
SZÁMNEVEK AZ URÁLI NYELVEKBEN

Ugor
Obi-ugor

Permi
Magyar

Vogul [manysi]
(szoszvai)

Osztják [hanti]
(suriskári)

Zürjén [komi] Votják [udmurt]

1 egy akwa, akw1 it, ij1 e ̮ťik, e ̮ťi odig
2 kettő, két1 kiti̮γ, kiti̮γ, kit1 kătǝn, kăt1 ki̮k ki̮k
3 három χūrum χulǝm kujim kwiń
4 négy ńila ńăl ńoľ ńi̮ľ
5 öt at wet vit viť
6 hat χōt χut kvajt kwať
7 hét2 sāt lapǝt, (FD) tȧpǝt śiźim śiźi̮m
8 nyolc3 ńollow8 ńijǝl, (V) ńi̮lǝ̑γ14 ke ̮kjami̮s3 ťami̮s3

9 kilenc3,9 ōntǝllow9 jărt-jaŋ, (FD) ări̯oŋ e ̮kmi̮s3 ukmi̮s3

10 tíz14 low jaŋ das14 das14

11 tizenegy4 akwχujplow10 — das-e ̮ťi(k) das odig
†20 húsz χus χus ki̮ź ki̮ź
21 huszonegy4 wāt nopǝl11 akwa — ki̮ź-e ̮ťi(k) ki̮ź odig
30 harminc3 wāt — komi̮n5 kwami̮n5

31 harmicegy naliman nopǝl11 akwa — komi̮n-e̮ťi(k) kwami̮n odig
40 negyven5 naliman5 — ńeľami̮n5 ńi̮ľdon
50 ötven5 atpan5 — veti̮mi̮n5 viťton
60 hatvan5 χōtpan5 — kvajti ̮mi̮n5 kwaťton
70 hetven5 sātlow — śiźim-das śiźi̮mdon
80 nyolcvan5 ńolsāt12 — ke ̮kjami̮s-das ťami̮ston
90 kilencven5 ōntǝlsāt12 — e ̮kmi̮s-das ukmi̮ston

100 száz6 sāt6, jani̮γ-sāt13 sɔt6 śo śu
1000 ezer7 sotǝr7 śŏrǝs7 śurs, ti̮śaća śurs

Megjegyzések:
1 A rövidebb formák jelzői, a hosszabbak állítmányi illetve számolás közbeni használatúak.
2 Ugor ‘7’ < ugr. *θäptз (< *säptз) ‘7’ < ősiráni *sapta ‘7’ < i.eu. *septm̥ ‘7’. A magyar hét szókezdő h-ja

inetimologikus fejlemény a hat ‘6’ analogikus hatására.
3 A magyar ‘30’ -nc utótagja (valamint a ‘9’ -(n)c-je és talán a ‘8’ -c-je) és a permi ‘8’, ‘9’ számnevek -mi̮s

utótagja etimológiailag összefügg (< *mi̮ś ?), és ebben az összetételben ‘10’ jelentésű.
4 A tíz és húsz előtagú összetett számnevekben formailag szuperesszívusz van: huszonegy ‘húszon [felül] egy’.
5 A magyar -van/ven, vogul -man/pan, permi -mi̮n a fgr. *mone ~ *mune ‘egy bizonyos mennyiség, sok’ szó

folytatója (vö. fi. moni ‘sok’, ill. ószláv mъnogъ ‘sok’, óiráni menice ‘gyakori, sűrű, bőséges’).
6 Finnugor ‘100’ < fgr. *śata ‘100’ < óindoárja *śatam ‘100’ < i.eu. *k ̂m ̥tóm ‘100’.
7 A m. ezer, vog. sotǝr, osztj. śŏrǝs, permi śurs együttéléskori átvétel iráni nyelvből, talán az alánból (< *sazra

~ *sarza ~ *säzrä ~ *häzrä ?), vö. oszét ny. ærzæ ‘roppant sok roppant nagy’, alán ’Αζαρίων szn. avesztai
hazaŋrǝm, újperzsa hazār, hezār ‘1000’ (vö. még óind sa-hásram, gör. χείλιοι, χέλιοι ‘1000’).

8 Ugor ‘8’ előtagja < ugr. ńalз ‘8; egy bizonyos mennyiség mókusprémből, szárított halból’ [EWUng.] (bár a
fgr. szerkesztésmódból következően az ugr. ńalз tagra ‘2’ jelentés lenne várható), ugyanakkor vö. vog. ńol,
(KL) ńö ̮l ‘orr, fok’ < *fgr. ńerз ‘orr’ (de ez utóbbi idetartozása erősen kétséges).

9 m. kilenc: kil- ~ kívül tkp. ‘[egy] kivételével 10’; vog. ōntǝllow: ōntǝl ‘oldal’ tkp. ‘oldal (=egy) [kell még]
10[-hez]’, osztj. jărt-jaŋ ‘még [egy kell] 10[-hez]’.

10 A vog. χujp feltehető jelentéséhez talán vö. 11 és lapp ǫk'tâ-nubbĕ-lǫkkai ‘1 a második 10 felé’, ahol nubbĕ a
nub'be ‘második’ genitívusza, a lo ̨kkai pedig a lǫǥe ‘10’ illatívusza; ill. vog. χuji ‘fekszik’, χoli-χuj ‘hajnal’,
χolit(an) ‘másnap, holnap’, χōjtǝl ~ χoľt ‘-ként, módon, módra’.

11 A vog. wāt nopǝl akwa ‘21’ jelentése ‘30 felé 1’, naliman nopǝl akwa ‘31 < 40 felé 1’; vö. vog. nopǝl ‘felé’
névutó.

12 A vog. ‘80’ és ‘90’ számnév a ‘8’, ill. ‘9’ számnévből képződött -low ‘10’ > -sāt ‘100’ végződéscserével.
13 A vog. sāt ‘7’ és sāt ‘100’ homofónia miatt az utóbbi helyett jani̮γ-sāt ‘nagy 100’ kifejezést is használnak.
14 Az ugor ‘10’ számnév megmaradt az osztjákban a (V) ńi̮lǝ̑γ ‘8’ -lǝ̑γ, ill. a ńijǝl ‘8’ -jǝl (< *-lǝj) utótagjában.
15 Magyar tíz és permi das < iráni *daśa < i.eu. *dek ̂m ̥, vö. avesztai dasa, oszét dæs, óind daśa (gör. δέκα) ‘10’.
† Ugor-permi-(mordvin) ‘20’ < fgr. kojćз ‘20’ < ? ur. *koje ‘ember, férfi’ + ur. će ‘ez, (am)az’, mivel egy

embernek húsz ujja van. (Egy fgr. *kuśз ‘20’ szóból és a *kзt mзś ‘2×10’ (< *kakta~käktä ‘2’ + *mi̮ś ‘10’)
összetételből való eredet nem valószínű.)

Rövidítések: (FD) – felső-demjankai (déli) osztják nyelvjárás, (V) – vahi (keleti) osztják nyelvjárás, (KL) –
közép-lozvai (nyugati) vogul nyelvjárás



Mordvin Cseremisz [mari] Lapp [számi]
Erza Moksa keleti (mezei)6 nyugati (hegyi)6 norvéglapp

1 vejke, ve fkä ik, ikte, iktǝ̑t ik, iktǝ(t) o ̨k'tâ ['okːtα]
2 kavto kaftǝ kok, kok(t)ǝ̑t kok, koktǝ(t) guok'te ['g̊̊uǝkːtiˑ]
3 kolmo kolmǝ kum, kumǝ̑t kǝ̑m, kǝ̑mǝ̑t gǫlbmâ ['g̊olb ̥mα]
4 ńiľe ńiľǝ nǝ̑l, nǝ̑lǝ̑t nǝl, nǝlǝt njæl'ljă ['njeεlːlja]
5 veťe veťǝ wi, wizǝ̑t wǝc, wǝzǝt vit'tâ ['vitːtα]
6 koto kotǝ kut, kuδǝ̑t kut, kuδǝ̑t gut'tâ ['g̊utːtα]
7 śiśem śiśǝm šǝ̑m7, šǝ̑mǝ̑t šǝm, šǝmǝt čieǯâ ['ʧjieʤ̊jα]
8 kavkso1 kavksǝ1 kandaš1, kandaše kändäkš1, -kše gavce1 ['g̊aˑvʦiˑ]
9 vejkse1 veJksǝ1 indeš1, indeše ǝnsekš1, ǝnsekše o ̨vgce1 ['oˑvʦiˑ]

10 kemeń2 kemǝń2 lu8 lu8 lo ̨ǥe8 ['loˑγiˑ]
11 kevejkeje3 kefkijǝ3 latik(te)9, latiktǝ̑t luatik9, luatiktǝ(t) o ̨k'tâ-nubbĕ-lǫkkai11

[-ˌnub ̥ːiˌlokːaˑj]
20 komś komś kolo10 koklǝ̑10 guok'te-lǫǥe
21 komśvejkeje3 — {kolo ik/ikte/iktǝ̑t} {koklǝ̑ ik/ikte/iktǝ̑t} o ̨k'tâ-goalmad-lǫk-

kai11 [-ˌg̊oɒlmaˑd-]
30 kolońgemeń kolmǝgemǝń kumlo10 kǝ̑mlǝ̑10 gǫlbmâ-lo ̨ǥe
31 kolońgemeń vejke — {kumlo ik/ikte/iktǝ̑t} {kǝ̑mlǝ̑̑ ik/ikte/iktǝ̑t} (o ̨k'tâ-njæl'ljad-lǫk-

kai11) [-ˌnjeεlːljaˑd-]
40 ńiľeńgemeń ńiľgemǝń nǝ̑lle10 nǝllǝ10 njæl'ljă-lo ̨ǥe
50 veďgemeń veďgemǝń witle10 wǝclǝ10 vit'tâ-lo ̨ǥe
60 kodgemeń kodgemǝń kutlo10 kutlu10 gut'tâ-lǫǥe
70 śiźgemeń śiźgemǝń šǝ̑mlu10 šǝmlu10 čieǯâ-lo ̨ǥe
80 kavskońgemeń kafskǝgemeń kandašlu10 kändäkšlu10 gavce-lǫǥe
90 vejkseńgemeń veJksǝgemeń indešlu10 ǝndekšlu10 o ̨vce-lǫǥe

†100 śado, -śadt4 śado, -śadt šüδö šüδǝ čuođe ['ʧjuǝðiˑ]
‡1000 tišča4,5, ťoža(ń)4 ťožäń tüžem tǝžǝm duhat ['d ̥uhaˑt]

Megjegyzések:
1 A mordvin ‘8’, ‘9’ számok végén a -kse/kso/ksǝ transzlatívuszrag, jelentésük így ‘1, ill. 2 [kell 10-]hez’.

Ugyanez áll a megfelelő cseremisz számnevek -(k)š végződésére (vö. cser. -š(ke/ko/kö), -š(kǝ/kǝ̑) ‘-be, -ra,
-hoz, -vá’ illatívuszrag). Valószínűleg hasonló az eredete a lapp ‘8’, ‘9’ számok -(v)ce végződésének.

2 A mordvin ‘10’-t illetően vö. balti-finn *kümmen, finn kymmenen, észt kümme ‘10’
3 A 11–19 mordvin számok képzése: ke(m)- + ‘1’–‘9’ + (E) -je/ge/vo / (M) -jǝ/gǝ/vǝ képző. Ahol ke(m)- a

kemeń ‘10’ rövidülése és a ke- változat áll ajakhangok (‘1’ és ‘10’) előtt, egyébként pedig a kem-. A kem-
forma előreható k > g, ś > ź zöngésedést okoz a követő számnév első mássalhangzóján. A képző (E) -vo /
(M) -vǝ változata áll a mély hangrendű számnév után, a (E) -ge/(M) -gǝ zöngés hangra végződő után (‘7’), a
(E) -jo / (M) -jǝ egyéb magas hangrendűek után. A (M) -jǝ előtti tag végmagánhangzója i-re vált (ǝ-ról, ill. ä-
ről). A 21–29 számok ugyanígy képződnek, csak az első tag a ke(m)- helyett komś- ‘20’. (A végképző talán
összefügg az (E) -va/ga/ka ‘-n, mentén’ prolatívusszal vagy az (E) -v (-j/ŋ) ‘-be, -ra’ latívusszal.)

4 A mordvin śado ‘100’ összetett számnevekben a többes számú -śadt alakban áll vö. (E) kavtośadt / (M)
kaftǝśadt ‘200’. Ugyanígy van az ezreseknél is, vö. (E) kavto ťožat v. kavto tiščat ‘2000’.

5 Erza-mordvin tišča < orosz тысяча ‘1000’ (új átvétel, a régihez vö. ‡ megjegyzés).
6 Az 1–9 (11–19) cseremisz számnevek rövidebb formái jelzőként, a hosszabbak egyéb funkcióban haszná-

latosak (egyes hosszabb formáknak vannak kettős alakjai, így: (K) -ǝ̑t ~ -tǝ̑t, ill. (N) -tǝ ~ -tǝt).
7 A ‘7’ számnév vjatkai alnyelvjárásban (vjatkai-ufai nyelvjárás, keleti dialektus) šǝ̑šǝ̑m és šišim.
8 A cseremisz és lapp ‘10’-et illetően vö. vogul low, osztják -lǝ̑γ, -jǝl (< *-lǝj) < ? fgr *loβз ~ *loγз ‘10’.
9 A 11–19 cseremisz számok képzése: (K) lat- / (N) luat- + ‘1’–‘10’, ahol az előtag a lu ‘10’ számnév és az

-at/ ät ‘és’ partikula kapcsolata.
10 A cseremisz 20–90 a ‘1’–‘9’ számnevek és a lu ‘10’ kapcsolata (a 20 is!), ez utóbbi magánhangzója egyes

számnevekben illeszkedik.
11 A lapp o ̨k'tâ-nubbĕ-lǫkkai ‘11’ jelentése tkp. ‘1 a második 10 felé’, ahol nubbĕ a nub'be ‘második’

genitívusza, a lo ̨kkai pedig a lǫǥe ‘10’ illatívusza. A 21–29 esetén a második tag goalmad ‘3. (nom.-acc.-
gen.’ (? ill. 31–39: njæl'ljad ‘4.’, 41–49: viđâd ‘5.’, 51–59: guđâd ‘6.’, 61–69: čič'čid ‘7.’, 71–79: gavcad
‘8.’, 81–89: ǫvcad ‘9.’, valamint 91–99: talán lo ̨ǥad ‘10.’)

† Finnugor ‘100’ < fgr. *śata ‘100’ < óárja *śatam ‘100’ < i.eu. *k ̂m ̥tóm ‘100’.
‡ A lapp (ill. mordvin, cseremisz) ‘1000’-et illetően vö. balti-finn tuhat ‘1000’ < balti-szláv *tuʔsonti- <

ősgerm. *þūs-hundi ‘1000’, pl. litván tūkstantis, lett tūkstotis, ószláv tysęšti ~ tyso ̨šti, or. тысяча.

Rövidítések: (E) – erza-mordvin, (M) – moksa-mordvin, (K) – keleti cseremisz, (N) – nyugati cseremisz



Déli balti-finn Északi balti-finn
Észt Lív Vót Finn Karjalai Vepsze

1 üks ikš ühs yksi ükśi ükś
2 kaks kakš kahs kaksi kakši kakś
3 kolm kuolm ke ̮lme ̮D, ke ̮m-1 kolme kolme kuume
4 neli nēļa nellä neljä ńeľľä ńeľľ
5 viis vīž vīZ viisi viiźi iž
6 kuus kūž kūZ kuusi kuwži kuź
7 seitse seis seitsē seitsemän šeiččimen śičeme

†8 kaheksa kōdõks kahe̮sā kahdeksan kahekšan kahesa
†9 üheksa īdõks ühesä̅ yhdeksän ühekšän ühesa

‡10 kümme kim čümmē kymmenen kümmenen k ́ümńe
¶11 üksteist(kümmend) — {ükste ̮šše ̮me ̮tta} yksitoista — —
20 kakskümmend — kahčümettä kaksikümmentä — —
21 kakskümmend üks — — kaksikümmentäyksi — —
30 kolmkümmend — ke̮mčümettä kolmekümmentä — —
31 kolmkümmend üks — — kolmekümmentäyksi — —
40 nelikümmend — nelläčümettä neljäkümmentä — —
50 viiskümmend — {vīščümettä} viisikümmentä — —
60 kuuskümmend — kūščümettä kuusikümmentä — —
70 seitsekümmend — seitsēčümettä seitsemänkümmentä — —
80 kaheksakümmend — kahe̮sāčümettä kahdeksankümmentä — —
90 üheksakümmend — {ühesä ̅čümettä} yhdeksankümmentä — —

§100 sada — sata sata — —
#1000 tuhat — tuhaD tuhat — —

Megjegyzések:
† A balti-finn ‘8’, ‘9’ számok végén a -ks(a(n)), -kšan, -s(a/ā) toldalék a -ks(i), -kši transzlatívusz-

(instrumentális)-raggal van összefüggésben, jelentésük így ‘1, ill. 2 [kell 10-]hez’.
‡ Talán a szölkup köt ‘10’ megfelelője rejtezik a balti-finn *kümmen- < ? *kзt mзn(з) számnév előtagjában,

míg az utótag talán a protofinnugor *mone ~ *mune ‘sok, bizonyos mennyiség’ szóval (> fi. moni ‘sok’, m.
hatvan ‘60 = 6×10’) azonos.

¶ A 11–19 számnevekben a finn -toista, az észt -teist stb. a megfelelő ‘második’ jelentésű sorszámnév (finn
toinen, észt teine, vót te̮ine ̮) genitívusza. A vótban ezután még a -me ̮tta-vá kontrahálódott čümettä tag áll,
amely a čümmē ‘10’ szó partitívusza. Ez utóbbi elem az észtben is megvan -kümmend formában, de
nominatívuszban nem használják (ragozni úgy ragozzák, mint a kümme formát); a finnből viszont lekopott.
A szerkezet jelentése így ‘1–9 a második [10]-ből’. Vö. hasonló lapp o ̨k'tâ-nubbĕ-lǫkkai ’11 = 1 a második
10 felé’. (N.B. A vótban a -te ̮šše ̮me ̮tta az előtag végmagánhangzójának rövidülését, ill. a végmássalhangzó
fortiszosodását/zöngétlenedését okozza, pl. kūste ̮šše ̮me ̮tta ‘16’, ill. seitsete ̮šše ̮me ̮tta ‘17’.)

§ Finnugor ‘100’ < fgr. *śata ‘100’ < óindoárja *śatam ‘100’ < i.eu. *k ̂m ̥tóm ‘100’.
# A balti-finn tuhat (és volgai-finn ťožäń ~ tüžem stb.) ‘1000’ < *tušänt < balti-szláv *tuʔsonti- < ősgerm.

*þūs-hundi ‘1000’, pl. litván tūkstantis, lett tūkstotis, ószláv tysęšti ~ tyso ̨šti, or. тысяча.
1 A vót ke ̮lme ̮D ‘3’ összetett számnevekben rövid ke ̮m- formában szerepel, pl. ke ̮mte ̮šše ̮me ̮tta ‘13’, ke ̮mčümettä

‘30’

A finnen és az észten kívül a lív adatok sem az uralisztikában használt átírásban, hanem saját – az észt és lett
ortográfián alapuló – helyesírással állnak; az itt előforduló betűk hangértékei: ļ – ľ [lj], õ – e ̮ [ɤ].



Északi szamojéd Déli szamojéd
Nyenyec (tundrai)
[jurák-szamojéd]

Enyec
[jenyiszeji-szamojéd]

Nganaszan
[tavgi-szamojéd]

Szölkup (északi)
[osztják-szamojéd]

1 ŋobʔ, ŋopoj ŋoʔʔ ŋuʔǝiʔ, ŋuʔǝj ukki̮r, okki ̮r
†2 śiďe side śiti šitti̮
3 ńāxarʔ, ńārʔ néxuʔ nagür nå̅qi̮r, nåqi̮r
4 ťet tεto ťetǝ tētti̮
5 samľaŋk, sambľaŋk soboreggo, saborga sǝŋhǝľaŋkǝ sompi̮la
6 matʔ mottúʔʔ matüʔ mukti̮t
7 śiʔiw sew śajbǝ seľči̮, sēľči̮, sēľč
8 — sidiʔoto śitiδǝtǝ šitti̮ čäŋ(ki̮ti̮ľ) köt3

9 — nêsâ ŋamiaťümǝ ukki̮r čäŋ(ki̮ti̮ľ) köt3

‡10 jūʔ, jūd-; lūcaʔ jūʔ b ́iwʔʔ biiʔ köt
11 jūkad wata ŋobʔ1 — — ukki ̮r ke ̮ľ köt
15 samľaŋk jaŋkańa2 — — —
16 jūkad wata mat?1 — — —
20 śiďe juʔ — — šitti̮sar
30 — — — nassar
40 — — — tēsar
50 — — — sompi̮lasar
60 — — — mukti̮ssar, muksar
70 — — — seľčsar
80 — — — šitti̮sar čäŋki̮ti̮ľ tot3

90 — — — köt čäŋki̮ti̮ľ tot3

100 jurʔ juʔ ďir tot
1000 jonarʔ — — köt tot

Megjegyzések:
1 nyenyec jūkad wata ŋobʔ/matʔ ‘tkp. tízen felül egy/hat’: abl. + wata ‘fölösleges, szabad; vmin fölül lévő’.
2 nyenyec samľaŋk jaŋkańa ‘tkp. öt külön’: jaŋkańa ‘külön, elkülönült, tizen-’. [Nem tudni szabadon felcserélhető-e az

előző szerkesztésmóddal, pl. *jūkad wata samľaŋk, ill. *ŋobʔ/matʔ jaŋkańa]
3 szölkup čäŋki̮ti̮ľ, čäŋ ‘hiányzó’ <: čä ̅ŋki(qo) ‘nincs neki; hiányzik’
† A szamojéd ‘kettő’ jelentésű számnevek (a fentieken kívül ld. még tajgi kidde, egyéb szölkup sitte, kamassz

šide) talán összevethető a protofinnugor *kakta ~ *käktä ‘2’ etimonnal, illetve a jukagir(?) kiji- ‘2’ és
korják(?) kaša, hitta- ‘2’ számnévvel [EWUng.]

‡ A szamojéd ‘tíz’ jelentésű számnevek közül a nyenyec jūʔ (jūd-), jut, enyec b ́iwʔʔ, nganaszan biiʔ, kojbál bet
összefügghet a protofinnugor *βitte ‘5’ számnévvel, feltételezve, hogy az uráli egység korában az etimon
jelentése kb. ‘sok, nagy mennyiség’ lehetett [Sadovszky]. Talán a szölkup köt ‘10’ megfelelője rejtezik a balti-
finn *kümmen- (finn kymmenen, észt kümme) < ? *kзt mзn(з) számnév előtagjában, míg az utótag talán a
protofinnugor *mone ~ *mune ‘sok, bizonyos mennyiség’ szóval (> fi. moni ‘sok’, m. hatvan ‘60 = 6×10’)
azonos. (Illetve a szölkup köt ‘10’ esetleg párhuzamba állítható a ket qūś ‘10’ szóval. Kapcsolatra utal a kettel
az, hogy uráli minta szerint képzi a ‘8’ és ’9’ számneveket: ket i̮ńäm bǝńsaŋ qūś ‘8 = 2 “híján” 10’, quśäm
bǝńsaŋ qūś ‘9 = 1 “híján” 10’) [saját].


