) is délkeletről, iráni területről való. Igen tanul
ságos, hogy a czipó Hajdú-megyében ós Biharban a megperzselt, 
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de ki nem pattogott kukoriczaszemet is jelenti: a gabonamagvak 
tűzön való pörkölése ugyanis a kenyér ösi előzménye, melyről a 
bibliában is szó van (pl. Móz. III : 23, 14. v.). 

53. *Magy. csabai (Túrkeve), csávái (Bodrogköz), csálé, csali 
(Dunántúl) «balra [ökörterelö szój)) ; csábali (Székelység), csdlfs 
(Dunántúl) dbalfelöli [ökör]; csdléra-hajszra <(balra-jóbbra» ; csálé 
ökör ((balfelöli)) (MTsz.); esd = csálé; csds = csálé (ii. o.). 

< Kaukázusi: kürin capla, águl őappul, őafpul (ilinks» 
(EECEERT : Kaukas. Spr. 33.); caplá paci wlinke seite», caplá/an 
(dinkischer mensch)) (ÜSLAR-SonrEFNEE: Kiir. Stud. 185.); a per
zsából, hol: ujp. cap, cep (dink)), őappa uein linkser)> (innen 
jövevényszókI: kurd cep, balűcl cap, vakhí cap, szariqöli cap 
(dink)) ; HORN 97; HÜBSOHM. Pers. Stud. 53.). 

Mint az agár, bocskor a több más szóban, itt is kaukázusi 
réven került iráni jövevényszóval van dolgunk. Az alapszó perzsa, 
a végzet kaukázusi. Teljes hangtestű magyar alak : csabai, csávái, 
melynek összerántása az ai-á,fel-é, od-é-bb határzók ragjával szer
kesztett csál-é (v. ö. hajsza, hojszá-ra «jobbra» : székely hojczos, 
hóczos ((jobb felöli))). Hogy a székelyben hóezbali, hócsbali, hóczheli 
(((jobb felöli))) alakok is elöfordrtlnak, nyilván népetimológia műve 
a csábali mintája nyomán; mert hogy itt nem a -béli képzővel van 
dolgunk (pl. abbeli, abbeli, Mb-beli), mutatja a csabai, csávái határ-
zói használata, továbbá a csdlé határzói ragvégzete, melylyel együtt 
az alapszót nem elemezhetjük csá-belé-nek. l3e van erre egy más 
bizonyítékunk is, jelesen a csába, csapa*) ((bárgyú, bamba, fél-

*) Az itt váltakozó i~j9 szóközépi mássalhangzó, úgyszintén 
a csábal-nsk ö-je szemben a kaukázusi és iráni alakok js-jével, az 
átvétel közvetetten területén a médiáknak határozatlan zöngéjét 
sejteti, melyből az átvevő nyelvben egyképpen lehetett pl. p és b 
is. Ily kaukázusi hangok létezésére EBOKERT leírásai nyomán követ
keztethetünk (1. pl. ap/i-hoz adott magyarázatot: fentebb 109. 1.; 
a í/i-hoz is megjegyzi: (dst im a-warischen oft mit d identisch))); 
de különben is sűrűn váltakoznak hangzóközi és szóvégi zöngétlen 
mássalhangzók zöngésekkel, pl. Iák ciqipi ((dreifuss)) = kaitaoh 
cübi, chürkilin, akusa' cuvi id. (ERŐK. 54.) | varkun cuppii «hímmel )> 
= kubacsi caba id. (83.) | kubacsi, Iák qapa, varkun, kaítach gapi 
((mützeu = akusa gaba íd. (105.) | tabasszarán thup ((finger)) = 
kürin, czachur thub, águl thuv, thu id. (63.) || avar khetha ((katze)), 
mingról, láz katu, chürldlín, kaitaoh gata = and gecht id. (89.) | 
abaíJzech vuate, sapszug uate nhammer)) = kabardin uade id. 
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kegyeimfii) szóban (innen: cadbít- ~ dbolondít", csiibfd-J, melyet 
bízvást azonegynek velietünk a <il)ali> jelontÓKÜ Miílml szóval, tud
ván azt, liogy a haloít-mú. ÍH van caigyotlon, félszeg, bóbortosi) 
értelme (1. fönt 2:1 ez.). IsnieretcH magyar liang.jolenHÓg, hogy a 
szóvégi í, ba rá következ/i rag, vagy képző noni védi, elenyészik; 
ezért tűnhetett el emitt az ertnleti -/ végzet, ellenben meg
maradt a határzói csabai (< ^cudhal-í:: (^ítdl-i') alakban. Ide 
vonható talán még a rábaközi csuha, csabajl,-i)s ((C8ámpáa» szó 
is (MTsz.), mihez hasonló jeleutésfejlödés : baloijos kör mii ló; dbe-
felé álló körmű", balofi ökör, <imelynek az egyik szarva előre, a 
másik hátra áll» (MTsz.). Megjegyzendő külömben itt, hogy a per
zsa cap, cep (ilink)) szónak éppen «krummi) az nlapjolentése (v.ö. 
szkr. cápa «bogen» ; HORN 97.). a mi kiderül az njperzHa (•e/'íí, íc/í, 
éafta, caft ((krumm», caftaii, ccfthlcn ((inonrvarii), baiüöl éöt 
(ikrummi) tovaképzósekböl is (líünscíBr. PcrH. Htud. 5í3.). Sejthető, 
hogy ezen utóbbi perz.sa cajta, ccj'tc képzÓMnek valamely régi dia
lektikus változatát tükrözi a tiszántúli magy. sete, sc.tiie nbalog, 
balkezes)) szó (séta kcs (ibal kóz"; MTSz.), melynél az idegen ere
det gyanúját költi az is, hogy mélyhangú suta, saliia változatai ia 
szerte el vannak terjedve (suta kcz <ibal kéz», sete-suta, setye-
stitya = setej, sőt e mellett Dunántúl: süti, sütii «balog, balkezesi) 
(halog-siiti = balog-sete id.). A dbali) szokásoH jelontésváltozatai 
itt is jelentkeznek: aszékel.yben suta ember «félHzeg, idétlen, ügyet
len, sületlen, mulya)*; más helyütt: suta ufói fülére süket» (v. ö. 
bal a fél fülére (inem jól hall)) ; MTsz.). A jclentéseltérést legalkal-
masabban úgy magyarázhatjuk, hogy amaz iráni nyelvjárásban, 
honnan a mngy. sete, suta, skti való, a cqfta, ceftc-íélei képzés is 
követte a cap, cep alap.szónak jelentésfejlíkléaét; a szókezdő 6'>í 
változásra (az átadó nyelv területén képzelve) világos ana
lógiák a magy. sátor és só szavak (1. u. i. alább.), V. ö. ezekhez 
még: votják CÍÍÍ (dahm, krüppeb, thit- <ihinkeni>, mtíras (dtrei-
send, gebogen, krumm», cutirt- <ikriiuseln, krau.s machen)), cutért, 
dlahmen, lahm machen)) | zürj. cot- «hinkeni), <''otík «hinkend, 
hinker», cotnd- nlahm werdeu)); továbbá magy. csuta, suta, sutya 
(ikurta, rövid, csonka (-szarvú, v. -farkú juli, tohón, tyúk stb.), 
sütke "kissé ügyetlen, nem egészen ép kozü'i) (MTsz.). 

(78.) I tabasszarán yiitu és ^udu, iipíhunue)) ~ águl yudu id. 
(113.) II ohinualug mukur nhesano == udi, águl, rútul muguliá. 
(46.) I chinnalug lak úinlh>> = buduch, dzaek lai/ iá. (88.) farosin 
leké, varkun, kubacsi Uyjia «knochon)) ~- akusa,' chürkilin lif/a id. 
(92.) I abadzecb, sapszug pako (imútzoD ~ ahcház paguo id. 
(105.) I águl, tabasszarán lukh «sklave)) = and. Iák, varkún lagh 
id. (129.) I kaitach, akusa óako, tabasszarán d£aka «Hperling)) = 
úgnldíagiiid. (131.). 
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A csabai, csálé ellentétének, a (íjobbrai) értelmű hajsz 
szónak (hajszszal v. hajszra menni: cijobbra tőled" ; hun csárú, 
htin hajszárú ütötte ; székely hóo: ((jobbra!» hojcás djobb felöl be
fogott marha», hojczos id.; MTsz.) is akad hasonlata a pamir nyelv
járásokban, ez t. i. a homályos eredetű s magában álló szai-iqöli 
yjiz, yéi^ ((rechti) szó (u. i. cöp dinki); TOMASCH. Pam. 784.), mely
nél az ei hangtani értékére nézve v. ö. sar. téiz ((scharfu = av. 
taeSa- (HOBN 92.), sar. véin-am «icb sehe» = av. vaenami (ii. o. 
59.), sar. spéid ((weiss» = av. spaeta- (u. o. 157.). 

54. ^Magy. csahajj csajh olucsok, csaták; schmutzige náísse, 
kotwasseri); csajhos (ducskos, csatakos, sáros; schmutzig und 
nass, kotig» (MTsz.). — csajt, csajtos id. (NySz.) — csajkns = 
csajhos. — csajla ((piszkos, sáros» (MTsz.). 

Y. ö. kaukázusi: karata tcaj, and tea, akusa, chürkilin gav, 
kaitaeli gav, zav ((regem) | avar tcad id. | dzsek gahiz id. •—• Iák 
caínjí, udi sa;'«?iö, czachur civada, hnáxxch gavi, dzsek ^aha ((nassi) 
(EEOKBRT: Kaukas. Spr. 116, 170.). 

Fogalmi szempontból előre bocsátandó, hogy a magy. lucsok 
((kotwasseri) alaprészének finn lossa mása is ((schnee und regen» 
jelentésű (v. ö. losko «schneesch]amm», losma (ischneewasser, 
schneeschmutz))), továbbá hogy ugyanígy viszonylanak : szkr. vdr-
« w a s s e r » és av. vara- ((regem). Alakilag a csahaj változat tük
rözi az eredeti állapotot, melynek t. i. a csajh, csajhos ejtéshez 
olyan a viszonya, mint ezeké: szláv kuyj'ia és magy. konyha, mai 
enyhít és régi ehnyít, teher (10. tagért ((schweri)) és terhe-t (acc), 
terhe-s (adjeet.) stb. Maga a csahaj alak a karata tcaj föltehető 
régibb ^'tcoaj-iele diftongussal ejtett másának hiatuspótló h-val 
bővített egyórtékese lehet olyformán, mint nyelvjárásainkban : 
bihal, küher, csihány ezek helyett: hial, kiiér, csiány, illetőleg bipal, 
kövér, csijány (csalán, csóvány). Ez a diftongus t. i. jó okkal követ
kezik a ^av, zav, ^abi-z ((regen» ós civa-da, §áv-i, gab-a változatok
ból s egészen egyező hangalkotásii más kaukázusi szavakban tény
leg kimutatható, így: karata, dido, kürin, rútul, águl, czachur 
tcaj (ifeueri) ezek mellett: avar, andi, varkun, kubacsi, kaitach, 
akusa tea, chinnalug ga ~ grúz tcua, tcva, csecsencz tce, tci id. 
(BROKEBT: 62.) | andi, dido ca ((stern)) --' avar tea, tcoa, tcua, akusa 
0ua-ri (kaitach zu-ri. Iák tcu-ku), csecsencz síe-da, se-ti id. (u. o 
135.) I and sej, karata sij, kürin sev, dzsek sitva-r (buduch so-r 
((bár)) = dido ze, rútul, czachur si (varkun si-ka, kubacsi si-kka 
csecsencz ca, ga <̂  udi érne, suii, tabasszarán soje, éee (u. o. 43.) 
kürin, akusa, chürkilin si, kaitach si, sói, varkun, kubacsi sce, 
abadzech si-lle adorf)) = gzvanét sope-l, mingról, grúz sophe-li, 
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sofe-li id. -^ chiniialug soa id. (n. o. 54.) | aguli ^a-k, csecsencz 
gií-ra, udi ca-li (liischi) «̂ ' avav ;fu'a, cu'a, karata, kaitach .f/í-'a id. 
(v. ö. láz áumi, ctíkfnni, mingrél r,;^omi id.; n. o. ()4.). A magy, 
csajt változat élénken emlékeztet a/, avar tcad képzóare->=) mely "a 
Iák (•at-ini, 07Achmi éivíi-d-a ((naHHn szókban is fölisnierszik); de 
lehet a k.s'ío.s' aniűogiai utánzata is. 

Aí5 avar íoa(/«regen» szóra emlékeztető hasonlatok az altáji 
nyelvcsalád távoli területein: iiini sutee- (nom. sada) «regeni), 
sata- (íregnen, achneien» | észt sadu (gcn. situ, najii) «regen)), 
sada- {(regnen, schneienn j vét saii- id. | lív .fítd öregen», sada-
(íregneni). — Ezeket SCHOTT ((lÜl)er das Altaische Sprachen-
geschlechti) 1: 134.) a mongol ,j<ita, zata (ivegenwetter, stürmisohe 
witterungi) (SoHMiDT 298.) egyezteti; DONNEU ellenben a finn .saío 
(íjalirwuchs, ernte, das verlieren Aov foder bei den vögolnn füntu 
on sadoüa <ia madár vedlésben van», Miti-mto «levélhullás))); 
satn-via ((hafen)) (= (iplatz, woliin man anhmgt))) szókkal esaládo-
öítja alapúi egy *-sat- igét föltételezvén ukomraen, eintreiíen, fal
len, entstehen»-féle értelemmel (1. Vgl. Wb. I : 173.). 

55. Magy. csal ddolus; list, hinterlist" (NySz.); csalt vetni 
cleshe állani, cselt vetni, gáncsot vetni; hinterlauern, überli8ten» 
(NySz.,MT8z.), csalba lumnyi (Mátra-vidék), csóba hanni (Baranya-m.) 
((megcsalni; betrügen»; CMil-tojiís na fészek fenekén a végből ha
gyott tojás, hogy a tyúk onnan el ne kapjon» (Ahauj-m.; MTsz.). — 
csala: a csere Gsaldval jár: na ki cserél, az csalódhatik)) (Őrség), 
csere-csttla (Kecskemét), csele-csala (Szeged) ((csereberén (MTsz.).— 
csalfa ((halophanta; betrüger» (NySz.). —• csalaftird,i nastutus, 
versutus; schlau, verscblagen, verschmitzti) (NySz.). 

csel ((insidiíE, dolus, astutia; list, hinterlÍHt» (NySz.); nse-
lyemhöl, teliből ós diaznosertóhöl készült mesterséges légy, a mely-
lyel a pisztrángot fogják" (Mármaros-m.; MTsz.). — cselez- (ímeg-

*) V. ö. e képzésre vonatkozólag: avar rcd, Iák jaí, óóat 
flbrot)): kaitach (;ajKtid.(EiiOKBR'r: 48.) | avar viched (ibrnst)): dzsek 
ma-/_a-r, tabasszarán mu}{ar, muxur, varkun mi/Jca-j, kubacsi vur/ka, 
kaitach mix-ri, mr/ke-re, akusa meyjte-re id. (n.'o. 50.) | avar Imtcad 
(ifalke)): tabasszarán házi id. (u. o. 59.) | avar heced és hisi nreich; 
gott)) : udi Uxaőngh «gott)) (u. o. 74.) | avar qed ós qo omauer)): 
andi/c/ifi?!,, karata khujn, dido khuido id. [w. o. líil.) | HYÍII uhud 
(ilöffeb) és khuse, karata [jheru id. (u. o. 97.) | avar gojnd ég gvon 
(thrunneni) (u. o. 49.). 
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csal, rászed; betrügen, überlisten» (Fehér-m.; TI. O.). — csdfe 
(iravaszD (MTsz.). 

csal- (ifraudo, fallo ; allicio; betrügen, hintergehen ; locken»; 
csalaltoz-ilt, ndecipior, fallor; irren» ; csalatkoz-ik id. (NySz.). — 
csalárd «fraudulentus, falsus, pellax; falsch, trügerisch». — csali 
npietatem simulans; scheinheilig» (NySz.)," «csaléteki) (MTsz.).— 
csalmdr ((vafer, versipellis; schlaukopf, verschmitzt)) (csupán 
MATKÓtól; NySz.). — cselvény «csel, csalfa fogás» (Kapnikbánya; 
MTsz.). 

< Szkr. chala- dbetrug, list, hinterlist, sebein, vorspiege-
lung, táuschung; vorwand, absichti), chalana- «das betrügen, 
hintergehen, überlisten, táuseheu)); chalay- (prses. 3. sz. cha-
layáti, part. pajss. chalitá) (itáuschen, hintergehen, überlisteüi> 
(BE. Skr. Wb. 2 : 1083; GAPP. 128.). 

MÁTYÁS FLÓEiÁNnál: (tcsal = szkr. cshala, ujp. dsual ,csalás', 
szláv csalovatin (Nyhas. 19.); PATEUBÁNY is megemlíti a csal-, csalás 
mellett a szkr. chala egyezését (nim nom. éhalas; davon viell. 
csal-ás, als wáre -as ung. suff. -ás, -as»; Abhandl. 4.). — A nyelvi 
hatás általános irányát tekintve, tényleg a rokon nyelvekből meg 
nem fejthető magy. csal, csel (csala) főnevet, valamint a hozzá 
tartozó csal- igét az alakban és jelentésben oly pontosan egyező 
szanszkrit chala- stb. tanulsága szerint árja eredetűnek vehetjük. 
VÁMBÉRY ugyan a törökben is talál hasonló szavakat (ujgur__t'ai 
(Icsalás, álnoksági), oszmanli calhn id. [NyK. 8 : 134. 1.], Cag. 
Sprachstud.: calim nlist, geistesbehendigkeiti)); de ezeket ZENKBE, 
BtJDAGOv és BARBIBE DB MBYNAED szótárai az adott jelentésben nem 
ismerik; ez pedig számbavéve VÁMB. ismeretes török-magyar egyez
tető módszerét,- a pontos jelentéabeli egyezést igen kétessé teszi 
(v. ö. ozm. caZ- ( i s tehleni i ) . Az árja elemekben gyakori a ~ ; fej 
hangmegfeleléssel igen jól érthetjük a csaZ-nak magashangú csel 
változatát, mely az előbbihez képest szűkebb körben (t. i. csak 
mint főnév s nem egyszersmind igéül) lévén használatos, evvel is 
bizonyságát nyújtja másod-fejlemény voltának. Több különös kép
zése az alapszónak analógia útján magyarázható, így: csalárd (v. ö. 
faldrd), csalafurdi (v. ö. szeleburdi), csalmár (v. ö. Jcalmdr, mint 
SiMONYi is véli: Tüz. MNyelvt. 377.), melyek mellett a cselvény 
tájszó is aligha régi alakulat. Más a régi csal-fa (diai. csel-fe) fTa&lj 
összetételt sejtet (talán: esal-faj, vagy csal-fej). 

56. Magy. csap- sinfligo, ico, ferio, deoortico; schlagen, 
hauen, brechen» ; el-csap- «príEcido, amputo; abhauen, abschnei-

Munkácai B. Áfja és kauk. elemek. 13 
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deni>; ki-csap- aexcutio; aua der liand scblagen»; cmprá'(dctua, 
flictus; plaga; scblag, streich; plage, unglück)); csc^w «levis, in-
constana; flatterbaft»; csapodár id.; csapon;)- (loberro, diacurso, 
flnctiio; herumscbweifen, bin nnd ber biufeu, wankeni) stb. 
(NySz.); csap «pof, arczúlütés; ohrl'eigei) (EEótfalii), csap- «tilól; 
banf brechenI) (Eimaszombat); csapa önyom; spuru, csapás id., 
csapda, csabda = csapodár (Veszprém-m.), csapdí, csabdi id.; csa
pint- "egyet csap; eins sehbigen»; csapod-, csap)hod-, csápol-
(Tiszántúl) frequ. noft scblagen» stb. (MTsz.). 

Zürj. cap: vartan-cap ((scblágel am dreacbflegeli), capki-, 
capkal- ((werfen, scblagen» (WIED.), permi capki- nverfeni) (GENETZ 
OP. 19.) I votj. capki- ((schlagen, zuHcblagen, hinscblageni), capkil-
id. (frequ.) 

Lapp: Lnle cuohppa- (ihauen, acbneiden»; Pite cohhpa-; Pm. 
cuoppa-! déli óuohpxi-, cuölipo- dbaueu, scbueiden, abliauen, ab-
acbneiden, ernteni) (HALÁSZ) | orosz-lp. cthpi-, <Wltpi- cuhpe-, cuoJipe-, 
cuppe- (iscbneiden, banen, backeno (GENETZ Wb. 71.). 

MordM. cepadfí- «einmalbauen», repijc-, ccpouh:- noftbaueni), 
(NyK. 5 : 1S6.) | mordE. íapiidc- (leinmal hauen)) (u. o.). — L. 
BuDENZ : MügSz. 362. 1. 

V. ö. vakhi őap- (izerscbneiden, abschneideni) (prtes. ind. 
őup-am, inf. cup-n, pra3t. caw-dam, part. prajt. ccf-tk) \ oaszét: 
dig. cav-, tag. cliv- (iscblagen, hauen, zuscblagen, zuliauen, ein-
scblagen, einbauen» (TOMASOH. Pam. 883; SJÖGREN: Osset. Sprl. 
468.) II siv. cap-: paitis-capti dYernicbtung)) (tkp.? nzerseblagungi); 
JusTi Plb. 178.) II szkr. capcta (-ta, -ti) (laclilag mit der llacben 
band» és capalá- nbeweglicb, rübrig, scbwankend, íiüchtig, 

' unstát, leiobtfertig)) (CAPP. 120; BPu Skr. Wb. 2 : 947, 948.). 

Figyelemre méltó a magy. csapó (aleviSj inoonstansu), csapo
dár, csapdi, csííjjo/iíz-jelentéHeinek találkozása az utóbb idézett 
szanazkrit alakéval, mi azon fölfogásra nyújt alapot, hogy nem
annyira az (lütésj vágási), mint inkább ennek «könnyed, hirtelen 
módja, a kéznek vele járó gyors mozgásán a csap- igének és társai
nak értelemmagva, mi csakugyan megkülömböztetö vonása a 
«csapá8»-nak a dvágásD többi nemeitől (pl. a (iszabásn, (iütóa», 
«metszési), «rovás»-íéléktöl). Megvan a szó a tö rökségben is, 
mégpedig, ami igen föltűnő, mindakót jelentéságazatban, így; 
ozm. cap- (((mit dem schwerte) einbauen, abhauen, verwunden; 
feindlicla anfallen, einfallen, angreifeni) és nlaufen, rennen, galop-
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piren; einen einfall od. eine streiferei in ein land machenw (v. ö. 
magy. becsap az országba, csapat); továbbá: ozm. capuk, capik 
iiBchnell, gawandt, geschickt, rasclm, capkun, capkhi ((schnell lau-
fend, láufer; pferd, welches galopp láuft; herumstreieher, lu.mp», 
éapnla-, cabala- (isich bewegen, regenj stráubeni) etc. (ZBNKEB 338, 
337.11.). BuDAGOV szótárában (I : 451.) a cap- jelentései közt talál
juk ezeket is : (ipyöíiTb, c'JbqB, KOCHTI, (CÍHO); yflapHTi), KOJIOTB 
(hauen, schneiden, máhen; zuschlagen, abstechen)» ; ugyanott: 
capi, capki «yflap'B, pana (liieb, schlag, wunde)», capau «6HCTpoe 
aamecTBie, naöliri (plötzliehe ankunft, einfall, einsturz))) stb. 
További kapcsolat a m o n g o l b a n : khalkha capci- dhauen; má-
heni), burjét capce-, sapse-, sapsa- id. (SOHMIDT 317; CASTRBN: 
Burj. 157.). — Mivelhogy a magyar szó másai a nyilvánvaló közös 
eredet bélyegével a többi rokon nyelvekben is előfordulnak, nem 
gondolhatunk benne török jövevényelemet; hanem az egyezések 
egész körét legalkalmasabban úgy magyarázhatjuk, hogy, mint oly 
sok egyéb esetben, itt is az árjaság volt ama közös alap, honnan 
ősrégi időben mind a finn-magyarság, mind a törökség külön-külön 
a szót átvette. Természetesen nem zárkózhatunk el a fordított 
viszony lehetőségétől sem, vagyis hogy a szó az altáji nyelvekben 
öseredeti s az árjaság az átvevő fél; döntő bizonyítékok mindkét 
irányban hiányzanak. 

57. Magy. csaták (ilucsok, loos-pocs; násse, nasaer schmutz, 
kotwasseri) ; csatakos, csatkos «lucskos, sáros; nass und schmutzig, 
kotigi) (MTsz.). 

MordvM. sarfft-wd flflutwasseri) (AHLQU. : Mordv. Gr. 174.). 
< Osszét: dig. cadá, tag. cad, cad nsee, sumpfi), balüéi 

cat, c'dd; c'^as id. | kurd cal, cdlaiv, vakhi cal id. | av. cat- <ibrun-
nen» | pahl. cah, ujper. cdh (> afghán cdh, cah ,a pit, a well') || 
citrari (hindu) cat, cot asee, pfuhli) (HOEN 97; HÜBSOHM:. Pers. 
Stud. 5 1 ; ToMASOH. Pam. 757.). Iráni alaphangzás: cdt- és ca§-
(HoKN, HÜBSOHM.). 

: Igen közel álló fogalmak a «kotwasser» és ísumpf, pfuhl». 
Mutatja ezt a magy. sár is, mely a Sár-rét, Sár-víz n&YekhBn, vala
mint török saz, csuvas sor másaiban «sumpf, moor» jelentésű; 
szintígy a locspocs {= csaták) utórésze a pöcs, mely (dache, pfützei) 
(PÁEIZ-PXPAI) ; v. ö. pocsér dalló víz, hol a kacsák butykáznakn, 
pocsék <ipocsolya, lucskos sári) (1. Bthnogr. IV : 185.). Tudván, 
hogy az irá,ni régi hangzás a tőközépen t volt, bízvást egynek ve
hetjük tehát a magy. Gscbtak-oi pl. az osszét cadd, cad ((sumpf» 
szóval, amazt ugyanazon -k képzővel megtoldottnak vélvén, melyet 

13* 
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árja eredetű elemeinken oly gyakran találunk. E képzés külömben 
analógiái hatás is lehet; v. ö. lacsak, liicHok, lucnkoit = esatak, 
csaí/ms. A mordvin mda-ved «árvíz» értohnére nézve v. ö. magy. 
ár, ár-víz «flut» és szkr. rár flwassem (1. fönt 10. sz.). 

58. •*'Magy. csecs (csiccs Vas-m., csiScs Soprony-m., csiica 
Dunántúl) «himlő, kanyaró; blatter, masern»; csecs-helyes «himlő-
helyes)) (NySz., MTsz.). 

< Avar ccc (plur. cccal, v. cücdul) ngeschAVulst, beule; 
masernn (dir wámsda cer ban Inic/o (ímein aohn hat die ma-
sern)); ŰSLAR-SOHIEPNEB : Awar. Stud. 131.). 

Eddigelé töröknek tartottuk a magy. csecs (imaserni) szót; 
de a törökség terén kútföileg ismeretes hasonlatok (ozm. ricek, 
csag. cecek, volgai tatár cdccik, tobolszki tatár seéek, baskír ccőeke, 
cecke, kirgiz sesek, csuvas ceéek a a keleti altajságban is: mongol 
cecek, burjót cicik, sisik (iblatter, pocke»; 1. Votj. Nyelvtan. 232. ez.) 
mindannyian bővebb vógzetűek a a magyarba átjőve bizonyára a 
szabályos -^cséesö (v. "^osecseg) alakkal jelentkeznének. Az avar cec 
<imaserni) alakilag és jelentésben pontosan megfelel; tehát a csecs
hez való viszonya vagy valamely eddigelé ismeretlen közös har
madik (esetleg török) eredetterület, vagy közvetetlen kaukázusi 
nyelvi hatás. 

59. '•'Magy. cseka «disznó; schwein» (üdvarhely-m.); «ma-
lacz; ferkel)) (Háromszék; MTsz.). — cziklis nmalacz; ferkeb) 
(Zemplén-m.; u. o.). 

< Kaukázusi: knbacsi fjika, kaitach ^aka, varkun £aka, 
avar cuka (ischAvein» | (a -ka helyett -ra képzővel:) akusa, chür-
kilin cura, kaitach smra id. (ERCKEET : Kauk. Spr. 120; USLAR-
SoHiEFNER: Avar. Stud. 130.). — Valószínűleg ősi árja átvétel: 
V. ö. szkr. síí/cfl?7í'- (leber, schweinu | av. lm nebori), pahl. ;!fiífc, 
ujper. y^Lk «schwein)) | afgbán yjuj, baliuá hik, yly, vakhi y'úg, 
szariqölí yaug id. | osszót: dig. yui, tag. yui, ^u — lat. SÜ-A, gör. 
düc,, 5?, ófelném., angolszász sü, ószlov. sv-iwja, óporosz swin-
tian, lett sivenis (((ferkel»), gót svein, ófelném. svin, ujfelnóm. 
sau, schwein stb., melyeknek alapját indogermán nyelvészek az 
állat nagy termékenységére czélzó indogerm. su- ngebáren, wer-
fen, ausschütten)) gyökben találják (HOKN 113; HÜBSOHM. EO; 
71; TOMASOH. Pam. 763.). —Az iráni .•>•>/< (>y, r) hangváltozás
sal jelentkeznek: osecsencz ha-q^a,, xjay;ka, aboház a-yva, a-yua, 
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((schwein)) | grúz gho-ri, ingiloi glior id. | mingrél ghe-ii, láz 
ghe-gi iá. (v. ö. abadzeeh ko, kabardin go, áapszug kö id.; 
EEOKEET : TI. 0,). 

Bár a magyar tájszó csak kis területen ismeretes, mint az 
idézett alakok mutatják, igen régi koroknak lehet maradványa. 
Alakilag pontosan megfelel a cseka a kaukázusi jz/ía, cuka szavak
nak, melyeknek szókezdője eredetileg is c, í-féle hangnak (azaz 
nem: 5-nek) fölvéve az árja egyezésekkel is egybehangzó (v. ö. még 
a aura, suira változatokat). — Hasonló szó a íinn-lappban: finn 
sika, vót sika, észt siga, tsiga, vepsz siga, lív siga', siga «schwein)) | 
orosz-lapp saikke, sajck (plur. segijj id. (GBNETZ Wb. 71 . 1.; v. ö. a 
hangzó-megfelelés szabályosságára nézve : WIKLUND : üi'lapp)ische 
Lautlehre, 252. 1.); továbbá eltérő hangzóval: norvég-lapp sokké, 
enare .lohe. Ezeket AHLQUIST (Kulturw. 17.) a svéd sugga (diai. 
sigge, sigg) «sau)) átvételéből eredteti; de SBTALA (Ááánnehist. 
8—9.) és PAASONEN (Kielellisiá: 31.) tekintettel a mordM. tuva, 
mordE. tuvo «schwein)) szóra ettől különválasztják; DONNBB (Vergl. 
Wb. I : 166. 1.) és ANDEESON pedig (Stud. 167.) az eredeti alapértel
met is megállapíthatónak vélik bennük a finn sikka, sikko abrunst 
bei tieren», si/íoía- (ibrunstig sein, sich paren)), sikiá- nfruchtbar 
sein, sich vermehren)), észt sigiv, sugu oeine art, welohe sich stark 
vermehrt)), finn suku nfrucht, kind, zuwachs; generation, ge-
schlecht, familie)) stb. szókkal való családosítás révén, tehát oly-
formán, mint az indogermán nyelvészek a lat. süs-hoz tartozó sza-̂  
vakat magyarázzák. TOMASCHEK (Pam. 763.) magát a mordv. tuva, 
tuvo szót is egyeztethetönek tartja a fölsorolt iráni alakokkal; de 
ezzel szemben PAASONEN a szókezdő mordvin s > t hangváltozás 
fölvételének nehézségére utal, ügy hogy az összefüggés egész kér
dése egyelőre homályos. 

A kaukázusi cura, sióira «schwein)) szóval vethető talán egybe 
a magy. csürhe nfiatal, hizlalóba még be nem fogott disznók 
csordája)) (MTsz.), a midőn a szónak utóeíemére vonatkozólag 
számba jöhet: osszét-tag. my-au, dig. ary-au, csecsencz ragh 
(iheerdc)) (avar reyed, karata re/eí/í id . ; avar reyjn (iheer, schaar)), 
plur. reyá-bi; reyáda <(in der heerde)), reyáde «m die heerde)) 
MILLEE: Osset. Btjudy 11 : 11Í2; EECK. 80; USLAR-SOHIEFNEE: 
Awar. Stud. 169.). E szerint a csürhe alak előzménye '>'csürr(e)he 
lehetett. — L. alább a hülye és konda czikkeket. 

60. ••'Magy. csekély (tsSkel, tsSkely Ver.; csökd Baranya-m.) 
1. (lesiguus, modieus; klein, wenigu; 2. avadum, brevia; fúrt, 
untiefe)) (pl. a hajót a csekélyekről eltmk; az viznek csekléje, gazol-
tato helye vagyon). — sekély (siker Dunántúl) «nem mély (víz 
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tányér, tál, tepsi); vadum, brevia» (pl. sekéUi, lábló hdy); ciekélyas, 
sekélyes nbrevis; vadosus; kiii'z; seicht)) ; ciekélyséíj «res parva. 
kleiiiigkeiti); csckélyít- (limminuo ; verkleinern» (NySz., MTsz.). 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben: rútul éiihi, abadzechícv/7c«, 
íc^/fy ('/cutoge-rí/Zc (ikleiner fluss))), kabardin ictjkn. «klein)) a kö
vetkezőkben mutatkozó alapszótól: sapszugcit (püí/u-cuk (ddei-
ner flussu), abcház ssa, Iák .őawa «kleiii, wenig" (EKOKBRT: 
Kauk. Spr. 168; USLAB-SOHIEPNBR : Abchas. Stud. 54; Kasikum. 
Stud. 103.). 

A csekély-hez hasonló szó a osuvasban saj^íll (innen : cserem. 
sagal, cserM. mgcU) ((wenig, ungenügend)), moly egyébként isme
retlen levén a törökségben s másrészt kezdő máHsalliangzójával 
lényegesen külömbözvén a magyar alaktól, nem lehetett emennek' 
közvetetlen mintaképe, hanem legfeljebb oly kapcsolatban áll vele,-
hogy mindakettö egy közös idegen forráaterületről külömbözö 
utakon, illetőleg eltérő nyelvjárások révén került. Ezzel szemben 
jól megmagyarázza a csökély, csekély alaprészének hangalíikját a 
kaukázusi ciika, tcyky (melyben -íj — franczia o muet) s megértjük 
a végzetet is, ha számbavosszvik a kaukázusi nyelvekben igen elter
jedt 4 (-il) melléknévi képzőt.'*') Megjegyzendő, hogy a cnekély-ljel 
egyértelmti kecsély (kecsely Palóczság, kec-nly, kecú Tiszadob, Kun
ság) kaukázusi alapon magyarázva nem okvetetlenül amannak 
metathetikus alakja, hanem külön szó : kürin yhvadn, mingrél 
khidée «klein» (ezen alapszótól: rutuli kade, huide nkleini); 1. a 
kölyök czikket). A szókezdő k^g hang-megfelelésre nézve v. ö. a 
kuva-'iz szó magyarázatát (u. i.). •—• BUDENZ magyarázata szerint a 
magy. citckély a lapp coke, Fm. coakke "vadum, breviai) szó mása 

"̂ ) V. ö. erre nézve: ehürkilin ara, ara-l ogesund)), urm,. 
uré'u-l «diok», akk, akk-il (diochi), -/jivi, -/am-ií (i8tolz», sái, sajü 
((seiohti), uc, ucil (d-ucil, v-ucil) <idick», vg, ufjü (d-u^il, v-upl) 
ndiohti), 'asi, 'asü «böseii, yjivs, yJivM nkranki), kic, kicil (inah», 
kumk, kumkil ((leicht»; idegen szókban is, mint: azghin (ifaub) 
(tör.): azghinil, miskin «armi) (tör. ar.): nimkinil, kam nmangelndi) 
(per.): kamil stb. (1. ERŰKÉRT I I : 125; USLAR-SOHJEFNBR Hürk. 
Stud.). Szintígy egyéb nyelvekben : kubacsi -/uln dgroasi): akusa 
Xolol (EEOK. 1 : 165.) | akusa, chürk. Rini,^a «grüni> : varkun, kai-
tach sinisil (167.) I chürk. akk (ihocln) : águl (r/il (1()7.) | kürin 
rneki ckalti) : águl vdkil (16S.) | varkun hacziv deen) : kaitach, 
akuáa hacal, chürk. hatcil (169.) | kubacsi ithin-siv «roti) : kaitach 
ithinil (171.) I mingréli d&itha «rot» : ingiloi, grúz tcithel (171.) [ 
akusa ítxruga (nundi) : kaitach íu.rwkil (171.) stb. 
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volna (MügSz. 338.); de ez egyeztetésnek alaki nehézsége van az 
adatok külömbözö hangrendjében s értelmi annyiban, hogy a lapjj 
szónak a magy. csekély (iexiguus» alapértelme nem világlik ki.'*') 
HALÁSZ (NyK. 23 : 275.) a szamojédból mutat ki idevonható egye
zést : OS. cagcbal, cagembadi, cckambedal <iseicht», cagemba, cekamba 
(les ist seicht". 

A kaukázusi cüka, tcyky kimutatott cu, cawa alapjának szer
kesztése: Iák cawahuii «klein "werdenö, melynek végzete: hun 
(iwerdeni) (frequ. %anan «fortdauernd werdenw) = kürini hun 
(inf. hunuh, perf. hánaj, sapszugi y_un-er «sein, werden* (ERŐK. 
197;'USLAB-SOHIBFNEE: Kür. Stud. 33, Kasikum. Stud. 2-3.). 
Ezen caviahun igen emlékeztet a magy. csűn-, csün-ik igére, 
melynek értelme: «kicsiny marad, növéseben elmarad (gyer
mek, állat, gabonás; MTsz.); söt ezen nyomon tovább indulva 
azt vélhetjük, hogy a csökken-, csökken ik (csokön-ik Kis-Kún-
Halason s a régi nyelvben) (iminder werden, in abfall kommen, 
nachlasseni) (csökken az ereje, a gabona ára) ige is, mely mellett 
hiányzik a durativ értelemhez jobban iliö ^csökked-, a csökély, 
csekély melléknévvel függ össze s egészében nem is magyar mo
mentán, hanem kaukázusi denominativ képzés (a c7i/ca-féle szár
mazékból). Igaz, hogy van csök-ik (csek-ik Udvarhely-m.) «növésé
ben elmarad, kicsiny marad; kisebb lesz, összeesik» egyszerűbb 
alak is (melyből csökevény, csökevész, csöki «kía növésű, törpe, 
satnya, csenevész)); MTsz.); de ez lehet akár analogikus elvonás 
(v. ö. buk-: bukkan, bök-: bökken, szÖk-: szökken stb.), akár valamely'' 
más kaukázusi mintán alapuló kapcsolat (?). 

61. "•'Magy. csepe (Zala-m.) ((fiatal tölgyfa)), csepe-fa id . ; 
csepeles ((tölgyes)). —csep lye ((bokor, cserje)) (Palóczság); ((töröl 
fakadt fiatal ei-dö)) (Hevea-m.), asűrű, terjedelmes és fölkapó cser
jékből, bokrokból álló, V. fölkapó félben levő erdő)) (Nógrádm.); 
csepöte (Somogy-m., csepéte Győr-m., csöpőte Csallóköz, csöpéte 
Vas-m.) (ícserjés, bokros, harasztos hely; növendékerdöcske», 
(MTsz.). 

< Kaukázusi: avar, ingiloi tciphel, grúz tcifeli, mingr 
tcipuri, tcifuri, láz sipri, ciphuri, szvanét tcüfra ((buehe)> (ER-
OKEBT: Kaukas, Spr, 50.). 

•*') A magy. sekély szóval tőlem egybevetett a EEOKBET köny
vének kéziratából idézett aval crt'aí ((fúrt)) olvasási hibának bizo
nyul 7-a'al helyett. Mint a magyarázatból kitetszik, ezen szó is nem 
((fúrt)), hanem tdk. ((ufer, rand)) jelentésű (Kauk. Spr. 67.). 
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A csepe tájszónak csepeks képzése a végzetnek olyan ala
kulatára utal, minő a magy. hangya, körive, cstve szavaké, melyek 
tudvalevőleg eredetibb hant/i/ál, körtvély, estvél hangzások kopásai, 
így a cse2>e a kaukázusi tcipliel másának vehető, mely a ((tölgyfái
hoz hasonló ((bükkfá»-nak a neve. A palóczsági cseplye változatot 
a grúz tcifeli alak magyarázza, valamint a jelentósbeli eltérést a 
cnere szó tárgyalásánál fölhozott analógiák (1. alább 62. sz.). 
A esepö-te, cscpc-ta nyilván olyan képzés, mint: cselö-te = cselö-ke 
«dorong", elö-te = elő-ke ((a lioglyakemenoze sárral megtapasztott 
ajtaja». 

62. Magy. csere «cserjés, bokros helyi) (Abauj-m.; MTsz.); 
(igebüsohi) (iierdö, tscre, haraszt: silva»; ((az vadon erdőket, eaeré-
/iei nem mívelik az emberek»; «menten a tserére, vagy a io/cros 
helyek felé repüL); aelőcsere nevű erdő» stb. (NySz.). — cserő (ísürü 
tüskebokor; dornbuschi) (Arad-m.), cserőke id. (Toroutál-m.; 
MTBZ.). — cserés ((sáros, gyékényes és kakás helyw (Ecsed), cserét 
((nádas, kakás sűrűség a vizenyős rétem) (Bihar-m.; MTsz.). 

< Kaukázusi nyelvekben: tabasszarán m-c ((strauchi) — 
szvanét cirth id. (ERCKEET: Kaukas. Spr. 136.). 

A cserét e szerint a cseré-hez viszonyítva nem magyar, ha
nem kaukázusi képzés. — Egészen egyezC) hangzású a magy. csere 
((quercetum, veprum, vepres; eichenwaldi), (;A'<'7V''S ((fiatal tölgyerdö)), 
cserény id. (NySz., MTsz,), mely azonban nem választható el a szé
kely csere, csángó sere (csere-fa) ((quercus; zerr-eichei) szótól. Igen 
valószínű, hogy ez a két asere voltakép azonegy szó; vagyis az 
alapjelentés: nbaumi), melyből a ((strauch, gcbűsch, -waida-féle 
fejlemény. Ugyanígy viszonylanak egymáshoz: szkr. vrksá- ((baumi) 
és av. vareéa- ((wald» (HOBN 59.) | av. vana.', palil. van ((baum)) és 
szkr. vdna- ((baumi) és ((wald», osszét -hiui, -bin ((wald)) (= vog, 
vaui', voani ((gebirgswald»; u. o. 52.) | avar f//t/;<;í, i/hojth, udi/(j(í, 
arcsin kute ((baum» = osszét dig. •/•ddd, yade, tag. qad, qdd ((baum, 
balken, holzi) éa flwaldi) = akusa, chürkilin qada, kaitach qada, 
qoatha, Iák, varkun khatta, dido gutt ((strauch)) (IÍÖBSOHM. EO. 32; 
BRÓKERT: Kauk. Spr. 44, liíG.) | and relt, karata rosa ubaum)) és 
((waldü (v. ö. vog. rSs awaldi) ebben: rés-jiw ((waldbaumu) ~ avar 
rox_ ((wald)) (EBOK. 44) | vogul nul, votj. nil-pu (ipechtannei) ós 
votj. nulas általában ((wald)) | magy. yaz dunnützes gewáchs, 
grasi): Szilágyban «cserjés erdőcskeD (MTsz.). Közönséges jelenség 
más részről a jelentés-megszorítás esete is, vagyis hogy az általá
nos «baumi) nevezet egyes különös növényfajok jelölésére alkal-
mazódikj így; czaohur//ty abaum)) = rútul ;«;/ ((birkei) (= vog. 
jiw, osztj. jux ((baum))) | vogul nir, votj. úar ((gérte, rute, zweig, 
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reisi) = magy. nyír ((birke» | szkr. daru- (iholz», pahl., ujj)er. dar 
(íbaumstamm, holz» = buduch, dzek dar, kürin üar ((baumi) = 
Iák ttar (ifichte.» = vog. tarV, tári «fiehte». A szkr., av. dr-n-
((baum», ószlovón dr%vo nholzD, albán drű nholz, baum» görög 
őpö? mása is neiche)) jelentésű s szintígy viazonylaDak egymáshoz : 
szkr. dríru; av. dauru- (iholz» és makedoni SápDXXoc, ir dair, daur 
((eichei) (1. SOHEADEE: Sprachvgl. u. Urg. 395. 1.). Idéz is EECKERT 
az «eiche» ezikkében (56. 1.) egy ide tartozónak látszó azvanét 
^iira szót, mely a kabardin éyghaj, sapszug ssV '̂a/, abadzech siga\j, 
s'ií'zi (leichei) szókból következtetve az agár szónál (1. ugyanitt 
2. sz.) tárgyalt -ra, -re, -ri képzővel szerkesztettnek vehető,-*') 
miből folyóíag összetartozás esetén a tabasszarán cere dstranchi), 
valamint a nyilván ide tartozó águl covar «eichei) szintén ilyen 
alakulatnak tekinthető. A Kaukázusból való eredet fölvételével 
egybehangzó, hogy a magy. tölgy és makk hasonmásai szintén 
csak itt találhatók (1, alább u. i.). Bizonyára egy a magyar csere 
«eiche» szóval a mordM. crí-d, cercl, éera, mordE. sem (leicheb) 
(PAASONEN ; Mordv. Lautl. 29.) ugyanazon természetes átvitellel, 
melylyel pl. a magy. cser aquercuai) egyszersniind a fának «kérgét» 
(((cortex coriarius; lohe, gárberlohei); innen: cserez- dixivio ma-
cero; gárbenn) jelenti. 

Függő kérdésnek hagyjuk, vájjon véletlen találkozás, vagy 
összefüggés alkotja-e viszonyát a székely csará-nek a közmagyar 
cser (iquercus)) (cser-fa) szóhoz, melylyel kifogástalaniil egyezik 
az ószlovón ceroi, ujszlovén, bolgár, szerb, cseh cer dterebinthus; 
zerr-eichei) ( = albán cer, latin cerrus, ném. ^en'-eiche), úgy hogy 
ennek alapján MIKLOSIOH és mások a cser, csere (iquercusi) szót 
szláv eredetűnek tekintik (Nyőr, X I : 119; BtWb. 28.). Bizonyos, 
hogy az ószlovén alak véghangzója (ű) a magyar vóghangzót a 
székely csere-ben meg nem magyarázhatja (1. erre vonatkozólag 
ÁsBÓTH OazKÁB (ISzláv szók a magyar nyelvben» ez. értekezését: 
32—37. IL).— A keleti altáji nyelvekben hasonló szó: mongol 
cara-sun <ieichei) (SOHMIDT Wb. 319.), melyet Cí/ra-so-nak írva a 
magy. esere-in szóval már BÁLINT GÁBOR egyeztet (Párhuzam : 6.). 

Érdekes találkozások: magy. cser-vessző «kétéves s z ö l ö -

"̂ ) A szóközépi torokhangú spiráns hasonló enyészetének 
analógiái a szvanét-grúzban : caaá «stute» e mellett gag {= grúz 
gaki-cyeni) «stute)), hol egyszersmind a szókezdő c—j váltakozás 
mutatkozik (BBŰKBET: 138.) | grúz ma-^ari «junger wein)) : v. ö. • 
perzsa-tatár cctyir (i-weina, magy. csiger (148.) | szvanét ^áa nsom-
mern : v. ö. udi zoghul id. (130.) | szvanét, láz thviri «schnee)) = 
mingrél theri, grúz thovli, tholi id.: v. ö. kaitach clu^^a, varkun 
du^hi, akusa dahe stb. (124) 
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vessző)) (Kecskemét), cser-bajor négy szölöfaj» (Balaton-mell., 
MTBZ.) és kürin reré dw e i n a t o cki) (USLAB-SOHIEIÍ'NBR: Kür. 
Stud. 190.). Ha a magyar szó régi, a közös (latrauch)) alapjelentós 
közös alkalmazását látbatnók ez adatban. 

63. Magy. csiga 1. dconcha, cochlea, ostreum; sohnecke));" 
2. dvertebra; wirbeiu; 3. íitrocblea, orbicnlus; roUe, walze, winde)), 
csicja-higa «scbnecke», gyöngytermíi csiga uconcha margaritifera; 
perlenmuscbeln : far-csiga <(COxa; hüfte)) ; nyak-csiga (nyaka csu-
gdja, Kolozsvár) ((vertebra cervicis, oecipiit; balswirbel». — csigo
lya: nyak-cs. «halswirl)el» (NySz., MTsz.). 

< Szkr. gankhá- <inmscliel (als blasinstrument, aucli als 
scbmuck); Rcbliife, scbliifenbein)) (BR. Skr. Wb. 7 : 35.) = gör. 
v.ó^yri (iconcha, ostreum mariniimi). 

k. jelentése mellett pontosan megfelel a magy. csiga a szkr. 
c^ailklid- szónak alakban is, jelesül azon e>í' bangváltozás révén, 
melyet a iidó-, csülapod-, s az itt tárgyalt ipii, czipó, vissza, ipar
kod, ín, hir, iránt, iramlik, jith stb. szavak töazótagjában is tapasz
talunk (1. NyK. 25 : 280.). A szóvégzetre nézve 1. fentebb az árva 
szó magyarázatát (17. sz.). A csigolya képzése szintén árja eredetű 
lebet (1. u. i. a csákó és Impolya szók magyarázatait; továbbá: 
WHITNET Ind. Gramm. 428. ós 446.11.). Irodalmilag is fönmaradt 
egy szkr. gankhald- képzés, de ennek más az értelme («eine perle, 
von der grösse eines taubeneies, die in musclieln gefunden werden 
Boll.); BE. Skr. Wb. 7 : 35.). 

64. "''Magy. csík (acc. csíko-t) acobilis fossilis; scblamm-
beisseri) (dampetra, lacertus, lumbrious aquaticus)) ; NySz.) csi
kasz- wscblammbeisser fangeu)), csikasz «csíkfogó, csíkbalász» 
(MTsz.). 

Vogul: ÉV. sV (tö: sir-), LV. si, si, KV. sci, PV. si, TV. seii, 
<iquappe; gadus lota (iia.iiHMi,)». 

Osztják: DO. seg, se^ (iquappe» (OASTRÉN) | K O . sőg, közóp
obi siiy, süga, siy id. (PÁPAI.) — ÉO. so/_, S/ÍJ, 10. sö^, SO. .soj, sou-/ 
(AHLQU., CASTEIÍN), közópobi sg^, soy^ «stör; accipenser sturio 
(oceTpi,!); PÍPAI). 

< Kaukázusi nyelvekben : avar c'u'a (plur. ó'u'-bi), dcua, 
karata, kaitach déa'a nfisch)) | aguli dcak, cseesencz dca-ra, thus 
ia-r, ud c,a-li «fisch)) (EKOKEBT: Kauk. Spr. 64; UBLAR-SOHIBPNBR: 
Avar. Stud. 125; Ud. Stud. 88.). 
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A volgai törökségben is vannak: tatár cöcia, cöga-baUk «ster-
let)), cgkci (BÜDAGOV I : 497; OSTKOÜMOV 229; TEOJ. 58.), csuvas 
sögöiá. (innen: cserem, ciore TEOJ., sügö-kol nacipenser ruthenus)) 
Nyk. 4 : 400 s a tatárból: votj. éiike «sterlet)); W I E D . ) ; de ezekkel 
a magyar alak mélyhangúságánál és végzeténél fogva, a vogul-osztják 
alakok pedig szókezdőjüknél fogva sem egyeztethetők (t, i. tatár 
6-uek. a vogul-osztjákban s, nem s volna szabályos megfelelője). 
Alkalmasak azonban az egybevetésre a kaukázusi é'tí'a, dcak ala
kok azon a, u ~ i hangmegfeleléssel, melylyel az itt tárgyalt czipó, 
csikó, csina, csilla stb. kaukázusi eredetű szavaknál is találkozunk. 
A vogul-osztják s szókezdő a kaukázusi elé, S szókezdő c, j-féle 
válltozatára utal (v. ö. vogul selkovi (irubel» = or. IJ,ÍÍJIKOBHM, sep 
(idreschflegeb) = or. ii;tni.); e mellett vog. sí', osztják SÍI?, se-/ és 
osztják so;/, su-/ mindenesetre külön nyelvjárásokból való alakok. 
Lehet, hogy a kaukázusi szó, mint már EBCKEET is véli, az örmény 
fjukn (ifisch)) szóval függ össze, melyben a -kn végzet képzés (mint: 
mu-kn «maus», armu-kn «ellenbogen»). Ez utóbbi indo-germán 
szó, melynek alaprészbeli egyezései: litván iams, óporosz SMCAÍS, 
görög l)({)'u<; (ifisch)) (L HÜBSCHM. Arm. Gr. 11:471.). Magyarból 
valók a szomszéd szláv nyelvek körében: tót, cseh cik, szerb cik, 
rutén cyk «oobitis fossilis»; továbbá az erdélyi szász schak id. 
(v. ö. fasch = fiscli). L. alább a kesseg, sfíreg és sügér halnevek 
tárgyalását. — ügy látszik, hogy a magy. csík «streifen» szó, 
melyre a NySz.-ban nem találunk adatot, egészen új keletű alkal
mazása a csí/c flcobitis fossilis)) szónak (v. ö. azonban: avar óoa 
«streifen)); ÜSLAB-SCHIEFNER : Avar. Síud. 127.). 

65. •''Magy. csikó (birt. 3. sz. csika-ja) (lequiileus, mannulus, 
puUus equinus; füllen)) ; csikó-lóid.; szamár-csikó npullus asini; 
eselsfüUeni); csikós «custos equorum; stutereiwárteri) (NySz.) ; 
csika (Vas-m.) ncsikócskai) ; csukás (Szilágyság) wcsikós)) (MTsz.). 

< Kaukázusi: avar. Iák cu, abadzech su, m, sy, kabardin 
sy, si, sapszug si, ssö, abcház c'y (determ. a-c'y, c'y-k) apferd)) 1 
abadzech sey^u, sapszug si^u, kabardin se/ (cwallach)) (EEOKEBT: 
Kaukas. Spr. 112, 145; USLAE-SCHIEENEE: Abchas. Stud. 49.).— 
Eredeti terület talán az árjaság: v. ö. skr. gú- (irasch, eilend; 
ross)) (CAPP. 138.). 

Eddigelé a magy. csikó szót a csuvas üya, t'iga «füllen)) szó
val vetettük egybe (Nyör 13 : 259; NyK. 23 : 434.), melynek azon
ban szorosan egyező mongol duTa "zveijáhriges füllen» (ScHMmi: 
Mong. Wb. 266.) mása olyan előzményre utal, melyből a magy. cs 
szókezdő alakulata nem magyarázható (v. ö. magy. tyúk, tik 
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(ihenne» = csuvas téy, cr/_ id. = tör. tavuk, tatár tawék ; de a ma
gyarban mégsem: *(;,s'«/r̂ . A tájnyelvi cdka, csuka (csukás) alakok 
után indulva bízvást vehetjük a csi-kó-i (talán a cserkesz siin, 
se-/u alakot utánzó) magyar kicsinyítő képzésnek s alapszavát a 
kaukázusi c'y, cu npferdi) szóval azoncgnak annál is inkább, mint
hogy kaukázusi alapon nyerik magyarázatukat a csina, csinu, csura 
dcsikói) nevezetek (1. alább 67. sz.) szintígy a berciány ntüzes lón 
s maga a ló szó ia több más rokon nyelvi lónévvel egyetemben 
(1. u. i. fent 30. sz. ós alább). 

Különös alakok a székely csitkó(moldvai szitkii) ós a bodrogközi 
CSÍÍZM(MTSZ.),melyeknek magyarázatára alkalmas adatok ugyancsak 
a kaukázusi nyelvekben: abadz. syd, sido, kabardin st/d, sid, sapszug 
/iíít', aboház écad, dccad, é'ad <iesel» (BKOKEBT: Kauk. Spr. 59; 
UsLAR-SoHiEFNEB: Abchas. Stud. 49.). Megjegyzendő ehhez, hogy a 
mongol daja, csuv. üya alakokkal egyező águl da(jí, dag, arosín 
dugi, Iák dukku is «eseli) jelentésűek (EBOK. U. o.). Az idézett cser
kesz szavak egyébként az abadz. m, sy, kabardin sij, abch. ép 
(ipferdi) képzésének látszanak, úgymint más képzés alapján ugyan
csak ide valók: kabardin si:Sa, «Í/.Í, abadzech st/ta, iíiLsia, sapszug 
siéöyj abeház ceti, dctcyss dfüllen« (EECK. 67.). A keleti törökségben 
is van: saíűí/, síí«^ (lein füllen, welclies noch nicht uuter sattel 
Tvar)) (BÜDAGOV 1: 690.); de ennek közvetetlen átvételével a ma
gyarban ^sitó, i^éitu alak következnék (semmieaetre sem r szó
kezdővel). 

66. "̂ 'Magy. csilla <(zöld gyékény, vagy sás, melylyel a szőlőt 
kötözik; grünes rietgras, mit welchem man die -weinstöcke bindeti) 
(Csallóköz, Szeged); «gyókénybél, a melyet nyár elején a gyékény
ből és kötösáeból kifejtenek és megesznek)) (Csongrád-m.); azilla 
Hnádhegy, a melyet zölden learatnak a a marháknak eledelül ad
nak ; schilfrohr, dessen grüne spitze man abináht und ala vieh-
futter gebrauchti) (FertŐ-mellék ; MTsz.). 

< Kaukázusi: grúz űala, ingiloi calaj «schilfrohr» (BE-
CIÍERT: Kaukas. Spr. 118.). 

A grúz alakok valószínűleg képzések, mint a magy. csuhu 
(íkáka, sáai) mellett idézett kaukázusi szavakból következtethető 
(1. alább 70. sz.). A csilla hangalkata a kauk. cala, (íaZa,/-féléből akár 
magyar nyelvtörténeti fejlemény is lehet (mint: csalán > diai. 
csoUán, csilán), de esetleg már az eredeti mintakép fölvehető régibb 
hangzásában (*caxla, Ha'la, Hi'la : v. ö. Iák cay^a, varkun ca/_, 
kaitaoh ci/_, akuSa dői'a «schilfrohr))) bírja okát. 
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67. "•'Magy. csina (Nógrád-m.), csinu (Hegyalja), csinuska 
((kis csikó; füllen» (MTsz.). 

Zűrjén caii, can «füllen», cana ntraehtig (v. stuten)», canal-, 
canaé- öfüllen werfeni) (WIBD.) j permi c'an í(füllen» (GENBTZ O P . 
18.) II votják cuni, cuné id., cunijal- dfohlen, füllen gebaren».•*') 

< Kaukázusi: grúz, mingrél, láz c^^eni, ingiloi cyen 
«pferd»; abcház a-can, a-dcan «Btute» (az a-előrész névelő) | Iák 
bal-can (ipferd» (úgy szerkesztve, mint: kürin bal-kJian, pal-kan, 
czachur bal-kan (ipferd» == pázend bai' «reittier» + avar ^oawi, 
karata/oane, yya7ie wpferdi) ; 1. fönt a bergámj czikket: 30. sz.). 
Alapszó: abcház a-dc, a-ccy, a-őce, sapszug si, ssö, kabardin si, 
ig, abadzech m, sü, sij, avar. Iák 6u «pferdN, melyre nézve 1. a 
csikó czikket (fent 65. sz.). 

Megjegyzendő, hogy a zűrjén a, votják u eredeti szókban is 
gyakran mutatkoznak «-féle hang fejleményeinek (1. NyK. 25 : 173.). 
A magy. csina mélyhangú szóban mutatkozó i-je a kaukázusi meg
felelő alapszavának ccy, íy, cu változataiból érthető. Kaukázusi 
-n,-?ii képzőre egyéb példák: Iák íCM, varkun tci, kaitach ce, séi, 
akusa gi (kabardin siLgh, sapszug sugu) asalzi) : karata tea't?i, and 
tcon (v. ö. magy. s6, tö : sav-; vog. éa^ stb; EEOKERT: 119.) j and 
ziu, dido zija ((kuh»: karata zini (rutuí zer, buduch zar) id. (94.) \ 
kaitach anSi, karata imsi (dehmi) : varkun anéin id. (95.) | grúz, 
kliua, khva, xcáxigsél khua- (isteini) ( = magy. kova): tabasszarán 
goan, agali goan, gan, goun,'knún-/kghvan id. (134.) | dido thli, 
kurin ci, «wasser» : avar thlin, a.xxd'thlen, Iák sem id. stb. (1. alább 
68. sz.) — (ANDEESON Wandl. 133.) a zürjén-votják c'an, cuni sza
vakkal még a finn sonni ötaurus nondum castratus, initor)>, észt 
sonn (gen. soMi) «bull, stier; hengstfüllen, widden) ; dorpati-észt 
sonn "hengstfüllen 11, lív sonn (ischafbock» szókat is egybeveti. 

A somogymegyei csura «csikó» szóhoz (MTsz.) álljon itt 
egybevetéskép: and cor, svanét caar (ihengstn, dido s-iiirjo «stute)) 
(EEOE. 82, 138.). 

68. *Magy. csínod (Gyergyó-Ditró, csinót Csík-m.) «víz-ér 
víz-árok» (MTsz.). 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben: Iák sün, ssin, ssin (sin), 
varkun, kubacsi, kaitach, akusa, cbürkilln sin, avar thlin, and, 

*) V. ö. e szóra vonatkozó régibb magyarázatomat (NyK. 
27 : 163.), melyet a kaukázusi eredet fölvételével immár elejtendö-
nek tartok. 
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karata thkn awasaem | dido tJdi, kürin ci «-\vasseri) | and 
thlanso', karata thlensa dlusai) (EIIOKERT : Kaukas. Spr. 147,65.). 

A csinőd végzete a Nyárdd, Disznód, Eqrod, Filzegy, Szilágy 
stb. folyónevekre emlékeztet, melyek niöUott van «stagnum folo-
ard)} {= «foly(5-árd» 1194-iki oklevólbou), iiina(in,ku'a ki/s ered» {= 
((kis éred, vÍK-erecske)) 1297-iki oklevélben) is (1. Ethnogr. 4 : 178; 
JBALASSA-SIMONTI : TiizMNy. 555.). 

69. Magy. csirke, székely csűr ke ((pullus gallinaceus; bühn-
chen» (NySz., MTsz.); szélesebb értelemben : (ipuUns; junges ge-
flügel)) (kakas-cs.; líid-cs,, hoüó-cs., ÖII/V-CH.; NySz.); palócz csiriike 
,((csibe» (MTsz.). 

< Afgbán cirk, cínj «bubn, benne» = iíjper. kark, kasani 
karg, kark, pahl. kark, osszót k'arU, vakbi körk, zaza kérge ~ 

, av. *kahrka-: kalirkdsa- <(g(!Íeri> (tdk. «hühner-fresseri)), szkr. 
hrUa-: vaku-krka- ((balniu (HouN 189; TOMASOII. Pam. 770.). 

Az afgbán alakra FIÓK utal elíiször («csirke szavunknalí az 
afgbán éirk ,tyvik' szó hatása adta az életet az indoszkitlia korbani): 
Árják és ng. 21.); de már BBiiHGszÁszinál is található csirkti sza
vunkra egyeztetés árja körből ((ibindosztáni tschirgn ,vogel'i): 
ühnl. d. hung. Spr, 133.). — KorántKem kell szükségképpen egye
nes afgbán átvételre gondolnunk; mert hogy a magyar nyelv árja 
érintkezéseinek területén, másutt is volt az afgbánéboz hasonlatos 
hangtani változata az iráni ^lahrka-, *karka- ((bnhm) szónak, mu
tatja az esszét cdrgás ((adleri) ( = av. kalirkiisa- ,geier', pahl. knhr-
kas, kargas, ujper. kergas id, > afgbán gargas, balüüi k'argas, g\ar-
gns), mely sibilans szókezdővel jelentkezik a vogul sarkés, vot ák 
guges ((adler» szavakban is. A magy. csirke, melynek MiHÍLYKÓnál 
(1603.) czerkií irása olvasható (NySz.l, ezen oaszét f/Hv/tís alapszavá
nak mása, még pedig az rg hangcsoportnak eredetibb rk alakjával. 
Megjegyzendő, hogy ez utóbbi alak az osszótban sem eredeti (v. ö. 
esszét k'ark' «huhn, henne»), hanem kétségtelenül valamely rokon 
iráni nyelvjárásból eredt jövevény, a honnan közvetetlenül a magy. 
csirke is magyarázható. V. ö. a hangzók viszonyára nézve: magy. 
birqe, biirqe, birge, birke, berke ((schafu és ujper. bara, bére (damm* 
stb. (1. fönt 33.'sz.) 

Elejthetjük e szerint SZARVAS GÁBOBuak ama véleményét, 
hogy a csirke a bánsági szerb i'urkn ((trutbenneu ( = közszláv kur-ka 
((hiihn, hennei); innen: kun, ((bahnn) mása volna (Nyör : 321, 
167. 11.) annál is inkább, minthogj' a jelentés is eltér, de másrészt 
a hangbeli átmenetek sem igazolhatók. - - A csirke árja megfele-
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lőjenek más úton kicsinyítő képző nélkül került változata a magy. 
gór szó (1, alább.). 

70. ^Magy. csuhu (Vas-, Zala-, Györ-m.), csuU (Somogy-, 
Fehér-m.) dvékony káka, árva káka, békaszittyó, békaaás; sírna, 
csomótlan, gömbölyű szárú sásféle növény, melyet szárítva szőlő-
kötözésre használnak; juncus effusus; eine art rietgras, od. 
binsB)). — Gsuhit, csuit (Somogy-m.) id. (MTsz.). 

< Kaukázusi: Iák caya, varkun cay^, kubacsi őiha, kaitach 
ci-/_, ciaj, akusa, chűrkilin dci'a, tabasszarán ce «schilfrohri) 
(EBCICERT : Kaukas. Spr. 118.). 

Hogy kaukázusi eredetű szavakban a töszótag a-jának o, u 
felelhet meg a magyarban^ annak fentebb a bogár, bugdr szónál 
láttuk másik esetét. Álljon itt e hangváltozás igazolására még né
hány adat a kaukázusi nyelvek köréből: akusa-osszét barda, varda 
(ibeib) : chűrkilin biirida, vurida id. (ERCKERT : 45. 1.) | varkun 
daku (leii) : kubacsi dake és dnyk id. (56.) | kürin raq ((eisen» : 
águl ruq, rugh id. (57.) | avar, and tea, karata tcaj «feuer» : Iák 
tea és tcu, grúz tcua id. (62.) | aguli natcu (iflussu : rutuli nutcur 
id. (65.) I dido maklia, mahya »gerste» : varlíun muyjú, kaitach. 
muxka id. (72.) | kaitach khali és khul, akusa xkale és ykul (ihaus)) 
(79.). — A csuhi, csuhu mellett a osuhit képzés olyan, mint csere 
mellett cserfií (tabasszarán cere «strauch» : szvanét cirth id.; 1. 
fentebb 62. sz.). V. ö. mint efféle képzéseket: áiáo sebiy, siUhy, 
and sibi-rii, chinnalug cvi dherbsti) : Iák ssut, arcsini sot id. (8:2.) | 
csecsencz maj^^a «nadel» : grúz mayathi id. (106.) | buduch ke, 
dzsek kia, udi ghi, avar qo (itag»: chinnalug kat, dido gudi id. 
V. ö. Iák géni, gini id.; 138.) 

71. Magy. csüUö arissa; sirályfajta madár» (HERMÁN OTTÓ: 
Nomencl. Ávium Eegni Hung. 12.). 

< Szkr. cilli- (lart raubvogeli), éilla (leine falkenart; falco 
cheela» (BE. Skr. Wb. 2 : 1035.). 

A magyar alak ít-jét, mint a legtöbb esetben igazolható, i 
helyett valónak véve a végzetet az ugyancsak árja eredetit üsz-ö, 
kígy-ó szavakéval azonosíthatjuk. — A t ö r ö k s é g b e n hasonló 
hangzású madárnevek: volgai tatár cil, cél, kirgiz sel ahaselhuhni) 
(BUDAGOV I : 507.), ozm) cil, öel (lauerhuhni) (SAMT-BET); csagataj 
cül-öűl (leiavogeli) (BUDAGOV I : 499.). Egyenesen a törökségböl 
valónak „gondolható a mélyhangú csélya (Heves-m.), (ivízmeliéki 
madárfaji) (MTsz.): v. ö. éajlak, ct7(i/c «.habicht)) (BUD. I : 467.). 
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Ti. *Magy. csülök (acc. cs'úlkö-t) 1. na nógylábií állatok láb
tövének legalsó csontja, szökcsonti) (csülökre legények' = «talpra!i), 
vcsülükre kap a lövés után összerogyott vad, midőn fölocsúdik és 
tovább iramliki)); 2. «némely állatok hasított körmei); 3. ((leg
inkább disznó lábszárának alsó részéből nyert bossziikás, göm
bölyded csont, melyet a játszó gyermekek bottal, v. kézzel egy 
földbe ásott gödröcskébe hajítanak)) (BALLAGI). 

Y. ö. kaukázusi: iiái cilik ((klaue)) (SaHiaPNER : Ud. Rtud, 
89.). 

Kétségtelen, hogy a magyar csülök mása az idézett kaukázusi 
szónak, de a nagyon is szoros alaki és jelentésbeli egyezés azt az 
egyelőre részemről nem igazolható gyanút költi, hogy tulajdonkóp 
a törökség volt ama terület, honnan a közös szó mindkét nyelvbe 
került. 

73. Magy. csűr (Ormányság) ((a pörgőnek orsóján; csilröl-, 
csoröl-, csőről- (Székelyföld, Göcsej) «fonalat gömbölyít a csőrOj 
vagyis a vetélöben levő heugerded fácskára (weberspule)i), csörlő, 
csörlő ((Szövőszékhez tartozó rokkaforma eszköz, melylyel a fonalat 
a csőre rágombolyítják; spulrado (MTsz.). 

< üjper. ca/»-ű, (ÍÍJ/WÍ;, kásáni őörd, ődrc, élr nspinnradi) • 
ebből: <ujper. ca?;̂ ti ((gyrus, orbis, spiunradu (innen: afghán 
car-/a ((spinnrad)) ; örmény c(i;̂ r <(drehung)), cayr-cvi (ikreisei), ca-
•/arak «drehbank, dreheiseu)); kurd (,'a/j«rad», balüöi cark ((lad, 
maschine, mühlsteini)) = Ü.Y. ca/ra-, pahl. cark (recte: ''^cayr) 
((radi) I osszét caly orad, sebeibe (des mondes))) || szkr. éakrd-
(irad, sebeibe, kreis», cakri- iá. (HOEN Ü S ; HÜBSCHM. Pers. Stud. 
52; GEIGER Bal. 117; GBASSM. Wb. 4!29.). — K a u k á z u s 
nyelvekben: udi, kürin, buducli, dzek, chinnalug car^, kabar
din sarx, abadzech serö^, sapszug sar/ji ((rad» (az ujperzsából; 
EROKMET: Kaukas. Spr. 115.). 

A mássalhangzó-csoport egyszerűsítése az ujper. áwja- és 
magy. csűr, '^csör (ebben : csöröl-) viszonyában olyan mint a magy. 
ár (cwert, preis)) és osszét ar;-, szkr. arghá- uwert, preis)) szavak 
közt (1. fönt 11. sz.). Eredeti szavakban tudvalevőleg yj (kv) más
salhangzó-csoportok is r alakkal jelentkeznek a magyarban (1. 
BDDENZ MUgSzótárában a kör, forr, jár, zár stb. szók magyaráza
tát); lehetséges tehát, hogy a magyar szó a gyakori a<^ii hang-
megfeleléssel régi iráni átvétel. — A kasáni nyelvjárásban 6ary 
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egyszersmind dwetzstein» értelmű. Ennek számbavételével ide 
vonhatók a rokon nyelvek köréből i s : votják se,r dschleifstein, 
wetzsteini) s 10. tor «rmider schleifstein» (CASTEÉN). 

74. •''Magy. dal (áan Somogym.) dcantus, modulamen; ge-
sang, melodiei) ; dali dcanorus; -wcblklingend)); (Lalol-, danol-
dmodulor, cano ; singen»; danaj (Vas-m.), dana (u. o.), danu (Sze
ged) ddal, dalolás; gesang», danikál- (Háromszék), danogat- (Yas-m.) 
«dalolgat)) (NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: chürkilin dalai nlied)) (T^\m:.daluiti),dirg'la 
dalai dkampfesliedi), digd-dcdai dliebesliedi), dalai'is «ein lied 
singen)) (USLAR-SOHIEFNEE: Hürk. Stud. 174.). 

A chürk. dal-ai végzete képzés (v. ö. chürk. huo'í, huoai 
dsame)) : Iák kuva id.; chürk. suraj «see)): kaitaeh sire id.; chürk., 
akusa macaj «schuh)) : kubacsi masu, czachur, chinnalug mas id.; 
EEOKEET : Kaukas. Spr. 120, 127, 125.), mely nem azonos a hasonló 
hangzású, de ujabb keltű magy. dan-aj-éval (1. BALASSA-SIMONYI 
TüzMNy. 486.). Egyeznek azonban az alapszóls: magy. dal = 
kauk. '*^dal,. 

75. Magy. -dég, -dig «bis» : acl-dig (ad-dég BécsiC, Három
szék ; azdygh, azzig, acczig, adzeeg nyelvemlékekben; adzig Csalló
köz; aí/̂ í/ify, â £f,?/ií Palóozság) (ladusque, eatenus, eousque; tam-
diu, tantisper; bis dahin, so weit, so lang» | ed-dig (ed-dég, ezzig, 
adzig) (ihactenus, adhuc; bis hieher, bisher» | med-dig (med-dég, 
medzig, meggyig, meggyit) dquousque, quatenus; donec, dum; wie 
weit, wie lange?; so lange; eine weile, eine zeit láng)) (NySz., 
MTsz.). 

< Pabl. tag, tal, ujper. ta abis; damiti) | pazend an-dá^ 
an-da «bis dorthin)) (an djener))) | kurd dcí (idamit)); balüéí 
da-in (dá -\- pron. ín), da-ni (da + adv. ni = nüj, dá-nk'ö 
((bis jetzt, noch)) (HOEN 8 1 ; GEIÍÍEE Bal. 119.). 

SIMONYI (TüzMNy. 680. 1.) az ad-dég, ed-dég hosszú dd-jéi az 
-ég, -ig rag föltett eredetibb -vég {= vég diinis))) hangzásából véli 
megmagyarázhatónak, mi szerint a második d elem a rag kezdő 
í)-jének az "^ad, *ed {= az, ez) névmás mássalhangzójához való 
hasonulás volna. Ámde bajos megértenünk, ha az -ég, -ig csak
ugyan újkeletű, azaz kész szó összetételéből, vagy névutói haszná
latából fejlett rag, hogy miért nem mutatkozik sehol, sem nyelv
emlékekben, sem nyelvjárásokban a vég szóval fölvett azonosságá
ból következő ?;-je, midőn ez világosan jelentkezik a szintén új 

Munkftcsi B. Árja és bftuk. elemek. •'* 
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keletű -vei ós -rá, -vé ragokban. Tekintve, bogy névmásaink tö- és 
képzósosoportjai oly sok pontban egyeznek az árjasággal (1. erről 
u, i. a névmások fejezetét), azt hisszük, az árja érintkezés nyomait 
egyéb névmási szerkezetekben is kereshetjük. A jelen esetbea erre 
különös alkalmat szolgáltat az ad-dég, ed-dé;] határzói végzetével 
alakilag és jelentésben saorosan egyező régi iráni dak, tág «bis» 
szócska, mely épúgy mint a magyarban szerepel a pazend an-dak 
— magy. ad-dcg névmási határozóban is (v. ö. a hangzók viszo
nyára nézve: magy. kénes, kincs = palil. gan^, magy. lút = av. 
kapta, szkr. sáptn; magy. méz = szkr. madhu-, av. maiíu-; magy. 
mércfi = osszét marg ((gift« = av. mahrka- ntod)) ; magy. név = 
osszót: dig. nam, tag. nlvm stb.). 

Ezzel a szóval, illetőleg a pahlavi í(7.í7-nak ial változatával 
vélem megmagyarázhatónak a «mintegy, körülbelüli) jelentésű 
baranyai dej (de, diié, di'.ji) szót is (MTsz.), melynek jelentését 
bajosan képzelhetjük a de (uhanemu) kötőszó értelmi fejleményé
nek. E mondatokban pl.: (iHány terö mustunk lessz? Lessz dej 
öt», (iKell dej öt napszámost fogannia (MTSz.) a dej egész jól for
dítható a német <ibisi) határozóval («es wird sein hü fünfi) = 
nungefahr fünf»). — Ugyancsak az itt tárgyalt végzetet vélem föl-
ismerhetönek az ek-kédifi uhactenns, adbucu határozóban (1. erről 
alább a /iái czikket). 

76. Magy. derék (accus. dereka-t; darák, darok, darék, ddrék 
Székelység, darik, dórik Moldva, derok : dirokam, dlirkam Csalló
köz, Nyitra-m., deraka Debreczen, derík Soprony-m., dőrék So
mogy-m.) 1. (tcorpus, dorsnm; rumpf, leibi) (derék szorétó köntös, 
(jörbedcrekü; az fáknak drraki); 2. npars principális, praaoipiia, 
média; hauptteil, das beste, mitten (az népnek dereka; böjtnek 
dereka); 3. (̂(príEcipims, insignis, praaclarus, summus; haupt; 
vorzüglich, treffliobi) (derék cnher; derék út nországút»); derék-
jjéM2 (itökepónzi); derekas «corpulentiis; solidus, bonus, probus; 
dickleibig; brav, tüchtigu ; daróhd- (Bereg-m.) «derékon átfog»; 
deréksó (Orosháza) dközópsö" (NySz., MTsz.). 

<Ujper. ddr «baumstainm, holz» (innen : balücl dör íholz, 
stammi), kurd dar nüchteii), szamnani doreli, dar id. = palil. 
dar, üN. dáuru- (diolzi), szkr. ddra- oholz; schwimmender bal
keni) (HORN 116 ; GBIGEK Bal. 448; GRASSM. Wb.59ö.). 

A derék, darák alapértelmét megvilágítja a vele egyező jelen
tésben használatos törzsök 8ZÓ, melynek főjolentéso: ((fatörzsök; 
baumstammi) s ebből átvive: test törz.-iöke ((rumpf, leibn. Szintigy 
váltakozik a derék használatával a töke ((stamm, stocki) szóé: 
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derék-pénz = «tökepén ZD ; Hörsük, töke, emberderék, vállától fogva 
lábáig: trunousD (PP.); «az élö fa három részből ál l : egyik az 
gyükére, másik az tőkéje, avagy az derékfa» (Alvinczy; NySz.). 
E szerint a darok, darék, mely képzésében egészen hasonlít az árja 
exBAsiiiS. fázok, fazék szóéhoz (1. alább 103. sz.), a perzsa dar «baum-
stammi) magyar, vagy árja (szamnani doreh) kicsinyítő képzése. 
Ugyané szó a vogul tdri dfichtei) (i. alább a fenyő czikkben: 
109. sz.). MiKLOsiOH a magyar derék szót a cseh drlk, tót drék ((trun-
cus)) átvételének tartja (v. ö. cseh dríöny, tót dryőny clovek ((derék 
emberi) s az oláhban is : drik ((halottas kotisi; ágyúagy, közepe, 
dereka vlminek)) (Nyör 11 : 163, 19 : 408.); de ez a székely darák, 
darok alakot, valamint a köznyelvi derék alaknak mélyhangúságát 
meg nem magyarázhatja, minélfogva tekintettel a szláv szónak 
csekély elterjedtségére s másrészt a magyar szónak bö jelentés-
fejleményeire is az átvétel irányát megfordítva, azaz a magyarból 
a cseb-tótba gondolhatjuk (1. Nyör 12 : 100.). 

77. [Magy. dévaj apetulans, neq[uam, dissolutus, devius; 
schlau, listig; mutwilligunbándigi) (Adámi, Sándor István; NySz.). 
— dévai ((esztelen 1) (Baranya-m.; Eégi Tájszót). — dévajkodik 
^(részeg állapotban lármáz, káromkodik)) (Pozsony-m.; MTsz.). 

Már JBENET egyezteti e szót az ujper. dev dssmon-nevezettel 
(1. fönt a bevezetésben) s KUDN GÉZA szerint is az iránság volna 
eredeti hazája (nhung. dévaj ,petulans' suffixoi, cf- hav-i, szőllö-i, 
a déva derivatum cum zendico daSva idem est)) ; Eelat. Hung. 
1: 22.). Ujabban PATEUBINY LTJKICS vallja e nézetet (Nyör 26 :244.) 
hivatkozva a zend daeva-, pahl. dév, ujper. dev <( dámon, teufel)) 
alakokra, melyek mellett a dévaj a zend ^aeya-nak -ya denominativ 
képzővel megtoldott származékát tükrözné, vagyis de'vajkod-ik ezt 
jelentené: ((ördögi dolgokat végezni, ördÖngösködni)). SIMONTI 
szerkesztő is helyesli e szószármaztatáshoz fűzött jegyzetében e 
fölfogást utalván THALV kurucz korbeli adalékára (((kár bizony 
amaz emberséges ember, hogy olyan kutya dévaj eb))), melyben a 
kérdéses szó ((gonoszat)) jelentene. Ámde a szó régisége szerfölött 
kétes s az a támasztókunk sincs meg ehhez, a mi megvan a szintén 
csak kósö korban följegyzett cír7nftMj!yös szónál (1. fentebb 16. sz.), 
hogy t. i. a dévaj-hoz hasonló alakot (v. ö. av. daevya- ((dámonisch, 
den bősen geistern angehörig))) a kelet népei, különösen a törökség 
ismernének, a mi t. i. legalább azt tanúsíthatná, hogy a fölvett 
((ördögi, ördöngös))-féle alapjelentés csakugyan az igazi s hogy a 
szó keletről való. Másrészt igen közel állanak hangzásban s jelen
tésben hozzá a szlávságban: ószlov. divij ((-wild)), divija ((stultitiai), 
(v. ö. a baranyai dévai alak ((esztelen)) jelentését), divijati «mld 
sein)), divijak «ein wilder)); ujszlov, divji, dovji; divjak; szerb 
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clivlji, divljak; cseh díví,- kisorosz dyn/j stb. (1. MIKLOSIOH EfWb. 
46. 1.). Ha azt tapasztaljuk, hogy a török divan Zalában diévány-
nak hangzik ((igyűlés» MTsz.) s a szláv divo flwunderi), divLin, 
szerb divnn dwunderbari) mellett Dunántúl npompás, díszes, 
kitűnő, beesési) értelemmel dévániios, dévályos alakok járják 
(MTsz.), bizony igen könnyen lehetséges, hogy a dévaj is a föntebbi 
szónak valamely délszláv nyelvjárásbeli ejtésével függhet össze s 
így távoli s régi eredetének vitatása alapját veszti.] 

78. Magy. dob (itympanum ; trommel, pauken; dohos ntym-
panista; tambour» ; dobol- ((tympaniso; trommelnu (NySz,). 

V. ö. ujper. tunh-ak, tanh-ak (itympannmi), melynek átvé
tele, az örmény t'mbuk «pauko, troinineli> Huinb-uk előzményre, 
illetőleg változatra vall (HÜBSOHM. Arm. Gr. I : 154. 1.). 

BEREGSZÁSZI a perzsa dapli «trommel» szóval egyezteti a 
magy. dob sísót (Áhnl. d. hung. típr. !)9. 1.) s MÁTYÁS FLÓRIÁN sze
rint is ez az ujper. (idiqi kézi dobi) szóval volna azonos (Nybas. 
12. 1.). Legújabban PATRUBÁNY LUKÁCS eleveníti föl az ujper. dap 
s innen került örmény do'p nhandtromnieli) adatokra való hivat
kozással e szószármaztatást (Ahhandl. I: 4.1.); ámde bajos ez esetben 
a magyar a~o hang-megfelelést magyaráznunk. Inkább véljük 
ennélfogva, hogy a magy. dob az örmény t minik alaktól föltétele
zett ujper. Humb-ük, illetőleg ujper. twnb-ak képzőtlen alapszavával 
függ össze (v. ö. ozmanli dümbe-lok dhandtrommeb, csagat. 
tiimb-ek «Meine trommelu; ZENKER, 327, 443. 11.), vagy akár a 
tanh-ak-éval, a mely utóbbi esetben az (i>o hangváltozást az osz-
szétnak nasalis előtt kedvelt ilynemű hangsajátságával ma-
gyarázhatnók (1. alább a homlidr és odu. ozikkeket.). Megjegy
zendő ehhez, hogy a magyar hangtörténet régibb korszakának 
amaz ismeretes szabálya, mely szerint eredeti ng, nd, inb hang
csoportok a nasaUs enyésztével i/, d, b mássalhangzókká egyszerű
södnek, nemcsak törzsökös finn-magyar, hanem árja területről 
való elemeken is mutatkozik, így pl. az «//, «///;-, (•sií/c, köd, göbe, 
gödör, odor, had, sseg szókban (1. itt az illető ozikkeket). Az ilykép 
föltételezhető eredetibb *tob (? < Huh) hangzásból egész termé
szetesen fejlődhetett az assimilatio révén a mai doh alak, úgymint 
a íiöi- (íjacioi) igéé, melynek régebben tob-, top- hangzása is volt 
(v. ö. dobeódikéB tobzódik; mai dobos = régibb toboz (ochachteb); 
NySz.).— SziLAsi szerint (Nyör. 28:148.1.) a magy. doZ; a köz
török top ((gömbölyű testn átvétele volna. 

79. Magy. dorgál- ncástigo, adjurgo, culpito, increpito, repre-
hendo, objurgo; rügen, verweisen)); dorqol- (íreprehendo; rügemi 
(NySz.). 
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Finn tora njurgium, rixa, reprehensio», toru- «maii , objur-
gare, increparei) | észt tei'a (laufruhr, zank, airéiU,toruiá., torele-, 
torele- «zanken, streiten, keifen, schelten». 

CserM. tori- (prags. 1. tor-Um) «mcrepare». " 
MordM. íure-, mordE. líüre- «sioh schlagen, kampfen, balgen»; 

í^írí/a(í^-, iítr'paíío- (dn streit geraten». 
Lapp: Liüe toqrruo dschlacbt, krieg, kampf», tog,rriet- dfol-

gen, nacbfolgen, jageni) | Pite törrü astreit, krieg, zánkerei", törrü-
«streiten, zanken», törrüm dstreit, zánkerei, kampf», torrét- nfól-
gen, verfolgeno | déli toara, toq,ruo,tuq,ruo «krieg, schlacht»,toara-, 
toarra- (ikampfen, sicb schlagen, krieg führen» | Pm. doarro-, 
doarro- id. (HALÁSZ) | orosz-lp. toarra «zank, streit, krieg, kriegs-
heei*)); toarra- «streiten», tormus ((krieg» (GBNBTZ Wb^ 55. 1.). 

V. ö. szkr. dhur- (prses. 3. sz. dhéryate), dhurv- (pises. 
3. sz. dhürvati) «leid antun, besohadigen (besonders durch tau-
schung, oder arglist, aber anch durch ge-walt)», dhur : (instrum.) 
dhur a iimit gewalttatu, dhürti dbeschadigung, angetanes leidi) 
(GEASSM. Wb. 690; BE. Skr. Wb. 3 : 984—5.). 

L. BupENZ : MügSz. 257. 1. — Az átvétel csak a rokon nyel
vekkel közös ösiségben történhetett. A szkr. szó dröh- (prajs. 3. sz. 
drúhyati) nschadigen, zu schaden suchen» töbövülése (melylyel 
antaka-drüh «durch unrecht erzürnend", abhí-driUi aleid antuend 
feindseliga ; v. ö. driűi obeschádigend, feindselig; leid, unheil 
argliat)) : GBASSM. Wb. 648.) megvan az iránságban i s ; de itt már 
különös 'ílügen, betrügeii)) jelentéssel (óper. draii^-, av. draoQ-, 
ujper. drug- = gót driug-an, ujfelném. be-trüg-en; Iíomí{ 273.). 

80. Magy. döng (Székelység) «hátbaütés» ; döngöl (d'éngel-, 
déwőíoZ- Székelység) «keményre lever (földet vmi bunkó-, v. sulyok-
félével); dönget, püföl, hátba ütöget)) (le-döngül-, meg-dó'ngöl- ii.); 
dönget- (de.iiget-) «ököllel ütve veszekedik)) (MTsz.). 

• < üjper. deng 1. dignum forma capitis et colli'equini, 
quo oryza nondum deeortieata tunditur, ut granum a cortice 
separetuD) ; 2. malleus, quo ope aquse pulvis pyrius oontundi-
tur)); 3. (iprelum oleariumi) (VULLEESI: 315, 914.); gelani áan-
geh (iflegeli) (BBBESIN). — A perzsából: kaukázusi: kürin (íim.iy 
(istampfe)) (k'wacm ding «fussstampfe)), g'ilín ding ahand-
stampfei)), dingér (plur. nom.) (iwassei'stampfei); ud ding 
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geli) (UsLAE-SoHiBFNEB: Kür. Stud. 217; SOHIEFNEE: Ud. 
Stud. 96.). 

VÁMB13RY az ozmanli döj-, döv-, azerbajdzsán, csagataj dög-, 
tug- (tatár töj-) «schlagen, hauen, mahlen, zusammenbrecheni) 
(BuDAflov I : 572.) igével veti egybe a magy. döngöl- igét (NyK. 
8 : 139.); de látni való, hogy nincs meg a teljes alaki egyezés. 
A hangtanilag pontosan megfelelő ujperzsa adat világánál a 
döngöl- alapértelme gyanánt ez tetszik k i : «bunkózni, suly-
kozsnii). 

81. Magy. düh, székely dühü «rabies, furor; wut» (dühübe 
hozni vlkit (ijemanden in wut bringenu; MTsz.); dühös, székely 
íZi/ios, őrségi döhös, dühüs, xáhaközi gyihos (irabiosus, furiosus; toll, 
rasend, wiitig)) {dühös eb «toller hundi); dühüs medűczioia «mérges 
orvossági); döhös kö nmennyköi)); dühöd-ik «insanio, furore corri-
pior; wüten, unsinnig sein»; dühül- nfuro; wüten)) (NySz., MTsz.). 

Zűrjén dözvn-, dözmödci- osich argern, unwillig, empíindlioh 
sein, sich beunruhigen, sich langweilen, erbittert werden»; dözmöm 
((verdruss, langeweile; verdriesslich, lastig, langweilig)); dözmög 
((árger, unwille, verdruss», dözmöd-, dozniöd- «argern, verdriessen, 
erzürnen, belástigen, grob, unhöíiich seini) (WIED.). 

Finn tuho, tuhu (ivész, romlás, pusztulás, kár, veszteség; 
vészes, romlást okozó, káros, gaz; übel, verderben, schade, ver-
lust; verderbnissvoll, schádlich, arg» (SZINNYEI: Finn Szót.). 

< Operzsa dus- (ebben: duíi-yara, «misswachs»), av. 
duí , diií-, pahl. dm-, ujper. dus-, duí-, di£-, de£- nübel, böse» 
(HoEN 126.); av. dué- «verderben, schlecht werdeni), dusiti 
(lelendö, dtis-kereta ((übeltat», dus-^sadra nschlechter kö-
nig», dus-mainyu (= ujper. dusmen) «feind)) ; du£-ü/ta 
(iscblecht gesprochenesi), dué-vaéah (ischleeht redendn stb. 
(JusTi Hb. 157—9.); innen átvétel: örmény dá-: dS-kamak 
(lárgerlich, aufgebracht, zornig; unfreundlichi) ( = iíjper. 
di£-kama nabstinens, iracundus)): kama «wille, wunschi>), di-
•/em ((schlecht, bősen ( = ujper. du£-pm, diz-/im avon schlech-
tem characteri) : )fim (matur-anlage, characten); HÜBSOHM. Arm. 
Gr. 1:141,142.11.) || szanszkrit dics- (dus-, duh-) «übel, schlimm, 
bőse, mis-1) összetételekben: dus-krta dibelgetan; übeltat,sündei), 
dus-pád ((schlimmfüssigi), dus-praví ninfreundlich, hartherzig, 
gástigi), rf'íi/t-fasíi (iböswillig, hösen,duh-g<íva iimisgünstig, unheil-
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Toll» (qéva ((hold, lieb))), dm- «verderben (intrans.); verderben 
(trans.), versehren, verletzeni) (GEASSMANN Wb. 618—9.11.). 

Hogy szóközépi h árja eredetű magyar szóban s, s (i) 
hangoknak is lehet fejleménye, annak az árja eredetű ék és 
jii/i szókban látjuk további világos eseteit (1. alább.). A finn
ben is tudvalevőleg egész közönséges a s>/ i hangváltozás ha
sonló helyzetben, még pedig nemcsak eredeti, hanem aránylag 
ujabb keltű, pl. litván jövevényelemekben ia (1. ez utóbbira 
nézve: THOMSBN Berör. 80. 1.). Alakilag tehát mi sem aka
dályozza, hogy az idézett finn-magyar szavakat a velük egyez
tetett árja megfelelő átvételének tekintsük annál kevésbbé, 
minthogy a dihös és gyiJios változatok eléggé világosan mutatják, 
hogy a clühüs-hen az ti eredetibb i-böl, ez pedig, valamely mély 
hangzóból (föltehetöleg í/,-hól) fejlett (1. erre nézve fönt a csiga szó 
czikkét: 63. sz. és BALASSA-SIMONII: TüzMNy. 100. 1.). A jelentés 
tekintetében mindenelött az jegyzendő meg, hogy a főnévi diUi 
alak a NySz. adatai közt nem fordul elő, tehát nyilván ujabb keltű, 
elvonás a dühös melléknévből s a dühöd-, dühül- igékből. Egybe
hangzó ezen tény avval, hogy az árja dus-, du£-, dus megfelelő is 
melléknév ((iböse, übel»), azután ugyanegy alakkal egyszersmind 
ige (dverderben, schlecht werdeni)). A dühös e szerint illő magyar 
képzővel való megtoldása a már alaprészében is melléknévi értelmű, 
idegen szónak (úgy mint ma pl. snájdig-os, virtigli-s), a dühöd-
pedig denominativum {mint: fehér-ed-ik, düliöa-öd-ik). Az általános 
((bőse, übeli) jelentés a magyarban és zürjénben a szellemi állapot 
szűkebb körére szorítódik: (delkében rosszul lesz, bosszankodik, 
dühössé válik)) (v. ö. német i<.höse lüerdenn = személyre alkal
mazva : uzonug tuerden»). Még az eredeti általános jelentés tetszik 
azonban föl az -o, -u végzeténél fogva deverbalis képzésnek vehető 
finn tuho. tuhu nverdsrben, schade, übeb) szóban (1. BDDENZ: 
Összeh. Alaki 183.1.). A zűrjén dözmi- (< "^dozmi-: dozmöd-} 
alapja lehet akár névszó, akár ige (1. u. o. 54. és 145.11.). 

82. Magy. éd-: édes, ídes, ides (palócz éldes) (ídulcis, mus-
teus; suavis, lepidus; süss, lieblich)). — édetlen (Szombathely) 
((nem édes; nieht süss)) (NyBz., MTsz.). 

íz, palócz éz (ez, éz EhrC, Káldi) (isapor, condimentum ;. 
sensus, ingenium, elegantia; geschmack» (NySz., MTsz.) ;,'«^, MZ 
(Székelység) <(szag, illat; geruch)) (MTsz.). — Ms ((sapidus, condi-
tus; schmackhaft, gewürzt)); izes (Zala-m.) «büdös szájú; schlech-
ten mundgeruch habend)). — ízei-, ízelü-, ízlel- ((gusto, saporem 
percipio; kosten)); űzöl-, üzül (Székelység) «szagol; rieolien» 
(NySz., MTsz.). 
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< Osszét: dig., tag. ad, ad «geschmaek» (adunin dschme-
oken, liosten», tlip. «geschmack sehen»; dig. adliin, ádgíii, tag. 
cldd'in, ad^ín (lachmaokhaft, süss») — a latin odor, gör. óSji'/] 
((geruchi), litván üdlmas «das riecheni) alaprészének mása 
(HÜBSOHM. EO. 18.). 

Első tekintetre igen tetszetős BUDENZ rokonítása (MUgSz. 
764.1.), mely a magy. édes, íz szavakat az ÉO. ebei, 10. éhet, SO. ojpel 
(ezekhez : KO. ifét) «geruch, geschmack»s a vogul at, at (TV. áit) 
id. (dtiil, atin (isüsB, 'wohlrieohend))) szavakkal hozza kapcsolatba. 
Ámde e szavak további másai a rokon nyelvekben: cserem, üps 
«odor» (iqj^an nolenai)), üps- dolerei), zürj. is (igeruch, gestanku 
(isa (iriechend, stinkend», isal- <iriechen, beriechenu), mely alakok 
hang-megfelelésének egyéb eseteiben, t. i. midőn a vogul-osztják-
ban í, l, l szóvégi mássalhangzó áll szemben a nyugati nyelvek 
s (s)-]&v&l (ÉO. abel = cser. üps), a magyar változat rendesen 
j végmássalhangzójú (Így: máj, ijj, háj, ujj, héj; 1. NyK. 27 :148.1.), 
esetleg megmarad az eredeti s (pl. fész-ek = vog. piü, pii, 10. 
fit, SO. pet, YI. peleiig id. = finn pesá, mordv. pisa, pize, cserem. 
pü&aks, piías, lapp pessa, hasse id.); de magy. d hangmegfelelés 
nem igazolható. Hajlandóbbak vagyunk ezért a magy. ^éd- (édes) 
s a vele azonos íz szót ugyanazon területről származtatni, a honnan 
a hasonló váltakozású -*^hii.d- (büdös), hiiz is való, t. i. az iránságból 
(1. fentebb 47. sz.), hol az osszét ad, ad jelentós és alak tekinteté
ben kifogástalan egyezés (1. az S, a ~ é hangmegfelelésre nézve 
fentebb a -dég: ad-dég czikket, 75. sz.). Összefügg-e ezekkel a finn 
yte-la, aite-la «subdulcis, nauseolusi) (v. ö. vete-la «wásserig»), 
melyet BUDENZ a cserem, iips szóval s társaival kétség nélkül hibá
san egyeztet ? — Nyilván az osszét ad átvétele a k a u k á z u s i nyel
vek körében; ud ad (idunst, gerucb, gestanka (adesun ustinkeno, 
ad-bigsun meahent, adba (idunstig»; SOHIBFNEE: Ud. Stud. 75.). 

83. Magy. éggy, egy (eegy JordC, ÉrdyC, égy LevT. stb., 
i(/, í(/i7 HB., í/í/í/BhrO., KulcsG. éggy Deós) nunus; einsn (NySz., 
MTsz.); liggy, egy-azon, azon-éggy ddem, Bsqualis; identiseh, gleioh»; 
eggyetlen-égy (lunicus, unigenitus; einzigi); egyhan usimul, una; 
beisammen, zugleichn; éggyed-: tizén-éggyed «undecimus; der 
eilften; éggyedlil «solus, solum, solitarie; alléin» ; égyemben, 
egyénibe (isimül, una; beisammen, zugleich)); öggycs nsingularis, 
simplex, unious; einzeln, vereinsamt*; égyetcmhmi ssimul, una; 
zugleich)); eggyez- dconvenio, concordo; sieh vertragén, gleichen, 
übereinstimmeni); eggyik <iunus eorum; einer von ihneni); éggy Hl 
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(isemel; einmab); eggyütt «mio loco, una ; an einem ort, zusam-
meni) stb. (NySz.). 

Vogul: ÉV. akwé, ahiv' neins)) (akw' ért seinmab), akw'-müs 
(dmmev)), ahü'-ti (leben derselbe, eben so)); akw'-torV oanf ein
mab)); [jeizöileg:] au «einer» (pl. au ^^íáí (lan einem tagaw, au 
•(umitd dder eine; der eine manna). — akwái' «immer; bis auf 
eins, insgesammt)) ; akivés ((auf einmal» | KLV. dkwé, akw' ((eins» 
(ak: dk-])or ((einmab), ak-khq,jip-lou ((eilb)), akiuat ((zusammemi 
(locat.), dkwán id. (lat.), dkwéps ((sobald)) | ALY.iikw (ieins», dkwdn 
(izusammeni) (lat.), dkén alpa nalles eins» | KV. akwai' (ieins» 
(önállóan, mint kitdi' (izwei»; míg jeizöileg:) akw' (pl. akw' lo ((ein 
pferd))), dx-khqjip-lq.li, (.^eilh,' dkw'-q,mk (lich aelhev)>, dktv'-ton ((der
selbe, ein u. derselbei), dkto'-mdt dder eine, jemandi), dkwét ((zu-
sammeni) (loc), iikwén, dkén (lauf einmal, plötzlichs, dktvéps id., 
dk-mqs id., dkivé-pél ((immer», dkiu'-tdkív ((aUein, selber)), dkw'-for 
(Ieinmab) | PV. okwd ((eins» (önállóan, mint: kitei), khus ári okw, 
(leinundzwandzigi), [jeizöileg:] eu; skw'-sas (leinmab), oku'-vuil 
((auf einmab) | TV. uki ((einsi> (önállóan: v. ö. /áí'i ((zwei))), lu-
turmn-ux ((oilf)), V6it-ux (leinunddreiasigi), satu-/ 101, satér-u^ 1001; 
u^-khor ((eineri), nelü% (leiuundvierzigB (v. ö. nilo-kiíi 42), w/tíei 
((zusammeni), u^-vail, u-ival, uk-dil, uy-ditél ((völlig, im allgemei-
nen)), tikin (izusammen» (lat.), ux-p<}r ((einmab). 

Osztják: EO. ií, [jeizöileg:] í ((ein, eins, ein und derselbe» 
(l-kam ((einerlei, von derselben art*, i-mort (igleicbi), l-sayat ((in 
derselben richtungi); í mis-pöséx ((einkalb»; AHLQ.); idem, idén, 
idei ((egyem, egyed, egyjei) (NyK. 11 : 84.) | 10. it, i, ja, SO. ei, i 
ceins, eini), ja-xat-jofi (leilfi) (kat-xat-jon ((zwölfi)),/ws-ií ((einund-
zwanzigi), 10. i-pis, SO. ei-pa ((einmab) (CASTB.) | V J . ej neins)), 
KO. éj-xét-jony «eilfi) (PÁPAI). 

Zűrjén (iíí7c, őtik, oti, öti (leinu (öti möd «eins und das an-
dere»; ötóön ((einzeln»; jeizöileg:) öt (öt-moza «gleich)), Öt-pom 
(ídicbt zusammen)), öt-kod' ((ahnlicb, übereinstimmend)), öt-pír 
((einmab)), ötla ((dieselbe stelle, lage, gegend)), ötkös ((einsam, ein-
zelni) (WiBD.) I permi cí'íi/c ((cini), ö'tikein ((einzelm); öt-kud' ((áhn-
licbi), öt-per ((einmab), ötlae, ötla ((zusammen, auf eine stelle» 
(GBNETZ O P . 7.). 

Votják ódig. Jel. ódig, Km. odik és og, ok ((ein, eins; einzig 
gleicb, einerleii) (og uj ((eine nachtn, ok Ml ((eine sprachen), ag-ak 
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(iplötzlicli)), og-aga «zusammen», o^-/ccKÍ'((gleichi), og-pol (leimnalu, 
odigtam «bis zu einem, allé*, ognam, ogaad, ognaz v. odignaz nich, 
du, er alléin», ogja «in einem fórt, immer». 

Cserem, tóíe oeins, der eine» ; [jelzöileg:] ik: ikvéres dzu-
sammen», ikana (ik-kana) (leinmal)); iktók «derselbe, gleichi), 
iktegec (leinzelü)), iktaie djemand)) 1 cserM. ikta,ikta, ik, iktaza id. 

Finn yhte- (nomin. yksi, gen. yhden) (leins, ein», yhteen KZU-
sammeni) (lat.), yhdcissa id. (locai), yksin (iallein», yhty- «sich 
eixúgénn, yhd, yhdti nimmer, in einem fort» | észt üks (gen. ühe) 
(leins, em»,ühte (izusammen», üksi «alléin» | YÓtühsi {gen. ühe) 
id. 1 vepsz ü/ís (gen. űMen) id. | liv üks (gen. ü'd) atb. (SBTALX: 
Aannehist. 204.) 

Lapp: Lule akta, akt neins, einer, jemand» (gen. ouhta, 
műito), aktái «zusammeni) (lat.), aktan\&. (looat.), akták (ijemand», 
aktw (lallein)), akti <iauf einmal» | Pite akkta, aktán, akták, akii és 
ékte id. 1 déli akta, aktg, akté (leins, einer, jemand», kie-akt «je-
mand», aktene amit einander, zugleiohi), aktsne ubeisammenö, 
afcíK din einem fórt», íi/cígJc, aktok, oktok «allein)) (HALÁSZ) || Pm. 
ofto, oft «ein, eins)) | Bn. ohta, oht id. | kildini a/íí(gen. avti, afti), 
notozeroi, akkalai o '̂í, oí-'í «ein; derselbe»; ovtest dzusammeni), 
kildini ni-Q^t dkeinem, akteana, a'/tan dauf einmal, plötzlichi), 
a-xte-, G/Jede- dsich vereinigenn, o^to, oytu d alléim) (GBNBTZ 
Wb. 1, í). 

MoiáM. if kei, flift dein, eins»; vest deinmal», vi/^cík, viscdk 
dzusammeni) \TÍIQX&SI. vejlm, vejlíe, vejh «ein, einsii (PAASONBN : 
Mordv. Lautl. 53, 73,35. 11.; jelzöileg:] ve (pl. ve loman dein 
menschi); 1. BuDBNZ: Mordv. Nytan 59.); vejkes, vejks, vejs dzu-
sammen» (NyK. 5 : 220.). 

< Szkr. éka- (nom. ékas) dein, einer, einsi) (GBASSM. Wb. 
295.), az e-íá ddieser hiern, e-na der, [sie», evá dso, auf diese 
wei8e» előrészét tevő mutató szócskának -ka képzÖs bövülete. 

Operzsa aiva-, av. aeva-, palil. Sv, iíjperzsa: kásanl yav, 
y, l deinII | esszét: dig. yeu, yevci, tag. yu id. | afghán yö, vakbl 
Iv, i, szariqöli ív, i, Sigbni ylv, yu, yu, yi, yagbnöbi f, mindzsani, 
yao, mzíi yaii iá. — [-ka, -k képzővel szerkesztve:] pahl. evak, 
pazend yak, ujper. yek, kasani ikt, ik deinn, kurd iki djemandi), 
balüci 5yök deinzelni), szanglici vak deinn (HOBN 252; HÜBSOHM. 
EO. 42; ToMASOH. Pam. 819.). 
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A szkr. éka hasonlóságát a magy. egy-hez emlegetik már 
PBŰZ LBOPOLD (Tud. Gyűjt. 1833, I I I : 90. 1.) ós CÜNO (Skyth. 52.). 
A pahl. és perzsa megfelelőket is vizsgálatuk körébevonják GASSBL 
(Magy. Altért. 113.) és MÁTYÁS FLÓRIÁN (Nyhas. 2.). FIÓK szerint 
(Árják és üg. 26.) a szkr. éka- nugor eredetű, osztjákból került 
számnévi) (1. errÖl förit a bevezetésben). — Fontolóra véve, hogy 
a számlálás végpontjain levő s ennélfogva jelentősebb hét, tíz, 
száz, ezer számnevek s rokon nyelvekbeli másaik az árjaságból (ül. 
iránságból) kerültek, nem zárkózhatunk el eleve azon eshetőségtől 
sem, hogy a számlálás kezdőpontját alkotó négy)) számnév is végső 
eredete szerint innen való. A ílnn-magyar «egyi) számnévnek 
EuDBNztöl kifejtett vegds, v^kti alaphangzása (MUgSz. 769—70.) 
természetesen az árja «egy» számnevekkel nem egyeztethető; de 
jól megfigyelve ama vsgds, v^ktg már ösnyelvi képzésnek derül ki, 
melyről biztosan igazolható, hogy töve, vagyis az «egy» értelem 
valódi kifejezője a -íj-, -ds végtag-*') elhagyásával maradó rész. Már 
az a tény, hogy a finnben az yhie-, kahte-, viite-, kuute- számnév-
tövek egyezően -te- végzetüek, alkalmas ama gyanú fölkeltésére, 
hogy ez utórész képző értékű elem lehet; de hogy tényleg az, mu-

*) Ez a -íj- C-dg) végzet aligha más, mint determináló elem, 
vagyis a finn-magyar í̂  mutató névmás. Hasonló eljárást tapasz
talunk a kaukázusi nyelvekben, hol pl. az avar számnevek alakjai 
jelző szerepben a következők: co 1, Icígo 2, labgo 3, línqo 4, Mgo 5, 
ánkjo 6, dnl'go 7, nul/go 8, iú'go 9, dncgo 10, qógo 20, lebérgo 30, 
kiqógo 40, kiqójalda dncgo 50 (tdk. n40-hez 10»), labqógo 60, labqó-
jalda áncgo 70 (tdk. ((60-hoz IOD), unqógo 80, unqójalda dncgo 90, 
núsgo lÖO, azárgo^ 1000 (USLAB-SOHIBFNBE : Awar. Stud. 23.). Ez a 
-go végzet, mely az önálló számlálásban (nem jelzöileg'használva) 
elmarad, nyilván azonos a g'ou mutatónévmással, mely alattunk 
levő tárgyra utal (az avar nyelv ugyanis nemcsak a közelséget és 
távolságot emeli ki külön mutató névmással a magy. ez, az, amaz 
módjára; hanem ilyenekkel is é l : g'ou uez v. az alattam», lou aev, 
V. az fölöttem)), dóit nez v. az velem egy vonalban))). EROKEETnól: 
ghov ((er)) (águl ryo, chinnalug gliu ((er»), ghoj nsie)) ( = águl g-o, 
chinnalug gha (isie))). —Az agulban ezek a sarkszámnevek: sad 1, 
qed, od,u 2, ^i^'ud 3, jaqnd 4, iyfad, afud 5, újad, jcijid 6, jarid, 

•jerid 7, mujad 8, jarcüd, jarccid 9, itcud 10, qad, gad 20, melyek
ben a közös végzet nyilván az águl te, ti «er, sie» (= avar dóu, 
Iák tlia, ta, arcsin tav, tou ((er))) mutató névmás (BEOKERT : Kaukas. 
Spr. 23—31.). V. ö. itt még a n e p á l i és t i b e t i nyelvek követ
kező alakjait: kiránti ektai, yalíng aktái ((eins)) | gyámii/cu.phákja 
jek, jákha ikko, báláli ikku, tháru je/c, kócs ek,_ szingál ekaj, loho-
rong jekko, denvár e/c, kuszvár ek, csenczu jek id. (PONGRÁOZ : Tibet-
magy. nyelvtanaim. II ; 122.) 
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tatja az yhte- rokonságának több nyelvben fönmaradt -t^, -da vég
zet nélkül való változata. Ilyenek: 1. az osztják *, i, ja, ej alakok 
az it mellett, mely utóbbi teljes hangalkatában a finn yhte- egy-
értékese (v. ö. vog. /cit, osztják kat, kat (izwei)) = íinn kahte-), míg 
az előbbi csak az yh- alaprésznek lehet mása, nem pedig az egész 
yhte-, vagyis az osztják ií-nek hangtani változata; — 2. a vogul 
au, au, eu jelzői alak az önállóan ós jelzökép használatos akw', 
ákw', okw' mellett, mely szintén nem lehet a finn yhte- nyomán 
elvárható *«*-, '*'áí- ejtés mellékalakja, hanem csakis ^ay-, *dy-
(> *«?,()-, '^aiü-) előzmény fejleménye, vagyis az yhte- elöfelének 
egyértékese; — 3. a mordE. ve jelzői alak, továbbá a mordM. vcst 
(leinmali) határzó tőrésze, melyekről biztos, hogy az yhte- szóközépi 
mássalhangzócsoportjáuak í elemét nem tartalmazzák, míg a veyjée 
alakról mégis föltehető, hogy eredetibb Heyjlie helyett való; — 
4. a votják og mellékalak az oclig, odik mellett, mely úgy látszik 
az utóbbinak végzetét nem azon teljes hangtestű alapszón bírja, 
mely a finn yhte-nék pontosan megfelelő odi-g, odi-k, zürj. öti-k 
képzésében, valamint a -k képző nélkül való zűrjén öt, öti alakok
ban jelentkezik. Az így kibontakozó képzötlen ősi finn-magyar 
«egy» számnév hangalakját egriek képzelhetjük, melynek (;-jéből 
természetesen fejlődhettek a vog. aií, ciu, osztják ej végmással
hangzói, a mint érthető ily alapon a mordE. ve (< Hej, Hey) is. 
Ezen eí/j-a -íj képzővel egyesülve egstr •( Bg^ds-), ektg- ősalakot 
alkot, mely a finn yhte-, cserem, ikte, ikta, lapp akta a kt, gt > t, d 
hangegyszerűsítéssel a zűrjén őt, votj. ódig, osztják it szavakban, 
tükröződik világosabban. Igen kétes a szókezdő u-nek ősisége, 
mely csak a mordvinnak egy nyelvjárásában fordul elő; ellenben 
a vog. akiv', akw' s lapp akta vele szemben nj'ílt (nem labiális) 
szókezdő hangzót láttatnak s az osztják it, cser. ikte sem mutatják 
a labiális spiráns előhang nyomát. 

Ha számbavesszük, hogy amennyiben a finn-magyar alap
nyelv szókincsének hangalkotását eddigelé megállapíthattuk, nem 
akadtunk öseredetinek biztosan igazolható töbeli hangzóközi k-nak 
nyomára (úgy a mint ezt tudjtik pl. a diminutiv és momentán k 
képzőre nézve): csak természetesnek találhatjuk, hogy egy szkr. eka-
féle alak ide átkerülve, sgs-iéle ejtéssel honosodott meg, más szó
val, hogy a finn-magyar e/ríi- (legyi) számnév alaprészének idegen 
ek, eka-íé\e hangzású szó is lehetett mintája. Abból, hogy az éppen 
egybevágó eka alak ma a szanszkritból ismeretes, még korántsem 
következik, hogy csakis ez lehetett az átadó nyelvterület, ép oly 
kevéssé, mint általán oly esetekben, midőn a finn-magyar nyelvek 
árja elemei csak szanszkritból igazolható ősrégi árja alakot tükröz
nek. Mint a fönt elősorolt adatokból kitetszik, a szkr. é/ca-val azo
nos képzés széltében el van terjedve az iránságban is, még pedig két
ségkívül ősi alapon. Az óperzsában föltehető "^aivaka- fejleményei 
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közül figyelmünket különösen felhívják a képzős jya/c, !/«/c, em/c, 
vak, ik s képzötlen yeti, iv, % alakúak, melyek t. i. a finn-magyar ala
kok szókezdő hangzóiban mutatkozó eltérések magyarázatára alkal
masak. A régi magyar igy (tájnyelvi és nyelveml'ékheli égy) ejtés 
egyben a cserem, ikte, osztják it,i,ja alakokkal szókezdő}'mással-
hangzós, tehát yak, yek-iéle, mig a vog. ciu, akto', lapp akta, zűrjén 
üt, votják odi-g, szkr. éka, pahl. evak-féle mintát képviselő előzményt 
sejtetnek -íj képző nélkül való alaprészeikre nézve. Az utóbbi a 
finn yhte- és mordv. ve, veylíe, ifka ejtést is megérteti olyképpen, 
hogy a finn y, mordM. i- kezdöhangzó az av. aeva-, pahl. Sv, vakhi 
ív hangtestét a hangzóközi t;-nek a megelőző magánhangzóba való 
olvadásával tartalmazná (azaz úgy hogy yhte- < Hükte-, *eűkte-, 
*^ev-k-te-; mordM. ifM < ^iftkci, Hüyí-kii, Hükt-ka fejleménye 
volna), míg a mordvin ve, ve/Ue ugyanezt a szókezdő hangzó elejté
sével (v. ö. mordE. umar (lapfeli) = mordM. mar; mordM. ufmvs 
éafcims dblasenn ; mordE. iHisöan és Mcan (lich schlage)) ; 1. PAA-
SONEN: Mordv. Lautl. 103.). Látnivaló ezekből, hogy midőn a finn
magyar «egy)) számnév képzős s képzőtlen alakjait ektg, sg-^ hang
zással reconstruáljuk, a kezdő hangzó adott határozatlanságában 
is ('e = ; .• BuDENZ jelölése szerint bármily magas hangzó) csak a 
legutolsó fejlődési pontot jelöli, melynek még régebben bővebb 
(ír, sVf) hangalakok lehettek előzményei. 

Magyarázatra szorul a magy. iiggy mássalhangzója. Ha a 
rokon nyelvekben az negy» és akéti) számnevek alakjait össze
hasonlítjuk, a szóközépi mássalhangzó-csoportnak, illetőleg egy
szerűsítésének egyező alakjait tapasztaljuk a finnben (yhte-, kahte-), 
lappban (akta, kuekte), cseremiszben (ikte ós kok mellett koktot, 
kokta (ikettőii) s osztjákban (it, kelt); de eltérnek a fejlemények a 
zürjén-votjákban, hol az «egy)) alakjai őt, ötl, öti-k és oái-g, míg a 
<ikettő))-ó : zürj. kik (kikőd «z\veitei)), votj. kik (tő : kikt-: kikto adop-
pelt, paarig)), kiktdii «z-weite»). Ez a kétfélesóg a fejleményekben 
legalkalmasabban lígy magyarázható, hogy az előbbi csoportban 
az egyszerű alapnyelvi sgr alak a -t^ (-dg) képzővel egyesülve 
sUr, tehát a kikts-éhez hasonló hangalakot öltött, míg az utóbbi
ban a második szótag magánhangzójának elisioja nem történt meg, 
minélfogva az alakok egybeesése is elmaradt (zürj. öt = alapnyelvi 
sgi-ts, sg-i-d-é; míg kik, kikt- = kskte). Nem ok nélkül való, liogy 
a votják oíKíj-ban a szóközépi mássalhangzó média; ez t. i, azt 
mutatja, hogy az alapszónak előzménye '>^őd- < '^'övd- (< ^eys-cli), 
nem pedig *öt- < *övt- volt. A zűrjén öt hangalakja e fölfogás 
ellen kevéssé jöhet számításba tudva azt, hogy a permi az nd-hiS\ 
keletkezett d-t is í-vé változtatja a szóvégen (pl. a sorszámnév
képzőben : permi nolet ((viertes = finn neljdnte-, magy. negyed) 
s hogy az öt az önálló ötik analógiái hatása folytán is elváltoztat
hatta eredeti d-jét, maga az ötik pedig assimilatio útján keletkéz-
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betett ••'ödí/r-böl. Minthogy a magy. eggy-nek is zöngés a mással
hangzója, ezt is csak ligy magyarázhatjuk, mint a votj. odig-ét, 
azaz hogy nem ugyanoly alak az előzménye, mint a magy. hét, 
kettő számnévé, hanem emezétöl eltérő, vagyis nem s/rf;-, hanem 
sge-dr, sgdr- BUDBNZ is így fogja föl az iíggy-hen a mássalhangzó 
történetét; csakhogy ö evvel az egész hangtestet megmagyarázott-
nak véli, holott a hosszú ggy nem lehet alapnyelvi gd-nek egy-
értékese, hanem legfeljebb -d (-z) megelőző hosszú, vagy labiális 
színezetű magánhangzóval (v. ö. tító = SO. t\Lget ((feuer»). Az eggy 
e szerint többet tartalmaz, mint a votják odi-g alaprésze, vagy az 
osztják ií s ez a bövület alig lehet más, mint afféle diminutiv kép
zés, minő a vogul iihwé {<'^at-hwé), zürj. ötl-k, votj. odl-g, mordv. 
if-kci, vey-lté (iegy» számneveknél is tapasztalható. Ismeretes magy. 
diminutiv képző a -cZ-vel váltakozó -gy (helynevekben: Somogy, 
Symegti, Almágy: Somod, Nyiived, Álmád alakok mellett; 1. BA
LASSA-öiMONfi: Tűz. MNy. 556.), melylyel szerkesztve a magy. liggy 
e helyett való volna: ^ed-gy (v. ö. kedd = kettüd, göcseji keddiid). 
A régi zártabb ejtés (iggy, így) csak elősegíthette a dimin. -rf-nek 
;;2/-re való változását (v. ö. szelid: tájnyelvileg szülégy, pedig: 
f egyig, addig : aggyig stb.). 

84. Magy. éh (diai. c/í, é, e'j 1. dfamea; hunger» (éliet szen-
vad ; éhhel = «éheni)); 3. famelicus, jejunus; htingrigi) (eeh farkas 
BrdyC; őrükké éhők, szonnyak); éhnm, éhjom, éjom "jejunitas, 
inedia; nüchteruer magenu ( = éhjonh). — éhség nfames, esuries; 
hungeri). — éhiiz-ik «fameo, famesco; hungern» (NySz., MTsz.). 

MordM. vaca vaciida nhungrigi) (vaca kiza flhungersjahr»)) 
vacin-sedi «nüchtern»; vai-e- nhungrig werdem) | mordE. vaco, 
vacodo nhungrig)), vacomo- dhungrig werdemi (NyK. 5 : 221.). 

< Ujperzsa: kásánl ves, vesá, vese, veéegí <ihunger», kurd 
vasa, váréi, vursigí id.; geihxivasne, vasnegi (ihungrigi) = köz
perzsa gws, pahl. gursak (ihungeri), közper. gusna, gursina 
nhungrigi) (honnan : balüci giiSnag, guMnag, sighni gusna id.). | 
afghán uaáfli «hungrig» (HORN 202; HÜBSOHM. Pers. Stud. 92.). 

Megjegyzendő, hogy az óperzsa ns" hangcsoportnak .s'-vé való 
egyszerűsítése, úgy mint ez a mai iráni nyelvjárásokban jelentke
zik, igen régi: szasszanida, részben arszakida korú (1. HÜBSOHM. 
u. 0. 200'—1. 11.); továbbá hogy az ujperzsa gu- szókezdet régibb 
va-hól fejlődik több más esetben is (pl. guraz «eberi) = av. varaza-, 
szkr. varS/w-; gurz, gurza (ikeule» = pázend vázra, pahl. vazr ; 
gurs, gars (ilockenu = pahl. gars, vars, av. varesa-; 1. u. o. 157.1.). 
Az ekkép kifejlö régi vasa- '(< '''varsa-) alaknak jól megfelel a 
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mord. vaca (ihungrig», magy. éh ((hiingeri) és dhungrigi); az utóbbi 
a töbeli .s-nek olyan változásával, minőt a magy. juh és düh sza
vakban is tapasztalunk (1. az utóbbi szónál: 81. sz.) %&v szókezdő
nek az árja eredetű magy. éiiiik és enyész- szókban is mutatkozó 
eltűntével (v. ö. ehhez: MUgSz. 879. 1.). Az a ~ magy. é hang
megfelelésre fentebb (a -dég: addég szó tárgyalásánál: 75. sz.) 
idéztünk több analógiát. — Ezekkel szemben valószínűtlen, hogy 
a magy. éh a zürj, cig nhunger, hungrigi), finn hiuka «stimulatio 
stomachii) szóknak legyen mása, a mint t. i. ezt BÜDENZ véh 
(MügSz. 771. 1.). Pöakadály erre nézve, hogy a zűrjén f/-vel szem-
líen a magyarban is g-i várnánk, de ilyes — vagy akár n/i-féle (v. ö. 
jö/t, éh (íviscerai) = régi jonh, énh, inhj — előzményre a tárgyalás
ban levő éli szónál semmi nyom. 

85. •*̂ Magy. ék ((cuneus; keils, ík-szeg (Háromszék) uamarha 
patájába vert jégszeg», ékel-, felékel- (Háromszék) nketté hasit 
(épületfát az ács); zerspalten (holz))), ékez- (Göcsej) id. (MTsz.). 

< Kaukázusi: tabasszarán jejkho, jauMio, jakha, jakho, 
buduch jökli, dzsek ijekh, kűrin jő'akh jakh, jakhv, czachur őoakh, 
jakh, agu] jakhu, JLikh, jaukh «beil»; abcház ejya nbeil; eisens 
(EEOKEBT: Kaukas. Spr. 45, 57; USLAB-SOHIEPNBE : Abchas. 
Stud. 43.). 

Csak látszatos az egyezés a BtiDBNztöl első sorban egyeztetett 
10. jafik «nagel» szóval (MUgSz. 772.); mert ennek társalakjai, a 
KO. üink, PO. %, ÉO. hink npfiook, nagel, keili) ós ÉV. Unk, l'énx, 
LY., KV., TV. m-/ (tö: tinkh-) (diolznagel, pflock» kétségtelenül 
igazolják, hogy itt a déli osztják nyelvjárásokban dívó szókezdő 
í (L ^) > j változással van dolgunk*) (1. NyK. 26 : 11.): már pedig 
szókezdő l enyészetére a magyarban nincsen biztos adatunk s kü-
lömben is kétessé teszi az egyeztetés helyességót az nk ~ k meg
felelés, mely helyett szabály szerint nk > g volna elvárható (v. ö. 
jég = tN.jank, ég = ÉV. smxw «dampf, nebeli)). Alakilag pon
tosan egyezik a magy. ék az; idézett kaukázusi adatokkal (pl. tab. 
jajkho, dzsek ijekh, ahoh. ajxa) ; a mi pedig a jelentést illeti, arra 
nézve meg kell jegyeznünk, hogy a fejsze kezdetleges alakjai pl. a 
kőszerszámok fokán miben sem külömböznek az ékétől; az ék 
alkalmas módon fanyélhez kötve minden változtatás nélkül szolgál 
fejsze gyanánt. Ez azonosság nyelvileg is kifejezésre jut a szigvai 

*) V. ö. a magánhangzók viszonyára nézve: 10. jag-, BO.jík-
«tanzenj) — Wf.jSkw- id.; kát (izweii) =vog. kit; 10. nadm 
(izungei) = ÉV. nelm; jantl- «náhen» = ÉV. jünt-; 10. sahet, ÉO. 
sabél (ihals)) = ÉO. síp-lu id. 
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vogul Unkwi "éle veszett, tompa fejszéi) szóban, mely nyilván a 
tünk (inagel, pflocki) származéka. A cser. iske (EEG.), isko (TBOJ.) 
egyképpen jelzi az (lóki)-et akár «fejszenyélben, akár fahasításrai) 
alkalmazzák. Mint diminutiv képzés nyilván összefügg ez a vogul 
iút (ifaszegi) szóval, melynek <ifa» jelentésű elörészszel kapcsolatos 
összetétele a TV. JÖOÍS'Í, pas'í «beil, axt" szó (v. ö. avar istlii <ib6il»; 
1. alább & fejsze czikkben: 105. sz.). 

86. Magy. ének, inek (unok, ünök Göcsej, Őrség) ucantio, 
cantilena, hymnus, psalma; carmen, musica, poéma; gesang, liedi) 
(tor-ének, zsoltár-ének, virág - ének) ; énekel-, ínekel (imükől-) «cano, 
canto, inoino, modulor, psallo; singem) (NySz., MTsz.). 

Finn acine- (nom. aani) (ivox hominis et animalium, sonus)); 
cianta- (ivocem edere, sonare" | vepsz dn «stimme, laut, tono. 

Lapp : Lule jietna (plur. jiena'J, jcina, jedna nstimme, laut)); 
janate- «vocem ederei) 1 'Fiiejetna, jcna j Fm. jieíia, jiedna; jed-
nade- id. (HALÁSZ) | kolai jinn, jienn nstimme, lautn (GENBTZ 
Wb. 44.). 

, < Szkr. vállá- (nomin. vanás) (imusiki), vani {nomin. sing.) 
(igesang, musik; getön, klang» (GEASSM. Wb. 1256—7.); nmuaik 
(plur. ein ohor spielender, od. siugender), coneentus; ton, 
stimme; rede, worte)) (BR. Skr. Wb. 6 : 905.). — V. ö. ehhez 
kürin 'wan (plur. xuanér) wstimme, laut)) (ÜSLAU-SOHIEFNEB : Kür. 
Stud. 250.) 

A szókezdő v elenyésztének példáját árja eredetű magyar 
szóban már fönt láttuk az éli eredetének tárgyalásánál (1. 84. az.). 
Hogy ilyen hangváltozás a finnre nézve is fölvehető ősrégi elemek
nél — a minő mindenesetre árja származatának föltevése mellett 
ia a finn ciane mutatják a finn-észt a;a- streiben, fahren, jagens 
(v. ö. zürj. voj-, vojőd- wdtirchgehen mit etwas, schnell fortbringen)), 
vöt-, vötU- (itreiben, jagen, verjagen, verfolgen))) a finn askele-
(ischreiten, gehen, treten)) (v. ö. zürj. voslal-, voékolt- dschreiten, 
gehen, treten))) nem szólván az oly példákról, melyekben a azó-
kezdet elenyészett í)-jének nyomát a kezdő hangzónak zártabb 
(o, y) színe is mutatja (minők pl. a finn olka <ischulter)>, ytime-, 
nom. ydin «mark)), ole- neaae)) = magy. váll, velő, val- stb.; 1. 
BDDBNZ : MTJgSz.). Nem bizonyít a finn aane- eredeti v szókezdőjé
nek fölvehetösége ellen a lapp megfelelőnek j szókezdete ; mert ez 
(mint sok esetben a v szókezdő) többször világosan járulék-máasal-
hangzó egészen új keletű skandináv elemekben is, pl. svédlp. jaZía, 
jaella, jaelli, elli, Lule jala, jalé stb. noder)) = ónorv. ella \ jaltest 
(laonst)) = norv. "^eldest > eüest; jiessa- <isauerwerden (v. milch))) 
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=: norv. aesa \ jiehkke, jaehhke, jehhlne ((gletscheri) = norv. aeka I 
jiellü, jUlö, jellő ((regen; od. windschauer, windstoss» = ónorv. 
nia (v. ö. ónorv. él, norv. el) \ jiltoi, hildoi, hilclo, ilcio dwand-
gestelli) — norv. li/ylla, hylde \ juglo, jülo «nachteule)) =: norv. 
ugla, ula (1. QXJIGSTAD : Nord. Lehnw. 201—3. 11.). Végül tekinthet-
jíik a finn a magas hangzót is a szkr. a egyértékesének, számba 
vévén, hogy hasonló módon — t. i. árja a, a-val szemben álló 
magas hangzóval ~~-^ viszonylatiak egymáshoz : finn Ura, észt tera 
(ísehneide, schárfeu és szkr. dliara-, av. dara- «schneide (des schwer-
tes od. mesaers)i) | finn mete-, mede- (nom. mcsi) (ihonign és szkr. 
inádhu-, ü,Y.madu- (ibonig» | finn wi??)e- (nom. nimi) nnamei) (v. ö. 
a mord. ZöíJi, magy. néy, vog.'HÍÍHÍ nyíltabb hangzóit) és szkr. nama, 
av. nama id. | finn ínyrkky (lapp mirko) (igift» és osszét marg 
(igifti), szkr. marka-, &-v.mahrka- dtodn | finn'seií-sema- (nom. seit-
nemcin, seitsen) nsiebens (v. ö. magy. hét, TV. scit, KV. soütj és 
szkr. sapta, av. hapta stb. Hogy ugyanily hangviszonylás a ma
gyarban is igazolható, ismételve volt alkalmunk rámutatni (1. pl. 
fönt 75. sz.). 

87. Magy. enyósz-ik noccido, evanesco; abseondor; ver-
schwinden, vergehen; aioh verbergenn (el-enyészik «abseondor, 
lateo; sioli verbergeni); el-enyészedik «evanesco; verschwindem); 
be-enyeszik nillabor, immittor, imbibor; insinuor; sich verbergen, 
eindringeni)); enyrszt- (labsoondo, recondo; verbergen, verwahren» 
(el-enyés2t- (levanescere facio; abdo; verschwinden lassan; verber
gen"); enyészet, nap-enyészet doccasus solis; sonnenuntergangs 
(NySz.); be-enyészlödik (Székelység) «beszívódik, beszivárog (pl. olaj 
a fába))) (MTsz.). 

< Szkv. ví-na(;- duntergehen; verlustiggehen(einer sache), 
wirkungslos bleiben, vereitelt werden)); [eausat.] «vertilgen; 
zerstören, auseinander treiben» = vi- «(príBp.) «auseinander, 
himveg, hindurchu + wa^- (príss. 3. sz. nágati és náqyati) «ver-
loren gehen, sich verlieren, abhanden kommen; verschwinden, 
sich davon machen; vergehen, iimkommen)) [cansat.] nagyá-
((vertreiben, forttreiben)) (GEASSM. Wb. 717.) || av. vi-nas- (prajs. 
3. sz. vi-nasydti) (iverschwinden, vergehen)); [causat.] «ver-
schwinden machen)) = vi- ((auseinander, fórt)) -f nas- (iver-
schwindeu)) (JusTiHb. 169.) | pahl. wi-nasmíía?i,ujper. m-?iSsíím 
"verletzen, vernichten)) (v. ö. ujper. nasulen ((abmagern))) | sighni 
hi-nás-, szariqöliii-jias- «verlieren)) (vakhí m'/s-id.). Innen: szkr. 

15 Mxxukiicsí B. Arja ÓH kduk. elemek. 
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vinága' «das Teiiorengehen, verniclitung, untergangn = gabri 
venah, njper. gunah nsiinde)) = magy. bín, bűn; 1. fent 48. sz. 
(HoBN 300, 228, 208. 11.; ToMASOH.Pam. 864. 1.). 

A jelentés ós alak tekintetében egyébként pontosan megfelelő 
magy. enyész- igében csupán a szókezdő u-nek olyan eltűnését kell 
fölvennünk, minőt fentebb az éh és ének szóknál (1. 84. és 86. sz.) 
is észlelhettünk. — A MOIINÍE ALBEBTnél található magy. enyeget-
Bcelare, ooctiltare, pallxare» az enyh szóhoz tartozik (1. alább 
81. sz.). 

88. •*'Magy. enyh, e^my 1. «árnyék; sehattenu (hcU enyhibe: 
<(árnyékába, hűvösébe»,Szentes; taszkld a kocsit az eperfa enyhibe, 
ne süsse a nap, n. o.; 7nenjünk valami enyhelyre a forró nyári nap 
heve elöl, Kis-Kún-Halas); 2. «védett hely, a hol a szél, eső, hó, 
nap heve nem éri az embert, állatot; schutzort" (esső elií enyhére 
húzattam, Szentes; a ház enyhibe iil, a hol a hideg ajiir nem éri, 
u. 0.; halomnac es eynec ennyeben bekeuel el mmenec Decsi; vannak 
tSbb hegyeyclis, kiknek enyekben megoltalmazhatod magadat); enyves 
iiopacus, iimbrosus; dmikel, schattigi) (enyves setétség, Pázmány; 
szép mező és enyves források, Otrokocai); enyeget- (enyliegetés MA.) 
npalio, celo, ocoulto; protego, foveo; verbergen, bemánteln; sohű-
tzen, beschirmen)) ; enyiitt (ényett, ennyett Székelység) 1. «által» 
(enyette kaptam meg a hivatalt) ; 2. d-ért, miatt, vógetti) (onyetted 
tűrtem) \ emyhö smitis; mild» ; enyhít- (ehneyt MünchC, OornC.) 
((domo, refreno, eommitigo; záhmen, besánftigen, mildern, er-
quioken)), enyhöd-ik, enyhül- denior, plaeor, mitigor; sich be
sánftigen, besánftigt werdenn; enyhes (Hajdn-m.) (dangyosi) (NySz., 
MTsz.). 

< Kaukázusi: kűrin iiy_ün (ischattenu (tarcl axün «der 
schatten des baumesi) ; USLAE-SOHIEFNEK : Kűrin, Stud. 119.). 

A magy. enyh és képzései jelentésfejleményeinek igen tanul
ságos analógiája kínálkozik a zűrjén-votják és vogul-osztják saj ós 
származékai külömbözö alkalmazásaiban. B szó a perzsából való, 
hol saya, saye «!. schatten; 2. schutz)> ( = pahl. sayak, balűcí sál, 
saig; szkr. chaya- «schatten)); HORN 154.), mely kettős értelemmel 
jelentkeznek: a) votj. saj «schatten, kühlungn (WIED.), nkühle, 
frisehe)) (MTINKÁOSI); innen: sajkit ukühl, frischu, zürj. sajkid nkühl, 
erfrÍBohend, kaltu ezek mellett: sajkái- nerkalten, sich abkühlein), 
sajköd- (labkühlen, erfrischenö (WIED.) | vogul: ÉV. ti jani' jiw 
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sajin üntainv! «setzen wir una in den schatten dieses batimes!» 
(EBGTJM); sajik «kühl».— b) zürj. saj (iraum hinter etw.» (kar-saj 
((vorstadti), sondi-saj dschattiger o-rU, től-saj «zuflnchtaort vor dem 
winde»; WIBD.) | vogul: EY. jfíeZ saj-mM, v. sajnüwman ünteuw, 
tit xcítál-talt saka kwotérayü ((hinter die sonne (tkp. ,naptól védett 
helyre') müssen -wir uns setzen, hier in der sonne brennt es zu 
starki) (EEG.); K L V . mj-mSn wntiwen, wuotné ul. khq,jg,nMi.wau 
((üljünk csendesebb (védettebb) helyre, hogy a szól ne érjen ben
nünket (na THXoe MÍCTO cfweMi,, na saxojiyuviie rfl'J&-HH6y;i;B, 
íiTOÓH noro;i;a iie ssaTiíJia))), rd^w-poq^l jhu-sajne tunspevi ((az esö 
elöl a fa enyhibe állok», khq,tél-sajne untimen, UH ren as, naptól 
védett helyre üljünk, itt meleg van». Ezen használatok látnivalólag 
teljesen egyeznek a magy. enyh, eny-hely, enyhibe alkalmazásaival; 
söt tovább fejlődve egészen az enyhibe ((mögött» értelmét mutatják 
a következő névutók: zűrjén sajtn, sajö (diinten, hintera (zamök 
sajin vigni <(verschlossen halteni), tkp. ((lakat mögött tartanin), 
sajté, sajsan ((Von hinten», sajöd, sajti ((hinter.. .vorbei, h inter . . . 
hin» 1 déli osztják saja ((nach hintem), saina «hinter»,sa;M;gí ((Von 
hinten hen) | vogul sajit ((mögötti), sajin ((mögé)), sajnél ((mögöL) 
(ÉV. au-kit xq,tél sajit jelpiil y_q,tcl §ls ((egy-két nap mögött, v. előtt 
ünnep volti), sam-sajt ((szem mögött, látatlanul)), -/asap-sajiii 
((kárpit mögötti))). Az e?i?/éVjfeí- ((verbergen, bemánteln; sohützen)) 
jelentése van meg ez igei képzésekben: zürj. sajal- ((vorhalten, 
vorhángen, sohützen)), sajaé- ((vor sich haltén, sich schützeu)), 
sajlaé- ((sich verbergen, versteoken, bedecken)), sajmú'd- ((decken, 
sohützen, verdeoken,verhehlen, verheimlichen, beschatten)) (WIBD.) j 
vogul: vdltém lap-sajlilém (dch bedecke meinen antlitz (jiHn;o 
aSiKpoio))^, XÖ'tél-re'inél lap-sajLay^ts aer bedeckte sich vor der son-
nenhitze)). Végül az enyhö, enyhít ((sanft, mild)) alapértelme tetszik 
föl ezekben : É 0 . saj ((still, ruhig)) (A.HI,QU.) | vogul vöt sajji' jemti 
((a szól csendessé váliki) (EEG.); V. Ö. az enyhes ((langyos» értelmé
hez a fent említett vog. sajik, votj. sajkit ((kühl, frisch)) adatokat. 

Igen alkalmasan vehető föl ezek szerint az enyh alapórtelmó-
nek az ((árnyék)), melyből egyrészt ((oltalom, rejtek, védett helyi) 
s ebből ((vlminek mögei), másrészt az enyh-hely fő tulajdonságát 
kiemelve ((szelid, lágy, hűvös, langyosi) jelentések fejlődtek (pl. 
haraghya meg ehnyedik = ((lehűl, szelidűb); as heiiseg meg enhitetik 
= (("hűvösebbé, langyossá válik)); NySz.). Az ((árnyék)) fogalom 
alapjából fejlődik az enyikjet- ((elrejt, palástol; megvéd)) (tkp. 
((Sötétbe, ül. oltalomba helyez») értelme (v. ö. a denominativ kép
zésre nézve: igazgat-, édesget-; 1. Nyör 6 : 193.); továbbá a régi 
enyves {— ^ennyiives, *eny]mvcs) ((árnyékos, sötét, hűsn-féle jelen
tése (enyves források = ((árnyékos, híis források))). Az e^iyett lia-
tárzó alkalmazásainak alapja az ((általi)-féle (eim/átte kapta a hiva
talt = ((oltalma, védelme, közreműködése útján))). Jelentéseiknek 

15* 
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ily módon megmagyarázható kapcsolatánál fogva mindenesetre 
egy tőnek sarjait láthatjuk mind e szókban s nem szorulunk külön
választásukra, mint ezt NISGYBSY LÁSZLÓ véli (Nyör 17 : 211.). Alak
jában az myh eredetibb *ehmj helyett való, mi a régi ehnyít, ehnye-
clik hangzáson kivül a hasonló végzetü tunyha, tunyhó, tunya = 
tohonya (Balaton-mellék), renyhe {= űnn rőhmiá <tinhabilis et tar-
dus»; BüDBNz MUgSz. 655.) ós konyha {= szláv ku-/na) hangtörté
netéből is következik. Pontosan megfelel pedig alakilag, úgy mint 
értelmileg ezen régibb ehny ( < *ehmy) hangzású s nárnyóki) jelen
tésű szónak a kaukázusi ciyjm nschatten)). 

89. Magy. ér (accus. ere-t, plur. ere-k; er Heltai; er Zem-
plén-m., ír-kilís i<ér-kelési) Debreczen) 1. «vena; aderu ; 2. «fluen-
tum; bachi) (Eer rivus, fyzes eyr rivulus oklevelekben); élet-ér 
(larteria; pulsaders, szív-ér, ezüst-ér; eres «venosusii. 

Osztják: Jg. jér 1. nadern (vérén jár öbkitadern, mőgh-jer 
(íregen-wurmi), tkp. nföldi évo); 2. nwurzel (Kopenii), PO. lér nwur-
zeli) (PÁPAI), SO. lor, lort, 10. túrt nvurzeln (ŰASTEáN) | ÉO. ler 
nwiírzeli), ml-lér, mü-ler-voi «wurmi) (AHLQU.). 

Vogul: ÉV. tar, LV., PV. tar, KV. toq,r, TV. tdrcé-/ «dünne 
wurzel, faserwurzeli) (pum-tdr «graswurzeli), at-tar «haarwurzeli) ; 
má-tár öregenwurma); ÉV. tárés <i\vurzeleheni) (át-tarés; sim-
tarsém nszívem gyökerei)); kelf-taréa, LV. kelp-toars dblutaden) 
(EBG.). 

Votják: ser: vir-ser, Kaz. vér-sér nader (5KH.iia)i) ; sera nblut-
igeli) (v. ö. vir-juis iá., tkp. «bluttrinker») || zűrjén vir-ser mimni 
«verbluteni) (tkp. nader geheni) ; WIBD.). 

< Szkr. (;iri-, qírl- «aderi> (CAPP. 446.). 

Arja eredetű szó kezdetén enyészik a sibilans a magy. arany, 
ezer és ín szók eseteiben is (1. itt 14. és 90. sz.). A hangzók meg
felelésére vonatkozólag v. ö. a fenyő és fest- ozikkeket (u. i. 109, 
és 111. sz.). 

90. Magy. és, s (eis, eivs nyelvemlékekben; iés Palóczság, 
is Szatmár-m.) net, etque, que, ve; undu (NySz.; neggy ember is 
eggy asszony I), «megharagudhat is oszlán tüzes üszköt viszen a 
házraI); MTsz.). —is (régi nyelvben általánosan: ens, es, székely 
(is, és, és, ormánysági izs) net quoque, etiamque; auchu (NySz., 
MTsz.). — ismég, ésméi], üsmiig (essiig, liseg Dunántúl) <dterato, 
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vioissim; rnrsus, rursum, iteram; wiederum, abermalsu, isviét, 
esmét (székely iismént, esmett, üsmént, vsmét, esméng) = is-miigént, 
is-megint iá.; még-is «etiani num, adhuc; noch, noch immer»; 
siim, se = s-nem, s-ne nnec, neque; auch nicht» (u. o.). 

Vogul: ÉV. fs ((Szintén, megint, még; is; há t ; vagy pedig; 
auch, noch, wieder, undi); man-q,s «oder» (pl. tatu qs man-jotüiv 
mini «er geht auch mit unsi), '/umin (|s yot qlií (lund wo ist dein 
mann?" tipuékat mcmév unleptctwé; vind inan-ijs ncinér (cwas wird 
in diesem fass eingelegt: brantwein oder was?i)) | KLV. ős «noch, 
und noch)) (pl. ös mán'^ér voqrén? nund was -wirdst du noch ma-
chen?)); [enclytice:] -és: -és at, -és oq.iém flsem, sincs; auchnicht, 
es gibt auch nichti) (pl. penkéü uj dm ömm pusén tesán, akw' ös-és 
üt dritdpts (ider wolf hat allé meine schaafe aufgefressen; [auch] 
nicht ein einziges schaf hat er überlasseni); Hé poeíté dkw' \oqi-és 
oqíém Ilin diesem dorfe gibt's kein einziges mádcheni)'= iiauch 
nicht ein einz. m.») | ALV. ös (mochi) (pl. tdu am-pq,ltémné ösjörmi 
iier wird noch auf mich angewieaen sein») | KV. üs, us, PKV. os 
iinooh, wieder, abermalsn (pl.Ms clkw'-porlattén! «sageabermals!», 
táu üs tét at öls ner war noch nicht daa); djedochn (pl. tdi(, lön 
khgm, oq,mnan us at koq,ré;/ iier ist ein guter mann; jedoch brauche 
ich ihn nicht))) | PV. ös «wieder, noch, abermals» (pl. ös sünsés, 
ös loqskats nwieder schaute, wieder lauerte er)); dn ös at jo/js 
(inoch jetzt ist er nicht gekommen)) | TV. q,s, q,s id. {^\. mars qs 
öném nich sitze noch ein wenig)), tü qs a, jis i<er ist noch nicht ge
kommen)); in qs vukotst njetzt packten sie wieder einander anu). 

Osztják: 10., SO. ös, os imooh, wieder)) (os dipe «noch ein-
mal)> GASTB., PÁPAI). 

<: Av. a2)Qs, pahl. ajjaé, apd§, pazend awd&, aívdz, ujper. 
abdü!, haz nrückwárts, zurück, wieder» | vakhi ivaz, azariqöli wüz 
(izurück, ferner, iiberdies»; kurd wd:^i, vdii iizurüek» (HORN 37; 
HÜBSOHM. Pers. Stud. 22; Arm. Gr. 462; TOMASCH. Pam. 8Í8.) |j 
Szkr. ápdc nrückwárts gewandt; westlich)) ( = áfo. nab, fórt, 
hinweg)) + vac- nbiegen)) ; GEASSM. Wb. 75.). 

Hogy II et, etiam, rursus))-féle kötőszók, illetőleg határzók 
eredetibb (iretro»-féle jelentésből fejlödnek, arra már SIMONYI utal 
a magy. megunt uwiedem, miig nund, auch» (v. ö. még, müg nhin-
terteil, rückseite») s a vele azonos alapszóból való finn myös (e h. 
myő-ksi) uauch, ebenfalls)), valamint a finn taka ndorsum)) szóból 
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származó finn taas (e h. taa-ksi) nwiedem és a lat. rursus (= re-
vorsits) adatokra való hivatkozással (Magy. Kötőszók I : 89.). 
Ugyancsak ö említi előbb a magy. és ós vog. íjs, ős egyezését (u. o. 
7.) a nélkül azonban, hogy a lényeges alaki eltérések okát adhatná. 
Azi árja megfelelések világot derítenek erre is, valamint igazolják, 
hogy a magy. és, is-nek tényleg oretroö az eredeti értelme. Az av. 
apq,s, pahl. apác-hoz képest olyan hangtani alakulást tükröz a 
magy. és, minő a hangzót tekintve a magy. héi ( = szkr. sdpta, 
av. hwpta) s a mássalhangzót illetőleg a magy. vásár (= pahl. 
vacarj szókban is jelentkezik. Nem egészen egy a vog. q,s, ös törté
nete, melynek mássalhangzója az iráni s', ő-nek megfelelöleg s' 
volna s eltérésével arra mutat, hogy eredetije a későbbi fejlődésíi 
iráni z (v. ö. pazend aiuaz, ujper. aház, vakhí waz). Az átvétel 
külömbözö kora és más területe magyarázza meg a hangrendi 
eltérést a magyar és vogul alakok közt; amott, mint sok más régi 
keltű árja jövevényszóban a '^ a hangmegfelelést tapasztalunk (és 
<.*eves = pahl. apac, mint étel < *evetel; lén, lön = leve--\-n), 
míg itt az eredeti mélyhangúság megmaradt s az elenyészett 
hangzóközi lo (< p) a magánhangzó hosszúságában ós íabiahs 
színezetében tartotta fönn nyomát (vog. ös, q,s = pazend awáz). 
L% tijabbkori eredetből érthető, hogy az árja megfelelők régibb 
alakjaiban mutatkozó szóközépi p az osztják os-ban sem jelent
kezik, holott a magy. /téí, vog. sTú osztják másai: tahal, lábét 
f+seöfií, ^sepet = szkr. sdpta). 

Köz eleső s már SiMONíitól fölvetett eszme (Magy. Kötőszók 
I : 7.), hogy az és, is rokonságával együtt a magy. vissza (régi 
viszJia) «retro, re-; zurück», viszont, viszontag «rursus, contra, 
invicem, viciasimi) szóval függhet egybe, melynek alapszóban 
egyező másai a finn wtsía doppositus, adversus, contrarius» (vas-
taan «contra»), mordvM. vasán, vasin nadversusi) (vashi-pejelht 
(ischeere)), tkp. doultri adversi»)) vasrft- «begegneni), mordE. 
vason (: vason-peelt «soheere))), vasodé- "begegnemi, cser. vaS, vas 
(lexadverso, oontra», lapp vuoste, vuostai (icontrao, zürj, vestin 
(igegenüber, entgegeni), vocca id. stb. (1. BUDENZ MUgSz. 585.). 
Tényleg nagyon egyezik mindenkép e szó az élö iráni nyelvjárások 
luáz, baz (izurücki) szavával, melyről a sejtett kapcsolat esetén azt 
kellene föltennünk, hogy a benne mutatkozó hangváltozások régibb 
keltűek irodalmi megjelenésük koránál, vagyis hogy voltak hasonló 
változatok amaz iránság körében is, melyből a finn-magyar nyel
vek efféle jövevényszavai kerültek. Ily fölvétellel megmagyarázható 
volna az EO. pa «und, auch, noch, wiederö szó is (asa, ma pa 
manlem jax'pilna «vater, ioh gehe auch mit den leuteni), neljan 
atnen pa y^atlnen «vierzig tagé u. vierzig náchten ; AHLQ. Ostj. Tex. 
13, 43.), mint az ujper. bei, aba, eba nmit, zu» (= pazend aioá 
(imiti), pahl. ^apák: apáhih (lassistence, cooperationn < óper. 
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^upaka-, szkr. upaka- nverbunden, nahe zusammengefügti), ujmke 
cin nachster nahe, gegeiiwartig» ; 1. HOEN 34; HÜBSCHM. Pers. 
Stud. 21.) egyértékese, mert hogy «mit»-féle postpositio az «-andi 
auch» jelölésére alkalmas, azt kétségtelenül mutatja az ÉO. pilna 
«mit» nóvutó (lu-pilna (imit ihm») alapszavával, a ÍJÖ (igesellschaft, 
gefolge; gesellschafter, freund.) (2nl-xo «gefáhrte») "szóval azonos 
vog. -̂ eZ-nek ilyetén használata (pl. táu-pél jo;(ti (lerkommt aucha; 
V. ö. jurt (I kamerád, gefáhrtei), lY. jgrt id.: nq.lu-jortél «mit der 
schlange», amjgrtlém nmit mir»), továbbá hogy a tavdai vogulban 
a rendes -nq,t, -nét comitativus-rag alkalmazása közönséges 
eljárás a kapcsoló nund, anoh)) kötőszó értelmében (pl. khatélnét ji 
«tag und nachti), jukanet dnéu^ q^lst neine frau und ein mann 
lebteni)). — Alakilag egybeesettnek^tekinthetö az itt tárgyalt ÉO. 
p)a (lund, auchi) szóval ama másik ÉO., SO. pa szó, melynek «an
derer, fremd» a jelentése (pl. pa mü «fremdes land», pa-sir «an
dere sitté, andere gegend; anderer, fremder» AHLQ.; SO. pa-ku 
(ifremder, fremdling>) PÁPAI). Itt már az 10. peg (nein fremder, ein 
andereri)) változat mutatja a kapcsolatot a azkr. dpaka- «von férne 
kommend)) (innen: apakd dfern))) szóval, a szkr. ápa <iab, fórt, 
hinwegi) príBpositio származékával (= óper. apa-, av. ajm-, pahl. 
ap-, pázend abs-, he-, njper. U-, bi-, zaza ve-; 1. JTJSTI Hb. 22.). 

91. Magy. es-ik 1. «cado, labor; ruo; falleni); 2. dincido; 
geratenii; 3. dobtingit, accidit; ea geschieht, estrifftsich, eskommt 
vori) (alá-asik, U-esik ddelabor, decido, ruo, delabor; fallen; nie-
derfallenu; be-esik «incido; hineinfallen, einfalleni); «Z-esi/c «cado, 
labor; fallen» stb.); esés, eset cdapsus, casus; falL) (nap-eset noc-
casus solis, occidens; sonnenuntergangn). '— ejt- «sino, labi; 
facio cadere; facio accidere; fallen lassen; geschehen lassen, her-
vorbringeni) (le-ejt ndejicio, occido s ítürzen, falién» ; meg-ejt-
neadere facio; zn falle bringeni)) stb. (NySz.) 

Vogul: ÉV., LV., PV. is- <(sich niederlassen, setzen, herab-
steigen (von schwebenden v^esen, z. b. vögeln, luftgöttern eto) pl. 
yjiilay^ paid-taltén isén na holló a falu kikötőjébe szállott»); isyéél-
(iterat.), ÍHU-, isllal- (frequ.), iscip- (mom.) id. (pl. PV. is vuj khét-
tiirin nunk iscips na kis madár a nyírfa tetejére szállotti>). 

Zűrjén ué- «fallen, herabfallen, sich v?erfen, sich stürzen; 
zufallen, zu teil werden; herkommen, zum vorschein kommeni); 
uékőd- «fallen lassen, hinwerfen, niederwerfen, abwerfen, hinunter-
lassen; verliereni) : tiskal- (iniederfallen, sich niederwerfen» stb. 
(WiED.) I permi is- dfalleni), iskót- «fallen lasseni) (GENBTZ OP. 9.). 
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Votják US-, üé- (Ifallen, umfallen ; einfallen, einstürzen (z. b. 
grube); abfallen (z. b. regen, banmblatt); irgend wobin geraten, 
kommen; einen preis kostena ; ustl- (frequ.); tison, űéün dall, 
sturzi); íts'/ití-, Ms'/iöí- «stürzen, fallen lassen, hinunterwerfen, ab-
werfenii. 

MorclM, oza- «aich setzen», ozadi- nsitzeni), ozafti- Bsetzen 
(trans.)"; ozama «sitz, sitzplatzu | mordE. 02a-, ozado-; ommo id. 
(NyK. 5 : 163.1.) 

Finn zsíMr nsedere, considere; sioh setzen, sitzenn ; istahta-
(mom.); istutta- (cans.) nsetzen, verpüanzenn; istan- dsich nieder-
setzen)) | észt i-ste- dsitzen, sich setzen». 

Cserem, •yoí!- ((fallen; sich legem); vozed- (freqn.) | cserM. 
vaz-; vazal- (mom.); keca vasalma dsonnennntergangi); vazakt-, 
vazekt- ((fallen lassen; legén, setzenu (NyK. 4 : 417.). 

< Szkr. as- (príBS. 3. aste) ((sitzen; sich auf einen sitz 
setzen od. niederlassen; sich setzen, sich niedeilassen»; ddhi-as-
((sich auf etw. niederlassen; darüber tronen, herrschem) (ddhi 
floben auf, hinauf, aufi)); antár-as- ((sich in etw. hineiiasetzen 
od. hineinsenkeni> (antár (áns innere hinein»); ásd ((sitz, wohn-
sitzi) (GBASSM. Wb. 187—90.) || Av. áh- (pr£es. 3. asU) ((sich 
setzen, sich niederlassen, sitzen; verweilen, bleiben, aein»; gör. 
•^aai, '^orai (GBIGER Hb. 204.). 

L. BüDENz: MUgSz. 797. 1. — A ((fallen» jelentésnek itt föl
tetsző ((sitzen, sich setzen, sich niederlassen»-féle alapja jelentkezik 
még a magy. es-ik székely alkalmazásaiban, melyek közt: meg-esik = 
(tmegiilepszik (a fölzavart folyadék)* és ((megapadó; l'é-esik = 
((leszáll, lelohad (a kelő tészta, a daganat"; MTsz.). Alaki szem
pontból megjegyzendő, hogy a vogul is-, mordv. oza-, cserem, voz-, 
vaz- megfelelőkben egyszerű s (> z) s nem s, s, vagy é áll szemben 
a magy. es-ik töbeli mássalhangzójával; minélfogva emitt a s nem 
tekinthető a közösség alapjául szolgáló legeredetibb ejtésnek (úgy 
mint pl. a magy. savanyú = mordv. m2)ama, cn;[)ani(i. cser. s<y)a, 
KojM, ziirj. som, votj. kim stb., vagy. a les- = vog. ULs-, las-, loq,é-
szavakban), hanem csak a .5- valamely okból keletlcezett változatá
nak (úgy mint pl, az ó's, ís = vog. jis, is, osztj. is ((alt)), cser. 
-izílj ((fráter senior, patruns)) szóban; 1. MTJgSz.). Van ugyan 
a permi nyelvekben is né- nem egyszerű s-vel; de ennek bizony
ságára nem sokat építhetünk, látván hogy a magy. szív, vog. sim, 
osztj. sem, savi, mordv. sedi ((herz» szónak is zürj. sölöm, votj. 
áülcm áll szemközt s szintígy felelnek meg az árjasaííf (szkr. gata-, 
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av. sata-, osazét sade.sddü) (iliunderta szónak: zürj. so, votj. én 
{=magy. száz, EV. sat, osztj. sat, aöt; de: mordv. sada, s'ado, 
cserem, s'uda, síidő, tehát az ,s' közös fejlesztésével*), valamint a szkr. 
sahasra- dtausendu szónak: zürj. surs, votj. suns, éurs ( = vog. 
satér, sötér, mely mellett EO. sorés, déli íores, (arás valószínűleg 
zűrjén jövevényszó). A száz szó itt idézett megfeleléseinek példája 
láttatja, hogy az eredeti s-nek s felé való hajlása már azon árja 
területnek lehetett hajlandósága, honna-n a finn magyar nyelvek 
ily eredetű szavainak egy része került. B fölvételre alapot nyujta-
na,k a magy sür, sarok; köles, haris; kast, ostor, ezüst, üst, 'üstök, 
isten; becs és köcsög szavak is (1. e czikkeket), melyekben t. i. szin
tén s, illetőleg ebből fejlettnek vehető 6 áll szemben árja s-nek. 
Jól meg is érthetjük e jelenséget, ha számbavesszük, hogy eredeti 
árja, illetőleg indogermán s igen sok esetben s többféle helyzetben 
(többek közt a st hangosoportban is) változott s'-vó az iránság terén 
(1. HÜBSOHM. Pers. Stud. 232. s köv. 11.). Ezzel magyarázhatjuk az 
egyébként értelemben és alakban pontosan egyező szkr. as- nsitzen, 
sich setzen, sich niederlasseu)) viszonyát is a magy. es- és zürj., 
votj. US- igéhez, melyek egyszersmind úgy mint a vogul is- a a -tu 
reflexivummal (1. BUDENZ : Összeh. Alakt. 95.) képzett finn is-tu-
az árja elemekben gyakori magashangúságba való hajlást észlel
tetik'*'''') (1. erre nézve fönt az ének czikkét: 86. sz.). A mord. oza- és 
cserem, voz-, vaz- alakok az eredeti mélyhangúságot tükrözik az 
árja (1 (a) hangzó oly alakításával, mint pl. ezekben : mordB. éokol 
iinaehtigalL) = szkr. gakuld- dvogeb) (1. fönt 53. sz.) | cserem, ongo 
(itürangeli), finn onka- nangeli) = szkr. d,nka-, av. ankii- dhakeni) 
(u. i. 1̂ . sz.) 1 mordv. ura, üra, finn ora «pfriem» (magy. drr) = 
szkr. ara «ahle, pfriemu (u. i. 12. sz.) | finn orpo, orvo dwaiseu, 
mordE. uros, urus id. (magy. «''TOa^=szkr. árhlia- nklein, schwachi> 
{u. i. 17. sz.) I finn hota, mord. kudo, cser. kuda (magy. ház) = av. 
kata (1. u. i. alább). A cseremisz szókezdő i; járulék-mássalhangzónak 
analógiái: í'fií'cí, î íVrM dalile, pfriemn (Lfent 13. sz.) \ vadar,vodar 
aeuteri) (mordv. odar, finn utarj = szkr. üdhar- id., gör. ou-Sup (a 
litvánban csak: üdruti «eutern, tráchtig sein meistens von sáuen)>; 
a finn-mordv.-cser. alakoknak eminnen való származása kétesnek 
jelezve: THOMSBN Berör. 234.1.). — Látszólagos nehézséget képez 
a szlír. as-igóvel való egyeztetés ellenében azon körülmény, hogy 
a zürj., votj. ?(íí-nak cansativuma: uéköd-, uskit-, minek alapján 

•>=) SETALA és GENETZ (Journal de la Soc. Finno-Ougr. 16.) az 
ily esetekben a ,s'-t a finn-magyar nyelvközösség ősi korából szár
mazó hangnak magyarázzák. 

"*'*) A zürjén-votják ?(s- előbbi magashanguságára nézve v. ö. 
NyK. 25 : 173. 1.; a finn !Sí7.t-han a képző hangzója még őrzi az 
eredeti mélyhangúság n,yomát. 
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BxJDENZ az es- igének és rokonságának eredeti alakját .s'/i;-val (így 
ssks-) képzeli. Ámde, hogy az s/i-val történi) ejtést régibbnek ve
gyük, az ellen a mordv. oza-, cser. t-as-alakok szólanak; mert e 
nyelvekben a szóközépi sk teljes épségében (vagy é, s-vé változva) 
szokott megmaradni (pl. finn keske- nmittei) = mordv. kesk, keska 
(ihüftei), kucka «mitte»; észt kosk dgrind am kopfe" = cser. kokSa; 
frequ. -sk képző = mord. -ks, -ks, cser. -«; finn kahdeksan ((acht» 
= cser. kandakse, mordv. ka/ksa, kavkso,- yhdeksan «neuni) = cser. 
indekse, moxd'V. vvliksa, vejkse; űnnpaska <imerda» : v. ö. mordv.. 
fiskege-, cser. pusked- ddurchfall habén» stb.). Másrészt az egy
szerű, továbbképzés nélkül való zürj., votj. ué- ((fallen)) ige nem is 
mutatja a ék hangcsoportot (pl. nom. verb. uéon, uéié; nem: uékon, 
uskis), míg a hol a ék hangcsoport tényleg eredeti, ez mindenütt 
szokott jelentkezni, pl. miék- ((v?aschen)) ( = mordv. muske-, cserem. 
mosk-, musk-, észt mosk- id.): nom. verb. miskon, miskis; szintígy 
a votj. kus, kis ((hnfte)) nominativus mellett a t ö : kusk-, kisk- (pl. 
birtokosragokkal: kusM, kuskid, kuskiz, inetrum. kuskin). Mindez 
azt mutatja, hogy az usköd-, uékit- causativumban a -k már nem a 
tőhöz tartozó; hanem — a mint már BTJDENZ maga is fölveszi 
összehasonlító alaktanában (68.1.) — képzöelem (v. ö. zürj. petköd-
((herausführen, herausziehen»: pet- (dierauskommen)); votj, capki-
((schlageni), catisat. éapkit-: magy. csap-). Nem jöhet tekintetbe a 
magy. es- és társai eredetibb hangalakjának megállapításában a 
magy. essö, ess ((pluvia», melynél okaink vannak annak fölvételére, 
hogy az es-ik igével csak a népetimológia kapcsolta együvé. 
(1. n. i. 92. sz.). — Megjegyezzük még, hogy TOMASOHEK (Pam. 855.) 
a cser. vaíi- ((fallen» szót a vakhl van- ((mit wncht niederfallén» 
egyezteti; de ebben éppen a ((fallen)) jelentés a járnlékelem : v. ö. 
av. vaz- (cwiichtig u. stark sein ( = szkr. va^- ((kráftig sein))); 
innen: av. vázra-, szkv. vagra- ((keule)). 

92. •''Magy. essö, eső «plnvia, imber; regen (dara-eső ((psecas; 
graupenregeni); havas esö ((pluvia3 nivibus mixtíB; schneeregen»; 
jég-eső ((grando; hagel»,-s(ípo?'-esó'«imber, nimbns; platzregen»).— 
ess (ees KeszthC.) ((plnvia; regen» (urnák essi es harmati: ((omnis 
imber et ros domini)>, BécsiC.; meghewlhjen mynt az essen tudo
mányom JordC.; esseth aad n. o.; NySz.); es, fis (Bzilágy-m.) id. ; 
e^sses (Göcsej, Zala-m.) ((esős; regnerisohi) (MTsz.). — ess- (esseni, 
essiitt, essene, esseget; Székelység), cs-, «s-(Baranya-m.; Szilágyság, 
Kolos-m.) ((pluere; regnen» (ess az essö, esseni akar, es áz es ; 
MTsz.). 

< Kaukázusi: abadzech vues'pi, naf^h kabardin os)[, 
osxrr, sapszug viíor/i, szvanét u6;;(a öregen)) — abadzech vueé'xü, 
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uafsi, kabardin uás, abcház as'i, asse, atci, udi üii, buduch, 
dzsek ii£, dido isi, avar ezu, 'azo nschneei) (EEŰKBET : líank. Spr. 
116, 124.). — Összetétel ezekből: abadzech (v)uase, sapazug 
(v)ucdo, (v)uaziié (abcház iVy'a'tttFsLAB;a-í:;̂ i-awEECE.)«Ilimmel» 
ésűsecsencz/i, iid yj «wasser)i (rútul jgtí, buduch, dzsek, chin-
nalug xad, águl /ár, yjd, arcain x^n, yan, czacliur yon id.; u. o. 
147.); grúz;>'m «bach», csecsencz;/'ttoa, ingilöj//ceuid. (u. o.43.). 
V. ö. az utóbbiakhoz még: kürin ci, abadzech, kabardin, sapazug 
psi, tabasszarán sar, sed, varkun, kubacsi, kaitach, akuáa sin, 
Iák síin, ssin, scin, avar thlin, and, karata thlen, dido thli awas-
ser» (u. 0. 147.). L. alább Sihindr czikket. 

Mi sem látszik természetesebbnek, minthogy a magy. essö, 
eső iipluvia)) az es-ik dcaderei) igeneve annál is inkább, minthogy 
köznyelvhasználat szerint is: a az eső esika. Mégis van a szó ily 
magyarázatában egy-két bökkenő. Az egyik a hosszú ss az essö, ess 
((ipluviai)), ess- ((ipluere») alakokban, melynek az es-ik (dcaderei)) 
igénél, mint föntebb láttuk (91. sz.), nincs semminemű etimológiai 
alapja. A másik a névszói ess, és alak a régi nyelvben s nyelvjárá
sokban (s ehhez a göcseji essö-s = esős), melyet igenévnek bajos 
magyaráznunk hiányozván végzetéről az -ó', vagy másféle alkalmas 
képző. Nem nyugtathat meg bennünket e tekintetben az az eddi
gelé dívott magyarázat, hogy itt hangváltozás útján kopott voliía 
az igenévi képző; mert ezt nyelvtörténeti alapon nem lehet bizo
nyítani a érthetetlen is, hogy miért törtónt volna ez éppen egy ily 
esetben, az •''ásó'-nél, vagy essó'-nól, midőn nem történt a wásó'-nél, 
késő-néí és «'sónál. Végül figyelembe veendő, hogy a régi nyelv
emlékek külömbséget tesznek az es- ((caderei) és es- (ipluere» igék 
ragozásában; amaz ugyanis ikes , ez pedig i k t e l e n , pl. a Do-
monkos-codexben : (degottan eseek az ev supprioranak labahozD ; 
de (lesaev ees valan; a Müncheni codexben : na vac verembe esio); 
de ((fel fenleti 5 napiat iocra es gonozocra, es es igazacra es ha-
miasacra)) (NySz.). Mindez okok a Icót szónak különválasztását 
javallják s jogossá teszik a kérdést, vájjon nem volt-e a magyarban 
is valamikor egy különálló (azaz nem csupán jelző, vagy körülíró) 
nevezet az «esőn-re, úgy a mint van ilyen minden rokon nyelvben 
(vogul rd^w,^ ÉV. rakw, TV. nt/ (íregeni); rdkw-, rakw-,_ rukhul-
((regneni) | ÉO. jom, jert ((regem), jertl- ((regnenw; 10. jert, SO. 
jom, lopat ((regeni) | zürj. aer üxegexx)),zer-,zermi- ((regnenw; votják 
zor, zor- id. | cserem, jiir, jur- id. | mordvM. pié-,_ pis- _((regnen, 
Bchneieni), í̂úe??!, jwse?;i ((regem) ; mordB. piz-, pizeme^iá. \ finn 
saíee-, nom. sade ((regen», sata- (íregnen, schneien»; észt sadu, 
gen. sau, saju «regen)), sada- ((regnen, schneien)); lív sad, sada- \ 
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kolai lapp a,br, obr «reg6n)> stb.) s mint van sajátos szó a 
magyarban is a nhÓD-ra. Tapasztalván, bogy árja, illetőleg kauká
zusi eredetűek a naagyarban az ár (díiucttisi)), csaták, csajli, köd, 
hó, felhő 8 több más e fogalomkörrel kapcsolatos szó, lelietségesnek 
kell elfogadnunk, hogy ugyané területekről az «esö» igazi nevezete 
is kerülhetett. Alkalmasan kínálkozik e czólból egybevetésre a 
kaukázusi nyelvek vues'pi, vunsy^i, osx, uc-/a «esöi> szava, illetőleg 
a közös (légi vizi) értelem alapján ehhez csatlakozó, ugyanazon 
ÖBSzetéti elemekből álló vues'pi, ua&'si, uds, ass'é, Mi, ii£ öhó)) szó, 
mely egész jól megmagyarázhatja az ens, és alakok egész hangalko
tását; íigy hogy e mellett az essó'-t, s különösen az usö ejtést nép
etimológia eredményének gondolhatjuk, mely Gömörben már esés 
(esés) képzést is alkalmaz a npluviai) fogalmára. Az igei ("pluerei)) 
megfelelőt sajnálatomra nem találom kaukázusi forrásaimban. 

93. Magy. es t nvesper; abendi) : est-vei, estve, este (székely 
ösíM, palócz esve; nestorfeií/Ze'Aesholualiglan^MünchO.; testveiére 
marad)! DomC.) nvesper, serum; abendi) (NySz., MTsz.); est-ig, 
tisteii-estig (lad vesperum; bis abend»; est-i, est-véli, estveli "ves-
pertinus; abend-» (dél-esti npostmeridianus; nachmittags-i); esti 
idő, délesti imádság); esteled-ik, estül- dvesperascit, advesperascit; 
es-wird abendi) (NySz.); esteleg- (Székelység) (lesteledni kezd; es 
fángt an abend zu werden» ; bii-estell-ik (Heves-m.) dbeestelediki); 
estenden, estenden, estennen, estiinnen «estefelé; gegen abendi) 
(MTSz.). 

Vogul: ÉV. tíí «abendi), dfi, Btiáii (labends, zur abendzeiti) 
(eHi-palái' jSmts neste felé vált az idői)); eta-yqtéldtél, éta.. .yqtélá, 
étin-yq^tél utagund naoht)) | KLV. zt'á (labendsi) | ALV. iH (labend; 
nacht)) (mot l( ngestern abends)); üt (iheute nachti), if-ala ddurch 
die nachti)) ] KV. li nabend)) (li-poqlaV pats (leste felé jutott az 
idö»), ?/'i (labendsi), iii-latél nesténkénti) | PV. jé( nabendi) (jeidi 
joyts «er kam abendsu) | TV. itu,jitM (labendu (jUusüs «derabend 
kamii), itan, ituti/n «abends». 

Osztják: ÉO: Jetén «she-üá)>,j5tna (t&benáa«, jétna-pelka (ige-
gen abendi) (AHLQ.) | 10. idai, idaina «abends» | SO. itn, PO. itten 
id. (CASTR., PÁPAI). 

Finn ehtoo, ehto ovesper, tempus vespertinumi) (piiiva on 
ehtoolla ((sol ad occasum vergiti); ehtoona Bvesperii)); elitoise-
(nom. -oÍ7ien) (ivespertinusu | észt ohtu, ohta (labendi) (ehtul «am 
abendi)) | vót shtago, lív ü'dog, vepsz cht övespem. 
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Lapp: Lule iektu, ikto Bgesterri))) | Pite iktu, éktu id. (HA
LÁSZ) I Fm. jifti,jikti <(gestern)) | Bn. jehti id. | ío]ai jiekta, jekta, 
ieyta, joyta «geatexn», jiktíj «geatrigi) (GENBTZ Wb. 42.). 

V. ö. szkr. aktú- (nemin, aktus, acc. aktiímj «nacht», aktá-
(nomin. aktd) id. (GEASSM. Wb. 4, 5.); aktú- ((dunkle farhe • 
dunkei, nachti) (BE. Skr. Wb. 1 : 12.). 

L. BüDBNZ : MügSz. 799. 1.; SETALA : Aánnehist. I : 198 ós 
NyK. 2 5 : 347—350, 26 : 194-197 , 310 -315 . 11. — Pontosan 
egyezik a szkr. aktú az idézett finn-magyar adatok hangalkatával, 
számbavéve a szokásos a ~ e (i) hangnaegfelelést (1. fönt 75. sz.), 
mely mellett a finn^«/iío, lapp ikto véghangzójának mólyhangúsága 
az árja megfelelő (a, uj hangsúlyos voltával magyarázható. A lapp
ban jelentkező j szókezdőt járulék-mássalhangzónak vehetjük (1. 
erre nézve fönt az ének czikkét: 86. sz.); szintígy az egyes vogul
osztják nyelvjárásokban mutatkozót.*) A magy. est, vogul et, íí'stb. 
egyezésére nézve e tárgyról írott külön fejtegetésemre hivatkozha
tom (1. különösen: NyK. 26 : 315. 1., hol az e.s-í-et a vog. gt'í, íti, 
illetőleg xoli-t (íreggeli) alakoknak megfelelöleg az éjt-smka, éjt 
által, holtai, holta kelve határozók -i-jével szerkesztve "^et-t helyett 
valónak értelmezem). A finn-magyar megfelelők sajátos «vesperi) 
jelentését érdekesen világítja meg azon tény, hogy a szkr. aktú-
nemcsak (inachti), hanem ennek ellenkezője «licht,tageshe]le,glanzi> 
értelemmel is járja (GBASSM. "Wb. u. o.), mely alapon összefüggnek 
még vele a gót 'ülitvo «die allerfrühste morgendámmerung, eigent-
lich noch die vorausgehende letzte nachtzeit» és gör. áxTÍ? (lerster 
morgenstrahli). Az csí-nek s társainak már az árja eredetiben gyö-
kerező'*'"*') alapértelme e szerint a ((világossággal küzdő homályu, 

^) V. ö. erre nézve: EV. apér ((gewandtheit, listn; a.prin 
((gewandti), apérl- (ígeschickt seinn—PY. jepriii (igeschickt» : szkr. 
aprd- (itátig, eifrig)) (GEASSM. Wb. 180.) | ÉV. eri' (tö: err-J «ge-
sangi), Sr;-- ((singenu; ÉO. ar ogesangi), árrl- ((singenn; 10. ara, 

, SO. áre-/ (igesangi), 10. arg-, ark-, SO. írg- ((singen» — LV. jSri, 
TY. jani, éru ((gesangu; TY.jerk- (isingenu: szkr. arM- (died, preis-
gesangi), arc- «singen» (u. o. 108—9.) | ÉV. Ssérma. ((scham, 
schandei), üsdmtayt- ((sich schámenn, KV. iisérém (ischam» —ALV. 
jesérma, PV. jesérém id.; ALV. jifsémta/J-, PV. jesémtayj- flsich 
schámenii : osszét: dig. (x/sarmi, tag. áfsdrm (ischande», &y. fsa-
rema- «scham», ujper. sarm id. (HŰBSOHM. E O . 38.) | TY. jimlcit-
((heilenu: tat. im ((arznei)>, imlci-, csag. aml'i- ((heileni) | ALV. jes 
((Verstandl), TV. is id.: tat. is, csag. es id. | ÉV. jipi', I0.jiha,80. 
jipey,jivey ouhu (strix bubo)i), ÉO. ipi, jipi id.: v. ö. török iöe/í, 
ebek, iUk^ipik Bwiedehopf (iiOTaTyíÍKa»; BUDAGOV I : 176.). 

*^) GBASBMANH szerint ez a két aktú- összefügg egy harmadik 
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vagyis a «szürkület)), ügyanily értelmi viszonylag észlelhető a ném. 
morgen, gót maúrgins és ószlov. mvhknati (idunkel -werdeni) (kis
orosz zmrők «clammening»), valamint a német dcimmarung és a 
szkr. tdmas- dfinstemiss)), magy. reg, reg-vei és éjszaki osztják 
rtnim, rifikim nnebel, dunkelheiti) közt (1. SOHBADBK: Sprachvgl. 
u. Urgesch. 452. és BUDBNZ : MUgSz. 649. 1.). — Igen hasonló szó 
a magy. esí-hez a szkr. dsita- «nacht, dunkeb) és «dunkelfarbig, 
schwarzi) (GBASSM. Wb. 154.) = av. ühita- nunrein)) (JUSTI Hb. 
54.); de tekintettel a közölt rokon nyelvi alakokra, melyekkel né
zetem szerint a magy. est is egyeztethető, inkább véletlennek tulaj
doníthatjuk az alaki és jelentésbeli találkozást. 

94. Magy. es ter (Erdövidók), észter (Háromszék) ((meddő, 
magtalan; unfruchtbar, geltö (MTsz.); ester paréj ^^hliinm; man-
gold)) (PÍRIZ-PÁPAI ; NySz.). 

MordM. ashr, jditsf «gelt, güsti) | mordB. dMir id. (PAASO-
NEN: Kielellisiá 7.). 

Finn aktéra «gelt, güst» | észt aher (gen. aktra) ngüst, nicht 
milchend; nicht einbringend, unfruchtban). 

< Szkr. start- (nomin. -is) ((unfruchtbar, nicht gebárendi) 
(weib, kuh; GEASSM. Wb. 1589.) || Ujper. saíar-wara, sutur-van, 
astar-van «unfruchtbar» (HOEN 158.) || örmény sterg «unfrucht
bar» (ster^-ana-m, ster^-i-m «unfruchtbar sein))) | gör. oteípa 
((unfruchtbare (kuh)i); lat. sterüis «unfruchtbar)) | gct staírS 

íi/cíM-szóval, melynek jelentése : (isalbei) ('aji.f-((schmieren, sal-
ben, schmückeu))). Szerinte: akta- ( inach t , ala göttin neben uMs 
genannt, ursprünglich: ,die g e s a l b t e , g e B c h m ü c k t e ' [von 
ang-, part. akta-]. Die schwarze, mit funkelnden sternen gezierte 
farbe ersohien den vedadichtern, ebenso, als ein s c h m u c k d e s 
n a c h t h i m m e l s , wie die rote als sehmuek der morgenröte 
(tisas). — ahtú- «ursprünglich die ,salbe'. Dieser begriff spaltet 
sich dann ferner naoh dem unter akta bemerkten in zwei schein-
bar entgegengesetzte begriffe, indem a/rtó-einerseita die l i c h t e 
t a g e s h e l l e , anderseits das s t e r n e n g e z i e r t e d u n k e l 
des nachthimmels als s c h m u c k bezeichnetn. — ÜHLENBBOK 
etimológiai szótára szerint: aktus ((dunkel, naoht, licht, strahh), 
eigl. ((z w i e 1 i c h t, d á m m e r u n g)); vgl. akta und ausserhalb 
des indischen lit. dnkstl frühe, apreuss. angstainai ((frühe, mor-
gens)), gr. ö.mL<; (istrahb), got. ühtwö, anord. ótta, ags. iihte, ahd. 
(I frühe, morgendámmerung)) (2. 1.). 
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((unfruchtbari), tíjfelnóm. starke (íjunge kuh, die noch nieht 
gekalbt haU (HÜBSOHM. Arm. Gr. 1: 493.). 

Ide valók még a szlávság köréből: bolgár sterica ugelU (ovci 
sterici ((meddő juhok)», szerb Mrkinja, tót stira, stiriak, scuriak 
((hermaphroditus)) (MIKLOSIÖH EW. 322.), mely utóbbiakhoz csatla
kozik mint átvétel a magy. csira (ihermaphröditus)) (tájnyelvileg : 
stira, scsira). Már régebben kifejeztem azon nézetemet, hogy össze
függ ezekkel a magy. estev is (1. Ethnogr. 8 : 20.); de ha a magyar 
szó közvetetlenül a szlávságból került volna, a szláv stera másául 
^esztera, "^észtere, "^osztora-i&le alakot várhatnánk. Tekintetbe véve 
ehhez, hogy a magy. ester-nek a mordvinban és finnben is akadnak 
szoros egyezései a nélkül, hogy ezeket a történeti kor nyelvi érint
kezéseiből magyarázhatnók, e szavak kapcsolatát árja területről 
való közös régi átvételnek tarthatjuk. Hangtani szempontból jelen
tős körülmény a magy. ester és mordvin ashr, asllír alakokban 
•egyezően mutatkozó st (s(), mely st helyett ejtve iráni hangsaját
ságot tükröz (1. erre nézve fönt az es-ik czikkét: 91. sz.). Hasonló 
irányban tanúskodik az egyező magánhangzói előtét, a minő jelen
ség már az óperzsából is igazolható, de főkép az ujperzsában és 
az osszétban gyakori (v. ö. pl. ujper. abrü (iaugenbraue» = szkr. 
hhrü-; istak, siták (izweigi) = pahl. sía/i; ustan, síUun ((saulen = 
&v. stüna-; iLstdr, síitör (iroasa = av. staora- ((zugtier»; aspand 
(irautei) = av. spenta- \ osszét (ifsad ((heern = av. spdSa-; drtoad 
((verwandteri) = av. bratar ((bruder»; aysdz ((sechsD = av. yjvas ; 
áysdio «nacht)> = av. ysaxi; cirfig ((augenbraue» := szkr. bhril-; 
L'HÜBSOHM. Pers. Stud. "171—174. és EO. 74--83.11.). Hogy ekkép, 
azaz iráni alapon magyarázzuk az esíer-ben s rokonnyelvi másai
ban a magánhangzói előtétet s nem a finn-magyar (illetőleg altáji) 
nyelveknek jövevényelemek szókezdő mássalhangzó-csoportjain 
alkalmazott ismeretes eljárásával, arra különösen a finn ahtera 
alakja szolgáltat okot; a mennyiben t. i. a finnben a szókezdő 
mássalhangzó-csoport eltávolítása nem ily módon, hanein az alkal
matlan hangelemek egyikének (esetleg többjének) elejtésével törté
nik, igy: finn sciva.s. észt teivas ((zaunstange, pfahl» = litván 
ste'has; finn raatas ddrosseli) = litv. strázdas, f. lnuta ökostn = 
\i\,i.szlüta(\. THOMSEN: Berör. 83.); í.luotanmi ((teller,schüsseb) = 
or. ÖJiiOflo; f. raaviattu nheilige schrift, bibeli) = or. rpanOTa; 
i.rddhka ((peocatumu = or. rp to ' i ; f. risti ökreuzi) = itpecrja; 
keleti finn ía-Místt dhölzerne schalen = vepsz stauts, or. OTaBeiüí. 
(1. MiKKOLA: Berührungen zwischen den westfinnischen u. slavi-
schen sprachen 89, 109, 110, 129, 164. 11.). 

95. Magy. ezfek (r.zflk BécsiO.) ((partes Aquilonis, septem-
triones; nordeni) (nna2}kelet ellen es napnugat ellen, ezfec ellen es 
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del elleni); dehegi kh-alnenac leána iö ezfehnea kiralahoz : íilia regis 
Austri veniet ad regem AqnilonisD; nelvalaztatic 5 hegenec fele 
ezfekre es ö fele délre : separabitur médium montis ad Aquilonem 
et médium ejus ad meridiemn ; <ia fekete louac ki mennec vala 
ezfeknek földebe, es a feierec ki menenec delnec földére» BécsiC, 
NySz.). 

V. ö. osszét: tag. aj/saw, eysaiv, aysaio, áig. aysawa, aysawe 
(inachti) I óperzsa ^^sajja-; yjapava «des nachts)) ; av. yjap-, 
ysai^an- «nacht)) (locat ysafne, ablat. ^'S'i/wö, plur. nom. ;;(safnn); 
palil. sap, sawdk, ujper. seb, Sah, miv, kasfini seiu, kurd s&w, 
&i^m.spa,sapah, balüőlsa^), vakbl líiib, sighni sah, szaric[ölí2'a&, 
mindzsaní yjáiva, ;(asáiva, zaza kiu «nachti) || szkr. ksáp- (nom. 
ksapá) flfinsterniss, nacht)>, gör. OXSTCÜ) etc. (HORN 171 ; HÜBSOHM. 
BO. 26; ToMASOH. Pam. 750; JUSTI Hb. 94; GRASSM. Wb. 362.) 

Hangzásában a Bécsi codex ezfek szava az osszét dyscitv-hez 
csatlakozik legszorosabban, melyhez képest még a pahl. saivcik 
képzőjét mutatja, vagyis összerántással e helyett való : *aysáic-a.k. 
A ys hang-csoport mutatkozó egyszerűsítése olyan mint az asszony 
szó (v. ö. achscin HB. ós osszét a)[sin ((herriiD) ; 1. fentebb 18. sz.). 
A középső d elisiója akár iráni területen is történhetett (v. ö. osszét 
yjirgdjs fimauleselu = osszét j/íM'áV/ «esel» + íifs dstuteii és magy. 
öszvér, a Schlágli Szójegyzékben: ezper := UN. aspti- npferdi) és 
av. yara- «esel» ; 1. alább); de lehet magyar hangtörténeti fejle
mény is, mint ezekben: sárkány = kún sazagan, ecztes = eczetes 
(ószlov. ochi'h, újszlov. ocet iiessig)) stb.); v. ö. Asatocmthu (oklevél-
beli helynév = ásványtó), Erezteiven {= eresztvóny), Kesekeii {= 
keskeny) stb. (1. NylL 25 : 147, 148. 11.) Igen kiiiönös, hogy az 
czfek, mely eddigelé csupán a Bécsi codexböl ismeretes, emitt 
többször mint a (ímeridies, partes Austri» fordítása is szerepel, 
mi sehogysem egyeztethető a szónak azon éppen ellenkező értelmű 
alkalmazásával, melynek példáit föntebb idézzük. Hogy ez utób
biakban a fordító határozottan csak «éjszaki)-ot ért az ezfak alatt, 
világosan kitűnik abból, hogy a ndéllel» szembeállítja; de ezen 
körülmény kizárja azt, hogy ugyanazon fordító másutt megint 
II déli) jelentésben használja ugyané szót. Nyilván tévedéssel van 
itt dolgunk, melynek képzelhető alapja az lehet, hogy az e^/e/r-nek 
kétféle alkalmazása nem ugyanegy fordítótól ered*), vagyis hogy 

*) Megjegyzendő, hogy a codexnek első és második kézírásá
ban egj'kóppen előfordul mind az «éjszaki)-ra, mind a (idél«-re 
való alkalmazás; de mint YOLP GIÖKG-Í a kiadás bevezetésében 
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mástól származnak a Bécsi codex eredetijének ama részei melyek
ben az e^/ő/í«éjszaki, s mástól, melyekben «dél.) értelemben fordul 
elö. Ez utóbbiról azt kell föltennünk, hogy a magy. ezfek igazi 
jelentésével nem volt tisztában, mit könnyen megérthetünk abból 
hogy a szó etimonja itt nem oly világos, mint pl. a napkelet, nap'-
nyugat, del, vagy éjszak kifejezésekben. Hasonló jelenség hogy a 
csá, csálé marhaterelö szót, melyet a közlök nagy többsége «balra» 
értelemben ismer, némely közlö «jobbra« magyaráz (1 MTsz) mi 
ha nem egyenesen hibás adat, magánál az illető vidék népénél is 
csak osszetévesztés lehet, minek jó oka van abban, ho"y a szó ere
deti értelme nem tetszik úgy ki, mint pl. ei jobb és &aZ szavaknál, 
melyeknek helyes hasznalatát sok mindenféle egyéb nyelvi alkal
mazás biztosítja. — Talán az itt tárgyalt iráni szó van a rokon 
nyelvekben egyedül álló mordB. coks^e, coksnet «abends» szóban 
IS, melynek utórészekép t. i. igen jól illik a mordE. ska «zeit.. 
87,0 (te skane cjetzt, zu dieaer zeiti), te skas «bÍ8 zu dieser zeiti. 
kona skasto «als, wann, zu weloher zeit..). Az itt föltett metathesis 
(t. 1. éo-kéne e h. *coskne, no-skane «zur abendszeitu) analógiái-
mordM. iiska dkühli) = mordE. akse id.; mordM. aksírks ((aufge-
rausperter schleimi)= mordE. aksurks'ée askurks id. (1 PAASONEN-
Mordw. Lautl. 69. 1.) ^ 

96. Magy. év, ev (aceus. eve-tj «pus, sanies; eiter»; eves 
(ipurulentus, saniosus; eiterigi); eved-: evettse'g npus, sanies; eiteri); 
evedz-ik (Moldva) «gyűlik, gennyedi) (NySz., MTBZ.), 

Yogul: EV. sai «eiteri) (sam-sai «augenbutteri)); sajj- din 
eiterung übergehen, faulen, verfaulen» (yulaném xot-sajje'it «meine 
fische verfaulenii), sajt- (causat.) | KLV. sai ((eiten) (nulm-sai 
<ieiter der mmdei), sam-sai (iaugenbutter»),- sáj-, sajent-, sailayt-
(ifauleni) (noul pusn kivan-sdjim «das fleisch ist ganz verfaultn, 
sajenti nes fault»), sdit- (leiterni) (nulmém saiti (ímeine wunde 
eiterti), kwán-sdits uist eiterig geworden», •pel-saitalts id.) ] ALV. 
siii (leiteri) (sam-sai; paU-sdi «ohrenschmalz)) ; id-sai niHCBeHi. na 
BOjii'E) I KV. sai (sam-scii) id.; scii- «verfaulenii (kwalém khwq,té 
sais js,OM'h iiarHiMii) | PV. sdj- «verfauleni), sdit- nfaulen lasseni) | 
TV. séi (som-séi) ; séj- id. (jiw il-séis, séjdntj. 

jó okkal fölteszi (XV. 1.), a BC. már maga nem az eredeti fordítás 
kézirata, hanem erről való másolat. Lehetséges tehát, hogy az ere
detiben csakugyan külömbözö szerzőktől ered az ellentétes értelmi 
alkalmazás. 

16 Munkácsi B. Árjii óa kauk. olomek. 
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Osztják: BO. Rj- (prajs. Klem) «fanlen», lijirn, [ím «verfault, 
fául, sauer» (AHLQU.) | 10. td, SO. liü (ieiter» (CASTBBN). 

Lapp: Sv. sdja, seja, Pite sM'd'a (séja), Pm. siegja (sieja) 
«eiteri)j .s'íy'c- «eiterni), sájak neiterign (HALÁSZ ; BunsNZ : MUgSz. 
802.) I téri sijj, kildini sijj, notozeroi siejj neiter; eitergeschwulsti>; 
sijdiivvu- (igesohwüre bekommem) (GENETZ Wb. 83.). 

Mordvin (M. E.) sij ,si (ieiter» (PAASONEN : Mordv. Lautl. 68.); 
mordM. sli, mordE. sijav öeiterig", sijavt- ((eiterig werdenu (NyK. 
5:201.) . 

V. ö. kaukázusi: chürkilin KiiXa neiter» (myá ddr/i (leitrige 
wundei) ; USLAE-SCHIBFNEE : Hürk. Stud. IGo.). 

A magy. ev s a rokon nyelvek .sáj'-féle alakjainak összeliason-
litásából *sdy, ^sa^-íéle alaphangzás következik, melylyel a kau
kázusi saya oeiten) annál inkább egybevethető, minthogy kauká
zusi eredetű a finn-magyar nyelvek több más testrész- s ilyenekkel 
kapcsolatos fogalmakat jelölő nevezete is (1. alább a láb, lok, seb 
a különösen a mell czikkét). E,Q;éazen hasonló a hangtani viszonylás 
ezek közt: vogul séi nsand», ÉO. SŰÍ', sai, sdi, középobi aéghe id. 
és az ud Ra, ̂ ag «sand)) ( = aboház éa'kuo, abadzech pm'/o, sap-
szug])«a.;/o, 2Jsa;/íto id. ÜSLAB-SOHIEPNER: Ud. Stud. 9 1 ; EBOKEET: 
Kaukas. "Spr. 120.). 

97. Magy. ezer «mille; tausendu ; ezercd, ezrad-ik «millesi-
mus; tausendste»; ezredes (eziiredes Háromszék, ezöredös Somogy-m.) 
<(chiliarcha, ehiliarchus; millenarius; oberatn (NySz., MTsz.); 
eeres, ezeriís, ezörös «milliarius, millenarius; tausenderu (u. o.). 

Vogul: ÉV. sq,tér, KLV. soq,tér, sötér, ALV. sötér, KV. sötér, 
PV. sg,tér, TV, s^tóra «tausendi). — ÉV. üjrém sq,tréü yjitél hastél 
((isten ezer napjáraI) = ((örökre«. — lí^. sq,térnc, KLV. soqUrné, 
TV. satérén »ezren». — ALV. sötért, TV. sí^térat ((der tausendste". 

Osztják: ÉO. sorés (VOLOGODSZKIJ), mras (EEGULY; NyK. 
11 : 87.) ((tausendi) | 10. táras, SO. toras id. (GASTB.) ; KO. t'oras, 
toros, középobi íürés, íuros (PÁPAI) id. — 1 0 . t'arasmet oder tausend
ste" (GASTB.). 

Zűrjén éiirs ((tausendí ; sursöd dder tausendstei) (WIBD.) j[ 
votják surs, Kaz. surés ((tausendu ; surásdn ((zu tausendemi ; h,rs-
jem ((tausenderi). 

< Szkr. sahásra- (nom. -ram) ((tausendu (dvielleicht von 
,s-«/ias ,máchtig, stark', alsó: ,die gewaltige, d. h. grosse zahl'i) 
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, GBASSM. Wb. 1500.). II av. hazanra- (nom. -ram), pahl. Iiazar, uj-
per. hezm- «tausend»; innen: örm. hamr, kurd JiazSr, zaza 
henzdr iá. \ afghán ^ar id. — K a u k á z u s i nyelvekben: cse-
csencz ezer, ezir, dzsek azar, kaitach, akusa azir, chürkilin 
a'zi7' I kürin azúr, aghzur, águl azúr, agzur, tabasszarán agzur, 
czachur aziir, agziir \ ud hazar, rútul hagzür, agzür, buduch gha-
mr, chinnalug gazir, azar \ kubaosi ozij, varkun azi \ dido azal, 
azargo,-^) avar 'azargo, and ozurugu | karata azarecla, arcsin 
izardo \ Iák azarba (-va, -ra) «tausend)) (JusTi Hb. 316; HOEN 
244; EBOEEBT: Kaukas. Spr. 29.). 

A magy. ezer iráni egyezése egyike a legrégibb e korbeli 
észrevételeknek, melyről már PISŰHEB JOHANN EBEEHABD meg
emlékszik (iDe origine Ungrorum)) müvében (L fönt a bevezetés
ben). Utána említik SOHLÖZBB, BBEBGSZÁSZI (Aehnl. d. hung. Spr. 
111, 121.),FBSSLEE(«Gesch. d. Ungern» függelékében), DANKOVSZKY, 
EEDÉLYI JÓZSEF, PBOZ LEOPOLD (Tud. Gyűjt. 1833. III, 90: m á r a 
szkr. megfelelőre hivatkozva), MÁTYÁS FLÓEIÁN (Nyhas. 4., Finnít. 
Törekv. 56.), JUSTI (Hb. 316.), THOMSEN (először idézve a.vogul
osztják és zürjén-votják megfelelőket: Einfl. 3.), CTJNO (Skythen: 
53.) és DiBFENBACH.-t'*) L. még: NyK. 25 : 378. és Etbnogr. 5 : 17, 
136,139,179.11. — Az árja eredet ellen nyilatkozik HALÁSZ IÖNÁOZ, 
ki (Ia magy. ezer és perzsa liezar találkozását csak véletlennek* 
mondja, a vogul stííeV-t pedig mint összetételt ((isat-er«) avog . 
sat, magy. száz szóval véli összekapcsolhatónak (Nyör 21 : 248.); 
továbbá ANDEESON, ki elismervén a magy. ezer iráni eredetét, két
ségesnek tartja a vogul-osztják és zürjén-votják (lezen) szavak 
összefüggését a szkr. sa/uísra-val. A vog. sq,tér szerinte is a sat 
(icentumi) szót tartalmazhatja elörészében, míg az ettől külön
választandó osztják iaras, t'oras, zürjén-votják surs inkább a SO. 
íaras, 10. söroH, ÉO. .saras, sdres, söres, vog. savié (tmeeri) szóhoz 
volna csatolandó, úgyhogy az «ezer)) fogalom alapja ez volna: 
(ímeer, flut, überflusa, grosse mengei), mint a gör. jĵ óptot is össze
függhet a |iúpo|j.at nfliessens ós 7cX'/](j,[iDpís «íiut, überfluss" szavak
kal (1. Wandl. 111. 1.). 

Hogy. a vog. síjtér a sat acentumö szónak volna származéka, 
az ellen nemcsak a megkülömböztetett hangalak (KLV. sSt, seat, 

+) A kaukázusi számnevekben a -go, -da, -do, :ba végzetek 
determináló névmási elemek; 1. fönt az öggy ozikkben.; , 

••'•̂ ) nVölkerkunde)) II, 238: vezér ~ krimgot./w^er, südslav, 
jezer, jezero, woher das magyarische wort zunáchst entlehnt seiii 
mag; wog. sater ist, wenigstens in, aeiner eran. form, zu trennens. 

16* 
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KY., PV. s3t: KLV. soq.tér, sötér, KV. sötér, PV. .sg.tór; ÉO. sot, 
DO. sát, sőt: ÉO. som, DO. í'ara.s', íw-e.s, átí-es^ szól, hanem fő
képpen, hogy az -ér végzetnek semminemű magyarázatát nem 
nyújthatjuk. Külömben is, ha ez jelző volna, a jelzett sat szót 
megelőznie kellene (v. ö. pl. jani' sat "nagy százi), azaz oigazi 
százi); nem egyszerű sát, azaz «hétii). Nincs is okunk ily erőltetett 
kísérletre; mert ha árja (iráni) eredetűek a hét, tíz, száz számnevek 
és rokonaik, bizvást vehetjük ilyennek a legmagasabb ezer szám
nevet is annál is inkább, minthogy kétségtelenül idegen eredetűek 
a finn tuhante- (nom. tuhat), lapp duhat, mordv. toían, cser. tiseni 
<imille» szavak is (= litv. túkstantis), mint ezt THOMSBN kimutatta 
(Berör. 233.), A többször említett s > í hangváltozással pontosan 
megfelel a vog. sq>tér, noatér, sötér, sötér a szkr. sahásra- alaknak, 
vagy az av. hazanra- ebből következő előzményének."^) Még az 
eredeti szóközépi s, z mássalhangzót mutatják az osztják áores,. 
táras, ioras és zürjén-votják s'it?'.s, surés megfelelők. Az itt mutat
kozó metathesisnek egyéb ̂ esetei; vog. q,tér, ötér «lierr, fürst»,, 
mordM. azúr, mordE. azir, azoro (iherr» (PAASONBN: Mordv. 
Lautl. 85, 86, 89. 11.) —'ÚO. ürt, SO. ort «herr. fürsti> = av. 
ahura- nherr, herrscher; nom. propr. des höohsten gottesn (v. ö. 
áhn- (iherri): JUSTI Hb. 45.) = szkr. ásura- dgeist, gott (von göt-
tern überhaupt; GEASSM. "Wb. 155.) | ÉV. arés, KLV. oq,réé «feuer; 
feuerstellei) = esszét arí' «brennendes feuer, ílamme; feuerstelle 
im zimmeri) = av. atar- (gen. afíröj, pahl. atur, adur, ujper. ader. 

"t') Tekintve, hogy a száz és tiz rokon nyelvi másaival egye
temben inkább iráni, mintsem ind, vagy ősárja alapon magyaráz
ható, valószínűbbnek kell elfogadnunk a vog. satér-nél is az iráni 
származást; noha (a sajátos szkr. szóközépi indogerm. g^, g^i > h 
= iráni z változással jelentkező) szkr. sahasra- közvetö sa'asra 
ejtés fölvételével egész akadálytalaniil vezet a vog. scjtér alakhoz, 
míg az av. hazanra- s óper. "^liazahra- (= pahl. hazZír,- 1. HŰBSOHM. 
Pers. Stud. 218.) föltehető "^sazasra- előzménye a végzetek meg
felelésének kórdéspontját homályban hagyja. Ez utóbbi szempont
ból figyelembe veendő, hogy mint az av. hazanra- mutatja, más 
volt az árja s fejlődésének útja az iránságban midőn a szó kezdetén 
magánhangzó előtt állott s más a sr haugcsoportban szóközépen. 
E kétféleséget tükrözi a vog. síjíer is, mely a szókezdő s-t változat
lanul megőrzi, míg a sr hangosoportét a szóvégen elenyésztette> 
Nincs módunkban megállapítani, hogy az utóbbi folyamat mikép
pen történt: az av. hazanra- iijjmutatását követve lehetne a vog. 
sqtér ösiráni *sazq,ra C^sazanra) megfelelője; de az óper. *hazahra-
(= pahl., ujper. hazar) oly eshetőséget is megenged, mely szerint 
a vogul alak mintaképe *sazahra-i%\Q hangzás lett volna. 
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áder «feueri> (HOEN 4 ; HÜBSCHM. E O . 24-.) | votják suzer (ischwes-
ter»; birtokoaragokkal: surzi, siírzid surziz = mordE. sazor, 
mordM. sazgr, cserem. su;íar, iéiar, cserM. Mar = szkr. svasar 
id. II zürj. vurd «flussotter)) (viirdis «ratte, maulwurfi)) == votj. 
viidor BŰussotteri) = osszét itrd, urdd = av. udra- (lottern, szkr. 
udrá- (ikrabbe, fischotter» (HOBN 295.) | magy. vért dsohiíd)) = 
osszét vart' (< Harrt') = av. vere&ra «panzer, sohild)); 1. Ethnoer 
V : 165. 1. ^ 

Bármily tetszetősnek látszik is ama régi fölfogás, melynek 
legújabban VÁMBÉRY adott ismételt kifejezést (pl. Magy. Ered. 357.), 
hogy t. i. a magy. ezer egyenesen az ujperzsa hezar-nak megfele
lője : alaposan megfigyelve kitűnik helytelensége. Természetesen 
nem lehet sz^ éppen a jelenkori hezar, hanem legfeljebb a régibb 
ujperzsa hazar alak átvételéről; ámde ez is ama legyőzhetetlen 
akadályba ütközik, hogy nem tudunk rá esetet, melyben a szkr. 
s-nek megfelelő iráni/i i';^; szókezdő a magyarban eltűnt volna; 
ellenben megmaradt ez a híd {= osszét ^ící, ;(ed, av. haetu-, szkr. 
setu-), húg ( = pahl./ü/c, av. xvanha, szítr. svasa) és hang (v. ö. 
szkr. svaiul- (igeráusch, das klirren, das brauseni), av. xvan- nklir-
ren») szókban "*") (1. az ezekről szóló czikkeket ugyanitt alább). 
Másrészt nehézséget alkot az ujper. hazar és magy. eziir 
egyeztetéseiben a második szótag hangzójának idömértékbeh elté
rése, a mennyiben t. i. ez utóbbiban nem lehet az é'-t ei-edetibb 
hosszú hangzó (B, é) rövidülésének tartanunk, nem lé^én e fejlő
désnek semmi történeti nyoma (v. ö. ace. ezre-t, plur. nom. ezre-k; 
ezredik), holott világosan mutatkozik az iráni hangzó hosszúsága 
hiisonló föltételek mellett ezekben: vásár = pahl. vMdr, bacár, 
ujper. bazíJr omarkti) ] hamhár = ujper., pahl. anbar, örm. hambar 
<ispeicheri) (v. ö. av. liam -\-]í'par-, szkr. sam-\-Y^paT-: sampuray-
(lanfülleni)); sőt néha eredetileg rövid hangzó nyúlik meg, mint 
pl. ezekben: szekér (v. ö. szkr. gakata- «karren, wagea»), öszvér, a, 
Schlágli szójegyzékben : ezper {= av. aspct- «pferd» -\--/ara (iesel»). 
Minthogy a hét, tíz, száz számnevek is a rokon nyelvekkel való 
közösség korából valók, bizvást föltehetjük ugyanezt a magy. 
e^er-re nézve is, a midőn alapja csakis ugyanazon hangzás lehe
tett, melyből a vog. sfítér is keletkezett. Ez esetben a szókezdő 
sibilans eltűntének biztos analógiája a magy. arany szó (1. fentebb 
14. sz.), az a^<i, e (ej hang-megfelelés pedig úgy történt, mint az 

•>=) Nem idézzük itt a magy. hét szót, melynél mint a vog. sat 
s egyéb rokon nyelvi egyezések tanúsítják, a szókezdőnek mai 
ejtése a magyar nyelvtörténeten belül fejlett, tehát nem a szia-. 
sapta alakkal szeinben álló av. kapta-, ujper. hefi szókezdőjével 
azonos (1. alább). 
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acl-dég szó tárgyalásánál (1. fönt 75. sz) említett példákban. A má
sodik szótag hangzójának rövidségét az árja sr (zr) hangcsoport
nak iráni, vagy akár magyar nyelvtörténeti fejleménynek vehető 
hr változatával (ozer < -^ezehr, *sezehr, -^sazasra) érthetjük; a 
mintamordv. az9r, azoro, vog. qiér <iherr, fürsti) szónak megfelelő 
magy. úr (acc.' ura-t, plur. ura-k) mássalhangzója is e fejlődést 
mutatja (1. ennek ozikkét alább). 

98. Magy. ezüst (ezysth, ezist KulcsC, JordC.) nargentum; 
silberi) ; ezüstös wargentosus; verailbert)) ; ezüstöz- ninargento; 
versilbernx (NySz.). — üst«argentum; silberu ((ipénzemet,üstümet, 
aranyamat elköltöttemu; «nem keresek üstöt, aranyt és drága-
követ))-, NySz.); üst (Eába-, Csalló-köz, Bácska) «ezüst; silbera; 
eleven üst (Ipoly völgye) ukéneső; quecksilber)) (MTsz.); üstos 
(Vas-m.) "ezüstös; silbern, versilbertn (n. o. üstös lajbi: Mátyus-
föld, Nyör 19 : 559.); üsti «variegatus, versicolor; gescheekt, viel-
fíirbig» (NySz.). 

[Yogul: BV. átwés dbleii), KLV. (Jtivés, ALV. atwés iá. (khaim 
aííü^s" (izinnii; khaim (imannchen bei vögelni))> PV. orftwéé «bleii) 
(klu^dm öq,twés (ízmn))) \ KV. oq,tkiüés «blei, zinmi, FKV. q,tkhwés: 
péskén-q. «blei)) (péskén «ílintei)), viarís (}. nzinni) (•maíis n'svogule"); 
TV. aitkhus nbleiu.] 

Zűrjén ezié, ezis «silberi) ; ezisöé «silberhaltigi) ; ezisal- nver-
silbernii. — [ozié, özis, ozis (izinn, bleio; ozUal- «verzimien)); ozUa 
dzinnern, bleiermt] (WIED.). 

Votják azves <isilber»; azveso nsilberhaltigi) ; azvesal- (tver-
silberni). — [uzveú iizinn», sod uzves «bleii), lulo uzves «queck-
silber»]. 

< Osszét: dig. awdeste, tag. aívzist, áwzlst' «silber» 
(HxJBSOHM. EO. 119.); amsist clon (iquecksilbem (don «waBser»; 
KLAPBOTH : Asia Polygl. 97.). 

Már KIJAPBOTH észrevette a votják azvaí-nek egyezését az 
osszét megfelelővel (1. fönt a bevezetésben), mely adatokhoz POTT 
a magy. í^Sst-öt,*) TOMASOHBK (Zschrift f. ö. Gymn. 1875 : 538-; 

•>') L. SraiNTHAL: Zeitsobrift für Völkerpaychologie II, 121: 
nAevzíst, digor avícste ,silb6r', "womit in auíTallender weise mig. 
ezüst zusammenklingt, so dass hier -wahrhaffte ver-wandtschaft vor-
liegen möcbte)). BUDBNZ ehhez a következő megjegyzést csatolja 
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Skyth. 41. 1.) pedig az idézett vogul szót csatolja. A magy. és osszét 
alakok találkozásáról megemlékszik DIEPENBAOH is (Völkerkunde 
II : 238.); szintigy SOHEADBE, ki e szócsoport eredeti területét a 
permi-ugor népeknél keresi"^) (Sprachvgl. u. ürgesch. 261.). Egybe
hangzó ez utóbbi felfogással HüBSOHMANNnak (EO. 119.) és STA-
OKELBEEQnek (Irano-fin. Otn. 5.) abbeli nézete, hogy az awzeate, 
awzist nem eredeti eleme az osszótnak. Finn-magyar téren ANDEE-
soN tesz először kísérletet a szó elemzésére (Wandl. 107.) hivat
kozván az 10. et-va-/ (leiseni) és vog. atioés (iblei» alaki hasonló
ságára, melyből kifolyólag ö a magy. ezüst, votj. azves sth. szókban 
összetételt sejt olykép, hogy az utórész a magy. vas, finn vaski 
(«kupfer»), az előrész pedig a fémnek valamely illő jelzője volna, 
olyan mint pl. az EO. sül-vo-/, navi-vo^ "süberi) szóban, melynek 
valódi jelentése: nhelles, weisses metalli). WIOHMANN YEJÖ is ez 
alapra helyezkedve magyarázza a votj. azwéé szót (Virittájá I. évf. 
33—25. és NyK. 27 : 165.) ennek utórészében szintén a magy. 
vas, finn vasla mását keresve, elörészében pedig a votják bűvölő 
ige Aziz-gureg, Áziz-hun ('<(4.-hegy, -fejedelem))) homályos tulaj
donnevének előtagját, melynek a közlő <iigen kemény, "fehér kö» 
jelentést tulajdonit. E szerint az-veé elemeire bontva ennyit jelen
tene : <i fehér vas, fehér órczi). 

Tekintetbe véve, hogy a magy. arany éa társai kétségtelenül 
az iránságból kerültek hozzánk (1. fönt 14. sz.) eleve is föltehetjük, 
hogy innen kerülhetett az n ezüst)) nevezete annál is inkább, mint
hogy alakilag a magy. ezüst és votj. azveé kifogástalanul egyeznek 
az osszét atüíeste, awzist usilben) szóval. Nem támaszkodhatunk e 
részben ANDBKSON fölvételére; mert nem látjuk okát a magy. vas 
magashangúságba való hajlásának az önálló üst dsilber)) szóban s 

(NyK. II : 159.): «Mondhatnók inkább, hogy a két szó azonossága 
s egyszersmind valami kölcsönvótel tűnik élőnkbe)). 

•*') Ugyanígy vélekedik SOHEADEE az osszét andun, dncUn 
nstahl)] és votj. andan, zürj. je^idon, valamint az osszét arkhoy, 
arkhüy (helyesen: dig. cr/i, tag. ar;(vi, aijii: IÍÜBSOHM. EO. 120.) 
(ikupferi) és votj. irgon, vog. argin, cserem, vörgena viszonyáról is 
(u. 0. 279, 295.), lioha e szavak finn-magyar alapon meg nem 
fejthetök s másrészt bő alaki változatokkal jelentkeznek a kauká
zusi nyelvekben, így: mizdzseghajiíití.n(KLAPEOTH: SprachatlasV.), 
chinnalug aiíía?!, tabasszarán ildan, jaldan, águl haldan, huldm, 
kürin, mtu l hildan, czachur x<''>idan, dzsek galdan, ohürkilin 
sandán, varkun mldan, kaitach sőndcin, kubacsi éaldan, akusa 
candan, Iák scndon, canan, avar caraii <(stahl)) (EEOKBET: Kaukas. 
Spr. 132.) I láz arkina, grúz, mingréh rkina, ingiloi kinaj .neisem) ; 
tabasszarán roghel, rngh, águl ruq, rugh, kürin raq iá. (u. o. 57.) 
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nem értjük ily alapon a végzet -ű-jót, mely az osszét megfelelőkben 
is előfordul. Az 10. et-vay^ találkozása a vog. atwés hangzásával 
merő esetlegesség; hiszen CASTRÉN magyarázata szerint: et iiein-
fach»,címj (leinfaohes metalb), azaz (leisenn. Még kevésbé biz
hatunk az aziz értelmezésében, mely votjákúl jól tudó tolmácsom
nak flórthetetlen BZÓ>> volt (1. Votj. Népk. Hagyom. 187.), más for
rásból nem igazolható s adott magyarázata mindenesetre sokkal 
kevésbé hiteles, hogysem reá következtetést építhetnénk. Külöm-
ben is a «fehér» jelzőnek kiemelése egészen önkényes; épúgy leket 
a közlés szerint az az-iz elöréazének alapértelme a «kemóny», okői), 
vagy más egyéb. Helyeselhetjük azonban ama felfogást, hogy az 
(32ítsí-ben, íiOTes-ben s a velük egybevetett többi szókban összetétel 
lappanghat. Erre vall t. i. egyrészről a magy. üst szó, mely koránt
sem gondolható az ezüst puszta hangtani változatának (1. Nyör 
19 : 559.), más részről a megkülömböztetett elöhangzóval és jelen
téssel egymás mellett használatos votják azves «silber» és uzveé 
(izinni), valamint ziürj. ezU «silber» és ozié «zinn, blei», mely 
utóbbiakból ugyanis világosan kitetszik^ hogy a két szóban közös 
ós eltérő elemek foglaltatnak. Ha azt látjuk, hogy a magy. ón és 
cser. volne, vulna (iplumbum, stannumi) vog. g Í̂Jimása ((argentum» 
jelentésíi, bízvást föltehetjük, hogy az azvéé, ezüst utórószét szintén 
valamely dón, ólomn-féle szó alkothatja. Tényleg hasonló ehhez a 
(iplumbum))-nak osszét nevezete: dig. lid?",-*') tag. zrlii (HÜBSOHM. 
EO. 125.), isdi (KIIAPEOTH: Asia Polygl. 89.), úgy hogy egészében 
ez lehetne a magy. üst «argentum» szó a jelentós oly változásával, 
mely a vog. fíw-ban mutatkozik elénk. A szóvégi hangzó rövidülé
sével s érthető dissimilatióval, vagy talán a régibb hangállapotból 
folyólag (v. ö. magy. ezüst, votj. azves) mai id helyett st, sí'-vel, 
ugyané szó mása lehet az osszét awieste, awzlst' utótagja. Az elő
tagra nézve számba veendő az EO. sel-vo/_, ncué-vo-/ dlielles, weis-
aes metalb) kifejezés, továbbá az «ezüst"-nek finn hopea (észt hőbe, 
gen. hobeda; vepsz liobed, lív öbdi, iibdi) nevezete, melyet SJÖGBÉN, 
ToMASOHEK és legutóbb ANDBESON (Wandl. 107.) a szkr. evétá- ((síi
ben) (tkp., (dieht, weissB = av. spaata-, pahl. s^dí, ujper. svped, 
séfed, isped ((weiasi)) szóval hoznak kapcsolatba. Igen jól illenék 
ezek szerint az (lezüsti) összetételnek mutatkozó osszét szavában 
az előtag «fehér, világos" értelme s talán nem is más az awzi-sif, 
awítí-ste, mint az előbb emiitett ((plumbumi) szónak a szkr. qvetá-, 
av. spaeia- szó másával egybekapcsolt jelzős kifejezése. Önállóan 
ugyan az av. spaetaniik egy értékese nem található az osszétban ; 

••') Talán kaukázusi eredetű ezen szó is, mint az osszét anduii 
((stahli) és arxi ((kupferi). V. ö. erre nézve: Iák dóuthi, déaüi (ab-
eház atsa) ((lolei)) s a hangváltozásra nézve: osszét arp,: tabassza-
rán roghel, nigli, águl ritq, rugli, kürín raq neiseni) (?). 
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de kiindulva abból, hogy az eredeti sp hangcsoport az osszótban 
többször fs alakban jelentkezik^^) (pl. afsíin «eisen)) = . afghán 
ös'panah; yclfs, afsa nstutei) = av. aspa-; 1.. HÜBSÖHM. EO. 108.) 
s hogy ez magánhangzói előtétet vesz föl a sző kezdetén a tag. 
áfsád, dig. afsad «heer» ( = av. spiida-) szóban; megfontolva 
továbbá ehhez, hogy az av. ae diftongusnak szabályos megfelelője 
a tagauriban «, digoriban S, e (u. o. 85.), végül hogy hangzó után 
az iráni t osszét megfelelője d (a. o. 97; v. ö. szkr. setu-, av. haetu-
((brüokei) = osszét: tag .pí i , áig. x^d = magy. híd) ; arra jutunk, 
hogy az av. spaeta-nak lehető mása az osszétben éppen ^öfsú 
(tag.), '^'afsSd (dig.); illetőleg föltehető assimilatióval: 'f'aivnd, *awzed 
volna. Valószínű ezek szerint, hogy a tag. dívzist' e helyett való 
"^íiwzulst', *divzicf; vagy pedig a jelző szónak olyan szóvégi kopá
sával van ^benne^ dolgunk, mint az ujperzsa nyelvjárásokban : 
kásání esbed, eshii, söbo, kurd sijn, mindzsáni supi dweissi) (HOEN 
157.). Ha e magyarázat alapjában helyes az osszét awzist', mint 
((fehér ólom» csak olyan összetételes kifejezés, mint az ((arányú
nak osszét siiyzarinü, stz/arin szava, mely alkotó elemeire bontva 
((tiszta arany0 értelmű (1. fentebb 14. sz.). 

Bármiként álljon a dolog az osszét dwzlst'- eredetével, nem 
szenvedhet kétséget, hogy az átvétel innen, nem pedig megfordítva 
történt. Ha kétségtelenül iráni, illetőleg kaukázusi eredetűek a 
yoii&k sarui ((goldi), kort ((eisenn, irgun ((kupferu, bizonyára ily 
irányban terjedt az ezüst ismerete is, azaz nem éjszakról délnek, 
mint SoHEADEa és mások vélik, hanem délről éjszaknak. Alaki 
tekintetben fontos körülmény, hogy a tag, (jíiymí" hosszú hangzóját 
sem a magy. ezüst, sem a votj. azveé, zürj. ezis nem magyarázhat
ják; ellenben könnyen érthető a rövidülés az utóbbi nyelvekben. 
Eredetileg -sí végzettel kell fölvennünk a permi alakokat is azon 
szóvégi mássalhangzó-csoport-egyszerűsítéssel, minővel a votj. sus 
((waehsii viszonylik a képzős susto (((mit wachs bestrichen, wách-
serni)) alakhoz, a votj. pié nmehb) az ujper. piét nmehb) (mord. 
pusto ((törött zabii) megfelelőhöz s az elativus -Is rag a birtokos-
ragos •istiin, -istid stb. bövülethez. A nominativus alakjának ana
lógiái hatása okozza, hogy a föltett eredetibb -ét végzet az azveéo, 
a«i;(2íi((Z-képzéH0kben sem mutatkozik : ugyanígy hangzik a szarapuli 
Mísífj-nak kazáni változata is sííso-nak, birtokosragokkal pedig á 
szó mindenütt: susa, éused stb. Mint már föntebb érintettük, nem 

*) Az osszét awát'ste, aívzlst' itt föltett, régibb zzv hangcsoportú 
alakjáról tanúskodnak a votj. azwés, vog. atwés alakok, úgyszintén 
a magy. ezüst, melynek szókezdő hangzója, ha közvetetlenül iv 
következik utána inkább labiális (ö, ü) volna, mintsem nyílt e. 
Inkább vélhetjük, hogy a ít!-nek része van az ezüst második hangzó
jának alakulásában, bár ez i-vel (ezist) váltakozik. 
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gondolhatjuk azonosnak az uzvcs, ozli nzinn, hlei» szó előrészét 
az azveé, ezié (iBÜben) szóéval; bár föl lehet tennünk, hogy eredeti
leg jobban eltérő alakok bennük analógiái hatás folytán egymás
hoz közeledtek. 

Nehéz kérdés, hogy miképpen vélekedjünk az itt tárgyalt, 
(lezüsti) szóknak az «ón, ólomi> jelentésű vogul atwéé-, aííüea-hez 
való viszonyáról. Tekintve hogy emitt, ép úgy mint a permi nyel
vekben hiányzik az osszét awzist' vég-mássalhangzója, tetszetöa 
lehet az a fölvétel, hogy az ismeretes vogul-osztják s (z) > í vál
tozással vog. atiüéé = votj. azvas. Ámde a permi jövevényszók a. 
vogul-osztjákban nem a votjákból valók; zűrjén e-nek pedig nem 
lehet a vogulban a, (}, a megfelelője átvett elemekben, bár e hang
változás az eredeti szókincsben egész közönséges (1. NyK. 25; 172, 
257—261. IL). Ennél is nagyobb baj, hogy az ÉV. atwéé kondai 
változata: q,thhwés, oq^tkicés, melynek /i/í-jamegvan a tavdai ciükhus 
ejtésben is. Ebből ugyanis az derül ki, hogy az ÉV. atiuéé-uek tiv 
hangcsoportja tkliw f'^atklnvés, *af:/wéé) egyszerűsítése s hogy a 
votják rt^?;es-hez való nagy hasonlóság csak ujabb keltű. A KV. 
oq^tkiüéií elemeire nézve már AHLQUIST mondott véleményt nÜber 
die Kulturwörter der obisch-ugrischen Spraclienu értekezésében 
(Suomalais-ügrilaisen Seuran Aikakauskirja VIII.) utalván a sza-
*mojéd kues (ímetálli) s a tatár ak «-weiss» szóra, úgy hogy oq,tkioés 
mint összetétel ezt jelentené: nweisses metallu. Nem gondolhatjuk,, 
hogy valamely vogul fómnév a szamojédból került volna különösen 
midőn az osztjákban nem találunk megfelelőt; de joggal keres
kedhetünk ott, honntui valószínűség szerint a szamojéd szó is ke
rült, t. i. a kaukázusi nyelvekben. Itt találhatók: abadzecb ghuce, 
\í2ib&vA.m gyuc, ciyjis(s), k&'^szug ghuce neisen)) (BHOKEEI': Kaukas. 
Spr. 57.), mely ha csakugyan a vogul íjtklnvés utórészét teszi, az 
előrész az osszét chvzí-st, ivwze-ste szóóval lehetne azonos (cptkhwés 
> 'i'q.twkhivés). Ezzel talán a zürj. ozh', votják uzreé uzinn, bleii) 
szók is megmagyarázhatók olyképen hogy az azveú, ezié kezdő 
hangzói amott az utótag (kaukázusi ghuce, ghus) hangzójához 
alkalmazkodva váltak o, u-yá, azaz : uzves > "^^uzv-yüs, *uzio-fiis, 
*dzv-pis (iiweisses eisen >>).•*') így magyarázva az azveé, czté (iezüst»ó& 
uzveé, ozié ción, ólom» szavaknak éppen ma külömbözö részei let
tek volna eredetileg közösek s ma (talán analógiái hatás közre
működésével támadt) egyező utótagjai eredetileg külömbözíik. 
Mint más eshetőség ujjmutató adatai számbnjöíietnek a vog. 
rukliwés magyarázatánál a következő kaukázusi adatok is : szvanót 
tqvi, mingrél tq'via, grúz tqvia, ingiloi iqücj, tqrüj, tk'iuld ubleii) | 

*) Vagy talán votj. uzves e helyett való: ^-iírz-yveé; v. ö. 
osszét: tag. ürs, tirs, dig. uo7s, ors, vors nweisai) ( = av. crnnm id.;. 
HÜBSCHM. EO. 61.)? 
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avar tuxij, thoxi, and tusi, karata tose, cseosencz das id. (EEGEEBT 
11. 0. 47.), melyeknél a tkiehi, tu^ij, tusi alakok egybehasonlítása 
s>/i,;if,yhangfejlödé8i menetet sejtet. Ily szó iráni (pl. osszét-féle) 
réven magánhangzói előtéttel gyarapodva szintén mintája lehetett 
a vogul q,tkJuvés-iae'k. 

99. Magy. faggyú «sebum, seviim; talg, nnschlitt.) ; faggyas 
((sevosus, adipalis; talgig));/ac/fiií/a^- «sebo; mit talg beschmieren)) 
(NySz.). 

Osztják: SO. poU «talg» (CASTEÉN) | KO. puhn «talgigi) 
(PATKANOV : Irtysch-Ostjaken II : 92.). 

< VMenápad = pahl. pit deiU (HÜBBOHM. Pers. Stud. 
84.) I ujper. cX-o (péd) (laxungia, sebums ( = tör. ic jari) 
dParhang-i jebangírD) régi szótárhói idézve YuLLBRsnél (391.1.). 

Elfogadva BuDENznek ama jól megokolt fölfogását (MUgSz. 
486.), hogy a magy./a(7í/-gf?/w utórésze az dnneresi) jelentésűmagy. 
juh, gyuha szó s a belőle képzett faggyas, faggyaz- olyan alakulat, 
mint az ugyancsak e juh szóval szerkesztett szom-jú, szom-joh mel
lett szom-jas, szom-jaz-: mindenesetre inkább fölvehető a fagy-
elörésznek dkövéru értelme (fagy gyú — "fettes inneres»), min ta 
amegfagyott'^ (azaz: «keményebb zsir»)-féle, melyet neki BUDBNZ 
Gzuczor-Fogarasi MNySzótárát követve tulajdonít. így a fagy-
pontos mása a pazend pad alaknak az árja elemekben is kimuta
tott ismeretes d {d) > l, l váltakozással (1, fönt az ágyú czilskben: 
6. sz.), mely a SO. poU alakban is látható (fagy-gyá < ^fal-gyü, 
'^fall-gyú). Ezen utóbbinak végzete nem lehet az 10. -da nom. ver-
hslének (menda <igehendi)) változata, mint BTJDENZ véli; hanem 
inkább s helyett való (v. ö. 10., SO. ruH «russeii = vog. rus; SO. 
siní, 10. seni dindenbasti) = ÉV. ééné; 10., SO. sóret, sorot 
(ímeeri) = vog. süris ; 10., SO. pai ddreeki) = EY. pos, magy. fos ; 
peía, ped'a (grussformel) = ÉV. pasci; ped'ar «ebereschei) = ÉV. 
paéar stb.) s talán^egynemű képzés ezekével: SO. lor, lor-t «wur-
zeli) = EO. ier, EV. tar és tarés: sim-tarsém «szivem gyökerei) 
(1. BDDENZ: Összeh. Alakt. 237.), a midőn polü e helyett való volna: 
^pols <*po?,s(v. ö. 10. /i')?ií' «fieber», CASTE. es BO. ;(ons-: yonsl-
dirank sein»; AHLQU."*') Nem tartozik az 10. poZí'-hoz a vogul pohvés 
(ikerzei), mint előbb hittem (1. NyK. 27 : 138.); mert ezt, mint 
eredetileg <iviaszgyertyáti) egész hangalkatában jobban megmagya-

*•) Figyelemre méltó PAiKANOvnak puíml írása, melyből t. i. 
az sejthető, hogy CASXEáNnak poU jelzésében a szóvég tulajdon
képen f-féle hang. 
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rázza a tatár halauz, balauu'Z dwachsn szó (BUDAGOV I : 236.), a 
mint tényleg a pelimi vogulban: pqjtwés-vuoj «wachsi) (vmj (ifett»); 
V. ö. zűrjén sié, sié diolit, kerzei), gos-sis «talglicht)), jen-éis 
((wachslicht, wacbs" (jen «gott, lieiligenbild.)) ós votj. s'us (cwachsi) 
(éiis-til (iwacbslichtn). 

SETALA a magy. faggyú-hoz vonja (NyK. 26 : 400.) a finn 
maha-paita «isterhinua (fettbaut)i) összetétel utórészét is; de ez 
talán csak a közönségesen ismert ^)aií(r nbemdií szó, vagyis maha-
paita mint flbauch-hemdi) képes kifejezés a bas kövérjót burkoló 
irba (iifettbauti)) jelzésére. Az ugyancsak idevont s előbb (NyK. 
6 : 450.) BuDENZtöl is egybetartozónak vélt IpF. buoidde (gen. 
biioide), bmid.cs opinguis, pingue; fett, speck», svéd-lapp: Liüe 
'HuiHe- (gen. pücíta), pnoj'étie (ulas fett», puoitci, puoitak afetti); 
déli puoitie, puiiiü nspeckn, poditq,ka, puóitlai, puéitke afettn; 
Enare-lapp pHÖüíí.', j«i('irffi/i, pumtali nfettn, oro.sz-lapp pijte, pujt, 
puejt, puoft, piijte (ifett, speck, ungeschmolzener talgn szó difton
gusát a pazend pad alak meg nem magyarázhatja. Helyesen jegyzi 
meg SBTALA, hogy ez szókezdő mássalliangzójánál s hangzójánál 
fogva nem leliet a germ. "^faitaC-z) = oskand. foitr mása, úgy 
mint t. i. ezt THOMSEN véli; de ép oly kevéssé valószinii az Ö saját 
föltevése, hogy a lapp szó a íinnböl eredt, már csak azon oknál 
fogva is, hogy finn paita nfett, speck, talgn azó eddigelé nincs 
igazolva. Alkalmasabb lebetne e lapp alak magyarázatára az av. 
pöidva-: anu-p. utaiU (a vadkan, variiza jelzője; JUSTI Hb. 21.), 
ha jelentése egész biztos volna. Vagy talán a szkr. pi-, pi- «sclnvel-
len, strotzen (bes. von fett od. mileb)» = av. pi- "fett machenn 
ige pnyo- tövének valamely szerkezetével (v. ö. szkr. payoda-
nmilch gebendi) BE. Bkr. Wb. 4 : 46í).) volna itt dolgunk? 

100. Magy. falu (plur./i;iírrt-/r j nvicus, colonia; dorfn (Hiúm-
folua, Chezfolua, Adrijaiifalva régi oklevelekben; NySz.). —fal,fa 
id.: BeÜenfakiy Só-fala, Agyag-fala ,• bi'.thnfali, nífali atb. (Székely
ség), Apát-fa, Boldog-fa, Mikc-fa stb. (Zala-m.); fal-nagy, fol-nagy 
(ívillicus; verwaltern (NySz.), «falu bírája; dorfaricbteri) (MTsz.).— 

fahis (ipaganus; possessionatus; dorf-; mit gütern bogabt" (NySz.); 
fahis-bíri'i <ifalu birájan; falusi nvillicus, paganus" ; faluz- Bcircu-
meo pagoa; die dörfer besucheun (NySz.); falni- mi szomszédban 
jár és soká odamarad« (Csik-m.; MTsz.). 

Vogul: ÉV. p)aiú, KLV. poél (tő : pqil-}, ALV. ptil, KV. psul, 
pőulf'PY. pswd, 'üN.panl ndorfu ; patUifí, KLY. /K/iZin, KV. ;;.)0ítítft 
"dorf-; vom dorfe stammendi). 

Osztják: KO. pö-j-íd, piiyol nanfliodolung, dorf» (AHLQU.) | 10. 

http://bmid.cs
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pügot, SO. imgol (OASTEÉN), K O . püxét, VO. pir/Jl, VJO. poyél, 
középobi puxél, puwél id. (PÁPAI). 

< J^i^ex. palilü,'pehlü ((stadt» (a Sahname-ban s a Far-
hang-i .^ehangiri régi szótárban); innen: arab: falúü «stadt» 
(HoBN 76.); (tnomen urbis in confinibus Indiaj; nomen regionis 
a qua lingua I pehlevica nomen duxit; sX^_ provincia ur-
bium (5^^ JJJL^ÍASI et jjj-S?"̂  ; pahlu(v)áni «urbánus; dialectus 
urbánus; lingua antiqua Persarum)) (VDLLEES 385.). Eredeti 
jelentés szerint ujper. pahlü, •pehlü, mazandarám paU, gelanl 
pálü (> balücl pahli, kurd i)al), pahl. pahlfá, pahrük nseite, 
rippei) (HoEN 76; HŰBSOHM. Pers. Stud. 44.). 

Ha számbavesszük, hogy a magy. vár, várcla, vogul-osztják íts, 
vos (istadti), zürjén-votják górt, gurt «dorf)), a ház és egész rokon
sága, valamint több más e fogalomkörbe tartozó szó árja eredetű: 
bizvást kereshetjük itt a falu-nak éa társainak is származásterüle
tét annál is inkább, minthogy igen csekély értelmi külömbözéasel 
egész pontosan egyező szó találkozik itt az ujperzsa volta mellett 
is igen régi pahlio szóban,*) melyet a falu-yal már MÁTYXS PLÓEIÁN 
egybevetett (Nyhas. 11 ; Észrev. 48.). Megjegyzendő, hogy a ma
gyarban a falu az egyetlen genuin nevezet a társas letelepülés 
folytán támadt lakosoportokra; mert a váras, város már jelzős ki-
fejezéSj t. i. e helyett való: «váras helyn, esetleg «váras faluo. 
A vogul ^a'íii sem kisebb terjedelmével külömbözik az üs-tól; söt 
ellenkezőleg némely paul (pl. Jáni'-paul az éjszaki Szoszva forrás
vidékén, vagy Xqirém-paid a Szigva mellett) nagyobb mint akár
hány üs. A külömbség itt csak az, hogy az üs-ban erödféle alkot
mányok vannak, vagy voltak, míg a pawí-ban nincs ilyes; tehát a 
paiil valamely üs-nak védelmi vidékébe tartozik, épúgy mint a fala 
a városnak. Ezen «vidék, tartomány))-féle jelentés & pahlü eredeti 
(iseitei) értelmének természetes fejleménye; a pahlü első sorban a 
sahr-nak, vagyis a <(város))-nak ( = óper. /sa'í5'''a-, av. yíafíra-, 
pahl. satr, pazend mhr (íreich; land)); 1. HOKN 167.) «oldala, tája, 
melléke)) s ezen réven egyszersmind a város egész területének 
kifejezője. Alakilag a magy. falu egészben a perzsa pahlü, tehát 
nem dirnin. -m képzős, mint BumsNZ vélte (MUgSz. 483.). A magy. 
fala, fal a pahlah (XÁ^J) változat nyomán érthető; Sófala, 

*) Kevésbé találó egybevetés volna a szkr. palli- «ein kleines 
dorf, insbes. eine ansiedlung wilder atámme)) (BB. Skr. Wb. 
4 : 595.), melyből az osztj. pöröl, vog. paul alakok meg nem ma
gyarázhatók. Figyelemre méltó azonban UHLHNBBOK megjegyzése 
(ÉtWb. 160): ((-wahrseheinlich aus einer nicht-arischen sprache 
Indiens entlehnt". 
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Agyagfala üig leheí «sónak falva, agyagnak falva», hanem csak: 
só-faiii., agyari-falu, úgy mint Sóvár (mely mellett nincs : Só-vára). 
A.)U > ^megfelelés olyan mint a csv'/ívií- szóban a -/'>• > r (1, fönt 
73. sz.). Az osztják' póyDl, pux'il alak, melynek a többi vogul-osztják 
változatok csak fejleményei, a perzsa hl hangcsoport elörészének 
erősbült mását mutatja. Hasonló esettel találkozunk az ÉV. mar-
(nomin. ÍÍIÍI'Í, adj. marin) nhonigi) = ÉO. mavé, 10. mag (talán 
helyesebben : 77407- V> KO- '"''̂ -"' szóban, mely a mordv. jned, magy. 
méz, finn mede- (nom. mcsi) s ezek eredetije az av. viadu-, szkr. 
mádhu' "honig, meti> taniísága szerint ;'-jót eredetibb ,J-böl fej
lesztette, közvetetlenül bizonyára h átmeneti hang révén, a mely 
^—h változás a pazendben ós ujperzsábaii egészen közönséges 
(1. HűBSCHM. Pers. Stud. 198.). Más ilyen eset az ÉV. a'tr{= ^ayér), 
PV. iCir (=^ LV. iiir, 'YN- ourj center», melynek hangzóközi ;--jé 
a mordv. odar, cserem, vodar, vadar (•— zürj. röra, YQti.vora,vera) 
(leuterii = szkr. iidliar, gör. ouil'ap ogyezé.sek vallomása szerint 
szintén (J>h elözménynyel alakúit (1. NyK. 27 : 158. 1.). Megjegy
zendő, hogy HüBaoHMANN szerint (I\n's. Stud. -l-i, Í07.) az ujper. 
pahlü- is óperzsa *pari'hi- ( < iráni '>^parsu-: av. pa'esti-, szkr. 
par(}u- iirippei)) elíizményböl fejlett a szokásos ilr (=•- hl) méta-
thesissel s így a hangtörténet a fölsorolt iuhitoklian egészen egy
nemű. Yegyük itt tudomásul, hogy ugyanő szó alapja az óperzsa, 
Pardawa- nParthienn, gin:. ItápO'Oi ^ - ujpor. pahlav nPartlneni), 
paJdiivl iipartisehi) (örmény Pahlar, Pidliar cParthien, Parthem, 
pahlavik, paUiavik nparthischii) tartomány- és nemzetneveknek 
(HÜBSOHM. Pers. Stud. 207,), mi azt jelenti, hogy a mi falu. szavunk s 
apárthm, pehlcvi nevek egyazon tö külihnbözö alkalmazású sarjai. 

Az itt tárgyalt ujper. pahlü ( = píilü. pahlük) képzötlen alap
részének mása lehet az eredetibb useiten értelmet tükröző magy. 
fal iiparies, niurus; wand, mauorn (j'ó Gömör-m.; MTsz.) szó is. 
Hogy a iiwandii kifejezésére "seiton-félo szó alkalmas, mutatják az 
ÉO. X'^it-pwfigél dwandn (tkp. nliauH-soitei) ; püngél, pnngel useiten; 
AHLQ.) 8 a votják/joní nwandu f hirka-honl nhauswandu ; hord-dor 
iiwandi); V. ö. hordhi (aieben, lioi", tkp. nauf der seite"), zih-j. herd 
dwandii (herdin cihei, ami, hi'.rdi'i MUI, ZU")- Külömben a tájnyelvi 
használatok még mutatják is az eredeti "seite" jelentést, így: az 
edr.nij fala: cihordó dongája" (Háromszók), raha fala nkülsö színe 
a ruliánakii (Baranya-m.), karrk fala oa kerék küllőire kereken 
körül ráhúzott fáki> {Székelyföld),/((./-/</ «l«.>róktalpi),/(iüa2- «össze
állítja a hordó dongáit; talpakat rak a kerék külhiirei) (MTsz.). 
BuDENZ tudvalevőleg ugyancsak eredetibb ciseito" értelem alapján 
magyarázza e szét s a magy. fid, (iw-c. fídr-t j «seite; halb" mély-
hangú másának tekinti (AlUgSz. 491'.). Ámde ligyelembe jön e 
pontnál, hogy míg emitt a hosszú hangzó (úgy mint a vog.pal.piU 
(ihálfte, seite 11, 10, j " ' ! ' " ' " ' . Í^O. piilidt, pilck, cKerem. piilc id. megfele-
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lökben) meg van őrizve a/aZ-nál ennek semmi nyoma, holott emitt 
a hosszúság meg inkább volna elvárható, miután a vélt osztiák 
•egyezés (LO. pungel, bO. ponal, 10. punat <(seite») szóközépi üci n 
mássalhangzói elemet tartalmaz (v. ö. EO. nőnél «sclileim toizÍ\= 
magy. nyál «schleim, speichel»). Inkább gondolható ez idézett 
•osztják szo magyar másána.k a faj «geschlecht, art, gattung,, úgy 
mmt a finn ímo/,6- ((halb, hálfte; seite.. az ily alkalmazásokban • 
mies-puoh ((sexus masculimis)), vaimo-puoli ((sexns femininus»" 
jiioman-2Moli «getránke» (((italfajta»; LBÜDBNZ: MügSz. 487 ) a 
midőn a j - t yl helyett valónak magyarázhatjuk, mint n.')náj(=ÚO 
mugol. 80.mu/él, mughél (deberi) = ÉV. majt iá.) íjj {= Éo" 
jügoh &0.jögol VJ. joghél, FO. javol! = ÉY.jqut) és ujj ((maniea» 
(= BV. lajt id.) szavakban*) (1. NyK. 27 •: 148—150. 11.) 

A (.seite.) értelmű magy.,/«; szóhoz csatkkozik a "dirainutiv 
képzős magy. falka,/(';/ca <(pars)> szó is: ((frustum, fruatnlum, por-
tio, offa, cnistum; pars; teil, stück» (((Ew batgya ymmar elment 
az wton egy falka fewldetn ErsG.; (laz városbeli emberek kisérék 
ki az városból egi/ falykáign = ((egy darabig»; ((erős viadalt tar-
Iának egy füha vd(íig«; cjő falkaig vezteg álla.) = (ijó darabig.) 
YirgC.; NySz.); ((rész ; teib. («a gabonának egy fókáját learattuU; 
»egy fókája vetésemet elverte a jég»; ((« búzámnak egy fókáját el
adóim; falkás- ((egyenlő részekre oszt, darabol.. MTsz.). A ((pars.. 
jelentés itt ép oly fejlődés, mint a/éZ «seite.. /joót/'éZ, bal fél) 
szónak "dimidiiis, dimidinm.. s ugyancsak ((pars.) értelme (pl. ((Ez 
vylagnak kewlewmb fdeet meg yegczette: partes orbis varias.. 
Eh rC; NySz.). További fejlődés a ((pars» alapján a (icohora, ca-
terva; achaar, horde)) és ((acervus; haufen.) jelentés (pl. ((elöl talál 
•tégedet a prophetáknac egy falka,ian; ^^ jó falka hadat hagyás; f^egy 
falka levéh>; NySz.). Az időre vonatkoztatva az ((oldal.. értelmet az 
((Oldalt eső).-bői ((múlt, minapi.) értelem fejlődik, így: fóka esz
tendő: «mult óv.) (Baranya-m.); a falka esztendőben: ((az alig 
múlt esztendőben.. (Karczag); a falkában (Hajdú-Szoboszló), a 
fókába, a fókán {Csiúlóköz): «a minapában, nemrégiben.. (MTsz.). 

Mint SZARVAS GÁBOR kimutatta (Nyör 20 : 529—532.) ezen 
falka szóval összefügg a magy. folt, melynek régi jelentései: 1 
((portio, pars; stüok, teib. (lA. myndfottra szaggataa az orozlanth 
JordC.; egi teknőt el töröt, zent BenedSk veue ah ket foltiat a 

*)_BuDENZ a magy. faj szót a Popov-féle kondai vogul Máté-
evangélium^'a//'ör 2)11^ ((JiyiíaBHíí po;i:i>.. ((distigesgesclilecht.)) adata 
alapján magyarázza; de az itteni ((pofli.) értelemben vett pu-^ szót 
közlőim nem igazolhatták. Talán az osztják pjo-/ ((Sohn» szó tévedt 
itt a fordító tollára, kinek szülőföldje Na(3hracsi"ban éppen a kondai 
osztjákok földén volt s ki ennélfogva kétség nélkül osztjákúl is jól 
tudott. 
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tekanSnek DebrC.I; 2. dsupplementiim, appendix; assumentum, 
additamentura; zusatz; flicklappeni) (pl. konf/i-wek fattya); 3̂  
(igrex, agmen; herde, schvfarm, horde» (pl. a ráczoknak egy foltyát 
mitf/veré ; egy folt őkrat, n.yaj juhot ki no merjen haytani) ,• '4, nxna-
ouia; fleckeni). Szintígy jelent ma is a nép nyelvében a/bZí «falkát, 
csordát, csapatotI) (Hajdú-, Szilágy-m.); söt ép úgy mint 2, fal, 
(ikerélítalpati) (Baranya-m.; MTsz.). Hangzójával a/büí úgy viszony
lik & fal, falká-hoz, mint holt, volt a hal-, val- tőalakokhoz. Tudva 
azt, hogy az tíjper. pahlü óper. ^jjarÖK- előzményből fejlődött, 
vájjon nem tekinthetnők-e az egész folt szót a közvetö *paWu- •• • 
alak képviselőjének, azaz egy oly régibb iráni dialektus hatásának, '^'''' *̂ 
mely a később újból átvett 'pahlü szót még régibb hangalakjábaú •|̂ * '̂(i 
ejtette. így elemeiben a folt azonos volna a magy. 2)art szóval, 'Y^i 
mely tulajdonkép szintén a pahlü régibb alakját tükrözi (1. alább). / '^ 
Úgy is van — mint ez összefüggést már SZAEVAS kiderítette ^ ^ 
(Nyör 20 : 531.) — & folt, főt szóóval ogÓRzen azonos «supplemen-
tum, appendix, additamentum ; zusatz, anbíing» jelentéssel PÁBIZ-
PÁPAI szótárában pót, melyből ma közkeletű igei származék: •pótol-
dsuppleo, compenso". 

101. Magy. farosok, farcsík (forrok MündiC, forchik Heltai, 
farczika Moln. Alb.; forcsok, farcKuk Székelység, farcsika Osallő-
köz) fluropygiu.m; eoxa, coxendix; lumbi, femur; hüfte, bürzel, 
der hinterei) (NySz., MTsz.); (lisznofarímkája: perna (Moln. Alb.); 
far csókos, far csókoló nfélrejáró farúa (Székelység; MTsz.). 

Finn j);ws<o, pyrstö ncauda (piacis, v. avis)i), pyrstö-tdhti 
(icometai) — pursce- (nom. purse') <aiatÍB, podex" | észt pe?'se 
(ipodex; hinterster od. nnterster teil, beden, grund, ende» | vepsz 
perseh, lív pérs id. 

Cserem, ipor, poe dcaudai), piís-poc iigubernaculumi); poces 
tipost, a tergo, postremon (NyK. 4 : 4 0 8 . ) ; poórudo nkreuz eines 
menschen od. tieres (itpccTcii,'!)!) ; Tnoj.). — postek npost, a tergoo 
(NyK. u. 0.), postéke wnacl), hinten, rüeliwárts (uocjrii, BOcaíifl'B, 
no3a;i,i'ii); TBOJ. 47.) | csorKf. pad (TROJ.), j)f/.j (GASTBÉN) ((caudau, 
•paccs iipostremoB. —pastek <ipoBt, atergo", pakéngc iipostremus», 
pastényes npostremo" (NyK. u. 0.). 

Zűrjén hö£ «schwanz, Hühweif, Bchloppe, hinterteil; überrest, 
naohbleibseb) ; hoí-vil donde dea rűokgraisD; höía ngeschwánzt, 
Bchwiinzig; hermelini) (WIED.) ] permi hi£ <i8obwauzi) (GENETZ OP, 

§9.) 11 votják hií, Kaz. hcü dschwanz, schwoifi); hUo,hc£o «schweiflg, 
geschwánzt)!, hUok kiüli (ikomet)i. 
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< Szkr. prWiá- (nom. -ám) «der rücken der tiere, als der 
hervorragende {=pra-stha-), rücken des mensehen; bergrücken 
gipfel» (GRASSM. Wb. 860.). || fiY.parsti; pahl. 2Mst, ny])ei: pust, 
kasáni, mazendarani pást, kurd pist, zaza pást, vakhi part, 
balüci p'ut «rücken II, afghán ^JMÍÍ (perzsából való jövevényszó) 
id. (HORN 71 ; HÜBSOHM. Pers. Stud. M.). 

Ha elfogadva BUDENZ ós SIMONYI magyarázatát (MUgSz 497 
Összeh. Alakt. 238, Tüz. MNy. 544.) a farcsík, fansok szót -esik 
•csók képzővel egyenesen a / « r ((der hintere, hinterbaeken, hinter-
teib) származékának tekintenök, ez a maga nemében egyedül álló 
képzés volna, mely más réginek igazolható szón elő nem fordul. 
Nincs is szükségünk e kivételes magyarázatra; mert mint az idé
zett rokon nyelvi adatok mutatják a cs a tőhöz tartozik s a képző 
tulajdonkép olyan, mint az árja eredetű fazék, faz-ok, faz-ik szó
ban, vagyis a szó így tagolandó: farcs-ok, farcs-ík, mely utóbbi 
mellett az ujabb keltű farcsika a ládika, pálczika, csészike'sth. ana
lógiájára alakúit. Jól egyezik az ekkép kiváló alaprész a zűrjén böz, 
votj. bi£ szóval, melynek î -je ri (rs) egyszerűsítése, a mint a finn 
perse' megfelelőből is látható (v. ö. e hangváltozásra nézve : NyK. 
25 : 61. s alább & féreg czikket: 110. sz.). Ugyanilyen alakulat a, 
zürj. Mi-től elválaszthatatlan cserem, poc (e h. < *pors), mely 
mellett az adverbialis poiít-ek, past-ek alak a finn pursto, pyrstö 
szóban jelentkező t elemet is föltünteti, a hogyan e tényt (a cser. 
kost- ((fájni 1) = cserM. karst- id. analógia fölemlítésével) már 
BUDENZ is magyarázza. 

Gondolhatjuk-e merő véletlennek, hogy a finn pursto alakilag 
oly híven egyezik a szkr. prstká-\a,l a midőn a jelentések is oly 
közel állanak egymáshoz? Az a tény, hogy mellette magashangú 
pyrstö változat is találkozik, csak megerősítheti ama fölfogást, hogy 
itt ősi árja átvétellel van dolgunk; mert tényleg egy szkr. prstha-
féle alakból egyaránt fejlődhettek, mint változatok, az első szótag
ban u és ü hangzók. Elfogadva az árja eredetet, a cserem, pad, poő 
és magy./arcso-fe hangzóikkal az av. parsti- alak előzményére val
lanak, míg a finn pcrse' ós zürjén-votják böS, Mi az árja jövevény
szavakban ismeretes a ~ c (ö, i) hangmegfeleléssel jelentkeznek. 
A régi ii'áni -rsti végzetből (pl. rst alakulat révén) könnyen fejlőd
hetett a magyarban ró, a zürjénben és votjákban a szabályos szó
végi egyszerűsítéssel (1. fönt az ezüst czikkben: 98. sz.) ri (rs), 
illetőleg ebből z, végül a finnben rs (<. rs). Abból hogy a pursto 
alakban megvan a í elem, míg a parsec-hen hiányzik, az következ
tethető, hogy amaz más viszonyok közt került átvétel (pl. = szkr. 
jfrsthiírj. A cseremiszben ugyanilyen kettős alakot mutatnak a 
paő, poc a más részről a pastek, postek adverbiumok. Igen hasonlí-

MuukAoBi n. Álja 6» \m\A. olomi*. 17 
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tanak az előbbihez a kurd hoc nvogel-, od. fuchasehwauzii 
(ToMASoH. Pam. 783.) és örm. 2)00 «scbwanz», melyekkel STAOKEL-
BBRG a zürj. ií'ii', votj. hi^ alakokat egyezteti (Irano-fin. Otn. 4.) 
kétség nélkül hibásan. 

De föltehetjük-e, hogy a magy. fai cnok és far, farok szók 
alaki és jelentéabeli találkozása merő véletlen müve? A. ma
gyarban mindenesetre kivéve a sajátszerű -csók, -esik képzést, mi 
sem szólhat a családosítás ellen ; de ha figyelmesen nézzük azon 
rokon nyelvi megfelelőket, melyekkel BXJDENZ a magy. far szót 
egyezteti (MügSz. ,495.), az eltérést lényegesebbnek találjuk. 
A déli vogul pari, (igekötöi alkalmazásban) pár nzurücki), az 10. 
pira dzurücku, pirna nhinten, nacb, naohberu, piretta, pirlvet nvon 
hinteni), zürj. líár, votj. bcr ndas hintereu, hurin nhinten, nach», 
herié "von hinten, hinten naoli>» s a finn perli «pars postica, extre-
mum V. infimum rein, pcradn, perastd imacbi), észt perd, pdra 
flhinterteil, das hinterste, letzte», pdrant nnachii nem jelölnek 
• t e s t r é s z t , úgy mint a magy. far, s ezenkívül mindannyian ma-
gashangúak. Már ezen utóbbi körülmény, t. i. a bangrendi válta-
liozás sejteti az idegen eredetet s tén.yleg találkozik az árjában az 
eredetinek föltehető helyzetjelölö («pars extremau) értelemmel jól 
egyező szó, u. m. : szkr. pára- «entfernter, ferner; ferner gelegen ; 
fernst, áusserat; der vordere, voranstebende, erste (einer reihe); 
der frühere (zeitlich); der áuBserste, höcbste, trefflichste; (adverb. 
paréj fernerliin, künftig» ; pára, (prujpos.) nfort, weg, überu stb. 
(GBASSM. Wb. 771), 782.), av. jiara-, pára-, pabl. par-, ujper. per-
(príefix.) nvor, wegi) ; av. paro (adverb.) uvorber, zuvor, friiber» 
(HORN 65; GEIGER Hb. 277.), melyekkel ANnBESON ia egyezteti a 
finn pera, magy. far stb. szókat (Stud. 2H5.). Hogy a finn-magyar 
szavak a "pars extrema* alapjolentést általában <ipars poatica» 
értelemben fejlesztették, olyan eset, mint midőn a vogul pank 
«kopfi) szónak megfelelő votják pun, p'uni nem nanfangi), hanem 
éppen ellenkezőleg nende, grilnze" jelentésű (v. ö. pum-ak «end-
licb, zuletzt», ;)í/,na2 id.). Ivülömben is igen gyakran váltakozik a 
(Ivissza* jelentés az «elő»-vei (1. BUDBNZ MUgSz. 586—587. 11.). 
így fogván föl a dolgokat a magy. far nem jelent többet, mint a 
m'áq, vagyis eredetileg elvont helyzetjelölő szó ; nem a szakér, v. 
hajó fara az átvitt alkalmazás, hanem az, midőn B,far szót npodex», 
vagyis testrész értelemben használjuk. Ezzel szemben a farosok 
igazi testrészt, még pedig "hátat, hátrószt» jelentő szó, melynek 
rokon nyelvi megfelelői a/«;'-ótól külömböznek. 

102. Magy. fasz (ipenis, membrnm virilei). 
Lapp : Svlp.^moJa. npenis, mombrum genitale virilei) (Bu-

DBNz: MUgSz. 498.) | kolai jílrr ndas miinnliche gliedn (GENETZ 
Wb. 127.). 
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< Szkr pasas, (tiomin. pasas) <,das mánnliche glied» 
pas (íem.) «schamgegend,, = gör. ^éo, <,penis» (BR Ski Wb' 
4 : 614.), melyekkel még a latin p^is r < ^^ . . i f ; ^ I i 
dcoire,,, gor. .öa^,) ,,penis,>, középfelném. .isel amánnHches 
ghed,, ofeln. fasel ajunges, nachkommenschaft,. s.ókat veti 
össze UHLBNBEOE (BtWb. 161.). 

A hangzóközi lapp c ^ s hangmegfelés más példái- In uce 
uces, uce, uces ^parTOsi) =: finn vahá, vog. ws'id. | fp mece (,rémn 
tuan, meéen (iprocub) = magy. mesz-sze {1. MUgSz.). 

103. Magy. fazék, fázok (fazík, fázik Tiszántúl; fazak Szi-
lágy-m., Csík-m.) "olla; testa, testaceum fragmen; topfi); vas-fazék 
((oacabus, cuouma, lebes; eiserner topf)); hús-fagék «olla carnis; 
fleiachtopfi); fazekas, fazokas (Smtmár-m.; / a a a t e Szilágy-m.) 
((ollarius. faber vascularius; töpfen). —fazeaska (lolliűa; töpfohen» 
(NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. püt, LV., PV., KV. put, TV. pot «kessel»; ÉV. 
rakt-püt flirdener topfi>, síd'i-püt, KV. síd-put «topf von gusseisen 
('lyryiiKii))) ; ÉV. ;^ol-püt «frübstück», -/Jtél-püt «mittagmal)), íű-
püt (labendmali). 

Osztják: EO., 10., SO. put ukesseli), ptit-vq^ id. (AHLQ., 
CASTE., PÁPAI). 

Cserem, pot, oserM. pat, pad «késsel» (NyK. 4 : 408.). 
'Finn pata nolla, cacabus; topf, grapenu | vepsz, liv, karjalai 

pada ((irdener od. eiserner topfu | észt pada (gen. paa, paja) «gra-
pen, eiserner késsel, kochtopfn | yót pata «irdener krugi) (SETALA: 
NyE. 26 : 404.). 

Lapp: Fm. jjíiWtí (gen. baÉe) collai) | Svlp. pate, páti id. 
(n. 0.) 

< Szkr. jmta- (nom. -as m..,-amn.) «trichterförmiger, aus-
gebaucbter, hobler raum; falté, tasoheu; puta-gnva- <ibutter-
fass, eiu Impferner topfi) ((jrivú- (ihals, nacken; hals eines ge-
fáasesB ; BR. Skr. Wb. III : 754—5.). — Ujper. iu^_ nreceptaou-
lum, horreum, thesaurus; catinus liquatorius"; innen: keleti 
török pota nvase eu térre creusetn (BAEBIBE DE METNAED 
1: 413.), azerbaidsán puta dgefass, tiegel (cocy;i;'ij, THreai.; Bu-
DAGOV I : Í273.). 

17* 
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Már THOMSEN utalt reá (Berör. 14G.), HALÁSZ IGNÁOZ pedig 
részletesen kimutatta (Nyör 22 : 193.)i begy az idézett finn-magyar 
adatok nem lehetnek az európai nyelvek hasonló szavainak (svéd 
potta, ónord. pottr, dán JJOÍÍŐ, alnémet, angol, franczia jwt, lit
ván pűdas, leit puds ((topf» stb.) átvételei. A íinn pata töhangzója 
nem lehet a litván u-nak, sem a svéd o-nak megfelelője; szintígy 
nem egyezik a d-vel váltakozó í a svéd íí-vel a a végzet nem a 
litván-lett alakokéval. Azon körülmény, hogy a szó társai a vogul-
osztjákban s régi jellegű hangmegfeleléssel a magyarban is elő
fordulnak, kétségtelenné teszi eredetiségét a környező nyelvek 
hasonló szavával szemkÖKt. Másként mutatkozik a dolog, ha a 
magy. faz-ék-niűi s másainak vi.szonyát az árjaságban található 
hasonértelmű szóhoz vizsgálgatjuk. Homályos ugyan a későbbi 
(nem védai) szanszkritból igazolt puta- és ujperzsa puta eredete; 
de hogy e szó egyenesen <i edény» értelemben élt e nyelvkörben, 
mutatja a perzsa szóhoz fűződő ncatinus liquatorius (olvasztó tál)* 
jelentésen kívül az innen került"") keleti török 2>'>ta, piita szónak 
((gefáss, tiegeln értelme. E szanszkrit-perzsa piita, pmta alak úgy 
viszonylik a magy. fazék, fázok alaprészének hangzásához, mint a 
kései szkr. huta- nhütten szóé a magy. Iias-a, luiz-íd, ház-élwz 
(1. e ozikket alálib): de valamint emitten nem a szkr. alak, ha
nem az av. kata-, ujperzsa kadah, ktul nyomán szabályszerűen 
következtethető régi osszétféle '^'kad változat szolgál a magy. hang
kép magyarázatának alapjái\l, úgy ksll fölvennünk a jelen esetben 
is, hogy a vogul-osztják jyüt, pnt alakokat megértető jjuía mellett 
volt a finn-magyarsággal egykor érintkezett árja területen az av. 
htta-éhoz hasonló viszonylással *pat(i, *^pad változat is, mely ismét 
a magy. faz-ok, finn patd, cserem, pat, pad, pnt megfelelőknek 
lehetett mintaképe. Kérdés csupán az, hogy ki tudjuk-e tényleg 
mutatni az ily ^pcüa, *pad-íé\e lurngzatnak a nyomát. Minthogy 
az árjaság terén tudtomnuü ilyen alak ma nem igazolható, annak 
keresésére azon nyelvkörökliez fordulhatunk, melyek az árjaság 
hatásának ép iigy területei voltak a hajdankorban, mint a finn-
magyarság. Ilyenek tudvalevőleg a törökség és kaukíízuai nyelvek, 
melyekben csakugyan találunk kérdésünket megvilágító adatokat, 
minők: águl, tabasszarán batU**) "gusHoisoruor késsel" (EKCKBBT: 

*) Hogy a törökkel .szemben az árja megfelelő eredeti, mu
tatja a szkr. pata általánosabb "ausgebauchter, hohler raumn ér
telme, melynek a török iigefilss, tiegeln-féle osak szorosabb körre 
vont alkalmazása. 

"*'">') V. ö. a végzetre nézve az aíiár éa bonár szók magyarázata 
kapcsán (1. fönt 2. és 37. sz.) tárgyalt kaukázusi -li, -l képzőt, 
valamint a következő adatokat: tabasszarán kakid nbaumu ; rútul 
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Kaukas. Spr. 90.), továbbá a szkr. í ejtéséből, illetőleg eredetéböl^^) 
könnyen érthető hangmegfeleléssel: tör. bardak, bardaq (,krug • 
lehmtopf (KyBiuHH'i,; ropmoia, rjiHimHHHi); BUDAGOV I • 252 ) | kai;' 
kázusi: a.YííTpard-ci,náipardc «wasserkrug, trinkgefáss.) (EKOKEET" 
93, 141; V. ö. a képzésre nézve fönt a bogár szó czikkének iegvze-
tét), melyek mellett egyenesen a törökből való avar barday Iák 
burdak icl. (az utóbbi talán valamely kaukázusi tatár nyelviárásnakM, 
tőhangzós változata alapján ; EEOK. 141, 139.). Ezen alakok nyomán 
föltehető a votják yurí-í, zurj. port «kessel.) szónak is összefüggése 
a vog. pm, put szóval olyképpen t. i. hogy amaz a szkr. putT(< 
^piirta), emez a perzsa pata alakot tükrözné. Az eredetibb «tartó 
kivájt üreg»-féle jelentés alapján ide tartozónak látszik még- "voti' 
purtds dscheide, futteral; hülse, schote)), zűrjén portás': si-v 
(isamengehíiuse)). ' -'" 

Érdekes analógiája az itt tárgyalt hangviszonylásoknak mu
tatkozik a magy. nád szó kapcsolataiban, melyek közt a nád-ásl 
szorosan egyező szkr. itató- (=gabriMcí id.) mellett ^<naí'da(=gör 
vápSo?) helyett való szkr. nadá- «scliilfrohr» külön alak találkozik 
(1. alább). Az előbbi szkr. nadá-vnl azonos a mordE. nudej, úude 
mordM. muK dschilfrohr; schilfrolirflötei) csupán azon eltéréssel' 
hogy — épúgy mint a magy. ház, 10. yat «haus.) és mordv. kudo, 
egyezésének esetében — emitt is a szkr. 7iada, ujper. rtad alaknak 
valamely régi árja nyelvjárásbeli u tőhangzós változata szolgál
hatott mintaképül. A finu pata, cserem. jJad, pat, pot szavaknak 

j(uk id. (EBOK. 44.) I tab. rugh ós roíjhel <ieiseni): águl rugh id. (u. o 
57.) |_ águl/«r-cií <(ratte» = karata j ^ e r ^ o a , varkun qurka «rattei> 
+ mingrél í?tíit/-í «mausi>, mely utóbbi a kabardin g^ggho, zugo, 
sapszug c^o (imaus)) útmutatása szerint képzés. 

•") A szanszkrit lingualis t, d, n hangokban, mint WHITNBI-
nek fönt (93. 1.) közölt meghatározásából következik, némi r-hang 
hallik, a miért is pl. a szkr. gakata- «karren, wagen» másai: 
magy. szekér, SO. liker (nschlitteni>), v. ö. águl cukar, cugar flzvyei-
rádiger karreni) (EEOKERT: 88.). 'Világosan rt,rd,rn hángcsopor-
tokból való a szkr. lingualis ezekben: katá- <(grube,tiefe)).= A;artó-
(igrube, lochi) {a krt- ((sohneiden» igéből; 1. GEASSM. Wb. 322.) | 
katuka- nacharf, beissend (bes. von geschmack)i): v. ö. szkr. 
kart- (ischneideni) | nadá- dschilf, schilfrohr» ='*'nfflr(iíi.v perzsa
görög vápöog, lat. nárdus, héber '̂ -]3 (1. HDBN 237; HÜBSCHM. 
Pers. Stud. 103; GRASSM. Wb. 705.) | /ctíiía-, te,iá-(lausgestochen, 
durchbohrti), ebből: kar- = C/nr- «verletzen, verwundena a partié, 
-na képzővel (GRASSM. Wb. 322.) \pamti!, = parnate ettől: pan-
<ieinhandeln, eintauschen, kaufen» (GRASSM. Wb. 760.). V. ö. szkr. 
héda^, liédas' cizorn)), Ind- (izürnenn ós szkr. Ará nherzi) (mint, 
LV. simin (izornigi), simt- «zürnen» ettől: sim nherzi)). • ' •'• 
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ezek szerint föltehető iráni *p((,il ('<-^J)ÍÍÍÍI ; e mellett: *parta) ere
detijéhez képest a raagy. faz-ok, faz-ak iráni alapú képzés, olyan 
mint az Msíö/c (v. ö. szkr. stáka- "looko" ettől i\tn- ngekrá'useltes 
haari); GBASSM. Wb. 15!)3.), m(:re(j, üveg, hcÁcij, halotj atb. szavaké-
söt magát a faz-ék változatot nem. tekinthetjük magyar területen 
végbement fejleniónyónek, hanem az árja -aka (pahl! -akj végzet 
iráni nyelvjárásokban gyakori -ak alaknlata másának (v. ö pl 
osszét í̂wíí'V/, zunufg <iwinter» : nv. zivia-, H-AV. A ima-id.;" osszét 
valjag (ifrühlingi) : av. vanri-, pahl. vahár id.; ossz. /^ara/;'«reiteri) 
= pahl. barak (ireittier», aangl. ivorak npferdi); njíiei: puiíek, jMek 
(ikatze)): sighnl j)as, balüői ;ní,fí id.; püpek ''ViiodehoiyU: püpü pme 
id. stb.). Sejthető, hogy az Qg&sz fázok szónak egyórtékese a ma^y 
bádog szó, mely az ország több vidékén "bádogból való kisebb 
fajta Ví zmer ege tö ós ivó o d é n y t» jelent (MTsz.), úgy hogy 
közönséges «blech)> értelme •-• az eszköz nevének azon anyagra 
való átvitelével, mely általa válik először ismeretosaó — oly'feilö-
désnek vehető, minő pl. a zürj. köi% votj. kort, ÉO. karta ((eisen.) 
szóban is jelentkezik az iráni megfelelők (av. kariita-, pahl. kart, 
o-gszét k'ardj nmesser" jelentéséhez viszonyítva. Már a szónak alaki 
változatai (batok JordO., bátoc Moln. Alb., bndoc BóesiG.; a nyelv
járásokban is: bátok Kia-Kún-Halas, Arad-rn., bddok Palóczság 
bádik, bádig Székelység; NySz., MTHZ.) mutatják, hogy itt külöm-
bözö irányú asaimilatiőval van dolgunk, minek történetét úgy gon
dolhatjuk, hogy a fázok föltehető iráni *pad-„k eredetijének alap
ján valamely későbbi Iceltű, esetleg más nyelvterületről is való külön 
átvétellel a magyarban egyrészt a szóközépi médiához alkalmaz
kodva bádok, bádog, másrészt a szóvégi tonuishoz illeszkedve bátok 
alakok fejlődtek. A székely bddik, hadig ejtés e fcilfogáa mellett a, 
fiizok-nüijazék, fazik-íéle változatával volna egybehangzó. 

104. Magy. féc8-téj «coloHtrnm, lac a partu primum; bieat-
milch»(NySz.);/6'Rs-t(!?(Abauj-m.K/w.s-f<í/(Zala-m.),y;w-í«;/'(C8ík-m.),, 
fesz-téj {EámmBzél), fim-ti'j (Baranya-m.); prcz-tcj (l'alóczság) «az 
a rossz ízü, sürtt tej, a melyet a tehén a niegborjazástt utáni napok
ban ad; biestmilehn (MTsz.). 

MordM. i/üh-, p'iytt-, ft'ifi. .-buttern.. i mordE. j/ivíe-, 
p'ift'i- id. (PAASONEN: Mordv. Lautl. 3(), 71.). 

Finn 2>}löhta «buttern».*) 
< Bzkr. pdyas- (nom. -aa) «unlch» {ii pi- nflcliwellen, stro-

tzeni) tőből; GRASSM. Wb. 77;J.) || av. paijah- (nom. payö) 

*) A mordvin és finn alakok egybevetése TAASONENtöl való 
(1. SETALA : BocToinihie feinHw : 8. 1.). 
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«milcbi> = afghán pai, vakhi pdi, aiglmí pai, szariqöli p̂öi «ge-
ronnene milch, lab, qiiark» (HOBN 289; TOMASOH. Pam. 797.) 

A mi^gy. f-cs az iráni alakokkal szemben még a szanszkritban 
mutatkozó síbilansot órizte meg ep ugy mint a Ucs szóban (1 fönt 
27. sz.). Ugyanez á l l a mordvin megfelelőre nézve, melynek'^<ms 
alapszavát .sűrű tej., értelműnek vehetjük; ebből denominativ 
- / í , / í képzővel (l.BTOENz:üsszeh.Alakt. m.) ^pHé/ie- helyett 
pv/h- stb., ugy mint mordM. Hish- «hinausführen» mellett • í'4fe-
mordE. ttvUe-, tifÜ- (v. ö. Uéi- «hinausgehen..; 1. PAASONEN' 
Mordv. Lautl. 36.).*) Talán ide tartozik még a cseremM. patai 
((fecstej, gulászta; colostrum, cremor.) szó is (NyK. 4 - 4 0 4 ) 
melynek előrészét az iráni payah-, pai-iélQ alakokkal, utórészét' 
pedig a inagy. íe?-jel azonosíthatnék. 

A fltej). neve az ujperzsában pém, melynek előzménye az av 
paeman- {nom. paema) Kmilch.. (paemaini ((Sáugend.., paemavant 
((reich an milch u). E szó pah l .pm változatával már KLAPEOTH (Asia 
Polygl. 68.) és JusTi (Hb. 181.) egyeztették a finn piima. «lac coa-
gulatum.., észt pima «milch.. szót, melynek e szerint legfeljebb 
úgy lehet köze a magy. fej-, lapp paje- (ímelken.) igéhez (1. 'erre 
vonatkozólag: BTJDBNZ : MügSz. 504. és HALÁSZ: Nyör 21 : 530.), ha 
ez valami módon az n.y.payak- «milch» iráni törzsével v. sarjaival 
összefügg.->=*) Alkalmasan indulhatunk ki a finn alak végzetének 
magyarázatában a nomin. alakból annál is inkább, minthogy a 
finn-magyarság egész vonalán elterjedt finn nime- társaival együtt 
hasonlóan a nom. végzettel jelentkezik az av. naman- {nom. riama), 
szkr. naman- (nom. núma) nname.. töalakokhoz képest. Ugyané szó 
diminutivképzésének^tetszikamordE. p'enM{e h. ^p'em-lcs) dháut-
chen auf der aufgekochten''milch.), melynek változatai: mordE. 
p'enx, j/áíí./",mordM. p'ejas,p'ajs (PAASONEN: Mordv. Lautl.43, 61.). 

"*') MELIOH JÁNOS afücs-tej magyarázatául a német biest-milch 
dialektikus változataira hivatkozik (Nyör 26 : 435—9.), melyek: 
karinthiai 'piest, piess, bajor hidscht, hies, szepesi-szász pU. Nem 
szólván egyéb nehézségekről, a magyar alak/szókezdője a (dehet-
séges.) &>?«>/változással (mint: bibel = bajor wibd = ujfelnóm. 
fibel) még nincs megfejtve. 

**) Nincs kizárva az a lehetőség, hogy a fej- «tejet szerezni, 
előhozni.) alapértelemmel olyan igei alkalmazása az av. payah-
iimilchi) valamely kopottabb iráni változatának, mint az av. vata-^ 
pahl. vat, szkr. vata- nwindu szóval azonos vogul vöt, osztják vat, 
vöt (cwindu névszó mellett a vöt- uwind macben, wehen, blasen.) 
ige (vöt vöti (ider vvind weht.)). V. ö. ugyanez eljárást más testi 
váladékoknál is : Inípy és Imgyik, szar ós szarik, fos és fosik, Iwp és 
köp-, kőh és köhög-, köhint. 
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105. Magy. fejsze r,/'n/~',í/ JordC.; fejsze, féJHzi, fészi;, feszi 
Székelység; frczi Moldva; f'inzö Ileves-m.) nKeeuris; axt, beil» 
(NySfi.! MTsz.). 

Vogul: FT\.pfíiél, ATV. jiaét, pci^t «axt, beiln. - - LY.üt, 
KV. ÍM (KEG.) <ipiloi!k, liülznagebi. 

V. ö. avar isí/í?', 'a^th, aMi (USIJAU: 'itAti) dheil, axti) ] and 
amUidi, karata amlJito id. | grúz cco. iningrél lu'-va iá. — cse-
csenez eékh, vxUik «eÍHen» (ERŐKÉRT: Kaukas. Spr. 45, 57.). 

Az egyébként egészen egyező magy. fojsze ós vog. imét ala
kokban magyarázatra ezorúl a végzet oltérése. Segítsógünlire jön e 
részben a déli vogul ist, isti szó, melynek mai szorosabb «faók, 
faszögii értelmét az alaprészében vv.h azonosnak vehető kép
zős cserem, iskn (EEG.), Uko (TiioJ.) «kciil» tanúsága szerint ere-
detilegáltalánosabbnak, illetőleg szinten, njk»-nek gondolhatjuk 
(v. ö. ÉV. Bük iipíiook, holznagolii :-- Eü. lufik "pliock, nagel, 
keil"; zürj. tul "pliook, keil [aueli ini kleide], zapfen, nagel, 
scbraube, spundu, kört-tul "ciserner niigol», jtotködan tul nkeili), 
pu-tul iipfloüki)). Ha őzen «ék" értelmű vog. lét szót a jw-isí utó-
rószének vesszük, az elörószt bátran azonosítliatnók a íinn jniu, 
cserem. |jw, zürjón-votják jHí, magy./it szóval, úgyhogy az egész 
összetétel tulajdonkép ezt jelentené; nholz-kuili), a mi lónyegéljen 
ugyanazt teszi, mint az «axt, beiln, lévén a fejszének kezdetleges 
alakja az ék (v. ö. magy. ék - kaukázusi ./V/WÍO, jiUikh ubeil, ast»; 
1. fönt 85. sz.). Ma ugyan a vogul-osztjákbau más nevezet járja a 
«fái)-ra (t. i. IW., XV. jiu\ l'V. ja, V,0., lO.ju/^ "baum, holzi) — 
kaukázusi: czacbur jur "baumn. rútul ,ju/ nbirken ; 1. EROKESTI 
Kaukas. Spr. 44', 47.); de hogy régebben a ünn ;H(./i-nak s társai
nak itt is volt megfelelője, mutatják a köv(!tkezö adatok: TV. 
saüpq, iilinden, PV. soíp-jn, ALV. i^olp-jiu\ K\. nfil'ji-jiu! id.: v. ö. 
KLV. geU-jvw id. és ÉV. .svi/.'/, KY. .SN'ÍV.'TV. .saft', KL\''. .s'oi'í dlinden-
bast: jtQiiajiOi); tehátTV..s'íJÍí-j»! tulajdonkép: ubust-baum» | KLV. 
tippé, PV. tippí' dsalix aronaria, sandweidci; Ta.ui.HnK'i.n; v. ö. ÉY. 
tip-jiw id.; tip-ámp, KLV. tip-rüiit (il)arku:; woidenkátzcheu; 
Bepöa^y TajiwniKan; tlp-ényl uflízfa-bokor" ; tehát PV. tip-pS nfűz-
fai) \VN.uliiii, KLV.//íji/f', PV. ntm' "piuus combra; czirbolya-
fenyöii (BEG. jegyzeteiben: PV. ulful!r id.) | PV. khejipt', KLV. 
khoppii, ALV. khöppíi nespea : v. ö. ÉV. yfp'/fi, ^npTiiy KV. khep-
kli(°, khnp)-é (s ezek utórószére nézve : grúz ^c, ingiloj yej «baum»; 
az előrészre nézve: Iák •/Jf/Jiuhi (ibaumn, aíuulzecli^'/''''" npappebi; 
ERŐKÉRT: 44, 111.).•>*) így elemezve a TV. poiút szót, föltűnik az 

•'') Azt vólhetuíik, hogy az ALV. IJiöppa ugyanaz mint a KV. 
khcpyé oly assimilatióval, mint az EV. pupV "bálványszellemu 
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utórésznek pontos egyezése különösen az avar isthi «beil axt» 
alakjával melyben a -í/«^végzet képzői jellegét*) a testesebb and 
andMi, karata and.ito másokon kívül a nélküle jelentkező arÚ7 
eco, mnigrel «n;a változatok mutatják (1. az utóbbi alakok mással-
mngzo-esoportbeli egyszerűsítésére nézve alább a gatya czikket-
118. sz). Az M^^ejxa ,.beil, axt» s eredetibb .eisen» jelentéséi 
szem előtt tartva, íolismerjuk hogy az avar isthi, aidi ,.beil axt,. 
is egybetartozó a mas képzővel szerkesztett csecsencz eskh 'cdcik 
«isen)> szóval, vagyis hogy az alapjelentés: ((vasi), ebből feílödve • 
„ók»s a mi ez utóbbival azonegy: ..fejsze.. (1. fönt az éfc szó ma
gyarázatát: 85. sz. . Egeszeben azonos eme kaukázusi eskh alakkal 
a cserem, iske <.keű», mig a vogul w'í „pflock.., úgy mint a poiét 
utoresze az avar isűn előképre rali. A magy. fejsz., fejezi alakot 
a YOgiűpeist mmtajara kell tagolnunk, miszerint előrésze a fa szó 
utórésze pedig az avar isthi, aMi képzötlen előrésze lehet inelv az 
and£-di, andzi-to társalakok útmutatását követve éppen 'a fejsze 
féczi alakokkal egyezöleg -i végzettinek gondolható. Igen találó 
analógia a szó közepi js < jc (jő) hangváltozásra a magy hajsz 
bajusz ezek mellett: bajcz, hajucz = kabardin panéa', esszét hod'so 
((bárt; scbnurbart.., avar mcjeí, viegei, esecsencz maS «bart» 
{1. fönt 22. sz.). 

106. Magy. fekély CMély JordC.; /e/áj/ Szilágy-m.,/e/cí 
Tiszántúl, fükény Vas-ni.. Jökömj Baranya-m.', Székelység, fökőm 

3. személyű birfcokosragos jnipj-d; puir/d alakja az alsólozvaiban 
pojjpdt; ámde ugyanez,alak a pelimi vogulban: pupdt (1. sz. pu-
peim, 2. Bz.pupein = HY. piip/jm, pup/jn); tehát a hangalakulat 
más, mmt a khojjpé szónál, melynek végzete ép olvan, mint ezeké: 
PV. tipjié, idpé. A fejlemény külömbözése az eredeti alak külön-
iieműsógére utal. 

•*') V. ö. erre nézve: HYÍIV gordi, gordo ((fenster.) -- esecsencz 
gordo és kor id. ~ and in-gtn\ rútul, czaohur gid id. (EEOKBRT : 
62.) I dido qvadi, avar ghedo, Iák yjmthu, águl ^vatu, tabasszarán 
huitte ..rabé.) '^ karata ghonde id. r^ and k/anni, kaitach gana, 
Xhma, uághajiui stb. id. (u. o. 115.). — A leszgh nyelvekben -di, 
-dii, -ttiJ. elterjedt képző különösen melléknévnek főnévi alkalma
zása esetén, pl. a kürinben -^isén (igut, sehön.., '̂waci (.klein»: 
linéndi ulei- giúe«, (/'vaóidí nler kleine.) (SCHIEFNEE-USLAB: Eür. 
Stud. 22.); a rutulban : jiy_ Bguti.: ii-/dii, u%du (.gut», thövörkyd 
(.lahm.) (EEOKERT : Kaukas.'Spr. 11 : 21.); az agulban: saghdi «ge-
sund.) = tör. sag id. (u. o. I I : 41.); az arcinban: bagajtu (.biliig.., 
Xayatu (.braum., sviidata «fauli., kedMo nfeigi. stb. (u. o. 1 : 160, 
161, 163.). 
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Csík-m.) nücus ; goscliwüi'»; (Székelység) «szemölcs; \varzei);/ii^(3. 
fekély iifimfi, condyloma; feigwarzoi ; fekéli/es nilcerosiis; voller 
schwilren, schwiirigD ; fekéU/et (Bodrogköz) «fekély, kelevényi) 
(NySz, MTsz.). 

< Szkr. pakala- «zum eiteni bringendi), ettől: jjíl/ca,- (leite-
rung, geschwür, entzündunga (tkp. odas reifen, reif -werdeni), 
mely megint átvitele a fcika- «das kochen, backen» értelmének-
1. alább a/ fe- czikket; BE. Skr. Wb. 4 : ()22 3.). 

Az alaki egyezés a gyakori árja a, a = magyar e, ö hang-
megfelelés tekintetbe vételével teljes; a magy. fukély alapértelmee 
szerint: ngennyes, gennyedtsógesD. V. ö._ a rokon nyelvekből (az 
árja |;á/i(/'-, jjtt/raííi-mélyhangúságával): EO. puv, pü ögeschwulsti) 
= TY.puj: úq.r-pitj «gesclnvulst, blase (tmpei'i)» | KV.̂  piti age-
schwnlsti), jmllaxt- (laufschwelleni), EV. püla^t- id.; ÉO. pülal-
<ianaoh\velleni) (ÁHLQU.) || zürj. hü mim ni nschwelleuj anfscbwelleni) 
(intr. WiBD.)-

107. Magy. fólhö,/ói/íf'i (fdyhö Káldi; folyhö Csongrád-m., 
/öf/íö Baranya-m.) (imxbea; wolken ; fellwz-ik (fölyhöz-ik, föjhöz-ik) 
(inubilor; sich umwölkeü»; felhős «nubilosus; wolkieht, trübu. —-

fillecj, fölleg (fiiüyeg, föllyeg) nniibes; wolke" \fölUges Kűiibilo sns 
wolidcht.) (NySz.; MTsz.). 

Finn 'pilve- (nomin. pilvij lambeau; 'jnlveise-, jnlvisc- (nomin, 
-inén) «mibilu3i) | észt ^jííi'c "wolkcn, pilvetse-, pilvc.se- (nomin. 
-véne) dwolkig, bewölktu. 

Lapp : Lule^jfl/a?;a (plur. jwíud'j n-wolken; déli svédlp. jja-
löioa (plur. 'palöiü') id. (HALÁSZ); palvas, 'palvcs «nubilusi>; pal-
vate-, palvete-, palva- nnubibus contogi, nnbilumüorii) | Pm. balva 
nwolken, halvádé- nsich bewölkemi [ kolai jxiív, polv i<wolkei) 
(GENBTZ Wb. 140.). 

MordE. pal, pille dwolken; pcki>, plilev "wolkichtö (NylL 
5 : 214.). 

Cserem, jjií' nwolkei), piH-góm, JJÍÍ-Í/OÍH nhimmoln, piHmgén 
«der bimm el be\völkte sich 1) (TKOJ. 45.); pilan unnbilusn | cserM. 
pil, piil (inubesi) ; 2nl-kom iieoelum» (NyK. 4 : 407.). 

Zűrjén pil, piv nwolkei); jiiía nwclkigo (WIED.) | izsmai pi 
(pil) ; pl ja, pila id. (GABTR.) 

Votják pillém (tő: pihi-: iness. 2)íí'»ií«yl (iwclkon; in-pitem 
iá.;pihiask-,piM- nsicli bewölken, i)cwölkt werdeno. 
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Osztják: ÉO. pülén "gewitter, gewitterwolke.. (AHLQ ) j SO 
péM,l0.pctm nvolke» (CASTE.), 10. pélén, KO. petén id ( P L I ) " 

V. ó. szkr. phaligd- <,behálter, namentlich behalter des 
wassers, w o l k e n (GBASSM. "Wb. 896.). 

L- BüDENz: MügSz. 511. 1. - - MiTYh FLÓRIÍN a külső ha
sonlat után indulva a szkr. júaligd- mását a magy fellea-hp-n lá+i'n 
(Nylms. 17; Pinnít. Torekv. 32.); de a felU s a S r C e l v i ak-
kok közt különösen a finn pilve- es lapp paUva világosan mutat
ják hogy az alaphangzás ez utóbbiaknál: p,lg„ minélfogva az 
egybevetett szkr. alak egeszeben csak a tőrész egyértókesének nem 
pedig a képzős bövulet CJolh-ő, felle-g) másának veendő Az'alaki 
egyezés egészen pontos; a több nyelvben mutatkozó i hangzóra 
nézve analógia: magy. 7iév ((nomenu = finn nme-, zürj voti nim 
cserem, hm, lüm ^ osszót dig. .nam, non, tag. nmi, nöm szkr 
naman-, av. naman- (1. egyébként a finn-magyar alakok magas-
bangúságára nézve fönt az ad-dég czikket: 75. sz.). A szkr. ineg-
felelő útmutatását követve azt vélhetjük, hogy a finn-magyar B-ÍO--
alaphangzás p^Ugs előzményből fejlett s talán innen ered hogVa 
magy./eí/íó'-ben az ösi g mása (h) hangzóközi helyzetéből'folyólag 
épen megőrződött s nem enyészett el, úgy mint pl. a gyalo-g "(y. ö 
mordv. jaZ(7ffl «zu fuss«, hmxjalka- «fusai)), mély (v..ö. finn melkea.-, 
I&T;)^ mülked «aliquatenus magnus, spectabilis))), til-, tilos (v. ö! 
finn sulke-, mordv. solgi- «clauderei)) szavakban; sőt esetleg e 
felyhö, fajhő változatok l' (j)-ie is a kiesett i hangzónak a nyoma. 
Az hogy a finnben ós lappban v felel meg az eredeti g- nek s nem 
mint más lg hangcsoport esetén g (k), szintén ily alapon magya
rázható. 

108. Magy. fenyér, fenyer (fenér Szabolcs-m.) «lóhere, hi-
czerna; luzerne, klee, dreiblatti); (Szeged) «vékony szálú réti fű, 
a mely leginkább a vízjárta földeken teremi); (Szabolcs-m.) umezei 
mohai) (MTsz.); «ad aruk que vocatur wyzes fener)) (1339. oklevél
ben), (ifenyóren, iwagy pázsiton» (NySz.). 

V. ö. ujpor. 2>(!iiirek nnalva rotundifoliaii, tdk. dkascheni) 
ettől: ujper. petiir, pahl. paner, afghán panír, balüéi j^'miir, 
vakhl jw/íM', szariqöli j)íi?iér flkiiseii, a mint e növénynek német 
neve is: KkasüpappeU (HOKN 289.), vagy katzenkase (SANDEES 
Wb. 873.) s Bzintígy magyarul: papsajt uvad mályvái) (MTsz.). 

Kerek ós sötét sávos leveleivel hasonlít a lóhere a mályvá
hoz, könnyen érthető volna tehát a név átvitele ily alapon is; de 
lehet, hogy itt egyenesen a lóherének «lósajti)-féle kifejezésével van 
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dolgunk, iigy mint a németben a nsauer/cZtíe, oxalis acetos6]la» 
tájnevezete: gugker/ivísn (SANDERS Wb. 873.); v. ö. pahl. asjj-así, 
uj'per. espist,u!<jinst,ispiM iiluzerne», tkp. «pferdefutter» (HORN 19.)! 

109. Magy. fenyő, fenyü (plur. fimyve-k; fene-fa BécsiC., 
fenyefa, fenyefew oklevelekben, fennyifa Heltai) «abies; tanne, 
tannenbaumi) ; apró-fenyő djuniperus; wachholderbaum)), (/j/aZoí?-
fenyö iá., lúcz-fenyd (ipiniis picea; weisstanne», szurkos fenyő iá., 
veres-fenyő nlarix; larcbenbaiinn); fenyős, fenyves (ipineiis, pine-
tiam; íicliten-, fichtemvaldn (NySz.). 

Cseremisz j)i» <ieine art íicbte (cociia-cf.MírniiHK'i)ii; TBOJ. 
45.). —piln^ü (ipiniis BÜvestrisi) (NyK. 4 : 413.), moniiy = IUIHII; 
moH'iep "íichtenwald (eociioiioíi öop7)»; THOJ. 51.), püníerla npine-
tum» (NyK. 4 : 413.). 

Permi poiiol, ponut «waebliolder; juniperus", ponul'a (imit 
wachbolder bewaoliseni) (ponuta-iv (iwacbliolder-gebüscbn) | zűr-
jón |;o?ióT ddünner, schlanker baiun (z. stangen)", knz-ponöl! njiinge 
fiobtei), ponöU-vör njunger wald, anwvicli.mi. — po£öm, permi jjofem 
(ikiefer; pinns silvestrisu (WIED.), p6£em id. (GENETZ OP. 27.) 

Votják puzim, ])u£ini, Kazi. pníihn cíichte, tanne, kiet'eri), 
pu^imo, pu&mo nficbtemvald, tanneuwaldu. 

V. ö. szkr. pínaka- (nom. -am) "stab, ,stock» (BE. Skr, 
Wb. 4 : 723.). UHLENBEOK (EtWb. 1(16.) m óazl. JJTÍÍÍ «baum-
stamm, baumstumpf» szóval veti egybe. 

Föltűnt már BuDENznek a magy. fenyő hasonlatossága a 
cserem, piin&i) s az evvel hangtanilag egyeztetheti) zürj. poí'óm, 
voi]. puihn alakokhoz'*') (NyK. (> : 457.); de pusztán ezen adatokat 
véve tekintetbe nem érthetjük a példátlan nS = magy. ny hang
megfelelést, annál kevésbé, minthogy az iitóbbinak sehol aem 

•*') Megtaláljuk ugyanez egyeztetést később EuROPABUsnál 
(üOö'i) yropcKOMi) HapOAt.i); at.Pb. 1874:4. 1.), ki itt előttem 
ismeretlen forrásból való, kétséges osztják pínU, pits alakokat is 
idéz. Szerinte a magyar fenyő, zűrjén pni'i'im, cser. pynUe a mord. 
pit^e, lapp petSí'i, íinn petaja, éa'/,t pcdanns nfonyíii) szavakkal együtt 
a szkr. •pltu, gör. nk-üc;. lat. pinn-s (< •*'piinitrs), albán yise, litván 
2)uíis, úgermán Jieta szavakkal volnának közös eredetűek; 1. ezek
ről alább. 
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találjuk a ni (n&) előzmény nyomán szabály szerint elvárható qy 
változatát, a melylyel t. i. legalább a kégyó > kényé, ágyú > ányú-
í'óle hangváltozáa lehetőségére gondolhatnánk. Szerencsére TKO-
jiűZKiJ szótárában megtaláljuk a cserem, püniö alaprészét is fin 
alakban, a melylyel a magy. fmy-ö minden akadály nélkül egyez
tethető, ennek képzését olyannak vévén, mint az üsz-ö, lágy-6, 
czip-ő s több más szóban. _A pin töalakhoz viszonyítva a cserem! 
j)í7)?;í(i akár olyan képzés is lehet, miíit a moksun-£o <imenyha])), 
hLvid-30 (ínyirfajdi) (l._ erre nézve alább a gyolcs czikket); de lehet! 
hogy utórészében a mingrél d£a, ndia, láz dia <ibaum» szót tartal
mazza (EKOKEET : Kaukas. Spr. 62.), mely megvan az ÉO. undi, 10. 
unsíi; SO. mi^^e-/ (ifichte, kieferi) (AHLQÜ., CASTBISN) szóban is. Hogy 
összetételre gondoljunk, arra a zűrjén pa£em, votj. jjugim afenyö'i) 
szó szerkezete ia utal, a melynek utórészében t. i. a i-t több ana
lógia szerint n£ (11^) helyett valónak tekintve a tobolszki tatár 
sam, t'fflWi "tanne, rottanne, pinus abiesi) szót (BÜDAÖOV I : 662.) 
ismerhetjük föl, a mely megvan a kaukázusvidéki tatár nyelvjárá
sokban is, a mint BnaiCHaTnek rútul mm-agac, buduch, chinnalug 
sam-agact, láz dcavii níichteii adata bizonyítja (Kauk. Spr. 63.); 
v. ö. ehhez tatár sam, mm, kirgiz cam ( = arab x^^sem') (tkerzei) 
(tehát: sam-agaéi tdk. i(gyertyafa», így nevezve a fenyöszilánlmak 
gyertyakép való haazmílata alapján). A cserem. JJÍYÍ, piiníö és zür-
jén-votják poíoin, pu£vi kapcsolatát megvilágítja, másrészről a 
permi pon-ot, pon-öH, pon-ut, melynek alaprésze hangtanilag jól 
egyezik a cserem, pin, magy. funy-ö szavakkal s jelentésében is, 
mint a ngyalog fenyöu-nek szava igen közel áll (v. ö. a képzőre 
nézve: WIBD. (3-ramm. d. Syrj. Spr. 68, 56.). A zűrjénf)o?iöí' «dün-
ner, schlanker baum (z. 8tangen)i) jelentése egyszersmind meg
mutatja az összefüggést a szkr. pina-ka nstab, stook» szóval, mi 
szerint a magy. ./'ettíy//'alnpórtelme voltakép «szálfái), úgy mint a 
nyírfáé nvesszön (vog. nir (izT\'eig, rute, gerten); v. ö. ezekhez a 
régi oklevelekben található zal-dob, moldvai csángó szadop-fa 
(itiliai) szót (1. NyK. 25 : 153. ós MTsz.), mely a magy. sgál és szláv 
duh (leichei) összetétele. 

Hogy a magy. fenyö-wek ós rokon nyelvi másainak az árjaság 
, terén keressük eredetét, arra azon körülmény is buzdít, hogy innen 
"való a vogul tiiri (KV., KLV., PV. Üiri, TV. toru, ÉV. tari' (ifichte)i 
szó is, mely t. i. a Iák ttar dííchtei), kürin ttar, buduch, dzsek dar 
iibaumi) szóval egyetembon {ERŐK. 63, 44.) a kurd dar ((kiefern, 
ujj3er. dar tcbaumstamm, holza ( = pahl. dar, av. dauru-, szkr. 
daru- ((holzi)) mása. Ugyancsak az árjaság területéről valónak lát
szik a íinn pctdja (oszt pcdaja, lív pedágj «pinus sylvestrisD (pettu 
(ifiohtenrindei)): v. ö. szkr. plta-dam apinus longifoha» (BE. Skr. 
Wb. 4 : 743.), vaklii pit i)üchte» (a szkr. pl-, pi- (ischwellen, stro-
tzen» töböhpar t . pita; tehát alapérfcelmóben: «inézgától duzza-
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clozó))).'̂ ) — Kaukázusi eredetűek a mordM. picd, (plur, 'pic-t) 
mordÉ. Ĵicá (ipinus sylvestris»; lapp-Lule ^ie/icie, Pite jjá/jeé, déli 
liiecie, Pm. baccn «fiohte» (HALÁSZ), téri piecce, Idldini JJÍÖÍCC, noto-
zexoi piehc ((fichte; fiohtenrinde (zur speisea ; GENBTZ Wb. 128.), 
melyekkel egyeznek: georgi j / icoí dichte, kiefera, örmény p'tói 
(oine art fichte» (HTÍBSOHM. Arm. Gr. II : 397.), mingrél piévi 
(ifichte)) (EEOK. 63.), az avar jné, Iák pic «harz, mastixi) (TJSLAE-
SOHIBFNEE: Awar. Stud. 149.) származékai j vogul: ÉV. •/q,ut, 
líLV. khq,ut, KV., PV. klig^iít dtaune, rottanne«, ÉO. )^öl, ;(ul ((fichte))' 
(AHLQXI.), 10. / ü í , SO. köl id. (OASTEÉN) = avar ghvet, g'hojth, ud 
/od, arcsin kute (ibaumi) stb. (1. u. i. a csere és gaz czikkekben: 62, 
és 120. sz.) ! vogul: ÉY.nafik, KV., PV. úi/^ (irottanne»; v. ö. avar 
nahx, dido ne/Jio ((fichte)) s ez utóbbiakhoz grúz naclzvi, mingrél 
nuzxi id. (EnoK. 63.), thus nag «tanne)) (SOHIBFNBR) = ujperzsa 
nőg, ?iö#, iwz apinus)), örmény noc, nőci ((cypressB)) (HÜBSOHM. 
Arm. Gr. I : 207.) = oszszét-tag. niizi, dig. nciíi ((fichte)) = balkar 
nazy ((icpaci-ioe ;i;epeB0i> (HŰBsaHM. EO. 135.) s az ÉV. nank alak 

w-jére nézve: SO. Uolank ((rabeu = vog. xultiy, ujper. kulay \&..^ 
vog. vontér, vq,ntér ((fischotter)) —- av. udra- ((otter)), szkr. udri-
(ikrabbe; fischotter)) s osszót ;̂ í(? ((hrücke)) ( = magy. híd) = 
grúz jifidi, ingiloi ykid id. = chinnalug kind, mingrél, láz ^indiíi id. 
(BEOK. 49.) 

110. Magy. féreg, férög, fírcg (acc. férge 4, plur. férge-k, ad-
jeai. férges) 1. dvermia; wurm, insect)); büdös féreg ((oimex; 
wanzB)); esső-f. ((lumbricus; regenwurmi); tetü-f. ((pediculus; 
lausi);/tóVíJ's-/'. ncantharis; spanische íliegei) j skarablya-f. (iscor-
pion; piüangó-f. (ipapilio; schmetterling)) (NySz.). •— 2. nfera 
bestia; wildes tier, bestié" ((^kygi/ofeeregli; vieerges fergSk: ser-
pentes)) iLrdyC; a farkas a legtorkostíahb féreg Com. Jan.; NySz.); 
"mindenféle kártékony állat: egér (Székelység, Györ-m., Bihar-m.), 
patkány (Sopron-m.), görény (Eábaköz, Bihar-m.), farkas (Bara-

*) Ezen alapórtelemmel a magy. ftinyö us társai a szkr. pina 
((fett, feist, dick)>, v. pinva- ((schwellendi) igenóvi alakkal is egyez
tethetők volnának (13E. Skr. Wb. 4 : 735.); mégis a zűrjén po7iöí 
((dünner, schlanker baumn értelme az előbbi egybevetést javallja. 
De talán a szkr. pínaka- <(stab, stock)) is ezen szavakkal függ 
össze, vagyis alapjelentóse ; ((dick)). V. ö. erre nézve hogy a későbbi 
irodalomban rendes értelme : ((dio keule u. der bogén Eudra-Qiva's)) 
(BE. 4 : 723.). — Mogjegyzendíi itt, hogy a femjli szónak ÁDÁMI 
((pech)) jelentést is tulajdonít (NySz.); de azt liiszem, ez az iroda
lomból és népnyelvből nem igazolható. 
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Bya-m.. Zemplón-m.), medve (Székelység); oschadliche tiere: maus 
ratte, wiesel, wolf, baru (MTsz.). ' 

Vogul: ÉV., LY. pérk CperilcBm.) «wm-m,iingeziefer..; ALV. 
vq,nplén' perk «horgászó giliszta; erdwurm». 

< Vakhi pürk, szariqöli piirg, sighmpurg, mindzsánl pargh 
íd-atte, mausu (TOMASOH. Pam. 769.). 

A pamir szó eredete homályos; de föltehetöleg kapcsolatosak 
vele: avar buru;/h, borox «sohlange, wurm.), and bereco berca 
«schlange.. (EEOKEET: Kaukas. Spr. 122.). Az utóbbi adat végzeté
vel a vakbi pric <(wurm» szóra emlékeztet {'/ur-pnő «skorpióm. 
mir-pric «ameisei. ; v. ö. kurd mtro, av. maoiri- «ameise.)) melynek 
a hmdu nyelvjárásokban másai: astorí jjríie, kistvari prisü (.flohi. 
(TOMASOH. Pam. 769.), szintígy a rokon nyelvekben: votják vié mc 
Kaz. 'pés, zűrjén pic', pic «íloh» (1. a zürjén-votják rc> c má'ssal-
hangzócsoport-egyszerűsítésre nézve NyK. 25 : 61, 368.) s mint 
innen került átvétel: déli osztják (Vaoh-vidéki) focce, paőe «flob» 
(PÁPAI). Nem választható el ezektől a volgai tatár hörcd csuvas 
pgrm, kirgiz biirw «íloh», melynek osagataj bürke, bürge 'ozmanli 
p)ire, bire^) «űoh» megfelelője a vakhi p!«7c, szariqöli pmy, illetőleg 
magy. féreg, vog. piirk képzésével látszik szerkesztve. V. ö. köz-
szláv bVhcha: ószlov. bl'hha, bolgár bl%ha, ujszlov. bouha,\mxh 
hűia, cseh blecha, tót blcha, lengyel pchta, orosz btocha '(magy. 
bolha), litván, lett blusa (MIKLOSIOH EtWb. 15.). TOMASOHEE a vakiií 
pric eredetére nézve a szkv. pric- «eilen, springen, hüpfen» igetöre 
gondol(<•^'íin.ir, Bz\ii'._*puru.ka). — Bvi,wz (MUgSz. 516.) a magy. 

Jneg megfelelői közt EO. 2mrin voj «spinne (iiayiti,))) szót is idéz; 
de VoLOGODszKij szótárának HuNFALVYtól eszközölt kiadásában 
(NyK. 11 : 162.) ezen adat: pirhn, pürém voj ddaráza, pók», mi 
tnlajdonkép : EO. pürérn «bremse ; bögöly.. (AHLQ.) = finn paarma 
(1. fönt a bogár ezikket: 37. sz.). A nbremse.. orosz nayii, nevének 
összetévesztése a nayiH, («spinnel.) szóval lehetett alapja, hogy a 
pürém voj «pókii fordításban is szerepel íróinknál. A «pók» éjszaki 
osztják szavai AHLQUiSTnál: pursén voj, jimsar-imi, nimsar-imi; 
CASTEÉNnál: rima, janira rima. 

111. Magy. fest-, fost- (fesetek BhrC, fesetőc MünchC, 
/üsetés Zvon.) utingo, ooloro; mangonizo; depingo; fuűo; fárben, 
anstreiohen, eine farbe gebén; schminken, beschönigenu;/esíéfr 

"*') A somogymegyei birke (itetüi. szó, melyet fentebb a bogár 
szónál említettünk, alkalmasabban vonható ezen török szókhoz. 
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atinctura, color; farbe, schmmkei);/«.síés «tinctiira; pictnra; fuca-
tio; dasfárben; gemillde; das schminken, beschönigungi);/éstó' 
flfnllo, tinctor; fárbero; fi'stiitt írás (ibild, gemáldei) (NySz.). 

Votják puSi, Kaz. puíi" «gestioktes muster (auf zeng), bunt-
werk; masern»; sii-puíS «sommersproasen, sommerflecki) (sii 
váxedi))); puíSijal-, puijal- (isticken, steppen, ausnahen, brodiren»; 
puMjo, puMeé ngestiokt, gemnstert; maserig)>. 

Cserem. pJsűwr «ingelön való hímzés; pictura acu facta in 
antica parte indusiii> (NyK. 4: 410 ; v. ö. csuvas íür <iy3opí,, BBI-
iiiHBEn; stiokerei)) TROJ. 64; ZOLOTNJIOKIJ). 

< Szkr. piCf- (príBS. 3. sz. j'^P^'^) "figuren in den stein 
einritzen, mit bnnten farben figuren in ein gewebe einsticken; 
schmiicken, verzieren; knnstreich bilden» ; pt^- dscbmucki); 
péqas- nstickerei; gesticktes, buntes gewand; zierat, schmuck; 
gestalt, forrni); pec^a-iá. (G-RASSM. Wb. 818, 861.) || óperzsam-pis-
<iachreibenII; osszót: tag. J'iss-, fis-, dig. Jlnss- «schreiben», tag. 
fist, nifista (— óper. nipista), dig. Jinst ngeschrieben, aelirifti) 
(v. ö. a szkr. pu}- második píinqa- tö változatát). — av. pis-
<ischmiickenI), pisa-^ paestah-, paesa- dsohmuck, gestalti); paesa-
nbiint (rind)i> ós (laiissátzigi); óperzsa maá'íoc, = i XEJcpó;; pahl. 
pésdk (lanssatzi), jiestt ngeschmückti) ; ujperzsa pes «auasatz», 
pfíst nle-pi-'ós", pési, pesti iischeoke» ; gabri pís/í, kurd pis, pisa, 
afghán püs, _ptísííi naussatzn (HORN 79; HÜBSOHM. E O . 66; JDSTI 
Hb. 181, 190.). 

. A (ifestenii) másik kifejezése a magyarban: «írnii) (kép-író = 
iifestö ; pictom ; iratos npicturatua, perpictus, depictus; wolgeziert, 
künstlieli geuiacht»; iratos ruha "gesticktes Ideidn ; NySz.), mely
nél mint török jaz-, csuvas fii?-- másánál biztosan tudjuk a 
(ischreiben, zeiclinen» eredetiségét. Hasonló eset a vogul y^ans-
(isehreiben, zeichnen; stickein), melyből yaiisd nmuaterbild, sti
okerei; zeicbnung, abriss»,/(Htsa'M «bunt; geatickt; gesclimückt». 
A finn kirja is a mellett, hogy dschrift, buch, brief» jelentésű egy
szersmind Bstickerei, schmucku értelmű s belőle kirjava abunt, 
géziértI),/ary'íinío «malerei; festési). A vog. yans- igével azonos 
votj. goi-: tiozjal-, goSjaék-,go&t- dschreibeni) ezen alkalmazásában: 
éulder íjoiu'ui'fi'Lmiéri (lein bild abzeichnen, abmalem), valamint 
goánw ngestreift, streifigi) ; ugyanígy a zűrjén //i^- megfelelő 
(ischreibeu)) és nzeichnen,malen», (jiiis (ischreil)er; maler)> (WIBD.). 
Jó alapunk van tehát arra, hogy amagy.^/(wt- (régi ejtésben:/c!'s(ií-^ 
igét momentán -í képzővel szorkesztettnok gondolva a szkr. pi(j-. 
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óperzsa jMS- dschreiben, zeichnen, schmüeken» másának vegyük s 
BuDBNznek a íinn pese-, morclv. peze-, lapp pasiba-, vog. pos- permi 
pestal- ((wasohen.) igével való rokonitását (MUgSz. 519) mint 
jelentésileg távolállót elejtsük. Alakilag a magy. füst- hangzójával 
inkább a képzések (szkr.péms-, n.v.paesáh-,paem-, ^&h\. písU stb ) 
tövéhez szít, míg .s-je az árja <;, s mássalhangzóval szemben a kast, 
ostor, üst, üstök, esik stb. alakulatát mutatja (1. fönt az es-ik czik-
ket: 91. sz.). Jelentésében a votják pu£ az árja megfelelők «schmü-
cken.zieren, mit bunten farben figuren in ein gewebe einsticken» 
értelmét tükrözi s alaprészében az av. paesa- másának vehető 
(dimin. -i képzővel). Az u hangzó benne mint számos más esetben 
(1. NyK. 25 : 173.) eredetibb magashangzó mása; #-je pedig = 
szkr. í, esetleg az osszét-digori Jinss-, szkr. pifíc^a- töalakokbaa 
mutatkozó ns helyett való (1. erre nézve u. i. a Min és főz- czik-
keket: 48. ós 114. sz.). Egyenesen av. paesa-iéh alak mintaképére 
vall a cserem, pőstilr előrésze a cseremiszben gyakori hangzóközi 
,9 > s változással. 

Figyelemre méltó a votják pu^í-uíúi «masern» jelentése, mely 
mint ü. jelzős siü-puié összetétel "sommersprossen, sommerfleck)) 
értelme is igazolja, tulajdonkép olyan kifejezés, mint a magy. 
himlő «masern» (v. ö. hímes ngesticlít, bűnt)), hlmeZ' nsticken, 
zieren, schmücken»), vagy török éec-ck dblume)) és «blattern))^ 
tehát mintegy <ia testnek kivirágzása, kihímzödése)). Ugyanez á 
jelentésfejlödés szerte el van terjedve az iránságban is (av. paesa-
«aussátzig)), óperzsa ittoá-fag = ó Xeirpo?, pahl. pésak naussatzi) 
stb.), mely körülmény útmutatást tartalmaz arra nézve, hogy az 
itt tárgyalt szók körébe vonjuk a következőket is: zűrjén pis7ci, 
piéti (ipocke, blatter)), votj. poshi, poéke dhaut-ausachlag; blatter, 
pocke)). Ezeket a votj. puíi-hoz viszonyítva ujabb átvételeknek 
tekinthetjük; v. ö. pahl. pSsak, gabri piék «ausaátzi>; ujperzsa pM 
iileprösi) ( = pahl. j)mí^. 

Ksúix.piq- ngeschműckt)) szónak képzése: pi^á- «damm-
h i r s c h (wegen seiaer rötlichen farbes; y.ö. piqáfiga ngoldfar-
ben»; GBASSM. Wb. 818.), melynek megfelelnek: vakhi j)ös, szari-
qöll pis ((unze, leopárd)) (tkp. nbunti)). Ezen szónak másai a íinn-
magyar nyelvekben : votják pu^ej, Sar. pu^ej (írentierí | zűrjón fB^ 
(íjunges, ungehörntes rentier)) (WIED.) | É O . pes, pesi «kalb des 
rentieres)) (AHLQ.) | ÉV. pasi', KLV. pcfsi id. (a < e; 1. NyE. 
25 : 172.). II Gsevem. peee nrentier)), sordo péce ((elentier»; cserM. 
puca (írentier)) (TROJ. 50.) | lapp: Lule poqcuj (plur. -poqliccu, v. 
pohccu'), Pite pőcu'j, poqcuj, déli püce (plur. psüc'), püée, pöce, 
poaea, poiűice, puoca, •puoca id. (HALÁSZ); Pm. hoaco, boccu; orosz
lapp poa^aj (gen. piecoij, poag, poac id. (GENITZ Wb. 129.). Az 
utóbbi alakok első szótagjának mély hangzója az utótaghoz való 
hangrendi illeszkedésből magyarázható. 

Munkácsi B. Xríft éa kiHik. elomok. ' 18 
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1 \ű. Miiííy. fi. jiii íplur . jin-h, ucciis. lia-t; fdim Brassó-m,, 
ni^t-in. lij.i-l. Tis/.iintul) I. d i l ins , iiiitus, i^natus; sohii» ; 2. dliberi' 
liiinl",- :i. . 'piillns; jiiiiííi'.si) : I . iqnivvius; kloiim ; nlya-fl drater; 
ciifiiiiihis, coiií^íuuívincus; pvoxiiiiiis; l in idcr : vonvaudteri); harom-fi 
ujMM'us", fii-ji, hri-ji nviv: iiiiiH, mascuhiH; luiuin; milnncheni), 
I-n ' ijit-iija) nliln'ri, proli'hi; líindtu'n ; imuliir-ii upullus, aviciüa' 
juii!,,'iT v(»;,'i'l« : ,'íi!s cfii'tiiosiis, lilun-oH lisibeas; junge, söhne ha-
lifrid". íi./--;7., Ht((/;-!7. npiU-io, tíitíiio : pul lu lasco; gobilreu)); .^á/í 
npiilln.s. íivis pluiufsci ' i is; juii;,'('Hi) i/itV.-nr.-.r, horjít-Jiók), JiacsU 
(línivnmi'lli'ki tiíUlatli. fin lílliitH. íuill-ih (Bdraod-m.) (ímegfiadzik, 
iiu'íífllik ikiil, siTlcsi; ;(.(/((/ I ht<tl Moldva, ywí/oí Gyorgyó) 1. (mö-
Vfiiili'kfa, aj,;?! ; x'. «ifjii, liatul onibiTu (NySz., MTHZ,). 

Vof^ul: K\ ' . /<( ' ( tn : /'(';-• piynn, píyi't), KLV. J)M (szemóly-
ruHiikkal;/i!/"i, pifu, pijii v)^ pijyii; jin-pijiciúií m -jmyiú^)^ A.LA''. 
py ipiiim. ptiiiti, \\\. pein i pmiiii. pfiiitt, VKV. p(ia Ipnyhn, j)Sraty. 
ptjiin '. l'\''. pH ulual. ji'yyi '. ATV. pn ipúni. piiii, piiwi), FTV. poa 
f/toMJif,/i<i(/»./(..«•)'/ IIsulin : kiad, juuf^cs'i ; luir-pt nfülleni), amp-
pV KIUUUÍI 'JUHW^' ' . 'lyt-pT 'Aúiuh'r ••-. piy in (isolm, jnnge.s liabend»; 
píntí, pii.ift' nsidiiudifii". 

(W.tjiik: KO. ?i<7. IH), /». / , pii;( i('ASTHIÍN, Anr.Qü.l, KO., SO. 
f„iy. V,l. pir/ il'Áí'.ui fisuliu, kiialit-H ; ,-ri.p,iy^ t<kiiidor». 

/.nrjcii pl i'kind, jiiii^'t's. .solui" ; nil-jii ukiuder)), hata-pi 
l i amut" . pi>ríi-pt ufcrki'h', pi»i-{ii tihundi'jviugt^sn, cipan-jn «kü-
(•li(dK; ]<ni «kiiuli'r (H1. itiiific halifiid", inul- ugidalroii, junge be-
kKiiHiifiii',/i!./)i. ptimt (ikimi. jiuií^i'S" (WIKD.I | permi pián «jvm-
>,•,*•<», j'ii'piiin . klt'iiu'r luiuiu, IniimitdK'ii" ; piti.- par-p, atrilchtig 
íVtiii kulliil 1 ; tii;NKi7, 01 ' . :!ti 7.i. 

Viitjnk jii i 'kiiul; .juuí.;i',s von tiiTi'ii; sídin. inanii, bur8olie» ; 
íi-pt ' h u i i i u ' , u£-pí 4u'ii|.;:^(fullfri". A''.'-/'í "ziekcln, /.•»(;((-])»" (diünd-

lidii". ]inríi-jii ifiTkid", tnl-pt dkindiTn: pijc «kind od. juilges 

Imbfiid" ; ptjal- Bíír-bar" ji. junjít* Wfrfrii» : pii'inl "jiuig, Idnd, 

jiiUf,;liiJí:.'. 

Kiim/•.•i/..i .i;i-ii. pi>j,iiii fisnliii, kiiid, jiiiigling; jviiiges von 

tif-r.u* I hiíiüfi pnii:,i «kiM*!ili'iU"í; ;»;/« "kmh\(ún« \ ésú poeg 

If'ii). pi'iHi '".(tliit: juii;;i"i» ( htuui p, t.kiudiiciniií | liv paoga (isohn, 

kiuilif, jiin,'.'!";? v«,d j«i./Aii «S(diii», pi>J'i nkiiulicn (IÍUDKNZ: MUgSz. 

. >ií\iv. pakif .iiniii. -./..•( I. ..gaiiz.ituig; dan Junge eines 

1 

r 
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"tieres, kindi); 2. neinfaltig; redlich, scMicht; unkuudig, unwis-
seud».Apá- ntrinkeni) igéből származtatják nsauglingit alapérte
lemmel (BE. Skr. Wb. 4 : 621 . ; ÜHLENBECK BtWb. 161.) 

A szkr. páka- alaknak szabályosan megfelel az osztják 2J<íZ> 
po-j(, mely a vég-másaalhangzónak egyéb esetekben is jelentkező 
változásával (1. u. i. az iiggy és főz- czikkeket) lesz a vogulbanjwl;'-, 
PQiv- (nomin. pi', 'pou, püj s további ;- > j gyöngüléssel a finnben 
j)0i-ka, a magyarban fi- ffj-a-m), a zűrjén-votjákban pi (pij-al-) 
alakúvá maga után vonván az utóbbi adatokban egyszersmind az 
€redeti mély hangzónak i-re való változását a szomszédos ;/ hatása 
alatt. BüDENz magyarázatától eltéröleg azt vélem, hogy a ,/y'a-s, 
fia-e képzéseknek a eleme nem a tövégi hangzó, hanem a fi-n 
képzőjének olyan változata, mint szüle, Jieiiede a szillö, hegedű 
mellett, vagy mint a disznó, szöllő ragoe alakokban: disznaja, 
szöUtíjí!. A fia-tal képzésére nézve sem találom kielégítőnek BUDENZ-
nek ama föltevését (Összeh. Alakt. 217.), hogy benne a vogul taU 
(ivolli) szó lappang, vagyis «fia-tal .jung', tkp. .grösse, altér eiuea 

j'itt (sohnes, knaben) habend" = vog. mdn-ta'il (ikis-kor(ú)'i). Mert 
nem szólván arról, hogy a vog. mün-ta'il nem nfiatal, kis korú», 
hanem határzói szerkezet (jáyéiu minéin porát maú-ta'ü am •/^üllsém 
«midőn atyám elment, én fiatalí;?í maradtam el» ; Vog. Népk. 
Gyűjt. 4 : B40.) számbaveendö, hogy a régi nyelvben a fiatal ér
telme: (inovellus, germen, stirps; junger baum, neuer stamm» 
(«a,jó gazda liertében neveli a szép fiatalokat, Pázmány; az jószág 
gyűkerere kell tekintenünk es nem az ágra, avagy jiatallyaira, 
NySz.) s (inövendék fát» jelent ma is a fiatal a Székelységben 
(fenyő-fiatul, csere-fiatal), valamint (lágatu Gömörben {MTsz.). 
B tényeket figyelembe véve, nem gondolhatjuk merő véletlennek, 
hogy a keleti törökben tal ( = ozm., azerbajdzsán dal) nzweig, ast, 
stengel (CTBOJIT. ^epesa, BÍ[JTBI>)» jelentésű {BUDAGOV 1 : 335.) s a 
vogulban is van: ÉV. tcd, EV. toql «tüleveles ág (XBOH)I). Ezek 
szerint/ft-föí olyan szerkezetnek bizonyul, mint./ia-csí«ma (ikölyök-
csizma, bakkanos»,_/ift-i:;aZa»íö, fia-ver éh «galambfi, verébfiu s ere
deti jelentése voltakép ((fiatal hajtás, V. ág!), melyből nz általános 
«juvenisi)-fóle értelem csak későbbi fejlemény. 

113. Magy. fizet-,yVíí^ííí-1. ((compenso, solvo, expendo; be-
zahlenij; 2. aretribno, reddo; rationem reddo; poenam luo; ver-
gelten; rechenschaft ablegen, büssen» (meg-fizet npersolvo, re-
penso; bezahlen, abtragen»; ki-fiset ((auszahlem)).;/aeírá cpen-
sio, compensatio, solutio; retributio; bezahhmg; vergeltung»; 

fizetség ((fizetés, fizetni valón (NySz., MTSz.). 
18* 
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112. Magy. fi, fiií (plur. fia-k, accus. fia-t; filyu Brassó-m., 
fiia-m,fija-k Tiszántúl) 1. (ifilius, natus, goatus; sohiD) ; 2. (iliberi; 
Idndi); 3. «pulliis; junges» ; 4. (iparvna; Idein» ; atya-fi ((fráter; 
cognatus, conaangvineus; proximus; brúder; verwandten); barovi-fi, 
((pecuai), fér-fi, fcrj-fi nyiv\ mae, masculua; mann; manncbeni), 
í-fi, (íja-fija) (diberi, proles; kmder» ; madár-fi ((pulltis, avicula; 
junger vogeb); fias xfojtiiosus, liberoa babens; junge, söbne ba-
'benAi), fiaz-ik, fiadz-ik npario, gigno ; pullulascd; gebáren)) ; ^ófc 
(ípulhis, avis pliimescens; junges» (fiók-récze, horjíi-fiók), fiacskó 
(Drávamellék) ((állatfi, fia állat», fiall-ik (Borsod-m.) ((megfiadzik, 
megellik (kül. sertés); Jiatal (fétal Moldva, ,/íada.Z Gyergyó) 1. «nö-
vendókfa, ágn; 2. nitjú, fiatal embera (NySz., MTsz.). 

Vogul: 'ÉSf.pV (tö : ply-: pi-fém, pírét), KLV. pu (személy
ragokkal: jJMm, pun, 'ptíd &s pufii; jai-puwirís éB -pU}-in^)^ ALV. 
pu (püm, püdt), 'EN. peu (peum, peat), FKV. pöii (pdyém, pöyat v. 
pó'wa), P T . pü (dual. pÜTei), ATV. pü (püm, pün, puwi), FTV. pou 
(poum, pouii, powi) flsobn; kind, junges» ; lüiv-pV ((fülleni), amp-
pl' (diundejungesi), áyi-pV (ddnder»; ^tT-in ((sobn, junges babend»; 
pilris, plkwé (ísöbncbeni). 

Osztják: ÉO. poi, DO. pox, pax (CASTEÉN, AHLQU.), KO. , SO. 
VWu' ^^•PC'X (P^P-^) (isohn, knabei); evi-po/^ (ddnder)). 

Zűrjén pi ((kind, junges, sohnu ; nU-pi (ddnder», lyata-jii 
((lamm)), pors-pi ((ferkel», pon-jn <(buudeiunges», cipan-pi ((kü-
cbel)) ; pia nkinder od. junge babendu, piai- ((gebáren, junge be-
kommens, pián, pijan nkiud, junges» (WIED.) | permi pián djun-
ges», jOtt-í)ia?i. ((kleiner baum, báumcben» ; piá: psc-p. otráohtig 
(von kilheni); GENETZ O P . 26—7.). 

Votjákpi ((kind; junges von tieren; sobn, mann, bursche» ; 
U-p)i (dammi), uí-pi ((bengstfüllem), kcA'-pi ((zickeln, kuca-pi (diünd-
leimi, pars-p>i nferkeli), nil-pi (íkinder»; pijo ((kind od. junges 
habend" ; pijal- ((gebáren, junge werfeni) ; pinal ((jung, kind, 
jünglingB. 

Finn jw?7ca (gen. pojan) nsohn, kind, jüugling; junges von 
tierenii (kanaii poika ckücbleinu); poju ((knábleini) | észt poaci 
(gen. poja) nsohn; jungesi) (kanap. (iküchleini)) | lív puoga nsohn, 
knabe, junges» [ yói poika ((sohn», pojo (dmabei) (BUDBNZ: MügSz. 
523.). 

< Szkr. jjtí/cfí- (nom. -as) 1. ((gauz jmig; das junge eines 
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tieres, kindi); 2. «emí'altig; redlich, schlicht; unkundig, unwis-
seiad». Apa- (itrinkeni) igéből származtatják dsáuglingB alapérte
lemmel (BE. Skr. Wb. 4 : 621 . ; UHLENBBOK EtWb. 161.) 

A szkr. páka- alaknak szabályosan megfelel az osztják pay, 
pox, mely a vég-mássalhangzónak egyéb esetekben is jelentkező 
változásával ( l .u . i. az e<,igy és/ó's- czikkeket) lesz a vogulbanpf;"-, 
pow- (nomin. pV, pm, pü) s további ;' > j gyöngüléssel a finnben 
poi-ka, a magyarban fi- (Jij-a-m), a zürjén-votjákban pi (pij-al-) 
alakúvá maga ntán vonván az utóbbi adatokban egyszersmind az 
•eredeti mély hangzónak i-re való változását a szomszédos j hatása 
alatt. BuDENz magyarázatától eltéröleg azt vélem, hogy a, fija-s, 
fia-z képzéseknek a eleme nem a tövégi hangzó, hanem a fi-ú 
képzőjének olyan változata, mint szüle, het/cde a sziilö, hegedű 
mellett, vagy mint a disznó, szöllö ragos alakokban: disznaja, 
szöUit'je. kfia-tal képzésére nézve sem találom kielégítőnek BUDBNZ-
nek ama föltevését (Üsszeh. Alakt. 217.), hogy benne a vogul ta'il 
(ivolli) szó lappang, vagyis «fia-tal .jung', tkp. .grösse, altér eiues 

Ji'á (sohnes, knaben) habend" = vog. man-ta'il (ikÍ8-kor(ú)'i). Mert 
nem szólván arról, hogy a vog. man-ta''tl nem «fiatal, kis korú», 
hanem határzói szerkezet ('ja;'e)íi miném jjorüt man-ta'il am /ültsém 
«midőn atyám elment, én fiatalon maradtam eb) ; Vog. Népk. 
Gyűjt. 4 : B40.) számbaveendÖ, hogy a régi nyelvben a fiatal ér
telme : ((novellus, germen, stirps; junger baum, neuer stammn 
((lajó gazda kertében neveli a szép fiatalokat, Pázmány; az jószág 
gyükerere kell tekintenünk es nem az ágra, avagy fiatallyaira, 
NySz.) s (inövendék fát» jelent ma is a Jlatal a Székelységbeu 
(fenyő-fiatal, cserefiatal), valamint «ágati) Gömörben (MTsz.). 
B tényeket figyelembe véve, nem gondolhatjuk merő véletlennek, 
hogy a keleti törökben tal ( = ozm., azerbajdzsán dal) «zweig, ast, 
stengel (CTBOJITJ ;i,epeBa, BÍTEB)" jelentésű (BTJDAGOV 1 : 335.) a a 
vogulban is van : ÉV. tal, KV. toql ntííleveles ág (XBOÖ)*. Ezek 
szerint/í'a-faí olyan szerkezetnek bizonyul, mintj/sa-csí^ímff «kölyök-
csizma, haklisjxQBK, fia-galaud^, fia-veréb ngalambfi, verébfi» s ere
deti jelentése voltakép «fiatal hajtás, V. ága, melyből az általános 
<ijuvenis»-féle értelem csak későbbi fejlemény. 

113. Magy. fizet-j/•&(;*- 1. ncompenso, solvo, expendo; be-
zahlen»;2. oretribuo, reddo; rationem reddo; poenam luo; ver-
gelten; rechenschaft ablegen, büssen» (meg-fizet apersolvo, re-
penso ; bezahlen, abtragens; ki-fizet ((auszahleni));/^ef/s <ipen-
sio, compensatio, solutio; retributio; bezahlung; vergeltungi); 
fizetség ((fizetés, fizetni való» (NySz., MTSz.). 

18* 
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< Osszét: tag. fid-, áig.féd- dzahlen, bezahlen» (MILLEB: 

Osset. Etjudy II ; 33; fid-, fed- SJÖGRÉN : Osset. Sprl. 457—8.). 

A hangzóközi d > « változásnak analógiái árja (iráni) ere
detű magyar elemekben a bűz, íz, gaz (dstrauchi)), gázol-, gúz, ház, 
sáf/í és més szók (1. e czikkeket); ezenkívül egyszersmind a fizet-
képzésére nézve tanulságos a magy. vezet-, melynek szintén tran-
sitiv alaprésze a finn veia- (pr. 1. vedd-n), észt vada-, mordM. 
viite-, mordE. veié-, ved'a-, cserem, vid- uführen, leiten, ziehenu 
rokon nyelvi másokkal egyetemben megfelel a következő szavakban 
mutatkozó árja tőnek: av. ĴíííJíií/̂ '*^ " 61' fülii't*, vademnő «bráuti-
gam» (tkp. (ibraut-führeri)), azkr. vadh-: vadhú- nbraut" (tkp. ddie 
íiéimgeführtei)), szariqöli wadh- «an der hand führen, einführen, 
bringeno (TOMASOH. Pam. 854.) — szláv vod- «ducere». BUDENZ 
(Összeh. Alakt. 64.) a vezet- képzőjét, úgy mint a szeret-, nevet-, 
siet-, sirat- igékét momentán (intensiv) képzőnek magyarázza; 
SziLASi a sirat- példáján causativ alapértelniet igyekszik igazolni 
(NyK. 24 : 172.). 

114. Magy. főz-f/öí; JordC, ÉrsG.) (icoquo, lixo, elixo; ko-
ohenn, meg-főz- dconcoquo, incoquo, percoquo, decoquo; kochen, 
abkochen, absiedeni);/ó'aít (icoetio; das kooheni); főzelék (ipnl-
mentum, edulium coctnm, cibns elixus; gekoohte speise)) (NySz.), 
fözél-, fözögél-, fözgül-, fözgörél- (freqn.) «koclien/) (MTsz.). 

Vogul: KV. pans- uheiss werden, aufkochen, gekocht wer-
den» (soaj pansés (ider thee koclite auf; íjaö corpl5,iien))) | PV. 
fms- id. (lq,vi pansés (mama BapHJiacBi)) | TV. pun^- id. (noul 
pumq,nt (idas fleisch kocht; BapHTOHD; noul imUm imnsqs (idas 
fleisch hat sich zerkocht; pasBapaJiOcbi)) ós (íbaeken» (intrans.; 
pl. iímay^ il-punsqnt ((a kenyér megsül; cneiceTCíi))). — ÉV. pond-
(ibraten, rösten)) (jululdl ponsle'im, nawét ponsWim acapio na orHí> 
pHÖy, MHco),jjoresasZ- (frequ.) | lihl'.pq.níl- id.; pqmkv/t- (reflex.: 
Soqirtém khul pq,nsla^ts yKapeHiian pHöa nocníijiact., H3>KapiHiacb) | 
TY.punsl-, ponsl- «backen (z. b. brot)» | KV. pq,nsl- d dörren (BH-
cyniHTB); pq.nslaxt- (igedörrt werden«. 

Voiják (üfai) jjíSfis'í-, Sar. poét-, p)őst-, Kaz, piiét- (ikochen, 
anfkochen (trans.); . szw, arak peétíni (ibier, brantwein brauen, 
brenneni); sVá-jJiísíis ((kochmeisteri) —poé-, Kaz. piié- <ikochen, 
siedeni) (intrans.). 

Permi jjjs- okochen, aufkochen (intrans.)i) ; piéed- ((kochen 
(trans.), kochen lassen» | zürj. puz- nkochen (intrans.), in wallung 
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geratenn; puéed- nkochen, aufkochen (tran8.)», puémi ngekochtes, 
iochsTpeiseu, jméeg «ahgebrühtes, brühfuttern (WIBD.). 

< Osszét: áig.fic-, tag. ,/?c-, déh osszét (tuali),/tc- «kochen 
(trans.)»; part. perf. dig. fanyt\ fan-/, tag. Jlyt', fiy_ «gekocht» ; 
imperf. Aig. funyt'on ésfiiyfon (HDBSOHM. E O . 67, 84, 111.). 

(11.) MordM.jíMsí- {inf. pustíms) nrösten, braten (am feuer)» 
mordB. pusí- (inf. -oms) id. (PAASONEN : Kielellisia: 22.1. 

Yinn pahta-, paahta- «braten, dörreni) (pdiva paahtaa ndie 
sonne brenntu), pahtei;-, paahtee- (nom. pahde', paahde') «hitze, 
wármei). 

Gsevem, püí-vikl asGhweisan, pMalt- esehwitzeni) (TEOJ. 51.). 
Zűrjén pőé ((heiss, hitze, schweissi); pöéal- «heiss werden, 

sich erhitzen, schwitzig werden, schwitzen», pösami- id.; püéed-
II erwarmen, erhitzen, báhen: schwitzen machen, in schweiss brin-
,gen», pösedci «sich erhitzen, heiss werden« (WIED.). 

Votjákpos, Kaz. ^ms nheiss, glühend; hitze, gluti); poéal-, 
püécU- nwarm od. heiss werden ; sahvfitzeü»; pesat-, j^sat- ndurch-
warmen, erhitzen; schwitzen machen» ; poéakjal- dhitziges fieber 
-habeni) ; pesakton- nhitziges fieber». 

< Szkr. paé- (prííes. 3. sz. pdcati) (lani feuer gar machen, 
kochen, braten; reifenlassen, zur reife bringen; (med.) kochen 
(intrans.), reit'en, reif werden»; nom. verb. pac: odana-pac 
(odana iibrei, mit mileh gekochte korner"); paca- (ikocliend, ba-
•ckend, bratendo; passivum-tö : pacyá- (GBASSM. Wb. 758, 759; 
CAPP. 229.). 

, Av. joac- nkochen, zubereiten» (fra-p. f(verbrennen»),jpfitcí/íí-
ndas kocheni) (JUSTI Hb. 182; GBIGEE Hb. 275.) | pahl. paz-

{•piíBS. pásiSm), inf. pu/tan ii. | ujj^ev. paz-,pez- (prsea. í. pazam, 
^e^em^, iníin. pezlden, pe£iden, pirytm «coquere» (p%t,yte sayten, 
ngekocht macheni)); ncoqui; praeparare, adornare» (YTJLLERS: 

Supplem. 48.); part. príst. puyte neoctus, maturusi); kasani (inf.) 
patén, kurd patin, balüci pacag, p'asa]' id. (HORN 64.) | vakhí 
pőc- (prses. pöcainj, szariqöli jjár- (pr^s. pézam, inf. pekhtao), 
sighulpez- {pvBiS-pezani, inf. pizdaoj nkochen, reif werden» 
(ToMASOH. Pam. 859.). 

HűBSCHMANN az osszét j/ic- (Ikochen!) alakjának magyarázatá
nál kiemeli, hogy az av. jpac-nak megfelelöleg szabályszerűen tag. 
•>'/%- (inf. ^fd0in, nem: ficun), párt. ^/ú/í ' (nem: /íjfí'j követkéz-
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nék s hogy a nasaliasa) jelentkező dig./u7i/í', fun-/t'on alakok nyo
mán eredeti gyanánt, nem paú-, hanem ^pmíé-íéle tö volna föl
veendő (EO. 67, 84.). Ezen *panc- változat egyébként sehol az árja
ság terén ki nem mutatható; de hogy ösi maradvány az osszétban,. 
kitetszik ez analóg esetekből: tag. sa.í, ssás «zwanzigi) = dig. 
insai (av. visaiti-, pabl. vist, ujper. Mst, HOEN 58.) és tag. fiss-, 
fis- = dig. finss- (ischreibeni) (tag. fist = dig. finst dgeschrieben, 
schrifts; 1. fönt a/esí- czikkben : 111. sz.), a melyeknél t. i. a digori 
változat naaalisát sehol az iránság terén meg nem_ találjuk, de 
megvan szerencsére a szanszkritban virlgatí- s mint töváltozat 
pin(}d- i&pig- mellett; GBASSM. Wb. 818.), úgy hogy a digori n ösi. 
volta kétségbe nem vonható. Azon körülménynyel, hogy a finn
magyar nyelvekben a külömbözö árja hatások közül különösen az 
osszétféle nyelvnek befolyása domborodik ki jellemző sajátságaival,, 
jól egybehangzó ama tény, hogy a keleti finn-magyar nyelvekben 
a (iföznii) fogalomra olyan hangkóppel találkozunk, mely az árjaság 
terén legszorosabban az osszét megfelelővel mutat egyezést. A vo
gul pans-, pans- nkochen (intrans.)» híven tükrözi a dig. furr/t',. 
fmxt'on alakokból következő ösi osszét ^panc- (^pans-)^ tö hang
zását s világosan föltetszik ennek mássalhangzó csoportja az ufai 
votják ponét- causativ képzésben is, melyhez viszonyítva a többi 
nyelvjárások peií-, poét- alakjában, úgyszintén a peé- = permi 
piz- intransitivumban a z mint több más esetben né (né) helyett 
valónak veendő (v. ö. votj. Kaz. kei, kii, Sar. Id§ mrini) = vog. 
yms id.; kÖzvotják kié nzwanzigi) = mordv. komé id.; votj. ki,fi1!i,. 
idéilli íisternfl=:TV. kliöns iá.-\--il!i képző; votj. fi,f, ag, aé ovorder-
teil, vorderraum»= cserem, on^-ol, an-zal id.). Ezekhez csatlakozik 
a szokásos s a votj. paé-ban is föltetsző a ~ ^ hang megfelelés
sel a magy. főz-, illetőleg régibb fez- is, a melyben a z megelőző 
hosszú hangzóval eredetibb nz (ns) helyett olyan alakulat, mint. 
húsz = mordv. ltomé, vog. yüs (izwanzig». Azon tény, hogy a zür-
jén-votjákban és magyarban egyezöleg z, z (s nem s, é, s) jelent
kezik, arra vall, hogy amaz osszétféle iráni nyelvjárásban, melyből. 
üiföz, votják poz-, permi piz- valók, az eredeti né ejtésnek olyan 
változása fejlett, minő az av. pac-hoz képest a pahl. paz- (vog. 
pans-, votj. pöé-, permiptó-, magy./cfe- < iráni "^panz-).— Más a 
causativ képzésű mordv. pust-, finn pahta- alapszavának hangtör
ténete, mely t. i. a nasalis nélkül való árja pac- töt tükrözi (f. pahta-
< "^pas-ta-, ^pac-ta-). A cserem. -pM (ebből: pMalt-) s vele egyező, 
zürjén-votj. peé (innen; fssal- atb.) szkr. pac, paca, vagy av. pacya-
féle nom. verbalénak lehet mása. 

A jelentéseket illetőleg figyelembe veendő, hogy az árja pac-
tő egyképpen szolgál a «coquere» transitivum és (icoquiB intransi-
tivum jelölésére csupán a személyragon alkalmazva a mediahs 
alaki megkülömböztetését (pl. a szanszkritban : príES. indie. 3. sz. 
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az activumban: ])dcati (iföz», med. pácate "föu; v. ö. a zeudben: 
a bar- (itragen» tőből: act. príBs. indic. 3. sz. baraiti, med. bnraité). 
Innen van, hogy míg a votj. poé-, permi pié-, vog. pans-, pons-
intransitivum, az alakilag pontosan megfelelő magy. főz- transiti-
vum. Igen természetesen fejlődött a rokon nyelvekben a ((CO(iuere» 
megkülömböztetésére a causativ képzés (votj. ^Ű«Í-, permi piéerZ-, 
mordv. pust , íinn pakta-), a minő a vogul ponsl-, 'pansl-is a gyé
rebb használatú -l oausativummal, mint pl. ezekben: ÉV. tSsl-, 
KLY. tösl- (1 szárítani; troeknen, trocknen lassem) {pl. -^iil iq,sli 
(ihalat szárít; phiöy cymnTi))) ; »ré-íe rekás kwdii-toÁliiy_ jSri (lezt a 
gyékényt ki kell szárítani; BbicymHTt Ha;;oi)) ettől: íg„s'-, fos- «szá-
radni; trocknen (intrans.)ii | ÉV. sürl-, KLV. surl- «szárítania (pl. 
jĵwZ sm-le'im (dialat száritok)); khul jel-surUislém «a halat megszárí
tottam))) ettől: .sör-, KLV. surr- (pl. saw jol-suri «a bőr megszárad; 
Koata sacoxneT'hii, úoid' kwdn-íurri na hús megszárad») | 'ÉY.sawl-, 
KLV. sciid- «sáuern; itBacHTL, KHCJIHMIJ ;i,lijiaTí.» (])\. úan sawli 
"kenyeret, tésztát savanyít))) ettől: saiv-, saii- dsaiier werden)) (pl. 
éáum úüri-üí "megsavanyodott teja) | ÉV. úüiisl-, ALV. úoiisl-
"kinyujtani; etw, ausdehnen, in die lángé ziehem) (pl. isém 
kBr vq,ypél nünsli "az izzó vasat kalapáoscsal nyújtja))) ettől: 
nüns-, úünsent- «sich ausdehnen, sioh strecken» (ALV. kwali 
il-nonsés «a kötél megnyúlt; BUTHHyaact)); TV. ü-nnnsantqyté 
«er streckt sioh aus») j PV. vótl- urautern; (gabonát) szelelni)) 
ettől: vöt- ((wehen, blasen)) (vöt vöti nder wind weht))); v. ö. 
a magy. aszal-, forral-, növel- transitivumokat az asz-, forr-, nö-
intransitivumok mellett (1. BUDBNZ: Összehas. Alakt. 88.); szintígy: 
szorgol-, sm'fjöl «sürgetni)) az intrans. szorog- (szorgalom), sürög-
tövekből (1. SziNNYBi: Magy. Nyhasonlítás 63.). Jegyezzük meg, 
hogy a vog. pqnü-, ponsl- jelentésköre a "braten, backen, rösten» 
fogalmára szorult, míg az alapszó "kochen (inti-ans.)» jelentésű. 
Az utóbbihoz csatlakozik mint mellékértelem: nreifen, reif wer-
den)) (gl. ALY. pulpansés na bogyó megérett; aro^a uocníuia)); 
ponsém sosV "érett zelnicze»), úgy mint a szkr. pac-nál is megvan 
ugyané jelentésfejlemény. 

A magy. főz- igének ilyetén magyarázata mellett*) külön kell 
választanunk tőle a fő-, föl- "coqni)) igét, melylyel a mai nyelv
érzék szerint oly szorosan egybetartozik. B különválasztásra okot 
ad nföz-nek transitiv értelme is, mely t. i. a fő- intransitivumhoz 
viszonyítva nem gondolható a -z képzőtől eszközölt jeíentésmódo-

•*') Már MÁTYÁS FLÓEiÁNuál találunk erre nézve utalást, ki 
szerint «/fe- = ujper. pez-, poz- ,ooquere'; görögben is (pwfvúto, 
(pcí)7vu[tt ,uro, in foco torreo', <pwí<; vagy tp$c, cp(jiSoi; ,ustio')> (Knnít. 
Törekv. 26.). Még előbb gondolt a szó árja eredetére KŐEÖSI CSOMA 
(1. DÜK;A:K. OS. d. Dolg,'419.). 
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sításnak minthogy a -z képző egyébként causatív szereppel a ma-
rryarban' elő nem fordul. Föltetszik e nehézség EüDENznek is 
(MügSz. 539.), ki avval véli eloszlathatónak, hogy a -^-t gyakorító 
képzőnek (= finn-magy. -sk) veszi s a transitiv jelentést már az 
alapszónak tulaidonítja hivatkozván a zűrjén pu-, permi píiZ- ((ko-
eben, föznii) igére, melyből szerinte a zürj. pös- «dámpí'en, sehmo-
xw.)hVÖSal- ((backen, braten», votj. pií- id ugyanolyan gyakorító 
képzős származékok, mint a magy. fik-. Ámde az ösi -sk freqn. , 
képzőnek zürjén-votják mása egyébként sohasem i, hanem -ék ! 
/ - s , - i ; 1. MTJgSz. 28.) s külömben is, mint alább látjuk, a zürj. j 
«öi-, votj. vií- egészen más, ide nem tartozó szó. Szorosan egyezik i 
azonban a magy. /ó'2-zel a votj. peé-, permi pii-, zürj. puz-;^) csak- i 
hogy ez éppen intransitiv jelentésű s hogy benne a -é nem frequ. 1 
képző, azaz -ik helyett való, kétségtelenül mutatja az ufai votják ; 
causativ 2Jfl!?̂ f- (= szarapuh pezt-) alak, mely a vogul pons-, pq,n§- \ 
féle hangzást tünteti föl a poi-, jné- előzményének fé = né, né; j 
nem -sk). A magy. fö- (prass.^l. sz..fővö-k; part. fövő, főtt) ((Coqui» ,| 
rokon nyelvi másai: moi'dv. pije-, pi- «coquii> (causat. pid'e- nco- ! 
querei)) || vogul: ÉV. paj-: pajélti (inchoat.) nforrni kezd; fángt an | 
zu siedeu)), joajéííáZi (iforr, fő; siedet, kocht»; caus. jOíyí- «főzni; 'j 
koohen (trans.)», pajtayt- «főni; kochen, (intrans.)» [ KLY. pq,j-: | 
p(yitó ,• causat. ^ja/í-, frequ. pgjjtent-; pgjtaxti ,«\iOGht (intrans.)i>, î 
pajtentajTti id. (frequ.) | ALV. pcjj-: pajti «kocht (trans.)i) | KV. k 
|)őgy'-: wí'-poftji (idas-wasser kochti), Gü.nas.t. jig.jt-; veűex. pqitayt- \ | 
PV. pá]-: ívűi pq,ji (iBO;i;a KuniiTti); pájelt- (inchoat.) | TV. 'pit- \ 
nkoclien, aufkochen (trans.)", pitant- (frequ.) || zürj. ^j;/,- ((kochen | 
(trans.)i), jjitó'd-(frequ.); permi pí/i-,j}iíí;-; |;?<tó'(/-; puléi-iá. Ezek- f! 
bői, különösen a magy. főv- és vog. paj-, mordv. jiije- alakokat | 
tartván szem előtt jji-f/^-féle alaphangzás következik, melynek nem
csak intransitiv (((coquiö), hanem mint a zürj. j m - m u t a t j a , tran
sitiv (cűoquere))) alkalmazása is lehetett. Már ez a finn-magyar 
nyelvszellemmel ellenkező jelentésbeli vonás is felköltheti az idegen 
eredet gyanúját s tényleg igen közel áll hangzásban a finn-magy. 
Pif/i" az árja j)aí- ((coquere; coqui» tőnek a szláv pek- (ószlov. 
pekq, pesti «backen, brateni), JJÖAI ((hitzen stb.; 1. MncLosioi-t EtWb. 
334.) és görög jtéootó (.< ••'TOu-ow), ítétiiü (icoquo, maturon rokon 
nyelvi megfelelőkből következő régibb ejtéséhez, melynek tővégi 
torokhanggal megőrzött maradványai a szkr. paktí- «gekoehtes 
gerichti), pakvá- ngekocht, reifn, pahl. pilótán, ujper. pm-^ten (infin.) 
«kochen», pw/te (part.) ((gekochti) stb. A paő- alak előzménye az 

•t') A zürj. jjM3'-magánhangzójánál a jjít- «kochen» analógiái 
hatását vehetjük fel. A-á nem lehet sem reflex., sem frequ. -sk 
egyértékese; mert ennek az adott helyzetben s a szabályos mása, 
mint pl. ettől: su- (isagenu: ms- ogesagt werdenu. 

*/ 



MAGYAn SZÓJEGYZÉK. 281 

árjaság régibb korszakaiban szintén jiek- volt, melynek a finn
magyarság területén pigs- hangzásra kellett változnia, úgy a mint 
ezt az eggi/ nunusn szó alapnyelvi megfelelőjénél is tapasztaljuk*) 
(1. fönt: 77. sz.). Megjegyzendő, hogy a főzés és sütéH tudománya 
már elöhaladottabb műveltségi foknak sajátja s hogy az éjszaki 
Obvidék népeinél a nyers hús evése mai napig is legnagyobb 
divatjában van (v. ö. az éjszaki, vogulok egy részének nari'-sir 
maxém «nyershús-fajú nép>i nevezetét; 1. Vog. Népk. Gyűjt. 
III : 314.). 

Más szó, mint említettük, a zürj. pöz- "bábén, brühen, 
schmoren, brüteni), pöáal- obacken, braten (trans.)», jiöíaé- id. 
(intrans.), jpó'M- <(báhen, schmoren (intr.), gebrübt werdenn, votj. 
pi£-, Ka.2.. 2)(tZ' «(trans.) baeken, bratenu (intransitive is, pl. ?iilaz 
garcl kustciin, so otsi péMm «a leányt a kemenczébe dobta s az ott 
megsült; oua TaMi, HcneKJuictn). Egyeznek t. i. ezekkel; pahl. 
bris-tan, ujper. hiris-ten (infin.) nbraten, röstenu, kurd birMn-din, 
brcLí-tin, balüci hrig-ag, bre^-ag id. (pahl., ujper. hurificm dback-
ofen»), vakhi ivaréi- (prses. vares-am, inf. icaresn), szariqöli wirz-
(prsBS. wirz-am, inf. loirz-dao) »braten, getreidekörner rösten»: 
mindannyi ösiráni hri^- töböl (HORN 47 ; HÜBSCHM. Pers. Stud. 
27 ; ToMASOH. Pam. 858.) ugyanazon rí (rn) > i mássalbangzó-
csoport-egyszerüsítéssel, melylyel az egészen hasonló alkatú 
zürj. bö&, votj. bl& dcaudai) szónál is találkozunk (1. fönt a 
farosok czikket: 101. sz.). üjabbkori külön átvétele ugyané szó
nak: votj. (Ka,7j.) pérsal- dbraten (intraus.), gebraten werdeni) 
('pirsam sil (igebratenes fleischu), pw'saí- «braten (trans.)i). Hogy 
a permi nyelvekben szókezdő b esetleg p-re is változik, annak 
példáját már fentebb láttuk a magy. hal, balog votják pali-tan, paldg 
megfelelőinél (1. 23. sz.); hasonló esetek még: votj. pat'ak «weibli-
•ches schamglied (bei altén), piúk, Kaz. püék id. (bei jungen), 
mordv. pada, pad (cweibliches schamglied» = szkr. bhedá «spalt, 
spaltrand; vyeibliehe scham» (GEASSM. Wb. 964.) | votj. pos- (tö: 

'pos- ésposk-: 1. sz. birtokosr. posí, poski) «hanáwurzeli), poskds 
(larmband)) = av. bazu, pahl. bazlh, bázak, ujper. hazü, kurd hask, 
foasifc, balüál to/c (larmi) (kurd bazhand, ujper. hazü-hand ^^wcm-
band»; a digori osszétban mint jövevényszó házag «oberarm»; 
H O E N S S ; HÜBSOHM. Pers. Stud. 23; E0. ' l20.) ] votj. puí «sieb, 
reuteri), puíni-, piilnal- «sieben, reuterni); zürj. po£, poSnal- id.; 

*) Az átvétel rendkívüli régiségének bizonysága, hogy meg
van a tárgyalásban levő szó a szamojéd nyelvekben is, ,így: JurS. 
jjir. iieoqui)), jinne-, pí?v (icoquere»; piu, pivi «gekocht» | TavgyS. 
fadi- ((kochen)) ; / í - (ireiten» | JenS. fedi-, féri- «kochen»;,^- nrei-
feni) j K&mS.phi- «reifen» (1. PIALÁSZ : NyK 23 : 438.). 



2gg .ÍRJA És KAUKÁZUSI ELEMEK 

V. ö. njpex. bez- (prass. bez-em; infin. ht/tm, btízlden) «8Íeben)), 
ver-vSzen «aiebit, szkr. véc- «clurch scliwingen od. worfeln ausson-
dernn.kurd bUin ((sieben», bébink «8Íeh>>, YÜIÚŰ fara-/_-btz, szariqöli 
farag-beiz «siebi>, balúőí gecag dsiebem), gecin, gümi dsieba, afghán 
bezíil, pSzq,l ((siebeii)) (HOEN 57; HÜBSCHM. Pera.^ Stud. 33.) | votj> 
pi/,pi'£, znvj.jnz «boot, selnff)) = moídM. veim, óens, veiíc, mordE. 
vens, íeríc, űun venhe, véne, ve-psz veneh (diahn, booti) (PAASONEN r 
Kielellisia 41.); tehát úgy mint a votj. paU-Han-nál: p <b (<v) \ 
zürj. j;).íi iisehnauze». = ÉO. vená, ves ugesicht, sehnauzei). 

115. Magy. füst (fyzt ÉrdyC, fyztolok JordC; fist Dráva
mellék, ^s^íáí Moldva) «fumus; vapor; rauch; dnmpf; dtinsti) ; 
füstös iifumosus; rauchichti) ; füstöl- nfumigo, fumifico, suffumigo, 
ráucbern; rauch machen» (NySz., MTsz.). 

< Osszét: déli o.fazd-ag «rauch» (EOSEN : Osset. Sprl.). 

Az osszét szó etimológiája még nincs kiderítve; de egész 
alkata iráni jellegű. A végzet az osszétban is rendkívül gyakori, 
ujabb keltű -ag, dg ( = óperzsa -a-ka) képzővel látszik azonosnak 
(v. ö. HÜBSOHM. Pers. Stud. 240—242. 11. s fönt a beteg szó czikkét: 
31. sz.), melyet elhagyva a *fazd- alaprész mássalhangzó-cso
portja úgy viszonylik a régi fi.st hangzáshoz, mint pahl. yazdan, 
yaztan,\xi'p6x.yezdán ngott)) (IÍOBN 252.) a magy. í'síert-hez. kfist 
mellett, mint a nyelvemlékek fyzt írásából következik, az osszét 
ejtéshez közelebb álló j'ísaí (< ^fizd) változat is élhetett. A magy. 
i, ü = iráni a hangmegfelelósnek analógiái: magy. birge, Urke, 
bürc/É = dig. ivarik, tag. vajig, ujper. bara, vara atb. (ilammn 
(1. fönt:33. sz.) | magy. csirke, csűr ke = afghán cirk, éirg ((huhn, 
henne)), pahl. kark, osszét k'ark' id. (u. i. 69.. sz.) i magy. csüről-, 
csöröl: V. ö. av. ca/ra- «rad)) (u. i. 73. sz.) | magy. k, üz,üz (éde-s, 
ide-s) = osszét ád, ad «geschmack)) (u. i. 82. sz.) | magy. tíz = 
zürjón-votj. das, osszét das, av. dasa-, szkr. ddga- id. 

Midőn így a magy. füst, fist szót egész hangteetében iráni 
eredetű szónak magyarázhatjuk, el kell ejtenünk BiiraiNKnek ama 
véleményét (MTJgSz. 551.), hogy az mint az ira-t, ese-í nom. ver-
bale^ képzőjével szerkesztett alak az ÉV. posim, ELV. pq-mn, ALV. 
passém,']LY.posém, EO-imsén «rauch» szóval volna közvetetlen 
rokonsági kapcsolatban, bár helyeselhetjük ama felfogást, hogy 
eme vogul-osztják szó ép oly alapértelemmel fejlődhetett, mint a 
szkr. dhumd- <irauch)) ( = szláv ^RM'Í, lat. fi'mus id., gör. 9-u(j.ó(; 
«animus») mely az indogerm. dhü- dspirare, ílare» igének szárma
zéka: v. ö. TV. posulq,^tql ((füstöl)) s e mellett KV. polioés jq.1-
p&sréldxw ((a gyertyát elfújni)) (TV. swm tanti iljmüem na gyertya 
láűg]'át elfiivom))), PV. jfiZ-pissi ((elfújja (a gyertyát)D, KLY. naldt 
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kwcLn pit/j: "kifújja az orrát". Kiilömben sem jól illik a vogul ^, o,« 
hangzó a magy. «, i-hez. Az sejthető, hogy mint amely- éa magaa-
hangú változások számos esetében itt is a közös árja alap a hangja 
a rejtelmek nyitja; vagyis hogy az osszét /aa-fZ-ar/alaprésze már az 
osszét t', d ( = árja -ta) képzővel szerkesztett nomen verbale (mint 
card ddas lébenI) ettől: car- <ilében»; tag. zond, dig. zund «ver-
standi) ettől: zőn- "wissenu ; zad part. perf. ettől: za- ebiéibenD ; 
1. HüBsoH. BO. 98.) s a vogul 'posim mint nomen verbale képzés 
ezen *faz- ("'< -^paz-J tőnek valamely árja mását tükrözi. A magy. 

füst ily módon nem a iiyelvrokonság, hanem a közös idegen terü
letről való külömbözö viszonyíi átvétel révén volna a vog. pasim,, 
pasm szóval egybefüggő. 

116. Magy. fűz, fűz-fa (Árpádkor! oklevelekben: fyz, fym, 
fyzu;fizfaKalotaszeg, fk-fa, fic-fa Szatmár-m., Bereg-m., Segesvár, 
fűdzfa,fiidzfa Szilágyság, Hunj^ad-m.) "salix; weidenhaumn ; 
füzes [xégifyzesj <iaalicetum; ort, wo viele weiden steheni) (NySz,, 
MTsz.). 

Yotják bad'-pu (iweide)); bad'o "weidicht, weidenwaldi) H Zűrjén 
had', had'-pu, iiweiden ; had^öé dVoU \veiden)), hada-in «mit weiden 
bewachsener ort, weidengestrauch» (WIED.). 

Osztják: 10. ma:f;ta, SO. magdi <iweide; salix. pentandra» 
(CASTBBN). 

< Av. vaeiti-, pahl. vSt, iíjper. bed, b(i)8e, gabrí vtdy 
kásáni víd, vüt (iweide» ] kurd vi, hi, balüéi géd id. (HOEN 58.); 
afghán vala id. (HÜBSOHM. Pers. Stud. 33.). — V. ö. ófelném. 
wida, ujfelném. iveidé, gör. ksa, lat. vitex (SCHEADER : Spraohvgl. 
u. Urg. 394.). 

A szókezdő v > b változással, melynek több példájára már 
fentebb utaltunk (1. a bal czikket: 23. sz.), pontos mása a zűrjén-
votj. bad'a,z av. vaeiti- alaknak s további szókezdő b > m változás
sal (v. ö. SO. móres <imáhne» = 10. paraé, ÉO. pőréé, zürj. huris 
id. = av. haresa- (irűcken des pferdesu, örmény hafft, bas, pahl., 
ujper. hus (imáhne, hals des pferdes», afghán vraz «máhne)); osszét 
harze, barz «nacken»; HÜBSOHM. Arm. Gr. 1:118; HOEN 50.) a déli 
osztják mapa, magdi (talán helyesebben: maydi). Igen tanulságos 
emitt a •/; mert azt muta ja, hogy épúgy mint a magy. tehén 
(tkuhi) ( = av. áaefttí- «weibchen von tiereno) esetében látjuk, az 
iráni ae diftongus ejtése olyan lehetett, hogy a hiatuspótló h, ille
tőleg ebből alakulva az osztjákban / , ;' (1. fönt a falu czikkét: 
100. sz.) fejlődésére adott az átvevő nyelvekben alkalmat. A magy.. 

file:///veiden
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ŰZ fűz előzménye ezen adatok tanúsága szerint ^'i'í^.^uMg (<.Hejd) 
lehetett melyben a/fl szóval való összetétel (fizfa < ^víz-fa) ha
tása alatt annál könnyebben történhetett a szókezdőnek változása, 
minthogy az külömbén összeesett volna a víz «-wasser« szóval. 
A z ejtésre nézve megjegyzendő, hogy bár a pahl. alak is vét, a 
a zürjén-votjáköad'hangalak nyomán föl kell tennünk, hogy az 
ujperzsa nd, bed alakokban mutatkozó t > d változás az iráni 
nyelvjárásokban régibb, mint irodalmi föllépése ; minélfogva belőle 
ép úgy, mint a bűz, száz, íz, fazék, méz szavakban a magyarban 
még z is fejlődhetett. A média ejtés régiségére vall a zürjénben és 
votjákban egyezően mutatkozó a hangzó is, mely alkalmasabban 
egyeztethető az av, megfelelő ae diftongusával fbad'< ^vajt; v. ö. 
j)evm.i badeg, had'tik «rebhuhni) = zürj. baidng, baidök id. = vog. 
poM, magy. fajd), mint a későbbi fejlemények e, l hangzójával. 
Már MÁTYÍS FLÓBiÁNnál (Nyhas. 16.) találjuk: «/ib-(7»j = szkr. 
vetass, ujp. Ud, pebl. vith, zend vaétadső salix». 

117. Magy. gagó (Bereg-m., Székelység) "gólya; storchx 
(MTsz.). 

Osztják: SO. kagi, kogi, kavi, 10. kova nkuokuok)) (CASTBÉN), 
kőghöi, köghi iá. (PÁPAI). 

Zűrjén kaj «vogel» (^ib-kaj «stieglitz», görödan-kai «nachti-
gall», Í;ÓV(Í-/:ÖÍ «eule)), ceri-kaj «möwe») || votják (Glaz.) kej-kaj^ 
ki-ka (itier» (v. ö. az elörészre nézve: Kaz. kijik utieru = tat. kéjek, 
csag. kuk, altáji kijik (cwildes tiem ; 1. Votj, Nyelvt. 379. sz.). 

MordM. gaganci (igansn (AHLQU.). 
< Szkr. khaga- nvogeln ( = kha- «luftraum» -|- ga- <ige-

bend, sich bewegend», th. voltakép: nsich in luftraum be-
wegendi); BE. Skr. Wb. 2 : 586.). 

Magy. gag-6 (< *kag-ó) diminutiv képzés, úgy mint üsző. 
czakó, kígyó, csikó s több más árja, vagy kaukázusi eredetű 
állatnév. Másnemű, de ugyancsak kicsinyítő értékű képzések: 
OBztj. kő'ghö-i, kog-i, kag-i és mordv. gaga-nd (1. BUDENZ : sszehas. 
Alakt. 243, 249.). A zürj. kaj vég-mássalhangzójának változása az 
átvétel régi korát mutatja (v. ö. zürj. toj olausi) és lapp tikke iá., 
zürj. soj- «essen» és mord. seve-, mag^y. ev- iá.; 1. u. i. a fi és ev 
czikkeket). V. ö. ez utóbbi alakhoz : ÉV. Xq.jdx, KLV. khajéx, KV. 
khq.jéy, PV. khq,jix nmöwei) (tjaÜKa, MapTHmKa), melyben & g > j 
változás analógiái gyanánt a vogul taj- (lennii), aj- ninnii)', laj-
i'lönii) stb, eseteire hivatkozhatunk. 

A k e l e t i a l t a j s á g köréből ide tartozónak látszik: íun-
gmgage,gagx «sohwani) (GSBKANOVSZKIJ). | török kogu «schwan», 
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altáji tat. ku iá. ( = thus quijtt, kürin / 'M/Í «schwan»; TJSLAR-
SCHIEFNEE: Kür. Stud. 144.). V. ö, még: ozm., azerbajdzsán 
kek-lik, csagataj kiklik nrebbuhn (ityponaTita ; BUDAGOV II : 
131.) [ kojbal, karagasz kiigön, jakut küyiin nenterich" [ csuvas 
kéiva-j-al (lentea. — Igen jól illik a magyar gém «ardea; reiheri) 
(NySz.) és ((storchii (Brassó-m.; MTsz.) bangalkatához: szkr. kha-
gnma- «sicb im luftraum bewegend, fliegend ( = kim- + gama-
,gebend, sieh bewegend'); vogel» (BE. Skr. Wb. 9 : 58fi.); de lehet
séges az is, hogy benne a szkr. kánka- nreihen) (u. o. 13.) =: ba-
lüöl kang «reiher, kraniehn (GBIÖEB Bal. 131.) valamely ugor-török 
réven került másával van dolgunk (v. ö. a csuvasos fi > m szóvégi 
változásra nézve: NyK. 21 : 121.). Ez utóbbi szóval egyeznek 
ugyanis: altáji tatár A'üw/cíwa/í <(túzok; otis tarda(,npaxBa)» || burjét 
)fon, mongol khon iisohwan» (CASTEÉN) || zűrjén kőit: kőn-tar nauer-
habni) Ctar «birkhuhn, tetrao tetrixi>), votják ken: ken-duktxi (itetrao 
urogallusi) (dukt'a id.) |1 kaukázusi: arcsin gungo «gans>) (EECKERT : 
Kauk. Spr. 69). ] chürkiiin qunq ((kranichi) ; avar qúngra id. 
ÜSLAE-SűHiEFNEE: Hürk. Stud. 138; Awar. St. 101.). 

A szanszkrit kliaga- másainak tetszenek a kaukázusi nyelvek 
körében: kürin khvag'', arcsin quakk, grúz quav, qvavi, ixigiloi qov 
«rabe» | csecsencz '^oyu ntaube)), thns);aiiy_ id.; Iák yj'aga oelsterii. 
(UsLAE-SoHiEENER: Küi'. Stud. 157; Tschet-eh. St. 50; Kasikum. 
St. 86; EBCKBBT: Kaukas. Spr. 115.). Az előbbi alakokkal egye
zik: votj. kwaka okrábe", melynek szókezdete a szintén kaukázusi 
eredetű votják kwala dhütte)) szóéval egynemű. — V. ö. itt még 
a következő egyezéseket a tibet, nepáli és indiai nyelvek köréből: 
rúngosenbung kága, magár, kócs, pákhja, csepáng kág | csingtán-
gya ghákva, brahui khdkhó, kol ka, káka, khond, szavára káka, 
malajálma kákka, badaga, irula kákR, tamil kdkkd, tuluva kkdkke, 
toduva, toda kdk, kak, munipuri kvák \ kiránti kahva, dárhi kdöd, 
murmi kává, denvár kova, akimál káva, kuszunda kaúva, gondi 
kával stb. «varjún (̂ PONGRÁÖZ: Tibet-magy. Nyelvtanulm I I . : 
167—8.). 

118. Magy. gatya (gagya Székelység) ((femorale, subligar; 
perizoma, subligaculum, caliga; unterbosei) ; gatyás ncaligatus; 
mit hősen bekleidet» : gatyás tyúk, v. galamb «huhn od. taube mit 
langen federn auf den füssem) (NySz., MTsz.). 

Einn kaatio, kaatia 1. dhüíte, hüftbein, lendeu ; 2. «hosen-
bein», plur. kaatiot (deinene hősen, unterhosen; halbhosen von 
der mitte des körpers bis zu denschenkelm) | karéi/íoad'iaf, koadüet 
«hősen, unterhosenI) j olonetzi koad'ied, koadiaizediá. \ye^3 kadjad 
<iunterhosen» ; kadl-vö nziehband an den unterbosem) || ésvAkats, 
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katsas «schenkel eines ochsen; pumphosen» | vót kátsat (nmter-
hosen» (MIKKOLA: Slav. Lehnw. 108.). 

Zűrjén ^ac' diose, unterhose» ; döróm-gac' «wásche, lemen-
zeug» (WnsD.). 

Vogul: ÉV. kas nschamgürtel der frauen» ] KLA''. kas (ihose, 
xTnterhose». 

Osztják: ÉO. káé nkurze unterhoaen aus samischn (AHLQ.). 

Ismeretesek e szó másai a szlávságban : orosz ra^H 1. olende, 
hüfte, teile des fusses von den knieen bis zu den oberschenkeln» ; 
$. ((beinkleider, hősen, gamaschen» ; 3. «die langen federn an den 
füssen de'r raubvögebi; diai. raTH «hosen, beinldeiden) ; óorosz 
ráma (dual.) (ibeinkleidungi), ráma <istiefelni> (MIKKOLA: U. O.) | 
ószlovón, bolgár gasti, ujszlov. gace, szerb gace, cseh liace, lengyel 
gacie (honnan litván gocés nlange hősen», míg litván f/arí«s «unter-
hosenii eredetinek látszik). Általános nézet ezek alapján, hogy az 
elörebocsátott finn-magyar szók a szlávból valók, jelesen a űnu 
kaatio az oroszból (MIKKOLA U. O.) S a magy. gatya a szerbből 
(MiKLOSiOH EV .̂ 27 ; ISBOTH OSZKÁR: Szláv szók a magyarban, 18.), 
mi ellen azonban néhány, ha nem is döntő jelentőségű, de minden
esetre számba veendő körülmény szól. Tudvalevő ugyanis, hogy az 
oly tipikus magyar gatyaviselet nem a jelen haza néprajzi alaku
lata, hanem ép úgy mint kiegészítő része az ing, keletről hozott 
öltözék, mely széltében el volt terjedve a szasszanida korban a 
perzsáknál, parthusoknál s bizonyára az ö kulttirhatásuk alatt álló 
egyéb nyugatázsiai népeknél is (1. erre nézve: Ethnogr. 9 : 56.). 
Bajos volna ily viszonyok közt föltennünk, hogy ama név, mely az 
egész magyarságban egyformán (t. i. székely gagya csak assimüált 
ejtése a gatyá-nak) s egyedül jelzi e ruhafajtát, itten, a szerb révén 
került volna nyelvünkbe s jutott volna oly nagy elterjedéshez. 
E mellett a rokon nyelvi megfelelők sem egész kifogástalanul 
egyeztethetők az orosz alakkal; a vogul kdé, osztják kas helyett 
ugyanis az orosz ráma, ra^iii, ráma ejtések alapján mindenesetre 
-i, -a véghangzóa alalíot várhatnánk, a mint tényleg van is az 
osztjákban katsi (ikurze unterhosem) (AHLQ.), mely az előbbi alak
kal szemben csakugyan orosz jövevényszónak vehető. Igen föltűnő 
a finn kaatia, kaatio végzete is, midőn az orosz raxii ( > ra'ra) 
alapján teljesen megfelelne a nyelv hangszerkezetének egy -a, -o 
véghangzó nélkül való alak is, 'ép úgy, mint ezekben: finn kotti 
iischuhii = or. KOTH; saani dschlittemi = canii; karéi voassi-ldvi 
«alaun» = KERCIÍH, lintti «seidenes bandi> ~ ószlov. lentij; a mi 
pedig a singül. ^rai'H alakot illeti, melyből MIKKOLA a finn hang
zást magyarázza, ez csak következtetett alak, melynek tényleges 
használata sehonnan sem bizonyítható. Eloszlatható volna mindé 
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nehézség, ha egy harmadik területre akadnánk, melyből úgy a szláv, 
mint a finn-magyar alakok külön-külön egyenesen, vagy közvetve 
történt átvételkép magyarázhatók volnának. Ilyen jelentkezik szá
munkra a k a u k á z u s i nyelvekben, a hol egyszersmind e szláv 
ós finn-magyar alapon nem elemezhető szónak nagy valószínűség
gel alapját s jelentésbeli fejlődését is fölismerhetjük. Ide tartozó 
szavak ugyanis: csecsencz ;if«a, ;̂ f!«" nunterhosen; továbbképezve: 
Iák xaía-y, X"^'^'9 "hose»; jaltu-yjazaij «hose» (v. ö. Iák jahi 
((aben»; tlí. voltakép: dobere hősen); lidtu-yaMy "unterhosei) (v. ö. 
lu (lunterii ; th. tulaj donkép : nmtere bose» ; í. EEOKEBT: Kauk. 
Spr. 142,85 ; 33.); tabasszarán y'úaek «unterhosei) | kürin va-ycagh, 
va-y;cceg,va-y;cecih, rútul, czacbur vaycegh, águl vagcak, varkun vacag, 
kaitaeh ?;aca-;/, buduch aycak, dzsek ti;(cag, kubaci Mcat/ "unterliose»; 
chürkilin uoacag «hose» (v. ö. az elörészre nézve: cbürkilin iLvalt, 
•cseciencz ua/Ja «untén«, mely szerint va-ycag való értelme szerint 
ugyanoly kifejezés, mint a Iák Inltu-yasay, azaz: «un te rhose" , 
1. u. 0. 34.). Bővebb hangtestét tapasztaljuk ugyané szónak a ka
bardin <//íores'tY/, sapszug ugiiansejge "hose» változatokban, melyek
nek hangbeli viszonylasa az előbbiekhez"'') mutatkozik a föltehető 
alapszóban is. Ez t. i. valószínűleg nem más, mint a kürin khvac, 
kaitaeh, akusa kas, láz kncyi és dido kmcu nfiissn szó a képzés
nek"''*) olyatén jelentésmódosításával, minőt a dimin. képzős né-

*) A szóközépi mássalhangzócsoportok nasalis elemének 
kiesése egészen közönséges hangjelenség a kaukázusi nyelvekben, 
így: and inci, akusa enc, inc, kaitaeh enc, iné «apfel))=ud es, kürin 
ic, rútul i'.c, buduch ;ec, csecsenez a/id. (EEOKBET42.) | (ind ang'idi, 
karata angito (ibeil» = avar 'a^th, aMi, iXthi id. (u. o. 45.) | aná 
unso, akusa, chürkilin unc «bulla « = avar oc, rútul, kürin jaa, ab-
•cház asv, aicviá. (u. o. 51.) | varkun (perzsa-török)^fHít^'aí iidolch» 
(magy. haiidssá.r)=]i\\h2ba.yicUalxá. (u. o. 53.) | Iák kanra <ihaar» 
=avar khvus, varkun, kubaéi gis, kaitaeh yw, águl kac, tabasszarán 
kiiSiÖL. (u. 0. 76.) I &V?Ú: ghantca (ihaken» '(= török .i5fancâ  = chür-
kilin khiclc, arcin kici id. (u. o. 77.) || and ihentha, kaitaeh, akusa 
tlieiiih, chürkilin tlianth iiíliege» = avar, karata, dido thuih, varkun, 
kubaci, ud ihath, kürin theth, thcitth id. (u. o. 64.) | karata cante 
(iflohi)=avar f,eth, kürin .fití, git, chinnalug §üt id. (u. o. 64.) | and, 
karata kunta «ehemann)>: v. ö. dido;^eáio id. (u. o. 55.) || karata inye 
«bach» = avar eih, varkun ekh id. (ul o. 43.) | kaitaeh, akusa, chür-
líilin sinka (ibári)=kubaci sikka, varkun sika id. (u. o.43.) | akusa, 
chürkilin anyk (igarteni> = kaitaeh angh, ayk, ak, avar, ay, iy, and 
ayi, karata aye id. (u. o. 70.) | chürkilin ankyi dlierdn^and akkui, 
;kaitaeh akhi, varkun aki id. (u. o. 80.) ete. 

*•>') V. ö. a -g, -k képzésre nézve: avar tcindi, grúz tcinda 
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met úr m-el, li'ib-vlieii, szintigy a mordvin ktnja-ks (>halsband», 
kiiro-kit i'zaiim», jnle-kíi dohrringn szavaknál is észlelijnk (v. ö. 
kinja «lials», kurgo «mund», pihi uohm ; 1. BÜDENZ : Ossz. Alakt. 
336.), úgy hogy a /aci, X'^^^'-X' X^''^'-9^'' alapertelme ilyes volna: 
" f ü s s o l i e n s illetőleg: nzum f r i s se g e h ő r i g , l á b b e l i ) ) 
(V. ö. aviir yhcti «fuss)) : dido (jliethlti, getlu dhose, unterhosea ; 
ófranczia gaímche «beinkleidungi) az olasz, spanyol, portugál 
gambíi i<8cljienbein» szóból származtatva DiBznél: EtWb. d. Éo-
man. Spr. 115. Másod. kiad.). Bármikónt álljon is azonban a dolog 
e kaukázusi szó etimológiájával, annyi bizonyosnak vehetÖ, hogy az 
itt tárgyalt finn-magyar és szláv szavakkal összefügg, még pedig a 
nélkül, hogy emezek átvétele gyanánt volna magyarázható. Számba 
véve immár a fönt előadott nehézségeket, inkább vélhetjük az 
ellenkező esetet, vagyis hogy mind a szlávság, mind a ünn-magyar-
ság gattja-féh szavát — ép úgy mint a kutifa szó másaira nézve, 
fölvettük (1. ugyanitt alább) — még keleten olyan néptől szerezte,, 
melynek nyelvét a mai kaukázusi népek tartották fönn. Mintául 
szolgáló ejtések gyanánt egybevetve a kabardin ghonseg, Iák xasay_, 
csecsencz yah alakokat, ^gaci, *gac , *ga( (<. *ganci),*) illetőleg 

(istrumpf)) : ud tcindak iá. (EBGKBRT 137.) | rútul du%ul «Btein)) r 
csecsencz thulag, tholug id. (n. o. 134.) | akusa thul dfinger)) : cse
csencz tolg id. (u. 0. 63.) | csecsencz ler(j)e és lerig (iohr» (u. o. 
109.) j csecsencz naul és naidik «lerche» (u. o. 96.) | avar ber 
(laugC)) : csecsencz bérig, bárig id. (u. o. 43.) ] csecsencz ge és gaig 
iibauchi) (u. 0. 44.) ] avar ^o'«o, dido kenac VBU : Iák kkimtik, arcin 
kheiiukh id. (u. o. 56.) | csecsencz ghanth (istuhb), kubaci guta: 
Sapszug/eíe/í'.— A/aci alak véghangzója a szomszédos nyelvek 
khvar, kaií{«fuss») szavához képest úgy látszik csak a telj esebb töalak 
(v, ö. láz kucyi, dido koncu) kiegészítő része. A magy. gatya, finn 
kaatio végzetéhez való viszonyára nézve fontos, hogy sok szóban 
az ilyen -i véghangzó más hangzóval váltakozik; így közli EBOKBRT 
egymás mellett'-a következő csecsencz alakokat: saita, sialti 
«dolch)) ; baha, belli «schaufeli> ; v&rta, verti «mantel)) ; sieda, seti 
Ksteru)); eki:t,eqi «tier)); mokka, nieyjci «egge)) | nane, ueni «hahn»; 
déU, deli <igott» | doghu, doghi (czachuri djogi) «regen)>; dosu, desi 
«gold»; datii, deli «süber)). Néha az -í szóvégzet eltűnt -j elemet 
tartalmaz, pl. török kalaj nzinn)) : avar qalaj, akusa, tabasszarán. 
galaj = csecsencz ghali, gJialio | csecsencz galaj és gali «sack, 
taschc)) : v. ö. akusa gavlag, avar gvlag, kaitaeh kovlak id. | cse
csencz mezi ílaus)) = andi, dido notci id. = varkun nacaj id. 

*) Ezen alaknak a törökségben mutatkozó nyomai: ozm. 
ícom '̂, volgai tatár A-pnc,/cp/iec, kirgiz kom, altáji kons ( o t i e f e l -
sohaft)) (v. ö. csizma-isw, mint: léh-szdr; orosz ra îH <igama-
scheu)) ; raiD,H «stiefeln)>; 1. BÜDAGOV II : 95.). 
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'>'gac„, *f/u4-í'éle nyelvjárásilag váltakozó hangalakokat sejthetünk; 
az előbbieknek a szláv, vogul-osztják és zűrjén, az utóbbiaknak a 
magyar és finn megfelelők lehetnének másai. — A keleti eredet 
fölvételével még mint külön nyelvjárásból került alak idevonható 
volna az alföldi kutya "lábikrára csavart czókmók» (MTsz.) szó is 
a szókezdőknek azon £( ~ /Í váltakozásával, melyet a mai kauká
zusi nyelvjárásokban is észlelünk (v. ö. az első szótag hangzójára 
nézve: láz kiic-/i nfussi) s a jelentésre nézve : or. rauii «gamaschen», 
raníH nstiefelni), török/ÍO«C "stiefelschaftu = dido A-OWÍM nfuss"). 
Megjegyezzük még, hogy a magy. gatyá-xiük kaukázusi alakokkal 
való egyeztetése előfordul már DANKOVSZKÍ ŰBEGELynól {i<cliat'si 
ealigíB" : Magy. nemz. marad. 22,) ós EEDÉLI'I JózsEpnél is (uchat'-
schi hősen 11 : Spr. d. Stammverw. 8.). 

119. Magy. gaz ^ (gacz Székelység) «pravus, improbus, vitio-
sus; bőse, schlecht, gottiosu; (Székely) dszigorú, kegyetlen, mor-
diásii ((tgaczíd miigverték: erősen, kegyetlenül»), ^a^-emíígr, _9a.í:o?i-
futó obösewicht, unmenschn; ára^üs (Alföld) "ravasz, fortélyosu; 
gazol- (Moldva) "gyaláz, szid, gazemberezu, meg-gazol (Székelység) 
"megszaggat, megsebesít (marhát vlmely vadállat)»; "vaato, con-
tumelia afficio; verheeren; schmáhen, beschimpfeni) (NySz., 
MTsz.). 

< Av. gacja- "mörder, ráubem, pázend gad ,j(JusTi Hb. 
101; GEIGEE Hb. 228.) | afghán /'q.1 "dieb, ráuberi) (HÜBSCHM. 
EO. 32.). 

MÁTYÁS FLÓKIÁN (Nyhas. 21.) szerint: Kgas = ^Ü,VBZÍgaz(ista) 
legrosszabb, gazabb». — Csak látszatos egyezés: zürj. gué «ráuber, 
dieb 11, mely ^MIS helyett a gií- "stehlen, entwenden, raubem) szár
mazéka (1. alább a gúz czikket: 137. sz.). Inkább idevalónak tet
szik "gaz női) alap értelemmel: zürj. guza "lüderliches frauen-
zimmer, hurei) (WIED.), melynél a d (d) > z változás más esetekkel 
is igazolható (1. NyK. 27 : 375.). 

120.. Magy. gaz''^ (Szilágyság) "kiserdő, cserjés erdőcske; 
kleiner, stráuchiger waldn; gaz-fa (Székelység) "leégett, vagy 
magától kidőlt korhadt fa; abgebrannter od. von selbat nieder-
gebrocbener, vermorschter baumi) (MTsz.). 

< Osszét: dig. '/-ade, ycida, tag. qad, qad "baum, balken, 
holz, waldii (HÜBSCHM, EO. 32.). 

Hogy az eredeti "baumn jelentés könnyen fejlődhetik dstrauch, 
gebüseh, waldi) értelemmé, annak többszörös példáját láttuk fönt 

Munkácsi B. Árja és kauk. elemek, 1^ 
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a csere szó tárgyalásánál (62. sz.). Ilymódon a czínabeli gaz szó 
alkalmasan egyeztethető az osszét ;'aíZe-val, számbavéve az árja 
(iráni) eredetű niagy. méz, ház, száz, bűz stb. szavakon észlelhető 
d > z változást. HÜBSCHiiANN az osszét yade, qnd szót az av. gada-, 
szkr. gadd- «keule» szóval veti egybe ; de egyszersmind kétkedését 
fejezi ki az összeállítás helyessége iránt, minthogy az árja szónak 
a iikeulen bizonyára eredeti jelentése (v. ü. av. gada- «mörder, ráu-
ber»).Tényleg van a kaukázusi nyelvekben alkalmasabban idevon
ható szó, melyek az osszét hasonlatot innen való jövevényszónak 
bizonyítják, ilyenek : akusa, chürkilin qada, kaitach qada, qaatha, 
abadzecli kad, sapszugi kuad, dido guit, Iák /at'a, varkun kkatta 
dstraucbi); továbbá avar ked, ghvet, ghojth, ud -^od, arcsin kuie 
(ibanmi); dido ghod, arcsin ĵ af (ipappel» (BKOKEET : Kauk. Spr. 136, 
44,111.11..; ÜSLAE-SCHIBFNER: Hürk. Stud. 1371; Kasikum. öt. 85.). 
Ez utóbbiakhoz sorakozik, mint kaukázusi eredetű szó: vogul: ÉV. 
X(}ut, KLV., líV., PV. khc}ut <iweisstanne, pecbtanne (iiiixTa)" osztják: 
^0./^öl, •/jil,10. -/üt, SO. kői nfichtei) (AHLQ., CASTR.); V. Ö. itt a vog. 
jiw, QBztjÁkjnx iibaumi), továbbá a vog. res «\valdi) kaukázusi ere
detét (1. fentebb a csere szónál: 62. sz.). A szamojéd nyelvekben is 
van: JurS. hadi, JenS. kádi, kari, OsztS. kádé, küt, kütö, KamS. 
ko'd, TavgyS. kii'a iitannen, mely adatok ellene szólnak annak, 
hogy a vog. yjiut, osztj. /öl, lüt szavakat a finn kuuse- (nomin. -sij 
(ipinus abiesi), IpPm. ^Mossa, IpS. kuossa «abies excelsa», mordv. 
kuz, cser. kai nsilbertanneii szavakkal rokonítsuk, vagyis í, l más
salhangzójukat eredetibb s-böl származtassuk (1. HALÁSZ : NyK. 
23 : 32. és CASTBÉN : Ostj. Sprl. 84.). 

121. Magy. gaz/' giz-gaz «unnützes gewáchs, unkraut» 
("szittyó, hindros gazn, vízben : ulvan; P ÍEIZ-P . ) ; gaz (Baranya-m.) 
ofű, zöld takarmány; gras, fourage»; gazos nvoU unkraut» (gazos 
mező, kert,- NySz., MTsz.). 

Cseremisz fcosa-íáí'e «fehér virágú, szúrós fű a gabonában; 
art unkraut im fruehtfelde»; cserM. kusa-tdta ubogácskóró; disteli> 
(NyK. 4 : 360.), kosa-tata "flachskraut; antirrhinum genistifolium 
(Hiaöpefl Tpasa); kuzi-vondo «eine art staude, strauoh (luiemeBiiHHi., 
Kycrai); TEOJ. 22, 23.). 

MordB. kusu «hamvas áfonya; heidelbeerei) (WIBD.). 
Zűrjén: kuz: kuz-turin (ikálberkropf (anthriscus sylvestris)», 

kök-kuz, mort-hiz (fwaldschachtel-halm (equisetum sylvestre))), 
pors-kuz ((haarstrang (peucedanum)i), raka-kuz <isumpf-schachtel-
halm (equisetum palustre)», turi-kuz awaldgeranium)) (WIBD.). 

< üjper. £ía« (icarduus, spinai) (YULIÍEES 11:595.), balücl 
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í/fl̂  (itamariskei) ; a perzsából: örmény .^as ittamariskei) és <iein 
halbkugelförmiges am boden sitzendes doraengewáchs, von 
dessen einer (roter) sorté das gazi yji tragantgummi kommt» 
(HüBSOHM. Arm. Gr. I : 124; GEIGER Bal. 449.). — V. ö. k a u 
k á z u s i : cserenoz qá£, thus öî od (irohrgras, rietgrasD SOHIEF-

NEH: Tschetsoh. Stud. 49.). 

Már BEREGSZÁszinál egyeztetve: dhindosztáni gascJi ,kraut, 
unkraut'i) (Áhnl. d. Hung. Spr 133. ERDÉLYI JózsEFnél pedig kau
kázusi nyelvből: «gasz heu» (Spr. d. Stammverw. 8.). — Jól meg
felel hangzásában az "unkrauti) jelentésű, magy. gaz&z ujperzsa s 
innen való örmény gaz növénynévuek, mely ha ma csak egy-két 
apró bokor és tüskefajra alkalmazódik, régebben tágabb értelmű 
lehetett, a mint a finn-magyar egyezések jelentésbeli elágazásából 
következtethető (v. ö. csecsencz qá£, gen. qőiun, plur. qáinis 
(irohrgras, riedgrasö; thus g^oö id.; SOHIEPNER Tschetseh. Stud. 49.). 
A zürj. híZ hangzójára (u < a) nézve 1. fentebb a becs czikket 
(27. sz.); szókezdő fc-ja akár iráni területen is keletkezhetett (v. Ö. 
a tagauri-osszót g > q változást: HÜBSCHM. E O . 99.). A mordB. 
kusu első hangzójára nézve v. ö. mordv. uro, uTa (ipfriem« = 
magy. árr, szkr. am- id.; mordE. nudej <ischilfrohri) = magy. 
nád, 8zkv. nadd- id.; mordv. kud, kudo «baus» = magy. liaz-a, 
ház, av. kata- id. (1. u. i. 12., 101. és alább a t ó s czikket). Híven 
egyezik a magy. gaz jelentésével a cserem. kosa-táHe "iinkraut, 
disteli) értelme (melyre nézve az ujper. gaz-on kívül is kínálkozik 
hasonlat: osszét-dig. ^oane, yyasd, tag. yos nkraut, heu, arznei»; 
SJÖGRÉN; HÜBSOHM. EO. 91.);'de az összetétel utóréazének mivolta 
€lőttem homályos. Feltűnően hasonlít az utóbbihoz: FLV. ka-
sdp, kasap-tdl, KLV. kdsdp- toql, ALV. kdsdp-t,al «wachholder, 
juniperus (BepecL, BepecHHK'i)i); íaí, íoijí özweig mitnadelblatterni>) 
=EV./as'őj)-/ÍM), PV. khwaápé jü id. A -pé, -p végzet e vogul szóban 
a magy. fa «baumi) megfelelője lehet (1. ennek egyéb vogul ma
radványait fent a fejsze czikkben: 103. sz.); úgy hogy a kas-, kas 
előrész a magy. gaz-zal egyeznék. 

122. *Ka.gj. gazda (kazda DomC, TelC, Beythe) «herus, 
dominus; possessor, oeconomus; hausherr, wirt; inhaber, besitzer; 
verwalter)) (NySz.); gazdám (Palóczság) dférjem; mein mann» ; 
házigazda «herus; páter familías, dominus domus; familienvater, 
hausherr)); gazd'-asszony nhera, mater familias; hausfrau» ; gaz-
dálkod-ik (ihospitor, hospites excipio; beherbergen, bewirtem) 
(NySz.); újabban: «wirtsehafteni); gazdái- (Kalotaszeg) «wirt-
Bchaftenu (MTsz.). 

19* 
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< Kaukázusi: czachur qasda,;(kasta, rútul qasdu, ;f/casdit 
«alt, greisii (czach. khastÁ -/ana flgreisin«)i dzek xkomt «alti) 
ettől: ykosa (yk. furi «altér mannn, yk. pnib «alto fraua) = 
buduch xkiisu, kürin qüm «ali<> (buduch^/coswyííri (igreis)), yj'^-
gec «greisin«; kür. q. ÍÍOT«altér mensclm, q. tar «alter baumu; 
EKCKEBT: Kaukas. Spr. 160, 75; USLAB-SOHIEPNER: Kür. Stud. 
135.). 

A patriarchális családi élet tokán a ház legidősebb tagja a 
IIgazdái), melynek vogul ansux, qékii, osztják iki, iga nevezetei is 
tulajdonkép «altér mann, greisn jelentésűek (kivolin qjkd «há7,i 
gazdái), íijkam nmein manna = palócz gazdám), úgymint a votják 
kuéo (iherr, eigentümer, besitzem ( = csuvas -/oéa, cserem. %oza, 
oza iiherr vom hause, wirtu) szó is azonos a perzsa-török yofja 
(igreis; herr, meisteru, csagataj ko^a nalt, ̂ überreif, alterssohwach» 
szavakkal (1. Votj. Nytanulm. 562. ez.). így fogván föl a magy. 
gazda alapértelmét, ez különösen régi kazda ejtésében pontosan 
egyező mása a kaukázusi nyelvek qasda, qasdu szavának, mely a 
maga területén világosan fölismerhető képzés.-*') A szlávság gospodh. 
szavához (ószlov. gospodh, ujszlov. gospod, cseh hospoda nherr, 
frauii), melylyel MIKLOSICH egyezteti a magy. gazdá-i (EtWb. 74.),. 
mindenesetre már alaki nehézségeknél fogva sem lehet szavunk
nak köze (1. BuDENZ: NyK. 6 : 303.). Magyarból valók: szerb gazda 
«páter familiasn, gazdaság ti-wirtschaftn. 

"") E képzés egyéb adatai EROKEBT művében: czaohur mnéa^-
ta ddunkelii: rútul miicakha, águl, tabasszarán mucu iá. (162. 1.) | 
rútul issal-du iiengn: kürin usal id. (162.) | arcsin kedia-ton feig, 
furchtsami) = dzsek/c/tidiid, rútul îc-ed, kürini kiéed, gicad id.; 
v. ö. buduch kiá-ru, águl guakif, kucaf, tabasszarán kiicub id. 
(163.) I rútul jít̂ fZö iifleissigi): v. ö. uydu, jiy, czachur jugr-níi «gut» 
(163, 166.) I akusa bir/uta, kaitach büyüta ngelbi) : v. ö. kaitach 
bukiici, varkun, kubacsi buyjm-ziv id. (165.) | ezacbur mukhada, 
rútul viukhdu nkaltu : kürin maki, meki, águl mikil, varkun baya-
ziv, kubacsi buye-ze id. (168.) | rútul ykardu iileem : v. ö. czachur 
ykaran id. (169.) ] czachur óivada nnass)) : buduch díavi, dzsek 
(Ziai«id.(170.) I rútul irde (irotu: tabasszarán irü, dzsek iru, kürin 
jaru id. (171.) | czaohur kürgirada (írundn : varkun gurgur-ziv, 
Qsecsencz guorgan id. (171.) | rútul liydő nschwarzi) : cízsek laga, 
buduch la-a, Iák luyyhussa id. (172.) | rútul idda USÜSSD : v. ö-
chürkilin vidzi id. (173.) | czachur kuruda (itroekeni) : tatár kuru, 
kürin kuriij iá. (174.) | czachur gumada (iwarmn : ud. gam id.. 
(175.) I rútul dzagardo nweissu: azsLobar: d£agoran, águl íaqarfi, 
cagai-fiá. (176.). 
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123. Magy. gazdag (az írott nyelvemlékekben általában s 
ma Moldvában: kazdag) ((dives, locuples, opulentus; reicb, ver-
möglich, begütert»; dús-gazdag nperdives; sehr reieh»; gazdagság 
iidivitise, opes, gaza; reichtumi); gazdagod-ik, gazdagsz-ik «ditor; 
reich -werdeni); gasdúl- (Szeged) id.; gazdagít- odito, locupleto, 
opulento; reich machen, bereichen» (NySz., MTsz.). 

[MordM. koéd, mordE. koéu n-eiehi); mordM. koédsi nreioh-
tumii, koéaked-, kozagad- "reich werden», kozagaft- «reich maclieni) 
(NyK 5 : 178.). 

Finn koso (íreich, reichlicb, überflüssig, zahlreicbn (kosolta 
oreichlichi)) | észt kozu- ngedeihen, zunehmen, sich erholen, reich 
werdeni) fi'qjris viiga k. «sehr reicb werdeni) ; BÜDENZ MügSz. 56, 
DoNNBB Vgl. Wb. 1: 26.).] 

< Osszét: dig. yazdiig, tag. qazdig íreich, reichlicb* 
(SJÖGEEN: Osset. Sprl. 378, 410.), dig. yazdvcj (MILLBE : Osset. 
Etjudyl : 108.), déli o.sszét qaznig (EOSEN) id. 

Már KALMÁE GYÖEGY (Prodromos : 35.) sejti a magy. gazdag 
iráni eredetét, ki szerint e szó a perzsa yhazdar dtbesaui-um poa-
sidens, divitias habensn mása volna. MÁTYÁS PLÓBIÁNÍS e területen 
keresi előképét, azonban a tőle idézett nparszi qaszta ,vagyon, 
jószág'" (Nyhas. 21.) — helyesen: pahl. x'^astak nbesitztumi), 
ujper. -/^dsta id. (ebből: pahl., ujper. -/^ástan nwollen, wiinschenu 
= szkr. sviid- «sich schmecken lassen, gefallen finden» ; HOEN 
110.) — a kezdő mássalhangzó lényeges eltérésénél fogva (t. i. 
iráni •/ = magy. Ii) a régi magyar kazdag-gal semmiképen sem 
egyeztethető. Az osszét megfelelőt BEDÉLYI JÓZSEF említi először 
((t kchezdig ,reioh'»: Spr. d. Stammverw. 11.), utána foglalkoznak 
vele a í/flí^fZflf/magyarázata czéljából TOMASOHEK (Ausland, 1883: 
706.) és STAOKELBEEG (Irano-finsk. Otn. 5.), míg DONNBR éa BUDENZ 
— kik közül az utóbbi a fent elősorolt rokon nyelvi adatokon.kívül 
még a fum kasea ngrandis, magnus, uber, oopiosus» és kasva-
nwachsenii szókat is hozzáveti a magyar szóhoz — azt nyelvünk 
eredeti elemének tartják. Ha így állana a dolog, a magy. gazdag
tól külön nem választható osszét yazdug, qazdig «reich» szót ma
gyarból eredt jövevénynek kellene tartanunk, mi egyrészt ellene 
szól a nyelvi befolyás általános irányának s egyéb biztos adattal 
nem igazolható ; másrészt azon hangtani nehézségbe ütközik, hogy 
a nyeh-járásilag váltakozó esszét;-, q szókezdő szabály szerint ere
detibb (/-bői való (pl. dig. ]'ann, tag. qarm owarmu = av. garama.-
id.; dig. yos, tag. qus dohn) = av. gaom- id.; dig. -/-og, tag. qug 
flkuhii — av. gm- id.; 1. HÜBSOHM. E O . 33—34.), holott a régi 
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magyar kcmiag alalí szókezdő k-val a nem gr-vel jelentkezik. Végül 
bajos volna ez esetben megmagyaráznunk a magy. gaz-dag végze
tét is, mely a mordE. /íoáa-hoz viszonyítva csak denominativum 
leliet, de mint ilyennek nyelvünkben nem találkozik biztosan föl
ismerhető, szorosan egyező párja (v. ö. székely kiizsdeg, kűzsdég < 
kmled és vas-tag, mely azonban sehol sem Hazs-dag). Eltűnnek e 
nehézségek, ha a szó vándorlásának irányát a szokott módon, t. i. 
valamely osszétféle nyelvből a magyarba, vesszük föl; mert ekkor 
a kazdag-ot szókezdőjében a tagauri ejtésnek vehetjük s nem szük
séges a -dag végzetet a magyarból igazolnunk, lévén így a szó 
egészében s kész alakjában idegenből került jövevény. 

De kérdés, miként felelhet meg a második tagjában zárt 
hangzójú osszét yazdug, qcizdig alaknak a magyarban nyílt hangzós 
kazdagí Ennek megfejtéséhez a gazdag, kazdag szóhoz alakilag 
egészen hasonlatos magy. gazda, kazda eredeti megfelelői segít
hetnek bennünket. Itt t. i. azt látjuk, hogy a régi kazda alakilag 
szorosan egyező qasda, ykasta mása a szomszédos nyelvjárásban 
qasdu, yjiasdu, illetőleg hogy a -da melléknévi képző -du alakkal 
váltakozik. Már ez a találkozás fölkelti a gyanút, hogy az iránság
ból megfejthetetlen osszét szó kaukázusi nyelvkörből való lehet, 
még pedig olyképen, hogy végzete ezen kaukázusi -du képzőnek 
az osszét -g melléknévi képzővel való szerkesztése (1. e képzőre 
nézve : MILLER: Osset. Etjudy I I : 101—2. s u. i. a balog és részeg 
szók magyarázatait). S tényleg találkozik a kaukázusi nyelvekben 
az osszét yazdug, qazdig megmagyarázására alkalmas szó ebben: 
arcsin;};os=lák ;if/i:/.ís, -/us Kvermögen, besitz, eigentum» (EEOKBBT: 
Kauk. Spr. 56, 171; USLAS-SOHIBFNER : Kasikum. Stud. 84.), mi
szerint a rendes arcsin -tn melléknévi képzővel*) yostu «vermö-
gend, reichii volna (v. ö. ERCKEimiál ezen összetételt: /osdunurtu, 
(íreicha). Alakilag ezen aresin -/os úgy viszonyhk a magy. kaz-dag, 
osszét yaz-dug alaprészéhez, mint az arcsinhoz legközelebbi rokon
ságban álló buduch és dzsek nyelvekben /kosit, //íosa, '/Jmsu nalti) 
a czachur qas-da, ^kas-ta, rútul qas-Au, ^kas-du nalt, greis» ( = 
magy, gaz-da) alapszavához; a Iák ykus hangzójára nézve pedig 
V. ö. Iák dcutíii ós dőath ((blei" | Iák dukka «eselB = águl dagi, 
dag id. = arcsin dugi id. | Iák tcn, és tea, tcaj (ifeueru = avar, and 
tea, karata, dido tcaj id. | Iák ('vry «körper» = varkun, kubacsi, 
kaitaoh (perzsa) cary_ id. | Iák qiin nsteinn = aguli gin, goan, kürin 
/Jcghwan id. j Iák tcuku nsterni) = avar tea, tcoa, and ca id. (BBOK.) 

*) V. ö. arcsin bagaj-tu nbilligi], najlu-tu «blau», ;(a%a-tií 
iibrauni), sinda-tu nfaub), ked£a-to (ifeigei), mari-tu ((geizigu, yiva-
to i^nU, yeto-to ((kalt», bicu-du (ikranki), eyon-tu owarmn (1. ERŐK. 
1 : 160—175. és II : 59.). 
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Egészen egyező hangviszonylást tapasztalunk a következő kauká
zusi és osszét szavak közt is : ud yod, arcsin kuta ubaumn = avar 
ghvet, ghojth id. = osszét-dig. ycidd, yade, tag. qad, qad «baum, 
'balken, holz» (EEOK. 48; HÜBSOHM. E O . 33.). Ezek szerint a magy. 
gazdag nem is a mai osszótból ismeretes hasonló alakoknak pontos 
megfelelője, hanem ezeknek — esetleg valamely régi, kiveszett 
osszétféle nyelvjárásban föltehető — olyan változatáé, mely a kau
kázusi -du (-tu) melléknévképzö -da (-ta) mását tartalmazta.'*'') 
Ellenben pontosan egyező képző a mai osszét yazdug, qazdig szóé
val a magy. hou-dog-é (1. fönt a boldog czikket: 39. sz.), mely egé
szében árja-kaukázusi-osszét kerülő utakon kerülhetett hozzánk. 
Ezen eshetőség a gaz-dag alaprészére nézve sincs kizárva; föltűnő 
ugyanis annak alaki és jelentésbeli találkozása a pahl. ganf,«schatz » 
(magy. kénes, kincs), szir XtJ, gör. '{áXa változatával: így a szó
kezdő változatainak egybevetéséből következő eredetibb g is ma
gyarázatot nyerne. 

Hogy az osszét yazdug, qazdig szóban a -dtig, -dig utórészt 
képzőnek vegyük, arra utal a déli osszét qaznig változat is, mely
nek története annyiban külömbözik a gazdig-étöl, hogy benne nem 
a kaukázusi-CÍM (-tu), hanem a -na (-nu, -n) melléknévképzö 
szerepel, melylyel pl. ezek vannak alkotva: akusa u);na, chürkilin 
uykna, varkun ikhna, kaitach vikhna, arcsin o^kyjiun «alt» : ettől 
kubacsi ukhu-ziv, and voyo-r \A. (EEOK. 160.) 1 léXíuttanu (ibreit* : 
V. ö. uttasa id. (161.) | lá]i ykimna ngrossi) : v. ö. ykiutsa id. (165.) i 
czachur JKí/wa (iguto : v. ö. rútul ji;( és úyda, aguli igu iá. (166.) '> 
ozaehur mőkhna «jung» ; ettől: karata miklw id. (167.) | Iák dar-
kunu «kalt» : v. ö. darkusa ii. (168.) | ozaehur j//«tí-a« (ileer»: v. ö. 
rútul jífto'áM id. (169.) [ Iák laynu (iniedrig»: v. ö. lah, lahsa id. 
(170.) stb. Magát az osszét szó alapszavát tükrözik a mordvin koéa, 
kom (íreieh)) és finn kosa nreich, reichhch», melyeknek o töhang-
zója a kaukázusi alakokéhoz szít; végzele pedig, úgy látszik, 
képzővel bővült. 

124. Magy. gázol- ovado; waten, durohwaten)> ; gázló «va-
dum; wasserfurti); gázlat- nfolyón lóval, szekérrel átmegy; durch 
den íluss mit pferd u. wagen hinüberfahreni) (NySz., MTsz.). 

< Szkr. gadhá- (nom. -ám) «ort im wasser, wo man festert 
fuss fassen kann; seichte stelle, furt» (GEASSM. Wb. 395.); 

•*') Más magyarázata lehetne a gazdag utótagja a hangzójának 
a, gazda analógiái hatásának fölvétele; ámde ez esetben mégis 
elvárható volna, hogy a gazdag-nak föltett eredetibb *gazclog 
alakja valahol a nyelvemlékekben és nyelvjárásokban előkerüljön.. 
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ad]', (nom. -íift} »eme fiirt darbietend, seiclit» (1. UHLENB. 

Wtb. 79.). 

B szerint gásol- a rendes -l denom. képzővel alkotott ige, 
melynek névszói alapja mutatkozik is még a Decsinól fenntartott 
cjázos ((vadosusi) (NySz.) szóban. — V. ö. itt még grúz gézi dmU 
(EBCKEBT : Kaukas. Spr. 67.) s ehhez: ÉV. x^'^y 'KLV. kas, ja-kás, 
ALV. /c/iű.s ((seichte stelle im flusse*. Ez utóbbiak sem a magyar, 
sem a szkr. szóval közvetetlenül nem egyeztethetők. 

125. Magy. gSrjed- (gfírijed CzeohG.,gyerjed NémG-l., ThewrC, 
győri/ed Kom.].) ((suecendor, flammesco; entflammenu;/(yZ-^-éVjecí-
((inardesco; ira exardesco; entbrennen, entílammt werden»; ger-
jedelem, gerjedet oardor, inílammatio, passió, affectio; entflam-
mung, leidenschaft)) ; gerjiiget- (áteratim excito; wiederholt ent-
flammenit; gerjeszt- íinílammo, excito, incendo; ent,zünden(trans.)»; 
gerjesztő, gerjeszke (Alföld, üdvarhely-m.) ((tűzgyújtásra való apró 
fa»-(NySz., MTsz.). 

És2st /d/f/, klrg (gen. kire, kire, kirje) <(glut, flamme, funke; 
begierde,leidenschaft,verlangen, drangi) i finn kiirn, kiirka (iflamme, 
gluti). 

Mordvin: mordM. •kár^ta-, mordE. Uirta-, kurnta-, Inmta-
oanbrennen, sengem); fc'írvaáíí- «sieh entzündenn; mordM. km'raéa-
id. (PAASONEN : Mordv. Lautl. 82.). 

< Szkr. *ghar- (prEes. 3. ghrnóti) ((glühen, warm sein» 
gharmá- (nom. -ás) ((sonnenwarme, sonnenglut; feuerglutn : 
ghrná- (nom. -ás) «sonnenglut»ighraftsa- ((sonnenglut, sonnen-
helle, sonnenseheino (GEASSM. Wb. 422, 423,427.) | av. "^gar-: 
garama- (nom. -ö), pahl. garm, ujper. garm, germ ((warmu; 
pabl. garmák, ujper. garma (cwarmei) | esszét: dig. ]-arin, yar, 
tag. qarm ((warm», kurd, balüci garm, sighnl garm, szariqölí 
giirm, íürm id., afghán yarmq, ((mittag, heise zeit des tagesi) 
(HORN 203; HÜESCHM. E O . 33 ; UHLBNB. EtWb. 85.). 

Örmény ^ep-mt-m (aor. gep-ay) öwarme mieh, werde warm 
erglühe, brenne (von der sonne), werde versengte, §er swárme, 
schönes wetter, warmn, gerin, ,jerm owarm, heiss)) | súávgrfí-ti, 
guré-ti «brennen», őporosz ,9orma ((hitze» | gör. ihépos osommeri); 
Hpo\í.ai ((werde warm, warme micha, lat. formus (iwarmn | gót 
ivarmjan ((warmenn stb. (HŰBSOHM. Arm. Gr. II : 486,). 
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BuDENz (MügSz. 58.) a magy. gerjed- rokonságához sorozza 
még a cserem, er-, cserM. irej- (ímelegedni; calescerei), erekt-, 
irejekt- «melegíteni; calefacere«, cserM. yjrikt- <iexcitare» szókat; 
de kihagytuk itt ezeket, mivel csuvas jövevényszók; v. ö. csnv. 
yéfi- ( = török kizk-) (iwármen, warm maohen», melyhez képest a 
cserem, xirikt-, erekt- csak avval külömbözik, hogy a török -í cau-
sativum képző helyett eredeti -kt causativummal van szerkesztve 
CBtiv. /Jf- = tat. kiin- (isich erhitzen, erglüheni) = cserem, er-; 
csuv. yérat- "warm, heiss werden» = cserM. irej . A magj'. fierjed-
inchoativ (nsuccendi, inardescere») jelentése útmutatást foglal 
magában arra nézve, hogy az árja glmr- (iráni f/ar-) tőnek finn-
magyar bövületes változatát frequentativ (/ ('> j) képzővel szer
kesztett alaknak vegyük, mely képzőnek világosan inohoativ értéke 
van a lappban (1. BüDBNz: Összeh. Alaki 36—40.) s a vogulban 
is (v. ö. vog. péleji ((gyúlad, gyúlni kezdi)). Megjegyzendő egyéb
ként a hangalakra nézve, hogy a ger-je-d-nek megfelelő rokon 
nyelvi alakok eredetileg mélyhanguak (mordE. kirta- < laiMa-] 
.a'mint ez az árja töhangzó alapján érthető (v. ö. a mord. w^árja 
a hang-megfelelésre nézve fent 121. sz.). 

Az árja a hangzó alapján érthetők, mint ide tartozó intens. 
képzős változatok : az észt kerbe- «anbrennen, brennen (intr.)i), észt 
kerveta- dsengen, versengen, anbrennem), finn korventa-, korvetta-
(lustulare, deurere, assare, urendo maturare», svédlapp kvorbc-
(larderei), kvorbete- nexurere regiones, incendio vastare», melyek 
mellett causativum: déli lapp koartili obrennen (von der sonne); 
égetni, sütni (a napról)», svédlapp jJÚy'fíüía/cöre/a «die sonne brennt» 
(HALÁSZ). EZ utóbbiakat BÜDENZ (MügSz. 97.) a magy. hervad-
(iverwelkeni), hervaszt- «welken machen, versengen» szóhoz csatolja 
{v. Ö. horvaszt- Gyergyó; jól hervad via a nap; Mezőtúr; MTsz.). 
Elfogadhatjuk ezt a szóegyeztetést az árja ghar- gyökből való ere
det nézete mellett is; mert ugyanily előzményét tapasztaljuk a h 
szókezdőnek a hn-d, hús és hagymáz szavakban is. Mindenesetre 
azonban föl kell tennünk, hogy a páros (magas- ós mélyhaugú) 
alak fejlődése már a finn-magyar alapnyelvi közösség korába esik. 

Tekintve, hogy a szkr. ""ghar- (iglühenn igének Iiar- változata 
{prffls. 3. sz. hrnitéj özürnen, grollen, bőse sein« jelentésű (innen: 
liáras- iiflamme, flammenglut», hári- <(feuerfarbeni>; GBASSM. "Wb. 
1647'—8.) talán ide vonható még a vogulból; KLV. khcirji, khörji 
(prffis. 3. SZ.) flzürnen, erzürnen, grimmig werdenu (pl. ndiirs jial-
khqrjdsém «ich erzürnte stark; mHÖito ocep;i;HJiCfi»), khiprinéhayt-
{mom.), khq,rkhat- (frequ.), khqirrélt- (inchoat.) «in zorn geraten, 
anfangen zu schimpfeni) | PV., líV. khivqri, khtcqr- khataachim-
pfen». Ezzel nyilván egybetartozik a magy. harag 1. nira, indigna-
tio; zorni); 2. (dratus; zornig» (harag zemmel tekinte; harag beze-
dekkel ellene álla); innen : haragusz-ik, haragud-ik (úrascor; zűr-
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nen, zornig seiim (NySz.), melynek képzése az igei alapból s.GSÍUag, 
ítzalüij, ilaganafj szókéval azonosítható. Ha ez egybevetés helyes, 
a gerjed-hez- való viszony külömbözö árja nyelvterületekről való, 
illetőleg külömbözö korbeli átvétellel magvarázható. 

126. *Magy. goda (Szatmárm.) «szalonkaféle madár; li-
mosa». — liőda (Tiszántúl, Háromszék) (iwasserhuhn; fulicai> 
(HERMÁN OTTÓ : Nomencl. Avium Eegni Hung. 28, 32; MTsz.). 

*Magy. guvat iirallus aquaticusn (H. 0. u. o. 30.). 
< Kaukázusi: abcház, mingrél kvata, grúz kvate (iente». — 

kabardin goad, ged, abcház kiite (kuty SCHIEFN.) (ihuhn, hennei), 
dyk-ged «pfauií (tkp. ((gold-heniie»); abadzech ketü ((hahni> ; 
kürin ;/íí!t!(i «feldhuhni) | esecsencz kmt-ám, koth-ain, grúz kath-
ami, mingrél kothomi «hahni) (úgy látszik az arosin urna, karata, 
and ima «vateri> szóval összetéve: v. ö. mordv. aüa-ks «hahni) 
ettől: ata «vater; altér mann, greis») | szvanót khathal nhahni), 
arcsin ^atel «pfau» (EEOKEKT: Kaukas. Spr. 58, 82, 77, 111; 
UsLAE-ScHiEFNEE: Kür. Stud. 146.). 

Ugyanazon szónak külömbözö nyelvterületekről került vál
tozataival van dolgunk az egymástól eltérő magyar alakokban : 
guda, hőda = abch., ming. kvata a szókezdőnek ugyanoly-féle,. 
már kaukázusi területen keletkezett váltakozásával, mint a gőlye, 
hülye, ill. góré szavakban; guvat pedig kab. goad-íéle változat mása,, 
úgy mint a magy, kuvasz = avar gua£i, chürk. goadSa «hündin)) 
(1. alább). — Lehetséges, hogy a kaukázusi szavak árja területről 
eredtek, hol t. i. alkalmasan egyeztethető adatok: szkr. kapúta-
dtaube;^ grau, bleigrau, taubenfarbigi) = balüéí kapöt, kaimt, kaföt, 
vakhi Mbit, azariqöli cabáud, yidgáh koivü (itaube» == pahl. kwpöt 
(innen: örmény kapóit), ujper. kabüd (iblau, dunkelblaui) (v. ö, 
volgai tatár kögdrcán, ozm. gögergin, g'óver§in, kirg. kögiirsiin, altáji 
kogoróin, csuvas kéwararciin dtaubeo és tat. kök, csuv. káoak 
«blau» ; HoHH 187 ; HÜBSCHM. Arm. Gr. I : 166; GBIGEB Bal. 132; 
ToMASOH. Pam. 771.). E szónak, valamint pahl. kapötar, ujper. 
kabutar, kebüter, kefter, kütar, szamnani kütar, gabri kübtar, kurd 
kuftar, kötir, afghán kautar, kavntar, balüői kontár «taube» képzé
sének (GBIGEB Bal. 133.) egyenesen iráni területről került másai a 
rokon nyelvekben : vogul: KV. kaptár, TV. káptiir (itaube» = cser. 
küdor (GENETZ), küdör, cserM. keder ntetrao tetrix» | cserM. kede 
(GENBTZ), kada, kcida ncolumbai), cserS. hí-kede «palumbus», tur-
gede «turtur», cserM. codra-kede «ringeltaube (BaxHpB»; TROJ. 18, 
28, 23; NyK. 4 : 356.) 1 zürj. gad'a(imöwe» (WIED.). •— V. ö. itt 
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még: mongol kiidege (idie wilde taiibe« (SOHMIDT: Mong. Wb. 187.), 
nturteltaubei), burjét /jidü, kidü nrebhuhni) (CASTBÉN: Burj. Gr. 
129.) I jakut kitaUk «der weisae storch» (BÖHTLINQK). 

Külön választandók: Iák ;^katli.u, águl j;vatu, dido qvadi, 
tabasazarán kuitte, avar g'edo «rabe» (car-g'edo aelstern, tkp. 
((bunte rabe», EBOK. 115; ÜSLAB-SCHIBFNBR: Avar. Stud. 121.), 
melyekhez hasonló: tibeti kháta (ivarjin) (PON&EÁGZ: Tibet-magyar 
Nyelvtanulm. II : 117.). A rokon nyelvekben inkább társíthatok 
ezekkel: finn fcoí-/«i <iadler», cserem, kutkuz id., zűrjén kuc id., 
votják koéo, koco, koéo «elsteri) (v. ö. az utóbbiak szóközépi hang-
megfelelésóre nézve alább a keserű czikket). 

127. Magy. gólya «ciconia; pelargus; storch» (NySz.). 
Zűrjén (ifiífíi <itaube», vör-galn, «wilde tairbeu (WIED.). 
MordM. kulci, giUa (EBG.), guía, gul'u (AHLQU.) «taube», giűlka 

id. (NyK. 5 : 182.). 
V. ö. szkr. kúlala- «eine hübnerart, phasianiis gallus í 

eulei) I kulika-, kaulika- «em best. vogeb) (BE. Skr. Wb. 2 :357, 
359, 465.). Ezen kulika- alakot ÜHLBNBECK (EtWb. 60.) az orosz 
kulik «schnepfe», lengyel hdik «möwei), lett kulens «blaubeer-
schnepfei) szavakkal veti egybe. 

A magy. gólyá-hoz s a vele hangtanilag egyező rokon nyel-
vekbeli madárnevekhez eddigelé a keleti altáji nyelvek köréből 
ismertünk hasonlatokat, ezeket t. i . : burjét galun, galun, galü 
ug&na», mongol ghalapm <(gans; oft auch der collectivname für 
schwimmvögel überhaupti) (SCHMIDT Mong. Wb. 192.) | tunguz 
galaf (cgans» (C.-.TBÉN), mely alakok azonban a gólya, illetőleg zürj. 
guíu, mordv. gul'a, gulu első szótagjáuak zártabb hangzóját nem. 
magyarázzák s közvetetlen mintaképnek ennélfogva nem vehetők. 
Inkább egyeznek az altáji alakokkal: zűrjén W a «möwe; larus 
canusi) ; (az izsmaiban:) «\veihe; milvus» (WIED.) | osztják: 10. 
XaUv,,^0. kalleh «meerschwalbe» (CASTBÉN); kqllik, khqttéx, KO. 
•/^aUu nhalászmadár (MapTHiiiita;); PÁPAI), É O . Ráleli asterna caspia; 
auch larusB (AHLQU.) | vogul: ÉV. jf^aleu,;(alleu umöwe (iiaHKa)" ; 
de emezeknél sem vélhető a kapcsolat közvetetlen átvételnek a 
mongolból, vagy tunguzból, hanem olykép, hogy mindkét nyelvkör 
egy közös harmadik területről nyerte egyező szavát. E felfogásra 
nyújtanak ugyanis alapot a következő adatok : szkr. kaláka- «ein 
best. vogelii (tkp. krda-, kaláka- ((dunkelblaun), kalika-, kallka-
(leine reiherart, ardea jaeulator; turdus macrourusi) (fem. kall- - -
kála-; BE. Skr. Wb. 2 : 251, 261, 263.), melyeknek átvételével 
egyik irányban tunguz galaf (<f-galau, "^gala/j, mong. ghalay-rm 
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(Ül. ezen teljesebb alak összevonásával: burj. galun, galun), másüc 
irányban osztják kallek, hallik (>khattéx) = '/.aleu alakok kelet
kezhettek (v.'ö. az előbbiek kettős Zí-jére nézve: ÉV. yjüa'/, KV. 
khwgléy, TV. khuUx, ÉO. xulé-/, 10. -/ülax orabeu = ALV. khullé'/, 
obi osztják kq.llq,)r!^ magy. holló ~ ujper. kulay, cserkesz yulax 
«rabei>; a.yahiu. végzetére nézve pedig: ÉV. jdntemo dbogensehnei) 
= SO. jiindey_ nzngseüi), finn jmtehe- «eh orda, nervusi); 1. BUDBHZ : 
MUgSz". 808.). Magát a diminutiv -ka képző nélkül való alakot 
látjuk a zürj./.-aí'íí szóban, melynek-alapján megértjük a mordv. 
kula, gúla, zürj. guíu alakoknak is viszonylását a képzős szkr. 
kiilá-la, kull-ka, kauli-ka megfelelőkhöz, míg magy. gólya (akár a 
hangyái > hangya, körivély > kvrtve, harkály > harka változásá
val) a képzős kulala- (< *kaiila-la-) alaknak is lehet mása. Termé
szetesen nem gondoljuk, hogy a mordvinnal és zürjénnel közös g 
szókezdő a gólyá-haxí és társaiban külön-külön fejlődött volna, 
sem azt, hogy a közvetetten átvétel éppen a szanszkritból történt: 
itt amaz egyelőre meg nem határozható közvető nyelvvel van dol
gunk, melyből árja, ill. kaukázusi k (klij-nak megfelelő g sző-
kezdős gazda, gagó, góda, góré, gödör, szavaink is valók (1. e 
<3zikkeket). — V. ö. itt még a nepáli bódo nyelvből golia <irigQ» 
(PoNGRÁoz: Tibet-magy. nyelvtan 11 : §1.). 

Bizonyára összefügg az itt tárgyalt madárnevekkel a magy. 
küllő (killlil Vas-m., Miü Zala-m., Székelység) «harkály»; (Marczal-
mellékén:) «fekete rigói); (MOLNÁE ALB. és PÁEIZP. szótáraiban:) 
omerops; meer- od. seeschwalbe» szó is, melynek í7,-je a szkr. 
kiilika-, kaulika- tőhangzója alapján úgy érthető, mint a dühös, 
vagy akár a szkr. kaláka- alapján, mint a füst, csűr, csürke, ünök 
= ének szavaké (1. e czikkeket), ll-je pedig a holló esetével ma-
gyarázódik. A kapcsolat legalkalmasabban valamely közvetö nyelv
terület révén gondolható. 

128. Magy. gór (Vas-m.) (magytestü, hosszúlábú, kevés és 
fölálló tollú, csaknem egészen toUatlan nyakú s vastag hangú tyúk
faj ; eine art huhn (langfüssig, mit wenigen u. aufrechtstehenden 
fedem u. fást ganz blossem halse)»; gór-tyúk (Dunántúl, Sza-
bolcs-m., Abauj-m., Székelység), gór-kakas, gór-caibe; gór-lúd 
(Szatmár-m.) «nagyobb fajta lúdi) (MTsz.). — gór-tyúk dgallina 
medica, gallus medicus; eine zur arznei dienliche henneö (PÁBIZ-
PÁPAi; NySz.). 

Votják kurdg, Kaz. kariik ((huhn^ hennei) (nemié karcig dtrut-
hennei), tkp. (ideutsche henne») i| zűrjén kűriig <ihuhn, hennei) 
(ai kurög «hahni)) | permi /riíí'o.a «hennen (WIED. ; GBNBTZ OP. 
12.). — zürj. ki'yrög «spiessente (anas acuta»; WIED.). 
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Vogul: LV., PV. ktváréx «henne» (Miaim kwáréy «hahn» ; 
khaim (imánnohen))) | ÉV. korék: úis-korék «henne» (éié ((mutter«)-

Osztják; ÉO. sis-kurek, sns-k. iihenne» (-/o sis-k. (ihahn»;;yo 
(imanni)), kurek «anas aeuta» | 10. kurek aanas acuta» (CASTBÉN). 

< Av. /ííi/tí7c(X-; kohrk-üsa- ((hühner-fressen) = iigeien) j 
pahl. kark, ujper. kark, kerk, kasáni karg, kerk, kurd kurk, vakhi 
körk, zaza kqrge «huhni), esszét k'ark' (ihuhn, hennei> | afghán 
cirg, cirk id. (HOEN 189; TOMASOH. Pam. 770.). 

Szkr. krka-: krku-vükus nhahni) (tkp. ukrka-xntev<), hang
utánzó); krka-ra- (uomin. -cis) «art rebhuhn» (UHLENB. EtWb. 
62.). 

A magy. gór szót eredetibb */cór helyett valónak véve (v. ö. 
gőte nsalamanderi) = tatár káltá neidechae^, gazda: régibb kazcla, 
ezachur qasdn ; 1. fentebb) végzetében az árja alakokhoz képest 
ugyanazt a változást mutatja, mint ezekben : ár (ipretiumi) = szkr. 
arghd-, osszét ar^ id. (1. fönt 11. sz.), varr- = cserem, org- «suere»; 
eper, szeder = eper), Hzederj: vogul apéré/_ íierdbeere". Az o esete 
olyan mint a holló ( = ujper. kala]', kiday (irabe») szóban, vagyis 
kurd kurk, vakhi feö?'/c-féle változaton alapszik, mire a rokon nyelvi 
megfelelők következetes o, u hangzója is utal (LV. kwdré-/^ : ÉV.. 
korék = LV. kwdÜ: ÉV. kwoü: ÉO. kutép (imittei)). A hosszúság 
valószínűleg pótló nyújtás (mint: ór = orr : óro-m, őr-a : virrad-: 
vírad-; forr-: fór-,fóró). Azürj. hirög, votj. kurdg-hen csak a r az 
iráni rg (< rk) egyértékese, a végzet pedig diminutiv képzés (v. ö. 
votj. gag-ag, gag-dk, zürj. gog-ög ((gans», melynek alaprésze: finn 
hanlie-, litván £ansis, lett Juss id.). A vogul-osztják kurek, korék, 
kw&réx alakokban a végzet lehet az iráni rk mássalhangzó-csoport 
szétbontása; de nincs kizárva a zürjónböl való átvétel sem, úgy 
hogy ÉO. kurék = zürj. kur'óg. Más úton került változata ugyanez 
iráni eredetű szónak a magy. csirke (1. fent 69. sz.). 

Az ujperzsából való : eaagataj kurk <ibenne, welehe aufhört 
eier zu legén, bruthenne» (VÁMB.) = ujper. kurg «nicht mehr 
legendes, geiles huhn» (HORN 189.). Bizonytalan az iránságból 
való eredet a volgai tatár kurka, kiirká, misár korka, csuvas korkka 
utruthennei) (innen: mordv. kurka ((truthuhn») szónál; mert az 
oroszban is van: kurka, kurica (ihenne» (kari, nhahnn), mely a 
közszláv kur'b ((habn» (ószlov. kavh; kurica. ujszlov. kur cseh 
koura, kúra; kure,- lengyel kur, kúra, kurczak; bolgár kuriiik 
«hühnerhaus»; MIKLOSIOH: EfWb. 14S.) képzése; szintígy a litván
ban: fettrfca «truthennei) {]ett kurkje id.; litv. kiirens, kurkins «trut-
hahn»). Egyenesen a szlávságból való a biharmegyei kúra «far
katlan tyúki) (MTsz.), mely egyszersmind azon szempontból tanul-
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ságos, liogy nyilván mutatja az általános (ityúki) értelmű idegen 
szónak eg}' különös tyúkfajtára való alkalmazását, úgy mint ezt a 
gór szónáí is fölvesszük. A szláv kur szót tükrözi a dunántúli kur-
'y.ja ((kánya; milvus» (v. ö. kisorosz kiiro-chvat <(hühnerhabichti>, 
tkp. (ítyiik-ragadói); av. kahrk-asa- ((hühnerfresser; geieri)). 

129. •*'Magy. góré (̂ gríw; Dunántúl) 1. <(casa, tugurium; hütte» 
(NySz.); ((csősznek magas oszlopokon álló vigyázó helye, csősz-
kunyhó, halászkunyhói) (Balaton-mellék, Szeged, Palóczság); 2. 
((Vesszőből font, v. léczekböl összerótt kalitkaszeríí szellős alkot
mány, melyben a csöves kukoriczát tartjáki) (Dunántúl, Tiszántúl); 
3. ((istálló padlásai) (Somogy-m.; MTsz.). 

V. ö. kaukázusi: grúz kavari ((dachn a következőkben mu
tatkozó tőből: tabasszarán goa, rútul kliau, kürin -^aíi, ^^ghav 
(x'aicj, aigalgva-d ((dach, zimmerdeckeii (BKOKEBT : Kaukas. Spr. 
5 1 ; UsLAE-ScHiEFNER: Kür. Stud. 142.). 

A kaukázusi nyelvekben igen gyakori s a jelen adatnál is 
igazolható szókezdő k<^g váltakozással (1. alább a hülye czikket) 
híven egyezik alakjában a magy. góré a grúz kava-ri képzéssel 
(1. erre nézve fönt az agdr és bogár czikkeket) s igen jól fogható föl 
az alapértelem is ((tetö»-nek, a mi minden sátorféle alkotmánynak 
főalkotórésze (v. ö. votj, Upat 1. <(dach, hausdaohi); 2. ((schirmíiach, 
schuppen, hütte, laubhüttei) a llip- ((bedeckem) tőből). Talán csak 
metathetikus alakjai a grúz kavari n dach» szónak: grúz karavi, 
mingrél karee, BZY&nét karav (tzelU (EEOK. 156.). Más számbajöhető 
adat & góré magyarázatánál: láz, mingrél, grúz gkoberi flzauni) e 
mellett: ingiloi ghobej, grúz ghobe, min. ghope id. || abcház giiara, 
dido khvira, kau id. (u. o. 155.). 

130. Magy. göbe, göbö, gilbe, gübü, gübö (Székelység) ((patak-, 
V. folyómeder fenekén levő víz vájta mélyedés; sárral, vízzel telt 
gödröcske, pocsolya; tiefe stelle im flusse; kleine grube mit was-
aer, pfützen. — göbölye (Tolna-m.) ((pocsolya; pfiitzei). — göbéz-, 
göbésít- (Székelység) ((patakmedret öblözi); göbedék (Hegyalja) 
((folyó, V. patak medrének fenekén levő vízvájta mélyedési). — 
göbőd- (Székelység) «hosszú rúddal beszurkál a folyó medrének 
mélyedéseibe és partszéli üregeibe, hogy onnan a halakat ki
zavarja»; gübül-iá.; gübü, gabü, gübü oa hairiasztó bunkós végű 
i-údi) (MTsz.). 

Zűrjén : gib-: gihid, gibad ((morastig, schwankend (v. boden), 
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sumpfig, "wo man einsinkt» (gibid in, gibida in «sumpfige stelle, 
8umpf»), gibjal-, gibal- (imorastig seini) | permi guMan (iwasser-
riss, vom wasser ausgespültes bach» (WIED.). 

Yotjáli gibad ndie torfschichte, o. brennerde im sumpflgen 
bodeni); gibiido (itorfig». 

Vogul: KV. köjnj)-: khul alés-kiicérné kömfo/^ na halat a hal
fogó szerszámba gübülni, rúddal kergetnis. 

< Szkr. _9ámfc/ia (nomin.), tö : gambhan- «tiefe, abgrund» 
az idg. *ghembhr dklaffena igei töböl (v. ö. lengyel g^a, cseh 
huba cmauli), oi: guba (dippe" stb.; UHLENB. EtWb. 77.), mely 
mutatkozik e képzésekben is : gabhmí-, gambhírá- ntief, uner-
gründlich; die tiefe; der tiefe, unergrúndliche raum»; gambhára-
«tiefe, abgrundi) (GUASSM. Wb. 397, 396, 385, 368. 11.). 

Pontosan egyezik a szokásos a ~ ^ hangmegfelelést mutató 
magy. göbe dvízmélyedési) a szkr. gambha szóval, melynek szintén 
omélyedési) a jelentése. A szkr.'*'í/a?ní)/t- {=^iág.''^ghem,bh-) igei alapot 
tükrözik a magy. göbnd- (melynek értelme valójában; «m die tiefe 
eiudringen») s igeneve: gűbü, gübü, továbbá az ezeknek tövét még 
az eredeti szkr. mbh szóközépi mássalhangzó-csoporttal fölmutató 
vog. komp-. A göbölye a szkr. -ra névszóképzö (gamhhára-) -la vál
tozatával van szerkesztve (v. ö. gáthara- és fjáthala- (deibesgrössei); 
GEASSM. Wb. 465. és WHITNEY: Ind. Gr. 427, 428.). Talán egyenesen 
az említett szkr. gambhára- képzés mása a zűrjén kabreg, köbrög 
(tkelleri) (<.*gabr-eg, *gabir-eg: úgy képezve mint síé-eg, éis-ög 
(iliebcheni); gog-ög, votj. sag-lig, gag-ak íigans»; v. ö. vog. sié, éis-
kwé (iliebcheni), ill. litv. Jansís «gana» s a jelentésre nézve: zürj. 
votj. gu (igrubeu és dkelleri)), mely aligha az orosz riorpcöii (ikellerx 
eltorzltása, lévén ez utóbbinak szabályos mása a zürjénben:23og'?v7j, 
pögreb (ikelleri). — A t ö r ö k s é g köréből hasonlít ez árja szó
hoz : kirgiz kabii nkleine pfütze, vertiefung mit wasser von einem 
teiche abgetrennt (HeöojiLiiiaa JiomHHa OTji;líJifnoiii,aHca OTI osepa ; 
BuDAGov I I : 4.). A m o n g o l s á g teréről való egyezések: köb «tiefe 
wasserstelle, das wasserbasimi (SOHMIDT 180.), khoba (lein kleiiier 
kanál, od. graben». V. ö. még a k a u k á z u s i nyelvekben: grúz 
gube, ingiloi ^MÍ «sumpf)) (EECEEET : Kauk. Spr. 138.). 

131. Magy. göböly, göböl (Szeged, Balatonmellék; giiőböl 
Soprony-m., göböj Torontál-m.) «hízott marha; mastviehi); «eeva; 
armentum; eine niedrige kuh» ; göbölyös (icuetos armenti; vieh-
hirti) (NySz., MTsz.). 

V. ö. av. gaö- (nom. gaus, acc. gaora, dat. gave, plur. gen. 
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t/avdm etc.) n'ind, vieh, kuh, stien); óperzsa gau: Gau-brüva, 
Voi^pöaz, pehl. gö, ujjiei-. gáv, gö núná» \ kurd, szamnani ga, 
afghán -/-vá, vakhí;-'('", ph szariqölí gáu, sighnl ,;^do, szanglicí j-áo, 
yaghnobi (5(ot'a (irind" | osszét: dig. ;-ogf, tag. qüg dkuhn, balüci 
gök.gó/ (irind, kuh, oehs», ujper. gog «kalbi) (HopN 198; HÜBSOHM. 
Pers. Stud. 90; JUSTI Hb. 103; GBIGEE Bal. ÍM-.). || Szkr. gó-
(nom. gaus, aec. gam, gavam, gen. gúvas etc.) (irind, stier, kuhi) 
(GBASSM. Wb. 407.) = örm. kov nkuhi), ószlov. gov-edo (lochs)), 
lett ^ímos (ikuhi), gör. [Boö?, lat. bős «rind», ófeln. ohuo, ujfeln. 
kuh stb. (UHLBNE. EtWb. 83.). 

Ezen szónak összetétele az iránság terén: pahl. gavmas, 
iíjper. giivmes (innen: örmény gombé), balüci gamSs, gvamSs nb ü f-
fel», afghán gavmen na male buffalo" = av. "^gao-madsa- nkuh-
s c h a fi) (HORN, HÜBSOHM. U. o.), mely annak föltevésére bátoríthat, 
hogy a magyar gö-böl-hen is hasonló összetétel foglaltatik, amidőn 
az utórész a zűrjén bat «lamm», baHa uschaf, mutterschafs (baía-pi 
nlammi), ballaas- «lámmer werfeni)), permi bdlla Bschaf», éjszaki 
vogul iKÜ'a (ischafi), votják JJÍÍ'Í <ilamm» szóval volna egybevethető, 
a az egész gö-böly összetétel ezt jelentené: (ikuh-schaf)), vagyis 
«vieh, rindi) (v. ö. vogul lü-inis, \.lg'Sq,gr «vieh, rind», tkp. «pferd-
kuhi), vagy K.V. lg-khwö)r/'é (irind; CKOTÍ>)), tkp. (ipferd-renntiers; 
votják nimi-kut (iinseot», tkp. (imücke-íliegei)). Maga az itt említett 
zürj. hal!, hala is valószínűleg árja eredetű szó: v. ö. szkr. hala-
(íjung, unreif; kind, knabe», balaka- ndas junge eines tieres» 
(BE. Skr. Wb. 4 : 701.). 

132. Magy. göbre, g'ébre (Palóczság, Komárom-m.) = bögre 
(b'égre Abauj-, Gömör-m., bőgőre Drávamellék, börge Dunántúl,. 
hődre Erdély) aurceus, topf, töpfeheni) (NySz., MTaz.). 

V. ö. szkr. kumbhá- (nomin. -ás), kumbhi- utopf, krug,. 
kochtopf» (BK. Skr. Wb. 341—2.) || av. x^inba; pahl. ximb 
«topf)), ujper. yjmb, yunh, -/um «topf, krugi), zsidó-perzsa/ítmra 
(n*lütt) id. (HoBN 109.). ÜHLENBBOK (EtWb. 59.) árja Hhimbha-
alaphangzást vesz föl, melyet a görög %ó[j,pO(;, ÍÍU|J.|3ÍOV «gefass,. 
becherii, német Immpe, humpen dtrinkgefassi) szavakkal vet 
egybe. 

A magy. göbre, illetőleg metathetikus bögre változata a zsidó
perzsában megőrzött khumra (< Hhumbra) képzést tükrözi; g szó
kezdője pedig (k helyett) valamely közvetö nyelvterületnek a szkr. 
/íu?/iMá-hoz hasonló változatát. L. egyébként a hangalakra nézve 
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fent a glihe ezikket (130. sz.). — A -ra végzet nélkül való iráni alak 
átvétele: zürj. kub ebecher, gefass, clestillirkolben» (WIED.) | votj. 
/coW, Kaz. hobi: «schöpfkellé»; a permiségböl: ÉV. XW «löffel». 
A', ö. itt még: abcbáz k'uah nkesseb) (USLAR-SŰHIEFNEE : Abchas. 
Stud. 47.) = ingiloi khoh, grúz khvabi id. (EBOKERT : Kaukas. 
Spr. 90.). 

133. Magy. gödör (accus. gödrii-t, plur. f/ödrö-k; gedrek 
1420-ild oklevélben; göndör Háromszék, göder Hunyad-m., qíidör 
Palóezság) 1. ncaverna, fovea; böhle, gruft, grube»; 2. "völgy; 
tabi (SsíoldY'eL); gödrös ncavernosus; gnibigu ; gadöresüs (gödröcsös 
Háromszék) agödrös, sok gödrű» (NySz., MTsz.). 

Votják: Kaz. í//(d- (^graheii», gudiék- (frequ), gudoii agrab-
sebaufel, spatenu; gud^é-, güd/jé-, Sar. (jud0-, Üfai//fdü't°- «grabeii, 
erde wiiblem). 

Zűrjén gudji- naufgraben, scharren, aiifscbarren, stochern, 
graben)), gitdjus (igrube». — kodji- «graben, aufgraben, aushöhlen, 
meiseln, ausmeiseln, auswaseben (v. regen)», kodjaé ngraben, 
grubei) (va-kodjus «teich»), kodjöm : »«-/£. nvomwasserausgehöhlte 
stelle, wasserriasI), kodjís- dwiihlen, scharren, sich vergraben, siob 
durchgrabeni) (WIED.). 

< Kaukázusi: avar í/oi?i(Z, goint (plur. r/óindulj «grube; 
brunneni), dido gvandi, karata gando «loah, vertiefung» (ÜSLAE-

SűHiEFNEE: Avar. Stud. 119'; EROKBKT: Kauk. Spr. 97.) = av. 
^íianta- (part. perf. pass. a ka^i-, pahl., ujper. kan-, ken- (igrabeni) 
töböl): ns-kanta- a(íUBgegva,hen», 7ii-kanta- (leingegraben ; ein-
grabungi) (JUSTI Hb. 77, 171.) = osszét ni-kgánd akellen), ni-gdd 
(part. perf. a ni-gan- «begrabeni) töböl; HÜBSOHM. E O . 5 1 ; HOEN 
194, 286.). 

Tekintve a háromszóki göndör változatot is bizvást vehetjük 
a gödör hangzóközi cZ-jét eredetibb ni helyett valónak ugj'anazon 
bangváltozással, melyet nemcsak törzsökös, hanem árja eredetű 
elemeken is tapasztalunk a magy. had, kőd és odu szókban (1. e 
czikkeket alább). Midőn ily módon a magy. fyó'cZo-r alaprésze jól 
egyezik azon iráni előképpel, melyet a fent idézett kaukázusi jöve
vényszók tükröznek, legalkalmasabban ugyané téren vélhetjük az 
egész képzős szerkezetnek is eredetét a magy. od-ií, linn onte-, 
mord. unda, undo dhöhlung)), SO. ont ndas innere» ( = szkr. aiila-
dnnereai)) és magy. odor (ihöhlung, vertieftes loch (in einem 
flussbette)», vog. §ntér, EO. undér, ondér ubauch, inneresu ( = szkr. 

Mnnliácfíi, Árja ÓB kaukázuHi eleinek. ^^ 
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antra- «eingeweide», av. antara- «das innere»), illetőleg finn o/i/re-, 
lapp viiof/(j nangeli) {= szkr. afikd- «hakeni)) ós cserem, dnger, ziirj, 
vufiir (lángeb) ( = osszét angiir id.) egyszerű és képzett alakok 
viszonylása szerint,*) bár van ily -?• denominalis képző a magyar és 
vele rokon nyelvek terén (1. BTJDENZ : Összeh. Alakt. 294.), sőt gon
dolhatunk e szempontból kaukázusi közvetéisre is (1. fönt az agár 
és bogár szók czikkeit). A zűrjén kodji-, gudji-, votj. r/ínájí- a magy. 
í/ödö-V alapszavának megfelelőjéből való denomiuativ képzések, 
xigy mint permi nfm/í- «nennen», pasji- (ibezeiclinen», mUji- dbe-
sclmldigeni),/coí%'í-, votj./cKciií- nbetrunken werden, sich berau-
eclieni) ezektől: nim (iname»,í)as ((zeichen_B, mti (ischuldi), zürj. 
kod (ibetrunkt'n, berauscht» (1. BÜDENZ: Összeh. Ala;kt. 125. es 
"WiBDEMiNN: Syrj. Gramm. 79.); az igen csekély nyelvterületre, 
t. i. csak a kazáni votjákra szorítkozó gud- igei tövet pedig ezek 
mellett úgy lehet fölfognunk, mint a kétség nélkül denominalis, 
de minden hallható képzöexponena nélkül alkotott votj. tel- awe-
hen, blaseni), cut- «hinken», éim- "rostén, verrosten» igéket ezek
kel egybevetve: tol (cwindi), cut <(lahm, _krüppel» (zürj. cot-vii-
(dahm werden»), éim «rost» (1. BÜDENZ : Összeh. Alakt. 140.). Az 
o,ít hangzók ezekben, mint sok más esetben (1. NyK. 25 : 173.), 
eredeti magashangzó (e, ü, ü) képviselői; az pedig, hogy magában 
a zürjénben tenuis és média kezdetű kodji- és gudji- változatok 
találhatók külömbözö iráni nyelvjárásokból való átvétellel magya
rázandó. — Más szó a zürjén-votják gii egrube, gruft, grabi) = 
csecsencz f//m «brunnen» (tkp. (igrubei)) = av. ^ao (iquelle; fund-
grubei), szkr. klia- nquelle, brunnenn az árja khari- «graben» tőből 
(JusTi Hb. 90; HOEN 10Í2; GEASBM. Wb. 373; EEOK. 49.). 

134. Magy. göröngy (görönd Orczy; garangy Székelység, 
gorongya Somogy-m., garancs 8zolnok-Doboka-m., güröngy Pa-
lóezság, goringy Kiskún-Halas, gőröncs Torna-m., göröncse Alföld) 
«gleba, grumus; erdscholle, erdkloss, erdklumpe»; göröngyeg 
(gerengyek ErsO,; garangyag Brassó-m.) id. (NySz., MTsz.). 

V. ö. szkr. grantha- (nomin. -as) aknoten, gefügei), ettől: 
grath-, granth- (príES. 3. grathnáti, grantliáyati) nknüpfen, win-
den, an einander reiheni); középind gandd- (iknoten, anschwel-
lung, wangei), szkr. granthí- (nomin. -M) dknoteni) a görög 

*) Y. ö. ehhez: szkr. kandara- (nomin. -as, -am), kandara-, 
kandarx- dhöhle, schluchti>, melynek i etimológiája homályos 
(1. ÜHLENBEOK, B t W b . 41. ) . 
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Ypóv&o? (igeballte faust» szóval egybevetve (ÜHLBNB. EtWb. 
83, 76.). 

A magy. göröngy alapértelme e szerint «csomói) lehet s ebből 
átvive ((földcsomói); a göröngyeg valamely árja nyelvjárásbeli 
•^granthalca- képzésre vall. 

135. ^Magy. gulya 1. armentum, vacca; hornviehi) (PárizP.), 
((góbőly, alatson wnö, gulya: eeva» (Galep.), ((tehéni) (Szabó Dáv.); 
2. ((grex armentorum; rindvieh-beerden; gulyás «vaccarius, pastor 
boum; ochsenhirt» (NySz.). 

< Kaukázusi: chürkilin gúla (gen. gulula, plur. gullumi) 
(ígrosses mastviehi) (USLAB-SOHIBFNEB : Hürk. Stud. 158.), f/uítf, 
gili (ivieh» (BECEEET : Kauk. Spr. 143.). 

A mai (ígrex armentorum» értelem az eredetibb ((armentum, 
vaccai) fejlődése lévén, akadálytalanul egyeztethető a magy. gulya 
a kaukázusi gúla ((mastviebn szóval annál is inkább, minthogy 
ugyanily jelentésfejlődést tapasztalunk a konda (iscbweinheerden 
szónál, melynek kaukázusi yunta megfelelője csupán (iscbweimi 
értelmű (1. alább).'*') — Hasonló szó: ujper. (jala, galla, kurd gel, 
galali, afghán ghglah, szariqőlí gal, áigbnl galla (dieerde, schaf-
beerdei) = balüci gal uanzabl, sohar» (plur. képző gyanánt is 
alkalmazva: gan-gal ((weiberi), hlng-gal ((handei)), gulay ((eine 
anzahl von pferden od. reiterni) (TOMASOH. Pam. 767 ; GTBIGEE Bal. 
121.), melylyel BEREGSZÁSZI (aung. gúla, gulya = pers. gála ,oűhsen-
herde'i); Ahnl. d. Hung. Spr. 103.) és BESZB JÁNOS (»per. ghela«; 
Voyage 82.) egyeztetik a magy. (/ítZi/á-t. Ainde ujperzsa a-nak magy. 
u megfelelőjét ni»cs módunkban egyébkent igazolni s másrészt a 
jelentés is nem a gulya eredetibb ((armentum, vaccai) értelmét, 
hanem ennek ((grexn fejleményét mutatja. — A magyarból valók: 
ruthén gulá ((rindheerde)), gutás dviehliirti) (NyK. 16 : 279.), szerb 
gúla, oláh guUd (irindheerdei), guHes ((viehhirti) (Nyör 16 : 449.). 

136. Magy. ^'gúz: gézen-gúz ((calophanta, circumforaneus; 
spottvogeli) (Moln. Alb.; NySz.); aalávaló, jellemtelen, semmire
kellő, sehonnai ember; niedertráchtiger, charakterloser, nichts-

*) V. ö. itt egyébként: szkr. kúla- (nomin. -am) nheerde, 
menge, geschlechti), melylyel ÜHLBNBEOK (EtWb. 59.) a szláv 
celjadh (ihausgesindei) szót is egybeveti. Ha a kaukázusi szó ennek 
átvétele, talán régebben ((viehheerdei) értelme is volt. 

20* 
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würdiger mensch» (BALLAGI); «bitang, bokorból ugrott, gézengúz* 
(SZABÓ DÁVID). 

Zűrjén ;/!(.- «stehlen, entwenden, raubeno, [lué oráuber, 
diebi). — gus dgeheimnissi) (guson, gusün moz «heimiich, verstoh-
len», gué'án vicéin ogeheim haltén, verheimliehen, yerhehleni)),, 
gasa «geheim, verborgen, heimlicln), gaéal- astehlen, entwendeno,, 
gusan Kgeheimniss», guéaé- ((stehlen, entwendeni) (WIBD.) \ permi 
gié: (jiéen, giéiniken ((verstohlen, heimlichi), giéal- nstehlen)) 
(GENETZ OP. 14.). 

< Vakbl £í/í?ící/í (idieb)) (TOMASCH. Pam. 877.), ettől: óper 
. zsa íjud-, gauday-, av. güz-, guz- (prces. 3. gaozaiti) verstecken,, 
verbergen, sich verstecken)) (GEIGEE Hb. 231 ; JÜSTI Hb. 105.);. 
zamars-güz «sich in die erde verbergendu = szkr. guh- (prses.. 
3. Bz. gühati) (iverhüllen, verbergem) (ápa-gib]i-,ni-guh- ((verste
cken, verbergen; beseitigeni) ; güdhá- «verborgen, versteckt))), 
honnan: giíh- (iverstecki), gúha- «versteck; im versteck, im ver
borgen en, gebéimi>, gúhya nzu verbergen, zu beseitigen; verbor
gen, gebéim; das verborgene, geheimnissvolle; das geheim-
nisB.) (GEASSM. Wb. 403, 404; UHLBNBEOK, EtWb. 81.). 

A magy. gézen-gúz olyan szerkezetű ikerszó, mint: torzon
borz, vierödön-merö, inczen-bincz, zendan-zaj, kettyen-Jitty, kottyon-
fitty (v. ö. e közmondást: «az kinek gezSiigiíz az wra, kettien fity az. 
szolgáia: mulier imperátor et mulier miles" DEOSI, NySz.). 
A d (d) > z változás magyar nyelvtörténeti fejlemény, mint az 

-árja eredetű száz, méz, ház, gaz, bűz, íz szavakban (1. e czikkeket). 
Talán a •*'f/e'3 előrész is külön iráni eredetű szó:*v. ö. osszét-tag.. 
gad ((falseh, betrügerisch, schmeichlerisch» (HÜBSOHM. E O . 32.). — 
A zürj. gu- alakilag az óperzsa gud- oly megfelelője, mint zürj. éo,. 
votj. su (diunderti) amordv. áada, cser. stida, osazét sade; zürj. va,. 
votj. vu (iwasseri) a mordv. ved, magy. víz stb. alakoknak. Alap
értelme: nverstecken, verbergenn (v. ö. gué ((geheimnissa, gusa 
iigeheim, verborgeni)), melyből a «stehlen«-féle olyan fejlemény, 
mint vog. íílimeíií- ((stehlenii, tűbnay_ <(dieb)i a tüü (iverbergend,. 
versteckendi) mellett (tüli jitv ((elrejtő fa, mely mögött a vadász 
elbúviki); v. ö. finn sala ageheim; geheimnissu, falaa- ((verstecken,. 
verbergenI)), vagy maga a zürj. gué mellett gnéal- ((stehlen». Egye
nesen a Í;ÍÍ- (Istehlen 1) nom. agentis képzése: gué «dieb, ráuberi) 
(e h. giiié: ceri-gidé dstrandláufer, phalaropusi)/ tkp. ((fischdieb))), 
míg a vele hasonló alakú gué ogeheimniss)) talán végzetével együtt, 
árja képzés: v. ö. szkr. gúhya- (igeheimniss)) és av. guz- ((ver
bergen». 
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137. Magy. gyanít-, gyanakod-ik, gyanakoz-ik, gyanaksz-ik 
osuspicor, suspecto; argwöhnen, mutmassen» (NySz.); gya
naksz-ik (Küliüllö-mellék): «azt hiszi, azt gondolja; meinen, glau-
ben» fíigyanakszam, ímúlt már délehéd«; ngyanakszam, ö kéme ü 
att van», MTaz.); gyanú (gyanó Székelység) «suspicio; argwohn, 
yerdachti), gyanús, gyanós ((suspicax; suspiciosus ; argwöhnisch ,• 
Terdáchtig»; gyam'iság osuspectio, suspieio; opinio; arg^vohn, 
verdacht, vermutung» (NySz., MTsz.). 

< Szkr. san-, íjna- (prees. 3. ganati) ((kennen, wissen; er-
kennen,'wahrnehmen, erfahren ; merken, anerkennemi || av. .eetw-
(prass. d.zanáiti) (iwissen, kennen» (ava-zan- «bemerken, wahr-
nehmeni), paiti-zan- «annehmen, hinnehmeni)) .— osszét zön-
«wissen, kennen, erfahren», kurd zdn-, balüci zan- dwissen, ver-
stehen, einsehen, denken» = óperzsa cían- fadma «er •wuBste»), 
pahl., ujper. dan- (prses. 1. davam) «wissen» (GEASSM. "Wb. 500; 
BE. Skr. Wb. 3 : 135; HOKN 118; HÜBSCHM. E O . 40;- GEMER 
Hb, 239, 240; GEIGEB Bal. 153.; ÜHLENB. EtWb, 99.). 

A magy. gyanít-, gyanakodik- igével egyértelműek a vél- és 
sejt-, melyeknek pedig a rokon nyelvekben «wissen, verstehen» 
jelentésű másaival találkozunk, így: vogul va'l- (frequ.), va'il-
nkennen, wissen, verstehenu, zűrjén velal-, votj. valal- nbegreifen, 
versteheni) | cf?.erem. si-n£ nscire, nosseu (1. BÜDBNZ : MTJgSz. 571, 
337.). Nincs tehát abban semmi nehézség, hogy a *gyan- igetönek 
is ilyen jelentést tulajdonitsunk annál kevésbé, minthogy az alaki
lag egészen egyező árja igének is vannak n merken, •wahrnehmen», 
söt (lannehmen)) jelentésfejleményei, melyek BÍ gyanít- értelméhez 
még közelebb állanak. Meg kell jegyeznünk, hogy bár a szkr. ,jdn-
hangzása áll legközelebb a magy. ^gyan-éhoz, nem következik 
szükségkép a szanszkritból való közvetetlen átvétel; mert lehetett 
bár a gy szókezdő itt valamint az alább következő esetekben vala
mely régi iráni nyelvjárásnak is hangsajátsága, a mint ez t. i. az 
iráni z ( = árja á, indogerm. g''-) és óperzsa d szembenállásából 
következtethető. Van külömben szókezdő j ^ d' váltakozásnak a 
magyarban is példája, így: dsiiidsa (Eábaköz) "bozótos, nádas, 
zsomhékos hely)) = gyingya (Tolna-m.) «zátony» | dsámbász-
(ítépász, tépdes» (Háromszék) = gyáinbdsz- (Székelység). V. ö. 
itt: gyömöszöl- és csümöszöl-, gyürkés és csürkés (Györ-m.) nki-
forradt szélű kenyéri); továbbá a csúszik és csuma palócz tyúszik, 
tyizma változatait (.1. MTsz.). 
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• 138. Magy. *gyar-: í/^íi?'flű-(Csallóköz) dkoptat; abnützen, 
abwetzens; gyarló (gyalló Csallóköz, gyaW^ó Palóczság) «debilis, 
infirmus, invalidus, imbecillis, fragilis; sch-waeh, gebreohlich, hin-
fálligI) (gy. test, gyarló és erőtlen hajszál); ((félkegyelmű, gyüge* 
(Csallóköz), gyarlód-ik (gyaüódik Csallóköz, gyállódik Ipoly-mellék) 
(idebilitor, infirmor, labefactor; sohwach, entkráftet werdens; 
(Ipoly-m.) (itöri a fejét, töprenkedik, aggódiks, el-gyarlódik ((el
gyengül, elerőtlenedik, gyarlóvá leszi) (napról-napra gyaüódik, 
kallódik a test; vénségére elgyalUidik a legserényebb ember is ; NySz. 
MTsz.). 

< Szkr. .far- (prsefi. H. sz. gárati) ((aufreiben, gebreohlich 
maohen, alt machen; gebrechlich, morsoh werden, altern, auf 
gezehrt, zerrieben werdenu; (part.) garat- ((gebrechlich, alt* 
(GEASSM. Wb. 479.) || av. zar- ((alterni), ujper. zar ((greis»; 
osszét-dig. zarond, tag. zarond (lalti) = szkr. garant- nalt* 
(HÜBSOHM. EO. 39.). 

A magy. gyarló, gyárat- jelentésköre nem vág össze a török 
jarhi, jarli, csag. jarlik, jarlíg, kirg. garli narm, dürftigi) szóéval 
(BuDAGOv II : 326.), melylyel VÁMBBEY egyeztette (NyK. 8.) s me
lyet BuDENz is elfogadott a szó eredetije gyanánt (NyK. 10 : 82.). 
Mindenkép pontosan egyezik azonban az idézett szanszkrit adat, 
minélfogva a gyarló alaprésze a gyarat-han is mutatkozó *gyar- tö 
frequ. képzésének veendő. 

139. •*'Magy. gyík (V/I/ÍÍI JordC; Tolna-m., Székelység; accus. 
gyíko-t, plm'. gyíko-k) (dacerta; eideohse»; vízi gyík (ilacerta aqua-
tica)), tűzi gyík ((salamandra»; torok-gyík ((angina, cynanche; 
kehlsucht, halsgeschwüri) (NySz., MTsz.). 

Y. ö. kaukázusi nyelvekben: mingrél giki ((ratteu | kabar
din dzygho, zugo, sapszug ego ((mausi) | czaohur sok, abadzech 
sage ((ratteii (EECKEET: Kaukas. Spr. 116, 100.) s ezekhez szkr. 
gahaka-, gahaka- (áltis; katze; blütegelu (BE. Skr. Wb. 3 : 
70, 94.). 

A népképzelet gyakran egyesít s nevez egyazon szóval kü-
lömbözö csúszómászó és futó áliatkákat, pl. egér (patkány, menyét), 
líígyó, gyík és béka-féléket, így: német otter ((vidra/ós flsikló-
kígyói) I köztörök baka, baga (drosch)) : karagasz baga ((wasser-
mauaii | oxosz jaécer'h, lengyel jaszczur neidechsei) : orosz ;ascíM"B 
(ihaselmaus (mogyoró-pele)i), felső szorbjeíf^gZ weidechsei) éa jescer 
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dotteri) (MiKLOSiOH: EtWb. 101.) | abcház dagli, daghj <ifroschi) : 
caecsenoz dayjca, ingiloi tha<i, grúz tlmgvi, láz tugi, mtiuji (imaus» 
(ERŰK. 66, ÍOO.) | bolgár s-hsel, orosz sush:., suslikh, cseh sysel 
Kmus citellusi) : v. ö. vog. sossél ((eideehseu stb. (1. még alább a 
kígyó czikket). így fogva föl a jelentések viszonyát, alakilag jól 
egyezik a mélyhangú gyík, gyek a kaukázusi ^iki, dzyglw (sok, 
íiage) alakokkal a gy szókezdőt eredetibb ,f fejleményének véve, 
úgy mint a gyolcs szóban (1. alább : 140. sz.). Különös okunk, hogy 
ópjpen a kaukázusi nyelvek körében keressük a gyík szó eredetét, 
az, hogy több rokon nyelvnek «gyiki) szava is idé utal.'Ilyenek: 
zűrjén JO^MZ, permi 303U ((eidechsei) (WIED.); vogul: lílV. sosseí.LV. 
sosid, sosla ((gyíkféle mithikai állat» (1. Vog. Népk. Gyűjt. I : 219.), 
SO. msal, 10. sast neidechsei) (CASTEáN), sosél id. (PÁPAI); finn 
dsalisko, sisalisko, sisiliskn neidechsei): v. ö. akusa, chürkilin 
dcidcala(cicalaSciniiFi!í.), láz cicila nschlangei) .melyeknek alapszava 
kitetszik ezekből: kaitach cece (ischlange». grúz ghva-dcidőa afroseht) 
(előrész: abeház kua dschildkrötei) ; 1. alább a kígyó czikket); dido 
sosro «frosch» (EBOE. 122, 66.). A cserem. senk-sáÜe, semsate (lei-
dechsei) és votják ken-,^alli, Glaz. kengaHi, Kaz. kenial'i «eideelise» 
(Glaz. vu-kengali (icobitis fossihs; schlammbeissen)) közös utórésze 
is egyeztethető talán a mingréli dculi (ímaus» szóval (v. ö. az u 
hangzóra nézve : ming. thunthí, láz thuthi obáru = grúz dathvi, 
ingiloi cíaí/í. id.; ming. nuzu nfichtei) = osszét nazi, grúz nadsm 
id.; ming., gxúzhuzi (ifliegei) = kabardin hazci, abadzech hadze 
id.; ming. mumuli (ihahn» = grúz inaTnali id. stb.). A mordM. 
meíkas, net'kas, mordE. nied'kas «eideehsei) (PAASONEN : Mordv. 
Lautl. 39.) elemeire nézve v. ö. abcház math (ischlange» és chin-
nalug kaz id. (BEOK. 122.). Sajnálatos, hogy EBOKERT művében 
nincs meg az «eidechsei> ezikk, minélfogva nincs módunkban ki
kutatni, hogy az itt idézett kaukázusi szavak közül egyik-másik 
nem alkalmazódik éppen a gyíkra is. 

140. Magy. gyolcs, gyócs' (isindon, tela, linea mundissima, 
tela polita; leinwandi) (főre való gyolcs «calantica; weibertüchlein, 
schleieri); gyapot-gyolcs «xylinatela; woUenes gewebew; íen-í/i/oZös 
nlinteum; leinwando); gyóesa (Kis-Kun-Halas) <(gyolosi) (NySz., 
MTsz.). 

Cseremisz sozJMÍjo, aohul^o, sogulgo «manutergium, mappái) 
(Nylí. 4 : 382.); sovélco, nkopftuch (rojxOBHOfl luiaTOKí,))), sovéc 
dtuch, lappén, fetzen (luiaTOK'L, BCHKÍH jiocityTOi TKRHH)) ; TEOJ. 
79.); soiueco (ikopftuch, handtuch, tisohtuoh; kittel aus grober-
leinwandi) (POEKKA), sobeco, soheó iá.. ((3-BNEXZ). 
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Vogul: KV. g«H/ (ihausleimvand, leinwand (XŰJICTT,)!! ; .hiil, 
ÁüV,'l, How'l (igrobe leinwand» (AHLQÜ. Wog. Wörterverz. 54.). 

Osztják: 10, táijat «leinwand» (CASTBÉN), K O . , . SO . tay/A 
«tuch; kopf-, bandtueh (nJiaTOit'b.i); PÁPAI) | ÉG. ta-(ta: oba-tayta 
'Igrobe leinwand (oha-tayta say «frauenkleid ím sommer)); v. ö. 
tör. aha, arab Le «ein grober wollenstofl')); EADLOFF: Türk. Wb. 
620.), üyél-tayta deinwand)) (ürél «schlitten)); AHLQÜ.). 

V.ö. ujper. iölay «genus telajlanea;, e qua hippoperas con-
ficiunt, quíEque pauperes et dervishi et monaehi se vestiri so-
lent" (VuLiiBRS I : 541.), kurmandzsí fjul, ^uüi, ,^il id. (TOMASCH. 
Pam. 806.) 1 kurd gau deimvand, weisswasche)) (JABA). •—• Az 
ujperzsából: arab gull nwollene pferdedecke)) (BDDAGOV 1:498.). 

A szókezdő ujperzsa és pahlavi ,j' legtöbb esetben régi j fejle
ménye (pl. ujper. 3ám, pahl. ,jain (iglas, beoher)) = av. yama-
(iglas)); ujp. fjCLdü, pahl. ^átük (izauberer)) n= av. yatü- id.; ujper. 
.ífic/a)', pahl. ^akar nleberu = av. yakar id.; 1. HOEN 9 2 - 9 6 . 11.); 
az ujperzsa és pahlavi ö hangzónak pedig au, illetőleg -ava- a sza
bályos előzménye (pl. ujper. röz (itag)) =; óper. raucah- iá.; pazend 
fö «du»» = av. tava-; ujper./itröá <(hinunter» = szkr. iiraváta-; 
ujper. röd, pahl. rőt dfiuss)) = óper. rautah-; ujper. ,jő, ^av 
flgerste)), pahl. gav = av. yava- id.; 1. HÜBSOHM. Pers. Stud. 142, 
169.). Az ujper. göl-ay alaprészére nézve nincs ugyan módunk ily 
előzménynek kimutatására az óperzsa, vagy avesztai nyelv alapján; 
de számbavehető e tekintetben a törökségnek következő adata: 
janluk, volgai tatár íauUk, kirgiz §auluk, azerbajdzsán ja}-lvk 
iituch; weisses tuch, mit welchem sich die frauen den kopf um-
hülleni) (BuDAGOv 11:345.), melyet annál inkább tekinthetünk 
régi iráni átvételnek, minthogy a törökségben az -uk végképzö 
nélkül való (ill. a kurm. '̂wí-nak megfelelő) alak hiányzik, más
részt egyéb esetekre is hivatkozhatunk, melyekben a törökség az 
ujabb perzsa g szókezdő ellenében a régi j ejtést megőrizte, Így: 
csagat. jam, ujgur .jfim, gama airdener krug (MHHÍIHHH KyBiUHHi,)); 
BuDAQOV I I : 341.) = ujper. gám «glas, becher)), av. ydma- oglas)) 
(HOEN 92.)̂  | csuvasjm «hose, unterhosei) = ujper. gama, afghán 
gama, balüci gdmag ddeid, hemd, rock)) = pahl. gamak, ill. yámak 
id. (HoBN 93; 1. alább az iii'i czikket) ] csagat. jan, tobolszki tatár 
jan, ozm^ gan, volgai tatár ían «seele, lében» (BUDAGOV I : 428.) = 
ujper. gan "leben, seelei) (HŰBSonivrANN szerint: = szkr. dh.yana-
maehsinnen)); Pers. Stud. 49.) | ozm. fűk, kirgiz, baskir, altáji 
gük (ibürde, last; bündel, pack (auf einem zugtiere)», jük , gük-
«satteln, die last auf ein zugtier aufsetzem) (BUDAGOV II : 379, 
380.) = ujper. g'uf, kurd g'ük, balüoí góy «joch)) = szkr. yiujd-
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fljochi), szariqőlí í/'/t;-(HoKN 95.) | csagat., ozm.)«?/,, tatár la?/, kirgiz 
jan dseite, richtung» (BUDAGOV 11 : 341.) = ujper. jan uriehtung, 
•seiten (HoBN szerint: = szkr. yana- «weg, balin»,mely egybevetés 
helyességét azonban HÜESOHMANN kétségbe vonja; 1. Pers. Stud. 
50.); V. ö. ezekbez: ozm. jal, a8Siga.t. jalu, kirgiz gal nmáhnei) és 
szkr. gfila- nmáhne, büscheli) (GAPP. 136.) | tobolszki tatár jalém, 

jiliin (ifiscbernetzi), volgai tatái géíiim, csuvas áTm, jakut//Í)H id. 
[msbgy. fiyalo7n,yog. y^/m stb.) és szkr. ,jála- (nemin, galam) «netz, 
geflechte, fanggarnu, ^dlamaU- iá. (u. o.; BE. Skr. Wb. 3 : 91.). 
Fölismerjük ezek nyomán, hogy a cserem, sovul-co és az ujper. 
/jöl-a% alaprészeikben egyeznek, valamint egyezők jelentésértélúik-
ben a képzők is, a mennyiben t. i. amottan a -éo a perzsa -ca 
kicsinyítő képző másául vehető (pl. bay-ra (igürtchen», ftto-c'a nmira-
bellen; 1. HÜBSCHM. Pers. Stud. 227.). Magát a kópzötlen alaprészt 
tünteti föl a vogul .WMÍ,SOI;ŐZ, melynek az ismeretes hangváltozásokkal 
híven felel meg az osztják ia-xét, tagat (talán helyesebben: tayét). 
A hangzóközi •/_, y emitt hiatuspőtló hang gyanánt vehető, úgy 
mint az 10. vmyta, SO. magái «weidei) szóban ( = zürj., votj. had. 
ujper. bad, av. vaeiti- szóban; 1. fönt a fliz czikket). Ugyanily ter
mészetű a g a cserem, sogtd^o (helyesen bizonyára: soyul^o) vál
tozatban, úgy mint ezekben: ayim «gabonaszárító szérű; riege» = 
•cser. awün, aweit id = or. OBHIÍI) id. | cser. aystan, aytán ahahni) 
= nwdmi, autcm id. = csuvas aívdan, aldan iá. | ayid, awel, aul 
ddorfi) = tat. aul \ ayur «tiefe stelle ím wasseri) = csuv. áiuKV 
<NyK. 28 : 437.) | cser. sagur-, saur- «drehen» (NyK. 4 : 396.) = 
csuv. sáwér- id. A cser. .s'oiítíjo-hoz hasonló fejlemények: cser. 
abim «riege», abtan «hahn»; v. ö. twgur és tubur nhemdi) (NyK. 
4 : 393.). A magy. gyolcs, gyócsa alak ugyanazon perzsa eredetit 
tükrözi, mint a cser. .wvélco.*) 

141. Magy. győz- (gyez EhrC, JordO., TbewrC.) 1. «vinco, 
•supero ; überwinden, übertreffen, siegeni); 2. (ipossum, valeo ; ver-
mögen, im standé seinn (miig-gyöz- dvinco, pervinco, subjugo, de-

"") A per. ^ólay_ szóval való egyeztetés megvan már MÁTYÁS 
PLÓRiÁNnál (Nyhas. 13.). MBLIOH JÁNOS szerint a gyolcs a bajor 
golsch (golisch, kali^ch, kölnisclij (igewöhnlich weiss u. blau, oder 
weiss u. rot gewürfelte leinwandö (innen: cseh holc dintei spe
cies«) = középlat. golcea, golcia mása volna (1. Német Vendégszók 
79. 1.). De igazolható-e a szókezdő g > gy változás s másrészt 
különválasztható-e a magy. gyolcs az oly szorosan egyező cser. 
Hovidgo, vog. sóul, sq,ul szavaktól? Megjegyzendő, hogy perzsa ere
detű a vászon és bársony, a mint bizonj^osan keletről való a 
•selyem is. 
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bello, profligo, triumpho; siegen, uberv/miewí), (jyüzedelem «victo-
ria, trivimphus; sieg» (NySz.). 

< Szkr. j i- (prffis. 3. gáyatij «siegen, besiegen, überwiilti-
gen, überflügehi, iibertreffen», gdjja- usiegend, gewinnend)>, 
,-;«//(('- (isieg, gewinni), gyú- iiübergewalt» || av. ,p- (prses. 3. 
jayeitij «siegen, besiegen, überwiiltigen, eroberni>, j^ayafit- (part. 
praís.), .^íiya- «eroberung, gewinm) (GEASSM. Wb. 478, 486; 
Jus'ii Hb. 116, 114; GBIGBB Hb. 237.). 

BüDENZ a finn juksa- nkönnen, vermögen», lapp jokse- «er-
reichen, einholeni) igékkel veti egybe a magy. győz szót (MügSz. 
164.); ámde ha találó is a jelentés, az alaki egyeztetés nehézsé
gekbe ütközik; mert: 1.biztos adattal nem igazolhatjuk, hogy finn 
hangzóközi /.s-nek a magyarban z felelhet meg (v. ö. finn syksy 
(lautumnus)) = magy. ősz, mord. aksa iialbusi) = magy. ősz 
ucanusi), cserem, koksa (írübes sebek a fejenu = magy. kosz, vog. 
q,;(sa (iteil» ; magy. oszol- «sich teilenn; 1. MUgSz.); á. a magyar 
tö röviddel sohasem váltakozó hosszií. hangzója a rövid fl.nn a-nak 
sohasem lehet megfelelője; 3. a föltett rokonság esetén az volna 
elvárható, hogy a gyöz-nek korábbi mólyhangúsága ha nem is a 
tőnek, de legalább a bövítö végzeteknek hangzójában mutatkozzék 
(v. ö, pl. finn juo- (ibiberei) : magy, iv-: ivás, ivó; űnn joutse 
(larcusn; magy. y .• íjatj. Igen jól érthető ezzel szemben a győ-z az 
árja ^aya-tö alapján akár mint frequ., akár mint denom. képzés r 
régi gyéz < *gyej-3-. Említve ez egyezés már KÖRÖSI CsoMÁnál 
(1. DÍJKA K. CS. d. dolgozatai, 417. 1.). 

142. Magy. gyúl- «accendor, fiammesco; entflammen, ent-
brenneni), gyulád-, gyullad- dflammesco, inardesco; angeflammt 
•werdeni) (meg-gyulad- <dnflammo, inardesco; entbrennem)), gyu-
laszt- (dncendo, inflammo; anzünden, anflammeni), gyulás dn-
flammatio, incensio; brunst, feueri); gyiljt (gyoith JordO., giut 
DebrC, gyójt Vas-m., gyíit, gynt Szatmár-m., Nógrád-m., Bara-
nya-m.) dncendo, inflammo; anzünden, anflammen», gyujtovány,. 
gyvjtomdny, gyujtvány nignis, fiammá; febris ardens, ffistus; feuer, 
flamme; hitziges fieber, hitze» (NySz., MTsz.). 

Cseremisz; cserM. cukt- «anzünden (lampe, kerze; sacB'MaiO' 
jiaMiiy, CBliiiKy) | eserS. cükt- id. (TBOJ. 74; NyK. 4 : 377.). 

Lapp: Lule cuouk-, ciiovak- (Ileuchten)), cztoit/ías «licht (lux)»,. 
cmukis (ihell, licht, klara, cuoukpt- nhell sein, leuchten»; úuona,. 
émnam dunkei) | Pite co'wka, cuwka (dichti), öúwkaő (dim.) id.,. 
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cwwhcs, coukes, cwwkat, couknt idicht (adj.)», ca'wk-, cüwk- deuch-
teni), cüwktd-, cíikut-, cöknt- «t&,gwei-den«, cüotna, cilona iifunkei) | 
déli emuk-, cuowq,k-, ciV^k- «]eucliten», áioukse (plur. cuouks') 
(iliclit (lux)i), ciiwn''k (iblitzi) | Pm. cuovgcia, cuovga (dicht (lux)i)f 
cuvggis «licht (adj.)i), óuovgga- (pra3S. 1. cuovgam) (ileueíiten», 
cuvgod-, éuvgud- «tag werden», cuonam «funke» (HALÁSZ) || kildini, 
akkalai cwOT, cmT «lieht», ctiiz-Dő-, CUVVÍ!- nleiichteni), akkalai CM»-
vate- (ibeleuchten)), cüvved, ctivved, notozeroi cMotn̂ tV) i<licht, helb), 
cüvne- (ihell werden, hervorleuchtenu (GBNETZ Wb. 72,). 

< Szkr. dyíi-, dyó-, dív- (nom. dyaús, acc. dyavi, dívám, 
gen., abl. dyós, divás) 1. dlicht, lichtglanz, feuerschein, flamme, 
himmelsglanzi); 2. «himmel» ; 3. <itag»; div- (part. dyütá-; 
•picsss. 3. az. divyati) dleuchten, glánzen», dyut-, .^ynt- (príes. 3. 
fyótate) id. (innen: iyótis «licht, schein, glanz» ; GRASSM. AVb. 
601, 600, 608, 5 0 3 - 4 ; BE. Skr. Wb. 3 : 157.). 

Azon körülmény, hogy a lappban és cseremiszben c szókezdő 
áll magy. gy-^el szemben, kétségtelenül mutatja, bogy a közös 
előzmény j , tZ'-féle hang lehetett, a mint ezt a szkr. megfelelő mu
tatja. Á rokon nyelvi alakok a div- (= *dyu-, *3yu-: dyut-, gyid-) 
igei tö alapján érthetők; de az oroszlapp ÓIÍVV «licht» s talán a 
magy. gyií-l*) alaprésze is névszói elemek ( = szkr. dyú-J. A gyújt-
képzést SiMONYi a dűl ~ dűjt (< dőlt-), fül- '^ fűt- (<. fiilt-), hi'd 
~ hüt- (hűlt-), tanúi- ^ tanít- (tanojt-) páros alakok analógiái 
hatásának magyarázza (TüzMNy. 427.). — Figyelemre méltó adat 
a magy. (íí/apom-i/c «inílammor, exardesco; entfiammt werden», 
gyapont- (gyopant- ÉrdyG.) ninílammo; entzünden» (NySz.) szem
pontjából: szkr. dlp- (prffis. 3. dtpyate) nflammen, strahlen, glan-
zeni) (BE. Skr. Wb. 3 : 646.), mely régi értelmében causativum: 
(lentzünden)) (á-dip- «in íiammen setzen, erhe]len»,sám-(:?i23- nent-
ziinden, entílammeni); GRASSM. Wb. 610.); tehát a régi gyopon-ik 
(< ^-gijijjon-ik) olyan alkotás lehet, mint a transitiv csap- mellett; 
Gsaponik = csappan-, vagy/oi:/- mellett: _/oí/a)i-í/c,/oí/an-. 

*) Pusztán a magy. gyiü- alakot tekintve számbajöhetne a 
következő szkr. adat i s : ,^val- (príES. 3. gválatij ohell brennen, 
flammen, glühen, leuchteni) (;^valita nflammend, glühend, leuch-
tendi), gvalá- id. és «flamme, g]anz» ; BE. Skr. Wb. 3 : 169, 171.), 
a mint erre már KÖRÖSI CSOMA gondolt (I.DUKA könyvében 417.1.); 
de valószínűbb, hogy a magyar saó az idézett rokon nyelvi alakok
kal függ össze, a midőn végzete magyar képzésnek veendő. 
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143. Magy. had 1. «exercitu3; heer, kriegsvolki); 2. ((hél
ium, pugna, proelium; krieg, schlachtí) (NySz.); 2. «familie, ge-
schlecht, sippschaftö (MTsz.); had-sereg ((ai-mee», had-vezér, had-
naqy ((heerführen) ; hadat visel dkrieg führeri); hadaz, hada-
koz-ik id. 

Vogul: ÉV. xm^, KÍ̂ 'V- khönt, ALV. khq,nt, KV. khönt, TV. 
kkimt 1. oheer, armee, schaarn ; 2. «krieg, scblacht» ; KLV. khönt-
imm, TV. khiint-khuléx «schaar, truppé, kriegavolk»; PV. khönt-
ponk «heerführer»; ;^qntlaxt-, KV. khöntlayt- okrieg führeni); PV. 
khöntpq,lé/Jul «krieg)>. 

Finn kunta Kcomplexus, eollectioi) : heimo-kiinta ccognati 
collective sumti; stamm, gesehlecht, familiei); kymmen-kunta dde-
cas; eine truppé von zehn leuteni), sata-kunta ((centurio»; perhe-
kiinta iifamilie, hausgesindeb), kansa-ku7ita Bvolk, nation» | észt 
kond (gen. konna) flgeaammtheit, zusammengehöriges ganzes»: 
kiimnie-kond flhaufe v. zehn», pere-kond (ifamilie, hausgenossen», 
nöda-kond «fischergesellsehaft», ma-kond «land, kreis, district)) 
(MUgSz. 65.). 

Lapp: kolai iemne-koint <igegend» (ieimie nerde, land» ; 
OBNETZ Wb. 49.) 1 Fm. sokka-godde iigeschlecht, stamm», bdrrn-
(jodde «familÍ6, hausgesindel», valdde-godde (danda. 

< Pahl. giind uheeri) (innen: örmény gund cabteilung 
eines beeres, corps, heerschaar, schaari); arab gund <(heer», 
szyr gudda (ischaari), mandaei (/w?uZá id.; HÜBSOHM. Arm. Gr. 
130; Pers. Stud. 83.) ] Ujperzsa •/•und, yunda, yunde (ischaar, 
menge; versammeltn j kurd günd, ,fu?ííi«dorf» (HOEN 179.). 

L. ugyanez egybevetést PATEUBÁNY LuKÁosnál (Sprachw. Ab-
handl. 17.). Hogy a magyarban iráni g (> y) szókezdőnek is 
megfelelhet /<, annak másik világos példája a hús szó ( = av. gaus), 
melynél az alapszónak osszét mása (tag. qü-g, dig. yo-g (irind»; 1. 
ugyanitt alább) arra utal, hogy az átvételt közvetetlenül valamely 
osszétféle nyelvjárásból eredőnek magyarázzuk (1. még erre nézve 
alább a hagymáz szót: 144. sz.). A v'og. khönt, khmt, Ip. koint, 
-godde és finn kunta, észt koitd egybevetéséből a rokon nyelvekbeh 
megfelelők közös töbeli hangzóját o-nak vehetjük, melyhez képest 
a magy. had nyíltabb hangzóját — bár a régi oklevelek hod,u-t 
írnak (1. SZAMOTA: NyK. 2.5 : 135.) — tekinthetjük akár praahisto-
rikus fejleménynek (1. u. o. 272—275. és SZINNYEI ide vágó érteke
zéseit: Nyr. 24 : 145—156, 193—205, úgyszintén NyK. 241—272, 
361—385. 11.), akár ama hangmegfelelés esetének, melyet a magy. 
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fazék és haza szókban is tapasztalunk (1. ennek magyarázatát az 
ill. ezikkekben). 

PAASONEN (Kielellis. 15, 16.) a finn fcí/Jiíft rokonságát kimu
tatja a mordvinban is, hol: mordM. kmidci dfreund, kamerád» szó 
található (v. ö. a jelentésekre nézve: észt sohr (ifreundn és f. seiira 
((gesellschaft)))."* )̂ ugyanide tartozik szerinte: mordE. Uond'a-vio, 
mordM. kod'a-ma «áhnlich, gleiohu (pl. lovin k. ndem schnee áhn-
lichi)) a jelentés oly fejlődésével, minőt a finn laji, lai ((geschiecht, 
familie, gattung, art, beschaffenheit» szónak -lainen (tő: laise-} 
Bgleich, áhnliehi) képző-, illetőleg összetételbeli alkalmazásában 
találunk (pl. vanha-lainen iiöreges; áltlichi), uuden-lainen «neu-
artig))). 

144. Magy. •*'liagy: hagymáz (harjíjmász az 1592-iki kolozs
vári Gisioban; hajmáss-Göcsej) (iphrenesis, phrenetis, febria ma-
ligna; hitziges fieber, wobei man immer phantasiret» (NySz., 
MTsz.); (iforró és dögös hidegleléseknek nemei;; bolond Iiagyniáz 
nnyughatatlankodás, háboi-gó álmodozások, sok héjába való be
széd, főnek nagy hévsége" (PÁRIZ-PIPAI Pax Gorporis müvéből: 
SziLAsi MÓEioz; Nyőr 26 : 145.): hagymázos (iphreneticus, febrilis; 
mit fieber behaftet, fieberhaft»; hagymáeat (I-Iegyalja) "tifusz* 
(hagymázatban van: «eszméletén kívül van, félrebeszél)); Tisza-
Dob), hagymáíi-betegség (Eger), hajviás-betegnég (Göcsej) id. (MTsz.). 

Vogul: ÉV. /'líU (ikrankheiti); tei'éii-yul! «verzehrende, hin-
raffende krankheit, landseuche, pesti). — '/ojt-, yajt- «krankliegen, 
krank seimi, ;foyíti cikrankheit)) | KLV. khoit- akrank seini) (lüt 
q,umél khojti ner kránkeltin einer üblen krankheit))); ALV. khxvajt-, 
PV. khivojt- id. — KV. khöl, PV. khq,l «hitziges tieber (ropa'iKa)»; 
khölél khojti aer ist krank (ne M.omeT'h, XBOpaeTt)"; pqé-khöl <idiar-
rhoe, durchfall (noHoci>)». 

Votják kit aschwere, ansteckende krankheitn, kií-daj id. 
(killan niéni v. killini «an einer schweren krankheit leiden, danie-
der liegen I)). 

•*') Másrészt számbajöhet a mord. kunda nfreundu szóra 
nézve: kaukázusi, and, karata kimtha amanmi (EECK. 97.), amint 
PAASONEN is egybeveti a mord. loman némber; idegem) szót az 
osszét limdn, liman afreundii szóval. V. ö. ÉtY-rmma «orosz embem 
(a barátságos szólításban s -a róla való jóindulatti beszédben) = 
votják éroma, oromd abarátomn (1. NyK. 25 : 379.); vog. rimalaxti 
abarátkoziki). 
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Finn kitu- nmoleste et misere vivere, morbo laborare», 
kidiilta- (iquálen, peinigen» j észt kidiL-^ kidé- «kránkeln», kidé 
(gen. Jdde) «kranklioher zustandu. 

< Av. gada- (leine krankheit», apa-gada- nschleohte krank-
lieiti) (JusTi Hb. 101, 23.) || szkr. gada- (nom. -asj «krankbeit»: 
a-gadá- nfrei von krankheit, gesund, heil» (GEASSM. Wb. 376, 7.), 
melyet ÜHLBNBEOK a litván r/acZmíi nverderbent) (trans.), ófelném. 
quist ((verderben, vernichtungu szókkal veti egybe (EtWb. 76.). 

Avog. ;f«í', votj. kíl! es finn kitu- egybetartozására SETALA 
figyelmeztet először bennünket (NyK. 26 : 398.); annak észrevétele 
pedig, hogy ezeknek csoportjához csatlakozik a magy. hagy-máz-
nak előrésze is, SZILASI érdeme (Nyőr 26 : 147.). Az idézett av. és 
szkr. adatok világításában az egész szórokonság az árjaság terüle
téről valónak látszik, hol a vogul és votják megfelelők í'-jének, 
valamint a magyar alak gy-]mB\ a finn egyezés alapján következő 
d, í-féle előzménye mutatkozik*) (1. fönt az ágyú szó magyarázatát: 
6. sz.). A magyar h szókezdő, mint árja ^-nek megfelelője (a sza
bályszerű osszét q, vagy y változat révén) jelentkezik a had és Mis 
szavakban is (1. u. i. 143. és 171. sz.). A vog. M hangzó eredeti sza
vakban is szabályos megfelelője a magy. a-nak nyilván a középső 
0 hangnak különirányú fejlődése révén (1. NyK. 25 : 268. ós fen
tebb az aránt czikkét: 13. sz.). Ez a hangzó mutatkozik is a/ojí-, 
khioojt- denominativumban (1. BUDENZ : Ösazeh. Alakt. 124.), mely
nek még nyíltabb változata: ALV. kliwajt-."^*) A votj. kit hangzása 
úgy viszonylik a vog. yut és magy. hagy-máz-éhoz, mint votj. Idí-

*) A hagy-máz-na.]i gy-jéi sem vélem az öseredeti d, d válto
zatának, hanem ?,./'közbenesö fejlemények után keletkezett ala
kulatnak (1. erre nézve NyK. 26 : 137, 138.); Y&gjis hagymáz < 
hajmász, a mint ez utóbbi alak Göcsejben dívik. B hangváltozásra 
a hagyma analógiája hathatott, mi világosan kivehető a dialektikus 
Iiiigymás v. hajmás betegség kifejezésekben is. •—• A d-féle hangból 
való végső eredetre nézve v. ö. osztják-szamojéd kod, k'üde, JenS. 
kat'e, TavgyS. koit'a «krankheitii (1. DONNBR: Vglch. Wb. 21.). 

**) Az itt fölvett vogul l, t>j változásnak analóg esetei: ÉV. 
qj- (ischlafeni) ('jol-q,jwés «elaludt»; qjilt- (ieinschláfern») emel
lett: vog. ülém dsehlafii (l. NyK. 26 : 142.) | vog. -/uj- diegen)) = 
votj. kii-: kitU- (iliegenij. Az osztjákban rendesen y-t találunk az 
ily vogul l (< d, dj-vel szemben, pl. vog. tul'd <ifinger)) = osztj. 
tuj, hd (magy. ujj) id. | vog. /jítém = osztj. yujém (daicbeni) (zürj. 
hul'ini-, finn kutea- «leichen») j vog.:̂ MÍ'- alassen, zurücklassen» = 
osztj. -/ail- id. (1. u. 0. 139.). 
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nbleiben, ablegen, ausziehen (das kleid)" ezekhez: vog. yjd'- uver-
lasseni) és magy. hagy- id. (1. BÜBENZ : MUgSz. 68.)-

De mi a hagy-máz utórésze? SZILASI (Nyör 26 : 147.) a német 
mase (ófelném. mása, középfelném. másé) szó másának véli, mely
nek jelentései: dwundmal, fleck; mai am leibe, das nicbt von 
einer verwundungherrührt, fleck, muttermai od.: krankheitszeiclien» 
(pl. ((blattermaseni)). Nagy súlyt helyez ennek fejtegetésében arra, 
hogy a hagymáznak egyik faja a foltos hagymúz otyphus exanthe-
matieusi), melyben az ú. n. «roseolák, v. hagymáz-szeplök» mutat
koznak a testen, továbbá hogy a mase német mavs, máns'n válto
zata ezt is jelenti: "herumgehende seucbe, epidemien, minélfogva 
valószínű szerinte, hogy «a mase szónak is megvolt valahol a jár
ványos betegség jelentése» (148.1.), vagyis hagy-máz olyan össze
tétel, melynek elö- s utótagja ugyanazt fejezi ki (mint: ének-nóta, 
fék-zabola, fene-rák stb.). De miképpen gondolhatjuk, hogy midőn 
az eredetinek elismert *hagy dbetegségi) előrész sem a nyelvtörté
netben, sem a nyelvjárásokban sehol önálló alkalmazásban nem 
igazolható, az egy német szóval társult volna a XVI. század má
sodik felében^) a nyelvérzéknek fölismerhetetlen összetétellé? 
Különös, hogy SZILASI; ha már észrevette a magy. hagy-máz elö-
részének azonosságát a vog. yjű! dbetegségi) szóval, nem kereste 
ugyancsak a vogulban a -máz utórésznek is párját, holott a saját 
vogul szójegyzékében is megvan a pontosan egyező ÉY. mos 
<(krankheiti> (mostál oohne krankheit, gestindí, mosin ukrank, 
gebrechlicha; aum-vios «líránkheitu; 7nosm,- «kránklich vcerdeni); 

'*') Abból, hogy a hagymáz első irodalmi nyomát a NySz. csak 
1557-ből idézi, még korántsem következik, hogy a szó nem lehet 
régibb. Azon történeti adat, hogy a tifusz 1542-ben jelentkezett 
először a német birodalmi sereg budai táborában, mitsem bizo
nyíthat a magy. hagymáz nevezet ujabb eredete mellett; mert 
élhetett mint népies kifejezés a szó a legrégibb hajdankor óta 
valamely a tífuszéhoz hasonló tünetekkel járó más betegség (pl. a 
hideglelés, v. más láz) jelzésére. Nem a németektől terjedt hozzánk 
a betegség, hogy az ő nevezetük átvételére alkalom nyílott volna, 
hanem megfordítva, mitőlünk a németekhez; világosan írja PÁBIZ-
PÁPAI, hogy azt a nyavalyát, (ímellyet a Magyarok Hngymáz-nnk, 
vagy Hagymázi Hideglelésnek hínak, egyéb Nemzetek híják Magyar 
Nyavalyának, vagy Magyar Hideglelésnek (Morhus Hungnricus, 
FebrisHungarica), vaÍYelhogy e n y a v a l y a e l s ő b e n Magyar 
o r s z á g r ó l á r a d o t t Nemei t o r s z á g r a : midőn Anno 1566. 
II. Maximilián Császár Szolimán Török Császárral Komáromnál 
táborba szállott volna; akkor esek e nyavalya elsőben a Német 
táborba, onnan juta Bécsbe és az egész Német s egyéb szomszéd 
országokra)). 
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mostl- (leinem die glieder beschádigen; nyomorékká tenni»)=: 
KV. »i(ís, mm-mqs ((kráuklicher zustand (He3;i:opoBBe)», mqsin 
dkranki); ÁLV. mai: mastal khép nfehlerfreier kahn» (mag at 
miéi), valamint az éjszaki osztjákban: mos, mii.í «áusserliche 
krankheit, gebrechen, fehler» (m-jsla «ohne gebrecheni) ; musirl 
iikrankfl; Icas-mus (ikrankheit)) ; előrész: kas, hasi flinnerliche 
krankbeiti) ; AHLQ.), szintígy a cseremiszben: moi (ikrankheit)) 
(öojríi3Hb; mtízance, ase^M.. muzan «javas, kuruzsló)); TEOJ. 35.);: 
V. ö. a hangzók megfelelésére nézve: Nylv. 25 : 178. Mindenesetre 
a magy. haijy-máz ( = vog. '^yjiit-mos) inkábh vehető az üd-voz, öz
vegy, Le-ány, né-p stb. szókhoz hasonló elhomályosult elemekből 
szerkesztett összetételnek, mintsem egy önálló használatában ki 
nem mutatható, tehát reges régen elavult törzsökös szó s egy mo
dern keletű, idegen szó összeforradásanak. Megjegyezzük még 
ezekhez, hogy a magy. ^miíz = vog. mos, osztj. mos, mus «krank-
heit)) szónak pontos egyezése találkozik a kaukázusi nyelvekben r 
georgiai (szvanét) mazil (ikrankheit)), abcház n-ái-mazara, a-csy-
mcizahue, abadzech se-medjau ((krankheit" : s'madj, s'modáj, sy-
matjh, sapszug sy-madí okrank)); abcház cc-mazaiop, a-cc-mazahue 
iikranki) (EEOKBET: Kaukas. Bpr. 93, 168.); abcház cy-mazughy, 
a-űy-Jiiazaghy (ikránk)), a-gy-mazara ndie krankheit)),s-(:*y-ma2í7r//i?.ij3' 
dich bin krank)) (USLAE-SCHIEPNWE: Abchas. Stud. 49.).+ )̂ 

A vogul /ul! (ikrankheit)) szón kívül van még egy másik szó 
is a vogul-osztjákban, mely a liagy-máz elörószónek minden tekin
tetben pontosan megfelel s ez az 10. yont dfieher)) = ÉO. yons: 
•(oriél-,y_oél- «krank sein)), x'^nsépsa nkrankheit)). E szónak vogul 
mása: kani- nauszehren, hinschwinden (in einer krankheit))); 
kanéllal-, kanul- id. (frequ.), mely k {nem.yj szókezdőjével s a (< a) 
hangzójával eredetibb, magashangúságot, tehát az osztják /rj/isí-hoz 
képest mintegy nmegyer)) alakot tükröz,nyilván, lígy mint a magyar
ban, jelentésmódosító értékkel (v. ö. mnol- és ömöl-, kavar- és 
kevei'-, rándul- és rendül-, lobog- éa lebeg-, karom és köröm; 1. Nyör 
14 : 63—64.11.). Megvan külön ezen magashangú alak is az oszt-

••') Ez alakokra nézve megjegyzendő, hogy USLAE-SOHIBFNBE 
szerint az abcházban -ra nomen actionis és acti, -ghy, -ghu pedig 
nomen agentis képző {-gl. sycciieit nichlache)) : d-ccara ndas ge-
láchter» ; sc'yueit dich weinei) : á-cyuara, ddas weinen)); izgiméit 
(lieh schreibe)): a-ghyghu (ider schreiber)>, izblueit «ich verbrenne)): 
a-blghii nder verbrenner)); Abchas. Stud. 27.). A cy-, ói- prsefixum, 
úgy látszik, reflexív képző (v. ö. izbueit dich sehe)) : s-őy-zbueit 
dich sehe mioh)), isyrfueit dich werfe)) : scyrfueit dich werfe 
mich))). Az a- előtét névszóknál névelő. A s- előtét a praes. 1. sze
mélyének ragja (pl. syhliieit dich brenno), uhlueit ddu brenhst)), 
iblueit der brennt)); u. o. 16.). 
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jakban : ÉO. kai, kási (dnnerliche krankheit" (kas-mus (ikrankbeit, 
elend; gram, betrübniss)); kdsan n'kmnki); kaséti- «krank sein»; 
AHLQTJ.) I 10. /ítíj'e, köge, BO. kice okrankheit)) (ke:jed-, kőged-
(ikrank seinu; kesefl, köjen «krank» ; CASTEÉN); 1. a rí enyészetére 
nézve alább a hügy «stella» ozikket (170. sz.)- Ezekhez csatlakozik 
a zürj. kesmi- «sich langweilen, sich sehnen, s. grámen, s. betrü-
ben, s. gekránkt fühlen, s. árgerni) (v. ö. ÉO. kas-mus (igram, be
trübniss )>) ; kezmöd- «argern, bennrubigen, belástigen, kráuken, 
betrüben, langweilen, zur last fallen)); továbbá a magy. köszTény 
Bpodagra, ischias; gicht» (Y. Ö. az alakra nézve : magy. húsz nzwan-
zig)) = mordv. kovis id.) a vog. kané- (ÉO. j(onsépsa) biztosan igei 
alapjából. V. ö. BUDENZ : MUgSz. 55., hol a köszvény a küzd-, küsz
köd- ige alapjából van származtatva. — ügy látszik ez a szó is 
kaukázusi eredetű ; v. ö. chürkilin kdvsil, yjcávsli, Iák kasavaj, 
kasajnu «krank» (EECK. 168.), chürk. xdvs, ^civsil «kranki) (USLAE-
SOHIBFNEB: Hürk. Stud. 139.), melyben Sivs(>s)éj) úgy mint 
a chürk. (ihavs, varkun yavé, akusa kavs dfisch)) szóban ms, bs he
lyett való lehet (1. alább a kesze<i czikket). Talán ide tartozik még: 
ud q(w (ischmerz)) (SCHIBFNER : Ud. Stud. 80.). 

145. "•'Magy. haj, Jiéj (accus. héja-t; héjj, héjju, héja, hifj 
Háromszék, héj Gsík-m.) 1. ncortex, erusta; rinde, achale)); 2. 
<isquama; schuppen)); 3. dtbeea pulvinaris; polster-überzug» 
(alma-h., dió-h., csif/a-h., fa-h., hal-h.,'kenyér-h., párna-h„szem-h.); 
héjai- (héjjal-) dhámoz, héjától megtisztít)), héjaz- ocrueto; mit 
rinden überziehen)) (NySz., MTsz.). 

Zűrjén kii nhaut, schale, hülse)), killji- «auskernen, aushül-
sen, abschálen» (WniD.) || votják kii 1. sdie dünnen, gélben, sich 
abschálenden schuppen an der rinde der tannenbánme)) (fuíim-
kiíiá.); 2. «die schuppen auf dem kopfe)). 

Vogul: ÉV. ya,l2:) «a nyírhéj kérgének külső leváló fehér, v. 
sárga hártyája)). 

< Kaukázusi: and k^al, karata k^ilu. Iák kii, kaitach kuley 
varkun hdi, kubacsi kuüe, chürkilin [/uli, gh(j)idi «baut, feU,, 
ledér)) (EEOKBRT: Kaukas. Spr. 95, 61.).; ud qol (irinde, fruoht-
schale)) (SOHIEPNEB: Ud. Stud. 81.). 

BUDENZ (MügSz. 128.) a vogul sq;w, sq,u, osztják sö-/, .lay, soioy. 
(ihaut, feli, rinde)) szókkal veti egybe a magy. haj, héj dcortex, 
erusta)) szót; ámde az éppen ugyanily hangalkotású vog. sq,u (kaj-
sq,u (dstenidézö ige, bÜvszóu, l'ui-sq,iü «siralomszó))), SO. touy, toyj 
(isee)) ( = TV. tö), 10. teu id., SO. Urny, loy, 10. tau <ipferd» (— 

Munkácsi. Írja éd kaukázusi elemek. 9J 
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vog. lüw, BO. loa iá.) szavaknak a magyarban szó, tó, lő (tő: szava-, 
tara-, lóra-) alakok felelnek meg, melyeknek v-je ,?-vel nem válta
kozik. Ezzel szemben könnyen érthető a magy. haj, mintáz idézett 
kaukázusi alakokból következtethető ""-^all (< ^yali, Hali) változat 
mása (v. ö. magy. uj <ineu» = votj. vil; magy. ujj dfingeri) = 
vog. tula) ; a zürjén-votják kii! alak pedig, mint a kauk. kii meg-
megfelelöje. Alaldlag és értelmében pontosan megfelel a magy. 
liaj-uíá., illetőleg kaukázusi eredetijének a vogul ^o-^'P alaprésze is, 
mély egészében ily értelmű lehet: nhárfcyás, v. pikkelyesi) (t. i. 
kéreg). — L. alább alaki szempontból a héj s jelentés tekintetéből 
a hám czikket (157. és 147. sz.). 

146. Magy. hályog, hdlyag: hályaij-fa nstaphis, nux vesica-
ria; pimpernussbaumi) (NySz.); hályag-fa, halyag-fa {7:sls.-,Yesz-
prém-m.) «cserje, a melynek keresztező ágai vannak s apró bogyó
kat teremi) (MTsz.). 

Y. ö. szkr. JíaUmja- (nomin. -as), kalinija (fem.) aname 
verschiedener pflanzen : acacia sirissa, fieus infectoria, ipomoea 
turphetumn (BR. Skr. Wb. 2 : 163.), melyet a Koromandel-part 
tájékán lakott kalimjds nép nevével hoznak kapcsolatba (ÜHLEN-
BEOK: EtWb. 48.). 

Másnemű egyeztetésre kínálkozó adat: szkr. kcila- uname 
verschiedener pflanzen : indigóiéra tinctoria, piper longum, ipo
moea turphetum, ipomoea atropurpurea, nigella indiea, rubia 
munjista, ruellia longifolia, physalia flexuosa, bignonia suaveo-
lensi) (u. 0, 2 : 247.), ettől: kala- dblauschwarz, sohwarzD. Ehhez 
viszonyítva a magy. hdlyag fanevet, végzetében az árja -ka dimi-
nutivumképzöt láthatjuk (v. ö. kálaka- <iname einer pflanze», 
u. 0. 251.). 

147, Magy. *hám^ "scbale an früehten, rindei>: hámoz- dde-
cortico; rinden, abscháleni) (almát hámoz, kenyeret h.), hámol-
(Melius, Decsi), háml-ik (isich schálem) (a hársfa, az ember bőre 
hámlik), hámt-, hánt- flexcortico, decortico, glubo; abseháleni) 
(hársfát hánt). —háncs (háncsú, hancsu Székelység) (labgeschálte 
baumrinde», háncsol- o(einen baum) abschálen», háncsuz- (Szé
kelység) id. (NySz., MTsz.). 

Votják kom, Kaz, kinn «rinde, kruste, schale (v. früehten, ei, 
brod)»: nan-kem (ibrotrinde», kiircik-pézlcin kiimez (leisehaleö; 
komes, komo «rindig, schaligi). 
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Cseremisz kom nrinde, krusteu (kinde-kom «brotrindei>); 
A-umMÍ iibirkenrinde (fíepecTai) ; TEOJ. 21, 24.) j cserM. komos iá. 
(NyK. 4 : 365.). 

< Kaukázusi: ohürkilin kam (plur. kumrij «sehale (v. 
apfelUj weintrauben u. s. w.))) | kűrin yam (plur. %amár) «haut, 
felli), varkun yam, kaitach kam öleden) — Iák/Vm.m (plur. -fri) 
(irinde, schale)); murhiralx'- «baumrinde»,icí£Z/'. napfelschalei) 
(ÜSLAE-SoHiEFNEE: Hürk. Stud. 151; Kür. Stud."l05j Kasikum. 
St. 84; EEOKEET: Kaukas. Spr. 95.). 

Minthogy a magy. hámoz-, lumlik igék alapját tevő "^luíin 
flschale, rindei) szónak alakilag és jelentésben szorosan egyező 
mása jelentkezik a kaukázusi nyelvekben s emitt a (ihaut» alap-
jelentés is mutatkozik: kétessé válik BDDJÜNZ szóegyeztetésének 
értéke, mely a magy. *Juím szót a lapp hvolmes ncortex (imprimis 
abietis)i) szóval társítván a magyar alak 9?i-jének (úgy mint a szem 
szóban) lm előzményt tulajdonit (MUgSz. 85—6.). Ellene szól ily 
fölvételnek a magyarral pontosan egyező votj. kom is; mert ím-nek 
nem m a szabályos votják megfelelője, hanem nm, illetőleg a szö
vegen ennek kopásával n (pl. finn siíind «augei) = votj. sin, tö : 
éiivm-; f. koline ddrein = votj. kwiú, tö : kwinm-; f. kylma, (ikalt» 
= votj. kin (ifrost, káltei), tő : Mnm-).'^) Különválasztjuk e szerint 
a lapp kvolmes szót, mely a vogul y^ul- «hámlik, sich sohálen» 
(•/ult-, PV. khiilt-, LV. kilelt- nschálen, abscháleni)) tanúsága sze
rint nom. verb. képzés s etymonja nem is szorosan (ihaut, rindeu, 
hanem: liwas man abschálti). Mindenesetre elejtendő a BuDBNztöl 
idevont íiuü jiilmukse- (nomin. -musJ amembrana corticia betulinse 
exteriőr», minthogy szókezdő k (g) >j változás a íimiben nem 
igazolható. — A Iák y'an^a tanúsága szerint a háncs nem magyar 
téren keletkezett dimin. képzése a /ííí)?i-nak, hanem egészében 
kaukázusi szó, a mint ez alapon talán ilyennek veendő a cserem. 
komos, kumuí is. 

Figyelemreméltó a cserem, kom alkalmazása ezen összetétel
ben; caeiM. pié-kom, pii-gom nhand-schuhu 0}!#-í7am «pyKaBHi;Hi) 
TBOJ. 44.), melynek előrésze cserS. J J Í Í ( = votják jjoá, j^eéij vogul: 
ÉY. passa,LY. iiéssa,IiY. pBsfe, TV. ptskha; osztják: ÉO. yös, 
10. pós, SO. j;?asj (ffausthandschuhi). Itt az utórész nyilván nlederi), 
ill. (ischuhi) értelmű (v.Ö. német (ihand-sc/Ht/í«), mi azon sejtelemhez 
vezet, hogy a <(czipö, csizmái) nevezete a nyugati rokon nyelvek
ben, ielesen a mordvin lícímá, Icaiite (istiefeb), cserem, kem id., 

*) A zürjónben van csakugyan Icen, kin, kin «schale, dünne 
haut, háutchen)); de az elvárható teljesebb nm végit tö ennél sem 
mutatkozik (v. ö. kena «háutig, sehaligi); WiiD.). 
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lapp: Liűe káma, ka-pma nezipö, bocskon) (Lind. kabniak), Pite 
káina, karnak (kapmaka), déli kq,maka, ka,muh:a, kamoka, Pm. íjama, 
gahmaga id. (HALÁSZ), téri káni (génit, kamimge), kildini kq,m (plur, 
kamgijtj flwinterscbubi> (GENETZ Wb. 37.), zűrjén köm nfussbeklei-
duiig (strümpfe, schuhe, stiefel)», valamint ezeknek dimin. képzős 
változata a finn kenka, észt king (génit, kifiiia) «sclauli» szintén a 
fent idézett «böri) jelentésű kaukázusi szók másai az anyag szavá
nak a belőle készült ruhaneműre való oly átvitelével, mint pl. a 
magy. suba «pelzrock» ( = szláv suba utierfell mit haars), szoknya 
( = szerb suktija (iweiberrockn ; v. ö. orosz sukno deimvandi)), 
kozsók (ipelzi) (= oláh ko£ok, szerb koiiih id.: or. ko£a «fell») sza
vakban. A hangzók eltérése itt nem okozhat nehézséget; mert egy
részt az a ^ e váltakozás igen közönséges a kaukázusi nyelvekben 
(1. alább a küpecz czikket), másrészt árja elemeknél is gyakran 
tapasztaljuk, hogy a nyugati rokon nyelvekben a, e hangzó áll 
szemközt az eredeti terület a-jával. V. ö. alább a kengyel czikket. 

Támogatja az itt tárgyalt szavak kaukázusi eredetének fölvé
telét, hogy egyéb rokon nyelvi «bőri) szavaknak is ezen területen 
találjuk egyezéseit, minők: finn nahka (deden), osztják: ÉO. ikika, 
nuga, nuki, Augi dsámisűh, leden) : v. ö. csecsencz néha, nea (de
den) j Yog. t(}ull, tq,wél, tuut (ifell)) : v. ö. ud tol «£ell, leden) (ezek 
mellett: kaitach íaa, kubacsi tuj opferdefelb), szvanét tuf, grúz 
tqavi, ingiloi tqav, mingrél th^a <deder, felb)) | vog. sq,iv, sq,u nhaut, 
feli, rindei), osztj. söx> so^, soiiy^ id.: v. ö. abcház c'a, cva «haut; 
leden), abadzech, sapszug so (deder)), csecsencz saur (ipferdefelb) | 
votják liié, kiő, kis ddünne haut. schale)), zürj. kuőik (ifell, haut, 
balg, ledér, schale (v. früchten))): v. ö. chürkilin kavo, kaitach kovz, 
kavz (ifell, leders, akusa kas npferdefell)), kacalaj (deden), karata 
•/huci (iBchaffelli) (EEOK. 95, 61.). Talán a magy. bör is innen való: 
T. ö. Iák burcu (ifelb) (nepáli nyelvekben: angámi-nágá bikhr, bodo 
higm ((bőr)), melyekhez v. ö. dido bikh, andi, karata bakol ((felb); 
1. Ethn. 10 : 59.). — L. még fönt a haj czikket. 

148. •"Magy. hám^ ((helcium, epirhedium, averta; pferde-
geschirni (far-hám ((postxlena; schwanzriemeni); elö-hám, szügy-
hám Kavertaji)); hámoz- (Marczal-vid.) ((hámba fogn (NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: avar j/Ziamo. ((packsatteb) (BHOKBRT: Kaukas. 
Spr. 110.). 

A ((pferdegesohirri) jelentésű magy. hám kaukázusi eredeté
nek fölvételét javallja az is, hogy innen valók a kengy-el és nyereg 
is. Hasonlók ugyan még: mongol khom ((das kummet, die unter-
lage für die last der kameeles (SOHMIDT: Mong. Wb. 166.), honnan: 
altáji fcom (ipacksattel (spMO, EiOímoe cJbflaoi); VEEBIOZKIJ: Altáji 
Szót. 140.); de török o hangzóval magy. á nem egyeztethető. 
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149. ^Magy. hamis (homus HB., hámos sűrűn a nyelvemlé
kekben 8 ma Göcsejben) 1. ((vad; V7Íl(íl)) (pl. hamis eh, 16); 2. ((paj
kos, dévaj; ausgelassen, mutwillig)) (pl. hamis leány, menyecske); 
3. ((iniquus, iniustus; ungerecht, unbilligi) (pl. nem hamyss az wr 
ysten, 3oi-dC.); 4. nfallax, falsus, mendosus; betrüglicjh, falsch»; 
hamisít- ((calumnior; confuto, refuto; falso; verleumden, lástern; 
•wideiiegen; fálscheni) (BALLAGI, NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: kürin ;(avi ((V7Íld» (pl. y^am -/alqár (cwilde 
völkeri), ^am tam ((V?ilder waldi), zi balk'an ^ámhana (ímein 
pferd ist verwilderti)), Iák/(ím, -/n.n, -//msa ((wild, ungevvohntu 
(pl. /_msa cu (cwildes, nicht eingefahrenes pferd», ^anm Van 
((.starkes getrank»), chürkilin yamjXamil«stolz» (ÜSLAE-SOHIBINEB : 
Kür. Stud. 165; Kasikum. Stud. 95; Hürk. Stud. 156.). 

A hamis sokféle jelentésárnyéklatai közül legalkalmasabban 
tekinthető a fejlődés alapjának az, mely a ((jámbor, szelída-nek az 
ellentéte (tehát mely a ((hamis eb, v. ló)) kifejezésben szerepein); 
ebből könnyen származhattak a ((rossz, álnok, csalfa» jelentések 
melyek közíil az első mutatkozik a magyarból átkerült horvát 
hamisija ((malitiaa és oláh «m<3nccit'a, hámu§u: egyen meg a manóli) 
(tkp. ((rossz^ gonosz))) kifejezésekben is (1. NyK. 6 : 304. és Nyör 
16 : 490.). így az alaprészre nézve pontos az egyezés a kauk. yam, 
,:(am szóval s csak azt kell föltennünk, hogy a hamo-s (innen: 
hamis, mini lapos-hói: lapis, kődus-hól: kódis, napos-hói: napis, 
kavacs-hól: kavics) afféle fölös melléknévi képzés, mint a régi 
nyelvben : szentes, restes, siketes stb. (1. BALASSA-SIMONYI TMNyv. 
570.). 

150. Magy. hang ((tónus, sonitus, sonus, vos; laut, stimme, 
ton, klangi); hangos «sonans, sonabilis; schallend, klingend»; 
hangicsál (áncino, resono; wiedertönen, •wiederschallenu (NySz.). 

Finn sana ((vos, verbum; rede, worto; sano- ndicere; reden, 
sagen, erzáhlen» | észt sona ((wort, rede, botschaft)) ; sona- obe-
sprecheni) | liv sona ((wort, botschaftn | vepsz sanu- ((sagens. 

Lapp: kolai sáfline, sa-imi, sciiU (iwort» (GENETZ Wb. 86.) | Km. 
-sadne, Enare sane ((Wort)). 

MordM. siia- (dobén, i'ühmen» 1 mordB. ksna- id. (PAAS. 
Mordv. Lautl. 54.). 

Zűrjén £m ((dumpfer ton, klangi), £inM-, ílnödci- ((klingen, 
töneiD), £injan ((glocke)) (WIBD.). 
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< Szkr. sván- (prífis. 3. sz. svánati) «klingen, tönen; 
rauschen"; svaná-, svaná- ögerausch, prasseln (der flamme), klir-
ren (der waífen); rausohen (des régens); brausen (des meeres); 
donneri) (GRASSM. Wb. 1625, 1637.) || av. yfan- «klirren» | pahl. 
•/j>an-, yjm-; ujper. ;f'"aíi- «rufen, lesen)); )[unya "musik)) (HOBN 
110.) I kurd 'fan-, yün- «lesen» | vakhi xan- (íreden, sagen,. 
sprechen)); -/anák ureden; rede* (TOMASOH. Pam. 881,843.) | 
osszét/ón- «nennen, heissen, rufen» (HŰBSOHM. E O . 69.) = lat. 
sonere, S07iare «tönen)), ófelném. síuan (ischwan» (tkp. «der sin-
gendei); UHLBNB. EtWb. 354.). 

A szanszkrit egyezésre való utalás megtalálható már ANDEE-
soNnál (Stud. 242.), a finn és magyar alakok egybevetése pedig 
BüDBNznél (MUgSz. 131.). A magy. han-g végzete a méreg (tö: 
mérge-: acc. mérget) iráni (osszét) képzőjére emlékeztet. —Az árja 
eredetit elemeknél gyakran tapasztalható a ^ e hangmegfeleléssel 
s az eredeti sibilans megtartásával ide tartozónak látszik még a 
magy. zen-g-^ zeniig-, zöng-, zönüg- (icrepo, sono, insono, tono; 
tönen, brummen, sohallen)), zen-dül-, zöniiü- (inchoat.) (iertönen», 
zen-dít- (caus.) (lertönen lassen» tője is, továbbá a vogul sankiüélti,-
sánghulti (idie saite schlagen, tönen lasseu)) igéé (v. ö. képzésére 
nézve: magy. zen-g-J, melyből ÉV. sankwéltép, LV. sanghultép fldie-. 
•wogulische barfe)), TV. cajféltq-p «harmonika». Egyezik az alapszó
ban ezzel a magy. hegedű, hegedő ( '> hedegií, hedegöj "geige, 
violine)); a régi nyelvben még: dcythera, lyra)) (1. Nyr. 19 : 149, 
150.). V. ö. még ÉV. sankan, KLV. sankioén. ÉO. sankan «gloeke)); 
KLV. san/fwmíz (ileuten)) (úgymint ziivj. zinjan «glocke»); magy. 
csüng-, csönög- dklingen, schellen)) ; csenget, csönget nláuten));: 
csengő, csengetyií (iglöckchen, schelle)). 

151. •̂ 'Magy. hangya (hangyái az 1650-iki bécsi kalendá
riumban, Dunántúl; hangyály Sopron-m.; hangyái, plur. hangya-
lok Nyitra-m.; hangya Szatmár-m.) nformioa; ameise)) (NySz.,. 
MTsz.). 

Vogul: KLV./.•/i!íns'-/i7ígssei, ALV. khuús-khq,ssi, TV. khuns-
khaskhaj «ameise)). — ÉV. xüiié, KLV. khüné, TV. khös (iband-
wurm)). — [ÚY.xq^ssuj, xq,isei, KV. khösj-i, khösi PV. khq,ssi, KLV. 
khqsséi nameisei) | ÉO. :j'a,s%a (lameise)) (AHLQ.).] 

Zűrjén: permi/iojiZ,/ió^'tZ «ameise)), izsmai kot-kogul, zürj. 
kogul-kot id. (kot akleine scbwarze ameisen ; WIED.). 

Votják hígiU, Mai. ku^ilü, Kaz. kuáili, Jel. küéiÜ «ameise));, 
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úi-A-ítííA-M îíV (isiebengesth-ni) (kut öfliegeu, nimi-kut dnsect über-
haupti)). 

< Kaukázusi: chürkihn yjium nmiicke», kürin ;yM̂  (plur. 
•zar) íi-wespeu, ingiloi hal-ghwíiz (iwanzeu (EKOKEET: Kaukas. 
Spr. 104, 149, 147; ÜSLAE-SCHIEFNER : Kür. Stud. 168). — V. ö. 
vninlj(ansakal <ispinne» (u. o. 131.). 

Nincs meg EEOKEBT művében a «hangyá»-nak kaukázusi 
névjegyzéke; de az idézett adatok is mutatják, hogy a keleti finn-
magyar nyelvek felsorolt szavainak egyezése találkozik a kaukázusi 
nyelvekben. A vogul xuné — chürk. X'unz; mindakettönek eredeti
leg általánosabb (linsectumo-féle jelentése lehetett, a mint a kü-
lömbözö fajokra való alkalmazásból is kitetszik. Döntő jelentőségű, 
a kaukázusi eredetre nézve a magy. hangyái, zűrjén ko^ul és votj. 
ku^iti képzése, mely a két utóbbi adatban ép olyan, mint a zűrj, kogu.1 
és votj. kiölti (isternn szóban, tehát a gyakori kaukázusi-íi,-i képző
vel azonos (1. alább a híigy (istella» czikket: 170. sz.). Régebben a 
magy./wní/í/áí alakot a tatár/i'ancZaía és csuvas yinclila dwanzei) 
szóval egyeztettem (Nyör 11 : 193.); e nézetemtől most azért is el 
kell állanom, mivel török nd hangcsoportnak a magyarban nem 
felel meg szabályosan ngy s a rokon nyelvi megfelelő alakok azt 
mutatják, hogy eme hangcsoportnak né az eredetibb hangzása 
(v. ö. langy-os és vog. kpls-in id.; kengy-el és vog. kens; 1. e ozikket 
alább). De a végzetek találkozása még sem véletlen; mert a tatár 
kmida-la is kaukázusi eredetű szó, mit az bizonyít, hogy ez utóbbi 
nyelvterületen a képzötlen alapszót is megtaláljuk : kubacsi kanda, 
kaitach, akusa, chürkilin kkanda "wanzei)"") (v. ö. csecsen ez q(md-
luj, sapszugi pjjasce-kandelaj «wanzei); tabasszaráni khadíakh, 
aguli khadrakh, abcház katc'a id.; EEOK. 146.). Itt is tehát ugyan
azon kaukázusi -Ẑ  képzővel van dolgunk, mint a hangyál-h&n és 
társaiban. — A magyar hangyái első szótagjának a hangzójára 
nézve ugyanilyen kaukázusi változatot kell fölvennünk (1. fent 
307. 1.), mihez v. ö. rútul yansakal ospinnei). Egyenesen a kauká
zusi '/unz, vog. xüns alakot tükrözi: kojbal konza ((fliege» (OASTEÉN). 
V. ö. a kelet-bengaliai népek nyelvéből: khári-nágá hungzah 
«hangya» (PONGKÁCZ: Tibet-magy. nyelvtanulm. II : 28, 163.). 

Több ilyen apró rovar nevét köszönhetik a finn magyar 
nyelvek a kaukázusiaknak. A magy. bogár, bögöly és baglincsa ne
vekről s rokonságukról már fentebb (21. és 37. sz. alatt) megemló-

•*') Tovább kutatva e szónak árja eredete ismerszik föl a kö
vetkezőkből: szkv. gandhá- (igeruch, dufti) ( = av. í/amít-, pahL 
ga7id (igestank)) ; 1. alább a köd czikkben), gandhin- «6Ínen geruch 
habend; wanze, baumwanzei), </an(Z/ío/,í- «wespei) (BE, Skr. Wb. 
2 : 663.). 
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keztűnk; ilyenek még: ÉY.süns, KV. sgns, ALV. síd (tö : suns-), 
TV. ígS Kíiohi), ÉO. suns id. (AHLQ.) : v. ö. avar soansoa (plur. 
mns-hí) «waüze» (BROK. 146; USLAR-SCHIEF. Awar. Stud. 133.) [ 
mordM. éaéh-ka, mordB. sar-ko (missei) (v. ö. magy. serke = volgai 
tatár sérka id.): kürini sav (ívfurm" (eiinek éarar plurálisához v. ö. 
votj. serar, seral, permi s'ero/. <inisse»; TJSLAR-SOHIBFNER: Kür. Stud. 
198.) I 10. kaifíi (imückei) (CASTBÉN), vachvidéki te/ni, KO. keúe id. 
(PÁPAI): V. Ö. buduoh gujni-micakJi, szvanát kij/jnj, kuylj^^l&z ko~ 
ghoni, mingrél koghona (és kogho) (imücke)) (u. o. 104.) | BO. muái 
(lameisei) (AHLQ.) : V. Ö. avar, ingiloi muéakh, ud motcak, Iák, águl, 
dz8ek miéahh (imücke» (u. o.; EECK. szerint az örményből, hol: 
mocak «mücke»); tabasszarán mucuku (ifliege» (u. o. 64.) | votj. 
nigiJü, niziti (i-wurm, regenwurmi) : v. ö. chinnalug nimc, tabasz-
szarán nic, ud netc, avar natc, Iák noc és naculu (itt a votj. alak 
képzése), varlmn nacaj (dausi) (1. alább a nyíl ozikket) | votj. kol 
Kbaucbvi'urm, darmwurm", zürj. köl id.: v. ö. ingiloi göl, grúz 
gveli, mingréli (7?;en (ischlangei) (tdk. ((wurm») | votj. bazla tikot-
káfer, dreckkáfer» : v. ö. kabardin haza, baclze, abadzech haclzu, 
áapszugi jnacfee, csecsencz mo2;íí, grúz husi, ingiloi buz (ifliegeí (a 
jellemző kaukázusi la képzővel; u. o. 64.) | mordE. caniav 
«spinnel) : v. ö. tabasszarán caméu díiiegei), mingrél dcan£i id., 
águl cUimiak, £im£ak «spinnei> (u. o. 64, 131.) | zűrjén gag 
«wurm, inseot, ungeziefer»: v. ö. kiirin kywakyw (iwurm» (ÜSLAE-
SoHrEFNBB: Kür. Stud. 165.). — Talán a y§ssuj, khqssei ((ameise» 
előrésze is ezen területről való (v. ö. szvanót ghasiv (cwespei) és 
EEGULTnak vogul hasvei jelzését); az utórész bizonyosan az uj 
(lállati) szó, úgy mint ezekben: llam-uj (PV. l!g,7ni, KLV. ídm-ojkw) 
(imüekei), KV. úiy-vuj (iwurmu ( = ÉV. niiikj, pom töslép vuj da-
csöki) (tkp. «fű szárító állat»). Az ÉG. -/ásna (lameisei) végzetére 
nézve v. ö. ÉO. pelénna «mücke» ( = 10. loetnai, SO. pilni id.). 

152. Magy. haris, hars (hors Zemplén-m.) «rallus erex; 
wachtelkönigii (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. X%TS-X(irs uj, LV. khors-uj, PV. khers-khors 
(iwachtelkönig (KOpooTejii))!). 

Mordvin kérsi «haris» (NyK. 5 : 175.). 
Cseremisz karse, kari nhariskakas (íepraqi.»; TEOJ. 17, 28.), 

karéé iá. (NyK. 29 : 194.). 
Votják kivali dcrex pratensis (KopocTejiB). 

< Pahl. irös, ujper. yiirös, ;(urüs, kurd körös «hahu», 
balücl krös, kurus «bahn; mánnchen (beivögeln)» | vakhí khörz 
((schneehuhn; tetraogallus tibetanus» a szkr. kröq- (prajs. 3. sz. 
krőgatij, av. y/aos-, ujper. yurös- dschreien, lármen, heulen» 
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töböl(HoBN 106; ToMASöH. Pam. 711; ÖEiGEKBal. 133; UHLBNB. 

EtWb. 68.). 
Van a csuvasban i s : káréé ahariskakas (xepraHT>))); de erről 

már BuDENzi megjegyezte (NyK. 10 : 101.) VIMBÉRT egyeztetése 
alkalmából, hogy «az egy csuvaa után ily szónak török volta még 
nem biztosi), utalva egyszersmind a oSzóegyezések»-re, mely a 
haris-t az idézett mordvin és cserem.megfelelőkkel először veti egybe 
(1. még NyK. 21:117.). Hogy a csuvasban idegennek (pl. a cseremisz
ből valónak) vegyük a szót, arra a mélyhangú szó kezdetén álló kia 
mutat, mely helyett szabály szerint j -nak kellene hangoznia. Igen jól 
érthető a (ikakasi), vagy dkiáltói) nevezet átvitele a hangos szavú 
((hariskakas»-ra s általában a dharisn-ra (v. ö. ném. aschnarr-
•wachteli); zűrjén gerskan, gerckan «wachtelkönig, wiesenschnarrei) 
ettől: gercki- Bsohnattern [von enten], quaken»). Alak tekintetében 
jellemző a több nyelvben közösen'előforduló .í-féle hang, mely az 
iráni (árja) s C'̂ j-vel szemben olyan eset, mint a magy. es-ik, és és 
köks szavakban (1. e czikkeket). A votják kivaM-ha.n mutatkozó 
mássalhangzó-egyszerűsítésre vonatkozólag v. ö. votj. közi <(borBÓ» 
és litván garsva, lett gársas (igiersch, íBgopodium» | 50^ «tücsök» 
és tör. sarhka id. (1. Votj. Nytanulm. 350. sz.) | ktuag «idü, idő
járás, ég; istenség)) = vog. kioorés (1. NyK. 25 : 61.) || fii nbolhai) 
ós csuv. j>nráa, tat. bgrca id. — V. ö. az itt tárgyalt szóosojDorthoz 
még a következő hangzásilag egyező mordvin adatot: mordM. 
kőris, korés, mordE. koré, korc (leulei), mely mellett a «haris» 
jelentésű ké^'si talán valamely szomszéd nyelvből eredt átvétel 
(v. ö. cserem, karse, kars). 

153. Magy. harkály (horokcíly, harokály, harakdj, harukár 
Székelység; herkál, herkdj Mátyusfölde; harkány Eábamellék; 
liarka Soprony-m.) apicus; spechti) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. Xí^rxéj, LV., KV. khiüg.rkhei, PV. khqrkhi, TV. 
kharkhaj (ipicus varius ; buntspecht íflaTeJiB)". 

< Szkr. khargála- <ieule, od. ein anderernachtvogeli) (tkp. 
«kráchzer», ettől: khar^- dkráchzen, kreischeni); GBASSM. Wb. 
373.). 

A végzetek^viszonylása a magyar és vogul alakok közt olyan 
mint ezekben: EV. turuj, LV. tarrei nfekete sasa =^ keleti török 
torirul (ikis fekete sólyom)) (1. Ethnogr. 6 : 452.). Nem szabályszerű 
a hang-megfelelés az árja rg és magyar-vogulr/c (i'x) mássalhangzó
csoportok közt (v. ö. fentebb az ár ((pretiumi) czikket); ezért vala
mely közvetö nyelvterületei kell fölvennünk. Az árja a töhangzó 
esetén gyakran ta.pasztaiható magashangúsággal idevonandónak 
látszanak: jakut kio-gil ((schwarzspechti) s a szkr. -la diminutivum 
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elmaradásával jelentkező rokonnyelvi szavak: észt karg (gen. karú) 
(ischwarzspechti)*) (mere-k. ((storchi)) | cserem, karge (ischwarz-
specht (íKCJiHa, lepHHM juiTeju,!) ; TBOJ. 18.) | zürj. klr (ischwarz-
specht; picus martius», Id-kír «regenpfeifer; charadrius» (WIED.) | 
votj. /.'íV «schwarzspecl'it», voz-kir dgrünspechtn ] vogul: ÉV. kar, 
IN. kar, liY. kwar-kwar nschwarzspeohti) | osztják : EO. kar npicusi) 
(AHLQU.). mely adatok egy részével már BUDENZ és DONNEB egybe
vetették'a magy. harkály'-t (1. NyK. 6 ; 397. és Vgl. Wb. 139. sz.). 
V. ö.még ezekhez: mord./CWVÍS,/cír/ífe «sperling». A szkr. khargála-
alapjával egészen egyező hangutánzók: permi kdrgi- (ikráchzen», 
kurgi- nschreien (von geier»; GENETZ O P . 12.); zürj. kurgi- «gir-
ren», kurksi- (ikráchzen, schnattern» (WIED.). — Elejtendönek 
tartom ezúttal a végzet eltérésénél fogva is a magy. harkály-nak 
régi egybevetését a törökség és keleti altajság következő adataival 
(NyK. 21 : 117.): CFagataj, volgai tatár kirkaul, kirgaul, ozm. kir-
gaivul (ifasan, perlhuhn» (ZENKBB; BUDAÖOV II : 102.) | mongol 
yor-j-oul id., tunguz horöki, oröki oauerhahnn, hiruki neine art 
hasellmhni) | csagataj karkara <iein dem kranich áhnlieher vogeb) 
(ZENKER), (iHasBanie öojiBinoH nTHiíbi, CTpoyci. (straussu; BUDAÖOV 
II : 50.), YÁMBÉHYnál ezélzatosan: <ispecht». Ezekkel egybefüggők-
neklátszanak: szkr. krka-váka «hahn; pfaui), (tkp. (i/íWia.-schreieri>), 
krkara-, krakara- aeine art rebhuhn», fo'/fa/i/fa- «ein best. vogelo 
(BE. Skr. Wb. 2 : 387--8.) stb. (1. fönt á csirke czikket). 

Minthogy a ka7^kály ily módon végzetével együtt idegenből 
került, nem társítható vele magyar alapon a heves- és borsod
megyei harkács ubarkály; speehti) (MTsz.), melynek a rokon nyel-
velíben külön egyezései kínálkoznak, így: lapp : kildini koarfis 
(viürr-k.) nspechti) | cserem, kargec dwachtelkönig (^epra^ii,!); 
TROJ.); magasbangú változatban: lapp: Lule kirgec ((aqnilai) 
(LINDAHL), laerkeó', kierkce, kierksá nfalkes (HALÁSZ). Pölismerszik 
eredeti gyanánt: av. kalirk-ása ngeieri) (tkp. uhühner-fresser))) = 
pahl. kahrkas, kargas, ujper. kargas, afghán gargas, balüéí kargaz 
(Igeien) (HORN 189.). A szóvégző c-re nézve I. fent a hecs czikket 
(27. sz.). 

154. "•'Magy. liát «tum; igitur; da; darum; also» (pl. «myko-
ron meg akarnaak mosny, lataak Imat aazzonyallats = «láták 
akkor)); dia ysten volt, haat embery teste nem lehetettn = aakkor 
nem lehetett!); ÉrdyC); ta-hát, te-hát «tunc, tum; igitur, qua-

*) ANDERSON (Stud. 131.) ezen észt adatot több más ide nem 
tartozó finn szóval egyetemben a gör. %pé̂  «wasservogeli), litv. 
krakis <ischwarzspecht» és szkr. karkata cireiher)) szókkal veti 
egybe. 
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propter; da; darum, demnach; also) (pl. Hahat a ueep megen 
vala vtannai) = makkor»; WinklC.; NySz.). 

Zűrjén kad nzeit, zeitpunkt, termin)) (bnr kad «pasaende 
zeiti), vitndan kad cernte zeit», kod kadő? (izu welcher zeit?», 
kadié kadö nvon zeit zu zeit»), kádja, kadsa «zeitig)) (hur kadsa 
((rechtzeitig)) ; WIED.). 

Cseremisz kot, kod, cserM. god nzeiU (hido-kod «heuzeit, 
zeit des mahenSD, türetme kot «erntezeiti)), kódom, cserM. góáom 
«zur zeit.) (NyK. 4 : 359; TKOJ. 8.). 

V. ö. kaukázusi: chinnalug kat, dido giuli «tag)) j avar qo 
(génit, qol, plur. qójalj atag)) (l'íjahqo iiwohlstand)), tkp. «guter 
tag))), dzsek kia, buduch ke, ud ghi «tag)) | Iák qeni, qini id-
(tuin qini durkundi (imit mir ist ein ungliick geschehenö, qini 
marcsa adamina nein mensoh guter herlmnft)), da'/aaa adamina 
«ein mensch niedriger herkunft)), btital qini (tváterliclier beruf)>; 
EHŰKEKT : Kauk. Spr. 138; ÜSLAE-SOHIEFNBR: Avar. Stud. 99 ; 
Kasikum. St. 80—81.). 

Sokkal elvontabb fogalom az niAö«, hogysem föltebetnök, 
hogy midőn ennek több rokon nj'elvvel közös magyar szava talál
kozik, ennek ne valamely könnyebben érthető jelentés volna az 
alapja. Legbiztosabban észrevehető ós megkülömböztethetö idő
egység a «nap (dies))), melynek általánosabb <(idö» értelemben 
való alkalmazása a legtöbb nyelvben igen közönséges, így beszé
lünk mi is a hajdankor napjairól, ifjú napjainkról, nevezzük mai 
napsdg-xiBk a ajelenkort)), idő'uap elötti-nék a «koraiti>, söt hasz
náljuk e szót egy nagyobb határozott időegységnek jelölésére is a 
hó-naii, hold-nap összetételben. Ugyanilyen viszony gondolható a 
mordM. si, mordB. ci, ci (itagn és vogul: LV., PV. ii, TA''. ceu, so«, 
KV. éou, éöu flzeit)) (soat-éi (leine woche)), t'e-éit (izu dieser zeit)), 
ton-sit «zu jener zeit», ton-sönt id., piselénén éöut nwann du fastes))) 
szavak közt is, minélfogva alkalmasan fölvehetjük, hogy a régi 
magyar ta-hdt (iákkor)) szintén tulajdonképpen ily értelmű volt 
eredetileg: naz időben)), illetőleg «az nap)) = vog. ton-sit. Ily ala
pon talán a magy. hát (itempus)) szóhoz vonható még a rokon, 
nyelvekből: vogui: JÉV./()í/. , / f feí- (príES. 3. sz. JKÍÍÍÍÍ, X^tdli) dta-
gen, tag werden)), KY./c/iaíí- id".; osztják: ÚO. -/otl- (prffis. 3. sz. 
yotlal, prset. 3. sz. yotlas) «es tagt, es wird tag)) (AHLQU.), melyet 
a kaukázusi nyelvekben mutatkozó kat, giidi névszói alapszóhoz 
képest denominativ -l igeképzövel való szerkesztésnek, míg a, 
hozzátartozó ÉV. /fféZ, LV. khq.tél, KV. khötél, PV., TV. khotél, ÉO. 
Xotl,xatl, 10. ̂ att, Yjit, SO. kai, KO. khqtél, VJ". kqtél «tag; sonne» 
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szót oly alkotásnak vehetjük, a minő a magy. húgy «stella», TV. 
khönsiá. mellett ( = kauk. "^ymic; 1. alább a húgy czikket) a ziirj. 
ko^ul, votj. Uiiti (isterni). Megjegyzendő, hogy a dtagu és nsonne)) 
jelentések közül nem okvetetlenül az utóbbi az eredetibb; amint 
a mordvin ki, ci «tag)) szónak is van (isonnen értelme (v. ö. ci-paz 
(isonnei): paz (igotti), kov-paz ((mond»), noha a vogul si, cm., Ám, 
•és finn saa «tempestas, witterung)> megfelelők, továbbá az ((élet, 
állapot, léti)-féle értelem az ily összetételekben, mint par-si, 
w.orá'E. paro-ói ((jószág, jólét, egészség)) (pára, paro itgat» : v. ö. 
avar l'ijab qo s ez idézett Iák példákat), mmbj-a-ci ((egészségi), 
éupav-ci (I gazdagsági) (1. BÜDENZ : Nyör I : 348.) — világosan mu
tatják, hogy a (itag)> jelentés, illetőleg ((zeiti) fejleménye a régibb. 

BuDBNzzel (MügSz. 8.) egyetértve, azonosnak vehetjük a ta-
hát utórészével az ek-kédig ((hactenus, adhuc, huc usquei) határzó 
utótagjának is töelemét olykép gondolva, hogy a /láí-nak eredetibb 
-*^kát alakja benne az előtag hangzójához alkalmazkodva vált magas
hangúvá. Á végzet itt azonos az ad-dig, ed-dig, med-dig határzók-
éval (1. fentebb 75. sz.), úgy hogy ek-kédig e helyett való : -^ek-kétdig 
(v. ö. ekkétig Moln. Alb.; NySz.), úgy mint kedd = ketted. A ta-hát 
alakban sem szükséges az utórészt *-hddott összerántásának tarta
nunk, mint BuDENz gondolja; mert lehet a szerkezet olyan rag-
talan határzó is, mint az az-nap, ak-kor stb. — Függőben hagy
hatjuk egyelőre a finn kotva ntemporis spatium» (kotwaksi ((némi 
idörei), kotvase- ((egy kis idő))) = lapp kntfo ((intervallum tempo-
ris, V. locorum)) idetartozásának kérdését (1. MUgSz. u. o.); mely
nél a -va végzetnek értéke homályos. 

155. Magy. ház adomus, oubiculum; hfi.ua, zimmern (cgy-ház 
•((templum; kirchei); fog-ház ((custodia; gefáügniss, kerkeri)),/ÍÁMS 
(Imaritus, uxoratus; verheiratet, beweibeti); házasság ((matrimo-
nium; ehe));/íása^goí (Székelység) ((házról házra jár)) (MTsz.). — 
haza 1. ((domum; nach hause»; 2. ((patria; heimat)); hazól, házul 
((domo; von hause)); honn, hon 1. ((domi; zu hauseu; 2. apatria; 
heimati); iit-hünn, ott-honn ; ide-haza stb. 

Osztják: lO.yát, ym, SO. kot ((haus, zeltn (CASTBÉN) | VJ . 
khat, KO. khat, yqt id.; viök-k. nföldház; erdhaus, erdhüttei), 
törém-k. ((kirchei) (PÁPAI) | É O . j á í , jjföí ((zelt, jurte, haus, woh-
nung)) (AHLQ.). 

Cserem, kudo ((haus, hütten; hidosko, kudisko, kudes ((nach 
hause I), kudosto ((zu hause n ; kudogec avon hause i) | cserM. kuda; 
kudeske etc. id. 

MordM. kud ((haus, vohnungii, kudna dim. (PAAS.); kudu, 
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kiits nnach bause», kutsa ozu hauseu, kutsta <i-von hanse» (EES.) j 
mordE. kudo dhauai); kudoso nzu hauseu, kudov ((nach hause» 
(WlED.). 

Finn kota (icasa, culinau, koto, köti «haus, lieimati) ; kotona 
(idomii), kotia, kotiin ((domumi), kotoa «domo» | észt koda (gen. 
koa, koja) (ihaus, gebaude, sommerküche der bauer» ; kodii (gen. 
kodu, kou, koju) «haus, heimat»; kodu, koju (inach hause», kndunt, 
kodust flvon hause», kod,u (izu liause» | liv k"'oda «haus, lmche», 
k^odd'j (inach hause» | vepsz koda dhühnerstalb) (SBTALA: NyK. 
26 : 402; BuDBNz MUgSz. 94.). 

Lapp: Lule kog,htie, kohtie, dzelt, hütte, haus»; koq,htasin 
(inach hausB)) | Pite köMí', köti «lappisobes zelt»; köhtai mach 
hause» | déli koatie, koq,tie, kuqtie, kuotie, kuotie nhaiTS, zeltn; 
koatdn, kuatan, koatdtd, koatete, koatera, koatre nnach liause», 
koatste, kuotste (ivon liausei), koatsne, kaotsne, ktiotsen «zu hause» 
(HALÁSZ) | Fm. goatte (gen. goade) (ctentorium, tugurium, domici-
liiimi) I En. kuate id.; kuatu "zu hauseu | orosz-lapp kiWitt,kuoJit, 
ko(t, kiOitte ((lapplándische hütte; tasche, beutela; kwidese.s «zii 
hause», koattaiS ((nach hauses (GBNBTZ Wb. 16.). 

Zűrjén -ka: ker-ka (ihaus,-wehnhaus,-wahnBtiibeii (ker (ibal-
ken»); -ko: vic'-ko «kirche, tempeli) (WIED.) | permi -ku: her-kii, 
tó)--/r!t (ihaus, wohnstubei) (Uer «balken»); vic ku «kirche» (eig. 
.heiliges haus' GENBTZ O P . 12, 30. 11.). 

Votják-/ca: kor-ka (ihaus, zimmen) (kor «balken»); kuno-ka 
(Kaz.) ((gasthaus, herberge, quartiem (kuno (igasti;); gid'-ka-aé, 
(jidk'-aé (Kaz.) nhofi) (gid «stall», az «vorderraumi)). — -ko : vu-ka 
<imühlei) (vu (íwasser»). — kwa (birtokosragokkal: Sar. kivad, 
kwaed, kwaes; Mai. kwcia, kwaed, kwaez ; iness. kwalan, elat. kwa-
Zâ , illat, kwala) (idas wotjakische sommerzeltfl; Sar. kuno-kwa 
(igasthausfl, hűdéin kwa «das heilige opferzelt», gid-kwaé iihof", 
/OTtt-íír (lein zelt volli), 

< Av. kata 1. «graben»; 2. nbezeichnting einer grube, in 
weleher die leiehname unter gewissen verháltnissen provisorisch 
untergebracht werden müsseni); 3. <ihaus»; kati- nhausherr, 
familienoberhaupti) (GEIGBB Hb. 217, 81.) | pahl. kata-k (igrab-
statte; haus I); katlk ((hauslich, zum hause gebörigu [ ujperzsa 
kada, kad dhausu (általánosan az av. toi- (igraben» igen évi kép
zésének magyarázva: nkiásott üreg, gödör»; JÜSTI Hb. 77 ; 
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SCHIUDBE: Sprvgl. u. ürgeseb. 491.) | vakhí ket, szaríqSli ééd, 
sighní cici I mindzsani kéi, zaza kai, kasani ka, kiyá, ki, szamnani 
kíah, tali kai id. (ÍIOBN 188; TOMASOH. Pam. 809.). 

Hasonló szók a k a u k á z u s i nyelvekben : Iák y'ata «haiia, 
zimmer, familie» (ÜSLAE-SÖHIEFNBR : Kasikum. Stud. 85.), khatta, 
mingrél qude, iid kodí diaus, zimmer» (EROKEET: Kauk. Spr. 79.); 
a s z l á v s á g b a n s a yele szomszédos nyelvek körében: koti,: 
ószlov. kothch 11 cellái), ujszlov. kotec nhühnerhaus, sch-weinestalb), 
szerb kot, kotac (ikleiner stall», eseb kot ageringes hausi), kotec «be-
haltnissi),lengyel/cociác, kojec «steige.káfigi),fehérorosz/cotec/j <ium-
zíiuuter ort für hübnem, orosz kotcy, kotuch dhüttei) [a környező 
szlávságból: magy./ÍÜÍÍ;C« nhüttei), oláh/MÍÖÍS, albán kotets, kutats 
id.]; a l i t v á n b a n : katis; a g e r m á n s á g b a n : skand. kot 
nbütteii, angolszász cyte, ófelnémet chuti, középfelném. kote, ujfel-
ném. kot, kote, kotte «ein bauernhaus ohne bofstátte!; eine koblen-
bütte; die hiitte, wo salz gesotten wirdn. Van még ujfélném, kate 
(ihütte, háusohenii s az oroszban, mint az előbb idézettektől külön
álló szó: chata «hütte, zimmer i>; végül a s z a n s z k r i t b a n : kúta-
{nom. -as), kúta-, kúti- (nom. -ín, 4) ahaus, hütteu, kitílra- id, (Mm-
LOBiOH EtWb.'i35; SANDEES; BE. Skr. Wb. 2 : 311—2.). A nagy 
alaki egyezés s jelentésbeli azonosság mellett föl nem tehető, hogy 
mindez elősorolt szavak egybefüggök ne volnának; bár kétségtelen, 
hogy a szó nagy elterjedésében a legkülömbözőbb közvetéseknek 
ós keresztező befolyásoknak van része. THOMSBN utal már (Einíl. 
45.1.) a finn és skand. alakok egyezésére (összevetve a szkr. kuta-, 
kúti- szavakkal is), melyet a flnnségnek a germánra gyakorolt 
visszahatásával magyaráz. SOHEADEE hivatkozik először az iráni 
kata, kad szavakra, de a finn-magyar megfelelőknek innen való 
átvételét egyelőre csak kérdéskép veti föl (Sprachvgl. 491.). FIÓK 
EÁROLY (Árják és ugorok: 26.) elfogadva magy. ház-nak a társainak 
iráni eredetét, sajátos elméletének megfelelőleg viszont a szkr. 
kuta-, kvti- szót a finn koto, koti átvételének gondolja, miből annyi 
mindenesetre lehetséges, hogy az idézett szanszkrit alakok e nyelv-

. ben nem eredetiek.*) Magamnak is volt már többször alkalmam a 

•*') A lingualis í, th, d, dh, n hangolcról ugyanis WHITNEY a 
következőkép nyilatkozik: nZum teil kommen sie in wörtern vor, 
die keine verfolgbare indogermanische venvandtschaft habén u. viel-
leicht aus den sp-achen der urbewohner Indieiis starnmeiiv (Indische 
Grammatik; 1879:16.1.). Megjegyzendő ehhez, hogy a kuta-, kuti-
a legrégibb szkr. nyelvi kútfőben, a Eigvédában is előfordul (való
színűleg «házi) jelentéssel; 1. ÜHLENB. EtWb. 56.). A kúti- (ihütten 
szót ÜHLENB. rí-ből való í-vel magyarázva az idg. ""kert- nbinden, 
flechtenii tőhöz csatolja, melyből: káta- (igeíiecht, mattén (u. o.). 
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iinu-magyar ház-íéle szavak iráni eredetével foglalkozni (Ethn. 
Y: 177, 17 ; NyK. 25 : 383; 27 :131, 134.); de minden részletében 
a kérdés még tisztázottnak nem tekinthető. — A magy. ház, mord. 
kud, kudo, cser. kudo, kuda alakok s ezekhez hasonló hang-megfele
lések (1. NyK. 27 : 131.) tanúsága szerint a közös ősalak tőbeli 
mássalhangzóját d-nek (nem í-nek) ismerhetjük fel, mit az av. 
kata- alakkal szemben az esszét nyelv alapján érthetünk meg, 
melynek t. i. kedvelt hangsajátsága az árja í-nek d-re változtatása 
(pl. mad (imutteri) = av. matar-, fid «íieÍ8chi) = av. pitu-, vad 
((sturmi) = av. vata-; 1. HÜBSCHM. E O . 97.). TJgyanily eset látható 
a magy. száz, mordv. sada, áado, cserem, mda, südö s a magy. híd 
((brücken, mord. aede, sed'id. alakokban is, melyeknek d-je szintén 
eltér az av. sata- (szkr. qata-J «hundert», av./meíit-(szkr. sétfí-^ 
(ibrücke, furtn megfelelők hangzásától, de egyezik az osszét sude, 
síida, pd másokóval. A mai osszótban nincs meg ugyan az av. 
kata-nsk megfelelő alak (hol t. i. a «házi> nevezete .^a^ár — arab 
• lU— «stabulum camelorumn ; SJÖGEÉN : Osset. Sprl; 461.); de 
hogy ennek d hangú változata volt elterjedve az iránságnak a finn
magyar nyelvekkel érintkező területén, mutatják az av. kata- alap
jelentését föltüntetö magy. kada («folyó fenekén levő vízvájta 
gödöréi) tájszó s ennek zürj. kad, votj. kud megfelelői is (1. u. i. 
alább), melyekhez számbaveendö e pontra nézve még a kaukázusi 
nyelvekben: mingrél qude, ud kod£ «haus)). 

Nehezebben fejthető meg az a hangtani jelenség, hogy míg 
az av. sata- (szkr. fccto-, osszét sade) megfelelői aíinn sata, észt sada, 
mordvin sada, áado alakokban ép oly híven tükrözik az eredeti 
a hangzót, mint a magy. száz, éjsz. vogul sat, déli osztják sát; az 
av. kata- finn-magyar másaiban eltérés van ; a nyugati nyelvekben 
ugyanis o, M a töhangzó (f. kota, koto, mordv. kud, kudo), míg a 
keletiekben (magy. há^z, haza, osztják %at, yöt, khat, khqt) az ere
deti ejtéshez közelebb álló nyílt hangzók is mutatkoznak. Minthogy 
a finnre és mordvinra nézve nincs okunk föltenni, hogy a magyar
ban a megfeleléssel jelentkező árja a-i saját nyelvtörténetükben 
változtattak volna el o-, illetőleg ít-vá, legalkalmasabban azon föl
tevéssel oldhatjuk meg a fölmerülő kérdést, hogy itt, valamint 
egyéb hasonló esetekben (1. u. i, a gaz és jó dfluviusn czikkeket) 
az eltérő hangzós alakok külön-külön árja nyelvterületről valók. 
Ilyen o, u hangzós régi változatra mulatnak jelen esetünkben azidé-
jaett kaukázusi alakok, talán a szkr. kuta, továbbá a keleti török kutu, 
kirgiz kotu. nvalaminek a tartója, tokja, skatulyája; behálter, futte-
ral, schachtel (itopoÖKa, <i>yTJiíip'f>, nopoxoBHHij;ai); BUDAGOV I I ; 71 ; 
V. ö. a jelentésre nézve orosz-lapp kustt «hütte; t a s c h e ^ b e u -
teli), cseh kotec «b eh á l t n i s su ; űnn lapseii kota, vasikaii kota 
<iinvolucrum fetua»; kotelo, kotero d h á n s o h e n ; f u t t e r a l , 
i a p s e l , hü l s e i ) és ninvolucrum fetus»; SETALA NyK. 26 :402.). 
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A Hzláv és germán alakok is jobbadán a, u hangzósak, mi — akár 
a íinnségböl történt legalább részben átvételük (1. Ethu. VIII: 2(1), 
akár közvetetleniil valamely iráni dialektusból — mindenesetre 
bizonyít annyit, hogy az o hangzás is igen régi keletű. 

Különválasztandónak tartom az itt tárgyalt finn-magyar sza
vaktól a vogul: LV., KV. kival, ÉV. kicol, TV. khid; ziirj. knla, votják 
kwala (izeit, hütte» szókat (melyeknek másai: osszét dig. k'old, tag. 
Uiil (izimmer», kurd köl dcabane, ehaumiére)) s a kaukázusi nyel
vekben : varkun khal, xkali, kürin khval, khel, khol, kaitach khali, 
akusa, chürkilin ^kale stb.; 1. NyK. 27 : 134.); ellenben szabá
lyos mása azoknak a ziirj. votj. -ka, -ko, -ku ép úgy, mint zürj. va, 
votj. vu Bwasseri) = magy. viz, vog. vit, mord. ved, cser. vit, vid, 
finn vési (gen. veden) id.; zürj. so, votj. S'M, SÜ (ihundertn = magy. 
száz, vog. sat, mord. sada, űnn sfí.ta; zürj., votj. ki «hand» = 
magy. kéz, vog. kát, mord. kad, finn kcisi (gen. kaden) stb. A votják 
kiua alakot előbb a/ciraírtmellékalakjának véltem, olyannak fogván 
föl viszonyukat, mint a votj. tiiala és tuá «heuer» alakokét (Nylí. 
27 : 13.5.); de minthogy emitten voltakép nem hangváltozással, 
hanem egyszerű és összetétellel bővített szavakkal van dolgunk ;*) 
másrészt a/cí6'a-nak birtokosragozása: kwaci, kwaed, kivaez (nem: 
kwalaa stb.): ezt helyesebben a -ka társalakjának tekinthetjük, 
mely parasitikus iv hangelemét részben az összetétel útján támadt 
hangtorlódás következtében vesztette el, így: kor-ka e h. *kor-kwa; 
kuno-ka mellett tényleg van is kmwkwa s szintígy gidk'-az mellett 
(jid-kivaz. Hogy e mellett a helyragok a kwala- tőhöz csatlakoznak 
(kwala-n, kiuala-é), könnyen érthető a szinonim s alakilag is ha
sonlító, bár merőben külön eredetű kwala szó nyelvtani ráhatásá
ból, mely a kor'ka es vu-ko szóknál külömben nem tapasztalható 
(kor^ka-n, kor-ka-s,- vu-ko-in etc). A jelentés tekintetében meg
jegyzendő, hogy a finn-magyar nyelvek itt tárgyalt ((ház» szavai, 
ép úgy mint az av. toa-eredetileg jóformán f ö l d h á z a k r a , 
f ö l d b e á s o t t m é l y e d é s e k r e vonatkoztak. Ilyen oldalt » 
tetején gerendákkal béllelt, földbe ásott s földdel fedett pitvaros 
házikókban laknak még ma.is vogulok és osztjákok Berjozov kör
nyékén ; a népköltési hagyományokban pedig élénken fönnmaradt 
emlékezete, hogy ilyen (iföldházak» (vog. ma-kwol) előzték meg 
mindenütt a «gerendaházakati) (vog. nor-kivol, votj. kor-ka, zürj. 

"") A t)i-ala ugyanis, mint most fölismerem, a votj. nim-al, 
Kaz. nén-al «tag)) szó utórészével van szerkesztve: az előrész amott 
a mutató névmás, emitt a votj. hm, Kaz. nm: hm-agci, nén-aéa, 
obei tag; mittagSD (a végzetre nézve v. ö. ta nunal-d, vagy össze
rántva: íímna «heute», Zw/t-a -̂á etc). Ez az al tágabb ntempusi) 
értelem alapján a vog. él,j5l, szurguti osztják dl, öl, 10. öt njahri) 
szókkal azonosítható. 
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ker-ka; 1. Vog. Népk. Gyűjt. I. kötet III. sz. 487. s. és IVb. sz. 
5:1—8. s. s a hozzájuk fűzött jegyzeteket).«Gödöm jelentésű iráni 
megfelelését találjuk azürj.(/orí,Totj.í/M'rt, éjszaki osztják kort nhaus)) 
{= g,Y. gereőa- (ihöhlei)) szónakis; v. ö. zürj. ^ofí-nak ezen má
sodik jelentését: (lunterirdische wohnung, gruftn (WIHD.). VÁMBÉBT 
török-tatár etymologiai szótárában (47. sz.) a keleti török üj, öjü 
«haus» szót az oj «grube, graben», oj- (laushöhlens szavakkal 
hozza összefüggésbe s ugya,nígy fejtegeti az oda, otag nzimmeni 
szónak is alapértelmét eredetibb (igrube» jelentésből. SaHEADBR 
(Sprachvgl. 491—492. 11.) tüzetesen tárgyalja a földházaknak indo
germán népeknél fönnmaradt emlékeit, fölemlítvén, hogy ilyenek 
a skitha népeknél is nagy divatban voltak. így írja STBABO (351. l ) : 
({"Ecpopoc SE TOÍ? Kt[j,[X£píoií; Tipoaoaí&v cpTjat auTOu? sv xaraysíoic 
otxíatí oíxsív, S? xaXoöaiv áp^íUa?)) (v. ö. a Suidasnál ap'fsX/.a 
alakban említett utóbbi szóra nézve: török^íir, er «erde» és oj, oju, 
ejü íihausi) = kojb. öcj (íjurte, zelts; BUDAG. 1:105; CASTEÉN: Kojb. 
Sprl. 145.). Szintígy VEBGILIUS (Georgicon I I I : 376.): 

(tlpsi in defossis si^ecubus secura sub alta 
otia agunt terra, congestaque rohora totasque 
advolvere focis ulmos ignique dedere». 

156. Magy. hazud-, hazud-ik «mentior, ementior, confingo ; 
lügen, falsohlich fürgebena, hazudaz- nniTgor, mentior; unnütz 
schwatzen, lügen», hazudtol- «aliquem mendacii arguo ; lügen stra-
fen»; iiazug (ímendax, fallax, falsiloqtius ; lügenhaft, lügnerisch», 
hazugság (ímendacium, falsitas, nugse; lüge, geschwátzD,/ÍÍISÍÍÍIOZ-
(Kapnik-vid.) «hazudtol» (NySz., MTsz.). 

V. ö. osszét-tag. f/áá- «falsoh, betrügerisch, schmeiehlerisch)> 
(SJÖGBÉN: Osset. Sprl. 377.), gddi ((falsoh, lügenhaft; falschheit, 
táuschungi) (JÜKHBHÉ; oÖMani; MILLBE: Osset. Etjudy II : 67.). 

Számbavéve, hogy az osszót a legtöbb esetben régibb a (a)-
nak változata (1. HÜBSOHM. E O . 76.), s másrészt hogy a magyar
iráni elemekben szókezdő g > h éa hangzóközi ti > 0 változás több 
adattal igazolható (1. u. i. a had, hús és édes ezikkeket): alakban 
és jelentésben egyezés ismerhető föl a magy. hazu-g alaprésze és 
az osszét gddi közt, a midőn az előbbinek képzőjét is a balog, 
beteg, üveg, méreg stb. iráni eredetű szavunkéval azonosíthatjuk. 
A hazu-d- ige alkotása e szerint denominativum: olyan mint 
víga-d, álmo-d-ik, haragu-d-ih (a gdd-i végzetének megfelelő u tő-
végi hangzóval). 

MunliAeai B. Árja és kauk. elemel!. S2 
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157. ^Magy. héj (acous. héja-t; haj Otrokocsi, Heves-m.) 
(iteotum; hausdachi) {-pl. palotác heyára sokan ménének» ; ueggy 
haj alatt lakik velemi) = oegy tető alatt»), ház-héja dtectum clo-
mus; hausdachi); héjaz-, hajaz- 1. dtectum induco; das dacb de
cken» (nbadokhal hajazott templomo); 2. ((superbio; übermütig 
seinii ftifmnyen heazó beszéd» ; fel-hajaz- HeTes-m., fm-hiaz Há
romszék = fen-héjáz) ,- héjáz- (föl-héjáz-, fönn-héjáz-) «superbio, 
caput altius toUo; hochmütig seini); héjazat (hélyazat Szalárdi, 
héjjazat Székelység, hájazat Kecskemét) «tectum, culmen domus 
hausdachi); (leresz, ereszalja» (Kecskemét; NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: chürkilin /alh (plur. yulh-ri), ykaly, buduch, 
dzsek yal, rútul khau, kürin /azo (plur. y'atuár), yau, /^kghav, 
csecsencz tyav, tyauv, tabasszarán ka «dach; decke des zim-
mers)) (BEOKEBT: Kauk. Spr. 51, 52 ; ÜSLAK-SCHIEFNEB: Hürk. 
Stud. 142.). 

A nyelvtörténetileg igazolt hélyazat alak is mutatja, hogy a 
haj, héj íitectumi) szónak j-je eredetibb I! mása, mely megint egy
szerű í-nek lehet változata, úgy mint különösen a szóvégi ly leg
több esetben (v. ö. pl. süly, súly, hüvely, zugoly). Egyébként a ly 
ejtés aiíéle mássalhangzó-csoportnak is leh'et eredménye, a minő 
a chürk. ykaly alakban mutatkozik. V. ö. a hasonló alaki fejlődés 
szempontjából a haj, héj dcortexi) czikket (1. fentebb 145. sz.). 

158. Magy. her, here: ló-her, ló-here dtrifolium; kleei) fdo-
here: timotiman Schlágli Szój.; (itrifoljum)) Beythe); here-hura 
«alaczon földen el terült három leuelS fü)) (Melius; NySz.); <i]ó-
here-féle» (Heves-m., Bihar-m.; MTsz.). 

< Kaukázusi: a,va.x yer (USLAB), };er, yir (y^rrer) «gras, 
heui); águl qdr, kaitach, akusa, chürkilin qar (plur. qurri) 
(igras)) I a,nA yordo id. (BEOEEET: Kaukas. Spr. 74, 8 3 ; USLAK-
SOHIEFNEB: Hürk. Stud. 137.). 

Nincs okunk hinni, hogy a trifoliumnak ló-here nevezete a 
ló heréjéhez való hasonlításon alapszik; bár a hangalak, jelesen a 
végzet képződésére tényleg hathatott a here szó. A pahí. asp-ast, 
ujperzsa espist, iisjmst, ispist dtrifolium» elemeire bontva tulajdon
kép npferdefutteri); ilyes kifejezés lehet a magy. ló-her is (her = 
mwyer (ifüu). A kaukázusi szó talán perzsa eredetű; v. ö.: ujper. 
yar, yer ncarduus, spina, aculeus» (VULLEBS I : 634.). 
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159. Magy. hé t (régi hét; aco. hete-t) 1. «8Íeben»; 2. «woche» 
(hét-fő, diai. het-fü ((moniitag»); hitf-ven (isiebzigw; heted, heted-ik 
(ider siebenten; hetes «siebner, siebenfach; wöchner; hauskneeht»; 
.hetevény {SzékeljBég, Ormányság) <iplejades; siebengestirni) (MTsz.)-
hetei- (leine woche zubringem). 

Vogul: ÉV. sat, LV. sog,t, síit, KV. soat, PV. sat, TV. sat 
1. ((sieben»; 2. (i-woche». — ÉV. sát:j)unk--/q,tél, KV. socitén tüm 
khq,tél, PV. sát pq,nsém khq,tél, TV. sat khq,l ((sonntagi) (tdk. "hétfö-
oiapii, ahétbe menő n.», (ihét-befejezö n.i), (ihétközi)). — ÉV. sdt-
fén, V. sat-lou, KLV. soq,t-lq,u, ALV. s^t-lq,u, KV. soat-lq,u, PV. sat-
Iqiu,, TV. sdt-lu (isiebzigi). — ÉV. satit, KLV. soq.tit, ALV. sq.tt, KV. 
soatét, TV. saíef ader siebentS)). 

Osztják: ÉO. lábét, 10. tabet, SO. Zaöéí (AHLQ., CASTR.), K O . 
tapet, középobi lepét, JO.jevet (PÍPAT) 1. dsiebeni) ; 2. (cwoohe)). — 
ÉO. Idbét-ox xatl «sonntagi) (tkp. nhétfö nap»). — 'ÉO.labét-jan, 
10. tábet-jon, KO. tapét-jon-/, JO.jiivi-jöflx ^^^'^- ^-^PAI) «siebzigi).— 
Az irtisi osztják hagyományos népköltésben: kát tábet «vierzehn)) 
(tkp. (izwei aiebeni) e h. neda-xat-jon), '^üdevi tahet neinundz-wan-
zigi) (tkp. «drei siebem) e h.. xüs-ei), tabet tabet (meunundvierzigo 
(tkp. ((sieben sieben»; PATKANOV: Irtysch-Ostjaken I : 39.). — ÉO. 
labétmét, 10. tábetmet, JO. jevetéméte dder siebenten. 

< Szkr. saptdn- (nomin. saptój-«siebeni); jelzőileg: sapta-
(pl. saptá-náman «siebennamig», saptá-putra «sieben söhne 
habend))); sapta-, saptá- <igesammtheit von siebeni); saptatí-
((siebzig)); saptátha- öder siebentei); sapta-rsayas (plur.) «die 
sieben hanptsterne des grossen bareni) (G-BASSM. Wb. 1474, 1512, 
292.). Ujabb ind nyelvjárásokban: kalasa satt, kafir süt, citrári sot, 
pastö sat, laghmáni űat, dhíri sat, tirhai satJi (TOMASOH. Pam. 825.). 

Av. haptan- {nomm. hapta) «siebeni), jelzőileg: /iopto-(pl. 
hapta-mahya (isiében monatlichi)); haptáiti- (isiéhúg)),haptatha-
«der siebente"; haptö-iringa önöm. propr. des sternbildes des 
wagens, des bárén, wches als der heerführer des nördlichen 
sternenheeres und speciell als gegner des planeten Bahram 
(Mars) gilt TI. das tor der höUe umkreist» (JUSTI Hb. 320.) [ pahl. 
haft, ujper. haft (isiében)), hafta (iwoche)) (HOEN 246.) || osszét: 
dig. aft, tag. avd | kurd haft, afghán öva, ava, vakhi hüb, huh, ub^ 
azariqölí üvd, sighní vuvd, szangliéi hoft, raindzsam éd, yagnöbi 
•au, zaza hant (HOEN U. O. ; TOMASOH. Pam. 821.). 
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A magy. hét szónak a perzsa heft és ökurd afu hasonmások
kal való egyeztetését már BERBGSZÁszinál megtaláljuk (Áhnl. d. 
Himg. Spr. 110, 121.), ki után CASSBL az iíjper. és pahlavi haft 
adaton kívül az osszét avd-m is utal (Magy. Altertüm. 113.). 
MÁTYÁS FLÓRIÁN hivatkozik először a szkr. sapta és av. hapta ala
kokra megjegyezvén, hogy bár a magyar szó kezdő mássalhangzója 
eltér a szanszkritótól, (ide hasonlít a görög STüTá-hoz s ujper. /te/'í-
hez»; &p > / p e d i g (iiígy esett ki a magyar het-höl, mini si, sepUm-
nek ^-je az olasz sette és franczia sept (szett)-böl» (Nyhas. 3.). Tá
gasabb körben ismeri föl az árja «hét» számnév elterjedését a 
finn-magyar nyelvek területén J. G-. CUNO, ki szerint «anklingend 
an das skr. saptan- lat. septem, lit. sep)tyni, griech. smá sind finn. 
seitsemdn, od. seitsen, ostj. sahat, sebet (sic!), wotj. u. perm. sizim, 
magy. /icíe» (Skythen 52.). Bővebben fejtette ki ez eszmét AHLQDISX 
(iSuomen kielen lukusanoista)) ozímű s a Societas scient. Fennica 
1888-iki ünnepi évi gyűlésén felolvasott értekezésében, hol «arra 
figyelmeztet, hogy az egyszerű ugor számnevek bizonyos egyforma
sággal alakúit sora már a ,hat'-nál szakad meg, a mennyiben 
addig teljes tö alakjában két tagú szók szolgálnak (finn yhte, kahte, 
kolme, neljá, viite, kuute) ; de a ,hét'-re való szó részint három tagú 
(finn seitsema, nom. seitsen = mord. sisem, cser. sim, zürj.-votj. 
sizim), részint nem teljes egyezésű szó: f. seitsema, ellenében: 
osztj. labet (diai. szinte sahet) s a magy. hét. Hozzáveszi még azt a 
körülményt, hogy e nyelvek ,hét' számnevei egyes indogermán 
nyelvbeliekhez igen hasonlók: az osztj. labet (sahet) a szkr. saptan-
hoz, a finn seitsent; vagy, a szerinte fölvehető eredetibb alakja 
seittem a szláv seííem-hez (or. ce^Mb, CCMB), meg a lat. septem-hez; 
végre a magy. hét a perzsa hefta, hejt-hez és gör. sittá-hoz. Ennek 
alapján azt véli AHLQDIST, hogy az ,ugor' nyelvek ,bét' számneve 
hármas alakjában csakugyan az indogermánságból került (úgymint 
a <itíz»-nek egyik alakja: zv. das, magy. tíz, L deksan, meg a 
,száz': f. sata, magy. száz stb.) és pedig mindegyik alakja külön-
külön olyan időben, mikor a kölcsönvevő nyelvek már egymástól 
elváltak volt 1). BUDENZ, kitől AHLCJUIST e nézetének ismertetését 
idézzük (NyK. 21 : 200—201. 11.), ehhez annyiban csatlakozik, 
hogy eltérve régibb véleményétől — mely szerint a finn-magyar 
nyelvek ahéti) számnevei álapnyelvi közösségből eredő azonos 
szavak az egész vonalon (MUgSz. 133.) — immár szintén úgy 
hiszi, hogy tényleg kétféle külön (ihét)> számnév van e nyelvekben, 
melyek közül az egyik, jelesen az osztják labet (sabet), vog. süt s 
magy. hét alapalakja az indogermánság területéről való. Közvetet-
len átadónak azt a nyelvet tartja, mely szerinte a dszázD-at is 
szolgáltatta, t. i. «valamelyik s z l á v dialektust, természetesen 
már olyan korban, midőn a szláv seáem-böl magából sem kopott 
volt még ki a labiális, hanem ennek még *sebdem, illetőleg a litván 
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septyni szerint még '''septe-m-féle alakja volt» (NyK. 21 : 203.). 
Megjegyzi BUDBNZ e mellett, nhogy éppen csak azon két ,ugor' 
fönyelvben, mely a sejite-iéle ,hét'-vel él, a vogul-osztjákban és 
magyarban, van e számnévnek egyszersmind a ,septimana, woche' 
jelentése)), mi szerinte igazolni látszik ÁHLQmsTnak ama sejtelmét, 
hogy «e számnévnek éppen időmérő jelentése okozta annak átvé
telét, természetesen a megvolt eredeti ugor számnév (f. seitsemii) 
mellé)) (u. o. 204). Ezen eredeti számnévnek véleménye szerint 
meg is van nyoma a régi magy. észten szóban, nmely többnyire 
mint a mutató névmás határozója a. m. ,egy hétnyi időközzel' 
(észten ez napon, pl. ha éppen szerda van, azt teszi, hogy ,a kö
vetkező, vagy múlt hét szerdáján'); de a NySz. elég példát hoz föl 
arra is, hogy mint a naj) szó közvetetlen jelzője egyszerűen ,hetet 
(septem)'jelent, pl. aezten napyg lakozanak (demorati diebus sep-
tem))). Alakilag szerinte az esz-ten előrésze a kezdő s hang hijával 
(úgy mint epe, ev- = f. sappe-, syü-, mord. sapii, sev-) a finn 
seitse-(m), mord. sise-(m) tövének felelne meg; a -ten utórész 
pedig ((lehet eredetileg .teljességet, egészet' jelentő képző (e h. 
tel — vog. tM'il; V. ö. éj-ten éjjel, egye-ten-ben), miszerint az észten 
nap tkp. annyit mondott, mint: ,voUe siehen tage'» (u. o.). Tekintet 
nélkül BUDBNZ e fejtegetéseire ANDEEBON a magy. hét rokon nyel-
vekbeli másait még egyre mint eredeti szót tárgyalja (Wandl. 12.). 
Az ú'áni műveltséghatás magyar nyelvhagyományait tanulmányozva 
magam úgy vélem (Ethnog. V : 138, 139.), hogy a magy. hét a vele 
együtt a vogul-osztják dhéti) szavak a szkr. sapta, av. hapta meg
felelői; de nem eredetiek a nyugatibb nyelvek szavai (f. seitsemii-, 
mord. sisem, zürj.-votj. siéivi, cser. sejn, sim, lapp íiecaj sem, ha
nem — mint már AHLIJUIST állította— az ószlov. seclm'h (<*sebdmi, 
=^ lat. septem) másai. Hogy a szláv d-nek a finn-magyar nyelvek
ben is (c), s, z, c hangok felelnek meg (miben BUDBNZ az egyez
tetés nehézségét látja): ezt akkori nézetem szerint ((megmagya
rázhatja a íí-nek d', dz-íéle hangzása az ugorsággal érintkezett 
szlávság nyelvében, aminő hanghajlandóság e, i hangok szomszéd
ságában tudvalevőleg uralkodik a mai szláv nyelvek egy részében 
is. Ujabban foglalkoztak a magy. hét eredetének kérdésével FIÓK 
KIKOLY (Árják és ugorok: 19.), ki azt, úgy látszik, egyenesen ((a 
zend hajJta-hóh származtatja (tehát a vog. sat, scLt, osztj. lobét 
alakoktól függetlenül már h szókezdővel átkerült jövevényszónak 
tekinti); továbbá PATBUBÁNY LUKÁCS, ki az örmény evth-n, evth 
(< *Iievt]i-n, *hevth-9) ((sieben» szóban látja eredeti mintaképét 
(Nyr. 26 : 394.). 

Nem lévén az örménységnek semmi biztosan kimutatható 
hatása a finn-magyar nyelvekre, az utóbbi nézetet bizvást figyel
men kívül hagyhatjuk; de hogy a vog. sat, sat, magy. hét, osztj. 
lobét (< *sabét) az Ószláv sedm-h (< -^sehdnni,) alakból sem szár-
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mázhatott — a mint t. i. ezt BUDBNZ gondolja — az kétség nélkül 
kitetszik abból, hogy a vogul-osztják és magyar nyelvekben a szláv 
-)?i'i. végzetnek semmi nyoma, sőt ezen kívül a magy. hét vég-más
salhangzója (t) sem egyeztethető a szláv d-vel. Ellenben egészen 
jól illik az osztják lábét, tabet, tapet, lepét alakoknak a vog. sat, 
socit, sat megfelelőkből következő *sapét (illetőleg *sabét, vagy 
*sebét) alaphangzása'*') az árja sapta, liapta nominativus alakokhoz, 
a véghangzónak olyatén elejtésével, mint ezt a ház, osztj. ^''lí ( = 
av. &ate-J éss^á^, vog.-osztj.s«í ( = av. sata-, szkr. gata-) szavaknál 
is tapasztaljuk (1. e hangalakulat pontosan egyező mását alább a 
név czikkben). Hogy az árja a tőhangzónak a vog. sat, sodt, osztják 
lapét, jevet, magy. hét alakokban magashangzó felel meg, az — 
valamint egyéb hasonló esetekben (1. fent 75. sz.) — bizonyára az 
eredeti nyelvterület árja ejtésében bírja alapját. Szemben ezen 
magas hangzóval korántsem vehető biztosnak, hogy még az osztj. 
lábét, tapet, tabet, vog. sat alakokban is az árja a eredeti minősége 
volna híven megőrizve; mert ép oly lehetséges, hogy az a, a ezek
ben ujabb alakulat, vagyis előbbi magas hangzónak elváltozása.'*''*'} 
Tovább fejlődve az osztják ^scibét, ^sébe't középső mássalhangzója 
a vogul sat, socit, sat megfelelőkben oly módon enyészett el, mint 
ezekben: ÉY. cit, TV. áií, EV. at dgeschmaek; geruch» = ÉO. 
ibel, DO. éhet, apel\&. \ EV._ aí, TV. aí dhaaru = ÉO. űpét, ubét 
id. 1 ÉV. n^í nzeitalteri) =M).nüpét,nübétiá. \ ÉV.nát- «sch-wim-
meni) (pl. yap natawé na ladik úszik aláfelé))): ÉO. nopetlaj-
dschwimmeni) (noptém juy_ «treibholz») | ÉV. al: al-ta'il «arm-
voll)) : ÉO. abél «umarmung; armvoU, bürde». A vog. sat alakhoz 
szorosan csatlakozik a magy. hét, melynek szókezdője bár egészen 
azonos az av. /iapía-éval, mégis s-böl elváltozott sajátos magyar 
nyelvtörténeti fejleménynek veendő, úgy mint magy. hüvely «va-
gina, aűheide» = vog. sipeU (idegenscheide)); hideg ukalt; kálte, 
i'rosti) = IpF. cavadak nfrost)) (1. árja eredetét u. i.); halk dtacitus, 
lentus)) = IpF. suolga (isachte, gemach, langsam*, zürj. cöl, éel 
(isch-weigsam, still, ruhig»; v. ö. még magy. zavar és habar; 
háború és moldvai csángó záború (Nyr. IX : 488.), hurka és csurka 
>yőr 1 : 380, 6 : 36.), csámporodik és hétfalusi csángó hámporodik 

*) Az osztják l hangnak (melylyel dialektice s, sl, t, l hangok 
váltakoznak) ejtésére és etimológiai értékére nézve 1. NyK. 26: 
10—12. és 27 : 148—150.11. 

*•*') Efféle mélyhangúságba való hajlás t. i. gyakori eredeti 
szavakban, pl. magy. kéz, finn kdte- = vog. kát, koqi (KV. kodt, 
TV. kat), BO. katl- «greifeni) | magy. tél = ÉV. tül, LV. to^l (TV. 
tél), EO. tal (10. tede) \ magy. kés = ÉV. kasdj (KV. kasi), DO. 
káéex, köcex | magy. két = ÉO. kat, DO. kdt 1 magy.nwéí = ÉV. nal 
{ILY.ndl),W.nal{J)0.nia). 
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(ímegerjed, megsavanyodik» (MTsz.), cmlled (székely) i(kidülled, 
kiáll 1) és hüüed id. (Eégi Tájszót. 320.). Meglévén e magyar szám
névnek szorosan egyező párjai a legközelebbi testvémyelvekben, 
nincs okunk azt emezektől különválasztani, illetőleg a h szókezdőt 
(a vog. sdt alak s-jétől függetlenül) egyenesen az iránságból ma
gyarázni : annál kevésbbé, minthogy e szorosabb körben egyeznek 
a nnyoloz)) és <(ezeri> számnevek is. 

így állván a dolog, ujabb megfontolást érdemel az a kérdés 
is, hogy vájjon a nyugati finn-magyar nyelvek (ihét» számnevei — 
jelesen a finn seitsemá (nom. seitsewan, vagy seitsenj, észt seitse 
(gen. seitsme) | lapp : Lule <nhca, cica, Pite cecau (gen. éi'can), 
déli clce, cHca, ő*éce, cé^ce, Fm. éieca, orosz-lapp (Notozero) (Hhéem \ 
mord. sisam, éiéivi (PAASONEN: Mord. Lautl. 85, 86.) | cserem, sem, 
^im I zürj. siéim, votj. éizhn, iizim, siéém — tényleg a szláv sedmi, át
vételei, úgymint ÁHLQUIST nyomán magam is véltem (1. fönt), vagy 
eredeti összók-e, mint BUDENZ tanítja, vagy végül nem magyaráz-
hatók-e szintén az árjaságból, úgy mint a magyarféle nyelvek 
(ihét» szava? Annak támogatására, hogy a finn-magyar nyelvek 
eredeti (ihét» szava éppen ez a finn seitsemxi-íéle, BTJDENZ arra 
hivatkozik, hogy az idegen hét mellett a magyarban megmaradt az 
ősi szónak is nyoma az esz-ten elörészében. Ámde hogy az észten 
nem jelent szorosan éppen <ihetet», hanem részben bizonyos kör
forgással visszatérő időpontra vonatkozik, részben pedig egyenesen 
(lab hine die» értelmű : kétségtelenül kitetszik az esztendő (:= esz-
ten-\-idö) összetételből (v. ö. a NySz.-ban: na tűle eretnekeztetet 
Joachim Camerarius penig élt 1530 észten tájban» = «esztendő 
tájáni)), valamint a NySz. következő adataiból: nezten szombat felé 
Pilek felé közelítünk)) (csiitőrtökőn írja; tehát <iezten sz. felé» = 
((a jövő, V. ettől számított szombat felé))); (laz uj vezért ezten 
/íc'í/öVe várják be Budárai) (szerdai nap írja); eztenez nap noctavo 
ab hinc die)) (MA. PP.); ezten wrnapian, ezten vasarnajjra stb. 
Nyilvánvaló ezekből, hogy az eseten az ez mutató névmásnak 
olyan szerkesztése, mint régen-ten, maj-dan s rokon az el-esztebb 
(iprius, früher)) szóval (v. ö. el-eddig, el-továhbraj, mely annyimint 
(I előbb észten, előbb ennéb).-*') Az indogermán megfelelők (szláv 
Stídm'h, lat. septem, litv. septyni) nagy alaki' hasonlatosságával 
szemben nincs semmi bizonyítékunk, mely a finn seitsemci és társai 
törzsökös voltát megerősíthetné s minthogy a magyarféle nyelvek 
«hét)) szavára amúgy is kiderült, hogy idegenből való: még inkább 
nö a valószínűség, hogy a nyugati rokon nyelvekbe is máshonnan 

•*') A régi nyelvben az eszte is jelöl «eaztendőt», ép úgy mint 
az észten: ((38 eztey volna az beteghseghben = 38 annos habens 
in infirmitate sua» (JordC); ((teb vagyon annak 30 ezteyneU 
(BrdyC, NySz.). 
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került e számfogalom nevezete. De vájjon a szlávság volna-e az a 
nyelvterület, hol eredeti hazáját kereshetjük ? Hogy a szlávság s a 
magyarral rokon népek közt az ethnikai ós nyelvi érintkezés tete
mesen régibb azon kornál, melyben annak kezdeteit eddigelé kép
zeltük : azt magam is igyekszem bizonyítani egyik értekezésemben 
(1. Ethnogr. VHI: 25—27. 11.); mindamellett nem vélném, hogy 
oly igen is távol eső régiségbe nyúlna vissza ez az érintkezés, hogy 
még a finn-magyar s z á m n e v e k eredeti sorozatának kiegészíté
sében is közreműködhetett volna a szláv nyelvi hatás. BUDENZ S 
még előtte SJÖGKÉN azt hitték, hogy a magy. snáz, finn sata szám
névnek a szláv s-hto az alapja (1. NyK. 21 : 202. és MIKKOLA : Be-
rührungen zw. d. Westfinnisehen u. Slav. Spr. 5.1.); de e nézetnek 
téves volta már a hangalakok viszonyából nyilvánvaló s ujabban 
tudjuk is biztosan, hogy az árjaság volt ama terület, honnan e 
számnév a magy. tíz s ezer rokon nyelvekbeli másaival egyetemben 
kerültek. Hogy a finn seüsema-t és rokonságát a szláv sedm-h-hol 
származtassuk, annak a szóközépi mássalhangzó megfelelésén kívül 
is van némi hangtani nehézsége, az t. i. hogy a rövid szláv e 
hangzóval szemben a finnben és lappban diftongusok (ei, ei, ie) 
szerepelnek, melyeknek régiségét a mord. sisim, cser. sim, zürj., 
votj. siéim, iizim első szótagjának következetes i (<: ei) hangzója 
mutatja. Mindezen körülmények számbavételével fölmerül az 
eszme, hátha megmagyarázhatók volnának ezen számnévi alakok 
is a magyarféle nyelvek «hót» számnevével egyező alapon, vagyis 
az árjaság révén, a midőn a számneveknek megszakítatlan közös
sége az egész finn-magyar nyelvterületen a tízes előtt dívott régi 
számolásrendszer ezen fötagjára nézve is bebizonyulna. S tényleg, 
ha azt tapasztaljuk, hogy a nyelvjárásilag ei-vel váltakozó oy dif
tongus (pl. f./teisi és höysi «galandféreg!), leiju-és löyhy- <ilebegni», 
meiska- és möyhaa- «zajonganii), észt leiia- ((finden», leil «vapor» 
és f. l'óytd-, löyly), úgyszintén az ay diftongus és yy hosszú hangzó 
gyakran tartalmaz utóelemében eredetibb g, h mássalhangzóból 
fejlett v-t (pl. mdyrd «borz» = karjalai móíí/ra | myyra «vakondok» 
karj. mügrd, kyyrd apúpos, görbeliátú» = karj. kiígrd, ayyld 
dszemölcsfl = YLY síi'gl \ diirds «meredek)) = oloneczi aöms ,- v. ö. 
vog. awrax id.; kdyrd ((görbe» = karj. kiihrü; 1. SETALA: Yhteis-
suom. Klus. bistor. 129, 145. 11., melyekhez v. ö. még f. tdyté-, 
nom. tdysi és vog. ta'il Kvolb), IpP. dievda, dievas, Svlp. teuvas id.; 
f. tyynty- «tranquillum fierii), tyynd (itranquillus)) és tyventy-, 
tyvend, ÉV. taivant id.; finn sayly (ibewahrung, geborgenheit)) és 
ÉO. sfluéZ- dbewahren, erhalten, hűteni) stb.): meg lehet enged
nünk, hogy az osztják tdbet, lábét, vog. sdt, sodt közös *sebet, ̂ sehet 
alaphangzásának megfelel a finn seit-semd előrésze ennek ei dif
tongusát eredetibb aü (azaz : seit- < seüt-, seiut-, sebt-) helyett való
nak tekintvén. Csak az immár a kérdés, hogy meg tudjuk-e alkal-
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•masan magyarázni az ekkép tagolt szónak -séma utórészét is. Erre 
nézve figyelembe veendő, hogy megtalálható a nyugati finn-magyar 
nyelvek egész vonalán, így: mord. éisim, cser. sem, sim (az előbbi 
alaknak összerántása), zürj.-votj. si£im. Megvan a lappban is: 
notozeroi cihcem s a szókezdő változásával: kildini kiccem, téri 
Jácchn (GENBTZ Wb. 18.), úgy mint a Lule-lappban: Mcihca. kieca 
= Fm. ciecii, mely utóbbi olyan analogikus rövidítés, mint IpF. 
nuovca ((nyelvi) a nuofcama- tő mellett (1. BUDENZ Nylv. 31 : 204.). 
Ezen következetes egyezés a szó végtagját illetőleg arra vall, hogy 
ez nem valami jelentéktelen képziő, mely el is maradhatott volna, 
hanem a szó eredeti értelmében lényeges, határozó alkatrész. 
Számba jön e mellett, hogy a többi számok szavaiban ezen képző 
sehol sem szerepel, mi önként vezet azon gondolathoz, hogy általa 
a ((hét», mint a számsor feje, vagy vége lehet kiemelve ilyetén for
mán: ((éppeni) V. ((Ugyancsak hét», esetleg: (legî .sz hét». Ezt az 
esetet tapasztaljuk az ujabb számrendszer fötagjára, a ((tíz»-re 
vonatkozólag a szurguti osztjákban, hol ei ery^ jon «kilenczi) (tkp. 
((egy fölös tízö) mellett a stízD: joii, vagy pontosabban kifejezve: 

• cmnjon ( ( ge r ade zehn» (v. ö. 10. cama (írecht, gerade, ingerader 
linie, in ordnung)) ; GASTEÉN : Ostj. Sprl. 34, 88.). Ha a finn seit-
• semd utórészének is ilyen értelmet tulajdonítunk, találón kínál
kozik az egybevetésre : a finn sama öderselbe, selber, namlichem. 
lapp seamma, s^mma, siema id., mord. sémii ((alb), mely liözös szó 
szintén árja eredetű ( = szkr. síMwá-, av./tama- nderselbe, gleich» és 
((all, jeder, ganzi)) s a tulajdonképi ((hét» seit- szóhoz hangrendileg 

• alkalmazkodva kiemelő ((éppen"-féle értelemmel ép úgy lehet 
hátuljárólag szerkesztve, mint ma is ezen észt kifejezésekben: 
nl-sama ((eben so», nnd-sama aeben jetzti). Az így kiemelt ((éppen 
héti) ugyanolyan szólás, mint az osztják cam jon s igen érthető egy 
oly számnévnél, mely a számsor végén áll, tehát az ((olvasás»-t 
befejezi. Midőn a lapp lokke, luhkS, a vog. lq,u, lou, cserem, luo, In 
(a Ip. üo/c/íe- ((numerare, legére)), f. luké-, vog. lowint-, cser. lud-
id. == magy. olvas- igei képzések alapjai) a dtíz)) jelölésére szol
gálnak, eredetibb (íszám))-féle értelmüknek ezen átvitelével tulaj
képpen-szintén a ((tíz))-nek, mint számsor-végnek hasonló kieme
lését mutatják. 

160. Magy. hév, hő (hé Székelység, hié Vas-m.) <(fervidus, 
calidus; sestus, calor, tepor; warm, heiss; wárme, hitzen (hé nap, 

Jiéiidö, hé vérű); lié-víz ((thermsei), Heyyou (folyónév) = Hé-jó 
(Ihő VÍZI); héven, hevén (ifervide; repente; hitzig, heftig; eiligi); 
heveny éhen ((in calore, in ajstu; in flagranti; in der hitze; in der 
•eilei); heves oEestuosus, vehemens, concitatus, prseceps; hitzig, 
^heftigi); /íefStfí/ (ícalor, íBstus, fervor, ardor; hitze)); hevül- (ica-
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lesco, asstuo; hitzig sein»,/ÍCTÍÍ- (ifervefaeio; heiss maciién, war-
men)) (NySz., MTsz.). 

V.ö. kaukázusi: csecsencz hcvgho, kabarclin;/cia&e, abadzech,. 
sapszug/a&a owarm» | chürkilin %hiw «sommer» (EROIC), h'ev 
(ifrühlingi) (ÜSL.), Iák (jhe ((fe), (fent (génit, (fenil v. g'eiitlil),^ 
varkun/a (isommer» | ud gam, czachnr giimada «warm»; ka
bardin ghamayj), sapszug ghemafe «sommer»; v. ö. abcbáz a-phy 
owarme; sommeru, a-jpJr/a ((warmu ; karata klminu, and khunu 
«sommer» és avar -/in, yinau, kaitach, varkun yana ((warmö 
(ERŐKÉRT: Kank. Spr. 175, 130; ÜSLAE-SOHIEFNEE: líürk. Stud-
149; Kasikum. St. 99; Ud. St. 86.). 

Nem fogadható el BÜDENZ egyeztetése az észt M- dkochen, 
heiss sein»: kih nkochend, heiss», ket- (finn keitta-) nkochen, glii-
hen (trans.)i), cser. kii- «coqui, assari», kükt- «concoquere]) sza
vakkal (MUgSz. 96.); mert törzsökös eredeti szóban magyar h 
kezdő mássalhangzó nem lehet előbbi gutturalis (k,x) fejleménye. 
Látszólag alkalmasabbak a rokonításra: ÉV. sáiik (ihitze, sonnen-
hitzeu (sMkin dheiss, -warm»), KLV. Ba% (isonnenhitze; warm, 
heissi) (say;;(q,tél «-warmer tagi)), ALV. say (isonnenschein» | ÉO.,, 
mnk nhiize)) (Sank-jink (isehweiss», tkp. (ihitze-wasser»), s'am/cmil-, 
mnUimlaj- (ischwitzen» (AHLQ.), 10. cenk «bitze, heiss», cefimaj-, 
SO. cmkmöj' «heiss werdeni) (CASTEÉN); ámde ha megfelel is a K.V.,, 
KLV. pdiik, PV., ALV. peiik, TV. 2^on, ÉV. 'punk «kopf, haupti) 
szónak a magyarban/(i',/ó's szintígy az ÉO. ven ((schwiegersohni) 
és nen, ne «weibi) szóknak: vő és nö : a teljesebb tö nem i'-t, ha
nem J-t tartalmaz a n (<. ng) másaképpen (fejedelem, fejes, fejez, 
fejű; nejií; vejü), tehát nem úgy mint a hév, hő szónak heves, hevít 
stb. képzéseiben. Pontosan megfelelnek alak és jelentés tekinteté
ben az idézett kaukázusi adatok, különösen: chürk. yhev és csecs. 
hev-gho (v. ö. abadzech gVoí-g és ghöíe, kabardin gho£, sapszng 
goée, abcház a-hvaé, csecsencz aí-ya (igelb» ; abadzech si-ko, sap
szug si, ingiloi civi ((kait)); EECK.: 165,168.), mely utóbbi nyelvben 
a h gyakran/;' változata, úgy hogy egymás mellett vannak: csecs. 
hiún éB/jung (cwaldi) (u. o. 145.) , /aí és yjaí ((stirn)) (mingrél kua, 
láz kva : u. o. 135.), hozu és yiazu ((sperliilg)) (131.), haq^a és yjayka 
((schweini) (126.), heri és yjajara, yiyajra, yajra ((windmühie))> 
(104.) s a / e l e m enyésztével: hő'h és juo' amádcheni) (97.), höl, 
jöl, 'ól ííheu)) (83.). 

161. Magy. Md (heed ÉrdyC.) ((pons; brücke»; hidas 1... 
((ponté instruetus; mit einer brücke versében)); 2. (diypagus, 
ponto; schiffbrücke)); 3. ((disznóól; schweinstall»; hidcd ((pontem. 
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construo; brücke legén» ; hídlás «boden; briickung, kuhbracke» 
(NySz., MTsz.). 

Mordvin: moiá'Ei. secl, éad' (ibrücke» | mordM. sed iá. (PÁA-
soNEN : Kielellisia: 31.); «brücke;fussboden, holzbekleidungi>; sed-w 
(ikeller unter dem fussbodeni); sedan «mit einer brücke cd. bret-
tern belegenn (AHLQ.); sed'a/(EEG.), sáda/(AHLQ.) «brett, stegi). 

Zűrjén sod, sóid ((brücke; treppe,leiter; grad,stufe» (WIED.). 

< Osszéi: áig.-/et, ;(ed, t&g. ;(id,yid «brüeke» (HÜBSCHM. 
EO. 68.) ! av. haetu- (loc. haetöj obrücke, -weg» (JÜSTI Hb. 3IS.), 
«furt, brücke]) (GEIGEB Hb. 348.) || Szkr. sétu- (nemin, sétm) 
((bánd, fessel; brücke)) (a si-, príss. 3. syáti nbinden, fesseln* 
töböl; G-BASSM. Wb. 1578; ÜHLENB. EtWb. 341.). 

Megvan a k a u k á z u s i nyelyekben is, nyilván mint az 
osszét alak átvétele: grúz ^itZi, ingiloi ;(kid ((brückei) (EKOKERT: 
Kaukas. Spr. 49.), mely szókörnek hasonlóságát a magy. Atcí-
hoz észrevették már DANKOVSZKY [nhíd: kaukázusúl chid pons"; 
Magy. Nemz. maradékai: 19. 1.), ERDÉLYI JÓZSEF (chíd: kauka-
sisch chid brücke)) ; Spr. d. Stammverw. d. Hungarn : 6. 1.) és 
BESZE JÁNOS (idiíd : osszét khid»; Voyage : 82.1.). PABEOT az osazét 
(ichid: brückö)) szót az észt siM iá. szóval veti egybe (Eri. No 28.), 
melynek finn suta mását már GYARMATI egybevetette volt a magy. 
Jiíd-áal (Affinitás: 82.1.). Ez utóbbi nézetet még BUDBNZ ((SZÓ-
egyeztetéseii) (NyK. 6 : 406.) is említik; de már a MÜgSz. utal 
reá, hogy «a f. silta aligha az igazi ugor szókincsből való; nyilván 
azonos vele a litván tiltás ,brücke', a melynek pedig indogermán 
etymonja van: szkr. tirtha- ,landungstréppe (hidas)' a tar- (prces. 3. 
tarati, tlrjati) ,übersetzen' igétől)) (98. 1.). Ehhez képest BUDENZ a 
magy. /ncZ-at a felsö-lozvai vogul x'^i'^^P' X^ú^P^ (ipalló)) szóval 
rokonítja (mely a :(ajt- ((futni)) ige származéka, tehát tkp. (ilauf-
brett)) értelmű), föltévén, hogy a vogul alaknak -t képzője helyett 
a magyarban frequ. -d (< -nd) szerepel, a végéről pedig az -6 
igenévi képző (híd < *hidó) elveszett. AHLQUIST is úgy véli, hogy 
a mordv. sed és magy. híd különválasztandó a litván eredetű f. 
silta, észt sild, lapp saldde ((brücke» szótól (Kulturw. 110.), mely 
nézet helyességét bár THOMSEN is tüzetesebben bizonyítja, sőt az 
osszét pd, yjd megfelelőkre s ezek av. haetu-, szkr. setu- másaira 
utal (Beröringer: 232. 1.), ANDBRSON mégis visszatér a régi elavult 
felfogáshoz s a mily hosszasan, oly erőtlenül bizonyítgatja mind e 
szavak törzsökös finn-magyar eredetét (Wandlungen : 200—202. 
11.). Ujabban mindinkább tért hódít a magy. Md és mord. sede árja 
eredetéről való vélemény, melyről magamon kívül (Ethnogr. V : 76, 
179; NyK. 25 : 280, 285.) megemlékeznek PAASONEN (Kielellisia: 
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32.) ós FIÓK KÁBOLY, ki szerint ahíd szavunk pehlevi úton zendböl 
került («z. /weí-M-, pehl. '>^hld, Hibnend)i"*") jelentése: ,kötés, zá
tony', átv. ért. ,liíd'i> (Árják és ugorok: 19.1.). 

Az idézett árja alakok közül mindenesetre az esszét ^ed, -^U 
az, mely hangzásában a magy. híd-h.oz legközelebb áll. Más árja 
uyelvkörre utalnak s szókezdőjükkel a mord. sed', sed és zürj. sód, 
sóid alakok, melyek közül az utóbbi, úgy látszik, az' av. haetu- dif
tongusát tükrözi. Tekintettel arra, hogy az ugyané diftongussal 
való av. daenu- «weibchenvontieren» (gáo-daenu- (ikuhi)) szónak a 
magyarban tehe'n (acc. tehene-t) alak felel meg, tehát a diftongus 
elemeit hiatuspótló h választja szót: lehetségesnek tartom, hogy 
az itt tárgyalt szavak csoportjához tartozik az 10. sagat (helyes 
Írással bizonyára: sayat), ÉO. sö')'ol nbrett)) annál is inkább, mint
hogy az éjszaki osztjákban nör (ibrücke» = ÉV. nor, nar nge-
r e n d a i ) ; v.^ö. 10. nart «brückei) (plur. képzővel), zürj. nar 
(cpritschei), EO. nori, nari nbreite wandfeate bank od. bett, 
pritschei) (AHLQ.). — A közös árja alapszó révén a magy. híd, 
mordv. sed! rokonsága körébe tartozik a vog. seíep dozérnai) szó is 
( = szkr. s«ííi- »band» + vog. -v melléknévi képző; tehát tkp. 
fibindem)-

163. Magy. hideg (Mdág Sylv.; hydek, hideo viz NagySzG.) 
(ifrigidus, gelidus, algidus; frigus, algor; febris; kait, frostig; 
kálte, frost; fieber»; hideciiid-ilt, hidegsz-ik (ánalgeseo, perfrigesco; 
erkaltenu; hidegül- iá.; hidegít- «frigefacio; kait machen, kühlen» 
(NySz.). 

Pinn siitehe- (nomin. siide'j dstaubregeu, welcher sogleich 
friert; schneeschlacke»; siity- (príes. 1. siidyn) afrieren, kait wer-
íleni) — hyytehe- (nomin. Jiyyde') nreifi), hyyta-, hyyty-, hyypy-
(lerfrieren, einfrieren, erstarreni), hyy (leisschlacke, reif, schnee-
brei» I észt siivele- (lerstarren, vor kálte erfrieren». — hubi-, hubü-

"*') JusTi szótárában: <iav. haetwmant- (von: haetu- (ibrücke»): 
nom. propr. des íiussgebietes des Etymandros, des heutigeh Hind-
tiiend, wcher auf dem Koh-i-Bábá bei Kabul entspringt ti. in den 
Zarehsee fliesst»; hozzávetve, hogy e szó pahlavi mása : hétőmand, 
ujperzsa hilmend (Eh. 312.); GEiGsEnél is pahl. Hétdmand = av. 
Haetumand, melynek jelentése tkp. «mit furten versehen» (Hb. 
343.).̂  Hogy honnan veszi FIÓK a pahl. ••'Md alakot, meg nem 
jíigyzi, pedig ennek igazolása nélkül nincs semmi támasza, hogy 
éppen innen került volna a magy. Md alak s nem a mi sokkal ter
mészetesebb, az osszétpr? révén. 
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(igerinnen, zu gallerte werden)) | vót u «eÍ8breii) (BUDENZ: MUgSz. 
138, 139; DONNER: Vgl. Wb. II : 119, 120.). 

Lapp : Pm. cavadak (ifrosta: ő.-dalkke «frostwetter», norvéglp. 
savadak «schnee in körnern)> (DONNBE U. O.). 

Vogul: ;ÉV. sikw «kühli) Csekív ap nnpoxjia^íHHH B03flyxT>», 
sekw vit); sekwt- (caus.) ((kühlen, abkühleni) (vit sekwte'irn = 
pöUlle'im (iBOxy npoxojioüvy, npocTyatyi)); sékwdt- «sieh abkühlen» 
(saka rtíyin, moséakwé •/ot-sé.kwdte'im «es ist sehr 'warm, ich kühle 
mich ein wenig ab))); sekwtayj-, sSkioémtaj^t- id. | KLV. iíekw 
(ikühb) (ne xoa:o;i;HO, H iieTemo); sSkwdt- <(BÍch abkühleni) (iSmií 
isém, kwan voss sSkwciti «dio suppe ist heiss, sie soll sich ausküh-
leni)); sekémta^t- id. (kwdn-sSkémta^tein, jel-manentauwásém «ich 
kühle mich ab, denn ich bin voUer schweiss))) | KV. sehv ((kühb) 
(s. khotél ((kühler tags), sekwént- (labkühlen (npoxoJiosHTB))), 
sehwéntayt- (isich abkühleni). 

Votják sijal- (ikühl werden, erkalten* ; sijat- «abkühlen; lau 
od. kait werden». 

< Szkr. <}i- (prses. 1. giyáte) (igefrieren, gerinnenn ; cita-, 
ptalá- «kalt, kühl; kálte, frostn; gttaka- (fem. gttika) id.; Cgija-
(pr£e.s. 1. gyayati), (igefrieren, gerinnen macheni) (CAPP. 453, 
446.) I vakhl sak, szariqöli f̂o/c (íreif, frost»; sighni sitágh «kalti) 
(ToMASOH. Pam. 754.). 

Alakilag és jelentésben híven egyeznek a szkr. $*- (giya-) 
passivum igetövei a votj. sij-al-, sij-at-, finn hyy-py-, hyy-td, észt 
süve-le, hu-bi- alaprésze, továbbá a szkr. gttaka-, Bi^nisitágh kép
zéssel a magy. hideg (régi: hidek), finn siitehe- és hyytehe-, végül 
a lapp cavadak, ez utóbbinak w-jét úgy magyarázva, mint az észt 
süvele-ét, vagyis hogy a v járulék-mássalhangzó eredetibb ü elemet 
tartalmazó (ilö, üe, üi) diftongus hiatusának pótlására (1. ily ese-
tekrenózve a lappban : WIKLUND : Urlapp. Lanti. 313—14,316—18. 
11.). A finn siity-, hyyty- érthető a szkr. gita- participinm alapján is, 
mint mwsíw- «schwarz werden», tayly- dvoU werden* ezek mellett: 
musta (ischwarz)), tayte- (nomin. -si) (ivolb). Figyelemre méltó, 
hogy a finn hyy mellett nincs meg a hyyty- ~ siity- megfelelések 
nyoraán elvárható s szókezdös változat; megtaláljuk ezt a lapp
ban, hol : sueve (isohneei), Pm. suówiüe ((gemiscb von wasser u . 
schneei), melyet BÜDENZ helytelenül rokonit a magy. hó «sohnee» 
szóval (1. alsbb 362. 1.), Érthetők ez alakok afféle nomen verbale 
alapján, melyet a vakhi sa-k alaprésze (TOMASOHEK szerint: = szkr. 
gyáya- (íreif, frosti) tükröz. Yégül a vog. sekw alak, tekintetbe véve 
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hogy azafoü' «ein(i számnév is "f^iitékw, "^dthw {= zürj. ó'fl/c, yotj. 
oilicj) bizonyára szintén egészében a magy. hideg, finn siitehe-, ille
tőleg szkr. gitaka- sighnl gitágh mása. 

BuDBNz (MTJgSz.) a magy. hideg szót a hiviis (ikühli) névszói 
alaprészéből képzettnek véli; de a hasonló végzetű néhány tájazó 
(hervadag, lebedeg «uva, epiglottÍ8», rothadag) igei alapií. Mág. 
részt a /íÍBus-nek székely hímes változata azt igazolja, hogy amott 
a V eredetibb ??i-böl való (1. alább: 174. sz.), mit a hideg-gel egyéb
ként oly jól egyező finn siitehe- (< '^'siidege-J alakról semmikép 
sem állithatunk. Nem gondolhatjuk merő véletlennek, ho^y a 
hideg utótagja négy rokon nyelvben egyező, vagyis hogy egymástól 
függetlenül képződött volna — mint BUDENZ véli — a finn hyyta-
(Hiiid-) denominativ igéből a hyytehe-, siitehe- s a magy. *hív 
alapszóból hi-deg (melyben a d semmiesetre sem tartható, úgy 
mint a finn -td-, denominativumnak) s szintígy a lapp éavadak, 
meg a vogul sSkív (< *sStékw). Alkalmasabban magyarázható ily 
testes képző közössége ugyanazon idegen szónak külön-külön, vagy 
esetleg közösségben történt átvétele révén, mi mint láttuk, nem 
állja útját, hogy ugyanily módon az itt jelentkező alapszókat is 
megértsük. 

163. Magy. hínár, Mnár (hinnyár Qjöngyösi; hinyár Zala,-m. 
hénár Komárom-m., heénár Somogy-m.; csinár Torontál-m.) 1, 
(lalga; meergras)); 2. (Gyergyó)/jmi/ár «nyálka, köpet; schleimB; 
hináros ((algosus»; he-hinárlik «algis obducitur; wird vom meer
gras überwuoherti) (NySz., MTsz.), 

V. ö. kaukázusi: csecsencz hin dhaeh)) (EEŰKBKT: Kaukas. 
Spr. 43.) = arcsin yán, yan «wasser», czachur yon id. — var
kun, kubacsi, kaitach, akusa, chürkilin sin, Iák scin, sSin id. = 
avar thlin, and, karata thlen id.; alapszó : csecsencz yi, ud xi 
(i-wasseri); kürin ci, abcház dse id. = dido thli id. (u. o. 147.). 

A hin-nyár utórészét bizvást tekinthetjük azonosnak a magy. 
nád-nsk nár változatával ebben : székely nár-méz «nádméz», mely 
a szkr. nadá- <(schilf, schilfrohr» mása (1. alább a nád és nyárs 
czikkeket), úgy hogy az egész szó értelme : (ivízi növény, vízi fű». 
A nyelvjárásbeli csinár a hinár mellett más kaukázusi nyelv meg
felelőjének alakját tükrözi, mely megvan a székely csinód nvízér)) 
szóban is (1. fent 68. sz.). 

164. Magy. hív-, hí- (ivoco; calo; inealo; nomino; rufen; 
nennen» f/i«ny,Aewat; /liwtta: «vocaviti); hioioa: «vocatisi); nyelv
emlékekben) ; hívás ovocatio, vocatus; das rufen, beruf, einladungs; 
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.hivatal oaccersitus, vocatio; officium; berufung, ruf; beruf, amt, 
pűicht" (NySz.); hívogat- (hioc/at- Őrség), hivácsol-, hivákol- (Bó-
iés-m., Szatmár-m.), hivoglál- (Borsod-m.) nhivogat; öfters rufeni) 
.(MTsz.). 

< Szkr. hű- (huvá-, hava-: •$XdS,B.2,.hvá.yati,hávate, huváte) 
((rufen, anrufen (besonders götter u. göttlieÜe wesen); auffordem, 
anrufen; jemanden rufen, einiaden; (ruf, preis) rufen, laut aus-
sprechen)); hava- (nom. -as) <iruf, anrufung» (GEASSM. Wb. 1672, 
1653.) II Av. zu- {^x^B. i. zavaiti) oanrufen, beten; fluehena, 
zava- (nom. -ö) «ruf, das rufeni) (JüSTiHb. 125, 124.). UHLBNBEOK 
a szkr. hávate, av. zavaiti igét az ószlov. zovq arufen, litván 
Mvéti flbesprechen. zaubern" szókkal rokonítja (EtWb. 359.). 

A magy. h szókezdő nem a szkr. h, hanem eredetibb sibilans-
ból keletkezett magyar nyelvtörténeti fejlemény, úgy mint a hang, 
hét és hőre szavakban (1. u. i. 150, 159. és 167. sz.). Az i hangzó 
eredetibb u (vagy a) helyett szintén magyar változásnak veendő 
úgy mint ezt a csiga, iparkod-, iránt, iramod- s több más árja ere
detű szóban. BUDENZ (MUgSz. 32.) a hív- igét a kíván- alaprészével 
:azonosítja; de ez esetben a jelentések eltérők s a különválasztást 
az is javallja, hogy az utóbbi igének eltérő árja egyezése találkozik 
.(1. alább). 

165. Magy. holló (halló Zemplén-m.) wcorvus; rabe» (NySz., 
MTsz.). 

Vogul: ÉV. xulax, KLV. khulé^r, ALV. UmlU-/, KV. khwoléx, 
PV. huléx, TV. khuláx drabei). 

Osztják: ÉO. Xoléy_, x^lé'/ (irabe» (AHLQ.) | 10. yjda-/, SO. 
Jcölak, kőlank id. (CASTRÉN), kqUq'/, kq,lq,i id. (PÁPAI). 

< Ujperzsa kula-j-, kalay, kálay «rabe)) | szamnaní kala, 
kasani/oeZö' (ikráhen (HOBN 192; HŰBSOHM. Pers. Stud. 87.).—• 
K a u k á z u s i nyelvekben: sapszug;jfMZa;K' orabei) | -vavkun/iilu-/, 
kaitach f/i(í»;;̂  (ifalke» (BBOKBET: Kaukas. Spr. 115, 119; 1. Bth-
nogr. 5 : 75, NyK. 23 : 119.). — V. ö. szkr. kala- oblausoh-warz, 
schwarzii, kaláka- «ein bestimmter vegein (BE. Skr. Wb. 2 : 
247, 251.). 

A t i b e t - b u r m a i nyelvek köréből ide tartozó kapcsolatok: 
•szerpa tóía/c, mányak/caíi, horpa /caíe (ivarjun (PONGRÁCZ: Tibet-
magy. Nyelvtanulm. I I : 167.). A szamojédségben vannak: JenS. 
Jculuke, kiireke ((rabe» | TavgyS. kida, osztjákS, kule, kuka, kulli, 
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Mci, hm, Kamas^S. feMíiid. (1. HALÁSZ: NyK. 2 3 : 2 8 . ) . - ? . ö.még-
ezekhez-orosz í/ftZ/ca "dohles, kisorosz Imlka, hatyca, fehérorosz 
halica ószlov. (jalica «dohle», szerb galic ((rabe», melyeket MIKLO-
sioH (BtWb. 60.) a szerb gao «schmutzig», galiti se «schwarz wer-
den.) cjsaládjába sorol. . i i- .<u x 

Az xíjperzsa kdlar, kala alaknak megtelelő változat a magy, 
héia (h''élya Palóczság, héjjá Szabolcs-m., hejjö, hejjü Székelység, 
Bodrogköz) «milvus, accipiter palumbarms, vultur; falke, habichti) 
(NySz., MTsz.). Még az eredeti ejtéshez közelebb áll az erdélyi gdja 
(imilviis; weihei) (j. ö. kánya mellett: gánya), melynek átvétele 
az oláh qaje, kaje «geier» (MIKLOSIOH EtWb. 110.). 

Az ujperzsa kalár afghán mása: kiírni} <ikráhe», mely az, 
eddig idézett alakok l mássalhangzójának a görög -x.ópaí «rabe», 
xoptíív/i «kráhe», lat. corws (irabe», cornix <ikráhe>) stb. megfele
lőkből (1. HÜBSOHM. Pers. Stud. 87.) is következő eredetibb r ejtését, 
tartotta fenn (v. ö. ujper. zelü és zeru (iblutegeb); _i;aí és zar 
(igreisK av. zar- (lalterm), gör. Yspwv; ujper. sura); éasulay^ úoahr,: 

,1. HoEN 147, 143, 166; HÜBSOHM. Pers. Stud. 263.). Ezen r mással
hangzóval való régibb alakja a tárgyalásban levő szónak el van 
terjedve az altajság összes ágaiban. Ilyen adatok: KLV. khwéré-/,. 
PY. kiü6ré-/j líV. kmeré'/, ALV. sq,pla-kkworéy_ «kráhe (Eopoiia)i), 
melyekben e, o = a, a (mint ezekben : KLV. Sx^otés dsteini) = 
ÉY.a/jvtésiá.; KLV. mö «erde» = ÉV. ma; KV. ót (diaar)) = 
ÉV. Sí; EN. iMsfé (diandsehuh)) = EV. passci; KLV. jMél, PV„ 
jwul (id'orf)) =ÉY.paul stb.); teri-lapp karv (oeerabei) (GENETZ, 
Wb. 30.) I köztörök (volgai tatár, kirgiz, altáji, csuvas) karga 
((kráhe)), kojbal karga, karga ( = afghán karyq,); karagasz kargan 
(itrahei). Közvetetlenül innen valók: permi karga «kráhe», izsmai 
zűrjén kuvarkan (talán helyesebben: *kwarkan = karag. kargan} 
id. I mongol kerige, burjét kereci, kire,xi'>'e nrabe)) (CASTBBN) | tun
guz kíirie, karé (irabe» (u. o.). Talán idevonandó az osztják: ÉG. 
kurék (ladler)) (AHLQU.I, 10. kuruk (CASTRÉN), V J . korég, kiiro-/ 
(PÁPAI) id. szó is. Kaukázusi nyelveknek ide sorakozó szavai: ose-
csencz j/ar^fa (iadler», águl, buduch, rútul karga (trabei) (esetleg: 
közvetetlenül a törökségböl) ] mingréli kioaria, láz kwari nrabei) 
(EECKERT: Kaukas. Spr. 159.) | grúz khori, ingiloi khor nfalken 
(SOBOBENBE: Kasikum. Stud. 85; EEOK. 59.). — V. ö. még mordvin 
karga, kargo dkranichi). 

Némi alaki változással jelentkeznek : török kirgi, kirgu «faloo-
apivorus; bienenfalke» (Kon^initi.)); BUDAGOV H : 50.), kirgai oname 
eines raubvogelsi) (VÁMB.), melyekhez mint törökből való átvételek 
csatlakoznak: \ékx'^rg\i, avar karg'u nhabichti), továbbá a magy. 
herjó, hérjóka, hirjúka (ihéja-féle madár)).'*') Egybevetve ezekkel 

*) MoLN. ALB. és PÁEIZ-PÁPAI szótárában a hiirjó értelmet 
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az ószlovén kragtdj, bolgár karguj, l.nrgo, ujszlovcn kragulj, szerb, 
orosz kragiij, cseh krahiij, lengjél krogulec «sperber« röadárnevet 
egy kiveszett régi török ^kargul (Hargaul: v. ö. török torrul 
II fal ke)), volgai tatár kirkcml dasan, perlbuhn», mongol /orrmil 
id.) alakra következtethetünk, mely a magyar karvoly, karvaly, 
karoly (palócz karv"ó, háromszéki kariij, erdővidéki kara) dsperber' 
falconisusi) (MTsz.) szóban is mutatkozik. Egyenesen szláv átvétel
nek azért nem tarthatjuk e magyar szót; mert ekkor karagnly 
hangzásúnak kellene lenni, a mint tényleg megvan ez ejtés a Ka-
raguly családnévben. 

A görög xopcúvTĵ  latin cornix képzésével mutatkozik szavmik 
azosszót;^a/ow, szariqolijjfárn, sighni ;/wrrt (ikrahe)i szóban (TOMASOH. 
Pam. 771; HÜBSCHM. E O . 68.), mely alaknak kaukázusi másai: 
grúz, mingról gorani, abcház qoran iirabe)) (EECK. 115.). Ezt a kép
zést ismerjük föl a következőkben is: észt kárén (gen. harna) 
(irabei) || jurák-szamojéd •/jirfia, harna (BXJDENZ NylL 22 : 332.), 
harona, harna, harna iirabe» (CASTEBN). Kétségkívül összefüggő 
adatok ezekkel: finn kaarnis, kaarnc (tö: -nee e h. -nehe, --^nes'e), 
észt karnas, lív karnQH (irabe» | lapp: déli /«(?•«»es (LINDÁHL), ka-
refies, kár'fíese (HALÁSZ), téri karnas, kildini kafl-ncs, küirnas, noto-
zeroi kcirnas (GENETZ Wb. 29.), Em. garanas id. | morclM. 'krants 
(B.EG.), kranclU (AHLQU.), krandSs, /cra/ic (PAASONEN: Mordv. Lautl. 
53.), krdnsiá. \ cseremisz kwnnuz (lEopoH'B, EopmyH'BB (TEOJ. M . ) , 
kúrnos (EBG.), cserM. kurtnaz (irabe» (úgy mint cserem, sörtnö 
iigoldi) = vog. scmü, zürj.-votj. sarni) | zűrjén kirnis, kirnié 
(WniD.), permi/íö'nu.s^ (GENETZ O P . 13.) id. | votják: Sar. Mrnij, 
Jel. kirnis, Mai. kirnis, Kaz. kernéz id. THOMSEN (Beröringer: 146.) 
az ezekkel alakilag egyező lett karnis nfischreiber (gém))> szót nem 
tartja egyeztethetönek, mi azonban nem teszi kétségessé, hogy ez 
idézett rokon nyelvi szavak végzetükkel együtt indogermán téren 
termettek. 

Az utóbbi csoportbeliekhez hasonló alkotásoknak tetszenek 
a kaukázusi nyelvekben: ud g'aina iikráhe» (SoHiErNBR: Úd. 
Stud. 87.), kaitach -/kana, tjana, akusa k-/_a>ia, chürkilin ky^lína 
(k'dna «kráhe»; SOHIEENER: Hürk. Stud. 154.), kubacsi xkiina, 
and khanni, arcsin ^oan, ezachuri k aii (irabei) (ERŐK. 115.), me
lyekben a nn, jn > n, úgy látszik, In helyett való (v. ö. osszét 

"perdix, tetrao Europa3us»; de a MTsz. KASSAI Szókönyvéböl vett 
adata szerint a szabolcsmegyei hérjóka: (ihéja». Csakis ezen a nem 
«perdix» jelentéshez illik a herjókáz, hirjókáz «magasban repül»-
féle értelme (nitt is 'mint egy herjóka fen akar röpülni Galvinus» 
Pázm.; «a levegő égben hirjókáznakf) Pósa; NySz.); mert a fogoly 
éppenséggel nem magasan repülő madár. Úgyanily irányban tanús
kodik a szó fölvehető eredete is. 

MimkUcBi B. Arja ée lto.uk. elemok. g g 

http://lto.uk
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yalo7i (ikráhei) < */aZfl?i; 1. HÜBSOHM. E O . 86.). Fölismerszik ezek
ben a magy. kánya (gánya Györ-m.) (imilvus; weihei) (MTsz.) 
mintaképe, minélfogva az ujszlov. kanja <igeier», cseh káné, lengyel 
kania, kaniuk, szorb kaúa, rutén kana, kanuk, kanuka, orosz kanjuk 
(MIKLOSIOH : BtWb. 110.), melyeknek etimonja a szlávságból meg 
nem fejthető s további rokonsága az indo-germánság terén isme
retlen, vagy a magyarból kiindulva terjedhettek el egyik nyelvből 
a másikba, vagy valamely más közvetés révén kerülhettek a kau
kázusi nyelvek teréről. 

166. Magy. hombár, hambár (hámhár Székelység) <igrana-
rium; kornboden, kornkasten» ; gabona- és liszttartó hambár «far-
rarium» (NySz.); «gabonatárház, gabonatartó épület v. kamarás; 
(G-yörvidék) «gabonaszállító hajó belsejei) (MTsz.). 

< Av. ham-{-Ypo-i'- (iz-usamráenfüllen» = szkr. sam-\-
\/'par- id. =: pahl. an-bastan, ujper. en-basten nanfíillen, anháu-
feni) (prses. 1. enhar-em), melynek megvolt nom. verbaleját tük
rözi az örmény hambár ((speioher, magazin, vorratha régi jöve
vényszó (5. század), honnan: ud hambár «magazin, speicher» 
= pahl., pázend wnbar, ujperzsa anbar, enbar «speicheri) 
(HÜBSOHM. Arm. Gr. I : 178; Pers. Stnd. 216; HOEN 26; ScHnDi?-
NBBiUd. Stud. 82.). 

A magyar hombár, hambár szónak legrégibb adatát a NySz, 
csak PÁEIZ-PÁPÁI szótárából (1708.) ismeri, mégis e szót nyelvkin
csünk keletről hozott elemének kell tartanunk; mert szókezdő 
/i-ját a környező nyelvek megfelelő alakjai nem magyarázhatják. 
Ezek; oszmanli amhar, anbar (< ujper. anbar); innen: bolgár, 
szerb ambar, kisorosz ambar, vinbar, orosz ambar-h^ újgörög á|j.5tápi, 
albáii ambar (isoheune, speicheri) ; csak az njszlovénben ós horvát
ban van még hambár, mely azonban, minthogy e nyelvek a szó
kezdő /t-t nem fejleszthették, bizonyára a magyarból való (MIKLO
SIOH: BtWb. 3.). Már MÁTTCÁS PLÓEIÁN figyelmeztet arra, hogy a 
iíhambnr valódi ópersa alakú szó = zend liambaraiü ,összehor
dani'; össztét ham, szkr. sam, lat. cum és bara, bére, lat. ferre igé
ből; ujpersa ambar ,tele, megtölt')) (Finnít. Törekv. 20.). Eégiségre 
vall a hombár első magánhangzója is, mely a nasalis előtt a-ból 
keletkezve igen emlékeztet az osszétnak ilyen hangfejlödési sza
bályára (pl. Qa&zéi fong nimxU = av. jmfíca-, on ngliedi) = szkr. 
anga-, nom «nameii = av. naman-, k'om (iwille» = av. kama-; 1. 
HÜBSOHM. EO. 86.). 
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167. Magy. hőre (Fertő-melléki tájszó) ((lakodalom utáni 
napon a fiatal pár házánál tartott vendégség; hochzeitschmaus»; 
kérész, hörész, herész 1. ((lakodalmasok, a kik a menyegző után 
hajnalban nagy hejehujával, hegedűszóval bejárják a falut s azután 
meglátogatják az új házasokat)) (Nagy-Kúnság, Eger, Hegyalja); 
2. ((lakodalom utáni napon, v. vasárnapon a fiatal pár házánál 
tartott vendégség!) (Heves-, Nógrád-, Borsod-, Zemplén-, Torna
megyékben) ; lakodalom (Szatmár-m.); hearész «kézfogó, kézfogói 
vendégség" (Gömör-m.); hirc nböjt utáni lakoma a görög szertar-
tásuaknáb) (Kapnikbánya); hérészesek = kérészek ((lakodalmasok)) 
(MTsz.). 

< Ujper. sur ((fest, gelage)), sighnl sur ((gelage, hochzeits-
fest)> (ToMASOH. Pam. 796.) | balücl sir ((hochzeit, verlobungn 
(sir k'anay «verheiraten»), afghán sürafe (plur. siire) id. = pahl. 
sür (imorgenmahl, mahb), av. süirya- ((banqueto DABMESTETER 
fordításában, melyet azonban HÜBSOHMANN (Pers. Stud. 77.) nem 
talál eléggé biztosnak; HOBN szerint (166. 1.) «morgenes8en)>.— 
V. ö. kaukázusi: chürkilin siri (génit, sire) «ehe» (ÜSLAB-
SOHIBFNBR: Hürk. Stud. 167.). 

A. magy. alak szókezdő s > /Í változása magyar nyelvtörténeti 
fejlemény, a mint ezt biztosan igazolhatjuk a vog. sSí, sdt ((siebenu 
alakkal szemben álló magy. hét-nél. A. hangzók viszonyára nézve 
V. ö. magy. sör, ser, zürj.-votj. sur nbieri), vog. sor : sor-vit ((brannt-
•wein» és szkr. süra-, av. hura- ((geistiges getránk)); magy. tölgy 
((eichei) és osszét-tag. tulg, dig. tolge ((eiche)); a hangváltozás alapja 
azonban iráni területen keresendő (v. ö. av. süirya-). A magy. hőre 
véghangzóját az afghán sitra/i-féle bövület teszi érthetővé. B mel
lett a herész olyan képzés, mint erdé-sz, bányá-sz s «lakodalmas» 
értelme az ereíietibb, melyből a ((lakodalom, vendégség» értelem 
bizonyára a hérész-néj), hérész-vendégség-féle összetételek nyomán 
elvonás útján fejlődött. A jelentós ily alakulatát elősegítette az is, 
hogy a hőre alapszó a hörész, hőréz használatának területén jobba
dán kiveszett. 

168. Magy. hős (hess Haltai; hés Zala-m., Me's Göcsej) 1. 
((juvenis; junger mann)) (nnötelen rideg avagy tós feí/e'reí/; eselebs 
seu innuptusi) Oomen.; hős legény ((nőtelen)) Őrség); 2. <(heros; 
held)) (hos cselekedet Pesti); 3. ((futurus, sponsus, procus; der zu-
künftige, bráutigam, freier)) (Páriz-Pápai; NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: chürkilin ghuavza, g'wavza (plur. g'uvzni, 
23* 
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gen. ifmvzala) (imann»,szvanét ghvaé-mareid.(maré «mann»)| 
ovíiz kac, ingiloi Uc id.; mingrél/coct, abcház ^atca <(mann; 
held», láz fcoii «ehemann», khomoli-koci «mann; held» ] varkim 
(javM, kubacsi, kaitach /cofea, akusa ax-gobm «held» ] abcház 
'dhva '((beid.), tabasszarán mur-cjuvi, mur-gUi ((held» (v. ö. az, 
"elörészre nézve: akusa mu/ul, kaitach WMr.c/ttí ((ehemanni) = 
szvanét maré, esecsencz incyra, mar, grúz /c/imaj- ((ehemann» -f 
\mmghül,gili&.]'MoTíSB:s: Kaukas. Spr. 98, 55, 81 ; USLAE-
SOHIBFNBE: Hürk. Stud. 160.). 

Bizonyára azonos e kaukázusi szavakkal az örmény ¥ai 
((valoroso, gagliardo, valente, bravo_, corragioso» melylyel a magy. 
Ms szót PATBUBÁNY LTJKÁŰS egyezteti (Sprachw. Abhandl. 1:17.); 
de nem lehet szó örményből való egyenes ávételröl. Mxnt az idé
zett adatok egybehasonlításából kitetszik, a szó kaukázusi téren 
kétségtelenül eredeti: az alapszót az abcház (iJwa, tab. guvi ala
kokban láthatjuk, a -íi, -ci, -c képzőre fentebb a bogár szó tárgya
lásánál (37. sz.) közlünk több példát. A magyar alak h szókezdője 
r vagy / kaukázusi megfelelés alapján érthető, úgy mint az iráni 
eredetű"/t?ts, had és hamjmáz szavakban; 1. u. i.); a hangzót illető
leg f tó > Ms; egybevethető : magy. és, ess, es «regen» és aba-
dzeoh uaé'xi, kabardin os/^ id. stb. (1. fönt 92. sz.). 

169. Magy. húg (húgo-m; hugá-m Arad-m.) 1. (ooror minor 
natu; jüngere schwesteri); 2. <(soror; nonne.); húgfiá ((consobri-
nus))'(Schlágli Szójegyz. 209, 203 . sz . ; Beszterczei Szójegyz. 23 
17. sz.;NySz., MTsz.). 

< Pahl. yjik, ujper. xüh, yöh, kasani yuh, y^öh, szamnani 
hüsKkmi yőh, yüha, yühek, kurmandzsi yoéng ((schvífesteri) = 
-p&raúyvah, a.Y. ymnha (nom.; tő: -fanhar-) id. = osszét-tag. 
Xo (< *yvd, ^yma, ^yvaha). — Az av. ymnhar- tőnek megfelelő 
alakok: ^ahlximhar, ujper. yivahar, gabrí yöhr, afghán yör, 
OBSzét-dig. yviira, yore, balüeí gvaíiar, gváhar, gőhar, gvár 
(íschwesteri) = szkr. svásr- id. (HOBN 111; JUSTI Hb. 86; 
HÜBSOHM. BO. 70; GEIGEB Í3al. 125.). 

MÁTiÁs PLÓBIÁN is megjegyzi már, bogy: ((magy. _/mi/ = 
párszi khuh, ujper. kim soror)) (Finnlt. törekv. 22.). Tulajdonkép 
pahl. yük a megfelelő alak a -k képzőnek ( = av. -ka) oaszétféle -g 
(-ag, -ag, 4g) változatával, melyet iráni eredetű méreg, üveg, heteg, 
balog szavainkban is tapasztalunk (1. e czikkeket és I-IÜBSOHM. EO. 
93.). — Figyelemre méltók a pamiri nyelvjárások következő ala-
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kulatai: azariqoll ja;/ (yuUh), mindzsaní jáyyá (íjakhivá), szangliéi 
ipá (isohwester» (ezek mellett: vakhi ;/Í'M'(isch-western, szariqoli 
£ajün, víikhi X'üjün "schwester cles manues»; TOMASCH. Pam. 775.)-
Hasonló t. i. ezekhez: 'PY.jq.k, KLY. joqk «altere schwesteri), me
lyekhez v. ö. PV. nq,kw ((tante; frau des onkels», ÉV. akw, ELV. 
oq.hv (1. sz. oqkum) <itante (mütterlicherseits)i», KV. oqkio, ALV. 
^7í, TV. 5 / ( 1 . Bz. a/cemj «schmegermutter (Tem;a, CB°eKpoBKa)». 
Á csuvashan is van: akká fláltere sohwester», melyből: mordM. 
•aka ((álteresehwester; vater-u. mutterschvíresteri) (PAASONEN: Türk. 
Lehnw. 27.). 

A szkr. svásT- (acctis. svásaram) töt tükrözik: votják í^uzer 
(birtokosragokkal: surzi, surzid, surziz v. suzeraj (ijűngere schwes-
teri) I cserem, midr, séSár (TEOJ. 82, 84.), caerM. sostirid. | mordB. 
sazor, mordM. sazir id. (PAASONEN : Kieiellisiá 32.), melyeknek első 
szótagbeli hangzója alkalmasabban magyarázható árja, ^mintsem 
litván alapon (v. ö. litv. sesJí'; tö : seser- (ischwesteri)). így véli e 
•szavaknak viszonyát már ANDBESON (Stud. 244, 326.), míg AHL-
•QüiST (Kulturw. 212.) és TOMSEN (Beröringer 217.) — az utóbbi a 
votjákra nézve cseremisz közvetést vévén föl — a finn sisar, sisar, 
karéi sizar, olonetzi siizdr, észt, vót sezar, s&har, lív aiizar, süzdr 
szókkal vetik egybe, melyek kétségtelenül litván eredetűek. — 
A szkr. svasa nomin. alakkal társítható a luzai és vicsegdai zűrjén 
ioc'(ischwesteri) (WIBD.). 

170. Magy. húgy (elavult szó) <iatella; sterni) (tihold ees 
liívgyak: Inna et stellffii) YesiG.;. tengernek hwgya: maris stella» 
DöbrC); kasza-liúgy (Palóczság) akaszás csillag; orion, jngulai) 
NySz., MTsz.). 

Vogul: TV. khöns, khöné asterni) (úu-khönsét «das báren-
gestirni), tkp. (íjávorcsillag, or. j[00t» = «gönozölszekér»; sal-
khul-khönsét «das siebengestirn)), tkp. «keczerécze-bázacsillag)) = 
fiastyúk) | ÉV. yös «stern)) (csakis az énekekben, mint osztjákból 
való jövevényszó). 

Osztják: ÉO. yös,;;(üs (istern)) (AHLQ.) | 10. /üs, SO, kos, VJ. 
.kq,s id. CASTEÉN, PÍPAI). 

Zűrjén ko^ul,jen-k. (istern)) (jur-jíl k. nsiebengestirn)), voi-k. 
<iplejaden))), koplal- «glánzen, schimmern, funkeln)), kogulös dge-
sth-nt, aternhell)) (WIBD.). 

Votják kigilli. Mai. kigilli, Kaz., Glaz. kiéilÜ «stern)) (in-k 
«himmelsstern)), tarazi-k. «oriongestirn», gok^kuk-k. (ibárengestirn», 
•culpon-k. ((morgenstern))). 
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ÁEJA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK. 

_ Kaukázusi: sapszug JMÜ, tabasszarán xaé, buduch gadí, 
izBek^iaad^, chinn&lug pixmc «stern» (BEOKERT : Kaukas. Spr., 

135.). 
Mesiegyzendö, hogy a chinnalug pijjfttMc szókezdete nem 

eevéb mint a cserkesz nyelvjárásokban gyakori px ( = etimológiai 
értéke szerint: x) frioativa kényelmesebb ejtése, illetőleg a szó 
kezdeten való afféle szótbontása, mint nyelvünkben a karajczár, 
(leréta falaskó (e h. krajczár, kréta, fiaskó) előrésze. Ugyanígy 
viszonylanak egymáshoz: chinn. pixa «hund)> es churküin ^/la, 
ud va czacbur jfoa id. (BEOK. 86.) | chmn. phxu, px^> Vh "fünf.) 
és tabasszarán ym, ud yko^ varkun, kubacsi yu> /.ü id- (u. o. 24.), 
míg a csecsenczben szintén oly szókezdettel: p^ij, phyi'h ( = aba-
dzeoh t'fe, Isabardin tyu, tyjru) id. ! chmn. garm-phxu ((ruder* 
(tkp. (isohifí-schaufeb)) és abcház zúo-kxo, atvur-g/u id. (u. o. 118.). 
Hasonló jelenség, midőn más kaukázusi nyelvek s fc, s) szókezdő
jével szemben a chinnalugban ps, s ennek fölbontásával pis- meg
feleléssel találkozunk, mint pl. ezekben: chinn. -psi, pisi ((pferd», 
= kabardin, sapszug si, sy, ssö, abadzech síi, m, sy, avar. Iák in 
id. (u. 0. 112. és II : 82.) | chinn. pisa <(brot)) = abcház ca (név
elővel: a-ca), abadzech s'afc,cajMO (u. 0.48.) | dhiun. pisla «fuchs.» 
= arcsin sol, ud ssul, buduch cakhul, dzsek sakhul, csecsencz 
cogal id. (u. o. 66.) | chinn. psi «bári) = rútul, czaohur si, karata 
si'i, and sej, kürin sev, ud suii, .ísiiii, tabasszarán see, soje, avar ci 
id.'(u. 0. 43.) I chinn. pso, pMo «drei» = abadzech ssi, se, si, ka
bardin, sapszug si, tabasszarán sibu, subo (u. o. 23.). Éppen ugyan
azon hangelemekben, mint a chinn. pixuno és dzsek gaadí (isternj) 
találkoznak: chinn. pixunc és dzsek//aaíZi, szvanét ghvas nsiem-
bock)) (u. 0. 134.), mely két merőben külömböző értelmű szó bizo
nyára nem azonos (pl.'kópletes alkalmazás révén). A chinn. »i;̂ ttjíc 
((sterni) ilykép kifejlö eredetibb *̂ Mnc alakjával — melyhez képest 
a többi kaukázusi nyelvek ;jfa4C, xac, gad£ alakjai csak olyan nasalis 
vesztett változatok, minőknek fentebb (a gatya szónál: 118. sz.) több 
példáját idézzük — jól egyeznek a vogul khőns, magy. húcnj,*\ 
zürj. ko^ul és votj. kigil'i, sőt ez utóbbiak végzetében is a kauká
zusi -l, -li képzőjét ismerhetjük föl (1. fönt az agár és bogár czik-
kekben: 2. és 37. sz.). Az is javallja a kaukázusi eredet nézetét, 
hogy a finn-magyar nyelvekben egyedül álló permi kod (istern» 
szónak is a kaukázusi nyelvekben akad egyezése : águl, tabasszarán 
/flíZ, rútul ;fade, kürin í//iőíZ, czachur ;(fa« «stern». Talán még az 
ÉV. sq.w, KLV. sgw, EV. sg.u «stern)) (khwq.l-sq,u «morgenstern», 
lt-sq,u (labend- stern») is kaukázusi eredetű: v. ö. avar tcoa, tcm, 

*) L. a vog. né = magy. gy = zürjén-votják g, z hang-meg
felelésre nézve: Ethnogr. 8 : 217. 1. jegyz. 
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ít'tt, karata wa, dido, and ca. Iák tcuku «stera» és -rí képzővel: 
akusa guari, kaitach zűri, iri, chürkilin ur'i (EEOK. 135.). 

BuPENZ (MUgSz. 104.) a magy. húgy ((stella», osztj. -/üs, zürj. 
koí^ul, votj. ki^iHi szavakat a magy. hó «mensis)), finn kun (iluna» 
stb. szavakkal családosítva egy (iugor» k,g„- ducere, splendere» 
töböl származtatja olykép, hogy az osztj. ;̂ ws alapp kvokso (lauromi) 
mása volna. Még nem volt előtte ismeretes a TV. khöús változat, 
mely világosan mutatja, hogy az osztják szó s-je ns (tis) helyett 
való, úgy mint ezekben: ÉV. -/anéi és -/ási «tud; er weissi): v. ö. 
ÉO. -/asl- (ikennen, wisseno; "KV., A L V . nis (tő: nini-) (ifisch-
milch» : v. ö. EO. 'ftisen (imilch der fische»; ÉV. sdns.^ sas «knie»: 
V. ö. ÉO. sans, sas, sas iá.; EV. sms, srs <ibast» = ÉO. se7Ís, .sgs 
id. stb. 

171. Magy. hús (aceus./rás-i_; ocaro; fleisch» (bárámj-hús, 
disznó-hús, marha-hús, vad-hús); tóos «carnosus, carnulentus; 
fleischigi); húsol- <ilefaragja a húst a bőrről» (husalo kes dsealp-
rum»; Schlágli Szójegyz. 1233. sz.; NySz., MTsz.). 

< Av. gcius (nomin. a gav- tőből) 1. «rind, ochs, stier, 
kiihi); 2. (ifleisch)) (tkp. (irindűeischi)) ] pahl., ujper. gőst, kurd 
güst, balücí göst, göM, vakhi guét, mindzsaiií 7-os, szariqoli gii^t, 
sighni goft, afghán rvase (yvaya) nfleisehi) ebből: pahl. f/ö, 
ujper. gciv, kurd ga, afghán yva, balücí göx, vakhi yau, -fii, 
mindzsani yáo, osszót-dig. yo-g, tag. gü-g «rind, kuh, ochsi) 
(HoEN 210, 198; TOMASOH. Pam. 777; GEIGER Bal. 125, Hb. 
227.). 

Megvan lényegében ez egyeztetés BEEEGSzÁszinál (nhíis = 
pers. kusch, hindost. huz, huss ; Áhnl. d. Hung. Spr. 103, 133.), 
valamint MÁTYÁS PLÓEiÁNnál is (ahús = ujper. kúst, gúsU; Magyar
árja Nyhas. 13.). — Végzetében a magy. hús az av. gaus alakkal 
egyezik, szókezdőjében pedig (melyet r/-böl fejlett;- alapján magya
rázhatunk) osszét hangsajátaágot tükröz, mely nyelvben t. i. az av. 
g szókezdőnek dig. y, tag. q a azabályos mása, pl. dig. yo-g, tag. 
qü-g ((kuh, rindi) = av. "^gava-ka- (1. fentebb); dig. yar, tag. qann 
(cwarmi) = av. garema-,- dig. yesa, tag. qis (íborstei) = av. gaesa-; 
dig. yos, tag. qus «ohr» = av. gaosa-; dig. yun, tag. qiin <(haar, 
farbei) = SLV. gaona- (ifarbe» (HŰBSOHM. EO. 32—34, 99.). Ugyanily 
hang-megfeleíést tapasztalunk a magj'. had, hagy-máz és iráni 
megfelelőik közt is (1. e czikkeket fentebb). 

Bp úgy, mint ezen iráni szavakban, a wrind, ochs» szava 
szolgál a ((rindfleisch)) jelölésére az orosz govjaá^ina szóban (v. ö. 
észlosf. gov^do, or. govjado ((0chs»; MIKLOSIOH: EtWb. 75.) s azt 
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vélem, hogy üy alapon a rokon nyelveknek néhány más dhúsi) 
szavát is megmagyarázhatjuk. Föltűnően hasonlít ugyanis a vogul-
han ós osztjákban az ÉV. nq,ivéll, naiűl, KLV. nout, KV. noul, PV. 
nq.ul'ÍY-nűuli SO. no/ej, mrej Í?ÁT?AÍ), nögoi (CASTB.), 10. nögo, 
nöga (CASTE.), É O . no]-a, noyi «fleisch)) (AHLQ.) előrésze a középobi 
osztják nox, VJ.w"//, ^O-no^, nou^ (PÁPAI, CASTB.) «elentier; jávor» 
(v. ö. KV. ̂ noii (íjávóresiliag, gönozöl» = ÉV. sfrp-saw djávorcsil-
lag», or. JiocB <ijávor)) és (íjávorcsillagi)) szóhoz, mely állat jóízű s 
szárítva is élvezhető húsa miatt (or. jiocHiia njávorhúsi)) az 
éjszak vadász népeinek ma is legbecsesebb vadja; a réntenyész-
tés meghonosodása előtt pedig mindenesetre a legjelentékenyebb 
húsadó állat volt. Ha e szavak tényleg összefüggnek, az utó'részt 
(melyet képzőnek nem tekinthetünk), a oserM. oh- (dleiscb, rind-
íleischi) (TEOJ.) szóval vethetnők egybe, mely talán utórésze a 
mordB. .sw'fii',s'it-'?í'iiiiordM. siyaí ((fleisch)) (PAASONEN: Mordv. Lautl. 
79.) = cser. sil, cserM. sBl, sel, votják •̂̂ °?, Kaz. éil id. szavaknak 
is; V. ö. az előrészre nézve mordE. úaja, mordM. sava nziegen 
(PAAS. U. 0.33,).'>') Egészben azonos a vog. nq,wct, osztj. noyjjtúoyej 
alakokkal a zürj. jaj nfleisch)) (jaj-li «leib, körper)»;/í «knochen))), 
mely assimilatióval ''^naj, "^r'ial! helyett valónak veendő. Külön szó 
azonban a zürj. jőz avolk, leute, genossenschafti), melylyel BUDENZ 
az itt említett vogul-osztják és zűrjén szavakat a magy. nyáj agrex 
herdei) hozzávonásával rokonítja. Ez t. i. nem más, mint a magy 
íz (ímembrum; gelenk)) zűrjén mása, mi kitetszik a votják jo^ «ge 
lénk]i következő értelmi fejleményeiből: 1. «paar; was mit einer 
person, od. einem gegenstande in gleichen verhiUtnissen- ist» 
%. joz-halih «altersgenossen» (kálik «volk))); v. ö. magy. %z (igene 
ratio; verwandsohaftsgrad, geschlecht)) (harmad íz dtertia gene 
ratio»; NySz.). 

171. Magy. husáng (Kemenesalja) dbajlós csihar, hajlós 
tölgyágból verő eszköz)),,(Csík-m.) «vesszöi>, (Duna-mellék) «nagy 
bot, gerundium)) (Eégi Tájszót.), (Gömör-m.) husáng «dorong)) 
(((mondják azt is: ,nagy husáng legény')); Nyőr 22 : 286.), husdngol-
((megbotozni, elpáholni, elvesszözni, jól elverni)) (Eégi Tájszót.). 

•") PAASONEN a mordvin szót a finn silava, silevd ((fett, speek» 
szóval veti egybe (Kielellisiá 31.) metathesis fölvételével (úgy mint 
a mordv. kával ((weihes és kalava id. alakokban); de a rokon nyel
vek megfelelői (cser. .^Sl, v. siJ!) inkább a mordv. éivol! hangzása 
nyomán érthetők; ha előzményük a f. silava hangzása lett volna, 
magánhangzót kellene a szóvégen találnunk. V. ö. a finn szóra 
nézve: zürj. sil (ifett, talgí (WIED.), 



MAGYAR SZÓJEGYZÉK. 361 

< üjper. göSank, gavsank (éj^ih. ,>iU^jU) dstimulus 
cuspide ferrea instructus, quo asini et boves impelluntur» O^ÜL-
LEES II : 626.) = gö, gáv «rind» + sa7~ik (inimium studiumx 
(tehát tdk.: «marha-ösztöni)). 

Már BffiREGSzÁszmál említve: npers. guschank eine beugsame 
Tuthe = husáng)) (Aehnl. d. Hung. Spr. 167.). A hangfejlödés az 
elörészben ép olyan mint a hús szónál (1. fent 171. sz.)'. A nép
etimológia közreműködésével lett szokatlan metathesisael: suhdng 
(Vas-m., Szatmár, Szabolcs), suhang (Háromszék): v. ö. suhog (a 
vessző, mikor vele ütnek). 

173. Magy. hülye (X^alóczság) diízott disznó; gemastetes 
sohweini) (MTsz.); a köznyelvben ; ddiot, eretini) — gölye, gőjje, 
gője, gője, gönye, günne (Székelység) «nőstény disznó, kocza; mut-
terschweini) (MTsz.). 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben : abcház -/ua, yva (BROK.), 
Ka (ÜBLAE-SoHiEFNEB: Abchas. Stud. 46.), sapazug kö, kabardin 
50, abadzech ko «scbwein»; képzőkkel: osecsencz ha-qa, yja^ka; 
mingrél ghe-£i, láz ghe-dM; gniz gho-ri, ingiloi gho-r <(schwein» 
(BEOICERT: Kauk. Spr. 126.). 

Számbavéve a csiika, kocza és konda disznónevezetek kauká-
zuai eredetét (1. i. 59. az. és. alább), az itt idézett alakok ugyanezen 
nyelvterületen sejtetik hülye és gölye szavainknak is származását. 
Ehhez csak azt kell fölvennünk, hogy mint egyéb esetekben igazol
ható, volt a ghe-£i, gho-ri képzések mellett ama nyelvjárásokban, 
melyekkel egykor a magyar érintkezett, -la, -le, -li képzős változat 
is (1. e képzőre nézve fent az agár és bngár caikkeket). így a hülye 
és gölye egyazon szónak külömbözö kaukázusi nyelvjárások révén 
került alakjai volnának; v. ö. a szókezdőnek itt föltett váltakozá
sára nézve: agul/aíZ, rútul ^ade ((sterni) = kürin ghed id. (EEOK. 
135.) I tabasszarán ^aJ nsterni) = buduch gadá iá. (u, 0.) | Iák 
qun (isteini) = kürin %kghvan id. = águl goan, goim, gan id. 
(134.) I varkun saldan (istahL) = kürin hildan, czachur yaiidan 
id. = dzsek galdan id. (139.) | arcsin kiite dbaumi) = ud ^ud id. 
= avar ked, ghvet, ghojth id. (44.). A gönye alak viszonylása a gölyé-
hez olyan mint : kígyó, kijó > kényó. 

11^. Magy. hűvös, híves, székely hímes, himes (Csík-m.) «fri-
gidus, algidus, frigidulus; suavis algor, amoenum frigus; kühl, 
etwas kait; erquiekende kálte, kühle» ; hüvöske «frigidulus, etwas 
iühl)). — hűt- (hyvSit DebrC, hüvét, hívét Páriz-Pápai, hüvít 
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Pázm.) (írefrigero; (trans.) kühlen, erkühlem) ; hiil- (hyueímvQ.^ 
hfmíl Pázm.; hiviil Palóozság, hívül Baranya-m.) trefrigeo, refrige^ 
ror; (intrans.) erkalten, auskühlen»; hülemed-ik, hüleped-ik chűl, 
hűsül; kiihl werdenn (Szatmár-m., Székelység); hivedez-ik (Sop-
ron-m.) ((fázik; kíilte fühlen)) (NySz., MTsz.). 

< Szkr. Mm- (instr. -á) «kálte, frost» ; himá- (nom. •&&) 
(ikühlung; frost», (nom. -ám) «8ehneei) ; (adj.) akalt, kiihli) 
(GRASSM. Wb. 1665—66.) || av. dm- (nom. zyao) dwinter, winter-
káltei), zima- (nom. -o) (cwinter; jahr» (JusTiHb. 125.), pahl. zim 
id. — lat. himus: bimus (izweijáhrigu ( = bi-himus), gör. Súo-
)(t(j,o(; (ihibernua, procellosuBö (GEIGBE Hb..243.). 

A magy. híves, hivés, székely Mmes, himes változata igazat. 
ad FiÓKnak, ki ez adat tudta nélkül a híves-t a szkr. hima- szóval 
egyezteti (Árják és Ug. 21.). Kz m > v változás itt ép olyan, mint 
az ugyancsak árja eredetű név óa kevés szavakban (1. ezek czikkeit 
alább). A szókezdő h változat eredetibb sibilansból magyar nyelv
történeti fejleménynek veendő (1. fönt a hang, hét, hív, hideg-
és köre czikkeket). A híves, hívül, hűt alapszavának értelme az árja. 
megfelelők tanulsága szerint: «kálte; kalti). — V. ö. a kauká
z u s i nyelvekből: ingüoi civi, grúz civi, civad, civia, sapszug si, 
kabardin sy'a, abadzeoh .S'C-Ö, siko (ikalt» (EEOKEET : Kaukas. 
Spr. 168.). 

Figyelembe jöhetnek a magyar szófejtés szempontjából az, 
iráni zim-, szkr. him- tőnek következő alaki és jelentésbeli változatai, 
illetőleg bövületei: vaklií zam,Bzanqplí zaman «schnee» (pahl. zam 
«-winter», ujper. zam, zem «kálte)); v. ö. av. zyao «frost, winter»,. 
melynek acousativusa zyq^m, a zimö genitivus mellett) | hindu: 
Műxl zaim, zim, zem (ischneei), kistwari himan, hiwdn ((lawinei), 
sinagí/tmm «schnee» ] sighni «í?7i3̂ , zing «schnee» {•= osszét:tag. 
zimag, zimdg, dig. zumag, zumdk <iwinter»), melyekhez hasonló, 
jelentésfejlödések az ugyanazon tőből való örmény jiitn (gen. 
^ean) «schnee» = gör. •)(ttí)v «schnee» szóknál is jelentkeznek 
(v. ö. •)(st[j,ü)v nwinterwetter, sturm. u. regen»; lat. hiems, szláv 
zima, litván iéma <cwinter» ; 1. TOMASOH. Pam. 755; HOEN 147; 
HÜBSOHM. Arm. Gr. I I : 470, 471; EO. 40; Pers. Stud. 70.). Ezek 
t. i. azon sejtelemhez vezetnek, hogy a magy. hó (tő: hav-: aco. 
hava-t, plur. hava-k) (inix; schneei) szó = melyből: havas (hovas 
Esztergom) cmivosus, ningvidus; alpesi), havaz- (hovaz-, hoaz-
Brassó-m., Moldva) (ischneien» (NySz., MTsz.) — a hives alapszava, 
mellett ugyanolyan változat, mint az árja zim, him mellett az ü'án-
ság zam szava, vagyis a két magyar szó egyazon árja tő külömbözíJ 
alakjainak tükrözése. Megjegyzendő, hogy a lapp sueve «schnee», 
Fm. suöwwe (igemiach von wasser u. schnee, melyekkel BUDENZ a. 
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magy. hó «nix)) szót egyezteti (MügSz. 136.), eredetileg magas-
hangíi s inkább a finn hyy nreif, schneebreiu szóhoz Tonható 
(I.WIKLXJND: Urlapp. Lautl. 316. és fönt a hideg czikket: 163. sz.). 
Még kevésbé tartozik ide a BüDBNztöl egyeztetett finn siive- (nomin.' 
suvi) <(Sommer)>, mely a vogul tü-w (isommer* rokonságához 
tartozik. 

175. Magy. id, üd.- id-nep, üd-ne'p {WívG., PeerC, Sylv.) = 
= innep, ünnep nfestum, feriíe; festi) (vagyis: Hd-nap) — idl-
üdől- (PeerC.) = üU-, ül-: ünnepet üllük aferior, festum diem ce-
lebro; feiern» (nudwliuk az wdnepeih» ; Komj.) — idvez, üdvöz: 
(isospes, salutatus, benedictus; selig, willkommeni) (üdvös légy! 
((salve, salvus ais!» iduezzek legyetek! GömC); üdvözöl, idvezel-
((saluto, benedico; begrüssen, willkommen heissen* ; üdvözít-, 
idvezít- (isalvo, beo, salvnm facio; selig machen»; üdvözség, üd
vösség, idvezség (isalus; heil» —egy-hdz (ygyhaz, yghaz ÉrdyC, 
DebrO.) ntemplum, ffides; kirche, tempeh) ( = Hd-hás) ; egy-kő,. 
igy-kö (régi okiratokban: Egki, Eg-kü, Ig-kü) = Hegykő (helynév), 
németül: «Heilig-stein» (NySz.; FIBIIN ISTVÁN: NyK. 7 : 120; 
BuDBNZ: MUgSz. 807.). 

< Szkr. id- (nomin. idei) «verehruűg, preisi) (tdya, idia 
(izu verehren, zu preisen, verehrungswert))) ettől: id- nflehen, 
anílehen, anrufen, bitten, auffordern; verehren (ein göttliches 
•wesen durch opferhandlungen); preisen (durch lieder); etwas 
(dem gotte) weihem) ; prd-id- «verehren, preisen» (GEASSM. Wb. 
230, 231.). UHLBNBEOK szerint e szkr. szó a gör. cikSaÍMiü «lasse 
wachseni), aXSTjaxw dwachsei), lat. alö «ernáhre», gót alán 
(iwachseni) családjába tartozik s (Z-je = idg. Id (EtWb. 23.). 

E szerint magy. id-nap eredeti jelentésében annyi mint : 
((tiszteletben tartott, v. istennek szentelt napi), égy-ház : «istennek 
szentelt ház, v. imádság, istentisztelet házán, nd-vez légyn pedig: 
((magasztalva, dicsőítve légy!)) Alaki szempontból megjegyzendő, 
hogy d-s változat (nadá- sehilfrohri) = magy. nád; 1. alább) van a. 
szanszkrit lingualis cl esetében a szkr. nadá- ((schilfrohr)) szónál is 
(1. ehhez még fönt a fazék czikket.*) — ü j a alapon magyarázhat
juk az id-vez, id-vez utórészét is, melynek másai, mint részben 
már BuDENz is kimutatta (MügSz. 808.), a rokon nyelvekben: zürj. 

*) A szkr, td- szóhoz vonja a magy. ití-vezeld részét már 
KÖEÖsi CsoMA (1. DUEA: K. CS. 5. Dolg. 416.). 
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vi^: éon-vii (igesuüdheit, unversehrtheit», gon-vic^a «gesund));?)%'(i 
űl'an'í (ibist du gesund ? (grassfonnel)»; vic-ko dárche, tempels; 
vis-wu <igut, landbesitzi) (mu (dand, erde»; v. ö. magy. jószág, 
űém. gut) ; vicmöd- «zuteilen, versében, versorgen, aushelfen mit 
etw., leiben, belohnen» (burön vicmödni «beglücken»); permi ÍJÍC-
ku, vic-kua (ikirche, tempei» (WIBD.); innen átvéve: ÉO. viéa, ma 
ogruss beim begegnen od. eintritt in ein haus» ; vsa veri- dgrüs-
seni); usa iila, v. viéa ulaf <isei gegrüsst!>); vuskuv, uékuv (ikirche» 
(AHLQ.) I votj. •yoa'o: voéo karme, iec-voéo kar(hie (K&,z.), Glaz. voéo-
buro karini ((jemanden begrüssen, bewilkommen». Megfelelnek 
ezeknek: av. mrefeíi-(nomin. maso. vanhus, neutr. vohü) «gut», 
comp. vahyah-, pahl. (comp.) v3h, vehih (superl. vahist = av. m-
hista-), ujper. (comp.) bih «besser; gutu (superl. bilmt, hehist 
(iparadiesi); GEIGEB Hb. 316; HORN 55, 56.) | szkr. DÍÍSM-*) (adj.) 
(ilioht, herrlich; gut, fromm (von mensohen); gut, heilsam (von 
sachen); vam (neutr., nom.) das gute, besitztum, habé, reichtumi); 
vásyas (comp.) (ibesser, wilkommener; reicher, glücklicheri); 
(neutr.) nhöchstes glück, od. heib) (GRASSM. Wb. 1234, 1239; 
XJHLBNB. BtWb. 279.); mert hogy a zürj. vi^. votj. voéo szavaknak 
alkalmasan tulajdonítható <(jó»-féle alapértelem, kiviláglik abból, 
hogy a zürj. viga olaní kérdő köszöntés votják megfelelője: 
^ec-na-a? (Sar.), Kaz. deó-a? v. dec uHiskod-a? «geht's dir gut? 
biat du gut?II (találkozáskor való köszöntő) s hogy az elhomályo
sult értelmií votj. voéo éppen a ojó» jelentésű ^ec és bur szavakkal 
társul összetétellé. A zürj. vié-ko «kirohe.» kifejezés analógiája az 
ÉO. jemin-xöt ((kirehen, tkp. nheiliges haus» (jemin dheiligi) ettől: 
jem «guti>); végűi ugyancsak a (ijó» alaj^jelentést tükrözi a vicmöd-
((versehen, versorgen, aushelfen, belohnen» ige is, melynek értelme 
tulajdonkép: (ijóval ellátni, vkinek javát eszközölni; begütigemi. 
ügyane zűrjén votják szó « > & hangváltozással jelentkező válto
zatai (1. fentebb a hal czikket: 28. sz.): votj. mbas «sei gesund; 
újxb SflopoBí)!!), melynek sa- előrésze a tatár saw, say «gesund», 
a mint kitetszik következő tavdai vogul megfelelőjéből: sq,io-vitcn 
q,lánten-U ? ahist du gesund, heil? (JKHBOH, 3íi;opoBoíi HtHBeiuB-M? 
köszöntés) | (a votj. éa-hatt utórészének megfelelő régi permi átvéte
lek :) ÉV. pasii, KLV. pám, 10. pet'a, pe-da (OASTE.), V J . pőte (PÁPAI) 
((grussformel (beim begegnen))), melyekben az -a véghangző nyil
ván a vogul -a? kérdő szÓ08ka(v. ö. votj. §ec-na-a? dec-aí). Alaki
lag a zürj. vig, votj. voéo úgy viszonylik az av. vanhu-hoi, mint 
votj. mreé, saris, zari^ «meer» az av. zrayanh- (zrayah-; nom. 
íraí/ö = óper. draya-, ujper. daryá (ímeern ( = szkr. gráyan- «aus-
gedebnte fláchei)) szóhoz; vagyis bennük a 3, é, 2'eredetibb nz 

*) E szkr. szót UHLENE. a gör. SŰQ, 'ÍJŰ<; «gut, tüohtig", eu 
(adv.) nguti) szóval veti egybe. 
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(ns) helyett való, a mint az av. fih (h) előzményét a szkr. s meg
felelővel szemben joggal föltehetjük. A magánhangzót illetől""-
megjegyzendő, hogy az eredetihez közelebb álló ejtésben van meg 
avotj. sa-has, vog. fása, pasa, magy. -vez, --Í/ÖÍ; alakokban azon áija 
(iráni) alapú a ~ a hang-megfeleléssel, melyet számos egyéb esetben 
is igazolhatunk. A^votj. roio szemben a s'a-5«s végzetével úgy látszik 
a vanhtí- neutrumának a vohü (nomin.) alaknak mása s hozzá ké
pest a zürj. vij olyan alakulat, mint: zürj. inéki (ipocke, blattcD) 
a votj. j30^H id., zürj. gií dschreibeni) a'votj. goé-t- (vog. yans-) 
id,, zürj. vig- «halten, beobachteni) a votj. vof, vof, voé- id. ala
kok mellett.*) Arra nézve, hogy ide tartoznak' (theiiiger tag» alap
értelemmel a «böjt» jelentésű zűrjén vi^, votj. vii. BO. vis, né 
vogul pis, orosz-lapp ^pajSse, jjoiss, finn pyha szavak is 1. fönt a bfljt 
ozikket (43. sz.). További rokonsága ugyané szónak: TY. pis age-
sundi) I mordM. péck-, piák- «zu etw. taughch sein; heilen, gene-
seni); peckaft- (iheilen. gesund ms,chem>; peőkájks <ijóravaló» (afp. 
((haszontalan))); mordE. JJÍC/C- "genesen, heilen)), pükaft- (dieílen 
(trans.)»; v. ö. magy. gyógyul-, gyógyít- a jó ((boniis)) alapszóból s 
szintígy: votj. burmi- ((genesen, gesund werden» ós barmit- ((hei
len)) ugyancsak a bur ngut)) szóból. — Alakban és jelentésben 
közel áll e szócsaládhoz : permi vei, zürj. veJa «hell,' glánzend; 
heilig)) (veia dir ((feiertagszeit)), veza Zzm'((sonntag; woche)); ve£a-
iira ((heilig))), vezaal- ((heiligen, heilig haltén)); veíamöd- nheih-
gen, weihen (WIBD.). Itt az alapjelentés a ((hell, glánzend)), minél
fogva egybevethetők: szkr. vas-, Ms-(prees. 3. ucchati) (deuchten, 
aufleuchten, hell werden)) (nom. verb. us, usds ((morgenrötei); 
GBASSM. Wb. 1229, 267.) | av. vanh- (prsss. 3. usaiti) (deuchten, 
slrahlen)) (vJaiih-, usah-;-aom. usao ((morgenröte)) = szkr. MSH'S-
id.; GBIGBB Hb. 316, 213.). Megjegyzendő, hogy ugyané szkr. vas-
igóböl származtatja GBASSM. a vdsu ngut)) szót is, melynek t. i. 
szintén (ilicht, herrlioh)) az alapértelme (masc. plur.. odie lichten' 
herrhehen, guten als bezeichnung der götter überhaupt»; GRASSM. 
Wb. 1234.). Zürj. vig és vez tehát, ha e szófejtés helyes (?), ugyan
azon árja szónak külömbözö viszonyok közt történt átvételei vol
nának. 

176. Magy. idegén, (ydekm Beszterczei Sz:ójegyz. 51. sz.; 
klegen Heltai, Melius) ((alienusj alienigena, hospitus, estrarius, 
estraneus, hospes, hospita; terra alinea; fremd, auslándisoh, 
fremde» ; idegenség ((peregrinitas; alienum, obsonum; aufhaltung 
an einem fremden ort; fremd, absonderlich)); idegened-ik ((alienor, 

*) Avagy zürj. vig = av. vahyah-, szkr. vasyas- (comp.) ? 
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avertor: entfremdet, ahgen^eigt werdem); idegenít- (calieno, ab-
alineo; entfremden, entausserni) (NySz.). 

V. ö. njper. dihgan, régebben dihkan, gelani dehkan apa-
ganus, rusticus, vicanus, agricolai) (VULLEES 942.); sdorfbewoh-
ner» (innen: axaJo dihqm idand-edelmann, ortsvorsteher,bauerii; 
örmény de/i/caw-wí'iMK. «das dehkan-amt»); alapszó: ujper. dih, 
di/í, pazend á«/i ((dorf», balüéí díh, deh dand, gegendi) = av. 
dafjju-, danhu- (nomin. -us), óper. daJiyw- dand, gau, bezirk)) 
(HűBSOHM. Arm. 1:139; HOEN 131; JUSTI Hb. 144.) = szkr. dd-
syu- «die volksatamme, welcbe die götter nicht verehren, die un-
gláubigen (dem glaubigen arier, ária, gegenüber, gestellt»; 
GBASSM. Wb. 584.). 

Az av. dayyu- összetételei: a-dayyw- «einheimisoh, der im 
lande ist», antare-dafyu- ainnerhalb des landes seiendi), uz-dafyu-
(lauswártig)). (JUSTI Hb. 51,17,61.), minő az öxmQnj nMeh iifreiad-
ling)) is, mely t. i. eredetije gyanánt óperzsa "^niídahyu- ader aus-
serhalb seines landes ist» összetételre mutat (HŰBSOHM. Arm. Gr. 
1 : 203.). Hasonló összetétel másának gondolhatjuk a magy. idegen 
(ideken) szót, melyet akülsö, v. más vidéki» alapértelemmel ma
gyarázva így taglalhatunk: i-degen, s ekkor az utórész jól egyez
tethető az ujper. dihgan, dihkan, dehkan szóval, számbavéve, hogy 
ennek jelentése voltakép általánosságban: "landsbewohner, zum 
lande gehörigi) (v. ö. hazar-gán «kaufmann», ettől: bazár nmarkti); 
1. HOEN 119.). Az elörészt illetőleg tekintetbe jöhet az av. uz-
dafyu.-, pahl. uz-dihík «aus"wártig», a midőn a magy. idegen, üdegen 
alakot az árja eredetű méh, éh, juh, düh szavakban is mutatkozó 
s, z (s, z) > h változással "^üh-degen (= középperzsa ^uz-dehkan) 
előzményből kellene levezetnünk; de lappanghat benne az av. 
anya, pahl., pazend an, han (osszét inne, inna) (landereri) szó is B 
ez esetben: idegen < ^édegen, "^éndegen ( = középperzsa *an-deh-
kan); V. ö. az nd > d változásra a liad, kőd és gödör czikkeket 
(u. i. 114, 133. sz. s alább). Talán éppen ez az összetétel a vakhí 
andag, szariqöli indi^ ssklavei), melyet TOMASOHHK av. "^^han-dcr/yu-
«zur gesammtheit der unterworfenen, zum sklavenstand gehöiigs 
másának tart (Pam. 776.). — Az av. dayyu- van meg valószínűleg 
a votják Md!ok, líaz. kicd'ok (iferneu : kid'okin «weit, in der ferne», 
Mdlokd dweit hin, in die férne», kid'okis «aus der férne» szó utó-
részében is, a mely fölvétel mellett a ku-, ki- elörészt az osztj. 
(ÉO.) yü,-yuv (ilang, weiti), (10.) ^tíit dangentfernti), mordv. toa-
fca, lapp Att̂ /cő (dongusi), &mi kauka (kauka-maa «terra remotau, 
kaukana (iprocub), kau'aksi <iweithin») szavakkal azonosíthatnók 
(L BuDBNz : MTJgSz. 116, 17.). 
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177. Magy. fn^ in (aec. ina-t, plur. Í7ta-kJ «nervus; capreo-
"lus, clavicula; spannader, nerv, sehne; ranken (NySz.); (inövény-
;Bzár, inda, kocsány; ranke» (ssöllö inci, tök ina, dinnye incí: Gö
csej, Székelység); diálókeretűl szolgáló vastagabb kötél, vagy 
.zsineg; horgoknál az a zsineg, melyre a pelle reá van burkolvai); 
(Eábaköz) «aásból sodort kötélféle, a melyet a gyékény-szövésnél 
használnak)) (MTsz.); hdló-ín «tomex retibus perficiendis; netz-
spagati); Msos-m nmusculus, pulpa; mtiskeli); halló-ín nnervus 
:a-udiendi; hörnervi) (NySz.); inadék «lábikra)); inal- (igyorsan 
lépked, gyalogol)); el-inal "eltakarodik, elszalad)); inas hús «mó-
•csingi) (MTsz.). 

Yogul: ÉV. tan, KLV., KV., PY. tm, TY. tan aader, sehne; 
:zwh-n aus fasern der sehne D ; ÉY. sankwéltép-tan asaite, darm-
saite)); tánifi «aderig; mit saiten versében)). 

Osztják: ÉO. lön itader, sehne, saite)) (AHLQTJ.) | S O . lm, 10. 
ton «sehne)) (CASTB.). 

Zűrjén sőn nader, nerv, sehne)) ; kilan-sön (inerv)); söna, 
.sönja flgeadert, adern od. sehnen entbaltend)); sönöd (imiaskeb) 
(WIED.) II votják smi «sehne, ileohse)). 

Cserem, sön, cserM. sün (inervus)) (NyK. 4 : 383.). 
MordM., mordB. san «sehne, adei)); koéke-san «sehne)), ver-

san (lader)) (NyK. 5 : 198.). 
Finn suone- (nom. -nij <ivena)) (líveri-s. id.; liha-s. ímer-

vus)>) I észt sőn (gen. söne) «ader, sehne, muskeb). 
Lapp: Svédlp. suona, suon nsehne)) ; suonak, süönak (déli) 

(iseil od. zügel aus sehnen geflochten)) (HALÁSZ) | Fm. suodna 
(Isehne)) | kolai shm, sünn, suonn «sehne, ader; aus sehnen ge-
machter faden ; faden; zwirn)) (GBNETZ Wb. 86.). 

< Av. sna- «selme, darm)): gava-sna nsehne, darm eines 
rindes)) {gen. gavasna-he; gáo,tö: gava- arind))), snavya «aus 
sehnen, dármen bestehend)) ; ebből sna- ddehnen)), honnan 
egyszersmind: av. snavar- «sehne)) (úgymint: dasvar- «gesund-
heit)), uru&var- <(wachstum)) eziektöl: das- «gesund, reich sein)), 
urwd- (iwaehsen))) = osszét: dig. nawr, tag. nvar, nuar <iaderi), 
gör. v£öpov = ófelném. snuor «schnur, bánd, -seib) (Jusn Hb. 
301, 103 ; HÜBSöHM. EO. 50.). — Y. ö. szkr. sndyii- (nom. fem. 
snayiu, neutr. sndyu) nband, sehne (ani körper ti. bogén))), 
•snávan- (nom. snava, snavá) «band, sehne)) (UHLENB. EtWb. 348.). 
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L. MügSz. 817; továbbá HiLÁszuak s z a m o j ó d egyezteté
sét (NyK. §3 :270.): JurS. íeaw, íea, te, tön, teán, ti', ti nider, 
sehnes; TavgyS. tán, JenS. ti', ti, OsztjákS. ten, cen, ciin, édne id.; 
KamS. tíien (mngetrocknete sehnei). — Egy av. .sna-íele árja szó. 
átkerülve a finn-magyarság terére itt szabályszerüleg nyerhette a 
szókezdő mássalhangzó-csoportot közbevetett hangzóval eloszlató, 
alakját, a midőn természetesen ama segédhangzó lehetett akár e, i,. 
akár u, a-féle, úgy hogy ebből folyólag a vogul tcín, ten, tán (az 
ismeretes s > í változással), permi sün, son, cserem, sön, sün 
magashangúak, míg az osztják ton, lön, Ián, finn mone-, mordv.. 
mn s a magy. In (tö: ina-) mélyhangúalí. Hogy árja eredetű ma
gyar szóban is elenyészhetik, ép úgy mint eredetiben, a kezdő 
sibilans, az arany, ér és ezer szók szolgáltatnak további biztos ada
tokat (1. fönt 14, 89. és 97. sz.). Közönséges eset idegen szókban 
is, hogy a vogiil-osztják eredeti rövid töhangzót hosszúvá fejleszt 
(pl. ÉV. amfér = tat. ambar nmagazin, kornboden» ; KV. oq,tém, 
'BN.atém «mensch; volki) = tatár adam, ddám; y/in (ifürst» = 
tat.jlfíiM, KV. khölé-/ nvolki) = tat. kálik); de föltűnő a mordv. 
san mellett a finn suone- diftongusa, melyet ugyanazon — még 
homályban levő — ok idézhetett elő, melynél fogva a mordvin sal 
(cserem, san-kil, sin-Sal) (isalz)> szónak is finn mása: sxhola (észt 
söl, lív suol, vót söla, vepsz sola); v. ö. ennek kapcsolatait az indo
germán nyelvekben : lett sáls, gör. aX?, lat. sal, gót salt, ném. sak, 
örmény ai, szláv solh stb, — Számbavéve a votj. son <iflechse (mó
csing)!) jelentésót, továbbá a magy. inas hús nmócsingi) és húsos ín 
(imuskeli) kifejezéseket, mint az osszét 7iawr, nuar változat közve-
tetlen átvételei látszanak ide tartozóknak az EV. úári', úq,n', EV. 
?íön, KLV. nán, TV.'/taro nknorpel (xptim'í.))) (pall-nári' "ohren-
knorpeb), nol-ú. «nasenknorpel)), •/ul-ú. «halporczogó» ^ ELV. 
pal!-nári,IiY. pciH-úeri, PV. pdH-náré nfülporczogó))) és ÉO. nor 
(Iknorpeb) (AHLQ.). Végül megemlítendő itt azon lehetőség, hogy a 
háló-ín összetételben szereplő ín — melyhez a «növényszár, inda, 
kocsányi) jelentésű ín is szorosabban csatlakozik — nem azonos a 
(inervusi) jelentésű íra szóval, hanem ettől eltéröleg a szkr. yüna-
(nom. -am) <iband, sohnuD) (ettől: yáuti, yuváti «bindet an, ver-
bindeti); ÚHLENB. EtWb. 240—:l..) mása. Áz in-da szerkezet utó-
rósze talán & fiatal szóval azonos (I. fentebb —. sz.), úgy hogy az. 
egész szó a hangya < hangyái, körte < körtvél.y stb. végzetváltozá
sával Hn-dal, "^ín-tal helyett való volna. 

178. Magy. ín^, ün (acc. wneeth EestC.) aservus; sklave)); 
ínség (ŐJiseg DöhiC, iinseeg SándorC.) (iservitus, servitium; skla-
verei, knechtschaft» (iSfySz.). 

< Av. yuvan- (yvan-), yün- pahl. yuvan, ujper. ?juvan, g'aván,. 
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<^evan, mazandarani ^avőn «jung, jüngling.) : innen átvételek : 
Irard 3uvan. afghán, balüői ,java>i id.; örmény yavanak, yovanak 
(idas junge (von eseln, pferden etc), füllen» (HOEN 96; HÜBSOHM. 
Arm. Gr. I : 198.) || Szkr. yúvan-, yün- (nom. yúva) «jung, 
jügendlioh; (maac.) jüngling, jungermann, junger held» (GEASSM! 
1133.); lat. iuvenis, iuventa, litv. jaunas, ószlov. jun% (.jung», 
Wb. junom «jüngling» (MIKLOSICH EtWb. 106.). 

Bízvást fölvehetjük BuDENzzel (MUgSz. 817.), hogy a ré^i 
ín, űn (iservus jelentésének «iuvenis« lehetett alapja, hiszen «ser-
vua» jelentésben alkalmazzuk eléggé a legény, fiú, apród neveket 

c/ar^on; vog. yum-pi' stb.) 
dívnak a hasonló kűejezések. így fogván föl a dolgot, "a ínagy. ín, 
iín alakilag jól _egyezik az árja yuva^i- «iuvenia» szóval, a micíön a 
hangzónak labiális színezetét (űnség, önség) s magashangúságát is 
megértjük. Tetszetősnek látszik ugyan első pillanatra,, hogy a 
magy. m <iservus» szót inkább a szláv j?mT> átvételének tartsuk; 
ámde ily új keletű jövevényszónál föl nem tehetjük, hogy a szó
kezdő y'-nek ne maradt volna meg nyoma s még kevésbé, 'hogy az 
eredeti mélyhangúságnak se mutatkozzék maradványa (ínség, 
iínét). Más az eset a magy. inas «famulusi) szóval, melyet magyar 
diminutivumnak más egészen hasonló esettel nem igazolhatunk; 
de egészében egyezik hangalkata a szláv jitnom. djünglingi) képzé
sével (v.ö. a végzetre nézve : magj. szombat = ószlov. sqbota ; robot 
= ujszlov. rohota, rabota ; lajKÍt^sú&v lopata stb.) s azonos jelen
tése is különösen a felvidéken és székelyben használatos'«fiú» 
értelemben. Érdekes, hogy míg az ín csupán a nyelvemlékekben 
jelentkezik, az inas a NySz. adatai szerint a XVI. század második 
felében lép föl; ez t. i. azt sejteti, hogy az idegenből került szó a 
réginek alakjához való simulása következtében (i'junoi ^jmas 
helyett inasj idézte elö emennek teljes kiveszését. BTJDENZ egyez
tetése a vog. ??!írMÍ (íkleini), lapp wána dkindn, 10. mana, mona 
ojüngerer brudern szavakkal hangalaki akadályba ütközik. 

179. Magy. in-^: inség, székely énség (eenseg JordC, Moln. 
Álb.) (icalamitas, ajrumna; anguatia, anxietas; jammer, mühe, 
elend; angst»; inked-ik (ínyomorog; leidet elend» (Pápa; MTsz.). 
— ínnal-kínnal (Caongrád-m.), énnd-kénná (Szeged) cnagy nehe
zen, ajjal-bajjal, kelletlenül; mit grosser mühe, überaus schwer» 
(u. 0.). 

< Av. in~ (prses. 3. inaoiti) (idrángen, treiben, zwángen», 
iniía-(part.) dbedrángti), initi ((bedrángung» (JUSTI Hb. 56.) |] 
MunkíiCBi B. Arjn és kaiilt. olemok. 24 
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szkr. in-, inv- (prass. 3. sz. wióűi, invati) «treiben, forttreiben; 
eindringen, vordringen; bewaltigen, in seine gewalt bringen; 
fördern, betreiben (ein werk))) ; énas dgewalttat; bedrángniss, 
unglüok; frevel, sünde» (GBASSM. Wb. 300, 217.) = av. aenali-
(nom. amó) (iraehe, strafe» (JUSTI Hb. 6; ÜHLBNB. EtWb. 36.). 

Hogy a magy. inség igei alapíi képzés (mint: fáradság, 
vesződség) bizonyítja az inked-ik frequentativum (mint: osipked-, 
lépked-, nyomkod-), mely mellett nem bizonyíthat névszói értéket 
az inég-ve ozélzó ínnal-Mnnal játszi ikerszó. Az inség értelmét 
egészen jól foghatjuk föl ndrangsaln-nak az árja in- «drangeni) 
igéből, melynek további nyomai is mutatkoznak a magyarban, 
így: incselked-ik (eenczdkSdyk ÉrdyC, JordG.) melynek alaprésze 
az in- töböl a szürcsöl-, lépesei-, kénesei- képzésével bővült s külö
nösen régi ((studeo; trachteni) értelmével (pl. i^kyk regulát enczel-
kedtenek tartany : qui regulám servare studerent", EhrC.; minden 
enczelkedeseket vetetek tudoman keresetyre: omne stúdium ponunt 
in acquirendo seientiami), u. Ü. NySz.) közel jár a szkr. in- utrei-
ben, förderni) jelentéséhez («incselkedni)) = (ívlmin rajta lenni, 
vlmit nagyon hajtani, üzni)>). E szónak dialektikus formája incser-
A;ed-i/{ (Debreczen) s mai köznyelvi «infestare, insultare; hetzen)) 
"értelme (MOLNÁB ÁLBBETnél: incselkedik (únsidior; lauern, hinter-
listig nachstellen))) nagyon emlékeztet az ingerkedik (inderked-ik 
Vas-m., Szeged, Palóczság) «insulto; reizen, neoken» igére, mely
nek alapját tükrözik az Í7igerel- (dnfesto, lacesso, irrito, insulto; 
incesso, incito; reizen, anreizen)), ingerség nliarag)) (Háromszék), 
Í7igerít-úngexeh {Sz&tmáv-m.), ingeri «ingerkedö)) (Háromszék), 
ingesztel- (Palóczság), égesztel-, ígesztel- (Csallóköz) «ingerel; kérés
sel, követeléssel kínoz, gyötör, zaklat)) (MTsz.). Itt is nyíltan kitet
szik a (itreiben, auftreiben, drángen))-féle alapértelem s a képzések 
is egészen világosak. BUDENZ (MUgSz. 819.) az ingerel- igének in-
részét az em-el- ige alapjával azonosítja, mintegy: ((folytonosan 
vkit (nyugtából) emelgetni; einen aufbringem). 

] 80. Magy. ing, imeg (eng EhrC.; ymag ÉrdyC, imeg Bara-
nya-m., ümög Soprony-, Zala-. Somogy-m., ümmőg Csallóköz) 
flinterula, indusium; hemd)); alsó-ing nperizona, subligar, castula; 
unterhemd)), felső-ing (lamictorium; schurz, kittel)), pánczél-ing 
(tlorica manicata; kleid über den harnisch, eisern hemd)), szőr-ing 
(icilicium)), ümög-báttya (Baranya-m.) nvékony szövetű mellény v. 
ujjas)) (NySz., MTsz.). 

< Pahl. yamak, ujper. gama «kleid, gewand)); innen: 
afghán Járna, balüci jfcimag «kleid, h e m d , rock)) (HOBH 93; 
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HüBSOHM. Pers. Stud. 49 ; GEIGBR Bal. 452.). MŰLMR Fr. óperzsa 
^yahma- alak fölvételével a görög Ca(i.a «vestimentum, quo cin-
gitur; cingulum, tmiica» szóval rokonítja (WZKM: 8, 93.). 

BüDENZ a magy. imeg, ing szót a' mongol űrmiige «Ryapiú-
szöveti) («tissu de lamé, drap grossieri), KOVALESZKI.T 589 • Tgrobes 
graues tuchi) SOHMIDT 74.) másának tartja-'̂ ) (NyK. 22 • 320)- de 
m > mm, m hasonulásra ninca igazoló adat nyelvünk török és 
kelet-altaji elemei_ között. Ezzel szemben hangtanilag pontosan 
megfelel a pahl. íjamak a magy. me.9-nek a szókezdő í-nek köny-
nyen érthető enyészetével, illetőleg a magyar megfelelő i kezdő
hangzójába való olvadásával s e mellett a szóvégi mássalhangzók 
oly viszonylásával, mint ezekben: pahl. ^ük = magy. hiíq (1 fent 
169. sz.). Jelentés szempontjából figyelemre méltó, hogy a balüéi 
változatnak az általános (íruhao értelmen kívül szorosabb alkal
mazása is van az «ing»-re. Ezt a jelentésfejlödést a magy. ing szó
nál is föl lehet tennünk olykép, hogy e nevezet eredetileg — mint 
iráni másainál tapasztaljuk — általában a testet borító felső 
ruhára vonatkozott. Megvan ugyané szó a cauvasban is, még pedig 
az iráni -ak képző nélkül, így: jém diose, unterhose (iiopTH, 
iioflinTaHKH)!), melynél az eredeti általános «Meidi) értelem a láb
szár ruházatára szorosbúit. 

181. Magy. ipar, székely íjpor 1. dparkodó, igyekvő, serény, 
dolgos; strebsam, íleissig, arbeitsamn (Mezőtúr, Csík-m.); 2. abá-
tor, erélyes; kühn, energisoh)) (Gyergyó-Ditró); 3. (áparkodás; 
strebsamkeitií (iparja van: iparkodik; Hajdu-m.); iparos ((ipar
kodó, igyekvői) (Háromszék; MTsz.). — iparkod-ik (iporkod-ik 
Székelység; ipirkod-ik Hétfalu) (initor; adlaboro, adnitor; festino; 
streben, sich bestreben; eilen» (NySz., MTsz.); iperkSd-ik ((ágas
kodik vlmi utáni) (Hétfalu; MTsz.). 

Vogul: ÉV. aptér (igewahdtheit, geschicktheiti) (kat-apér, 
la'il-apér vari (ikézbeli, lábbeli ügyességet visz végbe)), midőn 
hadakozik, vagy tánczol), aprin ((gewandt, gesohickti) (katafd 
üprini' ((seine hande sind geschickt, arbeiten schnell u. gut))), 
apérl- (ísich beíleissen, streben, geschickt sein)) (ten'-ut varim 
ápérli (léteit készítve ügyeskedik; OHOÍ ÖOÜKO, ycníimHO cTpíinaeTi,))), 
apérlant- id. (frequ.); aprüvít- (izum fleiss bewegen, beschleunigen, 

"•') Ugyané szó megvan a törökségben is: volgai tatár árinak 
(izubbony (BHiiyHTi, apMSKi.)); OSTROÜMOV 20; ((Bcpxnee niaTbei) 
BUDAGOV). 

24* 
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betreiben)) (áném apramti oengem siettet; Meim Toponuni), 
ap-amtaxt- «sicb befleissen um etw. schnell n. geschiekt aiiszu-
führeü)) I KLV. oq,pér, oq,pn7Í, oq,pérl- id. | ALV. apréfi: a. lü 
(lílinkes pferd (öoHKaa jioffla;i;i.)» | PV. jeprin = aprin,- jeprl- = 
apérl- II ÉO. ápér: apérli-tösli tusájem «akarva, nem akarva visz
nek engema (-li fosztó képző; PÁPAI JÓZSEF). 

Finn uuppera, upera «gnavus, assiduiis, diligens». 
<,Szkr. aprá- (nom. -ásj ntatig, eifrig)), melyet GBASSM. 

(Wb. 180.) az á «ani) (gör. ává, gót anaj s p)r- dbescháfligt seini) 
nom. verbalejának összetételekép magyaráz, ÜHLENBBOK pedig 
(EtWb. 21.) a szkr. dpa- (nom. -as) uwerk, handlungi) =: lat. 
opiís szóval hoz kapcsolatba. 

Pontosan megfelel jelentésben s alakilag a szkr. djjrá-nak a 
vog. ápér, nem vevón lényeges külömbségaek, hogy az dprin kép
zés mellett az abstractumnak (nügyesség, iparkodásö) jelölője. 
Mindakót alkalmazás (((iparkodó» ós «iparkodási)) együtt található 
a magyar ijKtJ'-ban, melynél a melléknévi jelentés eredetibb voltára 
mutat az iparkodik igei képzés is (mint: iigye.skedik, serénykedik 
ezektől: ügyes, serény). Az ipar, ipor alalí i hangzójára nézve 1, 
fentebb a csiga ozikket (63. sz.). A finn alak uu, u magánhangzó
jára nézve v. ö. f. uroho- (nom. uros) nvir strennus, heros, vir 
aduitusI) = osztj. ürt ((herr, fürst», szkr. áimra (1. fönt az ezer 
czikkben: 97. sz.); f. ym'piiri (lumkreisn = szkr. ámbara- id. 
(GBASSM. Wb. 96.), i.jyva, ((getreidei) = szkr. yáva- id. (n. o. 1098.)," 
magy, háj = f. kuu nadeps", magy. száj = f. siiu ((oss, 

182. Magy. ír-: iram-ik, iraml-ih, iráml-ik nvelociter, tolutim 
curro; remién, geschveind u. trabend laufen»; székely iroml-ik, 
irom-tat ((szaporán lépked (pl. a ló))); iram-ik (Hont-m.) ((korcso
lyázik; schlittschuh laufen»; irarnkod-ik, iramod-ik ((curro; ren-
neni) (NySz., MTsz.). — irúl- (Háromszék) ((illan; fortlaufenn; 
elirran id. (u. c) . — irongál- (Boraod-m.), iringál- (Pest-m,, 
Bács-m.) "jégen csúszkál; auf dem eise glitscheno ; ironga, iringa 
«csúszkái) (MTsz.). 

Zűrjén irmas- ((eilen, sich h&eileni),irmasiöm ntrág, langsam, 
saumselig)); néal- ((eilen)) ; irs-köb, irs-kobön ((plötzlich, über hals 
u. kopfi) (v. ö. az utórészre nézve: votj. kabm ((ganz, vollstándig», 
kában ((plötzlich, aogleich))), irsknbti- ((sich stürzen, laufen aus 
allén krafteni); irsöd- íaufregen, beunruhigen, in bewegung setzen)) 
(WlBD.). 
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MordM. ardi- (.rennen, laufen, galoppiren» | mordE. ardo-
<isich erheben, rennen, losfahreni) (NyK. 5 ; 158.). 

Lapp : kolai urhce-, urce- daufen, fliehen.); uré'ste- «weg-
laufen, entfliehen» (GENBTZ Wb. 160.). 

V. ö. szkr. ar- (prses. 3. íyarti, drti) nn bewegung setzen ; 
anfwirbeln; erregen; (med. prses. 3. trte) aioh in bewegung 
setzen, sieh bewegen; eilend kommen (wind); sich wirbelnd 
erheben (rauch); sich erregen, regen»; arí- «regsam, streb-
sami); ái-van-, árvát- (írennend, eilend, schnell; der renner 
ross)); irma- (irasch, alsbald, auf der stellen (GBASSM Wb 98 99' 
105, 116, 233, 235; BE. Skr. Wb. 1 : 399.). || av."ar-'agehn,.,' 
fra-ar- «kommen, vorwártsgehn»; ir- «siob erheben, aufgehn 
(von gestirneni) ; JUSTI Hb. 29, 56.; GEiűEa Hb. 191, 205.). 

A magy. irain-, iríil-, irongál- alaprészének árja megfelelője 
lehetne bár az Ir-, ir- tö is — a midőn mélyhangúságának analó
giája a magy. híd (.brückei) (acc. hidat, plnr. hidak) = osszét-tag. 
XU, -/id, av. haetu-, szkr. sétu- (1. fönt 161. sz.) — a mordv. ardi-, 
ardo- mégis azt a fölfogást javallja inkább, hogy a magy. ir- töt 
is *ar- változatának vegyük, ágy mint a szintén árja eredetű 
iránt = aránt szóban (]. fönt 13. sz.). A magy. ira-m-, iro-n-gál 
(< Hromgál), zürj. ir-m-as- momentán -m, a mordv. ardi- mom. 
-t, a zürj. irsal-, lapp urce- frequ. -sk képzős bövületeknek gondol
hatok (1. BuDENz: összeb. Alaki 54, 56, 61, 29, 31. 11.). 

183. Magy. irigy, irigy, irégy dnvidus, malevoks, semulus 
lividus; missgünstig, neidiscbn; irigység «invidia; missgimst, 
neidi); irigyel- (iréll- Pest-m.) «invideo; missgünstig sein, neiden, 
beneideni), irigyked-ik, irilked-ik, irigykez-ik (Yas-m.) id. (NySz., 
MTsz.). 

< Szkr. lrsy%í- «neidisch, eifersüchtig», Irsywka-, írsyalu-
iá.,irsyá (fem.; nom,), «neid, eifersucht», Irsy- (prses. 3. sz. 
trsyati) nbeneiden, eifersüchtig sein» (BE. Skr. Wb. 1 : 851.); 
irasyáti «zürnt, ist übelgesinnti); irasya (nom.) aübelwolleni). || 
vakhí, szariqöli aris«eifersüchtig, neidischi) (TOMASOH. Pam.815.) [ 
av. araska-, pahl., pázend arask, ujper. arask, eresk, rash, resk 
«neid, eiferi) (innen: afghán 7'ask (imaliee, envyn), balüci/lírs 
«neidi) (HoBN 18; HŰBSOHM. Pers. Stud. 13; GEIGEE Bal. 128.). 
UHLENBBOK szerint a latin errare rokonsága körébe tartozik 
(EtWb. 25.). 
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Föltéve, hogy a magy. irigy második hangzója csak ejtés-
könnyítö az eredetibb Hrgy hangzás helyett (v. ö. torony = ném. 
turn, hars és haris), jól megórtj^ük ezt, mint a szkr. Ir&yú- mását, 
látván, hogy a vog. éolsi, KY. solis «hermelin» magyar mása/ÍÓ7£/2/, 
szintúgy mint az esszét tag. tulg, dig. tolge ((eiehei) szóé tölgy^ 
Talán ide vonhatók még: zürj. ve£ (ineid, eifersucht, eifer, be-
gierde)) (vei kutni «neidisch seiri)), vei petkó'dni «beneiden, nei
disch seini)), veM- «neidisch sein, beneiden, wetteifern, lüstern 
seini), izsmai veigi- id. (WIBD.) és votj. voial- «eifersüchtig sein», 
voíjask- (ibeneiden, neidisch seinu számba véve az e nyelvekben 
gyakori rs (r£) > # mássalhangzó-egyszerűsítést (1. fönt a farcsok 
szónál: 101. sz.) s hogy szókezdő v járulékmássalhangzóval jelent
keznek a zürj. w;/, votj. vug ((henkel, griffn, zürj. vugir n&Xíg&h 
{= szkr. anka-, av. anku- nhakeni), illetőleg osszét cingur «haken, 
angeb); 1. fönt az ág czikkben: 1. sz.) és zürj. veior (isinn, verstand)) 
( = av. MSMí'M- (iverstand u. seelei); 1. alább az ismer- czikketr 
184.sz.) szavak is.— Megemlítjük, hogy a magy. irigy árja hason
latait már MÁTYÁS FLÓEIÁN észrevette (Nyhas. í22.). 

184. Magy. ismer-, esmér-, ösmer- (esmér, ismer Kalotaszeg; 
üsmer Székelység) (inosoo, agnosco; kennen, erkenneni) (meg-ismer-
(icognosco, agnosco, recognosco; erkennen, erfahreno), ismeret,, 
ismerés «cognitio, agnitio; das kennen, erkentniss, kentnissu, 
ismerked-ik anoteseo, innoteseo, notitiam ineo; bekanntschaft 
maehen, bekannt werdeni); ismerss:-ik snoscor; zu kennen sein, 
zu merken sein, erkannt werden (NySz., MTsz.). 

< Szkr. sniar-, smr- (prees. 3. az. smárati) «sich erinnern^ 
sich sehnen, gedenkens, smrta- (ún erinnerung gebracht, o. ge-
halten, überliefert, geltend als, erklárt fiir, heissend»; smar-
((erinnerung, gedáchtniss, sehnsucht, liebei), smara- «erinne
rung, sehnsuchti), smrti- ((erinnerung, gedáchtniss, tradition, 
traditionswerk, gesetzbuoh» (GBASSM. Wb. 1614; GAPP, 519.). 

Av. mar- (ebből; *hmm--, -''émar-, prais. 3. maraiti) «8Íah 
erinnern,sinnen, kennen; abrechnens (JusTiHb. 227.), marayeiti 
((bemerkt, merktö (HOBN 176.); összetételekben: -smar-: hi-sma-
resiíö (ísich erinnernd, sinnend (auf eiw.)d, paiti-smar- sgeden-
ken, nach etwas verlangen» (JUSTI U. O.) | pahl. usmur-, ujper. 
sumur-, kurd aimar-, zimar- ((záhlen» (ujper. her-sumurdan 
((erzáhleni)), pahl. M.smár, ujper. sumar, kurd i^mar (izahl, an-
zahl.) (HORN 176;HÜBSOHM. Pers. Stud. 80, 173.). ÜHLENBEGK 
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(EtWb. 352.) ez árja szavakat a gör. pipipa (j,sp[ji,-/]pa nsorgeu, 
[AápTop (izeugei), latin mumor, memória szavakkal rokonítja. 

L. MÁTYÁS FLÓRIÁN : Észrev. 53.1., hol a szkr. adatra találunk 
utalást. — Igen közel áll az árja smwr-, iráni mar- naich erin-
nern, bemerken, merken)) jelentése a magy. ismer-éhez, liiszen 
valamit «megismerni» csak intensivebb foka az «észreve vésnek» s 
az árja smar- rokonságában is a gót merjan akund tunu = ((is
mertté tenni, megismertetni)) és középfelném. maere abekannt)). 
Alakilag az egyezés pontos: iismer- úgy viszonylik az árja smar-
töhöz, mint ester, esztek- ((meddő* a szkr. sían alaprészéhez (1. fönt: 
94. sz.). BUDENZ a magy. isi-mer- igét a finn ymmarta- (ántelligere, 
mente capere)) (ymmartavá ((intelligens, prudens))) szóval rokonítja 
(MUgSz. 822.), ennek alaprészét ^yhmdr (< *ysmar) helyett való
nak magyarázva (v. ö. hyhmiő és hyvimiö ((hévizes helyű; huhnare-
és Immmaree- "nagy famozsár. zúzóteknö))). Helyt adhatunk e fel
fogásnak az árja eredet fölvétele mellett is, a midőn az ymmartá-
kópzését mqmentánnak vehetjük (v. ö. magy. ért- (lintelligerei); 
1.15TJDBNZ: Összeh. Alakt. 62.) s az előrész alkatát a pahl. usmar-
éval vethetjük egybe (1. az utóbbü-a nézve a magy. ester = íinn 
álltéra szó tárgyalását fönt 94. sz.). 

Nem vonhatók ellenben az ismer-hez a BuDBNztöl vele osalá-
dositott (lész)) jelentésű szavak, melyeknek eredete a maguk köré
ben is öt irányban ágazódik szét, u. m. 1. cserem, tts nverstand, ge-
dáohtnis)) (usan nklug, weise", ustumo (idumm, töricht))), cserM. oá 
((verstand)) (NyK. 4 : 349.), mely mellett csuvas eredetű az tís alak 
(TEOJ. 68.) = csuv. gs id. j EO. oé: oMa ((unverstándig, unüber-
legti) (VoLOGODSZKiJ: BUDENZ MügSz. 801.); oél- ((finden, -wissen, 
kennen» (AHLQ.). Ezeknek egyezései iráni nyelvekben: av. usi-
((verstand, einsicht, geist, sinn», pahl. ös, hös, pazend /iö.9, ujper. 
hös, hus aemaioht, klugheit, verstand, geist)) (innen: örmény iis 
(igedáchtniss, erinnerung, verstand, sinn»; HÜBSOHM. Arm. Gr. 
1: 216; Pers. Stud. 106 ; HOEN 248.).-^) V. ö. ezekhez még a mord
vin jof «verstand, gedáchtniss» szót (mordM. joiu, mordE. joio, 
joiov (iklug, gescheidt, verstandigi))sz6t, melyben a j talán a perzsa 
megfelelő A-jának változata, mint esetleg ebben i s : mordM. jdf 
((jeder)) ( = perzsa herj e mellett: ar id. ( = tatár dr). —• 2. Zürj. 
ve£ör ((sinn, verstand,urteilskraft,gedáohtnisS)) (veíörtöm ndummi), 
ve£örmi (ddtig, verstandig werden)), vesört- ((verstehen, begreifen)). 

•*') Már PATBUBÁNY LUKÁCS egybeveti az i t t idézett osztják és 
cseremisz adatokat az av. vsi-, perzsa hös stb. szavakkal (Nyőr 
26 : 393.), hozzácsatolván azonban még az ide nem tartozó magy. 
éss szót is, melyet előtte MÁTYÁS ELÓBIÁN is egybehasonlított volt 
az av. usi- stb. szavakkal (Nyhas. 2 1 ; Finnít. törekv, 31.). 
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V jeíáral- ftbeurfceilen, begreifen, klug sein, sich erinnern, eingedenk 
sein»), permi '>^'^^^'>' ''verstand» (WIED. ; GENHTZ O P . 31.). Ezzel 
egybevethető: m.usuru- dverstand u. seelei) = wst «verstandi)-|-
urva (iseelei) (tö: urvan-; JUSTI Hb. 70.). — 3. Votják vU, vü (to: 
vizm-: elat. vizmié) averstand, sinn, gedáchtnissi) (viimo dklug, 
vernünftig)!, OTí'iíam ndumm, töricht», mely utóbbinak alakja föl
tetszik ezekben is: 'ÉN.uésam,'ÉQ. oiam (idumm, verrückt; wild 
[von rentieren]»; AHLQ.)- EZ sehogysem egyeztethető a zürj, 
v&íör rel, mint BUDBNZ véH, hanem külön alak. Számbajöhet 
erre nézve a szkr. vidmán- (iweisheit. verstand)) : vidmána "kiin-
dig» tudva azt, hogy a d > z változásnak néhány nyoma a 
votjákban is igazolható*) s hogy n szkr. naman- (nom. ndma) 
(iname)) (pahl. nam) is hasonló megfeleléssel jelentkezik a vot
jákban (nim, ném «name))) s vele rokon nyelvekben (vog. nam, 
«a)?i, magy. náu stb.). — 4, KLV. üs, ALV. us «verstand (yMT>)»; 
innen: üsin «klng», lutal «dummi). Ez török szó: csagat. ns 
(iverstand, vernunft; bescheidenheit (CMI:,ICJI3., iioHíiTie, pasyMS, 
CKpoMHOCTi.)", uslii «intelligent, gerecht, bescheidenö (BUDA-
GOY I : 189.). — 5. ALV. jes nverstandn (együtt alkalmazva a 
fönt említett íts szóval, pl. jesémna at páti (inem jut eszembe; 
Ha yMi. He iiaí;eTSi)), jasélt- dbemerken (HaM'JsiiaTt)» ; TV. Is nver-
standi) ós magy, ész dverstand, vernunfti) (tö: esze-: eszem, eszed; 
eszes iiklug, vernünftigi)), székely esz, melyek ismét más török, 
jelesen a volgai tatár és (igedáchtniss, sinn, verstandn, osagataj es, 
is ((gefühl,gedáohtniss, verstand ('lyBCTBO, iiaMíiTt, yMii); BUDAGOV 
1: 193.) szónak átvételei. A szoros alaki és jelentésbeli egyezés 
mellett nem vonhatjuk kétségbe a magy. ész török származását 
aunál kevésbé, minthogy a rokon nyelvekben pontos egyezése 
csakis a déli vogulban találkozik, mely tudvalevőleg ugyancsak 
bővelkedik török elemekben. De ezen tény kizárja, hogy az cs^-nek 
eszméli-, eszmél- (íreputo, considero; denken, bedenken, auffassen» 
(NySz.) képzését iigy magyarázzuk, mint SZINNYBI, ki benne a 
(ivalamivé tevéstn jelentő votják -mai (pl. sed (ifekete» : éod-mal-
((feketíteni]), górd ((vörös» : govd-mal- «veressé festem») egyértéke-
sét, illetőleg a rokon nyelvekben találkozó denom. -m s a magy. 
-ál, -í/ígyakorító képzőknek társulását látja (NyK. 26 : 1—8. ü.'); 
—• mert föltévén, hogy csakugyan volt a magyarban ily -mél de-

*) Ilyenek: votj. m-uzon, mhon «anderer, fremdn = vog. 
mötéii n-am, másik»,,finn mmitama nnonnuUus, quidami) | votj. 
éuéal-, úüéal- <(reinigen», iuzask- (igereinigt werden» : v. ö. osszét 
surdcui, siydíig (írein,, heilig» | votj. o£ (tö: oSm-: iness. oínhi) 
(ikampf; kriegi), oimask- ((kámpfen, kriegen» : v. ö. szkr. yndh-
"kámpfer; kampf schlaohti), yudhmá- ((kámpfer, kriegera. 
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xominativum,-*') az mint rég elavult s mindenesetre igen ritka 
képző török eredetű szóhoz nem oaatlakozhatott, a mint nincs 
török eredetű szón pl. réginek igazolható álom, fonál, va^y vékünii 
szegény-íéle képzés. Figyelemre méltó, hogy a NySz. "legrégibb 
adatai az eszméli- igére csak MOLNÁE ALBEET korából, a XVII. szá
zad elejéről kelteződnek, mi azon sejtelmet költi, hogy nem egyéb 
,6 szó, mint a jócskán elterjedt eszmélkedik "gondolkozik, töri a 
fejét; emlékezik!) (Hajdu-m,, Bihar-m., Tolna m.) képzés nyomán 
támadt elvonás (v. ö. eszelkedik: eszel, reménykedik.- rnnéü, irigy
kedik: irill, gondolkodik: gondol, búslakodik: bűsúl stb.)' mely 
megint egész^ alkatában a régi, már codexirodalmunkbau' sűrűn 
található elmélkedik utánzása. Meglévén egyszer az eszmélkedik és 
eszmél, a népnyelv analógiái úton mindenféle egyéb képzést is 
alkothatott; így támadt: eszviül: fö-eszmül nfölébredi) (Zala-m.), 
mint álmélkodik mellett ámul, eszméletes ((gondolkodó, elmélkedő))' 
{MTsz.), mint kíméletes, őrületes, székely eszmédik, es'zmcedik ((föl
eszmél, fölébred)), mint eszédik, eszéedik (1. NyK. 26 : 7.) stb. Csak 
ilyen analogikus képzés, s nem -m denominativum példája a szé-
líely még-eszcnt, még-szent ((észrevesz, megsejt)) (v. ö tapént, éréiit, 
teként, inlláni, húsint stb.), melyből továbbképzéssel: esza'nkedik, 
esdnkedik (e h, *eszentkodik) ((magához tér, eszméletre tér)), mint 
ez utóbbit SziNNYEi is fölteszi (NyK. 26 : 8.). 

185. Magy. ispán (espán DöbrC, Zemplén-m.) aî uEestor, 
praifectus, prajtor, quíBsitor; vicarius domini, subdominus; comes; 
vogt, amtmann, rentmeister; gráf)) (NySz., MTsz.); fő-ispán ((sup-
remus comes comitatus; obergespan)); nádor-ispán ((comea pala
tínus; palatiu)); kamara-is'pán ((vogt, rentmeister)); királyfalus-
ispán, ország-ispán, megye-ispán (NySz.). — ispán: «alsóbb rendű 
gazdatiszt, a ki rangra és fizetésre a kasznár után álL) (BALLAGI). 

< Pahl. span, supán dbirt)) {— B,Y. fsa-pana- ((vieh-hüter))). 

'*') SziNNTBi e képzésre még két adatot idéz, u. m. becsmél-
és moMyai csángó kegy inéi- dkényesztet, gondosan ápol, dédelget)); 
de az utóbbinak régisége nem igazolható, úgy hogy lehet az akár 
a hecsrnél-neli is analógiái mintázása. A mi magát a heosmél-t illeti, 
ennek beesméll- ós becsmérel- változatai kétségtelenül mutatják a 
székely iccsmfíVcs «drágás» szóval való összefüggést, vagyis hogy 
itt hecs-mér összetett névszóból való denominativummal van doí-
gmik (1. erre nézve fonta becs czikket: 27. sz.). Megjegyzendő, 
hogy van észméricskel- ((észszel föl akar fogni)) alföldi tájszó is 
{MTsz. 513.), tehát az itteni *észmér is lehet az eszméli- alapja. 
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ujper. subán, iuwm, kurd siiüán, afghán spun, balüci sifank^ 
mwank\ mfank', yakbi spün, süpün «hirt, sohafhirt)) (HOEN171; 
TöMASOH. Pam. 767.). 

Eddigelé MIKLOSIOH nyomán a magy. ispán szót a szláv 
(ószlov.) zupán «beherrscher eines bezirkes;'vorstand)) szóval, a 
íupa (íregioi) származékával azonosították (1. EtWb. 413.); ámde 
ez ellen a hangalak szól, melynek a szlávból való eredet esetén 
i^zsupán {^zdopánj-iélének kellene lennie. Egész szabályszeríien 
felel meg ezzel szemben a magy. ispán-nsk a pahlavi span (úgy 
mint: ispotály = ném. spital, istálló = ném. stall, iskola = lat. 
schola stb.), melynek apásztoD) jelentéséből könnyen fejlődhetett 
a magy. isjján ((gazdatiszt)) értelme, illetőleg alkalmazva a «király, 
ország, megye stb. tisztje», lévén a keleti nomád magyarnak leg
főbb gazdatisztje mindenesetre anyájainak számadója)), vagyis a 
((pásztor». E szerint az ispán nevezet ugyanazon területről való 
volna, honnan ellentéte az ilr. Szerb ispán «(3ekonomieverwalter»;, 
ruthén ispán ((gespan)>, közóplatin hispanus «schaffner, gespani) 
(ném. gespan) a magyarból valók. 

186. Magy. isten odeus; gott)) ; úr-istan ((dominus deus;. 
herrgott» (vromc isten kegilmeHB.), bálvány-isten (lidolum; götze, 
götzenbild)); istenes ddivus, divinus, pius; göttlioh, gottgefállig)); 
istenked-ik ((quiritor, qtierulor, obsecro perdeum; um gottes willen 
bitten)) (NySz.); isten nyila «fűimen; blitz» (u. o.). 

< Pahl. yaztan, yazdán, ujper. yezdan ((gott» — av. yaza-
tanq,m gen. plur. ebből: av. yazata- ((verehrungawürdig; beiwort 
verschiedener höherer veeseu)) (part. pass. innen: yaz- (lopfern,, 
preisen)); JUSTI Hb. 242.) — pahl. yazd, ujper. wed <igott» 
(honnan: osszét tód ((engel»); szkr. yagatá- ((ehrwürdig, ver-
ehrungswert)); (plur. masc.) adie anbetungswürdigen; götter» 
(HORN 252, 33 ; GEASSM. Wb. 1074.). 

Az isten egyike azon szavainknak, melyeknek iráni eredetét 
legrégebben fölismerték. A yezd alakra való utalást már EISOHEE. 
JÁNOS EBBRHAED (iDe origine Ungrorum» müvében találjuk (1. fönt 
a bevezetésben). Ugyané szerzőnek ((Sibiriaebe Gesebicbte)) köny
vében (1: 133.) találjuk a perzsa Jisdan első egybevetését. Utána 
említik e hasonlatot: SOHLÖZER (Nordische Gesch. 422.), BBEEG-
szÁszi (Áhnl. d. Hung. Spr. 109. és 13. \\.:jezdan, izdan), COENI-
DES (Commentatio 25.), EÉVAI (ncum nostro Dei nomine Isten 
pulchre convenit et persica Dei appellatin Isdan ,• de eadem nt 
mihi videtur origine)): Antiquit. .Lit. Huug. 125.), BESZE JÁNOS 



MAGYAH SZÓJEGYZÉK. 3 7 a 

(per. wáam.- Voyage 82.), CASSBL (Magy. Altért. 102.); Jmmr (Kel 
Utaz.), MÁTYÁS PLÓBIÁN (az av. yazata-, szkr. ya^atá- uiper' 
md ós jezdan alakokra hivatkozva bö fejtegetéssel: Nyhas 7 • 
hibásan idevonva a szkr. iétavan- Kopfer habend» szót: Pinníi 
törekv. 19.), IÍÁLLAI FBRENOZ (ÖA pogány magyarok vallása 186''»* 
251), DiBFBNBAOH (Yölkerkunde II : 238.). Ujabban: VÁMBÉBY 
(Magy. Ered. 365.) ós KANDRAKABOS (Magy. Mythologia 65.)-1 mé» 
Bthnogr. 5 : 138. A rokon nyelvek szókincséből kísérlettek meg az 
isten magyarázatát: BUDBNZ (MUgSz. 824.), ki elörészében a finn 
isft, lapp acce «pater)) szót, utórészében a nös-tény végzetét látja 
B az egész szónak aatyácskas értelmet tulajdonít. VASVEEÖ^ 
EAJMOND, ki a cseremisz ent-, ist- «faoere, crearei) (isten «creavit»: 
prffit. 3. sz.) igét tartja e kérdésben számbavehetönek (Nyör 16 • 
97—103.) arra gondolva, hogy ezen prast. alakot BDDENZ eredete 
szerint igenóvnek magyarázza. (NyK. 4 : 77.) s így cserem, isten 
esetleg ((creator» jelentésű is lehetett; — végűi STBUHR JÁNOS, ki 
ez utóbbi nézet_ gyöngéit kimutatva BUDBNZ véleményét igyekszik 
ujabb adattal igazolni, a minő szerinte a ndstény-éhez hasonló 
végzetű aggastyán volna. (Nyőr 16:337—343.), melyet azonban 
NAGYSZIGETHI KÁLMÁN az Agostyán, Ágoston «Augustinus» névből 
fejlettnek igazolt (u. o. 17 : 529—532.). 

A fö ellenvetés, melylyel BUDBNZ az iráni hasonlatot ügyei
men kívül hagyhatónak vélte, az hogy «a perzsa izdan-, jesdan-
nak soha sem volt igazi divatja a török nyelvekben is, a melyek 
azt az ugorságba bele vihették volna; még az sem hihető, hogy 
abból a magashangú és ,s-vel ejtett isten vált volna». Ma már tisz
tán látjuk, hogy nagy tévedés volt BuDENznek ama nézete, mintha 
csakis a törökség útján kerülhettek volna a magyarba s vele rokon 
nyelvekbe iráni elemek s bízvást azonosíthatjuk ennélfogva a magy.. 
isten szót a pahl. jaetdn-nal, melylyel a jelentósin kívül a hangtani 
egyezés is egészen szabályszerű; v. ö. a hangzók viszonyára nézve: 
magy. birke, herke ((schaf» (=pahl . varak; 1. fönt 133. sz.), magy. 
hecze,hecze «kalb» ( = pahl. vaca-k, baca-k; u. í. 26. sz.), magy. 
beteg {= pahl. vatak; u. i. 31. sz.), magy. ezer ( = pahl. Imzar), 
magy. ismer, ősmer ( = iráni -smar-, pahl. usmar-; u. i. 184. sz.) 
stb. ̂ s a sí ~ ét hangmegfelelésre — t. i. az etimologikus írású 
yaztan helyett az igazi yastan ejtést véve — naagy. eUer {= szkr. 
start-), magy. ezüst {= osszét ciwzist), magy. üstök (= osszét st'itg 
«locke,büschelhaare», szkr. stuka- ((zotte»; 1. fönt az es-ik czikket:' 
91. sz.). Vélhetjük, hogy valamint a sí > st változás, úgy a szó
kezdet ya > i alakulata sem magyar nyelvtörténeti fejlemény, 
vagyis a magy. isten ezen hangalakjában készen került az iránság 
teréről. Ugyanazon változás t. i., mely az egyes számi ujperzsa Ized 
alakban jelentkezik elénk, megvan már egy TAOiTUsnál (Ann. 12,. 
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14) található óperzsa tulajdonnévben (IsatesJ s így valószínűleg 
a nép ejtésében régibb korú, mint irodalmi följegyzése. 

Az egyes számíi av. yazata-, pahl. yazcl, ujper. ized alak mása 

- . „ - , - -^.rmie 
abeten u. dia dazu gehörenden riten vollziehen». Látnivaló ez 
alkalmazásokból, hogy a szó nem az ujperzsa í/sfad, ÍÍSÍO, (imagister, 
opifexi) (mely szintén megvan a votjákban usto, sto alakban), mint 
BuDENZ véli"; hanem alakilag is külömbözik tőle : votj. osto = av, 
yazata- a pahl. yazcl alakban mutatkozó elisióval; v. ö. a szókezdő 
?• enyészetére nézve; votj. umoj <(gut» = (alaprészében) osztj. jgjn, 
vog. jainés, magy. jó (tö: jov-J nguti) és votj. td- nlebeni) = lapp 
jele- id. 

187. Magy. íz Cís^ Göcsej, iz Gömör-m.) ufene, rákfene; a 
foghúst pusztító rút betegség, kis gyermekek szájpenésze; krebs-
geschwür; krankheit der mundhöhlei) (MTsz.): íz egyen meg! (= 
a fene egyen meg), Bontson meg az íz! Emészszeu meg az íz! (ká
romkodások); «a ki nem gondozza fogait, annak megeszi az íz a 
száját)) (Zala-m.; MTsz,). 

V. ö. pahl. Isk, yask, av. yaska- (ikrankheit», ujper. ^esk 
«unglück» (HoEN 94.). 

Több esetben tapasztaljuk, hogy árja elemek a magyarban 
olyan hangváltozásokkal jelentkeznek, minőket csak a rokon nyel
vekkel közös szókincsben szoktunk egyébként észlelni, a minők 
pl. a szókezdő p > / , s > /i, s > ', vagy a hangzóközi á > í, 
d > 2 és m > t' alakulatok. Bátran fölvehetjük tehát az íz, isz 
s a vele külömben alakilag és jelentésben egyező pahl. isk (av. 
yaska-) azonosságát számba vévén, hogy a rokon nyelvek -sk fre-
quentativ képzője is -z, -sz alakú a magyarban (pl. hordo-z, üldö-z, 
ú-sz-ik, ját-sz-ik) a ugyanígy viszonylanak magy. bjz, közép és finn 
keske- id., magy. húz- és zürj.-votj. Msk- id. nem szólván ama gya
kori esetekről, melyekben a rokon nyelvek sk hangcsoportjának, 
lígy mint a göcseji ísz-hen, sz felel meg. 

188. Magy. jó dfluviusi) (a következő folyónevekben): Sajó 
(Anonymusnál: Soyou, régi oklevelekben: Soviou = német nevén; 
Salzach, szláv nevén: Slana; tehát annyi mint: Sav-jó (isó-
folyó))) I Héjő (folyó neve Borsodban; Anonymusnál: Heüyou = 
szláv nevén: Teplica «melegvíz)); tehát annyi mint: Hév-jó Aö 
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folyó.)),; lídjó (falu neve a nagyvárad-vidéki hévizek mellett, rae-
lyekböl a Pecze folyó ered) | Beí-eííi!/ő(régi oklevelekben : Bmikyon, 
BereUou, Berkyov = Berek-jó a Körös egyik mellékfolyójának 
neve) | Két-jó-köze («pratum quod Kethyoukysi vocatur» 1246-iki 
oklevélben; v. ö. Két-aiovány-küz erdönév Zalában; Adovány csa
torna neve u. o.; 1. PESTY PHIGYES : Magyarország helynevei: 4.1.) | 
ugró-gyó (iflumeni) («essew eswek, MÍ/Í-OÍ/Í/O/Í; yvs^enek: descendit 
pluvia et venerunt fluminai); 1. ALBEET JÁNOS czikkét: Nyör 19: 
468.) I Soma-jó {2, Marosnak mellékfolyója-Erdélyben Csomafalván 
alíil;-l. NyK. 6:352.) | Diszna-jó (falunév Maroa-Tordamegyében; 
V. ö. Disznó-patak Aranyosmegyében, Disznó-pataka Szolnok-
Dobokamegyében) | Somlyó (v. ö. Sum aqua 1193-iki oklevélben, 
Síun-clmd = Somkút, Sum-potoch, Sumus-Potokh Yasmegyében) j 
Jokud, Jochud (halastó Komárommegyében; JEENEY szerint annyi 
mint: Jó-kút «folyó forrásán) stb.; 1. Ethnogr. IV : 179—181. Íl. 

Vogul: ÉV. ja (plur. ja-t, lat. jd-7ié), KLV., ALV., PV., TV. 
ja, liY- jö (iflussi); Lüsm-ja, Ta'it-ja, Khöntén-jö, TcLut-ja folyó-
nevek (1. Vog. Nópk. Gyűjt. IV : 429—440. 11.). 

Osztják: 10. jeaga «kleiner fluss, nebenflussi) (CASTEÉN) | É O . 
jojan, juyan, jogán ((kleinerer flussi) (AHLQ.); SO. jayon, joyon, 
h\gSi.nO. jaghon, Y30. jq,yén, YndhO. joghon id. (píVKa; PÁPAI). 

Zűrjén, permi j « «fluss» (WIED. ; GENETZ OP. 15.). 
Finn joke- (nom. jokij, észt jogi (gen. je'e), lív jog, joug 

iifluss, bachi). — i.juokse-, énzt jókse-,lÍY juokse- «laufen, rennen, 
fliesseni). — űrmjiiotta-, észt j'öí- nlöten, schweisseni). — észtjöm 
[gen.jömaj (iströmung, stromi). — észt jogev (gen. -va) (ifliessend, 
strömend)); jogenda-, jeenda- (iströmeni). 

Lapp: Lulejohko (plur. jokö') «fluss»; Pite jo/í/co, délijit/ifco, 
juhka, Pm. jokic'a, joya id. (HALÁSZ) | kol&ijokk, jökk, johk (igrösae-
rer bach, fluss» (GBNKTZ Wb. 41.). — Sv.juedde- dcursu progredi, 
oeleriter moveri, motu pergero)). 

Cseremisz jor/o-üítíZ afliessendes wasser, fluss (Teity^afi B0ji;a, 
pÉKai); TEOJ. 12.). 

< Szkr. yahvá- (nom. yahús, yahvás, yahvanj <iac\me\l da-
hin sehiessend, rasch strömend; eilend, rastlos; vogel, als der 
schnell dahinschiessenden, (fem.) yaJivi- ( istrom», melynek 
%(i/í- tőjét GEASSMANN és UHLHNBEOK ((eilen» alapjelentéssel az 
ófelném. jVí/yöri «jagen, eilen, ereilens s a szkr. yaké-: prá-yaks-
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(ischnell vordringen, hindringeni) igékkel társítják (Wb. Uoi, 
1069; EtWb. 237.) s így A-ját, mint e hang legtöbb esetben fej
lődni is szokott, eredetibb f/A-ból származtatják (1. WHiTNEy; 
Ind. Gramm. 23.). 

L. BuDENZ egyeztetését (MügSz, 150.), melynek adatai közül 
itt kimaradt a mordv. jozjfeíft- (ischieben)) (salvioksosj. einfádeln», 
kemej. dstiefel anziehen»), mivel a dcurrere, fluere)) alapjelentég 
benne nem elég világos; továbbá a cserem, jog- (ifluere», melynek 
<3suvas eredete is gondolható (v. ö. csuv. jg-/-, hangzóközi helyzet
ben : jo)-- (ifliesseni) = köztörök ak- id.) annál is inkább, minthogy 
causativuma, a cser. joktar- ngiessen, ausgiessen, fiiessen lasseni) 
(TKOJ. 13.) biztosan a CSUY. jgyjar- id. — A szkr. ^yacih- «currere, 
íluerei), mely a yahvá-,yahvi- nomen verbaleban mutatkozik elénk 
{v. ö. pak-vá (íreifi) : pac- wreif werden; reifen lasseni); vákva (irol-
iend, wogendi): vak- (iroUeni), rkvá «8Íngerid» : aré- (laingeni), éva 
(leilend, rasch»: i- (igehen, eilen») pontosan egyezik a finn-magyar 
nyelvek hasonértelmű j„ci„- (jaTa') tőjével; a finn joke-, cserem. 
jogo, zürj. ju töhangzojának viszonya hozzá képest csak olyan, 
mint ezekben: finn onke- (ihamns piscatoritisn, cserem, ongn ntür-
angeli), zürj. viig ahenkel, bügeli) = szkr. ánka- dhaken)) (1. fönt 
az ág czikkben; 1. sz); v. ö. még finn ara «ahle, pfriemi) = szkr. 
árá- id. (u. i. 12. sz.); finn orpo (iwaisei) = szkr. árhha- stb. 
A magashangú vog. ja, je, já hangzója az árja ^yagh- ejtés alapján 
ügy érthető, mint vog. sat, sat, sodt a szkr. sa2]tá alapján. Az 
osztják joyan, jo-/on mellett még mutatkozik is az eredeti nyíltabb 
jayon, jaghon változat (v. ö. sarni, somi agoldi) = av. zaranya-; 
BÓ. örti (lonkel, brúder der muttem = osszét arwade dbruden)). 
Végül a magy. jő az eredetibbnek föltehető '^'jav (< ^jay-) előz
ményből ép úgy fejlődhetett, mint a jó (((bonus»), só, tó, szó, hó a 
jav-, tav-, sav-, szav-, hav- (illetőleg: jav^-, sav,,- stb.) tövek mel
lett. Pusztán a finn-magyar téren vizsgálódva nem vesszük észre, 
hogy a j„^„- (ifluerei) mellett a &nn joke-, aeexeva. jogo, vog. ja stb. 
<ifluviu8» szóknak nom. verbale képzésük lenne; de a szkr. yahvá-
megérteti ennek elenyésztét(v. ö.szkv.yahú ((rastlo8)>,tkp. (iraschii). 
Jól megérthetjük az osztják joyan alakot is, mint a szkr. -van no
men agentis képzővel alliotoü *yahvan (<'>'yagkvan) mását; de 
nem az osztják nyelvtan alapján, melynek -an nom. agentis kép
zője nincsen. 

189. Magy. juh (ioh BécsiC, MünchO., Heltai, Beythe, iúk 
KárolyíBibl.; ih DebrC, DomO.; Vas-m.; joh Székelység, joho 
Moldva) (lovis; schafi); juhász, ihász «opilio; schafer, schafhirt» 
(NySz., MTsz.); jií/tó «juh» (Brassó-m.; MTsz.). 
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Vogul: ÉV. q.s, líLV. ös, ALV. q,s, KV. os, PV. q,s (ischafi) ; 
ÉV. as-pun owollei) (pwri «haar))), KV. kher-os nvidderi) || ÉO. os, 
.OS <ischaf», os-pösé/_ «lamm)) (AHLQ.); 10. ös, SO. ac BSchafi), ös-pun 
(iwollei) (CASTRÉN). 

Zűrjén l i dschafi), ié'-pi damm» (WIED.) | permi o£ ((schaf» 
<G-ENETZ OP. 9.) II Votják í i , Kaz. ei «schaf», U-pi (ikmm», {£-taka 
flwidderi), i£-gon, Kaz. ií£-go7i, £gon, Üf. Mgon dwoUei) (gon 
(iliaari)). 

Finn utihe- (nomin. -hi) ((schafmutteri); észt uhe id. 
< Szkr. ávi- (nomin. ávis) ((schaf, schafmutter)), aviká-

id. (GBASSM. Wb. 129, 130.), avilá- «schafmutter» (BÖHT.-EOTH: 

Skr. Wb. 1 : 501.) = lat. ovis, gör. o'fc, szláv (óazlov.) ovua 
(dimin.) nschafi) (ovhii'h «widder»), litván avis, avinas, óporosz 
awins, ófelném. amui, ir ói dschafi) stb. (UHLENE. EtWb. 16.). 

A finn uuhi és szkr. ávis egyezése már CuNonál (Skythen: 
•56.), a magy. jvJi, vogul-osztják qs, os alakok idevonása FiÓKnál is 
megtalálható (Árják és Ug. 19.); 1. még: Bthnogr. 5: 74. — A szkr. 
ávis hangsúlytalan második hangzójának elisiojával, vagy tiszta i 
hanpszínének elmosódásával könnyen fejlődhetett az ÉV. as, KV. 
OS, ÉO. OS, míg a .s-vel hangzó többi alakok, valamint a zürjén-
votják ií, o£ az elenyészett i nyomát is mutatják (.% i < é = szkr. 
•is). A SO. ac hangzásra nézve v. ö. ÉV. üs nfestung, stadt)) = PV., 
TV. Ms, ÉO. vas, vos ~ középobi vq.s, vqő, PO. vuaő, SO. vg,c id, 
(PÁPAI). A zürjén-votják i£, o£ zöngés ejtését egymás mellé kei-ült 
t's ('> vz) előzmény magyarázhatja; v. ö. a hangzóra nézve: votj. 
\h- dschiesseni) = finn ampu- id., kii- ffhören)) = magy. lial-l-i&., 
ml- (lessei) = magy. val-, vog. §1- stb. A finn uulie- (valószínűleg 
ilyen alak közvetésével: *-ouse-, '^uuse-J szintén érthető a szkr. ávis 
alapján; de mint THOMSBN is véli (Berör. 205.), nem gondolható a 
litván avis átvételéből keletkezett fejleménynek. Végűi a mi a 
magy. juh, joh alakot illeti, ebben a h eredetibb sibiíansból itgy 
keletkezhetett, mint az éh, és düh szavakban (1. e ozikkeket 
•fentebb); a mi pedig az előrészt illeti, ez jóformán iuh, ioh helyett 
való (a mint e szót még ujabbkori nyomtatványok is jelzik), vagyis 
benne az árja a szókezdő előbb oly változáson ment át, mint az 
•ipar, iránt, iramodik, csiga szavakban (1. e ozikkeket fentebb): juh, 
joh < HvrJi, -^ivoh = szkr. ávis. Ugyanígy lett tyilk ebből: Hijuk, 
Hiiik = töxök tayuk, tavuk, csuvas té^, tat. tawek (ihennei). A hét
falusi csángó juhó magyar diminutiv képzés, mint az árja eredetű 
•üsző szón. 

Nem azonosítható az itt tárgyalt szavakkal a mordM. uca 
-«schafi>; mert különösen véghangzóját a szkr. ávis meg nem vilá-
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gíthatja. Bár nagyon hasonlít hozzá az orosz ovca «scliafi), evvel 
sem vélhető egynek, mert ily új keletű átvétel esetében még szoro
sabb egyezés volna elvárható (v. ö. mordv. iica (ivogel» = or. 
nmma; nem: íica). PAASONEN (Kielellisiá: 38.) a finn uattu, mitu 
(ischafmutteri) szóval rokonitja, a midőn az utóbbi szót szokásos, 
finn hangváltozással-í'míísíí, helyett valónak vehetjük (1. SETALA: 
Aannehist. I : 172.) s mindkét szóban a szkr. avi- tőnek valamely 
árja diminutivumát sejthetjük (v. ö. szkr. aviká, avila nschaímut-
teri) s a perzsa ~ca kicsinyítő képzőt). 

. 190. Magy. kacsint-, kacsont- (dimis specto, limis oculis 
intneor; amatorios oculos defigo; schielen, scheel anblieken; ver-
liebte axigen machenn; kacsingat- (kacson,cd- Balatonvidék) id. 
(frequ.; NySz., MTsz.). 

Vogul: EY. kásél- nerblicken, wahrnehmen, bemerkeni) 
f/cttseíaíüám «man erblickt mich))); KLV. kog,sél-, KV. keié él-ii. 
kaééloql' (frequ.); káééla/t- nhin u. her schaueni). 

Osztják: ÉO. kasalal-, kaislal-, kaisalal-, kaiselal- (isehenn 
(yüs Inlémtém kaéalamna li amétset ((megpillantván a csillag meg
állását, ök örüléneki); Máté Ev. 2, 10; AHLQÜ. Ostj. Texte 41.). 

<Osszét: dig. k'as-, tag. k'as- (lanschauen, betraehten ;• 
sich beziehen (spectare); seheinen (von sonne u. mond))); k'as! 
((siehe!)), k'cisi aei blickt», M-k'ast'i «beschien)) = av. kas-
ansehen, erblicken)) (a-kasat ((er erblickte))); pahl. akin, pazend 
agait, ujper. agáli ((kundig)); innen örmény: akali <(kundig)); 
V. ö. ujper. ni-gah ((anblick, aufmerksamkeiti), balücí nife/í ((auf-
merksamkeit)), pahl. nikas nlook, observation, eare)) ; HÜBSOHM.. 
EO. 44; Arm. Gramm. I : 94; HORN 10.) || Szkr. kac^- (prses. 3. 
kac/itc) ((sichtbar sein, erscheinen, überbliekem) (HOBNU. c); 
abhí-kag- ((beschauen)). nva-ka<}- ((erblicken», prá-kag- ((über-
schauen)), ví-kac- ((strahlen; erschauen, wahrnehmeu)) (GEASSM. 
Wb. 324.). 

Hogy a magy. kacsint-, vog. kaséi-, noha mélyhangúak, szó
kezdő k (a nem 2", h) mássalhangzóval jelentkeznek, annak oka ide
gen, jelesen árja eredetükben keresendő. Vannak ugyan h-yaX kez-
(iödö szavaink is, melyekben e hang árja /c-nak megfelelője (1. fen
tebb a, ház és holló czilikeket); de ezeket régibb érintkezés jövevény-
elemeinek tarthatjuk, melyeknek átvétele megelőzte a /c > f̂ (h) 
hangfejlődés megszűntének korát. Hogy a magyarban cs is meg
felelhet árja s-nek, annak egyéb példái a becs és karcsú sza-
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vak (1. u. i. 27. és 195. sz.); kacsint- e szerint momentán képzés és 
sajátos «liebáugeln.) jelentésfejleménye tulajdonkép ezen nlapszik 
(az e nélkül való '''kacs- alapszó t. i. nblicken)) értelműnek veendő) 
Az osztják kaéalal- alaknak kaislal- változatában az i elemnek 
nincs etimologikus értéke; hanem olyan mint a zűrjén hvaü 
(isechsi) = votj. /íwaí'(magy. hat, vog. xq,t), vagy/íoid = permi/íod' 
cáhnlichkeiti) = votj. kaő! ^igl&ich, sp wie»; vagyis az erösebben 
ejtett s = sj metathesise: js (v. ö. EO. aijim deim» = 10. ajem 
SO. e/m, eijem, vog. eUm, magy. enyv = tat. jilem id.; l o sóit 
(írute, zweig)) = zürj. sat, sae, sagja sait «mte, gerte, zweig»/voti 
saca, suco id. = csuvas satcld, sidé «rnte, stange, pfahl»; l o ' oii'a 
és öáJa (isaueri) = tatár acii id.; 10. xa-int «korb aus birkenrindei^ 
= vog.^MTíi, finn A'o«íí2 «nyírhéj-tarisznya))). — Valószinűleg ide 
tartozik a finn /cafso-, diai. kahto-, katto-, hasso-, vepsz, észt kaco-
kacH- ((betrachten, anschauen.) ige is, mely azonban úgy látszik 
végzetében többet tartalmaz, mint a vog. kaséi- s talán e helyett 
való : ^Aa/í-î so (illetőleg: i^kah-d-flo-); 1. SETALA: Aánneijist. 178 
179. ésBuDENz: Osszeh. Alaki 113, 114. E szónak magashangú 
párja: lapp-Lule A'őá/tcca-,/cie/ícMí- asehen, schauen; achten, acht 
gebén auf etw.)) {keahccie, kiehécie (laufseher, hüter, hirt«),'Pite 
kdhcca-, kahhée- nschauen, betrachten ; acht geben»; Mhcate- ((be
trachten, nachsehen)), kéhcasté- (iblicken, einen bhok werfeii)); déli 
kedhc' ((siehe!)), kiiihceU-, keahcid.- (lansehen, betrachten, naeh 
etw.sehen)); Fm. gdcca-, gáca- id. (HAL.ÁSZ) | kildini kiehci-, noto-
zeroi kihce-, akkalai kiehce- ((blicken, betrachten» (GBNETZ Wb. 18.) 
melyeknél a magashangúság az árja a hangzó alapján érthető^ 
mint sok más esetben (v. ö. tagauri k'as-). A szkr. kag- jelentésével 
s a finn katso-, lapp keahcőa- végképzöje nélkül sorakozik ezekhez: 
Pite késsate- (oich zeigen, sich weisen, erscheinen)) (HALÍSZ). Ve
gyük számba, hogy a lappban mutatkozó «acht gebén, hütenw-fél, 
jelentés is megvan az osszétban: yagár-glis íwáchter des hauses»e 
rod-gas (ikalberhirt)), qóm-gás «hírti> fqom ((heerde)) ; HÜBSOHM. 
EO. 44.). 

191. Magy. kada (Tiszavidék) afolyó fenekén levő vízvájta 
gödör, a melyben a halak télen át tanyáznak» (MTsz.). 

Zürj. kad nmorastiges ufer, sumpf (am wasser), tundra)> 
(WiED.). 

Votj. kud, kud'inti (isumpfiger ort)); kudes nsumpfig)). 
< Av. kata- (igraben; bezeichnung einer grube, in weloher 

die leichname unter gewissen verhaltnissen provisorisoh unter-
gebracht werden müssen)) (GBIGBR Hb. 217, 81.) | pahl. kata-k 
iigrabstáttei) (a ka,n- ((grabena igéből; HORN 188.) || Szkr. khatá-
Munkácsi B. Árja ós kauk. elemek, -'^ 
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(nemin, khát.ás) «grube; bruniienn {ü,khcm- (igraben, ausgrabeni) 
partioipiuma; GEASSM. Wb. 372.). 

Ugyanezen árja szó alapja a magy. /í«á;-nak s rokon nyelvi 
társainak is (1. fönt 155. sz.), melyekhez képest, tekintve ezeknek 
nagy elterjedését a finn-magyar nyelvekben s a magy. kada alak
nak még föntartott árja végliangzóját, az utóbbit permi másaival 
egyetemben aránylag ujabbkori átvételnek tarthatjuk. Alakjukban 
a magy. kada, permi had, kud ugyanazon osszétféle í > rö hang
változást mutatja, melyet a ház rokonságában is észlelünk; a votj. 
u = zürj. a megfelelésre nézve pedig 1. WIOHMANN: «Vokalismus 
im "VVotjakisohens (74.1-). — Az eredeti «grube jelentés alapján 
ugyancsak az itt említett árja szó átvételeinek tekinthetők a kau
k á z u s i nyelvekben: ohürkilin k'ada nthali) (USLAR-SOHIEENEB: 
Hürk. Stud. 153.) 1| szvanét kved «brunnen», and kiidi-inci id. 
(and wei nquellei); 1. EKOKBBT: Kaukas. Spr. 49.), továbbá a 
t ö r ö k s é g b e n és egyéb keleti altáji nyelvekben: osagat. kudu-k, 
altáji kuduk, kojbal-karagasz kiituk «brunneni) | volgai tatár kojé 
id. (innen : > votj. Uj obrunnenij), kuja (e h. *kuda) dloch im eise, 
•wuhne, grube» (BUDAGOV II, 106.), ozm. kuju «brunnen» || moiigol 
ItudukiA. (ScHMiDT 174.); hvix]éiyodek,xodok,-/udek, kudek | tunguz 
kuduk id. Tudvalevőleg ezen altáji szó a törökség révén átkerült a 
magyarba is: kút nbrunneni) (régebben : « fous Hydeg-kut, gyz-
nou-kwth»), teljesebb alakjában: kutú, kotú, kutii otócsa, pocsolya, 
kátyú, sárral telt gödör; halas tavakban levő gödör)) (MTsz.). Y. ö. 
a török u, o = árja a hang-megfelelésre nézve: oszm. huza-fii 
(ikalb, lamm, junges von rotwild», csagat. bozyu, volgai bézau etc. 
(ikalbi) = av. pasu-, aziir.'par/i- <(kleinvieh» (1. NyK. 24 : 406.). 

192. •''Magy. kan nmas, masculus; mánnohen» (kan eh 
diüznó, veréb; falu kanja); kani, kanyi {VeLlóozaág, Arad-m., Sze
ged) (inagyon érzékies ember, latorkodó ; férfi, legény; férfias ter
mészetű nő; kan, kandisznó, kanmalacz» (ka7ii kutya Abauj-m.); 
kanoz- umeghág)) (a póka kanozza a nőstényt Balaton-mellék; 
NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: szvanét gkan «ochs)). — arcsin/wn "zie-
genbocki), kürin qun, B.gul kun, gun, tabasszarán khimiá.,— 
águl suvan-kun, tabasszarán sivun-kun «steinbocki) (suv, siv 
(ibergi)). — kürin curun-kun (írehbock)) (kaitach sur nberg"; 
ERCEIDET: Kaukas. Spr. 109, 158, 117, 134; USLAE-SCHIBFNER: 
Kür. Stud. 134.). 

A (imas, masculus 1) kifejezésére gyakran szolgál a nyelvekben 
a (tkutĵ a)) nevezete, így: kabardin/ilo, jt̂ w <(mánncheni) (chinnalug ^ 
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khi-phisi (íbengsti) -.pisi npferdi) ; kürin ghi-ajghur «hengst» : tatár 
^jyir id.): ehürkilin ytioi. and yoj, avar liuj, hoj, Jioe, ye, karata 
yyaj, dido huaj, varkun yo'é, tabasszarán yoj, yu, águl yjd, yoi 
(ímannlicher hund» = ÉV. yuj (imánnohen bei liralligen tiereni); 
ÉO. ;)fitj,/oi, ^0 "laann, mánncheni), 10 . /« i , 80. hd, ku «mann, 
mánnchen; menschö (AHLQ., GASTRISN), V J . kiij (imánnchenn (kuj 
emj) ((mannlicher bundi), kuj íu(-kuruy (ibahn»; PÍPAI), llO. khu 
(imann, ebegatten, középobi ka id. (u. o.) = kola-lap kiijj, Ujj 
(lebegattei) (GENETZ Wb. 14.) j finn koira (icanis», különösen ((ca-
nis masi) : koirakse- (nomin. koiras) (imas, masculusi) (koiras-susi 
(Ihímfarka81), koiras-teiri «hím-nyírfajd») = zürj. kir (kir-pon 
((mannlicher bund«, kir kan ((katern) = dzsek yoar, buducb yor 
(ibund» (EEOE. 86.). Ezen alapon az idézett magyar és kaukázusi 
szavakkal összefüggőknek látszanak alaprészeikben: volgai tatár 
kan-cék, kan-ca, csagataj kancíg, kirgiz kansik, ozmanli kandik 
dhündinI), kirgiz kandél ((hündchen» (BUDAGOV II : 27, 28.) = ud 
kandíügh, czachur kkyandíiy í(hündin», mint törökből való átvéte
lek (EEOE. 86.). Hasonló (lebu nevek a rokon nyelvek terén: zűrjén 
kőin, votj. kion ((Wolfi>, zürj. kőn (ipolarfucbs, eisfuchs; canis lago-
pus»; 10. kán, SO. kon, kön ((steinfuchs; canis lagopuso (CASTKÉN); 
/wen id. (neceii,!; PÁPAI), melyekhez v. ö. még: zürj./ca/i ((katze» 
kir-kan A&ievii, mu-kan ((maulwurf»: inu nerdei) ; WIBD.). Bizo
nyára összefüggnek ez ebnevek az indogermán nyelvek egészen 
hasonló szavaival is, minők: gör. Ttúcov, lat. canis, gót hundas, szkr. 
gván-, qím- (nom. c^vá, gen. gúnas) (ihund, hündini), av. süni-
Igen, sünö, dat. sünS; nomin. S/JÍT, acc. spánem, j)lur. nom, spci-
naca), örmény mn id. (e fölvétel már STAOKELBBEGnél: Irano-
finsk. Leks. Otn. 13; NyK. 25:384.) . Megjegyzendő, hogy az 
indogermán nyelvek idézett szavai sem éppen szorosan a «canis 
domesticusD fajt jelölik; v. ö. JUSTI szótárában (303.): spa ohund, 
hundartiges tier (auch der biber, fuchs, wiesel, igei werden zum 
hundegeschlechtgerechnet)i). Az árja szókezdő változással jelent
kezik a kaukázusi nyelvek terén a láz tcuna ((hündin)), melynek a 
fentebbi példákéhoz hasonló alkalmazásai: tcima-cyeni ((weibli-
chespferd, stutei) (cyeni ((pferd»), tcima-téyuri ((kuh» (mingrél őyu, 
ud éur ((kuh»). 

193. Magy. kanál, kalán (kalány Dunántúl, kányái Tolna-m. 
.kánd Gömör-m.) ((cochleare; lebes; löffel; tiegels; főző kanál 
((tudicula: kochlöffeln; vas-kanál ((spatha ferreai); kanáloz-, kalá-
nóz- (dingula haurio; mit dem löffel od. einer scliaumkelle ab-
;sehöpfeni) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉN. yün-, LV.,PV., KV. khün-, TV. khön- ((schöpfen; 
speise (vom késsel od. teller) herausnehmeni); ÉV. yünit-, LV. 

25* 
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khünit- id. (mom.). — ÉV. -/üntép, KLV. khuntép, TV. khöntép-
dselmufe], spaten)) (kSr-yüntép (leiserner spateu))). 

Zmjén gumal; gumid- «achöpfen», gfwmoZí- «schöpfen ab-
schöpfen; eintauchem); gumoltci- «einsinken, untertauch'en)) • 
gumoltan «sohöpfkelle, schöpfgefáss)) (WIBD.) | permi gumal-
«achö^íew), gumóst-id. (mom.; GBNBTZ O P . 14.) || Yotjákgumih-
(I sfihönfen». dschöpfeni). 

< Av., óperzsa, pahl. kan-, ujper. kan-, ken- (igrabeni) 11 
szkr. khan- (príes. d. khánati) «graben, ausgrabenu; khanitra-
(cwerkzeug zum graben, spaten» (HOBN 194-; GEASSM. Wb. 372;-
UHLENB. BtWb. 74.). 

A (ifoderei) és ahaurire)) (azaz; "VÍzböl kiszedni, kiásnii>) 
jelentések rokonságára világos példa: déli lapp kog^jevut (int), koivat 
(HAIÍSZ), kolai koajva-, koajve- (GENBTZ Wb.) «schöpfen)) = 
Lule koqjevuot H g r a b e n ; den sehnee wegschaufeln», Pite koivüt 
((graben, schaufelni) és ((schöpfen»j finn/caira- ((graben, stochern». 
Hogy a vog. ^Míi- ((schöpfen» igének is «graben» az eredeti ér
telme, világosan kitetszik még a yjűntéi), khöntép ((ásó lapát" 
(= *ymentép) igenévi szerkez;6tböl, iigy hogy e szerint a fed-él, 
fon-ál képzésével jelentkező magy. /í;a?í-á/-nak alaprészét is bízvást, 
egyeztethetjük az árja khan-, kan- dgrabeni) tövei, melyből a vog. 
;fM?iíe -̂hez hasonlóan: szkr. khanitra- (íschaufel, spaten». Sajátos 
kifejezés a (!haurire» fogalomra a finn-magyar nyelvek egész vona
lán : magy. mer-, vogul címért-, osztj. amér-, amerd-, votj. omirt-,. 
mordv. aviela-, finn ammelta- stb. (1. BÜDBNZ: MügSz. 615.). 

194. Magy. kar ((brachium, cubitus, lacertus; armn; kar-
kézön (Szeged) ((karöltve)), kar-tő: kartőn fogta (Udvarhely-m.) 
(Ikaron fogta»; karos ((brachia habens, brachialis; arme habendi) 
(NySz., MTsz.). 

Zűrjén kar: ki-kar ((handwnrzeli). — girga, girga ((ellen-
bogen, ellei) (WmiD.) | permi 5i(9r%'á ((ellenbogeni) (GENETZ OP. 14.); 
V. ö. az utórészre nézve: permi ug, zürj. V03, votj. ag ((vorderes, 
vorderraumi) (zürj. jur-vog ((stirns, pel':pom-vog ((oberarm))) és finn 
kyyndr-'pdd «cubitus, apex cubiti» (pda ((kopf; ende»), észt künar-
nukk (niikk ((vorstehendes ende»), votj. gir-pim id. (pun nende, 
spitzei)). — mB2.o\ú gir-vilUi- (oich auf die ellenbogen stützeni) 
(WIBD.). 

Votjákfaw; AÍ-AMJ-((handfláche (jraxoHB)i), ki=kür-pe°d (Kaz.)-
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<iha.ndwurzel». — gir-pum, KsiZ. gér-pun ((ellenbogen ; elle», gir-
puíiki- (Sar.) nsich mit dem ellbogen atiflehnen». 

Lapp: Lule kardnel, Pite karegnél, karenel, déli kardnel, Fm* 
garnjel, gardnjela «ellbogen» (HALÁSZ) | kolai Iccüfnel, notozeroi 
ko{rüel «ellenbogen; unterarm; ellenmaass vom ellenbogen bís 
zu den fingerspitzens (GENBTZ Wb. 28.). A végzetre nézve 1. Bu-
DENz: MügSz. (5.), hol a vog. nol anase; spitze» szóval van egybe
vetve. 

< Szkr. kard- (nomin. -ás) «die hand (als die tatige)», 
tdk. (imachend, wirkend, tátigi) a/í_r- (kar-) «tun, macheni) név
szói származéka (GEASSM. Wb. 314.). 

Egybevetették a szkr. kard- «hand» szóval a magy./car-t már 
KŐEÖsiOsoMA, OASSEL (Magy. Altért. 91.), MÁTYÁS FLÓBIÁN (Nyhas. 22.) 
és ANDBRSON (Stud. 191.). Noha testrészt jelentő szó, nem ütközünk 
meg idegen eredetén, ha tekintetbe vesszük, hogy több más finn-ma
gyar testrész-nevezettel egyetemben biztosan árja eredetű a votj. 
ind (ifussi) {=S'Ái-í. pád; pád- «fuss» &pad- ngehen, sohreiten» igéből 
szó is, valamint kaukázusi eredetű a zürj. kok ofuss, bein" és votj. 
kuk (ilábszár; bein» (csecsenoz khog, qog «fuasi) és osztj. kar <(fuBs» 
= águl, tabasszarán kark (itierí'uss; pfoten); 1. még alább a tói 
és mell czikkeket. Az sem különös, hogy az árja (ihand» szó a ma
gyarban az (larmi) jelentésnek hordozója, hiszen közönséges eljárás 
a nyelvekben az egészet jelentő (ikéz» szavának alkalmazása annak 
egy részére, a «kar»-ra (v. ö. pl. zürj. ki <ihand)) és «arm» ; KV. 
kgdt-pds ((könyök)), PV. kog,t-sar <ialsó kézszár»). Külömben nem 
szorosan a «kar)>-ra vonatkoznak a zürj. ki-kar (ihandwurzel)) és 
votj. ki-kur ((handüáchei), melyek alakilag a szkr. kard-hoz úgy 
viszonylanak, mint zürj. dar és votj. duri ((kochlöffeb) a szkr. 
dárvi- (döffeli), zürj. tasti és votj. tustí «napf, schüssel, schale)) az 
av. tasta- ((schale» szókhoz. Ezekhez képest a .̂ Ir hangzati eltérése 
valószínűleg szókezdő helyzetéből ered, a mely esetben az eredeti 
k többször változik a permi nyelvekben ^-vé (pl. zürj. gumal-, votj. 
gumtlt- ((Sohöpfen» : v. ö. magy. kan-ál, zürj. gos (ifett, talgn: v. ö. 
magy. háj ,• votj. gur (igesangi) : v, ö. szkr. kara- id.), az a, 'ít-val 
váltakozó i hangzó pedig olyan lehet, mint ebben: votj. pid aiusait 
éspudro üfüssig)) = szkr. pád «fuss» (y. ö. votj. /cíí- ((bleibeni) : 
finn kato-a-, mord. kádi-, magy. hagy-, ÉO.jjfaj-j. — Mint sok más 
esetben, az árjából való közös ősrégi átvétel" tényével magyarázha
tók a t ö r ö k s é g b e n mutatkozó egyezések, minők: csagat. kari 
((ellbogen; elle* (BUDAGOV I I : 13.), narm)) (Abuska); jakut y^ari 
<idie gegend oberhalb des handgelenkesi) (BÖHTLINGK: Jakut. Wb. 
81.), melynek valószínűleg továbbképzése a köztörök karis, jakut 
jjfarís (ispanne des daumens u. des mittelfingers» (u. o. 82.). V. ö. 
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még ezekhez: avar/cojV ((hand» (ÜSLAE: Avarsk. jaz 113) -• 
mint avar kojn «speisei) = karata ghani, and ghan «brodi) H Áláh^ 
a kenyér czikket: 203. sz.). ^̂ - '̂̂ '̂ '̂  

195. Magy. karcsú 1. «gracilis; sohlank, láng, geschmeidig 
geschlangi) (pl. karcsú szúnyog; karcsúak, avagy ösztövérecGomen V 
2. ((exiguusjkarg, kárglichi) (pl. karcsú böjti étel; NySz.); / íami 
esdi «együgyű, buta; einfalíig» ; karcsi (Háromszék) «schlank.-
karcsúod-ik (Székelység) aschlank werden» (MTsz.), karcsúd-ik iá 
(NySz.). 

Yogul: BV. -/arés: j . tüjt «dünner schnee (TOHKOÉ CHíra)i) 
•/a7-és takioés «vékony havú ösz». ' 

Lapp: Lule karecie, kahréies, me'karéce, karhéSs, Fm.gargge 
garges (teng, sehmal)) (HALÁSZ). ' 

< Av. ka.res- oschlank, mager sein» ; keresa «mager 
schlank, láng)) (JUSTI Hb. 80, 84; GEIGEB Hb. 218, 221.) || szkr' 
%á-(nomin. krgás) .(abgemagert, hager, krankiich; schlank" 
dünne; sehwáchlich, unbedeutend; dürftig)); karg- (prajs. 3,' 
kfgyatij «abmagern, mager werden» (BE. Skr. Wb. 2 : 409* 
142.). - V. ö. kaukázusi: chürkilin gSoarc, -ca, -cü <,dünn))' 
(ghuarca g'iui «dünner faden», gSi-drca loai «schmale taüle)), 
g\v. vik'ak' (.knappé mittel zum lében.); ÜSLAE-SOHIEPNEE- Hürk' 
Stud. 160.). 

BuDBNZ (MügSz.) a magyar és lapp adatokhoz vonja a mordM 
keráa, hr£a «wemg, szót is, melynek azonban i-je nem látszik a 
tóhoz tartozónak (v. ö. mordM. kir- «wenig werden», kérft- «weniff 
machen..), a mmt ezt a magy. karcsú és lapp karecie szókban a 
c-re nézve az arja egyezések mutatják. Ezen c árja s, g helyett 
vaio, ugy mmt a becs és kacsint- szavakban (27. és 190 sz) 
K karcsú végzete fölös melléknévi képzés, úgy mint a sa^vany-ú és 
to7i«2/-M szavakban, melyeknek már alapja is melléknév (v ö 
mováY sapama, éapamo«amei.; KV. kéind, TV. kuúgd, ÉO kená 
deicht.)). Ugyanily szerkezet a székely karcs-i. 

. 196. (I.) Magy. kard «gladius, mach^ra, ensis; sohwert,) 
(NySz.), card «dolabrum,) (bárd; Schlágli Szójegyz.); fringia-kard, 
miszin-kard; kardal- «digladior; die waffe führen.); /wráos (.gla
diátor; fechter.)» (NySz.). 

Cseremisz kerdo .sábel, schwert, dolch (caÖJifi, Me^x, KHH^ 
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;Ka:n>»; TROJ. 18.)-, kerűe, kurdé, kerda, kerdo id. (NyK. S 9 : 
201.)-

(II.) Osztják: ÉO. karta, karti (ieisen» (AHLQ.). 
Votják kort neiseni) (ted'í kort (iblech», tkp. dweisses eiseiD) ; 

tuj kort (ímesaingi), tkp. (ímessing-eiseni); sirmat-kort agebissi) ; 
pid-kort (ifessel, fusseisem)); kortiial- naufzatimen (das pferd)i>, 
kortncit «zaum, gebissi). 

Zűrjén/iörí dmetall, bes. eisen; eisernes werkzeug, fessel, 
kettei) (kört-vom dzaum, gebiss», tdk. «eisen-mund))) | permi'/förí 
(Ieisen» (WIBD.J GENETZ OP. ) . 

Cseremisz kiirtúö, cserM. kirtne «eisen» (oéo-k. <ibleoh»; oso 
ii\veis3»; TROJ.),/iiríM (NyK. 29 : 226.);/cirínií- ((catenis yincire ; 
mit ketten fesselnn )NyK. 4: 366.) kürtnél- (NyK. u. o.) 

(III.) Vogul: ÉV. k&r (leiseni) (neméé kár <iblechii, tkp. 
(ideutsches eisen»), KV., PV. k'ér, TV. kér «eiseni) (niméé ker 
iiblechi)). 

< (I. II.) Osszét k'ard «messer, scliwertu (k'árd- «schnei-
den, zerschneiden, máheni)) = iíjper. Idrd, pahl. kürt, av. kareta-
(ímesseri) (kared- (ischneidenu) || szkr. kart- fprEes. 3. krntáti, 
később: kártati) dschneiden, zerschneiden, spaltenu, krtí 
iidolch, sehlachtmesseri) (HÜBSOHM. E O . 43 ; HORN 185; GBASBM. 
Wb. 346, 347.). 

(III.) Kurd klr, klrd, kér, kurmandzsi khSr (JUSTI Hb. 79 ; 
. HoBN 185.) I szangliéi klr ((messen) (TOMASOH. Pam. 801.). - -

Kaukázusi: dido ger ((eisenn (BEOKEBT: Kaukas. Spr. 57.). V. ö. 
kabardin gf/m.'?, f/Zí̂ tte, sapszug ghuce, abadzech ghuce ((eisen))•>') 
(u. 0.) és balüöí karc, karca (imesser», mely utóbbit GEIGEE 
(Etym. des Balüci: 132.) diminutiviimnak magyaráz a perzsa 
alakhoz képest. 

Széltében el vannak terjedve a magy. kard másai a s z l á v -
ságban is, így: ószlov. korída ((giadius)), szerb korda, corda. 

*) A hangváltozás itt olyan, mint ezekben: kabardin qu£, 
abadzech ku£e, sapszug kuze ((birnei) = arcsin yert, Iák )fkort id. 
= osszét-tag. k'ardo, dig. k'árttu id. stb. (1. alább a körtvéLy czik-
ket) 1 kabardin quaíe, sapszug kuadi, abadzech kaa:íe ((dorf» = 
zürj. górt, votj. gurt ((dorfi) és «haus, wohnplatz; unterirdische 
wohnung)) = av. gereőa- i(höhle>) (ERŰK. 47, 54.). 
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djorda, orosz korda «dolch», lengyel, cseh, kis-orosz kord, ujszlo-
\én korda nímvaesbií, kordec «sica»; hasonlókép a környező nyel
vekben : litván kardas, makedón-oláh koardi, albán kordé ngerader 
sábel», bosnyák-török kurdé id. (MIKLOSIOH: Türk. El. 106; 
Fremdw. 100; EtWb. 132.). Hogy,a magy. kard a perzsából szár
mazik, már BEKEGSZÁSZI állította (Ahnl. d. Hung. Spr. 99.), szintígy 
BESZE JÁNOS («perzsa kard, osszét kwdo : Voyage 83.). MÁTYÁS TL. 
is említi ez egyezést: vkard = ujp. kard, kés, vágóeszköz« meg
jegyezvén egyszersmind, hogy nKézainál a meghívott, de a kitűzött 
helyre helyes ok nélkül meg nem jelenő magyar karddal (cultro; 
mint' a perzsa használat) vágatott ketten (Nyhas. 12.). JUSTI 
szintén megjegyzi: «aus den eranischen sprachen stammt das 
slav. korda, ungar. kard, altnord. kordi etc, (Hb. 80.). TROMSEN 
.utal-először a zürj. kört és társai kapcaolatái-a a zend kareta-
(ímesseri) szóval" (Einfl. 165. s ujabban: Beröring. 218.); minde
mellett AHLQUIST (KultW. 70.) bizonytalannak véli származásukat.*) 
DoNNBE ezekkel szemben törzsökös nyelvkiucsnek tartja a keleti 
rokon nyelvek idézett «vas»-nevezeteit («eine weiterbildung aus 
der wurzel kar- «hart seina; vgl. auoh estn. karedus ,hárte, rau-
heit' u. syrj. kur-id ,bitter'» ; VglWb. 41.) s hozzájuk csatolja a 
finn ka7-ta (gen. karran) (leisenblechn, észt kard (gen. karra) 
dblech, tressen, lív karda «blech« szót is, noha ez utóbbiakra 
nézve már AHLQUIST figyelmeztetett a lett skarde, skarda, skarda, 
skards ( = litv. skardas, skarda) nblech, weissbleoh» átvételének 
tenyéré (KultW. 70; jegyz.), mely felfogás helyességét ujabban 
THOMSEN is megerősíti (Beröring. 218.). ANDERSON (Stud, 344^—7.) 
szintén egybetartozónak magyarázza a zürj. kört ós f. karta szava
kat s hozzávonva csoportjukhoz a merőben külön való mord. ksni 
«vas», lapp girddo, gierddo, (jdrddo ((cingulum ferreum, vei lig-
neum, quo vasa constringunturn, zürj. körtöd, körtös dband, fessel» 
szavakat'*'*) is, mindezeket egyrészt a finn kara nmetallrostn, karna 

*) «Der ursprung u. die verwandschaftsverháltnisse dieses 
namens (zv. kört, kort, vog. ker etc.) können jetzt nicht genau be-
stimmt werden, da die genauere kentniss der meisten ostfinni-
schen sprachen noch so gering ist. Aber mag derselbe nun genuin 
sein, oder nicht, soviel ist klar, dass er erst entstanden ist nach 
der trennung der westliehen Éinnen von den östliohen stamm-
verwandten, denn in den westfinnischen sprachen wird dieses 
wort nicht angetroffenn. 

**) A mordv. ksni, ksM, k&ne, mordE. kéine «eisen» (PAASONEN: 
Mordw. Lautl. 53.) iráni eredetére nézve v. ö. vakhi un, pahl. 
asm, ujper. ahan, semnáni ösün, kurd asin, balűcl asin «eiseni) 
(HoEN 14.), melyek HÜBSOHMANN szerint óperzsa Kisaina- előzményre 
vallanak. Ebből a mordv. ksine f> Mne) a kezdő hangzó enyészté-
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«erstarrender schmutz an der flache einea gegenstandea», Icarsi 
i'hartgewordener russa e tc , másrészt ösrokonsági alapon az indo
germán *skar-, *skuar- gyök származékaival (pl. ószlov. skvara 
iinidor, sordeso, ónord skarn (imisti)) veti egybe, illetőleg caaládo-
sítja. Ujabban foglalkoznak e szócsoport eredetével és műveltaég-
történeti jelentőségével: TOMASOHEK (Ausland, 1883, 705. 1.; Zschr. 
f. ö. G-ymn. 537.), SOHEADEE (Spracbvgl. u. Urgescli. 304.), STAOKEL-
BEEG: Irano-fin. Otn. 7.). L. még: Ethn. 5 : 7,178. és NyK. 25 : 383. 

Bár a NySz. a magy. kard előfordulását az írott nyelvemlé
kekből nem igazolja, a SZAMOTA szerint 1400—1410. közt íródott 
Schlagli Szójegyzék adata után alig kételkedhetünk nagy régiségé
ben. Figyelemre méltó itt a mai értelemtől eltérő «dolabrum» 
(recte: dolobrum = bárd) fordítás, mely az iráni alakok ((kés, 
vágókés» jelentéséhez némileg közelebb áll. Tekintve a déli szláv 
alakok -a végzetét (ószlov. kovbda, szerb korda) nem igen gondol
hatjuk a magy. kard alakúak innen való közvetetlen átvételét 
(mint MiELosiOH hiszi: Slav. El. 337. sz.), minthogy egyébként két
tagú szókban az ilyen -a végzetek meg szoktak maradni (pl. csorda, 
szolga, szerda, rozsda, bolha, donga, gárgya stb.); ha pedig a?, 
éjszaki szláv nyelvekből (lengy., cseh kord) vettük volna át a szót, 
ez aránylag későbbi időben történvén, mindenesetre még az ere
detibb 0 hangzónak is nyomát kellene találnunk a régiségben, vagy 
tájszólásokban (v. ö. NyK. 17 : 96.). Inkább hihetjük, hogy a ma
gyar és szláv alakok igen régi időben külön-külön jöttek át az iráni 
nyelvekből, a mint több más régi hadi műszónk (pl. vár, vért, tör) 
is innen eredt (1. Ethn. 5 : 16. és VÁMBÉRY: Magy. Éred. 319, 
321.). — Az iráni megfelelők szorosabb (ikard»-féle jelentése mu
tatkozik a cserem, kerdo szóban is, melyhez képest a cserem, kürtíiö 
(ieisen» mindenesetre külön, talán permi közvetéssel (v. ö. zürj. 
k()rt), esetleg régibb időben szerzett átvétel. Igen jól érthetjük a 
zürj. kört, votj. kort, osztj. karta, vog. ker «vas)) jelentését abból, 
hogy kés-, kard-féle fémeszközök voltak bizonyára az első tárgyak, 
melyekkel az iráni kereskedelem i'évén a jelzett éjszaki népek a 

vei s a .s-nek ks-vé való erösbitésével fejlődött (1. az utóbbiakra 
nézve : PAASONEN : Mordw. Lautl. 33—55,103. és Bthnogr. V:10.). — 
A la,]}]) gier'do, gir'dö ((fassreifen» szót QUIG-STAD az ónorvég gjorrl 
átvételének bizonyítja (Nord. Lehn. 169.); — A zürj. körtas, körtöd 
WiEDEMANN szótára szerint: dband, binde, strick z. anbinden» a 
kört-, körtal- ( = votj. kert-) nbinden, anbinden, zubindenu szár
mazéka. Hogy ez utóbbi szó, mint BUDBNZÍ véli (MUgSz, 48.), a 
kort, kört ((vasi> szónak ((lappangó képzésű származékai) volna s 
tulajdonképpen ezt jelentené: ((vasalni, vasra verni, lánczolnii) s 
• csak ezután altalán kötöznii) : kellő alap nélkül való fölvétel. 
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vassal megismerkedtek (1. fent az ék czikket: 85. sz. és SOHRADESÍ 
Sprachvgl. u. ürgeech. 304.). Kétségtelenül idegen szók a (ivas»-ra. 
a mord. kSni és a finn rauta, lapp ruovdde, route ( = ónord raicái 
(iferrum ochraceumi)) is. — Alaki tekintetben a magy. kard az. 
ujperzsa kard, illetőleg osszét k'a7-d mása, minél megjegyzendő, 
hogy a hangzó hosszúsága az ujperzsában ujabbkori fejlemény. Az., 
osztj. karta ezzel szemben a zd. kareta-va,] mutat szorosabb egye
zést. A cserem, kürtnó és zürj. kört alakoknak az iráni a hangzó
alapján könnyen érthető magashangúsága mellett nem vehetjük 
bizonyosnak a votj. kort hangzója mélyhangúságának sem eredeti, 
voltát; mert fejlődhetett az akár eredetibb ö, e-ből is, mint pl. az. 
ódig, og <iegy» (= magy. egy), lohal- <(repűlni» (v. ö. magy. leb-eg-J, 
éog ((Szegi) ( = magy. szeg, szög), iog (v. ö. magy. rög-tön), o£on 
«vésői) (v. ö. magy. vds-J szavakban. A vog. ker kopott végzetével 
nem lehet közös alapú az osztj. karta, zürj. kört- szókkal, hanem-, 
legalkalmasabban külön tájszólásból valónak gondolható, mely föl
vételre kielégítő támasztékot nyújtanak a kurd ker, klr, kurman-
dzsi kher, sanglici kir változatok; fölvehető e részben a kaukázusi, 
közvetés is (dido ger neisen))), hiszen biztosan innen ered az ÉV. 
aryén, KV. cir-j-én duipfen) ( = láz erkina, grúz, mingrél rkina 
íieiseni); EEOK. 57.) s nagy valószínűséggel a TV. poist (laxt, beil» 
szó is (1. fentebb & fejsze czikket: 105. sz.). Végűi a cserem, kürtnu-
a cserem, sörtnö végzetéhez alkalmazkodó analogikus alakulatnak 
tekintendő (1. Ethn. V : 8. jegyz.). 

[197. Magy. kast (Tiszántúl) nlucsok; násse, beschmutzung 
durch násse»j kastos «nass, feucht, duroh násse beschmutzt»,. 
kastol- ((durch násse beschmutzeni) (MTsz.). 

Finn kasta- ((nass, feucht machen, begiessen, taufen", kastu-
((nass werdeni), kastehe- (nomin. kaste) önássigkeit, tau»; kosta-
sbenetzeni), koste ((feuchtigkeit», kostea «feucht, nassi), kostu-
((nass werden» | észt kasta- íbenetzen, begiessen», kaste «tau, be-
feuchtungi), kastus nbegiessung, befeuchtung» | vót kassá- (ibe-
netzena | vepsz kasta- id.; kasteh (plur. kasthed) (itau)). 

Lapp : Lule/cíísías í(feuoht», /casíate- ((befeuchten; taufeni);; 
Pite kastahtét, kástatét ((taufeni) (HALÁSZ) j Pm. gastas ((feuchti), 
gasta- ((befeuchtet werden.)), gastade- ((befeuchten» | En. kastaS' 

' ((nass werdeni) | notozeroi kaste- nnass machen, feuchteni), kastam 
((nass)) (GBNETZ Wb. 23.), 

Jelentéfibeli és alaki hasonlatossága mellett is igen kétes
ezen szónak egybetartozása a szariqöll yast, vakhl X"^^ «nass, 
feucht, saftig»; szariqolí ydsti, vakhí xaisl ((násse)) szóval, melyet 
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ToMASOHEK (Pam. 814.) az ujper. xmtO' «befeuchteti> szóval társít ; 
minthogy a pamir nyelvjárások ;if szókezdője rendesen árja s-féle 
hangnak, nem pedig /c-nak fejleménye (v. ö. mégis az utóbbira 
nézve: vakhi yjíf, szariqölí ;iff?/= av. kafa, pahl., ujper. kaf 
<ischaum»; HOEI? 192.). L. BUDBNZ: MUgSz. (7.) és DONNBR: Vgl. 
Wb. (25.). Mindkét helyen az idézett rokon nyelvi alakokhoz még 
hozzávetve: mordM. gasie- nbesehmutzen, verunreinigen)), melyet 
ToMASOHEK (Pam. 894.) a szariqöll ghaSd = ujper. rastah, íjastah 
('schmutzig, gémein)) szóval vet egybe.] 

198. Magy. kaszrd (Bereg-m.) «sás alakú, hosszúkás levelű 
növény, mely a búza s különösen a kukoricza közt terem ; sehilf-
artiges gev^áchs am feldei) (NySz.). 

Vogul: ÉV. /asZi, KV. kásld-pom, KLY. kasla-pom, AlN. 
kasél-pom, PV. kesél~pum, TV. kislci osehilf, schilfrohr, binse (ita-
MHmi), CHTHHKí.; j3om «gras»). 

V. ö. szkr. káí^a- «ein zu mattén, dáchern u. anderem ge-
brauehtes rohrartiges gras; saccharum spontaneum» ^ balflc 
kall (ifrisches, grünes gras», pahl., ujper. ka]i «strohi) (HOBN 
186; HüBSOHM. Pers. Stud. 87; ÜHLENBEOE BtWb. 52; GRASSM. 
Wb. 325.). 

A magy. és vogul alakok végzetei a szkr. -ra, -la képzőt tük
rözik: V. ö. szkr. kugá- (igras)), kuga-ra- (lart schilf)) (BE. Skr. Wb. 
2 : 364—5.). A magy. kaszr-6 ezenkívül az üsz-ö, kígy-ú képzését 
tartalmazhatja. — V. ö. itt még : szkr. kageru- (nemin, -UH), kagent. 
(neutr.) neine grasart mit knoUiger wurzeli) (ÜHLENB. 49.). 

199. Magy. kaszúr (kacur Szatmár-m.) «a csíkhalászatnál 
alkalmazott kurtanyeles kaszadarabból álló nád- és lápvágó esz
köz; stück sense auf kurzem stiele, womit man schilf schneidet* 
(HEBMAN OTTÓ: Magy. Halászat; MTsz.). 

Y. ö. a,Y. gao-süra- nlanzei) ( = gao «h.&ná\)-\-süra- öspiess, 
lanzei)); pahl. gasür id. (JUSTI Hb. 100.). 

A szókezdő g > k változást iráni szóban tapasztaljuk a kincs 
és köles szavakban is (1. e czikkeket alább); külömben az iráni 
jövevényszavaink, szempontjából leginkább számba jövő osszét 
nyelvnek tag auri dialektusában szabályos hangváltozás az av. g 
szókezdővel szemben a q (1. HÜESOHM. E O . 99.). — Hangzásban ós 
jelentésben egészen közel álló szó: magy. kaczor (Erdély), kaczar 
(Soprony-m.), koozor (Székelység), kuczor (u. o.), koczér (Heves-m.), 
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kaszér (Drávavidék) «nádvágó sarló, v. kasza: görbe kertész-, szölö-
inetszö-, timár-, szíjgyártó-kési) (MTsz.); ez azonban egyenesen a déli 
szlávságból való, hol: szerb Jwsor (lart messer disteln zu schnei-
deni), kosir nrebmesseri) (PoPovié), horvát, szlovén kosé ugarten-
messeri) megfelelők találkoznak (v. ö. a cz-re nézve: keczele nkir-
chenkleidi) =lat . casula; fdczán=né'm.fasan; keszeg és keczeg nleu-
cisousií). Más szó lehet a kaszúr, melynek hosszú w-ját a szláv alakok 
nem magyarázzák; ellenben jól megértetik az idézett iráni alakok. 
A szláv eredetű kasza ( = szl. kosa) s török eredetű sarló ( = csuvas 
éúrli id.) átvétele előtt a tájszólásilag fenmaradt kaszúr-\, gondol
hatjuk az efl'óle szerszám régibb magyar nevének; mert hogy ilyes 
eszköz ismerete és használata nem lehetett idegen a kelet ma
gyarjai előtt sem, az jó okkal következtethető halász- és barom-
tenyésztő életmódjukból, mely bizonyára tüske- s nád-irtásra, 
azénagyüjtésre s más hasonló munkákra is utalta őket (1, Ethnogr. 
I V : 176.). Nem lényeges külömbsóg, hogy az iráni adatok ((lán
dzsát)) jelentenek; mert ez sem más régibb alakjában, mint fa-
nyélre alkalmazott szóles kaszaféle kés, ép úgy mint a kaszúr. 

Hogy nyelvünk régi elemének tartsuk a kaszúr szót, arra nézve 
jelentős ama körülmény, hogy szorosan egyező másai ismerete
sek a keleti altáji nyelvek területén is, minők: burjét xaiur, xagur, 
•/adur, mongol kliaciyor nsense)), továbbá a gyakori s > í válto
zással (1. BÖHTLINCJK; : Spr. d. Jakuten 189.) jakut ^atlr, j^oíiir id. 
Ezeknek viszonyát a magy. kaszíír-hoz olykép foghatjuk föl, hogy 
mint sok más esetben, mindkét nyelvtény külömbözö utakon egy
azon végforrásból került; vagyis burjét xaéur, mongol khadyor 
(mely régies írásában tulajdonkóp a burjótéhez hasonló khacor, 
khacinr ejtést tükröz), jakut ^atlr = av. gao-süra-. Az sincs ki
zárva, hogy a szei'b kosor is összefügg ezekkel, a midőn a kóser, 
kosir alakulatokat népetimologiai képzéseknek vehetjük (v. ö. szláv 
kositi ((máhen)), kosa ((Sense»).'*') 

•*') A szerb kosor-\, VÍMBáKY (Magy. Ered. 659.) török eredetű
nek magyarázza, szemre vetvén MiELOsioHnak, hogy (ádézi ugyan 
a tatár kvsur = ,culter curvus hortulani' szót; de mégis azt állítja, 
hogy a szerb, horv. kóser, kosor eredeti szláv szavak)). Baj azonban 
e pontnál, hogy a MiKLOSicH-fóle tatár kusur nem hiteles; ameny-
nyiben egyetlen forrása (3-YABMATHY (Affin. 223.), kinek ((Vocabula-
rium Tatarioum))-a pedig teljesen megbízhatatlan, több nyelv BZŐ-
jegyzékének egybekeveredéséböl támadt egyveleg. íme minő ada
tok találkoznak itt a török szavak sorában: naqua, víz: tatari ce: 
wed, wessi, wiit»; nauris, fül: tat. peli); ((butyrum, vaj: tat. ivui» ; 
edigitus, ujj: tat. luj»; nferrum, vas: tat. kóse>>; <(glacies, jég: tat. 

jenkn; ((ignis, tűz: tat. tide»; ((lignum, fa: tat. pu, fuai) ; (dapis. 
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200. Magy. ké- «wollen, -wünschen)> : kételen, kéve-kételen,. 
ké-kiMeii, ké s kételen dcoacte, necessarie; gezwungen, wider wil-
lendi) (tkp. nnicht wollend», ill. BWollend-unwollend», pl. '•^nem 
keeve-keetelen az leieknek el keel valny az testnek barathssagatwb), 
ÉrdyC.; tikekatelen az kSuetkezic», Magyari; nkésketeUn kellett 
engednieki), Czeglédi); kéjén: SnSiikeyen, maga kéjén <ipro lubitti, 
sponte sua)); kies, kijes (lamoenus; angenehmo ; kietlen, kijetlen, 
kéjeden 1. «inamoenus; unangenehms ; 2. «solitudo, vastitas, 
desertnm; einöde, wüste, einsamkeit)) (NySz.). 

< Av. ká- (iwünscbeni) (prass. 1. kaya aich begebreo, 
pairiakayayanta dsie sollen verlangenu, part. perf. pass. kata) 
= szkr. ka- <ietwaa zu erlangen suehen, ea gern habén, woran 
gefallen finden, aich desaen erfreuem) : (part.) kayammas «be-
gehrend, liebend», a-káyia (ibegehrungswerti) (JUSTI Hb. 82 ; 
GBASSM. Wb. 321, 171; UHLBNBECK EtWb. 52.). 

Az itt mutatkozó árja tőt bíven tükrözi a ke-ve gerundium es 
ké-telen képzés igei alaprésze ezt */cc)' (< "^káj-J belyett valónak 
véve «-wünscben, begehren» értelemmel (tebáfc: kéve = <ikívánvai), 
kételen = (ikívánatlani)). A kéj névszói alak ehhez képest nyilván 
a tolvaj, szilaj, mezej-telen-íélék nom. verbale szerkezete (1. BUDENZ: 
Összehas. Alakt. 198.). Máskép, még pedig merőben külömbözö 
értelmű rokon nyelvi szavakkal egybevetve magyarázza BUDENZ e 
szavunkat (MUgSz. 10.), melyek közül a mord. ki (iweg», lapp kcija 
dvestigium)), káÍ7io, finn keino <iweg» a vogul (LV., PV., líV.) kwaj-
= ÉY. koj-,'ÍY. kuj- anyomonjárni, nyomozni; követnii) (ettől: 
kwdjmét-, kojmlt- akövetni, üldözni, űzniu) igéhez csatlakoznak,, 
magyar másuk pedig — mint ezt már HUNFALVY állította (NyK. 
5 : 256.)— a régi kegy «stádium» szó, melyet a nyelvemlékek 
keed, ked írása nyomán dimin. -d képzővel szerkezettnek vélhe-

kö : tat. ku, kiwv (Affin. 222—226.). Ezekben látnivalólag a ((tatárá
nak közlött szó finn-magyar nyelvekből való s ezek helyén ál l : 
tat. siu, su ((VÍZ)), kplak ((fül)), maj ((vaju, hármak ((ujji), timér 
(ivas», hoz <(jég)), ot "tüz)), ayac ((fa)), tas «kő)). VÁMBISEV sem iga
zolja egyébbel felfogását, mint a kirgiz, csagat. keser ((nagyobb 
fajta kós)) (ettől: kes- ((vágni))) szóval, melyet BuDAoovnál (II, 128.) 
így találunk: krimi tatár kiser, oszm. keser ((fejszécske, vájó fejaze 
(TonopHK5>, Tccao))); ez azonban a déli szlávságban, jelesen a szerb
ben így hangzik: keser, ceser (MIKLÓS. Türk. Elem. 109.) s vele 
egyezöleg a magyarban, mint déli szlávságból való átvétel: keszer 
flvájó balta, kapa alakú fejsze» (MTsz.). 
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tünk. A vogul hvcij- alapján értjük meg a magy. kém nexplorator; 
spáher, spion» szót is, mely az cilo-m, nyo-in-íéle szavak nom. 
verbale képzőjével (1. BUDENZ : Összehas. Alaki 207.) alakítva 
tulajdonkép «nyomozó))-nak értendő. Megjegyzendő ugyanis, hogy 
a tóít-mel BuDBNztöl rokonított vogul A-átoi szó «követ)) jelentése 
félreértésen alapúi s ez voltakép mithikai tulajdonnév (1. Vog. Népk. 
Oyüji 1:244.). Alakilag és jelentésben egészen egyezik a vogul kwaj-
nét-, kojmit-«folgen, verfolgen )> igével azonos képzésű magy. követ-, 
követel- dsequor, persequor; qu8ero» (régiíróknál: kenet), melynek 
v-jét eredetibb i-böl származtatni s az egész szót a kelt-, költ- igé
vel azonosítani semmi okunk (1. BuDBNznek ily nézetét: MügSz. 
14. 1.). A vog. kwajm-et- képzés -Jii előrésze van meg csupán a 
követ (ilegatus, nunoius» névszó igei tövében, miszerint a dkövet)) 
tulajdonkép: iinyomozó, tudakozó, hírhozó)). 

201. Magy. kény, kíny ddelicium; lust, freude, ergötzlich-
keit)); líényén, kövén: önnön-k., maga-k. «s|)onte, sponte sua, 
ultro»; keimére él njuxta gustum suum vivit", kényen tartott dmol-
liter altus, educatus»; kény-szerit, kény-szerget- dzwingen, bezwin-
gen)); kényes (kévés, kévos, kiévös Dunántúl) dpetulans, delicatusi 
protervus; mutv7illig, frech, zártling)), kénytelen «eoactus; ge-
zwungena; kényeztet- ((hátschelmi (NySz., MTsz.). — kentet-, kén-
tat- ((urgeo, sollicito ; zwingen» (NySz.). 

< Operzsa, av. kamu- (nomin. kam'ó), pahl., pazend, ujper. 
kam dwunsch, willea; osszét k'om dwille)) (angom nfreundlioh, 
friedlichi) = av. ^hama-káma-; dig. arwád-cingon dbruderlie-
bendi)). — pahl. kárnak (innen : örmény kavik'), pazend, ujper. 
káma, kame awille, wunsch)). — av. kamya- dbegierde)). — 
pahl. kaimtan, pazend kűmistan dwünschen)) (innen: örm. 
kam-i-m (lich will, wünsche))); osszét k'om- (iwollen, gehorchen» 
(HüBSOHM. EO. 45 ; Arm. Gr. 163; HOBN 186; JÜSTI Hb. 83.) |j 
szkr. kdrna- (nomin. -as) dbegierde, verlangen, wunsch)); 
kamya-, kámia- «begehrensweri lieblich», kam- (causat. kámá-
yati) flbegehren, verlangen, lieben» (GBASSM. Wb. 322, 314.). 

A k'enyes-nek nyelvjárási kévés változata (v. ö. kévén = 
kényén) nyiltan mutatja, hogy amott az ny előzménye ugyanolyan, 
mint a savanyú ( = mordv. sapama), szirony (= szirom), fény 
(v. ö. fém-lik), táplony (= templom) stb. szavakbaUj vagyis m 
(1. BAIASSA-SIMONYI : Tiiz. MNyt. 120.). Tudva e mellett azt, hogy 
az árja S-nak gyakori hang-megfelelése a magyarban é (1. fönt 
75. sz.), bízvást egynek vehetjük a magy. kény-i az árja kama-
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(iwille, -svunseh, begierdea szóval, legfeljebb még azt vélhetjük, 
bogy a kény végmássalhangzója esetleg az árja kamya- képzést is 
tartalmazza szemben a kévés alakkal, melynek w-je = árja m (egy
magában). A kentet- igei alakot a NySz. esak a XVII. század máso
dik felétől kezdve igazolja; lehet tehát analogikus képzés a kész
tet, hiztat, áltat BÍ\í.Víúú,é.]á.vB,; de ha ősi volna az igei alapszó, 
megtalálhatnék ennek is mását az árja kam- ( = osszét ¥om-
(iwoUen, gehorcheni)) igében, miszerint kentet- eredeti értelme : 
(cwollen macheni). V. ö. BÜDENZ: MUgSz. (12.). 

Ugyanezen árja igei alapszóval vélem megfejthetőnek a magy. 
kíván-, kéván- (káván- Gömör-m.) (icupio, opto, desidero; be-
gehren, wünschen, verlangen» igét is, melynek alaprésze ugyanegy 
a kév-es, kév-én szavakéval, az eredeti mólyhangúságot tükröző 
végzete pedig a sírdn-koz-, dévdn-koz-, fogan-, illan-íéle igék kép
zője lehet (v. ö. BTJDENZ : Összehas. Alakt. 58.).*) Megjegyzendő itt, 
hogy a finn kaipaa- igének alkalmazásai közt, melylyel t. i. BÜDENZ 
,a kíván- szót rokonítja (MlJgSz. 31.), a «desiderarei) értelem csak 
másodrendű fejleménynek tetszik ezen eredetiből: «sentio, quid 
deessei) (SZINNYEI finn-magyar szótárában: ((nélkülözni, szükség
leni; panaszolni, panaszkodni; vádolni, megkövetelni)) s ily úton 
természetesen egyszersmind: «megkívánni))); v. ö. észt kacha-
((klageni) s ezen jelentésükben messze eltérő képzéseket: finn 
kaipastu- (iroaszat sejteni)), kaipottele- «gyanúba venni; utálni, 
üldözni)), kaippene- nmegzavarodni, megütközni vlmin, elámulni)), 
kaivahta- «hirtelen tudakolni, kérdezni)) (u. o.). 

202. Magy. kengyel dstapedes, subex ephippiarius; bistapia, 
stapia, strefa, staffa, subsellares; steigbügel, steigreif)) (NySz.); 
<inadrág talpalója, mely a nadrágszárat nem engedi följebb csúszni)) 
Balatonmellék; MTsz.); «& darócznadrág alsó végén levő darócz-

•esík, a melylyel a nadrágot a lábszárhoz kötik)) (u. o.). 

"*') Érdekes a kíván-nsk Mván-csi képzése, mely ma ugyan 
általánosan el van terjedve, de a NySz. adatai közt elő nem fordul. 
Ez nyilván olyan, mint a haztig-csi (Nyör 12 : 252.), foga-csi (u. o. 
2 : 207.), zuhhony-csi «zubbonycsináló)) (Nylí. 3 : 157.); v. ö. tiiksi, 
buksi, nyaksi, vaksi. Van kíváncsik változata is a palóczban ( = 
((kíváncsi))) s ebből kívdncsikos (Pest-m.) ((mindenfélét kívánó)) 
{MTsz.)_, melyek közül az előbbit Eákóczy Fer. levéltárából a NySz. 
is idézi ((desiderium; wunsch)) értelemmel (pl. (laz silesiai me
nyecskének kiváncsikja nem megvető dolog))); v. ö. az utóbbihoz : 
kívdncs (Bere_g-m.) ((kíváncsiság)) (MTsz.). Minden körülmény arra 
mutat, hogy itt a török -ői, -óik képző játszi alkalmazásával van 
dolgunk. 
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Osztják: ÉO. kend', káé, kes ninnere stiefel von renntierfell,. 
die anstatt strümpfen getragen werden)) (AHLQ.) | déli kenc «strüm
pfe von -weichem renntierleder)) (CASTR.); Jug. kiinc «strümpfe aus 
renntier-fell)) (PÁPAI). 

A^ogul: ÉV. kéné, kié, KLY. kes dederstrumpf mit halbem 
haar)). 

< Kaukázusi: buduch kamtU, klimaclc, chinnalug kamadc 
(Istrümpfe I) (BEOKERT : Spr. d. Kauk. St. 137.). 

BuDENZ (MÜgSz. 17.) a magy. kmgy-el szót összetételnek 
ismervén fel, előrészét a mordvin káma, kéme, cserem, kem «stie
fel)), zürj. köm «fussbekleidung (strümpfe, schuhe, stiefel)» szókkal 
egyeztette, melyeknek nyilván csak dimin. képzései: finn ken-ka, 
észt king (gen. kinna), laj)p kabmak (e mellett: Lule kama, IpP. 
gavia, kolai kam, kam) «achuh)); utórészének pedig, a magy. al 
((unterteil))^ szót tartja, a mint van fej-el is e h. fej-al, fej-alja 
(ikisseni). Ámde a rokon nyelvek m-jének, még ha a -ka, -ke kicsi
nyítő képző következnék is utána, semmiképpen sem felelhet meg 
a magyarban ngy, úgy hogy e miatt az itt említett egyeztetést leg
alább az elörészre nézve mindenesetre el kell ejtenünk. Ezzel 
szemben egészen szabályszerű az osztj. kend, vogul kéné egyezése 
a magy. kengy-el előrészével (v. ö. magy. langy, langy-os és vog. 
Iqnsin fllauwarm)); 1. több analógiát: Ethnogr. 8 : 217.), mi mellett 
számba veendő, hogy a szibériai tatárok nem a nyugati fajta ke
mény bőrből készült, sarkos csizmában lovagolnak, hanem harisnya
szerű, szattyánbörböl készült sarkatlan csizmákban, melyre gyalog 
járáskor sarkos papucsot hiiznak. Ilyenféle lábbeli a vogul kens is 
(ama lágy bőrből készült sarkatlan, belső csizma, melyre külső 
csizmaképpen a szintén sarkatlan, ékesen kivarrott vaja-t húzzák);. 
fontosabb külömbség köztük csupán az, hogy a melegtartás czéljá-
ból emennél a befelé fordított részen kissé nyírottan meghagyják, 
a természetes szőrt. Igen jól érthetjük tehát a magy. kengy-el-i az. 
effajta botos aljának annál is inkább, minthogy a ((steigbügeL) ki
fejezése a szariqoliban is hasonló, t. i. padh-bün, szószerint:. 
((fuss-grundi) '(1. TOMASOHBK:-Pam. 805.). Az idézett mordvin,, 
cserem, és zűrjén szavakra nézve 1. fönt a hám ^ czikket. 

203. Magy. kenyér (kynyer, kyner, kynyr ÉrdyC, JordC.,, 
VirgC.; kenyér Székelység, kinér Moldva, kinyer Szeged, Bácska, 
Háromszék, kinyir Drávamellék, t ő : kenyere-: acc. kenyér e-t, plur. 
kenyere-k) upanis; brod)); cdpó-kiíiiyér dkleines brod», zsemlye
kenyér (isemmel»; disznó-kenyér (icyclaminus; saubrod)); kenyerez-
(ipanem manduco ; brot esaen». 
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V. ö. a kaukázusi nyelvekben: and gJian, karata ghani, 
íigiű guni, arcain ^oni (ibrod» | avar kőin (génit, koanil), dido 
kon (ispeise, nahrung» : nom. verbale a koanaze (khunazi), kvjne 
(infin.) = Iák kanan (iufin.) (fessen» igéből | csecsencz qállar 
(ibrodi), gfffiZaí-(infin.) «essen; speise» | láz giari, kuali, khobali, 
mingrél, szvanét khobali «brod)) ; láz gvjari, gvari (ispeisew, 
mingrél aclé-komali, odc-kumali (ispeise» (v. ö. az elörészre 
nézve: abcház a-ca, acc'ag^üua, cakiia nbrodi), acanaydu (ispeisei))? 
mingrél dckomua, láz oskuma, odckumu, dckomala «essen» ; 
karata feam«íAZft nesseni) (EEOKBBT : Kaukas. Spr. 48. 131, 182; 
ÜSLAE-SoHiEFNBE: Awar. Stud. 113 ,113 ; ÜSLAR: Avarsk. Jaz. 
178,11:113.). 

A homályos eredetű magy. kenyér szónak BUDENZ olykóp 
kísérletté meg magyarázatát, hogy kenyere- tövét eredetibb *kfíre-
nyc helyett valónak vévén a kére-g szóval családosltotta, mi szerint 
a régebben lepény formára sütött kenyeret tulajdonképpen (díó-
reg»-nek nevezték volna, nminthogy úgyszólván csupa ,rinde, 
kruste' volt» (MUgSz. 18.). Ezen semminemű nyelvi adattal nem 
támogatott fölvétel ellenében komolyabb figyelemre tarthat számot 
CASSBL nézete, mely a leszgh nyelvek gluvn (ibrodn szavára utal 
(Magy. Altért. 91.) annál is inkább, minthogy kaukázusi területen 
találtuk meg a czipó szónak is eredetét. Éz a (jhan, illetőleg válto
zataiban: ghani, guni, -/oni ((brod» szó az avar kom, dido kon 
(ispeise, nahrungi) mása s alkata szerint nom. verbale képzés az 
avar koan-. Iák kan- «essen» igei töböl (v. ö. az avarban infin. 
hérhine (isiegeni) és herhín (isiegi), gáráine nsich \vund reibemi és 
garíín «schund, quetschungi), réstine dherabsteigeni) és reíttíii 
(iherabkunft)); USLAE-SOHIBFNBB : Awar. Stud. 4, 170.). Hasonló 
módon alakúltnak vélhetjük azon mai ismeretforrásainkból egé
szen egyező töbeli megfeleléssel ki nem mutatható képzést, melyet 
a magy. kenyér, kinyír tükröz; lehet pl. ez az avar -ro nom. ver
bale (pl. qotdro «Behneideinstrumenti): qőtize ((schneidenn; u. o. 5.), 
az abcház -ra (pl. áccara (idas geláchter» : syccueit <iieh laehe» ; 
díra (idas graben, canal» : iz£ueit «icli grabe», áf'sra adaa sehen, 
der anblick)) : sp'siieit dich schaueu ; ÜSLAE-SoHraFNEE: Abchas. 
Stud. 27; egyszersmind infinitivu.s, pl. a-xvara (ibitteni), a-dzra 
«braten»; így is: -er,^!. kuaner (idrescheni), Syjner «essen»), az 
abadzech ós kabardin -?• participium (pl. thlaghü-n «sehen »̂  
thlaghü-r ((sehender», thlaghű-ár (igeselien habenáer», thlaghü-or 
((sehen werdenderu, EEOKEET: Kaukas. Spr. II : 267.), a csecsencz; 
-ar nom. verbale (egyszersmind infinitivus; pl. licar ((siob baden», 
ayar ((geaokert werdeni), dagar (ibrenneni); u. o. 240.), melylyeí 
a -/dllar (qallar EEOK.) (igebackeues brot, das laibo (SOHIEFNEE : 
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Tscbetschenz. Stud. 50.), galar nspeisei) (EEOK.), tbus yallar «das 
essen" szó is képezve van(v. ö. kubacsi u-kalla, kaitaeb, akusa her-
kalla, chürkilin vir-küalla, ud o-'/al, arcain bu-kel (ispeiaeu; szintígy 
u. 0. 13.) kürin kdlar «gedörrte getreidekörner, welche man so isst, 
oder noch einmal mahlt» (ÜSLAE-SOHIEFNBR; Kür. Stud. 152.; v. ö. 
az utóbbihoz : magy. czipő nkis kenyéri) és ((pattogatott kukoricza»; 
1. fent 52. sz.), a chinnalug -ir, -ri nom. verbale és infinitivus (pl. 
kilori (íberaubeni) ; iv-ri-val ((schiessen» : chürkilin ivhi-s, kaitach 
ibi iá.; sic-ir-val «schreiben«, cik-ir-val ((sprechen»; -7;a/. nomen 
abstractionis képző, pl. dusman ((feind»: dusman-val ((feindschaft», 
piantura-val (idursti); u. o. II : 82.); végül a szvanét -re, -ri nom. 
verbale és infinitivus fpl. lith-ra <(das trinken; trinken» lidga-ri 
((tödteni), Uspa-ri (itanzen»), Nyilván ilyen képzés a láz giari 
(ibrodi) = gvjari, gvdri (ispeisen szó is, melynek kuali, khobali 
változatai a mingrél kumali, komali(adc-k. ((speisei))alakhoz vezet
nek : ez pedig a mingrél kom-, kum- ((essern) ( = arosin kum-: 
kumü-s, kummu-s (lessenu; EECK. I : 184, II : 56. = karata kam-: 
kamatida (iessen» = Iák kan-: infin. kan-anj származéka, tehát 
etimológiai bangértéke szerint a magy. kenyér mása (< kauk. 
^kan-erfi], ^kinerfi], 'i'kunirfij-iéle alakból). A kenyér etimonja 
ezek szerint: nenni való, étel». 

Az előrész nagy hasonlatossága mellett sem vonható a magy. 
kenyér-hez & Qserem.. kinde, cserM. kindci, kinda (ipanis; frugesi) 
szó (NyK. 4 : 357.), melynek az iránság terén akad alkalmasan 
egybevethető mása: av. gtmda, j)nhl.gimda-k <(teigklumpen, kloss», 
va,gy (ibrotlaib, fladen», ujper. giinda «hefenballen für ein broti) 
(HüBSCHM. Arm. Gr. I : 130,). V. ö. a hangzók viszonyára nézve: 
cserM. tvrva, tirbci, cserS. tiirvö (dippen = mord. tírva, túrva 
(dippei), finn ííwpa "schnauzei); cserem, pizir-, pizirt- npremerei) 
= fmn puserta- «comprimere». 

204. Magy. kert 1. aseptum, septimentum; zaun, umzáu-
nung» {T[II. faragott fdbul elé-csinált fedeletlen kert, az mely elkertelte 
az convictus udvarát az seminariuvi udvarától; NySz.); nkerítés, 
sövényi) (pl. <íkert-ág elhasznált kerítés romja»; MTsz.); — 2. ((körül
kerített tér, hely; umzáunter raum, orto (pl. esür-kert, széna-kert, 
barom-kert); — 3. ((bortus; garteni) ; kertel- (isepio, obsepio; 
záunen, umzáunen» (NySz.). 

< Osszét kart (STAŰEBLBBEG : Irano-finsk. Otn. 6.), k'art'' 
(BŐSEN) ((hofi).— lí a u k á z u s í nyelvekben : csecsencz kei^th, 
karth ((zaun, einfassung, geflochtener zauni) (EEOKEET: Kaukas. 
Spr. 155.). V. ö. középind káta- ((geflecht, mattén ebből: '^'karta-
az indogerm. terí- (íbinden, flechteni) tőből, melyből: óporosz 
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Lorto (igehegei), gör. xoptía (íflechtwerki), lat. crates dflechtwerk, 
hürdei), gót Imúrds, ófelném. Iinrt, ném. hiirde stb. (1. UHLENBBOK, 
BtWb. 39.). 

Mint már THOMSEN (Einfl. 141.) és DONNJSR (Vgl. Wb. 51.) 
kimutatták, előfordulnak e szónak másai, a cseremisz kivételével, 
a finn-magyar nyelvek egész vonalán, így: ÉV. karta dumzáunter 
ort, liof (orpa^a, ^Bopi.)!) ,• karda diof)) (AHLQ.) | É O . karta «hof», 
karta-yar (ihofplatz» (AHLQ.) | zürj. karta (ihof, viehhof, viehburg» 
(WiBD.); permi kerta «hof» (GENBTZ) I mordM. karda, mordB. 
kardo «stall», mordE. kardas «hofraum» | finn kartano «hof, 
hofraum, landguta; lív karand, karn «bauerhof, gehöft, ge-
sindei) | Svlp. kedreta «kerités; zaun»; kárata, karetie dkert, 
bekerített hely; garten, umzáunter platzi) ; Pite kareta <ikarám, 
állás; hürde, iimzáunung (wohin die renntiere eingetrieben wer-
den»; HALÁSZ); kolai kárt, kart cierker, ha.usflur, vorstube)) 
(GiNETZ 28.); finnmarki f/aráeft «hof)) (a fi.nnböl). DONNBE mind
ezeket (hozzávetve még a jurák-szamojéd yarad, harad dliázD és 
norvég-lapp (/'ií'ácíc! (iring, kreisi) szót is) őseredetieknek tartja;'") 
de vele szemben THOMSEN ujabban is (Berör. 170, 171.) tüzetesen 
bizonyítja, hogy míg a finn és lapp alakok az ógermánból (v. ö. 
gót gards OOÍOQ, oíuía; garda- [lambe] auX-q [TOJV 7rpo|3áTCöv]), a mord
vin megfelelők a litvánból (v. ö. litv. gardas «hütte, oll'ener stall 
für die schafe») kerültek. Kérdésnek marad azonban ö előtte is, 
hogy mit véljünk.a vogul-osztják alakok eredetéről. Ennek meg
oldására, nézetem szerint, útmutatást nyújt azon körülmény, hogy 
.az utóbb említett nyelvekben a karta szó csakis a legéjszakibíí 
tájékon, a zűrjének kereskedelmi vonalán ismeretes, miért is bíz
vást z ű r j é n j ö v e v é n y s z ó n a k vehető, a mint sok más ha-
sonlóval'*''*') kétségtelenül ilyen az ÉO. kort <(ostjaMsehe wohnung 
od. ansiedelung)) ( = zürj. górt) szó is a déli püyét, püyél, jmivél 
(idorf)) ellenében. A mi pedig a zürj. karta-t illeti, erre nézve 
figyelembeveendő, hogy e szó a votják társnyelvben ismeretlen 
(a hol t. i. a ((hof» kifejezésére a gid'-ka-aé, gid'-k'aé «istálló-ház
eleje» s a tatár eredetű azhar szókat használják), mi tekintetbe 

*) BuDENZ is eredetinek magyarázza a magy. kert szót 
(MügSz. 22,), mint amely ((bekerített hely» értelmében a kerek, 
kor, kering szó családjához tartoznék. 

••'••') L. e tárgy bö kifejtését AHLQUIST (dJeber die Kulfcurwörter 
der obisch-ugrischen Sprachen» czímű értekezésében, mely a 
((Journal de la Soeiótó Einno-Ougriennei) VIII. kötetében jelent 
meg. Magam is közöltem e tárgyhoz adalékokat ((Votják Nyelv
tanulmányaim»-ban (195—197. 11.). 

26* 
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véve a hasonló finn, lapp és mordvin szók történetét szintén annak 
jeléül vehető, hogy nem öseredeti birtoka a zürj. nyelvnek. De 
hogy az osszét kiirt, ¥art' alakból származtassuk a zürj. karta-t, 
azt bajossá teszi a szónak vocalismusa, melyben különösen a vég
hangzó fönnmaradása volna ez esetben szabályszerűtlen (v. ö. zd. 
kareta-, osszót khard «kés» = zürj. kört (ivass; zd. kahrka-, osszét 
k'ark' = zürj. kürög ntyúk"; zd. areőa-, osszét arddg, árddg: zürj. 
ord «seitei)). Alkalmasan kereshetjük azonban a zürj. karta eredeti 
területét ott, a honnan mordvin társai is kerültek, t. i. a 1 i t v á n-
l e t t b e n , számba véve, hogy bár eddigelé részletesen kimutatva 
nincs, e nyelv hatása a permi nyelvekre is kétségtelen. V. ö. e 
szempontból pl. a következőket: votj. #«..f%, sa^ag, gagdk, zürj. 
^o^ög <igans» = (dimin. képzővel bővült alaprészében) litván 
éansls, lett föss, óporosz sansy id. (a szóközépi mássalhangzó
csoport oly egyszerűsítésével, mint ezekben: votj. va^er, valer 
iihauer, hauzahn» = vog. aúsér, áiísér id.; votj. kí§, kic^, kéé 
(lurini) = vog. yuni id.; votj. vi^-, vlí- (lübersetzen, hinüberfahren, 
durchwatenj) = vog. üns- id.; kiz (izwanzigi) =: mord. komé id. 
zürj. gi&, votj. giíi (tnagel, klaue» = vog. kwons id.) | votj. ko'^i, 
keil (lerbseu = litván garsva, lett gdrsas «giersch, segopodiumi); 
orosz ropoxt (1. a szóközépi hangalakulatra nézve u. i. 257. 1.) [ 
zürj. rwgeg, permi 7-iceg, votj. ^igek, digeg, geg, gek «roggeni> = 
lett rudfis (plur. rudfi; nem or. poiitB, mint rendesen vélik) | votj. 
sogi (ihanfhechel, flachshechel; gereben)) = litv. szűkös nkamm; 
flachshechel; -wollkámmeli); lett síika dbürste, pferdestriegeb) 
{= finn suka, észt suga obürste, striegel; hecheb); 1- THOMSEN: 
Berör. 226.) | votj. tu^, tué dsumpfspierstaude; spinEa ulmaria; 
aaÖasHHKi.; szakálas bajnóczai) = lett dadfis, litván dagys 
(ildette)) I zürj. ágas (leggO)), agsal-, agsas- (leggeni); votj. usi, use 
(leggei), usjal-, usval- (leggenu = lett ezeschi, ezeschas (plur.), 
litván ekéézios, óporosz aketes «eggei> (,= veps áges, tő : ágehe-; 
finn, észt áes, ake, lív aggos, egs «eggei); 1. THOMSBN: Berör. 169.) j 
votj. éus, zürj. éis, sis: ma-s. (cwachsi) (zürj. 7na «honigi)) == litván 
si/va (ihonigseim, seim*, lett syva^s «safti) (THOMSBN a f. hiiva-, észt 
hw- iisehaum auf dem bier, hefe, bodensatzö szóval egyezteti; 
Berör. 218.) | votj. jjars, parié (isau, schwein)) = litván parszas 
(tferkel (bei Memel das erwaohsene schweini) ; 1. THOMSBN: U. O. 
209.). 

Máskép áll a dolog a magy. kert szóval, melyet sem az óger-
mánból, sem a litvánból nem származtathatunk, a szláv gradiy. 
((kerítés, kerti) szóval sem egyeztethetünk; de merő véletlennek 
sem tarthatjuk a fenti rokon nyelvi és indogermán szókkal való 
nagy hangzás- ós jelentésbeli közelségét. Van ugyan a volgai tatár
ban is még: kirtd ((zaunj pfahlzaun)), kirtald- "um-, einzáuneu)) s 
vele egyezöleg a csuvasban szabályos hang-megfeleléssel: kardd 
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flzaun, hinterer hof (orpa;i;a, 3a;[i;HÍH ^íBopi.)!!, kartla- (nimzáunen 
(neperopojíHTt"; honnan: cserM. kertelni <(umzáunung»; ZOLOTN.); 
de ez hangzásában nem jól illik a magyar alakhoz, főkép mivel 
török eredetű magyar szókban nem szokott elenyészni a nyílt -a, -á 
végzet (pl. alma, béka, bika, káka, árpa, halta, béke, kéve, gőte, 
serke). Egész pontosan megfelelő azonban az osszét kart, k'arf 
s a hozzá szorosan csatlakozó (egyik, vagy másik irányban átvett) 
csecsenez kertli, karth nemcsak alakban, hanem jelentésében is ; 
mert forrásaink szűkszavá meghatározásában az osszét kárt nyil 
ván csak olyan (ihofö, mint akár a vogul kartá, zürj. karta, azaz 
igazában: «kert, körülkerített hely, baromkertn-féle-*') (v. ö. csecs. 
kerth dgeílochtener zauni>). Bár etimológiája s eredete mégbizony-
talan,'̂ '*^) nem követhetjük STACEBLBBEGet azon nézetében, mely 
szerint az osazét szó a finn-magyar nyelvek területéről eredt volna 
(Irano-finsk. Otn. 6. ós NyK. 25 : 383.); mert ezek maguk is olyan 
korban szerezték e szót a nyugateurópai nyelvekből, melyben 
az osszéttal való érintkezést már aligha lehet föltennünk. Külön
váló szók: a zürj. górt «haus; unterirdische wohnung, gruft, 
sargi), (gortö imach hause» stb.), votj. c/iwí «wohnplatz; dorf» 
melyekkel az ittenieket rendesen egy csoportba foglalják ( = av. 
gereda- dhöhlei)). 

205. Magy. kés (kes BécsiC, k^s Heltai) nculter; messer». 
Osztják: EO. keái, kési «messen) (AHLQÜ.) | 10. fceje, SO. 

kácex, köc&x (CASTR.), keccex (PÁPAI) id. 
Vogul: BV. kasaj, kdscij, KV. kási «messer)) (egyéb nyelv

járásokban: KLV., PV. jdpét, AL'V.japt, TY-japt id.). 
Cseremisz küzo (NyK. 29, 230.), küzö (TBOJ.), kii0 (EEG.) 

<imesser» | cserM. kizd, kize id. (CASTE.). 
< Vakhi kö£ (ímesseru, mely TOMASCHEK szerint (Pana. 

802.) ((starke entstellung aus -^kartaha-, szkr. kütaka-, von baktr. 
karét- ,schneiden,i), míg GBIGBR szerint (Bal. 132.) a balűcl/car<!, 
karéa ((messer» mása s ez az av. kareta- = ujper. kard diminu-
tivuma volna (1. fönt a kard czikket: 196. sz.). — K a u k á z u s i 
nyelvek idetartozó változatai: szvanét gac, arosin kas, kos nmes-

*) Az osszét és permi alakokat már KLAPEOTH vetette egybe 
(lAsia Polyglotta»-jában (88—97.11.). 

**) I-IoEN gyanífcása szerint talán a városneveket képző uj-
perzsa -gird, óperzsa *--krta, pahlavi -kart szóval függ egybe 
(Neupers. Etym. 201, jegyz".). 
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ser», yjc «pike, lanze», avar/ec (precj (ispeeri), varkun, akusa 
;iiic, kaitach yuc, águl y^uc «pike,,lanze», buduch, dzsek, ehinna-
lug fiaca iipilugi), melyekhez v. ö. még: abadzeoh ghuce, kabar
din Í/Ĵ ÍÍC, f/htis (s), sapszug f//iMce (leisen)) (EBOKEBT: Kaukas. 
Si^r. 101, 113, 57; USLAE-BOHIBFNEB : Awar. Stud. 117.). 

Árja eredetűnek magyarázzák kés szavunkat már BEREGSZÁSZI 
{((pers. kiz ,messer' = kés)); Áhnlichk. d. Huiig. Spr. 110.), CASSBL 
{«= pers. kis, cf. skr. A-MÍ» ; Magy. Altért. 95.) és MÁTYÁS FLÓEIÁN 
(« =:ujper. kliis dens, seu culter aratri»'*'); Finnít. törekv. 21.). Szó
kincsünk eredeti elemének fejtegeti BUDBNZ (MÜgSz. 22.) egybe
vetvén vele a vogul-osztják megfelelőkön kívül a lapp kéce, gdcée 
<ispitze, endei) szót (déli-lapp kieéie, kice, Lule kiehcie <iende»; kolai 
kiecce, kieciú, kiehc, kéc (lende, sehlu88»; HALÁSZ, GENETZ: Wb. 18.), 
melynek azonban idetartozását kétessé teszi eltérő jelentése. A cser. 
AMOT «kés» szót BUDBNZ nem tartja a/cás rokonsági körébe valónak, 
mivel szerinte ez a csuvas yés (ikardu ( = tör. kUip^) átvétele (1. Nylí. 
4 : 366. ós 3 : 416.); de nem helyezvén súlyt az értelmi külöm-
bözetre, bajos e fölvétel azért, mivel csuvas ^, y szókezdőnek a 
hegyi cseremiszben ugyancsak '̂j vagy pedig úgy mint általában 
az erdei cseremiszben enyészet, illetőleg magánhangzós szókezdet 
(nem pedig k) szokott egyébként megfelelni, pl. csuv. ;/Méa «gazda, 
kereskedő" = cserM. ;!foí;a, cserS. oza; csuv. yújjé <'gond, fájda
lom, bú» =^cser. o^go, ojyo; csuv. ;jfffl/í <iár)) = cserS. ak, cserM. 
lik; csuv. yézér «meddö barom» = cser. islr, iser; csuv. yir «puszta 
föld" = cserM. yir, cserS. ir ; csuv. yúrléy ((nyomorúság" = cser. 
árluk; CBUV. yomlá ((komló" = cser. umla, omla, unmla; csuv. -yoná 
((vendégi) = cserM. yund, cserS, uná; oauY. ynndor ((hódi) = cser. 
iiiidur; csuv. yéndelá. ((poloskái) = cser. úndula stb. 

Alakilag és jelentésben híven megfelelnek a közös szóközépi 
s, (i mássalhangzói alkattal egymáshoz szorosabban csatlakozó 
magy. kés és osztják kési, kege, keccey, kdcey, a kaukázusi gdc, gaca, 
yec szavaknak, melyekben a szókezdőt annál inkább vehetjük ere
detileg /c-nak, minthogy nagy valószínűséggel iráni területről szár
mazva ugyanazon alakulat másai, mely ma a vakhi köí és balücl 
karca szavakban jelentkezik. Ezek szerint a georgiai ghuce, ghus sza
vak ((eisemi jelentése talán ugyanoly fejlemény az eredetibb ((mes-

•") Az itt említett szó : ujper. ^es,pé ((instrumentum ad satio-
nem faciendam, quo intelligitur aut dens, seu culter aratri, aut 
vomer, cui dens, seu culter aratri infigitur, aut iugum bovis ara-
torisi) (VuLLEES I : 773.). Ezt a magy. késsél s társaival azért nem 
lehet egyeztetni, mivel újperzsa y szókezdő sohasem k-nak fejle
ménye. Külömben is homályos a szó története. 
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seri)-féléből, mint a fentel)b tárgyalt votj. kort, zrirj. kört, osztj. 
hirta stb. «vas» jelentésű szavaké (1. a kard czikkét: 196. sz.). Az 
osztják /ctísi véghangzójában a vog. kcisci) képzőjét tartalmazza, míg 
a déU osztják ke^e, kacex, keccey^ végzete iráni -a, -ak (-aka) képző 
mása lehet (v. ö. balüci 'karc, karca és kauk. (jaéa). Ezen csoport
beli adatokkal szemben a vog. kcisaj és cser. kiizö, kize, minthogy 
bennük nem s, hanem s (z) szóközépi mássalhangzó szerepel s ez 
e nyelvekben nem vehető .s'-féle hang változatának : más kaukázusi 
nyelvterületről valóknak magyarázandók (v. ö. arcsin kas (ímessen)). 

206. Magy. keserű (kesére Csongrád-m., küserü Göcsej) 
namarus, acerbus; bittér» ; ke-^erv (itristitia; betrübniss» ; keserves 
(lamarulentus; moestus, luctuosus; sehr bittér; traurig, betrübt" ; 
kesared-ik, kesere&z-ik (lamaresco; eontristor; bittér werdeu ; er-
bittert werden, betrübt werdeni); keserít- «acerbo, exaeerbo; bittér 
machen, verbittern»; kesereg- (iplango, lugeo, moereo, fleo ; trauern, 
leid trageni) (NySz., MTsz.). 

Vogul: EY, kwoéértaxt- <ieinen scharí'en, herben, bitterén 
geschmaek od. geruch liabeni) (pl. kwort vitici kwoádrta/jA «az erős 
pálinka csíp, csípősnek érziki)) | KLV. kwasértayj- id. (saj-pnl 
kivasértayti (idie preisselbeere iat bittér«), kwaMrt : tűsem kwaséi'tau 
(dm munde ist mir herb, bittér (BO pTy rop'iHT'h)!) | PV. ktvasért-: 
ííiimam pq,sémné kwasértawei «szemeimet csípi, égeti a füst". 

Finn katkera, kitkera, kltkerci «herb, bitteri). — katku, kitlu 
((brandgeruch, rauchgeruchi); katkua- (iníin. -uta) "brandgeruch 
verbreiten, nach diesem stinken». 

Cserem, koco (NyK. 4 : 358.), koca (TROJ. 22.) «bitter, herbi>, 
koclan- «bittér werden*, kocest- «iiarop^HTi> B I poTy, ropi>iíHyTL» 
(TROJ.), kocem- «bittér werdeni), kocemd- nbitter machem) (NyK.) | 
cseiM.kaéa; fcacg (TROJ. 18.) nbitter, herb)); kaclan- (lalt, harfc 
werden (v. brot; iiepcTB'JdTt))). 

Votják kos (ibitter, herb)) || zűrjén koőis-duk, köóis-duk dste-
chender geruch, brandgeruch)) (duk «geruch»; W I I D . ) . 

< Szkr. kátuka- oscharf, beissend (besonders vom ge
schmaek)!) ; GRASSMANN szerint (Wb. 309.) valószínűleg a kart-
«schneideni) töböl (t < rt,- ugyanígy UELENBECK, M a litván 
kartus ((bittér)) szóra hivatkozik, BtWb. 39.); kaU «scharf, 
beissend; acharfer geschmaek, schárfei), katutá- ((schárfe)) (BR. 
Skr. Wb. 2 : 23.). — V. ö. a k a u k á z u s i nyelvek köréből: 
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chürkilin ifufqu, qut'qul nbitteri) (ÜSLAE-SOHIEFNBE : Hürk. 
Stud. 138).. 

A vogul kwosértay^t-, kivasért-, továbbá a finn katku, kitka, 
zűrjén kocis jelentései világosan igazolják, hogy a magy. keserű, 
finn katkera Bamarus" értelmének alapja a szkr. kátuka- «scharf, 
beissend)) jelentése, úgy hogy bizvást egyeztethetjük ez alakokat 
csupán a hangsúlyos szótagot követő rövid /(. elisióját vévén föl a 
finn magyar nyelvek megfelelőjének alaphangzásában. Magából a 
finnből is kétségtelenül kitetszik, hogy a -ra végzet képző ; de ez is 
lehet árja bövület, mert a szanszkritban a -ra mint melléknévképzö 
igen gyakori (1. WHITNEY : Ind. Gramm. 427—28. és 446.11.) s több 
példával igazolható az avesztai nyelvből is (1. JUSTI Hb, 369.). 
Lehet egyébként finn katkera ez is: szkr. katú-kara- «soharfen ge-
schmack machend, verursachend)). A finn-magyar alakok kettős 
hangrendje, mint több más hasonló esetben, az árja a-val magyará-
zódik. — Tekintetbe véve a í = ?'í (tr) etimológiai értékét, a -ka 
képző nélkül való szkr, kahi- külön eredt másának tekinthető az 
ÉV. kiüort ((herb, scharfen gesohmack habend» szó (pl. kwórt vind 
(lerös pálinka)), ktvort réíka dcsípős ízü retek))), melyhez még a 
következők csatlakoznak: ÉO./ntóren «bitter; heissi) | votj. kűrit 
(ischarf, beissend (an geschmaok, wie z. b. rettig, hranntwein, 
raucb); bittér, bitterkeit)) (Kaz. kűrét kusman (ímeerrettig, kren»); 
zürj. kmd «bitter, scharf schmeckend; bitterkeit)), izsmai kurda 
(Ibitterkeit)), zürj, kurdas "bitteres, bitterkeit)), kurdot ((bitterlich, 
etwas bittér, scharf, ranzig)), kurdod «bitteres, bitterkeit)). Meg
jegyzendő itt, hogy a kurü, kurid alakokban a végzet alakulására 
a hasonló képző analógiái hatása lehetett befolyással; továbbá 
hogy a szkr. í ugyanilyen (rt) hangmegfelelésével találkozunk a 
zűxj. port, votj. 2̂ u,í-í-í ((késsel)) szónál is (1. fönt a/aííé/c czikket: 
103. sz. s alább a jiád szó tárgyalását). 

207. Magy. keszeg (keczeg Ipolyvidék) ((általánosan minden 
úgynevezett fehér hal, egyesíti az abramis, leuciscus, aspius, idus, 
scardinius stb. nemeket» (HEEMAN OTTÓ: Magy. Halászat); heszega 
(Balaton) ((abramis brama)), késze (Szeged) ((abramis; leuciscus)) 
(u. 0.). 

Yogul: TV. kasén (deuciscus rutilus (tieöaiíT., copora)», PV. 
koqsén, KV. koasén, ALV. kq,si, KLV. hasi, ÉV. kdseim id. 

Osztják: ÉO. kaieu ((leuciscus rutilus* (AHLQ,). 
Zűrjén kevös, kehes, kebös í(achnápel(coregonuslavaretus))).— 

gi6', gié ((karausche (cyprinus corassius»; WIBD.). 
< OsBzét k'asag, k'dsag, k'asag ((der frische flussfisch)), 
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tag. falér-k'dsag dforellei) (előrész: or. <i>opeJii. id.); osszét -ag 
képzővel szerkesztve kaukázusi eredetű alapszóhói, melynek 
másai: akusa kavs, varkun -/(í'^'s, ohürkilin g'avs (ghavs) (ifisch)) 
{-glux. cfuvsri) 1 kürin Uez-ri ((forelle)) (USLAB-SOHIBPNEB; Kür. 
Stud. 155.). Ezen alak maga is képzés, mint a Iák x^aba, and 
•/ami, &xesmxahyi, mingrél cyomi, láz ccomi (ifisch» változatok 
bizonyítják. V. ö. ezekhez: osszét ¥öf, k'af «gesakener flsch, 
seefisch)), yidghah//a.|7 ('tójj^ ((fiach)) (HÜESCHM. E O . 45, 145; 
EKOKEET : Kaukas. Spr. 64.). 

L. Ethnogr. lY : 174; Y : 7 5 ; Yll : 484. — Magy. keszeg = 
•osszét k'asag, melynek szóvégi g (y) > lO, u változással megfelel
nek az ÉY. káseuw, ÉO. kaseu is, valamint másirányú, t. i.gfr) > 

j , i változással a LY. k§si, kqsi. A TY. kasén, PY. koaséfi, KV. 
koasén alakok végzete az eredeti g-he.z csatlakozó nasalis járulék
elemet tartalmaz, úgy mint a SO. kölank ((holló» szóban (1. fönt a 
hollú s alább a könyök czikkeket). A magy. késze, valamint zűrjén 
ke.v'ós, kehes alakok az osszt k'ds-ag alapszavát (akusa kavs, varkun 
;(av8) tükrözik. A zürj. kehes, kebös változat e mellett szóközépi /; 
mássalhangzójával a kaukázusi nyelvekben mutatkozó eredetibb 
hangállapotot őrizte meg (Iák yhaha, aresin xabyi, yidghah k'-q,p) ; 
tehát nem osszét alapú. A gic halnév szintén más, valószínűleg 
egyenesen kaukázusi dialektikus változat képviselője (v. ö. ehür-
kilin ghavs). 

• A keszeg dialektikus keszege alakjához (mely végzetével az 
osszét -g, -ag, -ag képzőnek av. -ka másából következő teljesebb 
hangtestét mutatja) hangzásilag egészen közel áll egy másik, t. i. 
az ((acipenser ruthenus, sturiou halfajnak kecsege (köcsöge, kö
csög) neve. Ezt az előbbivel annál inkább azonosíthatjuk, mint
hogy a régi szótárak a ((sturio»-t is keszeg-nek magyarázzák (pl. 
PÁiiiz-PÁPAmál: íiliegyesorrú keszeg)),M.h.iQWi'ál: ukeszeg : sturio»; 
NySz.), másrészt a keszeg-nek nyelvjárási keczeg változata is elő
fordul. Jól érthető a szóközépi c, ha a kaukázusi kává, yavs ala
kokra gondolunk, vagyis az esszét k'ösag-ns.'k jelenleg ki nem mu
tatható régi c-s változata nyomán. E szerint a szerb keciga, keca, 
újgörög xéii^ifa, rumuny kééiLge, lengyel czeczuga megfelelőket, 
melyeknek ke- szókezdete amúgy sem mutat szláv eredetre, egye
nesen, vagy közvetéssel a magyarból származtathatjuk, a mint 
bizonyosan innen való a szerb kesega (cweissfischi). 

208. Magy. kevés (kevés Eépcze-vidék, Szlavónia, Palócz-
ság; kövösz, köösz, köesz Moldva) ((paucus, exiguus; parum, modi-
•cum; wenig, gering»-; kevesel- ((parvum puto; gering haltén»; 
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kevesed-ik ((minuor; weuiger, geringer werdenn ; keveses, kevesded' 
(ipauxillusii (NySz., MTsz.). 

< Pahl. kam nwenig, gering, klem», kam(i)st (supeiiat.); 
ujper. kam, kem, afghán, balüci kam, kurd kí,m id. j óper., av. 
kamiia- «wemg» (HORN 193.). — K a u k á z u s i nyelvekben (a 
perzsából): chürkilin kam, kamu «mangelnd, fehlendu (adv. 
kamli; kamdis (imangeli)); ud k'am «mangelhafti) (¥'(pno nman-
gel»; XJsLAE-SoHrEPNBa: Hürk. Stud. 151; üd . Stud. 84.). 

BxjDBNZ (MUgSz. 27.) dlevis" jelentésű szavakkal (finn kepia, 
kevid, lapp hippe, osztS. kabak, votj. kajáéi) rokonítja a magy-
kevés melléknevet, melynek alapszava azonban alkalmasabban 
egyeztethető az azonos jelentésű iráni kam szóval a gyakori a ~ e 
s a 7iév és hiívős szavakban is mutatkozó m > v hang-megfeleléssel 
(1. ti. i. 174. sz. és alább). A -s végzetben &feketé-s, sárgá-s, sőtéte-s 
képzőjét láthatjuk, melynek régebben nagyitó értelme volt (restes 
((subpigeri), »setétes nagy gond» stb.; 1. BALASSA-SIMONTI : Tűz. MNy.. 
570.); tehát/cgz)«'-s = "sehr wenig». Az elavult '>'keve- alapszó is 
képzés már az iráni kam-hoz képest, még pedig valószínűleg kicsi
nyítő (v. ö. nén-e, néii-é-m; öcs-é-m s a szintén kicsinyítő képzős 
kis-ded, rőv-id, kimny-ü, moldvai kinné, könnyed, könnykl, könnyűd, 
oomp. könnya-hh szerkesztéseket). 

209. Magy. kígyó (gyéjo JordC. két helyen, kyo BhrC, T e l C 
kilgyo MA.; k'egyó Zala-, Somogy-, Arad-m., kényú Szeged, Bánság,, 
kljój kijó Bácska, Palóczság, kinyó Békés-m.) nserpens, anguis ; 
schlangei) ; vuírges kígyó <iviperai>, zomok-k., kurta-k. (icoluberi) 
(NySz., MTsz.). 

V. ö. osszét: dig. yeláge «schlangei) (SJÖGRBN : Osaet. SprL. 
464.) valószínűleg a kaukázusi nyelvek köréből, hol: kürin gliü-
lagh (UsLAE-ScHiEFNEB: Kür. Stud. 184.), ghülagh «schlange)) \ ná 
k'ala (ikrötei) (UBIAR-SOHIE-PKEE : Ud. Stud. 101.) | ingiloi Í/ÖÍ, 
grúz í/yeíi, mingrél gveri «schlangei) | rútul (/av id. (ERCKERT: 
Kaukas. Spr. 122.). Mint esetleg összefüggő adatokat idézzük itt-
a következőket: tabasszarán gol, kidl, czachur khol, rútul khul,. 
hiiánch kaal, áwek kial umsMSt), Iák %kulu, qulu, k'tdti (iratten 
(kSdu (imausi), UsLAH-SoHiEFNER: Kasikumük. Stud. 95.), tabasz-
szarán rusul-gül, kül nrattei) (tdk. «grosse mausi); BRÓKERT;-
Kaukas. Spr. 100, 116.*) 

^) A szó eredetének további nyomozása szempontjából figye-
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Eddigelé csak a keleti altajságban ismertük a magy. kíf/i/á 
egyezéseit, minők: mongol ;^a.%wi ofiscbotter, biber» (SOHMIDT: 
Mong. Wb. Vi6.aj), hurjét kal!im,-/al'u7i, kaUü, tunguz kahn, maudsu 
lajkin ((otteri) (v. ö.német orter nvidrai) ós (isiklókígyót)), melyekkel 
alaki és jelentésbeli közelállásuknál fogva egybefüggöknek tetsze
nek: tunguz kulin «schlangei), kuluguna, kulguna (!maus», kulikan 
öwurmi), mongol2'«í"/'«'"« «m.au8i) (SOHMIDT 168 a)), burjét yal-
gnna, kulguna ((mausi) (1. NyK. 21, : 119. és Ethnogr. IV : 296.). 
Alig lehet benne kétség, hogy ezen adatok az előbbiekkel valamikép 
összefüggnek, vagyis hogy egyazon szónak külömbözö irányú elter
jedésével lehet bennük dolgunk, úgy a mint ezt ily messze eső 
nyelvterületeken tapasztaljuk a gri/í/c, holló, harkály, kutya s több 
más itt tárgyalt szó esetében. Összefüggésre mutató jelentős körül
mény az is, hogy ép úgy mint a keleti altajságban az o, u hangzós 
változatok a kaukázusi nyelvekben is különösen az <iegeret» jelö
lik, bizonyára közös «-wurm» alapértelein nyomán (v. ö. aguli 
Xai'caj <(maus» és arcsin karsi (ischlange» ; 1. még fentebb ?i féreg, 
gyík és bogár szavakat). Az ingiloi göl, grúz gveli {= ming. gveri, 
rút. gar) egyszerű alakokhoz képest kétségtlenül képzés a kürin 
ghülagh s az evvel hasoualkotású osszét ^'^^''Ű'^ (^- ö- dig. TÍÚ/Ő 
((staubi) = tag. rüg = kürin, rútul, águl rug, rak id.), miiiél 
számunkra mellékes, hogy a képzés kürini területen keletkezett-e 
(v. ö. kürini khwagh <irabe» : ingiloi qov, grúz (putv id.; gwedég 
«büffelkalb I), mrág ujunges v. tieren», lajKUj <ischafi), cürnügh «fer-
kel»), vagy az osszétén (v. ö. dig. k'izge <itochter, madcheni): tatár 
kiz id.).Mindenesetre egyezik a magy. kígy-6 alaprésze — melyet a 
hígyő, kilgyó, kíjó alakok egybevetése nyomán eredetibb '''kcljó hang
zással kell fölvennünk — az osszét '/eldge alakkal szakasztott oly 
módon, mint horjú, horgyú a török hozaqu, bom]'u megfelelővel. Meg
jegyzendő e pontnál, hogy az osszét y szókezdő, mint a kaukázusi 
egyezések mutatják, kh (q) előzményből való; továbbá hogy a 
kígy-ő-éhoz hasonló képzés az osszét eredetű üsz-ő {= osszét vdss 
(ikalbi)). így fogva föl a/cáf/í/ó eredetét készen kapjuk a magyar <;' 
hangzót s a nschlangei) jelentést, míg a mongol yali'fun «íisch-
otter)) közvetetlen képmásnak alig gondolható. 

Kaukázusi eredetűnek gondolható a rokon nyelveknek is 
néhány «kígyó, egér», illetőleg <(féreg» jelentésű szava (1. erre 
nézve még fentebb a baglincza, bogár, járeg, gyík és hangya, vala
mint alább a nyii ozikket). Ilyen a mordvin kuj, votják ídj, kazáni 
kij (ischlange)) szó, melylyel egyező a varkun kaj «Bohlange» 

lembe jöhet talán az árjaság területén : szkr. kélaka- owasser-
scblangei) (tkp. ddunkelblaui)), ettől: kdla- (ischwarz, blauschwarzD 
(BE. Skr. Wb. 2 : 251, 247.). 
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(a mordvin H-ra nézve v. ö. mordE. uro, mordM. ura npfriemi) 
=•• szkr. S?'3-, magy. ár nsubula)); mordE. uros (iwaise» = szkr. 
drhhas, magy. árva; mordv. nudej, nucli «scliilfrohr» = szkr. 
nadá-, magy. nád). A. cserem, kol'a, cserM. kaJla «maus» (kukoHa, 
kogo-kata «ratte», tdk. ugrosse mausu) szóhoz vonható a tabassz. 
íjol, ku.il, czachur khol, rútul khul, Iák yhhlu (imaus, ratte»; a cser. 
szó -a végzete talán a kaukázusi alak régi ejtésén alapszik (v. ö. 
k'ala (ikrötei)). A finn kyy, észt, lív ku aschlange, otter» szóhoz, 
mely mellett a lapp: kolai küvt, kwvt, enare kuövte, kuovdde, nor
vég-finnmarki guoio'de »schlange» képzésnek mutatkozik, v. ö. a 
kaukázusi nyelvekből: abcház kua, grúz ku, mingrél ku, iugiloi 
kuv «scliildkröte 1) és uá. qoda iA. (EECK. 122.); továbbá: taba-
Bszarán qav-qav ((frosohi), grúz ghva-dcidca id. (akusa, chürkilin 
dcidcala, láz cicüa nschlangei)) | buduch, dzsek gub, kmín ykghib 
és tabasszarán, gubatha, kubacsi yitha, kaitach, akusa, chürkilin 
'flí/ia, varlmn atha (ifrosoh» (u. o. 66.). Az abcház kua, grúz ghva 
alakoknak talán csak ikerítése a kürin kywakyju «wurm» (ÜSLAB-
SomEFNEE: Kür. Stud. 165.); egyező evvel a zürj. gag «wurm, 
insect, ungezieferi) (nomir-gag <iraupe», htö gag (ischneckei), va-vir 
gag itblutegel»; WIBD.). AZ ingiloi göl, grúz pveli mása lehet a 
(ischlangen eredetibb ((wurm» jelentése alapján a zürj. tói, votj. 
kol ((bauchwurm, darmwurmi). A kmin -/Jcghib alakhoz csatlakozik 
szintén az eredeti ((wurm, ungeziefer»-féle jelentés alapján a votják 
kib-i íiraupe, made. wurm; art kleiner fliegen, blasenfuss» (numir-
hibi (igewürm, kriechendesi)), kibili (numir-kibili) id.; 1. a végzetre 
nézve fönt a hangya czikket (151. sz.). A hasonlóság mindezek
ben föltűnő, bár a kapcsolat természete világosan nem észlel
hető. — Még számbaveendők itt a t ö r ö k s é g köréből: csagataj 
kelas, altáji/ceies/ci, kondomi/ieKs/cew neidechse)) (BUDAGOVII: 132.); 
kojbal kcíleská, karagasz heleskd id.; továbbá a s z a m o j é d b e n : 
tavgy. kaUua, kolm'a, jurák halsu, /taZco, jenisszei kod'uhio, kodbluo, 
kodidne «angelwurm» (HALÁSZ : NyK. 23 : 29.). 

210. Magy. kincs,/íe'wcs (ithesaurus, gaza; schatz», kincses 
(ithesauro abundans, opulentus; reich an schátzen»; (Drávamel
lék) ((kedves; liebu; kincsez- ((thesaurizo, schátze sammeln, sioh 
verschaffenn (NySz., MTsz.). 

< Pahl. gan~J (ischatzo (innen: öim.gavg ((sehatz», ujabb 
szkr. ganga- wschatzkammem, hindu garífu, szyr S1Í, gör. yáCa, 
héber-aram ';.íp| «schátze», 1JJ "zusammentragen, einsammelm)), 
ujperzsa gan^, geng, balücí gang «schatz» (HÜBSCHM. Arm. Gr. 
1 : 126; Pers. Stud. 232; GBIGBR, Bal. 449; GESBNIUS). 

Emhtik ez egyezést már BEREGSZÍSZI (cipehl. gandjo, pars. 
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kendsch = kincs, kénese, : Áhnl. d. Hung. Spr. 110, 123.), BESZK 
JÁNOS («per. kiiidje = kincs)) : Voyage 87.), CASSEL («szkr. ganja, 
pers. kendsch, pehl. gandso, gör. fáCa, héber n ^ ) : Magy. Altért. 
91.), MÁTTÍS FLÓBIÁN '{(ikincs = uj-peT.geiics ; az első magyar nyom
tatványban: draagha genche*) neepeimknect : Finnít. Törekv. 20.), 
VÁMBBE-S; — kineli régebbi véleménye (NyK. 8 : 188.), hogy a perzsa 
szó «az ujabb magyar-török érintkezés» idejében, közvetetlenül az 
ozmanliból került volna hozzánk, melylyel ellenkezőleg a ((Magya
rok Eredeten szerint (408.) ((a török közbenjárás teljesen k ivan 
zárvai) —; végül SIMONTT (NyK. 25 : 303.). Operzsa szókezdő k az 
ujperzsa nyelvjárásokban nem változik jr-vé, tehát a magy. kincs 
szókezdőjének alakulatát a magyar nyelvtörténetben nyerte, vagy 
pedig — mint a koszt, köd köles és kaszúr szavak esetében is 
fölvesszük (1. e czikkeket n. i.) taganri-osszét (g > q) hangsaját-
sággal van benne dolgunk. Eredetibb alak a kencs, melyből kincs, 
mint mé'Ká-böl: mind. Magyarból való jövevényszók: szlovén kiné 
((thesaurust), horvát kinc ((schmuck, zier», kinciti ((schmüoken» 
(NyK. 17 : 97.). 

211. *Magy. kocza ((emedisznó, porca; sau» (NySz.). 
V. ö. Iák kaéa (kkatcaj, varkun kvatca, kubaosi katca, kai-

tach katca, goza, akusa kaza, chürkilin gwaza (gonza, gaoaza, 
plur. .gŵ TOJ, arcsin/íosü ((stutei) (EEOKERT : Kaukas. Spr. 138; 
UsLAE-SöHrEENBE,: Hürk. Stud. 158.). 

A jelentéseltórésre nézve v. ö. a magy. kancza, ((stutei) szónak 
ily alkalmazásait: kancza birka (Jász-Nagykún-Szolnok-m.), kancza 
borjú (Kalotaszeg), kancza tinó (Szüágy-m.; MTaz.). Nyilván ugyan
egy az ittenivel az a kocza szó, mely a következő kifejezésekben 
szerepel: kocza-gyerek ((törvénytelen gyermek)) (hol a jelző bizo
nyára az anya megbélyegzésére czóloz) s aztán általában ((apátlan, 
anyátlan csecsemő)) (kocza-testvér: «tejtestvér))). Átvive az álla
tokra : kocza csibe, malacz, csikó, bárány, borjú stb. <( anyátlan, árva 
(házi állat))); v. ö. még kocza-fa (Kiskun-Halas) ((az a sík mezőkön 
magánosan álló vadkörtefa, melyet az erdőirtás megkímélt)) (MTsz.). 
A kocza-fene = ((nőstény fene v. vad)) ; v. ö. fias fene, fészkes fene. 

212. •»'Magy. konda (Székelyföld, Debreezen) «disznöcsorda; 
schweinheerdei) ; kondás (közkeletű szó) (isch-weinhirt)), kondász 
(Csallóköz, Pápa), kandász (Székelyföld), kondér (Tolna-, Bars-m.) 
id. (MTsz.) 

*) A NySz.-ban hiányzik e fontos alakváltozat adata. 
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Észt hoiiti- (nomin. kmít, kuU) «eber». 
< Kaukázusi: and y^unta öscliw6in» (ERCKBET: Kaukas. 

Spr. 126.). 

Már ERDÉLYI (Spr. d. Stammverw. 14.) egybeveti a magy. 
konddsz-i a kaukázusi nchunda: schweini) szóval s tényleg e ma
gyar szó aligha külömbözhetik alkatában a juhász, lovász, kanász, 
őkrész-íéle képzésektől, melyeknek megfelelöleg a konda alapszó 
legalkalmasabban «schwein» értelműnek vehető. Hogy ezzel szem
ben azon kis területen, hol ez alapszónak is igazolva van haszná
lata, nem «áisznó», hanem ddisznócsordai) az értelme, könnyen 
érthető abból, hogy a szóban forgó állat sokféle jelölése mellett, a 
kondd-i a nyelvgazdálkodás a «konda nyáj»-ra alkalmazta, miben 
a kondás akondanyáj-örzöi) jelentése is közreműködhetett az ana
lógiái jelentés-elvonás revén. Alaki szempontból megjegyzendő, 
hogy az and ;;;• szókezdő magában ugyané nyelvjárásban s különö
sen egyéb kaukázusi nyelvekkel szemközt többször váltakozik 
k ((j)-y&\, pl. and •/o^^'^ és kono (ihelb) : karata kono (ERŐKÉRT 
167.) I yur és kaur nackerfeldi) (u. o. 40.) | yora «hammeli) : cza-
chur í/ar/c id. (78.) \ yasthli-rotlilucul «gürtel»: tabasszarán gacel, 
aresin/íoíoí id. (76.) | xdéamu (isábeL), karata yjlcoan id. (119.) = 
kirgiz kalgan ((doleli» (BUDAGOV II : 62.) | yinco (isteini) : avar 
gamadc, águl gan, gocin id. (134.) [ ghum <(sand» (120.) = tatár 
kum id. — A konda mellett más nyelvjárásból került változat 
lehet a hunyadmegyei gdda «nőstény disznó" (MTsz.). 

213. Magy. koszt (Székelység) ((hosszú karó, pózna; lange 
stange, pfahl»; kosztol- (ipóznával lever, megver; mit einer langen 
stange achlagen, absehlagenu (MTsz.). 

V. ö. av. gav-az «ochsenstecken, oehsenstachelí (gav-,gao-
((ochs)), y'az- ((treibens), ujper. gavaz ((stimtilus, quo asini et 
boves impellunturi) (innen: örmény gavazan dstab, hirtenstab, 
gerte, rute, z-weigu = szkr. go-ágana- ((rinder antreibendi), t. i. 
danda- ((stockn : ag~ ((treiben»; HÜBSOHM. Arm. Gr. I : 126.). 

A magy. kosz-t előrészének viszonylása az ujper. gavaz 
alakhoz úgy képzelhető mint a kőles-é az ujper. gavars (kurd 
garizj (ihirsei) szóéhoz (1. alább 218. sz.); 1. még a szókezdő 
// > k változásra a kmcs és kaszúr szók magyarázatait (fentebb 
210. és 199. sz.). A -í végzetre nézve azt vélhetjük, hogy a gav-az 
igei utórészéhez csatlakozó -ta partieipiumképző ( = osszét -f), 
a mint ezt a hasonló alkotásii magy. füst szóra nézve is sejtjük 
(1. fentebb 115. sz.). 
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214. ••'Magy. kova (káva Otrokocsi, koa Dávid Fer . ; koha 
Csanád-m.) <isilex, igniaritim; kieselstein, feuerstein" ; kovaat, 
kavacs (dim.). — kavics (kovics Kalotaszeg, kabics Veszprém-m., 
(/abics Göcsej) dkleiner stein» (NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: ingiloi khuvaj, grúz khua, khva, mingrél 
khua, kyjia, láz khua dsteini) ] (-n képzővel*):) águl goan, goun, 
gan, tabasszarán goaii, abcház gyanüa, kürin /wan (yJcgUvan), 
Iák r/M?i id. (EECKBBT : Kauk. Spr. 134; ÜSLAB-SOHIEFNBB : Kür. 
Stud. 145.) 

Kaukázusi nyelvek adataival egyeztették már a magy. kova 
szót DANKOVBZKY («fcoM lapis»; Magy. nemz. maradv. 18.), EBDÉLYI 
{{ikoch, küvi steini) ; Spr. d. Sfcammverw. 13.), BBSZB JÁNOS (oaba-
dzecb kou)) ; Voya,ge 83.) és OASSEL (ngeorgi Kiva, mingrél kun, ab
cház kau, kauch)) ; Magy. Altért. 89.), míg PÁEROT (Eri. No. 31.) 
:az észt kivi dsteinu szót veti egybe a georgi akua stein» szóval. 
Eöltünö hasonlatossága van a magy. kavacs, kavics, gabics képzés
nek az avar gamadc' (pl. gdnc'al) ((steini) szóhoz (USLAE-SCHIEFNEE ; 
Awar. Stud. 118.), mely szerint a kaukázusi, valamint magyar 
alakok hangzóközi v-je m-böl valónak látszik. 

215. Magy. köcsög (k'ács'úk Dunántúl, köcsög Karczag, h-'ó-
csöge Csallóköz, kecsege Hont-m.) nalúl öblös, felül kevéssé szűkes, 
mintegy két itozés fazék, melyben leginkább tejet szoktak tar tani ; 
szélesebb szájú vízhordó edény agyagból; art milohtopf od. krug» 
{BALLAGI, MTSZ.). — göcs (Dráva-mellék) ((köcsögn (MTsz.). 

MordM. kavs <ikrug», kavs-ka dimin. (AHLQU.) 
V. ö. av. ;íaraa-, pahl. 2'«/^í/c «topfi) (HOEN 194, HÜBSOHM. 

Pers. Stud. 56.), dgefássD (JUSTI Hb. 91.). 

Pontosan egyezik alakjára nézve a mordM. kavs ez iráni 
•szóval, csekély jelentéseltérése pedig olynemíi, mint ezen szavak 
közt: magy. korsó <(krugi> ( = török ^Mrcak: ószlov. kr^cagi,, szerb 
krcag, orosz korcag nkrugi)) ós cserem, korcak (itopf» (orosz gorsok 
id.), permi korcaga (leiserner topf». Ellenkezik eme felfogás THOM-
SENnak azon nézetével (Berör, 184.), mely szerint a mord. kavs az 
orosz KOBno. «schöpfkeile, suppenlöffel, trinkgeschirr, kornkasten 
in der mühle» szó átvétele volna; azonban itt elterés van alakban 
(az orosz s-vel szemben t. i. a mordvinban is ugyanily hang volna 

•*') V. ö. cseesencz ghu «bruniieni) és avar í/von id.; 1. több 
példát fönt 205.1. 
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elvárható) s még inkább jelentésben; de egyébként is döntően 
bizonyítja a különvalóságot azon körülmény, hogy az orosz KOBimb-
nak tényleg megvan mása a mordvinban ekkép: mordB. kovs-
<ikornkasten in der mühle». Hasonló szó a finn kousa, kousi 
flschöpfkellei), melyet THOMSEN ugyancsak az orosz KOBIHI) másának 
tart (u. o.), MiKKOLA ellenben svéd eredetűnek bizonyít (Slaw. 
Lehnw. 121.). Ettől különváló a finn kauha, vepsz kauh (itruUa, 
cochlear maius; schöpflöffe]», melynek ugyancsak THOMSEN leti 
eredetét (litv. káuszas, lett kaus-s «grosaer schöpflöffel; sehale, 
schüsseb)) igazolja. Ebhez csatlakozik mint régi átvétel közvetetle-
nül a finnből: lapp kauca npatella, crater» (THOMSEN U. O.). Ujabb 
átvétel a lettből: észt kaiis (génit, kauzo) <ischale, schüsseb) 
(MiKKOLA u. 0.), míg az orosz KOBDIT, másai a rokon nyelvekben r 
zűrjén kns «schöpfgefássi) ; vogul: ALV. kös, KLV. kus nschöpf-
löffeli). MiKKOLA szerint az említett orosz szó közvetetlenül a litván
ból került, melyet a szkr, kosa-, kóqa- (nomin. kösas, kógas) nbe-
hálter, kufe, fass, eimer, trinkgeschirr» szóval vetnek egybe (pl-
ÜHLBNBEOK EtWb. 66.). Kétségtelenül egybefüggnek ezekkel, mint 
árja területről került régi átvételek a k a u k á z u s i nyelvekben : 
ingiloi kovz, grúz kovzi, kohzi, mingrél kovzi, kézi, kizi^ láz kizi, 
szvanót qkhesj, qos, dido kaH, lék yjúusa, akusa kuco nlöffeli) s -li, 
-l képzővel: varkun kucul, chürkilin kutcul, kaitach kacli, kucuL 
id. (EEOKEBT: Kauk. Spr. 97.); továbbá a t ö r ö k s é g b e n : kasik 
(ilöffeli). A kaukázusi közvetés fölvételével végül ezekhez sorakozik 
még: mordB. liece (ischöpfkelle» (NyK. 24 : 45.). 

Bizonyára kapcsolatos az itt tárgyalt szavakkal a magy. 
köcsög is, melynek még képzötlen alapszavát a drávamelléki göcs 
változat mutatja. Minthogy az iráni •/ szókezdőnek a magyarban 
nem lehet k (g) megfelelője, nem gondolhatunk arra, hogy iráni 
^avza- (vagy mint DB LEGAED olvassa: yavga-; 1. HORN 107.), ille
tőleg *-/avza-ka (pahl. '^afzik; '/afzak: 1. HŰBSOHM. Pers. Stud. 56.) 
lehetett volna közvetetlenül mintaképe; hanem vagy arra kell 
gondolnunk, hogy ez iráni szónak az érintkező területen *kavza-
(ill. kav^a-) mellékalakja is dívhatott — s ezt tényleg fölveszi más. 
okból HOEN is (195.1.) —, vagy hogy valamely közvetö nyelvterü
leten ment végbe &•/ > k" (kJ változás. V. ö. az utóbbi eshetőség 
szempontjából e kaukázusi adatokat: ud k'oci, grúz k'oco «gefáss» 
(SOHIEFNEE: Yersuch ü. d. Spr. d. üdén 84.) | Iák qaca uschlauch)) 
(v. ö. faci ((grosses benkelloses irdenes gefáss, um flüssigkeiten 
od. korn zu vermessenö; USLAE-SCHIEFNER : Kasikum. Stud. 79,. 
86.) I chürküin gagin (génit. f/a,5'éj (lirdener krug, oder glasgefáss 
für das wasser» (Hürk. Stud. 157.), kürin gecin (kééin EHOK.) 
(ithönernes od. glásernes gefáss für flüssigkeiten» (Kür. Stud. 173;. 
EEOKEET 141.)*) I chürk. kivza (plur. kivz-ni) ugrosser mehlkasten»> 

*) Ugyanígy látszik képezve : orosz ityBniHH'b, KyKiUHHi. =-
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Hürk. Stud. 152.). Szintígy vannak, mint MBLICH kimutatta (Nyör. 
28 : 515.), a magj. göcs, köcsög alakokkal szorosan egyező meg
felelők a t ö r ő ks égben: _lebed-tatár köc laiapf, topf", telent, 
kumandu A:Ő8 id. (tobrok kos (lein irdener topf», tamir kös (tein 
gusseiserner topf»)> teleiit/foiö/o nein kleiner topf» (BADLOW Wb. 
2 : 1287, 1B04, 1307.). Mindezek árja (iráni) alapúak; de a szók 
vándorlásának útja egyelőre tisztán föl nem ismerhető. 

216. Magy. köd nnebula; nebel» ; ködös nnebuloaus ; nebe-
ligi) és (tmámoros; ransch habendi) (MTsz.). 

Votj. -kécl: cen-k('d «sobwacher nebel, dunst, ausdünstnngi) 
(éin, cin «rauch»). 

< Szkr. gandliá- (nomin. -ds) «gertich, duft» (GRASSM. 
Wb. 376.) II av. gainti- (nomin. -iií) ngestanki) = pahl. //and, 
ujper. gand id.; pahl. gandak, ujp. ganda nstinkendi); az ujper-
zsából: balüéí í/ancí "kot, mist)) (HOBK 208; GEIGEK Bal. 121.). 

A jelentések viszonyára nézve v. ö. vogul sínyjc «nebel, 
d u n s t i ) és (irauschi) = votj. zin «geruch, wohlgeruch, duft» és 
flgestank; stinkend)) = permi zin «gestank)), zürj. sin-őd (iluft» = 
észt Mng natem, bauoh, luft, duft, geruch)) (1. MügSz. 264.) Az 
ft ~ ; hang-megfelelés szabályszerű; a szókezdő g > k válto
zásra kétségtelen példa a kincs szó (1. fent 210. sz.), valamint a 
szóközépi nd > d változásra a had és gödör szavak (1. fent 143. és 
133. sz.). 

217. Magy. köh., keh dtussis ; hustenu ; kehe^-i «tussiculosua; 
der immer liusten hat)) (k. ló) ; köhög- «tussio; husten» ; köhécsel-
(székely kekiicsel-) frequ.; köhént-, köhint- (kehint Yeszprém-m.), 
köhejt- moment.; köliej «der husteni) (Öraég; MTsz.). 

Finn köha, köhkd (itrockener huaten»; köhi-, köhise- «heiser 
husten, ráusperu)) | észt köha, köhi- id. | vót cöJid <ider hustein), 
cőhi- (ihusteu)) — finn kahja «trockener hustem); kohjo, kohko iá.; 
kahü, kdhü, kdhd id. ' '' "' "̂  

Lapp: kolai/cöss «der husten», kösse- «husteni) (GENBTZ "Wb. 
21.) I svódlp. kösse-, kossote- (ihusteni), kossos, kossotes «der hn-

permi kuvsin, mord., cser. kuksin, tatár kuvsin, kupéin, kükéin, 
csuv. kuksum, finn kuksina ((krug, gefássi). A szlávságban idegen 
e szó. 

Mnnkíicai B. Árja és liauk. elemek. 27 



4 1 8 ÁE,TA Ée KAUKÁZUSI ELEMEK. 

ateni) | űnnmarki gossa- id. | déli küssis- id. (WIKLUND : ürlapp. 
Lautl. 276.) 

Mordvin: mordM. koz nder husten», ko:iov «der husten hat»; 
koz- ((husten)), kozikst- (moment.) id. | mordE. kozamo (ider 
huateni); kozkst- (moment.) id. 

Zűrjén ktz-, kizvii- ohusten)), kizöm «der husten)) ; kiziét-, 
vicsegdai ktzőht-, sysolai kizökt- (íaushusten (transit.))) I| Votj. kié-, 
kié-, (K&7,.) kéé- ((husten»; kiéil-, kiéil- (frequ.) id.; kiion, kééon 
((der husten». — ki^ni-, (Kaz.) kiéni- ((niesen»; kignon, kiénon 
((sehnupfen, katarrh)). 

Osztják: 10. ;̂ ttt ((der husten)); yüdes- ((husten)) ] SO. köl 
((der husten)) | ÉO. ;̂ MZ, -/olt ((der husten* ; •jfülema- (moment.), 
yülétli- (frequ.) (ihusten" (AHLQ.). 

< Szkr. kása- (nomin. -as), kúsa-, kas- <(der husten)), kás-
(prees. 3. kásate) ((husten*; UHLENBEOK (EtWb. 53.) az ószlov. 
kasilí, litv. kosulys ((husten)), kosiü ((huste)), ófelném. huosto 
(ihusten)) (subst.) szavakkal veti egybe. 

Megvan már ez egyeztetés BoNNERnél (Vgl. Wb. I : 33.), 
ANDBRSONnál (Stud. 326; az árja megfelelő nélkül: Wandl. 239.) 
és ToMASOHEKnél is (Pam. Diai. 778.). A szkr. alak a hangzója sze
rint a magy. keh, köh, úgyszintén a finn köha töhangzói a gyakori 
ft, fl ~ i hangmegfelelésael magyarázandók (1. fönt 210. 1.), míg 
finn kahja (e h. *kahija oly jelentésfejlödéssel, mint f. kuolia 
((mortuus)), észt kölja (deiche)) ; 1. BUDENZ : Ossz. Alakt. 192.) s a 
többi rokon nyelvi alakok az árja, mély hangrendet mutatják. 
A magy. ós finn h < s, iigyszintén osztj. l, t < s hangmegfelelé
sekre nézve 1. fönt 215, 326, 342.11. és ANDBRSOK Wandl. 

218. Magy. köles (kwles Sohlágli Szójegyz. 999. sz., kelés 
u. 0 .888; Beszterczei Szőj. 472. sz.) ((milium; hirse)); bor-köles 
(ipanicum; heidekorn»; rnohar-köles ((ervum; rosswicke)); madár
köles (ímilium solis; meerhirse, perlhirse)) (NySz.). 

V. ö. kurd gdriz, garis, pazend, ujper. gavars ohirse))'^) I 

•*) E szó összetételnek látszik; v. ö. erre nézve: ujper. gav 
(irindi) ós afghán vrUe (plur. fem.), vriía nreis, reiskorn)) = szkr. 
vnhi- (nomin. -ísj ((reis)), melylyel egyeznek (mint árja területről 
való átvételek): gör. opuQa oreis)) ( = olasz rí^o,franczia ria,közép-
feln. rls, ujfeln. reis, angol rice stb.), keleti török uruz, urz ,• tehát 
alapjelentés: «marha-rizs)) (mint: ló-bab, ló-gesztenyej? 
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Örmény gavars <ieine art hirse» (HDBSOHM. Arm. Gramm. I. 
126.). 

A magyar alak különösen kedvelt esszét hangsajátságokkal 
jelentkezik, a minők a szóközépi r > l hangváltozás (1. HÜBSOHM. 
EO. 107.), a szókezdő g > k hangmegfelelés (a tagauriban ugyanis 
mindig gutturalis q feíel meg a zend g szókezdőnek; 1. u. o. 99.) 
s az első szótag á, a hangzójának magashangúságba (d) való haj-
lása (számos példa u. o. 76—77. 1.). Az iráni alak eltűnt u-jének 
nyomát a köles-nek. labiális ö hangzójában láthatjuk, melyet a 
Soblágli Szójegyz. kwles írása régi ejtésnek bizonyít; v. ö. itt mint 
hasonló hang-megfelelést: magy. kosz-t és av. gav-az (1. fentebb 
213. sz.). — MÁTYÁS FLÓRIÁN is utal már az itt bemutatott szó
egyezésre: liköles = ujper. gauresz : r éa l cseren (Magyar-árja 
Nyelvhas. 16.). — Y. ö. mint esetleg idetartozó adatot: abcház 
y^u^ (íhirsei) (UsLAE-BoHnüFNEE: Abchas. Stud. 47.). 

219. Magy. kölyök (acc. kölykö-t; birtokosragokkal: kölykö-m, 
külyk-e; keik KulcsárC, kelek LevT.; külyök, acc. külykö-t Palócz-
ság) 1. (loatulus; junges hündehen, junges tiera (kutya-k., eb-k., 
macska-k., oroszlán-k.); 2. «puer; kind» (Moldva: «néd kölykünk 
van már, de eddik szem tud madárul»); kölykös djunge habend» ; 
kölykez-ih, meg-k. «junge werfeni) (NySz., MTsz.). 

Zűrjén koHk (iei», kollkjal- oeier legén» (WIED.) | permi kul'k 
«ei» (GENBTZ O P . 13.). 

< Ujper. ködak «kind, kleinea, fcetus, embryoi) = pahl. 
kötak ((a child, an infanti); innen: örmény hotak uder kleine 
(beiname des armen. königs Ohosrov bei Faustus von Byz.)i> ; 
V. ö. av. kutaka- «klein» (HOKN 194; HÜBSOHM. Pers. Stud. 89., 
Arm. Gr. L). — K a u k á z u s i nyelvekben: kabardin gedykhe 
«ei» (v. ö. akusa, chürkilin .íjicZíjia-n id.) = rútul gülüg, gulug 
(leii) (EKOKBRT: Kaukas. Spr. 56.). 

Hogy a keleti finn-magyar nyelvek árja elemeiben is mutat
kozik az eredeti szókincsben igazolt d (d) > l, U változás, már 
fentebb igazoltuk (1. 6. sz.); ehhez itt még csak azt jegyezzük meg, 
hogy nem akadály a hangváltozás fölvételében azon körülmény, 
hogy a hangzóközi d az iránság terén í-böl való másodrendű fejle
mény. Ugyanily esettel találkozunk a bal = votj. *pal: pall-jan 
dinki) ( = ujper. bad, pahl. m i «schlecht») szónál (1. fent 23. sz.) 
s efféle még: vogul;ri4Í «madárganéj)) (taulin tijpoé), -/ulyili «ga
néjt potyogtat (a madár)» = votj. ^kij: kijad, kéjeid (idüriger» = 
ujper. köd 1. ((aeervus frumentii); 2. ( i s t e r c u s i ) ; 3. dcollectusi): 

27* 
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I 
V. ö. örmény hóit (gen. Icuti) «haufeni), honnan: kv,t-em dhánfeni)' j 
(HüBSCHM. Árm. Gr. I ; 173.). Külömben az óperzsa és pahl. hangzó- í 
közi t-nek átváltozása pazend ő-yé s innen ujperzsa d-vé, mint j 
HÜBSOHMANN kimutatta (Pers. Stud. 189.) már a Kr. utáni 5. szá- | 
zadban be volt fejezve s így korántsem oly ujkeletií, hogy a keleti | 
finn-magyar nyelvek d (d) > l, 1! hangváltozásának magyarázata- I 
nál az ily eseteket figyelmen kÍTÜl kellene hagynunk. A hangzó | 
alkata a magy. kőlijök-hen és az eredetileg szintén magashangúnak j 
vehető zürj. koHk-h&n afféle mint a hőre és sör szavakban (1. fent 1 
167. sz.), vagyis az ujperzsa ö ejtést megelőző au diftongusnak | 
áit-féle mellékejtésére vezetendő vissza. — Messze keleten, a mon- | 
gólban is találkozunk szorosan ide illő egyezéssel, jelesen: gölöge, 
gölige, gülüge «ein ganz junger hundn (SCHMIDT Wb. 207; KOVA- | 
LBVszKiJ 2602.). Nagyon hihető, hogy a három külön irányban | 
felentkezö l ejtés a közös eredeti dentalis spiráns (pazend d) ilyes | 
jejleményt elősegítő (talán osztják /.-féle) változatán alapszik. 

220. •*'Magy. könyök ('/cö'W2/e7í;Csongrád-m.,Debreczen) «cubi- f 
tus, brachium; ellenbogen, armi) ; könyököl- ninnitor hrachiis, j 
cubitis me fulcio; sich auf die ellenbogen stützen)) (NySz., j 
MTsz.). ( 

Osztják: ÉO. kavan: jos-k. «ellenbogen» (jos <ihand», . 
AHLQU.) I 10. kunnaj, 80 . kun-/ni «ellenbogen» (GxsTBÉ's),kungiiá. 
(PÁPAI). j 

Finn kyynara nulna, cubitusi) (kyynar-paa oapex cubiti», 
kyynarii-varsi nbrachium inferius))) ] észt künar (gen. kunra) 
(ivorderarm, elle» fkünar-pea iiellbogens) '= mordM. kener, kcner 
((unterarm, ellen (k. pakár oellbogem)); mordB. kenere, kanir iá. 
= cser. kénef: k.-vuj nellbogeni); cserM. k.-vurdo id. (TEOJ. 26; 
vuj (ikopf, spitzei)). L. BUDENZ: MUgSz. 43—44. 

< Kaukázusi: ud qoqnik «ellbogen, hackea (melyben 
(I = ö ; 1. fent 106.1.) I chürkilin quqa (plur. qiiqu-vi) (iknien |j 
csecsencz guőla, thus gaug ((knie; ellbogen» (ÜSLAE-SOHIEFNBB, : 
Ud. Stud. 81 ; Tschetsch. Stud. 54; Hürk. Stud. 138.). 

Az ÉO. kavan és a finn kyynci-ra hangalkata nem hagy fenn 
kétséget az iránt, hogy a könyök, könyék előtagja szótagösszevonás
sal keletkezett, melyben a lappangásba jutott hangzóközi v előz
ménye g (rJ-iéle lehetett. Ez következik t. i. az 10. kufma-j alak- 1 
ból, melynek ?i-je eredetibb g helyett olyan másodrendű fejlemény, 
mint ezekben: 10. varfíai (ikráhen = av. varayna-, pahl. varay, | 
varak okráhei) ( = magy. varjú) | SO. kölank e mellett kölak \ 
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(irabei) = ujper. kidar id. (1. fent 165. sz.); v. ö. 10. pecr/i éspefiai 
= SO. pegi (iHnki), SO. Iniid-, 10. tmd- deseni) = ÉV. lotdnt-
(finn luké-, észt luge-, mordv. lovi-J. Ugyanígy lesz az EV. kSyéii, 
kein {= PV. kU) <(knopf» mellett a második szótag magánhangzó
jának elisiója folytán egymás mellé került r^ mássalhangzó fín-vé 
a birtokosragos alakokban: ÉV. kenném, keilnén stb. Az így követ
kező knygu- alaprész pontosan egybehangzó alakkal van meg az 
értelmileg is egybevágó iid ggqn-ik (olv. qöqnikj szóban, melynek 
-«-je az idézett többi adatokhoz viszonyítva már szintén képzés
nek tetszik (v. ö. dido a j "bauch és rútul u^^im, czachtir vuyuii, nd 
hitkhun id.; ud kakanik nkreisi) ós thus gogo id.; ERŐK. 4 4 ; USLAE-
SoH. Ud. Stud. 82.), maga az egész szó pedig, mintha a magy. 
kőnyék (> könyök) szónak végzetével együtt szolgált volna minta
képe gyanánt. Nincs kizárva, hogy a finn kyyncL-ra és társai szin
tén kaukázusi -re képzővel vannak szerkesztve (1. u. i. az agár, 
hocskor és Idh czikkeket). Megjegyezzük még ezekhez, hogy a zűrjén 
gum, melyet BUDENZ a könyük-kel szintén egybevet, nem idetartozó 
szó; jelentése ugyanis: «szár, csöves szár» (v. ö. votj. gum-i (iröh-
riger stengel, halm; rohrpfeifei> : koni-gwnii dkaporu, tuj-gumi 
((trombitái), sapag-gumi ((csizmaszár» stb.); WIBDEMANN szótárában 
is így: ((halmstück zwischen zwei knoten, röhrenstengeliges ge-
•wáehs» (aé-gum ((bárenklaui), pon-gum (laauerampferi), zara-gum 
((pfeife, üötei); c/rt?Ha ((röhrig). így természetesen lehet még: kok-
gum (lunterbein, sehienbeini) (tkp. nláb-szán)) és gam (iknochen 
im vorderarmi) is átvitellel. 

221. Magy. köp^ pök, székely top (isputum; speicbel» ; köp-, 
pök-, székely töp- (ikesen i s : küp-ik, töp-ik, pök-ik) (ispuo, exspuo; 
s-peienn i köpés, pökés ((exspuitio; speicheli); köpedelem, pökedeUm 
(íres absurda, sputo dignaa ; köpdös-, köpdöz-, köpöd-, pökdös-, 

pököd- — köp- (frequ.; NySz., MTsz.). 
< Szkr. kapha- (nomin. -as) (iphlegma, schleim» (BE. Skr. 

Wb. 2 : 70.) = av. kafa- (nomin. -d), pahl. fcfl/, ujper. kaf, kaf, 
kurd fca/", vakhi/íí/, 8zariqöli;^e/; balüéi tej;, gabrifcafj «8chaumi> 
(HoEN 192; GEiGBRBal. 131.). — V. ö. osazét: dig. -/áfa, tag. 
Zdf, ud xaf (ischleim, rotz», melynek szókezdője az idézett árja 
adatokhoz képest nem szabályos megfelelés (HÜBSCHM:. E O . 68.). 

A NySz. régi adatai csakis a pök- igei alakot ismerik; de 
hogy a köp- alak is régi, mutatja egyrészt az új keletűnek ahg 
gondolható s tó>- előzményre utaló székely töp- változat, másrészt 
hogy a pök alakban a p-nek szókezdő helyzete van, holott tudva
levőleg a mássalhangzónak — ha szókezdő helyzete csakugyan 
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Ősrégi — /-re kellett volna szabály szerint változnia. Arra sem 
helyezhetünk nagy súlyt, hogy a JJÖ/C névszói alaknak csak CALE-
piNus szótárából ismerjük legrégibb irodalmi adatát (1594); mert 
ugyanitt van tudomásunk szerint először jegyezve a fos és húgy 
szó ia, holott emezeknél a névszói és igei alakok ösrégiségét a 
rokon nyelvek kétségtelenül igazolják (v. ö. vog. pos és poé-, x'^ni 
és;(uns-). A magy. köp az árja elemekben gyakori a'^e, e, ö hang
megfeleléssel (1. fönt a becse, höcse czikket: S6. sz.) pontos meg
felelője a szkr. kapha- alaknak, melynek |)/i-ja az iránság terén sem 
változott mindenütt/-vó. V. ö. köh (fönt: 217. sz.). 

222. "''Magy. köpecz (Székelység) ((komondor; bauernhund, 
scháferhund)) (MTsz.). 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben: kabardin y^abz, sapszug 
'j[ahze, xabzű, abadzeoh ^abzil, yahze, X^^^Vi 9XX'^^^ ((hündinn 
(a cserkesz ;jfa (íhund» mellett nőnemű képzés, mint abcház la 
((hundi) mellett la-pB <(hündin», vagy sapszug cetu ((kateri) mel
lett éetuhz ((katzei); 1. EEGEBET : Kaukas. Spr. 86, 89, 263, 268.). 

Az alaki eltérésre nézve megjegyzendő, hogy a kaukázusi 
nyelvekben gyakori a szókezdő /c-nak x> kh-féle elváltozása különö
sen mélyhangú szavakban (1. pl. a kutya szó megfelelőit alább 
230. sz. alatt) e az ÍI ~ ci, ü váltakozás is több példával igazolható 
(Így pl. varkun ykaj' ((birne» = chürküin ;̂ A;ar, rutuli yür; kaitach 
gata, tabasszarán kathu, láz katu nkateri) = avar kethii, and geda, 
kabardin gedth). A köpecz utórészének hangzását a cserkesz -Ize 
képző abcház -jps változata magyarázhatja (v. ö. kabardin fyz, ifiz 
(lehenweibi))- — Összefüggőnek látszik e szóval a régi magyar 
kamasz «silens)) ebnevezet is (NyK. 22 : 524. és NySz.), melyben 
& h>m hangváltozást kaukázusi alapon igazolják a következő 
adatoké and jami (ifischn, mingrél csórni, láz ccomi, cekomi = Iák 
Xyhaba, yidgah k^p «fisch)), osszét khaf ((gesalzener íisch» (1. u. i. 
a keszeg ozikkében 207. sz.) | Iák kamu ((garbe)) = áréin kaab id.; 
V. ö. volgai tatár kö'bá, magy. kepe, kéve id. | and ^íy'mare »ham-
meb (tkp. ((vieh») = csecsencz hajba, Iák, -vavkun x^pan (ívieh)), 
arab-török hejvan, hajvan id. | avar thamanca fipistolei), dido tha-
manáa = karata thapanca, oszmanli taban^a id. | grúz tornára, 
szvanét tomaro, ingiloi tumaraj ((sacki) = abadzech tőrbe, ohinna-
lug torba, perzsa-török tobra, torba, dórba id. | avar, and qaman 
(iwildschweini) = karata qaban, köztörök kában (csupán az altáji 
tatárban szintén: kaman) iá. | ka,i:9A& karmuz (iwassermelone» = 
avar yarbuz, perzsa-török xarbuz, karpuz id. V. ö. még kürin gham 
(iteppichi) = aroin ga.ba id. | chürkilin sam «schaf» = rútul cab, 
águl hob id. | ozachur umul «vfólí» = rútul ubul 1 ezachur kümül 
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(iwolkei) = rútul kubul | chinnalug cmi ((fingén) = tabasszarán 
sih, siv I avar ^uma, and gom ((napf» = kürin yj^cihah \ ud gamak 
((wasserkrug)) = cseceencz gaba, rútul kuhutaj iá. \ miiigrél /í;cwurt 
(igebeti) = kürin kk/ap, chinnalug khob \\ sapezug yamzij, abadzech 
hamcy ((roggen)) = kabardin yhapcij \ and yumőa, karata yunca 
(iheui) = tabasszarán gibca-uq \ avar halmagh ((freund)) = áréin 
yalbay-tu \ kabardin éyomlahe és syoblenk ((zügelleinei) (BKOKEBT). 
Mindezek szerint a magy. köpecz és kamasz egyazon kaukázusi 
szónak kétféle nyelvjárás révén átkerült változata lehet. Talán 
idevonható az ozmanli kopek «hund)) szó is f-k dimin. képzővel a 
kaukázusi megfelelő végzete helyett), melynek tudvalevőleg mély
hangú ugor-török változata a magy. kopó ((jagdhund)). V. ö. itt 
még: ozm. kopoj cjagdhund)) (AHMED VBFIE után idézve VÍMBÉBY-
nál: Magy. Ered. 289.) és kirgiz kumaj id. (roH'ian coöaiía; BUDA-
Gov II : 93.)i 

Az itt tárgyalt hangváltozáaokkal megfejthetőnek látszik a 
dunántúli délvidéken messze elterjedt göbe «koeza, emse, nőstény-
disznó)) tájszó is (MTsz.), melylyel ily alapon egyeznek: chinnalug 
f/ma és szvanét ;;fa.m ((schwein)) EEOKEET: 126.). Tekintetbe vehető 
itt, hogy a cseka, konda, góda, hülye, gölye, kocza sertéanevezetek 
is kaukázusi eredetűeknek igazolhatók (1. e czikkeket fentebb). 

3. +^Magy. kör nkreis, rundéi) : körül «circum; umherum, 
umherK, tó'ró'.s-/£ö?'ííí ((circumcirca; ringsherum, um und um» ; 
környűl, körös-környül id.; környék (kérnek, kernik nyelvemlékek
ben) (icircumferentia, peripheria; umgebung, umkreis)), környelék 
(Pest-m.) ((keret, káva». — kerék <(rota; orbis, circulus; rad ; 
kreis)), kerek (kSrgc Helt.) ((rotundus, circularis; rund)) (NySz., 
MTsz,). 

Zűrjén gögör ((kreis; umher, herum, um» (gögörön <(rund 
umher)), gögör-in (lumgebung))), gögört- ((herumgehen, kreisen)), 
gogral- id.; gögW ((rad, kreis; silberrubeb), gögiJIa <(rund», gögihii-
(írund werden)) CWIED.) ] permi gugor, -o, -on, -is ((um, herum, in 
die, in der, von der náhei) (GENBTZ O P . 13.). 

Finn kiiyrd (<. *kagra) ncurvus, incurvatusii = észt kar 
(génit, kara) ((krümmung, beugung, wendungn, lív kor, kur «kör, 
kerék)) stb. L. BUDENZ : MUgSz. 19—20. 11. 

< Kaukázusi: ih.vA gogri, QS&CB&Xídzguorgan ((rund)) (guorg-
dar (írundenii), gniz gorgali ((knául, kreisi), gogora nradit, avar 
gurginau, -nah, and gurguéa nrundi), girgi-viaci nrado, karata 
gergaSob, Iák kurki, kurkisa ((rund» (kurkidán ((abrundeni), 
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I 
karhnrt'iin, kurulagan «rollen», kuruiÁin dsieh wálzen»), varkun | 
íjurgur-dv, kubacsi gulgul-ziv, czachur kürrjira-da, agnl girganf, ? 
tabasszarán//CT7/KÍi, ingiloi í/m/aZ «rund», urmi-gorgola (irad», j 
mingrél gorgole ((rad», abadzech jiwa;', kabardin _j/n'M?%sj, sapszug | 
yuraj (irund»; alapszó: thus gog, csecsencz guö (ikreisn (thus | 
(joghar, csecs, guöhar «umringeni); v. ö. ud kakanik dkreis, 1 
kopekéi); BBOKBKT: Kauk. Spr. 171, 115; USLAB-SOHIBPNBR: j 
Tschetsch. Stud. 54; Kasikum. St. 93 ; Ud. St. 83.). j 

Teljes az egyezés a finn-magyar nyelvek idézett «rotundus; 
circTilusi) szavának kifejthető /cj(/á-r; > kigr^, illetőleg (tekintettel a 
zürj. gögiir s az ide tartozó magy. gürö-g-, gör-dül- változatokra) 
gigsTs > (JsfP'i alaphangzása s a kaukázusi nyelvek (irotunduss 
szava közt, melynek világosan kifejthető képzett volta a thus 
gog-ri (írundi) szóban : v. ö. gog nkreisi). Sejthető, hogy a kőr-ny-iH, 
kőr-ny-ék-heli ny képző is (v. ö. ezekhez még: görnyed,-) kaukázusi 
alapú: v. ö. csecs, fiuorgan, vagy avar gurginau, tabasszarán gerg-
nih, águl girganf: sőt ilyen lehet a magyar alapon"bajosan magya
rázható gör-be (icurvus; krummn szóé is, melynek alaprésze a kör 
családjához csatolva azon képzővel alakúltnak képzelhető mint 
ezek: avar//iw</m-afc, tabasszarán gergni-b (írundn, gvúz partho-b 
(ibreiti) e mellett/íirí/ío, láz partho íd. (EEOK. 161.), avar hetca-b 
adunkéin: v. ö. kürin mí'dce id. (162.), dido khoayal-ab (ifaul» : 
V. ö. arab káhil id. (163.), tabasszarán kucii-b, águl gucca-f (ifeigeu: 
V. ö. buduch kic-ni, arcsin kedza-to id. (163.), avar khudab «gross» 
emellett: Modc;, rútul A/iMíía id. (165.), k?íxaÁ,& yhnrco-b (ihoch» : 
V. ö. &-üdi)[irci id. (167.) stb. 

224. Magy. körtvély, körtve, körte (már az 1055-iki tihanyi 
alapító levélben: kurtuel-fa NyK. 2 5 : 1 3 8 ; nyelvemlékekben: 
kertlnvel, kyrtuwil, körtöv'ely; székely kőrtövély, körtöve, Maros-
Tordán körtébe, Drávamellékén körféj, Balatonvidéken körtíly, 
Biharban körtí etc.) (ipirum; birne»; körtvélyes «piris abundansii 
(gyakori régi helynév, pl. Kurthuelys egy 1093-iki oklevélben; 
1. NySz., MTsz.). 

Eddigelé csak a törökségben ismertük e szónak párját, jele
sen a Petrarca-codex kún ehertme, EADLOFP olvasása szerint kartmd 
adatában, mely mint a perzsa amrud (oszm. armud) egyértékese 
(aarmut ul ehertmev; 1. KUUN GÉZA: Cod. Cumanieus 125. 1.) 
flbirnei) jelentésű; — továbbá BUDAQOV szótárának (11:148.) 
nogaji tatár x*j\^(így olvasva: KypTi ia) nwilde birne, XHnaH 
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rpyiiiaii közlésében. Hozzávethetjük most még ezekhez MILLEE 
Vszevolod balkar (kaukázusi tatár") kártmá «birne)) adatát (Osetjin-
skije Etjudy II, 115.), úgyszintén KLAPROTH karacaj-tatár kürtvw 
((wilder'birnbauma szavát (1. HÜBSCHMANN E O . 127.), melyek azon
ban mind látnivalólag a régi magj'ar körtvély alak végzetét meg 
nem magyarázhatják. Jobban körűitekintve a szó összetételnek 
bizonyul, ' melynek előrészét több kaukázusi n.yelvnek ((körte» 
szava"mutatja, így; arcsin ye7% Iák x^ort, varkun -/kar, akuiía /Jcar, 
chürkiiin yjidr, yjeál (EKCK.), -/Jir (plur. ^'''^irvi,- ÜSLAE-SOHIEFNER, 
Hürk. Stud. 139.), rútul ^ítr,'ingiloi ;^rtí, syal, grúz s-yali, mingrél 
•/uli, K-/ali, láz syali dbirne)) (ERCK.), thus yor «apí'el)) (USLAB-
SCHIEFNBR: Kasikum. Stud. 84.), végül osszét: tag. khárclo, dig. 
kharttu (1. BRÓKERT: Spr. d. Kaukas. Stammes 47. 1. és HÜBSCHMANN 
EO. 137.). Az utórész tekintetében figyelembe jöhet a perzsa mul 
(nvilde, schlechte birnen ( = pahl. mu7-: khar-vmr, zaza ineróa ; 
vakhi mür «apfel)); 1. fent 38. sz. és TOMASCHEK: Pam. 791.), mely
nek zárt hangzója — ha az összetétel ily fölvétele helyes •— még 
a hangrendi hasonulás után is megörzötte nyomát a magy. ki'irt-
véíij, körtíly zártabb c-jében. V. ö. csuvas kodnit (ipreisselbeere 
(.öpycHHKa)», mely jelentésbeli eltérése mellett egészben a magy 
kört-vély párja (v. ö. csuv. téivatf «négy» = jakut tiiört, köztör. 
dört id.). = baskir kürtmaU "preiBselbeeres. 

225. Magy. kulacs «kemény fából kivájt, többé-kevésbbé 
kidomborodó, szüknyakú ivóedóny; hölzerne, weitbáuohige feld-
-flasche (bes. für wein»; BALLAGI). 

V. ö. szkr. kalága- (nomin. -as) «krug, topf, beoheri), me
lyet a görög xú)aí, •x.óXoí, lat. calix s a szkr. kalikü- <iknospe» 
(v. ö. liáXoi id.) szókkal vetnek egybe (GRASSM. Wb, 317 ; UHLEN-
BEOK EtWb. 48.). 

Bár nyelvemlékeinkből s régi szótárainkból nincsen igazolva 
neve, nagy valószínűséggel föltehető, hogy az egész magyarságban 
•elterjedt s alkotásával a keleti nomád életre oly élénken emlékez
tető ((Csikóbőrös kulacs» régi eleme a magyar tárgyi néprajznak s 
szókincsnek. SIMONYI szerint ugyan (dehet, hogy olasz kalmárok 
hozták hozzánk e szót; mert az olasz szótárban találunk hasonlót: 
•culaccino ,was untén im glase von wein übrig bleibt' s az olasz 
nyelvnek szülője, a latin két rokon szóval is kínálkozik: culeus 
,tömlö' és adigna ,ivó edény' (Magy. Nyelv: 107.)»; ámde látni
való, hogy ez idézett alakok nem szoros alaki és jelentésbeli egye
zések. Mindkét irányban jól megfelel a magy. hulacs-nsik a szkr. 
kalacja-, természetesen nem egyenesen a szanszkritból értve az 
-átvételt, ha.nem valamely vele kapcsolatos nyelvterületről, melyen 
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az a ~ ít hang-megfelelés keletkezését ugyanazon nyelvtörténeti, 
folyamatnak tulajdoníthatjuk, melynek következtében u-t találunk 
árja (iráni) a-val szemben lugas és Im2)a ((icranium») szavainkban is 
(v. ö. még: magy. guba és ujper. kába, abcház kába nbeschmetj hals-
Ideid der tatárén»). Ajánlja e felfogást, hogy a szkr. kalága-y&l a kau
kázusi nyelvekben is találhatók egyezések, jeléül annak, hogy e szó 
messze el volt terjedve már régen Nyugatázsia népei közt. Eyenek. 
t. i. kaitach kalue ((krug» s a kaukázusi nyelvekben igen gyakori 
Z ~ r váltakozással: kubacsi;/íM'ace, agnlyaraci,Iák;(arazi ((krugs, 
arcsin -/arca ((trinkgefá8s» (BBOKERT: Kaukas. Spr. 93, 141.). Talán 
ugj'ancsak ily l > r, illetőleg l > n váltakozással csatlakoznak 
ezekhez, mint a szkr. kalága- másai: mordE. keres ((Cseber, kád» 
és permi könes, /rónes (WIED.), kő'úis (GENBTZ O P . 12.) (ikufo)), mely 
utóbbinak átvétele: ÉY. kenás «cseber, kádi). Tekintve az osszét 
faráth (laxt)) = para^ií-(göx. Ksks'x.oz) hang-megfelelését talán az 
ide vonható adat még: osszét kartha ((wasserkübel, eimeDi (La. 
hangzó elisiojára nézve : HÜBSCHM. E O . 75.). — Úgy látszik, hogy 
ugyancsak az itt tárgyalt árja szóval függ össze a mi ugor-török 
hangalkatú korsó (da-ug)) szavunk, melynek teljesebb végzetü 
török Horcak mását tükrözik a törökaég eredetterületére valló> 
ószlovén kr'hcag'h, orosz korőag ((krug», cserem, korcak ((topf», 
permi korcaga ((eiserner topf)). V. ö. ezekhez: altáji tatár kurcuk, 
kurdjuk, mongol khurce «schlaueh»; továbbá : kürin kvar, ingiloi 
khevr «krug)) (EBOKEET 93.). 

226. Magy. kuncsorog-, kunczorog-, koncsorog-, kuozorog-
«kuporog, összehúzódva űl, guggol, lekuporodva didereg; sich 
krümmen, zusammenziehen; krümmend sitzeni), kuczorod-ik, ku-
tyoroiik ((zsugorodik, kuporodik)) (MTsz.). 

< Szkr. kuiic-, kuc- (prses. 3. kuítőate, kucati) (oioh zu-
sammenziehen, krümmen» ; (part.) kunőita «zusammengezogen, 
gekrümmt, kraus, geringelt (von haaren))), kocd- (nomin. -ás) 
((das einschrumpfen)) (BE. Skr. Wb. 2 : 307, 442.), melyet 
ÜHLENBEOK a lengyel kuczeé, kxísznqc ((hooken», szerb cuéati,. 
cseh cuceti iá. szókkal rokonit (EfWb. 56.). 

A hasonló értelmű kuporog-, kuporod-ik, gugorod-ik, zsugo-
rod-ik igék analógiái hatásával könnyen érthető a kuncsorog- kép
zése az alapszónak árja eredete mellett is. A kunyorál-lBl való 
vegyülésböl keletkezik kuncsorál (Székelység) ((kunyorál)), kunczog 
(lobjecte insto; etwas öfters u. unverschámt begehren» (PárizP.) 
a&kujtorog, kuntorog «kószál)) ráhatásával: kuncsorog ((őgyeleg,, 
csavarog, lézengi), mely jelentés t. i. a ((guggol, kuporodik))-félóböL 
nem fejlődhetett. 
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227. Magy. kupai (Göcsej, Zala) «mélyedés: kátyú, gödör; 

mély völgy; öble valaminek; vertiefung: grube, tiefestal, höhlungi) 
(MTsz.). 

Finn kuoj)])a agrube, höhlei) ; kuoppi- «grube graben, aus-
höhlen». — koppá «ausgehöblter gegenstand». 

Lapp: kolai koppé <igrube» (GBNETZ Wb. 34.) | svédlp. koppé 
<icavua, concavusD. 

Zürj. (/óp «vertiefung, grube, höble, kráter; pfütze, teicli» ; 
(lopa dvertieft, grubig» (WIBD.) | permi göp (igrübchen» (G-BNBTZ 

OP. 14.). 
Votjákí/op «tal; vertiefung"; sur-gop dvom waaser ausge-

waschene böhlungs; gopjal- dhöhlen, loch od. vertiefung machem). 
Cserem, kiip «turfiger sumpf, teioh (Top<í5iHOe 6OJIOTO»); ku

pán ((sümpfig (öoíOTHCTBiHi) ; TEOJ. 24.). 
Vogul: VY. khop-sél ((hohlweg, tal, grube (jiorX), jioroTHHa, 

íiMa) I ALV. khapéél id. (v. ö. a képzésre nézve: ALV. khamnél 
(ihügelohen im walde; öyropTj BI. a:']&cyi) és ÉV. xqmli, yjmuüi id.). 

< Szkr. kupa- (nomin. -as) ((grube, höhle» (GBASSM. Wb. 
332.), melyet UHLENBBOK a görög xóitírj iibecher)), latin cüpa, 
(ttonnei) stb. szavakkal egyetemben idg. *keup- nsich wölbens 
töböl származtat (EtWb. 61.). 

A cser. kup «sumpf, teichi) ide tartozását eléggé megmagya
rázza a zürj. ^öp ((pfütze, teichi) jelentése ezek mellett: «grube, 
höhlei). Képzett alakok: magy. kupolya, kopolya (kopola, kapója r 
Kis-Kun-Halas; koholya: Pest-m.) 1. (ivízállás, állandóan vizet 
tartó gödör, áradások után mélyedésekben megmaradt víz ; pfütze, 
wassergrubei); 2. ((kisebb, de hirtelen mélyedés a patakok, folyók 
medrében; tiefe stelle im flussei) ; kopolya-kút (Szeged) ((ásott kút, 
a mely nincsen kövei kirakva» (MTsz.) | zürj. göpöl, göpöv = gőp ; 
göpöVóé {(VoU gruben, vertiefungeni) ] votják gopal ((kleine gruíjes I 
finn kuoppero, kuopura ((kleine grube», kopera ((auagegraben, aua-
gehöhlti), kopare, kopero ((grube für rübeni) (DONNBE "Vgl. Wb.. 
1 : 78.). Maga a képzés is árja eredetű lehet (v. ö. göbe és gobölye 
ugyanitt 130. sz.; magy. kupa és szkr. kapdla flcraniumi) 228. sz.).— 
A k e l e t i a l t á j i n y e l v e k teréről ide való : mongol khobcu 
((ein kleiner canal, od. graben» (SOHMIDT 132, c). 

Magy. kupa^ ((tarkó; hinterer schádeli) (fejem kupája 
Somogy, Balaton vidék; uk kupábo vákto, hom mingyá elesett Göcsej; 
MTsz.). 
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Vogul: ÉV. XW^' pU'nk--/qpi dioponya, fej; oranium, eaputi); 
kal-/_q,pi «a lecsüggesztett kézfő felső domborulatai). 

Finn ko^ypa nvorderteil des kopfsehadelsj stirn». 
Lapp: kildini/cippe,/cíöjjjpe .• vísne-k. dhirnschale, sehádeb) 

(vUne (ihirnn); notozeroi/c'ite/íí); uejv-k. ((liirnschale» (uejv ((kopf, 
haut»; GENETZ Wb. 151, 147.). 

MordM. kopa-ska: pfea-k. «hirnschalei) (pn'-ea «kopf))) | 
kopér «rüoken, boden eines gefásses»; kad-kopér «kézháti) (NyK. 
5 : 178.). 

Cserem, kopra-k: vuj-k. «schádel, hirnsehale (iiepeiiT) 
rojiOBHD; vuj (ikopf»; TEOJ.) | cserM. kával: jal-k. (WIED.), jal-
kavalza (TEOJ.) (iferse (nHTKa)i). 

< Szkr. kapdla- (nomin. -mn) dsehale, sebüssel; hirn
sehale, scbadel, schádelknochem) (BE. Skr. Wb. 2 : 62.), melyet 
UHLENBECK az angolszász hafola «kopfi) és lat. capillus, caput 
szókkal rokonit (EtWb. 42.). 

A szkr. kapa-la- képzéssel szemben (v. ö. lat. caput) pusztán 
az alaprészre szorítkozik az egyezés a finn koppá, lapp klppe, 
kuehp, mordv. kopa-ska megfelelőkben, melyeknek tehát e részt 
•ép olyan a viszonya hozzá, mint a finn kora, észt karg, cserem. 
kerge, vog. kar «harkály» szóknak a magy. harkály, vog. xq-fyé,^, 
khqrkhl = szkr. khargálci- alakokhoz (1. ugyanitt 153.1.). Ez utóbbi 
analógia egyszersmind mutatja, hogy a vog. yq,pi szóvégi i-jében 
(-j < l helyett) még a teljesebb képzős alak végzete lappang s 
tekintve, hogy a harkály mellett dialektice harka alak is előfordul 
(sőt hangyái mellett éppen a hangya közkeletű), ilyenül vehetjük 
a magy. kupa alaknak is magánhangzói végzetét, bár nincs kizárva 
az a másik eset sem, hogy, mint több más példában (1. u. i. 145. és 
166. l.)a magy. -aszóvógzet a puszta árja -« (nem -ala) kihangzás-
nak egyértékese. Szóvégi l > r változás fölvételével idevonható 
még a cserem, koprak «oranium»(dimin. -k képzővel, mint: laksa-k 
((foveai); v. ö. finn laakso (ivallis»), továbbá a némi jelentésválto
zást mutató mordM. kopér ((rücken» (v. ö. a mordvin Z ~ r válta
kozására nézve: PAASONEN Mordv. Lautl. 44.); mely mellett: kád-
kopéf = vog. kat-XQpi. — Megvan az itt tárgyalt árja szó a t ö r ö k-
ségben, még pedig a -la helyett -k dímin. képzővel: kabak 
(I a u g e n b r a u e; szemöldök», kojbal karnak «s t i r n», kondomi 
kabak dstirni), telengut kabak (laugenbrauei), csagat. kabak, volgai 
tatár/cp^ kabayi, csuvas kos-yoppi <iaugenlid», karagasz kabak 
(laugenbog eu)), kabak-tűk flaugenbraueai) (|> votj. sin-kabak 
«augenlid»; 1. Votják Nyelvt. 146 czikk). V. ö. a (ik o p o n y ai) és 
<(ho m l oki) jelentések váltakozására: finn kop)pa dvorderteil des 
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kopfschádels, stirni) = lappK. ktppe, kmhp nhirnscbalej schádel»: 
a ((homlok)) és ((s z e m ö 1 d ö k)) azonos kifejezésére nézve pe(iig ; 
magy. hom-lok, zürj. kimos, Totj. kimas, észt kulm ostirnB = éjsz. 
osztj. ĵ 'wtóm í(augenbraue)) s szintlgy zűrjén éin-khn, lapp calme,-
hubni! id' (MUgSz. 109.). A magy. u töhangzóra nézve 1. fent 426.1. 

MÁTYÁS PLÓBIÁN a szkr. kapála- szóval a magy. koponya, 
kaponya (a régi nyelvben: agy-koponya, fő-koponya) ((cranium)) 
szót veti egybe (Finnit. Törekv. 27.) s tekintve, hogy a magyarban 
elég gyakori az ly ~ ny váltakozás (v. ö. vőfély és vöfény, sármály 
es sármány, lapályos és lapányos, zákályos és zákányos stb.) alaki 
szempontból ez ellen alig lehet kifogást emelni. A jelentés tekin
tetéből nehézséget látszik okozni azon körülmény, hogy a Dráva
melléken a koponyá-nsk kapinya változata ((rövidszání 1 o p ó t ö k, 
t ö k k o b a k ) ) , illetőleg ((tökkobakból készült kanálforma meregető 
eszköz)) értelmében használatos (MTsz.), mivel egyezöleg a Schlágli 
szójegyzék capin'a adata is ((hansorium» szóval magyarázódik 
(SzAMOTA kiadásában az 1516. szám) s GALEPINÜS, valamint PÁBIZ-
]?ÁPAi szótáraiban is megvan a koponyd-nak «situla, crater; waaser-
eimer, •wassergesohirr)) fordítása. Azt lehetne t. i. ennek alapján 
vélni, hogy a magy. koponya nak ((cranium)) jelentése csak másod
rendű, átviteles alkalmazás, olyan mint a feje kobakja szólásban 
( = ((koponyája))), melyben a kobak tulajdonképpen ((tök))-öt jelent 
(v. ö. török kabak ((kürbiss))). Ámde ha emitt a nép tréfás kifejezése 
a hasonlóság alapján az emberi fejet, illetőleg koponyát nevezi 
((tök))-nek, viszont lehetőnek kell elfogadnunk az ellenkező esetet 
is, vagyis hogy ugyancsak e hasonlóság alapján a nép játszi gon
dolkozása a (itököt)) nevezi el ((koponya))-nak. Ezzel vélem meg-
magyarázhatónak a török kabak «kürbiss» szót is, nem tekintvén 
puszta véletlennek a fent említett kabak ((stiru)) (tkp. ((sehádel)) = 
szkr. kapa-la-) szóval való alaki azonosságát (v. ö. káposzta-/!;;^. 
Máwészt az az eshetőség sincs kizárva, hogy a drávamalléid ((töki> 
jelentésű kapinyd-nak semmi köze a «cranium)) /c(7powi/a szavához; 
gyanítható t. i., hogy az egész szó délszláv eredetű a gyakori -ina-
képzővel (pl. magy. kóró : horvát korov, korovina <(unkraut)); magy. 
szűr: hoTvát surína ((brauner bauernrock))). V. ö. KATONA LAJOS 
nézetét e tárgyról (Nyör 1 9 : 421.). 

229. Magy. kutak ((törpe; zwerg)) (kutak ember; Kiskún-
Halas, Hegyalja; MTsz.). 

< Av. kutaka- öklein)) | ujperzsa kütah ((kurz)) (HORK 
194; HüBsoHM. Pers. Stud. 89.) = Iák kufa (kufa-sa) ((kurzi) 
(UsLAE-SűHiBFNEE: Kasikum. Stud. 91.). 

L. ugyanitt a kölyök és kutya^&iok tárgyalását (219. és 230. 
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sz.). Ezekhez képest a magy. kutak mindenesetre ujabb keletű át
vételnek tekintendő. 

230. (I.) Magy. kutya Kcanis; hundn; «catellus, oaniculus; 
kleines hündleini> (MOLNÍE ALB., PÁEIZ-P.). — kutyó, kutyácska 
((caniöulus; hündlein» (u. o.); kutyú (Mátyusfölde) «hundi), ku-
tyika (Eszék vidéke), kutyka (Nógrád-m.), kutyúsz (Somogy-m.), 
kutyus, kutyuska (ikleiner hund» (MTsz.). — kutyaság (imalitia, 
V. nequitia caninan; kutyálkod-ik asich hündiach benehmenn 
(NySz.). 

Vogul: ÉV. kütuw, kidurié, LV. kuiu, KV. kidke «kleiner 
hund, hündleini). 

MordM. kuiu, kutu-hfks nhündlein, bundejungesi) | mordE. 
kutka, kuika-tevks id. 

Permi kúti (ihund» (WIED.). 
(II.) Magy.: moldvai csángó kusa dhundn, székely/cwc^i/ca 

id. (BÁLINT GÁEOK: Párhuzam, 32.). 
Vogul: TV. kucuré «hündlein, kleiner hundi) | déli vogul 

kusa <ihundi) (EBGULY : Vog. Népk. Gyűjt. IV : 125.). 
Votják kiica-pi dhündohen, hundjunges» (pi «sohn, kind, 

junges))) II zürj. H<fi «junger hund, hundejunges»; Mci-pon id.; 
USias- (ihundejunge werfenu (WIED.) | permi kiéka <ihündehen» 
(GBNETZ O P . 11.). 

Észt kuis (gen. kuisij, kuts (gen. kutsu), kutsik, kutsikas 
*hündcheni) | liv kutski id. 

M.Qxá'E. JHska (ihund»; vásni-k. (íjagdhundi). 
<Osszét : tag. k'ag, {déli) k'ug,- dig. ¥ui ((hund» (SJÖ-

GEEN; HŰBSCHM. E O . 127.) | yaghnöbl hUt, sighni kud, küdh, 
szariqolí küd, szangUői kod «hund)> (TOMASOHBK: Pam. 761.) || ind 
kutta II pabri kugu, kiránti kocu, lambicsong kocü, brahui kucak, 
szunvar kűcüng id. (PONGEÁOZ : Tibet-magy. Nyelvtanulm. 169.). 

Széltiben el van terjedve e szó keleten; igy a k a u k á z u s i 
nyelvekben: 1. töszótagbeli u (oj hangzóval: avar khuca, Iák 
.A7iMcca, kubacsi/CAMÍ, rútul kk/jió «hündin, weiblicher hundi), arcsin 
koc (ihund (überhaupt)ii — 2 . töszótagbeli a hangzóval: varkun 
khaca, akusa khad£a, chürkilin goadía, kürin /Jij/ac, águl kk^ac, 
arcsin khacc, dzek kk^ac-y^uar, melyekhez sorakozik ö r m é n y khaé 
(iweibchen der hunde u. ander ér t i ere u — 3 . töszótagbeli i hangzó
val: kürin kk-/itc, khitc, águl khis ahund (überhaupt)». V. ö. még: 
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kaitaeh kheíaj-kkaj (ihÜDdini) (EEŰKBET: Katikas. Spr. 86; 
KUHN: Zeitschrift 3 3 : 8 6 ; 1. NylL 23:343. ) . — A t ö r ö k 
se gben: altáji/ÍJÍCWI; «hündlein (m.eHOK'b)!), volgai köcök id. (co-
öaiiKa; OSTEOUMOV); kiimük kueci dwelpa | a mongo lban :^ kiók 
id. (BxiDAGOV I I : 146.) | a t u n g u z b a n : kaíi-kan, kaői-kan njunger 
hundi) (CASTB.).—Az u j p e r z s á b a n : kücak, a k u r d b a n kucik 
(íjunger biindi) (TOMASOHEK: Pam. 761 ; HŰBSOHM. E O . 127.).— 
A s z l á v Ságban: keleti orosz (diai.) EJTH, ityrLKa, ityTeHOK'Jb 
((kleiner hund, hnndejunges)), KyTKT'r> (a vjatkai vidéken) <ikleiner 
bofhund, jíBopHíDKKa (DAHL szótárában; 1. NyK. 22 :410 . ) , tót, 
kis-orosz kotuha ((hundi) | ószlov. kuchka, ujszlov. kucka, kujsa, 
szerb, horvát kucak, kuóov (ihundu, kuce, kucii! <iliündchen», kucka, 
kucica (ihündin», bolgár kucka, kucina iá. \ lengyel hicziuk nhun-
dennamei) | orosz ityiKH (iplejadena || albán kuc dhundi) (1. NyK. 
17 : 80. és MiKLosoHiOH EW. 1- 45.). — A l e t t b e n : kitca «hün-
din», kucens «welp». 

Bár a magy. kutya első irodalmi följegyzése csak a XVI. 
század végéről igazolható, nem lehet föltennünk, hogy az csak pár 
százados eleme szókincsünknek. Nem tekinthetjük ugyanis déli 
szláv jövevényszónak ty mássalhangzója miatt, mely helyett cs 
következnék s szintén valószínűtlen, hogy a keleti orosz táj-
beszédek ityTH alakja volna benne átvéve. Nyomós adatok a 
szó régiségének föltevésében a vogul küiuio, kuiu és mordvin kuíu 
megfelelők, melyek végső hangzójuknál fogva sem tekinthetők az 
orosz ityTíi másainak. Bizvást gondolhatjuk ez alapokon, hogy a 
magy. kutya mint tájszó élt már ősidőktől fogva irodalmi megjele
nése előtt is s hogy az idézett szláv alakokhoz — eltéröleg eddigi 
nézetemtől (1. NyK. 17 : 80. és Ethnogr. 8 : 24.) — csak annyiban 
van köze, hogy ezekkel együtt egy közös harmadik forrásból, t. i. 
az iránság területéről eredt, a honnan való a «kutyái)-nak köz
keletű orosz CGÖaita neve is (v. ö. xffj %úva xaXéouat airáua M-^Soi; 
Herodot I ; 110.). Leghívebben tükrözik a szóban forgó iráni ere
detit az osszét khug, khug, khui alakok, melyek egybevetve a pamir 
nyelvjárások kuU, kucl, kod alakjaival, továbbá az ind teíía-val — 
mint ezt már STAOKELBHBG megjegyezte (1. NyK. 25 : 384.) — iráni 
^hiti előzményre utalnak (v. ö. tag. ssáj ((zwanzigi), dig. inscii = 
•av. vísaiti; tag. m'm% «zahl» = av. *ni-mati e mellett: osszét 
nimad, nimad dgezált, zahl» = av. ni-mata a a pamir alakokra 
nézve : szariqoll vröd, sighni vröd = av. bráta [nom.], pahl. brat, 
pázend brad «brúder»; 1. HŰBSOHM. EO. 94. és TOMASOHBK: Pam. 
775.), még pedig természetesen -üi, 4 > d; j (§), illetőleg i > j , i 
végzetbeli hangfejlődések során. Az osszét alakok -^kuti eredetijét 
•egész épségében, vagy talán már dimin. j (> i) képzővel még
toldva tartalmazza a permi kúti, melyet WIBDEMANN jegyzésmódja 
szerint talán helyesebben /atít-nak olvashatunk. Másnemű a mord. 
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kut'u, vogul k'idu, kütmv alakok végzete, melyet finn-magyar ala
pon puszta tövégi hangzónak nem magyarázhatunk; hanem, 
valószínűleg az alapszóval együtt idegenből került elemnek 
(V. ö. mordM. -auHa, fjuh, ntauhe».). lízzel szemben kétség
telenül magyar területen nyerték kicsinyítő képzővégzetüket: 
a kutyó, kutyú, kutyika, ktityka dialektikus változatok (1. Bu-
DENZ : Összeh. Alakt. 251, 244, 248. 11.), bár az utóbbi szorosan 
egybetalálkozik az orosz iiyThKa alakkal. Nem tekinthetjük, 
ilyneműnek a magy. kutya alak végzetét, melynek -a-ja, mint 
láttuk, több kaukázusi nyelvben is jelentkezik s ezekével bizo
nyára egybefügg, éppen úgy mint a csángó kusa, votják kuca 
alakoké. Kicsinyítő -j képzővel való alakításnak vehetjük a zürj, 
kici, észt kuü*) (gen. kut'si), székely kuczi-ka (v. ö. kutyi-ka) 
alakokat is; míg a TV. kucu-ré végzetével az ÉV. küúi-rié-rü, emlé
keztet. Az eredeti forrasteríiletröl való lehet az orosz KyTíi, lett 
kuca vógbangzója is, bár tekintve az utóbbinak dhündini) (tehát 
határozottan nőnemű) jelentését, nincs kizárva a végzetalakítás 
eredeti volta sem. Hogy mi lehet e nagyterjedtségű szónak eredeti 
etimonja s hogy tényleg az árjaság-e keletkezésének területe, biz
tosan meg nem magyarázhatjuk. TOMASCHEK (Pam. 761.) az av.. 
kuta-ka- «klein»,pahl. kötak «kind, junges» alaprészével való össze
függésre gondol, melylyel alakilag igen jól egyeznek a pamir kutt, 
kiidh, kucl «eb» jelentésíi szók a magyarázatot nyerhetne azon 
körülmény, hogy a finn-magyar, török, ujperzsa ós orosz megfele
lők általában dk is k u t y a , k u t y a k ö l y ö k » értelműek, sőt. a 
magyarban kutyúka-gyerek, kulyúka-ledny <ikis g y e r m e k e t , . 
leányti) jelez (Alföld; MTsz.). így fogja föl BUDENZ is a magy. kutya 
s rokon nyelvekbeli társai etimonját, mely alapon a finn kotti 
(tpusio, pusus; bűbe, jungei) szót is hozzájuk vonhatónak tartja. 
(íáUgSz. 52.). Ha e magyarázat helyes, a kaukázusi kkiica, khuc 
stb. alakok «hün d in» jelentését eredete szerint ekkép értelmez
hetjük: (ikölykös; jtmge habend», a mely jelentésnek, t. i. az av. 
kuta-ka- tövéből alkalmas kifejezése "•'/CMÍ-Z/ÍI(esetleg epentbesissel: 
*kuit-ya) lehetne, mint: süra- uspiess, lanzen mellett: süirya- nmit 
einemspiesaversehni), yána- <(glück» mellett: i/aní/a- «glüoklich», 
yare- ajühT)-/ meüett: duí-yciirya- (imisswachs od. schlechtes jabr-
habendi) (1. JusTi Hb.). A mi pedig a kaukázusi khuía hangzásnak 
alapjakép föltételezett ezen ^hitya (v. Huitya) képzés mellett az 
osszét megfelelőkből következő ••'/ciiíi alakot illeti, ez úgy volna 
érthető, mint zd. süirya- mellett: süiri- id., vagy kavya- (iköniglieh» 
mellett: kavi- (1. u. o.). Ilymódon a magy. kiitya a kölyök szóval 

*) MiKKOLA e szót a lett kuca «hündin» átvételének gondolja. 
(Berühr. d. Westfinnischen u. Slav. Spr. 133.); de THOMSBN (iBe-
röringer etc.» műve nem említi az ily eredetű elemek sorában. 
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kerül származási kapcsolatba (1. ugyanitt 219. sz.), mely első sor
ban szintén «k u t y a k ö 1 y k ö t» jelent. 

Figyelemre méltó, hogy a magy. kutya másai kettős alakban 
(t. i. í' és c, c szóközépi mássalhangzóval) találhatók a rokon nyel
vekben, söt többször egyazon nyelvben is, úgy mjnt: magy. kiiti/a 
mellett: csángó kusa, székely kuczika; vog. küt'u mellett : TV. 
kuőu-ri, déli kusa; permi kuii mellett: zürj. kicí; mordM. kuúo 
mellett: mordB. kiéka. Ezek nem okvetlenül az illető nyelvekben 
végbement hangváltakozások; hanem nagyobb valószínűséggel 
külömbözö területről való, esetleg egyazon területről külömbözö 
korban végbement átvételek; mert hogy ilyen viszonyuk lehetsé
ges, sejtetik az eltérő osszét idui^ és khui alakok. Nincs kizárva 
maga a k a u k á z u s i n y e l v e k k ö z v e t ö s z e r e p e s e m , 
annál kevésbbé, minthogy ezt a magy. kiivase és agár eímeveknól 
biztosnak vehetjük (1. ugyanitt a ^32. és 2. számokat). Ezen fel
fogás mellett'a zürj./a'c'i, permi kiéka, mordE. kíéka ebnevezetek 
is szorosabban a kaukázusi nyelvek fönt idézett i hangzós meg
felelőihez volnának csatolhatok. Megjegyezzük még, hogy a magy. 
kutya szónak az ind kutta-vsA való egyeztetése megvan már BBEBG-
szÁszmál (így írva : kutta és kuta : Ahnl. d. Hung. Spr. 133, 134.) 
és MÁTYÁS ELÓEiÁNnál (((Észrevételek a finnezö véleményreu 51.1; 
az észt kutsik-ot is már PEHEOT egyezteti osszét megfelelőjével (így 
írva: k^uds; Bntwick. d. Spr. d. Liven, Estben etc. Eri. No. 28.^, 
szintígy EuEOPAEUs (Oöi YropcK. Ilapoffíi-), ki a többi rokon nyel
vek adatait is idézi. AHLQUIST is árja eredetűnek mondja az észt 
szót (((scheint arischen ursprunga zu aein*; Kultw. 2. 1.), bár csak 
orosz és lett másait ismeri. Kaukázusi hasonlatait idézem : NyK. 
23 : 119, 343. és Ethnogr. 5 : 72. 

231. Magy. kuvasz;, kuasz (koasz Csúzinál; NySz., MTsz.) 
((canis grandior; grösserer hund, hirtenhund». 

< Avar fiuazi, ehürkilin goacUa (EEOKEET), ciivaga (USLAR-
SOHIBPNER) (ihündinn (1. fentebb a kutya szó kaukázusi másait 
231. sz.). 

A kuvasz alak z;-je e szerint hiatuspótló, mint a magy. fuvar 
( = német diai. fuor = fuhr), csángó kuvarcz {= ném. kurzj szók
ban, a hogy ezt már SZAEVAS GTÁBOB sejtette (Nyör 6 : 510.). Más 
hasonló, söt jelentésileg még közelebb álló azó : szariqoli kdug 
((wilder hund, scháferhund (gross von gestalt, mattgelber fárbung, 
mit kleinen, aufrechten, schwarzen ohren und schwarzer schnauz© 
und mit dünnem, geradem schwanze, verwandt mit der tübetischen 
raee)i), melyet ToMASCHBK az afghán/fői' ((schakal, hyanes, vakhi 
kük, kik «scháferhund)), szkr. hoka vvfolU szókkal egyeztet (Pam. 

Munkácsi B. Árjn és iTauk. elemek. 2 8 
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781.) s mint képzést a szkr. lm- «sehreien, heulen)) igével hoz kap
csolatba. 

232. Magy. láb <ipes; basis; pars infima; mensuríe genus, 
pes; fuss, fussgestell, postament; der untere íeil; fuss-maass)) 
(asztal-láb, ágy-láb, híd-láb, harang-láb ; a szőlő lába «alvég6)), az 
udvar lábja «belsö, nem utcza-felöli része))); lábcsa (Eszék) ((láb», 
ZáWía (Székelység) (tfaláb»; lábó, lábbá aembert megbíró, járható 
zsombék a lápon; keskeny gát a járásra; tutaj» (Szatmár-m.); 
láhit- (Székelység) nlábbal mozdít)); lábító, lábittó, lábtó (Szatmár-m.) 
(íláb alá való zsámolya, (Dunántúl) «létra»; lábol- (dábbal úszik, 
vizet tapos)); láboló, lábboló (Háromszék) ngázló)), meg-láhlik, miig-
láhúl (Soprony-, Eomárom-m.) ((megbotlik)) (NySz.; MTsz.). 

Vogul: ÉV. la'il, KLV. hl (birtokr. lq,üém, lailén stb.), ALV. 
lol, KV. Id (iqüém), PV. lol (lailém), TV. laél ((fussi). 

Osztják: VJ. lakké (dúss des bárenö (PÁPAI). 
V. ö. a kaukázusi nyelvekben: águl lak, lek, tabasszarán 

lik (ifuss)) I abadzech thlako, tcako, kabardin tlilaqo, sapszug 
thlaka ((fuss, pfote)) | ohürkilin thonx, thuaüyh ((fuss)) (BKOK.), 
tSvah' ((fuss unterhalb des knies)) (USL.), kaitach thaa, kubacsi 
tímj. varkun thu ((fuss" (EEGKEBT : Kaukas. Spr. 68, 112; ÜSLAB,-
SOHIEFNEB: Hürk. Stud. 174). 

Nincs okunk eleve elzárkózni azon fölvételtől, hogy a magy. 
láb és vog. te'ÍZ kaukázusi eredetűek lehetnek, tapasztalva, hogy 
ilyenek a zürj. kok, votj. kuk ((fussi) ( = csecsencz qog, khog, quag 
((fuss))) és osztj. kur «i\iss» (=agul, tabasszarán kark (ipfoten), magy. 
*lok : hum-lok, mell több más testrészt jelentő szóval egj^etemben 
(1. erre nézve különösen a mell czikket), valamint árja eredetűek a 
votj.pid- ((fuss)) és rokonságával együtt a magy. kar (1. fönt 194. sz.); 
más részről pedig hogy van egy más nagyobb körben elterjedt ((]áb» 
jelentésű szó is a finn magyar nyelvekben : finn jalka, lapp juolke, 
cserem, joí, vaoxih.jalga, magy. gyalo-g (1. MügSz. 160.). Jól érthetők 
az idézett kaukázusi adatok alapján a vogul la'il, laél, lq,il- (< Hayél, 
*laxél) ós magy. láb közös alaprésze; de mik az eltérő végzetek? 
Semmi valószínűség BuDBNznek ama magyarázatában, hogy a láh 
e h. Hál-b (mint: több < Hel-b: v. ö. tele) comparativus képzés 
lenne flinferius)) alapértelemmel; mert ha van ugyan jelzői alkal
mazásban : jobb (kéz) a bal-lal szemben, vagy a finnben vasempa-
(ísinister)), még sincs arra példa, hogy valamely akár ellentétesen 
képzelhető testrész önálló főnévi alkalmazásban fokkópzővel legyen 
szerkesztve. Ezzel szemben igen jól illik a ((láb))-hoz, mint többes 
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testrészhez a többesképzö s tényleg csaknem az összes kaukázusi 
nyelvekben el van terjedve egy -bi, -he (-phi, -phe), -b alakú többes 
képző, így az avarban: -bi (pl. ocd «kreuz» : plur. ocá-bi, ulká 
(íreichi): ulká-bi, bugha iistiers : hugli-bi, hoi (thund» : ha-bij ós -ab 
(pl. ros «mann» : ros-db, durc «schv7ageri) : durc-áb; ÜSLAB-
SoHiBFNiJiE: Avar. Stud. 8 ; EKOK. I I : 171.) | and -bi {-pl. aniita 
((beül) : anáita-bi; ERÖK. I I : 193.) | dido -bi (pl. gulu (ipferdi) : 
gulu-bi; u. 0. II : 216.) | czachur -bi (pl. jak ((beil» : jak-bi; u. o. 
28.) I buduch, dzsek--&i (u. o. 72, 75.) | varkun -bi (pl. utc-bi «bru-
der»; u. o. 98.) | kaitach -bi (u. o.^lOS.) | imer, grúz, chevsur -bi, -ebi 
(pl. cyen «pferd»: cy^en-ehi, cul «beil»: cul-ebi; u. o. 333.) || chvarsi 
-ba (pi. hoko-ba nkarren)); u. o. 217.) || kubacai -be (pl. uc-be (ibrü-
der»; u. o. 111.) [| ingiloi -b, -£!&(pl. cul-eb «beile», zm-eb ((brüderu; 
u.o. 333.) II mingrél -phi -típfti(pl. cyen-ephi (ipferde»; u . o. 344.) j 
láz -phe (pl. c/en-ephe id.; u. o. 350.) || cliürkilin, akusa -vi (pl. ak. 
uc-vi dbrüderi); u. o. 124, 121.). Hasonlókép vehetjük a vogul la'il 
végzetét kaukázusi többesképzönek, mert kisebb terjedelemben 
bár, de ilyenféle is található, jelesül a következőkben: avar -al, 
-ul, -il (pl. adam iimensch" : plur. adam-al, vie'er nbergu : inu''r-ul, 
£u (ipferdi) : cuj-al; u. o. 171.) | and -il, -ul (pl. kothu apferds : 
koth-il, vocÁ «bruder» : voc-nl; u. o. 183.) | karata -li (pl. imsa 
«ochs»: imsa-li; u. o. 193.) | szvanót -l (pl. kada nbeili) : plur. 
kada-l; u. o. 359.). Y. ö. itt egyébként: avar lélgo (izu fusan (Iclgn 
ine «zu fuss gehens, Ulau (plur. laláb) «íüssgánger)) (ÜSLAR-
SoHiBPNER: Awar. Stud. 142.). A többesképzövel való átvétel vilá
gosabb esetét szemlélhetjük a kaukázusi réven iráni területről 
került bocskor szóban (1. fentebb 35. sz.). mely szintén úgy mint a 
«lábi) páros fogalmat jelöl. — Az osztják lakké «medveláb» szóra 
vonatkozólag megjegyezhetjük, hogy hasonló nyelvemlék az BV. 
ta-p, LV. toqp «medveepe» szó is, mely t. i.^megőrizte a TV. Up 
(igallei), magy. epe, finn sappe- (nomin. -jn), ÉO. sip ((galléir szónak 
megfelelőjét az éjszaki nyelvjárásokban. 

233. Magy. le fZee PeerC, ÉrdyO. leive JordC, ÉmG.; alé-
vágák, Z^-menének)i, Pethö) ((de, deorsum; ab, hinab, herunter, 
nieder-)) (h-menni, le-vetni stb.; NySz.); lejebb, lejjebb (lellebb Vas-, 
<jyör-m.) ((weiter hinab, mehr herab» (MTsz.); lenn, lent «unten». 

Yogul: ÉV. lui ((altáji, alvidéki; der untergegend gehörend, 
von der untergegend stammend)> (pl. lui vöt ((alszéb), lui sárié 
(Ialsó tengeri)); luin «&z alvidókem), luil ((az alvidékröl»; lq,nya, 
lenyal! ((aláfelé, lefelé (a folyóhoz mérve)»] Iq: (maxiim v. latin) 
((íilvidéki osztják (nép, nyelv)» | KLV. lui (pl. lui poql ((a. folyó 
alvidékei), lui-ké peél (lalsó falu))); lq,fikhq., lq,fikhal «oláfelé, le-

28* 
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felé)) I AL¥. loi (loi-lcé pSl öl «alsó faluvég))), lün (loc), lq,nghcí 
(lat.) I KV. lui; Iq-njé, l§ny_at, lq,nkhat (\.^\.) \ PV. lm; lq,nghé, lafi-
ghál! (lat.). -^ TV. tail «le, alá)) (pl. vq,nkhq,-khuln tail vailsém (la. 
gödörbe leszállottam, cnycTHMCfi BHH31.)>), tailnél aalúlról)) (pl, id-
tailnél nun-létkánt «a víz alulról fölbugyog))); ÉV. talkwé, LV.. 
talkivé, TV. tdlki ((niedrig, kleine statur habend». 

Osztják: ÉO. lq,na-jay^ ualvidéki osztják» (PÁPAI JÓZS.). — tói 
(iklein vom -wuchse)) (AHLQU.), (miedrig (HHBKÍÖ)); VOLOGODSZKIJ) = 
10. tet (iniedrig)) (CASTEÍN). 

Cseremisz: lüvál <ialj, fenék; imum, fundus)> (pl. vüt lüvciUe 
((fundus aquíB))); lüválne (ioe..) <.^eA&iU, lüválan, liivak (lat.) ((alá)), 
Zümc (ablat.) ((alól» | cserM. lival, loval; liválna, lövcilna; livdlan, 
livaka,lövake, lövák; liveó (SyK. i : i;^8.); ütBaJiB : ))HH3T))) JIBBH-

mun: ((CHH3y, HS'Í. noji;T>)), HI.BHKO: (iiiofl'L (na Bonp. Ky^a?))), 
aHBantHO: ((BHH3y» ( T E O J . 32.) . 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben : Iák lü ((unter)) (pl. yathtl 
lü ((unter dem hause» ; sinal ursa lü halmú huri ((das wasser im 
kruge hat abgenommen))), luwatu ((von untén)), lultu ((unter»; 
(lat.) lünai «nach untén hin», lüsa ((untereri); lah, lahm ((uied-
ng)> {'^l.lahmx'ata ((niedriges haus)), l.-cu (deise stimnie»); thus 
la/u ((niedrig)) (ÜSLAE-SCHIBFNBE : Kasikum. Stud. 133, 130.) 
cseosencz ía;jfa/i aunten)) dayclalar (iherabsteigeni), layadayiar 
((herablasseni)), loyun ((niedrig)) (loy;ulla ((niedrigkeit)); u. a. 
Tsűhetsch. Stud. 70.), loyo, loyum ((tinten», lopi, loy;un((i) 
((niedrig)) (EEŰK.) | abcház laqu ((niedrig)) (u. a. Abohas. Studj 
61.), layu, laq'u (EEOK.); sapszug thlakse, kabardin thlayrrse. 
avar ihluyk ((niedrig)) (EEOKBET: Eaukas. Spr. 170.). 

A magy. le (régi lé), lejjebb, lellehb, lent egészen olyan hang
alakulatok, mint be (diai. he), bejjebb, bellebb, bent, mely utóbbira 
nézve világosan tanúskodik a nyelvtörténet arról, hogy alapszava 
a bel-é, bel-iíl tőrésze, illetőleg a ((belső))-t jelentő bél szó, úgy hogy 
he, hé = bele ; beljebb olyan mint feljebb, kiljebb (s éhhöl-.fellyebb, 
kiüyebh, il\. fellehb) ; v. ö. dunántúli gazdag-jahh, öreg-jebb. É sze
rint a le, lé-nek is Hél, Helíéle alapszava következik, melyiyel 
azonosnak vehető az ÉG. lel = 10. tSt ((niedrig)), vagyis ((íe-tenni)) 
= anieder-legeni), le-Yágni = (ínieder-ha.Tien)). Ezen osztják lel, 
mint képzés összefügg a vogul lu-i ((alul levő, alrészbeli, alvidéki)) 
szóval (v. ö. el-i ((előtti», ju-i ((hátul levő)), jol-i salúl levö», ál~i, 
nmi-i ((felül levö»), melynél a Iq, ( = ÉO. lq,-na) változat (v. ö. 
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szigvai vogul / f (iwer)) és ÉV./f-ra;/a;, valamint a lq,-nyd lativus 
(v. Ö. nii-mi ^ iativ. nq-üxci ebből: '^'nq-m-xa) *kr-^ *{or (> "^loi"-) 
előzményre utalnak (v. ö. vog. ju nvissza)) = ÉO. jo}-o, 10. jo-/, 
SO.jok; vog. lü, lu «ló)) = ÉO. lou, 10. tau, SO. lo)>, magy. 16,_ 
lova-), úgy hogy az ÉO. lel magashangüsága voltakép az eredeti 
;^-ből fejlett j hatása alatt keletkezhetett (v. ö. ÉO. lét (lármeli) = 
ÉV. tájt, cser. soks, magy. ujj id.; il «das untere)) = ÉV. jol, magy. 
űZ-, finn aZa-^. Ugyanígy magyarázandó, a Ze-nél föltett Hél alap
szó is (<Hajl), a mint mindezekre a testesebb hangalkatú cserem. 
lüvdl (a -i végzet nélkül való lüvá-k, lüvci-c határzók mellett) is 
utal, melynek bangzóközi v-je a föltett g (j) másának vehető, 
w tőhangzója pedig mitsem bizonyít a következtetett eredeti mély-
bangúság ellen, lévén a cseremisznek egyéb szavakban is sajátsága 
az ily u > M változás (pl. áüdo ((száz» = finn sata-, türvö- (dippe)) 
= finn turpa uschnauze)), ül <iunterraum)> = f. ala stb.; 1. BUDBNZ 
MUgSz. 729.). 

így fejtegetvén a le szót és rokonságát, igen szembeötlő a 
közös Igfin- (kTi,-) féle alapalak egyezése a fentebb idézett kauká
zusi adatokéval, sőt tekintve, hogy a -l igen gyakori alkalmazású 
melléknév-képző a kaukázusi nyelvekben (1. fent a csekély czikket: 
60. sz.), azt sejthetjük, hogy maga a hgj- (krJ-) féle képzés is, 
így egészében kerülhetett a kaukázusi nyelvek területéről. Támo
gatja e felfogást azon körülmény, hogy a finn-magyar nyelvek 
helyhatárzó adverbumai közt egyéb esetekben is mutatkoznak 
egyezések kaukázusi nyelvek hasonértelmíi szavaival, ilyenek: 
10. kamen, kémen (laussen)), kametta, kemelta (ivon aussen)), kem, 
kim (ihinaus)), ÉO. kim dáussere seite, hinausd: v. ö. szvanét kha-
men, kamsyen (lauswendig, a.ussen)), grúz gamocenith id. (BBCK. 
3S.) I cserem, tül "külső, kunt való)) (tüan (iki)), tüí-val «külsö 
oldal))): V. ö. varkun tála, kaitach tiíra, chürkilin dura, akusai 
duráb (lauswendig)) (u. 0.) I ÉV. al, KV. al «felső részi), alya, alydl! 
(ifölfelé (a folyón))), zürj. í;eí; vel-dor «oberfiáche, oberteib), mord. 
velks (ídas oben belegenei) (velksis <ihinauf», velf, velfka «über 
hin))), finn í/íe-(nomin. 2/Zij (iquod supra est, superus)), cser. val, 
ind (ípars summa, superficiesi) (1. MUgSz. 848—9.): v. ö. ud ala, 
rútul eli, águl vart, buduch varán, dzsek vargán «oben)> (EECK. 
33.). A kaukázusi eredet fölvételével érthetővé válik az ÉO. lU és 
a kicsinyítő (-kwé) képzős vog. tdl-kwé (iniedrig)), valamint az 
utóbbihoz szorosabban csatlakozó épebb hangtestü TV. taü d e , 
alá)) határzó szókezdőjének hangtani viszonylása is , melyet t. i. 
mivel magy. i-nek megfelelő vogul t szókezdő egyéb biztos adattal 
nem igazolható, pusztán a nyelvrokonság alapján nem értelmez
hetnénk, de megmagyarázhatunk avval, hogy a kankázusi l szó
kezdőnek thl (l) változata magán a kaukázusi nyelvterületen is 
jelentkezik, ez pedig eredeti szavakban is többször változik a vo-
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gulban í-vé, pl. finn syle- (nom. syli), mord. sel, zürj. sü (iklafter* 
= ÉO. lal id. = vog.^tal, tál id. (vog. t < l < s)^\ mord. sejer, 
zürj. Mr «maus» -= ÉO. lengcr id. = DV. tánér id, | cser. soki 
((ármeb) = ÉO. lét id. = ÉV. tájt id. | finn suksi (iscbneesohlitt-
schuh)) = ÉY. tg,iit id. v. ö. ÉO. lo^, to/^ id. | finn sappe- (nomin. 
sappi), mord. scipa, zürj. söp, sep «galle» = TV. tSp id., m\^.tap 
(Imedveepei) stb. 

Nagy valószínűséggel vonható a le szó családjához a magy. 
luki, lyüki (Pozsony-, Abauj-m.; gyüki Vas-m.) <iapró ember, v, 
gyerek, törpéi) (MTsz.), lyüki ember (ipomilio, pymseus; törpe, 
kutak ember») (NySz.) szó is, mely alakilag a vog. lui-ké szónai 
lehetne mása, azaz végzetében a • k kicsinyítő képzőt tartalmazhatja 
(v. ö. vog. tál-hvé (iniedrigi)) fölösen megtoldva az -i képzővel, 
mint pl. ezekben i s : póri, falusi ember; kani legény,- magyari, 
lengyeli király stb. A NySz. e szót a lyuk nforameni) származéká
nak tekinti, mely azonban seholsem hangzik lyük-nek. 

234. Magy. legény ('fe.í/e'ft Székelység) 1. (íjuvenis, adole-
scens, cselebs; junger mann, junggesell)); 2. (iminister, famulus; 
officina3 administer; miles; diener; gehülfe ; soldat» (béres-legény 
flfamulus mercenarius; mietlingu; hajós-legény «nauta, remex; 
matrosei); köz-legény dgregarius; gemeiner sóidat)); katona-legény 
«homo bellator; kriegsmann)); mester-legény ftadminister; hand-
vtevkegeselh; vö-legény nsponsus; bráutigami)); legényke (Palőcz-
ság) «kis fiú)) (NySz., MTsz.). 

<Osszét : t&g. iag, dig. lag (ímenseh, mann)) (SJÖGBEN: 
Osset. Sprl. 411—12.) a kaukázusi nyelvekből, hol: avar, and 
Iák, varkun, kaitach, akusa, chürkilin, arcsin lagh, csecsencz 
Zai, te'(génit. tórV, kürin'águl, tabasszarán lukh (kürin : plur. 
luk'war), ratul likh dsklavei), tkp. amanni), mint ezekből kitű
nik: chinnalug Zigiid (imann», aboház íí/î ctá' ((greisi) Ca/dalti); 
EROIOÜEI': Kautas. Spr. 129; USLAR-SOHIEPNER: Abchas. Stud. 
61 ; Tschetsch. Stud. 69; Kür. Stud. 249.). — V. ö. kurd lau 
((junger mann)) (GEIGEK Bal. 139.). 

Már BBSZE JINOS egybeveti a magy. legény-í a «dugur legty 
szóval (Voyage: 83.); de nem bizonyos, hogy éppen osszét közve
téssel került volna a szó hozzánk, mert a tag. lág hangváltozása 
könnyen föltehető kaukázusi területen is. A leg-ény, leg-én utó
részét a nöst-ény, szeg-ény, kem-ény, sov-ány dimin. képzőjén kívül 
gondolhatjuk a régi magyar ín (ön) ,«servus» szónak is, melynek 
valószínű duvenis)) alapértelme (1. fönt 178. sz.) különösen jól 
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illik a «legény»-éhez. Nem vehetjük itt tekintetbe BuDEKznek 
vogul lengd kum adatát, melynek (íjunger verh eirateter mann, 
bráutigami) állítólagos értelme fölötte kétes, a mennyiben t. i. 
EEGÜLT eredeti kéziratában (1. Vog. Népk. Gyűjt. IV : 88, 89, 91.) 
az orosz Ijubeznij «kedves, szeretetreméltó« szóval van magyarázva 
s mint más helyeken található Irásváltozataiból (jommas lq,ng qai ; 
u. 0. III : 232. 1., 122. s.) | jommas lan pi, laú oai; u. o. 116. a. | 
laj oai, laj pi; n. o. 224. 1. 36, 37. s.) következtetni lehet az ÉV. 
lai, KIN. Idi ozsenge, erőtlen, ifjúa (Iái pü, v. oq,i <oKm)ieiihi{0\i, 
MOJio;!i;oíi, Tie BT. CHJiax'ii») szónak képzése; v. ö. KLV. ja/nén, FLV. 
jtmMí/OTe <igrosa, alt; öregecskei) e mellett: jcm' . ja?ii ngross» és 
ÉO. ev-Ungi "kleines máclchen, stiettochter» (evi, eu «mádcheni)), 
poy-lefi, poX'lan (istiefsohnu ('pox (isohni)), jiv-leíigi (istiefvater» 
(AHLQTJ.). — Ellenben idevonhatónak látszik: EV., LV. ÍÍ,7«Ü (bir
tokosragokkal: lékum, lekun, léhudt) oaz asszonynak a férj öeeseu 
(=ÉO.lS-/'0 (iscli-wager; mannes-bruder»;(AHLQU.), mely márdimin. 
-kwé képzővel alakúltnak vehető. Az egyszerű alapszó lehet ebben: 
BO. levi (idiener, helfer, stützei) (AHLQXI.) — melyből Léiré-paid, 
Le-iis felsökondai helynevek ( = KO. Tlivés) — tkp. (imannu. 

235. *Magy. légy fZe_í/i!/Gröcsej) «mnsca; íliege» ; clongú-légy 
(lasilus; brummíliege i>, eb-légy «cynomya, cyniphis; hnndsfl.iege» ; 
ló-légy (lasilus; pferdeíiiege», varga-légy id., spanyol-légy dcantha-
ris; spanisohe fliege»; legyez- «mnscas flabello, abigo, pello; íliegen 
verjageni) (NySzi, MTsz.). 

Zűrjén l'ós (ibreme (tabanus)», sod-lög «raubfliege (asilns))), 
lögöé (iwoll bremen» (WIED.) | permi lig ((bremsea (GENHTZ 
OP. 26.). 

Votják lu^', Kaz., Jel. lué nbreme, bremse, pferdeíiiege». 
< Kaukázusi nyelvekben : avar thentha, tliuth, őot (EBOK.), 

tut, tot (UsL.), and thentha, kaitach, akusa thenth, chürkilin 
tha7ith (EEOK.), t'anf (plur. t'unt'ri; ÜSL.), thus tut, varkun, 
kubacsi, ud í/iaí/i. (ERŐK.), tat (ÜÍSL.), kürin theth, thőeth, tcitli 
(EBOK.), fet' (ÜSL.), karata, dido thuth, águl tuth, rútul cUd 
«fiiege» I tabasszarán éamőu, mingrél dcanM «fliege)) (EEOIÍBET : 
Kaukas. Spr. 64; USLAH-SOHIBFNEE: Awar. Stud. 1 4 1 ; Hürk. St. 
173 ;Ud. St. 94; Kür. St. 212.). 

A magy. gy, valamint zürj. 5, votj. j , s szóvégzö mássalhang
zók ns (ns)-iéle előzményre vallanak (1. Ethnogr. VIII : 217. éa 
fönt a bűn és főz ezikkeket: 48. és 114.) s számbavéve a kaukázusi 
nyelvek í/j-jának (angol ű/i-féle) hangértékét, hasonló hangcsoport-
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nak vehető a leszgh nyelvek thaitha, thenth szavának végzete is, 
a mint ezt a caméu, dőan£i változatok még világosabban mutatják. 
A magyar és permi nyelvek szókezdő Z-jét illetőleg megjegyzendő, 
hogy a leszgh ós georgiai nyelvek th szókezdője többször váltakozik 
l, thl fi) mássalhangzókkal, mint pl. chürk. thoa-/, thuadyji, kaitach 
thaa, kubacsi thuj, v.arkun thu nfusai) = águl lak, lek, tabassz. lik, 
abadzech í/iWo és ícafeo id. (EEOK. 68.) | kürin thai; tar ((baumi) 
= and thlor ((buchei) (n. o. 50.) | karata thame ((dachi) = and 
thlom (u. 0. 51.) I avar they^ ((schaffelli) = czaehur lekva, rútul, 
tabassz. li id. (61.) | kubacsi, kaitach thup, kürin, ozachur thuh 
(ífingeri) = varkun thlup (63.) | mingról thasi, grúz thesli, ingiloi 
ihesl ((samei): v. ö. szvanét lasi iá. (120.) | grúz thovU, tholi,'mgiloi 
thovl, láz thviri, mingrél theri, thiri ((schnee» : v. ö. cseosencz luo, 
lo és kaitach eZzt̂ a, varkun du^hi stb. id. (124.). Ugyanily hangmeg
felelésnek néhány biztos példáját közli BUDENZ; (MügSz. 688; 
1. még SBTALA : NyK. 36 :434—5.) finn-magyar téren is. — BUDENZ 
egybevetése a finn lentá-, és7Álenda- ((íiiegeni),mordv. lije-, liende-, 
liinde- igével (MügSz. 690.) azért sem állhat meg, mivel a magy. 
légy-gyei szorosan egyező zürj. lög, votj. lug, lué vég-mássalhangzója 
semmikép sem lehet nd mássalhangzó-csoport egyszerűsítése. 
Ellenben ide vonható talán még: TV. reiisei ((fliegei) (a végzet vog. 
uj ((állat)); 1. fentebb a hangya czikket: 151. sz.). 

236. Magy. léha (liha Abauj-m.) 1. (denge, könnyű, ritka, 
silány (szövet, kötés); leicht, dünn, schütter, schlecht (zeug, stoff, 
gebinde))); 2. ((üres (gabona, mag); polyva; leér (korn); spreu»; 
8. ((bolondozó, tréfálkozó, mókázó, kópé; spassmacher, schelm, 
schalk)); 4. ((rest, tunya; fául, trágen; léhás (lihds Hegyalja) ((üres 
(gabona, mag))), léháskod-ik (Erdély) ((bolondozik, tréfálkozik, mó
kázik)). — lajhó (Szatmár-m.) ((jókedvű, könnyű vérű, mindent 
könnyen vevő, bohókás; gutgelaunt, leichtsinnig, alles leicht auf-
nehmend, spasstreiber)) ; 2. (Székelység) (írest, lomha, renyhe, 
ímha, energiátlan; fául, tráge, schwach, energielos)); lajkó (Hét
falu), lajha (Yas-m.), lajhdr (Balaton-vidék) id.; lajkog- (Pest-m.), 
lajhál- (Bács-m.), lajhdlád-ik (Hont-m.) ((aprózik, szitál, permetezik 
(az eső)); MTsz.). 

< Rzkr. laghú- (fem. laghvi-) 1. ((leicht, nicht schwer; 
leicht von statten gehend, rasch, schnell, behende)); 2. akiéin, 
kurz, winzig, gering, nnbedeutend)); 3. ((schwach, elend, unan-
sehnlich, gering geachtet»; 4. aleise)) (laghivian (deichtigkeit; 
leiehtsinn; geringes anaehenu); laghiya- (compar.), laghistha-
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(superlat.); laghaya- <íeiieichtern, vermindern, sohwachen, lin-
dern»; laghavd- (deichtigkeit, erleiohterung; leichtsinn, iiber-
eilung, unüberlegtheit; geringheit, wenigkeit, unbedeutendheit ; 
geringes anseheni) (BE. Skr. Wb. 479—80, 526.), a szláv (ószlov.) 
ligükű, litván léngvas, lengvüs <(leicht», gót leihts, lat. levis. gór. 
skay6<; ngering)) szókkal egybevetve UsLENBBOKnél (EtWb. 257.). 

Mindenelött jegyezzük meg alaki szempontból, liogy a léha, 
•liha a teljesebb hangtestü lajha változata s hogy ez alkatára nézve 
olyan, mint renyhe, terhes, tonylió (tunya), enyhít, melyek mellett 
a "finn röJimiá (linhabilis et tardnsn, a teher névszó ós oaztlrt. tagért 
Bschweri), a régi ehnyít és a balatonvidéki tohonya világosan mu
tatják, hogy a h eredetileg a tőnek hangeleme s csak metathesis 
útján került a végzetbe. A léha, lajha alakot igy előbbi ^lalija he
lyett valónak véve a lah- alaprész hangzásában pontosan megfelel 
a szkr. laghú-n^, a mint egyezik a külömbözö értelemfejlemények 
alapját fcevö (devisu jelentés is (v. ö. a «rest» értelemre nézve: lágy 
<danyha, energiátlano, pl. lágy ember; langyos, Lagymatag id.). 
A -7-nek igeképzö értéke nyíltan kitetszik a lajhog-, lajhál- <iapró-
zik, gyöngén esikn szavakból, úgy hogy benne a finn-magyar .;' 
denominativumot ismerhetjük föl (1. BUDENZ : Összeh. Alakt. 129— 
145.), mely lappangásba jutva megvan az -ász, -ész (pl. halász-ik, 
fáíisz) és -ál (használ) denominativumban is. 

Denom. -j helyett -ny képzővel (Ossz. Alakt. 149.) idetartozó 
szavak: lanyhó (Háromszék) «lágy, puha, tunya, rest; weioh, fául, 
trágeo; lanyha (Tokaj), lánya (Veszprém) «kevés, lassú, csendes 
eső, permete, nyári futó esö»; lanyhái- (Tokaj), lanyhácsol- (Zem-
plón-m.), íaíi,í//«ií;-i/c (Székelység)«szitál, permetezik az eső» | lunyhe 
(Szeged) «lágy, szelid, enyhe (idö); lassú, csendes (esö)»; (Duna
mell.) ((renyhe)) | lunyha (Csallóköz) nrenyhe, rest» (MTsz.). Az 
-ny képző a véko-ny, kicsi-ny, illetőleg hem-ény, sov-ány szavakéval 
vethető egybe ezekben : lanj {Gjöt-m..), langy (Gaallóköz) ((folyó
víznek nagyon csendes folyású helye, a hol a víz állani szokotti) | 
lehány (Moldva) arest, tunya, dologkerülö; ravasz álnok» (MTsz.). 
Az előbbi -ny képzőnek eredetibb m hangzását tükrözik: lomha 
(lohma Székelység, lamha Halas, lemhe Szeged, lemhes Baranya-m.) 
(ifaul, tráge» (MTsz.). — A szkr. laghistha- superlativus másának 
vélhető a lus ta .1. ((lassún (pl. víz); 2. ((csunya, ocsmány, ledéni; 
3. ((renyhéi) (MTsz.); alap értelem: ((sehr Isise)), ilL «sehr elend, 
unansehnlich)) (az u hangzóban az eredetibb gh-nek v változata 
lappanghat). E mellett lusnya (Tiszamell.) ((tunya és ronda» kom-
bináczió ezekből: lusta + tunya. V. ö. mindezekhez még: lédz-ik 
(Háromszék) ((gyenge erőben van)), lédzed- (u. ,0.), ((betegségtől 
elerőtlenedve alig-ahg bír lépegetni)) | lézeng- (Székelység), lézmgel-
(Szatmár-m.), lézereg- (Háromszék), lézzeg- (Vas-m.) ((erőtlenül 



4 4 3 ÁB,TA És KAUKÁZUSI ELEMEK. 

tántorogva nagy nehezen elmegy; beteges állapotban valahogy 
elvan, eltengődik" (alapértelem: ((schwách, elend seinn; lédz-ik 
dschwach sein», úgy mint: éhez-ik nhungrig seinn ettől; éh 
flhungrig))). 

237. Magy. lék flyék Balaton-mell., vek Zemplén-m., Szé
kelység) «fissura, loramen, hiattis; rimei in glacie; spalte, ritze,. 
lochi) (léket vágni a jégben, dinnyén) ; lékel- (lékel- Peat-m., vékd-
Székelység, wfeeZ-Bodrogköz) (ifindo; spalten» (<iaz Dunát telet
szaka lekelik»: NySz., MTsz.). 

Osztják: ÉO. lek ((weg» (AHLQ.) | S O . I3k, lok uspuri) (OASTBÉN),. 
lökk, löx «weg, spuri) (PÁPAI). 

< Szkr. lekha- (nomin. -as), lékha- (fem. nom. -a) (istrich,. 
streifen, linie; zeiohnung, bildi) ettől: likh- (iritzen, kratzen, 
einreissen, atifreissen, furehen; zeichnen, sehreiben» (ui-l. 
((aufritzen, furchen; einritaen; aussehnitzeln», samwá-/. (iringŝ  
umfurehen und ausheben, aus8teohen» ; BE. Skr. Wb. VI: 535.). 

A magyar lék a vele hangtanilag egyező szkr. lékha- szónak 
eredeti «bevágás»-féle értelmét mutatja, míg az előbbivel már 
DoNNBRtől (Vgl. Wb. I l i : 170.) egyeztetett osztják lék «weg)) a 
((strich, linieI) jelentós oly fejleményét, minő a votják éurcis nweg)) 
(v. ö. magy. so7' (ilinie», osztják sur «furcbe; linie))) és cseremisz 
korno (ívian és «linea, stria» szavaké (1. MtJgSz. 347, 367.). MELIOH 
JÁNOS a magy. lék-et a német leck (SANDBRsnél: «eine lecke stelle, 
ein spalt, der wasser etc. durchlásst)), pl. ddas fass, od. sehiff hat 
ein leck bekommeu))) átvételének gondolja (Nyőr 24: 303.) hivat
kozva arra, hogy «a hajó a magyarban léket kap, ha víz szivárog 
beiéi). Ez utóbbi azonban úgy látszik egészen modern kifejezés,, 
mely tényleg a német leck hatása alatt keletkezhetett, míg vele-
szejpben régi ejég léke)) kifejezést már csak azért sem gondolhat
juk német eredetűnek, mivel erre nem illili a alecki) s másrészt a 
német eredet fölvételével megmagyarázhatatlan a csakis régi ele
meknél tapasztalható vék változat (v. ö. lép ^ vép, lápa ~ vápa). 
BuDENZ a finn leikkaa- (infin. leikata) (laecare, scindere (cultro),. 
amputare, metere», észt leikiu- ((schneiden, hauen, heftig schlageni) 
(leik, génit, leigu «schnitt, ernte, abgeschnittenes stücki)) igével 
rokonítja a lék-ei (MügSz. 693.), ez utóbbit a szitok, vétek, titok 
módjára alakúit "képzövesztett nom. verbale-naki) s magát az igei 
alapot a magy. lö-, finn lyö- netedére)) ( = ugor kgr) momentán 
-k képzős bövületének tekintvén. De jellemző a «lékelés»-ben 
éppen a vonalak szerint való dbemetszés)) (nem a határozatlan-
(ivágási)), mely jelentés csakis a szkr. hasonlatnál van meg. Ja-
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vallja az árja eredet fölfogását az is, hogy így készen kapjuk a lék 
szót s nem szorulunk a nom. verbale képző nyom nélkül való 
eltűntének problematikus értékű fölvételére, mely külömben az 
osztj. lek szónál semmiesetre sem alkalmazható. 

238. ••'Magy. lepke npapilio; schmetterlingi); lepe (Palóczság, 
Gömör-m.), lipe (Heves-m.), lípe (Szászság) id.; lepmdék, leppendék 
(kpmdekCsallóköz), lepencsék (rupencsék Csallóköz), lepencs (Györ-m.) 
id. (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. Icipéx, KLV. loapéx, ALV. l^pé^, KV. lodpéx, PV. 
lq.péy^, TV. la,pdy_ nschmetterling (öado^iKa, MeT.iiHK'i>)i) ; labati 
(Ischmetterlingi) (subi-l. «ein roter schm.», sq,rq^-l. «em grauer 
sehm.i); EEG.). 

Osztják: BO. lébéndé «schmetterlingi) (AHLQU.), Idbdndd 
(PÁPAI Józs.) id. — DO. lipp (ínyári madárka nevei) (PIPAI KÁB.). 

Cseremisz: cseiM. lippe, cserS. léve (TROJ. 32.), lőve (Nylí. 
4 : 426.) «schmetterling)> (innen : csuvas libe, bujinszki lébés id.); 
lopsánge nbremse (raepmei-ii,)); TEOJ. 31.). 

MordM. lepide- <ifiiegen)) (NyK. 235.); libirdi-, mordE. libirde-
((fiattern» (u. o. 236.). 

Pinn lippu- íiílattern)), lippu nfahne, flaggei) | észt lippu-, 
lipp. id., liperda- (iflattern (wie ílaggen)». 

V. ö. a kaukázusi nyelvekben: rútul lep-: lepyjin'^) «flie-
geni), szvanét lip-: lipanal^*) id. (ERCKERT: Kaukas. Spr. 183.). 

A kaukázusi szó, úgy látszik, már képzés: Y. öAéklix/Mi 
(ERŐK.), ley'dn (prees. 3. leflai) ofliegen)) (ÜSLAB-SOHIBFNER: Kasi-
kum. Stud. 132.); kürin iuv (iflügeli), luv-cfun dfliegeni) (yjisdi Inv 
(fúzawa (ider vogel fliegt))), luf «taubei) (u. a. Kür. Stud. 249.) = 
chürkilin lawha (plur. lawhni) dtaubei) (u. a. Hürk. Stud. 191.). 

*) A rútul-^•tíre végzet nyilván a yimn ((maoheni) ige; ugyan
így vannak szerkesztve: rútul yjiörmat-yuun aachten, hochachten)) 
(EBOK. 176; V. ö. arab-török hürmet <iao"htung))), kkaraul-yjuun <ibe-
waeheni), f/es-̂ im-ft (lernteni) (18%.), yi]--yun «geheni) (185.), neqi-
yjm (ischlafeni) (195.), ub-gun (ischneideni) (u. o.), gi%-kin «tödteni) 
(varkun kayi, kaitach kiyara id.), sid-qJiun, sivil-qhun (cwascheni) 
(200, 202.). ' ' ' • 

•*'•*') A -nal végzet nom. verbale, mely egyszersmind infiniti-
vus értékű, pl. licv-nal dachen (substantivum)», ligne, liqnal 
"Stehen (subst.i); EEOZ. 188, 198.). 
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A Iák alakkal külön egybevethetők: mord. lije- «&iegen», liende , 
liinde- iá. (frequ.) = észt lenda- «íiiegen», finn lentd-: lentimé-
(nomiü. lenninj avolandi instrumentum, ala»; továbbá: SO. legel-
— 10. tSgd-, ÉV. tü- <(fliegen» (v. ö. dido lel-athl (ifliegeu)) ; cse-
csencz lik-ar ((fliegen»; EBCK. 183.). L. BUDENZ: MügSz. 689—90, 
696. 11. 

239, Magy. liba (riba Tolna-, Baranya-m.; zsiba Sopron-
Vas-, Zala-, Somogy-m.) npuUus anserinus, anserculus; gáiislein, 
junge gansi); liba, libócska (Zemplén-m.) id. (NySz., MTsz.). 

< Szkr. labá-, lába- (iwaohtel; perdix chinensisi) (BE. Skr. 
Wb. 496, 530.). 

A szoros hangtani egyezés mellett azonosnak vélhetjük e két 
apró, földön járó madár nevét, ha természetrajzilag külön fajtákat 
is jelölnek, tapasztalván, hogy müy gyakori az ily csere különösen 
idegen szók átvételénél (1. a magyar alak i-jére nézve fentebb a 
csiga, bír-, iparkod-, iránt és iramod- czikkeket). Azon körülmény, 
hogy a liba mellett riba változat is találkozik, csak növeli az árja 
eredet valószinííaégét; mert emitt (különösen az iránság terén) 
több esettel igazolható indogermán szókezdő Z-nek r-vó való vál
toztatása (1. alább a ravasz ezikket, továbbá: HÜBSOHM. Pers.. 
Stud. 258, 262.). A zsiba ejtésre nézve v. ö. libár (Székelység) 
«vézna, sovány)) = zsibár (Szeged), rigolyás és zsigolyás «szeszé
lyes)) (Székelység = oláh regulás; SZINNTEI: Nyör 23 : 488.). Nem 
pontos egyezések a BuDENztöl egybevetett (MügSz. 701.) finn lapse-
(nomin. -síj, észt la-ps (génit, lapse) akind)) és mordM. lefks, mordE. 
levks (íjunges; kind)) (melyeket PAÍSONBN egymással is kétkedve 
egyeztet: Kielellis. 18.), minthogy magy. hangzóközi ö-nek nem 
p, V az elvárható finn-mordvin megfelelője. 

240. •''Magy. lő (tő: lova-: acc. lova-t, plur. lova-k; lú Tiszán
túl, Zw Soprony-m., Z(7 Bereg-m.) íiequus, cabalius; pferd, rossB; 
csikó-ló (lequuleus; fohlen»; mén-ló «equus admissarius; spring-
bengst)) ; lovas «eques; equum liabens; reiter; *'pferd habend)); 
lovász <ihipponomus, stabularius; stallknecht, pferdeberiohter» 5 
lovag, lovagos «eques; reiteic)); lovagol- (lequito; reiten)) (NySz.); 
loviga (Baranya-m.) dó, lovacska)) (MTsz.). 

Vogul: ÉV. lüw, LV. lü (t(): luw-; dual. nom. luwi), KV. lo 
(tő; lo)--: lo-iém, Igrén, v. Igrén, löyat), TV. lu (tő: hm-) «pferd)) ; 
Xar-lüw AengaU, paitél-lmv «stute)); lü-pl' «füllen)). 

Osztják: EO. hu, lövi apferd)), '(or-lou «hengst)), né-lou 



MAGYAR SZÓJEGYZÉK. 4 4 5 

(istutei) (AHLQ.) I 10. tau, SO. Ur/, laii^, tó/ (ipferd>i, loláéii khn 
<ipferclereiter» (CAsmÉN, PÁPAI). 

< Kaukázusi: chinnalug lak «fülleni) és dkalbn, buduch, 
dzsek lag «kalb» | avar thah nhengsti) s mint összetétel utótagja 
ebben : avar, karata bar-thi (ihengstu (1. fönt a bergiím) szó czik-
két: 30. sz.). — V. ö. csecsencz lü (igemseu (génit, lüi-nin), 
továbbá gila dhengst, pferdn, buduch /ila, dido •yulii, (jullu 
(ipferdi) s ez utóbbiak alkotó elemeire nézve: kürin rihi-ajt/Jmr, 
chinnalug/í/íi-pMsi <ihengst» (tatár í/jV/ír iihengst», cbinn. J;/ÍÍ.SÍ 
(ipferdi); kabardin 2'Mo,;ifít nmánnchen)), chürkilin );uoi <imánn-
licher hund»; 1. fent a kan czikkben : 192. sz.; EKOKBRT: líau-
kas. Spr. 67, 82, 88.). 

Hogy a magy. ló szót és rokon nyelvi másait a kaukázusi 
jövevényelemek közé sorozzuk, azt különösen javallja ama tény, 
hogy a finn-magyar nyelvek több más lóneve is innen került. Ilye
nek: magy. hergány, vogul paruen, párén, mordv. párna, parne, 
parni «füllen)) (1. fentebb 30. sz.) | ÉV. süpél, KV. siipél-vuj, TV. 
söpél (imásodfüves csikón = szvanét sabol díüllen)) (ERCK. 67.) | 
magy. csina, csinu, zűrjén caú, permi éa7Í, votj. cuni, cune <ifülleni> 
(1. fentebb 67. sz.) | magy. csikó, csura (1. fentebb 65. és 67. sz.) | 
ÉV. jé'wér,jéur «füllen» = águl ivra, ivura «füllen» (v. ö. arcsin 
uri, avar uriah, czachur ürge «füllen»; u. o. 67.) 1 finn orki, orilii, 
orii, oris (ihengst)), zürj. votj. u£, cserem. oSo, oia «hengst», Lule 
orriRs (imánnchen (bei tieren)», küdini o^es, vieires «mánnchen, 
mánnlichi) = osszét: tag. iirs, tuarz, vurz «hengst» (HÜBSOHM. J30. 
32.: av. varsni- ((mánnliches schaf», szkr. vríni- (imannhaft,widder»j 
vrsan- ((mánnlich, mann» szavakkal egybevetve); v.ö.akusa, chür
kilin urci, kaitach urci, íréi, varkun úréi, uci, kiibacsi uca, uie 
«pferdi); kaitach biory^ar-urci, chürk. bur/an-urói flhengst», and 
ica, karata ecoa «stute» (EECÍÍ:. 82, 88, 138.). Alakilag az 10. tau 
( '< Hau, Hay: v. ö. KV. loj--, SÓ. íoj j hÜ mása a kaukázusi lag, 
lak (ifüUen, kalb» szónak, melynél a jelentések váltakozása olyan, 
mint ezeknél: mordE. Us7ne, mordM. íism'd <ipferd, ross» = finn 
lehmci «kiTh»; finn sonni <(Btier» = észt soúii nstieri), de a dorpati 
nyelvjárásban: «hengstfüllen» (PAASONEN: Kielellis. 19.); ALV. 
páwól,paul (imásodfü csikón = 'ÉY.püwél ((jávortulok». A magy. 
ló (lú), illetőleg lov- töve az eredeti au (< av, ay) diftongusnak 
olyan alakulatát tükrözi, mint kö (kii) s küv- töve a vogul kaii, 
(kdw-), kaw (imühlsteina szó alakjához viszonyítva; v. ö. só: sava-k, 
tó : tava-k, hó : havas (diai. hovas). 
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SÍ41. Magy. lóbál- (lómbál- Eépczemell.), lóbáz- nherabhángen 
lassen, herabhiiugend hin u. her bewegen» (pl. lóbálja, v. lóbászaa 
lábát = (dógázzai)); lóbita flóbbita Balaton-mell., lómbita Sopron-, 
Vas-m.) «lógó, fityegő valami; hinta; fa, a melyre a harangkötél 
van kötve»; lóbba-fa (Dunántúl) «kecskeláb, a milyenekre a mezei 
bölcsöt függesztik» (MTsz.); lóbitál-, lómbüál- «himbál, lómbáb) 
(MTsz.). 

MordM. lambafti' (laufhángen (auf eine stange), lambafne-
{frequ.;NyK.'5:234.). 

< Szkr. lamb- (príKS. 3. lámbate) nherabhángen, hangén 
an; herabsinken, sich senken ; sioh hangén an, sich klammern»; 
lambaya- (oaus.) cherabhángen lassen, herablassen, aufhángen»; 
lambita dherabhangend, hángend; gesenkt, hinabgefallen, hinab-
geglitteni); lamba nherabhángend)) (BE. Skr. Wb. VI : 505.), a 
latin iShor «gleiten», labare «wankeni), BZI&\ slabű «schwach», 
ófeln. slaf nscblaff)) stb. szókkal egybevetve UHLUNBECKnél 
(BtWb. 259.). 

Elvonva a frequ. -l és -3 képzőket, híven megfelel a magy. 
lóbál-, lóbáz-, ill. dialektikus lőmbál- alaprésze a szkr. lambaya-
«aiisativumnak (v. ö. az a > o hangváltozásra nézve a hambár, 
hombár szó magyarázatát fentebb 166. sz.), míg a lómbita, lóbbita 
a szkr. lambita igenév mása, a causativ képzésű mordv. lamba-fti-
alaprésze pedig (intrans. nherabhángeni) értelmével) a szkr. lamb-
képzötlen töt tükrözi. Nyilván ide tartozik a magy. lóg- (lóng-
Sopron-m., tóg,?-Drávamellék) «pendeo; hángem) ige is, melyből 
lógat- (lóngat- Sopron-m.) dherabhángen lassen, schlenkern (z. b. 
mit den füsseu))). Ez intransitiv értelmű ló-7ig-, ló-gg- gyakorífcó 
képzés (1. BxJDENZ: Összeh. Alakt. 43.) s alaprésze (Íó- < Hovo-, 
-^lobo' = szkr. lamb-) a lóbál-éhoz iigy viszonylik, mint levegős, 
diai. lebec/ö-höz (v. ö. votj. lobal- díliegen)), melyben b szintén = 
mb). BuDENz (MUgSz. 704.) szintén Hovog-, Hobog- előzményekből 
származtatja a lóg- igét; csakhogy ö egyszersmind azonosítja ez 
előzményt a lobog- dílattern, wehenu igével, ennek értelmét 
{(ischwebeni)) tartván a ((hángen» jelentés kiinduló pontjának. 
Minthogy a szkr. lamb- egyenesen (ihángena jelentésű, s más rész
ről a lobog- ((flatternn magashangú lebeg- párjának a rokon nyel
vekben ugyanily értelemmel egyezései találkoznak, a lóg- igét 
emezektől külön kell választanunk. 
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242. Magj'. loki (Széketység) dkét hegy közötti keskeny tér, 
•alantabb fekvő hely, völgyiapály; schmaler zwisehenraum zwischen 
zwei bergen,- talebene» ; lök (üdvarhely-m., Háromszék) "hegy
tetőn levő tisztás térség, hegyiapály; freier raum am berggipfel, 
hochebenen (MTsz.); nplanities; ebeneo (PÁRIZ-PÁPAI). 

Y. ö. szkr. loká- (nomin. -ás) nfreier raum, das freie; raum 
(überhaupt); ort, platz, stelle; streeke, gebiet; zwischenrainn» 
(BE. Skr. Wb. VI : 378.) = litván laúkas «daa freie, feld», Intin 
lücun «"wald, haini), ófelném. löh ((gebüschn (ÜHLENB. EtWb. 
264.). 

BDELSPAOHER és SZINNYEI (Nyör 23 : 351.) az oláh lok ( = lat. 
•locus) szóval egyeztetik; de a szorosabb «zwisehenraum», ill. 
afreierraumi) jelentés közössége, továbbá a lök hangtani változat — 
melyhez hasonló (t. i. magy. ö = oláh o) esetet a SzTNNYEitöl 
kimutatott oláh eredetű magyar jövevényszók közt nem találunk — 
az ái-ja eredet felé billentik a nagyobb valószínűség mórtékmutató-
ját. •—• Talán idevonható még a «zwisehenraum«-féle jelentés 
alapján a rokon nyelvek köréből: vogul: ÉV. la~/, KLV. loq,kh, 
lőkhív,'PY. lökw (ihuóhi (im. flusse); winkel» (ja-lfix «folyóöböl», 
kayj-lax (ikebel zugaa, süp-lay «száj ürege»), ÉO. loy «bucht» 
(AHLQ.). 10. lő/_ dbucht; busem) (CASTBÉN), löy_ <(bucht» (PÍPAI). 
V. ö. finn ía/4íe-(nomin. lahti, laksi) «bueht, meeresbusenn ( = észt 
laht, génit, lahe, laki, norvég-lapp luokta, luofta id.) és vót, észt 
lahti (loffen, los, frein (1. DONNBE : Vgl. Wb. III : 168.). 

243. Magy. •>'lok-2: hom-lok nfrons; frontÍ8pieium,3pars an-
-tica; stirne; front, vorderseitei) (NySz.). 

Vogul: ÉV. luw (iknochen, beinu (q,ntél-luw ca-ippei', kat-luiv 
nhandbein)), sis-luiv «rückgrat») | KLV. sip-lu, KLV. snp-ls, PV. 
•sip-lu, tur-lu (ihalsi) (ÉV. sip <(hals», tur «kehle»). — BV. lusém 
(ifischgrátei) ] LV. lusm, KV. Igsm, TV. Igsém nknochen, bein« 
{KLV. kuyr-luhn <irippei), Sis-lmm «rückgrat»; ALV. aiér-lusm 
(ischádeli); KV. nöri-losm dknorpeli); TV. aníél-losem nrippei)); 
V. ö. a végzetre nézve: TV. tuUisém afingen) (ÉV. tiM "finger") 
és zürj. ti-süni, votj. li-éem (1. alább). 

Osztják: ÉO. lü nknocheni) (AHLQ.) | 10. teu, SO. louy «bein, 
knocheni) (CASTBÉN), loy, KO. luy id. (PÁPAI). 

Zűrjén li nknochen, gráte» (jur-li ((hirnschale, schádel", 
kag-li fihüftknocheni), orcl-li ((rippe», c'er-li «kinnlade)) ; U-úöm 
(igerippei) ; WIED.) | permi le nknochen; gráte» (GENBTZ O P . 25.). 
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Votják H, Kaz. lé oknochen, bein; gráte; die knöchelchen 
im babki-spielei) (urd-li <irippe», 7'lr-íí «achádel», swr-ílí, Kaz. seV-íe", 
(trückgrati); U-som, Kaz. lü-süm ahaut u. bein; allea zusammen, 
was im körper eompaot iat»); Ueé <(knochig, grátiga. 

Cseremisz lu, cserM. lu, lü «knochen» (TROJ., CASTEÉN). 
Finn hiu nknoohen, bein; grate» (kulma-luu »schlafbeini)) | 

észt lü. id. 
MoxáE. lovasa (iknocben» (pilge-l. ((Schienbein)),í)rá-L ((hirn-

scbaleu; BUDBNZ : MügSz. 705.). 
V. ö. a kaukázusi nyelvekben : cbürkilin liga (plur. liguvi} 

(iknocben, grátei) (viVla liga «birnschaale,. scbádeli)), akuáa 
liga, kaitaeh liga, likha, varkun, kubacsi li^ha | arcsin kke-
«knochen». — czachur liga dstiru)), abcház layj, á-lahy_, á-la](j,. 
dido thlako ((stirni) (EEOEEBT: Kauk. Spr. 92, 135; USLAR-
ScHiEFNER: Abehas. Stud. 6 1 ; Hürk. Stud. 191.). 

A hangzók külömbségére vonatkozólag megjegyzendő, hogy 
a leszgh nyelvekben az első szótag í-je igen gyakran u (0), vagy a 
hangnak változata, mint pl. a következőkben: varlmn, kaitaob 
mika, Iák miy, akusa nika dhuf» : ud miiy, and muj(la, dido mohlti, 
id. (ERŐK. 85.) | varkun, kubacsi nisa. Iák, águl nis, rútul, czachur 
nise, tabasszarán nisi, dzsek nici, osecsencz nej(GÍ nkásei) : kaitaeh. 
TO?e és nuise, akusa nuse, chürkilin nusiá,, buduch nusii, arcsin 
nos, kürin nasu, nesi id. (89.) | varkun Ura, kubacsi birro, kaitacd 
birera ((nadel»: akusa hureba, chürkilin buriba, dido muri ici 
(106.) ] kaitaeh irci és urci (ipferd»: varkun, akusa, chürkilin ít?'si. 
id. (112.) I kaitaeh, akusa, chürkilin khimi (ischwanz» : íkubac-
klmme id. (126.) || varkun, kubacsi miq, akuSa m,ig, avar miqq-
<i eiche»: rútul may, ud magna-'^od, dido nayui, czachur nok idh 
(56.) I varkun, kubacsi, akusa tciht, dido ciki, chürkilin tcikni 
(iflohi) : Iák dcaka id. (64.) | kaitaeh niya, kubacsi, akusa, chürküin. 
ni)(ka dhaferi): varkun, kaitaeh na^ha id. (76.) | varkun hik, bikh, 
bek, kubacsi bikk, chürkilin vikh nkopí)) : Iák bakh, bakha id. (92.) 
chürkilin liyhi, akusa lehe (lohri) : kaitaeh ÍM és la'a id. (109.) 
kubacsi éiha, kaitaeh ciy, akusa, chürküin dci'a (irohr, schilfrohr»i 
Iák éaya, varkun caj (líS.) | kubacsi bitc, chürkilin bic, vitc, var
kun vitc Bwolfi) : Iák, avar batc, karata batca, and botco, dido botci. 
boc id. (154.) — A mordE. lovasa végzetére nézve v. ö. mordE. 
pumaÉa, kumaza nkniei): mordM. polmanga, filmanga, mordE.,, 
piiJlam id. (finn polve- id.) és a cserem, -zo, -íe képzőt 1. fönt a 
gyülcs szónál: 140. sz.). Föltűnő az eredeti «knocheni) jelentésnek 
egyező alkalmazása a magy. hom-lok és abcház la^j, dido lakó 
«stirn» szavakban, melyekben a hangelemek etimológiai értéke is 
azonosnak vehető, olykép hogy magy. k = kaukázusi k (i, kh)^ 
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nem pedig magy. -A; dimin. képző, mintBuBENz a/o// és fok szavak 
viszonyára való utalással véli (MügSz. 705.). 

244. Magy. lop- "furor, clepo,subripio; stehlen, heimlich ent-
wenden», Zopm, loppal «furtim,furtive; heimlich, verstohleu)); lofó 
(ifur; dieb»; lopódz-ik nfurtim abeo, discedo; heimlich -weggehenit, 
lopakod-ik (Palóczság), lopaskodrik (Nógrád-m.), lopánkod-ik (Tisza
füred) id.; lopacsol- (Háromszék), lopással- (Halas), lojnss- (Balaton-
vidék) dlopogati) ; lopént- akicsit lop* (NySz., MTsz.). 

< Szkr. liqj- (priES. 3. sz. hmipáti) nrauben, pliindeni, zer-
stören ; beseitigen, vertun; verschwenden ; zerbrechen, bescha-
digen)), lupta (ibeschadigt, geraubt, um etw. gebracht; ver-
schwunden, vergangenu ; (caus. praBs. 3.) l'őpayati overletzen, 
jmd. um etw. bringen, von etw. abbringen; etw. unterlasaeim 
löpa- «abfall, sehwund ; mangel, störung, unterlassung», löptra-
«raub, beute» (BE. Skr. Wb. 6 : 560—1, 590; HOBN 135.). 
UHLENBEOK (EtWb. 263.) az ószlov. lupiti «abzieben, schálen» 
(innen : lupeM «raub), litv. lupti «sehálen», óíelném.. lov.ft «basti) 

stb. szókkal veti egybe. 

Ugyanez igegyök iráni /• szókezdös mása tükröződik a magy. 
ravass és róka szavakban (1. ezeket alább). MárMÁTVÁs FLÓRiiNnál 
(Nyhas. 22.): olop = szkr. lüp; ujper. rohuden l és r csere; szláv 
lupezs ,tolvaj', lupezsiti ,lopiii'». 

245. Magy. lúd (acc. luda-t, phar. luda-k) nanser; gans» 
(NySz.). 

Vogul: ÉV. lünt, LV. lunt, KV. Ignt, TV. lönt «gmsn || ÉO. 
lunt, Iont, 10. tűnt, SO. lönt «ganB» (AHLQ., CASTR.), VJ . li^nt, KO. 
Iont id. (PÁPAI KÁE.). 

Finn lintu (génit, linnimj, észt Und (génit, linnu) «vogel». 
Lapp: Lule loddie (plur. lottie'J, Pite löddé, déli lattie, láttie, 

lottie, lattie, Fm. lodde «vogeli) (HALÁSZI) | kildini íOinte, akkalai 
hint, notozeroi Zojíí (ivogel» és «auerhuhn» (GENEOTZ Wb. 117.). 

V. ö. ujper. rund, runda «m reisfeldern lebender vogeL) = 
óper. puvSáxTjc: vofivíd-iOM [iixpóv, \LS'{S&OC, ÍOOV <bo5' (/mSáx-qv 
Uépoai TO Spvíxl'tov v.aXoÖGi'> (Ktesias, Photiuanál: 44'' 3, 4.); 
(rfívstai \>Mpóv iv ITépaaK; ópví'ö'iov, <j) izepLTzáiiiMXOi; ooSsv sattv, 
aXk' őXov otdTuXswv 7rtjJ.sX ?̂ tá EVTÓ? xal vOjAÍCouaiv avsjX(p %aí 
Munkácsi B. Arja és kauk. elemek. •*" 
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Spóo(|) TpácpsaO'on TÖ C(í>ov ovo(AáCsTa[ Ss ^DVtáuTj?" (Plut. Artoch. 
19, 3.); npovMxí] YJXÍXOV Ttsptatspá)) (Hesych.). D B LAGAEDE (Ges. 
Abh. 225.) nyomán idézve HoRNnál (1B8.). 

A perzsa r szókezdő eredetibb í-nek lehet változata, úgy 
mint a ravasz megfelelőiben (1. fent a liba czikkét: 339. sz.); 
de ez esetben is bizonytalan az egyező perzsa ós finn-magyar 
adatok összefüggésének természete, nem lévén eldönthető, hogy 
nem-e éppen a perzsa szó egyenes, vagy közvetett úton átvétel a 
finn-magyar nyelvterületről. Kétes a cserem, ludo, luda (ianas» 
idetartozása is (MügSz. 709.); mert szabály szerint a finn nt szó-
középi mássalhangzó-csoportnak itt is nd megfelelése következnék 

246. Magy. lugas ovitis arbustiva, arcella vitis, concamerata. 
laubeu (lugas karó iieantherius», lugas vessző aium.])i», lugas szőlő, 
lugasra eresztett szőlő «vitis pergulanai), lugas szín «topiariumi) J 
szőlő-lugas «compltivia vitis; weinlaubea ; NySz.). 

Y. ö. szkr. lanka- ((zweig» (BR. Skr. Wb. VI : 486.). 

A melléknévi képzős higas szó alaprészének legalkalmasab-
ban dági) értelmet tulajdoníthatunk (lugas = (lágas, ágakkal bo
rított))), a midőn a ft/c > r/ hang-megfelelésre az ág, csiga, agg-, 
szeg s az n '~̂  M váltakozásra a kupa (((cranium))) és guba szók 
szolgálhatnak analógiák gyanánt (1. fönt 426.1). A ÍBuDENztöl 
•egybevetett finn lanka (gen. langan), észt Zonr/(gen. lofina) dzwirn, 
garn, fadem) szót (MügSz. 710.) azon fölvétellel vonhatnék ide, 
hogy a (ifilum»-nak ((szál)>-féle etimonja van («ezérna-s2ál»), mi 
mellett megjegyzendő, hogy a vessző, illetőleg hasított vesszőszál 
a (ifonal»-nak legkezdetlegesebb fajtája. így idetartozhatnék még 
a moxáM. lengd, lenga, mordE. Idnge, lenge ubast)) szó is (La 
mordvin a ~ a hangmegfelelésre nézve fönt a hinie czikket: 
33. sz.). 

247. Magy. madár (accus. madár a-t, plur. mada.ra-k; madár 
•Gömör-m., mader Nógrád-m.) «avis, volucris ; vogeL) (éneklőmadár 
(isingvogel)), vízi madár (cwasservogeb); madárka (madárka Károlyi, 
Haller; madirfca Nógrád-, Hont-m.) dim. (NySz., MTsz.). 

Y. ö. szkr. mandra- «lieblich klingend, redend, wohllau-
tend)); módira- 1. «erfreuend, lieblich, berauschend)); 2. «eine 
brünstige baehstelze; b a c h s t e l z e ü b e r h a u p t ) ) B,mánd-, 
mád- (prsBS. 3. mádati, mándati) cisich freuen, fröhlioh sein; sich 
ergötzen, berauschen ; brünstig sein» igei tőből (BE. Skr. Wb. 
5 : 555, 478.). 
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A rejtelmes magy. madár szónak nem ismeretes semminemű 
rokonsága, vagy egyezése a szomszédos idegen, illetőleg a török s 
keleti altáji nyelvekben. Hogy eredeti, sajátos — vagyis kizárólag 
csak erre vonatkozó — kifejezése legyen a fogalomnak, melyet 
jelöl, bajos föltennünk már csak azért is, mivel a rokon nyelvek 
omadári) nevezetei is vagy körülíró, jelzős kifejezések (mint: vogul 
tq,ulin uj = "ÉO. toyléy voi «vogel», tkp. nszárnyas állat« ; votják 
tüo-hurdo vyogeh), tkp. «tollas-szárnyas»; zűrjén lohic: «vogel», 
ettől: lohal- ((fliegen»; mordvin narmm ovogeln : v. ö. narva-
(ikölteni, kotlanii) [?]), vagy idegen szók (mint cserem, ktijil,-, kel.-
«vogel» = esuvas kájékiá.; zürj. híj dvogeli) = szkr. Irhitjia- «vo-
geli); 1. fent a f/aíió czikkben: 117. sz.; zürj. putkn, pötka «vogel« 
= szkr. patafia- nvogel))), vagy egy különös madárfaj nevének 
átvitelével jelzik az egész állatosztályt (mint: finn Untn, lapp 
loddu «vogel)) = magy. lúd, vog.-osztjákí?j?íí «gans»)- Minthogy a 
madár magából a magyarból, vagy a rokon nyelvekből jelzős, 
körülíró, vagy átviteles kifejezésnek nem magyarázható, egész ter
mészetesen kínálkozik idegen, még pedig keleti eredetének fölvé
tele. E czélból hangzásában jól illik hozzá a szkr. inundra- (a köd, 
ijödör, had, odor szavakban is mutatkozó nd > d változással), vagy 
akár a szkr. madira- (v. ö. diai. madiir, madir-kaj, mely utóbbi
nál megtaláljuk az eredeti «heblich klingendu jelentésből kifejlő
dött (imadári) («bachstelze))) értelmet is. Javallja e felfogást, hogy 
a szkr. szókincsben egész sereg madárnévvel találkozunk, mely ez 
állatok ((kedves hangját, éiieklését», vagy általában «kedvességét" 
emeli ki, aminők pl. niddaka- neine hühnerarto (ettől: máia-
((heiterkeit; erheiterndi); BE. Skr. Wb. 5 : 71B.), mada-rcuja-
((hahni) (rafia- (diebe zu, freude ami; u. o. 477.), madötkata-
<(taubei) ( = mada- + utkata- «aufgeregt, brünstigi); u. o. 479.), 
madana-patliaka- uder indische knokucki) (= mcidana- (ilieblich 
klingend, redend, wohllautend» -\-pdtliaka- (ihersager»; u. 0.475.), 
madana-qalaká- «eine drosselart, turdus salieai) (galaka- nfinger, 
zehe»; u. o. 476.) | madhu-vdna-, madhu-svara- «der indische 
kuckuck)) (— viadUu- ((SÜss, lieblich, angenehm; süssigkeit, ho
niga -{-vána- (imusiki), SKora- nton, stimmen; u. o. 494, 496.), 
madhu-gáyana- id. (gdyana- (isánger*; u. o. 486.), madhu-ghösa-
id. (ghösa- (dárm, getön, geschrei»; u. o.) | kalakantha- aeine 
wohlklingende stimme habend; nn,me verschiedener vögel: des 
indischen kuckucks, der taube und der gansn (u. o. 2 : 153.); usd-
kala- ((hahni) (tkp. <(früh tönend"), kaladhika-, kalávika- (ihahn», 
kalavínka- ((sperlingi), (ettől: kala- (deise tönendi); ÜHKENBEOK 
EtWb. 48.). V. ö. esuvas avdan ((hahmi ettől: avda- dschreien (v. 
hahn u. kuckuck))); orosz níTyx'j) (diahn)) a írliTi. (isingen» igéből, 
továbbá fentebb a harkály szó árja megfelelőjének magyarázatát 
(153. sz.). Megjegyzendő, hogy van a szanszkritban a madhu- szó-

29* 
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nsik is madhurci- (isúss, lieblich; lieblich tönend, lieblich schrei-
end»'származéka (B.R. Skr. Wb. 5 : 492.), mely szintén alkalmas 
a madár (< niadarj magyarázatára látván, hogy d felel meg iráni 
S-nek a büdös szóban is. Nem akadály itt, hogy ugyancsak az itteni 
árja alapszónak a magyarban magashangú máz mása találkozik; 
mert lehet a madár ujabb keletű átvétel más árja területről, mely
nek a sok esetben észlelhető a ~ ^ hangmegfelelés nem volt 
sajátsága. 

'•'Magy. mag (plur. magva-k, aocus. magva-t, v. mago-t; 
timagiü gyanánt» Heltai; mog( Bánffy-Hnnyad, Moldva) (isemen, 
granum; sperma; posteri; kern, samen; same der tiere; naehkom-
menschaft)) (húza-mag, árpa-mag, kender-mag, fenyő-mag) ; mag-
disznó, mag-ló nszaporítás végett tartott disznó, ló»; magvas «gra-
nattis, seminarius; kern habendu; magz-ik "semento; samen 
bringeni), magsat <(foetus, soboles, proles ; leibesfrucht, nachkom-
men, kiuder» (NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi nyelvekben: avar muh (ikorn, getreide 
(BCíiKoe xa'fiÖHoe aepHO"; TJBLAR: Avarsk. jaz. 134.) | dido 
makha, mak'/a, chinnalug makha, arcsin ma^a, mu^a, akusa 
moyJce,muki, kürin moj, ÍWM^ (locat. mu/^vá, pl. mu^vár, adject. 
murván), varkun muyjá, kubacsi miiyjie, kaitach muyjM, muyi,. 
miiya, chürkilin muyi (muyJá BBOK.), mukki, águl, tabasszarán, 
buduch, dzsek mu;^ «gerste)); cseesencz mu^ (génit. mli^in),muyk 
(EEOK.) ngerste, hafer», abadzech muyk flhaferu; ud mu dkornu 
(BEOKBBT: Kauk. Spr. 72, 76; ÜSLAR-SOHIBFNBR : Kür. Stud. 236;: 
Hürk. Stud. 187 ; Tschetsch. Stud. 68.). 

BuDENz (MUgSz. 598.) a magy. mag szót az ÉV. müni ( = 
KV. Illón) (leii) szóval egyezteti; de ennek alapértelme, mint az 10,, 
mSy, mo-^, SO. mök djunges tier, ei)> (yar-möy «ei)> : v. ö. votj. kar 
nnesti), amp-mo/f (iwelp, junger hundi), sagar-mox «junge kuhi), 
mögofi, SO. mökn «tráchtig»; VJ. lo%-mq,k «füllen», iy;-mq,k ((medve
bocsi); GASTBÍN, PXPAI), ÉO. mo^, mony, monk ((mauíwurfi) {ksLQ,.), 
továbbá az éjszaki osztjákból kerültnek látszó ÉV. mq,xi, moyi, 
moki (íjunges, liebes kind» megfelelőkből kitetszik: ((jungesu (v.'ö. 
magy. kölyök és zürj. kolk neii); votj. piiz ((eiu és ÉO. pösé^, pod'é;( 
(leier; junges tier; kindo), mi pedig kissé távol áll a mag-nak: 
(1 granum, semen» törzsértelmétől. Hívebben egyezik a külöiribözö 
(igranumö-fajtákat jelölő, az avarban pedig általánosan ((granum 
(xatÖHoe 3epHo)i> értelmű idézett kaukázusi szó, melynél a végzet 
megfelelése egészen olyan, mint a húg, beteg s más hasonló sza-
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vakban (1. fent ). Figyelemre méltó a magv- tö egyezése a kürin 
mu%v-töYél (ebben is : mur/vá-fil ngerstenkorni)). 

249. -''Magy. magas, magos «altus, sublimis, celsus, excelsue, 
arduus; altitudo; hocli, erhaben; hölie« (Higmogos «Hegy-magas u 
1225-iki oklevélben; nMogusd, mo7is« 1252-iki oki.); jnagasság 
((altitudo, höheu. — magaszt- ((exalto, sublimo; erhöhen, erliebeni) 
(felmagaztatac orzaga BécsiC); magasztal- nerigo; concelebro, 
dilaudo; magniíico, exalto, sublimo; erheben; erhöhen, lobprei-
seni> (satorokot magaztalnak ((erigunt tentoxia*; EhrC), magoxztal-
(Székelység) ((följebb emel (pl. párnát vkinek a feje alatt), fölpóczol 
(pl. rövid széklábat); fölépíti) (Moldva); magasztat- «exalto, magni-
íioo; erheben, preisen» (NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: grúz maghali, magfdath, láz maghali, min-
grél moghali, ingiloi maghla ((hocho (EBCKEBT: Kaukas. Spr. 
167.) I udöo/o nhochjlangii, thus ÍJO^O ((gross», dzsek bugu-d id., 
Iák b'ox'-tul ((hochii (USLAB-SCHIBFNBR: Kasikum. Stud. 123; 
üd. Stud. 102 ; EBCKEBT 165.). 

A-li, -la végzet mellékneveken gyakran szereplő képző nem
csak a leszgh, hanem a georgiai nyelvekben is. Az előbbire fentebb 
a csekély szó tárgyalásánál (60. sz.) idéztünk több példát, az 
utóbbira nézve álljanak itt a következők: ingiloi thhili, grúz thfili 
(iwarmi) : mingrél tliibu, szvanét tebdi id. (EECK. 175.) | ing. seveli, 
söveli, grúz soveli, sobeli ((nassn : buduch d£avi, dzsek diaha id. 
(170.) I ktibacsi silali, kaitach, eliürkilin Salali "helh): varkun .sak 
id. (167.) I ing., grúz natheli, szvanét nachili ((hell» (u. o.) | ming. 
sinthe, sinathe ((belli>: grúz sinathle id. (u. o.) | grúz, mingr. kethili, 
szvanét kethil (igut» (166.) | láz dambalí, grúz, mingr. dabali, ing. 
dabla, szvanét dambalj (iniedrig» (170.).*) A magha-li, mogha-U 
alakok képzett volta külömben világosan kitűnik az egyazon jelen
tésű ud boyo, dzsek bugu-d stb. változatokból is. Az imígy kifejlö 
georgiai alapszóhoz igen jól ilhk a magos és magasztal- közös 
^mag- elavult tőrésze, melyből az előbbi olyan képzés, mint kevés 
(hol szinten elavult a tőrész; 1. fent 208. sz.), az utóbbi pedig ana
lógiái alakulat az effélék mintájára: híresztel, neheztel-, vígasztal 

*) Ezen eredeti képzővel egybeesik némely új keletű jöve
vényszóban a török -li tulajdonságképzö, minő pl. láz x^harjra-U 
((teuer)) e mellett: buduch, dzsek, rútul, cbinnalug haha id. = 
iöi: bahali, pahali 11 tenenn, baha (ujper. öefttT̂  iipreis» és (iteuer» 
(1. EEOK. 174.). 
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s valamint ezek mellett volt híreset-, vigaszt- a magasztal- mellett 
is képződött: magasat-. 

250. Magy. magyar (moger, Hetu moger Anonymus^ mager 
DebrC, magyer CornC, DomC, mager MargL.) ((ungarus, hunga-
rus; ungari) (magej- zo, mageri kyral, magerői vgy erthyecl); ma
gyaráz- (magyeraz HorvC, DomC, CornC.) (dnterpretor, perputo; 
declaro, expono; verto; erklaren, deuten; übersetzen» (NySz.). — 
V. ö. Moüa-féptí; Theophanesnél egy 520-ban élt hún király neve | 
Marep'Ii: egy legfeljebb a XIV. századból származtatható bizantin 
forrású szláv szövegben («az ugrok kik magukat ma^er-oknak ne-
veziki); THALLÓOZX: Századok 30 : 199.) | Majeria, Mager: olasz 
szerzetesek írásában a kaukázusvidéki Ma^ar városnak és vidéké
nek neve 1314-böl és 1400-ból (1. VÁMBÉRT: Magy. Ered. 180.) | 
újgörög [j.av'cCtápiy.o cpXa)pí nmagyar aranyi) (melyben az vtC írás = 
ne; 1. Bthnogr. 7 : 33.). — Megyer helynevekben (pl. Káposztás-
Megyer, JBékás-Megyer'Pestm.egyéhen, Puszta-Megyer Nyitramegyé-
ben; n-vil\& Megér, Megeren XIII. századbeli oklevelekben); v. ö. 
Mŝ épT] Constantinus Porphyrogenitusnál a honfoglaló hét magyar 
törzs egyikének neve (De admin. imp. 40. fej.). 

Vogul: ÉV. mansi, KLV. mq,né, ALY. mans, KY. mqj7Ís,TY, 
manói, mansi a vogulok és osztjákok közös népneve; mansinis, KY. 
mqáéifáé, TV. mdnsinié, KLV. mansii «wogulisch od. ostjakischi). 

<: STIIX. mámiga- <(mensch» (tkp. «von Maiiu stammend» 
= mami-, nomin. manus <imensch, menschheit; Manu- der 
stammvater der menschenn -|- §a- dgeboren von, entstanden 
ausi)), vagy szkr. máíiMsa- omensch" (ettől: mánus- (ímenschn), 
ill. manusya-, manusía- (ímenschlich, menschenfreundlich j 
mensch; mann» (BR. Skr. Wb. 5 : 5 2 8 — 9 ; GEASSM. Wb. 
997—8.). 

A vogul mailéi és magyar népnevek egybefüggésére már 
EsauLT gondolt^); de tüzetesebben legelőször PATBUBÁNY LUKÁCS 

•*=) A M. Tud. akadémiához 1841-ben küldött egyik levele 
erre vonatkozólag a következőket tartalmazza: (((A vogulok) szirján 
határosaiknál a jogra nevet viselik, mi nagyon emlékeztet a régi 
ugor, vagy jugor névre; legalább az orosz, kinek ö hangja nincsen, 
ezt csak így ejtheti. A jogra néprül nevezték hajdan az egész tájé
kot Jugrid-núi. De nevezetes az is: az o r o s z o k a m a g y a r t 
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fejtegeti (Philologiai Közi. 7 : 953=—69.) fölhíván a figyelmet arra, 
hogy a nyelvemlékek mager, magiier írásában tükröződő régibb 
ejtés szerint a külömbözö hangrendhez tartozó a és e magánhang
zók a szónak összetett voltára mutatnak s hogy az ekkép kifejlö 
magy- előrésznek a vogulok és osztjákok közös vogul mnAsi, mq,ns 
népneve teljes szabályossággal megfelel (1. ez utóbbinak bővebb 
igazolását: Ethnogr. 8 : 2Í7.). Tényleg a magyar szó összetett 
voltára utal a megyer változat is, mely mint egy bizonyos törzsnél 
dívó dialektikus ejtés úgy érthető, hogy benne a i)i<igy-er előrésze 
hangrendjében az utótaghoz alkalmazkodott (v. ö. biis-törö, sa-ha 
= hors-töri), s'é-ha), míg a vuigy-arh&n az illeszkedés rendes szo
kás szerint elöreható volt. Más helyütt (Ethnogr. 1:290. és 8 : 217.) 
kifejtettem, hogy a magy-er utóréaze még a magy. fn'rj és ember 
szóban is lappang, lévén amaz mint a^cserM. pii-erge, p'd-i:rga 
(imanni szó mása *Ji-erj helyett való s benne az utórész : cserem. 
ergá, erga «sohni>, finn yrkd nlegény, völegény», yrkö «mann», 
lapp ir/í6', «•</« (iproeus, vőlegényt) megfelelője (L MUgSz. 517.); 
az em-her pedig oly szerkezet, mint a vogul elém-yj%lés umenachi) 
( = elém (Iatmoszféra, levegői) -\-j/alés "halandó, embem), vagyis 
összetétel, melynek előtagja a vogul elém, utótagja a /«7-nek*) 
régi alaki változata (em-her < '*em-jjer, ^em-pérj, mint ftzeder, eper 
ezekből: szederj, eperj = -^og./ípéréy_ nföldi epem és fűr el3böl: 
Mrj; V. ö. fürfi,jirji=férj-fi). így értelmezve a mugy-er tulajdonkép 
ezt jelentené : «m((7Íííí-<imöcni, vagy nmansi-Jí)) ; ez utóbbi esetben 
a, fi szónak oly alkalmazásával, mint az effélékben : haza-fi, job-
hágy-fi, polgár-fi, magyaromzági fi stb. Nemcsak az idegenek neve
zik tehát a magyarokat, vogulokat és osztjákokat közös ugor 
(jugor), ill. un-ugor nevezettel, hanem közös a maguktól alkalma
zott mami = magy-(('r) népnév is. 

Most kiderül, hogy maga a inanéi, mq,ns népnevezet árja ere
detű, a szkr. viánu^a-, vagy mánusa- (imensch» szó mása. Nem fog 
ez oly hihetetlenül hangzani, ha meggondoljuk, hogy a votjákok 
ud-murt = «Vjatka'(folyóvidóki) embem és a zűrjének komi-mort 

i s jugri-nshk n e v e z i k s m i n t h o g y a v o g u l m a g á t 
m a í i a í - n a k ne v e z i : t a l á n í g y a magyar n é v e r e 
d e t é r e i s j u t h a t u n k i ) (1. HUNFALVY: Vogul föld és nép 
47. 1.). 

•*') A fe'rj szó csaknem mindenütt a dunántúli vidékeken, 
továbbá a palóczban és Caíkszékben (ifeleség»-et jelent, mi úgy 
érthető, hogy eredeti szorosabb <ifi-ember» értelméből korán 
általános «ember»-féle jelentése fejlődött, mely a nőre is alkal
mazható volt. Mint ily «ember>) jelentésű szó alkalmasan illik az 
em-her utórészének. 
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(iKáma(-vidéki) ember» nevezetében a murt, mórt (iemberi) = szkr. 
•marta-, av. mareta-, pahl. mart <imeiisch», tkp. «sterblicher» (a 
mar- (isterbenn töböl), úgy mint a vog. ilém-iq,lés, déli kJiq,lés, kkols 
is (ímenschi), tkp. (isterbenderi) (a /(tZ-, khól- «sterben» töböl) 
nyilván az árja kifejezés fordításával. Ugyané szó jelentkezik a 
mordva (JoEDANEsnél: Merdae, BxjBEUQuisnél: Mordens) népneve
zetben : V. ö. mordv. mirda, mirde «mann». Hasonló eredetű a 
cseremiszek mari népneve, mely egyszersmind «férjet, férfiúti) 
jelent s a szkr. márya- «mann, namentlich ein junger mann, ge-
liebter, freier; (plür.) leute)) (BE. Skr. Wb. 5 : 589.) szó mása. 
Tudvalevő, hogy a népnevek leggyakoribb kimutatható etymonja 
az íiemberi) s így a fentebbiek számbavételével nem habozhatunk 
ezt a maúéi és magyar szók alapértelméül is elfogadni. Nem jöhet 
ez ellenében számba HuNFALVsnak ama véleménye, mintha a 
mansi a vogul föld egyik patakjának Mán-ja («Kis folyó") nevével 
függne össze, mely nézetnek fogyatkozásairól már volt alkalmam 
tüzetesen szólani (1. Ethnogr. 6 : 357—59.). Alaki szempontból 
figyelemre méltó, hogy a mami szóközépi mássalhangzó-csoportjá
ban az orrhang sehol nem enyészik (úgy mint pl. ^^ansi (itud* 
mellett van ydsi; ané natyai) mellett van as), mi jól egyezik avval, 
hogy az árja megfelelőben hangzó választja szét a két mássalhang
zót, úgy hogy bizonyára csak miután e magánhangzó a hangsúlyos 
szótag után kiesett, jutottak egymás szomszédságába a n és s 
(<. fi, V. s) mássalhangzók s éppen ezért az orrhang a s előtt nem 
enyésző. Az -i végzet a manéi-'bíí.xi aligha egyéb, mint az árja -a 
véghangzó változata; mert ha kópzöelem volna, a déli nyelvjárá
sokban is következetesen meg kellene maradnia. Végül megjegy
zendő, hogy a TV. manói mágashangúsága a szomszédos n-től be
folyásolt másodrendű fejlemény, úgy mint több hasonló esetben 
(1. Vogul Nyelvjár. 256.). 

251. *^Magy. makk <iglans, balanus; eicheb) (bükh-makk, 
tölgy-m., cser-m.); makk-fa desculus, quercus; eichei) (NySz., 
MTsz.). 

< Kaukázusi nyelvekben: rútul ma;^ (leicheu, tabasszarán 
ma^-yunuh id. (yurmh ((baumn)) iid mdy «eichei) (SOHIEITNTÜR), 
magna--/od(EiRCK.),\xíxm.mdg'w,mdgün-tar id. ()[od, tar «baumi) ; 
mdgii-n genitivus) | avar mÁgq, mik%, varkun, kubaesi, kaitach 
miq (kait. migla-urcul), akusa mig, chürkilin migh (migla-galga; 
•plm-. rnig'ivi), «eiche; eioheli* | ingiloi muyaj, grúz miiiya, thu§ 
iiiuy «eichei) | dido 7I«/^IH', czachur nok id. (EEÖKBRT: Kaukas, 
Spr. 56; TJSLAR : Avarsk. jaz. 132; USLAE-SOHIEFNBE; Kür. Stud. 
233; Ud. Stud. 104; Hürk. Stud. 186.). 
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A kürini marfw plurálisa fmafi'irér) az utóbb idézett forrás 
szerint: neichelu s így érthetők a genitivns szerkezetek is mint 
«arbor glandis». A makk végzetét az avar rniqq, mik/_, kürin maij'w 
magyarázzák. L. u. i. a csere és tolf/y czikkeket. — Tekintetbe 
véve a dido /ía/iíí és ezachm- nok szókezdöváltozását s hogy a -r 
pluralisképzéssel a kürinben különösen az »eichelii fejeződik ki, 
ide vonhatónak látszik az ÉO. nűfior, 10. ndjiar = ÉV. nayér 
<icedernuss» = ALY. nör unnss; cedernnss* szó is a nmakki) 
nevének a hozzá hasonlító «mogyorón-féle magra való átvitelével. 

252. Magy. manó «rossz lélek ; maluK genius, daíuion, man-
ducus" (SZABÓ DÁV., SÁNDOK IST.), "gonoszlélek,sátán» (Gömör-m., 
Kemenesalja, Székelység; Tsz.), akisértet, vagy nem egész hatalmú 
ördög)) (HoEVÁTH ÁDÁM; Nyör 17 : 50S.); viiiye u iiutml.' iihol's der 
teufel!», '/. manőhíi! <(zum íeufeb), Jiol <i vKmóhui jársz ^, hiszi a 
manó!, hol teker u munó ? uhol hordoz az ördög?)) (Nyöru. o.; 
Göcsej); íízeijények ajtaját nem őrzi a mtinó (közmond.; DUGONICS). 

< Osszét: tag. mon: dali-mnit «unterirdischer geist)) (dalié 
dunten))), vdli-mon nhimmliscber geist» (HÜBSCHM. E O . 50.), 
mandtei X3XÍ3 ngeist)) (HORN 215.). V. ö. av. mannh-, nomin. 
m.anö <igeist, sinn, gesinnungn, Vo]ta-manö »nom. propr. eines 
genius, des ersten unter den Ameíía-Bjjejita, -welcher fiir die 
lebenden geschöpfe, besonders den menschen sorge trágti) (JÜSTI 
Hb. 226, GBIGEE Hb. 298.) = szkr. manas «sinn, geistiges ver-
mögen; geist, seele (welche mit dem tode aus dem körper ent-
flieht.); BE. Skr. Wb. 5 : 519.). 

Bár a NySz. csak a múlt század végéről jegyzi fel a manó 
első adatát, nincs okunk kétségbevonni annak ősiségét, legfeljebb 
azt vélhetjük, hogy úgy mint az ármányos-nak ujabb időkig táj
nyelvi divatja volt. Alakilag magy. vianó = av. marnő, melynek az 
osBzét mon is megfelelője lehet; v. ö. a végzetre nézve: av. sarah-, 
szkr. (^iras- nkopf)) = osszét sar, siir «haupt, kopf)); av. pivah-, 
szkr. pivas «fett; speck)) = osszét fíw, fm id.; av. (jarah- ((kebleu 
= osszét qur id. (HÜBSGHM. EO. 34, 67, 46.) s az o = av. a magán
hangzóra nézve nasalis előtt: osszét don nwasseri), hon "tagn, nom 
<inamei>, k'om «wille)), zon- «wissen», yon <inennen)) = av. dana-, 
banu-, nq,man-, kama-, zan-, yyan- stb. (u. o. 8G.). Az av. manö szó
val egyeztetik a magy. mcmú-t már MÁTYÁS FLÓRIÁN (Eszrevét. finn. 
vélem. 47. és Finnít. Törekv. 19.) és KÜÜN GÉZA (Eelat. Hung. 
22.). — A vogul ménkw, ÉO. meiih (cwaldgeist, teufelu (AHLQU,), 
déli osztj. mönk (íjtink-íéle lényi) (azaz : uszellem)); PÁPAI) = pahl. 
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)llt 'mük (igeisti), mely az óper. ^maniyu- — av. iiiainyu- dgeisti) szó. 
képzése (1. HŰBSOHM. Pers. Stud. 100.). Az alvilág finn Manala 
nevét a finn nyelvészek a maan ala ((föld alja» szerkezet összerántásá-
nak tartják s a Maim mythologiai személynevet («alvilág, halál ura») 
ennek alapján támadt elvonásnak (Manalle sa^ida — Ma,naUí-lle)^ 

253. (I.) Magy, méhj méhe (miha Veszpróm-m., míhe, míhe, 
mihe Dunántúl, mihi-k Őrség) napes; bienen ; donc/ó-méh (ibombi-
lius», here-méh afucus; drohne» ; méhes (iníhis, mihis Dunáatíű) 
«apiarium»; méhész ((apiarius; bienenzüchtem (NySz., MTsz.). 

(II.) Votják mus, Kaz. mün ((biene)> ; muskal- ((honig sam-
meln, bienen pflegen». 

Zűrjén mus : maXa-mus (ibienei) (v. ö. mala-zi ((biene, wespen-
mala ((méz6s» : votj. mot ((baumhonig, süsser baumsaft») | permi 
mo» ((biene, hűmmel», bata-mos (igrosse biene, hummeli> (WIBD.). 

Cseremisz müM, cserM. mit/s ((biene» (TEOJ. 36; NyK. 
4 : 422.). 

MordvinE. m'«/is, mordM. ira'fííi' dbiene» (PAASONBN : Mordv. 
Lautl. 60.). 

< Szkr. maksa- (nomin. maksas), máksd- (nom. -á), mák-
sika- ((fliege; biene» (GEASSM. Wb. 969.) || av. mayji- ((fliege^ 
mückei), kurd mis ((fliegei), afghán mac ((fiiege» (HORN 211; 
HŰBSOHM. Pers. Stud. 98.). 

L. ANDEBSON (Stud. 315.) és STAOKELBEEa (Irano-finsk. leks. 
otn. 8.). — Jól megmagyarázhatók a rokon nyelvi alakok a számos 
esetben mutatkozó a ~ s hang-megfeleléssel a szkr. makS-, av. 
mayJi- alapján; de nem a magy. méh,e, méh szó fe-ja, mely legfeljebb' 
csak az eredeti ks mássalhangiíó-csoport oly egyszerűsítéséből fej
lődhetett, a minő a kurd mis es afghán ma6 változatokban jelentke
zik (1. fönt az éli, düh és juh czikkeket), melyek mellett még számba
jöhet e szempontból: azkv. mnga- ma<}áka'- ((stechíliege, mücke», 
A magyar s a mellette idézett rokon nyelvi alakok tehát, ha egy
azon árja szónak is másai, semmi esetre sem egységes átvételek. 
A magy. méhe magyarázatának külömben más lehetősége is kínál
kozik a szkr. máhha- ((fliegei), mákhika- ((üiege, biene» szó alapján, 
(BE. Skr. Wb. 5 : 420.), a midőn természetesen a rokon nyelvek 
((méh» szavaival nem volna semminemű kapcsolata. A hangzó 
hosszúsága benne mindkét esetben csak másodrendű fejlemény 
lehet, úgy mint a kénes és méz szavakban. — HAÍÁSZ IGNÁCZ az 
idézett rokon nyelvi alakokhoz csatolja még a finn metti&ise-, 
mesiciise-, mesüáise-f mehidise-, mehilüise-, észt mesüase- (nomin. 
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-lane), mehise- (nemin, -ine) i<biene»'szót is a íí-t is, emezt pedig 
ka változatának tartván (v. ö, metsii, metta, nte§t')a, mensii «\YaM» 
és finn joutse- «bogen» = lapp jwo/.'se-; 1. Nyör 21 : 4S2.). SETALA 
(Áánnehist. 573.) a mehise- alaprészét ^meXi- fejleményének ( = 
mordM. me.s, zürj. moS, votj. mu.it ubienen) gondolja; a 'mesiiiinm 
változatot pedig a mesi nbonign szóra támaszkodó népetimologiai 
alakulatnak. — Az ÉO. mnXi (iameise» (AHLQU.), melyet SETALA 
(u. 0.) a mordv. mcM stb. <imébi> szavakhoz von, mély hangzójánál 
fogva nem vehető szabályos egyezésnek; hanem vagy a zürj! muX 
átvétele s más fajra való alkalmazása, vagy pedig egészen külön 
szó (v. ö. erre nézve is a fent idézett szkr. mneá-, mac.áka- i<mücke, 
stechfliege» szót; BE. Skr. Wb. 5 : 604). 

254. Magy. mell (mclh) Palóczság, rneji Tiszántúl, mnj Szé
kelység) (ipectus, thorax; bnist»; mellék, mdlyélc idatus; vieinia, 
vicinitas^ confinium; seite, umgegend»; mellett «juxta, penes; 
iieben, bei», mellől «de latere, ex vieinia; von der seite, von weg», 
mellé (lad, penes, jiixta; neben, liin» ; melleslen nlateraliter, simul, 
una; an der seite, seitwárts, nebenbei» (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. ma'il, KLV. mail, ALV. mail, KV. IIK^UI (tö: 
mail-: mq,ilém, mq,ilén), PV. ma'ü, TV. moul nbrust); ; mn'il-torés 
(I neben einanderi>. 

Osztják: EO. metjél, mevél, meél nbrust; reihe, anteila; mcélna 
(inach der reihe, vfechselvreisei) (AHLQÜ.) | 10. meijet, SO. mamjel 
nbrust)); megde nvorüber, vorbein (CASTEBN) | K O . mejet; mögel 
«brust» (PÁPAI). 

Votják: Sar. moHa, msü, Glaz. mita «briist, bruststück (z. b . 
eines ochsen); wamme (z. b. fuchs-w.); brust am hemden; ,TeL 
7ml-aé,TJL mü-q,3kq, tihvnstteil, brustgegendi) (aé, q,,jkq nyorder-
teib)). — •miirds (Glaz.) «busen, brÜBte»; (Sar.) nbrust am hemde ; 
der ausgestickte od. mit münzen verzierte vorderteil des frauen-
hemdesi). 

Zűrjén morns, permi moros «brust» (WIED.) meres id. (GEKETZ: 

OP. 33.). 
Cseremisz mei' «stickerei an der hemdbrust»; meC, me^-vuj 

uende des brustbeins (jiojKe îa no^'r, peöpaMHi>), meÜ-iwldÍH nspange 
am hemdbrust (sacTeiKKa Ha rpysHi); TKOJ. 33, 34.). 

Lapp: Pite ma'üg&ffl (melhhi) nbrust; bruststück (fleisch)» ; 
Fm. rnielga, mielgga, déli midllka id. (HALÁSZ) | kolai milk i^mitte 
der brust, brustbeina (milki-taikte ((brustbein»; GENETZ Wb. 178.). 

http://mu.it
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Mordvin mdlhka, malhkená «az alsó szóles melldisz» (NyK. 
m : 195.). 

Észt mdl'v (génit, mcilve) itvogelbrust" (SBTALA: NyK. u. o.). 
Szamojéd: OS. munát, munet, müt <ibuseni) | KamS. mü', 

•mii'i id. I JurS. vm\ nin' dbusen (am kleide»; HALÁSZ: NyK 
'U : 446.). 

< Kaukázusi: avar méhed nbrusti) | akusa me)^íi:ere,]ia,i-
tacli vújkere, miyji, chürkilin iniyjári (EECK.), miyjri (SCHIEPNER), 
ruttil miiyur, tabasszarán muyar, muxur, dzsek mayjir id. | \w-
kun'mij^/íí/jV kubacsi me;y/fft id. | kabardin hgha, bgga, sapszug 
bghe, bgho, abeház n'-bgn, abadzech bghög, brrog id. (EEOKEKT : 
Kauk. Spr. 50; SCHIEFNEB: Hürk. Stud. 186.). 

Kaukázusi eredetű testrész-nevekkel már fentebb foglalkoz-
iunk a láb és -^Ipk: hom-lok szók tárgyalásánál (232. és 243. sz.); 
ilyenek még: ÉO.oy,uy «kopfi>, 10. ii^, ii,;(, 80. öy, ouy [GASTR.), 
(fy (PÁPAI) id. = abadzech oyh, abeház a'X\ ayke, akha dkopfi) 
(ERCK. 92.), ayk'ua id. (USLAR-SÖHIEPN. : Abchas. Stud. 45.) | zürj. 
íi, votj. si «haar" (jur-éi, jir-si dkopíhaard), finn hiu-kse- (nomin. 
hius) dhaar, kopfhaar», vogul: EV. sq,wés, squs, ALV. sq^u dbáren-
baar» = csecsenez cuo, sapszug c'e, abeház a-j^cv dhaari) (EECK. 
76.) I mordv. naf, nm\ cserem, iier, ner, zürj., votj. nir nnasei) = 
kürin ner (mase)) (v. ö, avar me^er, buduch, dzsek mecd, a.nima]iar, 
karata maynr, dido mali, Iák maj, kajtach mak, csecsenez mára 
(inase»; BEOK. 107.) | magy. száj (tö: szá-: szd-m, szá-d), vog. süp, 
sSp, finn suu «mund»: v. ö. arcsin sob, tabasszarán .sít, kürin, águl, 
buduch siv, dzsek siiv, abadzech ie, zi, sapszug ée, Me «mund)) 
(EECK. 105.). Igen lehetséges tehát, hogy nem merő véletlen az 
egyezés a dmelb) fent idézett kifejezései közt, vagyis osztják meget, 
inegél, zürj. mor-os, votj. mur-cía = avar méhed, akusa meykere, 
chürkilin vtiykiri, mi mellett jól érthetjük a finn-magyar nyelvek
ben mutatkozó l hang-megfelelést, mint a kaukázusi -ri képző 
(V. ö. kubacsi meyka, kabardin bglia, sapszug bghe) ismeretes 4i 
változatának képviseletét (1. fentebb az agár, bogár, hangyái és 
Jiűlye czikkeket). V. ö. a. varkun miykaj alak mellett a rokon Iák 
nyelvjárásban maj (inase» = dido mali, kaitach male, buduch meal 
id. Megjegyzendő, hogy a vog. ma'il, osztj. megél végzete már a 
szamojéd nyelvek világításában is képzőnek ismerszik föl. 

255. Magy. meny 1. dnurus; schwiegertochter)>;.2. «sponsa; 
hrauti) (szenth Katalin Ghristusnak igaz menie ThewrC); 3. dmu-
lier juvenis, neonupta; junge frau, jungvermáhite» (meniek es 
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leaniok, meniek ns azzoniok CsomaC.; menynk és szüzek Balassa) ; 
4. (Somogy-m.) menyem: «így szólítja és nevezi a bátya meg a 
néne az öccse feleségét", menyiim-dsszony nígy szólítja az öccs a 
bátyja feleségétn ; jegytis-miiny «sponsa; braut« (ÉrdyC), mihu/-
iLsszony dsponsa, nupta, nympha; niirus; braut; sch-wiegertochteru; 
menyecske (menyeske Szilágy-m.) «neonu2)ta, juvenis mtilier; junge 
fraui); menyez- nsponso, desponso; veiioben» (fp-Jiunak menezet 
zfiz MünchC); menyekez-ik (inubo, nuptias celebro; bochzeit hal
tén", m'dnyekezö, menyekző, menyegző (menekoző Moldva., menyokező 
Soprony-m., menyezgö Szatmár-m.), miinyekeset«nuptias; hoclizeitu 
(NySz.,'MTsz.). 

Vogul: ÉV. man, KLV. miin, ALV. man «scliwiegertoebterii, 
KV. mari «schwiegertochter; die frau des jüngeren brudersu, PV. 
m,an id., TV. min «schwiegertochter». 

Osztják: EO. men «schwiegertochter», me.'i-ne nbraut* 
(AHLQU.) | 10. men, ménen (ischwiegertochter» (CASTKÉN), SO. méií 
id. (PÁPAI). 

Zűrjén rnorí «schwiegertochter», ic-vion nbi-aut, junges weibn 
(v. ö. iéet (íMein, jung*, ic-en «stiefmutter; tante, mutterschwester»; 
permi iói-pi «scbwager, mannesbruder» ; "WIED.) | permi mim 
Kschwiegertochteri) (GENETZ OP. 33, 8.). 

Votják men: ici-merl, Glaz. iéi-men «junge frau, weibchen ; 
sehwágerin (die frau des jüngeren bruderszu der frau des alterenV; 
braut", ken-nien «schwiegertochter». 

Lapp: Lule maí'trtie (plur. manie') «schwiegertochteri). Pite 
manne id., déli mq,nna «sehwágerin (die schwester heisst so die frau 
des bruders) | Pm. manne, mannje, mune «sehwiegertochteri) 
(HALÁSZ) | kiidini manna, notozeroi manií «schwiegertochter* 
(GrBNBTZ Wb. 174.). ' 

Finn miniéi, észtD. 7ninij (génit. Jninijci), lív 7mna «schwie
gertochter u. 

< Szkr. ména-, múnd- (nom. -a) «weib; weibliches tiero 
(a-mená <(unbeweibt»; GBASSM. Wb 1064,96; BE. Skr. Wb. 5:903.). 

Bár a finn-magyar nyelvek közössége kifejlesztette már a 
<inurus» értelmet, nyíltan kitetszik az eredeti általánosabb <imu-
liero jelentés a magy. meny, menyecske, zürj. ic-mon, votj. iei-men 
IIjunge frau, weibchenII, illetőleg «sehwágerin)) és «braut)) (magy. 
meny-asszony) jelentéseiből, a mint a menyekez-ik is voltakép: 
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(tsich beweibeii". A zürjén-votják jelzős kifejezés egyszersmind 
megmutatja számunkra az utat, melyen a szorosabb nnurusi) jelen
tés alakúit, ezt «mulier juvenisa, v. nm. j^arvas-féle szerkezet 
maradványának tüntetvén föl az idővel fölösnek tetszett jelző 
elhagyásával. Alaki szempontból megjegyzendő, hogy a szkr. e 
előbbi ai diftongus változata, mi a meny s megfelelői közös n más
salhangzóját magyarázza. 

356. Magy. menny (viunhi uruzag HB., mvnybe KB., meniehe 
Yh-gC, menycbelel KulcsC.) (icEelum,dium; himmeli); w;t!'/jní/-/cóYOTé're-
hő, miin-kü Erdővidók, Vaa-m., Zala-m.; mén-Mi Őrség, Göcsej, Vesz-
prém-m.,Bács-m.,Hajdu-m.),wieK7zi/wíó'-/có'(Heltai,Melius, MA.) (I fűi
men; blitz, donnerstrahl, donnersteinu; menny-ég (WinklC, Csúzi, 
Faludi; Székelység, Gömör-m., Torontál-m., Bihar-m.) dcseli, sedes 
beatorum; himmebi; miinny-ütés (JordC, ErdyC, GuaryC, TelC) 
«fűimen; blitz, blitz8chlag»; münny-clörög- (mön-dó'rög líódm. 
Vásárh.) ntono; donnernu, mennydörgés ntonitru: donnera, menwi/-
dörgös (mendcrgös ménkű, möndörgüs m. Somogy-m.); menny-ország 
ncielum beatorum, regmim cselorum; himmelreichi); mennyei 

(menny, menni'BécsiG., MiinchO.) dCffilestis; himmlisch" (NySz., 
MTaz.). 

MordE. menel! (ihimmeLi (PÁAOSNBN) | mordM. menel, menil 
id. (AHLQÜ.). 

< Av, mainyu- «geist, genius; himmeL) (mainyü-tasta-
(ivon den bimmlischen geschaffen)), mainyü-süta- «vom himme 
herbeieilendu, mainyü-sasta- nauf himmlischenbefehlgemachti); 
JxiSTi Hb. 2 9 0 - - 1 ; GEISBB Hb. 295.); mainyava- «geistig; 
himmlischi) = ujper. minö (*ménö) nhimmel, paradies; sma-' 
ragd» I pahl. menük (HŰBsqHM. olvasása szerint: Pers. Stud. 
100.), mmöi (HoRNiszerint: 227.) ngeist; hímmel". 

Nem merő véletlenség, hogy szemben a szintén (icislumi) 
.jelentésű ég szóval, a mithikai és vallásos mozzanatokat tartal
mazó kifejezések a miinny <icselum» szóval kapcsolódnak: a menny 
dörög, a menny üt mennykövével, az égi birodalom menny-ország 
(talán már a kereszténység kora előtt is, mint a «dicsők, magasabb 
lények» = pahl. yaztán, magy. isten laka). Összefügg t. i. e jelen
ség avval, hogy a magy. miinny alakkal szorosan egyező av. mainyu-
{— óper. '^inaniyu-J «himmel)) jelentése a ngeist, geniusi) fejlemé
nye s benne tulajdonkép az ég személyesítve van. így megérthet
jük a mordvin rnenel! szót is, mint a finn -la, -la helyképzö mása-
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val szerkesztett képzést, vagyis mint «maimjJiAíúi»-ot (v. ö. a Kale
valában : Pdivd-ld, Kuuto-la <iNap-laka>i, "Hold-lakau = cég, 
menny)), Tuonela nTuoni laka» = «alvilág»), mihez megjegyzendő, 
hogy e helyképzönek egyéb nyomai'is mutatkoznak a mordvinban 
(pl. mordM. iiiget oyorderteiL): ijiksa «íi\r«; 1. PAASONEN: Kielel-
lisiá 9. és BuDENZ: Összeh. Alakt. 295.). V. ö. a hangzóra nézve 
fentebb a birga czikket (33. sz.), bár a szomszédos hangelemek 
külömben is érthetővé teszik a töszótag magashangúságát. A magy. 
mennye-i képzés tőhangzónak látszó bövületében talán már az av. 
mainyava- képzés rejlik; innen kerülhetett a főnévi tőbe (meniehe, 
menyebelel), a mint a főnévi tö is belevegyül a melléknévibe (merini 
e h. mennyei). 

257. Magy. mér- (mír- Tiszántúl) 1. nmetior, mensuro; mes
sen, -wágen)); 2. dzumessen, zuteileni) : kőhöz legyen mérve, neki 
legyen mérve (MTsz. I : 1435, Nyör 2 ; 554.), ütést méreget hozzá: 
dintentat ictumn (Com. Jan.). — mérték (martoké ÉrdyC.) omen-
sura, metrum, modulus; modius; pondus, libra, Vülanx; mass; 
gewicht; v^agen (mértékél- opondero, metior; aestimo; messen, 
"wágen ; abmessen, abwágen; abschátzen)); mértékletes dmoderatus, 
temperatus; massvoU, mássig, gemássigti)) — mérsékel- «mensuro, 
demetior; abmessen, abwegen)); (ujabban:) ntempero; mássigen» — 
mérel- (Csik-m.), merkel- (Falóczság), méricsgél-, méreesgél- (Csalló
köz), mércsigél- (Heves-m.), méregéi- (Háromszék), mírsekél- (Nagy-
Kúnság) (imóreget)) (NySz., MTsz.). 

< Szkr. md- (prffis. 3. mímati, matij «messen, ermessen; 
zumessen, zuteilen; erriehten, bauen, sebaffeni) (úpa-md-
njmdem etwaa zumessen, zuteilenu, sám-ma- nabmessen; zu-
messen))), md (nom. verbale) «mass» (pra-md (imassstab») | av, 
md- (ímessen; schaffen)) (fra-md- (izáhmen»), md nmass)) 
(GEASSM. Wb. 1023, 878; BE. Skr. Wb. 5 : 681, 687; JUSTI Hb. 
230—1.). V. ö. osszét ni-mdy-u7i «bemessen, absohátzen, rech-
nen, záhlen)). 

A szkr. ma- (ímesseu)) igének — melylyel már KÖEÖSI CSOMA 
egybevetette volt a magy. ??ií;V-t (1. DÜKA : K. Gs. S. Dolg. 417.) — 
egyik származéka: mdtra-, matrd- (imass, massstab» (BB. Skr. Wb. 
707—8.), mely melléknevekhez fűződve ily értelemben is haszná
latos : IIso láng, hoch, breit, dick, tief, weit, grossD stb. Tekintve, 
hogy az av. udra- <iotteri) a zürjénben: vurd <iflussotterj) ( = osszét 
urd, urdd), az av. udra- dunreine fiüssigkeit)) = zürj. ord neiter)), 
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a vogul átér, ötér «berr, fürst» ( = mordv. azoro, azSr «herr») = 
osztj. ürt, ort id. s hogy a finn-magyar nyelvek árja elemeinél első 
sorban számba jövő oaszét nyelvben az ily metathesis több más 
hasonló esetben is igazolható (pl. (irfá ddreiu = av. őrayö, szkr. 
bráyas ; arf (iflammen = av. atare-, génit, a'h-ö; vort'á ddorti) = 
a,Y. avaára; Jírf «sohni> = [ÍY. púdra-, szkr. putrá-; 1. HÜBSOHM. 
BO. 108. s fentebb az ezer czikket: 97. sz.) — bízvást fölvehetjük, 
hogy, bár a mai osszétban ki nem mutathatjuk, ezen szkr. matra-
osszétfóle alakulatával van dolgunk a következőkben: ÉV. mört, 
ALV. mq^rt nmass (M'l;pa)» ; EEOuLynál is : LV. 7nq,rt «massi> | ÉV. 
morí-, ALY. m^rű-, I£LV. wörí-, PV., TV. mqrt- nmessen)) (KLV. 
t'é m6 uiik-mürtilém nezt a földet fölmérem», TV. kiyf mq,rtém al 
(ijól meg van mérven); TV. mq,rtép nmass*, PV. martép jü nmass-
stabi) I KLY.mórtés nmassD (mortcisél mörtivés «mórtékkel m.éi:-
tékn, cim mörtasém akw'tdl naz én hosszam egy öb), cím mörtsétn 
khum övelem egyenlő mértékű ember; co MHOÜ poBHoíi MyatHK'Bi), 
mórtsénéé mörtésnám^ «mértók szerint egyenlően mértem; Ha 
pOBnÍ5 pa3ji;íiJiHJi'j)»), ÉV. 7nörts, mortés, mg,rtés (tmtSn akio' mörts 
mis = akiv' sawit «egyenlő mértékben adott nekik)); taw katcí 
mqrtés «az ö kezéhez mért», mortés xq^tél "megszabott nap)>), KV. 
mö?-f6',s (imass, gewicht, hohlmass (MípHau iiocyfla)», PV. martés 
id. II EO. mórt (imassu (si-viort ader masseu))), mortalal- (ímessen, 
wágen)), martén dseltem) (AHLQ.) | 10. mar elad- nmessen)) (CÁST-
KÉN) II zűrjén murtal- nmessen, abmessen, ausmessenn, vmrtan 
«mass-i), vturtas, m-urth «mass» (murtasa, murtüsa .«das mass 
haltendu; WIED.) || votják weríaí- nmessen, wágen)), mertask-id. 
(frequ.), mértan, mertaékon «mass, gewicht; massgerát, wage; das 
messen, wágenu, mertát nmass, gewicht)). Ezekre vonatkozólag az 
ÉV. mórt, LV. mq,rt, EO. mórt nmass)) névszói adatok kétségtelenül 
igazolják, hogy a -í nem igeképzö, mint BUDENZ véli (MÜgSz. 618.) 
s hogy hozzájuk képest az igei mört-, mqrt- alak (e h. -^mörtt-J 
denominativumnak veendő ép úgy, mint a zűrjén murtal-, votj. 
martul-, mely utóbbiak mellől hiányzik az igéből való képzettség 
esetén elvárható *mnrt-, *mert- igei alapszó. A vogul mortés kép
zés a zűrjén murtös-sél azonos s minthogy ez a képzés a zürjénnek 
sajátja (1. WIEDEMANN: Gramm. d. Syrján. Spr. 61. ós BUDENZ: 
Összeh. Alakt. 189.) legalább a képzést illetőleg kölcsönhatásra 
kell gondolnunk, mi egybehangzó azon körülménynyel, hogy régi 
idők óta zűrjének a kereskedelem közvetői a vogu'lok földén s ezen 
fogalomkörhöz tartozik a «mérték)) is. 

Ha a vogul-osztják mört, mq,rt, mart a szkr. maira- mása, 
megértjük, hogy miért nem találunk sehol a rokon nyelvekben a 
magy. mér- igének megfelelő egyszerűbb alakot. A már- mellett a 
mérték egészen olyan alakulat, mint ér- nvalere)) mellett: érték 
(ivalor)); az előbbiben a mért- elörészt csak azon esetben egyez-
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tethetnök a vogul-osztják mört, mart szóval, ha a végzetet a fas-c'k 
(fások) szóéval azonositanók, mely felfogás illenék ahhoz, hogy a 
mérték mellett is van mértök, mértek. Magát a mér- igét rokonsági 
alapon bajos egyeztetni a képzésnek biztosan nem igazolható 
vogul-osztják mört, mórt névszóval, már csak azért is, mivel emez 
mélyhangú; de hogy mi voltakép a mér , arra nézve fölvilágosítást 
nyújt a méltó (myltlio PozsC, miitan TelC.) «diguus» szó, melyet 
BuDENZ is a mer- igével kapcsol össze, mivel «vlmire méltó, vkihez 
Hi(!7tó» tényleg tkp. nangemessen, entsprechend, wozii passendo, 
tehát oly kifejezés, mint a vogul m^rtsiw «gemessen, entsprechend» 
(pl. am martsin puun /jim «magamnak megfelelő gazdag ember»), 
vagy osztják mortén odas mass habend, gemessen» (an-m. "un-
gleichi))- Itt a r-nek l változatával találkozunk s ezt számbavéve, a 
mél-t-ó képzését a ?Ker-hez képest BuDENzzel együtt olyannak tart
hatjuk, mint s.fél-t-ö (dwas zu fürchten ist») szóét; mindenesetre 
igei benne a mélt- alaprósz, mi a melt-at és mélt-atlan képzésekből 
is kitetszik. Az ekkép kiváló *mél- (=• mér-) immár mint gyako-
rító, vagy denominativ képzés az árja ma- nmesseni), illetőleg ma 
<imassi) szóval vethető egybe (v. ö. az utóbbi esetre nézve fentebb a 
gázol- és csűr, csőről- czikkeket: 12.4 és 73. sz.), a midőn magyará
zatot nyer a méltó mélyhangúsága is, melyet az alakilag különvált 
í?iér-ben nem védett meg oly állandó képzés, a minő az előbbi 
szónak végzete (v. ö. egyébként az S ---J é hangmegfelelésre nézve 
a név, kény, édes, ének, -dég : addéy czikkeket). JBefolyással lehetett 
a meV- < *m él- alaki változásra különösen a szláv mSriti «mes-
sen» (mellette: mér a (imass"), melynek egyik származéka, amércse 
(= mérica) nscheffel, getreidemassu már a müncheni nyelvemlék
ben található régi szó (1. NySz.); továbbá a becs-méres, becs-márel-
ben fönmaradt régi magyar mér névszó, melynek fentebb (27. sz.) 
másnemű eredetét láttuk.'*') Már a magy. mér- hatása alatt kelet
kezett ugyanily hangváltozás a mérföld a régi mély-föld helyett.*-
Nem lehet szó a meV-nek egyenes szláv eredetéről, mivel a szlávbol 
átjött igék mindannyian -l képzővel vannak szerkesztve (1. Nyör 
25 : 113—116.) s mivel szláv eredetű igéből mérték, mérsékel-féie 
képzések nem alakiílhattak. 

258. Magy. méreg (tő : mérge-: acc. mérge-t, plur. mérge-k) 
1. "venenum, virus; gifts; 2. «furor, ira; zorn, árgeri) (étetö-méreg 

*) Az ottan idézett pahl., ujper. mar «zahli) szónál talán még 
alkalmasabb az egybevetésre: perzsa [j.ápi<;,pontusi \iÁpriz «men-
sura liquidorum)) = örmény mar i<mas3 für ílüssigkeiten)), melyet 
HÜBSCHMANN pahl. ^ i S r = *-mő,hr = óperzsa hnad-^a, fölvételével 
a szkr. mdtra- «maass)) szóval egyeztet (Arm. Gr. I : 192.). 

Munkácsi B. Árja és kauk, elemek. '-''' 



4 6 6 ÁKJA És KAUKÁZUSI ELEMEK. 

«toxicum, venenum, pharmacumi), kígyó-méreg nvenenum serpen-
tis)>, köröm-méreg (iparonyehia))); mérges (mérges Oraég, mörges 
Somogy-m., mőrgös Baranya-m.) (ivenenatus, virosus, virulentus; 
iracundus; giftig; zormg» (mérges pók, kígyó),- mérgei- (Három
szék), mérgít- (mörgít- Baranya-m.) "mérgesít, haragíti); mérged-
(Csallóköz), mérgedzik, mérgiíl- (Székelység) "mérgesedik, méregre 
fakad)) (NySz., MTsz.). 

Finn myrkky «gift)), myrkytta- «vergifteni), myrkyüise- «gif
tig)) I észt mürki (nomin. mürk) (igift)). 

Lapp : Fm. mirkko ngift)) (WIKLUND : ürlapp. Lautl. 246.). 
< Osszét: dig., tag. mai-g «gifti) = av. mahrka-, pahl* 

marg (marglh), ujper. marg, merg, balüéi mark, kurd merk utód; 
seuohe» a mar- dsterbem) töböl (HŰBSCHM. E O . 48 ; HORN 219; 
GEIGEE Bal. 135.). 

A finn és osszét alakok egyezését KLAPBOTH vette legrégebben 
észre (Asia Polygl.), az észt adatot pedig PAEEOT (Eri. No. 28.) csa
tolja legelőször hozzá. A magy. méreg egybetartozása az osszét 
marg szóval szintén régen, már DANKOvszKYnál említödik (Magy. 
Nemz. Maradv. 20.), utána BEDÉLYinél (Spr. d. Stammverw. 8.). 
MÁTYÁS FLÓEIÁN (Finnít. Törekv. 28.) az av. mahrka-ieb irányítja a 
figyelmet, melyet hibásan fordít «venenum»-nak (JusTinál: ntod; 
todsündei); Hb. 230.). Ujabban TOMASOHBK (Ausland 1883 : 706.1.) 
ír a szóegyezés egész köréről; 1. még: Ethnogr. 5 : 20, 177; NyK. 
24:128. — A magy. méreg eredetibb alakját a mérge- tö s a nyelv
járási mörges, mérges alakok tükrözik, melyekben a magánhangzó 
alkata a szokott a ~ ; hang-megfeleléssel hívebben felel meg az 
iráni rövid a-nak. Egészen hasonló viszony van ezek közt is: magy. 
kénes, kincs és pahl. gang, magy. méz és av. madu-, szkr. madhu-
(1. u. i. 210. és 259. sz.). A finn y = árja a hangmegfelelésre ana
lógia: finn pyrstö, pursto (icauda (piscis, v. avis)" = Si\. parsti-
(1. fent a/arcso/c czikkben); v. ö. még finn köhcí «husten» = 
szkr. kdsa- iá. (1. u. i. 217. sz.). A lappFm. mirkko finnből való 
jövevényelem. 

259. (I.) Magy. méz (míz Tiszántúl)' nmei; honign ; lép-méz, 
lépes-méz ofavus, favummellis; scheibenhonig)), nád-méz naaccha-
rum; zuoken); mézes «mellitus, melleus; honig-)); (Lozsád) nédesi) 
(mézes alma, szilva); mézel- (Udvarhely-m.) nmézzel édesít)) (NySz., 
MTsz.). 

Mordvin med! «honig)) (PAASONBN: Kielellisiá 21.). 
Finn mete- (nomin. mesi, génit, meden) dhonigi) | karjalai 
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tnede- (nomin. mezi) \ TÓt -mete- (nomin. mesi) \ észt muzi (génit. 
mee) | vepsz m'^eéi (plur. mkdid) | lív me'^M (génit, mh'd, part. 
jn*áía,'; id. (SETALA: NyK. 36, 403.). 

Lapp: Lule mieta nhonigo | Pm. mietta (génit, mieűa) 
(ímeti) II Idldini miit, notozeroi 7iiieht dhonigi) (GENETZ Wb. 
172.). 

Zűrjén ma «homgi) (puöm ma (imet», ma-éis ii-wachslicht», 
ma-zi (ibienei)), maa dhonig-», maal- «mit honig beschmieren od. 
versüssemi —mal'a: mal'a-mus, mal'a-zi dbiene, wespei> (WEED. ; 
tkp. dmézes méh, darázsi)) j permi ma. ((honign (ma-élé "wachs-
kerzei)) — mal'a-mus dbienei) (GENETZ O P . 32, 33.). 

Votjálí mu, Kaz. mü «honigi) (suso viu «scheibenhonig)i; 
mu-sur, Kaz. mu-sé- dmet"). — mell (Sar.) dbaumhonig, süsser 
baumsaft)) -—• mqj-si, Kaz. maj-sé dhummeh). 

(II.) Vogul: ÉY.ma'i (tö: may) «honigii, ma'i-vit i<meti), 
mayin, mayin dmézes» (mayintep dmézes étel»). 

Osztják: ÉO. mavé dhonig» (mavé-verta voi «biene)), tkp. 
dhonig-machen-tieri)), mavén dhonig-n (mavén úan <'pfefEerkuchen, 
lionigbrodi); AHLQ.) | 10. mag dhonigi) (CASTBBN), KO. meü: nar 
vieü dCHpoít caxapTj; nyers, nedtis czukor» (PÍPAI). 

Cseremisz mü, oserM, mii, mü dhonigi) (NyK. 4 : 422.), mű-
kinde dpfefferkuchen (npaHHK'Di; TBOJ. 36.). 

< Av. Tiiadu- dhonigii = gzkr. mddhu- «süss, lieblich 
schmeckend; süssigkeit, süsser trank u. speise, met; honig)) = 
osszét: ia,g. mid, mid, dig. mud, mut dhonig, meti) (JTJSTI Hb. 
225; HüBsoHM. BO. 50, BE. Skr. Wb. 5 : 483.) = szláv medü 
dhonig, met)), német meth stb. = kaukázusi: kürin med (plur. 
méter) dsirup)) (USLAR-SOHIEFNEB : Kür. Stud. 234.). — V. ö. 
•osecsencz mito^, thus moc. Iák nic dhonig)); innen: ud mnca, 
thuB macri, Iák nicum, nacusa, and mitca, karata mitcab, varkun 
mizi-ziv, íiihiLcai midi-ziv dsüssn, melyekben a z, c nyilván az 
•árja íZ/í ('(j; fejleménye (SOHIEFNEE : Ud. Stud. 105; Tschetseh. 
Stud. 68; EEOKBRT: Kauk. Spr. 173.). 

(11.) Pahl., pázend mai, ujper. mei (cwein)) = av. maőu-
(HüBSOHM. Pers. Stud. 199.), melyet DABMESTETBE a hagyomány 
alapján ugyancsak dbom-nak jelez Aveszta-forditásában, míg 
HoBN szerint (225. 1.) a pahl. mai nweini) szóban az av. madu-
(ihonig)) ( = Bzkr. mádhu- id.) és av. mada- nrauschtrank)) ( = 

30* 
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szkr. m''ida- id.) alakilag összeesvén az utóbbi jelentés az előbbit 
kiszorította. 

Az észt és esszét alakok egyeztetését már PAEEOTnál találjuk 
(Eri. No. 28.). Ujabban utalnak a viszony tisztázásának kísérlete 
nélkül az indogermán egyezésekre : AHLQUIST (Kultw. 43.), THOMSBN 
(Einfl. 2., Berör. 200.) és ANDEESON (Stud. 67, 194.). SOHRADER 
abból kiindulva, hogy az osztatlan ösi indo-germánság méhtenyész-
téssel nem foglalkozott, lehetségesnek tartja, hogy a finn-magyar 
(imézi> szavak szemben az indo-germán megfelelőkkel eredetiek s 
épi:en a ^medhu- {= szkr. mádhu-, av. maőu- dsüsser trank, met))) 
ítalnév volna jövevény (Sprvgl. u. Urgeseh. 464, 465.). Eredetinek 
igyekszik bizonyítani a méz-e,\, és társait HALÁSZ is (Nyör 21 : 337— 
41.); de itt kifejtett okoskodása iránt már SBTÁLÁ kifejezte bizal
matlanságát (NyK. 26 : 403.). Helyes megjegyzés az utóbbitól, 
hogy a vogul ma'i, osztják maij, művé alakok a többi finn-magyar 
(imézD szavaktól különválasztandók; bár nem kell éppen a finn 
makea "süss, lieblich» szóhoz magyarázata czéljából folyamod
nunk ; a mennyiben elég jól megmagyarázza az alaki eltérést a 
pahl. mai (= av. madu.-) alak, melyhez képest a vogul ma'i (may-) 
azt az átmeneti hangot tükrözi, mely az óperzsa és zend á-ből az 
ujabb nyelvjárások h, illetőleg i =• y fejleményéhez vezetett 
(1. HÜBSOHM. Pers. Stud. 200.). Szakasztott ilyen eset még: ÉV. 
a'ir, PV. air, LV. air, TV. our oeuten) = szkr. üdhar, görög ood^ap, 
ófelném. üta7\ ujfelném. euter = mordv. odar, cserem, vodar,. 
vadar, finn udar (utai-e-Jid. = zűrjén vora, votják 7:ora, vera id,. 
(1. NyK. 27 : 158.). Az ÉO. mavé, meii alakokban a v eredetibb y 
kiestóböl származott hiatus pótlója. Az ujabb iráni alak változatá
nak vélem most a cserem, mü, mű alakot is, minthogy egyébként 
a finn-mordvin d (t) szóvégnek a cseremiszben is d (t) szokott 
megfelelni, mint pl. mordv. kdd, ked' dhandi), finn kdte- (nomin. 
kasi), magy. kéz = cserem, kid, kit, ket \ mordv. ved, veid (cwas-
seri), finn vete- (nomin. vesij, magy, víz = cserem, vid, vit, vüt | 
mordv. éada, sado dhundertn, finn sata, magy. száz = cserem. 
südö, süde stb. (1. NyK. 27 : 136.). Tanulságos a vogul-osztják ma'i, 
mavé az iránságra nézve jelentés szempontjából is; mert azt mu
tatja, hogy a pahlavi korban dívott még a <ibor» mellett a szkr. 
mádhu- és osszét mid^ mud jelentéseiből következő eredetibb 
«méz»,Yagy (iméhsörn-féle értelem is. — A többi finn-magyar 
alakok közös árja jövevényszónak magyarázhatók. Hogy a szó ere
deti területe emitt van s nem mint SOHEADBE vélte a finn-magyar
ságban, bizonyítja a szkr. mádhu- kiterjedt jelentésbeli ágazása, 
melynek a «méz» csak egyik hajtása. 
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260. Magy. mező (7ne^z^v YirgC, me^zó KulcaC, mezzejiln 
Gvadányi; meí^öVeszprC, líulcsC.; rnezz'Vi Eépcze-mell., meszii, 
mezzü Göcsej, Őrség) ncampus, riis, ager, prattim, fundus, ter-
ritorram; feld» (kenyér-mező «ager; ackem, leíjdö-mezö «pa-
scuum; wiese» ; szdntó-mezö narvumi); U'r-mezö «campus, pla-
nitus; féld, ebene»); /íte îei "campestrís, rusticus, agrárius, rura-
lis ; feld-»; mezőség «locus, campestris, planities; ebene« (NySz,, 
MTsz.). 

Votják mu-éem «erde, land, gegeiid" (áksej-miizcm nland, 
reich, fürstentum», kijir-muéem «fremdes land, auslandu, mMáfim-
vil (loberflache der erdeo)- —inu «erde» (kartojjka-mu. nkartoffel-
feld», éaróé-mu urübenfeld; reutgrund, rodekndi>; mu-vir «hügel, 
anhöhe; tífer; inseli>). 

Zűrjén mw nerde, erdboden; féld, land» (vig-mu «gut, land-
gut, landbesitzi) ; mu-vü (dand, féld; erdobei-fláche»); nnin «exá-, 
érden-, irden-u, rnusa idand-, erd-, landes-, landischi> (WIED.) 
permi vni nerdei) (GBNETZ OP. 33.). 

Vogul: ÉV. ma (locat. ma-té, plur. md-t, dual. may-V), KLV. 
wiis (birtokosragokkal: mé'fém, mején, mByat), ALV. mS, KV. me 
(loo. me-t; hírt. vioyéni, m&yén, vwi-at), PV. mö (birt. m&m, mön, 
mioyat), TV. ma (translat. mawú) cerde, land»; ÉV. ma-pim, ma
jáim, LV. möítt (ivolki) (tkp. nleute des landes»); majin, méyén «zu 
einem lande gehörig, land liabendn; W^.mayéj- «siehniederlassen, 
einen ort in besitz nebmena. 

Osztják: ÉO. mi, iiiiw, mü, mu «erde, landu, min «von érden 
(AHLQU.) I 10. meg, me-/ «ton, erdei> (CASTnáN), SO. mö^, FO. mögh 
«erdei) (PÁPAI). 

Finn maa, észt ma «erde, landn. 
Cseremisz műlánde, melande, cserM. mülánde, müldnda (NyK. 

4 : 422.), mllandé [Tnoj. 34.) «erde» (v. ö. a -lande, -lande végzetre 
vonatkozólag: votj. tud «feld, ackerfeldw, zürj. lud "wiese, wald-
v/iese, weide, weideplatzi) és ószláv lenda: ószlov. ledina nterra 
inculta)), orosz Ijada, Ijadina amit jungem holze bewaehsenes 
féld)); MIKLOSIOH: EtWb. 164.). 

V. ö. szkr. maki-, maid- «erde, land, reich; boden, grund, 
erdbodeni), tkp. (igross)) (nőnemű alakja a szkr. mah- "gross, 
gewaltig; reichlicbi) = av. maz- ugrossi) melléknévnek; BE. 
Skr. Wb. 5 : 610, 666.). — A votj. mu-éem utórésze: ujper. 
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zamí., zerrii (pahl., balücí zamík) «erde» = av. zem- (nomin. zao, 
génit, zem-öj «erde», szkr. '̂ma nauf der erdei; (HOBN 148.). 

Az osztják 7neg, mex, vog. mö/', may- alakokhoz egészen ha
sonlók a k a u k á z u s i nyelvekben: avar megh «erde)) (ERÜK.), meg" 
{T^\-ax.még'ál) «jegliehes als garten od. fald bebaute land», dido 
mighi (iweideplatzi) ] csecsencz muo/Ji «érden, abcház my^y (laoker, 
feldii (EEOKERT: Kaukas. Spr. 58, 148; USLAE-SCHIBFNBR: Avar. 
Stud. 163 ; Abchas. Stud. 59.), melyek mindannyian jól érthetők 
a szkr. mcűi-, mohi- szabályosan következő ^may-, '>^mayi- előz
ménye alapján (v. ö. gör. [Lé-fa; 1. UHLENBBOK: BtW. 220.) az 
ismeretes gyakori a '^ d (e,o) hangzó-megfeleléssel. Ezek sze
rint a finn maa is ^maya helyett valónak veendő, úgyszintén 
a kopott végzetű magashangúnak vélhető zürj., votj. mu, valamint 
a cseremisz mű-lánde, me-lande szintén magashangú előrésze. V. ö. 
mindezekhez: tavgy. szamojéd mou «erde» (HALÁSZ: NyK. 2 4 : 
446.). — A magy. mező, mint dialektikus mezzü, mezzüö változatai
ból is következik, ezeknél többet tartalmaz''') s bizonyára a votj.. 
mu-zem összetétellel azonos, vagyis mez-zö (< ^meh-zö) utóelemé
ben = av. záo (I erdei) (vagy akár m> v s folytatólagos enyészet 
fölvételével: av. zem-). Efféle összetételeknek tetszenek a fent 
idézett alakok mellett a következő kaukázusi hasonlatok is: karata 
medő (iweideplatzi),grúz mitca, ingiloimiícaj «erdei) | varkun mítsai 
(lerde)), dido moca, 7noci «ackerfeld)) (v. ö. még e képzéseket: 
arcsin mocör (iweideplatz)), varkun viicHl «wiese)); EEOK. 40, 58, 
148, 150.). — Előbbi nézetemtől (NyK, 27 : 158.) eltérve most 
különvalónak tartom a mordv. moda «land, erde, erdboden» szót 
(v. ö. ehhez: cserem, müdo-vuj «erdhügel; 3eM;iiHHHaH KoiKa)) 
TEOJ. ; vuj nkopf, spitze»), melyet alkalmasabban lehet a pahL 
mata ( = av. danhu- «bezirk, land, gegend") szóval egyeztetni*'*') 
(GEIGER Hb. 254.); v. ö. a d-re nézve: mordv. sede, sed' <ibrücke)> = 
szkr. sétu-, av. haetu- id. s a mordv. o-ra nézve fentebb az esik 
czikket (91. sz.). Ide tartozónak látszik ellenben a mordvinM. mas-
tdr, mordE. mastor nland, erde» (pl. caci mastorom nmein geburts-
landi), mastor alga aunter die erdei); PAASONBN Mordv. Volks-
litteratur 1:12, 18.), mely olyan összetétel, mint zűrjén mu-tor 

*) A szkr. maht- «földi) szóvá,! hozta kapcsolatba a mező-i 
MÁT'SÁS FLÓRIÁN is (Nyhas. 17.), úgy vélekedvén, hogy na h átmehet 
0-re, mint szkr. sahasra- = av. hazanra-«. 

**) Számbajöhetnek az av. mata (tő: matar-), szkr. matá 
(tő: matár-) «mutteri) pahl. mat, osszét-tag. mad, mad, dig.. 
madá, madci változatai is; mert ép úgy mint a vogul énekekben 
mindig, «föld-a«?/aD-ről (Ma anküw) van szó a szanszkritban is: 
matdr-=prthiví- oerdei), tkp. nmuttererden (BE. Skr. Wb. 5:699.).. 
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(dandstück, feldatücki) (Y.ö.ma-dör «boden, hausboden* és votják, 
Mu-dör mythikai alak), vagyis utórésze a zűrjén tor «glied, stück, 
teili), előrésze pedig talán szkr. wa/íi-iráni változata, vagy pedig 
a kaukázusi alakokkal (varkun mwsa (Ierdei) = ud ??IMS«. ' uplatz, 

stellei),': SCHIEFNEE: Ud. Stud. 188) függ össze. — Bizonyos, hogy 
a votják ?ri./i« dfussboden, dielen (melyből: /HMÍÍÍ «nieder, auf die 
erdei), miizis (iherauf, von der erde empor», muzin «auf der erde 
unteni)) nem a TOW nerde)) teljesebb mása; de hogy mi voltakép, 
homályos ; lehet hogy a mordvin mas-tor előrészének mása. Külö
nös a votj. mud- ngraben, wühleni) képzés is, mely talán ana
lógiái utánzás; v. ö. gu ngrube)) és gud-, gudji- «graben)i (1. fönt 
133. sz._). 

Világosabban láthatunk az akkalai lapp mant (génit, mand), 
notozeioi matt (gemt. máddj dand, erde», Pm. madde nder in-
nerste teil des festen landes, 8Üden))Szó esetében (GBNETzWb. 175.), 
mely megvan a finnben is így: mantu «szilárd, v. szárazföld)). 
Ezeknek viszonya t. i. a finn maa oerde)) szóhoz olyan, minta finn 
suu (imund)) és ter-lapp ctmt (génit, -tíge), kildini cont (génit, -tey), 
notozeroi codd, Enare éuud, Fm. codda, Lule ftíotto "speiseröhre, 
schlund)) szavaké (GBNETZ Wb. 67, és WIKLUND: Urlapp. Lanti. 
313.), mely utóbbiak mellett a finn sím-nak pontosabb megfelelője: 
déli lapp cuiüwq ngurgel, keble)) (HALÁSZ). Emitten a végzet a finn
magyar -nd kicsinyítő képző (lapp cont = vog. sünt, magy. szád; 
1. MUgSz. 267.), a minek a finn maa-hoz képest a lapp mant, finn 
mantu is vehető. 

261. Magy. mirigy, mirigy (meregy DomC, merig, merigy 
TelO., Pázm., mérigy Heltai; mirvigy Bács-m., mörvigy Bars-m., 
mörvény'RorA-ra.) 1. "pestis; pest» (adug auagy merigii TelO.; 
.íiragadó dőgős mirigy: pestiscontagiosa)) Comen.); «süly,dögvészD 
fda mirigy essék belédh), «a mirigy fojja hé a torkadotn Székely
ség); 2. (cabscessus, apostema; glandula; geschwür)> (ameregg kelé 
ev torkában)) DomC), napró, mérges kiütés a testen)) (Bács-m.), 
«kis csomój mely kelés támadásakor a hozzávezető fájós ínon 
keletkezik)) (Háromszék, Csík-szék); 3. «mérges, haragos)) (Székely
ség);/Mfosá-ireiric/í/ Kscrophula, ganglion)), torok-mirigy; mirigyes 
Kglandulosus, apostematicus)> (umirigyes döghaláln Pázm.; NySz., 
MTsz.). 

V. ö. av. mára-, mára- «tod)) (ebből: mar- (isterben)>) = 
. szkr. mard- ntod)), mdra- «tödtend, vernichtend; tod, pestilenz; 

tödtung)); mari-, maraka-, mdrika- nBeudhe, pesíilenzi) (JÜSTI 
Hb. 228, 231 ; BE. Skr. Wb. 5 : 565, 736—8.). 
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A miiigy előrésze különösen régi me'rigy s tájnyelvi mőrvigy 
alakjában egyező a méreg, míreg, mörge-s szóéval, melynek fentebb 
az iránság torén osszét marg ((gift», av. mahrJca-, pahl. inarg (itod» 
másait mutattuk ki (258. sz.). Ez utóbbiaknak jelentése is igen 
közel áll a mirigy (ipestis, süly, dögvész» szóéhoz, figy hogy kap
csolatot sejthetünk a két kifejezés közt olykép, hogy a méreg és 
mir-így, mőr-vigy szavakban a tő azonossága mellett csak a végzet 
volna külömbözö. Alkalmas volna ez utóbbinak magyarázatára az 
árja -varit- (szkr. nom. -van, -vat) képző (pl. szkr. Mga-vant- nhaa-
rig», Jdranya-vant- «goldreich», qáci-vant- (ikráftig», pad-vdn-
(ifüssehabendn; SbV.puÖra-vant- (imit söhn6n|versehen», pusa-vaűt-
«mit kopfputz versébenI), visa-vant- «giftig», Űiaésa-vant- «peini-
gendi); 1. WHITNEY: Ind. Gramm. 44-9; JUSTI Hb. 376.), melylyel 
szey:ke37Áve'^mara-vant-,*'mára-vant-«halálos, halálthozc (betegség 
V. kelés)I) a mer-égy, mör-vigy (ebben: gy < d = nd) előképének 
tekinthető.*) Azt is gondolhatjuk, hogy a mőr-vigy afféle összetétel, 
mint a hagy-máz s utórésze valami elavult eredeti, szó : v. ö. erre 
nézve zürj. iníl oschwáre, geseli-wür, verhártung (im körper))) = 
lapp mdkta "tuber, grumus)); az m>v változásnak példái hasonló 
helyzetben körtvcly (1. fent 228. sz.) és márvány (ném. marmor). 

262. Magy. mocsok (accus. mocsko-t; möcsüg Eábaköz) «ma-
•cula, sordes, squalor, labes; schmutz, íleck, mackel, unflat)) 
(fűl-vi., pij)a-m.J, mocskos (muoskas Szolnok-Doboka-m.) «maou-
losus, sordidulus; schmutzig», mocskol-, mocskond- «maculo, sor-
dido, fcedo, contamino; beschmutzen, befleoken)), mocskolód-ik, 
(Ráxomazék) mocsolkod-ik ((maeulor; bescbmutzt werden)) (NySz. 
MTsz.). 

< Kaukázusi: rútul mucakha, czachur muca^-ta, águl 
m,ucu, muci, tabasszarán muóu, viic-ri, kürin mici (ÜSLAB-
SoHiEP.), midce (EECK.), buduch mM£, dzsek midM, sapszug 
mezaye adunkéi)) (pl. kürin viici jif "dunkle naoht))); chinnalug 
midSa, szvanét ??ieŝ fi dschwarz)) | avar héca-b (plur. héca-lj 
«dunkel)) (pl. bécab-roh nfinsterer wald»), becM iidunkelheit», 
and, karata beée-dir usch-warz)) (EROKEBT: Kaukas. Spr. 162, 
172; UsLAE-ScHiEFNEB,: Kür. Stud. 235, Awar. Stud. 155.). 

BuDENz (MUgSz. 292. és 627.) több példával igazolja, hogy 
a (ifekete, sötéti> és (imoesok)) jelentések váltakozása közönséges 

*) Megjegyzendő, hogy középperzsában az av- vant- képző
nek nomin. alakja -vand, pl. pahl. amavand (istark», arvand dstark, 
schnell)), darvand dungláubigi) stb. 
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jelenség egyazon szók értelmi fejleményeiben s így nincs semmi 
akadály, hogy a magy. mocsofc szót ne azonosíthassuk a vele egé
szen egyező hangalkatú rútul nmca/c/icí iidunkeli) szóval, melynek 
eredetisége a kaukázusi nyelvterületen bizonyos (v. ö. a kauk. ala
kok c-jének eredetére nézve: andhoti ndunkeli)). Bízvást vonhatjuk 
ide a BüDBNztöl rokonított finn museva ndunke], schwái'lichH, 
musta Bscli-warz)) szókat is, melyeknek s-je eredetibb s (< c) he
lyett valónak vehető. 

263. Magy. moh, mohó «hirtelen, gyors, sebes, nagyon kí
vánón (SzD.), (lavidus, cupidus, appetens; gierig» (Sí.); mohon 
(Székelység), mohón^ «avide; gierig* (one akary 7wo/t lenned mynden 
gyenyerküdethez" ErsC.; mohón eszik, iszik, olvas, neki esik, neki 
kap, iparkodik); mohsdg, mohóság «aviditas; gier, gierigkeitu 
(NySz., MTsz.). 

< Szkr. múhu nplötzlich, augenblicklich, im nu»; 7núhur 
id. (muhur-gír nauf einmal verschlingenda ; GBASSM. Wb. 1052; 
BE. Skr. Wb. 5 : 845.). 

Nem az uaviditasi) a ??!o/tü-nak első rendű és fegföbb fogalmi 
alkatrésze, hanem a «hirtelen gyorsasági), melylyel valaki valamely 
cselekvéshez fog; ezért jól értelmezheti SZABÓ DÁVID a nhirtelen, 
gyors, sebes)) kifejezésekkel is. Alaki szempontból megjegyzendő, 
hogy a szkr. h rendesen gh fejleménye (1. WmTNUY: Ind. Gramm. 
23.) s hogy az M ' ~ O hangmegfelelésnek hasonló esete a holló szó
nál is tapasztalható (1. fent 165. sz.). '— Kevésbé illik a magy. 
mohó-hoz az av. mosu usehnell, rasch, alsbald» = szkr. maksú 
(leilend, schnell; (superl.) sehr eifrig; (adv.) rasch, baldi) (GEIGBE 

Hb. 302; GBASSM. Wb. 969.), bár hasonló hang-megfelelés a magy. 
méh szónál kínálkoznék (1. erre nézve fent 253. sz.). 

264. *Magy. mórágy: dsilva regalis Mooragy nuncupatai) 
{1267-iki oklevélből: MUgSz. 630.). 

Lapp: Lule muorra (plur. muora') «baiim, liolzi), Pite mörra, 
mürra (möra, mura), í 'm. muorra, muora, déli muora, muorra, 
muore, miiq,ra (plur. muor') id. (HALÁSZ) | téri 7nírr, kildini 7nÜ7-r, 
notozeroi muorr, akkalai mur id. (GENETZ Wb. 176.). 

< Kaukázusi: Iák 7nurh (plur. murh-ru), mw/ «baum» 
(UsLAR-SoHiEFNEB: Kasikum. Stud. 126; BROEEET: Kaukas. 
Spr. 44.). 

Jó okkal véli BUDENZ, hogy az oklevélbeli mórágy valamely 
fának nevétől olyan képzés, mint Füzegy, Szilágy, Szilvágy, Egregy 
atb., a midőn a kifejlö alapszónak mása gyanánt tekinthető az itt 
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idézett lapp szó ; de eltérő jelentésüknél fogva nem a zűrjén mir 
iistumpf, baumstumpf; stütze; bildsáulei) — votják mirk (istumpfe 
seite od. ende eines scharfen gegenstandes;,klotz, baumstumpf« 
(v. ö. permi ?)7eröí «baumstumpf») s nem az ÉV. müyér, jiw-7nü-j'ér, 
ma'ir, KLV. mciir «fatuskó, sulyob), melyekkel BUDBNZ a magyar 
szót szintén egybeveti. Tekintve, hogy több más fanév is került a 
magyarba s vele rokon nyelvekbe a kaukázusi területről, bizvást 
ilyennek vehető a czímbeli szó is, melynek a Iák mtirh hangzásá
ban pontosan megfelel (v. ö. ár = osszét aij, szkr. arqha-; l. fent 
11. BZ.). 

265. Magy. mű (tő: műve-: plur. müve-k; miel nmü-veli) 
VirgC.; méhel id. Gyöngyösi; ínyre, mibeli a régi nyelvben; mív 
Palóczaág) 1. nopificium, artificium; handwerk» (u semmi mester
séget, auagy miuet nem tmU, akit műre, kit kalmarsagra tanitanak», 
azaho miuet tanvltaU); 2. «opus, fabricatum; werk, fabricata 
((magy drága myvetJí zereztete, egy feredaw hazat», «mÍ7id ez egy 
mű, egészes merő aranyhoU); 3. nfactum, opus, opera; arbeiti) 
('araní/-mí'í (igoldarbeit; goldwerk», ezüst-mii dsilberwerki), csijike-
mü, fa-mű,varga-inü dschusterhandwerk)), szölö-mü «weinbau)); 
műhely: mé-hely Veszprém, Torontál, mihely, mí-hely Eábaköz 
«officina, fabrica; "werkstatt»); miives, míves (kö-mies, kö-mijes 
Székelység, kii-míes Göcsej) noperarius; artifex; cultor, elaborator; 
arbeiter; handwerker; bearbeiter, bebauer)) (ács-müves nfaber; 
zünmermanui), arany-miíves ugoldarbeiteri), kő-műves «steinarbei-
ter; maurer», föld-míves, mező-műves, szántó-műves «agricultor»); 
mítiJeZ, mweí ('micZ Abauj-m.) (loperor, laboro ; facio ; exeolo; ar-
beiten; tun, machen; bearbeiten, bebaueni) (földet mivel, mielö 
nap Abauj-m., méli-7iap Zala-m., méllü-naj) Göcsej «hétköznap))); 
mívelked-ik doperor, laboro; arbeiten, tun, haudeln)) (NySz., 
MTsz.). 

< Szkr. maya- (nom. a) dkunst, auaserordentliches vermö-
gen, wunderkraft, kunstgriff; list, anschlag, trug, gaukelei)) (BE. 
Skr. Wb. 5: 732; GBASSM. szerint a ma-=man- «denken)) tőből: 
Wb. 1034.) II av. maya- «kunst, geschickliehkeit, weissheiti), 
maya- <i-wissenschaft)), hu-maya-, hu-maya- «gute wissenschaft; 
(adj.) gute -wissenschaft habend, heilsam, dienstwUKg, bereit-
wülig, dienHoh)) (Juara Hb. 227, 231, 329; GBIQER Hb. 299.). 

A magy. mű alkalmazásaiból kétségtelenül kitetszik, hogy 
alapértelme nem a puszta ohandlung, tatn, hanem a ((különös 
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Ügyességet és tanúitságot feltételező munkau, vagyis (ímesterségu 
(műves: «valamely mesterség gyakorlója"). Ezért igen jól egyeztet
hetők vele a szkr. maya- nkunst, kunstgriff)) és av. maya-, maya-
(ikiinst, geschicklichkeiti); hiszen pl. szabó-mü, varga-mii régi 
értelmükben bátran fordíthatók akár «schneiderkunst, schuster-
kunsti) szavakkal is. Külömben lehetséges, hogy a magy. mS-ben 
két árja sző esett egybe; mert a szkr. ma- nmessen; zuriehten, 
zubereiten; bilden, verfertigen, machen, baueni) igéből is van kép
zői szerepben: -maya- (iverfertigt, daraus gebildetn és «nom. propr. 
eines Asura, eines voUendeten werkmeisters und kenners aller 
zauberkünste» (BB. Skr. Wb. 5 : 560. és GRASSM. Wb. 1006.). 
Alakilag a mé-hely, mí-hely, miel-, mijes, mies-íéle változat tekin
tendő eredeti hangzásnak (mi, mé < ^máj = szkr. maya-), mely 
helyett a mives, mivel- alakokban a v hiatuspótló, mint a fuvar, 
Imvaraz, kuvasz szavakban (1. fent 231. sz.). 

266. Magy, nád (accus. náda-t) «arundo, canna, calamus, 
rohri) {tengeri nád «arundo indioa; mehrrohr)) ; nád-síp (iílöte»); 
Már-7né2 (Székelység) = i-^nádméz, czukori) ; nádas narundinosus; 
arundinetum ; rohrig; rohrbuschi) (NySz., MTsz.). 

MordE. TOídfej (ischilfrohr, rohrpfeifeu, nude id., nudejks 
osohilfi) (EBG.) I mordM. nudi «rohrpfeife» (nudi-pra (irohrkopf» ; 
NyK 5 : 209; PáAsoNBN : Mordw. Lautl. 51.), niuli (irohrpfeife)), 
nudiks nrohr)) (AHLQ.). 

< Szkr. nadá- (nom. -ds) "scbilfrohri) = óperzsa *nada-
dschilfi) : gabri nad örohru = pahl., ujp. nai «schilf» = Ör
mény net «pfeil» = yaghnöbl nuda «flÍQte» (tkp. «rohr»; 
HoBN 237; HüBsaHM. Arm. Gr. 478; ÜHLENE. EtWb. 141; 
ToMASOH. P^m. 801.). 

A magyar és ujperzsa^ alakokat egybeveti már BBBBGSZÁSZI 
((ipers. naj ,rohr' = nádi); Áhnl. d. Hung. Spr. 99.) s utána BBSSE 
(«pers. nai)); Voyage 84.), valamint VIMBBBT-") (Magy. Ered. 296.). 

*) Szerinte: í<.Naj, vagy nej ,nád' úgy viszonylik a najza, 
nejze ,lándzsa', tulajdonképen ,nádbot' alakhoz, mint a törÖk-tatár 
íijde, Üde ,eleagnus angusfcifolia' ehhez: íida ,lándzsa, dzsida', 
minthogy ezt a fegyvert nagyon valószínűen először ebből a fanem
ből készítették. Ez a viszony maga elég arra, hogy az említett és 
perzsának tartott naj szóban a törökből kölcsön vettet lássunk». Ez 
nyilvánvalóan tévedés. Az idézett szó: ujper., aighán nSsa, balüoí 
nézaf, nezo dspiess, speer" (GEIGER, Bal. 456.). 
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A régi iráni alakra figyelmeztet KUUN GÉZA («ná(í ,arundo' cum 
antiquiore forma iranica nada, cf. hod. pers. naj, naj convenitu; 
Eelat. ílung. I : 22.), melyre már elöbh utalt TOMASGHHK (Skyth. 
13.), hozzávonván egyszersmind a mordvin adatot. A szkr. iiada-
val veti egybe íiííd szavunkat KÖEÖSI CSOMA (1. DÜKA: ,K, CS. S. 
Dolg. 417'.). BuDENZ, ki előbb (NyK. 6 : 437.) szintén egybevetette 
volt a M(íd-ot a mordv. ntidej, nuda szóval, MügSzótárában eláll e 
véleményétől, mivel szerinte a n szókezdet eredetibb magashangú
ságra vall (úgy mint sat nomin. plur. ettől sa, «az» s mordE. ud'eme 
umark, gehirmi = finn ytime-) s más a hangzóközi d története a 
magyarban (= nd), más a mordvinban ( = eredeti d). Ez ellen
vetések közül az elsőnek helyesebb magyarázatát adja PAASONEN 
{Mordw. Lautl. 51.), ki szerint a mordM. nudi kezdő mássalhangzó
jának palatalisatioja a szóvégi ,/ (mordE. nud'ej) hatásának ered
ménye; a mi pedig a szóközépi mássalhangzónals; rokonsági alapon 
való szabályszerűtlen megfelelését illeti, ennek nyitja az, hogy a két 
szó tényleg nem rokonsági alapon kapcsolatos egymással, hanem 
közös forrásból külön került jövevény; v. ö. az árja a ~ mordv. u 
hang-megfelelésre nézve a gaz szónál (121. sz.) erre vonatkozólag 
idézett adatokat. — Tekintve, hogy az árja d fejlődési menete az 
ujperzsa y'-hez d közvetö hangzást föltételez (1. HÜBSOHM. Pers. 
Stud. 198—201.), régi iráni jövevényszavakkép érthetők a követ
kező kaukázusi adatok is: kürin íi«c (plur. nacár) (irohr, schilf; 
mit rolír od. schilf bewachsene stelle», tabasszarán nao, SÍYB,}: nuc'i 
((schiltrohra (EKOKBET: Kaukas. Spr. 118; USLAE-SOHIEFNHK: Kür. 
Stud. 220; Awar. Stud. 148.), úgy mint: csecsencz muoz, thus mop, 
Iák rtic ((honig)) = av. madu- (1. fent a méz czikkben). Végül a vog. 
ma'i, EO. mavé (iméz» hangalalmlatának magyarázatával (1. u. o.) 
idevonható még: KLV. nci\i «bach\veide». 

A szkr. nadá- mellett külön alak nadá- (nomin. -ás) «schilf, 
schilfrohri) = középind nalá-, nalá- (ischilfrohn) = ujper. rial 
(írohr, stengel, röhre)) = afghán nara nstengeb) (HÜBSOHM. Pers. 
Stud. 103; UHIIBNB. EtWb. 141.), melyben a d eredetibb rd helyett 
való, a mintha görög vápSoc, lat. nárdus, héber "IIS "oalamusi) jöve
vényszavakból kitetszik (GEASSM. Wb. 705; HOEN 237.). Alig gondol
ható merő véletlennek, hogy evvel egybehangzóan a székelyben ndr-
•m&e-nek ejtik a nád-méz-ei, holott a cZ ~ r hangváltakozás ily hang-
kapeaolatban egyéb esettel nem igazolható." Itt a nár-viéz előtagja 
egyezik a hin-nyár (< ^hin-nár) utórészével (1. fent 163, sz.), esetleg 
azonban ^núrd-méz helyett való, mihez számba jön, hogy a perzsá
ban is van, valószínűleg mint szanszkritból való jövevény: nard, 
nard (GEASSM. U. O.). — Tekintettel a szkr. gakata- (iv^agen)) = SO. 
Iik9r ((schlitteni), magy. szekér hang-megfelelésre a szkr. nada- egyik 
alakulatának, a nádi- (nomin. -ís) (iröhre, musikinstrument aus 
rohr, flötea szónak mása gyanánt vehető: DO. nares-juy, ÉO. 
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naras-jir/ «saiteninstrument, fidelu, naraii nmiisiliD (CASTB., AHLQ.) 
az egyik zeneszerszámból a másikra való átvitellel. 

Különös ta.ntílságot foglal magában az árja nada- "schilf-
robr» szónak «p f e ili> jelentésű örmény 7iet változata, melynek t. i.. 
ily értelme azon alapszik, hogy a nyílvas előzménye sokfelé a he
gyezett nád volt. Ezt fontolóra véve igen szembeötlő a hasonlóság 
a középind «aZá-, nalá- ( = ujper. nal) «schilfrohr; von sehilf-
rohra —melyből: nállka- neine art pfeil» (v. ö. ndrüái- id. < 
*naddca-; TIHLENB. EtWb. 146.) — s a finn-magyar nyelvek <inyíl» 
szava küzött, minők: magy. nyíl (acc. mjila-t) \ vogul: ÉV. níd^ 
ELV. ndl, EV. nSl, PV. úál, TV. nel | ÉÓ. nol, 10. úot, SO. nal, 
KO. nat, középobi nal, VJ. úal «pfeil» és «íiintenkiigeli) | zűrjén 
nol, permi nol; votják 7Íil, nel, nol \ mordvin nal | finn nuole-
(nomin. -li), észt nöU-, nöli- (nomin. nöl') \ lapp-Sv. nuol, nuola, Pite 
tóHa (1. BuDBNZ MUgSz. 416.); v. ö. még: jurák-szamojéd tü-Yii 
((flinteu (tkp. <(tűz-nyili); HALISZ, NyK. 24 : 459.). Megjegyzendő 
ehhez, hogy a közópindnek már a Kr. előtti 3. századból föliratos 
nyelvemlékei vannak s alakjainak szerepe az élö népnyelvben 
bizonyára még régibb keletű. A szókezdő ú fejlődésének oka ugyan 
egyelőre homályos; de egyéb példáink is vannak rá, hogy mély
hangú szóban árja (iráni) n szókezdőnek n felel meg a keleti finn
magyar nyelvekben; ilyenek: zűrjén-votják naú, vogul-osztják úaíí, 
(EV. úoan, ELV. ndn) (ibrot» = pahl., xíjper., kurd nan nbrot" = 
halüoi nagan, na^-an íthvoU (GEIGBR, Bal. 137.) | vogul: ÉV. nat-, 
EV. úöt- dhelfeni) = szkr. náth- (prses. B. nathate) (líiülfe sucheni) 
(nátha-, nomin. -ám «hülfe)); UHLENB. 146.) j vogul: EV. nüp 
(ihochzeitsleute», TV. nóp <ibrautwerber» = szkr. nabhi- (nomin. 
•is) (iverwandtschaft; verwandteu (GEASSM. Wb. 723.) | vogul: ÉV. 
nasviap-tq,r (ileichentuchi), EV. nq,sém <iantlitz der Ieiche», 7ulsém-
tq.r (ileichentuchi) : v. ö. av. nasu- <deiche, leichnam» (aecus. 
nasaum, nasüm; JUSTI Hb. 169.); 1. még al&hh a. nyaláb czikket. 

267. Magy. ne «ne, non; noli;nieht» (pl.íie lopj/ ndu soUst 
nicht stehlen!»; hogy úgy ne legyen «dass es nicht so geschehe!»); 
se Csee nyelvemlékekben) onec, neque ; auch nicht». —'nem (num 
HB.) (inon, haud; mcht» (csak-nem «íere; fastn; hanem epraeter-
quam; sed; ausser ala; sondern» stb.), sem ('seem Pesti) (ineu, nec, 
neque; auch nichti). — nincs, nincsen (nenczen EhrC.) anon est;, 
es ist nicht)). 

Vogul; ÉV. na ; nS-mátér «gar nichts)), ne-mat-yqtpd, niim-
Xq-tpa nkeiner)); nevi-yot nnirgends)), nSm-yotél «von nirgendsheri), 
nem-yotaX unirgendshin)), nem-xünt "nieu, nem-yotém i<keinerlei 
weise». 
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Osztják : ÉO. nem-xojat «keineri) (AHLQU. Ostj. Tex. 50.), 
ne7n-molti "nichtsi) (u. o. 48, 59.), nem-yundi, nem-%untta (inie, 
niemalsii (u. o. 57,27.), nem-tagana «DÍrgends», nem-urna «kemeiiei 
weise.) (NyK. 11 : 89.). 

Zűrjén ne: ne-kin, ne-kod (iniemandi), ne-kodir, ne-kor ((nie», 
ne-kitön, ne-kőn «nirgendsi), ne-kutsóm (ikeinerlei», ne-ki^ «auf 
keine weise)), ne-kitis, ne-kis ((Von nirgends hern, ne-kiti, ne-kitcÖ 
wnirgendshini), ne-dir uniehtlangei), ne-jir (luntiefe, seiohte stelle», 
ne-mort (imenscbenscheuer», ne-una (inichtviel, etwas, ein wenig», 
ne-veéhid (lunriclitig, falschi); ni-nö: ni-nö-kod (iniemandi), ni-nö-
kor «nÍ6i); ni-nö-kiteó «nirgendshm» — nem, nem abii, unichta, 
bagatell I) (nem-janditög <(Yor nichts sieh schámend, unverschámtn, 
nem-poltőg (iniehts fürchtend, furchtlos», nem-bosttöm ((nichts 
nehmend, uneigenniitzigi); nem-sama ((keinerlei)), nem-nogtöm 
(imissgestalteti), nem-éamtőm ((unaittlich», nem-tor ((nichts, ein 
xÁ(^iíiíi); ni-nöm, ni--n'óm-abu «nichts, ein nichtsi), ninömis (lohne 
grundi), ninum-kod' ((niohtig, leér, eitel» (ninőmö voni ((herunter-
komnaen, verloren gehen, verfallen, zu nichte -werden)); ninöm-tor, 
ninöm-tui «ein nichts»; ninőma ((nichtig, leei-, eitel») | luzai nek, 
nelk «ist nichtn | udori nőm ((nichtsD (WIBD.) | permi n(5m; ni-nom 
((nichts)) (GENETZ O P . 23.). 

Votják ne, Kaz. ni: ne-no-kigi-no, Kaz. ni-no-kiéé ((auf kei
nerlei weisen; ne-no-kitin-no, Kaz. ni-no-kétén ((nirgends"; ne-no-
kin-no, ni-no-kin <(keiner)); ne-no-ku-no, ni-no-ku ((nie»; ne-no-
mir-no, ni-no-mir <(nichtsi). 

< Szkr. ná ((nichta, ná-kis ((uiemand; nichts; nicbt, nim-
merii {kis ((wer?»), na-klm ((nimmer, nichti) (GEASSM. Wb. 
700—3.) II av. na ((nicht» = osszét-dig. ne-, tag. nci (inicht» ! 
óperzsa naiy ((nichtn ('< "^na-id = szkr. néd ((durchaus nicht, 
damit nichti)) = av. nőit ((nicht» = pazend né, ujper. na-, na 
((un-, nichti) (régebben: nay, na, pl. nay ainad ,er kam nicht', 
ne-st = pazend nest, nesii, óper. naiy -\- asti ((ist nichta; ma: 
na-hmar ((zaHlosu) = osszét-dig. nie-, ?íe-, tag. ni-: dig. nieci, 
neói, tag. nici, nici (inichtsi) ( = av. naeéit ((nichts» = ne-quidj, 
dig. nek'e, tag, mcl ((niemandn, tag. nik'u, dig. iKik'dd (inie, nie-
mals» (HoKN 228, 236—7; HÜBSOHM. Pers. Stud. 100; EO. 51.). 

A magyar és árja tagadó szócskák egyezése föltűnt már 
Ászinak, ki e pontban az ind nei, kurd na nnein, nicht» 
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adatokra utal (Áhnl. d. Hung. Spr. 121, 133.). — Kimaradtak a 
fent idézett rokon nyelvi adatok sorából: cserem, ni-kö-at, ni-kM-
at (ikeineri), ni-m'-at (inichts», ni-kusí'-at «nirgends», ni-kunam-at 
(iniemalsD (NyK. 4 : 402.), melyek egészben csuvasos szerkezetek, 
a csuv. ni-kam-da osenki, bárki-isn, ni-min-d'e «semmi», ni-/jissan-
d,a Bsobai) utánzatai; ezek pedig, valamint kolai-lapp ni-'mi, ni-
mí-gen "kein, nicbts», ni-kie, ni-kie-gen (miemandi), ni-koistc-gen 
(inirgendswo, n.-v?ober» stb. (CTBNETZ Wb. 169, 11.) igen emlé
keztetnek az előrész egész hangtani alkatában szorosan egyező 
orosz HH-KTO (ikeineri), HH-^ITO (michti), HH-r '̂l; «nirgendsii, HH-
Korjna (aiiemalsi) alakokra, úgy hogy az innen való eredet 
gyanújába foghatók, a mint kétségtelenül orosz mintát követő 
szerkezetek a vogulban: KV. né os, né squr oq,{i-nar at aiisi 
riiH OBlía, UH KopoBH HC HMÍieT'ti) (dsem juha, sem tehene, 
semmije sincs»), TV. ?íi niti, ni otvi-jmwi ikem mm 5KeHH, HU 
XhTeü H'IiTyi) («nincs sem felesége, sem gyermeke»). Másként 
áll a dolog a vogul né-mdtér, zűrjén ne-kin-íéle összetételek 
előtagjával, mely hangalkatában is külömbözik az orosz hasonlatok 
ni- elörészétöl s ezzel azért sem vethető egybe, mivel három fő-
nyelvben egyezöleg régi jellegű nem, nem bövülete találkozik. 
A kapcsolat itt legalkalmasabban úgy magyarázható, hogy a keleti 
finn-magyar nyelvek na, ne tagadó szócskája közös árja, illetőleg 
iráni átvétel, minek fölvételére annál ia inkább rá vagyunk utalva, 
minthogy alkalmazása aránylag szűk körű (a vogul-osztjákban pl. 
csak néhány, főkép névmási alapú adverbiumra szorítkozó) s terü
letileg sem kiterjedt: az ÉV. né-mdtér, wem-/oí-féle kifejezéseknek 
pl. egyetlen déli vogul nyelvjárásban sincs nyoma. Alakilag egé
szen egyezik szavunkkal a középperzsa ne ( '= nay, óper. naiy), 
vagy (osszéti né : v. ö. osszét nS-k'íi «niemandi> és zürj. ne-kin id., 
•osszét ne-k'dd (inie» és zürj. ne-kodir id., úgy hogy immár csak az 
a kérdés, hogy midőn a n«, ne szócskát az iránságból valónak tart
juk, miként magyarázzuk nem, nem, bövületét s ennek alkalmazá
sát, továbbá hogy minő alakulat a magy. nincs. 

B kérdések elsejének megfejtésére rávezet bennünket a vogul 
iim-x<}tpd ((keineri), mely mellett bővebb szerkezet: né-mat-yq.ipa 
iikeineri) = «nem-]-valami+kii), azaz asenldi) ; ellentétben ezzel: 
mat--/q,tpa, vagy akw'-mat-xg'tpd (ijemandn = négy -f-'^alaki +kii) , 
íizaz íivalakiö. B szerint: ÉV. íiem.-;^oí= <inem-valami-hol», azaz: 
"sehol», né)?i-:foíem = «nem-valami-hogyan», azaz: «sehogyanii. 
Látnivaló, hogy itt a finn-magyar nyelvek mi (iquod, quidu ( = finn 
mi: mi-ka, mi-td; cser. mo, ma) névmásával van dolgunk,-*') mely 

•*') így magyarázta nem tagadó szavunkat már SIMONYI (Nyör 
13 : 247.) azon külömbséggel, hogy ö a ne- (régi: nee-) elörészben 
.a né-ki, né-mely, né-ha, né-hol összetételek jelző tagját látja s a 
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egyébként a vogul-osztjákban, magyarban és zürjén-votjákban csak 
képzővel bővült alakjában maradt fenn (vog. mlin, mana, mát, mdtér, 
osztj. met, mada sth., zürj. mij, muj, votj. ma < "^maj, mar, magy. 
mi < *inij: diai. mije-n, miönn — min; 1. Nylí. 25 :287 ; med-dig, 
men-nyi). így érthető a zűrjén nem, ni-noin (inichtsa is, mint: 
«nem + mi». Ezen nem, nem a vognlban csakis kérdönévmásokhoz 
a származékaihoz csatlakozik ; az osztjákban ilyeneken kívül csak 
kevés más alapú határzói alakulathoz (nem-tagana «nirgends», 
nem-urna «keinerlei-weisei): taga «ort», ur oart, weise»); a zürjén-
ben bővebb alkalmazásii: lehet jelző (pl. nem-sama dkeinerlei": 
sama nförmig, -artig»), tárgy (pl. nem bosttöm «semmit nem vevő»), 
sőt a ni-nüm összetételben egész önálló szóként ragokat is fölvesz: 
ni-namié, ni-nömő. Mindezeknél jelentősebb szerepkörhöz jutott a. 
nem a magyarban, hol a rokon nyelveket jellemző tagadó ige (pl. 
finn en, et, ei, votják ug, ud, uz, prset. ej, ed, ez) teljes kiszorulásá
val ennek egész terét elfoglalta, nyilván ily gondolat-fejlődés 
menetén: a ez nem fehér )> = «nem-mi fehér», í<nem éh> = «nem-
mi éli), ügj'anilyen a német nicht tagadó szó fejlődése, melynek 
ófelném. neoiviht előzménye = ni eo wiht «nie etwas» (1. KLUGB : 
BtWb. 6. kiad. 282); v. ö. itt még a szkr. ná-kis «niemand, nichtsi* 
(tkp. «non-quis») «nichti) értelemben való alkalmazását. Csupán 
a fölszólító, illetőleg tiltó szólásban maradt meg az egyszerű tagadó' 
ne (régi nee) szócska, nyilván mivel a felszólítás közvetetlenségét 

jelentés fejlődését úgy képzeli mint ezekben: tatár ber késé' 
(lyalakii) (tkp. négy ember»), bér késé-dd (ivalaki is» = «senki», 
finn ku-kaan «ki is» = <isenki». Itt számon kívül hagyja a,. 
magyarázat: 1. hogy a ?íem-nek ilyetén elemzése mellett éppen 
a fontos kiemelő nisi) hiányzik (nem t. i. szerinte annyi mint.-
«né-mi, vala-mii); de nem; «némi-is, valami-isi)); 2. hogy a 
ne-m kétségtelenül a ne bővülete s hogy ez már ily egyszerű 
alakjában is tagadást jelent, még pedig nemcsak a magyar
ban, hanem a vogulban és zürjénben is (vog. nS-mdtér «semmin : 
viatér nvalamii); züi]. ne-mia "nicht viel» : una ((viel»); 3. hogy 
az «isi)-es szerkezetek mellett szükséges, hogy az állítmányban ki 
legyen fejezve a tagadás (pl. tatár bér-dá körmadém négyszer is 
nem láttamu = (isohau); de ha a nem-ben magában nincs benne-
foglalva a tagadás, érthetetlen, hogy miként válik a minden részé
ben állító mondat tagadóvá (pl. egy ilyen mondat, mint: ,ez nem> 
fehér', ha eredeti értelme: ,ez né-mi fehér' miként fejlődhetik 
éppen ellenkező értelművé az alany ,fehér' voltának tagadásával). 
Mindezen nehézségek eltűnnek, ha követve a rokon nyelvek tanul
ságát, a íie-ben igazi tagadó szócskát látunk, melynek a né-ki, né
hol előrészéhez semmi köze. 
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alkalmasabban juttatja kifejezésre, mint a ((nem-miu-féle körülíró 
szerkezet. Talán még a nem és ne eredeti értelmi azonosságán 
alapszik, hogy a sem és se (= s-nem, s-nej alkalmazásaiban nincs 
meg az a szigorú külömbség, mely a nem és ne használataiban ki
fejlődött, mondjuk pl. ase lát, se ballu, vse bíre. se liamvan s álta
lában használatosak még a régiségben is: sehol, sehvvu, sehogy stb. 
ilyenek mellett: sen-lá (~ ^sem-ki), soha, régebben: somha, sonka 
(1. SiMONYi: Magy. Kötőszók 1:62, 77.). A ne egyszerű tagadó volta 
még nyíltabban mutatkozik a zürjénben, hol az ilyen összetételek, 
mint ne-una ((nicht yieli), ne-veéhid ((unrichtigi) magyarul így for
díthatók: ((nem sok)), nnem igazságosu. Ugyanily szerepe van 
tagadó szócskánknak a s z a m o j é d b e n , hol a szemólyragokat is 
fölveszi: JurS. úi-m, úi-dm ((ich nicht», ni-n ván nicbt" e mellett 
ni «er nichti); JenS. 7Íe-ro (dch nicht)), ne-ddo »öu nicht)), íie uer 
nicht)) (HALÁSZ; NyK. M : 463.). 

Kétségtelenül összefügg a ne, nem tagadó szókkal a nincs, 
nincsen^), melynek csupán végzete szorul magyarázatra. Itt számba-
veendÖ, hogy a Müncheni Godexben e szónak inc, incen írásával 
találkozunk, mi ha tényleges ejtésen alapúi, arra vall, hogy a 
n-incsen utórésze a ne-^el egyező előrész nélkül, magában is ki
fejezi a tagadást. Igen lehetséges, hogy ez az incsen nem más, 
mint az ismeretes tagadásnyomatékosító ingyen szó (ingyen nem, 
ingyen sem ((éppenséggel nem; gar nicht, durcbaus nicht)), pl. i((a 
mely iiox^hün. yngyen ?iem uloyiíyatuk, embernek ew ffya el jew: 
qua hóra non putatis, filius hominis veniet)); ((az ayandeekot el 
nem vevee, de yngen reea sem tekeente)); ÉrdyC, NySz.) oly hang
megfeleléssel, mint ezek közt: gürönos =• göröngy, varancsos = 
varangyos*-^); mert hogy erre gondoljunk, az ingy-en-nek vogul 
vonsal, vmiéld megfelelője indít, melynek t. i. jelentései: 1. ((pusz
tán, éppenséggel csak)) (pl. rayj-elém-'yqlésana sunsÜiana: tan von
sal rayUt ((nézi agyagembereit: azok éppenséggel csak agyagból 
valók)) ; vunédJ!parydnen ti mine'it ((pusztán derekaik mennek)); 
Vog. Népk. Gyűjt. I : 131, II : 304.); 2. ((hiába, hasztalan)) (pl. 
jdlés, jdlés : as vunédt, ma aiüm (íment, ment; de hiába megint, 
nincs föld)); u. o. 1:1.); 3. az dtím ((nincsen)) szó nyomatékosítoja 
(pl. nq,n^at neUmdt nS-mdtér düm, vonsdV <(midön fölfelé jelentke-

^) MÁTYIS FLÓEIÁN szerint (Nyhas. 22.): ((«iCn^cs = ujper. 
ne-hics; ne tagadás, hics valami, semmi; magyar összevonva: nics, 
mint harmicz>K 

*'^) V. ö. itt encsen-bencs, ench-em-bencs, enczen-bencz ínugse; 
bagatelle, unnützes zeug)> (NySz., MTsz.), azaz tkp. ((nichts. nich-
tig)), mint zürj. nem, ni-nöm ((nichts, bagatell)). Yáltozatok: incem-
'jpincz, inczen-bincz, inczen-pincz, inczin-fincz, inczi-Jínczi ((jelenték
telen, hiábavaló, haszontalan)) (MTsz.). 

Munkácsi. Á.rja ós kaukázusi elemek. 31 
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zik, semmije sincs, éppenséggel semmije sincs)); u. o. I : 2 ; kam-
kamt vonsiit n&-matér yul atim «varsámban semmi hal nincs, éppen
séggel semmi)); áiir vonsall = scii- aúm ((BOBce HIÍTI. Hagero, éppen
séggel semmi sincs))). Ha tekintve a hangtani egyezést egynek 
vesszük a magy. nines-en (régi: néncsan) tagadó igének incs, éncs 
elemét ezen vogul vons-áll szónak alaprészével, a ne ( = «non))) 
előtaggal az egész szerkezet értelme ez volna: ((éppenséggel nem, 
ingyen nem)), mi mellett a magyar nyelvszellem szerint ép úgy 
kimaradhat a a van)) állítmány, mint az állító szólásban: ö itt = 
((ö itt van)); ö nincs itt = «ö éppenséggel nem itt)) (t. i. van); 
szintígy : ez nem fehér = nez nem mi fehér». Ezen magyarázattal 
szemben tetszetős volna ugyan a nincsen-hen a magy. nem -\- vog. 
aíim összetételét látnunk — a mint ezt SIMONYI véli (Nyör 13 : 
M7.) —; de az utóbbinak osztják mása: entém, melynek ní-je a 
magyarban d megfelelőt követel. Csakugyan a ?íe-féle tagadó 
szóval van összetéve ezen utóbbi tagadó szó ebben: tavgy-szamojéd 
nintu (inicht)); személyragokkal: nindem (doh nicht)), ninden ((du 
nicht)), ni7ite ((er nicht" (HALÁSZ, NyK. 24 : 463.). 

268. Magy. nemez (lemez Moln. Alb., Ádámi) npannus eo-
actilis, lana ooacta; íilz»; nemez-lcapcza ((seulponea», nemez-posztó 
(dana coactai) (NySz.); nemez (Székelység) «nyereg alá való veríték
fogó)) (MTsz.). 

Vogul: ÉV. namét (ikapcza-harisnya, rövid szárú nemez-
kapcza (HOCI!H)» | KV. nemént «filz {Boimoii'h)», khamét-n. ((veríték
fogó, nemezvánkos a ló nyakszerszáma alatt (noTHHKT>))). 

Osztják: ÉO. namél «filz)) (AHLQU.) | 10. namat, namet id. 
(CASTB.). 

Zűrjén namöd, namüd-döra (ifusslappen, fusszeug)) (WIED.) | 
permi námot (ifusslappen)) (GBNBTZ O P . 24.). 

< Ujper. namad, niimád ((grober teppich, filz)) =pabl . namat 
((grober teppich)); innen: szkr. namata- (ifilz)), esszét nimat, 
nimdt (ifilzmantel)) (HOEN 233; HÜBSOHM. Pers. Stud. 102.); 
k a u k á z u s i nyelvekben: georgiai nabadi «manteau de fentre)), 
thus nabad dfilzmanteb), ingiloi nabad, szvanét nabad, nabjad 
(ifilzi) (HÜBSOHM. E O . 129; EEOKERT: Kaukas. Spr. 63.). 

A szóvégi d> z változást mutatják a bűz, gaz, gázol, ház, íz, 
száz árja eredetű magyar jövevényszók is. Különös a KV. nmént 
végzetében a n, mely csak afféle járulók-mássalhangzó lehet, mint 
a vogul kasén (ileuciscus)), 80 . kölafik (irabe)) szavakban (1. fent a 
keszeg és holló czikkeket) esetleg más hasonló végzetü szavaknak 
(pl. tamant ((zelniczei), lümpant nvízi tök))) hatása alatt. 
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269. Magy. név (accus. neve-t) «nomen; verbum, vocabulum; 
fáma, glória; name; wort; ruhm» (hír-név «fam.ositas; glória, 
celebritas; ebre, ruhmi), feeres^f-'ttéü (itaiifaame»); neves dclarus; 
berühnat)) ; neves- «nomino, nuncupo, voco, apello; nennein); 
neveset (diomen, vocabulum, titulus; name, benennung, titel» 
(NySz.). 

Vogul: ÉV. 7iam, déli nám ((name; ruf)); naviifí., niiméfi nbe-
rühmt, vorzüglioh»; namél nvorsatzlicb)); namej-, narnt- (nienneno, 
déli námt- id. 

Osztják : ÉO. nem nnams)); neman ömit fleiss, absiohtlicb» 
ncméÜ' (inennen, benennenn; viemeíSíiZ- ((sich nenneni) (AHLQU.) 
10. nem ((namei) (OASTB.). 

Zűrjén nim «name, benennung, titel; rubm, berübmtbeiti); 
iiimön (ínamentlich, ausdrücMich»; nima (igenannt, einen namen 
fuhrendi); nimal- (iheissen, einen namen fübren, im rufe stehen, 
gelten für etw.»; nimjaé- «sich rühmen, pralileni); nimötl- anen-
nen, benennen; rübmen, preisen»; nimt- id. | permi nimji-, nim-
jed- id. (WiED.), nhn ((namei); úimti- ((8clielten» (GENBTZ O P . 24.). 

Votják nim, Kaz. ném ((name», nimam, r'iimad, nimaz ((für 
micb, dicb, sicb selber, besonders» ; úimiaz-nimaz «einzeln», íímio, 
némo anamig, heissend; berübmt, gelobt, geprieseni>; nimal-, 
Kaz. némal- ((nennen, benennen; rübmen; preisen, lobén»; nimat-, 
nimjal- id. 

Finn nime- (nomin. nimi) ((name», nimise- (nomin. -inén) 
<(namig, beissendi), nimitta- ((nennen» | észt nimi (génit, nime) 
flname, benennung, ruf», nimeta- ((nennen». 

Lapp: Lule ?iamma (plur. nama') (iname», nammatit- (ler-
wábnen)), namrnatum, (inámlich» | Pite namma, Fm. habma, namvia, 
déli nummq,, nimmq, (plur. líimmh) ((name» (HALÁSZ) | téri namm, 
Mldini, notozeroi nemm, akkalai nem «name» ; Idldini nemselle-, 
akkalai nomm(o)de- ((nennen» (GENETZ Wb. 102.). 

MordM. llem (cnanie)), llemd'e- (inennen, benennen» | mordE. 
leme, llem, Ham; lemd'e- id. 

Cseremisz twn ((name» (Hiim-ner «ruhm, ruf))), tümde- «be-
nennen)), Vimta ((berübmt)), lliimdalt- (ibezeicbnen» (TEOJ. 32.) 
cserM. lüm,. lim; limde- (NyK. 4 : 428.). 

< Szkr. náman- (nomin. nama) 1. flname, benennung*; 
2. ((die erscheinungsform, besondere art, wie sich etwas zeigt, 

3 1 * 
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oder erweist)); 3. dgeschlecht, schaar» (GRASSM. Wb. 724.) ]| 
óperzsa naman-, av, riq.vian- (nomin. namaj, pahl. 7imi, ujper. 
Mám, gelani nőm, mazandarani »wTm, osszét-tag. nöni, dig. nön, 
kurd naw «name»; az ujperzsából: afghán, balücl nciin nname)), 
osszét-dig. nam, tag. ncim «ruf, ansehen)) = gör. ö'vo(j,a, lat. 
nomen, gót naviö, óazlov. iin§, óporosz emmens, örmény anwi 
((name» (HOKN 229; HÜBSOHM. E O . 5 1 ; Árm. Gr. 420; GBIGBR, 
Bal. 456; ÜHLENB. BtWb. 146.). 

BBBEGSZÁSZI egyezteti_már a magy. név szót a czigány «nav», 
ind anaun name)) szókkal (Áhnl. d. Hung. Spr. 128, 133.), PABBOT 
pedig (Eri. No. 28.) az észt és osszét (nomj hasonlatra figyelmez
tet. MÁTTÍS PLÓEIÁN «finn-magyar-árja szóhasonlatai)) közt szere
pel először a finn nimi és szkr. naman- egybevetése (Finnít. törekv. 
31.), melyeknek THOMSEN (Einfl. d. germ. Spr. 2.), CUNO (Skyth. 56.) 
és KöPíBN már teljes rokonsági körét idézgetik. Legújabban PONÜ-
E.ÁOZ idéz Ktibeti-magyar nyelvtanulmányaiban)) (II : 186—7.) a 
magy. név és finn nimi szókhoz hasonló árja eredetű alakokat, 
minők ; szingál nama, maláj náma, kóes nám, denvár, pákhja náu, 
kuszvár nou, szunvár ne, csenczu nd stb. BUDENZ MügSzótárában 
szintén számol az indogermán egyezéssel; de ö alapfelfogásához 
mérten képtelennek tartva az árja eredetet, pusztán a szláv imp 
(< ^nimen) alakra utal, melylyel természetesen a finn-magyar 
alakok közvetlen kapcsolatba nem hozhatók. Másként áll a dolog 
az árjasággal szemben, melyben a szkr., óperzsa, av. nama nomi-
nativus a szabályszerű a •^ s hang-megfeleléssel a finn-magyar 
nyelvek ra;rn; (nam;) alaphangzásával pontosan egybevág; árja 
naman-, nomin. nZima úgy viszonylik a vog. niim alakhoz, mint 
árja sapUjn-, nomin. saptá (iráni haj'ta) a vog. sat (< *savai, 
*sabát: EO. lábét, 10. tábet) alakhoz. Az árja hatás rendkívüli 
régiségére vall, hogy megvan e szó a s z a m o j é d s é gben is: 
Jurák nim, ríirn, num, nem, Tavgy. rétm,.KamS. nim, Osztják-szam. 
nem, nim, nime, nem, nep, JenS. ni', nii' uname)) (HALÁSZ; NyK. 
24 : 462.). 

Különös figyelmünkre méltó a szkr. namd-n&]í ((geschlecht, 
art, erscheinungsform, weise)) értelemfejleménye (pl. drya namd 
«árja nemzetség)) ; ellentéte: dasasya namd ((barbár»; BE. Skr. 
Wb. 4 : 113.); mert éppen ilyen szó a magy. nSm (iprogenies, ge
nus, species; geschlecht, art, gattung» (pl. Davidiiac neméből MünchC, 
kirdlyi nem, asszonyi-nem stb., NySz.), melyből -nemű: mi-nemil 
((qualis, cuius módi)), némi-nemü «quidam, aliqualis)) ; nemes «no
bilis, generosus; edel, wohlgeboren)), nemz- ((gigno, genero, pro-
creo; zeugen, schaffeu)), nemzet agenus; gens; geschlecht, familie; 
volk)). Igen lehetséges, hogy ez nem más, mint a név szó árja ere-
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detijének valamely ujabban (azonban természetesen így is elég 
régen) átkerült mása, mely korbeli külömbség az átvételben a 
hangzóközi m megmaradását, valamint a hangzó nyiltsági fokában 
való külömbséget (neve nyílt, wéwi zárt e-vel) is igazolhatja.'*') 

270. Magy. nyaláb nfascis, cumulus; bürde, bindeu (nya-
lábha hötni a szénát nfcBnum in manipulum coliigerei)), nyaláhcsa 
dimin. (NySz.); nyalábol- dn faseem colligarei). 

< Árja maftt-; azlix. nadh «biind)), naddhá- ngebnnden. 

^) Ugyané gondolatra jutott más alapon NAGY GÉZA a szkythák-
ról szóló becses tanulmányában, melynek,ide vonatkozó helyét 
érdemes egész terjedelmében idéznünk: «A társadalmi állapotoknak 
azon foka, melyet Herodotos részint egyenesen, részint mondai alak
ban a szkithákról és a velük rokon törzsekről említ, minden nép
nél megvolt valamikor s minden társadalomban, melynél a kezdet
leges állapotokból való kibontakozásnak maradt valami homályos 
emléke. Mindenütt megtaláljuk ama felfogás nyomait, hogy a kinek 
apja volt, vagyis az apját meg tudta nevezni, külömbnek tartotta 
magát annál, kinek csak anyai leszármazása volt ismeretes s az 
előkelő osztálynak szemben a néppel egyik megkülömböztetö jele 
volt az apai leszármazásnak nyilvántartása. Ezért tartják már a 
nomádok olyan nagy becsben a genealógiai ismereteket, hogy pl. 
a kirgiz gyermeknek legelső tanulmányai közé tartozik közvetlen 
hét őse (^eti ata) nevének hibátlan elsajátítása. A római apatri-
cius» egyenesen olyan embert jelentett, kinek apja van, a ki apától 
származik. Ebbe a fogalmi körbe tartozik a magyar nemes szó is, 
melynek tőszava a nem, nemzeni, nemzetség ismeretes ugyan, de 
rokonságát sem az ugor, sem a török nyelvekben nem találjuk, 
sem MUNKÁCSI nem említi az iráni eredetű magyar szók közt 
(Ethnogr. 5 :177. s köv. 1.), pedig kétségkívül annak a nagyon régi 
kornak az emléke, midőn'a magyarság szocziális'fejlődése azon 
pontra jutott, hogy a nöági és férfiági leszármazottak közti meg-
külömböztetés szüksége beállt. Bz a szocziologiai háttér azonban 
nagyon könnyen rávezet arra, hogy tulajdonkép, a legősibb fel
fogás szerint mit is jelenthete-tt az, ha valaki azt mondliatta magá
ról, hogy neme van? Ez a szó sem több, sem kevesebb, mint az 
osztják nem, vogul iiam, nam, finn nime stb., vagyis nnévti s ere
detileg olyan embert értettek a nemes alatt, a kinek már volt 
apjától örökölt neve, a mi a leányági leszármazás mellett, hol a 
férfiág nevének minden egyes nemzedéknél változni kellene, ha 
t. i. konstatálni lehetne a vérszerinti apák sorozatát, egyszerűen 
lehetetlenség!) (Ethnogr. V : 229.). 
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geknüpft, verbunden, befestigts; igenév ettől: nah- (<*nadh-): 
prffls, 3. náhyati nbinden, knüpfen; umbinden, umlegen» (EB. 
Skr. Wb. 4 :'83 ; GEASSM. Wb. 707.), melylyel indogerm. *7iedh-
tö alapján egybefüggök: lat. nödus «knoten», ófeln. nestilo 
((bandsehleife, bindei), nusta «verknüpfungB (ÜHLENBEOK, BtWb. 
145.). 

A magyar hangzóközi d (d) > l yáltozásra 1. fönt az ágyú 
s a szókezdő rt-re nézve a nád czikkeket (6. és 266. sz.); a képzés a 
nyal-áb-\idjn nyilván ugyanaz, mint a has-áb «fissum, frustum» szó
ban, melyet általán a hasa-d- tövével magyaráznak (1. Nyör 
9 : 56.). — Tekintve, hogy a finnben gyakran szerepel a rokon 
nyelvek a, o, u hangjával szemben töszótagbeli i (pl. f. sito-, prass. 
1. sido-n (digarei) = mord. sodi-, sodo- «binden» | f. istii- dsedere, 
consideres: V. ö. mord. oza- osieh setzen», ozadi- «sitzen» | f. lintv, 
dvogeli) = magy. lúd, vog. limt «gans» | f. liilja (itacitus)) = IpF. 
suolga, magy. halk id. | f. nilja, nila ((schleim» = magy. nyál | f. 
vilkku- (imicarei) és valkea ((luoidus»; f. siló (lassula parva ligni» 
és salelíe-, nomin. sala (iligmim fissum»; 1. MügSz.), idevonható a 
finn nito- (prees. 1. nidon, ni'on, nijo'n, nivon) (digare, coliig ere, 
vineirei) = észt nidu- (prEss. 1. me'Mjij ((binden, umbinden, be-
wickeln» ige is, melylyel BÜDENZ a magy. nyal-áb alapszavát roko-
nitja. — Az egész nyaláb szó másának sejtjük a zürj. nöb, nap 
nbündel, packen, quersack, traoht, last, bürde» (WIED.) = permi 
nup (tquersack)) (GENETZ OP. 24.) = votják níp-í, Kaz. népé (dast, 
bürde, traobt» (tkp. abündel, packenn) szót, a nöb alakot ^7iöib, 
%ó}í& helyett valónak véve, mire nézve v. ö. zürj. wm ((gehirn, 
mark)) = votják vijim, Glaz. vim id. = vogul valém, osztj. velem, 
magy. velő = mord. udeme, udfime, finn ytime-; zürj. kod', votj. kad' 
(cwie)) = vicsegdai kőid iá, = vog. ;y'̂ jí-eZ id.; CZOÍÍ'nschlitten)) = 
vicsegdai. áoiíí id. = ÉV. íiy'í ((úri szán)); &acZeí/ (írebhuhn)) = vics. 
dóid iá. = ÉV. tujt IIúri szánw; badeg (írebhuhn» = vics. baidög 
id. = (képző nélkül) ÉV. poítd, magy. fajd stb. (1. WIBDEMANN : 
Syrj. Gr. 34—35. 11.). Mint zürjénböl került jövevényszó van meg 
a vogulban: ÉV. nap, LV. nöp nháti bátyú)). 

271. Magy. nyárs, nyáss (accus. nyársa-tj nveru, obelus; 
spiess, bratspiess)) (fa-nyárs, vas-nyárs); nyársal-, nyássol- nveru 
suffigo, palo configo; spiesseu)) (NySz.). 

< Szkr. naraéá- (nomin. -ás) iieine art pfeil (angeblich 
ein eiserner)); BE. Skr. Wb. 4 : 118.), mely ÜHLENBEOK szerint 
talán ^nádáca-loól keletkezve (mint a szkr. nalika- neine art 
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pfeibt) a nadá-, nald- nrohr, schilfrohr)i szóhoz tartozik (BtWb. 
146.). 

E szkr. szó -ca képző nélkül való/*nam = nadá-) alapjának 
felelnek meg: EV., LV. nur, nur-jiw, KV., TV. nor <('spiess», nurt-, 
ngrt- «aufspiessen» = EO. nur: asvesa-nur (ileuehtem (tkp. «ker-
zen-spiess»). A BucENztöl egybevetett (MügSz. 410.) KV. noris, 
úoré, 10. ríarsa, SO. iiarse, EO. norsa, porsi "weide; salix» idetar-
tozását is fölvehetjük a szkr. naráca- sejtett eredeti jelentése alap
ján, a midön az értelemfejlödés (egyik vízinövény neve a másikra 
alkalmazva) olyan volna mint a vog. nq,u (írekettyefűzi) f<*wa' t^= 
8zkv. nadá- nschilfrohr »szóban (1. fentebb anáíZczikkben: 266. sz.). 
A szókezdő palatális volta a szóvégi s, é assimüáló hatásának tu
lajdonítható. — V. ö. itt a 8z am 0 j é d s égből: JurS. úero, úeru 
(irote weide, weidengebüsch", ner-ka, nero-ko i<weide», OsztjákS. 
nar-ganarg,K&m.8,narge,JenB. nigga id. (HALÁSZ; NyK. 24:460.) 

272. -"Magy. nyereg (accus. nyerge-t) «ephippia, vella; 
satteli) (ló-ny., öszvér-ny., szamár-ny.),- nyergen «ephippiarius, 
stratarius; gesattelti) (nyerges ló); nyergel- (lequum sterno; sat-
telni) (NySz.). 

Vogul: ÉV. na'ir «sattel (C'1Í;II;JIO)I), na'ir-jiiv id.; na'irt-, 
na'irai(t- «satteln (3ac']&;i;jiaTB)»; EIÍV. nayér, sis-nayér nsattel)); 
AKV. nayra, naircí, ELV. naira «sattel», nairén «gesattelti>, nai-
rw/^t- (isatteln»; ALV. na,n; nairéx't-; PV. naird, naii ejí-,- TV. ndurá, 
naurt'. 

Osztják: SO. noger (GASTEÉN), déli negér (PÁPAI) «satteli). 
< Kaukázusi: csecsencz Qiuir {génit, -rin) usatteb) (SOHIBF-

NBB: Tschetsch. Stud. 65.), nevir asattel)) (EEOEÜET: Kaukas. 
Spr. 121.) = grúz unagiri, onagiri, mingrél unageri, onangeri, 
azvanét ingir, hungir »sattel»; águl haninkur «joch zum anspan-
neni), chinnalug ingi id.; innen: grúz unagris «steigbügeli) (u. o. 
és 87, 134; II : 296.). 

A grúz unagiri nyilván szerkesztett szó, a mint EBOKEBT is 
véli, ki előrészében az ógrúz une, one, ane, huné npferdi) szót 
(I : 121; II : 294.) ismeri föl, úgy hogy az igazi «nyeregi) szó az 
utórészben foglaltatnék (v. ö. erre nézve: tabasszarán2'^«^?' cpack-
sattel"; u. o. 110.). Minthogy a_,csecsenczben egyéb példákkal is 
igazolható szókezdő magánhangzónak elesése,'*') nem kételkedhe-

*) Ilyenek: csecsencz usta és stu dbulle, ochs» (v. ö. ud us, 
kaitach íts, unc, karata unsa, andi unso, avar ocj noehs"; EEOK. 51, 
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tünk benne, hogy az idézett nn-ir {<. ^negir), már alak az unaghi-
vei azonos, miből folyólag az előbbivel szorosan egyező vogul nayér, 
iiair ( < ^ná'ir, *náj-ér), nayrci, naira, naura ós déli owiiak negér, 
noger kaukázusi nyelvterületről eredtnek magyarázandó. Egybe
hangzó e felfogás avval, hogy több dió "-nevezetnek (1. fent 240. sz.) 
s a kengy(d-nek, valamint a /lám-nak is itt találkozunk egyszö má
saival. A mi a magy. nyere-g végzetét illeti, erre nézve figyelembe 
veendő a vogul naira, náurií magánhangzói végzete, mely eltűnt ^ 
(^J vég-mássalhangzóra utal. Talán meg is maradt ez a mással
hangzó a na'irt- mellett használt vogul na'ira-/t, na'iréyt- kép
zésben, melyben denominativumképzö voltakép csak a -t lehet 
(1. BuDBNz: Összehas. Alakt. 150.). 

Nem választható el a georgiai unagiri, ingir nsattelu szótól a 
törökségnek egészen hasonló szava, melynek változatai: jakutiníV, 
csuvasje/íer dsatteb) (innen: votják: Sar. enar, Kaz. endr; zűrjén 
önir; vogul: ÉV. inar id.) = volgai tatár ejcir, kirgiz ejer, csagataj 
iger, altáji tatár eer, azerbajdzsán jeher id. (az utóbbi területről: 
ud ja/íflr. budueh, chinnalug Jef/ar, águl eghar, ingiloi jar (isattela; 
EBOK. 121.); képzővel: volgai tatár énircak (innen: votjKaz. 
meVcrtfc;, csuvas jewe?',3Wc (innen: votjSar. enercak, cser. enercakj, 
iobolszki tatár inircak nsáttelchen, sattel, polster», altáji tatár 
inircak (ipacksattelu. Ezen szónak különös alakjai: kojbal-ka-
ragasz ezer, ezer, eser, izer, ujgur eder «sattel» (BUDAGOV 1 : 216.), 
melyekben s, z, s > d török nyelvterületen eredetibb w-böl 
nem magyarázható; ellenben fölvilágosítást nyújt a kérdés
ben a láz esri <i8attel», úgy hogy e szerint a kojbal-karagasz eser, 
ezer külön kaukázusi jövevényszónak volna tekintendő. A magy. 
nyereg-nek van tehát összefüggése a csuvas jéne'/' szóval •—• a mint 
ezt már régebben sejtettem (1. Votj. Nytan 1B5. sz.) — de a szoro
sabban egyező vogul-osztják alakok mellett közvetetlenül a török-
ségböl nem magyarázható. 

Sejthető, hogy egyéb ló- és lószerszám-nevezetekkel együtt 
kaukázusi nyelvkörből került hozzánk a szlavóniai és dunántúli 
ere ngyeplő; zügeb) szó is (ere «eamus, frenum; zaum, halfter», 
MoiiNÁE ALBERT; here ncamus)), Beszterczei Szój.), melynek az 
emlő «lorum, habena; zügeL) szóval való összetétele: eremlő iá.. 
(NySz., MTsz.). V. ö. ugyanis erre nézve: grúz aghviri, abcház 
üghura (az ÍÍ- névelővel együtt), szvanét a-^virj, aghvril, kaitach 
úrul, wjur, akusa iirkiir, chürkilin Mirhur (varktin, kubaesi uxuj 
«aügelB (EEOIC. 159.). 

109.); eikh, edcik és cigh neisenö (u. o. 57.); idelgo és déli, dele 
«gotti> (74.). V. ö. még: tatár üzdrígi (csteigbügeL) = águl, tabasz-
szarán, budueh uzanghi id. = dzsek, chinnalug mnghu id. (134.). 
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273. Magy. nyúl (accus. nyula-t; nyol Bereg-m., nyal-fi 
Marosezók) «lepus ; haae» (mezei, vad, házi, tengeri, földi nyúl) ; 
nyiilacs (Somogy-m.), nyúka (Palóczság) dim.; jiyulas (Balaton
vidék) (ínyúlszívű, félénk»; nyulúsz- «lepores venor; hasén jagenu 
(NySz., MTsz.). 

Mordvin: mordM. numitl, numil, raordE. nmnolo nhasei) 
(Nyli. 5 : 209.). 

Lapp: Sv. nőmmel, déli nuq,mele, nuqmmele, nuomele ohasen 
(HALÁSZ) | kildini únoimmel, notozeroi úuaimmcl id. (GENBTZ 
Wb. 97.). 

Zűrjén: permi wí'maínhase)) (GBNETZ OP. 25.). 

Tekintetbe véve, hogy a ((nyúl»-nak neve a zürjénben küé = 
votják kec dziegeu, valamint a votjákban is lud-kec «hase» (tkp. 
(ife'íd-ziegei)) s a kazáni nyelvjárásban maga a kec is nziegen és 
i<hase)>, másrészt hogy a csuvas mol-fid.^é, mol-gad uhaseu szónak 
utórésze szintén a tatár kaga = török keci (magy. kecske ^= csuvas 
kada-ga) «ziege»'*'): bizvást egynek vehetjük a mordvin nu-molo, 
permi ni-mal utórészét az abadzech, sapszug ?neli, kabardin mel 
(ischaf)) szóval (EECKBRT: 121.) annál is inkább, minthogy ugyané 
szónak ingiloi 7nelaj, grúz méla, melia, mingrél viela, szvanét mái 
másai (ifuchs» jelentésűek (u. o. 66.), az ud nyelvben pedig mel 
{gen. mellai) uratte, mausn értelmű (SOHIEFNEE: Ud. Stud. 104.) 
egyazon állatnévnek más-más fajokra való alkalmazásával. Ily fel
fogás mellett jól érthető a mord. nu-inolo, permi ni-mal előrésze is, 
mint az ÉO. navéj nővé, nouva, nouvé dweiss, licht, hell» (AHLQU.) 
= 10. nova, SO. nevi, nogi nweiss)) (novaroy^ «eisfuchsii; GASTBÉN), 
negi, neghi, negé id. (PÁPAI KÁE.) változata, vagyis az egész szó, 
mint ((fehér (róka-, kecske-, juh-féle) állat». Alakilag a permi, lapp 
s magyar szavak n szókezdője niii- ( = oszt. neyi) helyett valónak 
veendő, mihez megjegyzendő, hogy maga ez a jelző szó is kauká
zusi eredetűnek látszik: v. ö. kabardin neyjt, ((helli> (dido niga 
((gelb))), továbbá grúz na-theli = szvanét nachili nhelL) (úgy ké
pezve mint: ingiloi qüthel, grúz qvitheli, szvan. qvithel ((gelb» ; 
grúz, mingrél kethili, szvan. kethil uguU; ingiloi, grúz tcithel inoU 
ezek mellett: mingrél dcitlia, csecsencz tcíen id.; EEOK. 167, 165.). 
Ily módon elemezhető a chinnalug nu-kur és arcsin no-kon ((maus» 
szó is, melyben magát az utórészt is (imaus» jelentésűnek mutat
ják a rútul khul, czachur khol, tabasszarán kuil, gol «mausi>, Iák 
qulu (irattei) = varkun qur-ka, chürkilin qur-ghu, kubacsi kir-ka, 

*) V. ö. cserem, merang, cserM. mo7-en ((hase» és tatár fnaraí 
(ibergziege, antilopei). 
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ks.vat& -/erkk/oa (irattea. A nu-molo titórósze előtagképpen szerepel 
a csuvas mul-ga^é ((hase» szóban. — A vóg-mássalhangzó kopásá
val találjuk meg a finn-magyar nyelvek közös (ínyúli) szavát a 
s z a m o j é d só gben: TavS. ríomu, imnu-hi., OsztjákS. noma, neva, 
nuo, no. JenS. naba, naba-ku, JurS. iki.ua, nava-ku, nava-ko ((hase» 
(DoNNEE: BtWb. II : 29. és HALÁSZ : NyK. M : 460.). 

274. *Magy. nyű (acous. nyüve-t, plur. nyüve-k; nyiiv Mátyás
földe, m/í» Kislaín-Halas) ((vermis; wurm, made»; nyüves, nyives 
((verminosus; -wurmig, madig» (pl. nyüves hús); nyüvesed-ik dver-
miculor; wurmstiehig werdenn (NySz.; MTaz.). 

Vogul: ÉY. nink (BEG. : nin) «wurm, made (tiepsL)»; KV. 
nv/, niy-vuj id. (vuj dtiero). 

Osztják: EO. nénk, nénk-voi <iwurm, mottei), nénkta^-nS 
((fiiegei) (AHLQD.) | 10. nifik nmadei) (GASTE.), JgO. ning id. 
(Plm). 

Zűrjén ni^ul, permi ni^il nregen-wurmi' (WIED.) || votják 
nisiUi, Kaz. niéil'i «wuriűj regenwurmi). — zűrjén nom (iműcken 
("WEED.), permi num id. (GENETZ O P . 24.) || votj. nimi «mückei) 
(]nr-nimi wart selír kleiiier fliegen", nimi-kiU «insect überhaupti); 
kut (iflieges). 

[Lapp: Sv. navalak, Pm. nivn (imade, motteu (BÜDBNZ: 
MügSz. 428.). — Lule Éoq,rvi'e-navva o.eine sehr kleine mückenart* 
(coq,rvie <ihorn»; HALÁSZ).] 

< Kaukázusi: thus ne^/ «biene», avar n i j ' «hornissei), 
arcsin nek-lu (iwespei), csecsencz ni-/ (génit. ?2a;/«f m, plur. maja-
ras) (ibienenstockt) | kubacsi nive (dausn, avar nu' (ifilzlaus» || 
csecsencz na'ni, thus nhan <cwurmi) ] ebinnalug nimc, tabassza-
rán mic, ud «eíc iilaus" (barun-netc (iwanzeB, tkp. <i-wandlausi)), 
arcsin nac, avar natc <ilaiisi) (j^orsol-natc'k\va.nze»), karata natce, 
Iák noc, nacu-lu, varkun naőa-j, andi, dido notci, kaitaoh nez 
«laus)), csecsencz neci (cwanzei) (v. ö. ez utóbbi csoporthoz: 
abadzech ce, dze, kabardin, sapszug ee, abcház tea «laus>); tehát 
nimc, natce és társaik összetételek) | kaitach ne'ir', akusa ner\ 
chürkilin nir' dausi) | kűriu net, águl nat <ilaus», varkun nii 
(iwanzei) | rútulÍIMCZ/, andiwcw dwespe)) | lákjiai «bienei) (taku-
raai «hűmmel)), tkp. (leselsbienei); mya-nai <iwespei)), avar na 
wbienei) (ERŰKEET: Kauk. Spr. 149, 95, 146; USLAE-SOHIEFNBE: 
Awar. Btud. 147, 148; Kasikum. St. 117; Tschetsch. St. 65.). 

http://iki.ua
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Látnivaló, hogy az itt idézett kaukázusi gzavaldmn ugj'ari-
azon flwurm»-féle szónak külömbözö összetételeivel és képzéseivel 
van dolgunk, mely körülmény mellett mint az alapszó egyazon 
nyelvben előforduló változatainak (pl. avar ni-/ "hornissen, MI' 
(ifilzlausi), na <(biene», natz dausi)) egyik oka tekintetbe veendő az 
egyik nyelvből a másikba való átvétel is. — Minthogy a magyar
ban a vogul-osztják megfelelő ük végzetének v (nem g) áll szem
közt, ezen fik kétségkívül n előzményből fejlett (így írja EEG.: úin), 
a mint a zűrjén now; num, votják nimi is mutatja (v. ö. vogul 
parik, punk nkopfn = finn jMa, magy. fő id. = zürj. JJOT/Í, votj. 
pun, pum <(ende»; 1. BUDENZ: MügSz. 502.). E mellett a lapp úa-
valak, navva, ha csakugyan a magy. nyw, vog. úink rokonságához 
tartozik, ezen fi végzetének igen régi g (yj-féle változatát föltéte
lezi, a hogy ezt már BUDENZ is magyarázza; söt a magyar alak 
í;-je is közvetetlenül ilyen hangalakulatból érthető (v. ö. itt a holló 
czikket: 165. sz.). Ilyes története következik a thus ne;̂ , avar 
niy' alakok végzetének is abból, hogy a chinnalugban a cserkesz 
nyelvek ce ulausi) szavával összetéve e sző nim-c alakot ad, nyilván 
eredeti ^niii-ce helyett (míg a többi nyelvekben: nic, nete, natce 
(ejtve:. nacce < +^«e'ce, *nehce). Bizonyára egyazon az avar ni-/ 
hangalakulattal eredetében a kubacsi nive (ebből képzéssel: néi-'r'' 
= ner\ nir'), melynek v-je közvetetlenül g f^-j-féle előzményből 
magyarázható, a mint ilyen v lappanghat a rútul nu-d£, avar niC 
hangzójának labialismusában is. Tekintetbe véve mindezekhez, 
hogy a finn-magyar nyelvekben sok egyéb ilyen apró állat-, s kü
lönösen rovarnév került a kaukázusi nyelvek köréből (1. erre nézve 
fent a hogár és hangya ozikkeket: 37. és 151. sz.), jó okkal vélhet
jük, hogy jelen esetben is hasonló irányú szóátvétellel van dol
gunk, így érthetjük meg jelesül a zűrjén nigul, ni^il, votják nisiU 
képzését, mely egészen olyan, mint a zűrjén kosul, kogil, votják 
M3ÍIÍ «ameisei> szóé, melynek kaukázusi eredetét fentebb igazol
tuk; V. ö. itt i s : rútul níLdí, and nicu «wespei). Valószínű ily ala
pon, hogy az itt tárgyalt szavakhoz tartozik, mint egészében kau
kázusi eredetű szó még: zűrjén nomir <(wurm, maden (jai-n. 
«fleischmade»; nomirsal- nvoll würmer werdeni)) = votják rewímV, 
Kaz. nomér «wurm, made» (tél-nomer, £iuié-numir «johannis-
•würmcheu)); numir-kibi ogewürm; kriechendea»), melynek utó
részére nézve v. ö. szvanét mer, maar cfliege, bienei). Alakilag az 
utóbbi csoporthoz csatlakoznak a s z a m o j é d s é g b e u : OsztjákS. 
nimere, nimer, rlimara, r'ieurea, niuri, nure, JurS. niberu, niberu 
(imücke (moschka))), melyek mellett megvannak a magy. nyíl, nyív 
szorosan egyező másai is: OsztjákS. neu, úcii, nejű, neiju «angel-
wurm, köderi) (HALÍSZ; NyK. 24 : 460.). Ugyanitt a csecsencz 
na'ni, thus nhan «wurm)) szóhoz hasonló S2erkezetek: OsztjákS. 
nana-ka, nana-ga, nana-lm, nc.nka, nana, nenanka, nenan, KamS. 
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nene-g, neneve, JenS. neneggo, nenoggo, TavS. nannenka, nanenka 
«miioke (moschkau ; u. o.). — Permiségböl való átvételek lehet
nek: 'ÉN.nim-viré «csúszómászó" (az utórész: zürj. vörié, votj. 
?;ím part. ettől: v'ár-,vir- dsich bewegen, regen») | ÉV. nimsér, 
nimsér-tíkwa <ispinne)>, EO. nimsar-imi id. (v. ö. KV. sirki, sirki-
ékivé, PV. oqkw-sirki id., melyekben a tatár sérkd nnissei) = magy. 
serke szerep'el; 1. fent 328. 1.). Tekintetbe veendő itt még: JurS. 
mbi, níbi, nibi «spinné». 

275. Magy. odú, lodu (accus. odva-t,- adu, adv-as Adámi, 
Prank; ludw JordC, ErdyC.; adu Zala-m., Dunamellék; otZu Pa-
lóczság; Mffe Székelység) «caverna, cavum, cavitas; höhle, locbi) 
(j)!. fog odva, kö odva); odvas «cavernosus, foraminosus; hohl» 
{NySz.", MTsz.). 

Finn onte- (nomin. onsi) (ihohl; höhle, loch»; onteva, ontelo 
«hohb> (o. puu (ihohler baum», o.-hammas dhohler zahnu), onttu-
(ileer werdeni), o'fttto ohohl, leér; höhlung, leere» | észt öz (gen. 
öne) dhöhlung, höhleii, ózik «hohl)), özitse- (nomin. -ine) nmit 
höhlungen versében» (BDDENZ: MügSz. 832.). 

Mordvin : mordM. unda (plur. unttj dhöhlung (im baume)», 
undu dhohl" | mordE. undo; undov id. (NyK. 5 : 166.). 

Lapp: Pite vówta, PM. vuövdda (vuovda) «hohle stelle, lochn 
(HALÁSZ); svédlp. vuovd, vuovda darbor cava; cavitas arboris»; 
vuovdek dcavus» (BUDENZ U. C) . 

Osztják: SO. íjwí (idas inneren (CASTE.) | EO. unt <ibauch», 
unt-Upi d magén» (AHLQU.). 

< Szkr. ánta- ddas inneren (pl. anta-kogá- <ider raum 
einer vorratskammer,_'einer t ruhes; anta-karana- ndas innere 
organ, das herz, der geist)); galanta «im -wasseri), kiipanta ún 
dem brunnenn : ^alá- dwasseri), kupa- «brunneni) ; ebből: anta-
tás- dinnerhalb", a?iíár- «innen, innerhalb», awfara- oim innern 
befindlicb, der inneren (BE. Skr. Wb. 1 : 235—240.). 

L. alább az odor czikket (277. sz.). — Az idézett finn-magyar 
alakok dinneresi>-féle alapjelentése világosan mutatkozik a 80. ont 
«das innerei) s ÉO. unt «bauch» értelmében; ebből a dhohl, 
höhle» olyan fejlődés, mint ezekben: ÉV. kiior «das inneren (pl. 
jüo-küvért . nm baumen): kiivrin «hohl» (kiwrin jiw); cserem. 
körgö dpars interioru (körgöstö nin, intusa) = zürjén-votják girk 
dböhle, höhlung)). Alakilag pontosan megfelel a szkr. anta- az -ú 
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kicsinyítő képzővel (v. ö. tet-ü, fi-ú; 1. BUDENZ: Összehas. Alakt. 
251.) szerkesztett odú régi s jelenleg is tájnyelvi adú alakjának, 
mely mellett a zártabb odu ejtés az elenyészett n hatásának* tulaj
donítandó (1. erre nézve fent a/lomtór és doh czikkeket: 166. és 
78. sz..). A finn o, mordvin n töbeli hangzónak alakulata árja «-val 
szemben olyan, mint & gaz éajő (rfluviiis» szók tárgyalásánál (121. 
és 188. sz.) elősorolt esetekben. 

276. Magy. odor (Székelység) «cavum, cava; hölüe, tiefes 
loch)) (Páriz-P.), <iöblös üregi) (pl. unagy a víz odra: a vízmosta 
mélyedés a meder fenekén», «beleUpett a jég odrába: a hol a patak 
jégkérge be volt szakadvai)), odroz-: «a víz heodrozta, magát: hosszú 
mélyedést mosott a medre fenekén»; odros (inagybélü, nagyehetö ; 
fresswamsti) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. q,ntér, ípitér-keur 1. «das innere (des menschen; 
MyTpoi) : )^vm q,nter q.nsi, na qntér m'iéi) ; 2. «mutterleib» (pl. ahü' 
q.ntér sát sis «egy móhbeli hét magzat*); Vog. Népk. Gyűjt. 1:103.) \ 
KLV. oq,ntér, wq,ntér smagen (}KeJiy;i;oKi>)», wantér-kért «im inne-
r e n (BHyTp'J!i)i). 

Osztják: BO. ondér, undér nmagen; das inneren (ondér-vai 
(leingeweide-wurmi), undér-podali ((mere», undér-pus (idiarrhoe» ; 
AHLQU.). 

< Szkr. antra-, antrá- (nomin. -ám) (ieingeweide» (v. ö. 
örmény swder/fA plur. «eingeweide«, óazlov, ;eníro «lében), qÁrl 
((inneni), gör. Ivnepa plur. (leingeweidei)); antár "ins innere hin-
ein, innen, innerhalb, in, zwischenu (ántara- ((der innere») — 
óper. antar ((in, innerhalbi), av. antare- ((in, zwischen, innerhalb, 
beii) (antara- ((der innere»), pahl. andar, ujper. andar, ender 
<(in.) (GBASSM. Wb. 64, 67, 178; ÜHLENB. EtWb. 8; JusTxHb. 16; 
HoBN 27.). 

L. fentebb az odú ezikket (276. sz.). — Látnivaló, hogy a 
magyar és vogul-osztják megfelelő alakok közös -r végzete nem 
törzsökös, eredeti képző — mint ezt BÜDBNZ véli (MügSz. 832. és 
Összeh. Alakt. 294.) — hanem az egész szó képzőstül együtt ide
genből került jövevény. Különválasztandó az itt tárgyalt odor szó
tól ama másik, ugyancsak székely odor, udor szó, melynek jelen
tései: 1. ((a csűrben két felöl levő oldalrekesz, a melybe a gabonát 
rakjáki); 2. ((padlás,-pajta padlása, szénapadlási); 3. ((oldaldeszkája 
az ágynak)). Ennek ugyanis jelentésben is szorosan egyező másai 
találkoznak a szlávságban, jelesen: cseh odrij "gerüst in der 
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acheünei), odr, rodr «vorscheune» éa odr (ipfalil)>= oszlovvén odrü 
»bett», iíjszlov. odri dgerüstn (odrige dhángebetti))/ bolgár od%r, 
szerb odar, kisorosz odr «krankenbett» = litván ardai «stangen-
gestelb), melyekkel már MIKLOSIOH egyezteti a ncstírbolii) odor szót 
(ETWb. 219—20.). Nem lehet szó arról, hogy a cseh odr, odry a 
magyarból (székelyből) került volna, mint ezt HALÁSZ véli (Nyör 
10 : 349.); hanem igenis arról, hogy a székely szó való a csehböl, 
még pedig feltehetőleg a régi kútfők vágvicléki és nyitramegyei szé
kelyei révén, kiknek bizonyára szintén részük volt a nyugatról be
vándorolt külömbözö korú székely telepek keletkezésében. 

277. Magy. ostor (wstor Pesti; ustor Eehér-, Baranya-m.) 
«flagi'um, mastix, scutica; fiagellum; peitscbe, geisselu (bör-o., 
]iajt6-o.; kút-ostor, ostor-fa «a kútgémröl lefüggö rúd»); ostoroz-
(iflagello; geisseln, peitschenu (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. as'íé'r,.KLV. qistér, PV. q,kér, KV. östér (ipeitsche 
{itHyT'B, n i eT i , ) » . 

Zűrjén : udori oré opeitsche)) (WIED.) 1| votják uris, Kaz. urés 
(acc. urs-áz) dgeílochtene knute, peitsche». 

< Szkr. ástra- (nomin. -a) (istachel zum antreiben des 
viehes, ochsenstacheb) (GEASSM. Wb. 145; BE. Skr. Wb. 1 :534.) 
= av. astra- (nomin. -a) nstachel, dolchn (GEIGBR Hb. 197.), 
pahl. aátj' ddolch, schlacbtmesser (des priesters), pferdestaoheln 
(HoEN 268.). UHLENBECK(BtWb. 17.) szerint az idg.-^a/i;- flscharf)) 
tö sarja, a honnan valók még: szkr. ap-i necke, kanté, schneide», 
lat. acer, acies, acutus, acus, ófeln. ecka nspitze, schneide», ahir, 
ehir «áhrei> stb. 

A szkr. és magyar alakok egyezését FIÓK KÍEOLY vette észre 
először (1. Árják es üg. 20; Ethnogr. 5 : 166; 6 : 68.). — Az oré, 
uris permi alakok az ezer szónál (fent 97. sz.) tárgyalt esetek 
metathesiset mutatják: oré <'^assr(a) = astra. Különös az árja 
szókezdővel szemben álló magy. o, u, mely — bizonyára nem ma
gyar területen keletkezett — hang-megfelelésnek egyéb eseteit a 
kupa (dtarkón), guba, kulacs és lugas szóknál tapasztaltuk (v. ö. 
ezekhez: osszét-dig. mud, tag. mid dhonign = av. maőu-; dig. 

Jus, tag. fis öschafi) = av. pasu-; dig. cu^'p^ar, tag. cip'p'ar «vier» 
= av. caő-warö). Lehet, hogy idetartozó adat még a finnben: 
ahra-ime-, atra-ime- (nomin. -in) nfischergabeli) = karéi azra-
ime- (nomin. azrain, azroan) id. az eredeti (istacbeli) jelentés oly 
szűkebb körű alkalmazásával, mint ebben: finn ahingas ofuscina; 
steeheiseni) és dfischergabeb) = litván akstinas (istachel, bes. die 
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•scharfe eiserne spitze am óchsensteckenu (THOMSEK: Berör. 157.). 
B szóban ugyanis a sr, tr hangcsoportot GENBTZ (Karel. Lautl. 20.) 
és SBTALA (Áánnehist. 159, 160.) eredetibb str helyett valónak 
magyarázzák s ilyen alakjában a szót MiicKOLÁval együtt (Slaw. 
Lehnw. 147.) az orosz ocTpora «fiscliergabel; sporni) ( = ujszlov., 
szerb, lengyel ontroga, cseh ostrnha (iaporn»; v. ö. óbolg. ostmjavfi 
ostrogatii «asper, spinosusu) átvételének tekintik. Jól iílik az orosz 
hangzáshoz a vót astraga = vepsz azrag (ifischergabel»; de a többi 
elősorolt alakokban valószínűtlen az a föltevés, hogy a nyelvérzék 
a végzet képzöértékét kiérezve helyette a szerszám-nevek -ime 
képzőjét alkalmazta volna. 

Kérdés, hogy összefügg-e az idézett magy. ostor, vog. nétér 
szóval a cserem, vostor, cserM. vaster, vakar ovirga; ruteu (: v6S-
tér (iiipyTT,; rute», Uer-v. nbadebesen, besemi, TBOJ. 7, 8 1 ; xc^na-
vaStar «zweig, rute» : yjmá «zweig», NyK. 4 : 416.), a mint ezt 
BuDENZ véli (MügSz. 843.) ? A cserM. vastar szónak ugyanis más 
jelentése: nahorn (loieHT,)!!, mely jelentéssel szorosan egyező ala
kok : finn vahtera, észt vahter, vaher (génit, vahtra), lív vadgr 
iiahorni) = mordM. ust9i; uMh; mordB. uMtor «ahorn»; de ezek 
közt a finn v szókezdő (a előtt) mint járulék-mássalhangzó az árja 
aátra-hoz képest nem magyarázható.-*^) Figyelemre méltó az utób'k 
adatok mellett a magy. ostormén-fa (usiormany-fa., Szeged, mely
nek jelentése a külömbözö forrásm-ftvekben: nviburnum lantana» 
(((schlingbaum, schlingstrauchi). MOLN. ALB.), dopulus quorundam, 
sambucus aquaticai) (BE-STHE; NySz. 1 : 742.), «vörös gyűrűcze 
(hegyi cserje, a melynek jó gúzst ad a vesszején; MTsz.). It t a 
homályos -méti utótag mellett a jelző ostor szó alkalmasan vehető 
övessző, rutei) jelentés-ünek. V. ö. ezekhez még: zűrjén orsí, arái-

pu dschwarzpappel (populus nigran; WIED.), mely a moxáYÍn ustSr 
alakhoz képest ugyanoly változat lehet, mint a zürj. oré (ipeitsehe» 
a magy. osto7' mellett. 

278,. •''Magy. öcs, öcsé (licczit, űczed Sylv., eccse Pethö; ecs 
Bebreczen, Háromszók, iícsém Soprony-m., ücse, ücsém Szlavónia) 
1. (ifrater minor natu; jüngerer bruderu; 2. «soror femince minor 
natu; jüngere sch-wester einer -weibliehen persom; (pl. asoror mar-

*) ToMASCHEE (Zeitschr. f. Österr. Gymn. 26 :529.) tényleg az 
árja astra- dstacheli), litván asztras dscharfö, lat. Scer «scharf» és 
«ahörni) szavakkal veti egybe a finn vahtera, cser. vastar, mord. 
ustir (lahorni) növéhynevet hivatkozva még az albán rrapp (plur. 
rréppej (iplataneu szóra, melyet a szláv répih dstacheb) szóval 
magyaráz. 
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gareta Tála zent margyt azzonnak avcche^) MargL.); «húg» (So
mogy-, Baranya-m.); acsés (Moldva) (itestvér» (NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: ud vici (gen. vicei) «brúder» = chürkilin 
ngi (plur. u^vi), akusa wci, udsi, kaitach nci, kubacsi uce, varkun 
nci, íicii, utci, Iák um, dido esju id. = csecsencz vaía (gen. 
veáin, plur. vezirii), thus va^o (plur. va£ar), abcház uom id. = 
avar vm (plur. vácal), vas, vec, and voci, karata váci, oace id. 
(UsLAB-ScHiEFNEB: Hürk. Stud. 126, Kasikum. 74, A-war. 174; 
SOHIBPNEB: Thuseh. 156, Tschetsch. 70, Ud. 107; EROKBET: 

líaukas. Spr. 49.). 

Igen találónak látszik első tekintetre BUDENZ egyeztetése 
(MUgSz. 846.), mely szerint a magy. öcs, öcsé a vogul (ÉV.) apsi, 
BO. apsi (AHLQU.) ((jüngerer bruderx mása volna; ámde nem tu
dunk arra másik esetet, hogy hangzóközi eredeti p, i-t képviselő 
vogul p •— a minő az apái szóé is, mely az ÉV. apn' (tő : ap-/-), 
KLV. dpé ((Unokaöcs "tanúsága szerint képzés (v. ö. magy. -csa, 
-cse dimin.) s így -^apééí helyett való — annyira nyom nélkül el
enyészett volna a magyarban, hogy az átmeneti v hang a pozitiv 
nyelvtörténetben (ha egyébként nem, legalább a szomszédos hangzó 
hosszúságában) kimutatható ne legyen; v. ö. vog. lüpta, osztják 
lipet, Ubet <iblatt» = magy. levél; vog. sipéll «scheide» = magy. 
hüvely; vog. lápé;;(, loqpéx «schmetterling» = magy. lepe, lepke; 
vog. lep- ((zudeckeni) = magy. lep-; TV. tep (igallei) = magy. epe 
stb. Alkalmasabban magyarázzák a magy. öcs. Öcsé hangzást a kau
kázusi nyelvek vici, tici. ucü, usi egyezései, melyek mellett csak azt 
kell föltennünk, hogy a fiatalabb fitestvérre való jelentés-megszo
rítás ujabb fejleménykópen úgy keletkezett, mint a húg szóé, mely
nek pahl. x'ük megfelelője szintén általában «soror)) jelentésű 
(1. fent 356. L). Ezen alapon a kaukáizusi uci, uce, oace, lí^i-féle 
alakok másának ismerszik föl a mordM. oca «onkel (váterlicher-
seits»; NyK. 5:163.) szó is; szintígya képzéssel jelentkező cserem. 
eéaj, ihj, iéa, izcij, zaj nvatersbruder (jünger als der vater); álterer 
bruderi) (NyK. 29 : 51.). — Tekintettel arra, hogy egyrészt a régi 
nyelvben használatos az öcs sok írónál «soror minor natu» érte
lemben is, söt ennek mai nyoma a nyelvjárásokban is mutatkozik, 
másrészt alakilag egyeztethető szavak a kaukázusi nyelvekben •• 
czachur ici = kubacsi JÍÍ(;«,JUCÍ, varkun ;'MÍCÍ = avar jac, karata 
jaci, and ece uschwesten) (ERŐK. 127.): lehetségesnek kell elfogad
nunk, hogy az öcs-ben eredetileg külön alakú s külön («fráter" és 
«sorori>) értelmű két idegen szó nyert egyazon alakot támogatva a 
jelentés rokonságától. Az utóbbi kaukázusi szónak egyezései a 
rokon nyelvekben: vogul: ÉV. aé, ALV. U, PV., KV. lé njüngere 
sch-wester», SO. icey_ id. (CASTE.), melyekhez v. ö. még: votják 
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(Glaz.) uéi (ijüngere schwester meines mannes, sclnvágerin«. 
L. egyéb rokonságuevezetek kaukáziisi hasonlatait fent ÍM. 1. 

979. Magy. ölyv, ölyii (SlU/n Haltai; íiUfv Hunyad-m., iljjü 
Szilágy-m., üUü UdTarhely-m., ülő Abauj-m., iilii Három.szák, hül/li 
Nagy-Körös) «accipiter, milvus; habichti* (kesebjli-nii/v,galambászó, 
éjjeli ölyv ; NySz., MT.sz.). 

< Pahl., ujper. rduh Kadleri) | kurd aleh, ölíih, hálö id. 
(HoBN 10; HONTUM-SOHINDLER: Z D M G . 38, 95.). 

A keleti altajiságban is van : mongol elije «gc!ier« (SCHMIDT 
39.), burjét eíeá, iU, iíe "weihe (falco milvusu; ÓASTE.), tunguz 
álie (ifalkeii (u. a.); a mongolból jakut á'ZiVí (iweihei) (1. NyK. 
21 : 123.), melyeknél azonban alkalmasabb a magyar szó vég
zetének magyarázatára a perzsa alak. A gyakori árja (iráni) a, 
a = finn-magyar j hangmegfelelóssel ugyanis magyar ölyii — 
pabl. nluh; ebből az ölyv nom. alak a ragozásból (ölyvet 
< '>^ölyii'i,et, ölyvek < ^ölyüvtk) való elvonás lehet, úgy mint nedv 
> nedű (darva-k, odvas mellett nincs is: *darv, '>^odv, hanem 
csak : daru, oduj,- de alapúihat a pahl. Sluh hangzás *dlvah-íé\e 
előzményén is (v. ö. óper. ^duva- (izwei» = av. dva, azkr. dván. = 
ujper. dö, du ; 1. HÜBSOHÍM:. Pers. Stud. 166.). Utal is HORN a Bun-
dehes zend betűs árva írására, mely alapon a szó rokonságát is 
fölismerhetönek véli a szláv (ószlov.) oi-Uü, litván erélis, gót ara 
«adler», gör. opvt? ovogeb) stb. szavakban: de ez egybevetést, 
mivel a pahl. dluh régibb története hitelesen nem igazolható, 
HüBsoHMANN (Pors. Stud. 8.) nem tartja biztos értékűnek. Meg
jegyzem még, hogy ölyv szavunknak egyezését az itt idézett perzsa 

szóval már BEREGSZÁSZI említi, ki a VuLLBRsnól (I : 121.) Jy', ^ ' 

Írásban található szót J* '̂ alakban közli s ahve-iiülí olvassa (ÁhnL 
d. Hung. Spr. 100.).*) 

280. Magy. ör^ (accus. őr-tj 1. nservus; dienero: (cqui dicun-
tur vulgariter Bwe/c, vei servii) (8z. László törvényében); 2. «bi
zonyos katonai tiszt; art militár)) : ccenturiones et decuriones 

•>=) Összefügg-e ezen perzsa ahűi «adleri) szóval sJjI «aquilaii 
(VuLLBES I : 14-3.), melylyel azonosnak látszik az ÉV. q,7vlé;(, ALV. 
q,uléy-pat, KV. oívlé'/ (cwinterente (caBKa)» = ÉO. oulax «anas 
glacíahs)) (AHLQU.) ?"V. ö. ujper. ná-yudá «schiffskapitáni) <*nav-
;_'«á«; ujper. wítw «sehi£f)); jwr?na <(dattel» = örm. arma-y (1.HÜBSOHM. 
Pers. Stud. 165.). 

Munkácsi B. Arja és kauk. eleinek. '-*'* 
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earum (civitatum), qui vulgo ewrij vocantur)), «custodes exeroi-
tuum, qui vulgo Eur dicunttiri) (1246-beli oklevélben); 3. «custos, 
speeulator; v^áchter, aufseher)) (ma általánosan: éjjeliőr nnacht-
wáehterB, mezei őr «feld\vachter»); 4. dspecula, vigilias; warte 
•wacho)) (őrt állani icwacht halten»); őriz-, öröz- (eryz WeszprC, 
éröz Heltai; eriz Soprony-m.) «eustodio, tuto, excubo; waoht hal
tén, hűten, behüten, schirmeu)), őrizet «custodia; hut, waehti) 
(NySz., MTsz.). 

Votják var, Glaz. war nsklave, diener, knechti). 
Ymnyrka, yrko «mann (Kalev.); jiingling, bráutigami) j| Lapp: 

Lule irekie (irke), Fm. irge «bráutigam)) (HALÁSZ). 

Cseremisz erye osobn)) (er/e-aza <ilmabe)); NyK. 29 : 42.), | 
cserM. ergíi, erga «sohn)) ; pii-erge, pii-erga nmann)) (előrész: 
vog. pV, zürj.-votj. pi, magy. ./?; püerga-rohotnik nknechti)) = 
cserS. pőrgö, förga <imann)) (BUDENZ MUgSz. 516.), pörgeú «mann 
(Mya(ffl,Hna)); TEOJ. 47.); por jin nmann)) (EEG.), pörjén id. 
(TBOJ. 48.). 

(II.) Zűrjén vevös «mann, gatte, mannsperson» (WIBD.). 
Osztják: BO. ort dsklaven (ort-xo id., ort-ne. <'sklavin»; 

AHLQU.) I 10. ort (imietling, jahresarbeiter)) (CASTE.). 

< Szkr. vlrá- (nomin. -ás) «mann; held; oft in dem 
sinne: mánnliches kind, kráftiger sohn», viraká- nbeld)) (GEASSM. 
Wb. 1316—17.) II av. vwa- (nomin. -o) nmann; held; mannliche 
nacbkommen)); virya- ((mánnlich)) | pahl. vir «mann, held» = 
lat. OTí*, gót waí?-, ófelném. 2i)6'r (imann» (JUSTI Hb. 280; HOEN 
300; ÜHLBNB. BtWb. 291.). 

A magy. őr szóval alakjában és régi nservus)) jelentésében 
•egyezik a votj. var, melynek a hangzója eredetibb magas hang 
változatának vehető, úgy mint ezekben : votj. val <(pferd)) = zürj. 
völ id., cser. vülö, vild «stute»; votj. valal- dbegreifen)) = zürj. 
velal- id.; v. ö. magy. vél- nmeinen, wofür halten» ; votj. kati 
«sch-wágerin)i = zürj. kel id., osztj. kili, vog. kii nscliwager)). Már 
BUDENZ kifejtette (MUgSz. 851.), hogy ezek nservus)) jelentésének 
igen alkalmasan vehető alapjául a (imannö, különösen ojunger 
mann»-féle (1. fenn az ín, inas czikket), a mint a vogul énekekben 
is a (iszolga)), illetőleg «hadi szolga, hadlegény» rendes kifejezése: 
yum-pV degény, fiatal férfi)). Ily alapértelemmel ide tartozónak 
ismerszik föl a kicsinyítő képzős finn yr-kcí, yr-kö (imanu; jüng-
ling)), további értelemfejlödéssel: d)ráutigam)), a melytől el nem 
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választható a cser. eije, erga nsohni) (tkp. ((mann"), hol a /c > ;/ 
változás a r szomszédságában olyan, mint ezekben: cser. kü£-(fó 
(idícki) = űnn hasi-kka, lapp/fassofc id.; cser. kiírvenga (qifund* 
= or. rpHBeHKH; koUruja. kolmika agenerationn = or. KOJIŰÍHKO 
(v. ö. varge ((niere» = zürj. vörk, ÉO. verek iá. ~ szkr. vrkká- id.: 
tiir-f/ede nturteltaubeu = cserM. tur-kada iá., kdda iitaub°e»). Ezen 
cseremisz szónak pii-erge, pörgő összetétele rávezet bennünket arra, 
bogy a magy. őr régi ér alakjának (v. ö. érőz, íris) képzővel bőví
tett mását ismerjük fel kiférj (~ *fi-\-éri) utórészében, hol egy
szersmind az eredetinek föltett «mannii jelentés ia kitetszik.-'') 
Tovább kutatva ezen <imannn jelentésű finn-magyar ••'•yír, *?;!> szó
nak rokonságát, ráakadunk a zürj. verös nmann, gattea szóra, 
melynek a gyakori s > t hangváltozással s a már ismert «knecht, 
dieneru-féle jelentés-megszorítással mása az osztják ort (< *őrtj ,-
V. ö. ez utóbbi hangzóváltozásra nézve: obdorszki jow/í = ÉO. jenk, 
magy. jéí/, finn jáVí ((eis»; ohá. kol «stricki)_ = ÉO. kel, zürj. köl, 
finn kőytc- (nom. -si); SO. kot nhand" = Ép . két, magy. kéz; SO. 
von «sehvífiegersohnI) = 10. vefí, magy. vő; BO. kön éskén «leicht», 
magy. könnyű; EO. wgor dcoregonus lavaretus» = magy. niigér. 

Mindezen finn-magyar egyezéseknek közös eredetterülete az 
árjaság, mi nem tetszhetik különösnek, ba meggondoljuk, hogy 
innen valóknak bizonyulnak a nmanni) fogalomnak ellentéteit ki
fejező asszony és fi szavak is (1. fent 18. és 112. sz.), úgy mint több 
más e fogalomkörbe tartozó nevezet, jelesül: húg, hátya, ara stb. 
(1. ezek czikkeit u. i.). Alakilag a, zűrjén verös ( = osztj. ortj = 
szkr. viras az árja -s nominativusvégzet megtartásával, mint ezek
ben: votj. Mí'áas oseitei) ('Mrís-.-iírísr/'dzusammen, nebeneinanderi), 
urtsin «neben, an der aeite» = permi ortso, ortsenj = szkr. árdhas 
(iseite>i (tő: árdha-; 1. fent 13. sz.) | zürj. vörkaé «vielfrass (ursus 
gulo)» =^ mordv. veirges, vet'-gis «wolfi) = szkr. vr'ká-s (nomin.) 
((wolfi) I ÉO. varas «haar», 10. vares npferdehaar, schwanzi) = 
szkr. vára-s (nomin.) dschweifbaar, schweif», av. vára- «schv?eif, 
schwanzD | ÉO. ürt «freiwerber», déli vart: v.-jay^ «násznép* = 
szkr. vará-s <ifreier, freiwerberi) (tkp. dwáhlendi)); 1. egyéb rokon 

*) Ezen kicsinyítő értékűnek vehető -j képzővel magyaráz
ható a különös hangalkatú örí-z (< *örejsj, melyhez csak egy ha
sonló esetet ismerünk a dialektikus (fehérmegyei) fáéz- = fáéss 
(ifát szedegeti! szóban (1. SIMONII-BALASSA TüzMNy. 457. és MTsz.); 
de ez nyilván csak az elterjedtebb fáész alaknak -JÍ végzetű frequ. 
és denom. igék hatása alatt keletkezett változata. A férj utórészó-
nek -j képző nélkül való, tehát az «r-nek megfelelő mása van a 
magy-ar, régi magy-er és az ember szavakban (1. fent a magyar szó 
czikkét:250. sz.), míg szintén -; képzővel jelentkezik a némber 
régi némberi (plur. némberiekj alakjában (1. Ethnogr. 1 : 290 ). 

32* 
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nyelvekre nézve ugyanily eseteket fent az árva, aránt és hirge 
ezikkekben. Ezekkel szemben a magy. ör, ér (— votj. var) = iráni 
vir, vira- a hangzóknak ugyanoly viszonylásával, mint: magy. ér 
«ader» = szkr. gíri- id. (1. fent 89. sz.) J feny-ö = szkr. fma-ka 
(u. i. 109. sz.) \fest- — szkr. '/n^-, av. fis- (u. i. 111. sz.); az el
enyészett V szókezdőnek az őr változat hangzójának labiális voltá
ban láthatjuk nyomát, k finn yr-kti {— lapp irekie, irge, cser. 
erffí), melynek tőhangzója szintén labiális, nyerhette bár a «jüng-
ling, junger mann» jelentéshez jól illő kicsinyítő képzőjét utólag a 
flnnség területén is, mégis tekintettel arra, hogy ez a képző több 
rokon nyelvben is mutatkozik, inkább egészben az árja viraka-
átvételének tekinthető. Igen lehetséges, hogy a magy. /'árfbeH -j 
végzet is olyan hangalakulat fejleménye, mint a cser. er}'e (azaz 
nem külön magyar területen keletkezett képző), a mely fölvétellel 
magyarázatot nyer azon körülmény, hogy a rfi (ry) hang-csoportnak 
nem r (vagy rr) áll szemközt a magyarban (a mint pl. az ár = 
esszét ary, szkr. a-ríjhá- (cwert, preisn szóban ; 1. fönt 11. és 73. sz.), 
hanem — nyilván az rg hangcsoportot eredetileg elválasztó magán
hangzó következtében — rj. 

A közös árja területről való átvétel fejtheti meg n, kapcsolat 
természetét az itt tárgyalt finn-magyar szavak s a t ö r ö k e?' (ozm., 
csag., ujgur, kirgiz, altáji er, kojbal ir, er, karagasz ir, ier, er, er, 
jakut ár, csuvas ar, volgai tatár érj nmann; held», illetőleg erkek 
(kojb. irgcik, karag. ergák) (imánnchen» képzése közt. További 
kapcsolat: mongol ere, burjét ere, ire ((mann; mánnchen». — 
A k a u k á z u s i nyelvek köréből v. ö. i t t : Iák viri, viri-sa nmann 
in mittlern jahreii», viri-cu «tapferer mann, held» (USLAB-SOHIEF-
NBR: Kasikum. Btud. 135; EROEBRT: Kaukas. Spr. 81.). 

281. Magy. ör''': őr-háló «hosszú és mély háló, melylyel a 
folyónak egyes szakaszait elrekesztik, hogy a balak el ne szökhes
senek; art •weilnetz, stehendes netz zum fisohfang» (Körös-Tarcsa; 
HERMÁN 0.). 

(I.) Yogul: TV. tiri, ÉV. ari, arpi, LV. §r, q,rp, oarp, KV. q,r, 
oq,róp, PY. oq,rp «vékonyan hasított léczekböl készült ozége, folyó-
kerítés; flusswehr aus dünnen stábchen zum fischfang". 

Osztják: 10. var (istromwehre beim lachsfang)) (GASXE.). 
(II.) Vogul: PV. verd, ALV. veri, KV. veri «kisebbszerű sűríi 

léczkerítések a folyó partjától kiindulva, vagy a tó közepén alkal
mas útvesztőkkel, hogy a hal á kerek kürtökbe betévedjen, de ki 
ne jöhessen (K0Tei],ij)». 

Osztják: YJ.ver, very «nyári halászczége, vízrekesz (aaiiopi); 
usawehr zum fischfang im sommeri) (PlpAi K. ) . 

file:///fest-
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< Ujperzsa «a?7, verr; bar}-, hery cwasseiwehri) = szkr. 
várcia- (nomin. -as) nabwender, beseitiger», a várfj- (pr^s. 3. 
• j a í i j nabwenden, ablenkeni) ige tÖTéböl ( H O E N 2 4 2 ; ÜHLENB. 

EtWb. 273.). 
Az (I őr-háló» csak fejlettebb alakzata a vészlés-núí, ama 

(Ifűzfa-vesszőből fonott sövénynek, melylyel mint az örhálóval a 
folyónak egyes szakaszait elrekesztik, hogy a halak el ne szökhes
senek» (HBEMAN 0,) ; ennek pedig vogul ftri, ari = osztják t-ar neve 
hangtanilag pontosan egyezik az ör jelző szóval. Azt véljük tehát, 
hogy itt nem az öríz alaprészét tevő ör szóval van dolgunk, hanem 
valóságos halászszerszám nevezettel, melyet természetesen a nép
etimológia úgy is értelmezhet, mintha a halak ((örzéséneku hivatása 
volna benne kifejezve. Mindenesetre 10. %)ar = ujper. vary. E mel
lett a VJ. ver, very --- PV. véri, KV. vSri («vejsze») ujabb keltű át
vételnek tetszik ( = ujper. very). 

282. Magy. ördög (urdung HB., Urdung többször előforduló 
tulajdonnév XIII—XIV. sz. oklevelekben, erdeng NémGL, erdeg 
JordC, ÉrdyO., őrdeg Heltai; erdöV/Udvarhely-m.) (idiabolus, eaco-
daemon, dHemonium, genius malus; teufel, da:>moni) ; ördöngös 
(vördöngös Temesköz, ördögös Baranya-m.; mrdevges CornC.) 
1. ndcemoniacus, dremonium habens; vom teuffel besessen» ; 
2. (imagus, magicus veneficus; sehwarzkünstleri) ; 3. (Székelység) 
(icsintalan; mutwilligi) (NySz., MTsz.). 

Zűrjén ort dschatten (v. verstorbenen), sehutzgeist, erschei-
nung, viaion, trugbild, gespenst», bar ort «guter geist», mely ada
tokhoz megjegyzi WIEDEMANN : «Die syrjánen glauben, dass jeder 
mensch von der geburt an seinen eigenen ort habé, der in der luft 
wohne, und den tod seines schutzbefohlenen vorher sage, meiat 
den náchsten angehörigen u, freunden, selten ihm selbst, dadurch, 
dass er sieh in sichtbarer gestalt zeigeu; ortal-,ordal- (lersoheinen, 
vorkommen, vorschweben, flimmern (vor den augen)». 

Votják iirt ((seele, geist (v. verstorbenen), gespenst, visiomi 
(WiED.); Kaz. urt «geistesgegenwart, mut» : urtsK potam nsie ver-
loren den muti) (a fordított irodalomban). 

Vogul: ÉV. urt «erdőben élő, szárnyas szellem (minden em
bernek saját wí-ja van, ha az embernek meg kell halnia, az ö 
lí/'í-ja ezt kiáltással adja tudtul rokonainak); waldgeist» (Vog. 
Népk. Gyűjt. IV : 409.) | iitsi, ussi, u.jtéi «erdei és hegyi szellem; 
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wald- u. berggeisti) (vör-u., ur-u.) = ÉO. ortci ((^piming'sempi ar 
mengná, piming sempi ar ortcinii)) a EEGULYtól följegyzett Nating 
ar-énekben), utsi (puning sempi ur ntsi, puning sempi unt mengi a 
Naming Ater énekben), melynek -si utórészére nézve 1. fent 
147. 1. 

Cseremisz őrt (igeist, gespenst (;i;yxT.)i), surt-ört dhausgeist 
(jíOMOBOli ji^jvh, 6o5KecTBO»; TEOJ. 43.). 

Volt alkalmam tüzetesen kimutatni, hogy amaz állítólagos 
erteng, melyet VIMBÉRY a magy. örcló'ng-gel egyeztetve több helyen 
(la török mytbos alvilága legfőbb istenségének», illetőleg valamely 
(1 rossz szellemnek 1) kirgiz nevekép emleget, semmiféle egyéb for
rásból nem igazolható, megbízhatatlan adat (1. Ethnogr. 7 : 
222—6. 11.). Ugyanitt rámutattam a fent idézett rokon nyelvi ada
tok egy részére, melyek oly felfogásra nyújtanak alapot, hogy az 
ördöng összetett szó; előrésze a «szellemi) jelentésű zürj. ort, votj. 
urt, vog. ürt, cser. ort, utórésze pedig az osztják ton^f, lufik, jung 
((bálvány; ördög, erdei manó», vagyis az egész olyan szinonim 
tagokból álló szerkezet, mint kö-szikla, kalapos-süveg, serleg-pohár, 
zomok-klgyó stb. Még alkalmasabbnak látszik az utótaggal való 
egyeztetésre a cseremisz je/í, jm (NyK. 29 : 59, 60.), jéfi- (TBOJ. 15.) 
((embern, mely a esuvaslsan szabályszerű hangváltozással sin ala
kot öltve szintén ((ember)) értelmű, úgy hogy e szerint az «ördögi) 
voltakép ((szellem-embert)) jelentene (v. ö. votják ,(;iír(i5'-miírí ((hegyi 
manó)), OTt-mít?'í ((vízi manó», JíwZiiís-íímrí ((erdei manó», lucl-murt 
((mezei manói): murt aemberi)). Ez a jin igen jól magyarázhatja az 
ördöng magashangúságát az elörésznek a vog. ürt, osztj. ort-ci s 
zürjén-votják ort, urt alakok nyomán fölvehető eredetibb mély-
hangúsága mellett, s megérteti az ördög mellett igazolt ördeg, erdeg 
(< ^ord-égj változatokat is. — Az ort, ürt stb. eredetére nézve 
számbavehetö: szkr. vitrá- (nemin, -ás és -aui) ((bedránger, feind; 
(masc.) ein dámon, der die gewásser eingeschlossen háltn (UHLBNB. 
EtWb. 293.), melynek hangbeli megfelelése a mi a szóvégzetet 
illeti, egynemű a magy. ve'rt = osszét vart' ((schildi) (< *varrf) 
= av. vere&ra- apanzer, schíld)), szkr. vártra- (cwehrend)) szóéval 

*) PATEUBÁNT LUKIOS (Nyr. 26 : 393.) az ördöng szót föltett 
SbV. '^anro-deng (diáz gonosza» (azaz: nházi manó))) szerkezet má
sánakvéli; de az ((ördög)) nem sajátos ((házi szellemi) s nem is 
bizonyos, hogy mindenkor ((gonosz szellemi) volt; másrészt ellene 
szól ily magyarázatnak a tájnyelvi vördöngös szókezdője is. Mint
hogy a rokon nyelvekben az elörészszel alkalmasan egyeztethető 
adatok kínálkoznak s megfejthető ily alapon az utórész is, a szó 
eredetének kutatása ily irányban vélhető helyesebbnek. 
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(1. fent 244—5. 11.), a szókezdet tekintetében pedig olyan, mint 
ezekben: osszét-tag. ws, déli osszét vwz ((hengst» = av. varsni-, 
szkr. vrsni-; urni (iglaubti) = óper. vrnavatiy (1. HÜBSCHM. E O . 88.). 
A magy. örd-ög (e h. *ört-ög) szóközépi mássalhangzójának zöngés 
Yolta e szerint a vég-mássaihangzóhoz való hasonulás következ
ménye lehet. Figyelembe veendő a vördöngös tájnyelvi alak, mely
nek szókezdő v-je, szintén érthető az itt fölvett árja eredeti nyo
mán. Ezek szerint végeredményében az ördög szó kapcsolatai is 
ugyanazon területre vezetnek, honnan nyelvünkbe az isten, ár
mány, manó, id-vöz, böjt s más vallási fogalomkörbe tartozó kelet
ről hozott szavunk került. 

283. Magy. örjeg (Pest-m.) ((halat tápláló apró tó ; vízállás, 
a Duna kiöntésének maradványa; kleiner see; nach einer iiber-
schwemmung zurückgebliebenes, stehendes wassen); örjeges ((viz-
állásos)) (ö. hely na hol az esővíz hosszabb ideig megáll, de még
sem terem sás»; Kis-Kiin-Halas ; MTsz.). 

Vogul: ÉV. ürei, LV. üri, KV. vorei, vori, PV. viiri "Stehen-
des vyasser, lánglicher see (aus einem ílussarme entstanderi, dessen 
zwei enden nach dem ablaufe des hochwassers austrockueten)", 
TV. urai ((ausgetrocknetes íiussbett». 

Osztják: VJ. uri ((ílussarm; altes ílussbett» (PÍPAI) . 
Votják er (Sar., Jel.), Kaz. iir, ur (Ucseb., WIED.) <(flussbett, 

grabeni); sro ((flussbett habendu; orjal- «das flussbett reinigen, 
damit das wasser freien lauf bekommei). 

< Av. vairi- (nomin. -is) <(see, abteilung eines see's, tal 
od. becken eines see's», vairya- (ícanala; pahl. var ((teichi> 
(JusTi Hb. 258 ; HOBN 298.). 

A magy. örjeg a vogul-osztják ürei, vorei, uri megfelelőkhöz 
képest (mely ypaii alakban átment a nyugatszibériai orosz nyelvbe 
is) iráni *vairi-ka-, Yn.gy^vairyaka- dimin. képzést föltételez minta 
gyanánt. Talán ugyanennek tükrözője a török árig, arik «canal, 
grabeu)) ( = magy. árok). — V. ö. itt a k a u k á z u s i nyelvekből: 
chürkilin, akusa nryu, kaitaoh mju, nr;(nej, varkun, kubacai uy_u 
(imeer», mely talán összetétel (utórósz: abadzech;/jo,/ÍV, kabardin 
Xp, sapszug;i/« ((meeru ; EEŰKEET : Kaukas. Spr. lÖÖ.). 

284. Magy. örök (erek JordC, ÉrdyC, vruk Schlágli Szj. 20.) 
1. ((ffiternus, perennis, sempiternus; ewig, immerwáhrendi) (pl. 
örök idő, élet, boldogság stb.); 2. ((SíBculum» (pl. i^őrőlcSk elSt ziletet 
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[Krisztus]: ante sa3cula» DöbrC.); 3. (ihereditariua, possessio; erb-
lieh» (pl. óVö/c /ó'/d ((prsediumi), örökbe adott, jósság deiidum))); 
4. (ihereditas; erbea; örökké, 7mnd-örökké, örökkön-örökké, örökkiil--
örökké dn eeternum; auf ewig, ewiglich» ; örökít- "locupleto, pro-
pago, augmento, eonstabilio; heredito; reich machen, bestáttigen, 
erweitern; érben lassen, vérérben»; orököd-ik «augesco, cresoo, 
corroboror, confirmor; zunehmen, -waehseni); örőklöd-ik (Tisza-v.) 
i( húzódik (a betegség)»; örökös (isempiternus, ajternug; heres; 
e"\vigwáhrend; érbe habend, erber"; örökség oíetemitas; hereditaa; 
ewigkeit; erbschafti) (NySz., MTsz.)-

< Szkr. uru- oweit, ausgedehnt (in ráumlichem sinne), 
grosa (von reichtum, kraft))), urú (adv.) nweithin (schreiten, 
driügen))) = av. uru-, vourii- «weit, breits, gör. supó? (GBASSM. 
Wb. 262 ; GBIGEE Hb. 209, 329 ; UHLENB. EtWb. 30.). 

Kétségtelen, hogy az örök-nek rnagy, igen nagys az alap
értelme, mely csak az időre alkalmazottan nyerte további (laíter-
nus»-féle jelentésfejleményét s innen ismét a jelzett szó (pl. föld, 
jós^ág^ elhagyásával ezt: níeterna possessio», illetőleg: (dieredi-
tasi). Mint már BÜDBNZ ráutalt (MügSz. 852.) egyenesen a (inagy» 
értelmet tartalmazza az örököd-ik (laugesco, cresco)> igeképzés 
(v. ö. pl. (laz gyermeo neuekedic és Sr/ikodic vala lélekben»; naz 
fejes káposzta mngvát vesd el kisasszony havának a fogytára, hogy 
megöröködjék ugyanazon esztendőben"; NySz.) s szintígy az örökü-
(laugmento)) (pl. aaz jószágot örögbitette es örökítette : hona illa 
ampliaverit et augmentaverit»; u. o.), úgy hogy az örö-k végzetét 
a so'k, szü-k, kere-k, in-k-dhb {régi: jonkábbj képzőjével magyaráz
ván (v. ö. vog. saw, sq,u (imultus", íinn sou-kka «angustus», magy. 
kör, kerül-; vog. jqinés, osztj. jevi «gut))) a kifejlö alaprészben az 
árja uru- ugross, weit, ausgedehntn mását ismerhetjük föl a itör 
(ser), tölfjij, hőre szavakban is mutatkozó hang-megfeleléssel*) 

"•') Talán végzetestül együtt van meg az ó'ró7í az osszét-tag. 
vardy, vara^, ora~/, arar/, dig. uru-/ dweit, geráumig, ausgedehnt, 
breit)) szóban (EŰBSOHM. EO. 62, 92; SJÖGEÉN: Osset. Sprl. 92.), 
melyben a var-, ur- alaprész szabályosan megfelel a szkr. uru-nek 
compar. várlyaiis-, superl. vdristha- alakjaiban, továbbá a váras-, 
varima-, varivá- (iweite, breite, raum» képzésekben mutatkozó tö-
változatnak. Az osszét varcix végzete mindenesetre homályos; 
lehet-/í mása is, mint ezekben: may^ «wiri), sma)(^ (iihr» = av. 
ahmákem, yüsniakem, szkr. asmakam, yusmákam (1. HŰBSOHM. 
BO. 99.). 
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(]. u. i. e czikkeket). Különválasztandók az óVóVc-töl a BuDENztöl 
egybevetett zürjén-votják ar ojahr)) (votj. arás id.) = av. yare-, 
óper. yüra- ((jahr» (: dusi-yara (imissjaln-))) — ófelném. jár, gót 
jer njahrii ; szintígy eltérők (t. i. nem (inagy», hanem «sok))) jelen 
'tésüicnél fogva is vogul: ÉV. a/i ' (tö : arr-) nüberfiüssig, zu vieln 
(ar}-dn «zu viel». arít- «übrig bleiben, überfliissig seinu), KV. ari 
»mehri) (ürin «lánger, naclüien), iiritapt- nübrig lassen))), TV. t'iru 
id. (anít dsehri),^an(« iieheru, cirut- KÜbrig bleiben», arkin "Ifin-
ger»); osztják: EO. ar nviel, genug, überfliissig)), arta, arti nzu 
viel)) (árat «anzahl, menge»), ÍO. ár (iviel» = av. ári- «füllei), «/•«-
Kvolkommenheit)) (JUSTI Hb. 53.). — Megjegyzendő, hogy az örök
höz alakilag és jelentésben közelálló magy. ürfg ograndia, magnus)) 
szó (pl. öreij Duna, öreg fisemii hukoricza, öreg borsó, öreg kövecs 
stb.; 1. MTsz.) török szó: csag. irik, oszm. iri, kirgiz iri "grand, 
gros, volumineux; KpynHbni (SAMY-bey, OSTEOUMOV), volgai tatár 
ére (idick, grobu (BÁLINT), a mint e tényt már VÁMBÉKY kimutatta 
(NyK. 8 : 168.). 

285. Magy. öröm (accus. örömö-t; erem JordC, ErdyC, orem 
Haltai; ctormvel EhrC.; erem Moldva) "gaudium, iíetitia; íVeude)) ; 
örömes «líEtns, jucundus, hilaris; froh, freudig)) ('ö'n)mtís.'íeH Mátyus-
iolde, örömest «libenter, lubens; williglich, gern))), örömetiís (örn-
metiisen) iá., örömez-(Göcíiej) «örül, örvend; sicli freuen», öröin-
/ftfá-íA: (Veszprém-m.) «örömét leli, gyönyörködik; freude, gefallen 
in etw. findenn. •—örvend- (ervendetes JordC; örvönd- Küküllö-m.) 
<iexulto, líetor; sich freuenj), öivendiis ngaudeo, lüetor; sich freuen», 
örvendcti'.s nlíKtus; Imtabilis; erfreut, froh; erfreulichn ; irrüL- (eryl 
GyöngyC, erwll E rdyC; űrül Székelység) ugaudeo, lifitor, jubilo ; 
sich freueni) (NySz., MTsz.). 

Lapp: kildini, akkalai rámm iifreude», Ml. rrimse- «sioh 
ireuexi)), ríimgu&itte- «erfreut werden» (GENETZ Wb. 110.). 

Zűrjén ram usanft, still, friedlich, demütig, ruhig)) (ram-lun, 
ram-nog «sanftmut, demut, rnhe, friedlichkeit))), rammi-, ravi-
mödci-, ramdödci-, raméi- "sanft, demütig werden, sich demütigen, 
sich hesánftigen, sich beruhigen)) | ramd-, ramöd-, rammöd-, ram-
död-, raméed- «demütigen, bezáhmen, besánftigen, beschwiclitigen, 
beruhigen)) | permi 7-a??jf- = ramd- (WIED.). 

Osztják: EO. röm dsanft, sanftmütig)>, römainl- dsanft od. 
ruhig werden, sich beruhigen)), röméltal- «sánftigen, bezahmenu 
(AHLQÜ.) I 10. ram «ruhe)) (GASTB.). 
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< Szkr. fáma- (nemin, -asj alust, freudei), ramá- (adj.)' 
(lerfreuend, lieblich, reizendi), ebből: ram- (med. prjss. i. rá-
mate) «still stehen, ruhen, sich genügen lassen, sich ergötzen, 
getallen finden (an etw.), der liebe pflegen», (act., prses. 3.. 
rdma-ti, caua. ramayati) nzum stillstehen bringen, ergötzen, 
erfreuen)); szkr. a-ramá- «ergötzen, lust; ergötzend; ort der-
ergötzung, garten* (BE. Skr. Wb. 1 : 687.) || av. raman-, rama-
nannehmlichkeit, freude, behagen; ruhe; glück», ebből: ravi-
((sich freuen, ruhig, fröhlich seini); (caus. IJXÍBS.'S. ramayeiti) 
(ibemhigen, zur ruhe bringeni>; pahl. rám; hu-rám (hu- (iwohLi), 
ramisn- «ruhei), raminí-tan nruhig sein»; ujper. ram nnihe; 
fröhlich, heiteri) ezek mellett: pahl. árain, ujper., afghán, 
balűöi áravi (íruhen, T^&hl. üramitan (inf.), njper. aramidan 
«tranquillnm esse, tranqiiillum redderea, melyek az av. a-rö,-
mayat «er erfreute" príefixumos szerkezetet tükrözik ] osszét-dig. 
u-römun (int), tag. u-römin ((zuriickhalten, hemmen, bernhi-
geni), vakhi(ind. prass. í.)piit-rüm-am, (inf.) jjüt-riim-n, (príst. 1.) 
pat-ram-dam «ruhen, stille stehen, sitzena, melyeknek rokon
sági'körébe tartoznak: litván romas, romüs «gelassen, ruhig,. 
sanftmütigDj görög 'ripé^a "ruhig, aanft, leise», spa(iai «liebe, 
begehrew, gót rimis «ruhe» stb. (ÜKLENB. EtWb. 245, 348; 
HoEN 5, 134; GBIGBR Hb. 311, 313; HÜBSOHM. E O . 63; TOMASCH. 
Pam. 864.). 

Pontos az alaki és jelentésbeli egyezés az 10. ra,m (iruhe» 
(illetőleg a jelzői alkalmazású ÉO. rom, zűrjén ram «ruhig, sanft») 
s az av. ramá-, pahl. ram, ujper. ram «ruhei) szavak közt, a mini 
ezt észrevették már TOMASOHEK (Skyth. 24.), STAOKELBEEG (Irano-
fin. Otn. 10.) és FIÓK KÁBOLY is (Árják és ugorok 21.); 1. még: 
NyE. 25 : 386; Bthnogr. 5 : 178; 6 : 68. Ugyané szóra irányítják 
figyelmünket a magy. örüm szempontjából BEEEGSZÁSZI ("niíti-
meschne-kharom Ized des Wohlseyns und der Freudé etc.; im 
Magyarischen: öröm Freudéi); Ahnl. d. Hung. Spr. 124.), MÁTYÁS 
FLÓÉIÁN ((torom = szkr. dráma ,voluptas, hstitia', gyökér: ram; 
zend rdmő ,gaudium'; ujp. khorem ,víg, örvendetes': khorem nihad 
.vígkedvű'; hu ,jó' és ram ,öröm'-ből vélik összetettnek)) ; Finnít. 
Törekv. 28.) s utánuk CzF. Nagy Szótára, kiknek ujjmutatása tény
leg helyes nyomra vezet a szó magyarázatában, a mennyiben a 
jelentés azonossága mellett ennek régi erem hangzása a gyakori 
a, a ^ i hang-megfeleléssel módszeresen egybevethető a szkr. 
aráma- = pahl., ujper. aram alakokkal. Külömben a magyar 
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hangalak fejlődése itt olykép is gondolható, mint az örvend- tö-
részével egyező alkatú olva-s szóóban, mely t. i. a rokon nj^elvek 
megfelelőinek — mordvin lövi-, lova-, íinn luké-, észt luge-, lapp 
lokke-, lokka- desen, záhlenn ; (freqii. -ml képzővel) vog. lowint-, 
osztják Imujctl-, luntl- (BO.), tand- (10.), loüd- (SO.), zürjén-votj. 
Üdji-, lídéí- iá. (Ud dzahl"), cser. lud- «lesen, záhlenn (1. BUDENZ 
MUgSz. 839.) — igazolása szerint HOVCIB- helyett való; v. ö. irt-, 
székely ort- (ortovány) = göcseji ritta-ni. E szerint pl. az ó'röni 
(régi erem) föltehető ^eiirie előzménye (v. ö. ewnrivel EhrC.) ^reme 
{= av. ráma-, szkr. ráma-) változata is lehetne, s szintígy az in > v 
hangváltozással (v. ö. magy. név = szkr. narna, av. nama ; 1. fen
tebb: 269. sz.) jelentkező örüe-wcí- (valamint örül- < ^örvi'd) igei 
töve az árja ram- igetönek. 

Az örüm, örvend- ily magyarázatával szemben áll BuDENznek 
ama nézete, mely szerint tárgyalásban levő szavunknak töbeli 
megfelelői a lapp arcok, IpP. ervok, irvok nmunter, lebhaft», aruos, 
arves njucundus, lEetus», árva-, arvo- agedeihen, sicli wohlbefin-
den», finn virea ngnavus, alacer, vivax", éaztvirae <(munter, scbnell 
erwachendi) volnának. Látni való, hogy itt lényeges a jelentésbeli 
eltérés s az eredeti főértelem, mint BÜDENZ is fölveszi, «az élénk, 
fürge mozgási) jelzése, melyből az élénkséggel járó «vigság»-é csak 
másodrendű fejlemény. Mindenesetre elejtendő ama vélemény, 
hogy a zürj. ram, osztj. ram, rom nruhig; ruhe" a finn röhniiil 
(dnhabilis et tardusa, magy. renyhe szavakkal állana kapcsolatban 
(MUgSz. 655.). Ellenben idevonhatónak látszik az árjartijii-, ráma-
alapján a finn riem-M (igrosse freude», riemastu- nmit freude er-
füUt seini), riemastele- «sicli freuen, Instig seinu (in = a = 
árja a). 

Az örvend-, olvas-, irt- szók itt fejtegetett hangváltozásával 
(melyet BUDENZ az ugr-ik alakjára nézve is föltesz; MTJgSz. 863.) 
alkalmasan magyarázható még a magy. ordít- (ordoyt JordC.) 
(lululo, rugio, rudio, ejulo; brüUen, jammern, liexileni) (ordítás 
((ululatus, rugitus; das brüllen. geheuls, oroszldn-o., farkaa-o., 
szamár-o.; NySz.), melylyel t. i. ily alapon egyeznek: szkr. m.d-, 
rod- (príES. 3. rudáti, róditi, rodatij nweinen, heulen, jammerm* 
= av. raod- (imper. sing. 3. raostdj <iweinen» ( = szláv ryda-ti 
(iweinen, heulen, v^ehklagen»; ÜHLENB. EtWb. §54.). Számbaveendő 
e hangjelenségnél az epenthesisnek ama fajtája az aveaztai nyelv
ben, melynél fogva árja r szókezdő elé a tő magánhangzójához 
alkalmazkodva i, vagy M járul, ha a tőhangzót követő mássalhangzó 
t, d, ?')-, S, p, b.f, 10, n. c, s, r, tehát pl. av. iris-, raes- nverletzen, 
verwundeni) = szkr. rís- (prses. 3. rUyati, résati) dversehrt wer-
den, misslingen; beschádigeni); av. iric-,ric (iloslassen» = szkr. 
ric- (prses. 3. rindktij id.; av. urad-, rud- nwachsen, gedeihem) = 
szkr. rudh- (prass. 3. rődhati, rőhati) id., uriid-, rud- «rinnen, 
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fliessens : v. ö. óper. rautah-, pahl. rö1, ujper. vöd (iflussn; av. 
•uruc-, rac- dleuchtexi, strahlenö = szkr. ruc- (prass. 3. rócate) id. 
stb. (1. ÖEiGEBHb. 10, 313-4.). Ugyanígy vannak egymás mellett: 
av. rud- és uru{)- (imper. pltir. 3. uruBen, med. urudenta) nwei-
nen, jammernn (JUSTI Hb. 65.), melyben a ?5 GEIGBB szerint csak a 
d, ^változata (Hb. 314.); tehá,t a rnagy. ordít-ha,n mutatkozó 
magánhangzói előtétéi ugyauily ejtésti iráni alakon is alapúihat. 

28G. Magy. ösztörű, ősztörű (azterű NádC, oztonv ÉrdyC.; 
<iszte)-ő Szatmár-m., ezieru Vaa-m., esste.ro Soprony-m., osztom, 
osztóra Székelység, iisztarü Szolnok-Doboka-m., ösztölü Őrség, 
eszröBereg-m,) opalus, veru; pfahL); (Székelység) <(karó, babkarói>; 
(Őrség, Palóczság) «támaszfa, gyámfa» ; (Szabolcs-, Szilágy-m.) 
flágasfa (mely létrául, v. vminek felakasztására szolgál); (Soprony-
m.) (Igát, töltési) (NySz., MTsz.). 

Y. ö. szkr. sthavará- (istehend, unbeweglich, festn (a stha-
"stebeni) töböl), melyet a gör. ataopóí;, ónord staurr «pfahli) 
szóval vet egybe UHLENBEOK (EtWb. 347.). 

Alig jöhet kétségbe, hogy az üsziörü összefügg ez indogermán 
szókkal s minthogy a szlávságban nem ismerünk hozzávethető 
alakot, alkalmasan a keleti, jelesen árja (iráni területen) kereshet
jük eredetijét, mely a szkr. sí/íSwíwá-nak valamely szorosan (ipfahlu 
jelentésű máaai lehetett. Keleti eredetre utal az %, w-vel váltakozó 
nem szlávos -ó, -o végzet is, mely magyar alakitáskép mutatkozik 
az ugyancsak árja eredetű odíi, árú, üsző, kígyó s több más szóban. 

287, Magy. ösztövér (eszteuér, euztveer régi íróknál; visztér 
Háromszék, őszköver Palóczság) omacer, marcidus, etrigosus; 
mager, dürr, ausgemárgelt* (pl. ö. malacs, föld) ; ösztővéred-ik, 
ösztövénü- (imaceo, macresco; mager \verden» (NySz., MTsz.). 

V. ö. szkr. stJidvira- nbreit, dick, derb, dicht, voUwüchaigB 
= pahl. stavar ndick, gross, starkii, örmény stvar «dicki) (e mel
lett: íiY. stavah- ddickei), stui-, stvi- mint összetétel előtagja: 
(idicki)) I szkr. sthürd-, sthülá- «grob, dick, dicht, breit, grosso 
= balüűl isííír «grob, dick», osszét-dig. sfur, tag. sfir ngross, 
stark)), yidgah ítsííw, ujper. suturg, siturg id., kurd stür «dick 
gesohwoUeni) (HÜBSOHM. Arm. Gr. II : 493; Pers. Stud. 74; 
HORN 158; GEIGEK, Bal. 129; ÜHLENB. EtWb. 346, 348.). 

Igen alkalmasan fogható föl az ösztövér <(mager, dürrn jelen
tése, mint «un-dickii, amidőn a szkr.sí/íáyM-a-,pahl. sía^ar ndiok)) 

http://esste.ro
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szóhoz viszonyítva elörészében valamely tagadó prasíixum kere
sendő. Ilyen lehet akár az árja a- (pl. av. a-dahma (igottlos», a-dru4 
imicht lügendi)), a midőn pl. pahl. a-stavar pontosan megfelelhetne 
az ösztövér (régi enztevér) alaknak, akár — söt tekintettel a székely 
visztér ejtésre még inkább — a vi- (pl. av. ví-banga- imieht trun-
ken», vi-iiiaifhja- «die nicht mitte, die enden», vl-vap nvasser-
ma,xige\»,ví-dhavi- «frei von hekagi>,vi-iírvara- «von pflanzen ent-
blösst") = pahl. vi-, pazend va-, óper. vi-. BUDBNZ az ösztővér-t 
((ösz-kövéri)-nék magyarázza (MügSz. 861.) ily értelemmel: «a 
minek, vagy kinek ősz (kevés, kis) kövérjei) van; de ez a föltett ősz 
((kevés, kis» szó egyébként a magyarban nem igazolható, másrészt 
föltűnő lehet, hogy mint privativum éppen ez egy szóban maradt 
volna meg. Külömben is szokatlan valamely ((kevés, kisi> értelmű 
szónak ilyen összetételes alkalmazása; nem mondjuk pl. nkis-jÓD, 
((kevés jól) e h . ((kicsit jó, v. rossz )>. Látszólag megerősíti BÜDENZ 
nézetét, hogy a palóczban tényleg előkerül az öszköi'ér alak; de 
ezt, tekintve igen csekély terjedtségi körét s hogy a régiségben 
nem igazolható, inkább tarthatjuk ujabb kelttt népetimologiának. 
mint az egykori ejtés fönmaradt nyomának. 

288. Magy. össze, ószve [llziiő BécaiC, ezwa Levt.: i'ssze 
Székelység, 'ésszi Nyitra-m., e&szil Vas-m., cszve Moldva, összö 
Veszprém-m., ÖSBZÍI Őrség, ö»zvö, öszvel Göcsej) ((con, simul, una ; 
zugleich, mit einander, zusammen)) (összn-fut ((zusammenlaut'emi. 
Összegyűl ((sich sammelnn, össze-köt ((zusammenbindenn), öszvén 
((una,[^simul; zusammemi, öszvdeg ((junctim, universim, in summa; 
zusammen, samt u. sondersn; oszvcs, összes ((universus, totus; all, 
ganz, gesamti) (öszvesen ((allé zusammenu); üssziitt ((zxisammeni) 
(NySz., MTsz.). 

[Yotják ves (Sar., Kaz.), Glaz. voc ((ganz; jeder, alln (pl. vd 
ar-io£d ((durch das ganze jahm, vw haétiz voé mwzenUiz ((VÍz fogta 
el az egész földet))); (ámmer, bestándig, fort-wiihrendi) ; viv-ak, 
vic-ak (Glaz.), Sar. voc-ak ((all, jeder; ganzu (pl. vocak pijossa ((allé 
seine kinder<(); veskal- ((zurechtkommen, sich erholen, geneaemi 
(tkp. ((fölépülniI), azaz: ((ganz werdeu))), vuskat- szurecht maehen, 
curiren, heilen)); veékit ((wohlgebaut, wohlgestaltetii (tkp. nép; 
ganz, heil, unversehrtu).] 

< Av. vispa- (nomin. -ö), óper, vJspa- dganz, all; das 
ganze; (vispa adv.) gánzlioh, überhaupti), pahl. visp : har-visp, 
pazend har-vésp ((jeder, all» = szkr. víqva- míl, jeder, ganzu, 
melyek az ópefzsa msd-, szláv (ószlov.) Visí ((jeder, ganz, alln 
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szóval függnek össze (ÜHLBNB. EtWb. 289; JUSTI Hb. 282; 
HoEN 300.). 

Igen természetesen fogható föl az össve, mint <iin totum», a 
minő alapértelmében a finn/co/íoo?i "össze; zusammenn is (ettől: 
koko (iganzi); kokonansa «im ganzen», kokonaise- uganz, vollstan-
dig))); v. ö. üseves = ajalamennyi, mind» (lígy képezve, mint: 
keví;-s; 1. fent 208. sz.). így a lativus határzói -é raggal alkotottnak 
vehető öszv-e (comp. öszvé-bb) alapszava egyezik hangzásában az 
iráni vispa-, visp (iganz, alb) szóval ugyanazon hangváltozáasal, 
mely az öszvér szóban is tapasztalható. Nem ezen vlspa-, hanem 
.az óperzsa visa- másának tekinthető az votják ves, vis-, vic-, voc 
(Iganz, all», mely hogy nem az orosz secb átvétele, mutatja az 
utóbbi eltérő hangalakulatokon kívül különösen a veékal-, vesMt 
származékok, melyeknek képzői ujabb keltti jövevónyelemekhez 
nem csatlakoznak. — Ellenkezik az ö-izve-iaek ilyen magyarázata 
BuDENz nézetével, ki szerint ez volna szavunknak alapértelme: 
<iszűkre, kevésre; t. i. szűk helyre, kevés térre» (MügSz. 860.), s 
az '^üsz- másai a finn vdha «parvus, exiguusi> = mordE. vis-kine, 
ves-kine nklein, minderjahrigi) = vogul: KV. vis, LV. «i (ikleia» 
— lapp 'iíCtí, uce iiparvuai); továbbá zűrjén vösni, vösnicl «dünn, 
fein, schlanki) = (alaprészében) osztják: ÉO. vaé, 10. vat (leng, 
schmal, dünnu volnának. Az előbbi egyezések csoportjának magyar 
képviselője az iczi ebben: iczi-piczi (1. fent 156.1.); az utóbbi, 
mindenesetre különválasztandó csoportból pedig a zürj. vősnid 
szót maga BUDENZ más helyütt (Összeh. Álakt. 217.) a magy. 
véznd-Yíú rokonitja.'*') 

289, Magy. öszvér (ezper Schlágli Szój. 1383. sz.; vziier 
Beszter. Szój. 969. sz., ezweer KesztC, KulcsC.) nmulus, mula; 
maulesel, mauleselin» (NySz.). 

V. ö. osszót-tag. -/árgaws, xargclfs, déli osszét ^(argaws 
((maulesel I) = tag. xcirag, déli/ami/ neseb) (melynek alaprésze: 
av. /ara-, pahl. yar, ujper. /ar , x^i\ kurd ker, har, afghán y^ar. 

*) E látszólag nagyon találó egyeztetésnek némi nehézségei 
vannak. Az egyik, hogy a vézna szót a NySz. nem ismeri, hanem 
legelső említésének helye tudtommal BAEÓTI SZABÓ ((Kisded Szó
tárán, hol véznya változata is található. A másik, hogy -na, -nya de-
nominativ melléknév-képző a magyarban egyébként biztos adattal 
nem igazolható (tohonya, lusnya ugyanis BUDBNZ szófejtése szerint 
deverbalis alakulatok) s a vösni, vösnid-hez egészen hasonló zürj. 
vekni, veknid (isehmal, eng» szónak is magyar párja: WC'/COWÍ/(nem: 
^véknya). 
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balücí k'ar, y^ar, vakhi yiir, szanglíci yar, mindzsani -/ara, szari-
qöli (;«'/', ser; szkr. khara- (iesel») + dig. afse, iifsa, tag. yefs, 
ycifs (istutei) ( = av. aspa- (ipferdn, nspd- fem. nstutei),: óper. 
as2}a-, pahl. asp, ujper. as2h ^^T?, ssh, kurd hasjJ, bnlüei aps, 
haps, mindzsani yasp, ydsap, vakhí yaí, afghán as "pferdii, 
aspa fem. <istute» ; szkr. ágva- íd. = gör. "TtitoQ, '(xv,oc., lat. equus, 
gót ailiwa- stb.; HÜBSOHM. E O . 68, 25 ;• HOEN 104, 19; UHLENB. 
EtWb. 17.). 

Már BEREGSZÁSZI sejtette öszvér szavunknak jrání eredetét 
egybevetvén ezt az ujper. astar, ester (nála: nasfóri) Ahnl. d. Hung. 
Spr. 111.) (imauleseb) szóval, amely nézet megtalálható a debre-
czeni grammatika íróinál (így: per. «<jszter»; 1. NyK. 2f) : 127, 
256, 458.) B MÁTYÁS FLÓBiÁNnál is, ki szerint dbármily könnyen 
elemezhető : ös2+t'ár, mintegy: ,kevert vér'; vannak hasonlatai: 
szkr. ac^vatara-, ujper. észter, beszreii (Magyar Nyelvhas. 15.). Azon
ban bizonyos, hogy a (imauleseb) szkr. acvatara- = pahl. astar, 
ujper. astar (kurd istlr, histir, balüéi istal, hastal; HOEN 21.) neve
zeteiből nem fejlődhetett nyelvünkben öszvér (melynek előzménye, 
mint a Schlágli Szój. adata mutatja: eszpér), hanem esetleg: 
*ösztér (^öszütér). Más magyarázathoz nyújt módot számunkra az 
oaszéi'/drgdivs, melyből t. i. azt látjuk, hogy az öszvér mivoltának 
megfelelöleg dívott egykor az iránság terén ez állatnak oly neve
zete, mely a szamár és ló neveinek összetételéből keletkezett (v. ö. 
gör. '̂ [líovoc (löszvéri), tkp. (ifélszamár»). Megfordítva az osszét 
«szamár-lói) kifejezés sorrendjét, azaz fölvéve, hogy ennek hason
latosságára nevezték a magyarral érintkezett perzsa területen 
(dó-szamárn összetétellel is az öszvért, ennek középperzsa asp-\-yar 
hangalakja éppen pontos mása volna az öszvér régi eszpér alakjá
nak az árja elemekben sűrűn mutatkozó a (^ ; hang-megfeleléssel 
(eszpér-<-^eszphér, mint : vakondok <, "^-vak^-hondoU ; v. ö. ÉO. 
Xiindél íimaulwurf)! ; 1. Nyör 24 : 259; Ethnogr. 5 : 17, 73.). Meg
jegyzendő, hogy az öszvér utórészének magyarázatára a kaukázusi 
nyelvkörböl is kínálkozik számbajöhetö adat, ez t. i.: grúz, míngrél 
viri, csecsencz vir, ingiloi vir, hir ((eael» (EECKBRT: líaukas. 
Spr. 59.). 

290. Magy. öz (accus. őze-t; luz Schlágli Szój. 1639. sz., az 
Beszt. Szój. 1057. sz.) 1. ddama, dorcas; reh, damhirsch, gamsi) 
(NySz.); 2. ((caper» (Schlágli, Beszt. Szój.); öz-oü6 (loz olló) «ca-
preolus)) (u. c) . 

< Pahl. aza-k (iziegei) = szkr. 05a- (nomin. -dsj dziegen-
bock)), a0- (izíegei) (agíiui- (ifelb)) = litv. O;Í'.Í/S nziegenbocki). 
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ozhd (iziegei), lett ajis nziegenbocki), melyekhez mint alaki vál
tozattal eltérő külön csoportot csatolják a következőket: örmény 
aic ((ziegeu (aiceni «caprinus», aiceniitn ((gazellen) = gör. aXí 
(gen. (xí'fóí) ((ziegei), av. izaena-, vagy isaena- ((aus feli, lederm) 
(úgy mint: szkr. (•(•j'í/írt- ((fell», tkp. ((ziegenfelln, ószlov. aslno, 
jaztiio ((feli)); HQEN 269; HüBSoroi. Arm. Gr. I I : 417 ; ÜHLENB. 
EtWb. 4,). 

Ugyanez árja szó másainak tetszenek a k a u k á z u s i nyel
vekben : abadzecb ase, mingrél oci «ziegenbock)), kaitach adS, eza, 
ec. eca, akusa ed^a, ehürkilin idza, ide, kubacsi ac, ica, varkun 
edőa ((ziegea (EROKBET: Kaukas. Spr. 157—8.) s a t ö r ö k s é g b e n 
(képzötoldalékkal): altáji, teleut acka, krimi cicki, osag. icki ((ziege)) 
(KADLOFF Wb. 864—5.). A magy. őz (régi ez) a szokott n ^ s hang-
megfeleléssel a az egy mássalhangzón végződő egytagú szók gya
kori hangsúly-nyújtásával a pahl. aza-k képzőtlen alaprészével, 
vagy az av. izaenn-hől következő tővel egyeztethető. A jelentés 
tekintetében figyelembe veendő a Schlágli és Eeszterozei Szójegy
zékek ((caperi) fordítása, továbbá, hogy bizonyos jelzőkkel ((kecské
nek)) nevezi az őzet több kaukázusi nyelv is, így: avar canál de'én 
((wilder bock, rehbock» (cmi, gen. canál «jagd)), de'én ((bock))). Iák 
arltil qaca ((rehbock)) (av, gen. avbd <(jagd)), qaca ((ziegenbock))), 
kaitach dutca-kaca ((rehu (dutca (iwald)), kaca ((ziege))), varkun 
urka-edóa ((rehweibchen)) (tkp. ((bergziege*), ud éolln-kheci <(reh)) 
ÍV. ö. dcalay (cwald)), kheci = tör, keói ((ziege))). águl suvan-kun, 
tabasszarán sivin-kun ((rehbock)), auvdn-ce, sivin-ce ((ricke)) (tkp. 
((bergziege)); auv, siv ((berg)), kun ((ziegenbock)), ce ((ziege))) stb. 
A magj'arban ia ; ratí/í'ecs/fő ((capra silvestris, dorcas, rnpicapra; 
gemse)) (CALEP.. PÍEIZP.) ; az oroszban: ji;HKaa itosa, itosyjni areh)) 
(itosa ((ziege))); a latinban : caprea ((reh; wilde ziego). Tekintve ez 
adatokat a pahl. azak, av. izaena- mellett szorosabb jelentésbeli 
egyezésük mellett is kevésbé jöhetnek számba a magy. őz magya
rázatánál: ujper. alm, pahl. dliü-k <(gazelle» (".s-ből fejlődött /t-val) 
= kurd as-k, balucí ask ((jagdtier, wild, gazelle», afghán dsai 
id., melyet a szki-. a^íí- ((schnell», gör. WXÚÍ;, lat. őcior szavakkal 
vetnek egybe (HOEN 15; HÜBSOHM. Pers. Stud. 11 ; QBIGEB, 
Bal. 114; ÜHLENB. EtWb. 22.). Ezek alapján ugyanis a magyar
ban inkább sa, vagy A megfelelés következnék (1. fönt 233. 1.), — 
V. ö. az itt tárgyalt árja szavakhoz még: déli lapp waise, waisie 
flelentier; wildes tieD) (HALÁSZ) szókezdő IÜ járulék-mássalhangzó
val (mint a finn anta-, magy. ad- lapp megfelelőiben s több 
egyéb esetben). 
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291. Magy. özvegy (eziw.gy Eh rC , ÉrdyC.; ögyvez Alföld, 
Szilágy-m., Székelység; ügyvedz Temesköz, cedveyy, mdisvegy Álsó-
Fehérm.) "vidua, viduus; wittib, wittfraiD); özvegyei- «viduam 
esse; oselibem vitám agere; im witwenstaBde lében, unverheiratet 
seini); özvegység <ividuitas; wittwenstandi) (NySz., MTsz.)-

Mint már régebben volt alkalmam ráutalni (NyK. 22 : 10.), 
özvegy szavunk a rokon nyelvek világánál szinonim összetételnek 
ismerszik föl, melynek utótagja az ÉV. vot'ép, KLV., KV. vot'ép, 
ALY. vat'ép, TY. vaüj) (cwitwer, "vvit-we, waisei) fu./MOT <(witwer», 
V. ne ((witwei), v. úaiorém nwaises kind» ; innen: vot'épl- «im wit-
wenstand, als waise lébenD) képzötlen alapjával, előrésze pedig a 
rokon nyelvek ezen közös aipsei) szavával vehető azonosnak: 
zűrjén as {pl. as völön. an vőlnam (imit meinem pferde», (is sajad 
((hinter dirn; ablat. aslié, term. asng); aéim (atcim, atsum, ansim), 
aéid (atsid, assid), <icis nich, du, er selbst» ; asnim, as7nd, asids 
(iwir, ihr, sie selbet)) (WIED.) | votják aa (pl. an-pidkaz «in sich 
selbsti), as-pal murt (ilandsmann», tkp. (ímenscli von der eigenen 
gegendi) ; dat. aslam, aslad, aslaz; Kaz. aském, askM, askéz nmein, 
dein, seini), pl. as/ím eromá umein geliebtem); nőim, aőid, aciz 
(Glaz. aóÍ7n eto.) «ich, du, er selbst*; acmaos, actaos, acsd'os nwir, 
ihr, sie selbstn | finn iise (gen. itsen, itten), észt ize, izi dselbst, 
eigeni) | cseremisz eske, ske (iselbst», eskemem, eskmdem nmich, 
dich selbsti) ; sket: sketem (dch selbst, ich alléim), skedak nallei-
nigi) I lapp: Lule iec, iehó, iehca, lehéa (személyragokkal: gen. 
iecam, iecat; aec. iecas eto.) «selbst, eigen» ; Pite ehc, ehca (plur. 
fíca) ; déli iée, i'ce, ijice, ijjice, éjjice (plur. ié); Fva. jeóa (HALÁSZ); 
téri jicc (plur. jis), kildini icú, notozeroi jiehc, jehé, akkalai lé 
(gen. ig) dselbst, sich, sein» (GENETZ Wb. 43.) |i mordvin es (pl. es 
vinadit nvon deinem eigenen weinei), es palinza «bei 8Ích» ; állat. 
es-tiin, es-tit, es-tiinza, mordE. es-ten, es-tet, es-tmze nmir, dir, 
ihm selbst))); mordE. eset, ezenze ndich, sich selbsti) (BDDENZ: 
Mord.Nyt. 54.); mordM. e.-,', mordE. as aselbst)) (PAABONEN: Mordw. 
Lautl. 73.) I vogul: KLV. g.s: tdkw-qsa ser selbstn (pl. klwp tcikw-
q,sd pal-kkölps nder kahn zerspaltete sich selbstn, ivüs-kdrkém 
takw-q,sd jq,mi nmein kind geht selbst, von sich selbst») | osztják: 
10. aí.- atemnam nich selbsti), atennan ndu selbst», atilnan «er 
selbsti), atimemnan (iwir beidé selbsti) (CASTE.); É O . nen ddel ndu 
selbsti) (AHLQTJ. Ostj. Tex. 49.), atel luel nihm alléin» (u. o. 44.); 
adel, atel neinsam, alléin; einzeln, besonderem (adelta^ana (lun-
ter vier augeni); AHLQU. Wb.). Tovább kutatva az öz-vegy utótagjá
nak s a vog. votép (melyből ÉV. voíép olyan változat, mint LV. 
huát'l nmittei), kwan «hinausi) mellett: ÉV. kwoÜ, kivon) magas
hangú törészének kapcsolatait, kiderül, hogy ezek eredeti területe 
az árjaság, hol hangban és jelentésben egyeznek vele: av. vidu-, 
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viSava- «-witwe» = szkr. vidháva- (iwitwe)) (v. ö. vidhú <iverein-
samt») = pahl. veva-k, ujper. beva, kasani bwd, hívé (vigá, vié), 
kurd ií, osszét idei? (<'^vidM-j) (iwitwe)), melyeknek rokonsági 
köréhez tartoznak: lat. vidims, vidua «ledig, verwitwet; verein-
samt», ószlov. vidovu., vidova, óporosz widdewű «witwei), görög 
-ijídso? ((ledig, unverheirateti), gót •widmvö, ófelném. wituwa ((witwen 
(HORN 60; HÜBSOHM. Pers. Stud. 35; UHLBNB. EtWb. 286.).+) 
A magyar és vogul alakok gy, i hangjára nézve figyelembe veendő, 
hogy az iráni d, mint a pahl. összerántott veva-k = av. vidava-
alak mutatja, y ( = magy jj irányában fejlődve jutott lappangásba 
(1. HxJBSoHM. Pers. Stud. 168, 199.); a gy {= vog. t!) tehát átmeneti 
alakulat lehetett valamely régi iráni nyelvterületen.'*'*) A magyar 
megfelelő nyílt (̂ -jére nézve 1. fentebb az ér (ere-t) és enyész- czik-
keket (89. és 87. sz.). A vogul vetép végzete az idegen szó jelzőt 
értelmének határozottabb kiemelésére szolgáló képző, úgy mim) 
ezekben: vog. satép ((zwirn» (v. ö, szkr. séiw- (ibindend; bandri 
ebből si-; syáti <(bindeti)) e mellett: TV. sitci ((zwirn» (v. ö. 8zk» 
sitá- part. perf. az előbbi igéből) | turép ((neblicht, bewölkt, düater. 
(t. y^tel, t. tq,rém), mely egyezik alaprészében a pahl., ujper. tar 
'{='si,Y.Jq,§i'a-) (tfinsteri), osszét í W ödiister (vom wald)i) szóval; 
V. ö. ÉV. turmén ((finstern ; továbbá EO. kütép, kütlép (ímitte; 
mittlerei) (ezek mellett: vog. kwoÜ, kwatt, magy. kdg, közép. Ha
sonló fölös alkalmazása van az -in melléknévi képzőknek ezekben: 
ÉV. aprin ((gesehiekt)) (v. ö. finn uuppera (lassiduus, diligensu = 
szkr. áprá- ((tatig, eifrig))); ÉV. űnin ((grosBM (v. ö. ÉO. ön id.); 
'KLY.jcinén <(grossi> (v. ö. KLV. jant, ÉV.jcinV id.) stb. 

292. Magy. pára (pala Körös-Tarcsa, üng-m.) ((átlyukasztott 
kéreg-, v. fadarab, a milyeneket a húzóháló fölére fűzve kötnek, 
hogy úszva járjon a vízen)) (MTsz.). 

*) Egybevetette volt a magy. őzvegy-et a szkr. vidhava-, latin 
vidua, német ívitwe szókkal már MÁTYÁS FLÓEIÁN (Pinnít. Tö-
rekv. 22.). 

• •*'*) Adott szófejtésünknek nem válnék akadályára, ha a nagy 
elterjedtségü nyelvjárási ögyvez alakot tekintenök is eredetibb 
ejtésnek; mert a vog. veíép alaprészének -vez is megfelelhet a 
magyarban (v. ö. yog. kivaü és magy. köz) s az árja d, dh-nak is 
többször találkozik z mása nyelvünk jövevényelemeiben (1. fönt a 
büz, gaz, gázol és méz ozikkeket), az elörószt illetőleg pedig ez eset
ben az éggy í(unusi) szó jöhetne számításba : mégis tekintve, hogy 
az ögyvez változat a régiségből nem igazolható, biztosabban járunk 
el, ha magyarázatunkat az özvegy hangzásra alaj)ítva az előbbit 
ujabb keltű metathesisnek vesszük (v. ö. üdvégy e h. ügyvéd). 



MAGYAE SZÓJEGYZÉK. 5 1 5 

Vogul: ÉV. pora, por, líLV. pora, ALV. pora, KV. pöre, PV. 
pora, PTV. pq-rq, ATV. pa7-a (ifloss, fáhre (IIJIOTI., napoMi.)» ; ÉV. 
porayj- (lein floss zimmernn. 

Osztják: ÉiO.por azimmerfloBS, bolzflossi) (AHLQU.). 
Zűrjén pur náoss, fáhrei), purjal- «floss maehen, balken 

zusammenfügens (WIED.) || votják pur níloss, holzíloss, prahm, 
iahre«; purjal- «floss maohen, balken zusammenfügen zu einem 
flossei). 

< Szkr. pará- (nomin. masc. -ás, neutr. -dm) (diinüber-
fahrend)) a J;^'/'- (ihinüberfahren, hinübersetzen (insbesondere 
auf einem schiffe)» = av. par- njem. übersetzen, überfahren 
(trans.)» töböl, melynek rokonsága a gör. Tcópo? "gang, durch-
gangi), Ttopeúö) abringen, fahren; übersetzen»j g ó t / a r á n «iwan-
dern, ziebeni) (farjan (izu scbiffe fabren»), ófelném. farán, 
ujfelném. fahren, innen: középfelném. ver, ujfelném. fáhre stb. 
(GEASSM. Wb. 807, 777; GEIGBE Hb. 276; IÍLUGB EtWb. 102.). 

Eéntebb (134. 1.) STAOKELBBEG nyomán indulva (Irano-fin. 
Otn. 10.) az itt tárgyalt magyar szót s rokonságát az av. psrstu-
(nomin. -us) ((brücke» = pahl. puhr, pulii (pulial), ujper. pul, 
balOci pw/iaZid. = gelsm purd, kurd per, pir, pird, purd, pU id. 
(HoEN 72.) szóval vetettem egybe, melynek változatai közül a pahl. 
puhr, kaxá^per, pir csakugyan megmagyarázhatná a zürjén-votják 
•pur, ÉO., ÉV. por alakokat; de tekintetbe véve, hogy az ujperzsa 
fejlemények óperzsa *prdu- (< iráni '>'prtu-J előzményre utalnak 
{i. HüBSOHM. Pers. Stud. 195.) ily úton megfejthetetlen maradna az 
ÉV. pora, KLV., PV. pörd, TV. parq,, magy. pára véghangzója s 
nehézséggel járna a magy. alak a hangzójának értelmezése is. 
Megszűnnek e nehézségek, ha a dtiitaj)) jelentéshez is jobban illő 
szkr. pará- szót, illetőleg föltehető iráni mását tekintjük eredeti 
mintaképnek, a midőn a vog. pora, pq.rq,, magy. vara véphangzója 
az árja tövégi hangzónak felelne meg (úgy mint az áo'va, göbe, 
becze, csiga s több más szóban), az ennek hiján levő ÉV., ÉO. por 
pedig e mellett ujabb keltű zűrjén jövevényszónak volna tartható, 
melyen az árja tövégi hangzó, mint rendesen, lekopott. A magy. 
j)rtrá-nak idetartozására nézve megjegyzendő, hogy e halászszer
szám-résznek más vidékeken használatos nevei: íuicy, pluta (Olt-
mellék), póta (Balaton-vidék), ezek pedig határozottan «flos8i) 
jelentésűek (v. ö. orosz ploti^, oláh plute, lett pluts, ném. floss stb. 
a szláv fiZ'j)- (ischwimmeni) igetőböl; 1. MIKLOSIOH EtWb. 252. és 
Ethnogr. 4 : 202—3.). Az árja ;?jar- «hinüberfahreni) igetö alapján 
ide vonhatók még mint igenévi képzések: észt jjar?; (gen. jiarve) 

33* 
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ufahre, prahnn) (paÜgi-p. (iflossu); lapp: &ylp. porev, porrev, pörre, 
bőrre aratis, pouticulus», norvéglp boarre (ibrücke» (1. ANDERSON: 
Stud. 278.). — A pahl. puhl, ill. ujper. j)"l «brücke» másai a, 
szamojédségben : JurS. pul. TavgyS. füli, JenS. fulu, furu' (gen. 
fuluro', furudo'), osztjákS. pel, pdl,peUi,püe, pü (ibrückei) (püetam 
<(brüeken)i), mely egyezésre már TOMASOHBK utal (Pam. 760.). 

293. Magy. pa r t (accus. parto-t) 1. «ripa, l i tus; ufer, ge-
stadei) (pl. víz-p., tenger-p.) ; 2. (diai.) «hegy, domb, halom ; berg, 
hiigel" (pl. uamot láccanak a stájer partok»J; 3. «Yalaminek a 
széle, oldala; rand seite» (pl. a szeiniíinpartja aa szemet körülfogó 
csontok, a szemgödör csontos szélei) ; segg-part «natis» ; NySz., 
MTsz.). — fart (Csik-m.) nmeredek part, partos sziklaoldal; jahes 
nfer (MTsz.). 

YotjéÁíbord (cwandi) (korka-b. ((hauswandu, Jord-dor Kwandi)); 
bordin nneben, beii>, bordli nvon)), bordl «zu, ani) || zűrjén benl 
(i-wandi); berdin dbei, ani), berdis «von)), berdü «an, ZUD (WIBD.) j 
permi hérdon, bérdié, bérdo id. (GENBTZ O P . 30.). 

Gíi&xeríxisz pürdűí, piirdö^ «wand)) (NyK. 4 : 413.). 
< Óperzsa *-pardu-, iráni ^parsu-: szkr. parqu- (nomin. 

-us) (irippei) (páripa- dseitei)); íw. pardsa-, puriisn.- (nomin.- ué) 
«rippe; seiteo — pahl. jja/wií-fc, pahlü-k "seite», xíjper. pahlü-
id. = osszét-dig., tag./ars (plur./ttVsí'aj «seite, strich, gegendi), 
vakhi j)Mrs, kurmandzsi ĵ flj'si't, km'd jKírsü «rippe» (HÜBSOHM. 
Pers. Stud. 44, EO. 65; HOKN 76; TOMASOH. Pam. 787.). 

Hiven egyezik a magyar part (diai. fart) eredeti «seite)> 
órtelűiével az av. jjtífastt- és pahl. |ia/írM-Á:, ujper. pahlü ((seite» 
szók egybevetéséből következő óperzsa ''^pwníu- előzmónynyel, 
melynek nominativuai alakját látjuk a cserem, pürdiié-hexí. Ugyané 
szó későbbi alakulatainak másai, mint fentebb kimutattuk a/aZ és 
falu szók (1. 252—6. 11.). Hogy árja p szókezdőnek a permi nyel
vekben esetleg b is megfelelhet, annak két példáját láttuk már a 
zürj. büS, votj. biS dschwanz)) és zürj. bőr, votj. ber «das hintere» 
szók eseteiben (u. i. 256. 1,); ugyanilyen hang-megfelelés ismerszik 
föl a következőkben is : zürj. bord, votj. burd «Mgeli) = szkr. 
pátra- (nomin. -am) «fittig, flügel, féder)) (v. ö. av. patanta- nbe-
űügeltii) a zürj. viírd nflussotteri) = szkr. udrá-, av. udra- id., 
zürj., votj. sáré (itausend)) = szkr. sahásra- id, met'athesisével 
(1. fent 244—5. 11.). Látjuk egyszersmind ez egyezésből, hogy az 
alakilag eltérő zürj. berd, votj. bord aseite)) és zürj. bord, votj. burd 
tt flügel I) nem tekinthetők egyazon szó változatainak, mint ezt 
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BtiDENZ véli (MügSz. 434.). — V. ö. az itt tárgyalt szavakhoz a 
k a u k á z u s i nyelvkörböl: eseosencz bierd (gen. -ilan) ndas ufem 
{ScHiUFNEE: Tschetsch. Stud. 66.). 

HALÁSZ a magyar pa?'í-hoz s rokounyelvi másaihoz vonja a 
következő szamojéd szavakat: TavgyS. hava, bani, JenS. balo, baro, 
KamS. tnara, JurS. var, vuara «rand» (NyK. 23 : 447.). Ezeknek 
különvalóságát mutatják: av. pilra- urand, ufer» = szkr. pará-
«das jenseitige \űeT« = pahl., ujper. -bar (pl. darya-bár, röd-bar 
(ímeerufer, flussufer»). Már BEEEGSZÁSZI egybevetette volt a jjart-ot 
a czigány jíanv;. «uferi) szóval (Áhnl. d. Hung. Spr. 128.). 

294. Magy. pej (((unum equum Pey colorisu 1284-iki ok
levélben) dsubalbusi) (Schlágli Szój. 1370. sz.), «rubeusi) (Beszter
czei Szój. 957. sz.), (igilvus; badius, bajus; braunn (Cal., Moln. 
Alb.):i'e; ló «fakó barna (ló); braunes (pí'erd))). 

V. ö. szkr. pifíga-, pingalá- «rötlich braun», mely a szkr. 
pinkte (proes. 3.) omalen», lat. pingo, pictnr rokonsági körébe 
tartozik (ÜHLENB. EtWb. 165.). 

A szoros jelentésbeli egyezés mellett a bangalakok viszonyát 
a magy. íj = mord. jonks, cser. jongei = osztj. jöYol, jügol <ibo-
gen» és magy. aja-k nlippe» = osztják (EO.) uílél omund; öff-
nung» megfelelése szerint foghatjuk föl, vagyis a magy. pc/j = 
szkr. pingaía- természetesen ősrégi átvétel alapján. Ugyané szóval, 
illetőleg a szkx. pingdra- urötlichgelb, goldfarben, fahl, verbliehenn 
képzésben mutatkozó alaki változatával megmagyarázhatónak vé
lem a régi pegyvet (pegueth «variolusi), Schlágli Szój. 1657. sz.; 
Beszterczei Szój. 1076. sz., pegiet 1657-iki oklevélben, penyvet 
Comenius) állatnevet is, melynek pegymct változatát Moln. Alb. és 
PárizP. «variolus, mus ponticus, sciurus groticulusi) fordítással 
magyarázzák. Ennek utórészs nyilván az evet «sciurus» szó, elő
része pedig színjelzés; alak szerint:, pegyvet, penyvet < ^pengy-
(ejvet, ^pengyvet (v. ö. azkr. pin<^á-ra-) s a, v assimüatiójával 
másrészt: pegymet. 

295. Magy. piszok (accus. piszko-t) «sordes; sohmutz», 
piszkos (isordidus; unflátig, besudelt», piszkol- nsordido, poUuo ; 
beschmutzen, beflecken)> ; piszonyú. (Pláromszék) «színehagyott, 
fényevesztett, piszokszínű (viseltes szövet, ércznemti)», piszo-
nyod-ik «színét, fényét veszti, piszokszínű lesz». — pasza t (Du
nántúl, peszet Arad-m.) oszenny, piszok, mocsok; szemét; 
schmutz; misti), ^5asMío.s «szennyes, piszkos, mocskos», íjászatai, 
peszetel «piszkol, mocskol; besehmutzen» (NySz., MTsz.). 
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Y. ö. szkr. jMÚstí-(pangu-, nomin. -usj <izerfallene erde, 
staub, sand; düngem, pansiűca- (istanb», pansulá- «staubig, 
bestaubt; unrein, besudelt, befleckt, makelhaft)), pMsana-

••• «verunreinigend, besudelnd, scliandend», mely UHLHNBEOK sze
rint (EtWb. 161.) pánsay- egyébként nem igazolható denomina-
tiv igeképzésre utal |1 av. pqsnu- (nomin. -nu) «staub» (BK. 8kr. 
Wb. 4 : 620—1 ; CAPP. 247; JUSTI Hb. 195.). 

Tudva azt, hogy eredeti ns hangcsoport a magyarban sz-\é is 
fejlődhetik (v. ö. húsz, vog. '̂Ss «zwanzig» = mordvin komé, 
fosz-l- dsioh zasernu és vog. püns- <iöííneni) ; 1. BTJDENZ MUgSz. 
537.), valószínűnek vehetjük a magy. piszo-k, pasza-t alaprészének 
egybefüggését a szkr. pcmsM- «staub» szóval, melynek származékai
ban szintén tapasztaljuk az igen természetesen érthető «unrein, be-
8udelti)-féle jelentésátvitelt (v. ö. a piszok töhangzójára nézve u. i. 
a csiga, iparkod- s aránt ezikkeket). Képzőstül egyeznek: piszo-k 
és szkr. pánsuka-, piszony-ú és szkr. pansaua-. A pasza-t végzete 
k helyett valónak vehető (v. ö. cselöte, elöte = cselöke, előke; 
nyusz-t, eve-t és vog. úoys, EO. lani id.); de lehet igei származék 
(v. ö. szkr. pmsana-) jelzése is. Azon körülmény, hogy a mély
hangú paszat mellett magashangú peszet alak is találkozik, szintén 
az idegen eredet bizonysága, a mint ezt különösen nyelvünknek 
több árja eredetű eleménél is észlelhettük. Talán csak a szláv 
eredeti! szemet, szemét szóval való egybekeverés eredményei a 
következő alakulatok: peszmet (Alföld), piszmat napró szemét",, 
pászmát (Szeged) (iszemétdomb» (peszmetel- «szemeteli)). Lehet
séges, hogy a paszat-tal egyjelentésű maszat (moszat Szatmár-m., 
macát Vas-m.) — melyet BÜDBNZÍ a finn musta (isclawarzi), museva 
((dunkel, acb-wárzliehi) szóval társítva (MUgSz. 627.) eredet szerint 
külön szónak vesz — szintén csak alaki változata a paszat-nak a 
kaukázusi eredetű mocsok ráhatásával (I. SIMONYI : Komb. Szóalk.; 
Nyőr 20 : 17.). 

Nem fogható a magy. piszok szóhoz a BuDBNztől vele roko-
nított (MUgSz. 438.) zűrjén jje^ flschmutz, unreinigkeit; schmutzig, 
unrein, garstign = votják jjoí ntrüb, unrein (von íiüssigkeiten)i), 
mely t. i. az ujperzsa pe£, paí (Í-J) nsordes, pus; lutum vetus ei 
mellei) (YTJLLBRS I : 355.)átvétele. A rokonság másik adata volna: 
vogL. jjo^s ((schmutzflecki), melynél azonban EEGULY e jelentés
meghatározása tökéletlen, a mennyiben a LV., ÉV. pos tkp. «zei-
chen, merkmal (öHairi,)" s ebből fejlődve (istempel, fleckenzeichen 
(naTHo)» értelmű (v. ö. kat-pos «TaMra, handzeichen, unterschrift-
zeicheni), ün ié jiw jel-postilém neztafát jegyzéssel látom el, sa-
nsTHaiOi)) = votják fi US «zeicheü, merkzeiohen, merkmal; stem-
pel, einschnitt, kerben (ki-pus nunterschrift-zeicheni)). Ezeknél a 
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föltett árja eredeti alapján inkább vethető egybe a zűrjén bus 
«staub, pulwer)) (WIED.), melynek az idézett szkr. és av. «pori> 
szavakkal (s ezeken kívül az utóbbiakhoz nem vonható örmény 
p'osi (I staub» szóval) való egybefüggését már STAOKBLBEEG fölveszi 
(Irano-fin. Otn. 4 ; NyK. 25 : 381.). — V. ö. ezekhez még: mordB. 
paé (istaubi) (PAASONEN: Mordv. Lautl. 63.) és a k a u k á z u s i 
nyelvek köréből: szvanét^/isj «staub» (EEOKBBT: Kauk. Spr. 133.). 

296. Magy. 'ponij, pontyó «oyprinu8 carpio; karpfen»; J5OÍÍ//M 

id. (NySz.) 
Osztják: 10. penaé (ihecht» (CASTB.). 

V. ö. kaukázusi: láz ponco (ibarbue (espéoe de poisson» ; 
ADJAEIAN : Etude sur la langue laze, 48.); dbütteu. 

V. ö. pinty «finke» és székely iincs, kwntyorog és kuncsorog. 
Bgybefüggönek látszik: osztják-szamojéd paca (ihecht» = lO.pa^a 
iigetrockneter hecht» (CASTR.), pqici (iszárított hal» (PÁPAI); V. Ö. ez 
utóbbiakhoz: magy. pozsár (Balaton-vidék, Székelység) «pontyi). 
A kaukázusi eredet valószínűségét emeli, hogy végelemzésében 
ide vezet keszeg szavunk származásának kutatása is (1. fentebb: 
207. sz.). 

297. Magy. pudva (Csallóköz, Nógrád-m., podva Vas-m.) 
(ipudvás, korhadt, reves fadarab; mulm, morsohes verfaultes 
holz», pudvás (podvás) «műimig, morsch, schwammigo (p. fa, 
p. retek; MTsz.). 

V. ö. ujper. püda ufaul, verfault» = pázend püd (írottén, 
putrid; rottenness, putridity*, pahl. pütak (írottén, decayed, 
putrid)) (innen: örm. p''ut (ifáulniss, eiter; fául, verdorben, 
morsch))) | av, püiti- (nomin, -is) iifáulniss)) = szkr. péti- (-is) 
(ifaul, stinkend)) | osszót-dig. am-bud, tag. am-bid «faul)) az 
BN. a-puyant- imicht fáulendu, szkr. púyati nwird fául, stinkt)) 
igei tövéből (HÜBSOHM. Arm. Gr. 256; HOEN 74 ; TJHLBNB. EtWb. 
172.). 

Tekintve, hogy néhány hangutánzó s mozgásfestö szón kívül 
a ('i-vel nem váltakozó) p szókezdös magyar szavak általában ide
gen eredetűeknek bizonyulnak,"*') méltán jöhet ennek gyanújába 

•*') A BuDBNztöl eredetiek gyanánt tárgyalt p-s kezdet"ü ma
gyar szavak közül itt foglalkozunk a 'part, piszok, paszat és piczi 
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a B-üDENztöl (MügSz. 445.) törzsökösnek magyarázott magy. pudva 
is, mely tulajdonkép «korhadásnak induló fái)-t jelent s így termé
szetes íiasonulással *pud-fa helyett valónak véve (v. ö. hetve = 
hetfti, hétfő Veszprém-, Soprony-m.) elörószében híven egyezik a 
pazend püd szóval. Úgy is bajosan egyeztethető alakjánál fogva az 
észt piulene- «zerfallen, sich zerbröckelni) szó igei alapjából képzett 
2mdeda- {nom.pude), pudeva (nom. piidevj (docker, mürbe, spröde, 
zerbrechlichn (finn putu urudus, quisquiliaj, purgamentai)); de meg 
másrészt a pucl-va végzete sem igazolható hasonló esetekkel reflex. 
-)- nom. verbale képzőnek, mint BUDENZ véli a tolvaj ( = ÉV. 
tülmayj esetére hivatkozva. 

!(, f .KA ,0̂ 1*: ,' 298. (I.) Magy. ravasz (rovaz Beszterczei Szój. 1065. sz., 
roiías^ Melius) 1. vulpes; fuchs)) (a régi nyelvben); 2. neallidus, 
astutus, versutus, vafer, argutus, versipellis, subdolus; listig, arg-
listig, versehlageni); rflz)as2sá£( «calliditas, astutia; listigkeit, arg-
listigkeit, ravaszkod-ik (largutor, trugreden)) (NySz.). 

Mordvin: mordE. rives, rivié, iróis «fuchs» (PAASONEN: 
Mordv. LatTtl. 71.); riveéke dim. (NyK. 5 : 232.). 

Cseremisz: cserS. révé£ (TBOJ. 53.), rovüz (NyK. 4 : 423.) 
«fuchs» I cserM. ribi£ (TROJ. 52.), rihM, riheí, ribi£, rebe£ (NyK. 
•u. 0.) id. — lebe£ id. (GASTR.). 

Zűrjén ruc, ruc, rus ((fuchs; (fig.) falscher, heuchlerisoher 
mensch)) (WIED.) | permi ric ((fuchsu (GENETZ O P . 25.). 

Votják: Sar., Mai. <^ici, Glaz. giéi, Kaz. dúcé, güőé, ^üci 
<(fuchs)). 

< Osszét-dig. robas, tag. rübds, rwwas, ruwas (ifuchai) 
(rüvastm ((den füchsen» = pahl. röpas, ujper. róbah, gabri 
rüioás, halüci rop'ask, szariqoli rapo «fuchs», szamnaní rüwá 
flkatzeI) = szkr. Zopáfíí-, iomaijá-(nomiu.-ásj öschakal, fuchs», 

szavakkal (1. ez utóbbit fent: 156. 1.), peder-, penderít- mellett van 
benderü- (melyben a b eredetibb voltát a zürj. bid-mal dzusammen-
wiokeln, dreheu)) mutatja), pofa mellett is van diai. biifa, pukkad-
hangutánzó, pillog-, pillant- s talán a puffad- is mozgáafestö szók, 
a pocz és pota szoknál az egyeztetett adatok összefüggése nem biz
tos, puha a szlávság gyanújában van, végül kétes a por-nak is ere
detisége (v. ö. balüői j)W, vakhl parg ((asche»; 1. TOMASOH. Pam. 
758.). 
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Örmény ahes (gen. alvesuj «fuchs», melyekkel egyezik a történet-
előtti ázsiai átvételnek tartott görög aXAn-qi flfuchsi) (HÜBSOHM. 
EO. 54; Arm. Gr. 445; HORN 139; GEIGBB Bal. 144; TOMASŰH. 
Pam. 762; UHLENB. EfWb. 265.). 

(II.) Magy. róka (JordC, ÉrdyC.) «vulpes; fuchsn (erdei 
róka; vörüs róka nnnmus aureus; goldfuclisu); rókds nastutns, 
versutus; heimtückisehi), rókáz- «fueo; übertünchem) (NySz.). 

Osztják: 10. rapa (PATKANOV), rába (CASTB.) nzottiger liund». — 
ÉO. lepek, lébek «oanis lagopusu (A.HI,QÜ.) || ÉV. íépek lipi akis, 
bozontos rénőrzö eb; kleiner^ zottiger hmid». 

Finn repo, észt rebase- (nomin. ave, dim. képzés), lív rebbi 
(plur. rebist) (ifuohs». 

Lapp: Lule riehpie (plur. riepie'), Pite 7-épí', répé, repi, riüpi; 
réhpéha, ríihpiha, déli ridwo, rieivo, reíiwo, rjitíwq,, rjie.wö, redwq,, 
reawo (plur. riew'J, Pm. rieban, rievan ufuchsu (HALÁSZ). 

< Av. raopi- (nomin. -is), -urupi- (nomin. -is) (leine art 
hund» I kurd rüwi <(fuchs» || szkr. lopá-ka- (nomin. -as) «scha-
kalj fuchs)) (HORN, UHLENB. U. C ) . 

Már EEDÉLYinél megtaláljuk ez egyeztetést: «ravasz = kauk. 
ravasz «fuclis)) (Stammverw. d. Hung. 8.), a róka iráni eredetéről 
pedig MÁTYIS FLÓRIÁN nyilatkozik először."") A rokon nyelvek meg
felelői közül föltűnik a cser. (írübüg» és av. urupiA hasonlatosaága 
JusTinak (Hb. 66.), TOMASCHEK pedig a szariqöli rapts és osszét 
rubas, rmuas kapcsán minősíti iráni átvételnek a szóban forgó 
cseremisz szót, valamint a hozzátartozó mordvin és zűrjén meg
felelőket (Pam. 762.); 1. még: Ethnogr. 5 : 71. — Magy. ravasz 
(végi: rovasz) — osszét robas,rawas ; ró/ca pedig (< *rov-ka ki
csinyítő képzővel) ugyanolyan alakulat, mint szkr. lopa-ka- iráni 
alapon. Tanulságos a ravasz első szótagjának a hangzója, melynél 
világosan látjuk, hogy o-ból fejlett, tehát igazolja a fazék és had 
szavaknál is tapasztalt hasonló hang-megfelelést (1. fent 103. ós 
143.1.). Hihető, hogy ezen alakulat az eredeti mintakép iráni terü
letén ment végbe; mert az osztják rapa, raba alalfban is ugyanüy 

'*') (tRüka nem görög Xtíxoc-hoz viszonylik, hanem ^-nek /c-ra 
változta által zend 'urupis-hoz; ujperzsa rübah, melynek szkr. gyöke 
lup-, perzsa robuden ,lopni', úgy hogy róka eredetileg,lopót'jelent; 
az í-nek zendben ?'-ró kellé változnia, mert l hangja nincs. A görög 
éXáíifíii és lat. vidpes visszaállítá az Z-et. Tehát mint Xúxog és lupiis, 
úgy róka és rübahi> (Árja Nyhas. 16.). 
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. nyílt hangzó jelentkezik. Nem lehet merő véletlen, hogy több rokon 
nyelvben e hangzónak « (ej, i változatával találkozunk (így: finn 
repo, lapp repe, rieban, cser. rnheiS, révéi, ribeí, mord. riveé és az 
eredeti árja / szókezdővel: cser. lehei, vogul fepe/c, Upi, osztják 
lepek); ez is legalkalmasabban úgy magyarázható, hogy e hang
változásnak a szó eredeti területén volt meg az alapja, mi megint 
csak azt bizonyítja, a mire már többször volt alkalmunk utalni, 
hogy a finn-magyar nyelvekre külömbözö korokban ható árjaság 

. (iránság) nem volt egységes, vagyis hogy egyazon szó bár a magy. 
ravasz és mord. fivei, még sem egyazon iráni nyelvjárásból kerül
tek. — Talán a magy. róka mása az 10. nova roy, SO. nevi rok 
(leisfuchs (canis lagopis»; CASTB.) nevezet utótagja is (v. ö. nova, 
nevi ((weiss))). 

Közönséges fölfogás, hogy a szkr. lopac^á- a lup- nrauben, 
plündern)) ige származéka (így: GBASSM. Wb. 1188; ToMASOH.Pam. 
762 ; kétséggel említve ÜHLENBEOKnél), vagyis a róka nevében az ö 
(irablÓD jelzése volna kifejezve. Meg is van az iránság terén apáhl. 
röpas (ifucbsi) szónak elörészóvel hangzásban egyező pahl. röp 
«raub» (v. ö. szkr. löp- ((raubem)) s az ujperzsában rubü-dan ((weg-
nehmen, raubeni) (prses. 3. rubayad- < "^npUyati; HORN 135; 
HÜBSOHM. Pers. Stud. 66.). Vájjon nem ez a perzsa szó-e a ravasz 
első szótagbeli hangzójának alakulatával a magy. rabol- (irauben, 
plündern» (rabló «ráuber)>, ra&tós ((ráuberei»)"?Ezt t. i, a szláv ere
detű magy. rab «captivus)) származékának jelentésbeli eltérése 
miatt nem tekinthetjük (ez esetben t. i. a ra&oZ-nak a raö-bal egy
értelmű szolga szó ugyanígy képzett szolgál- (idienenu származéká-

.̂j val kellene jelentésben egyeznie), de másrészt a német rauben 
_ ^ ,̂ ^ (középfeln. rouhen, ófeln. roubőn) átvételének sem tarthatjuk, 
, 1 ^ minthogy német au (ou) kettöshangzónak a magyarban egyéb 

. . adat nem igazolja a megfelelését (v. ö. áslog = auslag; lógga (isqua-! 
(-^r .,lius dobulai) = lauge; gókler = gaukler; pór— paur, bauer; 

zóborol- (iletakarítn = saubern; óbé-gat = awweh; csupán nép-
étimologiával kajtmdny — hauptmann és fraj, frajcimmer = frau, 
Jrauzimmer a frajla = fraulein hangalakjához idomulva). Meg-; 

, jegyzendő itt, hogy árja (iráni) területről kerültek Zop, gaz és gézen
gúz szavaink is (1. e ezikkeket fentebb). ' 

299. Magy. rég ((diu; lang» (rég ólta «diu, jamdudum, a 
longo tempore; schon lángst, von langer zeit heri); régtől «jam
dudum; langheri)); régen nolim, quondam, dudum, antiquitus, 
diu; vor zeiten, langheru, régente, réges-régen, (Székelység), régedes-
régen id.; régi, régéi «antiq[uus, vetus, priscus, vetustus; alt»; 
régiség «antic[uitas; altertumu (NySz., MTsz.). 
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< Osszét: tag. raci-: (ablat.) rágei dseit lange her, lángst" 
(SJÖGBÉN), rágái «frühi) (HŰBSŰHM. B O . 17.); ragon dange, 
lángst, entfernt, frühzeitig» (SJÖG.), ragon (ifrüher, alt» (SOHIBF-
NBE; HÜBSOHM. U. 0.), mi ' i «früh» ; dig. ragi id. (u. o.), rágij 
(locat.) (ilaDge, lángst, friihi) (ragij-som (imorgem); az utórész: 
saume (imorgen, morgens)); SJÖGE.), rd^jhna raji <n?or Zei
tem), a-7'agma, tng. a-ragmd dspátu (tkp. «nicht früh)); HÜBSOHM. 
u. 0.). 

A jelentés egyezése mellett az alaki megfelelés olyan mint az 
iide-s = osszét ad, ad (igeschmack» szavak közt (1. fent 216. 1.). 
Igen gyakran fejeződik ki a «tempus matutinumi) is «früh»-féle 
szóval(v. ö.ném./VüA-si6Mcfe = «reggeli»,/7-«/i-mes.se = ((reg-mise» ; 
ószlovén raiiij omatutinus; friilizeitig» : orosz rano nfrühi) és 
«morgen») s így bízvást azonosnak vehetjük az itteniek szerint 
eredetileg (ifrühi) értelmű réiy szóval a reg ntempna matut inum; 
die, manei) szót is ((íreghtwl foghwa esthwelygi) JordC), melyből: 
reg-vei, reggel «dex icaotgen; früh, des morgensn (v. ö. rég írását 
Moln. Albertnél s régvei, Nyör 7 : 35, 8 :182; rigge Alsó-Fehór-m.; 
MTsz.). így a rég ós reg-vei közt a jelentésbeli kapcsolat fejlődés
menete éppen ellenkező irányú volna azzal, melyet BUDBNZ kép
zel, ki szerint t. i. a reg-vei alaprészének állítólagos "sötétség, ho-
mályi) alap értelméből (v. ö. ÉO. réngém unebel, dunkel, dámme-
rungi)) fejlődött volna a rég-é, mint oly időé, n melynek dolgait 
már egyenesen nem látjuk, mely a világos jelenvalóságtől távol van, 
s így mint minden távolvalóság többé-kevésbé homdlyosnsk tűnik 
föl előttünk)) (MUgSz. 649—50.). Magának BuDENznek felhozott 
analógiái is az itt kifejtett nézetnek adnak igazat; mert csak a 
«früh» értelemben való közösség az, mi a török cirta, erta (ifrüh, 
früh am morgeno ós «früher, einstmals; die frühere zeit)) (EADLOFF 
Wb. I : 790—1.) értelmi elágazásokat összekapcsolja, nem pedig a 
nem igazolható «sötétség, homály)). Szintígy bizonyos, hogy ha
sonló a viszony a finn aamu ntempus matutinum.o és ammo dtem-
pus pristinum)) (ammoin «olim, pridem))), a mint e finn szónak 
rokonsága (lapp ome, ohmé dvetus)), mordE. •wmok «lángst)), magy. 
ó, avas (lalt, veraltet)); 1. MügSz. 831.) bizonyítja. 

Pótlólag itt említem fel a magy. h o l : hol-nap, hol-val ocras, 
mane)) = ÉV. /yl, KLV. khwol, ALV. khq.1, KV. khwgl, TV. khul, 
khgl (ider morgenn (ÉV. yoli (imorgenB», yolit, yolitdn nam anderen 
morgenn, KLV. khwolit, ALV. khq,lti, khq,Uan, KV. khwq,lt, khwql-
tan, PV. kliwolt, khwqltin, TV. klmUt, khglait id.) = ÉO. yol: y^ola 
pelak itosteni), xoleut, yolevét (imorgen; osten)) (AHLQÜ.); 10.^odaj: 
y.yuní «morgenröte)) (v. ö. idaj-yuni «abendröte)); GASTB.), khultén 
(im'orgen)) (PÁPAI) egyezését a kaukázusi, jelesen ingiloi yual, yuval. 

http://mes.se
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grúz yvala, yvale (imorgen» sióval (EKOKEBT: Kaukas. Spr. 37.). 
V. ö. "ugyanitt a votják éuk, cuk «morgen, friih» (éukna, cukna «am 
morgen, früh») szempontjából: kubacsi dcava, caval, varkun, akusa 
caal, chürkilin día'al ((morgen» (u. o.); votj. cuk K'^cava-k. 

300. Magy. rege oanilitas, delírium, vetus cantilena; altér 
gesangi) (MOLN. ALB.), (ímesebeszédi) (TjSz.); regél- nveterem can-
tilenam oceino ; ein altes lied singem) (KBBSZN.). — reg (Székely
ség) (íregös ének)) (SEBESTIÉN GYULA közlése), egy 1346-iki oklevél
ben : Reg-telök (cuiusdam possessionis Eegíefe/c vooate in Gomitatu 
Pestiensi... possessionis Combibatorum Piegalium conditionariorum 
vulgariter Regus dictorum; Ethnogr. 11 : 55.), Reg-völgy (particula 
térre litigosa trium aratrorum Regteíuk seu Reg welgh vocitata; 
Századok, 15 : 558.); reg'ás (Dunántúl; regüs Eópczevidék, regüös 
Zala m., regen Udvarhely m.) nkarácsony másodnapján többed
magával házról-házra járó és verses köszöntöt mondó fiú v. legény»; 
regéi-, regöl-, regül- (rekől- Kiskún-Halas) 1. «mondogat, rebesget, 
mende-mondát beszél, híreszteli) (Göcsej, Somogy m.); 2. dházról-
házra járva verses köszöntöt mond)) (Repcze-vidék, Vas-, Zala m.); 
3. ((nagyon sokat, hosszasan beszél, böbeszédűsködik)) (Veszprém
megye), el-regöl «elbeszéli) (Drávamellék; MTsz.). 

Osztják : SO. árey^ (GASTKÉN), K O . rrsj (PÁPAI KÁE.), 10. ara 
(igesang)) (türuvi-ara Kgebetu); SO. irg-, 10. arg-, ark- (isingen)) 
(GASTEÉN) I ÉO. ar (igesang» (tarnin ar nheldengesang)), voj-ár 
(ibárengesang))), aril- «singen» (AHLQÜ.). 

Vogul: ÉV. érz' (tö : hj-, személyr. eryém, érya, plur. eryét) 
(Igesang, lied)) (türnin e. nheldengesang)), vj-Sri dbárengesang))), 
ery- (isingen)), éryéél-, Sryent-, eryíl-, irrilal- (frequ.) | KLV., ALV. 

jéri (személyr. jerrém, jerrat), KV. eri (tö : ery-, PKV. erf-), PV. 
jeri (tö : jerr-), ATV. eru, FTV. jSru (tö : erk-, jerk-J «gesang»; LV. 
jerr-,jerrent-, KV. ery-, mjiloal- dsingeni), TV. erykiti (cwird ge-
sungen )>. 

< Szkr. arká- (nomin. -ás) idied, preisgesang; sángen) az 
ári- (prses. 3. árcatij «singen, lobsingen, besingen, anpreisenn 
töböl (melyek mellett alaki változat: rk <igedicht, vers)>, rkvá 
((singend, jubelnd, lobpreisend))) -- örmény erg «lied)> (GEASSM. 
Wb. 1 0 8 - 9 , 277.; UHLENB. BtWb. 13, 33. ; HÜBSOHM. Arm. Gr. 
443.). — V. ö. oaszét ary-au (imárchen (oKasKai); MILLEB,; Osset. 
E t judy l I : 112.). 
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Pontos a jeleiitésbeli s az árja elemek a ~ i hang-megfelelé
sével egyszersmind az alaki egyezés a szkr. ar'ká- és vogul iin, era 
(tö: éry-, Srk-) -~- osztják ere';-, arey_ szavak közt, melyek mellett 
vogul eij-, érk-, osztják arg-, árk- («singen») igetö gyanánt is sze
repel szakasztott oly módon, mint vog. mojt (imárchen, erzáhlungu 
mellett van: mőjt- (prses. 3. möjti) «márclien, erzáhlen» s szintígy 
BO. moné, 10. moni, maní, (tmárcheni) mellett: EO. mona- (prsss. 1. 
monslem), 10. mond'-, mund'- (praís. 1. mondem nmárchen, erzáh-
leni) (v. ö. votj. mO'íZ'<irátsel» és maá- nmárchen, ei"záhlen») zűr
jén moid ((máreheni) éamoid- ((márchen erzáhleni)), vog. elmés «rát-
sel)> mellett: líms- arátael sageni), vog. vöt «\vindi) (=- av. vdta-, 
szkr. vata- id.), tüjt dschneew, rakw «regen» mellett: vöt- «wehen 
(v. wind) 1), íMJí- ((schneieni), ra/cw-regneni) stb. Azon körülmény, 
hogy a vog. améé, amis, EO. amés ((rátseli) egyezik a kicsinyítő kép
zősnek vehető magy. nies-e (((máreheni) és ((rátaeln: Somogyban, 
Székelyföldön; MTsz.) alaprészével, vezet bennünket azon gondo
lathoz, hogy ugyanily viszonyban állhatnak egymáshoz aa osztják 
árey, eré^ ( = vog. m ' , er'u.J és a mes-e szóéval egyezíj végzetü 
reg-e még élő reg alapszava is ; vagyis hogy emitt a szókezdő 
magánhangzónak otyan enyésztével van dolgunk, mint a vieH-e = 
vog.̂  aiíí(?s'esetén jkívül még a következőkben : magy. vier-, rner-ü-
-= ÉV. amér-t-, EO. aiiiért-, 10. emerd- ((sohöpfen»; magy. nap, 
nap-a ((Schwiegermutteri) == vog. mép, finn anop-pi id.; magy. 
szemérem ((pudor, verecundia)): v. ö. vog. ésérmii ((seliande», essémt-
((beschámeni) (< osszét. dig. afsdrmi, tag-üfsárm (ischande» = av. 
fsarema, pahl. sarm (ischami)); magában a magyarban: vad 
(Tolna-m., Palóozság) < évad, ivad; szentes (Székelység) < eszentés 
(megszenteni = Taeg-eszénteni araegseitenh); jándék, vdndék (Szé
kelység, Brassó m.) < ajándék, ivándék (Brassóm.); jtH (Heves 
m.)<: igyótt ((egyszeriben, mindjárt"; jeget, jcszke (Székelység) 
< ijéget, ijeszke, stb. Yégzetét illetőleg a reg (< '^ ereg: KO. 
eréy) a szkr. arká-, örmény erg alakokhoz viszonyítva olyannak 
vélhető, mint magy. méreg = osszét marg ((gift», av. mahrka-
<(tod»; magy. üveg = osszét atvg ((glasi) (v. ö. kahardin apkj, ör
mény apaki, apiki id.); v. ö. magy. nyereg = vog. na'rrd (< ^ na'i-
rdx: na'ira%t- ((sattelm)). A reg névszói ala]pból érthető & regül-, 
regól- Taint: énekel-, dalol-, dúdol-s EÍ reges, regös, vaint: énekes, 
dalos. Kevésbé valószínű SzABVAsiíak az a magyarázata (Nyör. 
22 : 452.), hogy a reg-e, reg-el- alapszava igei, még pedig oly hang
utánzó szó, mint a -g képzővel szei-kesztett hü-g, bö-g, zú-g, kuho-g, 
nyd.v-ag, csip-og, szisz-ég. Az ilyenekhez ugyanis nem szokott 
•l gyakorító képző járulni (nincs pl. húgai, högöl) s ha mond
ják is a békáról, hogy regél- (((essö leszen ha a bókáli felette ref/őZ-
ng/tti) APÁCZAI : NySz.), ez nyilván az ))éneklést» jelentő regel-xxek 
alkalmazása a hasonló hangzású rekeg-, brekeg- ((kuruttyol)) hang-
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utánzók hatása alatt. A regel-nek ily alkalmazána nyomán könnyen 
fejlődhetett az eredeti értelem elhomályosultával a pusztán hang
utánzó: regő (nvegö bóka: rana stridula)> MOLK. ALB.); de csak vé
letlen találkozás, hogy ilyen alak a regös énekek teljesen értelmet
lenné vált refrainjében is előfordul, így: öhaj, regő rejtemn, nhaj, 
regőlhetem>í, «haj, regő rajtán, nhaj regő rejtőn, nhaj rege rejtemi), 
<ibaj regőm, regőm», (ihaj regé rejteke, nej rege rajtan, (lej regü 
rejteinn, (ie] rege rejtemo, "ej regülajtemii, a mint e váltó zatokat 
velem SEBESTYÉN GYULA közli. Azt vélem, hogy e refrain eredeti 
alakja a következő lehetett: hej, rege rejtem, vagy a szüle ~ ssillö, 
idő ~ idén,fé ~ / ó ' váltakozásával: hej, regő rejtem s ebben a rej
tem ezi teszi: (Iénekelem)), vagy: «mondom». Föltévén, hogy a 
regülejtem változatban mutatkozó l szókezdő az eredetibb hangzás, 
vagyis hogy a rege rejtem hasonulás e helyett rege lejtem: szorosan 
egyező megfeleléskóp volna számbavehető a déli vogul latt-, loqtt-
((mondani)) ige, mely a láio-, Iq,}--, loq,y- ((mondani, szólni)) intensiv 
líópzése s eredetileg magashangú (v. ö. TV. lant). 

Más árja (iráni) eredetű ((ének)> nevezet a votják (/wr (igesang, 
melodie)) (kirgan-gur «lied», éuan-gur «hoobzeitslied))) = zűrjén 
fjor, si-gor (iton, klang, sehalL) (gorál- ((tönen, klingen))), mely az 
osszót-dig. yar, yar, tag. qar, qár ((geschrei, ton, laut, stimme)> 
mása (v. ö. av., szkr. gar- «anrufen, rufen)), szkr. gir- (lanrufung, 
preis, redes; HÜBSOHM. EO. 33.). 

301. Magy. rémül- «paveo, pavesco; tremisoo; erschrecken; 
erbeben)), rémít- (iterreo, terrifico; irrito; erschrecken; reizen)); 
7^émülköd-ik (Háromszék m.) ((szörnyűködik)); rémiszt- (Baranya 
m.) ((rémit)), rémisztő, rímisztö (Somogy., Veszprém m., Czegléd) 
((rémítő; sehrecklich, furchtbar)); rí/w/í (Dráva-vid.) id., rémtelen 
(Szabolcs megye) id.; rémlődik (Háromszék m.) ((töprenkedik, 
aggodalmaskodik, aggodalmában sóhajtozik, panaszkodik)) (NySz., 
MTsz.). 

< Ujper. ram- (infin. ramulan) ((pavidum esse, territum 
fugere, aufugere; sensibus alienari, consternari, percelli)) (VUL-
LEBS II : 52.) 1 av. rema- (nomin, -mo) ((Sohlag; schreoken, arg-
•wohn)) (paiti-rema- ((hass)); JUSTI Hb. 257, 178.). 

A magy. rémül-, rémít-, mely névszói alapú is lehet (v. ö. 
rém-ü, rémtelen), az av. rema- alakjával magyarázódik. BUDBNZ 
MUgSz. 655.) e szót a remeg-, rendül- stb. szóval családositja. 
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302. Magy. rész (accus. rész-t, plur. része-k) «pars, portio ; 
teib) (alsó r. (lunterteib), felső r. «oberteil»), részént (részt Szé-
lielység) ((partim; teils», részes (iparticeps, compos; teilhaftig» ; 
részel- ((partior; teileiD), re'széíked-ik ((participor; jungor, socior; 
teilnehmen; 8Í(3h anschliessen (NySz., MTaz.). 

< Szkr. ler^i- (nomin. -as) ((ein teilchen, ein bischen, eine 
wenigkeit)); leqatas (adv.) "in ganz geringem masse, schwach, 
kaumi) (BE. Skr. Wb. 6 : 573; CAPP. 377.), melynek l szókezdő
jét ÜHLENBBOK eredetibb r-böl származtatja UÖ-, ric^- (prfKs. 3. 
lic^áti, rigdti) (írupfen, abreissenw igei töve alapján(EtWb. 264.). 

L. a szókezdők megfelelésére nézve alább a rög^ czikket. 

303. Magy. részeg (lebrius, potus, potulentus; trunken, be-
soffeni), részeges nebriosus, vinolentus; trunkenbold)), részegség 
(lebrietas, vinolentia; trunkenheiti), részegít- ((ebrio ; berauseheni), 
részegül-, részegsz-ik (meg-r.J dinebrior; sich betrinkem), részeged
ik iá. (NySz.) 

< Osszét: rasig (ibetrunken» (KLAPROTH: Ásia Polyglotta^, 
89.), dóli-o, rasig k'anin nsicli betrinkem) (k\anin (itun, machen)); 
EOSBN). 

Már EHDÉLYI JózsBFnél megtaláljuk ezen egyeztetést ('«?-ás^e(/ 
= rasze.g betrunlien»; Stammverw. 15.1, melynél a töhangzók meg
felelése olyan, mint az édes és rég szavakban (1. u. i.). Az osszét 
szó etimológiája homályos. Egybefüggönek látszik alaprészével: 
cserem. ruSt- (pra3s. 1. ritstam) nbetrunken vrerden, sich berau-
sohen (ntHHCTByio, nbHHfao)», rustso (ibetrunken, besoffen; trunk-
bold (iii.flHHri;a))>, rustikt- (caus.) (iberauschen, rausch verursacheni) 
{TEOJ. 53.), rustmas orausch, trunkenheiti) (NyK. 4 : 423.). BUDBNZ 

zerint (MÜgSz. 658.) ((caíidus)) alapértelemmel e szó a réül-
(révül-) (lin entzückung gerateni) és a székely rfijíá :̂- ((in ohnmacht 
/allén)) szavak családjába tartoznék. 

304. *Magy. réz (accus. reze-t) (icuprum; kupfer)), sárga réz 
•«messing)); rezez- (Gömör-m.), rezei- mit kupfer beschlageni) 
<NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: avarre^;«messing» (USLAB-SCHIBFNEE : Awar. 
Stud. 170.). 

Hogy kaukázusi eredetűnek vegyük az avar rez egyező alakja 
•és jelentése alapján a mi réz szavunkat, azt javallja azon körülmény 
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is, hogy a rokon nyelvek több fémneve szintén innen valónak bizo
nyul (1. fönt 247. 1.). Külömben a szó további kapcsolatai előttem is
meretlenek; az EROKBBTtöl említett abadzech zaí, M, abcház lUas, 
osecsencz c«J íikupfer" (Kaukas. Spr. 94.) atorökjeá! (gez, d'ezj «ku-
pferi) szó átvételének gyanújába jöhetnek. Komolyabb figyelmet ér
demel a BESSE jÁNOstól idézett (Voyage 84.) and ós ingus ghez 
(ibronze)), melyben a szókezdő a közlő szerint ucommergrasseyée»;, 
de ezt a rendelkezésemre álló forrásokból nincs módomban igazolni. 
— Az eddigi magyarázó kísérletek közt legyen itt fölemlítve a MÁ
TYÁS PLÓBiÁNé, mely tárgy- és névcsere fölvételével a szkr. ragatá-
(nomin. -dm) «silberi> = av. araaaía-, lat. argenVwm, gör.apfupo?, 
örmény arcát" «silberi) szóra utal (Finnít. Törekv. 23.); továbbá a. 
magamé, mely szerint a réz a pahl. röd, ujper. röi, rö «metall, 
gelbguss, glöckenspeisei), balüéi röd dkupferi) ( = szia*, lolia- (iröt-
liclies metall, kupfer, eisen» — szláv ruda «erz, metall») mása. 
lehet, a midőn magas hangzója valamely ö, vagy oi-féle diftongus 
(v. ö. av. raoidita- «rötHch»; HOBN 141.) változatakép volna magya
rázható (Ethnogr. 5 : 9.); a cí > z-ie nézve 1. fentebb: 482. 1. 

305. Magy. rözég- (riziig- Székelység, rőzőg- lüskún-Halas), 
részlted', reszket- (riszket- Csík-m., recket- Álsó-Pehér-m.) (itremo,, 
contremo, frigutio, contremisco, trepido; zittern, behen»; rözgnd-
ik (linquiettis sum; unruhig seino, rezgiilöd-ik, rözgölöd-ik dstrepor, 
commoveor; sich erregen, sich beunruhigen», reszketeg dtremor; 
i&a zittexni), rezzen-, rezzen-ik utvemo; zittern», riizzeszt- (dncito,, 
concito, suscito; aufreizen, aufstacheln, aufregem) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉY. ras^- nsieh schütteln, sich zitternd, bebend be-
wegeni) (pl. ta q,jkd jyiínkd rasyi "der kopf des altén zittert, beutelt 
sichs), rasfent- frequ. (pl. ti suti rasyenti udieser schlitten schüttelt 
sich, TpeceTca»), rasélt- (caus.) dschüttelni) (pl. ti ulpd pakwana 
•/ot-raséüianém «ezen czirbolyaí'enyönek tobzait lerázom*) ] ALV. 
rass- «zittern, bében (ApoioKaTt))). 

< Szkr. reg- (med. príJes. 3. ré^ate) <izittern, bében, sich 
regen» (act., prass. 3. régati, caus. regdyati) (lerschüttern, in 
zitternde be-wegung versetzen, erregen, anregenn (GEASSM. Wb., 
1180.) = kurd lez-: be-iezium (itanzen, ujper. a-U/Jan (prses., 
cbUzed) íispringen, ausschlagen (vompferde))), mely szókat ÜHLEN-
BBOK (EtWb. 253.) és HORN (11.) a gót laikan nspringen, hüpfemi 
flaiks (itanzi)), litv. Idigyti (iwild umherlaufen», gör. éXsXíCco «er-
zittern machen, schwingen» szókkal rokonítanak. 
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A magy. rez-g ( = vog. rds-y-) gyakorító képzős alak ^-je a 
szkr. reg- alak nyomán következő iráni *^rez- {= iíjper. lez-, kurd 
lez-) alakot föltételez. 

306. Magy. r ipat (Palóczság) «piszok, szenny, mocsok; 
schmutz, unreinigkeit I), ripatos (n. o.) npiszkos, szennyes, mocskos» 
(MTsz.). 

V. ö. szkr. répás- (nomin. -as) <(fleck, schmutzi), ríp (t'em.) 
<(verunreinigung», riprá- (nomin. -ásj «unreinigkeit, sehmutz» 
ettől: rip- «schmieren; anschmieren, kiében; betrügen" (GRASSM. 
Wb. 1165—6.), melyet UHLENBECK vadai l>r változással a szkr. 
lip-, ümp- (prffis. 3. limpáti, part. liptas) nlDeschmieren, bestrei-
chen, besudeln» (innen: lepa- dsalbe, tüuche, schmutz»)s ószlov. 
lipHi nanhaften, ankleben», litván llpti (pras. 1. limpii) "kié
ben)) igékhez csatol (EtWb. 253, 250, 261.). 

Az eredeti nflecki) értelem alapján ide vonhatók még: magy. 
ripacs íihimlö, himlöhely, sebhely; blatter, blatternarbe, wunden-
mal», ripó (Gömör-m.), ripók (Somogy-m.) dripaesos, himlőhelyes; 
blatternarbig)) s illeszkedéssel: rapos (Palóczság) «ripacsos», rapák 
(Heves-m., Vácz) «ragyás, ripacsosa, rupa (Kiskun-Halas) id. 
(MTsz.), melyekkel egyezik bár jelentésében a BüDBNztöl velük 
egybevetett (MUgSz. 663.) finn rupe- (nomin. rupi, iness. ruvessa) 
(iporrigo, scabies; variolso)), észt rií&i (ipoeke, ausschlagn = lapp 
ruobbe, ruebbe «cicatrix, seabiesö, mégis lényeges az alaki külömb-
aég, a mennyiben a finn-lapp alakok hangzóközi tö-másaalbangzója 
b, melyet pedig a BuDENztöl fölvett, de biztos adatokkal nem iga
zolt «erösbülési» elmélettel nem lehet a magyar p megfelelőjének 
tekinteni. — A szkr. rip- «anschmieren, betprügen» jelentésfejle
ménye alapján, mely a rip- «betrug; betrüger, tückischer mensch,)) 
ripíi- íibetrügerisoh, tückisch, hinterlistigu származékokban, szint-
így az iránság terén az tíjper. rew (ihetrug, list)) ( = szkr. 'rip- <ibe-
trug))), fi-rSf-tan (prajs. fi-rSb-emJ nbetrügen)) = pahl. freftan, 
oaszéi-áig.falSiv-, ta,g.fáliiD- id. ( = szkr. jjj-a-f-yVtíp-j, ujper. j'irgö, 
pahl./fgp (ibetrug)) azonos tövű szavakban mutatkozik, ide von
hatónak látszik: vog. rét dbetrug)) (rétin dügenhaft, betrii-
gerisch», rUél-, rett- (ibetrügen, anschmieren, mit list behandeln» 
a vog. ngm-í (igedanke; verstand)) (v. ö. nq,m-, ng,ms- «denken))), 
tüj-t (ischneei) (v. ö. tUj- dschneien))), KV. lomét (iflammen, TY. 
állat dbetti) képzőjéneks a sat ((sieben» = szkr. sapta- bangalaku-
latának fölvételével (1. fent a hét ozikket). 

Muntftosi B Arja és kauk. elemek. gj . 
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307. Magy. rív, rí (reensk JordC, reio BécsiC, riv Heltai; 
ré, rának Somogy-m., Göcsej, rév Dráva-mellék, ríjj¥ehéi--m.,rivu 
Csík-m.) (ivagio, obvagio, ploro; weinen, schreienö, sír-, sí-rí 
oejulo, lamentor; heiilen, wehklagen; rivds «vagitus, ploratus, 
•ululatus; wehklagen, geheub); rivogál- «sírdogál», riad-, rivad-
(lejulo; persono; heulen, wehklagen, ertönen, erklingen», riwtZZ-
<(clamorem toUo; aufschreieni), rivalkod-ik (rivajkodik Zala-m.) 
((vooiferor, ploro; schreien u. weinen» (NySz.), «sivalkodik, sikoltu 
(MTsz.), rivaszkod-ik (Baranya-m.), rikolt-, rikkant- dvociferor, per-
<ilamo; schreien» (NySz., MTSz.). 

Zűrjén Tflwsí- nschreien, kreischen, aufschreien)), nt.sí-, J'MÍ'Í-
flachzen, stöhnen, kráchzen)) (WIED.) j permi rust- «achzen, stöh-
neni) (GENETZ O P . 25.). 

Votják f̂it-sí- (Sar.), Kaz., Glaz. fjust- dseufzen, áchzen, stöh
nen". — ,50^ (Sar.), Jel. ,foi, Kaz. d!oi njammer, wehklagen, |'of«s/i:-, 
,^oSal- wklagen, beklagem). 

< Szkr. ru- (prses. 3. niváti, ravati, ráüti) «brüllen, heu
len, laut schreien, tőben, quaken, summen, dröhneni); rava-, 
ráva- (nomin. -as) (igebrüU, gesohrei, getöse, gesumme, schall», 
melynek rokonsága: ószlov. rjuti (inf.; prses. revq,) (írugiren 
(bolgár rev «weinen», szerb revati n schreien» stb.), gör. á)-püO|Aat 
(ibrüUe, heule, wehklagen, lat. rü-mor (GBASSM. Wb. 1169,1151 ; 
BK Skr. Wb. 6:354, 334, 284; UHLENB. BtWb. 256; MIKLOSIOH 
EtWb. 279.). — V. ö. szariqölí rau- (prees. 1. va-ráu-am, inf. 
va-rau-dao) «bélien, heulen» (TOMASOH. Pam. 867.). 

Mint a rikolt-, rivall-, rikkant- képzések értelméből kitetszik, 
a rív, rí alapjelentése nem a szorosabb alkalmazású mai «weinen», 
hanem általában «schreien» s így egyezik e tekintetben is a szkr. 
rava-ti, ruvá-ti igével (v. ö. a magyar mélyhangú alak t-jére nézve 
fentebb a csiga, iparkodik, aránt, iramod- czikkeket). A zűrjén 
rií-s'í-, Yotják áM-sí- ?kkui-st- «husteni), í̂ylmí-.s'í- «donnern», 74Íít-sí-
((schluckeni) stb. gyakori képzőjével van szerkesztve (1. WIBDEMANN : 
Syrj. Gr. 86.), a votj. ^o£ (< *.jos) pedig e mellett olyan alakulat 
lehet, mint voi;]. vamis «schritt» (v. ö. vamist- neins tretem); 1. u. o. 
63.). Talán ide tartozik a zűrjén raká (ikráhe» ( = votják iaki Sar., 
Jel. ^aki, kiki «nussheher») szó is (<.*rava-ka-); v. ö. szkr. ravana-
1. íibrűUend, sohreiend, singend»; 2. nder indische kuckucki) (BE. 
Skr. Wb. 285.); — továbbá vog. (ÉV.) ran-)--, mord. raíig-, finn ronku-, 
roMfcfat-11 schreienI) (frequ. -ni/képzővel), melylyel tövében azonos
nak vehető a magy. rig-ó aamsel, drosseli) (tkp. «der schreiern) is. 
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308. Magy. rög'- (Somogy-m., reg Baranya-m.) «valami állati 
dögös nyavalyái) (? «vértályog», pl. rög szöktyöri meg y.foggyoné!); 
rögény (Zala-, Vas-m.) «marhák, disznók nyavalyája (torokdaganat, 
vértáÍyog»; MTsz.). 

< Szkr. róga- (nomin. -as) «gebrechen, krankheitn, rogin-
nkrank, kránklich» a szkr. ru j - azerbreehen, zerschmettern, 

. vernichteni) töböl (GRASSM. Wb. 1184; BE. Skr. Wb. 6 : 439—40.). 

Egészen hasonló hang-megfelelés: magy. rüg «erdklossi> és 
szkr. logá- id. (1. a köv. czikket). Ugyanilyen viszonylást tapaszta
lunk a magánhangzóra nézve a szkr. lopaed- és cser. rövö£ stb. 
szavak közt is (1. fent a ravasz czikket: 297. sz.), a mint az árja 
(iráni"! n, ü is jelentkezik a magyarban ő, ö megfelelővel (1. u. i. a 
liore, sör és tölgy szavakat). — V. ö. itt a k a u k á z u s i nyelvkör-
böl: and ruqu-do (ikrank», ruku-r nkrankheiti), mingrél 'rekh, szva-
nét legel ((krank» (EECKERT : Kaukas. Spr. 93, 168.). 

309. Magy. rög''* dgleba, glebula, glarea; erdschoUe, erdldossD; 
rögös ((glebosus; klumpig, knolligs, rögocsös (Csallóköz) «rögös, 
darabos.) (NySz., MTsz.). 

< Szkr. lógd- (nomin. -ds) (lerdkloss, sűholle», közfelfogás 
szerint a ritg'- «zerbrecheni) (med. «zerscliellen») tőből; v. ö. ném. 
scholle (GB.4SSM. Wb. 1188; BR. Skr. Wb. 6 : 587.). 

A szókezdők viszonylására nézve v. ö. magy. rész = szkr. 
lec^a- (1. fentebb 301. sz.). Bár a szkr. szóban a l az eredeti hang
állapotot tartotta fönn (1. ÜHLENB. EtWb. 264.), mégis föltehető, 
hogy az árjaság terén annyira kedvelt l > r változás, mely a rw^-
töszóban is mutatkozik, itt sem magyar hangtörténeti fejlemény, 
hanem végbement már amaz ismeretlen árja nyelvben, honnan a 
magyar szó eredt. A magánhangzók megfelelését illetőleg 1. az 
előbbi czikket. — Talán ide vonandó a rokon nyelvek köréből: 
cserem, rok aerde (3eMJiH)> ; mint anyag; TROJ. 5 3 ; rokokó 
tóa (ler liegt in der erde» NyK. 4 : 422.); v. ö, ÉV. rakt, rayt «kot, 
lehmi). Hasonló szó a k a u k á z u s i nyelvek körében: kürin, águl 
rug, tabasszarán nig, rugu <ierde», kürin, rútul rug, águl ruk, mg 
(istaubi) (BRÓKERT: Kauk. Spr. 58, 133.). — BUDBNZ a magy. rög
höz a mordM. ronga, mordE. rungo nkörper, rumpf; leiche, aas)) 
= &nn. rwnko ((törzsök, deréktest; rumpf)) (SZINNYEI) szót egyezteti, 
mi a jelentésbeli külömbség miatt sem elfogadható. 

310. Magy. rögtön (röttön Palóezság, Szeged, rokkant Nóg-
rád-m.), rögvest (Gömör-m., Torontál-m., rögvest Somogy-m.) 

34* 
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«sofort, sogleich, auf der stelle»; rögös-rögtön (Gyöngyös) id. 
(MTsz.)>) 

Zűrjén régid, régid «sogleich, schnell, eilig, plötzlich, baldi) 
(régid pirié (igeschwindn, regtdön «bald áa,víí,\xh), regidsa «schnell, 
•ungesáumti) (WIBD.) | permi rígti-, ríkti- deicht trabenn (Q-BNEXZ 

OP. 25.). 
Votják gog (Sar.), Kaz., Glaz. £og ((raseh, geschwind; schnell, 

eilendsi), gog-ak, £og-ak, íogdn (ady.) (irasoh, geschwind, schnell». 
Vogul: ÉV. roííl' asobald, sogleich, plötzlich)), KV. rq.ttén, 

PV. rqttiin id. (raú/én, ? raxtén (iplötzlich)) AHLQU. Wog. Wb.). 
Finn rikevd «eilig, schnell, hastig», rikene- (nomin. rijen, 

rien) (leüei) (rikenelld, -Ita, -lle, -neen adv. (leilig, sohnelb)), n/a?ie-
osíi (adv.) (iBchnell)), riemía- (prffis. 1. riennan) (leilen, eilend ge
bén" ; vepsz rigenda- id. 

< Szkr. raghú- (nomin. -ús) «raseh, schnell, rennend,, 
dahinschiessend; leicht, wandelbar, renners (eompar. rághiyas-
<ischneller») a rafili- (prees. 3. ránhatij «beschleunigen, beeilen, 
strömen lassen; (med.) eilen, laufen, schnell dahinschiessen,, 
strömeni) igetöböl, melyből: rdnha- (rdngha-, nomin. -as). ráiihi-
(nomin. -isj ((eile» (ránhici «in eile, in schnellem laufe))) || av. 
^rayu-: fem. revi- (isohnell, htirtig)), superl. rengista- <isehr 
schnelb), rengyó ( = szkr. ránhya-J ((schnellu (ren^at-aspa amit 
schnellen pferdenn), reng- (prsea. 3. rengaiti) «schnell od. leicht 
seinii I vakhi ran^k, szariqöli rindz «schnell, behend (vem ross); 
leicht (vom gewicht»). A föltett ^ra-)-- iráni alak átvételének 
tekinthető: örmény arag, erag ((sohnelb) (GBA.SSM. Wb. 1132, 
1129; BE. Skr. Wb. 6 : 223; UHLENB. EtWb. 241—2; HÜBSOHM. 
Arm. Gr. 422; TOMABOH. Pam. 816.). 

A magy. rög-tön, rög-vést olyan alakulatok, mint bizton, hiz-
vást, folyton, folyvást, tehá"-. igei alapból valók ép úgy mint a zürj. 
reg-id {y. ö. jugid tihelh é8 jugist- «leuchten», magy. ég- "bren-
nen)) ; 1. BUDIÍNZ: Összehas. Alakt. 213.). Alakilag is megfelel ezek
nek a szkr. raüh- ige a szabályos ng (ny) > g változással s a finn
magyar nyelvek árja elemeinek gyakori a ~ ^ hang-megfelelésével. 
Igei tö származékának mutatkozik a finn rikevd is ; de itt a tö 
hangzóközi mássalhangzója (g < y) már a gyöngült árja raghú-, 

"•') Ezen kétségtelenül régi elemét szókincsünknek a NySz 
nem ismeri. 
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*?-a;'M-féle töváltozat alapján magyarázandó (v. ö. az i hangzóra 
nézve: finn nime- = árja nama «name»). Szemben ezekkel a votj. 
/o(/ névszói alak mása lehet (v. ö. szkr. ránha-, rángha-, ránhi-
(ieile», instrum. ránhiá nn eilen). A vog. rottV (<. ^roktV) mód-
batárzói alkalmazása lativ -i' raggal szerkesztett alaprésze azonos 
a zürj. régid szóval (1. BUDBHZ : Összeh. Alakt. 214.). — Talán az 
av. rere.íjis'ía-alak mása a cserem. rü£d, rüst (iplötzlich, sogleioh 
(B;i;pyr'£>)». melynek változata: rast iá. (TBOJ. 53, 52.). 

Az itt tárgyalt szkr. ranh- (med.) nsohnell dahinscbiessen, 
strömeni) szóval, illetőleg rdnhi- «strom, die schnell dahinachies-
sende woge» származékával (GEASSM. Wb. 1129.) vélem megmagya-
rázhatónak az elavult mordvM. rava <ifluss» szót, s a Volga folyó-

. nak evvel azonos mordE. Rav, Ravo nevét is, melyet már Ptolo-
mssus ismer 'Pa? s Agathemerosz Twc alakban (1. KUTJN G.: Eelat. 
Hung. I : 40, 84. és Etbnogr. 5 : 163—4.); v. ö. a mordvin n> v 
hangváltozásra nézve: PAASONEN : Mordv. Lautl. 43. és SETALA : 
Über einen gutturalen nasal im- urfinnisohen (ezekhez: mordE. 
,](>vef = mordM. sejar «maua» = déli vogul tdnér, magy. egér id.)."") 
PAASONEN szerint ugyan ez érdekes mordvin szó a ílnn rapa «tör
köly, seprő, salak, sár, törmelék» (nfaex polentaí decoctasj fimus, 
csenum in viis, fragile et putreseens quids), észt ra&a (imoor, hoch-
moor; traber; morsch, brüchig)), lív raba ma (dockerer boden», 
^\VLI. rabad ntraberi) mása volna (NyK. 27 : 122.); de e szó, ha 
nem jönne is a skandináv eredet gyanújába (ónorvég draf ((hulla
dék, morzsalék))), látnivalólag jelentésében lényegesen eltérő. V. ö. 
it t : grúz rtt»i, águl ra;;;' ((bach)) (EEOKEET: Kauk. Spr. 43.). Meg
jegyzendő, hogy iráni (jelesen osszét) eredetű a Don folyónév is : 
osszét-dig., tag. don (cwasser; fluss)) = av. danu- (ifluss)), szkr. 
danu- ((je(ie tráufelnde fliis8Ígkeit._ tropfen, tau» (HÜBSOHM. E O . 
36.). y . ö. vogul Ás._tO. As, FO. Es aOU (Katen-És <(Irtis», tkp. 
((Tatár-j^s», Kögh-Es nJeniszeii), tkp. ((Köves-JSs» ; PÁPAI) és av. 
ft/s ((wasser» (nomin. alak az af- tőből = pahl. öp, pázend cm, 
ujper. ah, aw (cwasser))). 

311. Magy. röv (compar. rövehb. Székelység) okurzn. — 
rövid (réuid BécsiC, reuid TelC, GornC, rivid, ryvyd DebrC, 
JordC, NádC.; rivid Moldva) (ibrevis, curtus, contraotus, con-

"'') Figyelembejöhet a régiek 'PIKÍ; és mord. Ravo folyónevének 
eredete szempontjából az av. Raiihá- víznév ( = szkr. rása- ((nasse, 
flÜBsigkeit))) is, melyet JUSTI a Jaxartesre (Hb. 251.), a pahlavi 
fordítás a Tigrisre, GBLDNEB az oezeánra vonatkoztat (1. HÜBSOHM. 
Arm. Gr. 69.). E szónak pahl. alakja: Árj- (ujper. Ary-ab), mely 
JUSTI szerint "^Arany, i^Rany- alakokon át fejlődött. 
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cisus; kurz»; (Moldva) ((kicsiny, alacsony; Idein, niedrigi), rövide
den ((brevi, breviter, presse, csesuratim, strictim; (adv.) kurz)),. 
rövidít-, (MííTOBBzek) rovitt- <(Oiirto, brevio, abbrevio; abkürzen)),, 
rövidség ((brevitas; kürzei) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. rmv ((kleines stückchen)> (pl. nan-raw, sakér-nvw 
(lein krümmchen, ein bisschen brot, zuckeri) ; rawV sakwali «es. 
zergeht in kleine stückchen»)) raivit- "in kleine stücke zerbreohen,. 
zermalmen, zerstückeln» (pl. ti andpul rawitilém "ezt a tányért 
apróra töröm, HsaoMaio na Meflida 'iacTH») | KLV. rau id. (pl., 
iian-rau, ncin rawwa jdketayts sa kenyér apróra morzsolódotti)). 

Osztják: ÉO. rav afein, klein; stückchen)) (ravija senkta 
((kleinstossen, zerstossen; HCTOJIOIB»), ravulal- (ivermindert wer-
den, abnehmeni), rávét- <( zerstossen» (AHLQU., VOLOGODSZKIJ) ] 10. 
rau ((fein)) (rau, pun ((ílaumfeder»; CASTR.). 

< Szkr. í'öí)-, rií- (prses. B.rávate, part. rii.tás) «zerbre
ohen, zerschlagen, zerschmettern» (GBASSM. Wb. 1170; BE. Skr.. 
Wb. 6 : 356.), mely a latin ruo ((anfreissen, \vühlen», továbbá a 
magy. rövid-éhez hasonló jelentésfejlödést mutató gót riíw-s <(ver-
gánglichi), ónordr?/jT ((geringn rokonságához^tartozik (1. ÜHLENB.. 
EtWb. 245.). 

Világosan kitetszik a magy. röv, (dim.) röv-id szóval BUDEKZ-
töl rokonított (MUgSz. 673.) vog. 7-aw, rau. osztják rav használatá
ból, hogy (lapró)) értelme tulajdonkép ((fragmentum, frustum»-féle 
jelentésen alapúi (v. ö. vog. mq/réd, mossd (cwenigB = magy. morzsa, 
finn miirska ((penitus fractum et contusum quidi) a murta- ((fran-
gerei) igéből; 1. u. o. 631.), minélfogva bátran vehető föl az itt 
tárgyalt szók összefüggése a szkr. (árja) rav- «zerbreohen, zer
schmettern» igével, mely úton az egyeztetett rokon nyelvi alakok 
hangrendi külömbözése is magyarázatot nyer (1. fönt 258, 326. 11.). 
Tekintve, hogy a vog. raw, osztj. rav igei alapra vissza nem vezet
hető (rawét- t. i. denominativum; 1. BUDENZ : Összehas. Alakt. 
124), eredeti mintakép gyanánt árja téren "^rava-iélo, származék 
föltételezendő. 

312. Magy. rút (accus. ruta-t) ((turpis, impolitus, informis, 
invenustus; schándlich, háselieh, ungestalteti) (riü ember, kép, 
dolog); rútít- ((turpo, turpiüco; schándeni), rútíd- (ideformor, de-
formis íio; verunstaltet werden)), rútalom ((turpitudo, foeditas; 
há'sslichkeiti), rútalmas ((fcedus, turpis, spurcus; unflátig, garstign 
(NySz.). 
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Finn ruma (ihásslich, abscheulich, garstign, rumaise- (nomin. 
-inén) id., rumenta-, rumista- «verhásslichen» | lív rumal «"wider-
lich, hásslich, schmutzig; dumm, einfaltigi), észt rüí/iftí (génit, -la) 
<idumm, einfaltig)). 

Lapp: Fm. romé, robme; Hteropmc «hásslich», rőmcis (attrib.) 
id.; déli nipmies, riipmies iá. 

Cseremisz rüin (pioM) (idunkel, finsterniss (Mpaifb, TeMHOTa)», 
ntínZa (adj.) «dtinkel, finster (MpaqHBiíi))), rümbiik ddámmerung* 
(rümbükan, Troj. rumbukan «triib, unrein; MyTHHH»), rtmidukt-
(itrüben (MJTHTB))), í-ttmfcílíí/e «dámmerung (cyMepKíi)», riimbcLlgen 
«es wurde finster (cMepKaocbi); rünibcilgemas (idámmerung)) ; TBOJ, 
53; NyK. 4 : 423.).. 

Zűrjén römlcl «dámmerung, das dunkelwerdenn, ro/nd-, permi 
r'ómt- ödunkel werden, sich verdunkeln, dámmerni), rümdami- id., 
römdöd- (caus.) <(verdunkeln)) (WIBD.). 

Votják gom: gom-ak luci. «es wird (eben) finsteri), gomekt-
(ifinster werdeni), gomit (Sar.), gnmit ((dammerung». 

< Szkr. ramá- (nomin. -ás) «dunkelfarbig, schwarz; dun-
kel, nachta, raiui- anacht)), rdmya- id. (BE. Skr. Wb. 6 : 326—7; 
GEASSM. Wb. 1162.), melyet UHLENBECK a középfelném. ram 
(istaubiger schmutz, russi) szóval vet egybe (EtWb. 248.). - ^ 
V. ö. a kaukázusi nyelvkörböl: mingrél riime ((dunkeli) (EBOKERT: 
Kaukas. Spr. 162.). 

Elfogadva BÜDENZ magyarázatát (MügSz. 674.), mely szerint 
a söté-t, pasza-t képzőjével szerkesztettnek vehető rút szavunk zárt 
hosszú magánhangzójában m-böl fejlett v lappang (v. ö. j6-t = 
java-t: vog. jg,inés, osztj. jem «guti)) az ily módon alkalmasan 
egyeztethető ndunkeL) alapjelentésű rokon nyelvi szavaknak pon
tosan megfelelő mása ismerszik föl a szkr. ráma- (idunkel» szó
ban; V. ö. a hangzókra nézve: finn upera «gnavusi) = szkr. áprá-
(1. fönt az ipar czikket, hol az árja a = finn u, ü hang-megfelelés 
egyéb példái is találhatók); cserem. OTmii (lahle, pfriem» = szkr. 
ára-; zűrj. cüc «zusammen, zugleich, auf einmal, plötzlich», votják 
éo4i éos (4oéan) id. = szkr. sáca (izugleich, zusammen, bei, miti), 
sáci «zugleich» av. haca ((soforti); zürj. töh <(lippe» = ujper. Hab, 
pahl. lap, balücí lap, vakhi law id.; zürj. k'Ó7't, votj. kort «eisen» = 
av. hareta- nmesseri), zűrjén ögir «glühende kolilei> = szkr. ángara-
(ikohles. Mindenesetre illő etimonja a nturpiss-nak a «niger, 
obseurusi) s ennek alapján fejlődött (isordidusu jelentés (1. fönt a 
mocsok czikket s BTJDENZ : MUgSz. 292.), úgy hogy a magy. rű-t s a 
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vele jelentésben szorosan egyező finn-lapp adatok bízvást egybe
vethetők az itt idézett többi rokon nyelvi és árja adatokkal. Homályos 
előttem a cserem, rwmbuk, rümbüh szerkezete, melynek előrésze 
nyilván a cser. riim szó. Megvan külön is a votjákban a cser. rumh-
megfelelése ebben: gob (Glaz.), Sar., Kaz. Soh ((schmutzig; garstig, 
abscheulich, unrein; schmutzigkeit, greuel; trübes wetteri) (pl. 
£ob luoz ((HesacTte öy^eTT., es wird trübes wettern, £ob lokan 
(ipiszkos kurvái), kwag áobaéka «das wetter ist garstig»), mely egy
szersmind azon szempontból tanulságos, hogy benne együtt lát
hatják a (itrüb» és «schmutzig, garstig» jelentésfejleményeket. 

312. •*'Magy. seb (accus. sebe-t) dvulnus, ulcus; wunde» 
(farkas-seb ncaroinoma; krebswundeu, vak seb (icicatrix; wund-
mal»), sebiis «uloerosus, vulneratus; wundig)), sebhet- "vulnero; 
verwunden, verletzeni), sebhesz-ik, sebhiisz-ik dvulneror; verwundet 
werdeni) (NySz.). 

< Kaukázusi; Iák mbu (génit, -ul, plur. nom. -urdu) 
(cwundei) (ÜSLAE-SCHIEI?NBE : ííasikum. Stud. 108.). 

BuDBNZ (MUgSz. 334.) a magy. seb szót a finn hempeci dweich) 
weichlich, empfindsam, zártlich, nachgiebig, wollüstig)) (innen: 
hempaa-, infin. hemmata <ian etw. wehleidig sein, schmerz empfin-
deni)) szóval rokonítja, mely azonban látnivalólag merőben külöm-
böző értelmű. Ezzel szemben jelentésben és alakban pontosan 
egyezik a Iák sahu nwunden, melynek a-jára nézve megjegyzendő, 
hogy a szomszéd nyelvjárásokban gyakran találunk helyében e-t, 
így: Iák na^ (ibutters = varkun, ktibaői ne/_ id. (EHCK. 51.); max, 
me' (leisen)) = kub. megh, kaitach nie);, akusa me id. (57.); dőaka 
(iflohi) = kaitach tceka (vark., kub. tcika) id. (64.); bakh dkopfi) = 
kaitach, akusa hekh, varkun bek, bik id. (92.); baie «wolf» = kai
tach, akusa betc id. (154.); ccat «brot» = avar ced id. (48.); v. ö. 
Iák lagh ((sclave» (129.) = osszét-dig. lag, tag. Idg «mensch, mann» 
= magy. leg-ény (1. fent 438. 1.); lék yjiaba ((fisch», varkun jat)-/ 
id. = (elörészében) osszét ¥as-aq, k'as-ag = magy. keszeg, késze 
(u. i. 409. ].). 

313. *Magy. séd (Veszprém-m., se't Balaton-m., Szegszárd) 
(ipatakocská, csermely; bachi), aseg: fons» (olv. ségy , Beszterczei 
Szój. 251—2. sz.); régi oklevelekben: strahit ad fontem, quinomi-
n&tm tuhut sedu\> (1095.), ncadit ad fluuium Hydeghsed)) (1341.), 
opratum seedfem) (1292; NySz., SZAMOTA : NyK. 25 : 141.). 

< Kaukázusi: tabasszarán sed «wasser» = águl, rútul 
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yed, buduch, dzek, chinnalug xad id. ezek mellett; aroin ^an, 
Xan, czaehur;jfo« = andi, karata tlden, avar tklin, kyjiliin id. = 
varkun, kubaci, kaitach, akusa, chürkilin sin, Iák scin, síin, Ásin 
id. = csecsencz hin dbaehn (EECKBET: Kauk. Spr. 147, 43.). 

L. fentebb a csinód és hinár ezikkeket (205. és 350. 11.). — 
BüDBNz (MügSz. 342.) a magy. sM szót «ctirrens, fluens» alapérte
lemmel a magy. siet- s mordE. cije- (daufen, eilenu rokonságához 
csatolja, a végzetét pedig ((lappangó névszóképzéssel» frequ. -d 
igeképzönek tekinti. Nem tudunk biztos adatot eff'éle lappangó 
névszóképzésre (1. a BuDBNztöl ilyenül idézett híd szóra nézve fen
tebb : 346—8. 11.) s a séd szónak ezen alapon való magyarázatát 
a vele alakilag egyező s jelentésben is jól összeillő kauk. sed is 
kétessé teszi. 

314. (I.) Magy. sellő (Székelység, Szatmár-, Bereg-m.) ((sebes 
folyású szakasza, zúgója a víznek; schnell fliessende, brausende 
stelle im íiusse» (MTsz.). 

Vogul: ÉV. sarld <(a folyónak lejtösebb helye, hol a víz nagy 
sebességgel omlik alá; abschüssige stelle im flusse, wo das wasser 
stürzend fiiesst". 

(II.) Zűrjén sor ((baoh, quellei) (WIED.) | permi sor (ibachu 
(GBNETZ O P . 20.) II votják mr <(íluss, bach» (Kam-mr (iKama-
fluss)), Oé-siir etc). 

< Szkr. sar- (praas. 3. sárati, sisariij urasch lauí'en, glei-
ten, fliessen, zerfliessen; entlaufen» ; sara- (nom. -ás) cifiüssig)), 
sara- ((bach; ivasserfali», srt?7- dwasserfalli) (BE. Skr. Wb. 7 : 
769, 778.). 

A szabályos a ~ ; bangmegfeleléssel egybevethető a vog. 
sar-la*) = magy. seWí frequ. -l képzővel szerkesztettnek vehető 
igei töve a szkr. sar-«fliessen»igével, a midőn a szókezdők viszony-

"•') így magyarázva a vog. sarl-á szót, végzetét aíféle nom. 
verbale képzőnek vehetjük, mint ezekben : ;(q,la, (ihalotti) (ycjl-
(ihalni))), xajtd ((futár, követ» (%ajt- ((futni»), yansá srajz, hímzés» 
(yans- ((rajzolni, himeznii)), mantd (igöngyöiegi) (manit- ((gön
gyölni»), ura ((tartól) (ur- ((tartani, őrizni))) stb. — A magy. sellő 
szóközépi mássalhangzója e mellett olyan alakulat lehet, mint 
ezekben: salló, <.)yalló, talló = sarló, gyarló, tarló; szőllö = csuv. 
•sirlá. 
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lása ép olyan, mint ezekben: vog. sor = magy. sör = szkr. súrá-
(1. alább: 320. sz.). Tekintve, hogy a magy. szárad-, száraz, osztják 
sör-, vog. .siíf- "trocken werdenii, lapp sorvo- «exarescere» töbeli 
megfelelöje; zürjP. sarai- ((abtrocknen», mriit- (caus.) másodlagoa 
fejlödésíi s szókezdővel s hogy szintígy magy. sző, vog. sq,iv = zürj.-
si (iwort, stimmeli (mint magy. tó = zürj. ti), zürj. si, si <ispiessi>, 
votj. si-bodiiá. = ujper. se/, balüői slh, sl <(bratspiessi), mint a 
szkr. sard- «bach» kopott végzettí mása ide vonandónak ismerszik 
föl a zürj. sor, votj. sur <(bach» szó is, ezeknek haugzóját úgymint 
a sellő és vog. sarld szavakét, eredetileg magashangúnak magya
rázván.-*') A közös igetö alapján talán összefügg ezekkel még a 
magy. csermely, csermelye (ibachi) szó is, melynek c szókezdője 
.s-bö'í olyan fejlemény lehet, mint ezekben: csajka < sajka ( = 
délszláv sajka), csűr = kfném, schiure (.ujfelném. scheuer), csúsz,. 
csúz = ném. schuss; végzete pedig a vogul -mél', -mii nom. verb., 
képzővel (pl. vár-méll ntati), yay-mil <ibergsteige«, sa.t-mil «zauber-
spruohi) ezektől: var- «tun)), xan~/- ((steigenn, sat- «zaubern») vet
hető egybe. 

315. Magy. serte (sortély Com., sértő Heltai; sörtély Pápa-
vid., sort'íZ Veszprém-m.) «seta; borste»; (Veszprém-m.) «a ketté
választott zsúpkévék fölálló sörényes része, a mely egymás mellé 
rakva a tető gerinczének taréját alkotja»; (Háromszék) (la fűrész
tönkök érdes, egyenlőtlen vége, melyet a fölf-(iréazelés előtt le kell 
nyírni)); siirte's (sertélyes Eadv. Csal.; sörtéhjös Szeged, sörtvélyes-
Somogy-m., siirtvés GömÖr-m.) 1. «setosua; börstigi); 2. nsus;: 
schwein)) (NySz., MTsz.). 

' < Szkr. sata- és sata- (nomin. -á) (imáhne (des pferdes,. 
löwen), die borsten eiues ebersi); satala- «mit einer máhne ver
sében» (BE. Skr. Wb. 7 : 568.), melyet ÜHLENBEOK '^'srta- alakból 
magyaráz (EtWb. 326,). 

Hogy a szkr. bangzóközi í etimológiai értékében rendesen rí 
képviselője s hogy ezen hangcsoport, vagy r mása találkozik a 

*) Látszólag jobban magyaráznák az itt tárgyalt magyar és 
zürjén-votják szavak szókezdő s-jét a következő ujperzsa adatok: 
íih-sar, swr-áb «fluxus, deiectus aquse, catarrliEeta» (VXILLBBSI: 10.), 
melyből: sarldan ((fluxus aqute, vinii) (u. o. I I : 385.); ámde ez 
esetben a magy. seiíó'-vel egyébként pontosan egyező vog. sárlii 
szókezdő s-je volna érthetetlen, mely helyett t. i. ekkor s volna 
elvárható (v. ö. szkr. hsar-, pr£es. 3. ksárati (ifliessen, strömen)) 
= av. r'^ar-id.; 1. HoEN 172.). 
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finn-magyar nyelvek jövevényszavaiban is, arra nézve 1. fentebb a 
fazék, nád és szekér- czikkeket. Bizonyos, hogy ilyen a szkr. sata-
lingualis í-je is, a mint kitűnik e szónak csuvas m-í, tatár mt 
(iborsteií (BXJDAGOV I : 680.) = altáji ser-kek id. változatából, mely 
utóbbiak a ~ ; hang megfeleléssel árja átvételeknek tekintendők 
ugyanazon területről, honnan a magy. serte, sőrtély is való. Végze
tében a sörtély, sörte a szkr. satala- alakot tükrözi (v. ö. fekély = 
szkr. pákala-; 1. fent 266. 1.) a -la képzőnek diminutiv értelmével 
(1. fent 187.1.). A régiségből nem igazolható sörtvékj alak e mellett 
valószínűleg a körtvély analógiái hatása alatt keletkezett. 

316. Magy. sír (accus. slr-t, plur. síro-k; siher 1055-iki oki.,. 
,9ei/r 1193-iki oki., seer 1354-iki old., ser MünchC, VirgC, plur. 
serek MünchC; sér, plur. serek Borsod-m.; zsír, zsir Szlavónia, 
Háromszék) usepulchrum, bustum, tumba, grab»; sír-kö «grabstein» 
(SzAMOTA NyK. 25 : 141; NySz., MTsz.). 

Cseremisz: oserS. séyar, éirfiir, su-far, cserS. si;-ír (Troj.), 
nga7- (Nj'K. 30 : 274.) «grab (rpo6'B)» ; Myártla, AHyürtld, huyáitlo 
(ifriedhofi) (TBOJ. 78—85.), sHrarla id. (NyK. 4 : 386.). 

Y. ö. osszét-dig. guare, tiíg.gvar, p^uar (ikreuz; opferstiitte, 
heiligtumi) a grúzból, hol : gwari dkreuzi) (IÍÜBSCHM. E O . 125.). 

KLAPEOTH szerint (Kauk. Spraehen: 600.1.) (iDie alténKirchen,, 
welohe man an verschiedenen Orten im Gebirge findet, werden bei 
den Osseten Djuar genannt, welcher Axisdruck von dem georgischen 
worte Djwari ,Kreuz' abstammt; alléin unter Djuar verstehen sie 
auch jedes andere Heiligtum». Voltaképpen a szó az dáldozati 
helyneki) jelzése, melyeknek helyére a hittérítők keresztet állítot
tak, majd később templomokat építettek, a mint ez eljárást a keleti 
egyház részéről az osztjákoknál is történeti hitellel igazolhatjuk 
(1. NyE. 29 : 264. 1.). Az ily áldozati helyek pedig a pogánykorban 
rendesen valamely kiváló személy (hős, vagy fejedelem) sírjánál 
voltak, söt maga az áldozat eme szentek gyanánt tisztelt hősök 
szellemének volt szánva; híres pl. az osszétek földón Soslan hős
nek 5«rtr-ja,'*') illetőleg sírhelye s a grúz-psávok földjén LaSa feje
delem (Lasaris. gvari) és Tainar fejedelemasszonyé."''*) Tudvalevő, 

•*') L. erre vonatkozólag MILLER VSZBVOLOD közlését az H B B Í -
CTÍH MMH. OömeoTBa JIioÖHTeJieli EcTecTB03HaHÍíi, AHT. H 9TUO-
rpa«ÍH 48. köt. 1. füz. 42. lapján. 

^'^) L A. S. CHACHANOV « 0 lIuiaBaxobff értekezését a MILLER 
VszEV. szerkesztésében megjelent CöopHHKT) MaTepiaiOBT, no 
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hogy mint az egykori pogány vallási gyakorlat hagyománya a sírok 
tisztelete e a mellettük való áldozás, illetőleg imádkozás szokása 
mindenütt el van terjedve a hivatalosan elismert kereszténység és 
izlám mellett ma is Azaia török s több másfajú népeinél s hogy a 
régi kurgánok szerepót ma a tömérdek Hio-̂ ar ( = arab'me^ar (igrab, 
friedhof») névvel jelzett szent hely (tulajdonkép valamely hősnek, 
szentnek sírja) folytatja, hova a hívők messze földről szoktak el
zarándokolni. A síroknak, mint áldozó helyeknek tisztelete bizo
nyára megvolt a régi magyaroknál is, sőt azon körülmény, hogy 
•egy 1264-iki oklevél is emlegeti a pagan ser-t ( = npogány sírw), s 
szintígy tudnak 1208-iki és 1336-iki oklevelek a «sepulcra paga-
norumi)-ról (1. SZIAMOTA adatait, NyK. 25 : 141.), arra vall, hogy a 
sírok voltak utolsó menedékhelyei a pogány istentiszteletnek s 
•ezért maradt fenn oly soká pogányságuk emlékezete a nép tudatá
ban. Ily módon egynek vehető az osszét guare = grúz §wari szóval 
a vele alakilag egyező (igrab» jelentésű cserem. swT'ar, scyctr, ille
tőleg ennek magashangú sUyár, sijer = régi magy. siher, seyr, sér 
változata, melyek régi '^zuar, *Mar, *£iar alakokat tükröznek 
hiatuspótló cserem. ;' és magy. h, j hangokkal (1. erre nézve fent 
191. és 313.11.). Figyelemre méltó, hogy a magyar nyelvterület két 
szélső pontján, jelesen Szlavóniában és a székelységben a sír-nak 
Mír ejtése van igazolva, melynek kezdő mássalhangzója zöngés 
voltában közelebb áll az osszét-grúz megfelelő j-jéhez. A hangzók 
megfelelése a régi magy. sér (< si'ér, sihér) és kauk. guare, ^luari 
szavak közt egészben olyan, mint a magy. és «regen)) és kauk. 
uaM'si, vues'yji «regen, schneo)), illetőleg régi kés (=: hős) njtinger 
manni) és li&ní.jihuavza, g'wavz'a «mann)) szavak közt (1. fent 234. 
és 355. 11.). — Összefügg talán az itt tárgyalt szókkal még: kürin 
sur ((grah, grabmab) (siir ag'iln dgrabe ein grabi); plur. surár 
«friedhof» ; USLAB-SOHIEFNBB : Kürin. Stud. 203.). 

317. Magy. sitke nmocsári poszáta, nádi veréb; calamodusn 
(HERMÁN OTTÓ : Nomencl. avium, 75.), 

< Kaukázusi: Iák cit'u (génit, ciful, plur. éit'ri) «schwalbe» 
ingiloi cit (isperlingi) = chürkilin caí'a (plur. cat'ni) «schwalbe», 
varkun catha, kuhaci iatka, akusa ca^ta id. (ÜSLAE-SoHiBirNBE; 
Kasikum. Stud. 100, Hürk. Stud. 160; ERŐKÉRT : Kaukas. Spr. 
126, 131.). 

A magy, sit-lte dimin. képzés. 

ÖTHorpa^ia, iisflaBaeMBiíi npa âmitOBCKOMTi í-lTHorp. Myseí; III, 
kötetében: 85. 1. 
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318. Hlagy. só (bírt. 3 . sav-a; acCTis. só-t, plur. só-k; sow, 
sov Beszterozei Szój. 341. 2. sz., saiii MünchC, saivci JordC.) «sal; 
sak» f/tó'-sr/ (isteinsalzi), i!im-S(/«alaun»); sós «salsus, subsalsus; 
gesalzeni), sótlan «insalsus; nngesalzen»; sóz- «salio, sale con-
spergo; salzeni) (NySz.). ^ Oklevelekben: SohUth (1257, 1271. 
évekből), Souhtwth (1320.) <(Györmegye keleti részén elhúzódó 
8Óút», egy 1235-iki oklevél szerint: «uia que iiocatur salifera«. 
Későbbi alakok: Saythwsuth (1431.), Saythonwth (1451.), továbbá: 
Sooswtli (1510.), Süwth (1452.); v. ö. «in uilla Sahtu sünt allatoren 
Salis quorum nomina svmt heo) (1. SZAMOTA: NyK. 25 : 163.) j 
sajtalan (sojtcdan Zala-m.) = «sótlani) (NySz;., MTsz.). 

< Kaukázusi: kabardin sugh, sapszug siigu, abeház suggu, 
abfidzech .sií(//to, .S'MW, .?Mrro ((salzi) (EBOKBET : Kauk. Spr. 119.). 

Már ÉEDÍLYI JózsEPnél található ez egybevetés: nsó = kauk. 
suci, sok salzi) (Spr. d. Stammverw. 12.), továbbá BBSZE JÁNOsnál; 
(isó = kabar, chóv (olv. sö; Voyage 84. 1.); 1. még: NyK. 23 : 119 ; 
25: 386. és Ethnogr. 5 : 136.11. — BUDBNZ (MUgSz. 345.) a magy. 
só mását a «KV. ca-/ ,salz' (óaken ,Balzig'), LV. •4a]( (se'/_, plur. 
sek-t) id.» szóban véli föltalálhatónak akkép magyarázván az utóbbi 
alakban észlelhető hangrendi külömbséget, hogy ez eredetibb *iía)r 
ejtésből <imagashangra átcsapott alak». Ámde ez eredetibb móly-
hangúságot (mely a magy. so'-val való egyeztethetösóg lényeges föl
tétele) semmi tényleges nyelvi adat nem igazolja; mert a Popov-
féle evangélium-fordítás ccv/, caken írása tökéletlen hangjelzés, 
melynek saját hallomásom szerint sa/, sakén ejtés felel meg (sdkél 
pong/^ (imit salz beatreuen», S7Í/Z- nbesalzeni)), a mint AHLQTOST 
átírásában is se/, éeqén (CBHX, ctHKHHr) alakok állnak helyettük 
(Mát. ev. 5, 13.). Következetesen magashangúak a többi déli vogul 
nyelvjárások megfelelő alakjai is, így: KLV. se/_ «salz» (sakénnoul 
(igesalzenes fleisch», áext- «salzeni>), ALV. sci'/_ (siiyt-), PV. s'á/, 
TV. ci^, CQX (isalzB (birtokosragokkal: éiJcém, cikén, ciki; cikin (isal-
zig)), cixtánt- (isalzent), ci^tkit- (leingesalzen werdemi) s szintígy 
magashangúalmak látszanak az ezelikel azonos (isQ» jelentésű 
osztják-szamojéd seak, seak, sedk, sak, snk alakok. Már KLAPEOTH 
észrevette e vogul és szamojéd szók mását az osszétban (Asia 
Polygl.''* 88—97.), hol a <(só» neve: tagauri cá/ dsalzn = dig. 
can/Ji (MILLER : Ossetinsk. Btjudy II : 35.), SjÖGEÉNnél (Osset. 
Sprl.) ca);, can^a, EosENnél (déli osszét) óir/. Pontosan megfelelnek 
egymásnak az osszét ca^ és vog. éa-/; de különválasztandó tőlük a 
határozottan mélyhangú magy. só, melynek tőjében (sav-) a Í) is 
alkalmasabban magyarázható a cserkesz nyelvjárások éugh, sugio 
alakjaiból, mintsem az osszét ccix = vog. sáx alapján (v. ö. vog. 



5 4 á ÁEJA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK. 

KV. lo, liJT' — ™ ĝ,y- '̂̂ j lova-; ÉV. scq- (iflechteno = magy. szöv-
stb.). Ezek szerint a só (régi sav) mellett dívó sava ejtést '^'sova he
lyett valónak vehetjük, úgy mint tava < diai. tova (v. ö. TV. tö, 
ÉO. tu, ÉV. tü-r «see»), 'java<jova (v. ö.jovas; TY.jumas agaU, 
ÉV. jqmés id.). Keletkezését a ŝ ó ~ szava, hő ~ /laro, hő ~ fteue 
stb. páros alakok analógiái hatásával magyarázhatjuk. A sajtalau 
(diai. sojtalan) értelmezését illetőleg egyetérthetünk SzAMOTÁval 
abban, hogy ennek alapja nem a puszta .só (sav-) változata, hanem 
ama képzés, mely az oklevelek soht-üt, sajtos űt = «aó-út, sós útn 
adataiban mutatkozik. De mi ez a sajt (régibb soht) szó s mikép 
viszonylik a so'-hoz ? Sejthető, hogy eredeti értelmében soht-vX 
ugyanaz, mint a később helyébe lépő «.síis tit)) s a soh-t végzete 
ugyanaz a kaukázusi mellóknévképzö, melyet fentebb a gazda szó 
tárgyalásánál (292. 1.) több példával igazoltunk. A soht, sajt = 
(isós» és sótlan alaki kombinácziójából keletkezhetett a másodlagos 
sajtalan változat. 

Hogy a magy. só és vog. éa% szókat idegen eredetiteknek ve
gyük, javallja azon körülmény is, hogy a rolcon nyelvek sónevei, 
jelesen a mordvin sal, zűrjén sol (innen: ÉO. sol, sola, 10. sot, sat), 
továbbá a finn suola, észt söl (génit, söla), lapp: téri stiUe, Midini 
•süill, notozeroi .sits,ZÍ (GBNETZ Wb. 89.) ha nem is az innen való 
közvetetlen átvétel viszonyával, de bizonyára összefüggnek a lett 
sal-s (szláv solí) «salz)) szóval, valamint kétségtelenül a skandináv 
salt (isalzi) átvétele a svéd-lapp salte, enare-lp. saüte, saeltte, Fm. 
•saHte (génit, salte) «salz)) (1. QXJIGSTAD : Nord. Lehnw. 284.). Bár
mily nélkülözhetetlen is a só a mi háztartásuiikban, ismerete és 
alkalmazása nem igazolható az elemi műveltségfokokon. B fűszer 
az éjszaki vogulok, osztjákok és szamojédek gazdaságában ma is 
•csak mint ritkán látott csemege szerepel s feltűnő, hogy nem tesz
nek említést a sóról a legrégibb árja nyelvemlékek sem (LSOHEADBE : 
Sprvgl. u. ürgeseh.: 460. 1.). A magy. só és vog. sá/^ nevek tanul
ságát követve jó okkal föltehető, hogy a Kaukázustól éjszakra eső 
táj sós tavai ós szikes pusztái szolgáltatták a finn-magyar népeknek 
legrégebben a sót a erre engednek következtetést a cseremisz sáricíil 
«salz» (sinialan (isalzigi), sincalt- «salzen» ; TBOJ. 84.), süncal, 
sincal, soncal (ücebnik 1898 : 20.), sinM (NyK. 4 : 380.); cserM. 
sáncai (TEOJ. 76.), sanzal, sanzal (NyK. u. o.), sanzal (üéebnik 
1892 : 20.), továbbá az éjszaki vogul solvél s az elemeiben evvel 
azonoa votják sílal, síUal, slal sónevezetek is. Ezek ugyanis, mint a 
cserem. sanM-va. nézve már BUDBNZ észrevette (MügSz. 345.), 
nyilvánvalóan összetételek, melyekben ismeretes a cserem, szó 
-zal, -zal, -cal, -cal utótagja, mint a mordvin sal ( = lett sal-s) 
mása s a vog. sol-vél előtagja, mint az ÉO. sol, zürj. sol mása. 
A san-, sin- előtag amott s a -vél = votj. -al utótag emitt ala
kilag egyeznek kaukázusi sónevekkel, minők: avar tcavi (EEOK.), 
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éan*) (génit, éamúl, instrum. camuca; USLAK-SOHIEFNEB: Awar. 
Stud.l28.)=karata ícoíw, andi tcon (ERCK.)=láz CMHÍO, g'urmt (Adza-
rian: 30.), ^im (EBOK.), mingrél dsuiim, szvanét dzimu (u. o.), más-
xészröl: kürin qcil, rútul, czachur qel, águl Ml, gal, tabasszarán 
qel, hel, buduch, dzek kaal, chinnalug ry/m, fc/za (EBOK.) ; v. ö. a vog. 
sol-vél (< *sol-i'ól) mássalhangzó-csoportjának föltett alakulatára 
nézve: ÉV. nalwíi, nalwal! <^hma.h zumíiusse» és al)'a,,al^all (.mtvom-
aufwartsB; tcirwitin (ischwen) — TY. tdrkuién, ÉY.torwint- nselinar-
•cheni) = TV. tg,r/Jnl!- id., LV. pdrwén nzauberpferdi) = dzek 
harkan, chürk. hmjan (ipferd» = magy. bti-gány <itüzes ló» (1. fent 
160. 1.). Ezek szerint a cser. km-cal, vog. sol-vél, votj. sil-(d olyan 
összetételeknek vehetők, melyeknek előtagja lényegileg ugyanazt 
jelenti, mint az utótag; alapja pedig az ily összetétel keletkezésé
nek ez esetben az lehet, hogy bennük valamely régebben ismert, 
minőségileg külömbözö só fajtát (pl. sziksót, vagy sóoldatot) egy 
kereskedelem révén került ujabb fajta (pl. a főtt só, vagy kősó) 
idegen nevével közelebbről meghatároz hasonlóan a mi újkeletű 
-salétmm-só, szalmiak-só stb. kifejezéseinkhez. 

Efféle összetétel nézetem szerint a nnatrumD-nak szík-so 
{szék-só Dunántúl) nevezete is, melynek előrésze már maga a föld
ből kivirágzó, tehát a sótartalmú víz, vagy föld kiszáradása követ
keztében előtűnő sót jelenti: szikes, sséke.s nnatrosus, natro iiuprfe-
gnatusi) («az 6 lakó heliey székes es soss f6ld» Melius; NySz), 
Zyktou = ((szík-tói) (szikes tó); aztán a jelzett szó elhagyásával 
szik, szék — «szik-föld, szikes föld» (Patkós szik, J'urtö-szík, 
Cáí(/ámí/-s£;e/c Mezőtúr és Czegléd vidékén; MTsz.). Bár Szentesen 
«szik-pados főd«-y:6l {= (iszikes-f,») is beszélnek, e szik szót nem 
vehetjük azonosnak a szék dstulilu ( = volgai tat. sdke (ibank») 
szóval (1. Ethnographia 9 : 419. 11.) — minthogy emennek e'-je az 
ország semmilyen területén sem hangzik í-nek — hanem kicsinyítő 
-k képző nélkül való törészét illetőleg a székely szej-lcé-yel, melynek 
jelentése : ((kellemetlen ízű. és szagú (büdösköves, salétromos, kát-
rányos, petróleumos, timsóa) ásványvíz; vizenyős, süppedékes hely, 
a hol ilyen ásványvíz fakad föl; szejkés víz = nvmi ásványtól 
kellemetlen ízű és szagú (szénsavas) vízi' (MTsz.). A természetes 
alapértelem it t : «sós (víz)» (v. ö. óbolg. slatina «salziges waaser, 
sumpfi) = újszlov. slatina nsauerbrunneni), cseh slatina (imoor-
grund)); MIKL. EtWb. 314.) s ez alapon egyeznek: kaitach eei, ce, 
akusa, chürküin dzi (EBOK.), chürk. gi (génit. f,éj asalzD Cgujil 
(isalzig)) ; USLAR-SOHIBFNBE: Hürk. Stud. 164.), varkun tci, kubaci 
tce, dido teiü (ERŐK.), Iák cu (génit cuil) id. (USLAE-SOHIEPNJEB : 

«salzi) 
mázza. 

) Az iráni alapon meg nem fejthető osszét-dig. cdnyd, canya, 
elörészében bizonyára szintén ezen kaukázusi szót tártai-
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Kasikum. Stud. 106.); kicsinyítő képzővel: abcház dii-ka, dzy-ka 
id. Megjegyzendő ehhez, hogy a só nyerésének legegyszerűbb s leg
ősibb eszköze a földből fakadó, vagy tengerbeli sós víz s azért a 
((SÓI) és ((SÓS víz» neve gyakran egyazon szó, pl. IpPm. saHte ( = 
skand. salt) ((salzi) ós ((seewassern; kései szkr. lavanám ((salz; 
insbesondere: seesalzi) (tkp. (idas feuohte»; SOHEADEE: Sprvglei-
(jhung n. Urgesch.''̂  460.); abcház surrö (= sughö, úuuó) ((salzs ::= 
kirgiz sor «salzhaltige pfütze)>, tobolszki tat. sm- «salzwasser» 
(BuDAGOV I : 674.); v. ö. ezekhez: jurák-szamojéd sor, ser, sear, 
tavgy, sá'r, Sál', jeniszei siro, .si|o (isalzi). A magy. só és szik ezek 
szerint külömbözö kaukázusi nyelvterületekről eredt ((SÓn jelentésű 
szók, melyeket a nyelvgazdálkozás külömbözö sófajok jelölésére 
alkalmaz. 

319. Magy. sordély (Győr-, Borsod-m., sörden Zala-m., surdé 
Torontál-m., Síí-rgíz/í/Gzeglód, Szatmár-m.) «kölesmadár (emberiza 
miliaria))); asordel: turdus» és «ascedula» ( = aoredula, alauda; 
SZAMOTA: Schlágli Szój. 1781, 1794. sz.), nzerdal: turdus» (Besz-
terczei Szój. 1193. sz.). 

Cseremisz: cserS. io^críen (TEOJ. 79; Üöebnik, 1898:41.), 
sogertan (NyK. 4 : 381.) «elster» | cserM. sagérten (TEOJ. 75.), 
sagrtem (Uéebnik, 1892 : 41.),^. sagarten (CASTEÉN), sögerten (NyK. 
30 : 279.) id. 

V. ö. kaukázusi: grúz savardeni, mingrél savardeni, 
saorde7ii, Sbbeház savarden, szvanét saurden (ifalke» (BBOKEET: 
Kauk. Spr. 59.); thus savarda nfalkei) (SCHIEPNEE: Versuch 128.). 

A thus savarda alak mellett mutatkozó grúz savarde-ni, 
szvanét saurde-n képzésnek látszik, s így az alakilag külömben 
egyező magy. sordély madárnév eredeti mintaképe gyanánt akár a 
hangyái szóban is jelentkező kaukázusi -li, -l névszóképzővel (1. 
fentebb 121, 171. ós 327. 11.) alkotott változatot sejthetünk, akár 
olyan hangtani alakulatot, minő a grúz, mingrél kogho ((müoken 
tőszóból szerkesztett láz khogho-ni képzésnek megfelelő szvanét 
kp/nj alak mellett: ku/Jj id. (ÉEŰK. 104.). Van ugyan a magyarban 
is diai. sörden (szóvégi n-vel /, ly helyett); de ennek végzete alig 
tekinthető a sordély-ha,n mutatkozó l, ly előzményének, minthogy 
nyelvjárásainkban igazolható ugyan a szóvégi ly > ny (l > n) 
változás (pl. sármdly > sármány, vőfély > vőfériy, fekély > fökény, 
nélkül > nekün stb.), de szokatlan az ellenkező irányú, vagyis 
ny > ly (n y- l) hangfejlödós. Egészen azonos lehet a cser. éagar-
ten, sagérten, sögerten (íelster» az abcház sa?;íM'(íen, szvanét ííaMr(ÍOT 
madárnévvel, mivelhogy benne a hangzóközi g (helyesebb írással: 
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Y) akár az utóbbi alak diftongusa hiatuapótló járulék-mással
hangzójának tekinthető (1. fentebb 313. 1.), akár a georgiai v meg
felelő megőrzött eredetibb alakjának. V. ö. i t t : éagataj (̂ ^2>..5J;5.s» 
és ij^yká;^ M)-ircik, kirgiz sirsik (BUDAGOV I : 668.), volgai tatár 
séjércéh estaar», melyben cogurcuk e helyett való lehet: *cogurt-óuk. 

320. Magy. sör, ser (accus. sör-t; ser JordC.) «cerevisia; 
bieri); hozza-ser «alica», me'h-ser, méz-ser (ímetn (NySz.). 

Zűrjén sur (ibieri); (izsmaiban) ahefei); mcu-sur ((met», sima 
sur «essig» (WIBU.) | permi sur «bier» (GBNETZ O P . 22.). 

Votják sur (ibier»; mu-sur (ímeti), sur-vu «birkensafti) ; sur-
juon ((festgelage, festsehmaus; fest, feiertag». 

Vogul sor (ibier)) (EsauLT); sor-vit (ibranntweini), sorin tSp, 
mayin tep «sörrel való, mézzel való étel; lakomas (1. Vog. Népk. 
Gyűjt. I : 191.). 

Osztják: 10. sar, sar-jink «bieri) (PATEANOV); É O . sq,r-jink az 
énekek e szólásában: sar-jink, mavé-jink (m. j . nmeti); PÁPAY JÓZSEF 
közlése). 

< Szkr. súrá- (nemin, -a) «ein geistiges getránk, vorzuga-
weise branntwein, namentlich kornbranntwein, liqueuru (BE. 
Skr. Wb. 7 : 1114.), EENST KUHN szerint «bier»*) || av. hura- id. 
= litv. sula ((birkensaft)) az árja sav- (prses. 3. sunóti = av. 
hunaoiti (lauspresaen, kelternn töböl (UHLENB. EtWb. 338; 
HORN 112.). 

Nyilván egybetartozók a szkr. s^ra-val a t ö r ö k a é gben: 
altáji tatár sir a CVBBBIGZKIJ 321.), kirgiz sra (BUKIN), volgai tatár 
séra, csuvas séra (innen: cserem, séra TROJ. 57.), baskír hira (oren-
burgi szót. 20.), kojbal sera (KATANOV, seréi OASTR.), kandakovi sera 
(OASTR.) (ibieri), kún sira <ivinum» (Cod. Cum.,90.'*'^) s tekintve azt, 

•*') «Die altén recepté der siírá und ihr naher ztisammen-
hang mit den parisrut ,moussirend' genannten getránke lassen 
jedenfalls eher auf eine art b i e r , als auf branntwein sohIiessen» 
(Zschr. f. vgl. Spraohf. d. indog. Spr. 35 : 314. 1.). 

">'*) KTJUN G. gróf 6 szót a perzsa Sví̂ -"̂  «succus rei expressus 
pec. dulcior et cras8Íor» (VULLBES) szóval veti egybe; de emez tulaj
donkép a perzsa sir ((milclis ( = mindzsani •^Szr, osszét a^sir, 
ö'Xsir, szkr. ksíra- «milch») képzése, értelmében: (itejféle váladék, 
nedv)) (1. HORN 178.). EADLOFF átírásában (126. 1.) kún sira = 
tatár sira. 

Miinkdcsi B. Arjo és kauk. elomBk. 38 
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hogy a tatár sq-ér, séjir, azerbajdsan sigir «rind; ochs, kuh» (= 
kamasz, szamojéd siciar <ikuh») a vogul-osztjákhan (bizonyára az 
irtisi tatár ejtést követ'öleg): ALV. sair, sdir, KV., TV. sq,or, 10. sagar 
(«kuh») alakokat ölt, továbbá hogy ép így felelnek meg egymás
nak: volgai tatár séltim, irtisi tatár jilim, jalem és KV. iq,lém, 10. 
jadavi (izugnetzi) — közvetetlenül az irtisi tatárból való átvételek
nek tekintendők : KLY. sara, ÁLY. sara, KV. sqre (1. sz. sarém, 
3. sz. sarat), TY. a(ira ((bier». Ez utóbbiaknak véghangzója nincs 
meg az°ÉV. sor, 10. sar, permi snr s magy. sör alakokban, mi fon
tolóra véve, hogy mind e nyelvek egyébként meg szokták őrizni a 
török -a, -a véghangzót,*) kétségtelenül arra vall, hogy eredetük 
nem azonegy a déli vogul szavakéval, vagyis nem a törökség terü
letén keresendő (v. ö. AHLQUIST: Kulturw. 5 1 ; Votják Nytanulm. 
424. sz. és NyK. 28 : 176.); hanem — mint erre már BOLLER 
{Finn. Spr. 20.), ANDBESON (Stud. 153.), SOHRADBB (Sprachvgl.^: 
472.) és BENST KUHN (a fent idézett helyen) utaltak — az árjaságén, 
még pedig valószínűleg közvetett átvétel révén. V. ö. ez utóbbi 
fölvételre nézve VuLLSEsnek következő adatát (II : 256.): i ^ «coll. 
hind Ij-* potus ex oryza paratus, etiam ÍS)>Í (hoza) diotus», mely-
lyel a magy. sör-i már BEEBGSZÁSZI (Áhnl. d. Hung. Spr. 101.) s 
MÁTYÁS FLÓEIÁN (Észrevét. 50.) egyeztetik. A hangzók megfelelésére 
nézve biztos analógia: magy. tölgy = osszét-tag. iols, áig. tolge 
«eiche)) (1. még fent a hőre czikket: 167. sz.). Az a körülmény, 
laogy a magyarban s szólcezdö áll szemben a rokon nyelvek s-jével, 
külömbözö nyelvjárásból való átvétellel magyarázható (1. erre 
nézve fent: 233. L). 

321. •''Magy. söreg (sereg Schlágli Szój. 789. sz., seuregBeaz-
-fcerczei Szój. 291, sör ég Miskolozi: VKert; sírog HBEMÁN OTTÓ: 
Magy. Halászat) «stiirio» (Schlágli Szój., Molnár A.; NySz.), «aci-
penser stellatus» (H. 0.). 

Votják őorig, Kaz. co7'eg, sorig «flschi), corigal- <ifischeni>j 
éorigask- (frec[U.). 

*) V. ö. erre nézve: magy. bika, héka, kepe, kéve, teve, sima, 
gyáva = kirgiz huka, baka, volgai tatár köba, oszm. eleve, volgai 
tatár séma, oszm., jaba; továbbá magy. alma, árpa, balta, gyertya, 
torma, serke stb. — Az 10. sar = ÉO. sqr, ÉV. sor úgy mint 10. 
sat (isalz)) e mellett sot id. (PATK.) = BO. sol, zürj .̂ sol, or. cora., 
\og. sol-vél ki.; 10.^úarsa (iweidei) = ÉO. norsa, ÉV. norsi id.; 
10. nat nnasei) = ÉO. nol, yog. úol id.; 10. pa/^ (tsohni) = ÉO, 
2)0/; 10. nart (ibrüokei) = ÉV. nq,rt, nort, ÉO. nör id. stb. 
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Zűrjén ceri (ifisch» Y?XÍÍZ'-C'., had-kor-í. nweissfisch; plötze, 
kühlingi), sir-c. ((heohti) etc), cerial- <ifischeni) | luzai cerik «fi.sch», 
éerikav- (ifischen)) (WIED.) | permi ceri ((fischi), c«?7a dimin. (G-ENETZ 

OP. 19.). 
< Kaukázusi: csecsencz cara (génit, cerifí, plur. cérii; 

SCHIEFNEE: Tschetsch. Stud. 56.), cicára (EECK. 64.) ((fischi) = 
tlius car (génit, óare, plur. c.ari) id. a kaukázusi -ra, -ri (-r) 
képzővel szerkesztve (1. fent 202—3.11.) az águl dca-k és ud 
ca-li (ifischi) (SoHiEFNBB: Ud. Stud. 88.) szók alaprészében is 
mutatkozó tőből. 

Alakilag szorosan egyezik a magy. söreg, különösen régi sereg 
(ebből: diai. síreg) ejtésében a luzai-zürjén cerik = votják corig, 
iorar/szókkal, melyeket képzésnek bizonyít a zűrjén ceri ((fisch», 
mi szerint magy. söreg < *sörek olyan alakulat, mint bádog, beteg, 
féreg = régi hdtok, betek, vog. p^'>'^'^ ^ eredeti értelme általában 
((hall). Maga a zűrjén ce7'i alig választható külön a csecsencz cara 
(ifischi) szótól, különösen számbavéve ennek ragozásbeli ceri- tő-
alakját (pl. plur. őSrii), továbbá hogy kaukázusi területre vezet a 
magy. keszeg, csík, ponty s rókonnyelvi kapcsolataiknak is az ere
dete (1. fent 202,-408. és 519. 11.). Figyelemre méltó, hogy a cse
csencz carí7.-hoz hasonló hangzású halnevek kicsinyítő képzőkkel 
megtoldva egyebütt is el vannak terjedve az altáji nyelvekben, 
így: mongol cara-xaj ((hechti) = burját curyaj, siir^aj, surkaj 
iá. = tunguz curukaj, cerukaj id. (közvetett átvétel útján: tavdai 
vogul curayq,j ((kleiner hechta) | teleut cara-yan, kondomi carya, 
abakau sarya ((aesche; salmo thymallus (sapiycxi, VEEBiozKi-r: 
424, 293.), burjét sargádaj ((barsch» | az abakánban mutatkozó 
c ~ s változással; kojbal sara-/, sare/, sarig ((sterlet, hausen» = 
irtisi osztják sara-/, szurguti' sarak ((plötzei) (OASTEÉN), középobi 
sarak, sorok «coregonus vimbai) (PÁPAI KÁB.), éjszaki osztják sisrej 
(AHLÍJU.), éjszaki vogul soré-/ id. (az osztjákból: szibériai-orosz 
CHpOKi. (looregonus vimba)>) | az abakan sarya képzőjével s a zűr
jén ch-i, magy. sőreg magashangúságával: mordvin sdrgii, mordE. 
sárge (deuciscus rutilus)) (NyK. 5 : 200.) = finn siirke- (nomin. 
-ki, génit, sarjén), karói sdrgi, észt sdrg (génit, sdrje, sdra) id. s 
innen átvéve: norvég-lapp sargge (génit, sdrge), svéd-lp. sdrgaiú.. \ 
cseremisz serénge"^) (TEOJ. 77.), serenke (Ucebnik, 1898 : 42.) (ileü-

*) V. ö. az itt mutatkozó képzőre nézve: cserem, alánge 
((barschi) (OKJEB) = csuvas olwnge, ulángé id. (ebből: old, uUi, 
((buuti), t. i. ((bunter fiscln), v. ö. tatár ala-huga (lOityHti), tkp. 
(ibunter stier»); kopsángé (ikáferi) {= CSUY. k^lpsángé), lopsánge 

35* 



o 4 8 ^ A És KAUKÁZUSI ELEMBE. 

ciscus rutüus (copora)». A mordvin scLrgíi, finn sürke eredetterüle-
téröl külön átvétel: orosz copora deueiscus rutilnsi) < 'f'sorga, 
(1. MiKLosicH EfWb. 316. és MIKKOLA: Slavische Lehnw. 46.), mely 
Harga, •^sq,r}-q,-iélQ mintakép után alakulhatott. V. ö. még német 
üchörgel (lacipenser stellatusi) (a magyarból). — Mindezek kapcso
lata a kaukázusi területen eredetinek igazolható szavakkal avval 
magyarázódik, hogy a Volga és Ural alvidékén íigyszintén a Kaspi 
tenger környékén élt népek lehettek öamesterei a halászat terén 
az ezen vidékek közelében élt finn-magyar és török törzseknek, 
minélfogva egyes műszavak kelet és nyuga't felé sokszoros közvetés 
útján igen messze is elterjedhettek. 

Blsö tekintetre alkalmasabbnak látszik az itt adott magyará
zatnál a magy. söreg eredetének meghatározására a kazáni tatár 
SQJrölt, (isterlet, hausen (cTepjiHAt;. BUDAGOV 1:651.), melylyel 
eddig a magyar szót egyeztettem (1. NyK. 21 : 125. és Ethnogr. 
4 : 176,); ámde ez a tatár szó tulajdonkép körülíró jelző s ((he
gyesti) (((hegyesorrú halat») jelent ;*) e mellett bár cespiora (< tat. 
'^sőp'ök, *söwrök) alakban ((acipenser stellatus» értelemmel átment 
az oroszba is; igen kis területen lehet ismeretes, mert más török 
nyelvjárásból nincs igazolva, söt OSTEOUMOV és VOSZKBESZENSZKIJ 
kazáni tatár szótárai sem ismerik (ezekben: CTepaííjíB = cokii 
öaZi/c .̂ Mindezeknél fogva igen bizonytalan, hogy a tatár söjró'k-
nek halnév gyanánt való alkalmazása oly régi- e, hogy ezt a régi 
magyar-török elemek szókezdő s '> s változásának fölvételével a 
magy. sőreg-gel egyeztethetnök; másrészt föltűnő, hogy midőn 
török boydaj (cweizeni), toydah «trappe» = magy. biíza, túzok, a 
tatár sgjrgk-nék ^süpiik előzményéből (v. ö. altáji suri, ozm. siwri) 
nem '^sűrőg, hanem sőreg, sereg fejlődött volna. 

322. ^Magy. sörény, serény (siriny Ozegléd) ((juba; máhnei); 
(Balaton-Eüred) ((a hal hátának úszószárnya" ; (Tokaj) ((a báz 
fésűje)!; sörényes «jubatus; máhnigi) (NySz., MTsz.). 

Mordvin: mordM. mjar, mordE. ceeí*, cer nhaar, fellhaar»; 
iájíJVí'(plur.) ((haare, kopíhaarB (NyK. 5 : 189; ücebnik, 1897 :3.), 
mordE. ceH, pra-c. id. (Ücebnik, 1897 : 3.), éive-ceH nmáhnei) 
(u. 0. 34.). 

«mistkáfer; -wespes, mpréngé ndrosseb), vérlángé ((meise», vara-
senga (ischwalbes. 

*) V. ö. tatár sójVö, kirgiz süjrü, ozm. siwri, altáji tatár sur, 
suri «spitzigi): ozm. siwri sican «spitzmaus», altáji sSri fcasíM coríom 
Dspitzköpfiger hGcht» (VEBBIOZKIJ: 316.). 
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Cseremisz sa?- (ipferdehaaro (wiid-sar ((haarwurmi), kür-sar 
Kifaűgsohlingei), Áar-suáo (iriedgras»; NyK. 30 : 205.). 

< Kaukázusi: buduch, dzek déa'ar, chinnalug dca'r, rútul 
dőar, águl, tabasszarán óar, arcin cári, czachur dőer, Iák cara 
(génit, őaráral, plur. carardu), kiirin car (plur. carár) dhaari), 
tabasszarán carar (plur.) ((máhne» (EKOKBET: Kaukas. Spr. 78, 
98; USLAB-SOHIBPNEE: Easikum. Stud. 103, Kür. Stud. 190.). 

BHOKEKT az idézett kaukázusi szót arab eredetűnek tartja, 
nyilván az arab jji.^, (sa'rj «poile, cheveu» szóra czélozván, me
lyet használ az ozmán irodalmi nyelv is (1. SAMY-BEJ szótárában: 
•627. 1.). Ámde valószínűtlen, hogy egy ily arab szó oly nagy terü
leten jutott volna alkalmazásba a kaukázusi nyelvekben, mint a 
fenti közkeletű szó s hogy benne következetesen c (de) hangra 
változott volna el minden nyelvjárásban a szókezdő s. Tekintve, 
hogy a kaukázusi nyelvek terén magashangú dce7- s viszont a cse
remiszben mélyhangú sar változat'*') jelentkezik, egybevethető a 
mordvin .s-cyar, ceer a kaukázusi déa'ar (< -^cayar) szóval ép oly 
hangviszonylással, minő a zürj. ceri «fisch» = csecsencz óara 
{plur. cBrii) id. szavak közt is észlelhető (1. fent a söreg czikket). 

. A. magy. sóV-á'ií/a rokon nyelvi alakokhoz kétségtelen képzés.— 
Talán az itt tárgyalt kaukázusi szavak alaprészét tükrözik a cse
csencz óuo (génit, cuan, plur. cues) udas haam = thus c.o (plur. 
éoini, ioinii) id. = sapszug ce (SOHIBFHEE : Tschetsch. Stud. 55, 
Thusch. 124; EECK. 76.), melyekkel egyezőknek látszanak: zürjén-
votják éi (ihaari) = finn hiu-kse- (nomin. hius), észt hius (génit. 
hiiistí^ hiukse) id. = lozvai-vogul sq,u «bárenhaar». Az utóbbi mel
lett az éjszaki-vogul sq,ivés (ibárenhaar» mintha a csecsencz plur. 
•éues mása volna. 

BuDBNz (MügSz. 312.) azonosnak veszi a magy. sör-ény alap
részével a magy. szőr (szer Heltai) (ipilua; haar» szót (ló-ssiőr 
dseta equina)), teve-szőr, nyúlszőr, kecske-ször; NySz.), melylyel 
szorosan egyeznek: éjszaki-vogul sa'ir, kondai sodr, soar, tavdai 
Mr (ipferdehaari). Minthogy magában a magyarban a s" > s válto
zást föl nem vehetjük s a s-nek eredetiségét a vogul megfelelők is 
igazolják, azt lehet gondolnunk, hogy emitt külön kaukázusi nyelv
területről vett alakkal van dolgunk, melyben a s (= c) szókezdő 
helyett é, vagy s ejtés dívott (1. hasonló hangviszonylásra adatokat 

*) Különválasztandónak vélem a oaerS. sar ((pferdehaari) 
•szótól a BuDENztől (MÜgSz. 312.1.) vele azonosított cserM. sar 
(inervus)) szót, mely alkalmasabban csatolható a votják ser : vir-ser 
«ader» = magy. eV id. szóhoz (1. fent 228.1.). 
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fentebb a sSreg szó tárgyalásánál). PATEUBÍNY LUKÁCS (AbhandL 
1 : 17.) az örmény jar, car <(crinei) szóval egyezteti a magy. ször-i, 
mely talán a fentebbi kaukázusi szókkal van kapcsolatban. 

323. Magy. sül, sün (zivl, zivel Sohlágli Szój. 1669, 1684. sz.,, 
zeul Beszt. Szój. 1087. sz., zől BécsiG. zewl NémGl., zwl JordC, 
szŐl Melius. szél Heltai) nherinaceus; igeb); sül-disznó, sün-disznó 
(sin-d. Ozegléd, Szeged) id., szür-disznó (Heves-m.), szőr-disznyó 
(Eger, Székelység), szSr-malacz (üdvarhely-m.) id. (NySz., MTsz.). 

Cseremisz: cserM. siilo (ágel (eat'i)); Ucebnik russ. jazyka. 
dija gorn. öerem., 1892 : 39.1.). 

Mordvin s'ejef (Ucebnik russ. jazyka dija moksa-m., 1897 :41. L 
és Uőeb. r. jaz. d. erza-m., 1897 : 40. 1.); mordM. sejel (AHLQU.), 
mordE. sdjel seőí'(NyK. 5 : 201.) «igel». 

Finn süli «igeli) | észt sit (gen. sUi), síi (gen. sihí) id, 
(BuDBNz: MUgSz. 357.). 

< Ujper. si^ul, siyjir (diai.), gabrí siyar = balűcí slkwiy 
sr/m dstachelscliwein)); kurd si-/ör (az ujperzsából) id. a követ
kező alaki változatok mellett: ujper. sugur, suyur «staohel-
sch-weini) = pahl. sukur id.; afghán (vazlri-dial.) sukal id.; 
ujper. sugurna id. = av. sukurena, sukerena, sukuruna; afghán 
skön (= "^skarna) és skun (= "^skurna; HOEN 164; HÜBSOHM, 
Pers. Stud. 76, 238; GEIGBE Bal. 146.). 

Bár az ujper. sly^ul alak első szótagjának hangzója az isme
retes régi iráni nyelvekből nem igazolható, föl kell tennünk régi
ségét, minthogy a balücíban is pontosan megfelelő sikun, sv/un 
párja találkozik, melyben az í-t GEIGER (Lautlehre des BalücI: 
408.) eredetinek (nem it-ból azármazottnak) magyarázza. Efféle 
alakból fejlödye könnyen érthető a régi magyar szül, szol (<*sl}ml, 
'^slul), finn süli, mordvin sejell (szóközépi j < ci, y mint sok más 
esetben) s az egyberántott cser. sűlo; minthogy pedig a magyar 
nyelvtörténetben biztos esetekkel ki nem mutatható, hogy eredeti 
sz szókezdők s'-vé változtak, azt kell föltennünk, hogy a síií mellék
alak (melynek a NySz. a Margitlegendából közli legrégibb adatát) 
nem a magyarban keletkezett, hanem a szül mellett külön iráni 
nyelvjárásból van átvéve, abból t. i. mely a fentebb tárgyalt árja s 
kezdő mássalhangzóval szemben s'-et mutató magyar szók is szár
maztak. Tekintve a balüci s%iu.n, illetőleg ujper. sugurna, afghán 
skun stb. alakokat azt vélném, hogy a sün hangzásban mutatkozó 
váltakozás sem magyar nyelYtörténeti fejlemény, hanem egy bar-
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madik iráni változatnak mása, esetleg i^süln ( = ujper. suyurna) 
helyett való, úgy mint magy. ón = vogul nln «ezüst", cser. vulne 
flóni). A szür-disznó, ször-malacz változatokat népetimologiának 
tekintik (MTsz.); de feltűnő az egyezés az njper. sv/jtr, suyiir = 
dahl. sukur alakokkal. 

324. Magy. süllő (scilew Beszt. Szój. 299. sz., sylle, sylew 
LevT.; sillö Eszék vidéke; sül Bókés-m.) «lueioperca; acbiel, aander» 
(NySz., MTsz.). 

Finn salakká (icyprinus alburnns» ] é&zisalakas id. és ncore-
gomas jas» | \ív salaak dstint; salmo eperlanus». 

V. ö. szkr. c^őla- (nemin, -as) «ein best. fisch» (BR. Skr. 
Wb. 7 : 155.), melyet ÜHLENBEOK (EtWb. 308.) a (-ará- nbunt, 
scheckig)) szó változatának vél, tehát: ntarka (hal)». 

Közönségesen a magy. süllő, síiío halnevet német eredetűnek, 
a bajor schiel, schiele, schill átvételének tartják (így H A I Í S Z Nyör 
17 : 497; MEMOH: Deutsche Lehnw. 246.); ámde e felfogás elle
nében figyelembe veendő, hogy a siiü-ö réginek bizonyuló -ö vég
zetét a német alak nem magyarázza,"*') másrészt hogy a német szó 
csak kis területen ismeretes a eredetinek nem igazolható. Tekintetbe 
véve ezek mellett, hogy a szomszédos németségbe átkerült a bala
toni/o^as halnak is neve (fogasch ejtéssel), megf ordító ttnak kell 
gondolnunk az átvétel irányát, vagyis hogy a ném-. schiele jövevény 
a magyarból, nem pedig a süllő a németből. Ez esetben a magyar 
szó tőrészében (mely a békésmegyei sül alakban önállóan is jelent
kezik) egybevethető a szkr. c^ala- halnévvel, az árja a, a hangzónak 
oly megfelelésével, minőt fentebb a hirge, bürge; fist, füst,-'csirke, 
csürke szóknál is igazoltunk (1. 166, 282. 11. s aláhh a tíz szót), az 
-ő végzet pedig az üsző, czakó, gagő, kígyó, csikó állatnevekével 
vehető azonosnak (1. e czikkeket). Nem rokonsági alapon, hanem a 
közös árja szónak külömbözö közvetö területeken át történt átvé
telével magyarázható a magyar szónak kapcsolata a finn sala-kka 
halnévvel, melynek alaprésze a szkr. $aZa.-val híven egyezik. A finn 
szónak átvétele az orosz satakusa «clupea sprattus»; de az itt tár
gyalt halnevektöl egyelőre különtartandónak vélem a finn silakka, 
silahka, észt silakas éa silkk, lív sillk, siHka ((hering" szót, melyhez 

*) Nem meggyőző e pontban MELIOH nézete : «I)as ung. süllő, 
álteres sille ist aus einer nominalzusammensetzung mit adj. be-
stimmungswort süllős-, sillés-hal (etwa: schiel-fisch) entstanden, 
woraus dann mit labialattraction und mit fortfall des -s suffixes 
süllő wurde». 
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alakilag igen közel állanak: óporosz síjleoke, litván silké, silkis stb. 
(1. MiKLosioH EtWb. 290. és Ethnographia 4 : 182.). 

325. Magy. '•'száj (birtokr. szá-m, szd-d, szd-ja,Ya.gy: szája-m, 
szája-d, accus. szája-t, plnr. szája-k; za BéosiC, NagySzC, za-n, 
za-ual u. 0., f̂íMüo-ban = ,szájában' JordC; zay Schlágli Szój. 330. 
SOT-Zcaí Pozsony-m.) sos, bucca; mund, mául» (kútszdja nhxmin&n-
öffnung)!, edény szája «geschirrsöffnungi), völgy szája «talmün-
dungi), zsák szája «saoköffnung))); szájas (szájos Soprony-m., 
szájjos Pehér-m.) omund, öffnung habendi) (szájas bögre v. fazék) 
(iszélea szájú korsó, kanta)) (Dunántúl), szajkó (Baranya-m.), s^á-

jadzó (Czegléd) «hordódugói). •—• szád «öffnung» (hordó, fazék, 
katlan, barlang, hiti, bánya, kemencze, varsa száda), szádall-ik 
(Komárom) «nyílik, torkollik)), szádalló (Hont-m., szádaló Palócz-
ság, szádlü Zemplén-m.) nkemenczének sárból tapasztott ajtajai) 
(Székelység), «hordódugó)) (Hont-m.), szádol- (Székelység) «bedug, 
beföd (nyílást); eine öffnung zustopfeni), szádozat (Háromszék) 
(ínyíláa; öffnungii (NySz., MTsz.). 

Finn SMíi (imund; miindung, öffnung» (joen suu <imündung 
eines flusses))); suuta-, stiuti-, suuditse- «eine öffnung zustopfen, 
einen keil einsohlagen, verkeilen)),SMMte/ie-(nemin.sitwáe^ (istöpsel, 
keili) II észt SM «mund; öffnung, mündung)), süda- «verkeileni), söá, 
(génit, süde) nkleiner keili). 

Cseremisz su: ime-su «nadelöhr)) (tkp. anadelöffnungi); TEOJ. 
10.) I cserM. im-íiiz «tíí szájai) (-£ 3. sz. birtokosrag; BUDENZ: 

MügSz. 266.). 
Votják su, Kaz. sü birtokosragokkal: {éuem, sued, éuez kivasma 

(idurste, -est, -etn (tkp. «mein mund trocknetu etc), éuiiz duzmatá 
((stillt seinen dursti); sutám nhungrig; hungernot)) (-tám suff. 
caritivum). 

Zűrjén: izsmai S'M-tó ddursti) (tkp. (imund'>')-trockenheitii), 
su-kes- fldurstenii (WIBB.). 

••') Hogy a votják éuem ktoaémd és izsmai-zürjón s'w-/cás kifeje
zésekben az előrész tényleg a magy. száj mása, mutatja a köz-
zürjén c/ors'/cos'mö «es dürsteti) (tkp. «die kehle trocknet))), gors-
koémöm, gors-kosman ddurstn (tkp. «kehle-trockenheit») egyenlő 
értékű, szólás; izsmai kes_= votják kwaé (iseícht)) (tkp. (itrockeni)); 
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Vogul: Év . süp, szigvai söp (imundi); ÉV. sünt, KLV. sut 
(birtokr. 3. símta), ALV. sqt (birt. 3. sq^ntcitj, KV. sünt «míindiiDg 
{eines flusses), öffnung (eines gefásseB)". 

Lapp: Lule őuv, déli cutvwq, (plur. éüiv') ngurgel, kehien; 
Lule cotto (plur. coddoka'J, Pite cotto (gen. éoeidoka), Fm. codda 
(gen. coddaga) (igurgel, keble, balsi) (HALÁSZ) | téri coraí (gen.-ííge^, 
Mldini toní (gen. -te]-), notozeroi codd, cottoj- «apeiseröhre, gchlundi) 
(GENETZ Wb. 67.). 

< Kaukázusi: arcsin sob, tabasszarán su, dzek siti;, buduob, 
águl siv, kürin siv (plur. sivér) amund; öffnung» (kür. furúnsiv 
(Iöffnung dea brunnensi), ;if'ap'mi siiv «öffnung des gefássesi)) j 
abcház CÍ/ (USLAE), dca, cce (ERŐK.), sapszug ze, íze, kabardin 
iie, zze, abadzech áa, ii «mund» (ERŐKÉRT: Kankas. Spr. 105; 
ÜSLAR-ScHiEFNBB,: Kür. Stud. 203, Abchas. Stud. 50.). 

Finn-magyar és kaukázusi nyelvek testrész-neveinek egyezé
sével alkalmunk volt már foglalkozni a bajusz, könyök, láb, lak 
(hom-lok), mell és sörény szavak tárgyalásánál s így nincs okunk 
idegenkedni azon föltevéstől, bogy kapcsolat lehet az itt idézett 
szavak közt is, midőn az egyezés oly meglepő pl. a tabasszarán su 
és cserem, su, zürjón-votják su = finn suu alakok közt. Az utób
biak közös alapalakjára nézve nem fogadható el BuDSNznek abbeli 
nézete (MUgSz. 267.), mely szerint a «finn .sím-nak hajdani s„g„ 
alakját kell substituálnunk, melynek g-je a magy. száj (e h. szajg) 
;-jében tűnik még elénk». Tényleg úgy áll a dolog, bogy finn suu 
= magy. szá-: szd-m, szá-d, régi s.tá-t, szá-ból 8 a száj végzete a 
szája 3. sz. birtokosalak analógiái hatása folytán keletkezett szá

jam, szájad másodlagos alakokból elvont ujabb képződés (1. BALASSA-
SiMONYi: TüzMNy. 224). A magy. háj oadepsi) sem egészében a 
finn kmi' ((adepsi) mása, a mint erre BUDENZ analógia gyanánt 
hivatkozik, hanem a zürj. gos (ifett, talg» képzős változaté, úgy 
mint a magy. máj = ÉO. müYol, ÉV. majt = finn maksa, ziii'j., 
votj. mus (ileber». A íinn suu és magy. szd- hosszú hangzójában 
lappangó mássalhangzóra nézve a lapp őuv, őwmwq*) és vogul süp, 
söp alakok adnak útbaigazítást, melyek szerint finn sim < *su%ou, 
ebben pedig a hangzóközi w (v) < h, úgy mint a íinn nom. verbale 

V. ö. kwaét- (tr.) "trocknen, dörreni), kwasmi- = zürj. kosmi- (intr.) 
iitrocknen, verdorren») 

•*') Ennek másodlagos «gurgel, keblei) jelentésére nézve v. ö. 
mordE. kurgo nmund, maul» = finn kurk-ku, észt kurk (gen. 
kurgu) «keble, gurgelu (BUDENZ : MUgSz. 244.). 
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-i-a, -vei, illetőleg -u, -tt(vagy-o, -ö) képzőkben (1. BUDENZ: Összeh. 
Alakt. 182—3.). Ügyanily irányban tamískodnak a kaukázusi egye
zések : aresin sob = vogul söp ; dzek siiv (K'^suv), tabasszarán su, 
abcház cy= lapp cuv, cser. m, Mi, zürj., votj. líu, finn suu.ígjnem 
szükséges, mint ezt BUDENZ; véli, a vogul süp végzetét képzőnek tagol
nunk s a fennmaradó szórészt ((aperirei) értelemmel igei gyöknek 
tekintenünk, mi avval a körülménynyel sem volna jól egybehangzó,, 
hogy a rokon nyelvek tanúsága szerint a nszáji) értelem már ma
gához a föltett alapszóhoz is fűződnék. A magy. szá-m, szá-d-nűk 
megfelelő elavult "^sza ragtalan alak a finn sttM-hoz magánhangzója 
tekintetében úgy viszonylik, min t /a (fám, fád, fd-tj a finn puu = 
cser. jOít, zürj., Yotj. pu «baum» szó alakjához (*ss!a < *-síiá, *szoa, 
-^szowaj. A vog. sü-nt = magy. szd-d, lapp őo-nt, co-dd alakok a 
finn-magyar -nd dimin. képzővel vannak szerkesztve (1. BUDENZ : 
Összeh. Alakt. 252.); v. ö. a vog. süp és mnt hangtani viszonylására. 
nézve: vog. süt, TV. sat «sieben» = ÉO. lábét id. stb. (1. fenn 
342. 1.). 

Különválasztandók az itt tárgyalt «szájú szavaktól: LV., KV. 
tus, TV. töé «mundi) = SO. lut (CASTB.), 10. iiit, KO. tüt (AHLQU.). 
id. Ezekhez csatolható még: zűrjén cus «schnauze; maulkorb für 
ka.lber» (^us leptini y.vigni = c'usjal- «den mund aufwerfen, mau-
len, schmolleni) : WIBD.), melyet ÁNDEESON (Wandl. 13.) a magy., 
sgdj rokonságához sorol (v. ö. a vogul t = SO. l < s szókezdőre 
nézve fent: 142.1.). Mint külön átvételek megmagyarázhatók ezek 
a thuB coc (génit, cace, plur. cacmij «mund» = csecsencz cuoi 
(génit, cueiiü) «bergschlucht» szavakkal, melyek a fentebb elő
sorolt kaukázusi szavakhoz viszonyítva képzésnek tetszenek. 

326. (I.) Magy. szál (acous. s^áZa-í^ 1. «trabs, tignum; stamm^ 
baumstammi) {^\.ssál-fa i.íh&um.BiBxa'm)),tölgy-szál «eichenstammi)),-
2. (iculmus, scapus; halm, stángels (pl. nádszál nrohrhalm)), fű
szál (igrashalmi), szalma-szál «strohhalm», virág-szál); 3. cifilum;; 
faden» (pl. czérna-szdl azmicníiLáen)), fonál-szál (ifaden»); 4. ((pilus; 
haar)) (pl. haj-szál, ször-szál nein haars); 5. npars, fragmentum;; 
bolus, frustulum, gutta, exilitas; stüek; bischen, winzigkeit, nich-
tigkeiti) (pl. ((negwen nopegh eg zalath sem ethwnki) = <iegy fala
tot, egy cseppet sem» TelC.; nincs egy szál vizem, egy szál kenye
rem — «egy hajszálnyi vizem, kenyerem* Szeged); 6. (donga sta-
tura, gracilis; hochgewachsen, aehlanki) (az első jelentés átvitelével 
pl. szál ember, kőszál «steinklippe»); szálas «procerus; filosus, 
fibrosus; schlank; fáserig, voU fádén». — szálka (szaka Zala-m., 
s^í/ía Hont-m.) nfestuca, fibra; splitter)) (NySz.,MTsz.). 
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< Szkr. r^alá- (nomin. -ásj «stab; stachel, lanze»; c/dka-
(nomin. -as és -am) (ispan, abschnitzel» ; qalaka- (nomin. -as és 
(}alaká) dspitzes holz, stabchen; span, splitter; halm, reis;, 
gerte, rate» (BE. Skr. Wb. 7 : 106, 107. és 109. U.; ÜHLBNB, 
EtWb. 305.). 

(H.) Yogul: ÉV. söl KLV., PV. sat, ALV. sqV, KV. s(^l! ((zu-
gespitzter stock; spiess»; ÉV. söZ'í-, ALV. sq,tit- (lanfspiesseni), 
ALV. sqtivés dwurde auf spiess gestekt». 

Zűrjén sot (ispiess^ speer, lanze, pflocki) (WIED,). 
Votják (Jel.) sati astab, stock (najiita, hódi))). 

< Szkr. galyá- (nomin. -ás és -ám) nspitze des pfeils und 
speers; dorn, stachel» (BE. Skr. Wb. 7 : 109; TJHLBNB. EtWb. 
306.). 

BüDENz az itt idézett zűrjén adaton kívül a magy. s^(íZ-hoz a. 
következőket vonja: finn salko (génit, salvon, sálon) (ípertica lon-
gior, antenna véli, vallus humuli, pertica qua rete promovetur» = 
lapp cuölgo ((stange beim fischen unter dem eise» (WIKLTJHD Ur-
lapp. Lautl. 134); ámde, mint THOMSEN kimutatja (Berör. 246.), 
ezeknek eredetiségét igen kétessé teszi a litván áaU/a »stange», lett 
j'c/iaíf/a (ilange rute, angelrute», melyeknek indogermán szárma
zása igazolható. Híven egyezik alakban éa jelentésben a magy. nzál 
ü, Bzkx. gald- «stab; stachel» szóval (az utóbbi jelentés a azdlka 
képzésben), melyhez a töhangzó hosszúsága tekintetében úgy 
viszonylik, mint szá^ a szkr. gatá-hoz s ház az av. kata-hoz. A má
sodik csoportban felsorolt rokon nyelvi alakok í mássalhangzójuk
nál fogva inkább a szkr. galyá- képzéshez vonhatók, a mint a szo
rosabb (ispiessi) jelentés is javallja. A NySz. az itt tárgyalt szdt 
szónak egyik jelentésfejleményét látja a i<tutaj» értelemben; de ez 
a szál merőben külön eredetű, jelesen a törökségböl való, hol 
másai: volgai tatár sal «gerendákból összerótt tutaj (nJiOTT> H3I>. 
6peBeHí>; OsTBOUMov 169.), kirgiz sal id. (orenburgi szót. 175.), 
kotbal sal (KATANOV 145.), karagasz sal (CASTKÉN), altáji sal (VEB-
BiozKiJ 289.), id., ozm. sal nradeau; train de boisi) (SAMT-BET 646.) 
= mongol sal «íloss, prahm» (SOHMIDT 342.). A megfelelő csuvas 
alak: súlé (sala ZOLOTN.), melyhez jól illik a tokajvidéki szála alak
változat (MTsz.). 

Különválasztandónak tartom ezúttal a magy. szál-ká-yal 
jelentésileg egyező ÉV. sllci, KV. séiU, jiw-s., KLV. stl, PV. sü,jü-s. 
((Szálka; spánchen, splitterchen» = VJ. sa~/él agyújtó szálka 
(cuHijKa)) ; tuyétén s. «zündhölzchen»; PIPAI E Í B . ) szót, minthogy 
ilyen vogul-magyar hangzó-megfelelésre egyébként nem tudunk 
példát (1. NyK. 25 : 178—9. 11.). B magas hangzója s szóközépi ;-
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enyésztét mutató (éi, i — syi) vogul adattal a ~ ^ hangmegfelelés 
fölYételével egybevethető talán: szkr. gákala- (nomin. -asj ((span 
splitter, holzscheit; schnitzel, bröckchen, atückchen» (BE. Skr. Wb! 
7 : 11.). V. ö. itt még: ÉY. saild, KLV., PY. sailci, KY. saila ((ha
sított botocskák, melyekből a folyót elzáró czégét készítik» (a szi
bériai oroszok beszédében: acaJiH). 

327. Magy. szár^ (aceus. SM'ra-í^ 1. nculmus, seapus; rohr, 
halm, stengeli) (pl. gabona-szár ((kornstengebi, huhoricm-, petre
zselyem-, alma-, körte-szár); 2. nrohr eines gegenstandes; sehaft» 
(pl. toll-szár (d&&BT\íeh,pipa-szár ((pfeifenrohri),csz«ma-sá;(í?' nstie-
felsehaft))); 3. ((crus, tibia; schienbein)) {^\,láh-szdr iá.; gatya-szár; 
NySz., MTsz.).̂  

Vogul: ÉV. kat-sq,r ((unterarm», la'ü-sq,r «schienbein)) | PY. 
koqt-sar, Isl-sar; TV. kat-sq,r, lail-sq,rid. \ KLY. sar (istiefelschafti) 
(s(f,pé^-sar id.). 

Osztják: ÉO. jos-sur ((unterarm, ellei> (joí (ihand))); sur 
<(stiefelschaft» (AHLQU.) | 10. sitr astiel, schaft)), tiir-sur (istiefel
schafti) (CASTR.). 

< Szkr. qará- (nomin. -ás) ((rohr überh., insbes. saccharum 
sara (zu pfeilen verwandt); pfeib) (BB. Wb. 7 : 89; GBASSM, Wb. 
1382.). 

Hogy a magy. szár külömbözö jelentései közül melyiket 
iekintsük a többiek alapjának, arra nézve tanulságot nyújt szá-
munla'a a zűrjén gum szó, melynek ép úgy mint szár szavunknak 
szintén megvan nknochen im vorderarm» s ez összetételben : kok-
gum ((unterbein, schienbein» jelentése (kok ((fuss))); ámde az alap
értelem mégis: ((röhrenatengeliges gewáehs, halmstück zwischen 
zweiknoten)), amint kitűnik a következőkből: az-gum (ibárenklau)), 
pon-giim, soma-gum (isauerampfer)), is-giim ddürrwurz)), zara,-gum 
(ipfeife, flötei), guma (iröhrigi) (WIED.); permi gum ((röhrenstángeli-
ges gewáohs, umbellatei) (s csak képzéssel: gumála ((schienbein», 
íci-g. ((knochen im vorderarmö ,* GENETZ O P . 14.); votják gum-i 
(kicsinyítő képzővel) ((röhriger stengel, halm; rohrpfeife» (pl. ítj'í-
gumi (lengelwurz)), A-om-_9. ((dilb), ahnan-g. (líiiatel))) s aztán átvive 
általában: Krohr)) (pl. pUal-gumi (íflintenrohr)), sihlan-g. ((flöte, 
pfeifei), tu,j-g. ntrompete))) a ebben sapág-gumi (istiefelachaft)). 
A magy. s^ár-nál ia egész természetesen gondolhatjuk tehát a 
(irohr, stengeli) értelmet eredetibbnek s a mennyiben a rokon 
nyelvekben csupán a ((kézszár, lábszár, csizmaszár» jelentés igazol
ható, ezt avval magyarázhatjuk, hogy a szónak ilyetén átviteles 
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alkalmazása igen régi, még a rokon nyelvekkel való közösség korá
ból való. így fogván fel a jelentésfejlödést a magy. szár s társai 
egyeztethetők a szkr. gará- (irohri) szóval annál is inkább, naint-
hogy a teljesebb hangtestű mordvin scijár (ischmalbein, schaft" = 
finn sdare- (nemin, -ri), észt sare- (nemin, sdr) (iscbienbeini) = 
permi cor, cer id., melyekkel a fentebbi szókat BUDENZ egyeztette 
(MÜgSz. 278.) már csak magasbangúságuknál fogva is különválasz-
tandók (v. ö. ezekhez : szkr. Gcírija «rohr; pfeilu), de meg azért is, 
mivel a vogul sg,r, osztják sur rövid hangzójával nem mutat szó-
középi mássalhangzó enyészetére. Inkább vonható ide : finn sara, 
(irietgras)). 

328. Magy. szár^: zar ((ci-oceus» («sáfrányszinü»; Sehlágli 
Szój. 1242. sz.), zar poziliow (icoccanatuau ( = «coccinatus: bibor-
színűi); Beszt. Szój. 677. sz.j; (lequum sar coloremi) (1332. oki.), 
(Iduos eqtios suos 0«9 et í;ar colorisn (1357. oki.), «vnum equum 
Zaar alium Zewghn (1479. oki.), <iequum sum Zugzar ( = szög
szár) coloris» (1373. oki. SZAMOTA: NyK. 25 : 163; Sehlágli Szój. 
b?).\.); szár-szeg ló (NySz. szerint: asubniger; braun»); hab-szár 
(íhilum; das klein sch-warz flecklein an den bohneni> (Galep., 
NySz.). 

Cseremisz sar «isabellfarben, fahl, falb, blassgelb, etwas-
rosenrot, körperfárbig (COJIOBOM, 6y.iaiiHíi, ÖMaHJKCBUH; I];B'ÍT'X>, 
noKOffiiH Ha TÍJiecHHM 1); TROJ. 54.); «barnássárga, mézszín; fulvus-
(equusi); NyK. 4 : 397.). 

Zűrjén ser (ívielfarbigkeit, buntheit, muster (eines zeuges)», 
sera «bunt, vielfarbigi), seröcl- «bnnt machen, besprenkelni^ 
(Wű3D.) I permi ééra, sérot- id. (GBNBTZ : OP. 22.). 

< Szkr. gará- «bunt, seheckigi) (BE. Skr. "Wb. 7 : 148.), 
melyet UHLISNBEOK a azláv sfírű «grau» szóval vél azonosíthatónak 
(BtWb. 308.). 

A zűrjén e hangzóra nézve v. ö. zürj. ker- «machen, tum) = 
votj. kar- id. = azkr. kar- (prees. 3. karóti) id.; zürj. serög «eeke, 
winkeli) = magy. sarok; zürj. rek-ti- (laufráumen, ordnen» = 
magy. rak-, finn rake-nta- dstruereu (MÜgSz. 646.); zürj. berd 
(iwandi) = Tíxagy. part; zürj, pei «schmutz» = ujper. paí «sor-
des»; zürj. reg-id ((schnell)) = szkr. raghú- id. stb. 

329. Magy. szarv, szara (accus. szarva-t, szaru-t; zaru, 
zaruak BécsiC, zarviok DöhxO.) «oornu; horni) ; eke-szarv "bura. 
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stiva; pflugsterzew; szarva (3. sz. szarváj a Soprony, szarvájját 
Eábaköz) = <isz;arv»; (Vas-m.) (iptiskaportartó; pulwerhorn)); 
szarvas 1. (icorniger, cornutus; gehörnti) ; 2. (icervus; hirsch»; 
szarvaz- dcornibus exorno; mit hörnern versében» (NySz., MTsz.). 

Finn sarve- (nomin. -vi) ahornj geweih; behalter, salzgefáss 
aua bornii, sarvise- (nom. -inén) cigehörnt, hörnigi) | észt sarm-
{nomm. safv) öborn, geweih» | v6t sarvi,Ye'pBz sarv, IÍY saru., sara, 
sora id. | karéi éarvi id. (ANDBBSON: Wandl. 189.). 

Lapp : Pite co'revé (cörvc), Fm. óoarvve (öoarve), Lule coqr-
vie, déli coqi'vie, coq,revie, corvie nhorn" (HALÁSZ) | téri cioirve, 
kildini cus;rv, notozeroi cuairv id. (GENETZ Wb. 69.). 

Mordvin : mordM. surá flhorn» (ücebn. 1897 : 35.1.) | mordE. 
áw-o id. (Ucebn. 1897 : 35.1.). 

Cseremisz sur «horni), suran Bgehörnt, hörnigi) (TBOJ. 83.). 
Zűrjén sur nborn, fühlhorni), sura (igehörnt» (WIED.) | permi 

sur iihorni) (GBNETZ O P . 22.) || votják sur «borni); (Sar.) nschnur-
bart)); gciri-éur ((pflugsterze». 

< Ujper. sa7'ü, snrü <ihorni> = pahl. sruv (írásban: srüb), 
av. srvá- nklaue, horni) (HOBN 162.), melyet a gör. %spa^ (ihorni) 
szóval vetnek egybe (UHLBNB. BtWb. 315.). 

Perzsából származtatja a_magy, szaru szót már BEREGSZÁSZI 
{(ipers. sorú = magy. szarun; Ábnl. d. Hung. Spr. 108.), szintígy 
a permi s'ur-t EJDAPBOTH («sior ,horn' = pers. sora, zd. sreono)); 
Asia Polygl.^ 199. 1.) s a többi rokon nyelvi megfelelőkkel csopor
tosítva ToMASOHBK (Skyfchen: Sitzungsber. 117 : 13.). — Töhangzó-
jukra nézve a finn-magyar alakok két alaphangzást tükröznek, egy 
zártabbat (mord. surá, cser. sur, zürj., votj. sur, lapp coq/rve) s egy 
nyíltabbat (finn sarve-, magy. szarv), melyeknek kapcsolata vagy 
úgy képzelhető, hogy az iráni srva-iéle megfelelő szókezdő mással
hangzó-csoportját szétbontó hang eredetileg o volt (v. ö. lapp 
cogrve) s ez a nyelvek egyik csoportjában zártabbá, másikában 
nyíltabbá fejlett; vagy úgy, hogy az ejtéskönnyítő törekvésnek az a 
hangmódosítása, mely az ujperzsában kétféle, jelesen saru és surü 
alakokat eredményezett, megvolt az élö ejtésben már a finn-magyar 
nyelvekre ható íránság terén is s ezért tapasztalunk amazokban 
részben nyílt, részben zárt hangzót. Ez utóbbi fölvétel szempont
jából figyelembe veendő, hogy a ház = mord. kudii, cser. kudo, 
észt koda és száz = mord. éada, cser, suda, észt sada szavakban 
sem az av. kata-, pahl. kata-k, illetőleg av. sata-, szkr. cata-, pahl. 
sat megfelelők hangalkata (a hangzóközi t) tükröződik,'hanem az 
ujperzsa kada, kad, illetőleg sad alakoké (hangzóközi d), melyeknek 
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változása az osszótban is jelentkezik (1. fent 335.1.). Más esetekben 
is tapasztaljuk, hogy valamely ujperzsa hangsajátosság mutatkozik 
a finn-magyarság árja elemeit közvetö nyelvterületen, noha az 
átvételt régibb korba kell helyeznünk(1. pl. fent 152,158. és 380.11.), 
mit abból érthetünk, hogy a nép élö ejtésében rendesen már rég 
megvannak a hangváltozatok, mielőtt irodalmi följegyzésre kerül
nének, így magyarázván a magy. szarv szót és társait, ezekben a 
-» végzetet nem tekinthetjük képzőnek (1. BALASSA-SIMONYI : TüzMNy. 
144.), hanem a tőhöz tartozó hangelemnek (magy. szarva-, finn 
sarve-, lapp coarvve = av. srva-J, mely több nyelvben lappangásba 
jutott, illetőleg elenyészett. A mord. sura, zürj., votj. sur = cser. 
mr, lapp coarve szókezdőjét illetőleg 1. alább a száz czikket 
(219. sz.). 

Bár a vogulban a «szarv» rendes neve : ÉV. ant, KLV. ant, 
KV. Sní, TV. cint — ÉO. ónét, 10. dnet, SO. anet,^ megvan itt a 
rokon nyelveknek megfelelő szó is e képzésben: BV. sq,rp, KLV. 
suorp, ALV. sörp nelentier)), mely a nomen j)ossessoris -p képzővel 
alkotva tulajdonkép «szarvasi), tehát olyan kifejezés, mint az éne
kek nyelvében használt aniin uj (Vog. Népk. I I : 282.) dszarvas 
állat)) = ((rénszarvas)), vagy maga a magy. szarvas ((hirsch» szó 
(v. ö. THOMSBN : Berör. 225. 1.). Megjegyzendő, hogy a latin cervus, 
cymr. cany, corn. carow (ihirsch)), óporosz sinvis (íreh)) (innen: 
finn hirvi ((elentier, hirsch» = észt hirio, hirwe, lív írva, ira ((reli)); 
finn hirvas <(mánnliches rentier, elentier)), melynek régibb alakját 
mint finnből való átvétel a lapp sarves «cervus rangiferinus non 
castratus)) tükrözi; 1. THOMSEN U. O.), továbbá a német hirsoh = 
ófelnóm. Idrug, hirg, angolszász Jieorot, heort, ónord hjqrtr ((hirsoh)) 
szintén eredetileg ((cornutus»-t jelentenek s agör. xspaói; «gehörnt)) 
szóval függnek össze (KiiUGB: EtWb. 176; ÜHLBNBEOKEtWb.315.).— 
Tekintve, hogy az av. .SÍTS- a ((horn)) mellett egyszersmind ((klaue)) 
jelentésű (v. ö. ir cní ((huf))) igazat lehet adnunk BuDENznek, ki a 
szarv rokonságához csatolja a finn sorkka ((ungula bieulca (bovis, 
ovis))) szót is (MTJgSz. 282.), a midőn az o hangzót a lâ Dp 6oq,rvve, 
mordvin évra, cser. sur eredeti mintakój)e magyarázhatja; külöm-
ben a hangtani helyzet is más benne, mint a sarve- alakban. 

330. Magy. száz (accus. szcíza-t) ((oentum; hundert», százan 
(collect.); százai, s^ázad-ik ((centesimus; hmidertster)); (század) 
((centuria; sseculum; kompagnie; jahrhundert)); százas ((centenus; 
centenarius; hunderter; htmdertfach)) (NySz.). 

Vogul: ÉV. stct ((hundert)), jani'' sat id. (tkp. «nagys5í)) meg-
külömböztetve a ((hét)) jelentésű sáí-tól), KLV. socit, sót, ALV., PV.-
ieí, KV. sét, ATV. süt, FTV. sat id.; BV. nol-sat «achtzig)), q,ntél 
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sSí (ineunzigB, ALV. lial-sőt, antél-sét (vagy: naüq,u-lq,u, antéllq,u-
lauj, KV. nql-sQt, g-ntél-söt, PV. nal-sSt, q,ntél-sSt, [TV. nqlg,llu, 
antdlluj id.; BV. satné, KLV. saatné, KV. sétné, TV. satnq, ((százani) 
(collect.); ÉV. sátit, ALV. sett, KV. stfiíeí «der hundertste)). 

Osztják: ÉO. söt (AHLQÜ. Ostj. Teste 31. 1.), 10. söt, SO. süt 
(OASTB.), középobi sq,b, KO. sat (PÁPAI KÁB.) ahundert)) ; ÉO. níl-söt 
«achízig», jerí-.so# (ineunzig)) (VOLOGODSKIJ ; NyK. 1 1 : 86.), 10. 
nit-söt, ar-söt (GASTB.) ; KO. nül-sat, ejér-sat id. (P. K.); 10. sötmet 
((der hundertste)). 

Zűrjén so dhundert", éoa ahundert enthaltend)), éoöd náev 
hundertste)) (WIBD.) || votják su, Kaz. sü «hundert», sudn nzu 
hunderteni), sudti, Glaz. éuáü, Kaz. siiáti «der hundertste)). 

Cseremisz südö, cserM. süde (mio^o TEOJ. 85; íiida Ucebn. 
1898 : 50.1.) «hundert» ; südön dszázan)). 

Mordvin: mordM. éada nhundert)) ( mordE. éado id. (NyK. 
5 : 198.). 

Finn sata (génit, sadan) nhundert)) | észt sada (génit, saa, 
saja) id. | karj. sada (génit, sonn) | vót sata, vepsz sada, liv sada' 
id.; finn sadante- (nomin. -as) nder hundertste)). 

Lapp: Lule cunhtie, cuotie. Pite éűhte (génit. cütSJ, éüohte 
(cuotcj, Fm. cuó'tte (génit, űuó'dej, déli cuotie, őűetie, cüHie nhun
dert)) (HALÁSZ) | téri elitté, kildini éüfl, notozeroi éueht id. (GENBTZ 
Wb. 65.); Svlp. íuotat <(der hundertste)). 

< Osszét-dig. sade, sade, sddií, ujper. sad, sad, kurd sed, 
afghán sal, sil (ihunderts; az ujperzsából: vakhí, szariqoli sad 
= pahl. sat, av. sata- (nomin. satsm), szkr. qatá- (nomin.' -ám) 
(ihundert)), a görög sxa-cóv, lat. centum, gót hund, ófelnóm. hunt 
(Imnterit = ujfelném. hundert), litván sztmtas nhundert)) árja 
megfelelői (HOKN 160; HŰBSOHM. E O . 54; ÜHLEJNB. EtWb. 302;). 

A magy. száz és rokonsága egyike azon finn-magyar szavak
nak, melyeknek árja (iráni) eredetét legrégebben ismerték föl. Mint 
a perzsa nyelvhatás egyik adatát, már JOHANN EBEEHABD FISOHBE 
említi 1768-baű megjelent (iSibirisohe Geschichte)) művében 
(I : 133.). Utána hivatkoznak az árja egyezésre BEREGSZÁSZI a 
perzsa és kurd sad szót idézve (Ihnl. d. hung. Spr. 111. és 121.11.), 
FESSLEE a perzsa alak mellett (usjad») még a bengáli sav, dékáni 
sou adatokra utalva (Gesch. d. üngern I : melléklet), ERDBLYI 
JÓZSEF (Stammverw. 10. 1.) és BESSE JÁNOS (Voyage 87. L), továbbá 
PABEOT, ki az észt megfelelőt az osszéttal (vsaddá)) Eri. No. 28.) és 
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PBOZ LEOPOLD ki a magy. ssáz-íú a szkr. gata-Ysl magyarázza (Tud. 
Gyűjt. 1833, III : 86. 1.). Ujabban foglalkoznak e tárgygyal a 
rnagy. száz szempontjából: PODHOBSZKY LAJOS (Magy. Nyelvészet 
li. évf. 1856.) és MÁTYÁS PLÓEIÁN («száz = szkr. és zend gata, 
ujp. szád, szláv szto; . . . hogy az osztják sat, finn szata s észt 
szadda is hasonlít hozzá' ez nem csökkenti a magyar-árja hason-
latoti); Árja Nyelvhas. 5 ; Pinnít.^ltörekv. 32, 56.). THOMSEN terjeszti 
ki figyelmét először a szónak egész finn-magyar rokonságára, ki
emelvén ebben a s szókezdőnek azt a tanulságát, hogy a szó nem 
az indo-germán nyelvekkel való őarokonságból ered, mely utóbbi 
nyelvcsaládban t. i. "^kanta-vi az alaphangzás, hanem hogy vala
mely árja (indo-iráni), vagy valamely lett-szláv nyelvből; mert 
csak ezekben változhatott az eredeti h szókezdő s-vé (v. ö. szkr. és 
zend (}ata-, ujper. sad, osszót sade, sade, ószláv sütő ,- 1. fent 41.1.). 
Nem ügyelvén e figyelmeztetésre mindamellett ösi indogermán 
hatásból magyarázzák az egyezést CUNO (Skyth. 50.), ANDEBSON 
(Stud. 68, 69.), PBNKA (Origines ariacíE : 65. L), CANON ISAAO TAYLOR 
(1. fent 68. 1.), AHLQUIST S mások, míg TOMASOHEE visszatérve a 
helyes útra határozottan az árja eredetet hangsúlyozza (Wien. 
Sitzungsber. Hist. 01. 117 : 13. 1.). — Máskép kísérlettek meg a 
szó megfejtését BUDBNZ, ki a szláv .suto-ból magyarázta (NyK. 1 6 : 
153.) s HALÁSZ, ki azt a magy. szám «numerusi), szá-nt, szá-mlik 
szókkal családositva ugor *süda, ^sugada ősalakból eredteti, mely
nek alapértelme (irovás, bemetszés)) volna, úgy mint a déli lappban 
a luliM mellett használatos céhké «tíz« = IpFm. cákke, Lule cehkes 
(cahkkaj «bevágás, rovás» a LINDAHL szótára szerint: stuora cekke 
((inagy cekke))) ((száz» (Nyőr 21 : 243—9. ós 341—2.11.). Most már 
általánosan elfogadják a száz szónak s társainak indo-iráni erede
tét, így THOMSEN («f. sata, mord. sada, éerem. sűdö etc. et for allé 
de finsk-ugriske Sprog faelles Laan fra Branisk [Skythisk]: zend 
faía-etc.i); Berör. 75.), STAOKBLBEBG (Irano-Finsk. Otn. 10. 1.), 
SETÁLÁ (NyK. 26 : 405.), FIÓK KÁEOLY (Árják és Ug. 19.), YÁMBÍRY 
(Magy. Ered. 357.); 1. még: Ethnogr. V : 17, 139, 177. 11. 

A magy. száz, vog. sát, sát f > sét), finn sata, mordvin sacla 
töhangzójának egyezése eredeti a-ra vall, mely mellett a hangzó
közi mássalhangzó az észt sada, mord. éada, cser. sMö = magy. 
száz, Pmlp. cuatte (gen. cmde) tanulsága szerint eredetileg rf-nek 
veendő. Ily alakot találunk árja területen az osszét-dig. sade, sada 
s ujper. sad ejtésekben, melyeknek rf-jét tehát a pahl. sat, av. sata-, 
szlö-. p^ata- megfelelők í-jéhez képest régibb fejleménynek kell föl
vennünk, mint a minőnek az irodalom igazolja. Azon körülmény 
továbbá, hogy a mord. sada, zürj.-votják su, illetőleg cser. sudö és 
lapp cuotie alakokban nem s, hanem s, s, c szókezdőt találunk, arra 
mutat, hogy amaz árja nyelvjárásban, mely a finn-magyar nyel
vekre hatott, a szkr. gata- szókezdőjének (g = indogerm.'/cV meg-

Muukáosi B. Árja és kirak, elemok. „,. 
iib 
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felelő változattal s nem s-vel hangzott a szó, a mint erre már 
SBTALA utal (Jom-n. de la Soc. Finno-Ougr. 16 : XVIg. 1.) hivatkozva 
a mord. éura, zürj., votj. éur = cser. sur, lapp coarvve ((horn» 
hasonló esetére is (v. ö. az av. .SÍTS- <(horni) mellett: szkr. Qfnga-
flhorni), melynek töve az előbbi szóéval azonos; 1. UHLBNB. EtWb. 
315.). 

Különös a oszázi) szavának alkalmazása a «nyolczvani) és 
(ikilenczven» számok kifejezésére a vogulban és osztjákban, me
lyekben úol-sat 80, q,ntél-sat 90, illetve 10. nít-sot 80, ar-sot 90 
ugyanoly módon vannak alkotva, mint nqí-lciu «nyoloz)) és (^q/iitél-
lq,u\) ((kilencz», ós 10. ar-jon ((kilencz» (v. ö. vog. lq,u, 10. jon 
((tlz»). Minthogy vog. nol ((orri), q,ntél ((oldali), tehát a vele össze
tett számoknak eredeti értelme : ((orr a tízhez* = ((távolabbi szám 
a tíztől'> = ((nyolczi); «oldal a tízhez» = ((közelebbi szám a tíz-
hezi) = (ddlenczi); szintígy <iorr a százhoz» = (ínyolczvani), aoldal 
a százhozi) = ((kilenezven». Az 10. ar-jon = alsó-szurguti ür/Jon 
kifejezést megmagyarázza a világosabb felsö-szurguti ei er/ jon 
((kilencz)), mely szó szerint: ((egy fölös tízi), tehát mintha ezt mon
daná: ((midőn még egy fölös [hozzájön]: tíz [lesz belőle]»; ar-sot 
((kilenczven)) is így értelmezendő e szerint: «egy fölös [tízzel]: 
száz [lesz belőle]». B körülményes kifejezésmódok is tanúsítják, 
hogy a (ítízi) és ((száz» egy régibb, jelesen a hetes számrendszerhez 
ujabban csatolt elemek. A permi nyelvjárásban eddigelé egyáltalá
ban nincs igazolva a zűrjén so ((száz» szó ismerete, mely helyett 
WnüDEMANN szerint ezt az összetételt használják: das-das ((tíz-tízu, 
Yagy dasjes das «tízszer tíz». Kétes hitelűnek tetszik ÜASTBÉNnak 
az a közlése, hogy a nít-söt, ar-sot az irtisi osztjákban a 80, 90 
számokon kívül még a 800, 900 számokat is jelentenék (Gramm. 
33. 1.). V 

331. Magy. szed - (sz^d Heltai; szed Szatmár-m., Debreczen, 
Szlavónia) (ícarpo, colligo; pflücken, lesen, zusammenlesens (pl. 
nnúnBta zednek tűuissecrol zőlőket)), BécsiO.; (izeep rosakath zeed 
valaii, ErsC.; awyragot zednehi u. o.), megszed- ((carpo; lesen, ab-
lesen, pflücken, sammeln» (pl. körmét megszedem: ((exungulo», 
Calep.; naz liliumnak leuelet megh zedyv, KazC); ((leszüreteli) 
(Palóczság); szediiget-, szédegél-, szedél- (Bars-m.) frequ. (NySz., 
MTsz.). 

Mordvin: mordM. éind'e- ((brechen, knicken, zerbreohemi 
(AHL(}U.), se'nd'e-, éind'er- ((zerbrechen, zerstörenn, sind'eva- ((brechen 
(intrans.)i) | mordB. éind'e- id. (NyK. 5 : 202.). 

< Osszét-tag, sadt'-, sdtt- (infin. -in), dig. satt- (infin. -uii) 
brechenn = balüci sind- (infin. -ag, -ay) ((brechen, pflücken, ((I 
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spalteni) = av. sid- (: hi-siő-yat) - <izerstören» = ujper. gu-sis-
tan (izerbrechen, trennein) = szkr. chid- (prass. 3. chinatti, caus. 
chedayatij «abschneiden, abreissen, reissen, hauen, spalten« 
(HüBSOHM. EO. 55, Pera. Stud. 94; GEIGEE: Bal. 145; GEASSM. 
Wb. 462.), melyek a latin scindo és görög a-/íí^<ü ((spalten» rokon
sága körébe tartoznak (HÜBSOHM. Arm. Gr. 500; ÜHIÍENB. 
EtWb. 95.). 

Már HALÁSZ kimutatta (Nyör 25 : 128.), hogy a ssed- igének 
alapjelentése: «tép, szakít, letörn s hogy a «sammeln» értelem 
ebből úgy fejlődött, mint a német klauben szónál, melynek ófelném. 
klubon, középfeln. klubén másai «zerpíiücken, spalten» jelentésűek 
{v. ö. ((Nekik agakat zeghnek wala, ne\úk wyragot zednek valaki, 
BrsC.; NySz.). Ez alapon ugyancsak ö találta meg a rokon nyel
vekben a szed-nek hangtanilag pontosan egyező párját a mord. 
•sind'e- ((brecheni) igében, melylyel azonban egészen egybetalálkozik 
a balüéi sind- ((brecben, pfiiickeni), továbbá ennek megfelelője az 
osszét stidf- < *sand- (úgy mint osszét-tag. badf-, bcLtt'- (ibindeni) 
= av. bánd-: príES. 3. handayeiti id.; 1. HÜBSOHM. EO. 28.). A ma
gyar alak hű mása a kifejthető régibb osszét alaknak a had, köd és 
•odu szavakban is mutatkozó nd > d hangváltozással. 

332. Magy. szédér (acciis. szedre-t), szeder] (plur. zederiek 
AporC, DöbrC.; séder Nógrád-m., szederje, szödő'rje Eehér-m., 
Earanya-m., szedernye Göcsej, Abauj-m., szödörnye Hegyhát) 1. 
((morum, sycaminon; maulbeeri) (Moln. Alb.), 2. ((erdbeeren (Yiu-
n&n.i\ú); fa-szederj, fái szederj «morum; maulbeere», folyó szederj 
(imorum rubi; brombeere» {k^Gsexe.), földi szederj dfragum; erd-
beerei) (Melius), szeder-fa ((sioomorusi) (Schlágli Szój. 1555. az.), 
•szederjes ((violaceus; violettfarbeni); szödöréncs (Somogy-m.) «földi 
szedem ; szederin (sederény Brassó-m., szederina Balaton-mell., 
szederjén Zrínyi, szederjin) nrubus idseus» (Moln. Alb.), szederjeges 
(Czegléd, szedernyeges Bereg-Eákos) = ((szederjes)) (NySz., MTsz.). 

Zűrjén setör, setör-pu ((johannisbeere, johannisbeerstrauch)) 
(ribes), görd s. ((rote johannisbeerei), os-s. ((bittersüss (solanum 
duleamara)]), pon-s. ((heokenkirscbe (lonicera)i); az ndori nyelv
járásban : (irauschbeere (empetrum nigrum)i); setörja ((johannis-
beeren-i) (setörja in ((johannisbeerengestráuchi) ; WIBD.) j permi 
sétor ((johannisbeere (ribes» ; GENETZ O P . 21.). 

Votják sutdr ((johannisbeere)), si?£Í sutar ((aalbeere (ribes 
nigrurn))), sutdr-pu ((johannisbeerstrauch». 

36* 
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, < Ujper.^tX.^ nemen fruotus, fruotui'-a-yl similis, alias etiam 
jUTdicti, qni in Hindústán frequens ist; the name of a fruit, 
that of the jujube (zizyphns jujuba); az arabban is van; 

,(Xw, »j(Xw ((arbor j ^ dicta» (VULLERS I I : 239.). 

A perzsa y l (ipflaumei) kicsinyítő képzése Lf^y' megvan a 
törökben is s itt bizonyos vad szilvafajt jelez (po^ij ^HKHX'Ü CJIHBS; 
BuDAGtov I : 88.). Ehhez, vagy a zizyphus jujnba galambtojás nagy
ságú, sárgás színű, alma ízű gyümölcséhez hasonló az ujperzsában 
seder néven nevezett gyümölcs, melylyel a magy. szedRr szót már-
MÍTTÁs FLÓHIÁN egyeztette (Észrev. 51.) s melylyel alakilag egyez
nek a (ijohannisbeere» jelentésű zürj. sH'ór, votj. sutár is, meg
őrizvén a hangzóközi í-ben az ujper. á-nek számos hasonló esettel 
igazolható előzményét (1. HÜESOHM. Pers. Stud. 189.). A jelentés
eltérésben nem találunk az egyeztetésre nézve akadályt, ha számba 
vesszük, hogy a természetrajzi nevek terén gyakran észlelhető a 
külömböző fajokra való alkalmazás (így magánál a magy. szeder 
SZÓD ál is, mely: «mauibeerei), «erdbeere» és <ibrombeere»; 1. még 
fent 310.1.) s hogy különösen a magy. kürtvély-\yel egyező baskír 
kürtmali, csuvas köbnél «preisselbeere» jelentésű (1. fent 4í25. 1.). 
A szeder-j, szed&r-je (-nyej végzete azonos az eper, eper-j, epör-je, 
eper-gye, eper-nye szóéval, mely — mint vogul: PV. apévéx, ALV. 
ciprcl, apréx, TV. dprijé/^, dpérjé'/ «erdbeere» másaiból kitűnik — 
elhomályosult összetételnek utótagja, az EO. mü-ré/ (lerdbeeres 
(mü (lerden), piti-ré-/ (ivaccinium myrtillus» (piti ((sehvrarzi)), 
vérti-ré-^ övaccinium vitis ida2a» (verti «xot«), mavé-i'é^ nhimbeerei) 
(mavé (ihonig))) bogyónevekben található ré%, re^ «beere» szó 
(szederj < *szeder-rj; 1. Nyör 23 : 2.); v. ö. ehhez ószláv récJm 
(MiKLOSiOH EtWb. 277.): óbolg. oréhii, ujszlov. óreh, bolg. oréh, 
szerb orah, orosz orech (muss, haselnuss» (s a jelentés viszonyára 
nézve Nyör 29:109.). A magy. szeder-in, szederj-én végzete a szöllS 
ma, tök ina stb. szólásokban szereplő ín (iranke» szó (1. fent 
367.1.). — Sejthető, hogy ugyancsak az itt tárgyalt szeder szó van 
meg a finn siestar, siehtar, észt soster, vót sossar, lív ziistar, vepsz 
sestri-kaine «johannisbeere» (a lívböl: lett Justeri, J'usteres, füstre-
nes <(johanniabeerei); 1. THOMSEN Berör. 280.) = mordvin suksteru, 
sukstoru id. szók utótagjában; v. ö. az elörészre nézve: vogul; ÉV. 
sosi' (tö: sos:(-J, LV. sq,í, KV. sq,si, TV. sgsu «johannisbeerei) = 
ÉO. somsi-réx dschwarze johannisbeere» (vagyis finn siestar < 
*sies-starj. Megjegyzendő, hogy van finn siestaime- (nomin. -ain) 
(ischwarze johannisbeere» = mord. sukStem id. alak is, mely az 
előbbiek mellett talán úgy magyarázható, hogy végzete a perzsa 
seder szónak valamely más, egyelőre nem igazolható -m képzöjű 
változata. 
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323. Magy. szég, szög (accus. szege-t) 1. «clavus; nageL>; 
«cuneus; keil»; ék-szeg dctineus; keil)), járom-szeg n clavis jugalis ; 
jochstecken»; szeges <iclavatus; dentatus, aculeatus; acris, mordax; 
genagelt; zackig; stechend»; szegez- «figo, affigo; nageln, stecken» 
(NySz.). 

Vogul: ÉV. sankw, KLV. sankw, ALV. sonktv <ikeil», senkw-
jiw, TV. sun (ikeilholz, píloekj holznagel». 

Votják 4og, 6og npfloek, nagel (bes. aus holz))) ; eroho-éog 
(lacbsennageli),/corí-cof/ «eiserner nageln; éogal-, cogal- (íaufhán-
gen; einhákeln, mit einem haken zumaehen (z. b. das fenster))), 
éogjal-, dogjai- «stechen, einsteohenn. 

Lapp : téri safike «pflock, zwecke (mit denen das frisch ab-
gezogene feli ausgespannt wird» ; GBNETZ Wb. 82.) | Lule sagges, 
Fm., Norv. sagge (ipflofik; stxieknadel, netznadeb); 'N.saggas «spitz, 
mit spitzem endes (WIKLUND : Urlapp. Lautl. 148; ANEBESON 
Wandl. 109.). 

< Szkr. (jankn- (nomin. -lís) nspitzer píloek, holznagel, 
stecken, pfahl, stachel» (BE. Skr. Wb. 7 : 31.), melyet az óbolg. 
sakü (laat, zweigi) szóval vetnek egybe (ÜHLENB. EtWb. 301.). 

A jelentés tekintetében egyező magashangú magy. szeg = 
vog. sankw, votj. -éog (< *éög) a szabályszerű, árja a = finn-magy. 
i- hang-megfeleléssel pontosan megfelel a szkr. gankú- szónak, 
melynek q szókezdője a votj. ioíy-ban hívebben tükröződik (1. fent 
a száz czikket: 219. sz.). E szerint a lappban is c szókezdőt várnánk 
s azon körülményt, hogy az egyébként kifogástalan egyezés mellett 
itt mégis csak s jelentkezik, úgy magyarázhatjuk, hogy az átvétel 
nem egységes, vagyis a lapp alak olyan árja, vagy valamely más 
közvető nyelvből való, hol a Q már s-vé változott. Gondolhatunk 
itt a finnre; de a. scinke- (nomin. -ki, gen. sángenj «pars culmi 
(stipulíK foeni desecti) terrae adhferens (stoppel))), melylyel BUDBNZ 
a magy. szeg és lapp sagge «elavusi) szókat egyezteti (MügSz.) 
jelentésében távol áll. 

Indogermán nyelvészek (pl. EIOK EtWb. I : 545; MIKLOSIOH 
EtWb. 316.) a szkr. gankú- alapjelentése gyanánt ezt veszik föl: 
((ast, zweig» (v. ö. óbolg. sqkü id.); ezen alapon idevonhatok vol
nának még: mordvinM. éanga^ canga, mordE. sango «gabel, heu-
gabela (PAASONBN : Mordv. Lautl. 29.) == finn hanko id., észt hang 
(génit, hannu) ((gabels (heina-h. aheugabeli), laeva-h. nbootsha-
ken»); v. ö. ezekhez : finn hanka, hangas «griff, haken, ruderpílock, 
gabel)) = észtD. hank (génit, hangú) nhaken, gabel», továbbá még 
az eredetibb s szókezdő megtartásával: finn sanka dhenkel, bügeli) 
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= észt sang, saniias id.; óank, écink (génit, éango, cdngo) ((haken 
(natürlicher); krummer schnabeb) (1. ANDBBSON : Wandl. 209.). 
A jelentésfejlemények itt olyanok, mint a magy. ág szónál (villa-
ág, szlgony-ág «die záhne, zaeken einer gabeL); ágas «vili a alakban, 
ágazó fa))), melynek rokonnyelvi másai: zűrjén vug ((griff, henkel, 
bügeb), cser. ongo (ihenkel eines gefásses» (1. fent 118. 1.). Nem. 
választható pedig el ezektől a másik magy. szeg, szög szó, melynek 
jelentése: ((angulus; winkeb) (három-szeg ((triangulum)), négyszegű: 
((quadrangularis)); szegelet, szeglet, szöglet ((angulus, winkeb); diai. 
szegle, szögié, szegélye ((szeglet, sarok, zug)) ; NySz., MTsz.), hiszen 
ép a villa s ág vonalai alkotják a szöget; a mi ((szögbe szögellik)), 
a találkozó ponttól nézve ((szétágazik)). Ezen magy. szög szónak 
mása az osztják (ÉO., 10.) svm, ((ecke, winkeb) (AHLQU., CASTB.),. 
melynek w-ja lehet akár az árja a-nak megfelelője (v. ö. ÉO. unt 
((bauch)), MMííeradas innere)) = szkr. ánta- ((das innere)>, antrd-
((eingeweidei); ÉO. ugor ((hakenu — osszét cingur id. [a szkr. ánka-
képzése]; 1. eredeti szókban ugyané hang-megfelelést: NyK. 25 r 
268.), akár a magy. ö helyett való, azaz eredetileg magashangú, 
(b NyK 25 : 264. és 282. 11.). — A k a u k á z u s i nyelvek köréből 
V. ö. itt: andi hanqo, karata hanquva ((nagel; olou» (EEGKEET: 
Kauk. Spr. 106.). 

334. Magy. szekér (aecus. szekere-t; szekér Gröcsej, Heves-,, 
Szatmár-, Csík-m.) ((currus, vehiculum, plaustrum, carrus, rheda; 
wagen, karreu)) (társz. ((lastwagen», dgyú-sz. ((artilleriewagen)), 
gönczöl szekere ((siebengestirn))); szekeres Bcurulis; auriga; wagen-; 
szekerez- ((aurigor, vehiculor; kutschiren)) (NySz., MTsz.). 

Osztják: SO. liker ((schlitten)) (GASTE.). 

< Szkr. gdkata- (nomin. -am és -asj, gakafl- (accus. plur. 
-ís a Eigvódában) ((karren, wagen)), gakatíka- ((Wágelcheni) 
(GEASSM.Wb. 1370;BR. Skr. Wb. 7 .-'lO, 11.); UHLENBBOK szerint 
a szó eredete homályos (EtWb. 300.); de talán helyes nyomon 
jár PATEÜBÁHY, midőn benne összetételt sejt (Sprachw. Abhandl. 
1:223.) ezen elemekből: gaha + ritha- (iscythischer wagen». 

MÁTYÁS FLÓEIÁN veti egybe először a magy. szekér szót a szkr. 
gakata-ysl (Arja Nyelvhas. 23. 1.), az osztj. liker szónak pedig 
összetartozását a szekér-rel ANDEKSON vette észre (Wandl. 28.). 
EiÓK EÁEOLYnak abbeli nézetére vonatkozólag (Árják ós ugorok: 
22. b), hogy a szkr. szó ((az ugor-magyar szekér átvétele» 1. fentebb 
93.1. Ott kifejtett észrevételeimhez ezúttal még azt a megjegyzést 
csatolhatom, hogy az esetben, ha a magyarból került a szó a 
szanszkritba, mi okozza, hogy emitt s helyett g szókezdő s a hangzó
közben egyébként kedvelt r helyett lingualis t szerepel. A szkr. 
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alak igen jól megmagyarázhatja a magyart; de nehézségek támad
nak, ha az átvételt megfordítva képzeljük. A Hngualis t = magy, 
és osztj. r megfelelésére nézve 1. fentebb a fazék és nád czikkelEet 
(261. és 354. 11.). Az osztják l szókezdő mint sok más esetben 
(1. fent 342. 1.) eredetibb sibilansból való; a magaahangúaág árja 
a-vel szemben szabályos. — A k a n k á z u s i nyelvek köréből ide 
tartozó szó lehet: &galcukar, cugar «zweirádriger karreno (EEOKBRT: 
Kankaa. Spr. 88.); a s z a m o j ó ds égből: OS. s(mr (ischlitteni> 
(GASTE.) = abakan sor id. (VEKBIOZKIJ 304.). 

335. Magy. szemérem (accus. sgemérme-t,- zőmeerőm CzechC, 
szemiretn Sylv.; diai. szöméröm, szemirem) 1. apropudium, pudor, 
verecundia; schande, scham, sohamhaftigkeiti) (pl. na futás snemi-
rem, de hasznosa; Göcsej»); 2. «pudenda; schamteib) ; szemérmes 
(ipudens, pudieus, verecundus; probrosus; schamhaftig, schánd-
lioh, schmáhlichi); szemerei- (Csallóköz) «sich 8chámen» (szemérli 
magát = «szógyelli magátu ; NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. esérmd, ALV. jésérmá, KV. Ssérmá, KLV. iserém-, 
jlserém, 'PY. jesérém, TV- Isirém nseham, schamhaftigkeit; schande »; 
KV. esérém dschamhaft, sichschámend» (pl, eséréniúal-sam «acham-
hafter menschi), tkp. (igesichti>)i KLV. jisermén, TV. isirméniá.; 
EV. essémawém, KLV. jisémaum, KV. esémq,uvi, PV. jSsémaum «el
szégyellem magami) ; PV. jSsémép «schamhaft, verschámt)) ; ÉV. 
esémta^t-, KLV. jísévitayt-, jlsémayt-, ALV. jfísónitá^t-, KV. esem-
ta;(t-,VY.jSsémta/t-, TV. isemtéxt- nsich schámenii; ÉV. Ssémt-, 
KlN.jisémt-, AJjY.jfísémt-, KV. esémt-, 'PY.jesémt-, TV. isemtépt-
((jmden besohámemi. 

< Osszét-dig. áfsarmi, tag. afscirm nschands, schamn = 
m.fsardma-, pahl. sarm, ujper. sarm, serm ((schami) (innen: 
afghán, balűői sarvi, kurd serm, «scham ii); osBzétfe-fsarmiu^isti 
(isie werden sich sohámen)), bá-fsármi va'id (iwürde beschámt, 
seini), afsarmi-k'anin (dch scháme mioln) (HÜBSOHM. B O . 38, 
139; HoKN 172; GEIGBR Bal. 460.). 

Nem jöhet kétségbe, hogy a vogul Ssérma azonos az osszét 
iifsármi szóval a véghangzónak az av. fiarama- megfelelőéhez kö
zelebb álló s régibb ejtése szerint. Az osszét igei alkalmazást tük
rözi a vogul esem- (ebből: esémt-, PV. jéséviép) igetö, mely Ssérm-
helyett való, a mint a múlt század első harmadában írt Popov-féle 
kondai vogul evangélium írja is : esermovet «szégyenkeznek!) (Mát. 
21, 37.) és eseremtesan nmegszégyeníté öketii (Mát. 22, 34; AHL-
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QuisT kiadásában javítva, illetőleg az ujabb ejtéssel helyettesítve : 
esamovet, esamtesan). A szókezdő magánhangzó elestének fölvéte
lével (1. fönt a rege szónál: 211. sz.) ide vonható a magy. szemirem, 
szemérem szó is, melynek végzetét a szerelem, kegyelem, félelem, 
szánalom stb. lelki érzéseket kifejező szókéval magyarázhatjuk, 
azaz hogy szemére-m, illetőleg a szemérmes képzésből következő 
régibb *szemér-m alakja (e helyett: *szermér-m, ^szemmérm < 
-^szermél-m) nomen verbale alakulat (v. ö. a tájnyelvi szémérli 
magát szólást s az ÉhrC. egy helyén előforduló zemerseg — usze-
méremn adatot; 1. NySz. I l i : 168. l ) . Megjegyzendő, hogy a má
sodik szótag é hangzóját a vog. esérmd, illetőleg osszét dfsarmi 
véghangzójukkal eléggé igazolják. 

336. Magy. szón (accus. szene-t; szén Göcsej) 1. «carbo, 
pruna; köblei) (eleven szén, tüz-szén, parázs-szén «brennende 
\6\i\e)^, ahitt sz'en, holt szén ntodte kohlei)); 2. (dgnis; feuern (pl. 
(ímeg néó sertessem wyztől, zenthSlu PeerC; «sokzor esyk az zem-
ben, gY&koit& &z vyzhen: stepe cadit in ignem, Síspe in aquamu 
JordC); szenes (ikohlen habend, enthaltendi), szenellö, szenelő 
(Balaton-m.) dkandallóa ; szenész- (Székelység) nszenet égetni; 
liohlen brenneni) (NySz., MTsz.). 

Lapp: Pm. ciíZíid (génit, cina^ (ikohlei); cinaid boaldde akohlen 
hiennew), cidna-hítte- nzukohlenbrenneni) (BUDENZ : MUgSz. 290.). 

< Kaukázusi: kürin cevín (plur. cevínarj "kohle)) (za 
cevinar kána «ich habé kohlen gebrannti), cai k'wai cevín «glü-
hende kohlei); ÜSLAR-SOHIBI'NEB : Kür. Stud. 194.). 

Minthogy a magy. szén a régi nyelvben egyenesen «ignisi) 
értelemben is használatos, látnivaló, hogy alapértelme a aparázs, 
V. égő széni), nem pedig a «holt széni), a mint ezt BUDENZ dsötét, 
íeketei) eredetibb jelentésből fejlesztve s a magy. szenny «sordesi), 
vogul sernél flschwarzi) szókkal társítva fölveszi. Alakilag pontosan 
egyezik a hosszú magánhangzós szén (régi szén) a kürin cevin 
(ikohlé)) szóval, melynek szókezdőjét még hívebben tükrözi a lapp 
^idna (ci'na). Sejthető, hogy a kürin cevín a caj (ifeueri) = karata, 
dido, rútul, ezachur, águl, tabasszarán, buduch caj, avar, and, var
kun, kubaei, kaitach, akusa, chürkilin, dzsek ca, Iák cu, csecsencz 
ce ((feueri) = grúz cua, cva d'euer, brand, anzündungn szóval függ 
össze, vagyis (ifeuerigi) értelemmel olyan képzés, mint gesin «hun-
grigi) ettől: gas (chungeri), gilan (ijetzigi), naqan (igestrigu ezektől: 
gila, iqeizU, naq agesterni) stb. (í. ÜSLAB-SOHIBITNEB : Kür. Stud. 
21.). Alkalmilag megemlítem, hogy a mennyiben a mordM., 
mordE. sod «russ, kienrussn = zürj. sa, vot,. su id. szavak alap-
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értelme (inigeri) volna, ehhez jól illenék megfelelő gyanánt a chür-
kilin, akusa cnda-ra, kaitach cuda-r, varkun cuta-ra, kubacsi cuti-
ziv (ischwarzi) (EBCK. 172.) alaprésze. A magasliangú abadziech 
süd'ze «sch'warz» változathoz illenek: finn syU- (nomin. sysi, 

' génit, syden), észt süzi (génit, söe) = lapp: Pite, Fm. caőőa (génit. 
cada), Lule caata (lerlöschte, schwarze kohle» = mordM. éed!, 
morclE. sdd! (ikohle», melyekben a hangzóközi mássalhangzó ere
detileg rJ-féle (1. SETALA: NyK. 26 : 384.). 

337. Magy. szenny (accus. szennye-t) omacula, sordes, squa-
lor; schmutzi), szennyes uBordidus, maculosus, sqnalidus; schmu-
tzig, unflátig, garstign, szennyez- (imaculo, sordido; besudelni), 
szennyit- (Székelység) id., szennyül- (u. o.) ((schmutzig werdena 
(NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. S6-?H,eZ, KLV., ALV., PV. sernél, KV. sernél, TV. 
simél «sehwarz». 

Cseremisz: cserS. .9''eme «sehwarz», sámer/ií- «sehwarz maohen, 
besohmutzen», sememja- (prass. 1. -jam) «beachmutzt, sehwarz 
werdeni), semalge ((schwárzlichi) | cserM. sim, sima, «schwarz» 
(sim-hoc nhermelin)), tkp. ((schwarz-schwanzi)),iuHMHJii>i"a» sohwárz-
lich» (TEOJ. 77—78; NyK. 4 : 379.). 

Zűrjén sim, sim iiscliwarzi) (WIED.). 
Finn liimea cidunkel, unklar, trüb (z. b. tag))), himine- (nom. 

-mi), himmeá id., himmi, kimu ndunkel, dámmerung», himwene-
odunkel werdenö, — licimy (idámmerungi), hamára adunkéi, t rüb; 
dámmerung)), hamad- (inf. -máid) ddunkel, trüb maehen, verdun-
keln)) I észt hdmara (nomin. hamar), hamar (idunkel, trüb, düster; 
dámmerung)). 

< Szkr. gydmd- «sehwarz, schwarzgrau, schwarzblau, 
schwarzgrün»; (fem. -a) (inachti); gyamalá- «dunkelfarbig)), 
gydmatá- «das schwarzsein, schwiLrze, dunkle farba)), ijydmay-
(prses. 3. -ydte) oeine dunkle farbe aiinehmen», f;ydm,ita- udun-
kel gefárbt)) (BE. Skr. Wb. 7 :325—9.), melyet UHLENBEOK a lit
ván szémas (laschgrau, blaugraun szóval azonosít (EtWb. 318-). 

L. BuDBNZ : MügSz. (291.). — Magy. szenny = vog. sernél = 
finn hdmdrd = szkr. gyamald- (v. ö. könny, könny-ü utránei) = 
lanri kyynele- id.; mainy «himmel)) = mord. menet id. ; vagyis: 
szennye < "^szenlye-, ^-szemlye-) ,- a jelentésfejlemónyre nézve 1. fent 
a mocsoK és rút czikkeket (472. és 534. 11.). A cser. seme, sima a 
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képzötlen szkr. gyamd- másai. — Alakilag külömböznek a vogul 
sémél, sernél nschwarzi) szótól a BuDENztöl vele családosított ]|v. 
simi, LV., PV. simél, KV. sémél nrosti), simau (preet. 3. simivés, JiY, 
sémwésj IIes rosteta, ezek tehát rokon nyelvi másaikkal együtt 
(ÉO. sami, zürj. éim, mord. sdmen, cemen (irost») különválasz-
tandók. 

338. Magy. szép (aceus. szépe-t; szop Heltai; szíp Tiszántúl) 
1. (ipnlcher, formosus, venustua, elegáns; schön, sauber, wohlge-
stalteti); 2. nsuavis; angenehmu {pl. zeepyllathw ErsC, szép szag 
Lippai, Gröcsej, Nógrád; szép szagú njószagúi) Baranya-m.); 3. <ibo-
niis; jól) (líez a824* barátom öreg» Moldva;«szép Isten MriveU Szé
kelység ; Nyör 8 :220.); szebb (zepb BöbrC, zeeb Pesti, szepb Moln. 
Alb., szépb Balassa, Lippai; szebb Kalotaszeg, szépebb Vas-m., 
sze^pebb Qömöic-m., szebbebb Qöaaej) npulchrior; schönem; (Gömör-
m.) iijobbi) (pl. mán szebben vein = (íjobban van, kevésbé betegn); 
szépít- (idecoro, venusto; zieren, putzenu; szépéget- id. frequ. 
(NySz., MTsz.). 

Finn hyva, észt hüva, hea, ha ngut, lieb, tauglich, angenehm, 
wohl, •wohl-woUend, nützlich». 

V. ö. szkr. géva- (nomin. -asj nhold, lieb, wert, heilbrin-
gend» f^eva-dhí- «schatzi), r^évia- nhold, heilbringend))); givá-
(nomin. -ás) nheilsam, heilbringend, hold, giinstig; heil, glüokn 
(GRASSM. Wb. 1412—8, 1395.). 

BuDENz {MügSz. 292.) a magy. szép szót a finn hyva-u kívül 
a lapp éabbe, IpP. cabla iipulcher» szóval egyezteti, ámde itt a hb-
nek szabályosan vib előzménye következik s ez alapon WIKLUND 
szerint tényleg: lapp cdbbés (gen. ccibba, -saj nschön)) = finn 
hempeá idieb, hübsch, angenehm» (Urlapp. Lautl. 152.). A finn 
hyvd is csak lígy egyeztethető a magy. szép--pe\, ha ennek vég
mássalhangzóját képzőnek vesszük, úgy mint ezekben : köz-ép (acc. 
közepe-t) = osztj. kütép (imittei) (v. ö. köz, osztj. kut «zwischen-
raumi)); tal-p nsohlei; : v. ö. finn talla, észt tald dsohlei); tör-p-e 
(izwerg; klein, kurz» = (alaprészében) észt tábar (génit, -raj, finn 
tápara iiknapp, kurz» (1. BÜDENZ MUgSz.); ép nganz, unversehrti) 
= liY-jelpijíjV. jelpi-n (ibeilig; stark» (tkp. nganz guti); V. ö. 
jelt- iigeheilt, gesund werdeni), jelpt-, jeltépt- iiheilen))). Egyezik 
pedig alakban és jelentésében teljesen a finn hyva a szkr. c^éva-
szóval, mely ily módon a magy. szép alapjául is tekinthető ugyan
azon végzettel, mely a k'áz-ép-\)Q-n. jelentkezik (vagyis: szép < 
•^sze[v]-ép, *sze[v]e-jpj. •— Y. ö. itt a k a u k á z u s i nyelvek köré
ből: abadzech s'ö, sapszug SSM ciguti) (EEOKBET: Kauk. Spr. 166.). 



MAGYAB SZÓJEGYZÉK. 571 

339. Magy. szér (accus. sz'ér-t) 1. dordo, series; orduung, 
reihei) (pl. «zaiaban liaront' zer fogac valanaki), BécsiC; «azután 
jőt a. szer m&BÓkv&v, szerre «sorra, rendre egymásTitán», Három
szék); 2. (icoUegium, tribus, olassis; körperschaft, klasse, orden» 
(ril. (iAggenalsiitSitio prophétac zéréhen)>i BóesiC.; szerbe állani = 
((közasztal-tartásra", Székelység); 3. ((pars; teil, abschnitti) (pl. 
((ez az én szereméi == ((osztályrészem)). Székelység; ((sok szerrel 
van a ház, a gépi), Baranya-m.); 4. nlatus, frons; piatea, vicus, 
via; seite; gasse, strassei) (pl. buza-szer ((búzasor, búzapiacz», 
ó-szer ((zsibvásár)), jobb szer, bal szer (laz uccza jobb v. bal sora)). 
Székelység, Pápavid.) ; 5. ((raodus, ritus, ratio; art, weise)) (pL 
ez zeruel = ((ezen módon)), EhrO.; chodalatws zerrel = (ics. mó
don)), KeszthC); 6. ((instrumentum; werkzeug, mitteb) {-pl. hám-
szer, mii-szer, orvos-szer, szerszám) stb.; egy-sz'érü ((simplex; 
einfach)), középszerű ((mediocris; mittelmássig)), gyalogszerben 
((pedibus; zu fussi) ; egyszer, kétszer, háromszor (h.-szér diai,) 
(leinmal, z-weimal, dreimab) ; szerint «secundum, ad modum; 
gemasB, naeh der art u. weise», szerez- 1. (ánstituo, conatituo, 
ordino; bestimmen, anordnen, verordnen)) ; 2. ((creo; paro, com-
paro; schaffen, ersohaffen; bereiten», szerkeszt- (íjungo, socio, 
oopulo; verbinden)); szertelen ((ungev^öhnlich, übermassig)), szér-
dék (Baranya-m., Székelység) (lazerezmóny, keresmény» stb. 
(NySz., MTsz.). 

Yogul: ÉY. sir, KLV. sir, PV. sér 1. «art, weise, beschaffen-
heit)) (pl. ti sirél ((so, derartig)), möt sirél ((anders)), mana sirél «in 
wasfiireiner weise?)), q,lné sira ((seine lebensweise)), alné sira ((das-
verfahren bei dem fange der flsche e to ) , sira mustéi ((wie es sich. 
gehört, naoh seiner weise))); 2. ((gattung, geschlecht» (pl. sát sir 
•/ul ((siebenerlei od. sieben gattung fische)), j^um-sir Hmánnlichen 
geschlechtes)), íg,tü/,m sír z/j ((flügelartiges tier, vogel))); 3. <(sitte, 
gewobnheit, volksbrauch)) (pl. mansi sira ti ((dies ist die sitté, der 
brauch des Wogulen))). 

Osztják: EO. sir nsitte, gebrauch, ordnung, gesetz» (pl. sir-
sayat iilta ((der ordnung gemáss seiend, gesetzlich)); AHLQU.), pa-
sir jusna manset ((sie giengen auf einem anderen wege)), arsir 
muset (ívielerlei krankheiten)) (AHLQU. Ostj. Texte 41, 45.11.) | 10. 
sir ((gebrauch, sitté, gewobnheit)), türumsir ((gebét)) (tkp. ((gott-
brauch)); PATKANOV), íissir nsolcher)) ( = Utsir ((diesartig))), mecir 
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(iwie beschaffen?!) ( = met-sirj, SO. mugu-sir iá. (v. ö. mugudi 
(iwas»; OASTR. Gramm. 47.). 

Zűrjén ser ((gewohnheit, sitté, mode, weises ('ser mtó'<(zum 
beispieli), ser kutni, ser bostni dsich gewöhnen, nachahmen», ser-
víl vostini «abriohten, zustutzenu); lol-ser iinaturi), olmös-ser 
debensweise, cbarakter, temperament)), cuzóm-ser ögesichtszug, 
miene, gestalt, gesiohtaausdruck)), tusa-ser (ihaltung, statur, leibes-
gestalt, wuchs)>, ser ni-nog kérni nverunstalten, entstellen)); serja 
«charakterfest)) (WIED.). 

< Av. sarsda- (nomin. -n) (lart, gattung)) = óperzsa durd-
= pahl. sarta-k (sarda-k), párszi sarda <iart» = szkr. gárdha-
(nomin. -as) ((schaar)) (HOEN 291; HÜBSOHM. Pers. Stud. 110.). 

A magy. s^ér s vogul-osztják sir szóvégzetónek hangtani 
viszonylását az av. sarsda-, szkr. gardha- alakokhoz megtaláljuk a 
magy. ar-ánt, er-ánt (ir-ánt) «in der richtung, gegen* alapszavá
nál, illetőleg az ennek megfelelő vogul ür, ur dseite, gegend, rich
tung; art,-weisB)) ( = osztj. Tir <iart, weise))) szónál is, melynek 
további kapcsolatai, jelesen a zürj. ord dseitei), votj. urd (irippe», 
urdás «seite)), cser. ó'rdö, ürdöí «seite», mord. ifdlds «rippe)) stb. 
világosan mutatják az egybefcartozást az av, arsda-, szkr. árdha-
(nomin. -as) «seite, gegend)) szóval(1. fent 138—140. és 133—4.11). 
E hangváltozáa magyarázatánál figyelembe veendő, hogy az iráni 
rd (=av. Tdd) hangcsoport az ujperzsában általában Z-vé változott 
•(pl. av. san>/5a- ((jahr)), osszét sardía, sard, «sommer)), szkr. garád-
(íjahr)) = ujper. sal «jahr)); av. zsvsd-, osszét sdrda «herz)), szkr. 
JiríZ-id. = ujper. dilid.; av. varsd-, szkr. vardh- (iwachsen)) = 
ui-pei. bal-ídan iá.; 1. HOEN 153, 127, ÜHUÜNB. EtWb. 304, 361, 
27.5.1].), mely fejlemény már a azasszanida korban ment végbe 
(1. HÜBSOHM. Pers. Stud. 260.), még pedig tekintve hogy a rd- hang
csoport ugyancsak Z-vé metathetikus hl előzményen át alakúit (pl. 
ujper. pítZ öbrücke)) = pahl. jjw/iZ = óperzsa ^pr&u-, av. peratu-; 
1. u. 0. 263. 1.) valószínűleg akkép, hogy a rd előbb rJr, majd a d-
nek hehezetté való váltával r-vé s ebből Z-vé lett. Megjegyzendő 
még, hogy iráni rd előzménynek egyszerű r felel meg némely mai 
iráni nyelvjárásban is, pl. a kurdban, hol a fentebb idézett av. 
zárad- «herz)) szónak mása: zar aherz)), az ujper. kard, osszét 
•kard nmesser)) szóé: kird és kir, kér (v. ö. még szanglicí kir <imes-
ser»; 1. fent 391. 1.) s épúgy mint az utóbbi esetben a zürj. kört, 
votj./corZ, osztják/caría (leisen)) alakokkal szemben a vogul szó: 
kSr (leisen)), egyeztethető a párszi sarda, illetőleg av. sardda- egyező 
jelentésű szókkal is: vogul-osztják sir = zürj. ser = magy. ssiir a 
magánhangzóknak ismeretes a f-> ^ megfelelésével. 
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A jelentés tekintetében föltűnő, hogy míg a vogul-osztják és 
zűrjén egyezések csak az «art, sitté, gewohnheit; gattung»-fóle 
értelmet mutatják egyezően az iráni megfelelőkkel, a magy. szer
nél a nyelvtörténet ós nyelvjárások bőségesen igazolnak egy erede
tibb értelmet, melynek alapja az «ordnnng, reihe» (ebből fejlődve 
egyrészt: nklasse, orden, körpersohaft, gemeinsohaftn, másrészt 
«seite; gasse, strasseu). Ezt az itt mutatkozó eredetibb értelmet föL 
kell tennünk azon iráni nyelvben is, honnan a magyar szót s tár
sait átvettnek véljük; mert csakis ez adja meg a kapcsolatot a szkr. 
(járdha- dschaari) értelmével, ligymint az újszlov. créda is nseries, 
ordoi) meg (igrexn (=^ óbolg. créda ovices, grex», cseh strida 
(iwechsel, ordnungi), tót crieda «herde», orosz cereda (íreihen, diai. 
«herde»; 1. MIKLOSIOH EtWb. 33. 1.), ellenben bajos az «art, weisei> 
értelemből a «schaar»-féléhez jutni. 

340. Magy. szil, sdl-fa (zyul ZichyC, scyl 1268-ilá oklevél
ben; szi-fa Soprony-, Vas-m.) «ulmus; ulme, rüstholz)); (Borsod-m.) 
dbalsamina)); szilas (lulmarium, ulmetum; ulmenwald)). 

Mordvin: mordB. selaj, mordM. scili (iiilmei) (NyK. 5 : 200.). 
Cseremisz : oserM. sol dulme (Ba3i)»; ücebii. 1892 : 45.), cserS. 

soh (Uéebn. 1898 : 44.) id., Solo (TEOJ. 80.). 
Votják éir-pu dulmei), éir-pu (ücebn. 1898 : 54.) id. || zűrjén 

sir, sir-pu id. (WIED.). 
< Szkr. qalá- (nomin. -á&) jvatica robusta, ein hoher 

stattlicher baum (der zum hauserbau gebraucht wird); baum 
(űberh.); einfriedigung, wall (hierzu mag die vatica robusta ver-
•wendet worden sein» ; BE. Skr. Wb. 7 : 155.). 

Alakilag pontos ez egyezés a szkr. í;tt/á- s az idézett finn
magyar szavak közt. A cser. sol, sole alak o-ja az árja a-val szem
ben olyan mint ezekben: cser. ongo «tűrangel» = szkr. ánka-, av. 
anku- (ihakeni) ; cser. Iwco (ibittem = űnn katke-ra id. = szkr. 
katuka- ((soharf, beissend» (1. fent 108. ós 407.11.); v. ö. még: 
cserM. oba «schwiegervater» = finn appe- (nom. -i) id.; asei. pot 
«késsel I) = finn^ato id.; cser. vostor «ahorni) = finn vahte7'aiá. 
A mélyhangú magy. szil (adj. szila-s) töhangzója úgy magyará
zandó, mint a csiga szónál idézett adatokban (1. fent 202.1.). Ezek
kel szemben a dimin. (-j) képzős mord. seUj, éaU az árja elemek
ben gyakori a --• j hang-megfeleléssel jelentkezik. A votják sir, sir 
hangzójára nézve v. ö. votj. pid «fuss» = szkr. pat (accns. pádam) 
«fuss»; votj. jni'í nspuri) = szkr. path-, pathí- «v7eg», óper. paűi-
id.; votj. pi£-ni nschlinge, dohneö = szkr. pdr^a- (nomin. -as} 
«scblinge, fessel, stricku; a szóvégi r < l változásra pedig: votj. 



574 ÁEJA És KAUKÁZUSI ELEMEK. 

tir (ivoUi) = vog. ta'il, magy. tel-e; votj. mur ((tief» = vog. mü, 
magy. 7né.ly; votj. mar «was» = magy. mely; votj. zir, zürj. aór 
(iwarze)) = finn syíjlfi id., magy. sül, süly id. — Tekintetbe véve a 
szkr. ftttó-nak «einfriedigung, wall» jelentését, idevonhatónak lát
szik még a lappból: téri cíiol, notozeroi cuall (izaun, verhauK 
(GHNETZ Wb. 70.). 

341. Magy. szín (sseny, szén Udvarhely-m.) 1. nsnperficies; 
oheríiáehei) (pl. a víz színe, a mélységnek színe, a fali színén); 2. 
<iexquisitum, optimum rei alioujus; das beste, das vornehmste» 
(pl. szín-bor, szín-must, szín-méz, a néfnek színe-java); színt tart 
vele (Székelység) = «egyenlő magasságú vele»; szin-dltig, szin-
jdrtig (szény(írtig Sízekelyaég) «azinig, szinültig, csordultigi); színei-
(laaquo; eben machen, applaniren» (színeiét «superflcies; ober-
fláche))); ((valamivel egy színben van, egyenlő magas» (pl. szmel a 
víz a parival Zem'plén-m.); elszínél- (Brassó-m.) «elsimít (pl. gabo
nával megtöltött véka tetejét)", le-szinél- dlebárdol (hengeralakú 
fát), a szélét lefaragja», meg-szinel- nagyagos földdel újra bevonja a 
ház földjéti); színes aa parttal egy színben levő (víz)»; szint «tele 
(a gödör vízzel)); NySz., MTsz.). 

< Szkr. sanu- (nomin. -us masc. és -tb neutr.), snu- (ablat. 
snós, instrum. snúná) «das oberste eines dinges; namentlich 
gipfel des berges, des himmels; oberfláohe des wassers, der erde; 
höchster ort» (GEASSM. Wb. 1512, 1606.), melyet ÜHLENBBOK a 
középfelném. sane nsahne)) ((idaa oberste))) szóval vet egybe 
(BtWb. 333.). 

A «forma, figura, facies, vultus, imago)) s ezek alapján a 
«color)) jelentési! magy. szín szó török eredetű, egyeznek vele t. i. 
kirgiz, altáji tatár sin (igesicht, figur, aussehen, das áussere {BTUfsjb, 
<6Hrypa, napj^HOCTB)); BUDAGOV I : 636.), volgai tatár, csuvas sén 
(lantlitz, gesichtzüge, gestalt)) (j[Hn;o, iiepTH irHii;a, oöpasi.; ZOLOT-
niozKij). Különválasztandó ettől a «superficies» jelentésű magy. 
s í̂m, melynek az illető tárgy «alakjához, képéhez)) semmi köze, 
hanem annak dtetejét, felső felületét)) jelzi. Emez különösen ere
detibbnek föltehető szén alakjában pontosan egyezik a szkr. sanu-
szóval az árja elemek a ~ ^ hang-megfelelésével. 

342. [Magy. szirom, szirony (czirom Kiskún-Halas, szirany 
Toroczkó, czirm-a Somogy-m.) «membranacolorata, pellislevigata, 
«olore tincta; gefárbte haut, pergament, bánd aus allerlei)); (ikes-
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kény, színes börszalag, v. börfonál, a melylyel a bundát, ködment 
czifrázzák, vagy a melyből ostort fonnak" (NySz., MTsz.); szirony-
hör dróbör a régieknél, melyet a papir föltalálása előtt írásra és 
festésre használtak" (CzP.)> cirovi-iistor (Kiskún-Iíalas) «keskeny 
börszalagokból font ostor»; sm-mos, azironyos (czirmos Somogy
in.) (iszirommal kivarrt)), szirmoz- «színes börfonalakkal kivarr)) 
(MTsz.). 

E. PEIKEEL MAEIÁN irányítja figyelmünket e szót illetőleg 
(NyK. 26 : 254) az ujperzsa l^^v^ (sirum?) adatra, melynek jelen
tése VTJLLEES szótárában (II : 366.): «corium albnm asperum, ex 
quo balteos conficiunt et quo alligando avibns venaticis ntuntnr». 
Gyanús itt a nagyon is szoros alaki egyezés, mely körülményhez 
tekintetbe véve, hogy a magy. szirony-iay&l alakilag s jelentésben 
egyező szók találkoznak a töröksógben — jelesen : csuvas seran 
(lungegárbte haut, felh), volgai tatár során (ifell zum weissgerbeni) 
(innen: votják suron id.) és sorom Kungegárbte baut (iie oö̂ 'JbjiUH-
HaíiKOJKa; VOSKEESBNSKIJ 105.); v. ö. csagai sirim (iriemen des 
steigbügels)) (VÁMÉ.) S másrészt hogy a perzsa |*r:V'̂  iráni eredete 
eddigelé igazolva nincs, a tárgyalt szók kapcsolatát legalkalmasab-
ban úgy magyarázhatjuk, hogy a perzsa szó is onnan való átvétel, 
honnan a magy. szirom származott, vagyis a törökségböl. 

Különválasztandó e szótól a NyBz. következő adatában iga
zolt szirma szó: nszirmával varrott egyik keszkenő)) (TörtT.). Ez a 
török sírnia átvétele, melynek jelentése az ozmanliban (igoldfadem) 
fsírma ig-i fl goldstickerei, mit goldfaden gestickte arbeit»), a csa-
gatajban : nmit nadei genáhter, biinter teppieh (msToe Hrojiitofi, 
pOfl't paSHOIíB'fiTHaBO KOBpHKa)) ; BXJDAGOV I : 637 . ) . ] 

343. Magy. szó (tő: szava-, plur. szava-k és sz6-k; birt. 
szava-m, szav-uuk stb.; szoua DebrC.; szova-m, ssova-d Brassó-m.; 
szova-k Göcsej) 1. dvox, verbum, vocabulum; loquela, dietio; wort, 
rede»; 2. osonus; stimme, ton)); agg-szó overi verbium; altes 
-woxU, bíró-szó (íjudicium; richterspruch)) ; j3ímas.s;-s^ó «querela; 
klage)); ének-szó «cantus, musica; gesang» ; jaj-szó nlamentatio; 
\véh]ú&gen)); dob-szó, hegedűszó, madá7--szó ; szól- doquor; dico, 
preedico; reden; sagen, verkünden)), saóíttZ- (iloquor; cano; spre-
chen, reden; singen)); szózat dVOx; dietio; sonus; "wort; rede; ton, 
stimme)) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. sq,'W «wort; laut, stimme)): kaj-sq,w aanfruf, 
gebét, hymnus (zu den göttern))), pojk-sq,w <igebet», eri'-sq,w (ige-
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sangi), ?M)ís'-sg,«'nvehklagens tan-saw dsaitentoni) ; mwin «laut 
ton babend)) fsq,wÍ7í Hüúé (dautes weinen»). 

Zűrjén sí nstimme, ruf, kiut; meimmg, votum; gerücM, ge-
redei>; sia "stimmigD, mZ- «eine rede, ein gerücbt verbreitem, 
stas- (isprechen, antworten (auf einen ruf), ausrufen, seine stimmt 
erhebeni); ÍÍ/- "sprechen, sagen, aussprecben, nennens, sus- «ge-
sagt, genannt werden, beissen, sicb nenneni), hJau nspruch, sprüch-
worti) (WiBD.) i permi si sstimme, ruf,lautn; m- «sprechen,sagem 
(GBNETZ OP. 20.). 

Votják m-, Kaz. sü- <isagen, spreoben, eine stimme gebén;, 
nennen, beissen, etw. bebaupten»; mdsk-, Sar. s«/c- (reflex., pass.). 

< Av. saüha- (gátbá-dial. sSfiha-, ít~en(j]ui-) (iwort)), sanh-
(prses. 3. sanhaiti) dsprecben, sagen, verkünden, lebrem) = 
óper. -d-ah- (prres. 3. d-átiyj dspreehen, sagenn = szkr. gds-, cfis-
(prses. 3. cfisati) «aussprecben, nennen (mit dem nebenbegriffe 
des feierlicben, nacbdrücklicben); lob aussprecben, lobsingen,-
gelobeni); c^asa- nlob, preis, gebét; segen, buld» (JUSTI Hb. 290;, 
GBiGEBHb. 331; GBASSM. Wb. 1365, 1367; HÜBSOHM. Pers. Stud. 
219.). Összevetve a latin censao igével (UHLBNB. BtWb. 300,). — 
V. ö. itt még: szariqölí naug (isprichwort, sage», melyet TOMA-
SOHBK (Pam. 893.) az av. (^afűi- igéből magyaráz. 

A szkr. (jq,sa- = av. sanha- alakok nyomán elvárható ujperzsa, 
alak •*'sftw,/; lehetne, úgy mint ujper. (diai.) marin ((mond» =: indogm, 
'^mens- (lat. mensisj ; de másrészt az av. f7/t-nak az ó- s ujperzsában 
/i. is meg szokott feleim, így: av. •/"afíknr- nscbwester)) = ujper,, 
•/vahar, szkr. tsvásar-; av. naonhá- «nase» = óper. naha-, szkr,, 
nása-, a mint az idézett diai. ujper. máiuj mellett is van: ujper. 
moll (imond)) = óper. müha-, szkr. niasa- id. (1. HÜBSOHM. Pers. 
Stud. 219, 214; UHLBNB. EtWb. 147, 223.). Az av. sanha-núi akár 
*sm, akár -^sah (*sayj változata, illetőleg fejleménye alapján 
könnyen nyerhetett a szó,a vogulban sq,w alakot, a mint ez^kitűnik 
a következő adatokból: ÉO. lufi, SO. "tiifi, nsommen) = ÉV. tüw 
id.; PV. koq,sén, TV. kanén «leuciacus» ( = magy. kcszeij) = ÉV. 
kasew,^kasemv id.; PV. jantén «bogensehne» {== magy. id«/j = 
EV. jantew, janteuiv iá.; TV. tiVrén (ibár» = ÉV. tarew, ttjreuw, 
ELV. tönvé iá.; TV. siséü ohasei) = KV. .Hiíivé, KLV. soiwaiá. 
(v. ö. itt: EV. nan «du)) = KV. ?icw', TV. nau, nü id.; ÉO. önti 

spiessi) = ÉV. qutá id.; ÉO. Imiqa-Ü- ((ziiblenu = ÉV. löwi-nt-
icl.;_EO. tan-l- «eingehen» = déli vogul tü-: prius. tüm, tün, prset. 
tus iá.; BO. püfif/él «aeite» és ÉV. pal, TV. pcil id.; mord. jonks 
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(ibogeni) = ÉV.j^ut, EO. jo/ol id.),s másrészt: ÉY. lü, Iww (ipí'erd» 
= KV. lg (tö: IQY;), D O . lox id. ,• ÉV. Iqw, lou dzehni) = Inpp-Pm. 
lo-fe (loklce) id.; ÉV. möwint-^ és müyint- (daeheni); ÉV. raw- «sicli 
náherni) =_ KLV. Í 'Ö; - id . ; ÉV. laiv- (isagen, sprechen» = KLV. 
loq.r- id.; ÉV. t§iv- ((ruderna = KV. iőy, tow- id.; ÉV. püj-- és 
piiu- (ifangeni) stb. Pontos másai pedig jelentés és alak tekintetében 
a vog. sftw-nak a magy. szava-, szó (1. erre nézve NyK. 25 :182—3.) 
és zürj. si, az utóbbi a hangzónak olyan megfelelésével, mint ezek
ben: ziirj. ti dsee)) = magy. tó (tő : tava-), TV. td, ÉO. tü. hiv id.; 
zürj. U «knochen» = ÉV. hno, ÉO. fö; zürj. Ud-ji- <(zahlen» = 
vog. loiüint- id. (v. ö. zürj. íci: iz-ld <imühlsteini) = déli vog. kiiu 
id., magy. hö, t ö : köve-). A m- igei alak (v. ö. av. sanh- = szkr. 
gds- ((spreohenn) eltérÖ hangzója abból magyarázódik, hogy benne 
az elenyészett v nem a szóvégen, hanem hangzók között volt. — 
Különválasztandók ezektől a BuDENztől (MUgSz. 301.) velük egybe
vetett vog. suj, sij (daut, stimmei) = ÉO. sl id. (síjin (ilauti)), 
melyeknek magyar mása: zaj "gesobrei, getöse, das krachen, brau-
sen». Ez utóbbit ugyan MELIÖH az archangelsk-vidéki orosz soíi 
(igetöse, geschreii) szóval azonosítja (Nyör 29 : 149.), de mint a 
zajog-, zajong-, zajául- képzések s a száj (szajgasj mellékalali mu
tatják, e találkozás merő véletlen (1. ÁSBÓTH OSZKÁB U. O. 194—5.). 
További kapcsolatai ezen szónak: finn soi- nsonare, clangere (cam-
pana, tuba), sono strepere, garrire» (oaus. soiita- (dauten lassen, 
láuten, spielen auf einemmusikinstrumente») = l a p p : Jjule Saoja-, 
cuod'd'a- (ilauten, rufeni) (úiiojahte- (dauten lassen, ein instrument 
blasen, pfeifeni)); Pite éúd'd'a- (caus. cűjahte-); Fm. cuogja- (öuo-
jam; eiíus. Guojate-) ; eseiexn. so-kt-, cserM. sa-kt- <dauten lassen, 
ton gebén (öpeniiy, HS^aio mjim»; TEOJ. 79, 75.). Szemben ezek
kel egyeztethető a magy. s^ó-val s társaival, illetőleg az av. sanh-
igével a BuDBNzn_él említett_ finn huu-ta- (prses. 1. huudan), észt 
Mida- (prses. 1. hüan, inf. hüdma) (írufen, tönen, nemien, ausspre-
eben (laute, wörter))), melyekben s, hosszú hangzó akár fi, akár 
V (< j) enyésztéböl magyarázható (1. SBTALÁ : «Über einen ,guttu-
ralen' nasal im urfinnischem) értekezését). 

Tekintetbe véve a szkr. §ráyas- «ansturm, anlauf, stromi) = 
av. zrayanh- «meer)) = votj. zareé, zárig «meer» egyezésekben 
mutatkozó votj. é = av. fíh, szkr. s hang-megfelelést, ugyancsak az 
itt tárgyalt árja szó másának ismerszik föl a votj. sié-, sié- (ige-
lübde tun, geloben (bes. ein opfer), etvF. der gottiieit darbieten, 
"widmen)) (sizam agelübde, versprechung, verheissting; opfer») = 
szkr. gás- «geloben». Az átvétel körülményei itt természetesen 
merőben külömbözöknek veendők, mint az előbbieknél (pl. más 
árja nyelv, v. nyelvjárás, esetleg egyazon nyelvnek más korszaka, 
vagy különnemű közvetés föltételével). Talán ugyancsak e szónak 
gyakoritó képzése (a votj. waw-íZ- «schneiden», dug-d- (taufhörenit, 

Mnnliácfli B. Árja ós líauk. elemek. 07 
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li-d- (izáli]en» stb. képzőjével; 1. BUDENZ : Összeh. Alakt. 22.): 
votj. sié-d- (ischelten, schimpfenn (WiEDBMANNnál: éuzd- id.), a 
mint a azkr. fífea-imk is van (itadel, fluch, verwünscliung» értelme 
az eredeti (ifeierlicher sprucli» jelentésnek könnyen érthető fejle
ménye gyanánt (1. GEASSM. Wb. 1367.); v. ö. itt még finn siunua-
(infin.-nato^, észt smna- {infíw.-naina) (isegneni) és «verwünsohen, 
íluchen, aiisschimpfeni), észt eímista- xsegnen, beglückeni) és dver-
wünschentt (]. PAASONEN: Kielellia. 32.);, továbbá: ÉY. snt- ciseg-
nen; mit zauberspruch verordnenii és (iverwünschen, fliicheni). 
Dy jelentésfejlödéssel azonosnak látszik a finn huuta- (pra3S. 1. 
huuda-n) (írufen, nemien, aussprecbeni) igével a mordvin sud-
(infin. mordM. sudáms, mordB. sudoms) (iverfluchen, verwünscheni), 
mely e szerint a magy. szó rokonsága körébe tartozik,*) a mint ezt 
már BuDBNZ fölveszi (MügSz. 295, 303 ; Összeh. Alakt. 173.). Az 
eredeti általánosabb értelmet tükrözi még: cserem. ,íu.d-, áüd- ube-
fehlen, ansohaffen, verordnenn (tkp. (isageni)), mely mellett: áudal, 
Midal- (ifluchen, verfluchen, verwünschen» (TEOJ. 82.). Kiderül ily 
módon, hogy a magy. szi-d- díluchen, schimpíenn (ebből: ssitok, 
tö : szitka- < *szidko, úgy képezve mint: átok, titok) szintén nem 
más, mint a zürjén-votják sw-, finn huu-ta- igei alapjából ( = av. 
sanh-) alkotott gyakorító képzés. Végül ide vonható még a vogul: 
ÉV. sat-, E.y. sat- (prses. 3. s{ítfi),TY.sat- <(segnen;.v6rwünsehen; 
zauberni) (ÉV. satil, satmil «zaui)ersprucli; segen; fluch») is, me
lyet az árja elemek a <-« a hangmegfelelésével (TV. sa-t- alaprészé
ben : av. sanh-) egészében az itt idézett finn huuta- = mordv. 
sud-, cser. sud- igével vehetünk azonosnak. 

344. Magy. sző: zw (imamulusi) (Schlágli Szój. 1374. ez,; 
SzAMOTA magyarázata szerint: «talán: morellus = , subfuscusn). 
(leijiii eeu colorisu (1299-iki oklevélben), ((equum suum zeuzar co-
lorisi) (1347-iki oki.; = sző-ssár,- SZAMOTA: Schlágli Szój. 62.1.). — 
szőke (zeweke, széke EMNy.; szőlke Eépcze-vid., Vas-, Zala-, Ba-
ranya-m., Gömör-m.; szülke, Göcsej; ssöjke Üdvarhely-m.) (isuhal-
bus; gmVi^, szökés Bsubalbidus ; graulichi), sMMZ- ((subalbus fio; 
grau werdeni); szőkéll-ik (Székelység) «szöke színt játszik, szőkére 
hajlikI) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. ml, süli, éülin (lösz; grau (v. haar» ; süli üt 
(igi&ues ha.a,i'», süliü punkép «grauköpfig»); sulw- ((grau werden» 
(atém sülu'és (ímein haar ist grau gewordenn), sülit-: suUtivi at 

*) PAASONEN (Kielellis. 33.) ezt a mordv. sud- szót a finn sota, 
észt soda (ikrieg, kampf» szóval rokonítja. 
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(igrau gewordenes haar», punkém jol-sülitairés nniein haupt ist 
grau gewordeni) | KLV. éul «graue haare (cíî Hiia)) ; pcínkéui sülné 
telentaii (ímein haupt wird grau, ocÍJ^eeTiji)), éuU'fi «grau» (snlin 
M, aidux), éidt-, sulit-, sultent-: jel-éuüawm, -itawm, -tentauvi (lich 
werde grau (clsfl'Jbio))) | ALA''. sül <(graui) (sül poükj, sülirí, id., Mt-: 
peügém jel-sültaus «mein haupt ist grau gewordeni> | KV. sölén 
(igrau)), söltuwés «ist grau geworden» j PV. áülifi; sült-: jel-sültau-
sém (lich tain grau geworden» | TV. cöl «grau, graue haare» {cölne 
ujiisém «ieh bin grau gewordeni)). 

< Szkr. (}yavá- (nomin. -ás, fem. -IJ (ibraun, schwarz-
braun, dunkelbraun; braunes rossi) -~ av. syava- (ischwarzi) 
(tulajdonnevekben, mint: Syav'-arsana- Bschwarzer maniu), 
Syav-cispi-: utórósz: aspa- (ipferdn) = pahl. siyak, siyah, man-
daei X''1í<''D, ujper. sM/3/i (innen : kurd, hslíiéi siyah), szamnam 
süah, osszót sau, vakhí .m, szangliöi sói (isohwarz»; szkr. qavlla-
(inom. propr. eines mannes» (GEASSM. Wb. 1416; BE. Skr. Wb. 
7:329—30; HOEN 168; HÜESOHM. EO. 55, Pers. Stud. 78.), 
mely szót ÜHLBNBEOK (EtWb. 318.) az óbolg. sivü (igraui), litván 
szyvas (ischimmelfarbigi), óporosz syvun (igratii) szavakkal vet 
egybe. 

Jelentésben és alakban pontosan megfelel a vog. inl, snl a 
magy. szöl-ke alaprészének (1. a magánhangzókat illetőleg: NyK. 
25 : 264. s fent a sör ós köre czikkeket) s mindkettő egy szkr. 
^gyávala-íéle képzésből magyarázható,"**) még pedig a magy. alak a 
szokásos a ~ ; hang-megfeleléssel. A régi magyar ssö inkább a 
képzőtlen árja gyáva- másának, mintsem a szöl-ke töve kopott vál
tozatának tekinthető, számbavéve, hogy egytagú magyar szók vé
gén a l nem szokott enyészni (v. ö. fül, ól, szél, sül, hal, hal atb.). 
A jelentés eltérése a (idunkeli) alapértelem külömbözö alkalmazá
sán alapúi, a mint a szlávságban is .(igrau>» az árja szó másának a 
jelentése; v. ö. itt még: szkr. gyamd- «8chv?arz» ós oachwarzgrau, 
schwarzblau, schwarzgrün» = litván szifmas (laschgrau, blaugrau» 
(1. BE. Skr.Wb. 7 :325. ós UHMNB. EtWb. 318.). A szoros jelentés-
beli egyezés alapján még tetszetősebb színben mu.tatkozik a magy. 
sző, szö-ke szónak szlávságból való származtatása (1. ily nézetemet: 

*) V. ö. erre nézve: szkr. baliu-ld- nvieli) (hahú- id.), madliu-
Id- ((süss» (mddhu- id.), bhwiala- «furohtbar» (bhwuí- id.), ^Iva-ld-
(debendig)) (gwá- id.) stb,; 1. WHITNEY : Ind. Gramm. 428. c.s 
446. 11. 
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Ethn. 8 : 26.), hol t. i. óbolg. sivű, ujszlovén, bolgár siv, szerb siv, 
simlj, oseb sivy, lengyel siwy, felsö-szorb syvy, alsó-szorb syvik, 
kisorosz syvyj, sj/í7a/c, nagy-orosz sivyj ograu, schimmelfarbigi) szók 
találkoznak (1. MIKLOSIOH : EfWb. 297.). Ámde a vog. sül, éöL <(grau» 
s a magy. szol-ke -változat ezekkel szemben eredetiséget bizonyit s 
másrészt a szláv sivü alak nyomán a magyarban inkább ^s^?/,, 
•^sm-ke, vagy "^^szi-ke (v. ö. fincze = óbolg. pivínica) hangzást 
várnánk, holott a szőke még Tiszántúl sem hangzik így (noha itt: 
hő = bü, lő = lü, kő = kü stb.),"*") a régi nyelvben pedig a szó 
alakja: szé-ke. — Az árja syava- szóval függhet egybe mint képzés 
a következő lapp szó is: akkalai sevn (ifinsternisss kildini sievned, 
notozeroi sroréeí ((dunkel, finstern; akkalai sevnade- dfinster wer-
den» (GENBTZ Wb. 92.); Lnle séuniis öfinster, dunkel», seunete-
(ifinster werdeni), .siwniíí «fiinsterniss, dunkelheit)); Yúe siudnés, 
(praed.) saudnat «finster, dunkel», saiidnet dfinsternissi) ; Pm. sevd-
njis, savdnjad (HALÁSZ), melyekhez v. ö. székely szö-nye ((szürkés
fehér (juh, berbécsi); MTsz.). Megjegyzendő még, hogy a vog. éiil, 
magy. szöl-ke alakokban tükröződő árja ^r^yavala- mása lehet a 
köztörök cal, kirgiz sal ((grau (v. haar)i) szó is(eh. •'^eaí; 1. BUDAÖOT 
I : 462.), mely (valósziníileg innen átkerülve) megvan a perzsában 
is (JLss.) 8 a kaukázusi ud nyelvben is: caí ((grau, weisshaarigi)' 
(SoHiEFNBE: Ud. Stud. 88.). 

345. (I.) Magy. szunnyadj szunnyad-ik (zunodoz MünchO. ^ 
szunyod ACsere; el-szúnyod-ik Székelység) ((dormito, dormisco;, 
schlummeru)) (elszunnyad- ((obdormisco; einschlummern»), szmy-
nyadoz- frequ.; szuny-: elszunytam (Vas-m.) «elaludtam»; szunyái-,, 
szunyái- (Háromszék), szunydkul- (Őrség) ((bóbiskol, szunyókál», 
szunyától- (Gömör-m.) id.; szundikál- (szungyikál- Mátyusfö Ide) 
sí!ítn(iíí-(Csallóköz), ssiindííro^-(Szatmár-m.) id.; szunnyaszt- (oo-
pio, soporo; einsehláfern»; szundi (Brassó-m.), SÍÍIÍKÍ/Í (Székelység), 
szunyák (Háromszék), szunyáta (Csallóköz, Heves-m.; sunyáta 
Szatmár-m.) ((somniculosus, somnolentus; schláfrig, verschlafen» ;, 
((aluszékony, álmos, tunya, rest» (NySz., MTsz.). 

Zűrjén : permi sunal-, sunaé- ((schlummerni), sunaési- ((sohla-
ferni) (WIBD.) ; sunjal- (íschlummerni) (GENETZ O P . 22.); sunist-
ííein Bchláfchen macjhem) (KOGOV). 

*) Csupán Göcsejben van: szülke; de ez nyilván a szürke-
analógiái hatása alatt keletkezett ejtés. 
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(II.) Finn huapee- (nomin. huove) <ileichter schlaf, sehhim-
mer». 

< Szkr. sz;tí|)-(prícs. ^. svápiti, svápati) «schlafen, einschla-
feni) = av. x'""P'> pabl. ;x''<'/- id. = óbolg. sup- (iníin. süpati) 
id., latin ?öp-io ((einschlaferni) atb. — Sizkr. svápna- (nomin. -as) 
(I schlaf, traumn (svapnay-, prajs. 3. -yate dschlafen woUen, 
sohláfrig sein))) = av. f-a/na-, pahl., ujper. ;/"áb «schlaf» (ujper. 
yvábidan ((schlafen») •— kurd •/évin, yavn (ischlafi) = örmény 
/ĉ itm ((schlafi) (k'un-e-7n (íschlafei>)i göx.mvoQ, \ÍÚ. sonmus, litván 
scipnas, óbolg. sünű atb. (GBASSM. Wb. 1625—27; BB. Skr. Wb. 
7 :1431—33; HOEN 107, 110; HÜBBOHM. Arm. Gr. 1 : 5 0 4 ; 
ÜHLENB. BtWb. 354—5.). 

BuDBNz az idézett finn-magyar szó egyeztetésében (MUgSz. 
316.) kiemeli, hogy a magy. szuny- (szunyái-J hangzójának hosszú
sága, iigyszintén a nny a szunvyad- képzésben az elenyészett v 
maradványa, minélfogva egybefüggönek látszik e szavakkal még a 
finn huopee- (<. huopeho-) ia, mely szó pedig nyilvánvalólag igei 
alapból való képzés (1. BuDENZ: Összeh. Alakt. 194.) s udormiren 
jelentéssel fölvehető ^Imopn- elörészében híven egyezik a szkr. 
'iváp- = av. x^<^'P- «schlat'en» igével. Igen természetes ezek után a 
föltevés, hogy a magy. szknii-ál-, szwnny-ad- alaprésze ia összefügg 
a szkr. svápna- képzéssel s meg is találjuk a magyar szó alakulatá
nak magyarázatát, ha figyelembe vesszük, hogy itt inélyhangú szó
ban ny (n) szerepel, mely eredeti értéke szerint bizonyára nem 
puszta n, hanem '/y, vagyis magy. szunyái- = permi siinjal- a de-
nominativ -j képzővel (1. BUDBNZ: Összeh. Alakt. 129—145.), 
szmvnyad- < *szunn-jad-, úgy mint árjád- = árad (ebből: ár 
(iíiut»), kórjadoz, terjed- (ebből: térj, hírjeszt (1. BALASSA-SIMONYI: 
TüzMNy. 456—7.). 

Nem tartozik a magy. szunnyad- rokonságához a BuDENztöl 
ide sorolt: osztB. sunlt nruhig, quietus (IIOKOÜHÍÍÍ)", melynek adott 
jelentése félreértésen alapúi; a mennyiben az orosz iiOKOünMit 
nemcsak (iruhig». hanem szorosabban <ider verstorbene, selige» s 
hogy VoLOGODSZKunak ez adata éppen az utóbbi értelemre vonat
kozik, mutatja a HuNFALVYtól idézett példa (NyK. 11:120.): ámítiit 
itsi <(a halottat ábrázoló fabáb, a melyet a nök étetnek». AHLQUIST 
szótárában ez adat a következőkép fordál elö: sofitjot upuppe 
zum andenken eines verstorbeneni). Szintilyen értéktelen adat 
a BuDBNztöl rokonitott cserM. sanalt-kej- nobdormiscerei), mely 
a cseremisz bibliafordítás nyomán van igy értelmezve (1. NyK. 
4:377.); TEOJIOZKIJ szótárában: mnalt- (iníin. -?'.s9 <iflyMacT(íii» 
'(= (iman glaubt, meinti)); Y. ö. sankalhn «Br.!,ii;yiri.iBaio« ( ~ niob 
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eríinde, ersinne»), sanékalas (iBWíyMHBaTbi) (= (lerfinden, ersin-
nen»), saniktas «B036yjKííaTi) JíyMyi) (= (leinen gedanken er-
weckeni)) és tatár sana- «für etw. haltenu. Itt említem meg, hogy 
a magy. szuny- a mennyiben uszemet liúnyni» értelmű (szunyni 
megy = «húnyni [a bujósdi játékban a kereső, míg a többiek 
elbujnak]» Soprony-m.; szimyós ((bujóadii) Vas-m.; beszomni = 
((behunyni [szemet])); MTsz.) a huny- és szuny-, szunnyad- egybe-
vegyítése. 

346. Magy. szül- (zyl JordC, ÉrdyC, KulcsC.) ((pario; gigno, 
geno, genero; gebáren; zeugen, erzeugen )>, szül-ik (Kassa-vid. 
Hunyad-m.) ((geboren werdeni) (pl. egyik gyermeke most szült; 
minden emher szülik valamire), szület-ik id.; szüle (szilé Somogy-m.) 
((parena, genitrix; eltern», ŝ üZi/ce (Baranya-, Tolna-m.) ((öreganya; 
nénikei); szülét- (Borsod-, Arad-m.) ((gebáreni) (pl. gyereket szülét, 
kopókölyköket született); sziilettet-ik ((geboren werden)); szülemény 
((fetus, partus, proles; geburti), szülemér (ErdyO.) (iprogenies; 
abkömmling)) (pl. akegyonak zylemeery. progenies viperarum))), 
szüleml-ik (Vas-m.) (ímeglesz)) (pl. lassan szülemlik; NySz., MTsz.), 

Yogul: KV. süléml- «gebáren, kinder erzeugen u. erziehen 
(pOSHTB, pOCTHTt fl'ÍJTeŰ))), 

< Szkr. sü- (prses. 3. súte, súyate, süyati, savati, sauti) 
((gebáren, zeugens; su- (nomin. sús) ((erzeuger, erzeugerin, ge-
bárerin, mutter)), s-SsS- ((gebarende)), sütá- «geboren; belebt)); 
(masc. -ás) nsohn)); sútu- (nomin. -iis) (ocliwangerschaft, tracht)> 
(GBASSM. Wb. 1652; UHLBNB. BtWb. 339.). 

A magy. sziü-, szil- a szkr. súte, súyate alakokhoz képest 
alkalmasan magyarázható gyakorító képzésnek s szintígy a yogul 
süZe-mi-alaprésze; így alakilag: szül- < "^szujl- (v. ö. magy. tüz 
((feuer)) =osztj. tüt, tut, SO. tüget,YOg. taut). Gyakorító -nd képző 
fölvételével ide tartozónak látszik a finn synt-y- «geboren werden, 
erstehen)) (innen: synt-y (igeburt; erstehung, herkunft)); synnytta-
((gebáreni)) szó is, melynek -y-je reflexivum. E végképzö nélkül 
való egyező alakok a lappban: téri santi-, kíldini sonte-, akkalai 
sondo-, notozeroi sotte- ((geboren werden; entstehen, werden ; ge-
schehen, erfüUtwerdeni) (kild. sant ((fruohti), akk. sant ((geschlechti), 
sontom ((fruchti), kild. sentmus ((geburt, pflanzei), santte- ((gebáren; 
hervorbringen, erzieheni); GENETZ Wb. 78.) = Svédlp,. sadda-
(WIKLUND: Urlapp. Lautl. 248.), Lule sadda- awerden; geschehen; 
waohsenn (sadduo (ifrucht»), Pite, Pm. sadda-, déli sitté-, sette-, 
kitte- id. Hogy emitt a reflex, képző nélkül is intransitivum a jelen-
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tés, a tőszó értelmének e részben való határozatlanságán alapszik 
(v. ö. magy. szült (isie hat geborem), de a tájbeszédben egyszers
mind: (lis't geboren wordenw ; szintígy: született «ist geboren -wor-
deni); de a tájbeszódben még :̂ «sie hat geboren» ; 1. e jelentós 
magyarázatát fentebb 280. 1.). Úgy látszik a szkr. süná ögebárendei) 
mása a votják m£, Sar. évé ezekben : 4nz ataj <(grossvater (mütter-
licberseits)i), iwá'íin«j dgrossmutter (müttorlicherseits)», -éu^ apaj 
(igrosstante (mütt. seits)», éuí-muH noheim, vetter» = ziirj. coí, 
cőz (loheim, mutterbruder)), cöí-iú (itante» (WIED.) = cserem, cüóii 
((onkeli) (mttterlicherseitsi) ; TKOJ. 74.) = mordE. se-: nó-ataj 
(láltervater)), nc-avaj (láltermutten), mordM. Hc-iiia «grosevater 
(mütterlicherseita))), iS-ava «grossmutter (mütt. seitsi); I.PAASOHEN: 
Türk. Lehnw. im mord. 52. 1.). A jelentésfejlödésre nézve itt igen 
tanulságos a magy. szül-e (ieltern» (tkp. (idie gebárendei)), mely az 
ország nagy részében (Iöreganya, néni, nénike)) értelemben hasz
nálatos. Összefüggő lehet ezekkel a következő zűrjén szó is : cM-
((geboren werden, entstehen, wachsen» (e'uü- ((gebáren, erzeugen, 
hervorbringeni), éuSal- ((keimen»; A¥IED.) = permi cuí- ((geboren 
werden, waohseni), cuáti- ((gebáren» (GBNBTZ OP. 18.). 

347. Magy. szür^: ifsir: grisiiis» (((grau» ; Sohlágli Szój. 
1249. sz.), iizyr: griseusu (Beszterczei Bzój. 685. sz.), sziir-lúd 
(Nógrád-m.) ((hamvasszürke lúd; aachgraue gansi) (MTsz.; SZINNYBI 

NyK. 29: 165,). — szürke (ze/irke EMNy.) (deucopbíBUS, fnscns; 
braun, dunkelsohwarzD (NySz.), helyesen: ((graii» Csötétszürke 
((dunkelgraui)); szürkül- ((fuscatur, vesperascit; esgraut, dámmert», 
sziirkéll-ik ((fuscor; grau scheinem) (NySz.), 

<Kaukáznai: caecsencz siri ((grann (SOHIBFNBB: Tschetsch. 
Stud. 58.). 

Pontosan egyezik a magashangú magy. szűr-ke alaprészének 
légi szir ejtése a csecsenoz siri ngrau)) szó alakjával; ellenben 
melyhangúságánál fogva különválasztandó tőle a BuDBHztöl(MügSz. 
311.) egybevetett lapp ('wo7Te (ícaniis», valamint bizonytalan szó
kezdő mássalhangzójának eltérésénél fogva a permi %OT Bgrani) 
idetartozása (GENETznól, OP. 19: csupán .fói'ij ((unreifi); WIEDE-
MANNnál: gor ((grau, graue farbe; unreif, unreifeu; j'on^f ((blume, 
bliite))). Megjegyzendő, hogy a perzsában is van: »j^ ((coloris 
cinerei in nigrum vergentis Oípius vei miilus, vei aainus, linea 
nigra a oirro verticis usqtie ad caudam distinotusB {VULLBRS I I : 
346.), melylyel a szar-ka szót MÁTYAS FLÓRIÁN egyezteti (Észrev. 57.). 
Evvel egészen egyező hangzású: 10. sur (ígratiD (CASTBÉN); továbbá: 
kisorosz sur, oláh sur ((grau», szerb sur ((ferruginens», horvát. 
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szerb surkast «graulieh», hoxv. surkac (ibraunschimmel»,ujszlovén, 
bolgár SMri deucophaíus)) (MIKLOSIOH: EtWb. 329.); v. ö. perzsa 
^^yM nruberu (VÜLLEBS U. O.). A törökségben is van: volgai tatár 
soro, kirgiz sur (igrau; grauachimmel (pferd)i), surala «grau-sche-
ckigi), altáji tatár sur-at (ischimmeli) (at npferd»), csuvas sgro 
«graui). Mindezek mélyhangúságuknál fogva a magyar szür-ke 
szóval nem egyeztethetők. 

348. ••'Magy: szűr^ (siyr lía.zG,; SLCCUB. sdir-i) «gaunacum, 
gausapina penula; zottiges kleid, oberldeid, oberrock» (NySz.), 
((durva daróczposztó s ilyen kelméből készült felöltői) (BALLAGI); 
hohaj-szür nzottiges zeug», törlö-szür «wischtueh», szűr-kankó 
((szürkabát, szűrbekeosi) (NySz., MTsz.). 

< Kaukázusi: avar sughúr (plur. suíjliral) ntuch)) (stighral 
cayá «tuchroek»; TJSLAE-SOHIEFNBE : Awar. Stud. 134.), dido 
siignr ((tucb (zur bekleidung), woUenes zeugi) (EBOKBRT: Kaukas-
Spr. 141, 157.). 

A tüz = SO. tughét ((feuer» magyar nyelvtörténeti hang
változásával magy. szűr = avar síu/hur. A horvát, szlovén surka 
((bauernrock)), surina, surinac id. talán inkább a magy. szűr, mint
sem a sur (ibraun, blass (v. der farbe), dunkelgraui) szón ala
púinak. 

349. Magy. szűz (accus. szüz-et; zetoz EhrO., zyz JordC, 
YirgO.) 1. (icastus; keuschs (pl. {iziz Maria)) VirgC, «vala ez prior 
ziz elmeyeben es testeben); 2. ((virgo, innuba; jungfrau, jungfern ; 
3'. (ipurus, vacuue; rein, unvermisehti) (pl. naz féld, kybSl Adam 
zeiezteteék, zepletelen vala es zyz)) ÉrdyO.; szűz étel ^ «sovány, 
bojtos, zsírtól tiszta ételi), szűz föld (ímelyet eke még föl nem 
szántott))); szüzei, szűzi «virgineus; oastus, immaoulatus; keusoh, 
züohtig, unbefleckti); szüzesség, szüzség (ívirgmitas, castitas; jung-
ferschaft, keuschheiti), szüzetlenscg ((u.nkeuschheit)); Sí;feZ-.• zizlce 
zep zemek (NagyszO.) (ikeusch glánzende schöne, augeni) (NySz., 
MTsz.)-

Yogul: KLV. sis: áés oqj (íjungferi) (ii,tJiKa; tkp. ((reines 
mádcheni)). 

fürjén söj, so^ (írein, klar, ungemisoht; reine flüssigkeiti) 
(ma-sö3 flbonigseimi)), sög- (isioh abkláren, söged- ((abkláren, ab-
steben lassen, prácipitireni), sögtí-ii., sögas (ibodensatz, nieder-
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schlag, abgesetztes)) (jőL-s. dsahnei); WIED.) | permi sög őrein, 
klar», SÖ3 (isioh abkláremi (GENBTZOP. 21.). 

Votják éu,<fal- (Sar.), Glaz. Miial-, Kaz. éüéal- «reinigen, aus-
reinigen, ausputzenu, su^aúk-, suéaik- (írein werden, sich rei-
nigeu)). 

< Szkr. (puidhá- (nomin. -ás) «rein, lauter; rein, heilig 
(von göttern); rein, schön (von liedern)» ; «rein, fleckenlos, 
fehlerfrei, riohtig bescbaffen, woran nicbts anszusetzen ist; ohne 

. allén zusatz, ungemisobt; einfacb, bloss», ettől: gudh- (pross. 3. 
(l'údhyatij dwird reinn ((;odliayati, (}undhati, gmidhayati areini-
genu) I av. sudu- (nomin. -usj «reinigung, ausdreschiing des 
getreidesi) (GIÍASSM. Wb. 14(33; BE. Skr. Wb. 7 : 251; JTJSTI í lb. 
295; ÜHLENB. EtWb. 313.). 

A magy. szííz vógmássalhangzója, mint a zürjón-votják meg-
•felelök 5, i űiásából következik, az iráni cJ ( = szkr. dlij fejlemé
nye ; i, ű hangzója pedig akár a i; hatásából is magyarázható (v. ö. 
votj. suéal- és éüéal-, zürj. sog és sög). A ssiise-i, szüze-tlen (e h. 
(e h. szüz-telen) képzések alapjában mutatkozó tőhangzó az árja -a 
(szkr. giiddha-J, mely itt iigy maradt meg, mint az árva, csiga, hőre 
s több más szóban. A vogul tséá hangzója nem szabályos meg
felelés az árja a-hoz képest, minélfogva a külömlien is csali kis 
területen található szó permi jövevénynek tekintendő. Kérdés, 
vájjon nem ugyanez a srs szó, mely az énekek sitii vg,-/, kami vg,-/, 
illetőleg stí's (íZ?i, kami (}ln ((ezüstu jelzésében fordul elö (v. ö. sd's-
ani, kami-ani Vog. Népk. Gyűjt. I I I : 260., melyben ani ((tányór»), 
mi szerint SÍISJÖZM <(íísí̂ ía eziisti) volna, úgy mint ÉO. sül-vpi «sil-
ber» (tkp. (íreines metalli) ; sH nrein, dünn, flüssig» = ÉV. s'díj 
id.). Megvan e szólás az irtisi osztják énekekben is ily alakban ; 
tii-vay^, kam-VLix (PATKANOV), melyben tií = vog. sM a sűrűn igazol
ható s > í (ill. s > í) változással (1. fent 251. L). Azon körülmény, 
hogy emitt a szónak hangalakja külömbözik az 10. SCMÍ, setú, SÓ. 
sint (ilindenbasti) ( = EO. mis, süs, ÉV. saús, éés id.) szóétól, nyilván
valóvá teszi, hogy midőn az éjszaki vogul énekekben sds mellett 
séns változat is találkozik, ez csak az ismert sens, seé dindenbasti) 
•szó váltakozó alakjainak (v. ö. ÉV. sBnéém 1. sz. birt. ós sSsniil 
ablat.) analógiái hatása, voltakép pedig a két szónak egymáshoz 
semmi köze. A si's vq,y, éí's nln igazi értelmét a hagyomány már 
nem ismeri; de telíintve, hogy a éojiér nln, kami (Jln változatban 
az első a finomabb, az utóbbi a silányabb ezüstöt jelzi, igen föl
tehető, hogy a éílé §ln, kami (Jln szólásban is .sy's q,ln = lítrpér 'Jln, 
vagyis a finomabb ezüstnek elavult kifejezése. így ÉV. si's - - KLV. 
•éei ((unbefleckt, rein» = zürj. síig (irein» = magy. s.zü.^. 
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350. Magy. táj (aeciis. tdja-t) «vicinia, vicininm, confiniuna^ 
districtus; tempus; gegend, umgegend; zeit» (pl. nJerusalem 
tayarií), «Sopron ía7'm», «háza tó/a», «az egész fold íá/ai)^, íájaití, 
táj ott, táján, tájban «circa, oirciter; nmber, um, gegeni) (pl. a a vá
ros tájait: in vicinia tirbis»); tájék dtractus; tempus; gegend, lage;: 
zeit» (NySz.). 

< Av. da^^yu-, ianhu- (nom. -us) «gati, bezirk,-landn, 
óper. (nom.) dahyaus ((gegend, proyinzi), pahl. dahyu-: dahyu-
2)at (= av. dar'űm-paiti, örmény dehpet, pazend dehvad) (ilandes-
herr, herr der provinz» = ujper. dlh, dili, pazend deh ((dorfn; 
az ujperzsából: afgbán dili, balüci dili, déli (dand, gegend» 
(JTJBTI Hb. 144—5; HÜBSOHM. Arm. Gr. 139; HOEN 131; GEIGER. 
Bal. 448.). 

A magy. táj és av., pahl. dahyu- értelmi egyezése mellett a. 
szókezdőben mutatkozó hangbeli eltérés az alább tárgyalt tíz, 
tehén, teg-nap, törvény és tiszt szók ugyanily esetével igazolható. 
A táj-ék képzése olyan mint a, faz-ék-é (1. fent 260.1.). 

351. Magy. ták «folt (csizmán, börszerszámon, ruhán); ki
szakadt talpú bocskorba v. csizmába tett, de oda nem varrt bör- v.. 
posztódarab; íleok (am stiefel od. am kleide); eiii stück ledér oder-
tuch, welehes statt eines fleokes in den stiefel oder riemensehuh 
auf die zerrissene sohle gesetzt wird ohne hingenaht zu V7erden» 
(pl. ((csupa folt meg ták ez a ruha))); tákol- ((zusammenflicken,. 
stückweise an einander kiében» (MTsz.). 

< Pahl. tak, tak ((stück)) (tak ü tak ((stückweise, einzelm))' 
= ujper. tcih, ta, tai ((stück)); innen; afghán tá ,a fold, a piait,, 
a ply, a sheet of paper)) (HOBN 84; HÜBSOHM. Pers. Stud. 47.). 

A háromszéki tájak, tajk ((hitvány, rongyos, haszontalan, 
ügyetlen, pipogyax, csíki tájak ((lomha», melylyel a MTsz. a fen
tebbi ták szót egy czikkbe vonja, talán mégis külön szó lesz; mert-
ugyancsak Háromszékből van közölve: etdkot vetni rá: megfol
tozni)), anern leszek senki tákjai), míg van a tájak mellett ((ügyet
len, hitvány)) értelemben tajdok is. így íá/cmint ((folt)) v. (((posztó-, 
bör-) darab)) = pahl. tak, mely hogy *tayak-Í6le alakból eredt-e,, 
bizonytalan. 

352. Magy. tál (aocua. tála-t) apatina, oatinus, paropsis,. 
scutula; sohüssela (arany-, ezüst-, ón-, czin-, cserép-, fa-tál); tál-
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csa, tálacska (dim.); tálnok (idapifer)); tálal- «patinaa eibosque 
propono; auftischen, servirem) (NySz.). 

Vogul: PV. tül <ifatál (laposra vájt alacsony oldalú fateknö, 
melyben ételeket raknak föl az asztalra); holzschüsseb). 

< Üjper. tal (Jb') «discus s. paropsis ex tere, auro, ar-
gento, simil.; duo cymbala parva íBrea, qusB miisici Indici ca-
nentes et saltantes inter se concutere solent)), melyet VDLLEES 
(I : 415.) a szkr. tála- (icymbel; handfláchei) szóval (BE. Skr. 
Wb. 3 : 313.) egyeztet. 

A magyar és ujperzsa adat egyezését már MÁTYÁS ELÓEIÁN 
említi (Nybas. 13.). Az átvétel régi korára vall a vog. tül megfelelő 
hangzója is (1. NyK. 25 : 178. s fent: ^140, 317. 11.). PONÖEÁOZ S . a 
tibeti nyelvek köréből hoz föl hasonló szavakat: kócs tdli (léroz-
táli), dhimál thdli, kasmir thdl ntál, fözö edény, (?) tepsin (Tibet-
magy. nytanulm. II : 18, 21, 40.). 

353. Magy. ta lp (accus. talpa-t; táji Komárom-, Baranya-m., 
toap Őrség, tói) Soprony-, Zala-m.; tal-íü. Palóczság, tál-fa Szlavó
nia) (iplanta, plánta pedis; solea; baais; ratia; fusssolile; sohle; 
grund, fundament; floss» (Uíb-talp, csizma-talp, oszlop-talp); aa, 
faház alapgerendája, mely a földbe tett tuskókon, v. téglaalapon 
nyugszikI) (Vas-m.)j kerék-talp (Györ-m.) «a kerék kerülete, a kül
lőkre kereken körül ráhúzott fák»; talpán «palmipes, plautus; 
pedes; breitfüssig; í'usssoldatu ; (Komárom-m.) ((bár»; talpal- «pe-
dibus eo; soleam caleeo, subdo; zu fuss gehen; sohlen)) (.NySz., 
MTsz.). "• 

Lapp: Lxűe tuolápa, tmlepfís «llaoli)) (t. karrie «schüsselD), 
Pite tél"pa, tülhpas, Fm. duolbba, duolbas id. (PIALÁSZ). 

V. ö. szkr. tála- (nomin. -am) dílache; handfláche, ftias-
aohle; die iinter einem gegenstande ausgebreitete flache, stello» 
(BE. Skr. Wb. 3 : 282—3.), melyet UHLENBEOK az óbolg. ttlo 
(iboden», litván tUés (ibodenliretter im kabni>, óporosz talus 
(ifussboden)) stb. szavakkal vet egybe (BtWb. 110.). 

BuDBNznek fölfogását a magy. talp szóról, mely ezt «flilclie, 
fuss-íláchei) alapórtelemmel a lapp tuolápa (lÜacho szóhoz csatolja 
(MÜgSz. 176.), nagy valószínűséggel igazolják a Hal- ( = lapp 
•*'iMoZa-_̂  alaprészszel egészen egyező hangalkatii szkr. tála- dílaehei) 
és (ihandíiáche, fiis8ohle» jelentós alkalmazásai. Ezek szerint a 
tal-p végzetét egyneműnek vehetjük a szdi), ép, közép és törp-e 
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szavakéval (1. fent 570.1.); de bajosan gondolható ugyané képző a 
finn talla dlamina (cui adjungi solita)»: kengdn t. olamina ex oorio 
sub calceoB, re'en t. damina lignea sub pedamine trahasi) ( = észt 
tald, tall, génit, talla (isohlei)) hosazú ll-jéhen lappangó hangelem
nek, minthogy Ip, illetőleg Iv kedvelt hangcsoport a finnben, mely 
nem szokott Íl-vé hasonulni. BUDENZ ellenében kétségesnek véli az 
idézett ünn ós lapp szók egybetartozását WIKLUND is, ki tekintettel 
a finn tallaa- ((pedicus calcare, eonculcarei) képzésre, inkább véli 
ehhez vonhatónak a lapp: Fni. duolbmot-, Lule tuolmuot- anieder-
treten, mit den füssen treten» igét (Urlapp. Lautl. 129.). 

354. Magy. tanúi- (tanolny MargL., tanoly GornG.; tanól-
Székelység, tó?)iZ Szlavónia) (ídiseo, studeo; lerneu)); (diai.) ((szo
kik; sioh ge-wöhnen» (pl. dtaltanól a tyúk a szomszéd kertibei); 
((lassacskán reatanól az ember a jóra))), tanuló ((discens; discipulus; 
•docilis; lernend; scbüler; gelehrig)); tanulság «stúdium, diaoi-
plina; doctrina, documentum; das stúdium, lernen; lehre, be-
lehrung, wissenschafti); tanít- (diai. tanéjt, tanéjt, tanét) ((doceo, 
erudio, instruo; lehren, unterweiaeni), íanitó ndocens; institutor, 
proeceptor; lehrend, lehreri) (NySz., MTsz.). 

Mordvin: mordM. tonadi- (dernen, sich gewöhneni), tonatlda-
<(sich állmaiig gewöhneni), tonafti- (dehren)), tonafti (dehreri), 
tonafne- (dernen)), tonafni ((sohüleri) (AHLQU.), tonafti (dehreni 
(ücebn. 1897 : 11.) | mordE. tonado- (dernen, erlernen)), tonavle-
(frequ.) (dernen, sich übeni), tonavto- (dehren, unterrichten, ge-
TOhnenii, tonavliéa «schüler)), tonavtléa (dehren) (NyK. 5 :195—6.); 
tonafnica ((schüleri), tonaflle- (derneni), tonafto- (dehrenii (ücebn. 
1897 : 11, 118—9.). 

Cseremisz : cserS. tonem-, íMíiem- (dernen, sich gewöhnenn, 
tunémso, tunevisa ((schüleri); tunekt-, tunukt-, tüúükt- (dehren, 
unterrichten, gewöhnen)>, tunoktomas (cwissensohafti) \ cserM. 
tumen-, tomen-, tomen- (derneni), tmnd-, tömd-, tömd- (dehremi 
(NyK. 30 : 315—6.). 

< Óper. dan- (imperf. 3. a-dancl, príES. 1. ^danamiy ~ 
szkr. ganami) (cwisseu, kennenu = pahl., ujper. dan-: pra3S. 1. 
dan-am, infin. danistan (cwisseni) (dana ((gelehrtu), mely az 
iráni zan- = szkr. jan- (Cwisseni) tö (1. fent 309. 1.) alaki válto
zata (HoBN 118; HÜBSOHM. Pers. St. 60, 81.). 

A vogulban (itanitailii) : yaiíét-, causativuma a xf̂ "̂**" "ken-
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nen, "wissen, erkenneiD) igének- ebből reflexivum: X'^vnitayt- «ta-
núbii) ; a zürjónben voliUl- olehren, unterrichten, gewöhneii)), 
velödci- (ilernen, sioh gewöhneni) a vidcil- «verstehen, begreifenu 
= votj. valal- id., valat-, valdkt- oerklaren, imterrichten, beleh-
ren» igék tövének gzármazéka. A német lehren = ófelném. Idren 
= gót laisjaii (ilehren» is alapértelmében : ((wissen machena (gót 
lais (íweisai), leís nkunclig») s lemen tkp. nerfahrenj gelehrt wer-
deni) (1. KLUGE EtWb.«: 243—6.). Igen jól fölfoghatjuk tehát az, 
ugyancsak causativum képzővel jelentkező magy. tan-ít-, morcL 
tona-ft-, cserem, tunu-kt-, tiim-d- «docerei) igék alapszavát is 
(isoire» értelműnek, vagj'is hogy írtwíí tkp. «tudat, tudóvá tesz» s 
ehhez képest a megfelelő reflexív tan-úl-, mord. tona-v-le, tona-f-le-
képzések «tudóvá leszi), valamint a momentán mord. tonadi-
(1. BuDENz: Összehas. Alaki 61.) ós cserem, tunam- (1. u. o. 54.), 
hangátvetéssel turnén- "megtudni, megismerni)) értelműek. így 
ezen igék közös alajprésze bizvást egyeztethető az óperzsa dan-
nvissen, kennem) igével, számba véve a magy. tiíj, tíz, tehén, tör
vény, tegnap s tiszt szavakban is mutatkozó magy. t -= árja (/,, dli 
szókezdő-megfelelést, továbbá hogy a magánhangzó tekintetében 
az ittenihez hasonló viszonylások: mord. oza- dsich setzemi ós 
szkr. as- (prEEs. 3. áste) id., mord. áokol (inaohtigalb) és szkr. 
cfikulá- «vogel)), mord. kos <ider hustenn és szkr. kasa-, kas- id., 
mord. kopa-ska (ihirnscbale)) és szki*. kapúla,-, cserem, kiido dhausu 
és av. kata- id., cserem, mdö nhunderti) éa szkr. (}aia-, cserem, rüm 
(idunkeli) ós szkr. riima- id. (1. fent 233, 335, 418, 428, 535. é& 
560.11.). — A s z a m o j é d nyelvekből ide tartozó adatok : osztjS. 
tanamta-, tanavida- «sioh gewöbnen», tdnamdelmdi, tanamdcbel 
(igelehrt)), JenS. tadda-, tata-, tota- idehreni) (HALÁSZ Nylí. 23 : 
264.); a t ö r ö k s égből: taiii-, dnni- nvissen, kennen, erkenueni), 
tanis-, danis- «sich einander kennen, mit einander bekannt wer-
den; sich mit einander beraten)), tanU (irat, ratversammlungi), 
tanik, tanuk dzeugei) (BTJDAGOV I : 731, 730.), melyeknek átvételei 
a magyar tana-kod-, tanács (régi: tandics; v. ö. gyümölcs, régi: 
gyimelcs = töi: jimisj és tanú szavak; a m o n g o l b ó l : tani-
(ikennen, erkennen», taniyul- nkennen od. erkennen lassen, be
kannt maehen, zur kentnisa bringeni), tand "der bekannte, be-
kannti), tanilca- ((sich kennen, bekanntschaft macben» (SOHMIDT 
227c.), burjét taúe- nerkennenu, tanel «bekannter)) (GASTR.). 

355. Magy. tapló (accus. tapl6-t; twplo Schlágli Szój. 959. sz.,. 
túpló Moln. Alb.; Palóczság, Székelység, Yas-m., toplu Őrség, topjó 
Baranya-m.) <(fomos, fungus igniariua; zunder», taplös (ifungosus ; 
sclnvammigi) (NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV., PV. tapléx, LV., KV. taplé-/, TV. tapüx ezunder, 
fenerschwamm (Tpyr'r,)». 
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KLAPEOTH ((Katikasiache Spracl)en» művének abcház szó
jegyzékében (257.1.) találjuk a következő adatot: ((Peuerachwamm: 
tapló (A. tsimtza))), melyben nagyon is felötlő az egyezés a magy. 
icipíó-val, a mint ez föltűnt már BRÜBLTÍI JÁNOSnak, ki ismeretes 
művében (7.1.) a magyar szó mellett ezt a tapló adatot, továbbá 
ugyancsak KLAPEOTHnak akusa atapchana: Feuerschwammi) köz
lését (u. 0.85.1.) idézi. Felhozza e szóegyezéstBBSSB JANOS is ((labaze 
tapl6»: Voyage 84. 1.), legutóbb pedig GÜLDBNSTADT (iBeschreibnng 
der Kaukas. Lánder (herausg. v. Klaprotb, Berlin 1834.)» művének 
kushazib-abcház n-Taplo: Zunderschwammi) adatára(228.1.) hivat
kozva THOMSBN VILM. (Beröring. 165.), ki azonban sem az aboház 
adat hiteléről, sem a magyar iapZd-val lehető összefüggéséről véle
ményt nem mondhat. Tényleg van ok gyanakodni emez állítólagos 
kaukázusi szó hitelében, mely annyira egyező a magyar íopió-val, 
hogy a vogul tápléx alajtkal szemben jelentkező sajátos magyar 
véghangzó-változást (v. ö. vog. xiilax = magy. holló, KV. loaééx 
(ilangsami) = magy. lassú) is láttatja. Számbajövö itt, hogy KLAP-
HOTH idézett művében közvetetlenül a tapló adata fölött ez a közlés 
olvasható: «Feuerstein: puschkakő)), mit kapcsolatban az előbbivel 
alig lehet máskép magyaráznunk, minthogy itt valahogy magyar 
adatok tévedtek bele KLAPEOTH szójegyzékébe. Arja eredetét sejteti 
a szónak a szkr. tapa- (iglut, hitze, feuen) (1. alább a tavasz czikket), 
melyből mintha eredeti mintaképe melléknévi -la a ehhez járuló 
dimin. -ka képzővel volna szerkesztve xtűzi (eszköz)»-féle érte
lemben. 

356. Magy. t a r : tar-ja (la marha nyakának felső része, 
tarkója; géniek, oberer teil des halses (beim vieh)i). — tarkó 
•<(occipitum; hinterhaupt, géniek)) (NySz., MTsz.). 

< Ujper. y^, tar, coll. (-í)", tarák «vertex, cacumen et 
spee. vertex capitisi) (VULLERS I : 411—2.). 

Már BEEBGSzÁszinál (Áhnl. d. hung. Spr. 103.): (ipers. tarák 
Hinterteil des Hauptes = tarok, tarhh), míg MÁTYÁS PLÓraÁNnál 
{Finnít. Törekv. 29.): oujper. tarek vertex capitis = taré)). — 
A tar-kó végzete magy. kicsinyítő képző. A BuDENztől (MügSz. 
183.) ide vont finn ttirja, észt túri (inacken, genicki) egyeztetése a 
közös iráni eredet alapján hangtani nehézségekbe ütközik. — V. ö. 
i t t : vakhí tor, szangliéí tur (igenicki) (TOMASOH. Pam. 782.). 

357. Magy. taraj, taréj, taré (toraj Göcsej, tara Soprony-m,, 
tora Yas-m.) ncarnea corona in capite galli, crista volucris; kamm 
•der vögeb) (Kakas-taraj ((hahneu-kammi)); tarajos ((cristatus; mit 
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«inerQ kamm versében)); tarajos-, taréz- dbeim schopfe nehmeni) 
,(NySz., MTsz.). 

V. ö. kaukázusi: Iák tarai (plur. taraldu) «kammi) (USLAE-
SOHIEPNER: Kasikum. Stiacl. 113.). 

Az egyébként egyező liangalak mellett a magy. taraj és kauk. 
iaral vég-mássalhangzóinak viszonyát olykép érthetjük, mint a Jiaj 
dcortexi), héj «tectum)), uj (movus)) stb. szavak (1. fentebb 321. és 
338. 1.) hasonló eseteit. B szerint a magy, taraj-nak is ukammi) 
volna az értelme, úgy mint az orosz rpeóCHB is ((kamm)) és ((kamm 
•der vögel)). Az alakilag közel álló s a kaukázusi szóval talán össze
függő török tarák ((kamm)) a magyar szóvégi j-t nem magya
rázhatja. 

358. Magy. t a t (taty Tihany, toty Szatmár-m.) ((a csónak 
ülüdeszkája; az egy fatörzsből vájt csónak belsejében (a közepén 
és a faránál) erősítésül meghagyott keresztben fekvő rész, a mely 
ülőhelyül is szolgál; párkánylécz, melyre a pad ráfekszik (Komá-
:rom-m.); a csónak oldalán futó rövid erősítő párkány (Szatmár-m.); 
pártázata, széle valaminek (ágynak, széknek stb. Balaton-vid.); 
•sitzbrettj befestigende randleisten im kahne; die randleisten (am 
bette, aessel e t o ) ; NySz., MTsz.). 

Vogul: ÉV. ífl/í, to^t (yM-'t-)> LV., KV., PV. toyt (Idwp-t.) 
((die querhölze im fertigen boté, die das boot nieht zusammen-
schrumpfen lassen (MO'IH))). 

V. ö. ujper. xÁ'.^J', tayta ((asser, tabulas, ^^^^3 (dimintit. 
voeia íccsxj') ((a small plank; a little board liké a slate, which 
ehildren write on)) (VÜLLEBS I : 425-—6.) j pahl. tay^tak ((hrett)) 
(innen: örmény: tayjtak ((tafeL) ; HŰBSOHM. Arm. Gramm. 250.). 

359. (I.) Magy. t avasz (accus. tavasz-t) ((ver; fruges vernie; 
írühling; frühlingsfrüchte» (((búzák, íawas^o/ű, kaszáló füvek felette 
jók vannak)) EákGy. Lev.); ((olyan föld, melyet tavasszal vetnek 
be)> (pl. ((födémet nem tudám ősszel elvetni, tavasznak kell hogy 
hagyjam)) Székelység); tavaszi ((vernus, vernahs; fruges vernsa; 
3um frühling gehörig; frühlingsfrüchte)) ; tavasszal ((tempore ver-
:nali; im frühling)) (NySz., MTsz.). 

(II.) Osztják: EO. tövé, tov ((frühling)) (tovéna (dm frühjahr)); 
AHLQU.) I 10. tava, táu (PATKANOV), távén, SO. taux <( frühling» 
{OASTR.). 
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Finn touko (génit, tómon) (isementia vernalis, tempus sati-
vnm, max. vernalei) (touko~kuu aMajus mensisi), touko-páivd (ifrüh-
hngstagi)); karéi tougo iá. | észt teug (génit, teuu, tevvo) nsommer-
saat, sommerkorni) (touu-pűhad «frühlingsfest, pfingsten» (ANDBE-
soN: Wandl. 3 2 - 33.). 

< (I.) Szkr. tápas- (nomin. -as) (cwárme, hitze, glutj ein 
best. kühler monat, der erste monat der zwischen winter und 
frühling fallenden jahreszeit; die heisse jahreszeit»; tapasya-
(lein best. kühler monat; der zv^eite monat der zwischen winter 
und frühling fallenden jahreszeit)) (GBASSM. Wb. 523; BE. Skr. 
Wb. 3 : 245—7,). 

(II.) Szkr. tapa- (nomin. -as) «glut, hitze, feiier; die heisse 
jahreszeit)), tapá- «hitzei), tapaka- (lerhitzend, brennend; fieber», 
tapana- ahitze, glut; die heisse jahreszeit)) a szkr. tap- (prces. 3. 
tápati, pass., intrans. tdpyati) «warm sein; wárme von sich ge
bén, erwármen, erhitzen)) töböl, melynek iráni rokonsága: av. 
tap- (caus. prffis. 3. tapayeiti) «warm machen)), tafnu- «hitze, 
fieberi) | pahl. táf-tan ((Siedenn, tap, tap(i)mi (ifieber)) (innen; 
örmény íap «warme, hitze)), tapanam (ifiebern))) | ujper. tSj-tan 
(praes. tah-avij (ibrennen, wármen, leuohten)), tdb nglanz, wárme, 
hitze; eifer, zorn, schmerz, quab), tab (ifieber)), tabis «hitze)) \ 
balüéi fap, faf, tap, kurd taw, szamnáni tó, osszét-tag. fáf 
(Ihitze)),í'£tw- «wármen» stb. s további kapcsolatai: lat. íepeo, 
tepescű, tepor, óbolg. topiti owármen)), teplü, ioplü «warm)) (BE. 
Skr. Wb. 3 : 243—4, 295—6; UHLENBBOK EtWb. 108; HOEN 
83 ; HÜBSCHM. EO. 59; Arm. Gr. 252; GBIGEE Bal. 149.). 

A magy. ravasz (régi: rovasz) = osszét-dig. vobas, pahl. 
•röpas = szkr. lopac/a- (d'uchs)) hangalakok viszonyával (1. fent 
520. 1.) bizvást azonosnak vehető a magy. tavasz is a szkr. tapaa-, 
illetőleg tapasya- szóval, melyeknek «meleg (hidegből melegbe 
átmenő) évszak)) jelentése is jól illik a »tavasz))-éhoz. E mellett az 
osztják tava, tövé = szkr. tapa-, pahl. tap, ujper. tcib s ha a 
CASTEBNtöl jegyzett távén tényleg utavasz)) (a nem a ragos 
tovéna «tavasszal)) mása), ez meg a szkr. tapana- képzéshez volna 
hasonlítható. Az ANDEESONtól idevont finn touko (< *tov-ko) 
ugyanoly képzésnek látszik, mint a szkr. tapaka- (1. az o = árja a 
hang-megfelelésre nézve fent 382. és 492. 11.), jelentésfejlödése 
pedig a magy. toTOS2 druges vernee)) értelmével lehet egynemű. 
Nyilván benne foglaltatik az osztják tövé, tava a mordM. tunda, 
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mordB. tundo (ifrühjahr» szóban is, melynek végzetét azonban 
nem magyaráznám, mint BUDBNZ (MügSz. 188.), a frequ. -nd 
képzővel, hanem a TV. toj-p&n ((frühlingi) (=: toj, toj-tarém «Bom-
mer)) és pen dhaupt; anfangs) és ALV. tuj-ponk id. (tvj <isommeri)) 
kifejezések után indulva, mint elhomályosult összetételt a finn 
e/tfö-(nomin. fiMsí^ (iprior (tempore V. ordine))) szóval «nyárelö»-
nek. Az ÉV. tüjii, szigvai töja, KLV., PV. tája, KV. tuja ((frühling» 
tíüán mint nom. verbale (v. ö. y_S,l-a «halott», /fajt-ci «fiTtár») a 
szkr. tapya- alapján mint «meleggé váló (időszak)" fejthető meg. 
Igen homályos a zűrjén tulis (s nem mint BDDBNZ írja: tulU), 
permi tulés, votják tidh (ifrühlingn szó, melynek végzetét semmi
kép nem vehetjük azonosnak az -is nomen agentis képzővel 
(1. MUgSz. 188,). Szókezdőjének eltérésénél fogva nem egyeztet
hető a magy. tavasz szóval s társaival a cserem, soksa, sokso 
((warmi), ^osa, soso nfrühling)) (1. u. o.), melylyel azonban — úgy 
mint BtJDBNz is véli — összefüggő lehet a finn suoja ntempestas 
tepida tempore hiemali, észt söja, sója (nomin. so'e) awarm, 
wármei). A HALÁsztól egybevetett (NyK. 23 : 264.) szamojéd ada
tok, jelesen TavS. tana, OsztS. tan, tagge, tagi, tag,^tal, KamS. 
thena, JenS. tö, JurS. ta\ tauko, tavuko «sommer» az ÉO. lun, SO. 
lüil, 10. tun «sommeri) = ÉY. ítm, LV.. PV. híj, KV., TV. toj 
(isommera = finn siiva- (nomin. savi), észt suui (génit, siivu), sui, 
lív söv, siiií (isommeri) szókhoz tartoznak (1. ANDEESON: Wandl. 32.). 

360. Magy. t e g : tag-nap (tén-nap Udvarhely-m., Alföld, 
íti'/i-naj) Zala-m., Csallóköz) dheri, dies hesterna; gestern)); tuge 
(elavult székely szó): tcge délben «tegnap délbenu (Nyör 14 : 566.); 
tiigettíii (thygyten BMNy.; tigitiin Szlavónia), tegétt, tegét (Baranya-
m.) (inuper; unlángst, neulich»; (tegét) «gestern» (NySz., MTsz.). 

< Ujper. dlg, pahl. dík (igestern» = balücl zik id. ezek 
mellett: ujj^er. rfí = bal. s:l, av. zyö, szkr. hyas, lat. hcri id. 
(HoEN 131; GBIGEE Bal. 153 ; ÜHLENBBOK BtWb. 362.). 

A jelentésben eltérésen kívül lényegesen külömbözik hang
zásában is a magy. ÍÖ// (ihesternus (nuperus)» szótól a BuDENztöl 
vele egyeztetett (MTJgSz. 196.) finn taka (génit, ta'an), észt taga 
<ihinterraum», melynek g-je rokonsági alapon semmikép sem 
vehető a magy. g egyértékeaének. Szintígy különtartandó a permi 
tőn ((gesternI), mely a votják to-lon ((gestern» ( = ÍM ((jener» -|-
zürj. lun ((tagi)), zűrjén tö-rit ((gesterni) ( = votj. tu (ijenero -|-
zürj. rit ((abend»)j továbbá az izsmai ton nheiitei) (v. ö. votj. tunnli 
= ta nunald (íheute», tkp. (lan diesem tage») tanúsága szerint 
(tjener tag)) értelemben valószínűleg Hö-lun összerántása. Még 
kevésbé jöhetnek itt tekintetbe a BuBBNztöl társított a, s, l szó-

Mnnliiioai ]i. Arja ón kauk. ólomok. 38 
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kezdöjű szavak (mint: magy. s6//(-/ npodexi), cserem, sengal <(quod 
pone V. post tergum est», finn selka ddorsum, tergum», vogul 
le'i, osztj. II, teg «candai) stb.); ellenben egész alkalmasan állítható 
egybe a magy. te.g-g&\ a pahl. dlk, ujp. Alg, melylyel már BEREG
SZÁSZI («per3. dik ,gestern' = magy. í«g-napi): Áhnlichk. d. hung. 
Spr. 102.), JEENEY (Heg-udJ^ = perzsa dili)) Keleti nt. 180.) és 
MÁTYÁS PLÓKIÁN (<iteg-na,-p = ujp. dej, dega : Nyhas. 24.) egyezte
tik. Itt figyelembe veendő ugyanis, hogy iráni d szókezdővel szin
tén í áll szemközt a biztosan magyarázható tíiz ós tehén szavakban 
(1. e czikkeket alább), hogy árja l, i = magy. é, e (ö, e) hang-
megfelelést igazolnak az ér, fest, fenyő éafőz szavak is (de e mellett 
itt meg is maradt az iráni i ejtés a régi és dialektikus tigilen alak
ban), végül hogy a szóvégi mássalhangzó tekintetében teg (< régi; 
*tég: diai. tén-nap) úgy viszonylik a pahl. ái/c ( = ujp. dig) alak
hoz, mint magy. Mg a pahl. -/Jik-hoz (1. fent 356. 1.). 

361. Magy. tegez {a,G0U8. tegze-t) «pharetra, corytus; köober)) 
(ijj-teges id.); tegzes upharetratus; der einen köcher an hatn 
(NySz'.)-

Osztják: tiighet, tűgüt «nyíltartó tegez rénbörböl, vagy pán-
czélszövetböl; köcher aus rentierfell od. panzerstoffi) (PÁPAI KÁB.); 
KO. tívet (iköcheri) (PATEANOV), tijut (PÁPAI KÁR.) | É O . tiwít id. 
(PÁPAI JÓZSEF), tiyü, tul id. (AHLQU.). 

Yogul: ÉY. tawét, tant, KLV., KV. taut «köcher» (úal-t id.). 
Nem lehet a magy. tegez szót s az itt idézett, vele kétségtele

nül egybefüggő rokon nyelvi-adatokat az ujper. firkes, terkes (S.OB.'Í! 
91.) átvételének tartanunk, a mint ezt SIMONYI ZS. véli (Nyör 
28 : 34.) s előtte a magyar szót ületöleg már MÁTYÁS FLÓRIÁH állí
totta {(iteges = ujp. terhes pharetra, szí. tarkacs, olasz twcasso»; 
Finnít. Törekv. 22.); mert föl nem tehető, hogy az ujperzsa szó-
közópi rk mássalhangzó-csoport a magyarban és osztjákban vélet
lenül egyező módon egyszerűsödött volna a történeti előzmény 
minden nyoma nélkül g, ;'-vé (midőn osszét cargas <(adleri> = 
vogul sar/ces id. és szkr. khargála- veiűe od. ein anderer nacht-
vogel» = magy. harkály, yogul ^q-ryej; 1. fent 206, 329. 11.), sőt az 
ily módon keletkezett;- tovább fejlődött volna hiatus bátrahagyá
sával kieső W-Y6. De másrészt bizonyos, hogy hangzóközi vogul
osztják ;-, w mint magyar g megfelelője csak úgy magyarázható, 
ha föltesszük, hogy az egyezés ugyanazon idegen szónak külön-
külön átvételén alapúi. Ez az idegen szó jelentésbeli és alaki el
téréseinél fogva nem lehet a kirgiz tegas «napfi) (EADLOEE: Proben 
d. Yolkslitt. d. türk. Stámme III : 1.)", tigas id. (BUDAGOV I : 370,) 
'— tobolszki tatár tigaó, tigac (ischaale, napf» i^^-ír^' r " ^ ^ ' 
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lamita; BUDAGOV 1 : 146.) szó sem, melylyel a tegez-t VÁMBÉEY 
(Magy. Ered. 635. 1.)̂ ) egyezteti; hanem tekintve, hogy a vogul
osztják tegez ma az egyszerűbb nyírhéjalakzat mellett főkép rén-
börböl készül s hogy NAGY GÉZA szerint a honfoglaló magyarok 
tegzei is leginkább bőrből és bőrrel befont fából készült hosszas 
zacskóféle holmik voltak (1. Magy. viseletek tört. 38. 1.), inkább a 
csagataj tigdi osack von ledér od. filz» (ZBNKEE I : 333; BUDAGOV 
1: 419.). melylyel a teges;, illetőleg tegze- a búm ( = török hoydai) 
és túzok ( = tör. toydak) hangtani változásával egyezik (v. ö. a 
jelentésre nézve: YOg. nél-kuora (iköcheri) [AHLQÜIST: Wog. Wörter-
verz. 32.], mely nyilván: liY.nsl-kJmria pfeilsack))).^) Mint lehető 
más magyarázat kiinduló pontját említem föl a következő szkr. 
adatot: dhaká-, nomin. dhákás dhehálter)) (a dhá- nsetzen, stellen, 
legén)) tőből ;8) BE. Skr. Wb._3: 930.), melylyel egybevetve a 
vogul-osztják alakokat a gyakori árja a, a = ünn-magy. ; hang
megfelelés mellett olykép gondolhatjuk a végzetek viszonyát, mint 

1) Itt YÁMB. így ír : «kirg. teges = tegez (lásd EADTJOFI': Kirg. 
Spriohwörter Text ez. műve III. k. 1. lap), tulajdonkópen: edény, 
melybe az ember betesz valamit)). Az idézett helyen azonban, mint 
már BuDENz kimutatta (NyK. 18 : 10.), nincs semmi szó (itegeza-
röl, hanem csak «ét6lcsészé))-röl: as kiijűndű tegaska E. fordításá
ban: « w d speise in den napf gegossen)). Ez a kirgiz adat tigis 
alakban s a tegez-zel egyeztetve már VIMB. uPrimitive Oulturi) 
müvében előfordul (120. 1.), mely helyre gyanútlanul hivatkozik 
ANDEESON (Wandl. 227.). 

)̂ A tegez, osztj. tűgöt, tltuét ily magyarázata mellett nehéz
séget okoz az AHLQuiSTtól jegyzett tlyil, tul alakok vég-mással
hangzójának megfejtése, minthogy egyébként magy. ^-nek meg
felelő vog. í-vel szemben az éjszaki osztjákban rendesen í-t, nem 
pedig Z-t találunk, pl. KV. tq,ut ((feuer», magy. tűz = ÉO. teí ^id. 
(nem: tul); ÉV. püt (ikesseh), magy./a,í-e7í = EO. jmí id . ; ÉV. 
süt (Ihundér11), ^magy. száz = ÉO. sót id.; ÉV. kwoí-l (imitte)>, 
magy. köz = ÉO. küt; magy. has =^ ÉO. -/át; csupán magy. 
nemez, vog. namét mellett van szintén ÉG. namél (iÉlz» ( = ujper. 
namad; 1. fent 482. 1.). De minthogy PÁPAI J . tiivit-nek hallotta a 
«tegez)) szavát az éjszaki osztjákban, másrészt van orosz (köz-
szláv) tuH ((tegez)) szó is, úgy látszik, hogy az AHLQUiSTtól 
VoLOGODSZKiJ nyomán közölt tiií adat tulajdonkép ez az orosz szó, 
a tiyil változat pedig vagy egyszerűen ennek alapján keletkezett 
téves jegyzés tiyit helyett, vagy népies contaminatio: íij-lí-j-
tvl-hól. 

") ÜHLBNBBOK 6 szót a gör. í)'-/|x-/] dtheca)) szóval veti egybe 
(BtWb. 136.). 

3S* 
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az egymásnak megfelelő osztják vort, ürt «frei\verber» és szkr, 
vará-s id. szavak közt. így a magy. Uujes. melynek hang-megfele
lése a tíz = osszét des, av. dasa- esetéhez haaoulítható, végzetében 
az árja -s nominativusjelzöt tartalmazná, a miiit ez talán fölvehető 
& B7kí. kanapas, kana%)as ((eiue art lanzei) szóra való tekintettel 
(1. UHIBNB. EtWb. 40.) a magy. kelevéz;, kde véss dlanze, spiess-
stange, langer steokeuK szóról is. Megjegyzendő, hogy a «tegez» 
zűrjén nól-Aoz szava is tulajdonkép «nyíl-tartó« (daz, tö; áoz}-
(igefáss, schale, korb», tahak-doz nsohnupftahaksdosei), jöl-doz 
(imilchschalen, mu-doz drdenes gefásai), jK'/.s-ya-fiíw (iteemaschine)), 
sol-doz (isalzdosei) ; votják du,i' «kleine kufe»), szintigy az örmény 
patka7idarmi dköcher)) = *jmÉA'rt.?í (= ujper. jjai/ívT;; «pfeil», pahi. 
^patkan) + ujper. darán «behálteri) (a dastan "haltemi part. 
praBS. képzése ; í. HÜBSCHM. Arm. Gr. I ;!(*), 224.), valamint a német 
kücher = ófelnóm. kochar upfeilköchen) és általában nbehalteri) 
(v. ö. vestfali inkst-kudkr utintenfassn, iiüü-ku.ikr unadeldosei); 
1. KLUGB EtWb."; 317.).] 

362. Magy. tehén (aceus. teheiie-t; telién Tálóczság, Göcsej, 
Háromszék, teheny Szlavónia, IJdvarhely-m., te^iin Soprony-m., 
tején, tejen Szombathely) ovacca; bos; kuli, rind" (borjas t, Jejős 
t., vágót.); iisző-tehén «v;tula; kuhkalbn, teliéii-tinii id.; tehenes 
(Csallóköz), íe/iíin(/ŝ -(Hegyalja) «vaecariuH; tehénpásztor; kuhliirti), 
tehenész- (Fehér-m.) ateheneket őriz; kühe hüten» ; teliened-ih 
tehenked-ik dlomhán, nehézkesen leül, lehovtir, ledül, elterpeszke
dik)) (NySz., MTsz.). 

< Av. dae)ui- (nomin. -iis) uwcibchen von tierenn (gava-d. 
(ikuh)), aspö-d. «stute», tistro-d. i<kameelstiite))://dr- «rind, stier, 
kuh», ftspa- (ipferd)), nstrn- ((kamoel") =- szkr. dJienú- (nomin. 
-íí-ŝ  nmilchgebend, milchond; die milchende kuh, milchkuh)) a 
szkr. dha- (pries. 3. dháyati) = osszét daii- (mi. dig. dayun, tag, 
ddin) <isaugen)) igéből, honnan még: szkr. dlu'iia- (nomin. -á) 
(imilchknh; stuten (tkp. ((siiugendos tiori)), kurd ddin ((mutter, 
ammei), továbbá pahl. dayak uammei) •— ujper. ddya, dayi 
((ammei), kurd da, dl, diya ((mutter)); az ujperzsából: balüői 
dal, afghán dáyl (lammo) (ÍIOBN 119 ; GEIGEII Bal. 448; ümEii-
BBOK EtWb. 139; GBASSM. Wb. ('.95; JÜHTI Hl.. 38, 71, 103.). 

MÁTYÁS FLÓRIÁN vette észre elíiször a magy. tehén és ((Szkr. 
dhenu zeml damaii egyezését (Nyelvlias. 15.). Utána, de úgy lát
szik tőle függetlenül eiiilíti a szkr. szónak a magyarral való talál
kozását FIÓK KÁROLY (Árják és ugorok; ai. 1.), ki azt vóH, hogy a 
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tehén ntiszta szanszkrit szó : dhénu; hangtani átvevése olyan, mint' 
Kreutm'-höl: garajomr. Eiris?jtus» (1. még: Ethnogr. V : 74.). 
Minthogy szókezdő aspirált mássalhangzónak ilyetén alakulata 
egyébként magyar jövevényszavakban nem igazolható (v. ö. kórus 
= lat. chorus, kolera = cholera, karakter ~ charakter) alkalma-,, 
sabban fejtheti meg a tehén szóközépi h-ját a fuhar — fuar, fuvar ' 
( = középfném. vuore, osztr. faore), bilial = bial, hival ( = óbolg. 
byvolü), koJiiícH = koács, kovács ( = óbolg. kováéi), küher = küér, 
kövér szó esete, miszerint e h az av. ae diftongusnak hiatuatöltöj 
mássalhangzójának vehető. E magyarázat mellett számba jövő 
tény, hogy a déli osztják mayta, magdi <(weidei) = zürj., votj. baő! 
= ujper. bed, pahl. vét, av. vadti- id. szavak megfelelése is arról 
tanúskodik, hogy az e nyelvekkel érintkezett iráni területen az av. 
ae diftongusnak olyan ejtése dívhatott, mely a h (ill. y_, y) közbe
toldásának kedvezett (1. fent 283. 1.). A szókezdő iráni d-vel szem
ben a magy. í a teg-nap és tíz eseteivel egyező; az av. damui-nuk 
*ta'm-iél6 változatából fejlődhetett hangilleszkedéssel: tehén. — 
A szkr. dhéna alak mását vélem fölismerhetönek az oszm. dana, 
azerbajdzsán, volgai tatár, baskir, csagataj tana, csuvas tina cifárse 
im zweiten jahreu szóban (az utóbbihoz a magy. tinó íigy viszony
lik, mint csuvas sisna a magy. disznó alakjához). 

363. Magy. t e j , téj (aocua. teje-t; té Somogy-, Hajdú-m.) 
dac; milch)) (aludt t., savanyú, t., sós t. dsauere milchi), anya-t., 
csécs-t. (imuttermilchi)); tejes dlactarius, lacteus; milchig, milchi) 
(NySz., MTsz.). 

A (itejD-nek s képződményeinek nevezetei a rokon nyelvek
ben, a mennyiben eredetüket meghatározhatjuk, részben körülíró 
kifejezések, mint az osztják ésem-jirík és vogul éakio-vit (KV. éayu-
vtí, KLV. süy-üi, ALV. sük-üt, TV. cuk-ií) melyek tulajdonkép 
(icsees-vizeti) jelentenek (vog. édkw, osztj. esem <ibrust, euteri); vog. 
vit, osztj. jiiík (cwassern), vagy a mordM. lofca, mordE. loveo, lofso 
(imilchi), melynek (igemolkenes»-fóle alapértelmét a vele egybe
függő finn hjpsa- amelken; milchenu bizonyítja (1. AHLQUIST: 
Eulturw. 5. és PAASONEN : líielellisiá 20.); részben idegen szók, 
mint: lapp Sv. nielke, milke, Lule mel^hke, Enare mielkki, notozeroi 
miejlk (imilch)) (GENETZ Wb. 171.) < norvég mjelk, svéd mjölk 
(1. (̂ uiGSTAD: Nord. Lehnw. 234.) | teri-lapp majta, kildini viajt 
(imilch)) < finn ma.ito id. | észt pvma (imilch)), finn piimii (dac 
coagulatum))' = pahl. pím, av. paevia «milchi) (1. fent 263. 1.) j 
finn noki nrahm)) = zűrjén nők asahne, rahmi) (innen: BV. nük, 
líLV. niiy id.), votják 7iöki, nüké (ibutter mit der bnttermilch)) = 
kürin níi/c/c;̂ , rútul ntí/c, ?íí'(7c/í,, arcain nekh, tabasszarán n.ikh, var
kun, kubaci nig, chiirkiliu, akusa ni\ kaitach nui, águl naklí, Iák 
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nayk <(milch», avar nah, noy «butter» (EUOKERT : Kaukas. Spr. 
109 51-v ö sanglici )íe?t'«/c, minsriní niiid, kafir mvah «butter-
miíéh.>VToMÁsoHBK: Pam. 797.) | cseremis'. .-ÍCT' «milch» (^er-bal 
(irahmi) TBOJ 77.), cserS. sör^) «milcb» (.lor-hal «rahm», sör-
imbal «tejszin; CJIHBKH). ; Uéebnik 1878 : 19.) = pahl., ujper. élr 
miloh)) = szkr. ksmí-, mintám -/J^'i'' osszet-dig. cv/sir, tag. d/jir 
<(milch» (HoBN 178.). Jó okkal sejthetjük tehát ilyes eredetét a 
magy tej szónak is, melynek kapcsolatait —• tekintve hogy e szó 
maSÍ>ól a magyarból s a rokon nyelvekből meg nem fejthető, sem 
az uiabb nyelvérintkezésekböl nem magyarázható — legalkalma-
sabban ama nyelvterületen kereshetjük, hol a legfőbb tejadó állat
nak a íö/ten-nek nevét megtaláltuk, vagyis az árjaságban. Erre 
nézve útbaigazításul szolgálhat számunkra az örmény dail, dal 
(ibiestmilchi), melylyel a magy. tej szót PATEOBÍNY LUKÁCS egyezteti 
(Nyőr 26 : 394.) s mely HÜBSCHMANN magyarázata szerint (Arm. 
Gr 437.) az örmény áaí/«a/c «amme, erzieher», dicm «sauge (die 
brúst, die milch)», továbbá a szkr. dhdyati (isaugt», dhűnú- ((mil-
chendi), dhatrí- «amme», dádhi- «sauere milohi), av. daenii-
((weibchen von tieren)), ujper. íZávya «amme», osszét diiyim, dain 
(infin.) «saugen»,kurd íkw (lammei), görög ÍITJX-/] <imutterbrust», 
{)-7)X(l) <iamme»,Í̂ YjXáC(ü <(sáuge, saugü)), óbolg. dója «sáuge)) stb. 
szókkal van rokonsági összefüggésben. Nehézséget e magyarázatnál 
csupán az alkot, hogy az örmény dail-műi szorosan megfelelő kép
zés az árjaeág terén ki nem mutatható, már pedig hogy valamely 
finn-magyar szó közvetetlenül az örményből került volna, eddigelé 
nincs biztos esettel igazolva. A ftíj-nek ily származtatása helyett 
okszerűbb azt fölvennünk, hogy az indogerm. dJiBi-, dhn-, dhl-
tőnek volt az örmény dail-hoz hasonló képzése ugyanily értelem
mel a finn-magyar nyelvekkel egykor érintkezett árja területen is 
s talán, ennek mása gyanánt tekinthető még a finn taalee- (nomin. 
-le) (irahm, sahne)) alaprésze, továbbá a cseremisz patel dsahnei) 
(tarűk-p. (idioker milohram))), cserM. pdtal öbiestmilchi) (NyK. 
30 : 56.) szónak -tel, -tal utótagja (1- a föltett összetétel előtagjára, 
nézve fent 363. 1.). így a magy. tej szókezdője az indogerm. zön
gés mássalhangzóval szemben a tehén, tíz, ferj-nap s törvény szók 
esetével nyerne magyarázatot, mig a magnahangúság akár a j 
szomszédsága folytán keletkezett másodlagos fejlemóuykép, akár 
osszét day-un, da-in-íéle alakulat nyomán volna érthető (v. ö. a 

•*') A cserem, seser, soíar, míei\ cserM. MMIT nmilohn szó 
(NyK. 30 : 277, 294.) ehhez képest olyan ÖHSzetótelnek tetszik, 
mint a magy. csecs-tej, vagy vog. sakw-vit a elörószében bizonyára 
a magy. cse-cs, csö-cs, vog. éd-kw kicsinyítő képző nélkül való alap
szavát tartalmazza. 
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végzetre nézve a haj, hej dteotumi) szó magyarázatát fent 338. l ) . 
Mint más magyarázat kísérletét említem itt föl a következ() adatot: 
av. dayali- (inahrung» (dregu-dáyah nname einer flüssigkeit; 
fruchtwasseri) ; JXJSTI Hb. 155, 162.) = szkr. dhayas- «náhrend, 
erquickend; t rnnk; genusa, labungi) (a dha- (igaugen, milch trin-
ken» töböI; GEASSM. Wb. 678.); a végzet megfelelése ez esetben 
olyan volna, mint a bűn szónál (1. fent 183. 1.). 

364. (I.) ^Magy. t e tű (plur. tetve-k ,- tethew Beszterczei Szój. 
1143. sz., tetS Moln. Alb., tető Mátyusfölde, tetyü Palóezság, Árad
ni.) (ipedioiilus; laus)> (dgyéki-tetű dfilzlaus, plattlaus», lapos-t. 
«afteriausi), tíjúk-t. (iliühneiiaus», vak-t. <iki'a,tzmilbe»); tetves 
))pediciilosus; lausig, voller láusei); tetvész- ((pediculoa lego ; lau-
sen)) (NySz., MTsz.). 

Osztják: EO. ífíyím, tevétém dausi) (AHLQU.) | 10. tévedem 
(PATKANOV), temiem, SO. tagutem (CASTR.) id. ; toutem (PAPAI 
KÁR.) id. 

(II.) Vogul: ÉV. takém, KLV. ta^ém, KIN., KV., PV. tazém, 
TV. tci)fe'm «laus» (ÉV. pantd t., TV. sdt lailép t. ((plattlaus)), KV. 
vos í., PV. rus t. (iwanzei), tkp. (d-usaische laus»); ÉV. takmin, 
KLV. ta/jnén «lausig». 

(IIL) Lapp: Pite tihhké, déli tMée, Fm. dikke «laus» 
(HALÁSZ) | téri tihke, kildini, notozeroi tehk id. (GENETZ Wb. 50.). 

(IV.) Finn tdi laus», taise- (nomin. tciinen) <ilausig», tditele-
i(lauseni) | észt tai (génit, tai, tai'a) «lauai). 

Zűrjén toj ((laus» (das-kik koka toj «ülzlaiis)), Um-toj, pu-toj) 
(ibaumlaus, zeckei), tója, tojös «lausig», tojal-, tojás- cdauseni), 
tojsal-, tojöévn- <iverlausen, voU lause werdeni) (WIUD.) | permi íy 
((laus» (GENETZ O P . 16.). 

Votják td'j (ilausi) (l'om-taj (izeckeii), teljes (ilausigii, töj^i-
«lausig werden cd. sein», tdjaák- «aich lausena. 

Cseremisz ti, tü, oserM. te, tü <(laus)). 
Mordvin si (dausn, mordM. sii, mordB. siev (dauaig)) (NyK. 

5 : 202.). 
< Kaukázusi: ud te (plur.íetw-^ (missé» = mingrél, láz ti, 

grúz ti-li, ingiloi ti-l «laua» (SOHIEPNBB: Vers. ü. d. Üd-Spr. 94; 
EEOKERT: Kaukas. Spr. 9 5 ; ADZAEIAN 56.). . 

Pontosan megfelelnek egymásnak jelentésben és hangalak
ban az idézett finn tdi, votj. taj, aürj. toj, cser. ti, tü, mord. si a a 
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kaukázusi ti, te szavak s tekintve, hogy a finn-magyar nyelvek 
terén több más apró féreg-, bogár-féle állat elnevezését is kauká
zusi eredetűnek igazolhattuk (1. fent a hogár, haglincza, hangya és 
nyű ozikkeket), ugyanígy gondolhatjuk az átvétel irányát a jelen 
esetben is, noha a szónak teljesebb hangteste (finn, votják tcij) 
éppen a finn-magyarság terén jelentkezik. Ugyané szó ismerhető 
föl a lapp íi/í/ce, d'i/cA-e alaprészében, mely szót tehát nem véljük 
egészében a finn tai másának, mint BUDBNZ (MügSz. 215.), hanem 
ehhez képest már dimin. képzésnek (v. ö. finn voi nbutteru = 
lapp vuoj; míg lapp takke- = finn teke- «tun, machenu). A vogul 
takém, tdyém ugyané dimin. képzést egy másikkal megtoldva mu
tatja (1. BUDBNZ: Összeh. Alakt. 250.), az osztják tagu-tem, tevé-tem, 
tevtem s az evvel egyező magy. te-tö, te-tü (< Hek-tev) pedig 
ikerített szerkezetek, ép úgy mint a nyű szónál idézett csecsenez 
na'-ni, thus nhan «vyurm» (v. ö. avar na-tc, karata na-tce stb. 
«laus» e mellett: kabardin, sapszug ce, abcház tea idaus))) = 
osztják-szamojéd nana-ka, kamasz, nene-g stb. (1. fent 491—2.11.), 
vagy kürin, tabasszarán miz-miz (imücken, águl hog~hoga,j iiwespe)), 
ud qum-qum «auster» stb. (1. fent 170. 1.). 

365. Magy. tiszt fíi'isáií Szeged) dofficium, munia, functio; 
magistratus, honos; munere fungens, offioialis; príEÍectus mili-
tum; pflicht, beruf; ehrenamt, mirde; der beamte; officiem (atyai 
tiszt (iváterliche pfiichtn, egyházi tiszt (ikirchenamt»,/ó'-i(ísí!t (icon-
sul, tribunusi), katona-tiszt (loffioiern, tanító-tiszt «leliramti)), 
tisztes (ihonorus, decorus; ehrlieh, zierlich)), tisztség nmunus, 
officium; amt»; tisztel- dhonoro, honorifico, veneror; eliren, ver-
ehren, achteni) (NySz., MTsz.). 

Votják discít-, Kaz. désát- dlehren, unterriehten, gewöhneni) 
(dimtié «lehrer», drscitavi (dehrei)), dimtki-, Kaz. dusatisk-, 
díisütőki- dlerneni) (dUdtkié, désatckié ((schüler, lehrjunge)>); dis, 
líaz. des- nsioh an etw. gewöhnen, etw. erlernenn. 

< Szkr. dig- (prass. 3. di(;áti) dzeigen, vorweisen, vor-
• fíihren ; jmd. etw. anweisen, zuweisem), (caus.) degayati netwas 

zeigen, anweisen, lehren, mitteilen» (upa-d. «zeigen, bezeich-
nen, angeben, andeuten; lehren, vorschreiben; belehren, unter
riehten», pro-d. (lanzeigen, bezeichnen, anweisen, kundtun, an-
ordnen, vorschreibeni); caus. «jmd.auffordern, antreiben))), distá-
(part.) nauf den hingewiesen worden ist; angewiesen, zugewie-
sen, festgesetzt, bestimmt; der eine anweisung erhalten hat; 
anweisung, befehl, beschluss; bestimmung, fátum, lebensziel, 
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ziel», disti- (nomin. -ifi) nanweisung, vorschrift, glückliche fü-
gung; lenkungi) | av. dis- (caTi.?. prjes. plur. 3. iaesayehiii) 
(izeigen, unterweisen, lehren, strafeni), d-disti- (nomin. -is) 
(lanweisung, lehrei), rfm/a- «lelire»; osszót-dig. mu-diesun, ÜK-
désun (iníin.), tag. aw-dmn, diu-didn (iweisen, zeigen)), melyeket 
a gör. §síwD[j,t (Izeigen)), ófelném. zeifjon «zeigen» szavakkal 
vetnek egybe (BE. Skr. Wb. 3 : 627—8, 636, 639; CAPP. 174; 
GEASSM. Wb. 608; ÜHLENBEOK EtWb. 126; JUSTI Hb. 156, 5 1 ; 
HÜBSOHM. EO, 18.). 

A tehén, tíz, törvény stb. magyar-árja átvételekben mutakozó 
szókezdő d ~ í hang-megfelelóasel a magy. tiszt szó egyezik a szkr. 
dista-, vagy akár di.sti- Itépzéssel, melyeknek «anweiaung, bestim-
mimg, lebensziel)) értelme szinte fedezi a nhivatali)- vagy ((rendel
tetés))-ét, a hogy valakinek a <itisztét» más szóval jelölni szoktuk; 
de a IItiszti), mint hivatalos személy sem más, mint a szkr. dista-
(ider eine aiiweisimg, bestimmung erbalten hati). A votják disiit-
fölös caus. képzővel ugyanazt fejezi ki, mint a degayaii ulehren, 
mitteileni), vagy az upa-di<;ati nbelehren, unterriehten» a jellemző, 
hogy a IItanulni)) szava éppen a disat-höl alkotott reflexivum: 
dUdtiék-, miből t i. azt következtethetjük, hogy a dis- netw. ér
iemen)) a íK.svíí-böl való analogikus elvonás s másodlagos fejlődés, 
a mint ezt föl kell tennünk azért is, mivel a szkr. dic-, av. dis-
nem intransitivumok. 

366. Magy. titok (accus. titko-t; titkiat, tytkyahan BéosiG.) 
iiarcanum, seeretum; secretns, absconditus; geheimniss; geheim, 
heimlich)) (pl. ualkota titk luiilakat: fecit seeretum cubioulumi) 
BéosiC; ofelmene titoo hazában)) NádC), titkon, titkonnan nocculte, 
latebrose, celatim, abdite; heimlich, verborgens; titkol- «occulto, 
dissimulo; verbergen, verhehleni) ; titkos «arcanus; occultus, 
secretus; heimlich, verschwiegenD (NySz.). 

Vogul: ÉV. iüjt; ALV., KV., PV. tvjt-, TV. tujt-, tojt-. KLV. 
tujt-, tűnt- iiverbergen, verstecken, verheimlichen)) (xot-tüjtéstii 
(ler versteokte es))), ÉV. ííi'/íq)-(mom.), TY, tiiitartt- (freqn.); ÉV. 
tüjt/jít-, ALV., KV. tnjtyat-, tiijtpqr/J-, KLV. timtyat-, TV. tujtkhét-, 
töjtkhg,t- iisich verbergen, sich verstecken)). 

< Av. taya- «heimlich, verborgen», taya- «diebstahl»; 
táyu- (nomin. -us) ddieb" = szkr. taijú- (nomin. -us) ndieb)) 
ezek mellett: stayú- (nomin. -m) «dieb)), stayáti iiist ver-
stohleni), steya- (idiebstahb), melyet az ujper. sitadan = pázend, 
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pahl. státan (cwegnehmeni) igevei vetnek egybe, valamint a í-vel 
kezdődő változatokat az óbolg. taiti (pnea. 1. tája) "verbergen, 
hehlen», íai* «diebi), taj «geheimi) szavakkal (JTJSTI Hb. 132, 
134; HoBN 157; ÜHLENBEŰK EfWb. 111; MIKLOSIOH EtWb. 
345.). 

A vog. tüj-t- az árja taya-, táyu- igei alapjából (v. ö. stayati, 
szláv taiti) való momentán képzés (1. BUDBNZ: Oaszehas. Alakt. 59.) 
s a KLV. tűnt- (e h. Hwjint-) az ugyanazon töböl való freqnentati-
vum (1. u. 0. 21.); v. ö. a hangzók megfelelésére : KV. nurérí, suriA 
(igoldi) = av. zarmya- id.; vog. ürt, urt <(teili) ~ av. aretJa-, szkr. 
árdha- (iseite, teil» (1. fent 140. 1.); vog. yünté}) nschaufeli) : av. 
kan-, szkr. khan- «grabeni) (u. i. 388.1.); EV. üreÁ, LV. üri, PV. 
viiri ((stehendes wasser, lánglicher aeei) = av. vairi- ((seei), pahl. 
var nteichi) (1. u. i. 503. s még 318. 11.). A magy. titcik, titko-, mint 
már BüDENZ fejtegette (MügSz. §19—220.), nyilván ugyanolyan 
képzés, mint rejtek és szitok (a rejt-, sdd- igei alapszóból) s kifejlő 
••'ííí- alaprészében azonos a vog. ÍM;'Í- igével. 

367. Magy. tíz (accus. tize-t) nlecem; zehni) (tizün-eyy 
{teüU, tizen-kettő vz-vfölh, tizen-kilence nneunzehni)); tizes «decu-
plus; zehnfáltigi); azehner)); tized Mdecimus; decimoa; decuria; 
zebnter; zehntel; zehendi), tized-ik dzehnteri) (NySz.). 

Zűrjén das nzehnB (das-ötik «eilfi), das-kik ((z-wölfii), dasöd 
özehnteu | luzai áas (kik-das «zwanzig» %\x.kié; vit-das «fiinf-
zigi) e h. vetimin; kvait-das (iseohzigi) e h. kvaitimhi) \ permi das 
(kik das 20, kuim das 30, nol-das 40, vit-das 50, kvaí-daa 60, das-
das, dasjes das lÖO), dasőt nzehnte" (WIED.). 

Yotják das dzehni) (das-odig 11, das-kik 12); daso nzehner, 
zehn enthaltendi), dasati »zelmter». 

< Osszét: digori des, das, tagauri das, déli das «zehn» = 
av. dasa (nomin.; gen. dasan-am), pazend dalt, ujper. dah, deli 
(innen: kurd, balücl dah, deh, mindzsíínt dah) id. = vakhl dhas, 
las, szariqöli dlm, sighnl dlm, íls, afghán las, yaghnöbi, szang-
licí, szamnani das id. = szkr. díuja (gen. dat;andinj id. = örmény 
tasn, óbolg. dese-ti, litván dészim-tis, görög 8sxa, lat. decem, gót 
talliun, ófelnem. zehan atb. (HÜBBOHM. E O . 36 ; HORN 131; 
TJHLBNBBOK BtWb. 123; TOMASOHBK Pam. 821.). 

A magy. tíz árja hasonlatát PISOHEE JÁNOS EBBRHAKD említi 
először 1756-ban írott iiDe origine üflgrorum» müvében (ningrioe 
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decem: tíz; indice et persice: düsj'» ; 1. fent 2.1.); utána szólnak 
róla SoHLÖZEE, KALMÁE GYÖRGY (nmaiores nostri űnale h mutave-
runt iu z aliquando; ex. c. tez, tiz a persico deh decem)) ; 1. u. i. 
3.1.), BEEBGSZÍSZI (iit'íz = zigeunerisch dt;sch»; Áhnl. d. hung. Spr. 
129.), FESSLER (^«tb = bengal. des, das, decan. dos»; 1. fent 8. 1.), 
ERDÉLYI JÓZSEF ((Uíz = katikaa. déz zehn)) nyilván: osszét des; 
Spraohe d. Btammverw. 16.1.), MÁTYIS FLÓRIÁN (atíz = szkr. daga, 
párszi dall, ujp. deh, hindi disz, desz; Magyar-árja Nyelvhas. 4. 1.) 
s FIÓK KXROLY (Árják és ugorok 16. 1.). A permi das árjaságát 
KiiAPROTH veszi észre először (nsyrj., perm. das = osset. des, arm. 
dasn»,-Asia Polygl. örmény szójegyzék); később tárgyalják OUNO 
(1. fent 43. 1.), TOMASOHEK (1. U. i. 81.1.) és STAOKBLBERG (aperm. 
das = osset. dds, av. dasa»; Irano-iinskija leks. otnosenija 5. 1.); 
1, még: Ethnogr. Y : 139. 

Miután a linn-magyar nyelveknek egy, hét, száz és részben 
ezm' számneve árja eredetűnek bizonyult, nem tarthatjuk merő 
véletlennek a ntíz)) zürjón-votják das szavának szoros egyezését az 
osszét das, av. dasa <izehn)> szóval, hanem ezt úgy mint az előbbi 
esetekben nyelvi érintkezésből s átvételből kell magyaráznunk. 
Nyilván köze van ezekhez a magy. ífe-nek is, de ennek hang-
alakulata nem egynemű, a permi rfa.s-éval, tehát külön iráni nyelv
járásból került jövevényelemnek tekintendő, k kezdő mással
hangzónak (/. > É változása itt a tehén, törvény és íe(/-nap szavaké
val, az árja a = magy. i hang-megfelelés a kincs, fist (füst), birge^ 
csirke magashangú s a csiga, iparkod-, iránt, piszok, szil, vissza, 
szín mélyhangú szavakéval egyező (1. e szavak tárgyalását u. i.),-
a mi pedig a szóvégi s-ből fejlett z-i illeti, ez alakulat, ha ugyan 
nem volt már meg az átadó nyelv területén, a hiúz ( = csuvas 
siddwéé, mongol silegiisün id.), gözü ( = volgai tatár kosé, tobolszki 
küskü, kojbal kilska (iratteö) és borz ( = tör. bors-uk) szavak eseté
hez hasonlítható. — BUDENZ (MügSz. 221.) s előtte már CTJNO-
(1. fent 43. 1.) a permi das és magy. tíz mását vélik fölismerhetönek 
a (ikettö)) 8 «egy)) számnevekkel összetett finn kahdeksa ((acht»j 
yhdeksa «neun» és cseremisz kandaMe, kandayse (cacht)) ( = finn 
kahde-n+d".), indikse, ende;(se (ineun)) ( = fíun yhde-n-\-d°.} -deksa,. 
•dakse utótagjában is, mely erősehb összerántással lappangana még 
a mordvin kafksa, kavkso «acht)), vehksa, vejkse «neun)), továbbáa 
lapp kaktse, gavtsc «aoht)), akise, oftse nneun)) számnevekben. Föl
tévén, hogy a szóelemek tagolása itt helyes s a külön szónak vett 
utórész eredeti értelmében is tényleg a «tiz)) számnak kifejezője,, 
nem pedig amolyan alkalmazott kifejezés, mint a vogul Iqdi és déli 
lapp (!fíM-tí"<itíz)) (tkp.amaz: (iolvasat,szám)),emez: «bevágás,rovás)); 
1. HALÁSZ I. Nyör 21 : 244.): a kapcsolatot legfeljebb olykép érthetjük 
az előbbi alakokkal, hogy emitt a ks ama sajátos (bizonyára nem, 
egyszerű s) átmeneti hang visazatükrözése, melyen át az indo-
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aermán k (gör. M%a) árja 5-vé (szkr. daga) alakúit.^ Ezek szerint a 
permi das, magy. tíz és a cserem. kmMÁexúovQsm ugyanazon 
árja szónak három külömbözö nyelvterületről s kulombozö viszo
nyok közt átvett alakjai volnának. 

Az áriaság alapján vélem megmagyarázhatonak a ímn-magyar 
nvelvek több más «tizet» jelentő számnevét is. Ilyen a votják -don 
ezekben • nit-don, niü-don, nüUlon «vierzig» (nil «vier»), vit-ton 
dünfzig)) (vii «fünf»), hmí-ton «sechzigi) (kwaí «sech8.>), siéim-
ion ((siebzig)) (siéhn «sieb6n»), iamis-ton (lachzigi) (tamis ((acht))), 
,íkmls-ton (ineunzigi) (ukmk «neun»). Már BUDENZ egybekapcsolta 
«zen -don-i a «tíz» jelentésű das szóval (v. 0. a koltöi beszédben 
éizim-das = éifm-don) úgy értelmezvén a vég-mássalhangzó 
eltérését, hogy amaz Hos-n (Has-n) helyett afféle -n kópzőelem-
mel bővült minő szerinte a finn seitse-ma végzete. Minthogy azon
ban ily -w számnévképzönek egyébként semmi nyoma a votjákban, 
nem liihetö, hogy az éppen az idegen eredetű das-lw/, csatlakozott 
volna s valószínűbbnek kell tartanunk, hogy itt ugyancsak az árja 
daca-, dasa-na,]i valamely -n járulékkal szerkesztett alakjával van 
dolgunk. Ily fölvételre nyújt alapot az av. dasanq.m = szkr. dac^á-
nám genitivus alak, mely a' permi das eredeti nyelvjárásterületén a 
pahl. yaztán «gott)) < av. yas:atanq,m (plur. génit.; 1. fent 378.1.) 
módjára kopva s a votjákba átkerülve könnyen válhatott emitt 
*dos3n, ^dos?z-féle alakon át don-riá*) (v. ö. a su > n egyszerűsí
tésre nézve a votják inessivus -m rag esetét, mely a votják elativus 
-ét = finn -sta rag mellett nyilván a finn inessivus -ssa rag erede
tibb -sna alakjának mása). így vií-don eredet szerint ily kifejezés 
volna: (lötje a tíznek", vagy nöt a tízből", ép úgy mint a finnben: 
kaksi-kymmentá «húszi), kolma-kyinmnntíi nharminczií, tkp. ukettö, 
három a iízhöh. A -do?;,-nak ily magyarázatával egybehangzó, hogy 
e számnév az egyszer tízre nem, hanem csupán a többször (négy
szer, ötször stb.) tízre használatos ; az egyszer tíz jelzésére ugyanis 
elég a puszta «tízi) (das) szó nomin. alakjában, míg a tízből való 
többszörösség szabatosan a számok viszonyításával (adott esetünk
ben genitivus szerkezettel) fejezhető ki. 

Egy másik szó a permi nyelvekben a «tíz» jelzésére: -ÍÍMU, 
mely a következő szerkesztett számnevekben fordul elö: zürj. 
komin «dreis8ig» (kuim «drei»), úda-min nvierzigi) (noll (ivier»), 

^) Megjegyzendő, hogy a votják 0 többször magas hangzónak 
Ca, e) változata átmeneti ö helyett (pl. odhj «einsB : v. ö. magy. 
egc/y; o£on nmeisseb): v. ö. magy. vés-; ton <(dui) = cser. teú, tón; 
vonni- (lüberwinden)) = zürj. vtirmi-, v. ö. vog. vSrit' id., lobal-
(ifliegeni): v. ö. magy. lebeg- stb.), minélfogva a -don < '>^dos9n iráni 
mintája gyanánt az esszét dcis hangzójával legalkalmasabbá!! 
'^dásaii, ^dasdn-íéle alak vehető fel. 
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veti-mín «fünfzig» (vil! (ifünfu), kvaiti-min (isechzig» (kvait 
((sechsi)) I votják huainin, Kaz. kwamtln (idreissig» (kivin, kün 
((dreii)). Nyilván azonegy e min szóval a vogul: ÉY. nali-vian,, 
KLY., ALY., KY. nalmen, PY. nelmén «YÍerzigi) utórésze (ÉY.. 
LY., PY. nila, KY. nélci, TV. úiHi «TÍer»), mely mellett az ÉV. at-
pén, LY., KY., PY. átpéii «fünfzig» (JLV. at, LY., KY., PY. üt, TY. 
ait dünfi)) és BY. yjit-pén, KLY. kliötpén, KY. khötpén^) <(aeolizig» 
(jÉV. ^ifí, KLY. khöt, ALY. Iclií^t, KY. khöt, PY. khat, TY. lŰK^t 
(isechs))) -pén tagja csak változat, a mint ezt kétségtelenül mutatja 
a KY. atpén-nok még névjelzés gyanánt fenmaradt archaistikus 
atmén mása (Vog. Népk. G:y. I I : 222.). Tudvalevőleg ez utóbbiak
hoz sorakozik a magy. -vaUj -ven is ezekben: negy-ven, üt-ven, 
hat-van, het-ven, nyolcz-van, kilencz-ven a több esettel igazolható 
•yn >v változással (nalimaii, nalmen: ncjjyven = nilém, nelin: 
nyelv). Hogy mi voltakép ez a ntízesi) szám, megmutatják szá
munkra a min szónak következő alkalmazásai a zürjén-votjákban : 
zűrjén ki-ndn, ki-niina nwie viel)) (ki-minié «\vie viel mai, wie 
oft)); öt-kimin neinige, manGheu, ki-minöd cider wie vielte») = 
permi ke-mén «\vie vieln (GBNBTZ), kinim id. (WIBD.) ~ votják 
ksiia (< ^komna), Kaz. küría <iwie vielu (konaiin "Um wie viel», 
olo-köúa <ietliche 1)); zűrjén si-min «so viels (si-minié nso oftn) = 
permi sinim id. (WHÍJD.) = votják sina id. | zűrjén minda, mlmda, 
munda, mumda «ao YÍel vfiet^ (kik-viinda (idoppeltn, üt-m. «gleich 
viel», si-minda (iso viel», ma-m. <iwie viel» : az i^-da «grösse», 
il-da afernei), vij-ta nhöhei) stb. képzőjével szerkesztve; 1. "WIBDE-
MANN: Syrj. Gramm. 46.); permi momda nwie vielu (e b. ma-minda 
GBNETZ) = votják mind.a, Kaz. minda neine gewisse quantitát 
habendö (so-m., dna-m. «so viel, wie jenesa, ta-ni. (iso viel, wie 
dieses)), ma-m. «wie viel»). Itt a min értelme nyilvánvalóan : «quan
titát, maass, zahli) (pl. ki-min = amennyi, mily számú, mily 
mennyiségű, terjedelműi)) s ezzel fölismerjük benne mását a szkr. 
mána- (nomin. -am) udas messen, messung; maass (ganz allge-
mein); umfang, gewiclit, grösseu (BE. Skr. Wb. 5 : 720; GKASSM. 
Wb. 1033.) = óperzsa -mand (ebben: fra-mána dbefebl, gesetzi) = 
pahl., ujper./íW"))icí7i, farman (ibefehli) = szkr. pra-manam «maassr 
richtscbnur, autoritati); UHLBNBEOK EtWb. 222, 178.) szónak, mely 
a mft- (ímessenn igének képzése (1. fent 463. 1.). Az árja «mérték, 
mennyiség, számn szónak alkalmazása a «tíz» kifejezésére szakasz
tott olyan eset, mint midőn a fentebb idézett lapp lokkc, vogul lau, 

*) A tavdai vogul nyelvjárás nem ismeri e számnévi alako
kat, itt (inegyvenu : nilu, «ötveni) : dit-lu, iihatvan» : khq.t-lu (lu 
(itízi)); szintígy fejezik ki a (ihatvann-t az alsólozvai és pelimi 
nyelvjárások (kIuJt-lq,iL, klupt-lqní). 
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<3serem. luo, lu ugyancsak általános dszám, mennyiség)) (tkp, 
((Olvasat, megolvasott szám))) szóval jelöli a "tízet)) s többszöröseit, 
vagy midőn a déli lapp e czélra a Őéhki' ((bevágás, rovása szót 
használja (kékti cehké «húsz)>, tkp. «két rovás)), azaz: nkét 
szám))). — Sejthető, hogy ugyancsak ez az árja szó alkotja utótagját 
a finn kymmme = mordM. kémen, mordE. kdmmi ntiz)) (kolma-
gémen, kolon-gemen 30, nila-gemen, nilen-gemen 40, ved-gdmen, vad-
gamen 50 stb.) szónak is. 

Egy harmadik <itiz)) értelemmel jelentkező szó zűrjén-votják-
ban : -mis, mely a következő számnevekben található: udorai ko
mis 30, neía-mis 40, veti-mis 50, kwaiti-mis 60 ] zűrjén kökja-mis, 
permi, hamu kikja-mis ((acht)> == votják t'amis^, áivics id.; zűrjén 
ük-mis, izsmai ok-mis nneun)) = votják uk-min, •uk-m<"s id. (tkp. 
((kettővel: tíz», «egy: s tíz)), úgy mint a szurguti osztják ei-er/^-jon 
<iegy fölös s tíz))'*) = ((kilencz»; 1. fent 562. 1.). Ezen permi mis 
((tíz)) szó mását ismerte föl BUDBNZ (MügSz. 1ÍÍ3.) a mordvin komé 
<izwanzigi) szó utórószóben is, mely tkp. (ikét-tízD (úgy inint cserem. 
ko-lo ((zwanzig)) = cserM. kok-lit) a azonos a zűrjén kié, votják 
kié, kéz= vogul: ÉV. -/fis, KLV. kküs, ALV., PV., TV. khus; 
osztják: ÉO. X''-'-^> 10- jif̂ '̂ , SO. kos = magy. húsz szóval. Ugyan
csak BTJDBNZ derítette ki (MUgSz. 421.) ezen permi -mis szónak 
további nyomait a m&gy. harmi-ncz, kile-ncz és nyol-cz^'^) szavakban, 
melyek az előbbi adatokkal együtt arra vallanak, hogy a <(tíz)>-nek 
itt tárgyalt jelzósmódja egykor közkeletű volt a finn-magyar nyel-

•**) A ((kilencz)) ily kifejezése ismeretes a szanszkritban is. 
<(Für die neuner speciell sind solche substitute, wie ekonavingati 
,20 weniger 1' = ,19'nieht migewöhnlich; spáter wird eka ,V 
•weggelassen und üna-vin^ati [,fehlend-zwanzig'] etc. habén den-
selben wert)) — írja WHITNEY (Ind. Gramm. 173.). Tehát nemcsak 
a ((tíz)) kifejezésében, hanem a ((nyolcz)) és nkilenoz)) számnevek 
szerkesztésének módjában is árja hatást ismerhetünk föl. 

•''••') A magy, nyol-cz előrésze kétségtelenül azonos a vog. nol-
Iq/ii ((acht» szóóval, miszerint az egész kifejezés a zürj. mis meg
felelőjével szerkesztve : «orr-tíz» = «a (hét felé) távolabbi szám a 
tíztől)) ellentétben a vogul q:ntél-lq.ii nneuni) számnévvel, mely 
(•oldal-tíz 1) = ((közelebbi szám a tízhez)) (1. fent 562. L). — kkile-ncz 
ép olyan kihagyásos szerkezet, mint az előbbi jegyzetben idézett 
szkr. üna-vingaii = «(egy) híja húsz)) = ((19», vagy az 10. ár-jofi, 
alsó-szurguti Mr;/-jo7l (ikilencz)),melymintafel8Ö-Sí5urguti evfl?7-/on 
((kilencz» megfelelő mutatja tulaj donkép: (((egy) fölössel tíz)) (1. 
u. 0.). Ezek szerint a zürj. viis megfelelőjével szerkesztve kile-ncz 
~ <t{egy) kívüle tíz)),Y&gyis: ((egyet kivéve tízi) a, kívül-nek kilűl, 
kii alakváltozatával. 
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vek volga-urali vonalán. A mi immár ezen -mis szónak eredeti 
•értelmét illeti, ennél figyelembe veendő, hogy a -min szóval nem-
•csak tájbeszédileg váltakozik (pl. zÜT^.ncta-inin és udorai?'ieí'íi-mís 40, 
zürj. veti-min éa ud. vcti-misj, hanem vegyesen használatos vele egy
azon nyelvterületen is (pl. votják uk-mis 9 ós Ima-min 30; magy. 
.harnii-ncz és ncgy-vcn). Ez t. i. arra a föltevésre jogosít, hogy a 
két szóval eredetileg kifejezett gondolat lényegileg egynemű volt, • 
vagyis a -mí.s' is ugyanazt mondta, mit a -min,- ez alapon pedig 
alkalmasan kínálkozik a -mis értelmezésére az av. mas (igrosss 
.(masyao ngrösseri), masah- «grösse») = pahl. mas, gabri mas 
((gross» (samnáni mesin, kurd m,as-tir, kaáani mus-éar «grösser» ; 
HÜBSOHMANN: Pers. Stud. 210—1.), akkép fogván föl e szónak sze
repét, hogy az eredetileg a magában véve nagyon is határozatlan 
min és lau «mértók, szám, olvasati) kifejezések szorosabb jelzésére 
.szolgált (mint: itnaijij szám, nagy mórtóki)), idővel pedig, mint 
természetesen érthető, úgy is tudott vonatkozás, mellöle a jelzett 
szó elmaradt; tehát: zürj. ko-mis, magy. harmi-ncz = nhárom 
nagy (t. i. szám v. olvasat)». «Nagy tíza-nek (stür luhkü) mondják 
ma'a déli lappok a «százati) (HALÁSZ ; Nyör 21, 249.) s az ilyen ki
fejezésnek akkor, midőn a számképzetek nehezen emelkedtek föl 
a tízig, épúgy volt helye ezen kisebb mennyiség jelzésénél is. 
Tulajdonkép csakis a «nagy)) jelző odaórtésével válhatott a atízii 
•szavává a többször idézett nmérték, szám, olvasató kifejezés is ; 
mert a ((tízD-nek mint ((olvasati)-nak kiválóságát s ellentétét a 
(iszámnak, olvasatnak)) szintén nevezhető kisebb számok (1—9) 
•ellenében éppen az emeli ki. E szerint neta-min és negy-ven ép oly 
•eliptikus kifejezés, mint ko-mis és harmi-ncz; értelme: (mégy 
(nagy) szám v. mérték)). L. e czikkhez: Keleti Szemle I : 241-— 
:258. 11. 

368. "•'Magy. tó (accus. tava-t, plur. tava-k; thouua = utava)) 
1211-iki oklevélben Nj'K. 25 : 143; pisciníK... Agtoa et Kyzentoa 
NySz., íoyá'wií Csúzi; íitó N.-KüküUő-m.) «palus, stagnum, laous; 
seei) (álló-tó ((palus; teich", halas-tó, ijyahnos-tó «piscina; fisch-
teich))); tós, tavas (tovas PP.) (ipaludosus, stagnatus; sumpfig, 
überschwemmti) ; tói (aocua. tóla-t, plur. tóla-k Palóczság, Pest-m., 
taál: plur. iaúla-k PlevGs-m.) «teich, see)); tócsa (tolcha Teaii) 
(ilama; pfütze, lache» (NySz., MTsz.). 

Yogul: TV. tü (birtokosragokkal: töm, tön, töté, tőwu, tonne, 
. •tówq.n; plur. tówét; töwanémj ((teich, see)>. 

Osztják: ÉO. tü, tim (isee, landsee)) (AHLQ-O.) | 10. teu 
•(CASTE.), tou (PATKANOV); alsó-SO. tow/, felső-SO. toy^ (OASTB.) 
•((landsee)). 
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Zűrjén ti (isee, landaee; teieh, flaohsweiehei) (soki ti «salz-
see»), tia «seen od. teicheenthaltend, see-, <iteich-i), tiaé- (dm waa-
ser Hegen, dnrchnásst werden, weichen (v. flachs, hanf» ; WIED.) ] 
permi fö dlandsee, teich«, teot- «weichen» (GENETZ O P . 1.5.). 

Votják te, Kaz. tg, Sar., Mai. ti «landsee, teicli». 
Pinn siio (isumpt'ö, suolisto dsiimpliger ort» ] észt sö nwiesen-

moor, sumpf, morast». 
A s z á m oj é dségben : JurS. to', OS. tu, to, KamS. ihu 

«binnensee)) (1. HALÁSZ NyK. 23 : 267.). 
< Kaukázusi: mingrél íoí̂ ff, szvanét toh, thus, grúz tha,. 

láz tiba «see; lac» (EacKEBi: Kauk. Spr. 127; ADZABIAN 17 ;, 
SGHIBFNBE: Versuch ü. d. Thusch. Spr. 132.). 

A magy. tó épebb hangtesttel jelentkező tava-, illetőleg régi 
tova- = TV. töiD- töalakjának hű mása a mingrél tuba ama b>v 
gyöngüléssel, melyet az arcsin soh omundi) = tabasszarán iu, dzek, 
süv id. = vog. söp, süp id. = finn suu, régi magyar nzú (.zawa-ha,ii 
JordC), vagy a magy. liév, liö — csecsencz hev-gho «\Yarm», chíir-
kilin;if/tCT dsommeri) = kabardin ;ĵ oa6(3 «warm» esetében is tapasz
talunk (1. fent 553—4. és 346. 11.). A kaukázusi eredet alapján jól 
megmagyarázható a vogul; ÉV., KLV., PV. tür, KV. twv, ALV. tor 
(isee, teichi> szó is, mint a grúz tba «see, snmpfi), tbuve «sumpf» 
képzésének (EEOK. 138.) megfelelője (v. ö. ehhez: arcsin suhor és 
ohürkilin turlú (isumpf» u. o.); a magy. tál végzete pedig, mint e 
kauk. -re képzőnek -Le f-li, -l) változata érthető (1. fent 121, 171, 
327, 358.11.). A finn sulka «federi) = mord. tolga, vog. taul, magy. 
toll id. szókezdőjének hangváltozásának fölvételével helyesen 
vonja BuDBNZ a magy. tó rokonságához (MügSz. 222.) a finn suo-t 
is (< Huwo) ; de a vog. tür-hoz való nagy hasonlatossága mellett 
is külön tartandó az 10. tör «see; niedrige stelle an ufern der 
flüsse u. seen, wo sich im frühjahr wasser íindet» (PATKANOV), KO. 
íor (PÁPAI IÍJÍE.), minthogy ennek éjszaki osztják mása: lor neine 
von einem flusae durch übersohwemmung gebildete seichte buehti> 
(AHLQD.) = SO. lar «niedrige gegend, morastn (CASTE.) = VJ. 
jar, Jg. sar id. (PÁPAI KÁE.) id. = or. c o p T. (az osztjákból), ez. 
pedig l< s szókezdőjével, mint ANDBESON kimutatta (Wandl. 139.) 
a magy. tó hangalkatához nem illik (v. ö. az osztják szóhoz : zürj. 
sar (ímeern és szkr. saras nteich, see; \Yasserbeckeni); GBASSM. 
Wb. 1487.). — Kaukázusi eredetűnek mondja íó szavunkat már-
EEDÉLYI JÓZSEF (Stammverw. d. Hung. 12.), de a tőle idézett tuu, 
tuur adatokat forrásaimban nem találom. BEREGSZÁSZI (Áhnl. d. 
Hung. Spr.,_106.) perzsa tadi «teich, seei) egyezést említ s van ia-
VuLLEEsbeny> «locus in deserto, ubi aqua restagnat, stagnum» 
(I : 474.), ennek azonban etimológiája előttem homályos. 

file:///Yasserbeckeni
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369. Magy. tölgy, töhjy-fa (twelfa, teiolfa SchlágiiSzój. 1585: 
2236. sz.; ieZí/,/tt Beszterczei Szój. 893. sz.; tSllyfa Heltai, tSlyfa 
Decsi; töJfa Soprony-, Vas-m., tafa, tufa Somogy-m.) aqnercus, 
ceiTUS, ilex; eielies (csor-t'ókiy (icarpinus»); tölgyes (tölles Zala-m., 
töllös Yas-m., töles Somogy-m., t'ólös Eábaköz) (iquercubus consi-
tus; eichenreiolii) (NySz., MTsz.). 

< Osszét: tagauri tül^,, digori íoZjá «eiolie (nyö'h)); 
MILLER: Osset. etjudy II : 35.). 

Előfordul ez egyeztetés már ToMASCHEKnél (Ausland 1883 : 
706.1.) és TnoMSENnél (Berör. 232.). Az esszét szó eredete homá
lyos; vele egyező módon látszik képezve: tag. sívilg, dig. éihul^a 
«esohenbaum (íicei-ibi); MILLEE U. O.). A végzetben mutatkozó vál
tozás olyan, mint a magy. h'ókiy és irigy szavakban (1. fent 374.1.); 
a magánhangzók megfelelése a Mrc és sor szavakéval egynemű 
(1. e czikkeket). 

370. Magy. tör (accns. tör-t; teer PozsC, ter línlcsC, ttvr 
Schlagli Szój. 585. sz., theur Beszterczei Szój. 116. sz., fw Sylv.) 
«mucro, gladius, ensis; siibeli) (hegyes tőr (istossdegen)>, ke'téltí tőr 
(izweischneidiges scliwertn, méregető tor «haudegeni); NySz.). 

< Kaukázusi: Iák tur (gen. turlü, plur. turclu), chürkilin 
tur (plur. turmi), kürin tur (instr. turáni, plur. tiirár), csecsencz 
t'iir (génit, t'idrin, plur. t'arras), thus fur (plur. t'arhi), kubaéi, 
rútul, ozachur, águl, chinnalug i%ir ((schwert, sabel, degenn, 
mely szó megvan az örményben is t'iir s az afghánban túra 
alakban (ÜSLAR-SOHIEFNEB : Kasikum. St. 113, Hürk. St. 172, 
Kür. St. 209, Taehetsch. St. 60, Yers. ü. d. Thusch. Sp. 134; 
BEOICEBT: Kaukas. Spr. 119.). 

Előfordul lényegében ez egyeztetés már DANKOvszKinál 
(Magy. nemzet marad. 18. 1.), ERDÉLYI JózsiFnél (Stammverw. 
13. 1.) és STAOKKLBEUGnél (Irano-finsk. leks. otnos. 11. 1.). Bár a 
kaukázusi szó eredete homályos,'^) összefüggése a magy. tör szóval 
kétségtelen azon hang-megfelelés szerint, melylyel a sziír, tölgy s 
több árja eredetű szóban (sör, hőre, szüs) találkozunk. Külön-
választandók a BuDENztöl (MUgSz. 232.) egyeztetett finn térd, észt 
tera, cserM. tor «schneide, sebárfen, melyek a finn-magyar nyelvek 
árja elemeinek a ~ j hang-megfelelése alapján a azkr. dhard 

*) LEVON MSEKIANTZ moszkvai tudós (iKi öociiopcKOü oiiOMa-
CTHK'li)) (MocKBR, 1899.) értekezésében az V. századból igazolható 
örmény szót iránságból való jövevénynek tartja. 

MunkiloBi B. irjii ÓH kiuik. ólomok. 39 
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(isohneíde, scharfe, klinges = av. dám- id. (JÜSTI Hb. 155.) szóval 
vethetők egybe (1. TOMASOHBIC: Sítzmigsber. 113. köt. 23. 1.). Igen 
kétes a íórö/c «8ubula; pfrieme, Hchusteralilei> (NySz.), «nagyobb 
fajta árforma hegyes vas- v. faeszközn; (itiilökosúesból való esz
köz, melylyel a lószerszám szijkötéseít kíoldoKzák s az istrángot 
átdugják')) '(Hont-, Heves-m.), törke «árforma, hegyes eszköz)), törkö 
(Bánffy-Hunyad) «szegalakú hegyes eszköz, a melyet a kikészített 
báránybőr lyukgatására használnak)) szók idetartozása is(l.MUgSz.); 
mert a tobolszki tatárban van: tüjrd- (töjrd-j (tmit einer steck-
nadel anheften)> = kirgiz tüjrő- id. (npHiiinHJiHTi, öyjiaBKOii) s 
ebből: tob. tat. ííiiramá, tüjraiic, kirgiz tüjröüs (istecknadel (6y-
aaBKan; BÜDAGOV 1: 414; OSTBOUMOV 203.), melyek nyomán bízvást 
föltehető a magy. törők mintaképe gyanánt egy -uk, -ük nom. ver-
bale képzővel szerkesztett *tüjrük származék ía. A harmadik, jele
sen daqueus; decipula, tendicula; fallstrick, schlinge)) (NySz.) 
(ilószörböl V. madzagból csínált hurok, fogótön) jelentésű tör, törők 
(plur. törkö-k, ace. törkő-t) másai: csagataj, kirgiz tor «netz, fischer-
netz; vogel8chlinge» (cIiTt pHÖojiOBiuui, cí>TKa, CIIJIOKTJ ̂ joi nTHii;i,; 
BÜDAGOV 1 : 387; OSTBOUMOV 20(5.) = perzsa tör dfangnetz, garn)), 
vakhi tor, szangliéi tur (ifangnetz)) (TOMASOHBK: Pam. 804.) = avar, 
Iák, ud, chínnalug, aréín, ingíloí thor, czachur tJiar, buduch, dzsek 
thiir (inetzi) (EEOKBET : Kaukas. Spr. 108.) = mongol íop-zw anetz-
werk, gefloohtenes gatterwerk, eine krücke zum aufsitzen der 
stossvögeb) (SOHMIDT 250ffl) = jakut doyur dvogelschlinge)) (BÖHT-
LiNGK 115.); V. ö. még a kalkuttai csagataj szótár következő ada
tát: »j|»J'(? tőre, tora) dschlinge, dohne (ciuioin., yKpi0Ki>)); BÜDAGOV 
1: 391.), melynek mását ZOLOTNYIOZKIJ a csuvas imádság homá
lyos túra, t'ra szavában véli fölismerhetöuek (Kornevoj slov. 180.). 

371. Magy. törvény (terűm NémGL, terimi Melius) dex, 
jus, rítus; gesetz, das reeht)); (Ipoly-vid.) «szokás, természet; sitté, 
gebrauch, natúr»; (Torontál-m.) «törvényszék; geriohtshof» (hadit. 
iikxiegsieohU, paraszt t. «civilreclit)), isteni t. ddass göttliche ge
setz)), ó'tőrve'ny (idas alté testamenti), uj-törvény (idas néne testa-
menU, szokás-törvény «sitté))); törvéiyen (igeBet'/Aicli*, törvénytelen 
(lungesetzlich)); törve'nyked-ik, törvénykes-ik djudicium exerceos; 
litígo; gericht haltén; ziixxken, vechienn, türvtínycs:: el-t. (Három
szék) (lelpöröl, pörrel elvesz)) (NySz., MTsz.). 

< Szkr. dhárman- (nomin. -maj (istütze, fester halt; ge
setz, feststehende ordnung od. sitté; eiurichtung)) (dhírmanas 
jsán ((naoh der ordnung, naoh der reihe)), dhármana, dhánm-
bhis <(nach seiner art u. natúrD ; dhárman- «feststehende art u. 
weise, hergebraohter brauch)); dhárma-, nom. -as «gesetz, recht, 
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ordnung, sitté, satziing; art u. -weise, natúr, eigenschaft, eigen-
tümlicbkeiti)) a ezkr. dhárd'i/ati «halt, tragt, sehützt, erhalt, hált 
anfreeht)) = av. darapeiti, óperzsa (1. sz.) darayamiy, tíjper. 
(iuf.) dastan, (príBS. 1.) darum, osszót (inf.) dar-un, dar-in «bal-
ten, erhalten, besitzeni) tövéből, mely igének az iránság terén 
is van pahl. dciTmán oremedys, ujper. darman oheilmittel, mit-
tel» képzése s ennek átvételekóp az örményben: darman «ver-
pflegung, pflege, nahrungsmittel, jjroviant, futteri) (GEASSM. Wb. 
659, 658; BE. Skr. Wb. 3 : 882, 887; UHLBNBEOK B t m . 135—6; 
HüBSOHM. Arm. Gr. 138.). 

VÁMBIÍEY nyomán (NyK. 8 : 182; Magy. Ered. 343.) elterjedt 
nézet, hogy a magy. törvény török eredetű, összefügg a csagataj, 
tatár tőre nvorsteher, riehter, haiipt; gewohnheit, sitté, gesetz, 
riobterspruch 1) (BUDAGOV I : 390.) = ujgur torü «gesetz, sitté» (a 
koso-zaidami föliratban; 1. EADLOPP: Glossar. 128.) = mongol tóVö 
(íregierung, reichsverwaltung» (SOHMIDT 2611;) szóval. Bár e felfogás 
helyességét legutóbb SIMONYI is ((kétségtelennek)) vallja (Nyör 
25:51.), nem érthetjük, hogy miként csatlakozott a nem sűrű 
használatú -vóiy deverlmlis képző egy török névszóhoz s miért 
volt erre szükség, midön a törökben maga a vélt tőre, törü alapszó 
is kifejezi a «törvényt». A szkr. dhárman- = iráni darman a magy. 
törvény szót*) Idilönösen régi tervhi alakja szei-int egészében meg
magyarázza a telién, tej, tis és íc//-nap szavakban is mutatkozó árja 
dh, d = magy. í szókezdők esetével, továbbá a finn-magyar nyel
vek árja elemeinek sok esetben igazolt a'^ g hang-megfelelésével, 
végűi a néo, kévén ós hiivös szavakban is mutatkozó vi > v változás
sal (1. e czikkeket fentebb). A törvény végzetét legalkalmasabban a 
tövei azonos iráni darnuui-íéla nominativus alak nyomán érthet
jük ; de mint az óbolg. knrmM-hól a magyarban kormány lett, lehe
tett bár egy szkr. dliárma-íéle, azaz a tő -n mássalhangzója nélkül 
ejtett nominativus alak mintája szerint is törvény. — Az iráni 

. dar-, dar- ((erhalten, besitzens értelme alapján idetartozónak 
ismerszik föl: cseremisz tarmán ((vermÖgen, besitztum; \verkzeug» 
(NyK. 30 : 298.) < tatár darman id. (OSTEOÜMOV ; 59. 1.). 

372. '•'Magy. ujj (accus. njja-t; vy Schliigli Szój. 398. sz., 
?y'aink Pázm., vj Com.) ((digitus; finger» (mutató-ujj ((zeige flnger», 
hüvelyk-vjj «daumen», kis-ujj ((der kleine fingéra, lábujj ((zehe»); 
ujja.s ((digitatus; finger habendo, ujjatlan ((digitis carens; ohne 
fingeri) (NySz.). 

->') fölemlíti ez egyezést már PATRUBÁNY Luidos (Sprachw. 
Abhandl. 1 : 219.). 

3!)* 
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Osztják: ÉO. luj «íinger, zehe» (jos-híj «linger)), hur-l 
,zehe«,nemla-l. <(der"namenlose d. h. rmgfinger»; lidt ..finger-
rmgi) ; ' AHLQU.) I SO. loi, 10. tuj «fiiiger» CtnjH (ifingemng,,; 
CASTB'.), YJ . i?'j "fingéi-» OiürH «zelie», )imí(i;i; j . ningfinger.,, 
/roíM-i.'«mittelfinger», péfi j . «daumen»), jnJ "fingerhut)) ( P Á M 

Vogul: ÉY. tuU «fingeri) (q,ul-t. ((zeigeíinger», kwotl-t. 
mittelfinger)), namtal t. <(ringfiűger», siréx-t. «kleiner űngeD), 
paja-t (idaTimeni); kátté ^sné ttiU «fingemng», tkp. «an der hand 
getmgmey: &r\ger», jüntsaxtná t'uB dingerhut», tkp. «nali-íinger))), 
KLY. ííi? (ifingeri) f/cgí-íui'(ifingei-)), lol-t. «zehe», khq,l-t. <imittel-
ííngexn, namtal t, sir/-t.), tuíe: koMá ama tuHe dingerringi), ;Í4Í-
mytnetute <(fingerlint»; ALY. tuXa dingGri) (U-t. «zeigeflnger», 
k]ial-t.,ndmtal-t., sirkén-t), KY. tcitii «finger» (koat-t. «finger.), 
lel-t. (izehei), moj-et-t. (iinittelfinger», niPutal t., hrkém t), PY. 
tuU id., TY. tuUsém id. (jdnu t. <izeigefinger«, jat t. «mittelfinger», 
hersém-t. «klemer finger», laél t. <(zehei) ; 1. a -sem végzetre vonat
kozólag fent 447.1.). 

Zűrjén €Un «finger» (vog-c. «zeigeíingGri), áör-c. «mittel-
finger», nimtöm-c. (iringfingern, calc. nkleiner flngeri), kok-í. 
<(zehei)), múa (ifinger habend, fingerig» (VYIBD.) | permi éiú (ifinger, 
zehei) (GBNETZ O P . 18.). 

Yotják éiúi, Kaz. őiné «fingeri> (arfő. «zeigefmger», sor-c. 
«mittelflnger», líimtam-c. «ringlingeri>, íoü-c. ddeiner finger», 
peti-ó. «daumen»), ciúijo "finger liabendi). 

Lapp: Lule n'rtití, cuotie (plur. cütie'), Pite ai'wté, őu'wti, 
Pm. cuvdde (génit, cuvde) «íingeri) (HALÁSZ). 

< Kaukázusi: varkun thlwp, Imbaci, kaitach thnp, czachur 
thub, kürin thub (fuh, instr. tiip% loc. tup'á, plur. ítíí/urj, agnl 
íMu, thu, tabasszarán thup, thiiv uüngeri) | akumi, ohürkilin thul 
(ohürk. gen. thuá, plur. Í'HÍUÍ;, csecaencz tol-n «üngeri) (kogun-
tolg (izehe))), rútul tili, buducb, dzsek tü id. (v. ö. kurd tÜi), 
azvanét//«Ze id. | grúz ító/ii, ingiloi í/iitó id. | obinnalug íceí/wi, 
karata thütcel id. | andi tceka id. (óiikwthü-tceka nzebei)), karata 
tcekoa: thlitcel-taekoa «zebe» (EEGKIÜRT: Ivaukas. Spr. 63. és 
156; UsLAB-SoHiBFNER: Hürk. Stud. 174; Kür. Stud. 213.). 

A (imutató ujj» neve a jeniszei-sz a m o j ó dban hhae (1. HA
LÁSZ NyK. 23 : 269.) s ez egybevetve a lapp cuvdde alakkal rávezet 
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•bennünket arra, hogy a finn-magyar nyelvek idézett «ujji) szava 
eredeti hangzásában a képzésében megfelel a kaukázusi nyelvek 
lup, t'ub (fm, t'u) «ujj» szava mellett előforduló grúz thi-thi, ing. 
thi-th (< Hu-t'i, í'uv-fi) származóknak.-X) Az osztják l, j , t — 
yog. í = zürjén-votják, lapp c = magy. ' szókezdet igen jól egyez
tethető a kaukázusi nyelvek Z, f, c megfelelőjével; a következetes 
íi hang a vog. tutii, osztj. hj, tuj, zürj. úun, lapp cuodde, magy. ujj 
alakokban szintén azonos hanggal áll szemben s végül a lapp d-vel 
váltakozó vogul H, osztják ós magy. j is érthető abból a kaukázusi 
hangból, melynek fejleményei ma a külömböző nyelvekben í', c és l. 
Megjegyzendő, hogy a magy. ujj-nsdi régi alakja uj s ez hívebben 
is megfelel az osztják jiy, híj alakoknak, mint az előbbi, úgy hogy 
eme hangzást a (imanicai) értelmű másik ujj analogikus hatásának 
tulajdoníthatjuk, melyben a ifnek a vogul tájt ós zürjén-votják 
MJas (lármelii tanúsága szerint ;-Z'-féle mássalhangzócsoport lehe
tett előzménye (1. NyK. 27 : 139.). A zürj. can, votj. cini (<:*cuni) 
alakokban a ú eredetibb í' helyett valónak vehető, mint ezekben : 
zürj. kin, hm «schale, dünne hauti) — zürj. kii «haut, schale, 
hülsei), ruírjal- «umherschweifenii = ruljal- dumherschlendern, 
umherstreifen0 (1. u. o. Iü3. 1.). Talán nem is más a zürj. éaí, 
permi caH, votj. col i, (':iil!-(' «der kleine finger», mint ugyancsak a 
4íin, cin-i szónak más kauk. nyelvjárásból került magashangú vál
tozata (v. ö. kauk. tliul és tili dingeri) s a szamojédben: osztS. 
ielka (ikleiner fingén)) szorosabb jelentéskörben alkalmazva. így 
fejthető meg t. i. a vogul: KLV. pt}l'c (kat-'p.) (tdaumenn = ÉV. 
pajci ('paja-tutii), ALV. -pqja; KV. xn}jii, PV. pqj (koqt-pqj) id. = 
TV. piijiiA. = zürj. pd (pel-mú), votj. peí-i, Kaz. püll-é ndaumeni) 
szó is mint a csecseucz vdig (génit, pehiiij, plur. 'pclgü) <(finger)> 
(SOHIEFNER: Tschotsch. Htud. ()5.) — abadzeeh/e% id. (ERŐK. 63.) 
mása (v. ö. ezekhez: TavgyS./tííi/a, JenS Jliu, ficUu, líavaS.plildi 
(idaumenn) ugyanazon jelentésmegszorítással, melylyel az 10. pan 
(ifinger, zehen (odm-j). (izeigeíinger», kuttep-p, <(mittelfinger», 
ma-p. adaumeni), tkp. (idicker finger»; CASTR.) = ÉO. pan ddau-
men)) (AHLQU.), VJ . pén-jqj id. (PK.). 

373. Magy. undok (ondók JordC, OornG.; Székelység) (ifoe-
du3, obscoenus, teter, spurcua ; garatig, hásslich, greulich)), undd-
M- (icloaco, foedo; besudeln, beschimpfen, verachtem), undokít-
(ifoedo, spurco, cloaco; besudeln, verunreinigen» ; undorosz-ik, 
undorod-ik nfastidio, nanseo; sieh ekein» (NySz., MTsz.). 

••=) Már KLAPROTiinál egybevetve: dzürj. tjute (sicb) finger és 
georg. í'ií'ti) (Asia Polygl.'-* 198.1. 



0 1 4 ÁRJA És KAUKÁZUSI ELEMEK. 

V. ö. osszót-dig. omd (idas erbrechem) a vom-, tag. um-
(isich erbrechenn = av. vam-, palil. vain- (inf. vdinltanj (i8peien» 
töböl, melynek rokonsága a latin vomó «habe erbrechen, speie 
aus», gör. s[AÉü) ((speie ausi) stb. (HÜBSOHM. E O . 32; HORN 296; 
UHLENBBOK BtWb. 271.). 

Az undok értelme tulajdonkép, mint ezt BUDENZ is fölveszi 
(MUgSz. 867.): (lekel, ekelhaft, was einen zum ekei erregt)) sa 
hideg (régi: hidek) módjára szerkesztve (szkr. vanta- (igespieen)) -\-
-kci; 1. fent 349. 1.) olyan jelentésfejleménynek vehető, mint a fen
tebb idézett idg. szóhoz tartozó dán vaemmes (lekeln; ekei od. 
übelkeit spüreni) s ónord. m'mr «eine ekelhafte persona (UHLHNB. 
u. 0.); V. ö. lat. (íreaptierei) = (izm-ückspuckeni) ós «verabacheuen, 
verachten" s az zttóZ-nak hasonló magyarázatát BucENznél (MügSz. 
834). Ily értelemmódosulás alapján az osszót Ü7n-, vom- másának 
ismerszik föl a zűrjén um- BÜberdrüssig werden» (WIED.) = votj. 
im- (liiberdrüssig werden, übersatt werden mit etwas», melyekből 
zürj. uni-vú- nzuwider werden (duroh hiiufigen genuss)i), votj. 
émét- «ekel erregenw. Ezekhez tartozik pedig a magy. tín- dastidio, 
taedet, nauseo; überdriissig werden» ige is (nnodalom, unalovi 
((tcedium; verdruss, langeweilei)), melyet tehát nem szükséges. 
^uvg-n közvetö alakkal az okád- tövéhez csatolnunk (1. MUgSz. 
866.), hanem a hum ~ liiiny s a mom. -n í< -m) kópzö változásá
val az azonos jelentésű zürj. it??i-mal egyiiitt az osszót üm-, vom-
másának vélhetjük. Megjegyzendő, hogy az itt föltett m > n vál
tozás már az osszétban mutatkozik, hol az ü»i,- imperfectuma 
umdf'on és undt'on (HÜBSOHM. EO. 32.); de a magyarban is kelet
kezhetett a leggyakrabban használt untam (meguntam) szerkezet 
alapján (e h. ^límtam, mint: hánt-, szánt-, bont- a hámlik, számlik^ 
hámlik mellett) az ún- alaknak tö gyanánt való általánosítása. 

374. (I.) Magy. úr (accus. wa-t) «dominus, herus; maritus,, 
vir; herr, hausherr; mann, gemabi» (úr-isten ndominus deus)), 
fö-úr ((magnat, obersteri),/ó7íZes-Mj- ngrundherrs, apát-úr (labbasit; 
wram <imein mann)), diai. kis uram, kisebbik uram ader jüngere 
brúder meines mannes)), nagyuram, nagyobbik uram «der áltere 
brúder meines mannes))), úri <idominicus; herrn-, herrschaftlich», 
itrasatjf (idominatio, dominatus; domínium; dominus; herrschaft,, 
herrschung; gebiet, herrngut; herr)), ural-, -urall- «dominum, 
agnosoo, herum veneror; als den herrn erkonnen, den herrn 
éhmnn, uralkod-ik «regno, impero; herrschen, regieren)) (NySz.,, 
MTsz.). 

(II.) Mordvin: mordM. azúr, mordE. az'ír, azoro aheirn (kan-
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(W7' «fürst» PAASONEN : Mordv. Lautl. 85, 86, 89, Türk. Lehnw. 
im mord. 36; kud-azk, kud-azoro «hatisherr», oc-azir, in-azoro 
(ikonig, kaiseri), tkp. (igrosser herr»; NyK. 5 : 156.). 

Zűrjén ozh\ ozer «reich» (ozir-hm ((reichtumn), ozirmi-
(íreich sein cd. werden», ozvvmüd- flbereicliern», ozirtci- (isich be-
reicherni) (WIBD.) ; innen: ÉV. üsér (ireiela». 

Votják uzír, Kaz. uzér (íreicb; reiclitumi), uzSrUk «reich-
tumi), uzirmi-, uzirmé- <ireich werden)), uzirt-, uzirviit-, uzirmat-
(íreicb machen, bereichern». 

Vogul: ÉV., ALV. fí(/r, KLV., PV., KV. ötér «herr; fürst; 
held, göttlicher held» (q,tér = Mir-susné yum = 10. Padraxt'a 
((der weltbütende gottessohm); ktval-ötér (ihaiisherr» = EV. 
kwolin q,tér id.; nq,j-q.tér «götze; geist des götzens», tkp. nfürstin-
fürsti); q,trékém «mein herrchen, mein gemahb)); qtrin ndem her-
ren gehörig». 

(III.) Osztják: EO. ürt, ür (iherr, edelmann; der könig (der 
spielkarteni); AHLQU.), ürtéfí, udem herren gebörigi) | 10. ürt «herr; 
fürst; heldi) (PATKANOV), S O . , K O . ort «berr, fürst; vorsteher 
(CTapiUHiia))), ort-kií id. j ortéü %vq,c «fürstlicher stadts (PÍPAI 
KÍB.) . 

Finn MiYj/ífj-, woo- (nomin. M?'OS^, wrho, uro (imann; held; 
gattei) (•iiros-työ «beldentat»), urosa «máanclien (v. tieren)u, 
urokse- (nomin. -os) id., wohoise- (nomin. -inén) (imánülioh, 
mann-», urostu- usieh ermannen, heldenmütig sein», urhoollise-
(nomin. -inén) ntapfer, heldenmütig». 

(I.) < Av. almra- (nomin. -ö) 1. «herr» (pl. ahurő káva 
Husrava sder herr könig H.», anheus ahurem uals den herrn 
der welti)); 2. «nom. propr. des höohsten gottes*: Ahura-MazdUo 
flOrmuzdi) = óper. Aura-Mazda id., pahl. Aulirmiazd (ejtve: 
Ohrmazd) =• 

(II—III.) Szkr. dsiira- (nomin. -as) nmit wunderkraft 
verseben, übermenschlich; wunderkráftiger gott od. dsemon)) 
(JusTi Hb. 4 5 ; SPIBGBL : Altpers. Keilinschr. 201 ; UHLBNBBOK 
BtWb. 18.). 

Magy. {LT == óper. aura-, av. almra- úgy mint magy. hús = 
av. gaus (1. fent 359. 1.), míg a mord. azyr, azoro, a, mint ezt már 
PAASONEN kimutatta (1. NyK. 25 : 378.), a szkr. ámra- mása. Igen 
természetes és gyakori fejlemény az «úr» jelentésből a (igazdag» 
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(pl. magy. dús «reichi) = régi dúzs nmagnat, grosser herri) = 
ola.sz dogé; 1. SIMONÍI: Nyör 29,49—53.) s így hozzávonható e 
mordvin szóhoz a vele alakilag szorosan egyező zürj. osir, votj. 
udr (íreichi) is, a mint kétségtelenül azonos vele a vogul iítér az 
ismeretes s (s) > t változással (1. fent 142, 251. és 499. 11.). Har
madik külön mintát tükröz az osztják ürt, ort, melynek hang
átvetése az ejser szónál tárgyalt esetek közé tartozik (1. fent 244—5. 
s még 494—5, 502. 11.) s párját bírja az alakilag éa jelentésben 
közel álló finn uros (tö: uroho- < "^urow-) szóban is. — Más szó a 
BuDBNztöl (MügSz. 867.) idevont finn araha- (nomin. oras) neberi) 
= inordM. ursé id. (PAASONBN: líielellisiá 21.), melyet már TOMA-
soHBiK (Skyth. 13.) az av. varam- (nomin. -o) (leben) = pahl. 
varáz (innen: örm. varas), knrd heráz, iíjper. [inraz id. = szkr. 
varahá- (nomin. -dsj id. (HOBN 200; UHLBNB. EtAVb. 273.) másá
nak ismert föl; ismét mások a finn nrihi- (nomin. oris), észt ori 
(génit, ori) ((hengst» (1. fent 445. 1.), zürj. verös (imann, gatten 
(1. u. i. 498. 1.), osztják ürt <(freiwerber» (1. u. i. 499. 1.), osztják 
órti (lonkel, brúder der mutten) (1. n. i. 133. 1.); végül a cseremisz 
uzo, cserM. oéa (BuDBNznél: üzo, öza) nmas, nuiscnhisu nem más, 
mint a csuvas aéa Kmánnchen (v. tieren ; caMeu,T.);" vateri) (1. Zo-
LOTN-nozKiJ szótárában 2.1. és NyK. 30 : 330.). 

Közfelfogás, hogy az úr <(dominus» származéka az ország 
(íregio; impérium, regnumw (pl. he<jycs; görhe orszáij; Biliar-o., 
Cslk-o., Magyar-o., Német-o., orszdg-ht dlandstrassei)) szó is (1. pl. 
BAÍASSA-SIMONII: TüzMNy. 586.), mely e szerint az úr-ság-lxo'í csak 
olyan viszonyban volna, mint a jó-szág nhabe, gut» n,jó-ság (igütes 
szóhoz. Látszólag megerősíti e nézetet a HB. uruzag írása, mely
hez hasonlóan a Schlágli Szójegyzék is vrzag-n(ík jegyzi a szót (öt 
ízben, közvetetlenül mellettük található tíz orzag írás mellett; 
1. SZAMOTA kiadásában 27—28. 11.); ámde föltűnő itt, hogy szabály 
ellenére eredetileg hosszú ú töhangzó változott volna el o-vá, 
melynek hosszú ejtését nyelvtörténet s nyelvjárások nem igazol
hatják; másrészt — mint ujabban tudjuk — igen kétes, hogy ily 
esetekben tényleg M-nak olvasandó-e az Árpádkori oklevelek ii-ja 
s nem-e inkább o-nak. Igen lehetségesnek kell ennélfogva tarta
nunk, hogy az ország-nak semmi köze az t'íj'-lioz; hiinem alap
jelentése a (íregio; landu, melyből csak másodlagos fejlődéssel lett 
«impérium, regnumi) (pl. njioyen a te orzugod: adveniat regnum 
tuumi) KulcsC). Ez esetben ügyelembe jöhető adatok az ország 
(*oro-szág: HB. uruzag) alaprészének magyarázatánál: av. vara-, 
pahl. var «bezirk, umgrenzte fláchei) --- szkr. vára- (nomin. -as) 
((umkreis, umgebung, raum, weite ausdehunngi) (vdra dp-thivydh 
«auf dem erdenrund.>; BB. Skr. Wh. 6 : 709; ' GEASSM. Wb. 1217'; 
HoEN 298.), melyek szerint a magyar szó képzése olyan volna mint 
ezeké: mező-ség, urdö-ség, völgy-nég (=-• nmezős, erdős, völgyes 
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vidék))), azaz eredeti értelmében ország — <(kerület, körvidék)) 
.{hegyes ország = ohegyes vidéku). Hang-megfelelés tekintetében 
az ország (< *vor-sz(íg) az árja vara- alakhoz viszonyítva az ostor 
= szkr. ástra- esetére emlékeztet (1. fent 494. 1.), mihez még 
figyelembe jöhet a tagaiiri-osszétnak ama hangsajátsága, hogy a 
digori va- ( = iráni va-) szókezdetet általában wa diftongussá vál
toztatja (melyben w középállású hang v és u között), pl. dig. vad 
((wind)) (av. vata- id.) = tag. ivád, dig. var- ((regnenn (av. viZr-) := 
tag. wár-, dig. vaf (ibett» = tag. waí' id. (1. SJÖGBÉN : Oaset. Sprl. 
444.).+^) — Legyen itt még megemlítve ÜANKOvszK-snak ama véle
ménye is (dVölker ungarischer zuűgeu stb.: 38. 1.), hogy a magy. 
ország az óperzsa vorosayig ,landbesitzer, ein grosser des reichea'» 
mása. B szó HBBonoTnál található (VII: 85.): oí e&sp'fsTat. TOÖ paai-
l^oc bpoaá'i^ai xaXéovTOt Kspiaxí (1. HOBN 242; de LAGARDE : Ges. 
Abh. 191; HÜBSOHM, Pers. Stud. 104.). JERNBV a parthus királyok 
arsak nevére (-= óper. Arsaka, gör. 'Apaájiv]?, lat. Arsaces, örmény 
Arsak, arab Asak; HÜBSOHM. Arm. Gr. 1:27.) nevére gondol 
(1. fent 22. 1.). 

375. Magy. üs tök (istck SchlágU Szój. 294, sz., ystok ÉrdyC; 
•üstök Y&s-m.) ((coma; schöne lange manns-haare)); dsohopf, stirn-
haar)) (vfeienec űstolce: coma capitis ejns)) BécsiC; ló-üstök «stirn-
hanre des pferdeaii), üstökös «comatus; der schöne lange haare 
hat)) (üstökös csillag ncomet))), üs,töküz-, üstőköl- «üstökénél fogva 
•czibáb) (NySz., MTsz.). 

< Osszét-dig. st'ug <ilocke, büschel haarei) (afug-kin «ge-
lookt))) = szkr. stuka- (nomin. -a) dzotte, ílocke, Üeehte, zopf», 
ettől síit-: prÜm-stiLs neinen breiten haarachopf babend)) (prthu-
stiika- iá.; HÜBBOHM. E O . 56 ; GBASSM. Wb. 1593, 858; ÜHLEN-
BECK EtWb. 344.). 

SiMONYi figyelmeztet először ez egyezésre (NyK. 24 : 128; 
1. még Ethnogr. 5 : 140.), melyben a ezókezdet hangviszonylasa 
olyan mint a magy. cster és szkr. start szavak közt (1. fent 239. és 
333.11.), míg az árja u = magy. <'/, e töhangzó megfelelésére a sör 

•*•) ÜHLENBEOK (EtWb. 273.) a szkr. vara- (mmkreis, raumi) 
;szót a szkr. váras- «weite, hreite, raum» szóval családosítja, mely
nek töve a magy. ország fölvett hangfejlödéséhez hasonló alaki 
változattal jelentkezik ebben: szkr. urií- «weit, breit; der weite 
raum)) = aw. voiirii-, unt- iá. (compar. ványán); •^. ö. i t t : szkr. 
urvt (idie erde (als die weite)». 
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és tölciy szavak liozhafaSk föl további biztos példákúl (1. n. i. 54&. 
és 611. 11.). 

376. Magy. üsző (ise Schlágli Szőj. 1421. sz., ysew Beazt.. 
Szój. 1001. sz.; ismö Gömör-m., isső Szlavónia) njuvenea, bucula, 
vitula; fárse, junge knhi), üsíiacske (íjuvencula; küblein); (NySz.,. 
MTsz.). 

Vogul: ÉY. vasi' (tö: vas^-) arentier-kalb, elentier-kalbi)-
(s^rp-vási' (lelentier-kalb))), KLV. vasi id. 

Finn vasa «einjáhriges rentier-kalbn, vaska, vasikka «kalb,. 
kuhkalb)) | észt vazikas (génit, -ika), lív vaiíki, vaiski (plur. -kid),, 
vask, vaisk (plur. -had) nkalbi). 

Mordvin: mordM. vaz, va.za (ikalb», wi^ntt (dimin.), vazu 
((traehtige, bekalbte (kuh)» | mordE. vaz; vazov (NyK. 5 : 222.). 

Lapp : téri viisse, kildini vüiss, notozeroi viuiiss (ddeines ren-
tier-kalb, bis es um den Peterstag neues haar bekommt (IIHJKHKI.)); 
GENEXZ Wb. 151.) I En. vuosa cikalbi), (GASTR.). 

< Osszét-dig. vdss (MILLEU), ÍÍÍÍS.S' (KLAPROTH) ((kalb» =: 
Yíikhi vus-k, szariqölí vis-k ((kalb» = balücí (/vas-k id. ~ szláv 
vatsá- (nomin. -ás) «jiüirling, junges, kalb, kind,», vatsaka-
(nomin. -as) nkalbchem), melyet (ijáhrling» alapórtelemmel a 
szkr. vatsará- «jahr» szóhoz csatolnak (HÜBSOHM. EO. 3 1 ; To-
MASOEBK Pam. 765; GEIGEB Bal. 126; UHLBNBEOK EtWb. 268.). 

Már PABEOTuál egybevetve: «esszét uass, wass kalb» és észt 
í̂ assi/í (Eri. 2.), CuNonál finn •yasí/c/cít ós <iszkr. vaska- kubn (sic! 
Skytb. 56.), HuBSOHKANNnál az oaszót vdss és linn vasa, vepsz vasa, 
lív váski, észt vásik, vasikas, vót vasikka (EO. 31.), szintígy jelzi 
árja eredetűnek a finn vasa, mord. 'iia.i! szókat PAASONEN (Kielellisia 
40.), melyekhez 1. még: Ethnogr. 5 : 7:!, 171. U. — Szemben a finn s 
mordvin alakkal, mely az eredeti árja a hangot mutatja, a magyar 
üsző, vogul vösi {= EV. vdsi\ melyben d < ci) s talán még a lapp 
alak is magasbanguak (v. ö. az utólibira nézve: finn iyö = I. Űjje, 
K. tüjj, E. tuöji (larbeiti); 1. WIKLUND : ürlapp. Laiatl. ;.il5.), tehát 
a szokásos árja a ~ finn-magyar ; hang-megfeleléssel jelentkez
nek; e mellett a magy, üsző régi iszü (e helyett: *ns,s<"J alakjával 
töbeli magánhangzója tekinteteben szorosabban a tíz ( = osszót 
dds, cla,s), kincs ( = ujper. r/an.í^ stb. szavak csoportjához (1. fent 
603. 1.) tartozik. A végzet az /ÍS^;-('/, valamint a vogul vas-V (=->^vds-
-éj/, tö : vas^-J szavakban bizonyára kicsinyítő képző ; az előbbihez 
ha"sonlót találtunk az itt tárgyalt czakő, csikó, kír/ijó, (jacjó, pontya, 
süllő, tetű (régi: tető) állatnevekben is. 



MAGYAR SZÓJEGYZÉK. 6 1 9 

BDDENZ (MügSz. 875.) a magy. üsző és finn vasa rokonságá
hoz tartozóknak véli még a következőket: lapp: Lule miessie (plur. 
miede') nkalbi), Pite mcssé {gemt mese) arentier-kalb)), Aélimiesie,. 
miesie id. fmieska, müska «traehtig; kuh mit einem kalbe; zeit da 
die rentierkühe kalbenö), Fm. miesse, micse id. (HALÁSZ) = zűrjén 
müs ((kuh» (öS-mös, vül-mös dviehii; mösa (ikuh-, kühig», mó's/ca 
(ddeine kuh)) ; WIBD.), permi mös, mösk «knhi) Î GENBTZ O P . 33.) 
= votják mt's (Sar. Jel.) «junge kuh)i; (Jel.) (dámmcheni) (mes-
iskal, Kaz. műskő.l cjunge kuhi)) = vogul: ÉV. mis «kuh)) (mis-pV' 
«kalb») = osztják: ÉO. mis ukuhi) (mis-pöiéy^ «kalbi>, mis-voi 
(ibutteri); AHLQU.), 10. mw dvuh» (kar-mis «c)ohse», mts-sayje 
((butteri)), SO. mis <ilmhi> (PÁPAI K I E . ) ; ámde ily szókezdő v >m 
•változást a finn-magyar nyelvterületen különösen több nyelvre 
kiterjedő közösséggel nincs módunkban igazolni. Tekintettel arra,, 
hogy itt, mint a lapp és votják adatok értelméből következtethető, 
az alapjelentós nkalb, junge kuha, sőt számbavéve a jelabugai. 
votják (ilammchenn értelmet is általában: ujunges (v. tieren)i), 
inkább vehetők figyelembe e szó eredetének kutatásában: chinna-
lug ííiisi (ikleini) ( = tavdai-vog. mis, mus nklein, jtingi); 1. fent 
157. 1.) = andi miói <(jung)) = dido viesi «kalbi), a melyekéhez 
hasonló jelentósfejlödóst mutatnak: magy. &ecá;e, heccze «kalb» és-
(iverzárteltes kindu, meg nerwachsenes mádcheni) = ujper. hacSa, 
becce <ijunges (v. tier u. menschen)i); ud mozi «kalb» = andi moci 
(i]dnd» = mingrél bosi (ddnd)), grúz hoca-la ((kalbi) (1. fent 155— 
156.11.). A kaukázusi nyelvek köréből való amúgy is néhány fogal
milag szorosan kapcsolatos szó, így : votják os, zűrjén ós^) aoohsi) 
(zűrjén, permi ()'s-/ca nkleiner ochsi), melynek átvételei: LV. Jts/ca,. 
vaéka, ÉV. üskd ((Ochs») = avar otj/ (BROIC. 109.), oc' (plur. oc'al) 
«ochs» (cana-oc' «hirsch»; USIAR-SOHIBPNEB : Awar. Stud. 92.) = 
kürin, chürkilin unc (cliürk. plur. unci) id. = andi unso, karata 
unsa id. = kaitacli unc, us, varkun, ud us (ud. plur. usur), dido is 
id. (BBOK.U. 0.; USLAR-SOHIEFNER : liürk. Stud. 128; SOHIBPN. : 
Ud. Stud. 79.). Az utóbbi alakváltozat"*'*) ismerhető föl a votják 
is-kal, Kaz. ('s-kaL, Glaz. sikál dkulu) = cserem, uskal, cserM. s7c«í,, 
mordE. skal id. szó elörészében is a kürin kai (plur. kalér), akusa 
kai, qal, varlmn kai, q'val, q'vil, kaid, kubaci (jüi, kaitach gal, cjval, 
í/aei, chürkilin gmí {^hxx. qv,ali), kval ((kuh)) (EKOK. 94; USLAE-

*) Az a körülmény, hogy e permi szavaknál nem mutatható' 
ki a teljesebb sk tövég, ellene szól annak, hogy a cseremisz üskogf 
üskM ((stieri) szóhoz kapcsoljuk, mely a szkr. uksá, av. iqsa ((Stier, 
oolis» szóval függ egybe. 

+=•**) V. ö. SoHiEFNER meghatározását az avar c'-re nézve: 
(iWird feiner ala das ruasische n ausgesprochen útid bei den 
Antzukern durcli s = ss ersetzt». 
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ScnnüFNEB: Kür. Stud. 152, Hürk. Stud. 139.) szóval azonosítható 
utórész mellett, mi szerint az egész kifejezés tkp. nochs-kuh)), úgy 
mint a zürj. os-mös (íviehi), mely elemeiben szintén: <(ochs-kuh)). 
Az ingiloi -/khar, grúz ;ifari ( = mingról geri, láz x^^i, X03Í < 
-^Yor-p) (lochs, stieri) (BEOK. 109, ADZAKIAN 62.) szó mása az 
ejszaki-vogul _̂ ar (istier; elenstier)) (yar-lü nhengst)), ;(;ar-saii 
flstier des rentiersi), xár-mis nkuhstien), xar-amp «mannlicher 
hund))) =• déli vogul/ctór id. = osztják: ÉO. x^i' «mánnchen; 
rentier-ochs, hengst)) (AHLQU.), SO. kar «ochse)) (kar-lau «hengst)); 
CASTE.), lihar ((hengst» (PÁPAI Kin.) = szamojéd-osztj. kor nstier; 
hengst)) (kor-hir «stier)) : hir = szamojéd-osztják sir, sigar dkuhn 
= tatár sijér, ozmanli, azerbajdzsán sigir ((stier)) = dóli-osztják 
sagar, déli vogul sá'ir, sdir, KV. sqnr nlmh))). Talán a finn lehmd 
«kuhi) = mordE. liime, mordM. Ksmá apferd, ross)) (PAASONEN: 
Kielellisiá 19.) szónak utórészében is kaukázusi, jelesen az abad-
zech semp, cemy, £em, sapszug cemy, kahardin ^(mi dkuhi) szó 
{EEOK. 94.) lappang, a midőn előrészét a magy. ló szó kaukázusi 
megfelelőinek valamely alakjával (1. fent 445. 1.) azonosítván, az 
egész szerkezet (pl. kauk. la' «pferd)) + semij «kuh))) (ivieh» alap
értelemmel olyan volna, mint a kondai vogul lg-sq,or ((vieh», vagy 
zűrjén völ-mis (ívieb)), tkp. (ipferd-kuhi). így — vagyis npferd-
kuh)), illetőleg «vieh)) alapórtelemmel —• magyarázva a homályos 
finn-mordvin szót, igen érthetővé válnék, hogy miért jelent az az 
egyik nyelvben ((lovat 1), a másikban <(tehenetD. 

377. Magy. üveg (accus. ííWí/c-í^ mflg Schlílgli Szój. 1123. sz., 
vyueg, yegy Beszterczei Szój. 556, 565. sz., emg EhrC, ^owek ÉrdC, 
éveg Megy., oveg Haller; éveg Szatmár-, Szilágy-m., Székelység, 
eveg Ugocsa-m., ieveg Tiszahát, ijcg Baranya-m., íveg Baranya-m., 
öveg Soprony-, Zala-m., eeg Sümeg-vid., ög Soprony-m., ők Vas-m., 
üőg Eépcze-vid., üjeg Zala-m., iiheg Baranya-m.) ((vitrum; lagena; 
glas; flasche)) (ablak-ű., kristdly-ü.; boros ü.), űvogös nvitrarius; 
glaser)) (NySz., MTsz.). 

< Osazéf: dig. avgci, tag. avg ((glas (CTGHJIO) ; flasche)) (dig. 
avcjin, tag. avdin «gl'á,aem»; MILLER VSZBV. közlése) = kabar
din apkj ((glas)) (EEOKEET : NyK. 23 : 120.) = örmény ajmki 
((krystall, glas)) (apak-eiSn ((glásernn; v. ö. api/íi ((glas, perle, 
schröpfkopf, glasur))), melyet PIÜBSOHitANN (Arm. Gr. 103.) 
régi perzsa jövevényszónak, az av. ap-, óper. iipi- (cwasser)) 
( = pahl. ap, pazend aw, ujper. ah, div, balücl dp, af id.; HOEN 1.) 
származékának tart (v. ö. vakhi yupk, yápak, mindzánl yáogha, 
yidgah yoivr (iwassern < óper. ^apaka-; TOMASOHEK: Pam. 756.), 
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miszerint alapórtelme ((wasserartigi) ( = «durchsicbtig») vobia, 
úgy a mint az iíjper. ab (i-wasser» szóból képzett ujper. ah-glna 
(ilírystall, glasn. 

Az osszét avij szónak hangviszonylása a régi s nyelvjárás-
beli éveij alakhoz olyan, mint az osszót marg «gifti) és magy. 
méreg közt (1. fent 4(H). 1.). A tő alkatának külömbségét a két 
szóban (emitt: mérijo- a második szótag magánhangzójának ki-
estéTel, amott: üvege-) a pahl. marg {= av. mahrha-J és "f^ápak 
előzmények végzeteinek eltérése magyarázza. — Szavunknak iráni 
eredetét már MÁTYÁS FLÓKIÁN sejti, ki szerint niiveg = njp. aigine 
(vízszínü); Petrarca lexiconában aaggina, Dueangenál aû ovtovn 
(Magy. Nyelvhas. 14.); TOMASCHEK említi először az osszét avg és 
üveg egyezését (Ausland, 1883 : 706.1.). 

378. Magy. űz- (yz- ÉrdyC, JordC, Pesti, Sz WesaprC.) 
(ipello, fngo, arceo, persequor; jagen, treiben, in die flucht schla-
gen, verfolgeni) (el-üz (ihinwegtreiben, fortjagenn, ki-üz dhinaus-
treiben», üzühe v&sz «verfolgeni)), üzés npulsio, persecutio; ver-
folgung, nachstellungi), üzgöl-, iizMl-, iizög-, űzöl- (Szatmár-m.) 
((kerget, hajszol; jagen, treiben» (NySz., MTsz.). 

Lapp : Sv. imoje- (TJINDAHL), Lule vuod'd'e- (prces. 3. vuod'd'á v. 
vuojie),Vú6 vnd'd'e-, v^^uldc- {-gvxs. í. vüjau), déli wuoje-, imieje-, 
Fm. vuögja- (praís. 1. vmjevi) <(treiben; befördern, fahren, führen 
(aiaf wagen od. scblitten), reiten» ; L. vuojieht-, P. vüjahi-, déli 
toiiujet-, wudjelii-s Fm. vuöjete- ((treiben, wegtreibeni) (HALÁSZ) | téri 
vljje-, kildini íJiyVe-, notozeroi vuajje- ((fahren, lenken»; vljjele-, 
not. vuejjüe- ((treiben, austreiben»; kíl., not. vuejhte-, téri vuj'^e-
id, (GENETZ Wb. 144—5.). 

Finn aja- ((treiben, forttreiben, jagen; (pferd od. ochs) trei
ben, lenken; führen, fahren (auf wagen od. scblitten)» ! észt aja-
((treiben, jagen; fahrenw. 

Yotják '«;'-, Kaz., üf. üj- ntreiben, verfolgeni), ujü-, Sar. MÍ-
(frequ.), idM-, Uf. üjal- ((ver treiben, heraiiajagen; verfolgen, ver-
bannen)), jy'is'/c-, Sar. utiék- ((nachlaufen, verfolgen, nachsetzeni). 

< Av. vayeiti ((treibt, jagti) (vUar (iverfolgeri), vyánö 
((der verfolgte))) = szh: véti, vdyati (dú hinter etw. her, ver-
folgt, strebt zu, treibt, lenkt, leitet, führfc (die waffen) etc.i) = 
Htv. vejü (inf. vyti) ((jage naoh, verfolgen (ÜHLBNBEOK EtWb. 
295.). 
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Elfogadhatjuk EUDENZ magyarázatát (MÜgSz. 877.), mely a 
magy. üz- igét az itt idézett finn-lapp szók alapján is frequ. kép
zésnek magyarázza a né-z-,fd-s-, rá-s-, eve-z- stb. igék tövégzetével 
(1. BuDENZ: Összehaa. Alakt. 34.); de nincs okunk arra, hogy a 
kifejlö Wa7> (vaja-) alaphangzást ?»(,(/«- eredetibb alakra vezessük 
vissza. Szorosan egyezik így alakban és jelentésben a finn-magyar 
vaja- (ipellere» az av. vaeyti törészével. 

Az osszét-dig. way-un (infin.), tag. main, vain (ilaufen» igével 
vélemmagyarázhafcóknak a Icövetkezöket: zűrjén voj- «durch ge
bén cd. ausreissen mit etw., schnell fortbringen», vojőd- id.; vöt-, 
vötli- ötreiben, vertreiben, jagen, versobeuchen, verjagen, verban-
nen, austreiben, verfolgen, nachjagen, nachsetzeni), vötöd- civer-
folgen, nacheilen, nachsetzeni), vötlié- id. (WIBD.) | permi voüi-
(itreibeni) (GINETZ OP. 30.) || Vogul: ÉV. oj- (ifliehen, entlaufeni), 
ojil-, ojilal- (iweglaufen, entlaufen (frequ.)», ojiy- «entkommen, 
durchgeheni), ojmat- (dos werden, entkommen» | KLV. oj- (prajs. 
í. ojjem), qjmat- idi.; ojt- nlaiifen lassen» (kw&n qjti (lentlassen, 
laufen lassen))); TY.qjmqi-(kun-q,jmq,ti) (lentkommen, frei wer
den» I KV. vujt- (Ijagen, verfolgen», vujta^t- (frequ.). 

379. "''Magy. vaczkor íipirum silvestre; wilde birne)) (vaczkor-
fa; NySz.). 

V. ö. kaukázusi: kürin c/í̂ vé/', ciiy/ir, buduch alghiir, dzek 
déüghüT (ibirnei) | tabasszarán d£ayj(iv, ^cyar, águl Sayar, Uyar, 
czachur d&iya, id., mely úgy látszik összetétel, utórószében a 
chürkilin j/ca?', ykal, akusa, kaitach, varkun ykar, yar, rútul yür 
= csecsencz qor «birneii szóval (ERŰKÉRT: Kaukas. Spr. 47, 44í 
ÜSLAR-ScHrEFNEB: Kür. Stud. 188.). 

Ezek szerint vaczkor ezen értelemben «vad körtei), össze
tételnek mutatkozik, melynek előtagja a vad «ferus, silvestris)) (pl. 
vad-alma, vad-galamh, vad-macska), utótagja pedig a kürin cüyvér, 
buduch CTi^f/iíM' (ibirnei) alaki változata, vagyis: vaczkor — ̂ vad-
•czkor. A mélyhangúság az utóbbi elemben lehet hangrendi illesz
kedés eredménye ("^-czkör, "^-czük'ár helyett), de a csecsencz qor, 
Iák//íorí (Ibirne)) alakját szem előtt tartva, akár eredetinek is ve
hető. V. ö. itt a körtvély szónak fent (435. L) adott magyarázatát. 

380. Magy. vám (accus. vávio-t) svectigal, portorium, invec-
tivaj mercis vectigal; telonium; zoUpfennig, zollgeld; zollhausi) 
(föld-vám(Igrundzins)), hegy-vám «weinbergzins», Iád-vám «brücken • 
m\h), vámos «telonarius; zöllner, zoUeinnehmer)) ; vámiol- «zoll 
auflegen, zoll bezalilen» (Schlágli Szój., NySz., MTsz.). 
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< üjper. vam (Jam) dschuldi), inneü (mint jövevényszó) : 
balníí vam ((scbuld, geldacbiildi) (vam kcmag «geld aiifnehmen, 
;schulden macbenii, vam íjirag (isehulden eiutreiben»; vamdár 
((glíiubigeri)) e mellett: avam, avam (lanleben, schuldi) = pázend 
mmn, pabl. ajiSí/i id., melyeknek etimológiája egyelőre nincs 
biztosan kiderítve (HOBN 30; HÜBSOHMANN: Pers. Stud. Í9, 135 ; 
GEIGBB; Lebnw. im Bal. 463.). 

^ Már - BBRioGszÁszmál említve: uvdm = pers. wam ,sehuld, 
•zoir, pebl. ai-«m .ausgaben, einnahme, schtild'» (Ahnl. d. Hung. 
•Spr. 109, 112, 123.). A magy. tvím jelentébe szűkebb körű, t. i. a 
((tartozási) egy bizonyos fajára vonatkozik. Egyeznek e jelentésben . 
vele: szerb, rutbén ram, szlovén vama ((zoll)), melyek az újgörög 
;pá|j,|j,(x-val együtt (1. MIKLOSIOH EtWb. 375.) a magyarból 'valók, 
úgy mint a délszláv Wr nsteueri) (< magy. bér) a a szerb-horvát 
sarampov ( < magy. Horowpó ((schrankenbaumu), nem pedig a 
törökből, bül van ugyan szintén vam ; de ennek jelentése ndette; 
rschiűdi) (tehát nem más mint az ujper. vmn-níxk ujabb keltű át
vétele) s ezenfelül mint SAMY-bey megjegyzi: ((peu U8Íté». 

381. Magy. vá r (accus. vdra-t) ((arx, fortalitium; burg, 
scbloss, festungi) (föld-vár ((erdverscbauzungi), kő-vár ((felsen-
burgi), vég-vár ((grenzfestung»); viíros, váras ((urbs; stadts ; várad 
((castellum, parva arx» (Tinódynál s helynevekben, mint: Nagy-

•várad, Kin-vdrad; NySz.). 
< Av. VLira-: pairi-vara- aumzaunung, schutz, -walli) 

(pairi dherumi)), fra-vara, ((hof» (fra «YOV, hervori)), *paiti-
vcíra- ebben: öi-mény patvar ((vormauer, aussenwerki) (paiti 
((hinzu))) = pahl. va,r: far-vár osommerhaus, verandái) ( = av. 
fra-vára-j = ujper. hára ((mauer, walb) és vár ezekben : bar-vár 
((sommer-lusthausi), var-vára ((open gallery, balconyii {= av. 
''^iipairi-vU.ra-), far-vár {-= ])'ish\. far-var) = afghán hára «brast-
wehrii (az ujperzsából) = szkr. vára: prati-vára- (labwehri) a 
var- ((umschliosBon, umgebem) igetöböl; v. ö. av. várana- ((um-
friedigungi) (JUBTI Hb. 180, 200; HOKN 37; HŰBSOHM. Pers. 
Stud. 22, Arm. Gr. 22(5.). — A k a u k á z u s i nyelvekben is 
vannak: ud, kürin, tabasszarán, cseeseucz haru, ingiloj baruj 
(imauer, festungsmauem, továbbá chürkilin var (plur. vaiani), 
Iák hark' ((sohildi) (EROKEIIT: Kaukas. Spr. 99; ÜSLAR-SOHIEFNEE: 
Kürk. Stud. 227, Hürk. Btud. 182, Kasiknm. St. 121.). 
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KALMÁR GXÖEGY ((Prodromosu-ában találkozunk először a. 
magy. vár narxi) perzsa eredetének föltevésével (nnostri Maiores-
aliqnando sonuerunt v: hinc a persico bar, et scythico bazár, pe-
tierunt vá,r ,&T:X', et vásár ,mercatus'i); 13. 1.). BEEEGSZÁSZI már a 
perzsa vár alakot is ismeri.*) MÁTYÁS FLÓRIÁN szerint: «vár = 
ujp. bár, vagy báru; a zendben vara ,kerített hely' vére gyökből = 
.környezni, védeni, tiltani'; Firduszinál (Kr. u. 940—1010.): der-
k??'J(3rfi/íOTd ,a várba mentek')) (Magy. Nyelvhas. 11.) s GZUOZOE-
FoíJABAsi szótárában is a dxír ,arx, aula regia'i) továbbá nháru. 
,arx, castellum')) van egyeztetve szavunkkal. CUNO szerint (Skyth. 
198.) a vár parthus szó; legújabban VÁMBÉRY mondja (Magy. Ered., 
321.) a vár szót "kétségen kívül a perzsa ba,r ,vár, vármü' szóval, 
azonosnak)), ügyane szó az óbolgár var1..(«vari domove sath velicia 
= (la var-olí nagy házak», vb crhkvah'h vari, si bo jesth dorm, = 
«a templomokban var-ok, ez pedig ház» = gör. pápi? ((moenia,, 
turris, domus turrita, murus, porticusi); 1. MIKLOSIOH EtWb. 376,),. 
mely jöhetett a magyfirból is (úgy mint az óbolg. uvh ((dominus)) r 
velmq;Me i urove ((hatalmasok és urak)); u. o. 372.), de esetleg más-
közvetéasel ia kerülhetett a középperzsából. — Képzőjével együtt 
átvett külön szónak tetszik a várda (helynév Szabolcs- és Somogy-
megyókben), a mint ez az njper. -várd és ind -várta szavakkal 
összetett városnevekből (pl. Abl-vard'; 1. HORN 201.) következ
tethető. 

382. Magy. varjú,(accus. varjú-t, plur. varja-k; vargyií Sop
ron-, Tolna-m., varnyú Báos-, Heves-m., vari Vas-m., varja Nyitra-
m.) ((oornix; kráhei) (éji varjú ((bubo noctua; nachteule)), tar
varjú ((phalacro eorax; wasserrabei)); varnyász (Osongrád-m.) 
((kazlak, boglyák őre, ki a varjakat elriasztja)) (NySz., MTsz.). 

Osztják: ÉO. vorga, vorna, voréna ((kráhen (AHLQU.) | 10. 
várnai, SO. urni ((kráhe)) (CASTE.), KG., középobi unmghi, urén-iki 
id. (PÁPAI KÁR.). 

*) Das Wort wáv ̂ 'j heisst noch im persischen auch Stadt, 
Burg, oder Festung, und -wird den Ortsnamen angebángt, z. B. 
Manavár eine Stadt ohnweit Ohuten, Finavár Stadt auch in Ohuten, 
Fanavar Stadt ohnweit Sinas, Tschonavar eine Stadt ebend., ^/tüa?" 
auch eine Stadt. Yöllig so im Magyarisohen, z. B. Kolosvár, Temes
vár, Sóvár, üjvár, Segesvár, Szigetvár, Kővár, Ungvár)) (Áhnl. d. 
Hung. Spr. 35.); másutt a perzsa barii,, loar ((sebloss, festung)) és-
pahl. avar ,-schloss, stadt')) szóval egyeztetve (u. o. 98, 112,. 
122. ll.))>. 
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Vogul: EV. uii-nek'wé*-) «krahei>, rus-u. (idohlei) (tkp. «rus-
sische kráhes). 

Mordvin : mordM., mordE. Mm/ca da-ahei), mordE. ravido 
raraka ((saatkriihei) (rpa'w>; tkp. "schwarze krahe»; üoebn. 1897. 
42. 1.). 

Einn varekne-, varikse- (nomin. -es, -is) akrábe)) | észt vares 
(génit, varese, vareksej, lív vanks id. 

< Pabl. varay «name eines vogelsn (JUSTI szerint: <irabei), 
HxJBSOHM. szerint: (iadler») = halnél gura^ (ikráhe» (köh-guray 
(ibergkriihei)); v. ö. pahl. varak «bergataari) (JUSTI), «the crow 
(valrá) and the mountain kite» (WEST; 1. HÜBSOHMANN : Knhn, 

Zschr. f. vgl. Sprw. 23 : 609.); ujper. '•^^^ (laquila; oolumba», üJt^jj 
(lavia quaedam rapaxi) (VÜLLEBS II : 1420.).'*'*) 

A s z a m o j é d s ó gböl ide csatlakoznak : JurS. várna, varne 
(ikrahei) (talán az osztjákból) s KamS. bari id. (HALÁSZ; NyK. 
24 : 444.). — A pahl. varay végzete ép olyan mint az ujper. kuláy 
(irabe)) szóé, melynek osztják megfelelői /uZe/, -/oléx és SO. köLak 
mellett még SO. kölank «rabei>. Hasonló esetét tapasztaljuk a hang-
viazonylásnak a vogul kdítáü, koaséü «leuoiaeusi) = osszót k'ásag 

*) Ez összetétel utótagja a ÍI« «frau, \veib» szó kicsinyítő 
képzővel (-kwé), esetleg az Skml nfrau, -weibi) szóval szerkesztve 
(nSkwé = né-ü,kwíi). Hasonló állatnevek: ÉV. sq,ivna-/^-ne dhaheri), 
róróp-ne «nussbáheri> (v. ö. EO. nögor-léta ne ((nuasháheri), tkp. 
iizederzapfen-essendes-weibobenii), EO. véH-vésnS «turdus»,, sav-né, 
10. sau-ven nelsteri) ; EO. vohi-ne, navérti-ne afroscln) (az utóbbi 
tkp. (ihüpfendes weibi), úgy mint LV. poripané (ifroschi) = poripd 
n?- (ispringendes weiba); ÉO. avér-nS,YJ. eger-nen «oyprinus idusi), 
ÉO. ninkta'/-nü «íliegei) (nink (cwurmi)), pari-na (iquappe, lota vul
gáris)) (pa-ii (isandbanki)); KV. sattrp-ekwa «froscli)), ÉV. nimsér-
ckwd (1 spinnel), EO. nimsar-imi, ^üem-imi id. (ivii nweib))), KV. 
khamléy^-ekwcí (ikafer)). Középlozvai közlöm az ÉV. urinBkwé szót 
(melynek rendes mása az ö nyelvjárásában: kwéréx) népetimolo-
giai módosítással ekkóp ejtette: úrin jSkwa («begyi asszonyi) ?). -— 
Ezekkel szemben PÁPAI Í Í . uréví-iki «kráhe)) (tkp. «kráhe-alter») 
közlése olyan mint a vogul regékben: -/ulay-ájka «holló-öregi) (iki 
= ÉV. qj'kd (löreg féríii)), tül,ma-/-t}jka <irozomák-öreg)), sali:uj-q,jka 
«farkas-öreg 1), ujmns-qjkd (imedveöreg» (1. Vog. Népk. G-yüjt. 1:12, 
49, 50. 11.). 

•̂í') A kelet-indiai khári-nágá s naugong-nágá nyelvekben is 
van varu nvarjií.)) (1. PONGEÁOZ: Tibet-magy. nyelvtan. II : 168.). 

Munltácui B. Árja ÓH 1-iiuk. ólomok. 40 
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adatolc közt s mint fentebb kimutattuk (420. 1.) több más, részben 
idegennek nem bizonyítható vogul-osztják szóban is. így az osztják 
várnai, vorna, vorga változatok közt a g-vel való ejtést tekinthetjük 
az eredeti mintaképhez legközelebb állónak, vagyis várnai = 
-^^varér+ai, melyben az utórész — úgy mint az lÖ. jetarüai (SO. 
jeterni,jeterki) (lauerhahno, 10, sudai, SO. siglei ((haselhuhnu, 10. 
petnai (imücken, vokai ((fuchsi) stb. szavakban — a SO. va/jay_, 10. 
vöje (itieri) = ÉO. voi «tier» (voi-xul id.) = vogul uj (iij-^uí), voj 
«tieri), KV. voj (ivogel» (= szkr., av. vúya- «vogeli>) szó csökevénye 
lehet (1. fent 328.1.). A magy. varjií-ha-n a hatty-ü, tet-ü. Ji-ú, od-ii 
(v. ö. \og. yatén, osztj. xöten, kötten dschwani) s fent: 275, 493. és 
600.11.) képzőjével szerkesztett várj- alaprésznek j-je szintén leg-
alkalmasabban /_, 7--féle hang változatának tartható, úgy mint a 
tolvaj = vog. tühnax, vagy borjú = tör. hozayii,, lierjő («hója-féle 
madár))) = tör. kir^u, kirgii nfalco apivorusi) szavakban, mi sze
rint alapjában a varj-ú is a pahl. vara]- szót (illetőleg ennek ^varay, 
^var9g-ié\& változatát) tartalmazza. A -/cse kicsinyítő képzővel alko
tott finn vare-kse-, vari-kse-, úgyszintén a vogul uri-nEkwé a perzsa 
szó ;'-jének lappangását mutatják; a mord. varaka- pedig talán 
inkább a pahl. varak változat fölveendő ^varaka- előzményén 
alapúi; 

Összefüggő alapú, de más végzett! madárnevek: lapp: déli 
vnórhce, vu''rhce nrabei). Pite v&rehőa (génit, vüriu'a) (tkráhe», Fm. 
vuoras (vuorraáa; HALÁSZ) ; téri vlrcca, kildiui vErecú, notozeroi 
viiorehé dkráhe)) (GEHBTZ Wb. 160.) = cserem. vai'aÁ', Bapíuii, 
varáks «habicht)) (NyK. 30:333.) = zürj. varié <(raubvogel (falken 
u. eulen), spez. sperber (accipiter nisus), oder habicht (astur pa-
lumbariusi) ; WIBD.), permi vári^^ (dmljioht)) (GENETZ OP. 31.), 
votják varU (itaubenhabicht» = ÉO. vors (leine art habicht (faloo 
peregrinus)) ? AHLQU.), déli varrés «nyári madár, mely a réczét 
pusztítja)) (PÁPAI KÁE.). Ezekben látnivalólag a pahl. varak töve 
más, jelesen a perzsa -ca kicsinyítő képzővel jelentkezik s ez ala
pon a méreg = osszét marg, kénes = per. ganr^, név, méz stb. szók 
magánhangzójának megfelelésével ugyancsak az itt idézett rokon 
nyelvekbeli szavaknak mása gyanánt ismerhető föl a magy. vércse 
(székely verese) nhabieht)) szó is. A vogulból idetartozó, tovább
képzett szó: ÉV. vorsék, KV. varséy, PV. varsiy_, TV. urcay (iblau-
meise (cuHMta))); a dimin. -j képzővel van szerkesztve :'mordE. 
varsej, mordM. varéi (ikráhe)) (NyK. 5 :223. és Ücebn. 1897 :42.1.); 
V. ö. mindezekhez: tíjper. ^ivj = lilvj (VULLBKS). Más szónak lát
szik az ÉV. vorép, ALV. üorj), KV. t'őí'ep unussháher (KeflpoBKa)», 
mely az abeház orl, szvanétuerö ((adler» szóhoz (BEOKERT: Kaukas. 
Spr. 40.) mutat nagy hasonlatosságot. 
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383. Magy. vásár (acciis. vásár-!;,- Martonuastra, vyuasar 
1272—í)-iki oklevelekben) dforum; mereatus; marktplatz; markti) 
(barom-vásár (íviehmarkti), ssib-vásár ntrödelmarkt))), vasár-nap 
(vásár-nap Palóczság, rösár-nap Soprony-, Vas-, Zala-m., vosár-
nap Göcsej, Őrség, Abauj-m.) «sonntagi) ; vásárol- «emo, mercor, 
nundinor; kaufeuD (NySz., MTsz.). 

< Palil. uScár iimarkti) (vacar-akánih (ihandel»); innen: 
örmény vaéai-^) nhandel, verkauf, markt» (̂ uacarem ,(iverkaufe», 
vacarakan «kanfmann«, vamrik iiverkanflich, feib)) = pazend 
vazdr ((markét, usagen (vázairgán (itraden)) = gabri visár, 
kásám uö̂ Vír = iíjper. bZizár ((markt, handeli) (házárgán ((kauf-
manni); házári nad fórum pertinens, mercatori)), melynek etimo
lógiája még földeritetlen (HÜBSOHM. Arm. Gr. 242 ; HORN 38.). 

KALMÁR GYÖBGY utal először a ((soythicusi) bazár és magy. 
vásár egyezésére (Prodromos, 13. 1.), melyet megemlítenek BBRBÖ-
szÁszi (íbnl. d. Hung. Bpr. 116. L), MÁYÁS FLÓRIÁN (az utóbbi az 
ujper. ImeUr-on kívül még a v szókezdös örmény adatot is idézve; 
Árja Nyelvhas. 11.) és VÁMBÉRY is (Magy. Ered. 356.1.); 1. még 
Ethnog'r. 5 : 17, 180. 11. — Hogy árja elemekben is lehet magy. .s 
eredetibb <i:-nek változata, annak másik adata gyanánt a nyárs = 
szkr. náram- ((eine art pt'eil» esetét idézhetjük (1. fent 486. 1.); 
de tekintve, hogy ily c > s változás főkép a magyar nyelv régi 
török elemeiben mutatícozik (pl. magy. kos, bors, borsó = tör. koő, 
ború, buréak; magy. sereg, saru = tör. cerig, cariikj, igen lehetőnek 
kell elfogadnunk azt az eshetőséget is, hogy a vásár szó nyelvünkbe 
török réven került a középperzsából. Ez utóbbi nézet mellett föl
hozható még a vasár-nap = palócz vásár-nap kifejezésnek talál
kozása az oszm. ós azerbajdzsán bazar-gimi (b.-günü) ((sonntagu 
(tkp. ((markt-tagi); onzm. hazar-irtesi, azevh. bazár ertási nmon-
tag», tkp. ((dem markte folgender tag») kifejezéssel, melyben való
színűleg valamely középperzsa népies kifejezés fordításával van 
dolgunk; v. ö. itt a kaukázusi nyelvekből: czachur bazár, rútul 
bazar-jug, dzsek bazarw-Ua-jig ((sonntagi), tkp. ((markttag)) (ER
ŐKÉRT: Kauk. Spr. 154.). 

384. Magy. vászon (accus. vászna-tj ntela; leinwandi) 
(gyapot-vászon ((pannus cylinus; baroheti), hetes-vászon ((grobe 

••') A chürkilin vaóar (plur. vaőartij (ihandel, wechseln (USLAE-
SOHIBFNBR: Hürk. Stud. 194.) bizonyára közvetetlenül az örmény
ből való. 
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leinwandi), vitorla-vászon ((segeltuch»), vásznacska, vászonka «pan-
niculus; fetzen» (NySz.). 

< Szkr. vásana- (nomin. -am) (igewand, kleid, tuch, zeugi> 
= ?iv. vanhana- nkleid)) ettől: vas- (prses. 3. váste) ((sich klei-
den, anzieken, sich in etw. hüllem), av. vas- (prses. 3. vaste) id., 
melynek rokonságához tartoznak a gör. SVVDJLI, ökleidenD, saö'7j<; 
(ikleid, gewand)), lat. TCsííö, wsíis, gót wasti nkleid» szavak is 
(BE. Skr. Wb. 6 : 839; UHLBNBEOK EtWb. 278.). 

A ném. lein-wand a ge-tvand szótól befolyásolt népetimologiai 
alakítás a középfelném. Itn-ívdt nyomán, melyben az utórésznek 
értelme : «kleid, zetig», valamint a középfelném. gewant is nklei-
dnng, kleiderstoff, zeug» (1. KLUÖE EtWb". 245, 144-. 11.). így fog
hatjuk föl a jelentések viszonyát az idézett szavak közt is, a midőn 
alakilag magy. vászna- = szkr. vásana- a liangstilytalán második 
hangzó eligiójával, mely ép úgy mint a fölvett értelemfejlődés 
bizonyára nem magyar területen történt. A szkr. vas- igető vasa-
íigewand, kleid, tuch, zeug.» származékával látszik azonosnak a 
KV. vgs «kleid I) = 10. üs, üc «kleid» (tud-uS dbeutel für feuer-
zeug»; OASTE.) ; v.^ö. TV, usíam dkleid)), melynek utótagjában 
talán az ÉY. idiivi, BO. tdam ddeidungsstück, kleider» van össze
rántva. A szkr. vástra- (nomin. -amj «gewand, kleid, zeug, tucho 
= av. vastra-, pahl. vast?- (vastarakj ökleid, gewandn szóval lát
szik egybefüggönek: cserem, estarás, asterds, osterds, cserM. strás 
((tuch, vcollstoffi) (NyK. 29 : 44, 54.), továbbá a volgai tatár éstKr 
((fusslappeni) = cserem, estör, ostor iá. (u, o.). 

385. Magy. vendég (aceus. vendége-t) 1. «extraneus; fremd 
atiswártigi) (vendég-ország, vendég-náp, vmdég-utonjáró); 2. nhos-
pes, conviva; gasti); 3. «subditius; falschi) (vendég-szem, vendég
haj, vendég-gomb, vendég-oldal stb.); vendégség (iconvivium, epu-
lum; gastmahl, schmausu; vendégel- Bconvivio excipio; bewirteni), 
vendégesked-ik «convivor, epulor; sohmatiseni) (NySz., MTsz.). 

Y. ö. osszét-tag. fdnddg,fdndág, dig. fandag «weg, strassen 
az av. paé-, pailtan-, óper. padi- = szkr. 2^ánthan- (po,th-, 
paihí-) (ipfad, weg, bahni) = mindzani, szanglicí panda, szari-
qolí pand, Bighni pond <(wegi) = óbolg. p^iíí «weg», gör. itóvcoi; 
(ímeeri), Tíám<; «pfad, tritt», lat. pons (ibrücke)) stb. szókban 
mutatkozó töböl (HÜBSŰHMANN BO. 64; TOMASOHEK Pam. 760; 
UHLBNBEOK BtWb. 155.). 

Kétségtelen, hogy a magy, vendég eredetibb jelentése: 
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(ifremdi), melyből a (igast» csak másodrendű fejlemény, ép úgy 
mint ugyancsak e német SKÓban, melynek ófelném. gast mása 
((fremdliiig, gasti) értelmű (KLUGB szerint a germ. *gastiz jelen
tése: (ifremdlíng; nngebotener, zufálliger gast Ton fremdhen) = 
lat. hüstis wfremdling; feindu EtWbo.: 134.). Már e jelentésbeli 
körülmény ellene szól annak, hogy a magy. vendég szót GOLDZIHEB 
I. nézetét követve (1. Nyör 14 : 246.) az nxah fonduk, fimduk «gast-
hausi) átvételének tartsuk; de nehézséget okoz e fölvételben a 
magánhangzók lényeges eltérése, továbbá az is, hogy az arab szó
nak elterjedése a keleti a volgai törökségben nem igazolható, tehát 
semmi alapunk sincs arra, hogy e szót — a mint az arab-törökböl 
való származtatás mellett okvetetlenül föl kellene tennünk — régi 
(azaz honfoglalás-előtti) török jövevényelemnek tartsuk. Alkalma
sabban kínálkozik a vandáj magyarázatára az oaszét fandag, mely 
alakilag a szókezdő hasonulásának fölvételével (f>v a következő 
zöngés vd ós ;/ mássalhangzók hatása alatt,••) mint vardung < 
fcrdung =- ném. fmlunfi, vic.rding) egészen egyező, értelmében 
pedig eredetileg jelző szónak tekintendő, vagyis: vendég < vendég-
cmhar = nidegen emberi) = núti v. utas emberi) ; vemlég-fogakó 
=-- (Iutas-fogadó)). Találóan mutatja e jelentésfejlödést a MünohO. 
következő helye: Kvcndcg valec es befogadatoc engems (Máté ev. 
25,35.); ez a JordC. megfelelő helyén: amrantok valeeki) stb., 
KÁEOLI GispÁnnál: mitoiijdró voltam)) (v. ö. «ozak vendeeghők es 
zarandekok volnának ez feldnek zyneeu)) JordC. 821 ; lat. peregri
nus ofremdlingi), pereiirinor nwandern))). 

Már ToMASOHKK (Skytb. 49.) észrevette az itt említett av. 
pantan- (noniin. paftid JÜSTI), szkr. pánthan- (nomin. -as) azoros 
egyezését az EO. pánt «\vog, spur)) (AHLQU.) = líO. pent «weg)) 
!(PÁPAI KÁB.) szóval (1. még FIÓK KÁROMnál dÁrják ós Ugorok)) : 
20.1.). Az óper. pafíi-, szkr. patlií- tőalakulatot tükrözi a dimin. i 
képzővel szerkesztett votják jnV-j, Kaz. p'"*'''* <'spuri> (vallan plíijez 
(iló nyoma)), <iari-pi(i nfurche))). 

386. Magy. verem (accus. verme-tj dfosaa, fovea, cryta; 
griibe)) (húza-verem (ikomgrubo), ál-r. nfallgrube)), jég-v. «eis-
griibe))), vennik nziir grube gehörigD, verviSl- ugraben)) (NySz.). 

< Osszót-tag. rarwi, UHírm, orvi «höhle, loch, grubei) (ima, 
öepjiora; MILT.IBK : Ossetjin. Etjudy 11: 89; HÜBSOHM. EO. 90.). — 
A ge o r g i á i nyelvekben: mingrél orvio, grúz nrm dfosse, 

">') Magában az osszútlian is így hangzik a szó egyes szerkesz
tésekben, pl. iHÜ-iraiuhuima lumf den weg, seitwarts vom wegu, 
vdrdőn-irívndagul nanf dem wagen-\vegei) (HŰBSÖHM. EO. 104.). 
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ereusi), ingihi ormoj «loch, vertiefungi) (EBCKBBT: Kauk. Spr. 
67.: MILLEE-STAOK. : Ossei Brz. 84.). 

A magy. venne- iö alakban és jelentésben pontosan megfelel 
az esszét varm szónak s így egybetartozása az íw-es (székely vires, 
viires) "leeru s üreg «höhlung» szókkal, a mint ezt BUDENZ föl
teszi (MügSz. 876.), fölötte kétes; v. ö. ez utóbbira nézve: cse-
esencz 'úrig (iloch», uor (génit, üruy) «grube» (SOHIBFNER: Tsch. 
Stud. 48, 49.). 

387. Magy. vért (accus. vérte-t) «scutum; schüd», vértes 
(iclipeo instructus; sehild tragendn (NySz.). 

< Osszét-tag. vart' (warfk'in-xaws «schildkrötei), tkp. 
(imit sobild versehener frosch») = av. vere&ra- apanzer od. 
sohildi), Bzkr. vártra- nwebrendi) (nom. vdrtrmn <ideich, schutz-
dammi); HÜBSOHMÁNN E O . 30; UHLENBEOK EtWb. 275.). 

SiMONYi Zs. mutatott rá legelőször a magy. vért és osszét 
vari egyezésére (Nylv. 24 : 128.), melyek közt a hangzók viszony-
lása olyan, mint a kénes = ujper. gang, mérge- = osszét 7narg s 
több más szóban. LTIKÍOST KEISTÓF «A magyarok öseleiu művében 
(42. 1.) a ufi'rí-nek örmény vért mását idézi. •—• Alkalmilag meg
említem, bogy a vogul la-xér «panz6rhemd» = középobi saghér, 
slq.gliér, staghér, VJ. joyér id. (PÁPAI KÁB.) = KO. tagar, tayr (PAT-
KANOv) id. szintén osszét eredetű, jelesen a zydr, déli zyar npan-
zer» szó mása, mely megvan az afghán zyara «kettenpanzeri) szó
ban is (1. HÜBSOHMÁNN EO. 40.; G-EiaER: Afgb. i94.). 

388. Magy. vezet-(iduoo, dirigo; führen, lenken» (el-vezet-
((deduco; abführen, wegführeni), be-vezet- «introduco; einführen», 
vezető ((ductor; führer, anfübrer», vezeték «duotarius; versorius; 
equus desultorius; cognúmen; zug-, lénk-, ricbt-; lenkseil; hand-
pferd; zuname»); vezér (accus. vezér-t) ((dux, ductor, director; 
fübrer, regierer» (fÖ-v. (icoryphaaus; anfiihren), hatl-v. (istrategus, 
bellidux)); vezérel-, vezéri- «dirigo; lenken», vezérség «impérium; 
kommandói); NySz.). 

Mordvin: mordM. vdí- (iníin. v&íems) «führen, leiten, lenken 
(z. b. ein pferd)i), vacHm'd (izügel, leitziigeL) (nokta-iiMm d ii.) \ 
mordE. veH-, ved- ((führen)), vedm'e <(zügel)) (nofta-vedm e id.; NyK. 
5 : 224; Üőebnik 1897 : 33, 82.). 

Cseremisz wüt- (prses. 1. wüűem), wnd-, wkl-, wid- (deiten, 
führen I) (NyK. 30 : 342.). 
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Finn vetd- (pncs. 1. vedíln) aziehen, schleppena (vető «zug; 
hiftzug, steueri)) | észt veda- (pra3s. 1. ve'an) dführen, ziehen, 
scbleppeni), vaata- aführen, leitenu. 

< Av. vadaydti nfiüirt, führt beimi) (wpa va nairikam 
vcLdayavUi «ao mögé der eine die frau heirateni), tkp. «heim-
fülireni)); szariqöli vad- (priEs. 1. du-vad-am) «an der hand 
führen, einführen, eintreten lassen» = indogerm. '^'vedh' 
(iführeni) : ohőlg. vcdq, litv. vedu (iführe; heirate» (JÜSTI Hb. 
267 ; ToMASOHEK Pam. 854; ÜHLENBEOK BtWb. 269.). 

Már ToMASOHBK (Pam. 855.) figyelmeztet az idézett finn
magyar és árja igetö egyezésére, melynél a gyakori a ~ s hang
megfelelés 8 a magyarra nézve a szintén többször igazolt (1. fönt 
4(')7. és 482. 11.) í/, d > z változás ujabb esetét tapasztaljuk. Jelen-
tésbeli külöinbsége miíitt nem vonható a vüzat- rokonságához, a 
BuDENztöl (MUgSz. 579.) ide sorolt LV. vat- = ÍN. vot- «die 
schneesehuiie aufbindeni)*) s a votj. valí- «führen, leiten» is csak 
úgy fogható ide, ha a magy. vuz- tőrész megfelelőjének pusztán a 
votják szónak va- előrészét vesszük, a -It- részt pedig mom. képző
nek, így a va- a magy. vaz- = mord. vM- = av. vad- alakokhoz 
vigy viszonyítható, mint zűrjén mu votj. mn (ihonig» a magy. méz 
= mord. med' = av. viada- «honig)> alakokhoz; de nem vehető a 
(/ (d)-l^l)]. fejlett magy. z másának a nem palatális votják l, mint 
e/,t ÉuDENZ (n. 0.) a votj. ratt- szó elemzésében véli (1. ez utóbbira 
nézve : NyK. i7 : 133—137. 1.). — A s z a m o j ó d s é gből ide tar
tozó adat : JurS. vada-, vada- «zieheni) (HALÁSZ: NyK. 24 : 444.). 

Az árja ;•(!(//(- «führen» tőből származtatják a szkr. vadhú-
(nomin. -ih) ubraut, junges eheweib, weibi) (tkp. «die heimge-
führtei)) = av. vadü- szót (ÜHLENB. BtWb. 269.), melyhez igen 
haEonlít a cserem, vato, vntS, vatd nweib, ehefrau» (NyK. 30:334,), 
úgy hogy ezt tekintettel némileg eltérő hangalka,tára a fent idézett 
cser. wibi-, wnd- iiführen» szóhoz képest, más viszonyok közt s 
bizonyára ujabban átkerült árja jövevónyelemnek tekinthetjük. 

389. MagJ^ viskó «kisded, alacsony ház; kunyhó, kalyiba; 
báuschen; hütte, feldhüttü» (föld-viskó (lerdhüttei); NySz., MTsz.). 

< Av. vami- (nomin. -ö) nhausi) = szkr. vec^a- (nemin. 
-as) dzelt, hauH» (a szkr. vit;- «sich niederlassen, eingehen, ein-

•X) IteöULYnak BtiDENztől idézett ((anziehen ein kleid^) fordí
tását közlőim nem igazolhatták. 
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kehreiii), av. v%s- ((eingelieni) igetöböl) = gör. oh.oq dhausi) 
(ÜHLENBBOK: EtWb. 297; BR. Skr. Wb. 6 : 1377.). 

Az av. ae ós magy. i hangok megfelelésének kétségtelen 
adata: av. haetu- ( = szkr. sétu-, Qsszéiyad, yld) = magy. híd; a 
magy. s<s mássalhangzóra nézve pedig 1. fent 233, 379, 545. 11. 
Van szkr. w'f- (iniederlassung, wohnsitz, haus; gemeínde, stamm, 
volki) = óper. vi>^-, av. vis- <ihaus, familie, dorf, olan, eine ge-
meinschaft von 15 mannern ti. frauens, pahl. vis ddorf, familiei>, 
balücí .9is nhausstand, weib n. kind» (BE. Skr. Wb. 6: 1204; JUSTI 
Hb. 281 ; HORN 300.) szó is; de_ itt a (iházn értelem úgy látszik 
csak átvitt <iháznépi) helyett. Összefüggőnek látszik: Iák wicalu. 
(plur. ívicaldu) (ifamilienwohnungi), tviciisal BÍ'amilie)) (wicunai 
ucin «zu gast einladen)); USLAB-SOHIBFNER: Kasikum. Stud. 134.).— 
MÍTtisFLŐBiÁNnál (Magy.Nyelvhas. 11.): (.mshí = szkr.mja ,ház')). 

390. Magy. zöld (accus. 2ó7íZtí-ű; zdd JordC, ÉrdyC.) «viri-
dis; grün)) (házi-zöld «bárba Jovis; hauswurz», kerti-zöld (inastur-
cium hortense; gartenkressi), téli-zöld <ierica vulgáris; winter-
grün»), zöldség dviriditas; olus; grünheit; griinzeugi), zöldell-ik 
(ívireo, frondeo, viresco; grün werdeno, zőídM- id., zöldit- avirido; 
grüfleni) (NySz.). 

< Osszét züldd «niedriges gras», melyet MILLER (Ossetjin. 
Etjudy II : 47.) és HŰBSOHMANN ( E O . 39.) az óbolg. zelo «gras» 
szóval vetnek egybe. 

Az éjszaki vogulban a (izöldi) színnek egyik közönséges kifeje
zése ^jMm-^spa, azaz «fűszínű)>, a votják roá', zürj. i'c/ <(grün» (az 
utóbbi egyszersmind : dgriines, wiese))) a vogul vans <igyep; gras» 
mása, a, szláy zeleniy dgrüni) & zelo <(grasi) (ujszlov. zel npflanzeu, 
óholg. zelije dolerai)) szóval egytövű: igen valószínű tehát, hogy 
az osszét züldd (ígrasi) szóval alakilag teljesen egyező régi magy. 
zeld (tő: zelde-J szónak (igrüna értelme is ilyen fejlemény, a mint 
ezt már SIMONYI ZS. fölteszi (NyK. 24 : 128.). Usszefüggök-e : rútul 
sildé, Iák s'oldi ugrünu, kürin Mi dblau)) (BKOK. 160, 161; USLAR-
SűHiEFNBR Kasikum. Stud. 109.)? 

391. Magy. agyar (accus. agyara-t, agyar-t) ndens apri, 
elephanti; hauer, hauzahn* (vad-kan agyara), agyaras ddentatus, 
rostratus; mithauern versében»; agyarai (ifremo, mordeo, lacero; 
die zahne fletschen, beissen, zerfleisoheni), agyarhod-ik nfremo, 
infremo, confremo; die záhne fletschen» (NySz.). 
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Vogul: EV. M/íhv;?' dhauer, liauzahn (KJIHKI))», uj • anééTd 
(ihaiier des baren» ; LV., PV. dnm; uj-á. id. | TV. anser dgrosser 
zahn (auch bei dem iu6n.scben)ii, KV. anm- id. {oamj>-a. ugrosaer 
zahn beim bund"). 

Zűrjén rot^ir "bauer, bauzalm, scbneidezabu» (WIED.) || 
Votják: Sar. vager, Kaz. luider, G-laz. loazer; vaier-^nn id. 

< O s s z é t : dig. ansura, tag. ssir (acciis. ansur-tá, ablat. 
cinsur-tdij «híiuev)), aiiitur-gin omit hauern versében.) (MILLBE-
STAOKBLBEKG: Osset. Erz. 45.). 

A mélybangú magy. agi/ar ós magasbangú vogul aiísér (ebből: 
ÉV., TV. aiiérr) viszonya ép olyan, laint a magy. ítiptó és TV. tapíl-/, 
LY.,K\'. taplr;,; között s líettös, t. i. osszét módra nyelvjárásilag vál
takozó iráni (( ÓH «: ejtésen alapul. A kezdő hangzó tekintetében 
magy. agyar : osszét i'i'iimira, ~ magy. asszony: tag.'iípin = magy. 
gazdag: tag. qazilig. A, magy. szóközépi gy = vog. ni, zürj., votj. 
5', 5' megfelelésre vonatkozólag 1. fent 357—8. 11. A palatális úi 
ejtés, mely ti mélybangú magyar alak gy-jének is előzménye (tebát 
nem magyarázbató a vogul dúsi'r magasbangiíságának befolyása 
gyanánt), úgy látszik szintén iráni változat ÍIK helyett. 

392. Magy. egész (a(ícu.i. egészc-i) «totus, omnis; integer; 
sanus, valens, inoolumis; ganz, völlig; unversehrt, gesundn 
(egészkn (dntegre; ganz" adv.), cgészsíúj nintegritas; ineolumitas, 
valetudo, sanitas; ganzbeit: gesundbeit, wolfart", egésztclen (inon 
integer; niclit ganz, mangelbaft» ; egéssed-ik (dntegrasco; ganz 
werden, sieb ergánzenn (NyBz.). 

< Osszét-dig. ágas ngesund, ganz, beil» (ár-igas kodta 
<iatelltelier»: ((';• npra'f.; wird zur bezeichnuug einer rückláufigen 
bewegnng gobraucbt» ; MILLEB-SXAOKELBERG : Osset. Erz. 43.). 

Hangzói tekintetébou a magy. egész úgy viszonylik az osszét 
iigas (<*agas) alakhoz, mint magy. szekér a szkr. gákata-hoz 
(í. fent M-n.'óH HüC). 11.). E szoros alaki óa jelentésbeli megfelelés 
mellett ol kell ejtenünk JÍÜDKNZ egybevetését az EO. ^enk ugross, 
scbwer; viel, Kobm szóval (MügRz.^ 707.), mely nem függ összeráz 
ugyancsak rokonított líO. mka, BV. saka, déli sak (isebri), ÉV. 
sa^d «iúl» (= magy. sok) óa vog. sankéml- «erscba£fen werden» 
(tkp. íian's liobt konunonii ettől: KO. sank, 80. .ve?)/,: (dicht", 10. 
•sanka, sa>nki "klar, beitem; 1. NyK. 30 : 403—4. 11.) szavakkal. 
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393. ^Magy. elme (accus. elmé-t) «mens, ingenium, memó
ria; geist, seele, sinn, gedáchtnis)) (éles-dméjű ((scharfsinnigi), jó-
elméjü (iverstándigi), tomjm-elméjü «stumpfsinnigi); elméje meg
bomlott oer ist irrsinnig ge-wordenu), elmés (dngeniosus, scitiis, 
memor; geistreich, sinnig, "witzign ; elmélked-ik (elmilkodi TihC.} 
(I contemplor, meditor, considero; sinnen, nachdenken, speculirem) 
(NySz.). 

V. ö. kaukázusi: ud elmv/ (génit, elmug'un) dgeisti) (elmuy 
t'astun öden geist aufgeben», elmiix-durust «würdig» : durvst 
nehrlich, wahr, treui), elmug'ol esun dzu sicb kommens, elmuylu 
«geistig», p'a-elmug'611 «schwanger», tkp. <(zwei-geistig)); SOHIBF-
NBE: Vers. ü. d. Spr. d. üdén 77.). 

Magánhangzós végzetével a magy. elvie előbbi ""elmej, "^elniéj 
(v. ö. elméj-ű) alakra utal, melyben a j a magy. tolvaj = vog. tűl-
may szók analógiája szerint y előzményből is származtatható (1. fent 
176.1.: hóné = kahmáinhünay). Pontosan egyezik így a magy. 
dme a kauk. elmu;( szóval, melynek második hangzója hangrendi 
illeszkedés útján is nyerhette a magyarban megfelelő alakját. Az 
elme mellett az dmé-lked-ik igeképzés nyilván olyan, mint gond 
mellett gondo-lkod-ik a így nincs szükségünk arra, hogy BÜDENZZCI 
(MUgSz. 777.) egyébként ki nem mutatható "̂ 'méZ főnevet lássunk 
benne. •— Megjegyzendő, hogy az ud szóban az -uy (esetleg -mvy;} 
végzet képzőnek tekinthető ; v. ö. ud íimM;;;', ivuiy (lohrn ós rútul 
ub, budueh, dzsek ib, tabasszarán eb, iv, águl iv, kürin jab íd. 
(EBOK. 109.), ud zwmoy «mund)) ós Iák ziima ímundhöhlen 
(ScHiEFN. 93.); ud tolmuy «pelz» és grúz ioloma id. (ud tol dfelb));. 
iduy «zahn», cgmgy (itürfl, buruy (iberg», cubux, cibuy, ciwu/ «weibi) 
(SoHiEEN.). Van egy -mvy többes és collectivum-képzö is («fasst die 
einzelnen zu einem ganzen gehörigen, teile zusammenn), pl. fur-
iiiuy (iínss» (t'ur (ifussi)), kasi-muy "fingero (kasa id.), k'ul-mii.% 
'(handi) (k\d id. SOHIBFN. U. O. 16.1.). 

394. Magy. ernyő (accus. ernyő-t) dtegulum, tegumen; 
achirm, schirmdach)) (szekér-ernyő, sátor-ernyő, nap-ernyő, es
ernyő); ernyős dtegumen habens; mit einem schirm versében,, 
überdachti) (NySz.). 

< Av. varona- «bedeokung, umhüllung» az árja var- «be-
decken, verbüllen, beschützén» tőből, melynek egy másik szár
mazéka: szkv. várna- «über-wurf, deckei) (JTJSTI Hb. 270, 267;. 
BE. Skr. Wb. 6 : 739; ÜHLBNBEOK EtWb. 272, 274.). 
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A55 ernyős Hzót a NySz. is így fordítja: «8chattig.), a mint e 
szót PALÜM alkalmazza pl. a következő szólásokban: nnyári ernyős 
lakds«, itbükkjak ernyős sdtorii)), a ernyős berkek». Viszont a ma 
közönségesen dschatteni) értelemben használatos árnyék régebben 
(isátortii jelentett, pl. midiin a BécsiC. Jónás prófétáról mondja, 
hogy ítalkata'mayanac arnekoU a más helyütt, hogy megkezeitetio 
as arnec aiiay a sátor» (1. NySz.). A Székelysógben ma is haszná
latos ((félszer. szín» értelemben az árnyék (pl. béfekütt a tehén az 
éccakára az árnyék alá; MTsz.), s azintígy értendő ((bódé, házikó» 
jelentéssel ugyané szó a régi árnyék-ház a mai árnyék-szék kifeje
zésben is. E szoros jelentésben találkozás a hangalak hasonlatos
sága mellett igazolja ama sejtelmet, melyet már OzF. szótára a 
iitána BuDENZ is kifejeznek (MügSz.753, 795.), hogy t.i. az árny-ék 
és erny-ö alaprészei összefüggnek, egyazon tőnek külömbözö hang
rendű hajtásai. Az árja eredet megmagyarázza a két alak eltérését, 
mint ugyanazon árja (iráni) var(a)na- ((bedeckung» szónak külöm
bözö viszonyok közt történt átvételével kapcsolatos jelenséget: a 
faz-ék képzéaével (1. fent 2()2. 1.) egynemű árny-ék-hwí az árja a, 
megmaradt, míg az í.'/7»/-('/-ben a haeze, ezer, esik, [lerjed-, keserií, 
kevés, ne, nemez stb. adatolí esete szerint ennek e (= a) változatát 
találjuk (1. a kettöa hangrendű átvétel egyéb eseteit fent 326, 
408. 11. B más helyeken). Nem jöhet számba ezek ellenében BUDBNZ 
egyeztetéae a vog. ífí?'íi)íi, torém, osztják türóm, tűrém, ((himmeli), 
illetőleg a vog. tílrmél ((auf, obeni) szókkal, minthogy l (< s) vál
tozattal nem jelentkező vogul-osztják í-nek a magyarban magán-
hangzüs szókezdet meg nem felelhet. 

395. Magy. fos nforia; dümier kot, durchlauf»; (Háromszék( 
((híg sár» ;/o.s'()« ((foriolus; der den durchlauf hat» ; (Székelység) 
(isáros, lucskos, sárvizes (út, ruha alja); kotig)),./í)Srt'fcos (líolozs-m.), 

fostos (Tolna-m., Csallóköz; fosztás Székelység) id.; fos-ik ((forio, 
foria ejicio; den unrat des leibea von sich lassen»,/o.s'o^- (Székely
ség) ((Bzántszándékkal besároz; mit kot besudelm) (NySz., MTsz.). 

Vogul: EV. pos ((dünnor kot (jKH;i;eiii>Koe romio«; éo7' (dcpljn-
Koe i'OHuoi)), 2^os- ((laxireii, den durchfall haben» | XLY. pos, pos-
iá.; jMisélt- (inchoat.) | KV., PV. pqJ (idünner kot» (,!i;pHraHíi), p<}s-
nlaxireni), TV. pos cdünner kot». 

Osztják: EO. paé ((kot, drecki), poü- nseine notdurft ver-
richtenii (AHLQU.) | 10. paU, paé ddrecki), jjarZ- Bseine notdm-ft ver-
richten» (CASTH.). 

Cseremisz pusked- d durchfall habén (CTpa;i;aTL HOHOCOM'ÍH ; 
TROJ. 50.). 
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Finn 2>^ska (idreclu), paski-, paskanta- «die notdurft ver-
Tichteni) | észt j.̂ asfc (gen. pa^oj «dünner kot, unflat», pazanda-
(idurchfall habén» | IÍY paska, paskánd- id. 

Lapp: ten paske dscheisse, drecko (G-BNBTZ Wb. 129.). 

< Ujper. >Ú^, pyií&k östercus orbiculare ovis, dorcadis, 
camelii) = vakhl pösh (lanimal's droppings» = afghán paca 
<imist von schafen od. ziegen)) | iíjper. pisk, piskil dstercus orbi
culare OVIS, dorcadis, camelii) (YULLEES 1:365—6; TOMASÖBEK: 
Pam. 778; GEIGBE: Áfgb. 184.). 

A magyar szónak a vogul-osztják és cserem, megfelelőjével 
egyező zártabb (o) hangzója közös előzményül szintén ilyen han
got föltételez, melylyel szemben a finn a-t, a mint ezt WIKLDND 
egész sereg esetre bebizonyította (1. ürlapp. Lautl. 156. 1.), hang' 
emelkedésnek vehetjük, a szűk körben ismeretes lapp^as'/ftí hangzó
ját pedig a finnből való átvétellel magyarázhatjuk.*) Egész hű 
mása ily módon az idézett finn-magyar szavaknak az ujper. pusk, 
mit természetesen nem úgy kell értenünk, hogy ama szavak az 
ujperzsából valók, hanem hogy ennek valamely régibb mása szol
gált mintaképűi. Megjegyzendő itt, hogy a magy. kök és köp szó 
rokonságának is jelentkeznek egyezései az árjaság terén (1. fen
tebb). — Az ujper. pisk alakban mutatkozó változattal érthető a 
mord. piskeze- ndurchfall haben», pislcin «durclifall» alak is. 

396. Magy. izz-: izzó o fervens, fervidus, exaestuatus; seh.t 
heisa, siedend, glühendi) (izzó vas, szén, tűz, hőség, parázs), izzod-ik 
(laestuo, ferveo, fervesco, desudo; hitzig werden, warm sein, sehr 
achwitzemi, izzajt' (Palóczság), izzít- «izzóvá tesz; izzaszt)), izzol-, 
izzul- (Göcsej) (Ihevül; izzad», izzákony (Alföld, Székelység) dzza-
dékony, izzadósi); izzad- (idzad- diai.) (laestuo, fervesco, iucalesco, 
<!aleo; sudo; sehr hitzig sein, sehr warm sein; schwitzeni) (pl. 
uszme dobogót, és izzadotn Pázm.), izzaszt- «in schvsfeiss bringen, 
schwitzen machen)) (NySz., MTsz.). 

Vogul: t\r_ 
Hs-: isém (iheiss, siedend)) (isém vit dheisses 

•\ '̂asseri)), isii- «heiss werden, warm werdon, sieh wármen, siedenn, 
issélt- (iwarm machen, wármen; aufkocheni) | KLY. iiíém «heiss, 
warmi) (iimií = isém imli asxi-p-pe))), isit-, ikil- nwarm machen)) 

*) Az afghán paca első a hangzóját w-ból valónak magyarázza 
GEIGEE (Etym. u. Lautl. des Afghaniaten: 306. 1.). 
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ALV. isé7)i; iAtcixt- «sicli wílrmeni) | KV. ésém; éséüa^t- dsich 
warmeiD) | PV. i « m ; ind- «warm werden» (kwiil rmnk-iseU ((das 
haus ist warmgewordeni)) | TV. Qsém; oéüt- (i\varmmachen», osul-
(iwarm werdenu. 

Mordvin: mordM. «áe- ((HÍCII \varmen», eMide- (frequ.), eid'e-
(iwarmen, erwiirmenn | mordE. a£e-, eáe-, aéne- asich wármen», 
cisve-, eM'e- d-wiirmen, erliitzen» (NyK. 5 : 160.). 

V. ö. szkr. yds- (praia. 3. ydsyati, ydsati) «heÍ8S werden, 
sieden; sich abmüheni) (innen: yasa-: nir-yasa- (lausscbwitznng 
der baume, harz») = av. yah- «sieden)), melyek a gör. Céw ösie-
deni), ófelnám. jf.nan <igiLbren, schaumeni) szók rokonságáboz. 
tartoznak (UHLKNUEÜK EtWb. 236.). 

Az i kesídöbang a magyar ós vogul alakokban j beolvadására, 
enged következtetést, nü mellett számbavéve a magyar szó mély-
bangúságát s a megfebűíi mordvin adatban az a, e hangzót alap-
bangzás gyanánt *ja::- vobotö föl, ez pedig alakjában igen közel 
áll az azonoa értelmű szkr. yas- igetöböz. A mord. űíe-, tóe- alak 
i-je alkíilmasaljban nuigyarázliató a szkr. yasyati ejtés nyomán, 
mibez még ügyelőmbe veendő, bogy ,s>^; változást tapasztalunk a 
mord. az,)r, a.toro «berr» : szkr. ásm-a- (1. fent 614—5. 1.), mord.. 
sasor, saz;>r (iHcbwesten) = wiíkr. svasar- id. (1. n. i. 357. 1.), mord.. 
p(u,pavai; ngotti) = szkr. bhdgax (\. a. i. 173. 1.) szavak esetében 
is. A magy. i;.:-; hosszú .-^>jóbeii a vogul isém, isU- taniísága sze
rint képzőt tartalmaz s ez aligba más, mint az iszad-ásl rokon 
értelmű olvad-inúi reíiex. -r képzője (v. ö. vog. tq.1-, osztj. lol-, 
mord. sola- nHchmolzenn), vagyis iz,vad-<Hzvad-; v. ö. "a á'-re' 
nézve: magy. ti: = o.i.szót ífó.s-, das (1. fent 603. 1.). A BuniNztöl 
(MUgSz. 8aí)—830.) idevont egyéb adatok, jelesen a mordM. usti-, 
morclB. M.S'ÍO- iilieizenu, zürj. (c/í- abreunen (v. licbt od. lampe), 
entbrennen, sicb entzüiiden'i, ('tóíí- «verbrennen (traus.), entzün-
den, anzündenii, votj. iistí- uboizenö, EO. veséi!- (lanzüuden)) inkább 
magyarázhatók a szkr. «.s'- (pries. ;i. ó.^atij (ibrennenu (iistá- «ge-
brannt)) = av. nsta- «gebrateni); szkr. usijd- dbeiss, warmi)) nyo
mán (ÜHi.KNJi. EtAVb. 37, ;!il.1. 

3i)7. Magy. ív-: ir-ik naz halakról mondatik, midőn ezek 
nemzenek, szaporíttanak, toiiyósznek» (SZABÓ D . : Kisded Szót.),, 
(imidön nemileg közösülvén magvasított ikráit kellő helyeken 
lerakja» (CzF.), iipárzik, ikráziki) (MTsz.); npiscis congreditnr ad. 
sobolem, aperma emittitn (SL); dbeirucbten, sich geschlechtlicb 
paaren (v. ]ÍBehon)»; ivás dcoitus piscium; das laicheni) (idd 
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ívdsú. tavali ivású ponty = «ikrázásúi); egy ívású = ((egykorún); 
ivadék ((coitus piscium ; soboles piscium; progenies, foetus, par-
tus; fisehlaich; brut, nachkommenschaft (iiberhaupt)» ; ivat ((so-
boles, progenies; brut», ivad (Alföld) id. (NySz., MTsz.). 

ÜZ-: M«-i/c(Zemplén-m.) ((párosodik (a juh); sich begatten, 
paaren (v. schaf)», üzeked-ik (iparosodik (a tehén a bikával)i), üzet-
((párosodtat,meghágat)), üzget- (Borsod-m.) (iparosodik(amacska)», 
üszköl- (Bereg-m.) (iközösűb) («az idién nmi üszkölnek a menyecskék, 
nem lesz keresztelői); MTsz.). 

< Szkr. yábli- (praís. 3.yáihati) «futuere» (innen: yabha-, 
nomin. -as (ifutntio») = azlávjeb-: szlov. febati «futuere», szerb 
jebsti, jebem, or. jeth (imper. 2. jeb) id. (BE. Skr. Wb. 6 : 63; 
UHLENBBOK EtWb. 235; MIKLOSIOH EtWb. 102.). 

Minthogy a (ifututio» Isifejezésére a szeméremérzék folyton 
ujabb és ujabb körülíró és képletes szólásokat alkalmaz, könnyen 
elképzelhetjük, hogy annak valamely régibb nyers szava az álla
tokra szorul. Ilyeneknek vélhetjük az ív-ik és üz-ik szavakat is, 
mely utóbbi az előbbinek csak olyan származéka lehet, mint az 
üz- (ipellerei), az egyértelmű lapp vuoje-, finn aja-, votj. w/'-szavak 
mellett (1. fent 622.1.); ivadék annyi mint: dnemzedéki) s így 
Í7;-i/c, íí)-m voltakép ((nemzeni, párzanin. így alakilag és jelentés
ben megfelelnek egymásnak a mólyhangu ív- ós szkr. yabh- avval 
a b (bh) > V változással, melylyel a ravasz szóban is találkozunk 
(1. fent 520.1.). 
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110. 1. A f o r r á s o k j e g y z é k e kiegészítendő a követ
kezőkkel : 

Adzsarián = Etude sur la langue laze par M. H. ADJABIAN. 
Paris, 1899. 

Geiger: Afgh. ~ Etymologie und Lautlehre des Afghani-
sclien von WILHEIÍM GEIC^KB. Megjelent az (lAbhandlungen der 
pbilosophiseb-pliilologiacben Glaase der kön. bayerischen Akademie 
der WissenHcbafteni) {XX. köt., első rész; München, 1894) közle
ményeiben. Az idézetek mellett kitett számok ezen kötet lapszámait 
jelzik. 

Miller: Ossetj. Etjiid. (1. fent 114.1.): IIL HsacfiAOBamíi. 
MocKBa, 1887. 

Miller-Stack.: Oaset. Erz. = Eünf ossetische Erzahlungen 
in digorischem Dialekt. Herausgegeben von W. MILLER U. E . von 
SxAoiaiJLBBBfl. Mit deutscher Übersetzung, Glossar n. Auhang von 
E. von STAOKBLBBIW. St. Petersburg, 1891. 

Ostroumov = TaTupcKO-pyccidii caoBapb H. OcTpoyMOsa. 
IÍ3ji,aHÍe IlpuBocjtaBiiaro MiicciünepcKaro Üöm;ecTBa.K.a3aHL, 1892. 

ScMefner: Thusch Spr. = Versuch über die Thusch-
Sprache odor die Khiatische Mundart in Thuschetien von Á. 
SoHiBFNKR. St. Petersburg, 1850. 

Uhleiibeck: EtWb. = Kurzgefasstes etymologisches Wör-
terbuch der altindischen Sprache von dr. 0. G. UHLBNBBOK. 
Amsterdam, 1898—99. 

Ucaeb. ;-= llcpBOHa'iajiwnjit yiiedHiiKii pyccitaro aSHita fljia 
Mop;pH-MoKnni, á-oc iiiuuiHÍe ITpaBocjiaBiiaro MHCcioHepcitaro 
06m(i(iTBa. Kaaaiii,, 1897. Id. )\:ÍÍÍ Mop;íBH-3p3H, Kasanb, 
1897. — Id. ;i,jiii ropiiLixT, ilepeMiica.. Kasam., 189a. - - Id. Ji^w 
JlyroBHX'i) ÎcpcMiic'i). lianaiu., 1898. 

VuHers = 1. A. VDLLBBS: Lexicon persico-latinum etymo-
logiciim. BouníB, ISoS 18(54. 

Knprii9eKü-i)yocidii wtoKapi.. Opeii6yprí.j 1897. 
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118. 1. Szkr. aiiká- (nomin. -as) «biegung, haken, bug, 
scboossu és szkr. ánka- (nomin. -as) nbiegung, krümmiing» szavak 
vannak. A gör. Q';%OC„ lat. uncus «liaken)), ném. angd az elöbbihe:^ 
tartoznak, az utóbbit TJHLENBEOK (BfcWb. 3.) a gör. a-^-^oz «tal, 
schiucht" szóval egyezteti. Av. anku- «haken» begyek tulajdon
neveiből levont igen bizonytalan adat. 

119,1. A vogul vánkér «haken» és ÉO. vafikrép (ikrückeii 
szókezdfí u-jének, mint járulékmásBalhangzónak magyarázatára 
irányadásúl szolgálhat a lapp vuogga nangeL), mely kétségtelenül 
azonos a finn onke,-, észt ong (langeb) szóval, a szkr. ailká- «haken)) 
szabályos másával (1. a finn o = árja a megfelelésre nézve fent 
382. és 492. 11.). Egészen hasonló eset: KLV. og,ntér, wantér (idas 
innere, magén)) = BV. antér <idas innere" = ÉO. ondér, undér 
(imagen)) = szkr. antra-, antra- (leingeweide)) (1. u. i. 493. 1.). 
Mind a két adatban nyilvánvaló, hogy a v szókezdet egy iio, ua-íéle 
diftongus nyomán keletkezett másodlagos fejlődés, a minő a vo-
gulra nézve tatár eredetű szók rövid u, o kezdő hangzójánál is 
igazolható (1. u. i. 140.1.), a lappban pedig norvég elemeken, pl. 
vuoksa, vuöksa, voaksa ((0chs» = ónorvég vad, svéd oxe; vunlla, 
vuola, vuol «bier» = ónorv. pí id.; vuöllpo, vuolpo (ifrauenrook» = 
ónorv. óZpa id.; vuör'be, oar'va, gr'va nsensentiel)) = ónorv. orf, 
norv. orv id. stb. (1. QUIGSTAD : Nord. Lehnw. 350—2. 11.). A kétség
telenül azonos osszét iingur «haken, angeln = cser. anger, angir 
(langeb) = zürj. vugir «angel)) = vog. vdnkér «haken)> adatokban 
is tehát úgy foghatjuk fel az utóbbi alakok v-jét, hogy ezt egy ud-
féle diftongus előzte meg (vogul osztják (7;, (/ és zürj. u ugyanis 
gyakran mutatható ki eredetiblj a, e fejleményének), ez pedig olyan 
(valószínűleg a hangsúly hatása alatt keletkezett) magánhangzó 
nyújtás, a minő különösen a lappban és vogul-osztjákban az első 
szótagban számos esettel igazolható. A hangfejlödés menete ezek 
szerint a következőkép gondolható: osszét iingur<'^dngér, *ndnkér, 
*vamliér: ÉY. vdnkér. Lehetséges, hogy e változások alapját egy 
közvetö nyelv ejtése szolgáltathatta, még pedig esetleg valamely 
árja nyelvé. Ez utóbbi szempontból ugyanis figyelemre méltó, hogy 
a szkr. ánka- «biegungi) igei ánc-, aó- (prass. 3. dncaü, acati) 
(ibiegen, krümmenö alapjának van vdnő- nkrumm gehen, wankeu)) 
változata is, melynek viszonyát az előbbihez ÜHIJENBECK (EtWb. 4.) 
s,z diyaii <ifliesst» és vármti nregnet)), rmhhás nstier)) és vrmhhás 
id., indus «tropfen)) és vindús id. változatokéhoz hasoulítja.'Á szkr. 
ánga- nghed)) szónak megfelelő tagauri-osszét on ( = dig. jori) 
nglied)) szó mellett is van won (plur. wdn-td) változat: 1. MILLBE: 
Osset. Etjud. III : 168. 

123. 1. Az av. any- elvont gyök az anra- (teljesebb írással: 
angra-) melléknévi képzésből (melylyel: anró-mainyus; 1. u. i. 
144.1.). — A szkr. áfiha- (nomin. -as) nangst, bedriingniss, not» s 
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(r/i/m-(nomin.-»V^^ (lengei) szókat a latin aní/Msíws Bcngei) (anqw 
stiae (langsti)), litván i'inksztüs (ienge», ófelném. anc/i, engi (lengB 
(ófelném. aníjnst, közópfn. anijcst ningst»), óbolg. rtítM/m aeng)), gör. 
«Yxw> lat. (in(jo «schuüren», annor dsioh beangstigen)) szavakkal 
vetik egybe (ÜHLENBECK EtWb. 1 ; KLUGE EtWbo. 95.). Az alaki és 
értelmi egyezés az idg. amjh- tö és magy. a////- (esetleg ebből: *agv-) 
között teljes. 

124. 1. Idegen eredetű osszót szóban cl helyett való a szóvégi 
í= ebben: 7iimat' dilzmanteli) == ujper. namad ((fllz», thus nahacl, 
georgiai nahndi dilzmanteb) (1. HÜESOHMANN E O . 129.). Sokkal 
gyakoribb a í-böl való eredet, pl. herék'af (igewinn» = arab hara-
kat, ozm. hareket (iscgen, glück" (u. o. 121.), ganat' uparadiesi) = 
arab sannat, ozm. ^íjainet id. (ii. o. 125.), sahat' (istundei) = arab 
síi'at, ozm. íiahat id. (u. o. 130.). Eredeti szavakban a szóvégi esszét 
f rendes elíizmónyei t ós ÍV- (1. vi. o. 95—G. 11.). A rendelkezésemre 
álló osszét nyelvi források miyagában egyébként nem találok olyan 
egyezéseket a linn-uiagyar nyelvekkel, a melyekre nézve az utóbbi 
volna igazolható eredeti területnek. Ugyané viszonyt tapasztaljuk a 
mai csiTvas nyelv s a magyar között; emitt tudvalevőleg vannak 
csuvas hangalkattal jelentkező török elemek, de a csuvaahan azért 
eddigelé nem mutatluittiuik ki magyar eredetű szót. Az ellenkező 
irányú nyelvi hatás nyomának ezen teljes hiánya abból magyaráz
ható, hogy a mai oBuvas nyelv nem egyenes folytatása ama osuvas-
szerü törökaégnek, melyb()l a magyar nyelv török elemei valók, 
hanem ennek egy korán, a magyarral való érintkezés előtt elszakadt 
ágában, vagy nem szorosan kapcsolatos nyelvjárásában bírhatja ősét. 
Hasonlókép mondliatjuk, hogy a íinn-magyar nyelvekben vannak 
ugyan osszét-féle elemek; de a mai osszét nyelv aligba ugyanaz a 
nyelvjárás, melynek őse ama nyelvekre hatott, legalább ez a nyelvi 
viszonhatás adataival egyelőre nem bizonyítható, 

125. ]. Az agi/ag szóban fölvett ni (ns, ne.) > f/?/változásnak 
eííy másik adata kaukázusi eredetit szóban: húgy <istella» = TV. 
/i7í(7)'i.s' (isternii = kauk. *y„nc: sapszug yuc, chinnalug p(i)/unc, 
tiibasszarán j(íc, buduch g'iuJj iá. (1. fent 358. 1.). A kauk. nyelvek 
-(-/,-/,• képzőjével (1. u. i. iá87—S. és 411.1.) magy. agyag (régi; 
iKjynk) < kauk. *a>i(ut-k, *nida-k. 

127. 1. Javítandók: szkr. sadhu- helyett: sddhu- \ szkr, vad-
(iBÍch kleideni) helyett: av. lutd- (isichkleideni) ebhen: fra-vademna 
((bekleideti) (JUSTI Hb, 265.). 

U. i. A cser. vad, vot szót illetőleg a SZILASI szerkesztésében 
megjelent lij cseremisz szótár ŰENETznek azt a közlését hozza, hogy 
értelme nein nnetzn, mint eddig hittük, hanem: dgespannter 
s t r i ck i í ós cyereiii.^i'.-ícot uffiivn (nicht geivehe) áer B-pmuQ«. így 
szorosabb is a jelontésbeli egyezés az alakilag megfelelő lapp: téri 
ráttii, Idldíni r'dtt «angGlleine, s c h n u r (zirm íischfang auch um 

Aluiiklleiil 11. Ai'ja I'H Itiuik, olouiük. -̂  
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boote, achlitten u. a. zusammenzunáhen)» szóval, melyet az előbbi
vel együtt immár a szkr. vadJia- helyett alkalmasabban lehet egyez
tetni a: szkr. vata- (nomin. -as), vati- (istrick» (BE. Skr. Wb. 
6 : 641.) szóval. 

U. i. A szkr. vácihas- és zürj. vetos, vetös nnetz, schlinge, 
dohnei) ( = votj. votás «jágergarn))) egyeztetésében nehézséget 
okoz a szóközépi mássalhangzó eltérése; de tekintve a ném. garn 
szónak ((fanggarni) (illetőleg ((netzn) értelemben való alkal
mazását s hogy szintígy használatos a szkr. pdgas « s c h l i n g e , 
fessel)) és ((strick)) értelemhen {a. pagáyati igéből; XJHLENB. EtWb. 
164.), talán a zürj. vetüs-i is azonosíthatjuk az előbb idézett szkr. 
azó nomin. vatas alakjával számbavéve a finn-magyar nyelvek árja 
elemeinek gyakori a ~ s hang-megfelelését s hogy a szkr. -s nomi-
nativus, úgy mint a mordvinban és cseremiszben (1. fent 139, 145. 
és 167. 11.), a zürjén-votjákban is igazolható pl. a votj. urddn 
(tseitei) = szkr. árdha-s nseite)) ( = cser. ördöi ((seite», mord. 
ifdas ((rippei)), zürj. verös ((mann)) = szkr. virá-s omann)), zürj. 
vörkaé ((vielfrass (ursus gulo)i) = mord. vefges «wolf)) — szkr. 
vi'ka-s (cwolf)) szavakban. Kétségtelenül azonos a zűrjén vet'ás szó
val az éJBzaki-vogul patés ((jágernetz)), melyben az a szabályszerűen 
(i helyett való, a szókezdő pedig ugyanazt a « > & (p) változást 
mutatja, mely a votják woías ((jagdnetzi), illetőleg az evvel össze
tett conari-votás «spinngewebe)) szónak votjKaz. conari-botos 
((spinngeweheí) másában is mutatkozik. B hangváltozásnak fentebb 
(150.1.) töbh példáját idéztem; számbajövő mozzanat még ezek
hez, hogy az ilyen u ~ & változás a szanszkritban is több esettel 
igazolható, így fordulnak elő egymás mellett: szkr. vadhá- és 
badha- ((tödtliehe "waffe; tödtung)) (BE. Skr. Wb. 6 : 660.), vad^a-
és hadi(ja- ((angel, haken)) (UHLBNB. EtWb. 185, 268.), vandhya és 
bandhya «ein unfruchtbares weib)) (u. o. 186, 271.), valahaka- és 
baWiaka- «regenwolke; eine schlangenarti) (u. o. 188, 276.), vandi 
(vandin-) és bandl (bándin-) «lobsánger)) szkr. vand- (dobén, 
preiseni) igei alak mellett (u. o. 185, 271.), vavá- és ba-ná- (irohr'i 
(u. G. 189, 281.), vaspa- és baspa- ntránen; dampf)) (u. o. 189.), 
varata- és barata- ((eine best. körnerfrucht)) (n. o. 186, 272.K 
vidala- és bídála- akatzei) (u. o. 189, 286.), vindú-, indú- és bindú-
((tropfeni) (u. o. 190, 287.), vlenka- és bleska- (íschlinge)) ÜHLBNB. 
szerint idg. *wloisko- tőből (u. o. 193. ós 300.). Tehát jó okkal ke
reshető az ily változások alapja árja eredetű finn-magyar szóknál 
árja területen is. 

128.1. Az BV. patés-Tí&k éjszaki osztják neve pált, pilt, fiit, 
mely talán *petél helyett olyan metathesis lehet, mint ÉO. ürt, vrt 
((fürst)) a vogul q,tér ( = mord. azgr, azoro ((herri)) s ÉO. sorés ((tau-
send)) a vogul sq,tér ( = magy. ezer, szkr. saltásra-) mellett (1. fent 
244. 1.). Árja dh, d-böl azért nem magyarázhatjuk a l-t, mivel 
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zűrjén vetős megfelelőjében a t nem bizonyítható árja dh, cl másá
nak s másrészt ilyen d > l változások a voguUal közösségben tör
téntek, pedig itt j)atés alakot találunk. 

U. 0. A űwajmto, lapp huoMo, buotto, ÉO. 2H, pot «fisch-
wehr)) alakilag igen jól illik a szkr. vadhá-nak hadkd-\áltomiához 
(1. fent 642.1.); de nem bizonyítható, hogy az alapértelem tényleg 
((fang- V. mord-geráti), úgy mint a vogul al-, ül- «tödten, erschla-
gen; fangens igéből származó vog. alés, als «fanggerat, gerát tiere 
(íisohe, jagdtiere) zu fangem) szónál. Ugyané kétség fenforog a szkr. 
t'rtd/tas-nak alakilag jól megfelelő magy. vejsz (régi: vejesz) szóra 
nézve is, melyhez szorosabban vonható a cserem, vasa «KOTI],HI> 
(íisoherzaun aus latten); ez azonban különválasztandó a cseremisz 
vavs metz zum wild- u. íiachfangi) szótól, melynek ujabban SZILASI 
szótárában luahs, waps változatait találjuk. 

Fentartandónak vélem ezek után az dgyií czikkben tárgyalt 
egyeztetések közül a következőket: 

Szkr. vadh- nschlagen, tödteni) = lapp vatta- «sohla,gen (mit 
der rute)» = 10. ved-, ÉO. vei, BV. al-, déli al, zürj., votj. vij-, vi-
nerschlagen, tödten» = magy. öl; 

Av. vad-; vádai/eiti dschlágt, erschlágt, tödtet» = magy. '>^ál-: 
ál-gy-ú, ágyú; 

Szkr. vadhar-, av. vadára- (imordwaiíe; mittei, waSe zum 
schlagen, tödteni) (JusTiHb. 265.)= cser. aUr ((falle, fucbsfallei). 

133. 1. Az EO. üjti ((oukel (brúder der mutter))) alkalmasab
ban magyarázható az osszét ariuade, drivád nbruder, ver-wandtem 
föltehető ^awrade előzménye nyomán (v. ö. óper., av. brdtö, nomin. 
(I brúder») a hangsúlytalan második hangzónak oly kivetésével, 
mint az urt d furat)) = vog. §tér = mord. azsr «herri) = szkr. 
asura-, vagy az ürt ('freiwerber», déli vort = szkr. várás «frei-
werber)) szavakban (vagyis: örti < "^öréti = osszét ^awrade : ar-
wade). A vog. q,r, og,r ((verwandter)) hangviszonya ehhez csak 
olyan a szóvégzet tekintetében, mint a vog. ker (leiseu)) ós 
karti, karta neisen)) közt, mely utóbbinak ugyanis magánhangzói 
végzete az osszét k'ard, ujper. kard, pahl. kart alakokból nem, 
hanem csakis az av. kanta- (nomin. -tö) <(,messer)) tövógzetéböl 
érthető, melyben azonban az rt hangcsoportot, úgy mint az örti 
előzményében is fölvesszük, magánhangzó választja szét (tehát itt 
is: ktir = osztj. karti < *karéti). Ugyanazon idegen területről, 
honnan a vog. (Jr való, kerülhetett a vele alakilag s jelentésben 
pontosan egyező magy. ar (lonkel (mütterlicherseits))). 

134. 1. A magy. pára dschwimmholz)) alább (515. 1.) máskép 
magyarázva; innen teliát törlendő. — A mordB. reve damm)) szó 
alakját az osszét raivod nkalb)) nem magyarázza (talán csak meta-
thesissel keletkezett ebből: ujper. verő «lammi), 1. u. i. 165. l). -
A mord. éurá «zwirn, faden)) kapcsolata a cser. silrtö, permi sört 

41* 
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«0arn zwim.> = szkr. siHra- «garn, faden, achnur-. szókkal egy
előre bizonytalan. — A magy. ar-(dnt) = vogul ur, magy. sm- = 
vogul sir stb. végzetében mutatkozó hangvaltozas tüzetesebben 
van tárgyalva az utóbbi szó czikkóben (u. i. 572.1.). — Sajtóhibák: 
mord. eíü,ání-ruii ezek helyett: TC/i^^^^^^^^^ , 

135. 1. Az idézett árja adatok a következőleg javítandók, ille
tőleg egészítendök ki: szkr. var- (nomin. v<ír, vári) nvassero |_av. 
vára- (nom. -ö;«regen», var-: varmti «wenn es regnet)), pahl. van-
tan ujper. íítíndan (inf.) <a-egneni) stb. — A cser. yar, mordv./aWi/ca, 
finn jcirve «see» egybetartozása az idézett kauk. adatokkal kétes. 

137. 1. Árja a éa finn o megfelelése tárgyalva fent 382. 1. 
V ö. míég ezekhez: finn kota, koto 4iaus» = av. katn.-, ujper. kada 
(ú. i". 333.), finn o/iííí- 'ihohl; höhlen = szkr. «.)íírt- <idas imierei) 
(u! i. 492. !•)• — Árja a és mordvin n megfelelésére 1, adatokat u. i. 
2gj[,'l_ _J Árja a és cser. ű (e) megfelelésére más esetek: cser. 
mü/cs'((bienei) = szkr. viaMa- id. (n. i. 458. 1.), cser. mii (.honig» 
= av. maSu- id. (u. i. 467. 1.), cser. riim t<dunkeli)_= szkr. ramá-
id. (u. i. 535.1.); cser. siidő «bunderti> = szkr. (,v(tó- id.(u. i. 5G0.1.); 
v.'ö. még: cser. sörtnü «gold)> = av. zardni/a- id. (u. i. 141.^O, 
cser. ördő dseitei) = szkr. árdha- id. (u. i. 139. 1.). — A szkr. ara 
(nom.) «ahle, pfrieme» szót az ófelnóm. dia (ujfn. lüda) nschuster-
pfriemi) ónord alr, litván yla, óporosz ylo (uihle szavakkíil vetik 
egybe (UHLBNB. EtWb. § 1 ; KLUÖK EtWb". 7.). 

142. 1. A vogul s (z, d) > t változásra felhozott bizonyítékok 
közül (ivog. tq,s-, magy. asz- = szkr. i}m- ,trocken worden')) tör
lendő. B hangváltozással foglalkozik ANDERSON H Wandlungen etcn 
könyve. L. még u. i. 159. L 

146. 1. A magy. assOTíí.;/, régi (í,67í.sv~í?ios.szót-tag.í(;̂ .sí/i dherrinii 
megfelelőjét STAOKELBEEG mint nőnemű alakot az örmény isxan 
(ifiirst, herrseheri) szóval veti egybe (MILLER-yTAOiíELBEHG: Osset, 
Erz. 80.), ezt az 'Aptaláv/)? névben föltetsző óperzaa ^yjana- (ebből: 
vsi- ((herrscheni)) átvételének magyarázva. Ez óperzsa alaknak nő
nemű másául ST. szerint ^x^dini vehető föl, melynek középperzsa 
változata mint jövevényszó egy örmény királynő E^xHn nevében 
mutatkoznék. 

147. 1. KV. fq>jré~/J (ihern) -= tatár hojorokeil «anordner, be-
febler, herrsoher» (ettöí: hojmjk «bofebl, anordnungu, hojnr- «be-
feblen»; 1. NyK. 30 : 375.). — Az ÉV. ntk, uúéi, KLV. wíd, ntí 
C'vör-u., ur-u., KLY. und-u.) egeist, waldgeiat, berggeÍ8t,_ wasser-
geiat)) másnemű magyarázatát ajánlja a csuvas vMM nvízi szellem 
(melynek a halászok mielőtt munkálioz fognának egy darab földet 
dobnak ezen mondással: vúdiM par/ ,v. adj!'» ZOLOTNIOZKW 28.) 
= cser. woáöi (ischutzgcist; kobold, bösor geist» (kd-w. nfeuer-
geist»), cserM. vadoí (NyK. 30 : 331 2.) = tat. hutU (ZOLOTH. 
u. 0.). Az osztják orUi (1. u. i. 502.1.) o szerint a vogul ur-utsi össze-
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rántásának vehető. A csuvas-cseremisz szó alapértelme előttem 
nem világos. 

148. 1. A szkr. bhadrá- iráni mása: av. hadra: hu-badrö 
(iglücklich, gesegneti) (ÜHLBNB. EtWb. 195.). 

156. 1. Az idézett kaukázusi adatok kiegéazítendök a követ
kezőkkel: ud hacik^ dzickel, böckleini) ( = balüéi hacik); micik 
(ikleini) ( = and mici "jungn, ehinn. misi dkleini), águl bici, pici 
<iklein, jnng» sth.; SOHIBFNEB: Spr. d. Uden, 100, 104. 11.). 

157. 1. Az ujper. baha, pazend valia és szkr. vmná- alakok 
egybevetéséből következő s a magy. becs szó alapjaként fölvett árja 
*vasa- (ipreis, wert» szónak a votj. vuz «ware» (vuzal overkauíeűi)) 
szón kívül egy másik v (u) szókezdös maradványa a cserem. u£a 
«preis», melyből u£al-, caerM. viiíal-, vnsal- «verkaufeni) (NyK. 
30 : 330.). kv>b változáshoz 1. az idézett alakokon kívül még itt 
a 127. laphoz fűzött jegyzetet. Egészen egyező a magy. becs szóval 
a törökségből egyébként nem igazolható bas ((preisn (KATABINSZKIJ), 
melyben a szóvégi ÍÍ a kirgiz nyelv rendes hangtörvénye szerint .s 
változata is lehet. Ez egyezés úgy fogható fel, mint a magy. kar és 
kirgiz kar narmn szóké, t. i. közös árja alapon, A iccs-nek vég
mássalhangzója is legalkalmasabban is változatának tekinthető, 
ezen ü pedig árja s megfelelőjének (1. fent 233. 1.). 

158. 1. A bcxsii alak végzetéről itt kifejtett nézetemet a török 
szónak bizonyult ürü-m&l együtt teljesen föl kell adnom. Az ár, 
ár-u tantisága szerint a hc.cs-ii-t is képzett szónak tarthatjuk. 

159. 1. A zürj., votj. mm nbienea mélyhangúságának eredeti
sége a szkr. 7náMa- alak mellett is kétséges, minthogy a rokon 
nyelvekben ez árja szónak magashangú (mord. meks, cser. ntüks) 
megfelelői mutatkoznak. 

IGü. 1. A VÁMBÉKYtól közölt türkmen ÍW'-Í'Í <ihammel» szón 
kívül, melyet EADLOFF (I : 1833.) szintén csak V. nyomán ismer, 
találunk más adatot is a törökségben, mely amagy. wm <(hammeli> 
szónak innen való eredetét immár kétségtelenné teszi, ez t. i. a 
teleut, szaga], kojbal irik, teleut irk «hammel» (EADLOITF I : 1459, 
1464; VBBBIOZKIJ 61.). A magy. vini tehát a birge, birka szótól 
különválasztandó. 

167. 1. A mord. vcr.is, vires cilammi) szónak s végzete a szkr. 
úra (íem. nomin.) <ischaf» alakjával nem magyarázható, hanem 
Hnras {= ujper. vara, ba<raj-íéle változatot föltételez; ehhez; a 
mordvin alak viszonya olyan mint a mord. ird'9s íirippe)) szóé a 
szkr. árdhas ((seitei) szóhoz (1. fent 139. 1.). — A lapp vierca 
nscbaf, hammel)) szót QUIGSTAD (Nord. Lehnw. 347.) az ónorvóg 
vtttc átvételének tartja; de az alaki eltérés e felfogást nem javallja. 

168. 1. Az ud jm.s'ft i-quitten szóra nézve kiemelendő, hogy 
az 7í. benne ü-féle hang; 1. fent 106. 1. 

170. 1. Szkr. mákha- kijavítandó erre: máksa- ((fliegeii. Ennek 
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kapcsolata az idézett iráni szavakkal homályos. A kaukázusi sza
vakkal való összefüggés nézete egészen elejtendő. 

171.1. Magy. birke az egybevetések sorából törlendő. — Szkr. 
bhramará- (nomin. -ás) (ibiene» alapórtelme ÜHLBNB. szerint 
(BtWb. 207.) (ischwirrendi) a bhrámati nimherschweifen, umher-
irren, sich drehena igéből. 

173.1. A közös J! a zürj. moí, votj. mul-i és magy. boly-d 
(= bogy-ó) alakokban bizonyára közös alapú a talán az ujper. 
mul-nsk előzményével'(v. ö. szkr. mrdvi-ka «weintraubei> ettől 
mrdvi fem. «weieh, zárt, mildn; ÜHLBNB. EtWb. 230.) magyaráz
ható Cí'< ZÍZ';. 

174.1. Az ud nyelvben : bi^agvíl > ^»'/jmíl, huyjicuíf (génit. 
-g'oi) «gott», melynek elemeit megvilágítja a következő adat: 
bixo-k'uRtr/= buyucug'oi k'uülx «regenbogeni) (k'iiM-/ ((gürteb); 
SOHIEFN'EB": Spr. d. Uden 101.). 'Vájjon nem az iráni ba}-a szóval 
van-e itt is dolgunk ? 

176.1. Votják hotal- és permi botait-, mint SaHuoHABDT Huaa 
helyesen megállapítja (Nyör 29 : 114.) az orosz doxaTi. d m wasser 
herumschlagen mit einer stange» etc. átvétele; de magy. botló 
((zurboló fai) alakilag nem egyezik a dOTUTb orosz öoTáao «rühr-
stange» származékával. 

177.1. Az árja a = magyar o megfelelésre nézve 1. még u. i. 
354. ós 492.11. — Az afghán HBl-nmnd folyónóvben az előrész 
szabályos afghán változata az av. haetu-nnk (1. GEIGEK: Afgh. 177.). 

179. 1. Az id-vüz xitórészének magyarázatát 1. fent 363. 1. 
181.1. A magy. u = perzsa a megfelelésre nézve a pulya 

szóra való utalás törlendő; hanem 1. u. i. 42{>. 1. 
188. 1. A zürjón-votják ós vogul-osztják nan «brot» iráni 

eredetének adatait 1. u. i. 477. 1.; a cserem, kindti «brot» szóét 
u. i. 402.1. — A mordM. /esi', km, mordE. kin, km, /c.sv' (ibrodi) = 
finn fayrsa (ilaib, brodi) szóra nézve (1. PAASONBN: Kielellisia 17.) 
V. ö. vakhi k'oc, k'aé nbrod (grobes)i), melyben a c valószínűleg re 
helyett való (1. u. i. 405. 1.), a mint a déli esszét k'arf^in «ge\vöhn-
hches brodi) (EOSBN), k'drgi'm ((hirsebrod» (TOMASOHEK Pam. 795.) 
nyomán sejthető. — A zürjén-votják ^)ii, pié «mehl» = ujper. pist 
(ímehl, geröstetes mehl», vakhi pöst, öiglini pUt, szariqölí payt 
(igeröstetes korn, zu mehl gerlében» (az av. JUN- «zerstampfen, 
mahleni) igetöböl) = mkv. pütá- «gemahlen», (nom. -ám) ((mehb) 
(HORN 71; UHLBNB. EtWb. 166; TOMASOHEK Pam. 794.); a szóvégi 
í-nek elestével, mint az elativus s ( = finn -stii) ragban. — A cse
rem, pusto, cserM. j^uita «dicker brei, aus gekochtem u. gemahle-
nem getreide» = szkr. pú-fta- (inabrnng, niahlzeiti) (GEASSM. Wb. 
836.). — Alulról a 2. sorban mord. j)0(5/', vog. jx'^sén törlendők. 

, 193. 1. A szkr. c/írtte-(nomin,-a??i^ <ibetrugi>, rJud- (príES. 3. 
chalayati) «táuseheni) szókat UHUSNBEOK a gör. axoXtóg «lirumm, 
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unredliohi) és lat. ,scelus nverbrechen, frevel» szavakkal veti 
egybe. — TJ. i. alulról 6. Boxfalárd sajtóhiba e h. szilárd. 

199. 1. A magy. csün- öklein bleiben» igéhez v. ö. zürj. cin-
(iklein werden, abnehmen (intr.), geringer werden, sich vermin-
dern)), óint- (iverringern, verkürzen, abnehmen (trans.), verengen, 
herabsetzen (den preisi); WIED.). 

202. 1. Magy csigolya szkr. ^gankhula- (nem: gankhala) kép
zés ala,pján magyarázható. 

203. 1. Felülről a 22. sorban a sügér szó törlendő. 
206. 1. A csirke szóhoz még: ud cirik dhühnchen, küchel» 

(SOHIEFNEE: Spr. d. Uden 90.). — GBIGEE «Etym. U. Lautl. des 
Afghanischenu művében az afghán adatok: circ/ nhahnu, cirga 
dhennei), cirgürai (ihűhnchen, küohleini) (22. sz.). 

210. 1. A névmásokról szóló fejezetet a következő kötetben 
szándékoznám adni. 

214. 1. Felülről az 1. sorban ((gel» helyett: «flegeli). 
215.1. A székely űz, iis ngeruchi) (űzöl- ürieohenu) úgy láteik 

nem azonos az iz (ez) (igeschmacki) szóval; szorosan egyező mása 
ugyanis a töröksógben: csagat., volgai tatár is «geruch, vfobl-
geruch, gestank; dmiHt, kohlendunst" (EADLOFJ? Wb. 1 : 1523.), 
melylyel már VÍMBÉRY egyeztette (NyK. 8 : 185.); v. ö. a magán
hangzóra nézve: ünö = ozm. incik, gyümölcs = tör. jimis s a 
mássalhangzóra nézve güzü = volgai _tat. kosé, kojbal küská, to-
bolszki küskií <iratte» (u. o. 1501.). Összefüggés sejthető a szkr. 
v'ása-{nomin.-as) <iwohlgeruch» (innen: vásayati «maoht wohl-
riechendn) szóval (UHLENB. EtWb. 284). — Ha az iz (régi éz) 
(igesohmackii szót íiz cde-s, cde-Üen alapszavától különvalónak 
vesszük, közte s az EO. ebei, 10. ebet = vogul at, at, dit «geruch; 
geschmack)) = cserem. ii2)s, zürj. is ngeruchi) szók közt alaki ne
hézség nem gátolja az egyeztetést; úgy látszik tehát, hogy magy. 
^écí = osszét ad ((geschmack)) ; magy. íz = osztj. ebei, zürj. is, 
cser. üps; székely üz ngeruchi) = tör. is. 

220. 1. A linn yh-te- utórészének képzöértékére nézve még 
figyelembe jöhet, hogy ép úgy mint az osztjákban í és it, a vogulban 
du. s akiü', jelzői s önálló alkalmazású alakjai vannak az negyi) szám
névnek a cseremiszben is, hol a jelzői alak: ik (ik-monaro neinige», 
ik-weres nzusammemi), az önálló pedig: ikte, ikta, továbbá iktet, 
iktat. Hasonlókép viszouylanak egymáshoz a cserem, kok jelzői s 
koktot, kokta önálló használatú nkét, kettőn jelentésű számnevek s 
hogy tényleg a finn kah-te is úgy tagolandó, mint az yh-te-, annak 
egy másik kétségtelen bizonyítéka a mord. komé ((zwanzigi) = vog. 
Xüs, osztj. x'^''^> 'í^s == ^^ES- ^"'-^^ = 2Ürj., votj. kU, melyek a -ms 
( = zürj., votj. -mis a tízes számnevekben) előtt semmi nyomát 
nem mutatják egy ott volt t mássalhangzónak. 

223. i. A szókezdő magy. s > /*.változásra nézve 1. ti. i. 342.1. 
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228.1. A magy. ér «afler» rokonsága kiegészítendő ezzel: 
cser. ser (ladem (NyK. 30 : 208.); de föltűnő, hogy a OAPP. nyo
mán idézett szkr. cjtri-, r/íri- «aderi> BE. nagy szótárában elő nem 
fordul. 

233. 1. Felülről a 10. sorban törlendő szavak: sarok és vVsí. 
249. 1. Alulról a 6. sorban mord. (helyesen : cser.) puMo tör

lendő adat; ujper. pist helyett pedig pist veendő. 
250.1. Fölülről az 1. sorban az «előrészét)) szó helyett olv.: 

«egész hangtestét)). — ü . i. a lap alsó felében kétszer van > 
e h. < . 

253. 1. A zürj. górt «haus; unterirdische wohnung, sarg» 
(gw-gort, mu-gort <igruft,^grab))) = votj. gnrt nwohnplatz (giiriin 
(i'zu hausei)); dorf)) = EO. kort, kürt (a zürjénböl) nostjakische 
wohnung od. ansiedelung)) árja másai: av. ganida- dliöhlei) = 
szkr. grhá- (nomin. -ás és -ámj nhaus)) ebből: ^glirdhá {y. ö. phryg 
-gordmn nstadti), albán gar& dliecke, zauiD), gót gnrds nhausn, 
ó'bolg. gradu neinhegung, stadt» ; 1. UHLBNB. EtWb. 82.). — A vár 
és hás! árja eredetére nézve 1. u, i. az e szavakkal foglalkozó ezik-
keket. 

259. 1. A fazék szóval egybevetett szkr. puta- elé nem < jel, 
hanem «v. ö.)) való. 

265. 1. ANDEKSON (Wandl. 95.) a cser. iske nkeili) következő 
rokonságát idézi: mordE. eske, mordM. aska «groaser nageb), zürj. 
joé (ispitze, dorn, stachel, pflock, keib). 

269.1. Hogy az osztják ítrefa, ottj«;)f nfichte, kiefem, -ja utó
része nem a tőhöz tartozó elem, mutatja a TV. ij/tít (tö : ankh-) 
(tfichte)). 

271.1. A zürjén-votják ró > ő mássalhangzó-egyszerűsítés 
tárgyalva: NyK 25 : 61, 381 (nem: 368.). 

273. 1. A magy. fest-, fost- hangzója az osszét fiss-, fis-, 
óperzsapís- igető (s nem a képzések: szkr. pé(}as-, av. paesa- stb.) 
alapján magyarázandó; a hangviszonylás itt ép olyan, mint az 
eszve, öszve szóban (1. u. i. 509. 1.). 

282. 1. Alulról a 15. sorban a felhozott íz, űz példa törlendő. 
291. 1. A cser. kosa-táíe előrésze nem lehet az osszét -/oase, 

/OS átvétele; 1. erre nézve u. i. 406.1. 
293. 1. Az osszét-tag. qazd-ig, dig. yasd-ug szót MILLER (Osset. 

Etjudi I I I : 147.) <ireich; stark (öoraTMü; CHJIWIHÜ)» szavakkal 
fordítja 8 a szkr. gadha- «fest)) szóval veti egybe ennek föltett 
*gaMa- előzménye alapján. De ez a szkr. szó tulajdonkép ntief, 
worin man sich taucht, fest)) értelmű s a rf/i-nak M-\)o\. való ere
dete igen kétes (1. UHLENE. EtWb. 80.). Másrészt a déli osszét qaztiig 
alak arra vall, hogy a yazdug-híiXí a ÍÍ nem a tőhöz, hanem a képző
höz tartozik. 

298. 1. A diai. hóda SZINNYEI szerint (Nyőr 23 : 298.) az oláh 
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hödi (ifulica atra, poule d'eau; wasserbiihni) átvétele. Mi bizo
nyltja, hogy a szó az oláhban eredeti s a magya,rban jövevény? 

308. 1. Az av. gu.-' igének megvan mása'az ossz'étban is: tag. 
qiiz-hi, dig. ruz-un dsich heimlich verstecken (noflKpa;i;wBaTtcn 
TaiiiiO"; MiMjni: Osset. Etjudi III : 147.). 

312. 1. Arra nézve, hogy ujperzsa .5 szókezdővel szemben 
iráni-török jövevcnyszók az eredetibb j hangalakot őrizték meg, 
1. Keleti Szemle I : 156. . -

327. 1. A tat. kandala nvanze» kaukázusi kapcsolataihoz 
tartozik még: osszót-tag. qandÁl, dig. q^&ndél nkáfer (lEyicBi); MILLBII|: 
Osset. Btjudy II : 112.). — A magy. hangyái hangalkatával egyező 
rútul;j'(í?t.sv;falZ uspinne)) olyan képzés mint ud,4Wca,/ ((grillen (v. ö, 
thus érici id.; SCHIEPNEE: Vers. über d. Spr. d. Űden 90.). 

329. 1. A votják rx (rs, ró) mássalhangzó-csoport egyszerűsí
tésére felhozott ])éldák közül a <^o£ ((tücsökn inkább az előbb emh-
tett kaukázusi adatokkal vethető egybe, mintsem a török sareskn-
val. Más példák: zűrjén-votják td ((hengst» = finn orhi, orihi, 
oris, lapp orries id. = osszét-tag. urs, déli umn id. = kaukázusi: 
chürkilin, kaitach iirci, irúi stb. (1. Nyőr 29 : 151.); votják kU, kis 
((düune liaut, schalon = zürj. kivé, permi kiró ((rindei> és kié 
(WiED.), /.-(íH (GENETZ) ((rinde, schale, haut»; votj. kii-ptt ((birke»: 
V. ö. magy. hárs-ía s tb . j l . u. i. 281.1. és NyK. 30 : 373. 

336. 1. Az osszét-dig. k'oli'i, tag. k'ül (dnneres teil des hau-
•sesD, kurd kol ((cabane, chaumiérei>, örmény yiit szavakat már 
STAŰKELBEKG egybeveti a votják hmla-vnl (MILLER-STAOK. : Osset. 
Brz. 58.). 

348. 1. Az osztják sa(iat, söyol idevonása ellen szól a szóvégi 
l, mely árja <-nek nem lehet megfelelése. 

350. 1. A csillár szóhoz fűzött nézet SIMONYI helyreigazítása 
után (Nyör 29 : 270.) törlendő. A hivúr magyarázata sem teljesen 
kielégítő. 

351. 1. Az ujper. kaid}- mása még; kurd ka.la; a kuláy alaké: 
balüei (jarág, gwray (GEIGBR : Afgh. 197.). 

353. 1. Az osszét ](alon ((kráheu szót STAOKELBHBG a kurd 
(zaza) qalan]ik ((corbeaun szóval veti egybe (MILLER-STAOK.: Osset. 
Erz. 73.). 

363. 1. Az itt idézett szkr. vi-, id- szót a nagy szótár (1 : 781.) 
következő magyarázatokkal közli: ((labetrank; ergiessung, íluss 
heiligor rede u. andaoht, strömung des gebetes»; ebből: ida 
((labetrank, labung; belelrang, erfriscliung, geunss, wohlbehageu; 
lebenskraft; erguss des lobes u. der andaehto (u. 0. 782- 3.). 
'Tekintetbe véve e mellett a rokon nyelvi kapcsolatok értelmét (gör. 
•áXSaívü) (dasse wachseu", aX¥qú%ií:i ((wachsei), lat. aiö ^((ernahre», 
gót alán ((wachsenn) az id-vtts, id-naf, egy-ház elörészével össze
függőknek mutatkoznak még az üdül-, idül ((gyarapodik, növek-
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szik, hízik, erősödik)) (meg-üdül «megerösödik [a gyermek, az ökör, 
az újonnan ültetett faji)) s üdít- «nevel, hizlal)) (föl-üdü nfölnevel,, 
meghizlal)); MTsz.) igék is. 

TJ. i. alulról a 2. sorban «iá-vezeld)) sajtóhiba e h. nid-yez. 
előrészét)). 

365.1. A zürj. ve£ «hell, glánzend)), illetőleg szkr. us- (ileueh-
ten, hell werden)) mása az ALV. vos-pent- «dámmern, hell werden, 
leuchteni) (khuj voipenii «die morgenröte leuchtet))) igének tő
része is. 

374.1. A magy. hoi's és haris alakok közt nem bizonyos, hogy 
melyik eredetibb; mert egymás mellett vannak pl. cser. kárs, karse 
és karos, csuv. káris; 1. fent 328. 1. 

376.1. Votj. suéal- mellől az egybevetett osszét suydag adat 
törlendő; helyette 1. u. i. 585.1. 

380.1. Magy. köz, közép és finn keske megfelelése kétes (v. ö, 
osztj. kütép, kűtlép és vog. kivoÜ, kiocitt (imitte))).Magy & < (göcseji) 
tsz; 1. fent a 215. laphoz csatolt észrevételeket. 

384.1. A kacsint- mellett idézett árja adatokhoz tartozik 
még: afgh. kasq.1 «seben, schauen)) (GEIGEB: Afgh. 177.). 

389. 1. GoMBOoz ZOLTÁN szerint a magy. kar török eredetű 
volna (NyK. 30 : 488.), a mint ezt már VIMBÉRY állította (NyK. 
8 : 157; Magy. Ered. 274, 329, 613.); azonban a lapp kar-dúel, 
kar'-nel és votj. gir-pun nkönyök)) szók kétségtelenné teszik, hogy 
a magyar szó a rokon nyelvek közösségéhez tartozik s kapcsolata a 
köztörök kari (larm, oberarm)) (EADLOFP II : 132. 1.) = jakut ;ifaí'f 
(idie gegend oberhalb des handgelenkes)), továbbá a kirgiz kar 
«oberarm)) (KATABINSZKIJ : orosz-kirgiz szót. 380. 1.) = mongol yar 
(idie hand, der ganze arm)) szókkal abban áll, hogy mind a finn
magyar, mind a török-mongol szók az árja kard- átvételei. Szó 
sem lehet róla, hogy a zürj. gir-sa az ozm. karuf^a, kar aga «ober
arm)) átvétele lehessen. 

405.1. Az osszét kárt dbof)) szóra vonatkozólag előbb STAOKEL-
BEEG azon nézeten volt, hogy iráni eredetű is lehet, hivatkozva a 
Tigrano-certa és örmény xép-ca (uóXtí ÚTTÖ 'App.svícov) adatokra 
(MILLBE-STAOK. : Osset. Erz. 82.). 

409.1. Az osszét k'af, yidgah lcq,p szónalí mása még: afghán 
kah (ifischi) (GEIŰBE: Afgh. 177.). 

409.1. A magy. keszeg ~ osszét ¥asag «der (frisehe) fisch)) 
kaukázusi másaihoz sorakozik még: gxm, kam(i% <ihareng)), mely-
lyel az osszét szót STAOKBLBBEG azonosítja (MILLBE-STAÖK. : Osset. 
Erz. 82.). 

414. 1. A koszt szó magyarázata további adatok megerősíté
sére szorul. 

418. 1. A köles szó föltett kapcsolatát a kurd garis, ujper. 
gavars <ihirse)) szóval igazolja e szónak kirgiz k'drU, to'bolszki tatár 
faw'itc (íreisi) mása (EADLOBF II : 1457; BÜDAGOV II : 152.), mely 
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utóbbi adatot G-IGANOV (CjiOBa KopeuHHíi, 1801 : 49.1.) «ninen(> 
(birse) 1) szóval fordítja.*) Valamely közvetö (talán török) nyelv r > l 
változásával ilyes alak lehetett a magy. Icöks mintaképe. 

420. 1. Az ud (/(;<irííi/í «ellbogen» szóhoz hasonló képzés ud 
p'op'nik «ferse» (SOHIBFNBR). - Alulról a 2. sorban av. varayna-
törlendő. 

426. 1. A magy. guba nem az ujperzsa haha változata, hanem 
az örmény guhha dtunica, vestis undulatai) (HÜBSOHM. Arm. Gr. 
516.) = arab fyiihhe npelisse courte; robe longue aveo ou sans pe-
lisse que portent les Orientauxi) (SAMY BBY) után következtetve mégis 
délszláv úton kerülve a szerb guha = orosz guba, kisorosz huba (ipelzn 
átvétele lesz.—A kulacs, kupa, lugas szavakban fölvett árja a = magy. 
u megfelelés biztos példája magy. lístor, ostor = szkr. ástra- (1. u.i. 
494.1.); felhozható ezen kívül itt az olyan váltakozás, mint perzsa 
kalay és kula]- nrabei); de esetleg kÖzvetö területek is okozhatták 
e változást; v. ö. erre nézve szkr. khatá- nbrunneni) és tör. kutu-k 
id. (1. fent 386. L), különösen gyakori pedig e váltakozás a kauk. 
nyelvekben. 

438. 1. Előkerül a legény szó egészében is az osszétban, így: 
dig. laqwcin nknabe, jüngling» (locat. lüqxocLni «in der jugendi), 
Idqiotm-addm dmánnliche jugendi); MILLER-STAOK. : Osset. Erz. 
59.). Az utótag mivolta emitt előttem homályos. 

457.1. Az osszót V1071 adataihoz hozzáveendő még: rui-mön 
(iböser geist (ÍÍJIOÜ ;i;yx7)i); MILLEE: Osset. Etjudi III : 157.). 

458. 1. Szkr. vulkha', mákhiha- íráshibák e h. máksa-, mdksika-
8 így a hozzájuk fűzött nézet egészen alaptalan. A inagy. me7i-nek 
/t-ja legalkalmaaabban a szkr. maga- alakkal magyarázható, mely 
talán csak változata a máksa-nídi (1. UHLENB. BtWb. 219.). —• Az 
idézett iráni adatokhoz hozzáveendő még: afghán macái nbienei) 
(GEIGBE: Afgh. 181.). 

477. 1. A nyíl szó kapcsolataihoz tartoznak még: tunguz 
i'mr, nura, ríoro, nür, mandzsu niru (ipfeün (GSBKANOVBZKIJ), me
lyeknek ?'-je talán a szkr. d ejtés fejleménye. 

482.1. A magy. nomfís-7,él egyező ujper. namad, osszét nimdt,. 
nhnat dilz, íilzman'teb) szót SALBMANN az av. nimata «grasi) szóval 
azonosítja, miszerint alapértelme ez volna: ((grasmattei) (MILLBB-
STAOK. : Osset. Erz. 62.). 

497. 1. Az 'őlyü. egyezését a perzsa alve szóval már JEENEY 
említi (1. u. i. 23.1.'). 

501. 1. A vogul utéi, osztják ortéi lehető más magyarázatára 
nézve 1. fent a 147. laphoz fűzött észrevételeket. 

"'') Az akad. Icönyvtár példányában BUDBNZ lapszéli jegyzetkép 
e szónak h'irüó alakját jegyzi MoUah Izsák khivai tatár ejtése alapján. 
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506. ]. A szkr. a-rama dergötzeu, lnst» sejthető a kirgiz 
•ermdk «das vergnügen; ein gegenstand, der einem vergnügen 
machti) = volgai, tobolszid tatár mnák <(die unterhaltung, beiusti-
gungi) (EADLOPF Wb. I : 801, 1471.) alaprészében is. 

512. 1. A török adatokhoz csatolandó: szagaj iiská ((ziegeu, 
mely nem más mint tör. iúki, őcki, licki (iziegei) (EADLOFF Wb. 
1 : 1879.) a szagaj nyelvjárás rendes c-> s jáltozásával (pl. UH 
orache, feindachafti) = öc; üs (idrei» = üS; üs nluftröhrei) = oé; 
1. u. 0. 1877.). 

527. 1. A magy. réz és avar rez egyezését már TOMASOHEK 
említi (Skyth. 42.). 

543. 1. jegyz.: Az avar áan és osszét cafi-ya, can-xci, cciy «salzii 
szók végzeteinek viszonyára STAOKBLBBEG az osszét dig. zm-ya, 
tag. zá/^ = av. za" (génit, zemo), szkr. .fam (génit. ,fm.as) «erdei) 
szók analógiáját idézi (MILLER-STAÖK. : Osset, Erz. 85.). 

547. 1. A permi c'eri (ifischi) és thus acare, carin egyezését 
észrevette már KLAPBOTH (Asia Polygl.^: 198.). 

548. 1. GiöANOv tobolszki tatár szójegyzékében (40. 1.) is elő
fordul: (ni);yj)..w ciOHpiOKTi: CTepjm.ii;T)». 

568. 1. Talán a kürin cevín «glühende kohle» mása az ud 
cü id. szó is (SoHiBFNBK: Vers. ü. d. Spr. d. Uden 90.). 

SETALA ujabban ama nézetének ad kifejezést, hogy olyan 
esetekben, midőn az árja a-nak a finn-magyar nyelvekben magas 
hangzó (á, e, üj, vagy a finnben o ( = mord. v^ felel meg, nem 
árja, hanem csak örmény, vagy thrák-phryg nyelvek hatására sza
bad gondolnunk, a melyek t. i. az indogermán e, o hangokat 
(szemben az ezekhöl keletkezett indo-iráni a-val) megőrizték.-") 
E véleményt GLBYE ARTHUE**) több kevésbé meggyőző adat közt 
egy igen tetszetőssel is támogatja, jelesen a phryg j3sSü «wasser» 
szóval, mely tényleg híven egyezik a finn vedé- (gen. veden, nom. 
vési), mord. ved, vog. vit, magy. víz szóval szemben az ezekkel nem 
egyeztethető szkr. uda- (udaká-, udán-) «-\vassei'i> = örmény get 
(iflussii, szláv voda, görög űSoöp (tő: űőat-), gót watö «\vasser» alak
kal (1. ÜHLENBEÖK EfWb. 28.). Azonban föltéve, hogy ilyen egye
zések nagyobb számban kimutathatók-*'•"•>') - mire a biztos jelentós-

'*') L. SETALA «L N . Smirnow's üntersuchuugen über die Ost-
finnen)) 32. 1. 

^^) «Die ethnologische Stellung der Lykier» (Helsingfors, 
1900.): 9. L 

"•'•*'*) V. ö. finn vaski (ikupfem ( = magy. vas) és örmény oski 
<igold», mely utóbbit GLEÍB finnségböl eredt jövevényszónak tartja 
<u. 0, 4. 1.). 
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sel eddigelé megfejtett phryg nyelvanyag rendkívül csekély volta 
miatt alig lehet reményünk — ez csak azt mutatja, hogy ama 
nyelvek közt, melyek az őskorban a fiun-magyarság nyelvére ha
tottak, volt egy phryg-thrák-fóle is, s ezt megérthetjük annak alap
ián ie, hogy e nyelvcsalád keleti véghatárai egészen a pontusi 
szkithák területébe nyúltak, de meg számba jöhet e pontnál e tör
zsek sokszoros vándorlása is. Az a föltűnő magas hangzó árja a-val 
szemben biztosan iráni eredetű pl. a méreg, finn myrkhy = osszét 
marg, évcjj (üveg) ="• osszét avga, kénes (kincs) = pahl. gang, vért 
= összéivart', tíz = osszét das, des szavakban s világosan mutat 
arra, hogy ép ligy mint ma az osszótban számos esettel igazolható 
a nyelvjárások a --^ a váltaliozása s mint az ujperzsában általában 
í-nek hangzik a rövid a, megvolt e hangváltozás (nyilván min! 
(t-ból való másodlagos fejlődés) amaz ismeretlen árja nyelvjárások
ban is, melyek a íinn-magyavságra hatottak s melyekből a széle
sebb körben ismeretes iiiés =- av. madu-, mord. meks nbiene)) = 
szkr. makm-, av. maxái-Me egyezések is egész alkalmasan magya
rázhatók. A finn 0 =- árja a megfelelést (̂pl. íinn orpo awaisen = 
szkr. árhha-, liun ura (ipfriem" = szkr. ara-, finn kota, Icoto (ihausi) 
= av. kata-, finn onke- «angel)) = szkr. anhí-) sem találom ele
gendő alapnak ahhoz, hogy e miatt az árja eredet fölvételétől 
eltérjünk, mert ím az ily szavak magyar másai (pl. árva, ár, ház, 
áq) már híven tükrözik'az árja «-t, úgy hogy a finn-mordvin ala
kok hangzóinak eltérésében bízvást csupán árja dialektikus eltérést 
kereshetünk, olykóp pl. hogy az a-t az illető nyelvjárásban némi
leg labializálva magyar a, vagy nyílt o módjára ejtették. Van meg 
sok egyéb homályo.sság is e régi jövevényszók hang-megfelelései
ben, melyeknek tüzetes vizsgálatát mindaddig, míg a finn-magyar
ságnak egész köre a régi idegen hatások szempontjából átkutatva 
nincs, nem tartom időszerűnek. 



TARTALOMMUTATO 

a jegyzetekben tárgyalt raagyarázatokhoz. 

1. Magyar. 

I. Hangtani megfelelések.-*') a) Magánhangzók: 
Magy. á — árja a: 555, 557, 561; magy. a = osszét a = 

vog. a (a): '633. | magy. a = ár. u: 260, 316. | magy. a (régi o) 
— ár. ö (esszét o): 521. || magy. -a, -e szóvég = ár. a- tövégi 
hangzó: 145, 202, 386, 427, 428, 515, 585. 

Magy. 6,0 = ár. u: 301, 473, 635. | naealis előtt = ár. a: 
177,212,354,446,492,493. | magy. o szókezdő = ár.m-; 616--7. 

Magy. ú, u — per. au: 615. | = ár. a: 181, 425, 429, 450, 
494, 651; = kauk. a: 207. | magy. ?í-ban árja j) (> b, w) enyé
szett el: 581. 

Magy. e, e, e (ö, ö) = ár. a, a; 160, 161, 210, 216, 223, 230, 
245, 266, 398, 410, 418, 465, 466, 470, 472, 511, 523, 527, 537, 
567, 569, 572, 573, 611, 626, 630, 634; (j szomszédságában) 178, 
397, 475, 503; (v enyésztével) 230, 342, 579. | magy. ö (ü) = ár. 
«, a: 178, 208, 303, 417, 418, 422, 497, 506, 5b2, 534. |i magy. e, 
í, e (ő, ö) = ár. t, i: 500,514, 594, 648. | = av. 5; 160. | = kauk. 
u'é, ua: 540. || magy. -é, -e szóvóg = kauk., iráni -a-/, -ii^x, -'^T '• 
176, 178, 633. || magy. o, ö = ár. ü, u: 355, 504, 531, 546, 609, 
617 ; kauk. u: 609; per. ö, au: 420. 

Magy. í, i (mólyhangú szavakban) = árja d, a: 202, 230, 
351, 372, 373, 383, 444, 518, 530, 573; (j szomszédságában) 602, 
636; = kauk. a 188, 203, 204, 205. | magy. í, i (magashangú sza
vakban), magy. ü = ár. a, a: 165, 166, 282, 379, 551, 574, 603, 
618; (j szomszédságában) 621, 636. ] magy. i (mélyhangú szóban) 
= török a, u: 166. || magy. í, i = av. ae, osszét l 632, 

Magy. « = szkr. Mt/582; iráni öi 182; iráni, kauk. -upi-
550, 584. II magy. ü = tör. i: 647. 

*) Az egymásnak megfelelő azonos hangok e kimutatásokban 
nincsenek fölvéve. 
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Árja a-nak megfelelő magy. páros (mély- és magashangú) 
alakok: 193, 326, 518, 685. 

Hangzó nyújtása (á, é < a, e) az első szótagban: 160; a 
második szótagban : 245, 633. 

Magánhangzó elötétele mássalhangzó-csoporttal kezdődő árja 
•szavakban: 239, 375, 378, 508, 617; az ily magánhangzói előtétéi 
osRzét alapú: 147; szókezdő árja aspirata (kh, dh, hh stb.) a ma
gyarban nem esik a szókezdő mássalhangzó-csoport szabálya alá: 
597. II szókezdő árja hangzónak elesése a magyarban: 525, 568. | a 
második szótag magánhangzójának ehsiója a magyarban: 167, 
,240, 628. 

h) Mássalhangzók; 
Magy. k szókezdő = ár. g: 395, 413, 414, 417, 419. || török 

szóközépi rk a magyarban nem rg, hanem ugyancsak rk: 166. 
Magy. g_ szókezdő = ár., kauk. 7c (kh); 300, 301, 302, 304. 1 

magy. szóvégi g = ár. k: 547, 594. (1. még alább a magy. -g árja 
képzőt) II magyar hangzóközi (és szóvégi) g = ár. fíg (nk, ny) : 
.212, 450, 532, 565. | magy. hangzóközi (szóvégi) g nem lehet finn 
k (< g) megfelelője: 593. 

Magy. h árja sibilans (s, z, s, i, c, q) megfelelője: a szó kez
detén: 342, 35Í, 355, 362, 418, 458; szóközépen és szóvégen 
(részben iráni alapon): 183, 215, 223, 383. j magy. h szókezdő = 
iráni, kank. r (gh, g) : 297, 316, 318, 337, 356, 359, 361, 441; 
szóközépen: 473. | magy. h szókezdő = árja k (kh): 384. | magy. 
h szókezdő nem megfelelője iráni /t-nak: 343. Jl magy. hangzóközi 
h hiatuspótló iráni diftongusban: 597; kauk. diftongusban: 
191, 542. 

Magy. j a szóvégen = finn-magy. j-l CgK n-l): 255,517. ] = 
kauk. l, l (ly) : 322, 338, 591.—= ár. jl: 598. |- = finn-magy. ;y.-
•564; = iráni, kauk./ (enyészve): 176, 178, 634. || a szóközépen = 
török;- (g), ár. y: 626. | magy. hangzóközi j hiatuspótló kauk. 
diftongusban: 542. 

Magy. í szókezdő = ár, d (dh): 586, 589, 594, 597, 598, 601, 
•603, 611. I magy. í szókezdő nem lehet magy. s, vagy osztják í, 
vog. i változata: 594, 608. || szóközépi magy. t = per. j í 591. 

Magy. d a szó közepén és végén = ár. nd (nt): 212, 305, 
•417, 492, 563. | = ár. t, osszét d; 386. | magy. rd < rt: 503. 

Magy. gy ( = d') és dzs, valamint ty C= •£) éacs(= c) szókezdők 
váltakozása: 309. | magy. gy szókezdő = szkr., kauk, s (ir. z) : 309, 
310, 311, 314, 315. II szóközépi magy. 7igy és ncs váltakozása: 481; 
szóközépi magy. gy = vogul-osztják né, zürjén-votják 5', é: 358, 633 ; 
= kauk. né (ma,\i§, mg) : 125, 400, 439,641. | szóközépi magy. Igy 
•< Ij: 126, 646; = osszét lg: 609. | ma,gy. rgy (> -rigy) = ár-
rsy: 374, || szóvégi magy. gy = árja dh (S) magashangú szóban: 
514. 
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Magy. HZ {= sj a szó közepén ós végén = íinn-magy. ns (•mn) • 
321; = ár. ÍÍS ; 518. | = iráni ;/s; 240. | = ár. sk: 380. 

Magy. z a szó közepén és végén = finn-magy. d : 182; = 
ár. d, dh, d: 182, 276, 284, 2S9, 290, 295, 308, 337, 468, 482, 585, 
631; = török d; 595. | = ár. s; 596, 603, 637; = tör. s: 603, 
647. I (mint magy. ss-nek változata) = ár. sk: 380, 650. || nem, 
igazolható finn-magy. ks másának: 314. 

Magy. 8 (= á) szókezdő = ár. s : 538, 546. | magy. szó
középi és szóvégi s = ár. s (szkr. q) iráni alapon: 232, 233, 273, 
329, 632; magy. sű (= st) = ár. ,sí; 379. | magy. szóközépi és szó
végi s = iráni c; 230, 627; török d; 627; = iráni .í/c; 636. | 
magy. ii = kauk. íi: 236. 

Magy. zs (= £) szókezdő r-vel váltakozik: 444. 
Magy. ez (~ c) szókezdő = kauk. s: 187; = kauk. c : 

188. I magy. szóközépi ez eredetibb s fejleménye: 396. | szóvégi 
magy. ez <. s: 160, 265. 

Magy. cs (= c) szókezdő eredetibb .í fejleménye : 538; == 
szkr. Q: 202. ] szóközépi és szóvégi magy. cs = ár. s, o.- 157, 233,. 
263, 384, 390,426, 645 ; magy. rcí,'=ár. rsti: 2o7 ; = török lő .- 125., 

Magy. (íinn-magy.) szókezdő ny (= n) = ár. n: 486, 487. 
magy. szóvégi vy < m : 398. || magy. szóközépi nd < vul: 614. 
nny < ni (miil): 569. 

Magy. p szókezdő eredete : 519. 
Magy. 6 ,szókezdő = árja «, ujper. h: 152, 156, 158, 161,, 

166. I = ár. m: 160, 168, 169, 178, 180. || szóközépi magy. b •= 
ár. mh (mhh) : 212, 303, 304; = kauk. p (h): 189. 

Magy. / szókezdő = ár. ji: l. a /-vei kezdődő szavak ozikkeit. 
Magy. V szókezdő = osszét/(assimilatio alapján): 629. || magy., 

szóközépi és szóvégi v = ár. m: 362, 399, 410, 472, 507, 517, 605, 
611; := kauk. m (b): 415. | = ár. p (osszét b), ár. b (bli): 510, 
511, 520, 592, 638; = kauk. b: 608; < magy. b: 446. | = vog. 
;'; 542; = kauk. ;- (gh): 541; = ár. fiy (y): 576. || magy. hangzó
közi V hiatuspótló kauk. diftongusban: 298, 433. 

Magy. l szókezdő = kauk. l (thl, th, ú): 440. || magy. szó
középi és szóvégi l, ly (l), j = ár. d, dh (ŐJ: 127, 150, 251, 318,, 
419, 486. I magy. szóközépi l = finn-magy. lg: 267; per. hl: 254; 
= ár. r: 419; szkr. n, n: 596. | magy. II < rl: 537 ; < kauk. 
•/l (í): 204. 

Magy. r szókezdő = ár. l: 527, 531. i| magy. szóközépi és 
szóvégi ?• < L- 465. I = ár. rq (rk) : 301 ; ^̂^ per. ij: 208. | = 
szkr. cl. t: 261, 476, 567; magy. rt ~ szkr. í ; 538. 

Árja és kauk. mássalhangzók enyészete a magyarban: árja. 
szókezdő sibilans (n, s, <;) enyészik: 228, 245, 368; kauk. s, ,s' szó
kezdő enyészik: 242. | szókezdő kauli. / (thl, th) enyészik: 613. | 
vogul-osztják közös (l, l változattal nem jelentkező) í szókezdőnek. 
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a magyarban nem felelhet meg magánhangzós szókezdet: 635. ' 
s-böl fejlett iráni h szókezdő a magyarban nem enyészik : 245. || 
szókezdő árja j (y) enyészik a magyarban : 371, 379 ; szóközépi és 
szóvégi j enyészik a magyarban: 182,455, 582, 602, 621, 636. || szó
kezdő árja V enyészik a magyarban: 223, 224, 226, 500, 503, 510, 
616—7; u. a. kauk. eredetű magy. szóban: 496. | szóközépi v 
(esetleg: p,h >v; m> v) enyészte a magyarban: 230,.342, 535, 
579, 581, 618. || szóvégi kauk. Z-nek enyészte a magyarban: 200. [j 
szóvégi árja 8, d enyészte a magyarban (iráni, illetőleg kauk. ala
pon) : 572. II perzsa szóközépi rk a magyarban nem lesz g-yé : 594. 

Járulékmássalhangzók: l magyar szókban (pl. bölcső < tör. 
besik) : 174. || L. a szóközépi magy. h, v, j hiatuspótló szerepét 

Metathesis: magy. nyh < xn : 228; jh < hj: 441 ; or-, ol-, 
őr- < ro', lo-, rö: 507. 

11. Szóképzés és ragozás. Igeképzők: frequ. -z: 638. [ mom. 
-at,-et: 276; denomin.-/lecZ, -hőd (vénhed-, bünhöd-) : 183; de-
nomin. -j: 441, 581. | a,főz- ige végzete nem képző: 279,280. | refl. 
•V : 637. I egyező alakú név- és igei tövek : 263. 

Névszóképzök: árja eredetű-gr,-Í7«(= ár. -ka, osazét -ag, -dg): 
151, 161, 166, 185, 262, 326, 337, 356, 371, 409, 621. | árja ere
detű -k képzövégzet: 160, 185, 195, 211, 257, 262, 614. | kauk. 
eredetű -r, -b pluralisvégzetek: 168, 435; kauk. eredetű -l képző : 
608. magy. -esi végzet (képző) törökből: 399. || magy. -ék 586, 
635. magy. -j nom. verb. 397. | magy. -j dimin.: 499. | magy. -k 
melléknévképző: 504. | magy. ny (-dny, -ény) melléknévképzö : 
438,441. I magy. -ó, -ó'képzö (főleg állat- és növénynevekben): 180, 
186, 188, 207,'269, 284, 383, 395, 411, 551, 618; u. a. török -a 
végzet helyett (állatneveken): 597. | magy. -j) (-ép, -pe) névképzö: 
570, 587. I magy. -lí névszó-képző: 492—3, 626, 645. — PölÖs -s 
melléknóv-képzö (midőn az árja alapszó is melléknév): 215,410,453; 
fölös -ú melléknévképzö: 390; fölös -i melléknévképzö: 4 3 8 . — 
Árja -s nomin. a magyarban (?): 596. — Magy. -ten, -tön határzói 
rag: 343. — Synonim-összetételek : 819, 502. 

2. Vogul-osztják. 

I. Hangtani megfelelések, a) Magánhangzók: 
Vogul-osztják a, a < g (magas hangzó): 342, 223. | 10. a = 

vog., osztj. (más nyelvjárásokban) q,, o : 546. | vogul -a szóvég = 
ár. -a- tővég: 515. 

Vog., osztj. 0 (q,) = ár. a: 382, 592, 624; vog., osztj. o (u) 
= ár. a ; 181, 318, 622; vog. ö (q.) = ir. -ava- « -apa-): 230. | 
vog. 0 = per. u: 635. | osztj. o < g (ő, e) : 499. 

Vog.-osztj. ü, u = ár. a, a; 566, 587, 602. | vog. -eu végzet 
< er: 300. 

MnnltAcBi B. Árjo ós knuk. elemek, í*" 
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Vog.-osztj. ; (a,, e,e,is hosszúik) = ár. ti, a: 525^534, 556, 
566, 569° 572, 578, 595, 618. | déli vog. Ö, O = éjszaki a, a: 352. 

Vog.-osztj. hangzók megnyújtása az első szótagban: 368. j árja 
szó második hangzójának elisioja az osztjákban : 643. 

l) Mássalhangzók: 
Vog.-osztj. /_, r hangzók között = per. /t; 181, 254. | u. a. 

hiatuspótló iráni diftongusban: 283, 313, 348, 597. | ár. dh, d he-
Ivett (voltakép hiatuspótló): 151, 468. |1 = ár. k: 275. 

Vog.-osztj. n<g (k) • 270, 409, 420—1. 1 = ir. ?-• 625—6. 
Vog.-osztj. j szókezdő járulék-mássalhangzó: 237. | szóközépi 

7 < finn-magy. g : 284. ] szóközépi és szóvégi j < í ( < d, d): 318. 
Vog. t< s (z): 142, 159, 244, 368, 616, 644; vog. t, osztj. 

l<cs(z) : 418, 438, 554; osztj. t szókezdő < s, .í; 313, 567; osztj. 
szóvégi í < s : 499, 596, 599. | szóvégi vog. í, osztj. l megfelelései a 
magyarban: 216; magy. z = vog. t megfelelése az osztjákban nem 
l, hanem t: 595. 

Vog. í hangzók között == ár. dh, ő: 514. | déli osztj. t', d'< é 
(6,3): 155,251. 

Vog.-osztj. n szókezdö=ár. n : 487. | vog. ?i<==ár. d : 270, 4S2. 
Vog.-osztj. j) szókezdő = ujper. b, ár. Í; ; 156, 642. | vog. t-p 

< tm: 605. I hangzóközi vog. p = magy. ^5, v : 496. 
Vog.-osztj. V szókezdő járulók-mássalhangzó: 139—40, 119, 

640. 1 vog. szóközépi és szóvégi iv < n, y : 57(); Iw, rw < ly, ry: 
161, 543. 

Osztj. m szókezdő < h : 283. 
Vog. l szókezdő = osztj. l, t --= ár. s; 630, | vog.-osztj. l, I' 

(> jj = ár. d, dh, d: 127, 151, 251, 318, 419. | vog.-osztj. 
Ü<1: 300. 

Vog. rí = szkr. í (< rt) : 408. 
Árja mássalhangzók enyészete a vogul-osztjákban ; szókezdő 

V enyészik: 503. | hangzóközi és szóvégit' (<.p, h; y) enyészik: 
230, 300, 342,437, 529, 554. || n, n enyészete ns, né mássalhangzó-
csoportokban : 321, 359; né állandósága közbenvolt magánhangzó 
elisiójára mutat: 456. || szóvégi J, d kopása (iráni, ill. kauk. ala
pon): 572. II perzsa szóközépi r/í a vognl-osztjákban nem lesz // 
('̂  > wj hangokká: 594. 

Járulék-mássalhangzók: 1. u. i. a fi, i (y), j , n, v hangokat. 
Metathesis : vog.-osztj. rt, rd < ár. tr, dr; r-s < ár. n-r (osszét 

alapon): 245,^263, 502, 642. | epenthesis : osztj. is < sy, s .- 385. 
É. Szóképzés. Igeképzö: vog. -l transitivum (eausativum): 

279. II névszó-képzők: vog. -a nom. verb. 537, 593; vog. -mü nom. 
verb. 538; vog. -í nom. verb. (pl. mpii-t): 529. | dimin. vog. -j 
rokonságnevekben: 154; vog. -í'e dimin.: 1,81; vog.-osztj. -m 
dimin.: 600. || vog. -.t, oszt. -í denom.: 251. ] vog. -i mellólmév-
képzö: 436; vog.-osztj. -m comparativus : 151. Eölös vog.-t», -p 



TAKT ALOMMUTATÓ. 659 

képzők mellékneveken : 514. — Osztják -ai, -ei végzet állatneve
ken:, 626 ; vog.-osztj. -sail, -sén végzet halneveken : 180. — Vogul-
osztj. egyező név- és igetövek : 525. — Szkr. -s nemin, vog.-osztjj 
szavakban: 499, 596. — Zűrjén jövevényszók a vogul-osztiákban : 
403, 585. 

3 . Zürjón-votják. 
I. Hangtani megfelelések, a) Magánhangzók: 
Votják a<e: 498. 1 zürj. a = votj. u = ár. a,: 889. 
Yotj. 0 < ,- (a, e) 394, 604; votj. o = zürj. i: 365. 1 zürj. o 

= votj. M < Í ; 139,. 158, 306. 
Zürj. u = ár. a: 291. | votj. u < g: 273 ; votj. u, ü = ár. 

űí/; 621; votj. u, i = ár. a: 389. | zürj.-votj. közös u eredetileg is 
mély vocalis: 158. 

Zürj.-votj. I, i = finn-magy. a: 383; = ár a : 267, 569, 
573; = ár. ?•; 600. | zürj.-votj. i, i szóvégben elenyészett?; lap
pang : 577. 

Zürj. e = votj. a, magy. a = ár. a .• 557, 572; zürj. e = 
votj. 0 = ár. a: 642. | zürj. ö = ár. a: 535. | votj. ; = ár. a: 278. 

Árja-a- tövégi hangzó a zürj.-votjákban enyészik: 404. || 
magánhangzói előtét szókezdő árja mássalhangzó-csoport esetén 
{osszét alapon): 147; ugyanily esetben a'mássalhangzó-csoport 
szétbontása közbeszúrt hangzóval: 147. 

bj Mássalhangzók: 
Zürj. k szókezdő = iráni g: 291. || zürj.-votj. g szókezdő = 

ár. k: 389. 
Zürj.-votj. hangzóközi j < finn-magy., ár. g: 284. 
Zürj.-votj. szóvégi d = ár. í, osszét d: 386. 
Zürj. hangzóközi z = ár. dh, d: 289, 585 ; votj. hangzóközi z 

= finn-magy., ár. d: 376. 
Zürj.-votj. s szókezdő = magy. sz (s) : 538. || zürj.-votj. s 

szókezdő = mord., cserem, s: 233; = szkr. q: 233, 561. | zürj.-
votj. é (i) szóvég < s'fc; 234; < s í ; 249, 646. 

Zürj.-votj. szóközépi és szóvégi i, j ' = finn magy., ár., kauk. 
ni, né (nz, ns): 278, 327, 4 59; = av. fih, szkr. ,s: 577. | zürj.-
votj. szóközépi és szóvégi é, g = finn-magy., ár. ni, ns (ns, ns) : 
183, 184, 269, 273, 321, 404. || zürj.-votj. szóközépi és szóvégi z 
= finn-magy. r£ (rs) : 257, 281, 329, 374, 648, 649. | zürj.-votj. 
szóközépi és szóvégi í < re : 271. 

Zürj.-votj. n szókezdő = ár. n : 477. | zürj. szóközépi és szó
végi rí,< 11: 613. | zürj.-votj. szóvégi n< sn: 604. 

Zürj.-votj. p szókezdő = ár. h: 281. || zürj.-votj. h szókezdő 
= ár. V : 516 • = ár. v, ujper. b: 283, 364, 642. 

Zürj.-votj. V szókezdő járulék-mássalhangzó: 119, 374. 
Zürj.-votj. szóvégi m < n : 491. | votj. szóközépi m < rm: 144. 

42* 
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Zürj.-votj. £ (j) < íinn-magy., ár. d, dh, ,) ; 1,27, 150, 251, 
318, 419. II votj. l nem lehet magy. s megfelelője : 631. 

Zürj.-votj. szóvégi r<.l: 573—4. | zürj.-votj. H ~ szkr. t 
(< Tt) : 408. 

Mássalhangzók enyészete: 1. u. i. a s, é (g), i, ő, m hangok
nál. II Szókezdő ár. v enyészik: 503; szóvégi v : 577. | szókezdő j 
enyészik a votjákban: 380; szóközépi j enyészete és szótag-össze-
rántás a zürjénben: 486. || szóvégi és szóközépi íinn-magy. d, árja 
d, dh, ő enyészete : 308, 572, 631. 

Metathesis: rt, rá, rs (r-s) < ár. ír, dr, sr (s-r) : 245, 463—4, 
494, 502, 516. | epenthesis a zürjénben: ait, aid < at', ad': 385. 

n . Szóképzés. Igeképzök: zürj. -köd, votj. -kit: 234. | zürj.-
votj. -st mom. képző: 530. || Névszó-képzők: zürj. -an, votj. -on nom. 
verb. 184. | zürj. -ög denom. névszó-képzö: 303. | zürj.-votj. -dg 
dimin. 301. | zürj.-votj. -da mennyiségk^zö: 605. -•- Szkr. -s 
nomin. a zürj.-votjákban: 499, 642. 

Litván-lett elemek a zürjén-votjákban: 404. 

4. Cseremisz. 
Hangtani megfelelések, a) Magánhangzók: 
Cserem, o = ár. a, a: 233, 573. | cserem, u (ü) = ár. a: 

589. II cserem, e, i = ár. a: 267, 569. | cserem, ö = ár. a: 139. | 
cserem, ü (i) = ár. a, a: 278, 394, 516, 535, 630, 644; cserem, ü 
= kauk, u: 437; = finn u, a: 437. 

b) Mássalhangzók: 
Cserem, szóközépi g (r, n, & után) < k: 499. | csuvas x szó

kezdő vagy szintén x, vagy enyészik: 406. j cserem, hangzóközi y 
diftongusnak hiatuspótlója: 313, 539, 544, 593. | cserem, szóvégi 
£ = szkr. s (nomin.): 139. | cserem, szóközépi ós szóvégi <; < re 
(rs) : 257. | cserem, v szókezdő járulék-mássalhangzó : 137, 233 ; 
cserem, hangzóközi «<,9 (j'J: 437. — Szókezdő árja v enyészik a-
cseremiszben: 500. 

n . Szóképzés. Cserem, -i névszóképzö: 137 ; -io, -£ö, -ic; 269,, 
II -ángé, -á'«5ie végzet állatnevekben: 547. — Gsiivasos szer

kezet a cseremiszben: 479. 

5. Mordvin. 

I. Hangtani megfelelések, a) Magánhangzók: 
Mord. o = ár. a, a: 233, 470, 589. 1 mord. u = ár. a, a .-

233, 291, 335, 476, 493, 494. | mord. a, e, i = ár. a, a: 139, 167, 
450, 630; = ár. ya- szókezdő: 635. — Szókezdő magánhangzó' 
elesése: 221. — Magánhangzó elötótele szókezdő árja mással
hangzó-csoport esetén (iráni alapon): 239. 
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b) Mássalhangzók: 
Mord. ;• szókezdő = ir. h: 375. | mord. hangzóközi d = 

ár. í ; 470. | mord. szóvégi í<ní: 155. | eredeti sk a mordvinban 
megmarad: 234. | mord. 8^= ár. s í ; 239. ] mord. hangzóközif = 
szkr. sy: 637. | mord. bangzóközi z = ár. s: 637. | mord. n szó
kezdő szóvégi j hatása a l a t t < ?i; 476. — Metathesis : ks<ík : 241. 

n . Képzők: denom. -/t, -ft: 263. | -& névszóképzö 448. | -l 
= finn -la, -lei helynóvképzö: 462. — Szkr. -s nomin. fenmaradá-
sának esetei: 145, 167, 645. 

6. Finn. 
Hangtani megfelelések, aj Magánhangzók: 
Finn 0 = ár. a : 163, 335, 382, 493, 494, 581, 592, 644, 653 ; 

= ár. va- szókezdő : 616. | finn u = ár. a, a: 372, 535, 615. | finn 
a, e = ár. a, a: 225, 609. | finn i = ár. d, a: 225, 267, 533, 569; 
= finn-magy. a, o, u: 486. | finn y (= ü) = ár. a: 225, 372, 466. 
— Hosszú hangzók és diftongusok: finn aa < ara : 470. 1 finn uu < 
utvu (uhu) : 533; ? mou (<. u-j-u, unu) : 577. | ii < iji : 550. || finn 
uo diftongus: 368. | finn öy és ei diftongusok váltakozása: 344. | 
finn diftongusok keletkezése elenyészett g, b következtében: 344. 

b) Mássalhangzók: 
Finn s szókezdő < t: 608. | a finnben megmarad az eredeti 

sk hangcsoport: 234. | finn mm < hm (< s m ) ; 375. | l^), Iv nem 
hasonul a finnben íi-vé: 588. — Szókezdő árja v enyészete a finn
ben : 224, 500. | diftongus hiatusát pótló v az észtben: 349. — 
Finn eljárás idegen szók szókezdő mássalhangzó-csoportjainak 
egyszerűsítésére: 239. —• Metathesis: f. uroho- = osztj. urt = 
mord. azoro = szkr. asura-: 616. 

7. Lapp. 
I. Hangtani megfelelések. Lapp s = ár. a: 167. || szókezdő j 

járulék-mássalhangzó: 139, 224, 237. | hangzóközi lapp c = finn-
magy. s (é): 259. || szókezdő v járulék-mássalhangzó: 640. | szó
kezdő árja V enyészik a lappban: 500. | v hiatuspótló eredetibb 
diftongusban: 349. 

U. Képző: Lapp -nt dimin.: 471. —Szkr. -s nomin. meg
maradása a lappban: 145. 

8. Finn-magyar közösségek. 
Hangjelzés: 102—103. — I. Hangtani megfelelések. Finn-

magy. s = ár. a, a: 157, 237, 296, 342, 365, 382, 458, 484, 569, 
573. 618, 631, 652—3. | finn, mord., cser., lapp, zürj.-votj. ; = 
ár. ö, osszét o, ü: 522. || páros, t. i. mély- és magashangü finn-
magy. alakok árja a, a-nak megfelelöleg: 163, 165, 230, 283, 297, 
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385, 408,,418, 551, 618, 633; n. a. árja szótagképzö r-nek (prstha-) 
megfelelöleg: 257; u. a. árja szókezdő m hangcsoport szétbontása 
alapján: 368. || flnn-magy. hangzóközi k a szótőben nem igazolható: 
220; árja hangzóközi k — íinn-magy. (/; 220, 280. j íinn-magy. 
hangzóközi d = árja t (osszót d) : 335, 558, 561. | szóvégi árja d, 
dh(d) enyészete árja szavak finn-magy. másaiban: 134, | ár. z;, 
njper. h szókezdő a íinn-magy. nyelvekben v és h, p szókezdő-
megfelelésekkel: 150. I finn, mord,, cserem., lapp ks.= (?) szkr. 
5<indog. k: 693. | njperzsa hangsajátságok közös finn-magy.-árja 
elemeken: 558—9. 

II. Képzők: Knn-magy. -g (-j) inchoat.: 297. | íinn-magy, -l 
névszóképző = ár. -la: 427; = kauk. -l: 437. | íinn-magy. -r 
névszóképző = ár. -ra: 408, 493. | finn-magy. -í, -d determinati-
vum számneveken: 219, 220, 647. | íinn-magy. névmások egyezése 
árja megfelelőkkel: 56—57. | szóikerítés (kauk. iiyelvek módjára): 
600. II az igetö ugyanazon alakjának használata transitiv ósintran-
sitiv értelemben (árja alapon): 279, 280. 

9. Törökség. 
Régi török (illetőleg mongol) jövevényszók az árja (főkép 

iráni) nyelvek köréből: 148, 152, 162, 166, 175, 178, 181, 185, 
186, 193, 194, 207, 212, 260, 261, 284, 299, 301, 303, 327, 329, 
330, 335, 352, 271, 386, 389, 404, 411, 417, 420, 426, 428, 431, 
497, 500, 503, 512, 539, 545, 589, 645, 650, 652. | kauk. nyelvekkel 
való közösségek: 171,192, 425, 488, 544. — Írja a = török u, o: 
386; ár. a = tör. j.- 539.— A törökség többször megőrzi az eredeti 
árja j szókezdőt, hol vele szemben az ujper. ,f-t mutat: 312, 649. — 
Csuvas j5 szókezdő nem fejlik eredetibb i.'-böl: 152 ; csuvas szóvégi 
m nem változik w-vé : 152. — Szagaj s < c: 652. 

10. Kaukázusi nyelvek. 
Hangjelzés: 106—110. — Hangok váltakozásai: a <̂  w: 207, 

294'; a ~ tí; 422, 536, 547, 549; avar « a nominativusban a tő 
eredetibb a hangzója helyett: 120; i ~ a, o, u: 448. | diftongusok 
keletkezése s egyszerűsítése: 191. | szókezdő magánhangzónak 
enyészete: 487. || médiák határozatlan zöngáje: 189; zöngés ós 
zöngétlen mássalhangzók váltakozása: 189. j szókezdő ;t' ~ ?' (n) 
váltakozása: 361; szókezdő ;if -> k (g) : 414; csecsencz szókezdő 
^ ~ X< Xi • ^-iö; cserkesz szókezdő px, jw = •/, .s.- 358. | szóközépi 
r (gK g) enyészete georgiai nyelvekben : 201". | szókezdő / (thl), l 
~ th: 440. I nth '^ ne, nf; 440. | f < rí (rí): 391. | szókezdő 
m ~ ö,- 157, 167, 170, 422; b<v: 135. || szókezdő sibilans enyé
szete : 122. I nasalis enyészete a vele kezdődő szóközépi mással
hangzó-csoportokban: 287, 358. 
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Képzők: -aj névszóképző: 209. | -b {-bi, -be, -phi, -phe) plur. 
képző: 435. | -h (-ab) melléknóvképzö: 424. | abcház cy-, ci- igei 
príefixnm: 320. | -d, -t névszóképzö: 192, 200, 204, 207. | -da, -ta, 
-du, -tu, -di, -thi névszó-, különösen melléknévképző: 265, 292, 
294. I cserkesz -g, -gho, -lío mellóknévképzö: 346. | -g, -k névszó
képző : 287 ; kürin -gh, -g névszóképzö (állatneveken): 411. | abcház 
-ghy, -ghu nom. acti: 320. | rútul -/MW, kürin -jun infinitivus: 
443. I kürin -in, -an melléknóvképzö : 568. | avar -in nom. verbale : 
401. I -l (-al, -il, -ul, -li) plur. képző: 435. | -l (-la, -le, -li, -il) 
névszóképzö: 121, 171, 198, 260, 358, 361, (melléknévképzö) 453, 
460. I -n (-na, -ni, -nu) névszóképzö: 421, (melléknévképzö) 295. | 
szvanét -nal nom. verb. 443. | -?• (-ra, -ro, -ar) nom. verbale 320, 
401. I -r plur. képző: 457. | -r (-ra, -re, -ri^ denom. névszóképzö: 
121,201,366,421,424, 460, 608. | ud -ux, -mux névszóképzö: 
G34.— Számnevek determinatiója: 219, 243, 345. — Ikerítés 
(összetétel): 170,491. 

Kauk. réven került árja szavak a magyarban: 135, 161, 
189,294. 

1 1 . Árja nyelvek. 

Hangjelzés: 104—106. — Magánhangzói előtét szókezdő 
mássalhangzó-csoport esetén iráni nyelvekben: 239. | magán
hangzói epenthesis szókezdő r előtt az avesztai nyelvben: 507. | 
osszét 0 = av. a (nasalis előtt): 457. | osszét: dig. ^, tag. q = 
irániéi; 359. | szkr. lingualis (t, d, n ath.) mássalhangzók: 261, 
334. I osszét szóvégi t' < d, í ; 641. | az osszét árja nasalist őriz 
meg ns hangcsoportban: 278. | szkr. b szókezdő < v : 642. | iráni 
m szóvég < n : 152. | szókezdő l -^ r váltakozása árja nyelvekben : 
444. I w-vel való szókezdet váltakozik magánhangzós szókezdettel 
a szkr.-ban és osszétban : 640. 

Képzők: av. -ya denom. melléknévképzö : 432. | árja -vant 
melléknévképzö: 472. | -ía szkr. diminutivum: 187. | áii&-ra(-r) 
denom. névszóképzö: 306. 

12. Je lentések vál takozása. 

acht <. weiter von zehn : 606. diener < junger mann, rnann : 
arm < hand: 389. 369, 498. 
axt < keil: 223. dórf < gegend, seite: 253. 
bióne < schwixrend: 646. dumm, einfaltig < link: 190. 
blecli < blechkanne : 262. eisen <: meeser : 393, 406. 
blei, zinn oo silber: 248. ekei, ekelhaft < nwas einen zum 
brautigam < mann: 498. erbrechen, spucken exregt»: 614. 
brod < dae essen: 401. ende < kopf: 258. 
brod < ((gedörrte getreidekörner»: erde < mutter : 470. 

402. esel < füllen: 204. 
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ewig < gi'oss, sehr grosso: 504. 
fallen < sicli setzen : 232. 
faettag < heiliger (tag): 179. 
friihling < sommeranfang: 593. 
gabel < asfc, zweig: 565. 
gans < vogel: 451. 
gast < freund: 629. 
genieh < diinst: 447. 
geschleoM < name: 484.—5. 
gestank < geruch: 182. 
gestevn < jener tag, jener abond : 

593. 
gesund, heil < gut: 365. 
glüoklich < reicb: 174, 
grau < dunkel: 579. 
grün < gras, grasfarbig : 632. 
balin < Bcbreiender, aingender 

(vogel): 4.51. 
hasé < ziege, sebaf: 489. 
hafislioh, iinsehön < sohwarz, dun

kel : 535. 
haus < höhle, grube : 64-1̂ . 
haxisherr, wirt < altester: 292. 
heerde < vieb : 407. 
heilig < gut: 364. 
heilig < glanzend, hell: 365. 
Iiemd<kl6id:371. 
lieute < dieser tag: 593. 
hinterraum <Bohatten: 227. 
liinterteil (pars poetica) < pars 

extrema: 258. 
hof, stall < umzaunung: 403. 
höhle < das innere : 492. 
hőse < fuss (-kleid): 287. 
hund < klein: 432. 
hiindert < grosser zehner: 607. 
hütte < bedeckung, dach: 302, 

633—4.. 
jűngerer brúder < brúder: 496, 
jüngere sohwester < aehwester: 
kehle < mund: 553. [356. 
keil < eiseu : 265. 
klein, fein < zerschlagen, zer-

malmt, stüok: 534. 
kotwasser oo sumpf: 195. 
köeher < behalter: 595—6. 
köcher < sack: 795. 

krank < schleoht: 162. 
krumm < link : 190. 
kuh < kalb, junges (v. tieren): 619. 
kühle < schatten: 220. 
land < umkreis, weite auadeli-

nung: 616. 
lehren < wissen machen: 589. 
leinwand < gewand: 628. 
link < schlecht: 150, 151. 
mahlen < achreiben: 272, 
mann, manncheu < mannlicher 

hund: 386--7. 
maseni < buut, gezeichnet: 273. 
mauleaol < pford-osel: 511. 
milch < gemolkonoB : 597. 
milch < brustwasaer: 597. 
morgen, abend < (liumuorung, 

dunkelheit: 238. 
morgen < íriih : 523. 
mund < köhle: 552. 
netz, achlinge < garn, strick : (j42. 
neun < neben zehn: OOíi. 
ueiuKeina fehlend von zohn : 606, 
oekonomieverwalfcer, schafl'ner < 

hirt: 378. 
pfeil < sohillrolír: 477, 4-86. 
pferd ĉ o kuh : 445. 
recht (dexter) < gut: 150, 151. 
reh < ziege : 512. 
reioh (divea) < lierr: 615—6. 
reich (impérium) < land (regio): 

616. 
reifen < kochen (intr,): 270. 
sanft, mild, kűhl < scliatteu: 227. 
schatten < bedeckung : ()35, 
Bchienbein < rohr: 556. 
sclimetterling < vogel: 171. 
schmutz, schmutzig < sohwarz: 

472, 569-
schmutz ••-: staub : 518. 
Bchnee < kiilte, wiuter : 362. 
schöpfen < grahon : .388. 
schuh < ledér: 323—4, 
sohutz < schatten : 22(). 
schweinheorde < schwoin.- 414'. 
schwiegertochter < M'oib, bruut: 

461. 

4-
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segnen oo verwűnsclien < 
578. 

silber < weisses metall: 248. 
sommersaat <; sommer: 592. 
stall, hof < umzaunung: 403. 
stehlen < verstecken : 308. 
•steigbügel <: stiefelgrund, fuss-

grund: 400. 
fitier CV3 hengst: 445. 
stirn < knoohen: 448. 
strancli, gebüseh, wald < baum: 

200, 289. 
tanbe < blau, grau: 298. 
trage, fául < leioht: 441. 
ufer < seite : 516. 
Tind, auoh < zurüok: 229. 
und, aucli < mit: 231. 
verbergen < beschatten: 227. 
vieh < ochs-kuh, pferd-kixh : 304, 

620. 
vogel < geflügelt, fliegend : 451. 
Togel < lieblieh, lieblich singend: 

451. 
Yolk, uame des volkes < mensola: 

455. 
waare: wert, wert babend: 158. 

•wald: vid. strauch. 
wand < seite: 254. 
wanze < brettlans : 148. 
wasser •< regen : 191. 
•weg < atrich : 442. 
weibohen (v. tieren) < state : 413. 
wilde (pflanze) < wolf (attribú

tum) : 184—5. 
winkel, ecke < gabel: 566. 
zehn < maáss, zahl, (grosse) zabl: 

345,605,607. 
zeit < tag: 331. 
zoll < acbuld : 623. 
zümen <C sich erhitzen, glüben : 

297. 
zusammen < in totum: 510. 

Állatnevek váltakoznak egymással: 
310, 489, 512. 

növénynevek váltakoznak egymás
sal : 564. 

A ((fa» általános neve egyes fajokra 
alkalmazva: 200. 

rokonsílgnevek váltakoznak egy
mással: 134, 496. 

13. ös- és műveltségtörténeti adatok. 
I. T e r m é s z e t . Osillagnevek: 358; tárgyalt magy. szó, 

húgy (I Stella» | ég, levegő, idő : tárgy. magy. szayfík: felhő; árnyék, 
enyh (lumbrai); köd, fűst; hát ((tempusn, est,/loZ-nap, íeí/-nap; hév 
hideg, hűvös,- tavasz, 

Finn-magy. essönevek: 235; tárgy.: essö, hó. 
Föld: tárgy.: mező, ország, berek; béres, lok; táj, eszfek 

(iseptemtriones)). 
Polyónevek: 533; tárgy.: ár (árad-), séd, csermely, já: Hé-jó, 

•Sajó; csinód; tn, őrjeg, sár; part, göbe, göhölye, hada, kupa, ku-
polya, sellő; csahaj, csaták, kast; gázol-. 

II. Á l l a t v i l á g . Vogul-oaztják állatnevek ((HÖD jelzéssel: 
625. I ebnevek: 387, 423, 430—1; tárgy.: agár, kan, kopó, kölyök, 
köpecz, kamasz, kutya, kuvasz, ravasz, róka | rén- és jávornevek : 
273, 360; tái-gy. szarvas (szarv), őz \ apró állatok: 489; tárgy. 
gözü, nyúl, pegymet, sűn-áiaznó \ tehén-, ökör-, borjúnevek (kauk. 
nyelvekből): 619—20; tárgy, becze, göböly, gulya, tehén, tinó, üsző ; 
tor(-ja a marhának), csülök; űz- (dközöaüli)) | lónevek (kauk. nyel
vekből): 204, 445; tárgy, lő, csikó, csidu, csina, csura (eaikó-
nevek), bergdny (((tüzes ló»), öszvér; sc)'r(j'«?y | juh-nevek: tárgy. 
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ÖM-g/e, JM/i, íir/i I disznó-nevek: 197, 361; tárgy.: konda, azikas,, 
cseka, csürhe, cfálye, hülye, kocza: serte, agyar. 

Madárnevek: 185,284,298,299,330, 351—4, 451; tárgy. 
madár \ búb, taraj; bábuk, smT-búb, czakó, csirke, cs'állö, csóka, gagó,. 
goda, gólya, gór-tyúk, guvat, haris, harkály, héja, hcrjó, holló, lióda, 
'kánya, karvaly, küllő, liba, lúd, ölyv, rigó, sitke, sordély, tyúk, varjú,^ 
vércse. 

Kígyó", gyík-, béka-féle állatok: 311, 412; tárgy, gyík, 
kígyó. — Halnevek (kauk. nyelvekből): 547; tárgy, keszeg, sörcg,. 
siillŐ, csík, buczó, macza, ponty, pozsár; ív-ik (a hal). 

Eovar- s egyéb alsórendű állatok (férgek): 327—8; 411, 491,. 
600; tárgy, bogár, féreg; baglincza, böde, bögöly, hangya, légy, lepke, 
méh, nyű, paklincs, plksik, scrke, tetű; csiga. 

III. N ö v é n y v i l á g . A «/«» szó megfelelése a vogulban r 
264, 291; növénynevek: 487; a fenyő nevei (árja és kank. nyel
vekből): 269; bogyónevek: 564; szőlőművelés Kaukázusban: 188; 
tárgy.: ág, bog, lugas, szál, szár; bogyó, buga, mag, mogy ((bacca» ;, 
héj, hámoz-, háncs, pudva; gaz Kunkrauti), «gebüsch»; hervad-; 
szed- (ipflüokeni) ] birs-alma, bürök, csepe («tölgyfán), cseplye, csere, 
csilla, csuhu, fenyér ((dóherei)), fenyő', fiiz-fa, hályog-fa, \ó-herc,. 
hinár, kaszró, köles, körte, makk, mórágy (erdő neve), nád, ostormén-
fa, száldob, szeder, tölgyfa, vaczkor \ tapló. 

IV. Á s v a n y n e m ű e k , fémnevek (árja ós kauk. nyelvek
ből): 247, 249, 392, 585;,aónevek (kauk. nyelvekből): 541—2; 
tárgy, arany, ezüst, üst «argentum», réz, só, szík-só, kova, agyag \ 
szejkés (víz '= «ásvány-, savanyú víz»); szén ; glmmqy. 

V. E m b e r . Testrész-nevek (kauk. nyelvekből): 460, 553, 
613; (árja és kauk. nyelvekből:) 389, 439; tárgy, koponya, kupa 
(fej kupája),, üstök, homlok, száj, bajusz; csigolya; derék, mell, oldal, 
far, farcsok, fasz; kar, ujj, könyök, arasz; láb, talpi \ ér, ev, ín, íz,, 
szőr \fos, köh, köp; a «fututio» kifejezései: 638. — Testi cseleke
detek : kacsint-, köhög-, köp-, szül-, reszket-; szó, hang; ordít, rí-, 
rikolt-, sír-, hív-. —Testi állapot: betegség: beteg, fekély, liagymáz,. 
köszvény, íz (((nyavalyás), mirigy, csecs, rög (((fekóly»), seb; egjéh-
íélék: éhes; csába, csuta; ester; szűz, lanyha, léha, lomha, lusta,, 
renyhe; iparkod-ik. 

Szellemi élet: <(észi> szavai: 375; tárgy. eZmc | gyanít-, ismer-, 
tanít'; titok \ düh, harag \ szemérem \ rémül-, agg-ik \ kíván-, kéj,, 
kény, öröm \\ bűn, hamis, gaz, lop-, csal-, dorgál-, hazug, irigy. 

Eokonságnevek (árja nyelvekből): 499, 583 ; (kauk. nyelvek
ből:) 132; tárgy, apa, anya, fi, bátya, öcs, húg, ara, meny; a-
«menyasszonyi), neve: 631. 

Társadalom: tárgy, ember ,• magyar | legény, hös, hérész, árva, 
özvegy \ úr, asszony, ín (iservuai), ispán, tiszt, gazda | idegen, ven
dég, nem ((genus)), név; hunn-magyar személynevek:' 8—9. i 
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gazdag, boldog || törvény, szer, tanács 1 köszöntő kifejezé
sek : 364. 

Ház és udvar: Pöldház : 336 ; tárgy, ház, viskó, góré, ernyő 
(dsátori)), homMr; fal, ház-héj, kert, verem, gödör, sír \ híd \\ falu. 

Euházat: íinn-magy. ruhanevek: 628; «bör» szavai: 324: 
tárgy, imeg, gatya, szűr, bocskor, kutya (((lábikrára csavart czók-
rnókö) I bőr, bársony, vászon, gyolcs, nemez. 

Szerszámokj edények: ((edény)) szavai: 416; ló-szerszámok: 
488; tárgy, .m-íí \ fejsze, ék, kés, szeg, kaszúr \ nyárs, ösztörű, kele
véz, koszt, hot, husáng, döng \ árr, törők, ták, folt \ fazék, bögre, 
köcsög, kulacsI korsó, tál, üveg, kanál | (jsör («orsó csűrje, csörlöjei>) ! 
kengyel, hám, ere (dzabola))), nyereg, ostor, szekér \ gyalom, honé, 
vejsze, őrháló, pára (((schvyimmholz))), szál (ofloss))), tat (a ladik
ban) I hegedű, dob. 

Színnevek: szőke, szürke, zöld \ pej, szár (lószínek). 
Ételnevek: Nyers hús evése a voguloknál és osztjákoknál r 

285; húsnevek: 360; tejnevek (árja és kauk. nyelvekből): 263.. 
597—8; a kenyér, liszt szavai (árja és kauk. nyelvekből): 188,, 
402; tárgy, hús, faggyú; tej, fécs-te]; kenyér, czipó; méz; sör, 
czankó, csiger, részeg \ fö, főz \ fej- \ édes, keserű. 

Kereskedelem : A folyóvízen való kereskedés; 159; tárgy. ár. 
becs, kincs, vásár, vám, mér-, fizet-. 

Számnevek: egy, hét, nyolcz, kilenoz, tíz, húsz, har'vnncz, 
negyven, hatvan, száz, ezer. 

Hadi műszók: 393, 630; a tegez régi alakja: 595; tárgy. 
had; aladár, ör; kém \ kard, tŐr, nyíl, tegez, vért \ vár, várda \ öl-. 

Hitélet: 457, 462, 501—2, 539—40; tárgy, ünnep (idnapj, 
idvöz, böjt I isten, ördög, ármány, manó \ menny. 

Művészet: ((ének)) szók: 526; ének, dal, rege \fest-. 
[Egyéb fogalmi körökbe tartozó szók. Igék: hír, csap-, csök

ken-, enyész-ih, es-ik, gerjed-, gyapont-, győz-, gyúl-, iram-ik, követ-, 
lóbál-, ŰZ-, vezet-. WSéYSZÓk: kör, lék, odú, odor, rész, szín (víz. 
színe), üreg; maszat, mocsok, paszat, piszok, ripat, szenny \ badar, 
bal, büdös, csabai (((balra»), csekély, egész, görbe, gyarló, iczi-piczi. 
karcsú, kevés, kutak, magas, mohó, örök, ösztövér, rég, rövid, rút, 
undok, szép || határzók és kötőszók: -dég, -dig (addig, eddig), aránt, 
le, ne, nem, össze, rögtön, vissza | és, is, dej, hát; finn^^magy. hatá
rozók kauk. nyelvekből: 437.] 

14. A bevezetésben t á rgya l t művek írói. 

Anderson Nikolai: 51. Beregszászi Pál: 4. Besse János : 15. Bu-
denz József: 59. Caasel Selig:19. Cuno J. Gusztáv: 42. Dankovazky 
Gergely : 12, 17. Diefenbach Lorenz : 38, 61. Donner Obto ; 45. Erdélyi 
József: 12. Fessler Ign. Aurél: 8. Kók Károly : 89. Fischer Joh. Bber-
hard: 2. Hunfalvy Pál: 5, 23, 32, 33, 37. Huszka József: 89. Jerney 
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János: 13, 21. Jnng N.: 84. Ealmár György: 3. Klaprotli Júl ius: 8. 
líöppen Th.: 65. Kó'rösiOaomaSándor: 16. Kmm Géza, gróf: 87. Mátyás 
Flórián: 24—37. Munkácsi Bernát: 87, 99. Nagy Géza: 99. Paasonen 
Henrik : 85, 99. Parrot J. L . : 18. Patrubány Lukács : 99. Pecz Leopold : 
17. Penka Kari: 62. Podhorazky Lajos : 33. Eévai Miklós : 5. Solüözer 
Aug. Ludwig: 3. Simonyi Zsigmond : 50, 98. Sjögren Joli. Andreas: 19. 
Sobrader Ottó : 70, 85. Schroeder: 69, 8 4 Staokelberg E. E. báró: 85. 
SteinthalH.: 85. Szabó János: 16. Taylor Canon Isaac : 66. Thomson 
Wilhelm: 37, 40, 52, 84, 98. Tomaschek Wilhelm: 71—85. Tarkai Sá
muel : 11. Yámbéry Ármin 87. 

'•/•?€4 ? 
MAGYAR SZÓMUTATÓ.^) 

íőd-dif), 209. 
«Vy li8: 640. 
drjár (ifüzos zátony» 119. 
dgér 119. 
agg-«BÍ6h angatigen» 122. 
agq- (túróvá keményedik 

a tej) 122 : 640. 
dc/oos 119. 
ágy 128: 641. 
agyag 124,: 641 (28), 
agyar 632. 
ágyú 125 : 641—3. 
aladdr 129. 
(alma 72). 
upa 131. 
anya 132. 
{ápol 28). 
ara 183: 643—4. 
íír, árad 18á: 644. 
ár, árú 136: 644; (7). 
dtr «ahle, pfiiemeii 137 ; 
ardnt, iránt 188. [(31). 
arany Iái : 644; (28, 82). 
arasz 143. 
ármány 143. 
árnyék 634. 
dru'a 145; (27). ;[96). 
asszony 146 : 644 ; ' (23, 

7;aiü/í 147TT27] 
bdasi 153. 
hadár «sohön»' léS: 645, 
bádog 262. 
haglincga 148, 
hwjusz 149; (13), 
hal 149. 

{harkó 27), 
(tót 27). 
[barom 35). 
bársony 151; (13). 
batyu 153. 
bec'xe »kalb ; verziirteltos 

kind» 156: 645; 619. 
bees 167 : 645. 
becsmérel- 158, 377, 465. 
{béka 27, 95). 
[béna 35). 
bérez 159; (28). 
berek 160. [160. 
bergány<f feuerigos pford» 
bei'ke «scliafi) 165 : 645 ; 
beteg 161 ; (35) [(27). 
beirenges «krilnklich» 162, 
[betyár 28) 
bir- 163. [645. 
birqe, birke ((sohaf» 166: 
birka 166; (27) 
birke «tBtű» 271. 
Sw's-alma 167: 645, 
bitonya nwunde)) 162, 
bitos owundig)) 162, 
bitringes «lcranklicli» 162. 
boesi «kalb» 155. 
bocs ((junges (v. tieron)» 
bocskor 168, [155. 
bog 169, 
boglya 169, 
bogár 169 : 645—6 (fl), 
bogyó 172: 646. 
bóíllog 173: 646 ; (35) 
báné ((art netzn 176, 634. 

bot 17G : 646. 
bödc (((jooiiinellai) 178, 
bogöcK (íbremson 172. 
högiily 171. 
böqre ((töpfolien» 304. 
bojt 178: 646. 
bőr 324; (31) 
búb ((schopfn 179. 
búb ((wiedeliobl'ii 147. 
buhor ((lerche» 180. 
huczó, bufíxok ((aspro vul-

gariai) 180: G40. 
Imga 169, 
bű ((Gckelhaft)) 182, 
büdös 187; (35) 
hűn 182; (28). 
bürí/e ((Hcliafi) líiri. 
bürök 184. 
bűz 181. 
ezakií 1S5, 1S6. 
csím/rtíasaueror woiii»187. 
czikii,f ((forkolii 196. 
cdpd 1S8: 646, 
csiba, csapa ((dnmm, ein-

fiiltigii 189. 
csaba, asabajkos «krumui-

íussigi) 190. ^ [189. 
csabai, fisával, csálé«linkii« 
csábít- ((lockonii 190. 
csahaj, csajh, csajt« Kchmu-

tzigo niÍHKO» 191. 
csal, csal-19S, 198: 640; 
csap- 193; (48). [(28). 
csaták 195. 
[csatangol- 28) 

V -̂  ,2:íírojélben foglalt szavak, ihetöleg lapszámok a bovozetésbou 
tárgyalt mas szerzők magyarázataira vouatkozuak. A dűlt számok azt 
jelentik, hogy az illető helyhez a függelókbou pcítlás vagy liolyroigazitás 
csatlakozik, metyuek lapszáma a dőlt szám kottospontja utáu küvotkuzik. 
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csecs 598. 
cséos (inaserni) 196. 
os'éka (isoh-wein)) 196. 
csekély 197. 
csel 192. 
asélya nart vogeb 207. 
cseng- 326. 
csepe (íjunge eiche)) 199. 
cseplye (istraucli)) 199. 
csepöte (íjunger wald)) 199. 
cser oeichei) 201. 
cs«/'-v6sszö nweinrebe)) 

201. 
csere «g6b"üsoli» 200. 
csere «eioli6nwalcl» 200. 
csermely 538. 
csidu afüllen)) 204. 
csiga 202: 647. 
csiger, csingér 188. 
csigolya «halswirbel» 202: 

641 
csira 239. 
csík (loobitis fossilisi) 202. 
csík (istreifena 203. 
csikó 203. 
csilla aristgras)) 204. 
csina «füllan» 205. 
esinód «wassergrabeii» 

205, 350. 
csirke 206: 647; 301. 
csikó 205. 
csóka 1S7. 
(csont 8) 
csük-ik, csökken- 199. 
csörlő «spiürad» 208. 
csuhu, osuhit «binse» 207. 
csukás «osikÓ3» 205. 
csura ((füllen» 205. 
c«MÉa((sturapf,abfi'estutzt» 

190. 
csüUő (lart möwei) 207. 
csülök 208. 
csűn- 199: 647.' 
esti?' ((spulradi) 208. 
csürhe 197. 
dal 209. 
-dég, -dig: addág, eddig, 

meddig: 209: 647. 
dej «ciroa» 210. 
(dél 31) 
d:érék 210. 
dévaj 211 ; (22) 
déványos 212. 
dob 2'12; (27) 
dorgál- 212. 
döng 218 : 647. 
dülí 214. 

édes, édetlen 216 : 647. 
edddg 209. 
egésg 633. 
eggy ((6ins» 216 : 647 : (2, 
' 3', 43, 95) 

egy- ház 363. 
e'/t, éhes 222: 647. 
ék «keil» 223. 
ekkédig 210, 332. 
elme 633. 
e)7iie?' 455, 499, 
encsen-bencs 481. 
eWfc 224. 
enyegei- <(oeeultare» 226. 
enyesx-ik 225. 
ewi/eít ((dureh.; für» 226. 
enijh, enyhe 226. 
ép 570. 
«pg 435. 
ér «adei-» 55S: 648; 549. 
{érdem. 28) 
áí-e «zatim» 488. 
eremlő «züg6l» 488. 
ei-nyő 634. 
és «tind» 228. 
ás-i/í «fallerí» 231 ; 648. " 
[esperest 22) 
fisso, fiss (cregeni) 234. 
est 236. 
esíe?- «tmfi.'ueh.tbar» 238. 
& 376 ; (28) 
eszfek «nordon» 239. 
eszmél- 376. 
í;s«íew 341, 343; (27) 
év, ev <(6iter» 241. 
ezer 242 ; (2,3, 7, 8,12, 27, 

41, 43, 81, 84) 
ezüst 246 : 648 ; (72, 82) 
faggyú 251. 
fdj 255. 
fal «wand» 254. 
falka 255. 
falu 252: 648 (27, 35.) 
far 258. 
far csók 256. 
/«?•* ((ufer» 516. 
fasz 258. 
/a«e7í 2Ő9 : 648 ; (95). 
fécs-tej 262. 
fej- «nielksn» 263. 
fejsze 26á: 648. 
fekély 265. 
(/e7 iiseitei) 57) 
felM, felleg 266; (28) 
fenyér «luz6riie» 267. 
fenyő 268: 648. 
féreg 270: 648. 

férj 499. 
> í - 571 : 648. 
fi- fiu 274. 
fiatal 275. 
> e í - 275. 
/OZÉ 255. 
fos 635. 
/d- (díoclien (intr.)ii 280. 
főz- 276; (31) 
füst 282. 
/&- /« 5SS: 648 ; (28) 
gagó 284. 
gája flweihei) 352. 
ífíiíí/a 285 ; (12). 
gaz <iböae» 289; (28) 
gaz ((striiucMger waULi. 

289. [(12). 
gaz öunkrautii 500: 648; 
gazda 291. [28)' 
^yaadűí/ Ő95 : 648 ; (8, 13, 
'gázol- 295. 
</e»i 255. 
'ghjed- 296 ; (58) 
gézen-gúz 307. 
í/ocZ» «liiQOBa» 598: 648. 
'gólya 299 ; (31) 
ĉí>- ((eine art hennen 300. 

góré ((bütteu 302. 
gühe nsauD 423. 
göhe, gübü »tMe stelle im 

flusse.) 302. 
göhöly (imastvieli)) 303. 
göhölye «pfütze» 302. 
göbre «töpfchen.» 304. 
gödör 305. 
gölye, gönye «mutter-

sohwein» 361. 
görbe 424. 
göröngy 306. 
gözü 603. 
guba 651. 
i/iíZ^ű 307 ; (7). 
(gumó, gürtiö 47). [298. 
guvav (irallus aqiiatious» 
gúz: gézen-guz 307 : 649. 
gyalom 313. 
gyárát- 309. 
qyapon-ik gyapont- 315.. 
Ví/arZrf 310. 
92/i7ír 310. 
.í/i/üícs á i i : 649. 
győz- 313. 
w!(i-, gyújt- 314. 
/iaíZ 3Í6. 
hagymáz 317. 
7i.a;, /leJ (irindea 321. 
(/ifflí 31). 
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{hall- 4;0). 
haj, héj «liausdacli» 338. 
hajn,^ (íreclitsi 191. 
hályog-fa apiinpamuss-

baiÍHi)) 322. 
hárii «pfBi'degesoliiiT»324. 
hamis 325. 
hámog, hámlik, háncs 322. 
hancf 825. 
hangya S26: 649. 
har'a'ii 297. 
haris 828 : 649, 650. 
harkáos (ispeoliti) 330. 
harkály 829, 428; (58). 
hanidnoz 607. 
{has 31). 
hárs-fa: 649. 
hát ((tum, igitui'B 330. 
hdx 382: 649; (46, 68). 
hazud-ik, hazuq 337. 
heijedúS^ö, 
héj «hausdaeli» 338. 
héja «WGÜie» 352. 
her, hei'e: ló-h. ((teifoliuni» 

338. 
hérés^i, hmv'sx 356. 
heíjő (cweiliei) 352. 
hervad- 297. 
hét «sieben» 339; (7, 25, 

^27, 43). 
hét), hő 345. 
Md 3á6_\ 649 (12). 
ItíZöf §48". 
hmdr.850: 649, 476. 
hw-, hí- 350. 
hó Ksolineeii 362. 
hóda 298: 648. 
hol-nap, hol-val 523. 
holló 861: 649, 651 (74). 
homhár 354; (31) 
homlok 447. 
{hcmp 47) 
(hoi-ny 58). i 
Aw'a ((lioclizeitsselimaus)) 

355. 
Ms 355. 
/wí(/ 356 ; (31) 
kúqy (istei-ni) 357. 
(húr 13) 
hús 359; (7, 8, 28) 
husáng 860. 
húsz 607. 
7iíí/.?/« 361. 
/myös, hűt-, hűl- 361; 350. 
iihik 7). 
icd-jnod 156, 510. 
iomrka-piogurka 156. 

iá; 2íZ-7ze/) (ünnep), /dw> 
3Ö5: 649 ; 350. 

idegen 365. 
idtíZ-, íírfíM 649. 
(im 31) 
Míie// 370. 
m «spannader» 367, 564, 
m, iin «sldave» 368, 438. 
inas 369. 
incs, incsen 481. 
incselkedik 370. 
íwda 36.'í. 
% 370. 
ingerel- 370. 
ingyen 481. 
iWced-í/cdloidei elend»369. 
WíB/7, éw^í/ 369. 
)í)ar, iparlíOd-ik 371. 
iram-ik, iram-lik 372. 
írííwí 138. 
irongál 372. 
M % 575 : 650 ; (28) 
irt- 507. 
is «aucli» 228. 
ismer 875: 650. 
íspám 377. 
istem. 378 ; (2, 3, 4, 7, 27). 
OT-i/c^(a hal) 637. 
ivadék 638. 
& ((gelenk)) 360. 
íz, isz »kranlíli6it» 880: 
^ 650. 
íz (igesehmaoki) 215: 647. 
izzó, izzad- 636. 
[izsóp 7). 
(?(!í/ 74,28, 96). 
jó (ifluasB 380. 
JM/í 382. 
kaegor «art mosser» 395. 
kacsint- 884: 650. 
(/cacso 12). 
kada (itiefe stello im 

fluasei) 385. 
kamasz «art ]iund» 422. 
(kampó 47). 
/cfíw Kmilnnolian 386. 
ka7idl 387. 
/(íÍ5W/a 354. [57). 
kar'«avm» ŐŐS: 650 ; (28, 
karcsú 390. 
terd 390; (27, 31, 47) 
karvaly S5T. ~ ~.'-•>'•• í 
/casí (iniissGi) 394. 
(haszabol- 7.) 
kaszró asüMlfartiges go-

wiiolisii 395. 
kaszúr «stüek aanseii 395, 

(kávé 7). 
kavics 415. 
ké-: kéve-kételen, kéjén 397. 
kecsege 409. 
/í«/;í/ (istadinmi) 397. 
kegymél- 377. 
kelevéz 596. 
/cflHí 398. 
/íc«y, te'jM/es 398. 
(kényeső 12) 
/ÍÍ!)Í,Í;;Í/ÉZ 399. 
kmiy'ér 400. 
(/ccíV 57.) 
tereVf, /.vyeÁ- 423. 
kert é02: 650. 
tó 405 ; (23, 31, 75) 
keserű 407. 
keszeg 408.; 650. 
keszer «vájó balta» 397. 
kevés 409. 
(/« 31.) 
/cíV/í/o 4U). 
kilencz 606. 
Í!Éí£s I I 2 J , (7, ,27j_31], 
/íjwíi 39!J, 351. 
kocza 413. 
konda, kondás 413 ; (13) 
/íOj)o <(jftgdlmnd» 423. 
korsó 426. 
koponya 429; (31) 
7«wsí (latangei) ííJ^.; 65:1. 
kova 4'15. 
(/co 12). 
köcsög 415. 
MZ 417; (31). 
köh, köhöq- 417 ; (46) 
köhs álé: 6 5 1 ; (28) 
kölyök 419. 
(köntös 96). 
könyök 420: 6 5 1 ; (8, 31). 
/cój), /«)))- 421. 
/íó})eos >sohilferliund» 422. 
A-ör 423. 
(körmed- 58) 
/cóVíí!, /,-óVti% 424; (72) 
köszvém/ 321. 
/có'yci- 398. 
közép 570. 
/ííiZítw á '5ő: 651. 
kuncsorog- 426. 
/cM|)ít «grubo» 427. 
kupa (ihintQi'Gi' aeliiideb 

427:Gbí. 
Imr-héja 302. 
kúra rí 'arkatlan tyúk»8()l. 
kupolya <iwaaaoi'griibG» 

427. 
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kút 386, 651. 
kutak ((zwergii 429. 
kutya aliund)) 430 ; (7, 

35). 
kutya idábiltrára csavart 

o'zók-iaóli;» 289. 
kuvasz 433. 
küllő iispeohti) 300. 
Uh 434. 
lajha 440. 
lajhdr 440. 
lány, langy 441. 
lanyha 44i . 
le 435, [441. 
Icdz-ik ((sohwaoli S6in» 
{lép- 28) 
legény 438: 651. 
légy ((fliegei) 439. 
Wia 440. 
lék 442. 
lenylie 441. 
lepke, lepe 443. 
lependék, lepencsék 443. 
iexáWí/ 441. 
liba 444. 
Zo' 444. 
•ZO7;ÍÍZ- 446. 
lübita 446. 
.Zííí/- 446. 
lohdny (itrage» 441. 

• lok (italebenex 447. 
-lük: hmn-lok 647.-

•{lombik 1). 
lomha 441. 
.loy- 449; (28) 
lúd 449. 
Ziíí/íis 4 ő 0 : 651. 
•lunyha (itrageu 441. 
• lusta 441. 
.Zií/íi, Z2/íí/« 438. [180. 
macza (lacerina cernuai) 
madár 450. 
mag 452. 
magas, magasztal- 453. 
magyar, megyer 454, 499. 
makk 456. • 
.??iamo 457 : 651 ; (31) 
•maszat 518. 
vuddií/ 209. 
-weVi ((bienei) 4 5 8 : 651. 
HicW, mellék, mellett 459. 
méltó 465. 
.(fíiOTíe 96). [460. 
•))íí3n.'i/ «SűliwiegertoehterB 
menny ( ihimmeb 462; 

(22; 27),^ 
.mér-, viérték 463. 

méreg 465; (12, 31, 72). 
mese 525. 
méz 466 ; (40, 72, 80) 
mező 469 ; (28). 
mi 479., 480, 
?««•% 471 ; (31) 
mocsok 472. 
moícj/ (ibacea)) 172. 
moh, mohó 473. 
mórágy »silva» 473. 
mű, műves 474. 
nád 475 ; 261, 363 ; (80). 
nár-méz 476; 350. 
118, nem 477. 
{nedv 35). 
né'/n «gesolileoht», w«;7Z«-

484. 
némber 449. 
WíiWiáí éíSá : 652 ; (83). 
név 483; (23, 40, 44), 
nincs 477, 481, 
nyáj 360, 
nyaláb 485, 
Mí/íírí 486. 
nyereq 487. 
nyíl "477: 651, 
nyolcz 606, 
rá/ifi 489. 
9W/ÍÍ nvurmi) 490. 
o'do?' 493, 
Ottó 492, 
(o/cos 28), 
oldal 140, 
oZi'a.s'- 507, 
ordit- 507. 
07-.'í«a(/ 616 ; (22). 
ostor 494. 
ostormén-fa 495. 
ücs 495;'(81) 
öZ- 128. 
% ü á97: 652, 
ÓV «diener» 497 ; (51) 
ör-háló (tweilaetzi) 500, 
őriz- 498 ; (51) 
ördög 601: 652 ; (23), 
öreg 505, 

ó'?jeq akleiner see)> 503, 
örök 503. [504, 
örököd-ik szunelimeni) 
öröm, örvend SOS: 652, 
ösztörű (ipfalili) 508, 
ösztövér fliaageri) 508; 

(35), 
össze, öszve 509, 
öszvér 510, 
fíz 611: 652, 
özvegy 513 ; (31),' 

{pajtás 28), 
(pajzán 28). 
paklinos,pakulancs<iBa\iíkí. 

zeoken 148. 
{palota 7), 
pára 'scb.wimniliolz))514. 
{parányi 28). 
{párna 28). 
p a r i 516 ; 256. 
paszat 517. ' : [517. 
pegymet, pegyi;et«\ano\nH« 
pej 517. 
pásseí ((Sűlimutzi) 517. 
[peszmeg 28). 
peszmet «mist» 518. 
priczi 166. 
piszok 517. 
pászmát «mist» 518. 
pwwíiy 519. 
pozsár 519. 
pászmát »mistliaiifen»518. 
po'f, ^o'toZ- 2.ö6. 
jíofa, pluta (iflossi) 515. 
potyka 519. 
pöcsik 178. 
pó7c- 421. 
jímiuft 5 1 9 ; (28). 
rabol- 522. 
rapos, rapák «blatternar-

bigii 529. 
ravasz 520 ; 449. 
reg, reg-vei 523. 
9'ég 522. 
j-í^ö, 7'í!j7Ó7.- 524, 
rejt- ((singan» (?) 526. 
rhiűl 526 ; (28). 
renyhe 507. 
re'sz 527. 
r f ee9 527 ; (13). 
reszket- 528. 
í'^í! ő^? : 652 ; (28) 
rezeg- 528. 
(rideg 28). 
ripacs (iblatternarbs)! 529. 
ripat íBohmutzi) 529. 
•?'í-, riad-, rikolt- 530. 
•nia «ganí5)) 444. 
rU/ő 520, 
rJ/ca 521 ; 449 ; (27). 
{rossz 35). [531 
rög (ikraiiklieili (d. tiero)» 
rög (lerd.sclioUei) 531. 
rögtön B31. 
röv, rövid 533. 
rút 534. 
Sa/jt i(salz» 542. 
sár 195. 
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(sátor TI, 31). 
sei B3G. 
séd ((baolii) 530. . 
sekély 197. 
sellő sclmell fliessende 

stolle im flussa» 537. 
sem 481. 
serke 328. 
sete, setye «linkiscli» 190. 
serte 538. 
SÍ7-- «weinen» 530. 
sír 'igi'abn 539. 
sitke ((nádi yerébi) 540. 
ső Őál: 652; (13). 
sordély B44. 
sör, ser 545 ; (35, 62). 
sőreu ((aoipensera öá6. 

652. 
sörény 548. 
suta, sutya ((lmkisoli» 190. 
(sül-, süt- 49). 
sűl, sün (iigel» 650; (35). 
süUő «lucioperoa» 551. 
sütke (lungBseMekt)) 190. 
(sürög- 49) 
száj (ílarmi) 577. 
száj 552; 460. 
(szakad- 48). 
szál (istamm, stoiigol»B54. 
szál (iflossi) 555. 
(szalad- 49). 
száldüh (itiliai) 269. 
{száll 49). 
szár (íhaliD, stengeli) 556. 
szár ((croeeus)) 557. 
(szarosa 36) 
szarv, szaru 557 ; (49, 80). 
szarvas, (diirsoh)) 559 ; 

(49). 
száz 559; (7, 8, 25, 27, 

41,43). 
szed- 562. 
szeder 563. 
széf/, s^ög ínagelu 665. 
szeg, szög ((winksli) 566. 
(szegény 28) 
szejkés (vlz) (isaiienvas-

sori) 543. 
(szék 31) 
szék-só 543. 
szekér 566, 633; (28, 92). 
szemérem 567. 
szén 668: 652. 
szenny 569. 
szép 570 ; (28) 
szer 571; (28, 35, 57). 

(szérdék (dac ooagulatum» 
(szerei- 35). [35). 
szid- B7S. 
.s'̂ jiVí, szik-só 543. 
szil-fa 573, 
,s«?>l ((oberflaclies 574. 
síMi (ií'arbe» 574. 
szirom, szirony iigefárbte 

hauti) 574. ' 
nzirma ((goldfaden» 575. 
szó 575. 
(szoba 81). 
szó', szőke 578. 
szőr 549. 
(wu- 76). 
szunnyad- 581. 
S«M2- 582. 
.?»«,;•, szürke ((graviB 583 ; 

(35). 
szűr ((bauernroek)) 584. 
szűz 584. 
Mj, tájék 586. 
to^'a/c «]iitvány» 586. 
ídk, tákol 586. 
ía7 586; (27). 
ialjJ 587; 570. 
tanács 589. 
tanakod- 589. 
tanít-, tanul- 588. 
ííipZrf 590; (13). 
iar (marba tarja) 590. 
taraj 590; (31). 
[tárkány 12) 
(tárkony 28). 
(ífírt- 28) 
íaí (ladik tatja) .591. 
tavasz 591. 
tó/ir-nap, íciyeíí 593 : (28). 
tegez 594.' 
tó'/í(í«, 596 ; (27). 
tej mi ; (8). 
(tér 31). 
(tóí;;e7,- 7). 
(test 35). 
tctó 599. 
tinó 597. 
ímt, ífeífií- 600. 
titok 601. 
í& 602, 037 ; (2, 3, 8, 25, 

^27, 43, 81). 
tó, tói ((seQ)i 607. 
(torok 74, 96). 
(töhl 31). 
tölriyím. 
tJr (isabeli) 609; (13). 
(íór- 48). 

ííí'/'ti'/í, törke ((pfrieme» 609. 
tor, török «fallstriok» 610, 
törpe 570. 
törvény 610; (13). 
tutaj 515. 
í;í/íí/í 383. 
Ufj (iflnger)) 611. 
ujj (larmol)) 613. 
lín-, unalom 614. 
undok, nndorod-ik 613. 
úr 614. 
üdvöz 363. [649. 
MÍZMÍ-, Í'ÍZM^ ((gyarapodik* 
üli; üdl- (ünnepet) 363. 
üldöz- 128. 
ünnep 303; (23). 
Mrít 105, Ifiö: 045; (13). 
üreg 630; (13). 
M.s't (isilbor)) 240. 
üstök ül7_. 
S.vxo'' 61S7 
üve(i_ 020 ; (27J. . 
•líz- ((frcíilMn))" 6'21. 
űz- ((síeli bogattoiiB 637. 
űz, üz ((gernclii) 215: 

647. 
vaczkor 022. 
(r4(/íy 28). 
vakondok 511. , 
VíÍHí 6 í á 2 ; (7 ) . • : ' : : : : ; : : , ' : , . 
'-•Uftw-,"?);;*!: hat-van, het

ven 605. 
f̂í?', í;t£rfltZ 623 ; (3. 7^ ^7). 

vdrda 024. 
Í;£1/;;'ÍÍ. 624. 
TCS 653 ; (28). [27). 
vásár, vasár-naf-p .627 ; (3, 
vászon 627. 
v^szé"l^K' 
veiuléy 02S. 
vérese 626. 
tv'j'íín 629j, 
i!ii7í"6.3ü.," " [363. 
-í̂ íia, -vöz: id-VBz, üd-vöz 
vezet- 630 ; 270 ; (75). 
vézna 510. 
(•vidék 28). 
W3 653; (40). 
vissza 230. 
m/ct) 631; (27). 
zaj 577. 
ze")!/}- 326. 
^ t ó 632. 
(sisíí/í 7)T ' 
zsiba «gans» 444. 
(zsugori 28). 


