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eravan (o) hasznára lenni, 
kelleni: eravi W. 

eíaviks kellő, illő W. 
erendan (3.-i) hivalkodni, rest 

lenni (Szind.J R. 
er^a, (pl. -at) erza (-mordvin) R.; 

* eráa. 
er^ava erza (-mordvin) no. R. 

*erdeksiían, erdekstan eskildözhi, 
káromkodni W. 

* efiían elkényeztetni W. 
érdas sarR., ardas A.; * rudas, 

erdazu sáros R.; *rudazov R. 
erdazjan, erdaskedan megsáro-

sodni R., ardasian A.; * ru-
daskadan W. 

erdazjaftan, erdaskefían besá-
rosítani R.; ardasiaftan A.; 
* rudaskavtan W. 

ernan (3.-aj) dörmögni, morogni 
(kutya) R.; *arnan. 

érnésan (fr.) R. 
ernazevan (inch.) R.; *arnuze-

van R. 
örvii (pí. -at) WÖ, feleség (ervaks 

raol'an férjhez menni) R., er-
vá A.; * urva meny R.; orva, 
orva, feleség, meny W. 

tjrviina menyasszony, meny R-
ervana A. 

odirva menyecske, ifjasszony R. 
ervaftéma nőtelen, özvegy em

ber R. 
* urvaFa t?ö/e'Z R. 
ervájan megnősülni A.; * ur-

vakstan, urvaksían W. 
ervajaftan megházasítani (fér

fit) A., érvájaftf házas, nős 
NYELYT. KÖZLEMÉNYÜK. V, 

R; *urvakstan W., urvaks-
toz házas R. 

* ie, i év: od i újév W. 
* ien éves: ve (kavto stb.) ien 

egy (két stb.) éves W.; ijeií 
R. 

* iknan zokogni W. 
inksa, -nksa (postp.) -ért, végett 

(p.o. menni) A. R. (Mi kifo
gás lehet ezen postpositio el
len, melynek alapszava inga 
volna, l. fentebb a 124. la
pon). 

ingei előrész, pars antica: kud-i. 
előhúz,pitvar, ingeieta eleje R. 

ingela elül, előtt; *ikele W. 
ingeli előre, elé; *ikele, ike-

lev előre: ikele-pelev ezen
túl, jövőben W.; ikelej E,IŐ. 

ingeldli elülről, elől; * ikeHe 
w. 

ingeiga előtt el R.; *ikefga előtt 
el; előre, elül W. 

ingelsa előtt, ingels elé, ingelsta 
elöl A. 

ingi'lce előbbi, elülső A.; *ikeTce 
első, legöregebbik W. 

* ikelks elő, elülső: i. pilge elül
ső láb, kud-i. pitvar W. , 
ikelkse eleje R. 

ickezii messze. 
ickezi messzire. 
iékezdá messziről. 

ickél ereszték (a ruhán) R. 
icT gyermek R.; id, ed A.; * üed', 

ajed R., eecT W. 
edna, idna (dim.) A.; * ajedna 

R., ejftne E, i-> 
11 
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*ejkaks gyermek ( = eec£-kak§, 
uö.ejdist-kaksost gyermekük 
E,i.) 

*idan megmenteni, megváltani. W. 
isak tegnap R., iáak A. 0.; * isak 

W. 
isakeii tegnapi R.; *isakonW. 

*ista úgy, isfamo olyan, l. sá alatt: 
stak, staná, stama. 

* istovtan (o) elfelejteni; nem ven
ni számba W. 

* iziían meggyőzni. 
* ine nagy: in-azoro király, csá

szár • ine ved tenger W. 
inence , inecks legnagyobbik, 

legöregebbik, legelőkelőbb W. 
inizi (pl. -iht) málna; * inzej R., 

ingej W. 
iniziks, inizinutks málna-sze-

dtrj R., iniziks A.; * in-
gejks W. 

Í115Í (pl. -iht) vendég; * inze. 
inza (pl. -at) pók R., inga A.; *un-

áa pók R., unza bogár W. 
inzan (ingán) kotf pókháló. 

ingán (3.-aj) boronálni R., inzan 
A.; * izan (a), 

incsan (fr.) R. 
ingatna borona R,, inzáma A.; 

*izat (pZ.J R., iza W. 
ingedan (3. -i) gyalulni R. f ingi-

dan A-; * inzidan R., ing-
zedan W. 

incks (inclks) gyalu R., in^iks 
gyalu-forgács A.; * inks 
gyalu R., ingz W. 

inder szulák (Lonicera caprifo-
lium) A. 

ZLESEK. 111. 

indrau denevér A. 
ifká egy, l. fka. 
ivala (igy nevezik anénének gyer

mekeit annak hnga gyerme
kei) R. 

ivaka az iv'álsi-nek neje R. 
imán (3. -aj) veszni, elveszni ; *jo-

man (a), 
imsan (fr.); * jomsan, jomsiks-

nan W. 
* jomavks elveszés, elvesztege

ti W. 
imaftan veszteni. elveszíteni ; 

* jornaftan R., jomavtan, jo-
mavtl'an W. 

imafáan (fr.) ; * jomavnan (o) 
elvesztegetni, pazarolni W. 

imis bogyó A. 
*imbiíav /. melav. 
iridan megrészegedni A..; *iridan, 

iridikfiáan W. 
iritsta részeg A., i: étsta R.; ere

déi; W.; iridi részeges} iszá
kos W. 

*irid'me részegség, részegeske-
dés W. 

irefcan megrészegíteni; elkábí
tani (ütéssel) R.; *iritt'anR. 

irdes oldalborda R., irdes A.; * ir
des R , irdis W. 

i. pakar hátgtrincz R. 
*ila szokás (mos, consuetudo) W. 
*iía (tagadósí'óigetÖ. az impera

tivus és optativusban): iía 
(egy. 2., imp.), ifado (több. 
2.); iíazan (opf.). 

ilá más, idegen: i. loman idegen 
ember R., ila A.; * lia W. 
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ilak3 másképen , különben A.; 
* liaks W. 

* lián idegen W. 
ilat eat (vesper). 

iládinda estve (vesperi) A. 
iEadan (3. -1) maradni, megmarad

ni R., iladan A.; * liadan (o) 
W. 

iíatksnan (fr.) R. 
ifatks maradék R.; * liatks W. 

ifanas len Rv ilanas A.; * ifanas, 
lianas R., lianas W. 

ileáan föltorlódni, megszáradni 
R.; * ilisöan R. 

ilesífan föltörülni, megszáríta
ni R. 

ili (pl.-iht) vessző; *ileve, jolo 
R., ilev W. E, is 

* ilisan inteni R. 
* iliscan (mt.) R., neki huzal-

kodni E, 8. 
* il^an (a) elájulni W. 
* ilvidan l. albádan. 
* oj stb., l. vaj. 
* ojme sib., I. vajmá. 
* ojmikstan esküdni R. 
* onks mérték W , I. unkstan. 
* ongan (a) ugatni. 

* on gazé van (inch.) R. 
oca nagy bátya (az atyának báty

ja) R. 
ocu nagy R., ocu, ocu A.: oc-azír 

király, császár ; ocu si hús
vét A. 

ocka (pl. -kt) tekríó R.; *oökoR., 
ocka, ockiae (dim.) W. 

o§ város; * os. 
* osonce városbeli, polgár W. 

oáa (pl. -at) ruha-ujj; * oza. 
* ozo sárgakór W. 
ózna (pl. -at) gyöngy R., áuvan-

oznat üveg-gyöngyök A. 
od új, fiatal; * od. 

od-alá mostoha atya R.} od-ala 
A.; * od-tet'a R., odit'ama W. 

od-ava mostoha anya ; * od-ava 
R., od-avaoia W. 

odavan mostoha fiú (a második 
nejétől) R. 

od-inga fiatal korában, ifjanta, 
od-ingsta fiatal korától fog
va A. ; * od pinge fiatal kor 
W. 

* odarvas újhold W. 
odu, odsta újra, újból A.; *odov 

W. 
* od'ilgadan megújulni, meg

ifjodni W. 
* odi'lgavtan megújítani f meg-

ifjítani W. 
odar tögy (euter) ; * odar. 
osal rossz ; rút R.; osa!, ozal rossz, 

nyomorú, szerencsétlen A. 
osalsta rosszul A. 
osalgedan megrosszabbúlni R. 

ozan (3.-aj) leülni; *ozan (a), 
ozsan (fr.) R.; * ojsan E, 13. 
ozama ülés, ülőhely R.; * ozamo. 
vast-ozaj helyettes (a ki a ha

lotti ünnepen a halottnak 
képét viseli) R. 

ozaftan ültetni; *ozaftan R., 
ozavtan, ozavtlan W. 

ozafnan (fr.). 
ozadan ülni A.; *ozadan (o) W. 

* ozaz veréb, kant o. kenderike W. 
11* 
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ozéndan (3. -i) imádkozni; * oz-
nan (o) R., imádkozni, gyón-

ozenksúan (fr.) R. [ni W. 
ozíks imádság : jurt o., kaldas 

o. , neska-perá o. a házat, a 
marhát, améheket illetöimád-
ság R. 5 * osks R., ozks ál
dozat W. 

*oznomo imádság, oznovks 
imádság, áldozat W. 

on álom (somnium) ; * on. 
on najan álmot látni, álmodni. 

opária (pl. -at) langyos R.; * opá
ria R. 

* obodo keréktalp W. 
ofta (pl oftt) medve; * ofto R., 

ovto W . E . 
ov vö; sógor (nővérnek férje) R.; 
ovs, öves kantár R. [vö A. 

ovstan (3. -aj) fölkantározni R.: 
* onkstan R. 

ovsiían (fr.) R. 
oma más A. , omo (omo berogu; 

om-siri) M, í ; *ombo másik 
(vejke pe — ombo pe) E,2. 

oniece, ombece másik, második 
R.,omiceA.; *omboceW.E. 

* ombocede másodszor W. E. 
ombi't holnapután A. 

or suba. 
orara összejövetel, falugyűlés. 
orgat (pl.) seprű (faex) ; * orgat. 
* orgocfan, orgofan eleredni, meg

szaladni, l. vorged'an. 
orgaldan öblíteni A. 
* orsan fölölteni, fölvenni (ruhát), 

Öltözni R. E, iá., orcán (a) W. 
— v.ö. §can. 

* orcámo ruha W. 
* orsaftan fölölteni, öltöztetni 

R., orcavtan W. 
orza, orga (pl. -at) él (acies), éles, 

hegyes ; éles eszű R.; éles A. 
orgalgedan élesedni R., org,a-

raan A. 
orijalgeftan élesíteni, hegyesí-

teni R., or^aptan A. 
* ortan (o), ortl'an dobni, hajigál

ni, elvetni, szórniW., I. joran. 
* ordafan (a) megbocsátani W. 
* orma betegség, l. urma. 
* ormaso dühös, örült R. 

* ormaskadan megdühödni R. 
* ormaskaían (fr.) R. 

ola (pl. -at) halovány R. 
o'an (3.-aj) haloványodni. 
olaf haloványúlt, halovány. 

olan (3.-aj) rest, hanyag lenni R. 
* olgo szalmaszál. 

*olk (pl.) szalma R. 
olga (pl. olkt) rúd, jjőzna. 

olgana (dim.) R., olg'ina A. 
* uksan oldani, l. juksan. 
uksendan (3. -í) okádni R., uksen-

dan pökni A.; * uksnan o-
* ukska darázs. [kádni. 
* ukvat (pl.) vas, a melylyel fa

zekat a kemenczébbl kihúz
nak W. 

uj velő; * ucTeme R., udime (pia 
( u. agyvelő) W. 

uján (3. ui) úszni; *ujan (e) R., 
itszni, hajon járni W. 

ujencían (fr.) R. M., uindan A.: 
* uksnan R., ujnan W.; uks-
noksnan E, is. 
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uiftan úsztatni A.; *ujevtan W. 
unks gyökér ; * undoks E, 13., un

dok ske (dim.) E, is. 
unkstan (3.-aj) mérni, mérlegelni 

R, ungstan A.; *onkstan (a). 
unksnan (fr.) R; * onkslan W. 
unkstama (pl. -at) mérték R.; 
* onkstarao R.; onks , onksta-

uca (pl. -at) juh. [rao W. 
ucan (3. -i) várni; * ucan (o). 

ucsan (fr.) R. 
uces olcsó R., ucis, uöis A. 

uceziksteman olcsóbbá lenniR. 
uSa külső oldalf kunt való, küls'ó; 

* uso W. 
usesa kiint, kivlil R., us'ísa A.; 

*usoso W. 
usu ki, kivé ; * usov W. 
usesta kívülről R., usista A. 
uséva kivlil el R. , usíva A.; 

*usova W. 
* usoson, usovon külső W. 

usédan (3.-'i) elkezdeni, megkez
deni R., usi'dan A.; * usudan 
R., usodan (o) W. 

usélksnan (fr.) R; *uáuíanR. 
usetf megkezdett (kenyér) R. 
* iTodovan kezdődni W. 
* usodmo kezdet, eredet, alap 

W. 
* usodovtan == usodan W. 

ustan (3.-i) fílteni; * ustan (o). 
usnan (fr.) R. 

uster iharfa R., usti'r A.; * ukstor 
R., ukstura W. 

uza szöglet A. 
utéin éléskamara R., utím A.; 

* utomo W. 

udan (3.-'i) aludni; * udan (o). 
utsan (fr.) R. 
udi (pl. -iht) alvó, aluszékony 

R.; * udomov, udiéa R. 
udoma, udom álom (udomaze 

sas álmos vagyok) R.; *udo-
mo. 

udim-vasta alvóhely A.; * udo-
mo tarka W. 

* udovtan elaltatni, lecsitítani 
W. 

* udalo hátulsó rész, hátul való, 
l ftal. 

uderan, vaderan (3. -aj) simogat
ni, czirogatni R. : *sudran, 
vadesan (meg : fésülni) R. 

uderdan (3. -aj) egyszer megsi
mítani R,; *udird'an R , ucur-
dan (a) simogatni W. 

* ucurdavan hozzá súrlódni W. 
usan megrakni A. 

usf rakomány, teher A. 
uskan (3.-i) húzni; (szekerén, lo

von) vinni; * uskan (o). 
usksan (fr.); * usksan. 
* uske drót W. E. 12., ved uske 

hullám W. 
* uskur-uskur v. uskur-naskur 

(jakan) tetszés szerint (jár
ni) E, e. 

* uskula fölös, növekedés, kamat; 
sok W. 

* uskulan fölös, fölösleg való 
W. 

* uskuldan (0) bővölködni va
lamiben W. 

uzér fejsze R., uzír A.; *uzereR., 
uzere, uzef W., uzerE,is. 
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unan (3, aj) csorogni, csörögni, 
(víz) ; turbékolni R.; * uv-
nanR. 

unda (pl. untt) odu, faodu R.; 
* undo R. E.; umar u. alma
fa R. 

undu odvas ; * undov R. E,i5.. 
odvas fa W. 

*unza bogár W., I. inza. 
ufan fújni A. 
ufkstan (3.-'i) sóhajtani, lihegni ; 

* ukstan (a) sóhajtani W. 
uvan (3. -aj) ugatni; * avan (a) 

W. 
uvsan (fr.) R. • 
uvazevan (inch.) R. 

urna (pl. -at) szántóföld, telek R.; 
umá A.; * urna. 

* uinaí alma, bogyó, l. mar. 
* umok régen, umoksto régóta W. 
umbrav (valami ennivaló fű) R., 

umbrau medve-topsír A.; *um-
rav, umbura sos&a W. 

* ur evei, evetke R.; uro e«eí; &o-
^e'&a ; kelés W. 

ura szolga, rab 0.; * ura W. 
* uren szolgáló, rabnő W. 

*urabej : u. nalksan pálczákat ha
jigálni, játszani W. 

* uras sógorné W., urakaj (voc.) 
menyecske E, 3. u. 

urés árva R., urís-íd (árva </í/er-
7?ie&) A.; * uros. 

urés kan, vadkan R.. uris herélt 
kandisznó A.; * ruzej W. 

urkédan ordítani R., urkadan Av 

urokodan M.; * urnán (o). 
urkétksiían (fr.) R. 

urta nyáj 0 . 
! urna (pl. -ríat) árr ; * uro. 
I urfkasa keserű A. 

* uf va l. érva. 
urma, érma (pl. -at) betegség, fá

jás, görcs R.; urmá betegség 
A.; * orma. 

pek u. hasfájás, prá u. fejfá
jás stb. R. 

urmav beteg R.; * ormav R., or-
mav, orov W. 

* ormalgadan, orrnalgafan meg
betegedni W. 

urmac a mordvin nöing szegélyé
nek elején való rövid hasí-
ték A. 

ula áll (mentum) ( = ulal ?) R.; 
ul, ul-al áll A.; * ulo. 

ula-pelks állkapcza R. 
ula (pl. -et) szürke R. 
ulan lenni (esse, féri); * uían, uf-

lían lenni, történni W. 
ulendan (fr.) A. $ * ul'áan W. 
* uínez , uliks, ufme (uiima) 

történet, esemény W. 
ulav fris ló, elbfogat R.; * ulavt 

(pl.) elöfogatW. 
ulhka, ulhkená a minap R. 
ufma (pl. -et) horog R, ulma, ul-

mána (dim.) A.; * uíma W. 
ulman horgászni A. 

-ka, -ka (-ga, -ga), -vik is ; *-gak, 
-jak. 

kakán (3.-aj) szükségét végezni 
(cacare) ; * kakán (a), 

kaksan (fr.) R. 
* ksks gyermek, l. id alatt ej-kaks 

( = ejd'-kaks). 
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kagan (3.-aj), kagnan (3.-aj), ke-
gakslan (3.-i) gágogni R. 5 
*gagan R., gagaksTan W. 

kagét papiros R., gagít A. 
ka j : pan^am-gaj hangyaboly Rv 

pan^am-kajas A. 
kaj : kaj-tu amoda A., gaj-sa am

az O. 
kaján (3.-aj) ontani, szórni, vetni, 

levetni, eleibe tenni • * kaján 
(a), 

kajsan (fr.) R.; * kajsan R. 
selmá-kajan irigyelni A. 
kajama (pl. -at) vetéld'R.; * ka* 

jamo. 
* kajavt adó W. 

' * kajavtan levetkőztetni W. 
* kaján (e) kikelni (vetés) W. 
* kajgan, kajgsan (fr.J hangozni 

W.: kajgomo hang, hang-
zasW. 

kajgi hangos, hangzatos; * kaj-
tevW. 

kajgiríásta hangosan R. 
* kajatan lármázni (?) E, 12. 
* kajatudan hírtelen hangozni, 

fülhez ütődni (hang) E, 5. 
kajsan kikarimázni A., szegélyezni 

M. 
* kajniak gyümölcscsel meghintett 

fánkW. 
* kacan (a) füstölni, füstölÖgniW. 

kacam füst R. A.; kacama füs
tös R.; * kacamo füst, füstös 
R., füst W. 

kacaminna/í/írf böl való, füst- A. 
kacaman megfüstösödni R. 
kacadan (3/i) füstölögni R.; 

* kacadan Rv füstölögni, bü-
zölögni W. 

kacaftan/f/síöí csinálni, befüs-
títeni. 

kacakadan megfüstösödni W. 
kacakavtan, kacakaviían/ws-

íöí csinálni, befüstíteni W. 
* kactomo , kastodo kályha, sütő 

kemencze W. 
* kac- langa kályha teteje (alvó

hely) W. 
kasán csökönyös (ló). 
kaskiman elrekedni A. 

kaski'mf rekedt A. 
kaskípían rekedtséget okozni A. 

kasterdan (3.-i) suhognilü.', * kas-
turdan R. 

af kasterd'i meg sem mukkan, 
hallgat R. 

* kazi szegény W. 
kazga kender-seprű (kipréselt ken

dermag) R. 
* kazvarks hörcsök W. 
kaí (p) : k.-kia valaki, k.-mez va

lami stb. A., k.-kodama va
lamely M.; * kot, kos akár, 
bár, nohaW. 

kata (pl. -ét) macska; * katka ((>). 
* kata bak, kecskebak W. 
katiían kotolni, kotyogni A. 
kadan (3.-i) hagyni, elhagyni; *ka-

dan (o) R., hagyni, elhagyni, 
megbocsátani, elmulasztani 
W . : kadomo elengedés W. 

kadéndan (fr.); *kadnan (0) 
W. 

katftan elhagyatni; elszoktatni 
(gyermeket) R.; * kattan R. 
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katfnan (fr.) R. 
*kaduvan megmaradni, hátra

maradni R., kadovan, kad-
novan : udalov k. hátrama
radni W. 

* kadovka maradék R.; kadov 
(kadv) W. 

kasán (3.-i) nöiti, növekedni- '"ka
sán (o). 

kas'fma: k. vasta születöhely, 
hely a hol valami nőtt A.; 
* kasmo növés • növény ; fej
tető W. 

* kasi' növény, plánta W. 
ka*'íftan , kasuftan növeszteni, 

termeszteni A. , kasftan na
gyobbítani R. 

kazán ajándékozni R., kasán A., 
* kazán , kastan R., kazán 
adni, ajándékozni, jutaImaz-
ni W. 

kazendan (fr.) R., kasendan 
A.; *kaznan. 

* kazná (fi. -net) ajándék R., 
kasnaA.;*kazneR.,kazmcW. 

kazama (pl. -pt, v. -met) durva, 
szigorú R,; * kazamo R. 

* kan^anio térdhajlás W. 
kan3an szomorkodni, gyászolni A. 
kaiítf kender R.; * kant. 

kaiit-sor kendermag. 
kanda ledőlt, széltőrte fa (az er

dőben), tönk ; * kando. 
* kando-laz koporsó W., kan-

dolast (pl.) R., I. lazán alatt 
laz, laz'iks. 

kandan (3.-'i) hordani, vinni ; 
* kandan (o). 

kaiían , kannán (fr.); * kai'ian 
R., kandián W. 

kantf teher, poggyász ; * kando 
R, kandíeme W. 

* kandoz telehordott f ielefúti 
(hóval — út) R. 

* kandika kis facsészé W. 
kandér porczogó (v.ö. sandér) R.; 

* kanoro R. 
pali kandér szúrok R., pali-

gand'ír kén Aj * pali' kandal 
kén W. 

kapa asztag • * kopna (Q) R., ko-
puna (p) W. 

kapian, kapijan (3.-i) bekapni, 
falni R. 

kapedan (3.-i) (mt.) R.; * ka-
pud'an megkapni, megfogni 
R E , s. 

* kapsan (a) sietni: kapsaz sietős, 
kapsamo sietség W. 

kafta két, kettő A. O.; * kavto W. 
kafinek, kafi'nentt, kafinest mi, 

ti, ők ketten (vagy: kettőnk 
kettőtök, kettejük) A,; * kav-
tonek, kavtonenk, kavtoncsk 
(kavonek, kavonenk, kavo-
nesk) W. 

kaftin kafta két-két, kettenként 
A. 

kaftuva ketté, kétfelé A.; *kav-
tova W. 

kaf kst kétszer A. 0.; * kavst, 
kavkst W. 

kaftinsa kettős A. 
kaftas, pl. kaftast ikrek. 

kaf ksa nyolcz A.; * kavkso W. 
kaf ksuva nyolcz felé A. 
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kafksice nyolczadik A.; * kav-
ksoce W. 

kafksagemen vyolczvan A.; 
* kavksorigámen W. 

kav szénás pajta A. 
* kavanan (a), kavaúavtan tisz

tességgel fogadni, megvendé
gelni W. 

kíf*al kánya ; * kával. 
kaver jporezogó R.; * kavore (kad 

kavoret kéztő W.). 
kavs korsó, kavská (dim.) A. 
kavlal (kavel-al) hónalja. 
kamaks zápfog (dens moláris) R.; 

* kamaks R. 
kamcáv bőrbetegség, melyet ége

téssel gyógyítanak R. 
karabras nyereg ; * krambás W. 
kar hársbocskor ; * kar. 

karks bocskorszíj. 
karsan lábravalót fölvenni A.; 

* karsan, karsnan : karseme 
lábravaló W. 

* karas hátgerincz E, 7. 
karán (3.-aj) vagdalni, csipked

ni (madár az orrával), ka
parni R.; * karán R. 

karsan (fr.) R. 
karú légy (muscaj ; * karvo. 
* karéj : k. lisme fekete ló. 
karks öv, vékony derék-öv R. 5 

* karks R., kafks öv (az ing 
fölött) $ harisnyakötő, mad
zag W. 

karksan (3.-aj) övedzeni R.; 
* karksan R., karksan (a) W. 

* karksamo keresztcsont, hát
gerincz végeW. 

karknan (3.-aj) károgni (varjú) 
R.; * karknan R, 

karga (pl, karkt) daru; *kargo. 
karhka merítő kanál; karhkána 

(dim.). 
karcigan héja R.; kareigan A.; 

* karéaga R. , karsagan W. 
kai'51 (pl. -iht) hegedű. 
kaisa (szemközt való, átellenben 

való): 
karSesa szemközt, átellenben R., 

karsi'sa A.; * karso W. 
karses átellenébe , ellenébe, el

len R., kariiza A.; * karsos 
W. 

karsesta átellenbőlR., kars'ista 
A. 

* kárson ellenes W. 
karda (pl. kartt) istálló (tehenek, 

lovak számára) , karda A.; 
* kardo. 

kard* na. (dim.) ól (juh-f disznó
ól). 

* karda s udvar. 
* kardajs ki; kardaj&o, kar-

dasna kiint W. 
kardán (a) tiltani, akadályozni 

W. 
karmán (3.-aj) kezdeni, hozzáfog

ni ; fogni (segédige); * kar
mán (a) kezdeni, hozzáfogni, 
akarni W. E. 

* karmamo kezdet, vállalat W. 
*karmavtan hozzáfogatni, pa

rancsolni W. 
*karmavtomo parancsolat W. 

kai hal (piscis) ; * kai. 
kai' fűzfa / * kai. 
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kaínal füzes (salicetum) R. 
kalaj halottat sirató leányok (a 

kik föloldott hajjal a koporsó 
előtt járnak) R., * kaliéa ha
lottsirató E, 8. 

kaladan megrepedni; * ka'adan 
(o) repedni, bomlani W. 

*ka!admo bomlás, romlás W. 
* kalado romlott; pl. kaladot 

rongyok. 
kalaftan : kalaftf elkoptatott, 

megviselt (ruha) R.*, lerom
bolni O.; * kalavtan, kalav-
Tan lerontani W. 

* kalavtan legombolyítani, kife-
sziteni (fonalat) W. 

* kalac szikla, kőszikla W. 
kalés meztelen , kopasz R.; kalis 

A.: k.-Ianga meztelen, k.-prea 
kopasz-fejű R. 

kaleskédan megkopaszodni R.; 

kali'sgadan A. 
kaleskeptan megkopasztani R. 

kalks: af-kalks valóban, igazán 
R, af-kilks A.; *alkuks W. 

kalga pozdorja A ; * kalgo W. 
kalgéda (pl. -det, v. dt) kemény, 

dwrva, feszes ; * kalgodo. 
*kalgodan ; kalgodksnan (fr.) 

megkeményedni: kalgodomo 
keménység W. 

kalgetksteman megkeményedni 
R.; * kalgutkstuman R. 

kalgetksteptan megkeményíte
ni R. 

kaltian verni, sulykolni, törni A. 
kalcTau sovány, rossz színben levő 

R, kaldau ártalmas A. 

kaldavgédan elsoványodni R 
kaldávan varázsolni, varázslás

sal ártani A. 
kaldas cserény-akol. 
kalderdan (3.-i) kalderdan csö

rögni, kelepelnie.; * kaldur-
dan, kafóerdan R., kaldirdan 
(a) W. 

* kaidra vtan csörgetnie. 
kalma (pl. -et) sír; * kalmo. 

kalrcan (3.-aj) temetni; * kal-
man R., kalman (a), kalmav-
tan W. : kalraamo temetés, 
kalmica sírásó W. 

kalmesan (fr.) R., kalmasan 0 . 
*káknan csuklaniH. 
kaj buzér,festő-ggökérR.) *kej R. 
* káce merítő-kanálH. 
kacka (pl. -kt) nyél R.; *kecke R. 

uzir-kácks fejsze-nyél A. 
kackas horog, csáklya ; * keckas. 

keökakske (dim.) E, 13. 
* keökazov horgas W. 

kása deget, kátrány. 
kasán (3.-i) elrejteni, elrejtőzni R.; 

* keksan (e) R., elrejteni W., 
elrejtőzni E, 8. 

*keksevan elrejtve lenni W. 
* káz harag, düh : kazse asöi ha

ragban van W. 
kazi haragos, dühös; * kezej 

R., kazev W. 
kázjan (3.-ap haragudni, meg

haragudnia. O.; kázian A.; 
*kezijan R. 

kázjesan (fr.) R. 
*kazejavan haragudni, bosz-

szankodni W. 
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kázjaftan , -fnan (fr.) megha
ragudni] megharagítani R,; 
* kezijaftan R.; kázejavtan, 
-javnan megharagítani, bosz-
szantani W. 

katav éhgyomrú R. 
kácT kéz R., kád A.; * kedR,, kád 

W. 
kátsa-waZA,; *kátse (raonkát-

sen uli nekem van) W. 
kats -hoz A.; * káts W. 
kátsta. -tol; * kats te W. 

kadgá (pl. -et) edény R.; * ked'ge 
R., edény, kis kád (Q) W. 

káskav zsák, káskau A.; *keskav 
zacskó W., teskav zsák E, i. 

káskavná (dim.) zacskó R. 
kandi (pl. -iht) darázs R., kendi. 

A. 
kapa mezítláb A.; * kápe W. 
kama (pl. -ét) csizma ; * kem R., 

kéme W. 
kárát eke A.; * keret ekevas W. 
káías Zépes ?r/e3 R.; *kaíás R., 

kefas W. 
káriks , kárks gyöngy füzér R.; 

* keriks R. 
káriksan (3.-aj) fölfűzni R.; 

*keriksan R.; kerksan, kerk-
snanW., kerksan (a) E,u. 

kai nyelv Rv kai A.; * keL 
moksin-kál moksa nyelv A. 

kálanjarm, gázolni (hóban, víz
ben, sárban) R.; * keían R. 

káliks , káíks varsa (halfogó ke
rítés, vesszőből; peraf a két
felöl való kerítés) R. 

káíks mar veres afonyaH. 

kálgétnan (3.-i) hazudni, csalni 
(Szind.) R. 

kegakstan gágogni R., l. kagan. 
kenks, kencikso/MR., kenks A.; 

* kánks R.? kenks W. 
kenkske (dim.) O. 

* kengilán hazudni R., kengeían 
hazudni, kérkedni, rágalmaz
ni W. 

*kengelez hazug, nem igaz; 
kengeli, -lica hazug, kérkedő 
W. 

* kengel'me hazugság, csalárd
ság W. 

* kecan (a), kecavan örülni: ke-
camo öröm W. 

kesma (pl. -at) torm.a~R. 
* kez^i csökönyös' (ló) R., I. kasán. 
kétnan (3. kitni) viszketni, visz

ketést érezni R.; * kinan, ki-
nivan R., kinit'an (a) W. 

kétnesan (fr.) R. 
ked b'ór • héj (al-ked, al-kud to

jáshéj, sur-kud gyüszü,j)ek'á-
ked gyomor R.) ; * kád R., 
kedW. (monak. tökzacskó). 

keden tii timár, börkészít'ó R.; 
* keden-teji v. tejióa W. 

keden bb'rbÖl való, b'ór- R.. ke-
denná A.; * keden W. 

kesak motring, fonal-perecz A.; 
* kesak W. 

keska (pl. keskt) csipö, lágyék 
R., kesk A. 

* kezer ó, ócska W. 
kenárcTan (3.-i) örülni. 

kenárksnan (fr.) R. 
kenárdim öröm A. 
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kenártf víg, örvendező R. 
kener alkar (a könyöktől ujjhe-

gyig) R., kener A.; *kenere 
R., kánif W. 

k. pakaí könyök; * k. pakaí. 
keneran (3.-i) érni, megérni (ma-

turescere) R., keníran, kene
ti eran érni, odaérni, végire 
érni (valami tevésnek) A.; 
keneran elérni M.; * keni-
ran R., keneran, -rksnan ér
ni, végire érni (ancak ke-
nerz kuloms alig meghalt va-
la) W. 

kenerf érett R.; *keners R., 
kenerez W. 

ken^á (pl. kenet, v. -ct') köröm R., 
ken^a, ken^i A.; * kánze (pl. 
káncf) R., kaiís W. 

kendá (pl. kentt) nemez R.; * kán-
de, kende R. 

*kendal poloska,W., I. kelda. 
kepa nyomtató-rúd, leszo> ító-rúd 

(széna-szekeren) R. 
kepedan (3.-i) emelni, fölemelni, 

R., kepid'an A.; * kepiefan R. 
káped'an W. 

kepsan (fr.); * kápsan R. 
képi díván emelhetni A. 
* kápedevan , kápeted'an föl

emelkedni W. 
képtér kosár R., kepfir A.; * káp-

tere R., kepter, képtere W. 
kepterna (dim.J R. [W. 

kefkia tizenegy A. • * kávejkeje 
kefkiece tizenegyedik A. 

kéföian (3.-i) villámlani, czikázni 
R. 

kéfcád'an (3.-i) (mi.) egyet vil
lantani, szikrázni (tűz a ko
vából ; villám) R. 

kefta sógor (férjnek fivére) A. 
kev kő; keft (pl.) kézi malom; 

* káv (jpl, kávt malom W.). 
kevna (dim.) A. 
kevnal köves hely A. 
kevi köves R.; *kávej R., kavev 

W. 
keven köböl való R.; *kavenW. 
* kaveiíd'an megkövesíteni W. 

kevaran (3.-áj) gördíteni, forgat
ni R.; * keviran R. 

kevefan (3.-i) gördülni, henge-
regni R., keviran A.; *ka-
veran W., keviran E, 13. 

keverksnan (fr.) R.; * kevitan 
R. 

kevérdan gördíteni, hengeríteni, 
forgatni R., kevirdan A.; 
* kavefcían W. 

keverks fánk R. 
kevehksiá, -ksuva tizenkilencz A.; 

* kavejkseje W. 
kevehksiece, -ksuvi'ce tizenki-

lenczedik A. 
kevetia tizenöt A.; * kávateje W. 

kevetiece tizenötödik A. 
kemá (pl.-ét) kemény, erősen tar

tó ; fösvény; * káme R. 
kemekstéman keményedni R.; 

* kemikstiman R. 
kemeksteptan megerősíteni^ ke

ményen kötni R. 
kémen tíz A.; * kámen W. 

kemengá tízfelé A. [W. 
kemence tizedik A.; * kámence 
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kerngafksuva tizennyolczJl.] kam-
gavksovo W. 

kemgafksuvíce 18-dik A. 
kemgaftuva tizenkét A.; * kam-

gavtovo W. 
kemgaftuvice 12-dik A., kem-

kaftace 0 . 
kemgolmuv a, tizenhárom A.]*k'ám-

golmovo W. 
kemgoltauvice 13-dik A. 

kerngotuva tizenhat A.; * kámgo-
tovo W. 

kemgotuvice 16-dik A. 
kernsiserngá tizenhét A.; * kára-

siseraga W. 
kemsiserngece 17-dik A. 

kemnilia tizennégy A.; * kamni-
leje W. 

kemnilicce 14-dik A. 
* keman hinni, reményleni R., ka-

raan (e) hinni, bízni W. 
* kámmen hü R.; karaerae hit, 

k átnéz hü W-
* kamd'an (e) bizonyítani W. 
* kamevt'an Ígérni, bizonyítani, 

hitetni W. 
* kámentsan (e) hitetni, bizo

nyítani W. 
ker kéreg, fakéreg; * ker R. 

selma-k. szemhéj A. 
keran (3.i) vágni, levágni R., 

keran A.; * keran R., keran 
(a) vágni, levágni; büntetni, 
veretni W. 

kersan ffr.), kersan A.; * ker
san W. 

* ker az sebhely W. 
* keíamo büntetés W. 

* keravtan : ojmem keravtoz 
rekedt vagyok W. 

kerantas nyárs (melylyel halakat 
nyársalnak, világítás mel
lett). 

* keres cseber, kád, skatulya W. 
* keremet pogány áldozat, áldo

zathely W. 
kércá (jpl. -at) vederhordó rúd R.; 

* kursa R. 
* kersan (a) begöngyölni,'pályázni, 

kötözni W. 
kerza &eües R,, kirza A., kiráía 0.; 

v.ö. kiían. 
kerzalgédan kevesbedni (szám

raj R. 
kerzalgeftan kevesbíteni R. 

kerzi bal, balkéz R., ker^i A.; 
* kárs R., kers W. E, u. 

k. seri balra, balfeléR.] * kers-
kad jonov W. 

kérd'an (3. kirdi) tartani, kitar
tani, eltartani, tűrni R., kir-
cían A.; * kircTan (e). 

kériían (fr.) R.; * kirtnan R. 
kérdevan, kerd'uvan tartanak 

engem ?- tarthatom magamat 
R.; * kirdi van R. 

* kirdima tartó: salmokson k. 
tü-tartó, statolon k. gyertya
tartó W. 

*kirdeme (kirdima) tartás, 
igazgatás ; kudo k. háztar
tás, inazoro-kirdima biroda
lomé. 

* kirdevksnan bennfoglaltatni 
W. 

keman, kerknan (3.-aj) kotyogni 

• 
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(tyúk) R.; *kirnan, kikirdan 
R., kikefan W. 

kérvázan (3.-i). megggúladni R.; 
* kurvazan ; v.ö. ki'rhtan. 

kérvasifan meggyújtani R., kir-
váslfan A.; * kurvastan. 

kérvásnan (fr.); * kurvastl'an 
W. 

kel szélesség R., kel A.; * kelé. 
kelés szerte R., * kelés szerte 

(mastoron k.) W. 
keli széles • * kelej R., kelij 

E,s., kelevW. 
keleman kiszélesedni, terjedni 

R., keliman A.; * kelejga-
'dan Rv kelevgadan W. 

keleptan kiszélesíteni, terjesz
teni R., keliptan A.; * ke-
levgavtan, kelevnan W. 

kelesa : kádin k. kéz szélességű 
A. 

kelas róka R., kelas A. 
kela (pl. -et) kendöR.; acam-gelá 

lepedő A. 
kelu nyirfa ; * kilej. 

kel-narmen nyirfajd ; * kileje 
W. 

kelnal nyirfaerdö R., kelunal 
A. O.; * kilej pulo. 

* kel'ks : cudi k. patak R. 
keltán (3.-i) szeretni, megölelni 

R.; kelgan szeretni: kelgi 
ma szeretet A., af kefgi nem 
akar O. 

kelksan ölelni, átölelni A. 
* keígan (e) férni, elférni W. 
kelda (pl. -at) poloska ; * kendal. 
kelpnan ásítozni A. 

elraá (pl. -et) hideg, dér R., hi
deg A.; *kafme R., kelnie W. 

kelraan hidegülni, fagyni; *kal-
man R., keim au (e) W. 

kelmesan (fr.) R.; * kefmsan 
W. 

kelmeft'an meghűleni,-fnan (fr.) 
R., kelnriftan A.j *kalmeffan 
R., keímevtían, -vnan W. 

* kel'mevtevan meghűlni, elhűl
ni W. 

keínan (3.-aj) kotolni , kotyogni 
R.;*lt,tnan (o) W. 

k etnesan (fr.) R.; *kotaksnanR. 
ketméran (3.-áj) szorítani R.; 

* kut murán R. 
ketmerdan (3.-aj) (mt.)R.\ *kut-

murdan R., kutmordan (a) 
megölelniW. 

kenara régen, af-kenara nem ré
gen R., kunara A. 0 . 

kunarsta régóta A. O. 
kunarakije már régen O. 

ki'da, ki'di'k ha A. 
kerga (pl. -at) nyak R., kirga A.; 

* ki'rga. 
kerganá vékony nyakfüzér R. 
k'írgaks nyakravaló A.; *kir-

gaks W., kirgasa női nyak
ravaló R. 

kergakstan (3.-i) felböfögni R., 
kurgakstan A. 

kergaksúan (fr.) R. 
kergan (3.-aj) vakarni, Összeva

karni, összekaparni, gereb-
lyélni (szénát) R., k'irgan A.; 
* k'irgan (a) vakarni (vaka
rával) : ki'rgamo vakaróW. 
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kerksan (fr.) R. 
kérhka mély R.; kirhka A. 

kérhkalgédan mélyedni R. 
kérhkalgéftan mélylyé íenm'R. 
kerhkalma mélység R. 

kírbtan leégetni, irtani A.; v.ö. 
kérvázan. 

* kurta van megégni E, u. 
kertapa (•pl. -at) mezítelen R.; 

* strapo R., strapo (stapo) 
w. 

ki'rda -szer, -szór A.; * kirda W. 
kaftín-kérda kettős A., kaftan-

girda O.; * nileií-kirda né
gyes, kotoií-k. hatos W. 

kirdatks hímzés A. 
kernan (3.-aj) hortyogni, horkolni 

R.; kirnan A.; * kirnan (a). 
kérsi (pl. -iht) haris R.; * kires-

tejW. 
kila ugyanis A. 
kilhtaná vízkereszt (festum epi-

phaniae) A. 
ki (pl. kit) út; * ki. 

pilge-ki nyom, lábnyom; pejel-
ki kés-nyom, karczolás R.; 
oza-ki ingujjon való hímzé
sek A. 

*kine (dim.) E ,u .« . (sluzban 
kines tujan hadszolgálatra 
indulni). 

kiga, kiga, wíau A. 
*kis -erí, végett, -ról (v.ö. fent 

inksa). 
kiaks, kijaks házfölde; *ki-

jaks R., kiaks W. 
* ki wzofo/ W. 
ki, kia &i R., kia A., kie O.; * ki. 

kivik akárki, valaki A., kivék 
R., kigak 0.;*kijak W. 

*kikefan kodácsolniW.,l. kernan. 
kickér görbe R., kickir A.; * kic-

kere. 
kickérgédan görbülni R., kic-

ki'rgadan A.; *kickergadan 
W. 

kickérgéftan, -géptan görbíteni 
R., kickirgaftan A.; *kicker-
gavtan W. 

kickérdan gúnyolni (valakit a 
háta mögött) Ji.; * kickérdan 
(e) görbedni. 

kisfán tánczolni A., kst'an (3.-i) 
R.; * kiscan W. E. 

kisnan (fr.) A., ksnan R.; * kis-
nan, kisniksnan R., kisl'an 
W. 

kisceme, kisietne táncz W. 
kisní tánczos A.; * kislica W. 
kisti-kud táncz-sioba A. 

kistindan fonni A. 
kistir, kstir orsó A., kstir R.; 

* scere. 
kstirdan fonni B,.; * scerdan. 

kistim széna-asztag A., kstim szé
naboglya R.; * sceme W. 

* kiáka kutya ; vásni k. kopó W. 
* kis ke test. 

kisken testi W. 
kiskefan(3.-áj) csípni (körömmel) 

R.5 * skifan (a), 
kiskerdan (int.) R.; * skirdan 

R. 
kiza (pl. -ét) nyár; év; *kize nyár. 

kizinda nyáron A., kizanda 0 . 
kizen éves} egy éves R. 
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kizá-de, kiza-dej czinege R, 
kizisa : kolma k. három éves A. 

kizeftan (3.-i) kérdeni R.; kizi-
ftan A.; * kavsfan R., E,s , 
kevksfan E, i., kevst'an kér
deni ; követelni W. 

kizefnan (fr.) R., kizifiían A.; 
* kevstlan , kevsían , kevst-
úanW., kavstnan E,o, kavs-
nan E, 8. 

* kiiíal páprdgy W. 
kivi (pl, -ült) ólom, czin R., kiva 

A.; * kivé. 
* kirak s : k. őt znroshét W. 
* kirasko keresztút W. 
kiran (3.-i) megkevesbedni, lea

padni R. 
* kórfian megkevesbíteni R.; 

* kirt'an megrövidíteni, Ösz-
szevonni W. 

kira csomó, gomolyag (lenga k. 
hársköteg) A.; * kire R., go
molyag, gömbölyű W. 

kirna (kérna) gomolyag. 
Uirind'an összegomolyodni; *kir-

nanR. 
kirinks csomag, vég (vászon: 

kotfk.)R,; kerinks A. ^ k i 
rinks W. 

kirks veréb R., kirhks A.: kaiítf 
k. czinege (Szind.J R. 

*kirnavtan (o) ugrani,szokni, vág
tatni W., I. komet'an. 

* kirnavlan, kirna viían (fr.) W. 
* kirnavks ugrás, szökés W. 

kirmes ing-csat (Szind.J R. 
kilkst az öv oldalán levő czifra-

ságok R. 

kilgeks hurok, hurokkötés R., kil-
giks A.; * kilks R,? kilgoks 
W. 

kilcfan(3.-i) befogni (igás marhát) 
R., kildan A.; *kildan. 

kilnan (fr.) R. 
* kiíde állat, marha; kiídemo 

igás marha W. 
ko (kérdő s relatív névmástö) : 

kosa hol; * koso W. 
kosev'ik akárhol, valahol R.? 

kos'ivi'k , kosinga A.; * ko-
sojak W. 

kos'fk mikor A. 
koza hova R.; *kos W. 
kozevik, kozi'nga, kozi'ga akár-

?iova} valahova R. 
ko, kov hova : kov-kov vala

hova A.; *kov hova W., ko, 
kov E., koj E, is. 

ko...to mennél...annál A.; * koj 
...toj W. 

koga akárhova R. 
kosta honnét; * kosto W. 
kostevik, kosténga akárhonnét 

R., kostivik A.; * kostojak 
W. 

koste-kosta néha R. 
kuva, kuvaná hol el, min által; 

*kuva hol, hogyan W. 
kovi'ldí), kolda honnét A., kol-

da 0.; * kovoldo W. 
kövoldin honnét való M. 
koda , kodami hogy, hogyan ; 

* koda hogyan : a mint, ha. 
mikor W. E. 

kodana-kodana valahogy A. 
kodama milyen; *kodaraoW.E. 
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kodamívik akármilyen A. 
kona mely ; *kona (konata, ko-

vata) mely, konajak vala
mely W. 

konaska, konaska vasta med
dig A. 

* kookstan (a), kookslan hákogni, 
hurákolni W. 

* koklac taraj W. 
* koj szokás; alku, egyezkedése'. 
* kojme szóró-lapát W. 
kocám, kocamna kenyér-karaj A. 
* kocon torzsa, kocsony W. 
kockán (3.-aj) összeszedni, kivá

logatni, gyomlálni', * kockán 
R., (o) vagdalni (orrával), 
szedni, kiszakítani, gyom
lálni W. 

* kocksan szedegetni R.; *kock-
san vagdalni (orrával) W. 

kockendan gyomlálgatni R. 
kockára (pl. -at) sark, lábsark 

R., kockára A.; * kockára. 
* kockaran (a) lábával meg

rúgni W. 
* kockeran karczolni W. 

* kockeídevks karczolás W. 
* koökudik fürj R., kockodok W. 
kos gunyhóR., kosa A. 

koská (dim.) A. 
kosarán, kosardan kényszeríteni, 

nógatni A.; * kosardan (o) 
W. 

* kostan büszke W. 
* koz : ojme k. lélegzet R., ojme-

kost W., I. pozf. 
kota hat A.; * koto W. 

kotova hatfelé A. 
NYKIiVT. KÖZLEMÉNYEK. V. 

koti'kst hatszor A. 
kot'íce hatodik A., kotace O.; 

* kotoce W. 
kodgemen hatvan A.; * kotga-

men W. 
kotan, kot'ana hátsó rész A. 
kot'kedan (3.-i) csiklandani (-ik) 

R.; *kut'an (a) W. 
kot'ftan csiklandani, -dozni R., 

kotiftan A.; * kutaftan R. 
koffrian (fr.) R. 
* kit'aksl'an csiklandozni, cse-

cserészni W. 
* kotkodov hangya W. 
kodan (3.-aj) fonni, szőni; * ko-

dan (a). 
kotáan (fr.) R.; * kotsan R. 
kotf szövet, vászon ; * kot. 
kotfen vászonból való R.; * kö

tőn W. 
* kotasko egy vég vászon R. 

kodama gyanánt, -kéntt -képen: 
tan-k., san-k. ekként, akként 
R.; * kondamo, kond'a -ként, 
gyanánt; -kéntvaló, -hoz ha
sonló, -féle W. 

koská (pl. -ki) száraz ; * koáke. 
koskan (3.-i) száradni; * kos

kan R.; koskan (e), koske-
van W. 

koskendan (fr.) R.; *kosknan 
W. 

kosftan, koseftan szárítani R., 
kosftan, kosuftan A.; * kos
tán R., kostan (a) W. 

kosfnan (fr.) R.; * kostnan R. 
koz köhögés R.; * koz. 

* kozov köhög'ós W. 
12 
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kozan (3.-I) köhögni; * kozan 
(a): kozamo köhögés W. 

kozikstan (3.-aj) köhinteni R.; 
* kozkstan R. 

kozá (pl. -at) gazdag R., kozá A.; 
*kozaW. 

koáási gazdagság Rv kozá£i A. 
kozakedan meggazdagodni R., 

kozagadan A. 
kozagaftan meggazdagítani A. 

koiíá (pl. -at) homlok ; * kona. 
* koiíav magas homlokú W. 

konan (3.-i) hunyni R.; * koiían 
(a), 

koncán (3.-aj) hunyorgatni; 
* konsan R., koncán (e) W. 

kons-kons hunyósdi A.; * konc 
hunyorítás W. 

* konov papiros. 
koncená ablak A. 
* koncfamo, konrfa, l. kodama. 
kopa (pl. -pt.) gümb, kelevény; 

* kopa (meg : szeméremtáj) 
W. 

*kopav gilaÖs, kelevényes W. 
kopaska: prea-k. koponya A. 
kopef hát (k&d-k. kézhát) R.; ko-

pi'r hát; edénynek feneke A.; 
* kopore R. 

kopérdan kortyantani R. 
koperks korty R. 

k opusa pástétom R. 
kopsa tavaszi vetés A. 
kov hold, hónap: maitik. apadó, 

sötétlő hold, od k. újhold, 
pa§kse k. telihold R.; kou 
A. ; *kov : pel k. félhold, 
peSkedz k. teliholdW. 

ko-valda holdvilágos (ve : éj) 
R. 

köven hónapos R., kovinná A. 
* kov-pazo a hold (hold-isten) 

E,3., ko-baz S. 
kovarás apró gombócz R., kovaf

ka A.; * kovafka gombócz W. 
kovil válú A. 
*kovol felhő, terhes felhő W.; 

kol : kol-varrna zivatar (?) 
E,12-

* komafca = pumaza térd W.? l. 
pelman^a. 

i * komadon pal kosz (a fejen) W. 
komán (3.-aj) lehajolni; * komán 

(a), 
komsan (fr.) R. 
komada lehajolva, ha slag (fe

küdni) : k. moi'an kullogni R. 
komaftan lehajlítani A.; * kő

in avtan lehajlítani, ledönte
ni W. 

kométfan (3.-i) ugrani, szökni; 
meghágni R.; * kurnavtan R. 

kométnan (fr.) szökdelni; lo
bogni (tűz) R.; komediían 
szökdelni, szaladni A. 

korner köteg kender v. len R.; 
* komoro maroknyi W., ma
rék R., v.ö. kurmés. 

kombeldan(3. i) vágtatni (Szind.) 
R. 

kombéldez v. kombélovsa ar-
dan vágtatni, vágtatva men
ni K, 

koma húsz A. 0 ; * koma W. 
komisce huszadik A.; * kom-

sece W. 
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komlá (pl. -lat) komló; *komuía 
R., komoía W. 

kores bagoly R., kőris A. • * kors 
R. E, ts., korc W.; pra-kors 
W. 

korán (3.-8J) csengeni R.; *gor-
nan R., csörögni E, 3.15 (goi-ni 
povka). 

koraj-pajge csengetyii A. 
korama kerep (játékszer) R. 

koras (postp.J módjára, szerintii., 
(goraz, goraz) -/ÍOZ képest 
0 . ; * koras , kor aks szerint 

* koreja *z#cs W. [W. 
korsan (3.-aj) szörpölni, szürcsöl

ni • * korsan , korsnan R.; 
korsan (a) hörpölni, kóstolni: 
korSamo Zeués W, 

korüütan (3.-aj) hörpenteni R.; 
* korstan R. 

kortan (3.-aj) beszéllni} mondani 
R., korhtan A.; * kortan. 

korhnan (fr.) ; * kortnan Rv 

kortían W.: kortleme beszéd, 
szóbeszéd, szólás W. 

korhtaksnan beszéllgetni A.; 
•kortaksnan W. 

* kortavtan rábeszéllni W. 
kornan (3.-aj) csörögni (víz), zúg

ni ; * koriían R. 
* kormalav, kormárav lapu W., 

I, kumbarav. 
* kol = kov : kol-pazo E, »*, kol-

baske E, u. = kov-pazo E. 3. 
kolaj mindig; *jalaW. 
kolan (3.-aj) rontani, sérteni, meg

ártani (varázslással); * ko
lan (a) W. 

kolsan (fr.) ; * kolavían, kó
lák siían W. 

* kolavtan == kolan W. 
koían (3.-i) megromlani, meg

rontódni R.; * koFan R. 
* kolgan : pra k. koponya W. 
kolgan (3.-i)folyniR.; koTgan A.; 

* kolgan (e). 
* kofgevan folyni, a vizén úsz

ni W. 
kolgaftan folyatni, úsztatni A.; 

* kotgevfan W. 
* koMan duzzogni, makacskodni 

w. 
kolma három A.; * kolmo W. 

kolmuva háromfelé A.; * köl
ni ova W. 

kolmikst háromszor A.; * kol-
mokst (kolmost, kolmst) W. 

kolmi'n-kirda, kolmínaa hár
mas A. 

líolmice harmadik A., kolmac© 
0.; * kolmoce W. 

kolmi'ceda harmadszor A.; *kol-
mocede E. 

kolmiőis harmadnap, tegfiap-
elött A. 

kolmagemen harmincz A.; *ko-
longámen W. 

kukán kakit kölni A.; * kukán (a) 
W. 

kukeran (3.-áj) kukoríkolni; *ku-
kefan (a) W. 

kukeíaksnan (fr.) R. 
kukefama tolga a kakasnak 

hosszú farktollai R. 
* kukis mutató ujj W. 
kuku kakuk; * kukuska (Q) W. 

12* 



180 MORDVIN KÖZLÉSEK. III. 

kuj kígyó; * ku R., kuj W. 
kujná (dim.) A. 

kuj a (pl, -at) kövér R., kujá kö
vér, zsíros A.; * kuja R., kö
vérség, zsír W. 

* kujav kövér, hízott W. 
kujan (3.-aj) kövéredni, hízni 

R.; * kujan R. 
kujalgédan kövéredni R.; *ku-

j algád a n W. 
kujaftan hizlalni R. 
* kujalgavtan hizlalni W. 

kujar ugorka ; * kujar. 
kujgér nyirfahéj R., kujgir A.; 

* kirgov R. 
kujmá (pl, -ét) kosár R.; *kujma 

âjpos teknő R., kujme /ÍOSZ-
szukás kosár W. 

kujmená (dim.). 
kucan (3.-i) küldeni, elküldeni; 

* kucan (o). 
kucsan (fr.) R.; *kucrían R. 
*kucovks küldemény} követség 

W. 
kuckeran (3.-\)megbökniR.; *kuc-

kuran R., keckeran (a) ök
lelni w . 

kuckerd'an (mt.J egyszer meg
bökni, megrúgni R., kucker-
dan megbökni, öklelni A.; 
* kuckurdan R. 

kucan (3.-i) hágni, emelkedni, föl
mászni R., kucan, kucan A.; 
* kuzan. 

kucencTan (fr.) R. 
kucema lépcsöR., kucema, ku-

címa A.; *kuztima, kuzte-
me W. 

kuceftan fölszállítani, fölvezet
ni A.; * kuzt'an W. 

kucu kanál R. O., kucu A. 
kucká (kunöká) közép: kád k. 

tenyér, sin-k. dél (süden) A.; 
* kunskaW. 

kuckasa középen , közepett ; 
* kunskaso. [skas. 

kuckas középbe, közepébe; *kun-
kuckasta&Ö2epeó67; *kunskasto. 
kuckava középen át; * kunska-

v a W . 
kuckan sas R, kucka cfant A.; 

* kudkan, kuckan sas W. 
kusma torma A.; * ksuraan retek 

R., ksuman W. 
kuza /e^eíö, re í ; * kuzo R.; E. u , 

erdőrét W. [A. 
kuzuftan penészesedni R,, kuztan 

kuzeftafpenészes R., kuztafpe-
nész A. 

kut'u barka; * kufulka R. 
kutuná (dim.) A. 

kut'u, k. lefks kutya-kölyök R.; 
* kutfka, k. levks R. 

* kutmere hát R., kutmire W.: 
k. lovaza hátgerincz W. 

* kutmolgadan megmozdulni E, i 
kud ház, szoba; *kudo. 

pátna-, pána-kud kályha R.? 

pána-k. A.; mes-k. méhsejt. 
kutsa otthonR., 0.; *kudoso W. 
kudu, kuts haza R.; * kudov 

W. E. 
kutsta hazulról R. 
kudná (dim.) kis szoba, guny-

hóR., kudná, kutnáA. *ku-
di'ne E. 
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*kudonce házbeli, házitárs W. 
kud: al-k., sur-k.; l. ked. 
kuda (pl. -at) vőlegény társa, nász

nagy R.; * kuda leánykérő. 
kudava nász-anya R. 

* kusak matrácz W. 
* kusan (a) nyögni, nyöszörögniW. 
* kusu : k. korcn hamvas áfonya 

W. 
kuz jegenye-fenyű ; * kuz. 

kuznal fenyves erdő. 
kun: ceer-gun bőr féreg, fonalfé

reg W. 
* kunska l. kucka. 
kuntf hanyatt (feküdni). 
kundan (3.-aj) fogni, megfogni-

*kundan (a). 
kuntsan (fr.) fogdosni, üldözni; 

* kuntsan E, i. 
kundama fogantyú R.; * kun-

damo W. 
kundávan megfoghatni A. 

* kundo: sel'me k. szemfény W. 
* kupof, kupofks domb, boly W., 

gubor E, 6. 
kuporksev dombos W. 

kuf kstan (3.-i) egyszer nyögni R., 
pihenni A.; * kuf kstan, kuf-
sizivan elnyögni magát R., 
kukstan (a) nyögni W. 

kuftsan (fr.) nyögni R.; * kuf-
san R., kuksían W. 

kuftseksnan (fr.) R. 
kuftol, keftul borsó-hüvely R., kuf-

tul hüvely A. 
kubéskom: k. st'an ágaskodni R. 
kuva (pl. -et) héj (kenyérhéj) ; 

* kuvo. 

kuva, kuvana, l. ko (kérdő név-
mástö) alatt. 

kuvaka (pl. -at) hosszú R., kuva-
ká A,; * kuvaka. 

kuvat hosszú ideig, soká A.; *ku-
vat, kuvasto W., kuvat E, 8. 

kuvalga hosszant A., kuvalga, 
kolga állal O. 

kuvalgédan hosszabbodni R.; 
* kuvalgadan hosszabbodni, 
tovább folyni W. 

kuvalma hosszúság R.; * ku-
valmo, kuvalgadmo R. 

kuvalma szerint, kuvalmes hosz-
szánt R.; kuvalma, kuvalmi's, 
hosszant, szerint A., kuval-
mas O.; * kuvalmo W., ku-
valms E, 12. 

kuvalmuva hosszant A. 
kuvalma (pl.-'ét) néminemű ing

hímzések. 
kuvalgeftan hosszabbítani R.: 

* kuvalgavtan hosszabbítani, 
folytatni W. 

* kumoka hideglelés. 
kumbarav lapu R., kumbarau 

A.; * komarav R.; kormarav, 
kormalav W. 

* kumbuldan fényleni R. E, 13., te
ker gödzni E, 6-

kumbfá (pl. -at) apró fehér kagy-
lókR.; *kumbfaR., kumbía, 

kuren föld-lak R. [kombra E. 
* kuriks : pile k. fülönfüggők (me

lyeket fölülről a fülre akasz
tanak) R. 

kurikstan (3.-aj) elcsúszni R.. 
kuf kstan A.; * kuf akstan R. 
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kuriksnan (fr.), kurksnan A.; 
* giraksfan W. 

kurok gyorsan, hamar R., kurik 
A.;* kurok W. E. 

kuriksta gyorsan A. 
* kurodan (o) elkapni, utolérni, 

elhaladni W. 
kurga (pl. kurkt) száj; * kurgo 

(pl. kurk). 
* kuroks fék R. E, is. 

kurgakstan böfögni A. 
kurk a (pl. at) pulyka R., kurká 

A.; * kurka pulyka; gólya 
W. 

* kurnavtan ugrani, szökni R., kir-
navtan W., I. koraefan R. 

kurmés marék R; * komoro ; v.Ö. 
korner, 

kulan (3.-ü) halni, meghalni R.; 
* kulan (o). 

kulsan (fr.) R. 
kula (pl. -et) halott; *kuloz. 
kulaftima hálátlan 0 . 
kuláma halál A.} kularaa 0.; 

* kulomo. 
kulaftan megölni 0 . ; *kulov-

tan W. 
kufan (3.-i) hallani R., kuTan, 

kufhtan A. 
kulendan (fr.) R. 
kulhtséndan (3.-í) hallgatni, rá

hallgatni , szótfogadni R., 
kurtsindan A.; *kulsunanR., 
kultsonan (o) W.: kultson'i 
szófogadó, kultsonomo hal
lás, szófogadás W. 

kulűvan hallatszani, hallani 
(-ik) A.;*kuravan W. 

* kulavtan hirdetni, hírét vin
ni W.: kuíavtomo hirdetés 
W. 

*kuraHr W. 
kula, gúla galamb R., gúla, guíu 

A.; * guTka R.; galamb ; fér
jitag W. 

kulu hamu; * kulov R., kulo W. 
kuluvu, kuluu hamvas R.; * ku-

lovov R. 
kulbés hamulyuk (melybe a sze

net összekaparják) R. 
* kulcun penész, borvirág W. 

kulcunijan (a) penészesedni W. 
k§i (pl. -it) kenyér ; * kSe R.; kse, 

ksi W. 
* ksumadan (o) megmozdítani, ta

szítani W. 
* ksta, k8ta-tol, l. sta, sta-tol. 
* ksnat rilh R. 
* ksna, ksnan, l. sna, Snan. 
ksáan (3.-áj) prüsszentenie.', *kas-

rian R., kesáan (a) W. 
ksni (pl. -it) vas; * ksne R., ksi-

ne, ksne W. 
ksti (pl. -iht) földi eper. 
*kvafan (a) (g) megpillantaniE,s., 

I. fatfan. 
*krak tövisbokor W. 
krandas szekér R., krandas A.; 

* krandas. 
krandaska (dim.) R. 

krants holló R.; krandis varjú A.; 
*krans. 

*kravtan, kravfan kergetni, űzni, 
kiűzni W. 

* kravtleksnan , kravleksnan 
(fr.) W. 
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* krambas nyereg, l. karabras. 
-ga> 'g» (-ka; - k a ) is; *'gak, -jak. 
gaganá lúd A. 
* gajtfan madzag (az ingen) W. 
*gajnan csengeni, zengeni R. 
gasfan bepiszkolni A.; * gadan 

(a) W. 
* godavan (o) találkozni E. 
goífkasa gyors A. 
* guldurdan (a) turbékolni W. 
jakan (3.-aj) járni; *jakan. 

jakéan (fr.) R. M. 
jakafjárat A. 
jakáma járás, vándorlás A.; 

*jakamo W. 
jaksam, jaksamo hideg, hidegség 

R., jakSáma A.; *jak&amo. 
jaksaman meghidegedni R. 
jaksaftan: jaksafti meghidegül 

(az idd) R. 
jaksarga (pl. -rkt) récze R. M., 

jakBarga A.; *jaksargo E,s. 
jakstef vörös, piros R., jakster 

A.; *jaksteíeR.;jakstire W. 
jakstefgédan vörösödni R., -gí-

dan O., jakstergadan A.; 
*jakstif gadan W. 

jakstef geftan, -géptan vörösí-
teni R. 

*jangsan megbánni W. 
jazan (3.-aj) 'órleni (meg: sokat 

fecsegni R.); * jazan (a), 
jafcsan (fr.) R. 
jazam-kev malomkő A. 
jazaftan őrletni A. 
* ja&avan meg'órlödni, rombo-

lódniW. 
j&n ösvény,gyaloghídJl.,)&n,ja,úA. 

janná (dim.) R.; *janne E,i». 
jabincá nemez A. 
jafian, jafíjan (3.-i) csóválni, in

teni. 
jafcan (3.-aj) csóválni (kutya a 

farkát, valamit a levegőben) 
R. 

jafédan (3. i) egyet csóválni, in
teni R., jafodan M.; jaf'ídan 
hajítani A. 

javán (3.-*i) elválasztani, osztani, 
elosztani; * javán (o). 

javendan (fr.) R.; jav'indan A.; 
*javksnan R., javnan (o), 
javnoksnan, javsan, javsiks-
nan W. 

jauf haj-választék A. 
* javtan =* javán W. 
*javovan elválniW. 

javBSixi jajgatni R. M. (suvaná vaj-
gálht j . ) 

jam kása; *jam leves, híg kása 
W. 

jamiks, pl. jamkst dara R.; 
* jamks R., jamkst W. 

jambar szegényke, nyavalyás, nyo
morú A. 

*jar patakíl. 
jartsan (3.-aj) enni R., jarhtsan 

A.; *jarsan R., jartsan (a) 
W. 

jartssan (fr.) R. 
*jartsamo étel W. E. 
*jartsaks nagyevő W. 

jarmak pénz; * jarmak , pl. jar-
makt. 

jarmaku pénzes, gazdag R.; 
*jarmakov. 
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* jala mindig, szüntelen W., v.ö. 
kolaj. 

* jalaii örökkévaló W. 
* jalaks öcs (a néninek) R. 
* jalav rojt R. E, 13. 

*jalavov rojtos R. 
jalga (pl. -at) társ, barátR., jalgá 

A.; * jalga. 
* jalga jalgan egymást W. 

jalga ggalog (menni) A.; *jalgo 
W. 

jaj jég R.; áj , jaj A. ; * ej R.; je 
(i, ie) W. 

jái jeges, fagyott R., áji A.; 
* ejev R., jev W. 

jájentan (3.-aj) fagyni, meg
fagyni R., áindan A.; * jej-
nevan W. 

jájentaksrían (fr.) R. 
jájentaftan megfagyasztani R., 

áindaftan A. 
jájentafnan (fr.) R. 

jácan (3.-i) átdugni, bedugni, be-
ölteni R.; * jácan R., jecan 
keresztül tolni magát W., ecan 
beledugni E, 1. 

jáceksnan (fr.) R. 
jávidan magát szégyelleni A. 
jonks ív; *jonks W. 

*at'am j . szivárvány R.; * pir-
gene j . 

joz, joza ész, emlékezet R.; *jozo 
R. 

jozu okos, eszes, ügyes R.; *jo-
zov W. 

* jozoso -nál, jozos -hoz W. 
jotan (3.-aj) mellette elmenni, múl

ni, átkelni; * jután (a). 

ZLÉSEK. 111. 

jotrian (fr.) R. 
jotaj járókelő ; j . kizi't múlt év

ben, tavai A.; *juti járó
kelő ; jutaz múlt W-

jotaz (postp.) múlva R. 
jotaftan átkeltet ni; elfogyasz

tani ; * jutaftan R. 
jotafnan (fr.) R. A.; jotaftsan 

(frJÁ. 
jotafni révész A. 

jotka köz (intervallum); *jutko 
köz; ráérkezés : moncn j . rá
érek W. 

jotksa között; * jutkso : s e j . 
a közben W. 

jotksta közül; *jutksto W. 
jotks közé ; * jutks W. 
jotkéva között át; * jutkova W. 

jot-melá annak előtte A. 
* józan (a) dörzsölni, reszelni W. 

*jozamo reszelö^N. 
*jozne kígyó W. 
jon ész; * jon kellemetes, illő, szép 

W. 
joni eszes, okos ; joni, jonu A. 
jontftemá (joiíftemá) esztelen 

R. 
*jon oldal: efva jondo minden 

oldalról, kavto jonga mind
két oldalon W. 

*jonov/eZé W. 
*jondo/eZó7W. 
* jonga félen, mellett W. 

jondel villámR,, jondil A.; *jon-
dol. 

koská j . száraz villámlás R. 
joftan (3.-aj) mesélni, elbeszéllni 

R.; * jovtan (a) mondani R., 



MOKSA- ÉS EKZA-MORDVIN SZÓTÁR. 185 

mondani, vallani, parancsol
ni W. 

* jovl'an (jovtlan), jovrian mon
dani} jelenteni, magyarázni 
W. 

* jovtamo mondás, példabeszéd 
W. 

jofks mese,találós mese; *jovks. 
joft-ardan ügetni A. 
*jovkstan (a) tolni : salmoksos 

tiíbe ölteni, kéme j . csizmát 
fölhúzni W. 

*jovkstamo tolózár, retesz W. 
*jovkstan (a) megtalálni, meg

kapni valakit W. 
*joman l. imán. 
jor fürj; * jóra W. 
joran akarni A., (a) M.; *jorán 

(a) W. 
jorsán (fr.) A. 

joran (3.-áj) hajigálni, dobálni; 
* jortúan R. 

jordan (3.-aj) dobni, hajítni; 
*jortan R., ortan, ortl'an W. 

* joroldavks mell-láncz (talizmán
nal) R. 

*jolo l. ili. 

jolma, jomla (pl. -at) kicsiny R., 
jolma A. 

jolmana (dim.) A., jolmana ki
csinyes R. 

jomlasta kis korától fogva O. 
jolmalgédan megkicsinyiílni R. 
jolmalgeftan megkisebbíteni R., 

jolmalgaftan A. 
juksan (3.-i) oldani, megoldani 

R.; * uksan. 
jukséadan (3.-'i) leoldozni (láb

belijét) R., juksindan A.; 
* uksrian. 

juksenksrian (fr.) R. 
jukstan elfelejteni A. 
juvpelyva • v.ö. suva. 

juvinná pelyvából való A. 
juvjan (3.-aj) pelyvásoáni R. 
* juvudan gabonát szórni R. 
* j ud m a szóró- lapát. 

JUT bokrok R., gyökér A.; *jur 
fatöve R., gyökér W. 

jurta (pZ. jurtt) £e£e&,ftázR.,jurhta 
7iaz , a hazai föld A.; * jurt 
W. 

jurht-ava, jurht-afa ház-szdlem 
(nö, férfi). 

cakan (3.-aj) kopogni, koczogni, 
vaczogni (fogak) R.; * cukan 

. ( a ) ; ' 
cakad'an (3.-i) (mt.) R.; * cu-

kadan R., cukadan (o) W. 
canga (pl. -nkt) villa (szénahányó 

villa) R., canga A., * sango. 
* cangod'an segíteni W. 
caterdan (3.-i) ropogni, recsegni 

(tört ágak) R.; * saturdan 
R. 

catka (pl. -kt) szikra R., catka A.; 
* satko (pl. satk) R. 

* canzav pók, c. nold&vks jwkháló 
W. 

* capan rövid felső-öltöny W. 
* cápán (a) tapsolni W. 
cafan (3.-aj) nyeríteni R., cafan A. 

éafsan (fr.) R. 
cávka (pl. -at) csóka; *cavka. 
* cavdire kánya bangita (vibur-

num opulus) W. 



186 MORDVIN KÖZLÉSEK. III. 

camavkst (pl.) vörös lapok ak&rk s-
camavkst-ow, l. karks. 

*calgan (a) tapodni, megütni; 
lent tilólni. 

* calgsan (fr.J taposni W. 
* calgamo lentiló; pilgcn c. Iá-

bitó, kengyel W. 
* cáke motóla W. 
* cekan (a) imádkozni, keresztet 

vetni. 
* ceöe ma, l. tá alatt táöi. 
* cengan (e) elszáradni, elégni: 

ojmem cengi elepedek W. 
cepadan (3.-i) egyet csapni, vágni, 

(fejszével) R,; * ffapudan R. 
cepijan vágni (folyvást) R. 
cependan (fr.) vagdalni R. 

cebár jó, szép ; * óeber R. 
cebárgedan szépülni R. 

*cevtfe puha R., cevte puha ; ke
nyérmorzsa W. 

* cevtiman megpuhulni R.; cev-
teman (e), cevtedan W. 

* cevtevfan puhítani, áztatni 
W. 

* cevtaks a puha czomb-hús R. 
* cemeran facsarni (mosó-ruhát) 

E,14. 
* öemerdan (e) szorítani W. 

cefá (í?Z. -at) makk R.? cerá, cerá 
A.; * ser a R. 

cerafman jégeső R.; cerahman A., 
öarahman S.; * áarakma R., 
éarakman W. 

* cernagus gólya W. 
célnan (3.-aj) csiripolni R.; * cil-

ii an (e) enyelégni W. 
* cika vers, dal (koldús-dal) W. 

cikerdan (3.-i) sikoltozni (szarka); 
csikorogni (szekér) ; * cikir-
dan csikorogni. 

ciknan csicseregni, csevegni (nm-
dárji) A.; * citáan (e) W. 

*cijan/w£m, szaladni R.; Öijan 
(e), cinan futni, sietni W. 

* cicefa lencse W. 
* cicirdan csillogni W. 
* cidardan (o) tűrni, elszenvedni 

W. 
cinan (3.-aj) csicseregni (galamb-

f) R.; * cijnan R., cirian (e) 
nyivákolni W. 

cingerdan (3.-i) csengeni R. 
íingerftan csengetniK. 

* cingikst (pl.) napsugarak S. 
* ciSkinge hegedü-vonó W. 
cin^irt láncz A.; *cinzef W. 
* óindilcfan csillogni, fényleni R. 
*ciperan (a) hunyorgatni W. 
*cipu, cupu : c. lefks csirke W. 
cifks gyöngyháló R., mellre való 

ékesség, melyre kis ezüstpén
zek vannak rávarrva R. 

cifnan (3.-áj) csicseregni (csirke, 
réczefi); * ciknan R. 

civardan csikorogni A., I. őiker-
dan. 

civgá kányafa-hogyó R., civgá, 
civk A. 

civgiks kányafa A. 
* ciraz buja, szép W. 
* cirke görbe fa: sel'me é. szem

héj W., v.ö. sir. 
* cifnan röfögni (disznó) R. 
* cirnan (e) nyivákolni W. 
* cirnima Urömfii W. 
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cilian czirpelni (tücsök) A. 
cilidi (pl. -iht) tücsök R., őilidi 

A.; * cirkun R., cirkun, cirne 
w. 

cilgá szömölcs R., öilgá A.; * sil-
dej R., sildeje W. 

* sildejne csillagszikra (?) E,u. 
cildi dombocska, boly R., sildi A. 

cildii, cildiju dombos R. 
cilf árnyék R., cilf A. 

cilfi, cilfu árnyékos A. 
* éokacfan fejszeháttal ütni W. 
*éoko rejt, bóbita W., I. áoka. 
* cokine este. 
* óotmar hadaró (csép) W. 
copaftan alámeríteni, bemeríteni 

copafnan (fr.) A.; * copavían 
öblíteni (patakban) W. 

* copaöa bálvány (idolwn) W. 
cof ks fülmile ; * óokov R., éokol, 

öokol W. 
domara gombócz R. 
éora (sora) fiú, ifjú, legény R. M. 

Ov eora A.; * éor&fiú, férfi. 
coraná (dini.) A.; * corine R. 

cornan (3.-aj) Jingani (hangosan) 
R., cornan A. 

* cornesan (fr.) R. 
* colicTan csiripolniH., v.ö. célnan. 
* éuóu rák, fene (kór) W. 
cusma: lou-c. hó-rakás, fuvatag 

A. 
cuz árpa; * suz R., cuz, suz W. 
* cupunan (a) kivágni, kivájni W. 
* cubuk pipaszár W. 
* curan (a) hugyozni: curamo ved 

húgy W., I. sarán, 
cufan törni (mozsárban) A, 

öulga bxütdár (colymbus arcti-
cus) A. 

* foki fazék W. 
sajtan ördög A.; * s aj tan W. 
sacan (3.*i) születni, teremni (ga

bona) ; * saöan R., cacan (o) 
W. 

sacendan (3.-i) (fr.) R. 
Saceraa születés R.; sacíma vas-

ta születő hely A.; * saceuio 
R., sacmo születés, termés W, 

sacftan szülni Rv Sacíftan , §a-
cuftan A.; * sactan R., cac-
tan szülni, teremni (trans.) : 
caötíéat szülék W. 

Baöfnan (fr.) R. 
sacf szorgalmas, fürge R. 
Sa&tan mozdulni, közeledni R., 

mozdulni, odáig menni, elér
ni A.; * sastan R. 

ia§nan (fr.) R. 
lasuftan mozdítani A.; * sastan 

(o) tolni, mozdítani W. 
sasufáan (fr.) A. 
* sa§tovi mozgó W. 

* safor sátor W. 
sada: s. ved árvíz A. 
Sansk : s. ardan vágtatni R.; san-

cík A.; * sansne ardan R. 
santal gyertyatartó A.; * sandái 

W. 
sapa rovátk, ereszték R.; * capo. 

*sapan (3.-i) megrovátkolni, fa
ragni 8 összeilleszteni geren
dákat R.; * capan R., capnan 
(o) rovátkolni, fogazni W. 

sapam, sapama savanyú, savanyú
ság R.; sapama savanyú; 
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erős (ital) ; zaha A.; * ca-
pamo R.; meg : fűszer W. 

* capan (a) savanyú , éles ízű
nek lenni W. 

* sapaman savanyodni; * ca-
paskadan R., éapaskadan 
W. 

sapaftan savanyítani; * capas-
kavtan savanyítani, meger
jeszteni; capaskavtomo ko
vász W. 

sapaks tészta ; * capaks. 
* capatlo jiczkó-sör W. 
sapa-ráps, s.-raks retek A. 
* capoltomo : kse c. tészta (ke

nyér t.) W. 
saba (pl. -at) gyermek R, M., zaba 

A. 
sabaná (dim.J R. 

sabra szomszéd A. 
sava (pl. -at) tál (fa-tál) R., sava 

csésze A.; * cava W., lapsa
va (Iaps-s.) tál, lapos tál R. 

sava (pl. -ét) üres; * cavo R., üres, 
puszta W. 

* cavs Mába, ok nélkül W. 
saman megürülni; * cavman (o) 

elpusztulni W. 
samdan (3.-Í) kiüríteni; * cam-

dan (o). 
samnan (fr.) R. 

saván (3.-i) csapni, ütni, verni, 
agyonütni; *cavan. 

pajkt s. harangozni; * baj aga 
c. W. 

savendan (fr.) R.; * cavnan (o) 
W. 

savvan agyonüttetni R., savű-

van , savívan A.; * cavuvan 
R., cavovan megütődni, meg
ütni magát E, 1 

sama arcz R., samá A.; * cama R., 
arcz, személy W. [W. 

saraer sánta R., samir A.; * camor 
samerdan (3.-Í) sántítani R., 

samirdan A.; * camurdan R., 
camordan (o) W. 

sarán (3.-i) megfordulni; ingani, 
hányódni R.: gördülni, ke
rülni A.; * caran (a) (meg : 
játszani, cararao játék) R., 
inogni, hányódni, mozdulni 
W.: cári mozgó W. 

sarendan (fr.) R., sarsan körül
járni A. 

sar'i (pl. -iht) kerék. 
saram kör, karika R. 
sariks fordulat R. 
sarftan megfordítani, forgatni 

R., gördíteni A.; * caraftan 
rázniü., caravtan rázni, for
gatni W. 

sarfnan (fr.) R. 
saram halánték A. 
* saravar bő nadrág W. 
sarhkedan (3.-i) érteni, kitalálni 

R., sarhkedan A.; *carkudan 
R., carkodan érezni, érteni, 
kitalálni W., carkodan ész
revenni E, 10. 

sarhketksnan (fr.) R. 
* sarsav függöny W. 
sarzu szürke R., saríju A.; sarsia 

rozsda W. 
sarzujan (3.-aj) megszürkülni 

R.j sar^ianA. 



MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN SZÓTÁR. II 

salhka (pl. salkt) orr R. A., salka, 
savkaS. 

saksi (pl. -iht) ; saksata harkály 
R.; sáksi A.; * sáksej R., sek-
sejW. 

saj mocsár; * cej sás ; mocsáros 
rét W., sás E, 5. 

* öejedalks mocsár W. 
sájár szőr, szőrszál; * cer R. S., 

ceer W. 
sájárt (pl.) haj R. 

sát'an (3.-áj) rálépni, tapodni R , 
sátán A. 

sátnan (fr.) R. 
§á£ama (pl. -at) lépcső R.; pil-

gen-satáma kengyel A. 
Sátán (3.-i) megbűvölni (valakit, 

hogy szerelmes legyen) R. 
sátnik csöbör A. 
sánadan(3.-i) olvadni, elolvadni R. 

sánaftan olvasztani (vajat) R, 
sanafnan (/V.J R. 

sáv fáklya (kienspan) • * cev. 
IMvke fáklyának való fa- *ce-

viks R., cevks W. 
samen rozsda ; * cemen. 

sámeni rozsdás • * cemenej Rv 

cemenev W. 
sámenjan (3.-áj) megrozsdásod

ni R., sámenian A.; * cenie-
nijan (a) W. 

fejér egér; * cáver R., ceir W. 
secav bolha R., sicau A.; * sucav 

R., cucav W. 
* secej lép (milz) W. 
sens récze W. 
séra (pl. -at) asztal R., sra A. 
serhkan himbálódni A. 

serftan himbálni A. 
sembra (p2. -at) egészséges, ép ; 

egész , meg nem kezdett (ke
nyér) R.; sumbra egészséges 
A.; * sumbra R.; egészséges, 
egészség W. 

sembra-si egészség R., sumbra-
si A.; * sumbra-ci. 

si (pl. sit) nap (dies, sol) ; * ci. 
parsi jószág, vagyon • * paro-ci 

jószág, egészség W. 
si-val világ (mundus) A. 
* ci-paj , ci-paz nap (sol) W.; 

eipaz nap (sol), levegő S., ci-
paz, ci-paske nap (sol) E. 

sit nappal A., sista O, 
ar sine mindennap 0 . 
* ciava livtima napraforgó W. 

sin eredj! A., v.ö. cijan, cman. 
siná (pl. -áet) szag , bűz; * ciné. 

sini szagos, büdös; * öinej R., 
cinev W. 

sinijan (3.-áj) szagosodni, bü-
dösödni, bűzölni R., sinian 
A.; *cinevan (o), cinejan (a) 
W. 

sintf gőz; * cint' S. 
sinftan (3.-aj) gőzölni. 

sine in nyest A. 
sir oldal, szél (margó) , part R., 

sirá szél, oldal A.; * cií FI, 
cire part S. 

siresa (postp.) szélén, mellett R. 
sires, siri széléhez, mellé; * ei-

ris E, 5 
siresta széléről R. 
sirgá, sireva szélén el, mellett 

eZR. 
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sirem ferde, rézsűit R.; * cir R., 
cir-piJgen görbelábú W. 

Songar híg} ritka (songarjara 
kása). 

songargédan meghígúlni R. 
songargeftan meghígítani R. 

socka (pl. -kt) gerenda ; * socko. j 
* cocán (a) begombolni, befűzni, I 

becsatolni W. 
soőks tű (a csatban) A.; * co- { 

camo W. 
* soádine könnyű, l. fozda. 
sotnan (3.-aj) sokat beszállni R. 
aobda (pl. -at) sötét; * éopuda Rv 

öopoda sötét, sötétség, árnyék 
W. 

Sopedan (3.-i) sötétedni (estve) ; 
* copud'an R., copodan (a) 
W , ( o ) E , n . 

Sobdava korán reggel. 
Sobdalgédan sötétedni, sötétülni 

R., Sobdalgadan A.; * copu-
dalgadan R., copolgadan (o) 
W.: copolgadmo szürkületW. 

sobdalgeftan sötétíteni R.; * őo-
polgavtan W. 

Sov hab (spwma) ; * cov. 
iSovu habos; * őovov R. 
sóvjan (3.-aj) habzani R., so-

vian A.; * covijan R. 
Sovjaküsnan (fr.) R.; * coviaká-

áanR. 
sovjaftan habosítani R. 

80v hát (kés-, fejsze-hát) R.; * cov 
R., covone W. 

sovan (3.-aj) dörzsölni, köszörül
ni ; *covan (meg: vakaródz
ni) R. 

sovsan (fr.). 
síovar mozsár ; * covar. 
során (3.-áj) keverni, Összekeverni, 

megkavarni R., dagasztani 
A.; * covoran R., covoran 
(a) keverni stb. W. 

Sorsán (fr.) R. [W. 
* covoramo keverék; kavarófa 
* öovorgadan, covorgafan ösz-

szvkeveredni, -zavarodni W. 
* covorgavtan összekeverni; föl

lázítani W. 
* covorka zenebona, zsibongd sW. 

sor&av csüllö R., Soráau A. 
suksan (3.-i) fenyegetödzni R. 
Sukstoru ribiszke R., SukSteru A.; 

* sukstorov R., sukstoru W. 
SukSteruks ribiszkebokor A.; 

* éukStoruks W. 
suáar szalmaszál. 

íuáárt (pl) szalmaR. 
Suduáu (az orosz káposztaleves-

hez való fii) R.; *suduzovR. 
sudan (3.-i) folyni • * cudan. 

suderks paták R. S.; * őudi 
keíks R., cudevksW. 

suf ta /a ; *cuvto R. W., Őuvto, 
cuhta S. (c. kaján nyilat vet
ni) W. 

Suften fából való R. 
sufteman megmerevedni R.; 

* éuvtuman R. 
suva, suvana vékony, finom, (su-

van oánat üveggyöngyök) A., 
suvana R.; * őova E, u., co-
vine R. W. 

Suvalgedan vékonyúlni R.; *co-
vilgadan R. 
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Snvalma vékonyság R.; * covir-
gadmo R. 

savaigéftan vékonyítani R. 
Suvan (3.-i) ásni; * éuvan (o). 

suvendan (fr.) R. 
kalmin-suvi sírásó A.; *kalmo-

cuvi W. 
* suv árok W. 

éuvar homok, fövény. 
Suv'ftan rázni; megrázni magát 

R. 
suv'fáan (fr.) R. 

sum, suma (pl. -et) adósság R., §u-
ma A.; * cumo bűnös (reus) ; 
bűnösség. 

Sutnu acZo's. 
sumijan (3.-aj) eladósodóm R. 
Sumijaftan adóssá tenni, köl

csönözni valakinek R., su-
miaftan A. 

* cumondan (o) vádolni, okolni, 
elitélni W. 

* cumovks vád, bűn W. 
Sura (pZ. -et) rzrfAa, gyir; * curo. 

suréata ritkán. 
sureksteman gyérülni, ritkulni 

R., suriman A.; * curukstu-
man R., curolgadan W. 

suréptan gyéríteni, ritkítani A. 
Surhka (pl. -kat) vörös hagyma 

R., surhka A.; * őurka. 
surhka (pl. sufkt) ing-csat R.: 

se!m&-surhka-ponat szemöl
dök A.; * suíks : selma s. 
szemhéj R. 

* surup csap (a hordón) W. 
Sulgan (3.-i) szétnyomni, szétzúz

nia.) *Őulgan R., culgan (o), 

éulksan, culksían kifejteni, 
kihántani; törni (diót) W. 

* ska idö : te ska most, te skas 
eddig, skaato időről idtiréW., 
ska E. S. 

skaj (pl. -jht) isten R. A., meg: 
ég (coelum) S.; * ski-paz 
Krisztus W., isten S.; v.ö 
si alatt ci-paz. 

skaj na szentkép A. 
* skan (a) apróra törni (mozsár

ban) W. E, 14. 
Séaka nagy néne (nagybátyának fe

lesége) R. ( = ocu aka). 
Scava nagyanya, stfátá nagyatya R. 

(==» ocu-ava, oőu-alfa); * sca-
vaj, scataj W. 

sőená nagybátya (anyának bátyja) 
R. 

söan (3.-aj) folölteni (ruhát), öl
tözni. 

§csan (fr.) R. 
scafjól fölszerelt (ruházatta l) R. 
Séaftan öltöztetni valakit. 
scafnan (fr.) R. 

* scerae l. kistirn. 
* se ere l. kistir. 
* sci éles, hegyes ; él (acies). 

* sőilgavtan élesíteni, hegyesí-
teni W. 

écikst (pl.) nyilallás R. 
* écinga vízkereszt (epiphania) W. 
Sta viasz; * sta R., Sta, k§ta W. 

* sta-tol, ksta-tol gyertya W. 
* Stajavtan, kStajavtan viaszol

ni W. 
stan (3.-aj) mosni; * k§Ian R., MAII 

(a) W. 
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snan (fr.J R; *sl'aksnan W. 
* sl'arao mosás, mosni való W. 

* stavtan (o) letakarni, nyilvání
tani W. 

* stavtovan nyilvánulni W. 
* strapo mezítelen R., srapo, stapo 

W., I. kertapa, 
sna szíj A.; * ksna W. 

snanna szíjból való A.; *ksnan 
W. 

snan (3.-aj) dicsérni; *ksnanR., 
snan, ksnan (a) W. 

snaksnan (fr.J A. 
* ta : ta-ki valaki, ta-kona, ta-ko-

daroo, ta-koda valamely W.; 
tavo : tavo-koda valahogy 
E,s. 

ta (tagadósító igetb', melynek im-
perativusa és optativusa hasz
náltatik) : tat (egy. 2. imp.), 
t'azan (egy. 1. opt.J A.; cTa 
(d'at)O. 

taka gyermek E, 4. (? = o. ditfaka). 
taga megint, ismét, még R. A.; 

tanga O.; * tago W. 
tágan föl (katlan füle) R.; * tá

gan R. 
tacká (pl. -at) adó (steuer) R. 
* tasovna sír-kereszt (fából) W. 
tasta (pl. tastt) ó, ócska; * tasto. 

tasteman avulni; *tástuman R. 
tasteptan elkoptatni R. 

* tastazan tehtef mostoha leány, 
t, cora mostoha fiú W. 

* tatuska himlő R. 
taz rüh , sönnyedék; * taz R., pl. 

tazt W. 
* tazov riihes W. 

taza (pl. -at) erős, egészséges. 
tazalgedan megerősödni, föl

gyógyulni R. 
tazalina testi erő R. 
tazalgéftan meggyógyítani R. 

tantf édesség, íz R.; * tant' R. 
tansti édes, jóizii (t. sin'újósza-

gú); * tantej R. E, u. ; tantev 
édes; édesség W. 

tanstiélgédan megédesedni R.; 
* tantilgadan R. 

taiístelgeftan megédesíteni R. j 
* tantevgavtan W. 

tandadan vágtatni A.; * tandadan 
megijedni (tandadmo ijedség 
W., tandadica ijedős, félénk 
R.). 

* tandavtan ijeszsteni, elijeszte
ni W. 

* tandavfon (fr.) W. 
* tandavks ijesztő (madár i.) 

W. 
tapan (3.-aj) tiporni J&., ütni, ver

ni A.; * tapan R.E, is 
tapavan megütni magát R. ; ta-

pávan megverődni A.; * ta
pavan R. 

tapáma : karén t. bocskorhoz 
való kapta-fa A. 

taparan (3.-aj) bebonyolodni vala
mibe ; * taparan (a) tekerni, 
föltekerni, begöngyölni. 

taparaksnan (fr.) R. 
* taparcfan betakarni, begön

gyölni, bekötözni: tapardeme 
pólya W.j tapardan E, 13 

* t'apudan /. cepadan. 
tavadan (3.-i) befedni, betakarni 
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R.; * tavadan (o) R. W., ta
vatan E, 8. 

tavatksnan (fr.) R.; *tavaran R. 
tavadmo fedezet, takaró: ved 

t. víz-áradat. 
tavatks fedél R.; * tavatks Rv 

tavavks W. 
* t'avnan (o) csaholni (?) E, u. 
tamfontka aczél A. 
* tarakan csótán (blattá) W. 
tarát ág: * tarád R. , tarada, ta-

rado W. 
*taradav ágas W., taradov E, is 

tarán makacskodni A. 
* tarka hely. 

* tarkává hely énként > itt-ott W. 
* tarkaso helyett W. 

targan (3.-aj) húzni, kihúzni, föl
húzni; szívni (dohányt); *tar-
gan (a), 

targesan (fr.) R., tarksan hú
zogatni, rántani A.; *targ-
san, targiian (meg: hímezni) 
W. 

* targaj, targi nyúlós, szívós W. 
* targavks : oáa langa t. ruha-

ujjon való szegély W. 
*targan-será kovácsolt réz A. 

targezan (3,-i) dagadni, megda
gadni R., targesan A.; * tar-
guzan R., targozan (a). 

* targoj daganat W. 
* tarnan, l. térnan. 
tarvas sarló; * tarvas W. E. 
fala (fi. -ét) tél; * tele. 

* talen téli R. j * teleii W. 
t'alinda télen R., talanda 0 . ; 

* telne W. 
NYBLTT. KÖZLEMÉNYEK. T. 

* talaj elég W. 
* talanov szerencsés, boldog W. 
* talika rész, osztályrész W. 
tá (mutató névmás) ez; * te W. 

tétá ez (több. nénat) R., tite O. 
fása itt; * tese, teske, tenese 

W. 
t'asten, t'azken itteniR.; * testen, 

teskeií W. 
tej, te ide A.; * tev, tenev W., 

tej, tenej W. 
t'aza ide R. 
fasta innét; * teste, teneste W. 
tiáná erre, erre el R. 
tápálá itt, tápali ide, tápáldá 

innét A. 
tani most A. 0., tanikije épen 

most 0 . 
táci ma A., teci R.; * cece W. 
tácis máig A. 
tecien mai R.; * cecen W. 
fáddá az idén A. 
tafta, faftaná így R., tafta O., 

faftana A. 
t'aftama ilyen; * ten-kondamo, 

ten-konda W. 
t'aka ugyanez; * teke W. 
* tene ez, emez W. 
tenara ennyi R., tenara A. 
tenars eddig R. 
tenarkst ennyiszer R. 

táján (3. tái) seperni. 
tájsan (fr.) R.; * tensan (e). 
* tent' seprű R. E, is., teást (pl.) 

W. 
* tensfan (mt.) egyet seperni R. 

tájná szűk, keskeny A., tájnáná R.; 
* tejne. 

13 
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tájnalgedan keskenyedni R.; 
* tejnalgadan R., tejnelga-
d a n W . 

tajnalma keskenység R.; * teil-
gadmo R. 

tájnalgeftan keskenyebbé tenni 
R., tájnalgaftan megszilkíte-
ni A.; * tejnelgavtan W. 

tás : t. tálma lombos vyirvesszök 
(melyeket a birkáknak adnak 
enni) R. 

tástá (pl. -stt) csillag R., tástá,tazdá 
A.; *tesce R., táseeW., teste S. 

tástana (dint.) A.; *teséene E. 
tásti, tástu csillagos R.; * tes-

cevR. 
tasta jegy R.; * task W. : pazon 

. t. szeplő W. 
tástan megjegyezni, észrevenni 

R., tástan A.; * testan R., 
tásksan W. 

tásnan (fr.) R. 
tastf megjegyezett R. 

* fíiiá atya R.; tata (tatáj) atya • 
atyósW.E. [E,c. 

*tet'kaj, tetakaj atyus, atyuska 
táda (pl. -dat) anya R., dada A. 

dácfaj, dád'akaj, dádákaj anyus
ka A., tecTaj S. 

tarán (3.-áj) ha (tkp. féltételt ki
fejező ragozható ige) A.; * tá
rán (3.-&j) W. 

tárdá nyűg R., tárdá, tart A.; * térd' 
R.? tárde W. 

tárcfan nyűgbe vetni, nyűgözni 
(lovat)T&.} tárdedanA.; *ter-
t'an R., tárdedan W. 

tárnán reszketni A., v.ö. térnan. 

táían csépelni. 
tálsan (fr.) R. 
táTaj cséplő, táfáaia csép A. 

tálgan mászni A. 
talraá (pl. -ét) seprű (scopae) R., 

tálma A. 
te: tesa -nál R., tejsa O. 

tes -hoz R., tejs 0 . 
ti; tej -hoz, -nek R. A, tej O.; 

* te, tej W. E. 
testa -tői R. 

* tehter, tejtef leány W., tejter 
R. E., v.ö. stif. 

* tet'keme pólya ; keret W. 
* tet'káan bepólyázni; keretbefog

lalni W. 
* teskav zsák E, u l. káskav. 
tevlal tűdö R.; * tevil'av W. 
teraza súlymérték A. 
tercTan (3.-i) hívni, meghívni R., 

terdan A.; * tercTan R.; ter-
gan (e), terdan (meg: köve
telni, fölszólítani) W. 

ternan (fr.). 
* telme hózivatar W. 
* tíknan (o) dobogni, lüktetni W. 

* tiknomo dobogás: eádej t. 
szívdobogás W. 

tétmian, tétmijan tolni R.; * tut-
raajan. 

tetmad'an (mt.JR.; *tutmadanR. 
teberdan kortyogni (has); topogni 

(lábával) R.; * daburdan R. 
ternan (3.-aj) reszketni} rezegni, 

rázódni; * tarnan R. 
ternésan (fr.) R. 
ternazevan (inch.) R.; * tarnu-

zivan R. 
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fírnaftan rázni A.; * tarnuvtan 
rázni, mozgatni E, 13. 

térva (pl. -at) ajak ; szél (margó) 
R., ti'rvá, turvá A.; * túrva. 

* ti'lkadan ütni, megütni, megil
letni W. 

* tiknan zokogni W. 
tijan (3. tii) tenni, csinálni, épí

teni, készíteni; * tejan (e). 
tiend'an (fr.J R.; * tejiían. 
tev tétemény, dolog, ügy ; * táv 

R. E,i5.; teve, tevW.: tevte-
me, tevevteme dologtalant. 

* tift'an tétetni, csináltatni R., 
tiftan A.; * távfan R. 

tingá (pl. tinkt) szérű ; * tingá R.; 
tinge W. 

tisá (pl. -et) fű, széna; * tikse. 
tiksev/üves W. 

tin ti R., tin A.; * fíií W. E. 
tints magatok R., tinta A.; * ti'ns 

W. 
to (mutató névmástö) : 

tosa ott; *toso, tosko W., tosoze 
ugyanott W. * 

toza oda; * tozov W. 
tozíza ugyanoda A. 
to, tov oda, arraR., to, tu, tuv 

A.; * tov W. E. 
*toj annál: koj ... toj mennél... 

annál W. 
tosta onnét; * tosto W. 
tosten ottani R.; * toston W. 
tuvaná,tuaná arra,amarra eZR. 
tovilda onnét A., tolda O.; * to-

voldo W. 
tona az, amaz; * tona, tovata 

W. 

tokán (3.-aj) illetni, hozzáütni R., 
mozdítani A.; * tokán (a). 

toksan (fr.J; *toksan W. E,i2-
* tokadan megütni, érinteni W. 
* tokatodan (o) találni, történni 

W., tokatidan hozzáérni, el
érni E, i. 

toj menyasszonyi díj R. 
tongan (3.-í) tömni, betömni, be

tűzni R.; * tongan (o). 
tongéndan (fr.) R. 

toskan súgni, susogni A.; * toskan 
(a) W. 

fozán ezer A.; * toáov, v. káinen 
satt, v. tísca (Q) W. 

t'ozdá, foádáná könnyű; *sozdine. 
t'ozd'algedan könnyebbülni R.; 

* sozdilgadan. 
tozd'alma könnyüség R.; * soz-

dadmo, sozdilgadmo R. 
t'ozdalgeftan könnyebbíteni R.; 

* sozdilgavfcan W. 
* todej gyakran W. 
todu párna; * todov. 
tostijan (3.-i) kopogatni (ajtón), 

taszítani R.; * tostejan R. 
tostádan (3.-i) egyet taszítani 

R., tostedan A. 
tozer búza R., tozir, tozi'r A.; * tov-

zuro R., tojzuro W. 
tozéran rántani, megrántani R., 

I. nozeran. 
ton te; * ton. 

toiíts magad R., tonts A.; * tonts 
W. 

tonadan (3.-i) tanulni, megtanul
ni ; hozzászokni; * tonadan 
(o). 

13* 
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tonatksnan (fr.) lassanként hoz
zászokni ; * tonavían R., ta-

1 nulgatni, gyakorolni magát 
W." 

tonaftan tanítani; * tonavtan 
tanítani, szoktatni, szelídíte
ni W. 

tonafti tanító A.; * tanavtica W. 
tonafnan tanulni; *tonaftnanR. 
tonafnem-vasta iskola A.; * to-

navleme tarka W. 
tonafni tanuló, tanítvány A.; 

* tonavliéa W. 
* tonov: t. peks tüzes üszök W. 
topedan (3-i) elégedni, elég lenni 

R.; * topodan (o) W. 
topitsta megelégedett, jóllakott 

A. 
* topovtan kielégíteni W. 

* topó túró (t. ved savó W.). 
tov mag, bél (nucleus) R.; * tov 

liszt R. 5 tol: pasce t. dióbél 
W. 

* tombaka mély W. S. 
tómban (3.-aj) törni, zúzni (sót, 

kendert) R,; * tómban (a). 
tompsan (fr.) R. 
tombarn kályha előtt való tűz

hely ; * tombamo. 
* tombavan hozzáütődni, meg

ütődni W. 
* tombel'de, tombele = tona peí-

de, tona pele W. 
torán (3.-aj) dörögni, mennydörög

ni (atam toraj); csörögni (gu-
nár) R. 

torazevi mennydörög, megzen
dül az ég R. 

torafnan megemlékezni A. 
* toroziman földuzzadni (borsó) 

R., v.ö. targezan. 
* tormodan (o) ugrani, szökni W. 
tol tűz; * tol (meg : gyuladás W.). 

toldiks megégett darab fa A. 
tolga (pl. -at) toll; * tolga. 

tolgav tollas; * tolgav R. 
* tolgavtomo tollatlan W. 

tujan (3. tui) elmenni, elindulni; 
* tujan (e). 

tusendan (3.-í) (fr.); * tuksnan. 
tujan (3. tui) hozni; * tujan R., 

E, 9.; tujkan (a) ide adni W.: 
tuka add ide, pl. tukado W. 

tuca, tuca felhő R. 
tucav felhős R. 

t'uzá (pl. -at) sárga, rőt R., t'uza 
A.; * tuza R., t'uza W. 

t'uzalgédan sárgulni Rv t'uzal-
gadan A.; * tuzalgadan R., 
tuzalgadan W. 

tuzalgeftan, -géptan sárgítani, 
sárgára festeni R., t'uzalgaf-
tan A.; * t'uzalgavtan W. 

tutka czompó, czigányhal A. 
tutkédan (3.-i) undorodni R. 
tutma bögy A. 
tusto (pl. -stt) sűrű, vastag (nem 

híg) ; * tusto. 
tustt ficzkóser seprűje R. 
tustemam, tustelgédan megsű-

rűdniR., tustíman A.; *tus-
tuman R., tustoman (o), tu-
stolgadan, tustomgadan W. 

tustéptan, tustelgeftan megsű
ríteni R.} tustiptan A.; * tu-
stolgavtan, tustovtan W. 
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tunda (pl, -at) nyárR., tundá ta
vasz A.; * tunda R., tundo 
tavasz W. 

tunda tavaszkor O. 
* t'ufak vánkos W. 
* tuftan elejteni R., tuvtan (o) elej

teni, ereszteni W. E, 13. 
tufks madár- v. egérfogó, csap

ta R. 
tuva (pl. -ét) disznó • * tuvo. 

tuvane (dim.) 0 . 
tuver néminemű nyulfogó R. 
* tuvor asztal R. 
tuma tölgyfa ; * tumo. 

tumenal tölgyes (erdő) , tuma-
nal, tumínal A. 

tuman köd A.; * tuman W. 
tumanu ködös A.; * tumanav 

W. 
t'ufan (3.-i) verekedni R., t'uran A.; 

*t'uran Rv tufán W. 
t'uréndan (fr.) R. 
turgadan verekedésbe ereszked

ni A.; * turgadan (o) W. 
t'urhtama verekedés A.; turema 

R.; * turme R., tuf me W. 
turks keresztül R. O., turks, turks-

ka A.; troks W. 
* turtov -hoz, -nek W. 
*turmuskadan (0) homorodni,meg-

vetemedni (faj W. 
tula (pl. -et) ék, csap; * tulo. 

tulná czövek, faszeg (ruha-a
kasztásra) A. 

traks tehén. 
tran (3.-áj) etetni, táplálni, nevel

ni (saba t. gyermeket szop
tatni) R., trean A.; *tían (a). 

t'éréan (fr.) R. 
traj eltartó, nevelő (atyáról 

mondva); traj na (a fiúról 
is) ; * tirine R. 

tránál'ka édes atya M. 
tr'áj-cor a, fogadott fiú A.; * tían-

ejkaks fogadott gyérmek W. 
* travan (a) ingerelni, megharagí

tani W. 
* ü'amo ördög R. E, 10. 
* cTakavks gyaloghíd W. , v.ö. ja-

kan. 
* daburdan l. tébérdan. 
* def va árbocz W. 
* d'ive levert czölöp W. 
dirks l. sal-dirks. 
*diga lúd: idem d. vad lúd W. 
dugan bátya (a húgának) R.? du-

ga barát, társ, dugana (dim.) 
R. 

dusman boszorkány R., sárkány, 
varázsló A.; * tusman R., tus-
man , dusmon rossz szellem, 
varázsló W. 

* sauran eldőlni R., savoran W. 
* savorksnan tántorogni W. 
* savordan legördíteni, eldöjte-

ni W. 
sakál szakái; * sakál. 

sakalu szakálos ; * sakalov. 
sakaná fazék, korsó A. 
sajan (3. saj) jöni, eljöni; * san 

(a), 
saj jövő (kizit évben A.); *si 

W. 
saséndan (fr.)jőni; * saksnan. 
* savtan eljövetni, idevezetni: 

meís s. eszébe juttatni W. 
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* sango l. canga. 
satan (3.-*í) érni, elérni, közeledni, 

elég lenni (sati elég R,); * sa
tan elég lenni (satu elég W.) 

satnan (fr.) R. 
* sasán utolérni R., sasán (a) 

W.E,s. 
* satodan , satovan jutni, esni 

(részül) W., satodan E, 815. 
* saturdan l. caterdan. 
* satko l. catka. 
sada száz A.; * sada, sado W. 

kafta-satt kétszáz A.; * kavto-
satt W. 

* sadreks, l. sal alatt 
* sasto lassan W. 
sasán, sasűvan, /. sázan alatt. 
sazer húg (a nénjének) R.; * sazor 

R. S.; húg, unokahúg • sógor-
asszonyW. 

san fa, ideg R., ér (véna) A.; * san 
R.; koske s. ín, ver s. ér W. 

* saríaka fecske W. 
* sandej l. scndi. 
sander porczogóR., sandir A., t>.#. 

kandi'r. 
sapen szappan R., sapin A.; * sá

pon. 
saván történni, megesni, eljőni A. 

savűvan jöhetni A. 
saver lassan, halkan (Szind.) R. 

saverna (dim.) R. 
sara (pZ. -at) (o) hajnalpír R.; i 

* zofa. 
saras tyúk ; * saras. [W. 
* sarka-puzej dobosgém, bölönbika 
sarhka sóV&eR, sarhka A.; *sar-

ko. 

sarda/ac&7t«, kis pálcza A.; * sar
do szálka W. 

* sardov szálkás, tüskés W. 
sarda jávor-szarvas A.; * sardo 

szarvas, jávor-szarvas W. 
sal so'; * sal. 

salu sós, sózott; * salov. 
salftéma sótalan R.; * saltomo 

W. [W. 
sal-dirks sótartó A.; * sadreks 
salján sóssá lenni A. 
saljaftan sózni; * saltan (o) W. 

salán (3.-aj) lopni; * salán (a), 
sal san (fr.) R. 
salaj lopó, tolvaj 0 . ; * sáli, sa-

líca W. 
salava lopva, titkon; * salava 

W., salavine E, n. 
* salama lopás A.; * salamo W. 

salán czivakodnif veszekedni A. 
salcndan (3.-i) czivakodni R., 

sali'ndan A.;*soviíanRv sol-
nan (o) czivakodni, és: sov-
nan (o) szidalmazni W. 

salénksnan (fr.) R. 
salgadan veszekedésbe eredni A. 
saldan (3.-i) szidni, rágalmazni, 

rosszallani; * saldan (o). 
salnan (fr.)R. 

salgan (3.-i) szúrni; * salgan (a). 
salgendan (fr.) R. 
* salg fulánk, kalász-szálka W. 

salgaftan megszégyeníteni R.; *sal-
gaftan R. 

saldas nyak. 
salmeks ttt; keresztléczek az aj

tón R., salmiks tü A.; * sal-
moks. 
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salm'ikske (dim.)O.) *salmoks-
ke E, 13. 

sá az; * se W. É. 
sétsá az R., sitse O. 
esa ott; * sese ott, sejsak itt W. 
eza oda R. 
sej, se oda; * sej, sev W. 
esta onnét; * seste, seske W. 
siíiná azon át, arra el, arra. 
sapalá ott A. 
sapali oda A. 
sápáldá onnét A. 
esta akkor R., esta, estük M.; 

* seste E.; seste, seske akkor, 
azután, tehát W. 

sado- melá , -melda, sameldá 
azután R.; sameldá, sáldá A. 

sad-ingelá azelőtt, élőbb. 
sazendi azért; * seks W. E. 
saka ugyanaz; * seke W. 
senara annyi R., senara A.; 

* snaro W. 
senarda akkor R., senarda A. 
senars addig R.; senars A. 
seiíarkst annyiszor R. 
staná úgy R. 0., stak, stana A.; 

* ist'a, istak (st'ak) W., ist'a, 
ist'aná E. , ist'aze épenúgy, 
szintén W. E. 

stama olyan ,• * ist'amo W. 
* senak ha W. 

sájam tapló; * sej eme R., seje W. 
sájár szár (csizma-, fü-), lábszár 

A. 
* seirks: pilge s. lábszár W. 

* sád'an játszani (hangszeren) W. 
saská (pl. -kt) szúnyog; * seská 

R., sáske W. 

sáskan (3.i) meggyőzni; *seskan 
(e) W. 

sáskendan (fr.) R. 
* seskevan meggyőzettetni W. 

* sástan nyújtózkodni R., sestav-
tan (o) W. 

sázan (3.-i) szakítani, szétszakíta
ni, leszakítani R.; sásán, sa
sán A.; * sezan. 

sázendan (fr.) R., sásendan A.; 
* seznan. 

sázevan elszakadni, elszakítód-
ni R., sasűvan elszakadni, 
megrepedni A.; * sezevan 
W. E. 

sázendevan (fr.) R.; * seziv-
k&nanR., seznevan W. 

sázgan, sázgata szarka R., sázgan 
A.; * sizgan W. 

sápá (pl. -pt, -pet) epe R., sápá 
A.; * sepe R., sápé W. 

sápi epés, keserű R.; * sepej R., 
sápev W. 

* sápiján (a), sápilgadan kese
rülni W. 

sávan venni, elvenni, kapni R.; 
saván A.; * sajan (e). 

sávencfan (fr.) R. •, * sajksnan 
R. 

sáran (3.-i) hugyozni; * curan. 
sárf húgy R. 

sárádan (3.-i) fájni, beteg lenni 
R., sárádan A.; * seredan. 

* seretksnan (fr.) R. 
sárátf betegség, fájdalom R.; 

* seredme W., seretks (meg : 
seb) R. 

sárátkstan megbetegedni A. 
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sáraftan tolni R. 
sárga, piros-szárnyú ponty A.; *sár-

ge W. 
sáli szil, szilfa ; * selej. 

sálinal szilfaerdö A. 
seéncTan , sejendan (3.-i) fésülni 

R., seindan A. 
seindema ló-fésü (fából való) 

A.; * sáme hajkefe W. 
* seja kecske R. E., sája W. 
* sejan nyeríteni R., sájan (a) W. 
* sejel stíl-disznó; * sájeF R., seel 

W. 
sejht'an, sehtfan (3.-i) tépni, rán-

czigálni, szaggatni R.; * seft-
t'ian R. 

sehnan (fr.) R. 
sejhks, sehks rongy , csepü R. 

* setste (adv.) csendesen W. 
setmá (pl. -et) csendes; * sátme 

R., setme csend, szerénység, 
szelídség; csendes , szerény, 
szelid W. 

setman (3.-i) csendesedni, csil
lapodni ; * sátman R., set
man (e) W. 

* setmevtan csendesíteni, csil
lapítani W. 

satav szerény, szelid R. 
setin csínos A. 
secT híd, palló; * sád' R., sede W. 

sed-al pincze (a palló alatt) A. 
secían (3.-áj) hidalni, pallókkal 

fedni; * secían (a) hidalni, 
kikövezni W. 

sedafdeszka (hasogatott deszka) 
R. 0 . ; sedaf deszka, gyalog
híd A. 

sectafká (dim.) R. 
sec? szén, parázs R.; * sád' R., se-

defma szén : psi s. ég'ó , izzó 
szén, keíme s. holt szén W. 

sedi (pl. -iht) szív R. A. S.; gyo
mor. R.; * sádej R. S., sádej, 
sádi W., sedej E, 13. 

sczan (3. sizi) elfáradni R., sisan 
A.; * sizan (e). 

sézsan (fr.) R. 
siseftan elfárasztani A. 

* sezan (e) indulni, menni : kiava 
s. utazni W. 

senem kék (senem-prea búzavi
rág) A., senám 0.; * seri, se-
ne W. 

senem an kékülni A. 
seneptan kékíteni A. 

senks gém (vizi madár) R., v.ö. 
sens W. 

sendi fekete bugájú nád; * san-
dej R.; szittyó, káka; butikó 
w. 

sepá (pl. -pt.) zseb; *zepR., sepe 
W. 

se van enni, megenni A.; * se van 
(e) E. ; meg : elvenni, elra
gadni W. 

sémán (3. simi) inni, meginni R., 
simán A.; * simán (e) W. 

sémend'an (fr.)R., simi'ndan A.; 
* símnek snan E, is. 

simma szomjú A.; *simeme, 
simme W. 

* simima ital W. 
sima (pl. -at) itató válú, mosó 

teknő R., suma A. 
* simevks ital W. 
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sémd'an itatni R., simdan A.; 
* simdan, simd'atan R., sim
dan W. 

sómnan (fr.) R. 
simtftan itattatni A. 

sémbá mind R., semba A., semá 
M. 

sera magasság R., será termet, 
magasság A.; * ser R., sere 
magasság, termet W. 

kalmanezír sírdomb A.; * kal-
mo-zer temető W. 

seri magas ; * serej R., serev 
W. 

* serevgadan magas o. mély 
lenni W. 

seíá réz R., será A. 
* seraka hangya R. 
seran (3.-i) kiáltani, kiabálni; 

* seif an R., seeran kiáltani, 
ordítani, dörögni W.: pirge-
ne seeri mennydörög. 

* seerme ordítás ^kiabálás W. 
sergadan elkiáltani magát R., 

sergádan A.; * serged'an W., 
sárgedan R. E, u. 

* serej kst (pl.) kosz, rüh W. 
* serem szénbüz W. 
sereman (3.-i) meggyúladni (a 

kályhában) R.; * siriman R. 
sereptan meggyújtani R. ; se-

riptan A. : seriptim-pálht 
gyujtó-fa A. 

sefga lábtekercs A. 
* serúan szükségét végezni: ser

neme tarka árnyékszék W. 
serhonsd (pl.) mellékfonal; *sur-

bunat. 

sel öl (orgyia) ; * h'áí R. 
selgan (3.-i) köpni; * selgan R.; 

seígan (e), selged'an W. 
selgendan (fr.) R., selgíndan 

A.; * selgnan W. 
sclgá (pl. selkt) nyál; * selge 

R., seíge W. 
* sel'gev nyálas W. 

seimá (pl. -öt) szem; *selme R., 
sel'me W. 

selruá-ved köny ; * sel"-ved W. 
sí geny A.; * sí, verde sí W. 

* síi genyes A.; * síjav W. 
síjavtán (o) genyedni W. 

sémán nyári kabát (munkásoké, 
vászonból) R., simana rövid 
felöltő, és: suman kaftán, 
hosszú kabát A.; * suman R., 
kaftán, kabát W. 

sémbra, sémbéra zavaros (víz) 
R., sumbra A. 

sumbírgaftan fölzavarni A. 
séradan (3.-i) elszélyedni R., sra-

dan M.; * sran, stran (a) W. 
söraftan szétszórni, hányni vet

ni R.; * suraftan R. 
sörafnan (fr.) R.; * sravtlan, 

sravfan (stra-) W. 
* sravlevan szétszóródni, elszé

lyedni W. 
sérgavis nagy katlan (melyben 

sört főznek) R. 
sérgézan (3.-i) fölserkenni, föl

ébredni R., sírgesan A.; *sur-
guzan R. E, u., sírgozan (a) 
W. 

sérgézksnan (fr.) R. 
sírhkan támadni (szél) A.5 * sír-



OZLESEK. III. 2 0 2 MORDVIN K< 

gan (a) emelkedni, kelni (tész
ta), küzdeni W. 

* sirgavtan emelni, fölállítani, 
támasztani W. 

serhtsém kakas-taréj R., surcim 
A.; * suíseme R. , sursima 
fésű W. 

sérhtsemna kis fésii R., sur-
cimna A. 

si tetű; *si. 
síi tetves ; * siev. 

sia, sijá (pl. -at) ezüst; * si ja. 
sián ezüstből való; * sijaií W. 

* si kardán játszani, enyelegni W. 
sidá siirii, gyakor ,• * sejede R., 

sajed'E, 12. 
sidesta gyakran; * seetste W. 
siflis siírü bohók, sűrűség R., 

sitks A. 
sideksteman, sideman megsű-

rüdni R.; * sájedekstiman 
R. 

sisem hét A.; * sisem W. 
sisemkst hétszer A. 
siscmce hetedik A.; * sisemce 

W. 
sisgemen hetven A.; * sisgaraen 

W. 
* sizal giliszta W. 
sin ők R., sin A.; * sin W. E. 

sints magok R., sints A.; * siris 
W., sints E. 

sind'an, séndan (3.-i) törni, eltör
ni R., sindan A.; * sindan. 

sénnan, séiíán (fr.) R.f siniían 
A. 

sinderan (3.-i) = sindan (Szind.), 
R.; * sintran, sintran (fr.) R., 

sintran széttörni, elrombolni, 
Összegyűrni W. 

sinderef eltört R. 
eindevan törni (-ik) R.; * sin-

divan R., sintrevanE, 10, sin-
dirivan E, u., sintrevi töré
keny W. 

sinűvan, sinívan elromboltatni, 
gyötrődni, törődni A.; * sivan 
törődni: sivz köszvényes W. 

siblik függöny A. 
sifendan szitálni R., sifindan A.; 

* suftrian R., sulan W. 
sifcnksrían (fr.) R. 
siftcm szita R.; siftim, siftéma 

A.; * suft'em R., sulerae W. 
sifinks korpa R., svinkst (pl.) 

A.) * suvtnevkst (pl.) R., su-
levkst W. 

* sivan, l. sindan alatt sinűvan. 
sivii (pl, -et) gallér R.; * sive. 

* siveks lóiga W. 
sivédan (3.-) megfogadni, bérelni; 

* sivcdan R. W., sividan E, 9. 
* siverdan beszegélyezni W. 

*siverks ing szegély, piíge s. 
boka W. 

sive! hús; sivel, sivil A.; * sivel' 
R., siverW. 

sirá Öreg ; * sire R., sire W.: sire 
pulot hosszú rojtok a karks 
camavkst-orc (tkp. öreg, az
az : nagy farkok) R. 

siredan öregedni R., siridan A ; 
* siredan W. 

* siredme öregség, öregkor W. 
* sire szöglet-él, szél, határ W., I. 

sir. 
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* síreva szélén E, is. 
sireks körisfa R , sírik A.; * sirt' 

R., sirte W. 
sima arany A. TVI.; * s'irne W. 
* sirmaga vászon nyári kabát W. 
* sildej l. cilgá. 
sildi gyepdomb A. M., I. cildi. 
soka (pl. -kt) rojt R. 

soku rojtos R. 
soka (o) e&e R., soká A.; * soka. 

sokan (3.-aj) szántani A.; * so
kan (a), sokaksnan (fr.) 
W.E. 

soker vak R., sokir A.; * sókor W. 
sokergédan megvakulni R., so-

kirgadan A.; * sokorgadan 
W. 

sokirgaftan megvakítani A.; 
* sokorgaftan W. 

soks hótalp ; * soks, pl. sokat, 
soks ősz (autumnus) ; * soks. 

áoks'inda öszszel A., soksanda 
0 . 

sotan (3.-i) kötni, megkötni, össze
kötni R., sodan A.; * sodan 
(o). 

sotnan (fr.); *sodnan (o) E. 
sotks kötő, kötelék. 

sod korom; * sod. 
sodu kormos R.; * sodov R. 
* sodijan (a) kormosodni W. 
*sodijavtan kormosítaniW. 

sodan (3.-aj) tudni, megtudni, is
merni, megismerni, kitalálni; 
* sodan (a), 

sotsan (fr.) R. 
sodaf ismeretes, ismerős; * so-

daz. 

* sodamo vőlegény, vő W. 
* sodavks jel; lelkiismeret W. 
sodevan megismerodni R.; * so-

davan R.: sodavi, sodaviks 
ismert, ismerős W. 

sodaftan találós mesét monda
ni ; jósolni A.; * sodavtan 
(sodavfan, sodavnan fr.) tu
dósítani, jövendölni, megin
teni ; látogatni W. 

son ö; * son. 
sonts ö maga R,, sonts A.; *sons 

W., sonts E. 
sopan elrejteni A.; * sopan, sokan 

(o) elrejteni, tagadni W., so-
poksnan (fr.) W. 

sopf rejtett, titkos A. 
* sov, sovone szárny W., sovno 

E, 5., v.ö. solmo. 
* sovov szárnyas, szállás (ma~ 
. dár) W. 
* sovolgadan szárnyra kapni 

w. 
* sovas szekér-rád W. 
sovén agyag R., sovin A.; * sovon. 
* soviían, l. salán. 
sora (pl. -et) gabona, vetés; * éuro. 
* sorgan mozdulni (helyből) R. 

* sorgaftnan megmozdítani R. 
* sors csorbóka W. 
* sornan (o) reszketni, remegni R.; 

meg: borzadni W. 
* sornovtan (sornovían , sor-

novnan fr.) rázni, megren
díteni ; megkapálni W.; sor-
nuvtan rázni E, i& 

* sornovleme megrendítés: ma-
storon s. földrengés W. 
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sorma (pl. -at) hímzés, czifraság; 
írás} irat, levél (epistola) • 
* sorma. 

* sormav iromba , tarka, ki-
czifrázott R. 

sormadan (3.-i) hímezni, írni ; 
* sormadan (o). 

sormatksúan (fr.). 
* sormadomo irat, könyv W. 
sormajan tarkává lenni A. 
sormajavtan tarkítani, &i'c«i-

frázni; * sormalgavtan (o) 
W. 

sorman (3.-aj) ránczosodni, ránéz
het szedödni (homlok) R.; 
* sorman R., sorman (a) W. 

sormafránéz; ránezos R.; *sor-
mav R.; sorma ráncz, sor-
mai ránezos W. 

sormafká néminemű fej-ékesség 
R.; * soravt (pl.) hajfonadé
kok a fejnek mind két olda
lán W. 

solan (3.-aj) olvadni, fölolvadni 
(meg: elsoványodni A.); *so-
]an (a) (meg: elsoványodni 
W.). 

solsan (fr.) R. , 
sola folyó, olvadt (nem fagyott) 

A., be nem fagyott hely a fo
lyóban R.; *solaz R. 

solaftan olvasztani R., meg: el-
soványítani A.; * solaftan R., 
solavtan olvasztani, elsová-
nyítani W. 

solafnan (fr.) R. 
solgan (3.-i) zárni, bezárni; * sol-

gan (o). 

solgenrian (fr.) R.; solksan A. 
*solguk víztorlasztás, gát, itató 

(hely) R., solgavt (pl.) W. 
* solnan (o) czivakodni, veszeked

ni W., I. salán. 
* solmo szárny R. E,ií-, v.ö. sov. 
* su köd W. 
* suk főhajtás, köszöntés ; s. pí'a 

maksau köszönteni W. 
sukenan (3.-áj) meghajtani ma

gát, köszönteni R., sukunun 
A., és: sukman esedezni,pa
naszolni A.; * sukunan R.; 
sukunan (a) meg : imádni 
W.: kolengat langs s. térd
re esni W. 

sukeiíaksnan (fr.) R., suku-
naksnan A.; * sukunaksrían 
W. 

sukinaj panaszló, felpörös A. 
sukunaftan meghajtani, magát 

meghajttatni A.; * sukuiíav-
tan meghajtani W. 

suks féreg, szít; *suks (meg: her
nyó W.). 

sukská (dim.) A. 
suksu férges R.5 * suksov R. 

sucan, l. sudan. 
sutks hosszú tarka szalag, mely-

lyel a lábtekercseket összekö
tik A. 

sud kéreg R.; * sud R. 
sudan átkozni, elátkozni A.; * su

dan (0). 
sutsan káromkodni, szidkozód-

ni R., sucan A.; * sutsan R., 
sudsan veszekedni W. 

sutseksnan (fr.) R. 
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suduf szegényke R.; suduf, su-
dif átkozott, szegény, sajnál
ni való A.: s.-si szegénység, 
nyomorúság A. 

sud'iftan elátkoztatni (varázs
lóval) A. 

suderan czirogatni, simogatni R.; 
* sudran (a) R., fésülni W. 

* sudo orr. 
* sudukstomo nátha W. 

suskan (3.-i) harapni, leharapni; 
* suskan (o) W. 

suskendan (fr.) A. 
suském harapás, falat R,, sus-

kam A.; * suskomo. 
* sustan, l. stan. 
suzma túró-sajt A. 
* sunduk láda W. 
supa halom, domb A.; * supo W. 
* supav gazdag. 

* s.-ci gazdagság R. 
* supalgadan gazdagodni R. 
* supalgavtan gazdagítani W. 

* suftnan, l. sifendan. 
suva kalász-szálka, polyva; * suva 

W., v.ö. juv. 
suvan (3.-aj) bemenni; * sovan. 

suvsan, susan (fr.) R.; *sov-
seksnan E, 15. 

suvaftan beereszteni, bevinni,be-
vezetni A.; * sovavtan W. 

suvezi nyirfajdR,., suvzi A.; *su-
vozej R. 

* suvordan (o) Összenyomni, meg
nyomni, csípni W. 

* suvufan (a) átkutatni, motozni 
W. [alatt). 

suma válú A.; v.ö, sima (sémán 

sur ujj: pra-s. mutató ujj, kucka 
s. közép-ujj, lemftemá s. ne-
vendék-ujj, vaskána s. kis
ujj , pilgá s. lábujj ; * sur 
(: pfa s., poks s., lemteme s., 
viskine e., piíge s. W.) 

surks gyüril R., surks A.; * surks. 
sura (pl. -et) köles. 
sura szarv (: aj-s. jégcsap R.) ; 

* sura W. 
sufa (pl. -et) fonal, czérna R.? sira, 

(Szind.) R3, sura A.; *sureW. 
suríldá rojt, czafrang A. 

suru ágas A. 
áurhká csat A. 
* surka nyest W. 
sula (pl. -et) bél (darm); * sulo. 
*suían szitálniW., I. sifendan. 
* sulej árnyék, l. cilf. 
sulgam kiczifrázott ing-csat R.; 

* sulgamo R., a nók nyakán 
való ékesség W. 

sulma (pl. -et) csomó, kötés; * sul-
mo. 

sulman (3.-aj) kötni, csomóba 
kötni, csomót kötni R.; * sul
man (a) W. 

* sulmsan megkötni W. 
skam egyedül, magára való A.; 

* skam. 
skamn (skam'in) egymagam, 

skamt egymagad, skamnza 
egymaga 0. ; * skamon, ska-
mot, skamonzo W. 

skal üsző R.; * skal tehén. 
* skem&n fövéssel kevesbedni (víz) 

R. 
* skiran csípni R., I. kiskeían. 
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stak, staná, stama, l. sa alatt. 
staka(p£. -at) nehéz (: stak-si hét

köznap A.); * staka R. E,u.j 
teher, nehéz, bajos (staka-ci) 
W. 

stalgedan nehezedni R.; * stal-
gadan W. 

* stalgaran nehéz lenni, terhelve 
lenni W. 

* stalma nehézség R.; * stalmo, 
stalgadmo R. 

*stalgeftan nehezíteni R.; *stal-
gavtan W. 

* st'ako hiába, ingyen W. 
átan (3.-aj) varrni R,, stan varrni, 

szőni A.; * sustan (a), 
snan (fr.JB,. 
stafks varrás, szegély R, stafks 

A.; * sustavks. 
stan (3.-áj) fölkelni, fölállard R., 

stean A., vst'an M.; * stan (a). 
siian (fr.) R. 
sfíida (steada) állva; *stado 

w. 
steávan fölkelhetni A. 
st'aftan fölállítani, fölkelteni ; 

* st'aftan R., stavtan W. 
stafnan (fr.) R., steafnan A. 

* startan (o) , startlan megfogni, 
megkapni W. 

* stej bogyó W., I. ksti. 
* stedan rúgni, l. pstijan. 
* stefan (a) küldeni W. 
* stinapocséta W. [teí. 
stif leány B.., stirA.; * tehtef, tej-

stirna, (dim.). 
snav borsó R., snau A.; *kanav R., 

snav W. 

pabanísnav bab R. 
* snartan (o), snartl'an megkísér

teni, próbálni W. 
* snartomo kísértés, próba W. 

*spans t f^ . j kantár (szíjakból) 
W. 

* zardo mikor, l. mezii alatt me-
zárda, 

naka báb R. 
nakana (dim.) R., nakana A. 

naksada (pl. -di't, -dt) rothadt ; 
*naksado. 

naksadan (3.-'i) rothadni; * na-
ksadan (o). 

nakaaftan rothasztani; *naksa-
vtan W. E,i2. 

nacka (pl. -ki) nedves; * naöko. 
nackan nedvesedni, nedves len

ni, ázni; * nackan (o) W. 
nackendan (fr.) R. 
nacftan nedvesíteni, beáztatni 

R,, nacuftan A.; * naétan (o). 
nacfnan (fr.)Tl. 

riat ezek, l. ta. 
navan (3.-aj) belefűzni, bemártani, 

bedugni R.? beverni A.; * na
van (a) bemártani, festeniW. 

navsan (fr.) R.; * navsan W. 
navla (pl. -at) háncs, belhéj R., 

nolá A.; * navolo R., nola W. 
nar gyep, pázsit. 
naran (3.-aj) nyírni, borotválni ; 

* naran (a). 
narsan (fr.) R. 
naraj borotváló, borbély A. 

nardan törülni, letörülni, fölszá
rítani ; *nardan (a), 

narrían (fr.); * nardTan W. 
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nardama (pl. -at) törülő kendő; 
* nardanio W. 

* nardi halovány R. 
* narva ablaküveg, üvegtábla W. 
narvan (3.-aj) költeni,kotlani (ma

dár) R.; * narvan (a). 
narvesan (fr.) R. 
narvaj kotlós tyúk A.; * nai vüc-

k a W . 
narmen madár R., narmi'n A.; 

* narmuií R., narmon W. 
narminná (dim.J R. 
narmi'n-kundaj madarász A. 

nal nyű; * nal. 
nalhkan (3.-i) játszani; *nalkan 

(o) W.E,is. 
nalksan (fr.) R., nalhksan A.; 

* nalksan W. 
nalkendan (fr.) R. 
nalkéma játék R.; * nalkomo, 

nalkomne játékszer W. 
nalhksim-pálná játékszer A. 

nalna sőt, sőt még A. R., naFna O. 
nájan (3.nái) látni; *nejan(e). 

nájendan (fr.) R., naindan A. 
nái látó, tanú A.; *seíme ne

jica W. 
naivan látszani, megjelenni R.; 

naivan A.; * nejavan R.; ná-
jevan, nájavan W. 

nájendévan (fr.) R.; * neksni-
van R. 

* nejevks, nejavks megjelenés, 
jel W. 

náftan mutatni, megmutatni R., 
naftán A.; * neft'an R., név
tan W. 

náfiían (fr.); * nevtlan W. 

nár orr (rostrum) , hegy (cuspis) 
R.,nar orr (állatoké) A.; * neí 
orr, hegy W. 

nárhkamas üröm; * nartemks R., 
narkimks W. 

nárgan (3.-i) sulykolni (mosó ru
hát) R.; * nergan R. 

*nej most W., I. ni már. 
nengá még R.; nenge O., nen-

ga A.; *nejak épen most, még 
W. 

*nejke most, mindjárt W. 
* necks szár (virág-, levél-szár)f 

bokor W. 
neská (pl. -kt) méhkas; * neská 

R., neske W., náski E, ?. 
* neze támasz W. 

nezédan támasztani, megtá
masztani R., nezedan A.; 
*názi'danR., nezedan (meg: 
tolongani, tolakodni) W. 

nezetksnan (fr.) R.; *nezel'an 
W. 

nezedím-pál támasz A. 
nezikstan megfeszíteni magát 

(terhet emelve) R. 
nefciksnan (fr.) R. [W. 

netkas gyík R.; *niet'kaz R., met'kas 
ned nyél R., ned A.; * nácTR., ned 

W. 
nediná (pl. -nat) fejő-dézsa. 
* nesak ugyanis, mert W. 
nénat ezek, l. tá, tétá. 
neft'an tépni, kitépni, nyöni, kop

tatni, kopasztani R.; * náftan 
R., neveídan W. 

nefnan (fr.) R. 
nevil'an (3.-i) leforrázni (fkopasz-
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tani) R. ; nevilan elnyiini 
(-nyüvik), kopni A.; * nevi
lan R. 

nevéldan egyszer leforrázni R., 
nevildan elnyiini, elkoptatni 
A.; *návi!cTan R., neveM'an 
kitépni, nyiini W. 

nérhtfan (3.-áj) beönieni, rátölteni 
R. 

nérhnan (fr.J R. 
nélan (3. nili) nyelniR., nilan A.; 

* niFan. 
nélendan (fr.J R., nilendán A. 
nilks íny R. 
* nilVe nyelés, korty W. 

nelgan (3.-i) elvenni, elrabolni R.; 
* nelgan R., nelgan (e) W., 
ná%an E, i5. 

nelksan, nelgencfan (fr.) R.; 
* nelksan W. 

nélgédan (3.-i) undorodni (Szind.J 
R.; * nolgucTan R., nulgudan 
W. : nulgudeme undor W. 

ni'rhkli rövid, kicsiny A. 
ni'rhkáná (dim.J A , nerhkáná 

rövid (n. jof ks találós mesej 
R.; * nef kine R., nif kine W. 

nérhkenena (dim.J R. 
nerhkalgédan megrövidülni R.; 

* niíkilgadan W. 
nérhkalma rövidség R.; * nif-

kiígadmo R. 
néíhkalgeftan megrövidíteni R.; 
*niíkilgavtan W. 

ni nő, feleség M.; * ni. 
* nizaiía napa, anyós (a férj

nek) W. 
ni már R.; * nej most W. 

niksan (3.-aj) szagolni, megsza
golni R.; * niksan R. 

nikssan (fr.J R.; * niksan (e) 
W. 

* niske magas, előkelő, úr W. 
* nizildan mosolyogni W. 
nila négy A.; * nile W. 

nileva négygyé, négyfelé A.; 
* nileva W. 

nilekst négyszer A. 
nilen-ki'rda négyes A. 
nilece negyedik A.; * nilece W. 
nilá-gemen negyven A.: * nilen-

gamen W. 
* nilks szár (fii-szár) W. 
nokta (pl. -at) kötőfék, kantár (kö-

télbölj; * novta W. 
noska tompa; * noska. 

noskaman, noskalgédan tom
pulni R., noskiman A.; *nos-
kalgadan W. 

noskaftan, noskalgeftan tom
pítania.) * noskalgavtan W. 

nozéran (v.ö. tozéran) rántani, 
fölrántani (p.o. ajtótj R. 

nozérdan (mt.) R.; * nozurdan 
lehúzni, lehámozni (vesszőről 
a hámot) R. 

nonat azok, l. to (mutató névmás-
tő) alatt tona. 

* norozorks pacsirta W. 
nor-rnar, normaí kerti föld-eper; 

* norma! W. 
nola (pl. -at) hanyag, rest. 

nolgadan elrestűlni, hivalkodni. 
nolan (3.-aj) nyalni; * nolan (a) 

W. 
nolsan (fr.); * nolsan W. 
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*nol§tan egyszer nyalni R. 
* nolaza síkos W. 

* nolazl'an sikamlani, csúszkál
ni W. 

nolga (pl. -lkt) takony; * nolgo. 
nolgu taknyos A.; *nolgov W. 
* nolgaf taknyos orr W. 
* nolgijan taknyosodni W. 

noldan (3.-aj) ereszteni, eleresz
teni ; * noldan (a) W. 

nolnan (fr.). 
* noldavks ereszték : canzav n. 

pókháló W. 
nujan (3. nuj) aratni; * nujan (e). 

nui arató A. O.; * nujica W. 
nu§éndan (fr.) R. 
numa-langa arató-mező A.) *nu-

mo aratás W. 
nucka csomókötés A. 
nudi (pl. -iht) nádsíp (nudi-pra 

nádfej) R., nudi A.; * nude 
R., nudej nád, nádsíp W. 

nudiks nád R., nudiks A.; * nu-
dejks R. 

nupen moh R., nupín A.; * lupon 
R., nupon W. 

nufti'l tarlók. 
nuvan (3.-aj) szunyadni. 

nuváan (fr.) R.; *nuvsan R.; 

nuzan,nuzsan szunyadni, rest 
lenni W. 

* nuáaks lusta, álmos. 
* nuzaldan, nuzalgadan lustál

kodni, elhanyagolni W. 
nuvazevan (3.-aj) álmos lenni} 

elálmosodni R.; * nuvaziman 
R., nuzsevan (o) W. 

nuvargödan (3.-i) nyújtózkodni R. 
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V. 

nuvargetksiían (fr.) R. 
numel nyúl R., nurail A.; * nu-

molo. 
nuían (3.-áj) himbálódzni R., nu-

ran A.; *nuran R., nufan W. 
ííursan (fr.) R.; * nuísan W. 
nufam bölcső, hinta R., nuram 

hinta A ; * nufamo W. 
nuramne (dim.) R., nuramná 

függő bölcső A.; * nuramne 
W. 

nuraftan hintálni, ringatni A.; 
* nuf avtan W. E. 

nurafnan (fr.) A.; *nuravrian 
W. 

nurgan (3.-i) lógni, függni. 
nurksan (fr.) időzni valahol, 

lebzselni R. 
* nurgan szivárogni W. 

* nurtan (a), nurtsan lecsapol
ni, szűrni W. 

nurda (pl. -rtt) szán (kosár nél
kül) ; * nurdo teher (szán-, 
kocsi-teher), szán. 

nurdena (dim.) szánka A. 
nula (ipl. ~at) pólya ; * nula R. 
pakaf csont; *pakaf rokka R.; 

meg: gömbölyű csont W. 
pakaf na kőmagv (csontár) A. 

paker vadócz , konkoly R., pakír 
A.; * pakor (v. makor) W. 

*paksedan csattanni W. 
paksa mező, szántóföld ; * paksa. 
pakstra lábtekercsek; * praksta. 
pajga (pl. pajkt) harang; * ba

jaga, 
pajgená (dim.) csengetyű. 

panga (pl. -nkt) gomba ; konty ; 
14 
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sömör R.; gomba A.; * pan
gó-

* pangóv : lamen p. bélpoklos 
W. 

paca (pl. -at) vékony fánk; * pa-
calkse R. E, a., pacalks W. 

packalga sütő serpenyő; * pa-
calgo R. E., pacaiga W. 

paca: vedp. vidraR.; *paca, ved 
paca W. 

paca (pl.-a£) szárny R., paca A.O.; 
* paca kendő. 

pack , packa -n keresztül, által; 
* pack W. 

packecTan (3.-i) odaérni, elérni, 
elérkezni R. ; packedan A., 
packacfan O.; * packudan R., 
packodan W. 

packetksiían (fr.) R.; * packu-
l'an R. E. 

paöftan megvinni: kuía p. hírt 
vinni, hírt adni O.; * pacían 
(fr.): kufa paclióa hírvivő, 
követ W. 

paska külön; (c. abl.J -n kívül R., 
baska A.; * paska W. 

* pata néne, nagynéne R. E, 8.; pa
ta , pafáj nagybátya, néne, 
nagynéne W. 

* pat'akaj nénike E, u. 
pad, pada női szeméremtest R., pa-

da A.; * pad. 
padi talán A. 
paskan (3.-i) baszni; * paskan(o). 

paskendan (fr.) R. 
* paz isten. 

* ci-paz nap (sol) W. E.; kov-
paz a hold E. 

* paske (dim.) : ci-paske, kol-
baske E, 13.14. 

* pazne (dim.) szent-kép W. 
* pazon tasks szeplő W. 

pazá (pl. -at) sógor (két nőtest-
vérnek férjei) R., bazá sógor 
(feleségnek fivére) A. 

pazaj föld-len; *paze hím-kender 
W. 

parían (3.-i) hajtani, ki-, el-hajta-
ni, kergetni; *panan. 

pantsan (fr.); *pansan W. E,»-
* panan sitim: kse páni pék W.; 

E,u. 
panar ing ; * panar. 
pandan (3.-i) nyitni, kinyitni; vi

rágozni ; * panzan R., pan-
áan (o) nyitni; kijelenteni 
W. 

panösan (fr.) R. 
panpjema (pl. -at) kulcs R., pan

ama, -$úina A.; * panzuma. 
pangván, -§uvan nyílni, ki

nyílni ; * panzovan W. 
pancf virág R., pancuf A.; *panc, 

pans R.; panz, panzke W. 
pancfu virágos R.; * pancov R. 

pandám hangya R. 
panda hegy, halom; *pando (pand' 

alks lejtősség W.). 
pandína, (dim.) A. 
pandu hegyes R.; * pandov. 

panda eleget, eléggé R. 
panda (pl. pantt) ágy (veteményes, 

virág-); * panda, 
pandan (3.-i) fizetni, megadni; 

* pandan (o) Ráfizetni, meg
torolni W.: pand'ica adós; 
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pandomo fizetés, megfizetni 
való W. 

paniían (fr.) R.; * pandlan W. 
*pandovkst/izete's; adósság W. 

pandan foldani, foltozni R. 
pannan (fr.) R. ; * panían W. 
panks/oZí; * panks/oZí; ajiya-

jegy W. 
panksu /b/íos R.; * panksov R. 

pandes/e/íj zabola R., pandis A. 
papa (pZ. -at) hímvessző; * papa 

R. 
pavas szerencse. 

pavascan szerencsés lenni A. 
pavasei szerencsés R,, af p. sze

rencsesén R. 
pameran elmorzsolódni A. 

pámirdan, paraerdan elmorzsol
ni A.; * pamordan (o), pa-
mordl'an W. 

pamerks, pami'rks morzsa, • *pa-
morkst (pl.) W. 

par ftáá (kerga p. torok, hogy) ; 
* pare (kse p. dagasztó tek-
nb\ kirga p. torok, pivteií p. 
köpil) W. 

párna (dim.) csöbör. 
parnenü (dim.) (még kisebb —, 

nöi holmiknak való) R. 
pára jó; * paro. 

af-para rosszf fösvény R. 
parsi jószág, vagyon; * paro-ci 

jószág f egészség W. 
páran (3.-aj) bőgni, bégetni, mor

mogni R.; * páran (a), 
parsán (fr.) R. 
parazevan (inch.) R.; parazivan 

M.; * parazivan R. 

paraftan, -fnan (fr.) pirongatni; 
dicsekedni R. 

* parija sógorné E, 3. 
* parksoman (0) puhulni} lágyul

ni W. 
parga (pl. -rkt) lisztes bödön R,; 

* pargo (pl. park) R. 
parhci (pl. -iht) selyem R.; parhci 

A.; * parcej, parsej R., parsi 
W. 

parhcien selyemből való; * par
sai W. 

párna (pl. -et) csikó (két éves) R.; 
* parne R., parni W. 

* parrían szuszogni, tüsszögni W. 
* pal: komadon p. kosz (á fejen) 

w. 
* paía ing E, r. 
palán (3.-aj) csókolni; * palán 

(a) W. 
palsan (fr.); * palsan W. 

palán (3.-i) égni; elfagyni; * pa
lán (a). 

pal főtt hús R. 
palaks csalán ; * palaks. 
-pali fagyott A. 

* palmari torony W. 
pak í'^en, nagyon, erősen (pák-

korhtaj kérkedő A.); * pek. 
páksta erősen R. 
pakstan megerősíteni, bezárni, 

elzárni ; * pekstan (a). 
püksnan (jfr.J R.; * pekstían, 

peksl'an W. 
* pekstatodan : mon ojmem pek-

statodoz nehezen UlegzemW. 
pajáran (3.-i) kihullani, szétszó

ródni. 
14* 
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pájárdan (3.-i) elszórni; * pá-
verdan W. 

pájs a tejnek megpörkölődött hár
tyája R.; * pent R. 

pasa (pl. -et, -et) hársfa ; * pese, 
pek5e R., pekse W. E. 

pasánál hársfa-erdö A. 
paSksa (pl. -et) tele (p. kova a te

lihold) ; * peskse R., meg : 
terhes W. 

paSkedán (3.-i) telni, megtelni; 
megtölteni R-, páskedan meg
tölteni A.; * peskidan R.; pes-
kedan, peStan megtelni, jól
lakni ; megtölteni, megelégí
teni W. 

pasketksiían (fr.)R.'} *pesksaD, 
pescan (e), pesían W. 

pásketks töltelék A. 
paSta (pl. pastt) mogyoró R.; meg : 

kis gombócz A.; * pesce R., 
paáce W. 

pasks mogyorófa, -bokor;*peaks 
W. 

pásksnal mogyorós (erdő) R. 
* páfan (a) hátrálni, visszavonul

ni W. 
patna-kud, pana-kud kemencze, 

kályha R., pana-kud A., pat
na-kud M.; * penada W.; v.ö. 
paáan sütni. 

parraa (pl. -et) zúzza R.; * purmo 
R. 

pal karó, palánk. 
pálná (dim.) A. 

pala, (pl. -et) fél (dimidius, -ium) 
és: pele fél, oldal R.; pal, 
pala fél A.; * pel R.; pef; 

5LÉSEK. III. 

pele fél, oldal, holmi (paro 
p. valami jó) W. 

pale-ve éjfél, éjszak R., pál-ve 
A.; pala-si dél, abed-pele dél
szak ; * peí-ve, pef-ci W. 

pala félen, -nál; *pele W. 
páli/eZe, -hoz; * pelev W., pe-

le jE. 
paldá/eZó7, -tói; *pefde W. 
pálgá -nál el, mellett el R. 
palks fél (dimidia pars) A.; 

* pelks R. : ula-pelks áll-
kapcza R. 

pálas dühös, esztelen R., pafas A.; 
* pefos W. E. 

pálaskedan megdühödni R.; *pe-
l'askadan W. 

pálaskétksnan (fr.) R. 
* pelaskavtan megdühíteni W. 

páían fúrni R., I. pejel alatt. 
* páían (a), paísan, pafavtan meg

feszíteni (keresztre) W. 
pálkstan feleselni, veszekedni, el

lenkezni A.; *peíkstan (a) W. 
pálhká (pl. -at) hüvelyk-ujj R.; 

* pelka. 
páldan sodorni (czérnát) A. 
palna (pl. -net) öcs (a nénének) A. 

* pálnená (dim.) A. 
pe vég; kútfő R.; vég A.; * pá R., 

pe W. : valgej-pe verszt W. 
peftemá végtelen R. 

peka (pl. -kt) has; * pake (pl. 
pák). 

pilge-pekená lábikra R.? p.-pe-
kiná A. 

peki hasas, terhes R. ; * pákej 
R., pákev W. 
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pekijan terhesedni R.; *páki-
j anW. 

pekijaftan teherbe ejteniR.) *pa-
ke tejan W. 

* peks : tonov p. tüzes üszök W. 
* pekse, l. pasa. 
* pekseve éles ízii, csípős W. 
PeJ fog (dms) ; * pej R.; pev, pej 

W., páj E, 10. 
pejftemá fogatlan R.; * pcvte-

meW. 
pejéd'an, peédan (3.-i) nevetni, ki

nevetni R., pejd'an A.; *pej-
d'an R., pejed'an W.; pájedan 
E,s. 

pejtksiian (fr.J ; * peikn R.? 

pejel'an, pejedstevan (o) W. 
pejd'aftan megnevettetni Á.; *pá-

jitían E, s. 
pejel, peel kés R., pejel A.; *pe-

jeí, peeí R., peel' W. 
páFan (3.-i) fúrni R., pálan A.; 

* pelan R., peefan vésni, fúr
ni, metszeni W. 

pejelem kasza R.; * peleme Rv 

peelima, peelme W. 
penga égető fa A.; * penge fa-ha

sáb W. 
peckan (3.-i) metszeni, vágni (kés

sel), ölni (mactare); * pec
kan (e). 

pecksan (fr.) R.; * pecksanW. 
peckema ollóH. 
pecf szelet; * páct' R. 
pecfká (dim.) R. 
* peckseme, pecseme hasrágás 

W. [(a). 
peckan (3.-i) átkelni R.; * peckan 

peéft'an átkeltetni, átvinni (pec-
ftan moleft'an késni, időzni, 
mulatni valahol) R.; * pác-
kiftan R., peckevfan W. 

pecfrían (fr.) R. 
peckan (3.-aj) valamire való len

ni, gyógyulni, fölüdülni R., 
píékan A.; * pickan (a) gyó
gyulni W. 

peck'ájks jóravaló, af p. haszon
talan R. 

peckaftan gyógyítani R.; * pic-
kaftan R., pickavtan W. 

peékafnan (fr.J R. 
pes fáklya-tartó A.; * pes-cuvto 

serpenyő-nyél E, 7 u. 
peskadan (3.-i) sikoltani, erősen 

kiáltani R.; peskadan mon
dani, és: pezkadan kiáltani, 
füttyenteni; *pizakadan R. 
E,8. 

peskatksiían (fr.) R. 
* pezet bűn, vétek W. 

* peáetev bűnös W. 
pezit v. pezit tóba istenemre, isten 

úgyse' R., p. tóba A. 
peáedan, pezikstan esküdni R.; 

* pazikstan R., pezekst'an W. 
petan (3.-i) kiherélni; * pickavtan 

(o)W. 
pefan (3.-i) megigazítani R., pe-

dan A.; * vit'an R. 
petevan megigazodni R.; * vifí-

van R. 
petfífan megigazíttatni R. 

* pefan, petnan, l. putnan. 
petkel mozsártörő, tengely A.; 

* petkel' W. 
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pedan (3.-áj) szűrni R.; * pedan 
szűrni, fejni R., pádan (a) 
W. 

pedama sziir'ó R.; * pedarao R., 
ip'á($a,mofejö-dézsa, szűrő W. 

pedan (3.-aj) ragadni, hozzá-, rára
gadni ; * pedan R. E, 13., pá
dan (a) meg: csatlakozni W. 

petsan (fr.J R., pedindan A.; 
* petsan R. 

petftan ragasztani, hozzáragasz
tani R.; * pedaftan R., pa-
davtan W. 

pedli piócza, nadály A.; *pedli 
W. 

pésmar seregély R., pismar A.; 
* pismar. 

pezan mosni (a fejét) R.; * pazan 
R., pezan (e) W. 

pezan (3.-i) akadni, megakadni 
A.; * páznan R., peznan W. 

pezéndan (fr.) R. 
pezlks süppedek, iszap R., 

pesks A. 
peznavtan ráakasztani, beverni 

W. 
penempona penész, l. pina alatt. 
* pens kanál. 

penc-ker kis ételkosár A.; *pens-
ker kanalas kosárka. 

* pepiska síp, fuvola W. 
pefá (pl. -et) kert : neska p. mé

hes kert R., pere O.; * pire. 
pefan (3.-áj) bekeríteni R.; pe-

ran, piran A.; * pifan (a). 
peraf sövény R.; * piraft R.? pi-

íavks W. [A. 
perf, pirf udvar, kerítés R., pirf 

perf, perfká körül R., perf, 
perfka A., peí'f, perfka O.; 
* per ka, pert körül W., perk 
E,u. 

peff-peli köröskörül; perf-pel-
de mindenünnen R.? perf-pál-
da A. 

per fsa körében, per fs köré, per f-
sta köréből R. 

* perav süket W. 
pervaj (Q) első A. 
pergaftan (3.-i) kifogni (lovat) R., 

pirgaftan A.; * pergaftan R., 
pergavtan W. 

* pel felhő R., pale W. 
pelev felhős R., palev W. 
* pelinőa égboltozat W. E,i. 

pel'an (3.-i) félni R.; * paían Rv 

pefan W. 
peíendan (dim.) egy kicsit fél

ni A. 
peli félénk, gyáva ; *peliea R., 

peli félénk, vigyázó W. 
* peía veszély W. 

* pelan szúrni R.; I. pepan. 
* pefksta : cama p. pofon-csapás 

W. 
péks czomb: pilga p. R., puksa A.; 

* pukso czomb, far: pifge p. 
W. 

péksterdan (3.-i) pattogni (tűz) 
R.; * puksturdan (o). 

petan (3.-i) letenni, odatenni ; ál
lítani, ültetni R.; pitan, pu-
tan A.; * putan (o) Rv meg : 
megígérni, valaminek tarta
ni W., építeni (házat) E,4. 

pétnan (fr.) R.; * putl'an W. 
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peskan (3.-aj)jingfamR.; *poznan 
R., (a) fingani, poszogrii W.: 
poznamo fing, posz W. 

pésksan (/r . j R. 
pépan (3.-aj) szűrni R.; *pelan 

R., pupan (a) W. 
pépajks óldal-nyilallás R. 

pipíran, pipirdan botlani A.; *pu-
pordan (a), puporksnan W. 

perem pöcsök R., burim A.; * pu-
romo R., promo W. 

pörhc malaczR., pufhc A.; *pur-
ses R., purc W., pursez E,s. 

perhcká (dim.)R., purhckáA. 
pérhcezu terhes (disznó) ; *pur-

sezej R., purcev W. 
perhcézan (3.-aj) malaczozni 

R., puf hcizan A.; * purcijan 
(a) W. 

pérdan (3.-aj) , pernan gyűjteni, 
összegyűjteni, szedni R.; *pur-
nan R., (a) meg : kiválogat
ni, ékesíteni W. 

pértsan (fr.) R. 
péréraan (3.-2) összegyűlni R., 

puraman M.; * purnavan R. 
W., proman (o) W. , puro-
man E, 13. 

pérémksnan (fr.) R., pirim-
ksnan A. 

* puromks, promks gyűlés, gyü
lekezet W., puromks E, 15. 

péla, pula (pl. -ét) fark, nyél, haj
fonadék R., pila, pula A.; 
* pulo R.} meg: bokrok W., 
bokor (kai-, cej-p.) E, 5. 

* pulaks hátul az Övről lelógó 
czifraság (a nőknél) W. 
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peldém furkós bot R. 
pélmariíja térd R., pilman^a, pol-

man^a (p. prea térd-fej) A., 
* puíaza, pumaza W. 

* pulzan (a) , pulzían térdepel
ni W. 

pián (3. pi, pij) főni ; * pijan (e). 
* piksan (fr.) forrni R. 
pisi, psi forró, hév A., psi R.; 

* pisi, psi. 
psilgédan meghevülni R.; * pi-

silgadan. 
psilgétksnan (fr.) R.; * psilga-

ían R. 
* pisilgavtan hevíteni W. 
pif érett, megfőtt A. 
péd'an (3. pidi) főzni, sütni R., 

pidan, pidan A.; * picfan. 
pétsan (fr.) R. 

piks kötél ,• * piks. 
piksan (3.-i) verni, ütni R.? piksan 

A., v.ö. * pivtfan. 
pikssan (fr.) R. 
piksoftan megveretni R. 

pingá (pZ.pinkt) abroncs; idő, kor; 
* pinge idő, kor W. 

kona pingt mikor A. 
pingsta idejében, -kort A., ar-

pingsta mindenkor 0.; * ping-
ste W. 

* pingen örökké való W. 
*piniks abroncs R., pinks 

abroncs, karika W. 
pica (pl. pict) erdei fényű; * pice. 
picedan bajlódni, fáradni R., pi-

ö'idan A.; * piscan (e), pisce-
van fáradni, elbágyadni, 
szenvedni W. 
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* piscevían fárasztani, bágyasz-
tani W. S. 

*pici vese W. 
* piséa: saWan p. kardlap W. 
piza (pl. -et) zöld (p. saba újon-

született gyermek) R., piza, 
pize A.; * pize R.; zöld, kék 
W. 

piáelgédan zöldülni R., piáil-
gadan A.; * pizelgadan W. 

piáílgaftan zöldre festeni A. 5 
* piáelgavtan W. 

*piáe réz. 
piterná erszény A.; * pitére W. 
pitná ár, fizetés, becs ; * pítne. 

pitni áros, drága; *pitnej R. 
E., pitnev W. 

pitniélgédan, pitnijan megdrá
gulni R.; * pitnelgadan R. 

piskezan fosni R.; * pisikizan W. 
piskezksnan (fr.J R. 
piskin hasmenés A.; * pisik or

ma W. 
pis-panga posz-gomba, pöfeteg A. 
piza (pl. -ét) fészek ; * pize R., 

piza W. 
pízan (3. pizi) esni (es'ő, hó) R., 

pisán A.; *pizan. 
pizem esőR., pisem A.; *pizeme. 

pizel fojtás berkenye R., pizal A.; 
* pizel'. 

pizelks berkenyefa; *pizel'-un-
doR. 

pizgata (pl. -at) fecske R.; *pez-
gun R., pizgun W. 

pina (pl. -et) kutya ; * pine. 
penempona (kutyasz'ór) penész 

R.; * pinen-pona R. 

penemponav penészes R. 
penemponajan penészesedni R. 

pinem zab; *pinemeR., pinimeW. 
pindeldan (3.-i) fényleni R., pin-

di'ldan A. 
* pivtan pdholni, köpülni W. 

*pivsan csépelni W., v.ö. pik-
san. 

* pivsev (pivsej), pivsima csép 
W., pivsuma E. 

* pira E, 2. = pra, l. pfa. 
* pirgene mennydörgés R. E. (E, u. 

személyesítve : a Mennydör
gő) , pirgene W.: p. jonks 
szivárvány. 

pila (pl. -et) fül; * pile. 
pilkst (pl.) fülönfüggők; * pi-

leks. 
* pilev füles, nagy fülű W. 
* pilijavtan fülön csapni W. 

pilga (pl. pilkt) láb R., pilge A.; 
* piFge. 

pilgenat (pl.) lábas (tripus) A.; 
* piígenet W. 

pokaj női ing A.; *pokaj E, 13. 
pokan (3.-aj) kopogni (járásban) 

R. A.; vagdalni az orrával 
(madár) R., keresztet vetni 
A.; * pokan R. 

pokaráv kerek, gömbölyű R., po-
kaíau A. 

pokaígaftan kerekíteni A. 
pókén köldökü., pokin A.: *poc-

ko R.; poco W. 
pokél darab, koncz (p.o. fa, hús) 

R.,poki*I darab (kenyér), gom
bolyag, gümőA.-, *pokoíR. 

* pok§ nagy. 
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* poksáj nagybátya (atyának 
bátyja); pokstaj (pokscaj) 
nagyatya W. 

* pokskavfan kevélykedni W. 
* poksa poloska R. 
poharam pincze A. 
poju w/á r / a ;*po j . 

pojunal nyárfa -erdő; *pqj-pu-
loR 

ponkst (pl.) nadrág R.} gatya A.; 
* ponkst gatya. 

* pongan sib., I. povan (i'). 
* pongan (e) kodácsolni W. 
* pongictolan (a) böfögni W. 
* pongo, l. pov. [W. 
* pocane kemény, száraz (kenyér) 

*Tpocak9LdanmegkeményedniW. 
* poco, l. poken. 
pocédan (3.-i) elszórni R.; * po-

cudan R. 
pocetksnan (fr.J R. 

pocka (pl. pockt) medve-tapsír; 
* pocka, pocka cséve, por-
seií p. medve-tapsír W.; poc-
ko cséve; köldök W. (I. po
ken). 

pockena cséve R., pockaná A. 
pocf liszt; * poct W. 

pocfu lisztes R. 
pozf: vaj ma p. lélegzet R. (v.ö. 

pon^aftan); * ojme koz R. 
ojme kost W. 

pot'á (pl. -at) csecs, emlő Rv pofa 
A.; * pote R. W. , puto E, u. 

potaná (dim.) : pilá p. fűlczim-
pa R. 

pofán (3.-aj) szopni, emni, fej
ni ; * pot'an (a). 

* potnan, potsan (fr.) R.; * pot-
san nyalni, lenyalni W. 

pofam-traks fejős tehén A. 
pot'aftan szoptatni; *pofaftan 

R., pot'avtan fejni, szoptatni 
W. 

pofaftim-sura szoptató-tülök A. 
potan hátrálni A.; * potan menni, 

lépni: udalov p. , mekev p. 
hátrálni W. 

potaftan hátra tolni A. 
* potnara polcz (a falon) W. 
potma bél, méh (uterus), has, bel

ső rész; *potmo. 
potmesa -ben, bent R., potmi'sa 

A., potmasa O.; * potso bent 
W. 

potmés, potmu -be, belé R., pot-
mis, potmu A.; potmas O.; 
* potmos, pots W. 

* potmésta -bői, belől R.; pot-
mistaA., potmastaO.; *pot-
sto W. 

potmeva -n belül R.; * potmo-
v a W . 

potmales belek A. 
potmaks fenék; *potmaks. 

* potmakstomo feneketlen W. 
pótmama: kud p. házhéj R.; * pot-

mar: kudo p. R. 
* potfan betömni, bedugni R., po-

tundan, potomdan (a) meg : 
iszkábálni W. 

*potomks dugó, szádlófa W. 
*potundavan betömődni, meg-

fúladni W. 
póza gyönge sör; * póza W. 
pona (pl. -at) szőr, gyapjú; *pona. 
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selma ponat szempillák R., sel-
má-suíhka-ponat szemöldök 
A.; * selme ponat W. 

penem-pona penész R., I. pina. 
ponan szőrből valóR. 
ponav szőrös R., ponau A.; 

* ponav. 
ponaáa szőrhurok (madárfogó

ban) R. 
ponasa: fkap. egyszőrü, egy

színű A. 
ponan (3.-aj)/owm; *ponan (a), 

pontsán (fr.) R. 
ponafks hajfonadék A.; * po

na vks fonadék W. 
pon^aftan szelelni, szórni (gabo

nát) ; * ponzaftan R., pon-
zavtan W. 

pongafnan (fr) R. 
pov kebel; * pongo R.; 
* pov gomb W., I. puna. 
povan (3.-aj) fojtani (kézzel); 

* povan (a) R. W., puvan 
E,xo. 

pondan megfojtani (kötéllel), 
fölakasztani. 

pontsán (fr.) R. 
* povavan fölakasztani magát 

W. 
povan (37-1) megakadni valami

ben, belékerülni (hálóba) R., 
besülyedni A.; * pongan R., 
pongan, pongavan W. 

povendan (fr.) R. 
povüftan megakasztani, rá-, föl

akasztani R.; * povudan R.; 
povdan és pongavtan W. 

povüfnan (fr.) R.; * pouían, 

poutnan R.; pongavfon be
gombolni, befűzni W. 

*pongonan akadozni (beszéd
ben) W. 

povna, pona (pl. -at) császár-fajd 
R., pouna A.; * povo W. 

pora (pl. -at) liget R. 
porán rágni R., harapni A.; * po

fán, 
poréndan (fr.) R., rágni, ké-

rődzni A. 
*porksan széttörni, zúzni, szét

szórni W. 
* porksfan, -leksnan (fr.) W. 
* porksevan törni (-ik), megre

pedni W. 
porf hó-zivatar A. S. 
pola feleség, hitves társ A.; * po-

laj W., pola E, e. 
poladan hozzátoldani R.; hosszab

bítani A.; *poladan R. 
polatks toldás fa ruhán) R.; 

*polatks R. 
* polavan változni W. 

polaftan (3.-i) váltani, cserélni; 
* polaftan R., polavtan W. 

polka (pl. -at) fekvőhely, ágy a 
kályha mellett R. 

polhtan égetni A.; * pultan (a) W. 
polda íz-bütyök, csukló: pilgá p. 

boka R.; * bolda R., polda 
boka W. 

puj , buj karika (játékszer) Rv 

buj golyó A. 
pusta néminemű kása (törött zab); 

* pu§to. 
* puzan (e) elhervadni, elszárad

ni W. 
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* pútokst vörös szegély (a nöingen) 
W. 

putnan (3.-íij) csepegni; * petfan 
R.; petnan W. 

putnesan (fr.) R. 
put'lks csepp R.; putnaf ks A.; 

*petnevksW., petatks R. 
putnaftan csepegtetni; * pet'á-

dan R., petnevtan W. 
* pustaka czinege R. E. 
puna, (pl. -líat) gomb; *pov R. W.; 

povka E. 
* pupan keresztet vetni R. 
* puvan fúni, l. fan. 
puvédan (3. i) tilölni (kendert) 

R., puvdan A. 
puvetksnan (fr.) R. 
puvédema kendertiló R. 

puvés méhraj R., puvi's A. 
puveran (3.-áj) csavarni R.; pu-

ran csavarni, körültekerni A.) 
* puvuían R., puran (a) te
keregni, örvényezni: puramo 
örvény W. 

puverdan (3.-aj) (mt.) R.; pur-
dan fordítani, gerebélni, 
evezni A.; *puvurdan R.; 
purdan fordítani, csavarni, 
evezni, facsarni (ruhát) W. 

puverdamasufta csavarófa (szö
vőszéken) R. 

puvérks hólyag (a kézen) R.; 
* puvoíks W.: pilgen p. tyúk
szem W. 

* purdavks : ved p. Örvény W. 
*puvurgadan (puurgadan)/or-
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* puvtan, pultan (a) fölkelteni, 
ébresztem W., puvtan E, i*-

pur kréta ; * por W. 
purjan krétássá, fehérré lenniA. 
purjaftan bekrétázni A. 

puf a méhser A.; * pure W. 
purks gumó, csomó A. 
puf hka (pl. -at) murok R.; puf ka, 

A. 
purgan fecskendeni A. 

purksan (fr.) A. 
* purmo, l. párnia. 
pulf kéve; * pulht (pl. ?) R., pul 

W. 
pulfká (dim.) R. 

* pskadan felelni W. 
pstijan rugdosni R.; * pist'an W. 

pstidan egyet rúgni R., pistidan 
A.; * stedan R. 

* praksta, l. pakstra. 
pran (3.-aj) esni ; * pran (a), 

pérsan (fr.) R., prasan A.; 
* praksnan W. 

praftan elejteni, ledönteni; 
* pravtan W. 

pia (pl. pfat) fej R., prea A.; 
* pf a. — Birtokos személy
ragokkal = magam, magad 
stb., főleg accusativusban, 
p.o. preants mizá eladta ma
gát A., nevtik pfat mutasd 
magadat, vanodo prank óv
játok magatokat W. 

kud-p. háztető, lihtema p. kút
fő, sora p. kalász; * pumaza 
p. térdfej, makop. má&/e; W. 

pfasa tetejénll., preasa A.; *pfa-
so W. E. 
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pías, pfav tetejébe, -raR., preau 
A.; *pras W. 

pfásta -ról le R., prcasta A.; 
* pf asto W. 

* pf ava fölött el W. 
*pfadan (o), pfadovtan befe

jezni W. 
* píadovan, pf adovksrian be

fejeződni, végződni W. 
*práve ész, okosság, értelem. 

pravi okos R.; * pravej R., prá-
vevW. 

prartsa törülköző A. 
* prudan lerakodni W. 
*baÖka öcs; feleség öcscse; unoka

öcs W. 
* basmak czipő W. 
ba£a bátya, nagybátya (az atyá

nak öcscse) R., batáj A. 
bafka ip, atyós (a vőlegénynek) 

R. 
basán altatni, csilapítani A. 
babaj napa (férjnek anyja) A, 
* baíduz sógorné (feleség nővére) 

W. 
* baíáa sógor (a bal'duz férje) W. 
* berán rossz R., bef an W. 

* berangadan elsoványodni R.; 
befangadan rosszabbúlni W. 

*befangavtan rosszabbítaniW'. 
* bobaske mese, elbeszéllés W. 
* bursuk borz W. 
bratná fa-kanta A. 
bra: b. me§ posz- méh R. 
fan (3. faj) fújni; * puvan (a) R., 

meg : megfújni, gyógyítani 
W. 

fsán (fr.) R. 

faf telefútt (hóval) R. 
fam hólyag. 
fáma fúvó (follis); * puvamo 

duda W. 
fa tan (3.-áj) (o) megkapni, we</-

fogni, elrántaniR., fatanA.; 
*kvat'an (a) megpillantani'Ei. 

fatiían (jfp.J R. 
fká e<7y ; * vejke, ve W. E. 

*vejkine (dim.) E, n. 
fka-pönasa egyszörű (egyszínű) 

A.; *ve-lican hasonló (egy-
képü) W. 

* vejkese, vejkse, vejse együtt 
W. 

* vejkes, vejks, vejs egybe. 
vest egyszer A. O.; * vest, vejst 

W. 
aS-veatke egyszer sem O. 

ftal í̂ftwZ vaW,- * udalo W. 
ftala-sorma háthímzés (a nöin-

gen) A. 
ftala hátul, mögött; * udalo W. 
ftalu hátra, mögé; * udalov W., 

udaloj E, 8.15. 
ftalda hátidról, mögől; * udal-

do W. 
ftalga hátul el, mögött el; *uda1-

ga W. 
* udalks hátulsó (pil'ge láb) W., 

udals (ortat kapu) E, s. n, 
fti (pl. -iht) egyenlő Rv videva A.; 

* vejke W (v.ö. fka), 
af-fti egyenlőtlenül. 
ftiman egyenlővé lenniJH. 
ftipfan kiegyenlíteni; * vejke-

t'an (a) W. 
*vejketnan egyengetniW. 
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* vakan tál, csésze. 
vaks araszt R., vaksa A.; * vak

sa W. * 
vakssa -nál, mellett,; * vaksso, 

vaksne W. 
vakss -hoz, -ig R., vaks'is A.; 

* vakss, vaksos W. 
vakssta -tői, mellől; * vakssto 

W. 
vakska -nál el, mellett el ; 

* vakska W. E, is. 
vaj vaj, zsír} szalonna, olajR.; *oj. 

skal v. tehén-vaj, tuvo v. sza
lonna, kaát-sor v. kenderolaj 
R.; * skal oj , kant-zorn' oj 
W. 

vai vajas, zsíros, olajos R., vaji 
A.; * ojev R. 

vaiaftan megkenni A.]* oijavtan 
olajjal kenni W. 

vaján (3.-aj) sülyedni, lemerülni, 
vízbe fúlni; * vaján (a). 

vajsan (fr.) R.; * vajáan R. 
* vajavtan bemeríteni, vízbefú-

lasztani, áztatni (kendert) 
W. 

vajgal hang, sző (vox) R., vajgel 
A.; * vaTgej R. E, 1*.; valgej, 
vajgel W. 

v. pe egy verszt; * v. pe. 
* valgajan (a) védeni (beszéd

del) W. 
vaj ma (pl. -ét) lélek, lélegzet; 

* ojme. 
vajmi élő (még lélegző) R. 
* ojmijan (a) föléledni W. 
* ojmijavtan föléleszteni W. 
vajman (3.-aj) pihenni, léleg

zeni R. A., leülepedni (víz) 
R.; * ojman (a) pihenni. 

vajmesan (fr.) R.; * ojmsanpi-
henni, megpihenni W. 

*ojmsevteme nyugtalan W. 
vaca, Vaceda éhes (vaca kizá éh-

esztendő) R., vacídaA.; *va-
co, vacodo R.; vac, vaco (va
co ska éhség) W. 

vacín-sedi éh-gyomrú A. 
vacan (3.-i) megéhezni R.; * va

can (o) E, 8.: vacomo éhezés, 
éhség W., vacovan éhezni W. 

* vacoman (o) megéhezni W. 
vaca (pl. -ct) ganaj, szar ; * vace. 
* vacan (a), l. varian. 
vackán (3.-aj) tapsolni; rakni 

(szekérre) R.; * vackán (a). 
* vackaksnan (fr.) E, 12. 
vackecfan (3.-i) megütni, ráüt

ni, csapni R., vackedan A., 
vaÖkadan 0.; *vaékudan R., 
vackodan W. 

vaökatan (3.-i) reszketni (Szind.) 
R. 

* vackicoka sovány W« 
vasa (pl. -ét) csikó R., vasená A.; 

* vasé R. W., va§ E, e. 
vasú vemhes; * vasej R., vasev 

W. 
vasiján (3. áj) megcsikódzani 

R.; * vasiján, 
vazadan (3.-i) rátámaszkodni; 

hozzá-,álátámasztaniR.\ * va
zádan R., vasadan rátámasz
kodni W. 

vaáátksnan (fr.) R. 
* vazov nyájas, szíves W. 
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* va£dan (a) elkényeztetni, meg
csillapítani W. 

vatkan (3.-aj) meghámozni, nyúz
ni ; * vatkan (a) R., levakar
ni, hámozni W. 

vatksan (fr.) R.; * vatksan W. 
vatraks gyík, béka; * vatraks W. 
vadán (3.-i) kenni, bekenni, meg

kenni ; * vadán, 
vadend'an (fr.) R.; * vadnan. 

vaderan, * vadesan, l. uderan. 
* vadfa, vadraza csinos, jeles W. 
[vas] : 

vasú (előre): mek-vasu oda és 
vissza A.; * vasov messzire. 

* vasolo messze, távol. 
* vasoldo messziről. 
* vasolga messze, messze el. 
* vasolgavtan eltávolítani W. 

[vas]: 
vassá, vastsa, vasenda legelőbb, 

legelsőbben A.; vasenda ele
inte O.; * vasiia előbb, eleinte 
W. 

vasén, vasin előbbi M.; * vasin, 
vasince első, legelőbb valóW. 

vasén gazdasszony A. 
vasén: v. pejilt olló (Szind.) R., 

vasi'n pejelht A.; * vasin pe-
elt' R., vason peeft W., va-
surí-pejiít E, 5. 

vasiftan találkozni valakivel A.; 
* vasodan W., I. vastan. 

vasitksnan látogatni A.; f a 
során társalkodni, közleked
ni valakivel W. 

vaskaftan (3.-i) megcsalni, hazud
ni, csalogatni. 

vaskafnan (fr.) 
vaskaftevan megcsalódni R. 

vasta (pl. vastt) hely; alvó hely : 
tol v. tűzhely, kotf v. szövő
szék R.; hely A. 

vastsa helyett R. O., vast'ísa A. 
vasts helyébe R. 

* váátan (a) találkozni, egybejőni; 
megegyeztetni: karso v. elei
be menni W. 

vaz borjú R., váza, vazna A.; *vaz. 
vazu borjas, terhes (telién); 

* vazov. 
vazjan megborjadzani R., va-

zian A.; * vazijan. 
vaz sapka R., vaz A. 
vanan (3.-i) nézni, óvni, őrizni; 

* vanan (o). 
vanendan (fr.) R., vanondan 
M ; *vannan (o) E,is, vanks-
nan E, 12. 

va,vaga! nézd A.', vant O.; 
* vana W.; va, vana E. 

van'í őrző, őr: stada-vani' pász
tor. 

van ama : sama v. tükör R., s. 
vaníma A. 

vantftan óvni, kímélni valamit 
R. 

* vanks tiszta. 
* vanskadan, -kavan tisztúlniW. 
* vanskavtan tisztítani W. 

vand'í holnap A. O.; * vand'í W. 
vandi'da melá holnapután A.; 

* vandi'do mejlo W. 
* vandoldan (o) fényleni W. 
* vara : v. vanan tanúskodni. v. 

van'i tanú W. 
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vara (pl. -at) lyuk R., vara, va-
rana (dim.) A.: * vara. 

v. potmosa tele sebekkel R. 
varav lyukas R.; *varav. 
várájan lyukadni, lyukasodni 

R. 
varajaftan lyukasztani R.; * va-

ralgavtan W. 
* vargán vastag keztyil W. 
varhmedan (3.-i) virradni. 

varhniedenia reggél, virradat 
S. 

varzan (3.aj) megnézni, megtekin
teni R., varban megnézni, 

'próbálni, kóstolni A.; * var
sán (vacan) R., vacan (a) 
W., varcan (a) E, 1. 

varcsan (fr.) R.; * vaciían W., 
varsnan E, i 

varzama: sehnávarzainatszm-
üveg, sama varzama (v. va-
nama) tükör R.; * selme var-
samot v. s. vacat, cania va-
camo R.; sefme vacamot W. 

* vactan (a) (mt.) meg-, fölte
kinteni, próbálni, kóstolni 
W., varstan tekinteni E, i 9. 

* vacían (fr.) W. 
var^anka szolgáló leány A. 
varsi (pl. -iht) varjú R., varsi, 

varhsi A.; * varsej R., var-
sej, varak a W. 

* varnan (a) károgni, nyivákolni, 
W. 

varrna szél (ventusjR.; varrná A.: 
* varrna, 

v.joú szélesség, szeleburdiság R. 
val szó; * val R.? szó, hír W. 

val: si-val világ (mundus) A., vM. 
valda. 

valan (3.-i) önteni, ontani; * va
lan (o). 

valéndan (fr.) R.; valandan 0.; 
* valnan (o) W. 

valan (a) simítani, egyengetni W. 
valazá (pl. -at) csúszós, síkos, 

sima R., valasa A.; * valana 
R., sima, egyenes W. 

valaskedan síkossá lenni R.; 
* valangadan R. 

* valakavtan simítani, simogat
ni W. 

valóm lassan, halkkal R. 
valomna (dim.) 

valgan (3.-i) leszállni, leereszked
ni , leáldozni (nap) ; * val
gan (o). 

valgendan (fr.) R. A.? valgan-
dan O.; * valgonan (o) W. 

valhtan (3.-i) leszállítani, le
venni ; kifogni (lovat) R.} el
venni, apasztani A.; * valtán 
(o) leszállítani, levenni W. 

valhnan (fr.) kifogni R. 
* valgej, l. vajgál. 
valda világ; világos, tiszta, átlát

szó ; * valdo W. 
ko-valda holdvilág, tol v. tüz-

világ, si v. napvilág R. 
valdeman világosodni, fényle

ni, megvirradni R.; * valdu-
inan R., valdan (o), vaido-
man (o) fényleni, ragyogni 
W. 

valdeptan világosítani. 
* valdonio világosság W. 
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vaklovan (o) világolni, világo
sodni W. 

valdovtan világosítani W. 
* valske reggel (idő); reggel 

(adv.J. 
valmá ablak R., válnia A.; * vál

nia, 
valf rubel; * valks. 

v. aula kolbász A. 
vaknan (3.-aj) sápogni (récze) R., 

vákiían A.; * vaknan R. 
váckan (3.-i) szeretni R.; * veőkan 

(e) W. 
váSkan (3.-i) fütyölni; * veskan 

(e) R., filtyölni, sziszegni W. 
váSkendan (fr.) R., vasken-

dan A. 
váskema síp R., váskema A.; 

* veSkima W. 
váían (3.-i) vezetni R. 0.; *vetan 

R.; vedan (a) vezetni, kormá
nyozni W. 

vatnan (fr.); * vetsan R. 
vacíma (pl. -et) gyeplő; * vedniá 

R., vedme fonal W. 
* vázer emlő R. 
* vániza lankás (nem meredek) R. 
vár felső rész , fönt való R., var 

A.; * varé W., vére E. 
vara pe felső vég R.; * varé túr

va felső ajak W. 
vara fönt; * váré W. 
vari föl, fölfelé ; * várev W. 
várdá fölülről; *várde W. 
varga fölül át, fölül el; * varga 

W. 
varkská (pl. -at) tenyésztő-ágy 

(plántáknakj R. 

valdertnü (tkp. varde valmá) füst-
lyuk R., váldarma A.; * vef-
marnia R., veTmafa W. 

ve éj R. Av vej S.; * va , vea R., 
ve W. 

vet éjjel A. O.; * vet W. 
veá pert (vembert) egész éjen 

átW. 
ve, vejke egy, l. fka. 
vehksa kilencz A.; *vejkse W. 

vehksova k. részre , k. felé A. 
vehks'ice kilenczedikA.) * vejk-

sece W, 
vehkságemen kilenczven A. • 

* vejksengámen W. 
veáan (3.-i) keresni R. A., leányt 

kérni R.; * vasán (e) kérni. 
vesencTan (fr.) R., vesindkn M., 

veS'indan A.; * vasnan keres
ni R. W., vesiían E, u. 

*veáakske, ve^eiice, l. viskine 
alatt. 

veta öt A.; * vate W. 
veteva Ötfelé, Öt részre A. 
vetece ötödik A.; * vátece W. 
vedgeraen ötven A.; * vátgámen 

W. 
ved víz; folyó-víz, patak R.; ved 

A.;*vacrR., ved W. 
selmá-v. könyek. 
védi vizes A. 
* vetsana híg R., vetsa, vetsa-

na W. 
* vetsakadan higúlni R., vetsa-

kadan W. 
*vetsakavtan meghígítani W. 

vedras üsző; * vadreks Rv ved-
rák s W. 
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* vese, ves (Q) minden, egész W. 
vest egyszer A., I. fka. 
venes, vents csolnak R., vens A.; 

* vens sW. 
ventska (dim.) M. 

veneman (3,-i) nyúlni, kinyúlni 
R., veniman A.; *veninian R., 
venan W. 

veneptan nyújtani, kinyújtani, 
odanyújtani R.; * venfan (a) 
W. * 

* venelks levegő ég, légkor W. 
ver vér ; * ver. 

veri véres • *verej R., verev W. 
verjan (3,-áj) megvéresedni, vér

zeni R.; * verijan R. 
verjaftan megvéresíteniJi. 
* verse véres W. 
ver-mástíi vörös-begy R. 

verek nyers Rv verik A.; * várek 
R. 

verés bárány R., verska A.; * vi-
res R.; veriske. 

verézu terhes (juh) R.; * vire-
zej R., verisev W. 

verezan megbdrányozniH., ver-
san A.; * virizijan R., veri-
sijan W. 

vérgatan ereszteni, leereszteni, hú-
zalkodni R. 

vérgatnan (fr.) R. 
vérgas farkas R., virgas A.; * var-

ges R., vergez W. 
* vergidan csaholni (tüzet), czi-

kázni, villanni (jondol vil
lám) R.; vergedan villanni, 
fényleni (jondol) W.; fény
leni E, 6. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V, 

vel'áfalu; méhraj (mes v.) j * vele. 
velan (3.-aj) eldűlni, gördülni; 

* veían (a) fordulni, megfor
dulni. 

velsan (fr.) R. 
* vel'avan elváltozni R.? fordul

ni (mekev vissza), elváltozni 
W., megfordulni E, i. 

vel'aftan eldönteni, fordítani, 
megfordítani^., velaftan gör
díteni, fordítani A.; * vel'a-
vtan fordítani, megfordíta
ni, terelni, megtéríteni, ledön
teni, elváltoztatni W. 

velaftín-sira hátlap, a másik ol
dal A. 

vel'afnan görgetni; gyakran meg
fordulni (alvás közben) R. 

velks fönt való A.; * vel'ks fölső 
rész: lovso v. tejföl W. 

velkssa fölött A.; * veíksne, 
velksse fölött, fönt W. 

velksis fölé A.; * veíkses W. 
velkssta fölülről A.; *velkseste 

W. 
velkska -n át, fölül át A.; * vef-

kska, vel'ga W. 
velhtan (3.-áj) fedni, befedni R.; 

vel'htao, veHifan A.; * velffan 
R.? vettan (a) W. 

velhnan (fr.) K, veíhnan A.; 
* veftían W. 

vel'hks ló-takaró R. 
veltíafks fedél R.; * veít'avks. 
veíhtaf fedél (tectum) ; fedett 

A. 
veíhtáma-pal takaró A.; * veT-

tamo fedél W. 
15 
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* veit fölötte, igen : v. pek igen 
nagyon W. 

véldá által R. 
veíf, veffka -n által, fölött át R., 

velf, velf ka A.; velf O. 
* ve\ma,r\ fölüdíilniR., verman (a) 

föllábadni, fölgyógyulni (be
tegségből) W., vaíman E,Ö. 

* veíinavtan föligazítani : tol 
v. tüzet gyújtani W. 

veckérgan gém (madár) R. 
veckerdan (3.-í) csikorogni R. 

veckereftan csikorgatni (foga
it) R. 

* viksnan kivarrni (inget). 
vij erő R. O., vi A.; * vij R., vi, 

vie W. 
vii erős; * viev. 
* vievtan erősíteni W. 
viiftemü erőtlen R., vijftima 0.; 

* vievteme W. 
vis tönköly-búza ; * vis. 

*viske (dim.) E, 14. 
* vílükine kicsiny , kis-korú W., 

veskine E, u 
* viskingadan kicsiny lenni W. 
* viskalgadan kisebbedni W. 
* viskalgavtan kisebbíteni, mér

sékelni W. 
* veáeríce legkisebbik} legifjob

bik W., vesinsne E, u. 
* vezakske kis-ujj W. 

vid'á egyenes, igaz, jobb (dexter) 
R., vidá, vide A., vide O.; 
* viede, vieeí R., viede, vied 
W., viet' E, H. 

vidi seri jobbra R.; * vied' pe-
JejR. 

videman egyenesedni R.; * ví-
diman R. 

vicTeptan egyenesíteni, igazíta
ni R., vidiptan A. 

* viffan megigazítani (v.ö. pe-
t'an) R.; vied'an igazgatni, 
irányozni W. 

*viedTan, viedstfan egyenesíteni, 
megigazítani, mentegetni W. 

* vitivan megigazodni (v.ö. pe
tevan) R. 

* viedkstan (a) bűnvallást ten
ni: viedkstamo bünvnllás W. 

vicfan (3.-i) vetni (serere) ; * vidan. 
vitsan, vidend'an (fr.) R. 
vid'má (pl. -et) mag, vetőmag R., 

vidma A.; * vid'má R. 
* videks, vidsks vetőmag W. 
vidi magvető A,; *vidi, vidióa W. 
* videvan bevetődni W. 

vizcTan (3.-i) szégyenleni, szégyen
kedni R.; * vizd'an R. 

vizrian (fr.) R,; * vizdeksnan 
W. 

vizks szégyen ; * visíts R., 
vizks szégyen, szemérmesség 
W. 

* visksej szégyenlős, szemérme-
tes, bátortalan R„ vizksev 
W. 

* vizksteme szemtelen, szégyen
telen W. 

vizdi szégyenlős, szemérmetes 
R.; * vizdi W. 

vizdelgedan elszégyenleni ma
gát, bátortalanodni R.; * viz-
cTelgadanR., vizdilgadan W. 

vizdelgeftan megszégyeníteni, 
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•pirongatni R.; * vizdilgaftan 
R., vizdilgavtan W. 

vir erdő R., vir A.; * vir R., vir W. 
vira maci vadlúd R.; * vir maci 

W. 
viren erdei, vad R., virin A. 

(p.o. tuva disznó). 
* virev erdős W. 

voran elmenni A. 
vorgecían (3.-i) elszaladni, el

eredni , elfutni, elillanni R., 
vorgidan A.; * orgudan R., 
orgod'an (vorgod'an) W., or-
godan E, 9. 

vorgetksnan (fr.) R.; * orgu-
lan R., orgoían W.: orgole-
me futás W. 

* orgatan elereszteni R. 
vst'an, l. sfan. 
* makor, l. paker. 
maksa (pl. -ét) rothadt száraz fa 

R.; * makso R. 
maksa (pl. -et) máj; * makso. 
maksaka vakondok (meg : liörcsök 

R.); * maksazej W. 
maksan (3.-i) adni; *maksan (o). 

raakssan (fr.) R, 
* maksmo adomány W. 
* makst adomány, jutalom W. 

m ah mára mámor A. 
maca (pl. -at) sekély. 

macalgédan sekélyebbé lenni R. 
maci (pl. -iht) lúd- *macej R., ma

ci W. 
mastan (3.-'í) tudni, érteni, bírni 

(munkát) ; * mastan (o) R., 
meg: győzni , véghez vinni 
(munkát) W. 

* mastuvan érni, valamire való 
lenni, bírni magát R. E, 11. 
mastovan W. 

mastan (3.-i) fogyni (hold), apad
ni (víz) ; * mastan R. 

mast'iks hideglelés R.; * mastiks 
W. 

* mastovtan, másian végire jár
ni , tönkre tenni, veszteni: 
práve mastan (eszét veszteni) 
meghökkenni; masli elrekedt 
(hang) W. 

matana, kedves, drága A. M. 
matf verem R., árok R.; * mat pin-

cze R., mats pincze (a me
zőn) W. 

matran (3.-aj) elzsibbadni (láb)R., 
nyomni, lépni A.; * matran R. 

matrasan (fr.) R. 
* matratodan merevedni, elzsib

badni (valamely tag) W. 
madan (3.-í) lefeküdni; elaludni 

eloltódni (tűz) ; * madan. 
madéndan (fr.) R.; * madnan. 
matan (3.-i) lefektetni, elaltatni, 

eloltani; * mattan R., raacT-
st'an W. 

matnan (fr.) R. 
matedévan, mateduvan elalud

ni (obdormiscere) R., mati-
duvan A.; * mafídivan R., 
matedévan lefeküdni W. 

mastér föld? talaj, ország R., 
mastír A.; *mastor. 

mazi szép R., mazi A.; * mazi R.; 
mazi W. 

maziélgédan szépülni R., raa-
zi'man A.; * maziTgadan R. 

15* 



228 MORDVIN KÖZLÉSEK. Üí. 

mazijaftan szépíteni R.; * ma-
zílgavtan szépíteni, ékesíteni 
W. 

mana két évvel ezelőtt, harmad 
éve R. 

mani derű, derült (nap, ég); * ma-
nej R., ruanev W. 

maneman kiderülni R.; * ma-
nejgadan R. 

maninksnan (fr.) A. 
manda (pl. rnantt) bot; * mando. 
maníja, l. pelman^a térd. 
* mavnan (o) nyávogni, miákolni 

W. 
mama anya 0 . 
mar rakás, csoport. 

marta (postp.) -vei R., marhta 
A.; *marto W.E. 

marsa egyben, együtt A. ü . 
mars egybe, öszve A. 
marsin közösen A. 
marnik mindenestül (p.o. meg

enni) M. 
maran (3.-aj) rakni, megrakni. 
marsán (fr.) II. 
maraf kocsi-tther A. 

mar alma, bogyó, giimö; * umaí. 
selma, m. szem-teke, moda m. ko-

lompér R., pica m. fenyű-to-
boz A. 

* umariks almafa W. 
maran (3.-áj) hallani, megérezni; 

* maran (a). 
marsán (fr.) R. 
* maramo hallás W. 
maíávan hallani (-ik), hallat

szani A.; * mafavan hallat
szani, megérződni W. 

* maravksnan (fr.) E, u. 
*maravks hír (rumor) W. 

marás szilfa A. 
marásnál szilfaerdő A. 

mares UbafoppR.', * mars R., mará 
W. 

* marnao, /. raérnan. 
mala (közelség) ; * mala W. 

malasa közelben, közel, mellett ; 
* malaso W. 

malas, malav közelbe, közelébe ; 
* malas, malav W. 

malasta közelből, közeléből. 
malava közel el; * malava W. 
* malaviks közelvaló, rokon W. 

mafanka mérték A. 
mak egész, mind [p.o. odáig] — 

usque [eo], tenus (v.ö. am-
ba); * mik. 

* máee labda W. 
mastá (pl. -tt) mell, csecs; *mesce. 

* mescev erős mellű W. 
manan (3.-i) menekülni, megszök

ni R., manan A.; * meiían 
R. E, io., menekülni, elkerül
ni W. 

mánendan (fr.) R. 
máncían elereszteni R.; * men

tfan R. 
manan (3.-i) meghajtani (injiecte-

re) R., mandan A.; *men-
d'an R. E,-', menanW. 

mantsan (fr.) R., mantsan A. 
manívan meghqjlani A.; *men-

divan E, 13.; menevi hajlé
kony W. 

mantsívan hajladozni, csava
rodni A. 
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mánks szegély, beszegés (behaj
tás) R. 

mánkstan (3.-i) beszegni ;*menk-
stfan R. 

mánksnan (ff.) R-
mángá (pl. -nkt) szemcsipa R. 
mántuk menyhal A.; * mentük W. 
margan (3.-i) mondani, paran

csolni, megengedni R., mar
gan A., margan, máran M.; 
* meran. 

*merksnan, merneksnan (fr.) 
W. 

* mer me mondás, parancsolat, 
igéret W. 

mái: mál-van'i részvevő, sajnáló 
A.; * meí kedv, elme, ész: 
mon melem uli kedvem van, 
akarok, szándékozom; meíse 
asci eszemben van, emlék
szem ; mel'-vaní jóakaró W. 

máíam emlékezet R., málam A. 
mál'amu emlékező R. 
máfaftan emlékeznie., málaftan 

A.; * meíavtan búsulni, szo-
morkodnHÁ,.',aggasztani,meg-
szomorítani; szomorkodni, 
aggódni W. 

* meíavtovan aggódni W. 
* meravtomo szomorúság, aggo

dalom W. 
* melavks bánat, bú, fájdalom, 

gond W. 
*meíavksov bús, aggodalmas 

W. 
málhkená (pl. -nat) az alsó szé

les melldísz R. 
meki, mekej vissza R., meki me

gint, vissza A.) *mekev me
gint, vissza (m. velavan visz-
szatérni, m. kucan visszakül
deni) W., mekij E. 

mek-peli (utófelé) ezentúl R., 
meki-páli utoljára O. 

mek-vasu (e.h. meki-vasu visz-
sza-elöre) oda és vissza A. 

mekelá utol, hátul R., melá 
(c. abl.) után : sada-melá az
után (időben); *mejle utóbb, 
utoljára, (c. abl.) után W., 
mejile E, i. 

mékeli utoljára. 
mekeldá utóiról R., meldá (c. 

abl.) után : sado-meldá , sa-
meldá azután R., sámeldá 
(sáldá) A. 

melga után (térben) A., meíga 
O.; * meíga W. E, '<•, májelga 
E,8. 

*mejlks utó; idoljára W. 
*mejlce utolsó, legkésőbbi W. 

* mej bal (mesce mell) E, 7. 
* meca galamb W. 
mes méh (wpis) ; * máks. 
méskas néminemű felső öltöny R. 
* met'kaz gyík, l. netkas. 
* metked'an zsémbelni, nyefegni W. 
med méz R., med A.; * mád R., 

med W. 
mezá, mez mi R., mez A., meze 

O.; * meze W., májé E, w. 
mezevik akármi R., mezevik 

A.,mezevaO.; *mezejakW. 
mezama mi, micsoda R., meza-

ma A. 
mezam'ivik akármi A. 
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mezendi, mezendema , meste-
mamiért, minek A.; mest'O. 

* mezde mi okból, miért W. 
mezs mire, minek, miért A.; 

* mejs W. 
* meks miért W. E., [úgy] hogy 

W. 
mézara mennyi R., mezara A., 

mzara 0.; * mezaro W. 
mczarda mikor A., mzarda 0.; 

* mezardo, zardo W. 
mézardevik, -di'nga valamikor 

R., af-mzardinga soha 0 . 
mézars meddig R.; * áarts W. 
* mezaroce hányadik W. 
mézarkst hányszor R., mzarkst 

O. 
menél ég, meny R., menel, menil 

A.; * manef. 
* kurgo m. íny, szájpadlás. 
* mánelerí , mánelse mennyei 

W. 
mérnan (3. áj) röfögni R. 

mérnesan (fr.J R. 
méla, meldá, melgá, l. meki alatt. 
ma]-dvpillangóU.} melau A.; *im-

bifav R,, mimilav W.: ked m. 
denevér W. 

mélámba tavai A. 
meker alfél, segg R., mokír, mu-

Uír A.; * mukoro. 
mokirks, mokirná kis szék, zsá

moly A.; * mukorks W. 
méknan (3.-aj) mekegni R. 
meznan (3.-aj) hortyogni, horkol

ni R., mi'znan A. 
mordan (3.-aj) megfordulni (az 

úton), visszatérni R., murdan 

M.; * muvurdan R., murdan 
(a) W. 

mértsan (fr.) R.; *murdaksnan 
W. 

*murdavan = murdan W. 
murdaftan megfordulásra bír

ni M.; * murdavtan vissza
terelni, megtéríteni W. 

mérnan (3.-aj) fonni (macska) R., 
murrían A.; *marnanR., mur-
íían fonni, dörmögni W. 

mérnesan (fr.) R. 
mi lóiga (kummet) A. 
* mik, l. mák. 
mijan (3. mii, mij) eladni- *mi-

jan (e). 
misendan (fr.) árulni R., mi-

sendan, misi'ndan A.; *miks-
nan. 

* miksnevan áruitatni, eladó
nak lenni W. 

* mijav hód (castor) W. 
mická (pl. -kt) túró R. 
min mi R., min A.; * min W. 

míiits minmagunk R., mints A.; 
* miris W. 

mirka mély gödör (az úton) R. 
mirkav gödrös R. 

mirda férj R., mirde, mirdá A.; 
* mirde R., mifde W. 

mirdendi molan férjhez menni 
R.) * miídenen moían W. 

mirt'ftemá özvegy (asszony) R. 
milá (pl. -et) evező-lapát. 

* nielecTan evezni W. 
moksa (pl. -et) moksa(-mordvin); 

* moksa W., mokso R. E. 
moks'-ava moksa nÖ R. 
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moksen moksai (mordvin) R., 
moksia kai moksa nyelv A. 

moksenda (pl. -at) ököl R.; *mok-
sna W. 

* mockan gerebenezni, ecselni W. 
* mockamo gereben, ecselö W. 

mosa fö&, here: m. kud tök-zacskó 
A.; l. * mona. 

moda (pZ. -at) /ő'Zc? (wmt£ anyag); 
* moda. 

moda-mar kolompár; *modar-
ka W. 

nooderan (3.-áj) bemocskolni R., 
modaran bemocskolódni A. 

modefaf mocskos R. 
modefavan bemocskolódni R. 

mon en ; * mon. 
monts magam ; * mons W. 

* mona íő'A;, /tere: m. ked tök-zacs
kó W. 

monaks töksérves W. 
mor áaZ; hangszeren való játék; 

* moro. 
moran (3.-aj) dalolni^ hangsze

renjátszani ; * moran (a) R.; 
meg: szólni (kakas) W. 

morsan (fr.) R. 
morazevan (inch.) R.; * mora-

zivan R. 
moraj dalos, víg-fráter A.; Mó

rica énekes W. 
moráma hangszer ; * moramo 

éneklés ; hangszer W. 
moraftan dalolni A., fölolvasni 

O., -fnan énekelni,fölolvasni 
A.; * moravtan olvasni W. 

morávan (pass.) A.; moravan 
énekelhetni R. 

morks asztal O. 
morga (jpZ. morkt) #örcs (áfában) 

R.; * morgó R.; a</ W. 
* mordva mordvin W. 
molan (3.-i) menni, valahova men

ni ; * molan. 
molivan mehetni A. 
moleft'an: pecft'an m. időzni, 

múlatni valaholR.; * molev-
tan , molivtan vezetni , jár
taim W. 

mujan (3. muj) találni; * mujan 
(e). 

musendan (jfr.J R., musendan 
A.; * muksnan. 

* mujevks találmány, talált hol
mi W. 

mujma (pl. -at) evet R. 
mu§ka (pl. -kt) fonásra készített 

kender v. len R., csepü, kócz 
A.; * musko W. 

muskan (3.-i) mosni; * muskan 
(e). 

muskend'an (fr.) R. 
* muskivan mosódni E, 14. 
muskft'an mosatni R.; * musk-

ftan, muskift'an R. 
musat atóéZ (tiiz-ütö) A.; *musado 

W. 
*mustarka/aM/ft-(/?/ere& W. 
* muzguld'an mosolyogni W. 
muvér hibás, vétkes valamiben R., 

muvir A. 
af-muvér ártatlan R. 

rakan (3.-aj) hahotázni, kaczagni ; 
*rakan (a), 

raksan (fr.) R. [van R. 
rakazevan (inch.) R.; * rakazi-
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raksaná ló M.; * raksa E,u. 
rangan (3.-i) dörmögni, döngetni, 

nyögni R.; * rangan R. E., 
rangan (a) ordítani; haho
tázni W. 

rangazevan (inch.) R. ; * ran-
gazivan R. 

* rangodan eláradni; földagadni 
W. 

* rangodmo áradás W. 
rastan (3.-aj) szaporodni, növe

kedni R.; * rastan (a) R. E, u , 
szaporodni, gyümölcsöt te
remni W. 

rastaftan szaporítani R. 
* raski rokon, rokonság E, 5. 
* razdan szakítani, tépni W. 
rapca folyó A. 
* ravo tenger E, *• 
ravga (pl. roy el) fekete ; szennyes 

(ruha) R., rau^a A., ravza 
O.; * ravuzo R., ravzo W., 
ravuzo, rauzoE. 

ravekédan feketedni R., rau§i-
man A.; * ravuzkadan R.; 
ravzkadan W. 

ravekéftan, -keptan feketíteni 
R.? rau^i'ptan A.; * ravzkav-
tan W. 

raman (3.-aj) venni, megvenni (eme-
re); *raman (a). 

rarnsan (fr.) alkudozni vala
mire ; * ramsan (fr.), meg: 
megvesztegetni W. 

ráks v. ráfks : sapa r. retek R.; 
íaks, raps A. 

rázan (3.-i) sülni; nagyon beteg 
lenni R.; *rezan R. 

)ZLÉSKK. III. 

rastan (3.-aj) sütni; * restían R,, 
rastan (a) W. 

rásnan (fr.) R. 
rastaf sült, pecsenye A.; *rásta-

mo W. 
I ráps répa; * reps R., ráps W. 

jakster r. vörös-répa R.; *jak-
stire r. W. 

reskafean ledönteni A. 
réznan (3.-aj) gyászolni, búsulni, 

sajnálni R., riznan A.; * riz
nan R., riznan W. 

réznesan (fr.) R. 
réznaj bús, szomorú (Szind.) 

R.; * riznez W. 
rizf gyász, szomorúság A.; *rizks 

W. 
* riznevan elszomorodni W. 
* riznevtan szomorítani W. 

* reve juh. 
* revene (dim.) E, *• 

*riknan csuklani W. 
* rives róka R., rives W. 

* riveske (dim.) E, n 
rohan röfögni A.; * rokan (a) W. 
* rojan (a) vagdalni (?) E, 8. 
ronga (pl. -nkt) test; * rungo R. 

E., meg: holttest, dög W. 
* roáoman magát vigasztalni W. 

* rozomo vigasztalás W. 
roz (o) rozs R., roz A.; *roz. 
ruca, (pl. -at) kendő R., ruca A.; 

*ruca W. 
keska r. az oldalon lógó hndo 

R. 
* rudas, l. erdas. 
ruz (Q) orosz R.; * ruz. 
* ruzej, l. uréé. 
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lakán (3.-aj) férrni, buzogni; la
kiján R., lakán W. 

laksan (fr.) R. 
lakazevan (inch.) R. 
lakaftan forralni, forrasztani; 

*lakijaftanR., lakavtan W. 
lakafnan (fr.) R. 

* lakán kád W. 
* lakst: 1. umaí gyalog szeder W. 
* lakstecfan csattantani W. 
laksan faragni (késsel, fejszével) 

gyalulni; * laksan W. 
laksefks forgács; * laksevks 

R. 
* Taks dér W. 
lajmá (pl. -et) zelnicze meggy-fa 

(prunus padus); * lom. 
lajmá-mar, lajmars;. meggye.; 

* l'omzer R. 
langa fölszín, rajtavaló; * lango 

W.E. 
lofca 1. tejföl, kalma 1. temető 

(sír-tér), numo 1. aratás, lá-
dem 1. kaszáló R.; * kalmo 
lango temető, 1. odoza föl öltő 
ruha W. 

lanksa -n (rajt) / * lankso. 
lanks -ra: *lanks. 
lanksta -ról; * lanksto. 
langa (e. h. langga) -n, -n át•; 

* langa. 
langaks fedél (láda-fedél) R., 

acam-1. lepedő A.: * langaks 
R., todov 1. párna-haj W. 

* langedan csevegni, fecsegni W. 
lasma (pl. -et) mélyedés, völgy, 

mély-út j * lasmo R., mélye
dés, mocsáros hely W. 

laznan (3.-aj) szomorkodni, saj
nálni R., laznan A.; *lajsan 
(e) jajgatni, megsiratni W. 
E,»., lazán E, 5. 

laznesan (fr.) R. 
laznaj szomorú R. 

* laznan (a) csörögni W. 
lata (jpZ. -et) fészer, csűr ; * lato, 

R., lato, lat-alks W. 
* latko, l. lotka. 
lad (Q) mód A.; * lad W. 

af lattá semmiképen A. 
latsa módon : tál. emódon, nie-

zál. mi módon R.; *latso W. 
lats _/o7, af lats nem jól R. 

laskan (3.-i) futni. 
laskend'an (fr.) R., laskendan, 

laskíndan A. 
lastá lóháton ; * laste W. : 1. rao-

l'an lovagolni, 1. jaki lovas 
W. 

lazán (3.-i) hasítani, fölszakítani; 
* lazán (o) R. E., meg: agyon
szúrni W. 

lazéndan (fr.) Rv lazindan A.; 
* laznan R. E, ts. 

lazuf szálka; repedés, rés R. A.; 
hasadt, repedt R. 

* laz deszka R.; deszka, palló, 
pl. lazt t'^a W.: sormadomo 
laz vonalzó W., vaíma laz 
ablakráma ,• kando-last ko
porsó R.; kando-laz W. 

laziks koporsó R., lasiks A.; 
*lazks rés, hasadék; cslics, 
orr (edényé) W. 

* lazksov réses, repedéses W. 
lazevan hasadni, megrepedni 
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R.; * lazuvan R,, laznovan 
W. 

*laznan(o), laznotodan (o) meg
repedni W. 

lancían leguggolni, lekushadni A.; 
* láncban (a) W. 

lapa (pl. -at) gereben, ecselö. 
lapan sulykolni A. 

lapama súlyok R., lapáma A. 
laps lapos R.; * lapskado R. 

kád laps tenyér R., kád lapa A. 
lapsava ( = laps-sava) lapos 

tál; * lapuz vakan tál W. 
* lapsa laska, metélt W. 

labérdan (3.-i) fecsegni R.; * la-
burdan R., laburdan (a) mor
mogni W. 

* lafs bölcső R., lavs W. 
* lavski, lavske (dim.) E. 

laftu váll R., lafta A.; * laftomo 
R., lavtomo W.: 1. pra váll
csont W.; lavtov E, 5. 

* laftomov vállas, széles vállú 
W. 

lafca (pil. -ct) petyhüdt, laza (p.o. 
kötés R.), ernyedt, gyenge ; 
*lavso. 

lafeeman petyhüdni, ernyedni, 
gyengülni R., lafci'man A.; 
*lavsuman R., lavsoman, 
lavsan (o) W. 

lavsomo ernyedtség, elgyengü
lés W. 

lafcéptan gyengíteni R., lafci'p-
tan A. 

láma sok; sokat, nagyon : * lamo 
W . E . 

lamená (dim.) többecske R. 

af-lama, af-lamná kevés, egy ke
vés ; *a-lamo, a-lamoskaW. 

lamés soká, af-lames nem soká 
R. 

lamakst sokszor 0 . ; * lamodo 
gyakran, sokszor W. 

lambaftan függeszteni (póznára, 
nem szegre) R. 

lambafnan (fr) R. 
lambama (pl. -pt, v. -met) édes, 

nem savanyú (tej); * lam-
bamo. 

lambaman (3.-i), lambaskedan 
édesedni R.; *lambaskadan R. 

lambaskeftan édesíteni ; * lam-
baftan, lambaskaftan R. 

* Talaj bátya} feleség bátyja, nagy
bátya W. 

lákan (3.-i) lihegni R., lélegzeni 
A.; * lákao (a) lélegzeni, le
helni, fúni W. 

láksan (fr.) lelkendezni, szu
szogni R.; * leksan R., lák
san W. 

* láksa szag, biiz W. 
láj patak Ráfolyó A.; * lej mély-

útR., láj folyó; völgy W. 
lájná (dim.) patak A.; * lájno 

W. 
* láj an (e) öregbiU )ti, hozzáadni W. 
látsan (3.-i) szerteszét szóródni v 

vetődni (catkt szikrák). 
lát'ftan emlékeztetni valakit R.; 

* lettan R. 
lát'fnan (fr.) R. 

ládán (3.-i) lekaszálni R,, ládán A.; 
* ledan lekaszálni; lőni, be
ütni (mennykő). 
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ladend'an (fr.) R., lád'indan A.; 
* lednan W. 

lát'f kaszáló (rét) ; * ledma : 
tikse ledma R., t. ledme W. 

* ledima, ledme : tikse 1. ka-
sza W., ledema, ledmapuska 
E,5.7. 

latsán lőni, meglőni, beütni 
(mennykő) R., latsán A. M.; 
*letsan W. 

látsendan (fr.) R. 
* lázé, lázks toldalék, hozzáadás ; 

segítség, nyereség W. 
* lázcfan hozzátoldani ; segíteni 

W. 
* lázl'an Öregbedni, gyarapodni 

W. 
lápá (pl. -pt) puha (ksi 1. kenyér

bél R.) 
lápana (dim.) R. 
lápeman megpuhulni Rv lápa-

man A. [A. 
lápft'an megpuhítani R., lápftan 

* lápijan (a) hörögni, fuldokolni 
W. 

* lápijavtan/o/tom, megfúlasz-
tani W. 

Iám leves; * lám, láme zsír, fagy-
gyu} olvasztott zsír W., lem 
szalonna R. 

kai 1. hal-leves A.; * kai 1. hal-
zsír, tuvo 1. szalonna, kant-
sor 1. kender-olaj W. 

Iámba (pl. -ét) meleg; * lembe R., 
lámbe meleg, langyos W. 

lambeman melegedni, langyosod
ni R., lámb'indan A.; * lembi-
man R. 

lékan (3.-aj) rázódni (kocsiban), 
hintálózni R. 

liksan (fr.) R. 
lékaftan hintálni R. 
lekafnan (fr.) R. 
likstádan hintálni A.; *rukst'a-

dan ringatni E, *• 
lengá (pl. -at) hárs R., lenga A.; 

* lángé R., lenge W. 
lengaks fiatal hársfa ; * lán-

geks R., lengeks W. 
les dér A. 

lesan bederesedni A. 
letká (pl. -kt) nedves, nyirkos R.; 

*látfkeR. 
letkana (dim.) R. 
letkeman megnedvesedni R.; 

*lát'kiman R. 
* láttán megnedvesíteni R. 

letnan csuklani, zokogni. 
letnáma csuklás A. 

lésan (3. lisi) kimenni, kifőni; 
* lisan. 

lisendan (fr.) R. [W. 
* lisma forrás , kút R., lisima 
* lisme : ci 1. napkelet W. 

lepá (pl. -pt) égerfa ; * lápé. 
lepidan repülni M. 
lepsan (3.-aj) nyomni, nyomkodni 

R.; * lepsan, lepsnanR., láp-
san (e), lápsTan kisimítani, 
nyomni W. 

lepstan (3.-aj) egyszer nyomni, 
fogóval szorítani R., nyomni 
A.; * lepstan R., lápscan (e) 
összenyomni, szorítani W. 

levis, levs hárs R., leves A.; *lávs 
R. 
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leveská hárs-csutak A. 
lefks kölyök, madárfi R.; * lávks 

R., levks W. 
lefkská (dim.) csibe A. (saras 

lefks R.); *levkske, lávkske 
madárfi E. 

lefksu, lefksezu terhes (állat) ; 
* lávksej R., levksev W. 

lefksezan (3.-áj) megfiadzani 
R.; *lávksijan R, lcvksijan 
(a) W. 

lefksezaksnan (fr.J R.; * lávk-
sijaksnan R. 

lem (pl. lépt) név; * lám R.; lem, 
lemé W. 

*Iemteme névtelen: 1. sur ne-
vendék-ujj W. 

lemcTan nevezni, elnevezni R. 
* lámdan R. , lencfan meg 
keresztelni, beszentelni W. 
lemdeme keresztelés W. 

lemrian (fr.) R.; * lemdfan W. 
likstijan csattogtatni R. 

li'kstadan (3.-i) csattantani 
(ostorral) R.; *lakstedan W. 

liksan, likstádan, l. lékan alatt. 
lihtan kihúzni, kihozni, kiereszte

nie. A., kikölteni (tojást)-
himlőben szenvedni R., rajt 
ereszteni A.; *livfan kihozni, 
kivinni, kivezetni, kivenni, 
kikölteni W., kikölteni E, 5, 

lihnan (fr.J R., kiereszteni, ki
hordani A.; * lívtlan > livían 
(fr.J W. 

lihtíma forrás A. 
lijan (3. lii) repülni • * liftan R., 

livtan (e) W., livían (a) E,8. 

liendan (fr.) R.; liindan, lin-
d'an A.; * livnan W. 

* livfa : tol 1. szikra W. 
lismá ló A.; * lisme. 
lisan, l. lésan. 
liberdan (3.-'í) lobogni R., libor-

dan M.; * libird'an R. 
lifks himlő; * livkat (pl.) W. 
livis izzadság ; * livis W. 

liviskédan izzadni R., liviski-
dan A.; *liviskadan W. 

livsketksnan (fr.J R. 
limá (pl. -et) fonal, mellékfonal 

R.; * lijma R. 
loksa (pl. -ét) ostor; * lokso. 
loksti (pl. -iht) darázs R.; * lok-

sej W. 
löketem (pl.-pt) szita, UsztszitaH., 

lokstim A.; * loksteme W. 
lotka (pl. -lotkt) gödör, mély-út. 

völgy; * latko. 
* lutko-latko : lutkova-latkova he

gyen-völgyön át E, u. 
lotku gödrösR,.] *latkovR. E, is. 
* lutkov-latkov gidres-gödrös, 

hegyes-völgyös E, *• 
lotkan (3.-aj) megállani, megakad

ni, megszűnni; * lotkan (a). 
lotksan (fr.J R.; * lotkaksnan 

(fr.JW. E,5. 
lotkaftan megállítani, megakasz

tani, megszüntetni; *lotkav-
tan W. 

lotkafnan (fr.) R. 
lopa levél, lomb; * lopa. 

lopav leveles R.; * lopav R. 
lopajan (3.-aj) levelezni (fr.JH.) 

* lopat noldan W. 
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lopedan (3.-i) ázni, megkelni (mo
só ruha) R.; * lopud'an R. 

*lopavtnan áztatni (ruhát) E,i*-. 
lopal'an ruhát mosni W.: lo-
paleme mosó ruha W. 

lofca (pl. -ct) tej; * lovso. 
1. langa tejföl; * lovso- veíks W. 

lov hó (nix) R., lou A.; * lov. 
lovu havas R.; * lovov R. 

* lova£a csont, tetem. 
* lovazav csontos W. 

* lovtane halovány W. 
* lovtakadan elhalványodni W. 

* lom, l. lajma. 
loman ember; más ember, idegen 

A.; * loman. 
lomanin másé, idegen R.; * lo-

manin R. 
lu : mar-lu alma-fa. 

luksá, lik§á (pl. -at) tatárka, ha-
ricska R., luksa A ; * lukle 
W. 

* lunka eresz-al, eresz-csatorna 
W. 

* lupon moh, l. nupen. 
* luv jászol W. 
luvan (3.-i) olvasni, számlálni; 

* lován R. 
luvendan (fr.) R.; * luvksnan 

R. 
* lovnan (o) számlálni} számí

tani ; valaminek tartani W. 
lu (? szám —finn : luku) : ala-

lu falugyűlése R. 
luvso (postp.) között, luvs közé, 

luvsto közill (számából), luv-
ga között R. 

luíka síp A.; * hTka W. 

A fentebbi „Mordvin közléseké-ben, főleg a Ill-dikban, haszná
lat előtt, következő sajtóhibákat kérem kijavítani: 

90. lap, 17. sor, olv.: kinyitotta a hátulsó kaput, 
97. 

101. 
146. 

5. „ nemest helyett olv. : ne mest 
4. „ kransin „ „ : kransin 
6. „ al., olv.: Az ón új szőnyegem 

158. „ 1. has., 18. sor, olv.: utána eredni, 
160. „ 1. 

165. 
168. 
169. 
175. 
183, 

1. 
1. 
2. 
1. 
1. 

19. 
21. 

8. 
13. 
17. 
17. 
6. 

„ „ : beledugni 
„ eckelgedam helyett olv.: eckelgédan 
„ al., usodan „ „ : usodan 
„ „ olv.: kazama 
„ „ „ : kardena 
„ föl. n : horkolni 
„ al. jaásan helyett olv,: jaásan 
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184. lap, 1. has. 10. sor föl.} olv.: jalga gyalog 
186. „ 2. „ 14. „ al., „ : rávarrva A. 
187. „ 1. „ 13. „ olv.: *coko rojt, 
194. n 1. „ 12. „ tazda h. olv.: taádá 
202. „ 1. „ 5. „ surcim h. olv.: surci'm 
209. „ 2. „ 9. n nuramne h. olv.: nuramne 
210. „ a, paza czikkhez: * baíza W.; v.ö. baíduz. 

BUDENZ JÓZSEF. 


