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E L Ő S Z Ó . 

A' magyar nyelvtudomány kedvelőjinek örömmel 
adom által e' jelen munkát, a' melly a' déli vogul nyelvet 
egy evangéliumi fordítás szerint tárgyalja. A' vogul (és 
osztják) nyelvnek lehető teljes tudását bizonyosan inkább, 
mint más rokonét fogja megkívánni az, a ki a' magyar 
nyelvet úgy óhajtja megismerni, a' mint vérrokonaival 
együtt az idők homályában megalakult, a' mellybe min
den történelmileg lett dolognak gyökerei belemélyednek. 
Minden nyelv, tehát a' magyar is, kész és önálló egység 
ugyan magában: de mivolta, sőt tulajdonságai egy nyelv
nek sem világosak, ha rokonainak tanúsága által nem 
lesznek azokká. Az egyes embert is, bármilly eredetinek 
tartsuk, azok a' történetek és viszontagságok ismertetik 
meg legjobban, a'mellyek közt fejlődött; ezek nélkül talán 
érthetetlen maradna előttünk, legalább igen bajos volna 
helyesen Ítélnünk róla. 

Az emberi nyelvnek általános eredetérül sok böl
cselő igen sok bölcset írt már : de se a' nyelvfajok erede
tét, se azok körébe tartozó egyes nyelvekét nem lehet ám 
kibölcselni, annál kevésbbé lehet amúgy gondolombul a' 
nyelvek sajátságait kimagyarázni. A' minek létét is csak 
tapasztalásbul tudhatni meg, hogyan lehetne annak mi
voltát, sajátságait tapasztaláson kivül, tisztán elmélkedés-
bül, megtudni? A' rokon nyelvek ismerete szolgáltatja 
egyedül a' kellő nyelvbeli tapasztalást; 's minél rokonabb, 
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azaz közelebb álló valamelly nyelv a' mienkhez, az annál 
szükségesebb a' nyelvünk tényeinek felvilágosítására és 
megértésére. A' vogul (osztják) nyelv ollyannak tűnik elő, 
melly legközelebb áll a' mienkhez; annak ismerete tehát 
legszükségesebb eszköze a' magyar nyelvtudománynak. 

Szerencse azért reánk nézve, hogy a' kondai vogul 
nyelvet is legalább evangéliumi fordításbul tanulhatjuk 
meg. Fordítás ugyan nem ér fel az eredetivel: ámde a' 
nyelvanyagot és nyelvalakokat még is azon mértékben 
közli, a' mellyben amaz a' fordított tárgyba fér, 's ezeket 
a' fordító ügyesség alkalmazni birja. Még az ügyetlen for
dítás is lehet tudományos segédeszköz; a' kondai vogul 
evangéliumi fordítást pedig ollyannak tarthatjuk, melly 
visszatükrözi a' kondai vogul nép nyelvét. 

Ezt a' nyelvet tehát az említett fordítás szerint tár
gyalván, egyedül azt hozom fel, a' mi ebben megvan. 
Mégis, hogy a' vogul fordítások mind együtt legyenek, 
egy másutt közlöttet is. hozzáadtam, melly fogyatkozása 
mellett is tanúság nélkül nem szűkölködik. 

Legközelebb az éjszaki osztjákot ismertetem meg ha
sonló módon, részint más meglevő forrásokbul is. Azután 
valahára teljesebb készülettel fogom a' vogul nyelv gram
matikáját és szótárát kiadni, a' melly a' „Vogul föld és 
nép" czimü,már 1864-ben megjelent munkának kiegészítő 
része lesz. 

Pesten, 1872 tavasz eló'-havában. 

Hunfalvy Pál. 
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BEVEZETÉS. 

(Felolvastatott 1871. jan. 23.) 

1. Szerencsés véletlen juttatá kezembe 1869-ben Máté evan
géliumának kondai vogul nyelvre való fordítását, mellyet Popov G, 
készített, 's BonaparteXucian Londonban 1868-ban"kinyomatott, a* 
ki más illyféle fordításokat is nyomatott már ki. Szokása neki azo
kat 250 példányban nyomatni és szétosztogatni; azéri; venni nem, 
hanem csak szívességből lebet megkapni. A' melly nyelvek az ugor
finn ágboz tartoznak, azok fordításait Wiedemann nés^ által, ki a' 
pétervári tudományos akadémiában a' finn nyelvek tudós képvise
lője, 'sa' kinél ott az illyen munkára képesebb ember nincsen. Wie-
demannak az az előnye is van, hogy megszerezhet egy-egy embert 
ki az illető nyelvet beszélli, 's ügyes móddal használva, felvilágosí
tásokat adhat a' szók kiejtésére, jelentésére és alkalmazására. 
Ekképen az illető fordítás mintegy igazoltatik, mit a' nyelvtudo
mány nagyra becsül. 

Magammal elhozván a' kondai nyelvű evangéliumot, mellyet 
a' dorpati észt irodalmi társaság engedőiméből hosszabb ideig tart
hatok kezeim közt, akadémiánk nyelvtudományi bizottságának 
helyeslésével dolgoztam fel Közleményeink IX, kötete számára. 
Előbb a' szótárt szedetvén, 's azután a' nyelvtant. a; melly a szótár 
elébe lesz fűzve, a' Közlemények IX. kötetének egyes füzetei nem 
jelenhetnek meg addig, míg az egész munka elkészülend. Azért 
említem meg ezt a' körülményt, hogy ki 1-gyen mentve a' nevezett 
kötet füzeteinek eikésése, egyúttal engedelmet is nyerjek arra a' 
tisztelt osztálytól. 

A'kondai evangeliumboli fordítás tetemesen bővíti a' vogul 
nyelv ismeretéi, a' mellynek nagy szerep jut magyar nyelvtudomá-

HYELVTOD, KÖZLEMÉNYEK. XI, 1 
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nyunkban. A Reguly-hozományon kívül eddig más forrásunk nem 
vala a' nyelv anyagának és alakjainak kiegészítésére, s' a' mi nagy 
nyomosság, egyszersmind Regulynak igazolására is. Mind a' két 
tekintetben tehát jeles szolgálatot teszen nekünk a Popov for
dítása. 

2. A fordítóról nem tudok semmit; de hogy orosz pap lehe
tett a' vogulok közt, szinte bizonyos; legalább nem valószínű,hogy 
orosz tisztviselő a' tobolszki kormányzóságban annyira megtanulta 
legyen a' nyelvet. Akondai nyelvről, azaz a' vogul nyelvnek Konda 
vidéki tájnyelvéről sem tudtam vagy tudhattam egyebet annál, a' 
mit Reguly hozott. Úgyde épen a' déli vogul nyelv jegyzetei vagy 
gyűjteményei homályosabbak/mellyékkel legnehezebb boldogulni. 
Ez egyébiránt megmagyarázható. Reguly utazása előtt a' vogul-
ságról igen bizonytalan tudomás vala ; az éjszaki Szoszva vogul] ait 
rendszerint osztjákoknak nevezték volt, ped:g a' legszebb vogul 
nyelvanyagot, mint a' teremtés és az özönvíz mondájit 's a' kereske
dőről való elbeszéllést Reguly ott írta fel. Eleinte tehát, míg el 
nem volt tájékozva, 's míg az éjszaki voguloknál mintegy az ere
deti vogul forrást föl nem fedezte, ő is, ha szabad így mondanom, 
bizonytalankodók. 

Reguly Tobolszkból az Irtis-folyón lefelé Demianszkba 's 
innen szárazon a' Konda vizéhez utazék. A Konda mellett, úgy
mond maga, a' Bolcsarova egyházas^faluban mulata, hogy a'kondai 
osztyákok nyelvével megismerkedjék. Bolcsarovából fölfelé, t. i. a 
Kondába siető kisebb folyók ellenébe, ismét vogulok közt folytat
ván útját egész Sájmig haíada s' innen szárazon a' Pelim folyó
hoz csapa által, Pelim városába. 

A föld- és néprajzi viszonyok felfogására tudnunk kell, hogy 
a' Konda folyó éjszak-keletről nyugat-délfelé hajlik, mintegy tojás
dad félkört képezvén, 's azután délről megint éjszak felé kanyaro
dik, míg az Irtisbe szakad. Nyugati ha]lásában a' Pelim folyóval, 
déli hajlásában pedig 'a Tavda folyóval képez egyenközöket. Mind 
éjszaki, mind déli mellékei az osztjákok földjén vannak, a' kik itf 
a' vogulok keleti határosai; de a' folyónak nyugati hosszas vonala 
a' vogulok földjét hasítja; 's éjszak felől a' Jagva, Tápja s más vi
zek folynak abba. Reguly tehát az Irtis melletti Demianszkból 
Bolcsarovába méné, a' mely osztják helység már a' Kondánál van, 
8 innen a'Konda ellenében a'volgulok foldjén/egész Sájmig, a'hol 
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a' Kondát elhagyva Pelim felé irányult. A' kondai vogulokat tehát 
Reguly ezen Jagva, Tápja és Sájm közökban tanulmányozhatta 
volna, de rövid ideig tartózkodók itt. Az Urairól Tobolszkba pe
dig többek közt azért utazott volt, hogy Satiginnal, az utolsó 
Konda-melléki vogul fejedelem tudományosan kimivelt fijával, ta
lálkozzék, a' ki Tobolszkban mint császári tanár lakik vala. O Sati. 
ginban, úgymond, ki őt vogul fordításaival ajándékozta raeg^ 
jeles férfiút talála ugyan, de ki hónától hosszas távolléte miatt 
már felejteni kezdi anyanyelvét. A' Satigin vogul fordításai volná
nak e' szerint az első kondai vogul nyelvemlék. 

3. A Reguly hagyományaiban két darab illyenféle fordítást 
találtam, az egyiknek czime: O Torim kvoshin =r istenj imádsá
gáról, s' tartalma a* miatyánk, kérdésekben és feleletekben, vagy 
az úgynevezett hét kérés; — a' másiknak czime : O lov zapovecT 
Torim — tiz parancsolatjáról istennek, hasonlóképen kérdésekben 
és feleletekben. A felhozott czimek mutatják, hogy a' fordító szer
felett oroszosan 's vogul nyelv ellenesen irt. Regulynál nem találtam 
ugyan jegyzést, melly e' fordítást Satiginénak mondja : de minthogy 
más illyenféle fordítás a' hagyományban nincsen, azt annál inkább 
Satiginnak lehet tulajdonítanom, mert a' nyelv a' kondai vogulhoz 
tartozik, ha a' Máté vogul evangéliumával egybevetjük. En a' két 
darab fordítást ugy tekintvén, „mint a' vogul nép saját erőködését, 
bejuthatni a' keresztyén népek sorába," „a' Vogul föld és nép" 
czimü munkám 243 — 254 lapjain közöltem. Most annál kevésbbé 
sajnálom, mert össze lehet hasonlítani a' Popov fordításával, mi 
nem lehet érdek nélküli az előtt, a' ki a' vogul nyelvvel meg akar 
ismerkedni. A két fordítás különbségét már a' miatyánkból is meg 
lehet látni, melly így szól 

Satigin szerint • Popov szerint : 
1. T'át' man, kotih oli numinl 1. Man ault oíep jegov ! 
2. da svátitsa name nag, 2. tak jálpenhichte nag namen, 
3. ju carstvo nag, 3. lak jejmte nag naerlachen, 
4. tokv' imti tav, nar iiurin 4. tak jejmte nag erken semel 

kumíe numin, tokve i ma tar- mat, chumle ault; 
mint; 

5. nan man iiiájn techv i tákotil; 5. man sochen lat naiiov majalen 
t'á chotel kasel; 

6. i kvultin nsanon arint man, 6. ichuTtepten mananemanaren-
1* 
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kumTe man kvultov, kon tar- tenov, chumle i man chultepti-
mint man arint incov; lov mánk arenten charenovne; 

7. i vul totin manov iskusenij 7. i ul tulen manov kreehne, os 
kivirne, os úrin manov i'umil; uren manov asrajne]; 

8. kumle oli nag carstvo i vag i 8. ton mos nag naerlachen i van 
slav sav talne. Amin. i sujn inra oli. Amin. . 

1. Satigin az oroszt követvén mondja: fat' man —oce nas. 
A' fai = atya szó Popovnál is előfordul: saris tat', nag jomas erp-
tanen tocbo öles = bizony atya, a' te jó kedved (akaratod) így 
volt. 11, 26. De gyakrabban van nála a' jeg — atya szó, 's vogulo-
san mondja e' helyen : jegov = atyánk, nem : jeg man. Azután ezc : 
ki vagy a' mennyben, mellyet Satigin is így fordít: kotih oli nu-
min, Popov eredetiebben, bátrabban de vogulosan így fejezi ' k i : 
man ault olep jegov, azaz szószerint : mi mennyben való atyánk, 
vagy: mennyei atyánk. Ez egy kifejezés is elég bizonyság ?;ra ; 

hogy a' kondai evangéliumi fordítás nem nyögi az orosz nyelv igá
ját, hanem szabadon mozog a' vogul nyelv sajátságai szerint. — 
Egyébiránt a' Satigin: kotih oli numin-jase vogul-ellenes. A' mennyet 
az numn&k nevezi, mi felsőt jelent, 's azután eget; kotih oli numin 
tehát = a' ki fent van, azaz mennyben van. Popovnál a' menny 
mindig aul; aul-t olep = menny-t Cha lehetne mennyben helyeit 
mondani) való. 

2. A Satigin da svátitsa name nag-ja szörnyen oroszos. A 
két első szó tisztán orosz alak is ; a' name nag vogul szók ugyan, de 
oroszos fűzéssel. Popov vogulosan mondja: tak jálpenlachte nag 
namen = ugy szenteltessék te neved. Jálpen szent, jálpenlacht 
szentelődik. E' szónál meg lehet említenem, hogy „Egy vogul 
monda" czimü értekezésemben 1859-ben a' jálping, jálpen szót talál
gatás és szófejtegetés után mertem csak szentnek fordítani.*) Popov, 
a' kiről nem állíthatom, hogy magyar értekezésemet olvasta volna, 
az orosz svátitsa szót jálpenlacht-ra fordítván igazolja értelmezé
semet ; azt tehát biz vast el lehet fogadni. A' szentet a' finn pyhá, a' 
vogul jálping, jálpen-nek mondja : a 'magyarban nincs meg arra 
megfelelő szó, ha volt is, azt a' szláv svát, szvent kiszorította. Bizo
nyosan nem tudjuk ugyan, volt-e arra roagyarszó; de látván, hogy 
a' finn-nek, vogulnak van, 's tudván, hogy a' magyarnak is hitval-

*) Lásd az idézett értekezes 361. lapján a' j a 1 p i n g czikket. 
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lása volt, mielőtt a' keresztségét elfogadta : nem kicsi a' valószínű
ség, hogy neki is volt, de azt kiszorította a' szláv szó. 

3. Ju carstvo nag. Ju =• jöjj vogul szó; a' carstvo orosz, 's ar 

vogul nag szó is orosz helyen áll. Popov így mondja: tak jejmte 
nag naerlachen. Jejmt lesz, jemjte legyen; naer fejedelem, naer-
lach fejedelemség, ország. Azért a' mennyország a' kondai evan-
geliumben : aul naerlach. 

4. „Tokv' (e' helyett tokve) imti tav, nar nurin, kumfe numin, 
tok ve i ma tannint" ez mind vogul, 's helyesen van kifejezve = 
úgy legyen az, a' mit akarsz, mint a' mennyben, ugy a' földön is. 
Satigin imti-t mond jejmti helyett. A' ma tarmint tulajdonképen 
annyit teszen : föld rajta, tehát földön. Popov nem irja körül az 
akarat szót, hanem erch-nek fordítja, mely a' birtokos ragokkal 
így van: erkem, erken, erká ~ akaratom, — od, —a. Semel ma 
fekete, setét föld; így nevezi a' kondai vogul rendesen a' földet az 
ég ellenében, melly azon ellentétből pasen ma = fényes föld De 
nem mindenkor él emez ellentétes kifejezésekkel; itt is a' kernel 
ma mellett aul van. Satigin is a' negyedik parancsolatban posne 
kotil-nak = pasen chatel-nak, azaz fényes napnak nevezi a' hete
dik napot. „Tak jemjte nag erken semel mat, chumle ault" = 
úgy legyen te akaratod a' földön, mint a' mennyben. 

5. Ezt : a' mi mindennapi kenyerünket stb. így fordítja Sa
tigin : nan majn májn tetfhv i ta kotil, azaz: kenyerünket add enni 
e' napon ( = ma) is. Ez a' rían man — kenyér mí; nafiov kenye
rünk helyett, oroszos — chleb nas ; a' többiben a' májn vogul 
ugyan, de nem helyes. Popov így fordítja: man sochen lat nanov 
(a' mi mindenkori kenyerünket) majalen ta chotel kasel add e'nap 
(mai nap) kedvére, azaz mai napra. Popov nem mondja: majen 
adj, mint Satigin mondja : májn, hanem: ma|alen? add, az l itt 
tárgyi rag, melly a' nanov tárgy miatt szükséges. 

6. „I kvultin manón arint man, kumíe man kvaltov, kon tar
mint man arint incov" = 's hagyd nekünk adósságunkat, mint mi 
hagyjuk, a' kin mi adósságot birunk. Az arint man oroszos = 
dolgi nas; a' kvuitinben is a' tárgyi rag nincs meg. Popov így for
dítja: i chul'tepten manane arentenov, chumle i man chul'teptilov 
mánk arenten charenovne = hagyd (bocsásd) nekünk adósságain
kat, mint mi hagyjuk magunk adós embereinknek. Popov birtck-
ragosan fejezi ki az arentenov és charenovne szókat5 és tárgyrago-
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san a' chul'teptilov-ot. A' Satigin kvult-ja és a Popov chul't-ja azo
nosak, csakhogy a' chultept szóban ept képző van, melly igen 
gyakran előfordul. Végre a' char szó érdemel egy észrevételt. Ez 
tulaj donképen azonos az éjszaki vogul kár szóval, melly hím ne
műt, férfit, fiút jelent. A' kondai vogulban igen gyakran 's minden
féle szó mellett előfordul; sokszor a' magyar való szónak felel meg, 
legalább illyénekben: enni való, inni való, stb. P. o. aku char egy 
valaki, ton char az, chot char a' ki, mot char más, tene char enni 
való, jani char nagy, vis char kicsiny, stb. Az arenten szó adóst 
teszen, de arenten char is az ; azért van egyszer arentenov adó
saink, 's másszor ugyanott arenten charenov. 

7. „I vul totin manov iskusenij kivirne, os úrin manov mlnil — 
's ne vigy minket kisértet belé, hanem őrizz minket a' rosztól. A' 
Satigin fordításában csak az iskusenij szó orosz, a' többi vogul, és 
helyesen van kitéve. A' kivirne szó Popovnál és más vogul tájnyel
vekben keurne, azaz belé. A' káher, keher, a' kondai vogulban 
kaher (kacher) szó, belet, hasat, méhet jelent; a' h (eh) u-vá vál
tozván — a' torokhang k, h-nak önhangzóvá változása szokott 
tünemény, p. o. a' finnben kakra = kaura zab, nakla = naula 
szög; a' magysr egér (egér) ott hiir, a' vogulban pedig táger, tán-
ger — tehát a' h (eh) u-vá változván, keher káherből keurlesz — 
be, keurt pedig benn, keurne belé. Keurne helyett Satigin kivir-
ne-t ir. — Popov: „I ul tulen manov krechne, os uren manov as-
rajnel* == ne vigy minket bűnbe, de őrizz minket az ördögtől. 
Popov az orosz krek. krech = bűn, 's az arab-török asraj = ör
dög szókat használja. Knlömben a' l'ul = rósz szó közkeletű az 
egész vogulságban. 

8. „Kumle oli nageartsvo i vagi slav sav talne" = mint van 
te országod, hatalmad és dicsőséged sok télre. A' eartwo és szláv 
orosz szók. Ezt : mind örökké, oroszul: vo vjeki, Satigin igazán 
vogulosan fejezi k i : sav talne = sok télre, télig. Tal, tél, itt évet 
jelent. Popov így mondja : Ton mos nag naeriachen i van i sujn 
inra oli. Ton mos szó szerint: az-ért; nag naeriachen te országod; 
van hatalmad; sujn dicsőséged. Az éjszaki vogulban vau erő, ha
talom, Satiginnál vag ; a' vsg és vau ismét a' torokhangnak ön-
hangzóvá változását mutatja; a' kondai vogulban va erő, hatalom, 
vam, van, vatá = erőm, — d, — je. — Suj hír, dicsőség; sujm, 
sujn, sujtá hirem stb. Uj és tudtomra más vogul tájnyelvben sem 
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ismeretes szó a' kondai inra, melly örök, mindig való jelentésű's 
nem gyér használatú. Inra at =± nem mindég; inra mos mindég; 
inra mos ul soha ne. 

Az előadott egybevetésből világos, hogy Satigin fordítása 
sem tanúság nélkül szűkölködik, de hogy Popov sokkal ügye
sebben, helyesebben irt vogulul. Satigin p. o. a' birtokos ragokat 
nem tudja használni, 's az ő fordításáról Ítélve azt következtet
hetné az ember, hogy a' déli vogul nyelv, a? melly az oroszszal ha
táros, felhagy már a' birtokragozással, mi másutt is történik. Az 
észt nyelv is nagyon elhagyogatja már ezen ragokat. A' kondai 
vogul nyelv az ellenkezőt bizonyítja. — Egy másik nagy különb
ség a' két fordítás közt abban áll, hogy Satigin az igének tárgyi 
ragozását sem ismeri, Popov pedig ismeri és szerte használja, ha
bár néha, mint nekem látszik, el is véti. A' vetés azonban inkább 
abban tűnik fel, hogy nem mindenkor használja, mikor kellene, 
mintsem abban, hogy helytelenül használná. 

4. A' kondai vogul nyelvet, mellyet tehát a' Popov fordításából 
Tan szerencsénk megismerhetni, leginkább avval a' nyelvvel kell 
összehasonlítani, a' mellyet Reguly hagyományaiban találunk, mit 
ezennel a' hangokra nézve kisértek megtenni. Rövidség okáért a 
Heguly-félét éjszakinak, azt pedig délinek fogom nevezni. 

Az éjszaki nyelvnek iker önhangzóit a' déli nem szereti, 
tehát: 

fájdalom agem 
mag 
agti 
maginti 
pagerti 
Sagri 
sager 
negli stb. 
av 
lov 
lavi 
lovinti 
lovti 
sov 
jov 

aum betegség-
raau méz 

-auti, áüti hiszen 
mauint mevet, nevet 
pauerti gördit 
sajri vág 
saur tehén 
nejli látszik 
au ajtó 
lau tíz 
íaui szól 
lauinti olvas 
lauti mos 
sau csillag 
Jau morzsa 
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aut, aura hegy, csúcs ovte 
aul, aula kezdet ovle 

j o u t i vesz (emit) jovti 
űaul hús novl stb. 

Az éjszaking tk á-je a' déliben a, m i n t : 
áji iszik aji 
ákve egy aku, a k v 
áh hegy ach 
páti esik páti 
nám név nam 
ní<ng te nag 
áli öl ali 
á t öt at 
áti szed ati 
át iz, ez at 
ám én am 
ári ime an 
ácerm hideg i oe"m 
ás lyuk as 
páí fül paí 
ár i sok, több ari 
tármel rajt tármel stb 

Ái ; éjszakír >ak a-ja g y a k r a n 0 a' déliben: 
ajlmati alszik ojlmati 
ansi bir, van neki onöi 
antel-lu kilencz ontel-lov 
as, és, de OS 

as szín OS 

ater űr, fejedelem oter 
tarem isten torem 
taul toll touí 
I'am szúnyog lom stb. 

Az éj szakinak s-je a' déliben gyakran s« 
sem szem sam 
sim szív- sim 
HÓS város US 

sut száz sat 
sau sok - sav 
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sat boldog, áldott 
sunzi néz 
tas kész 
tas száraz 

Az éjszakinak s-je a' déliben c: 
ansuh öreg 
aiísi bír 
kas öcs 
sah . só 
ses kedves 
seS farkas 

Áz éjszakinak k-ja igen gyakran eh a' déliben 
ban h) : 
kum férfi 
kai köz 
koli, káli hal, moritur 
kóli hall, audit 
kul hal, piscis 
kuíp háló 
korom három 
kunip hab 
kár férfi, valaki 
kosa hosszú 
kot ki 
kanzi ismer 
kanzi ir 

Az éjszakinak g-je is néha eh a' déliben: 
íang út Tonch 
nong fel nonch 
tangi akar tanchi 
vuongi üt vonchi 

Áz éjszakinak n-je g előtt a' déljben sokszor nincs meg : 
náng te nag 
nangre erős nogre stb. 

De e' tünemény ugyanazon tájnyelvben is előfordu1 ; tehát 
az éjszakiban van punsi és pusi nyit 's a' déliben punci és pusi 
nyit ; az éjszakiban unti és uti ültet (unli ül), tunsi és tusi áll, a'dé
liben tunci és tusi áll, vonchi és vochi üt stb. 

sot 
sunsi 
tas 
tos stb. 

ancuch 
onci 
kac 
cach 
cac 
cac stb. 

(a' magyar-

chum (hím) 
chal 
choií 
choli 
chul 
ehulp 
churum 
chump 
char 
chocá 
chot 
chanci 
chansi stb. 
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Az éjszakiban, tudtomra, ü nem fordul elő: a' déliben van 
püv fiu, az éjszaki pi helyett, pümti fog, az éjszaki pumti helyett, 
kür kemencze, az éjszaki kur helyett stb. Ö egyikben sincs. 

Körülbelül ezek a' két tájnyelvnek hangi különbségei. 
Azon senki sem fog fenakadni, hogy vannak szók, a' mellyek 

vagy egyiknek vagy másiknak sajátjai. így a' déliben megvan a' kav 
kő szó, melly általános az ugor és finn nyelvekben : de az éjszakiban 
ahtes (achtes) szokott lenni kav belyett; a' karech = kell is csak 
déli szó; taut tüz, az éjszakiban tol. 

5. A' kondai nyelv, a' mint az evangéliumi fordításban talál
juk, nem hajhássza az orosz szókat, de nem is kerüli, mert talán el 
sem kerülheti. Popov az evangéliumot jomas jálpen íachel-nak == 
jó szent beszédnek, a' prófétát najt-nak = bűbájosnak, a' barátot 
jurtnak nevezi; am jurtem — barátom; a' zsinagógát chaiictachtne 
ma == tanuló helynek; az oltárt tatem mateta = vitt dolog helyé
nek nevezi; a' keresztelő neki perne punep = keresztet tevő, csi
náló ; a' gehenna, mi az oroszban is megmaradt, neki onch-put — 
szurok katlan; az alamizsna adást így fejezi k i : torem mos michv 
= isten kedviért adni; — mind ezek mind sok más azt bizonyít
ják, hogy a' fordító nem ragaszkodik az orosz eredetihez, a' hol 
nem kell. Orosz szók, melyeket a' magyar nyelv is felvett, követ
kezők : 

anis ánis sen szin (kocsi-szín) 
angel angyal soiom szalma 
igo iga - subote szombat 
uksus eczet sluzitl szolgál 
kussa kovász pátnice péntek 
lom darab pecet pecsét 
master mester milost malaszt. 

Más orosz szók ezek : 
akrid sáska krech, krek bűn 
arkep főpap chosná kincstár 
oslicá szamár gorcic mustár 
kozajn gazda gorcicnoj mustári 
kozal kos jazicnik pogány 
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josech adó zenich vőlegény 
lubnoj kaponyai tocilo sajtó 
lunatik holdkórságos pod alatt; ebben : 

pod tocilo 
licemer képmutató potop özönvíz 
lokot réf priecé példabeszéd 
lekar orvos blagoslavitl áld 
cas idő, óra bludnic parázsna asszony 
sut ítélet verbíud teve 
skopec hereit vinograd szőlő 
slave dicsőség vinovat bűn 
smokve fige. volchv bölcs 
seni gomb melnica malom 
zakón törvény mitar vámszedő 
furma toronv _ 

De vájjon a déli choce, éjszaki kos, kvos = ámbár kapcso
latban van-e az orosz chotja-val? piktove, mely a' 14,^6-ben a' görög 
φάντασμα έστι és az orosz: jeto prizrak kifejezést fordítja (tit pik
tove !) nem orosz, hanem eredeti-e ? nem tudom.*) Legtöbb urasá
got gyakorol már az isto szó, melly az orosz cto — bi = hogy, 's 
melly sokszor a' múltban veszi magához az igét, mint az orosz. Pél
dául : urchatan michv torem mos choloch sam ehalt, ton mos, istobi 
tan nanen mőMel = örködjetek adni istenért (alamizsnát) a' nép 
szeme előtt, azért, hogy ők titeket láttak, e' helyett: lássanak. Az 
orosz így mondja: ctobi oni vas vid'eli (láttak.) — Vegyük észre 
hogy az orosz ctobi-t a' vogul istobi-nak ejti, mint a magyar is 
tenné. 

6. Az ugor nyelvek, 's köztök a' vogul is, egy-két századja, 
hogy ki vannak téve az orosz hatásnak, melly növekedőben van, a 
mint azon nyelvek népei fogynak vagy keresztyénekké lesznek. 
De a török nyelvek hatása sokkal régibb, 's máig tart. Lássuk 

* Nevezetes, hogy Károlyi Gáspár ezt : φάντασμα έστι nem tudá másképen 
kifejezni magyarul, mint így : Ez valami elmúlandó á l la t ! 
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tehát ennek is tanúbizonyságait, azaz a' török nyelvekből vett 
szókat. 

Ezek azomban háromfélék: perzsák, arabok és törökök. 
Vájjon a' vogul, szóval az ugor nyelvek valaha közvetlenül érint-
kezének-e a'perzsákkal, bajos tudnunk : bizonyosabb az, hogy az 
arab hódítás nem terjedt el hozzájok. Tehát az izlamra tért török 
népektől kerültek nemcsak a' török, hanem az arab, különösen az 
iszlám vallásra tartozó szók is, az ugor nyelvekbe, 's míg részlete
sebben nem tudjuk meg történeteiket, a' perzsa szókat is azon az 
úton lehet beléjök származtatni. Azért a' szótárban a' fölismert 
perzsa, török és arab szókat mind így „(tör.) jegyeztem meg, azt 
akarván ezzel kifejezni, hogy az illető szó a' török nyelv útján 
jutott a' vogulba. 

A' perzsa szók közöl nagyon elterjedt használatuak a' nan 
kenyér és poser vásár, mindkettő a' török és ugor népeknél fordul 
elő. Nan-nak nevezi a' kenyerei az Új testamentom orenburgi török 
nyelvű fordítása is (nan-muzni — kenyer-ünket; az oszmanli-török-
ben: etmeg-ümüzi) ; a' szó megvan az éjszaki és déli vogulban, 
az osztjákban, zürjánben, votjákban. A' kondai vogulban előfor
duló poser szó a' perzsa bazár, melly a' török bazár güni = vasár
nap kifejezésben is megvan, mint nálunk ; mert a vásár ós vasár
nap ) egy, 's azt bizonyítja, hogy a' vásár vasárnapon szokott volt 
lenni, mint általában az ünnepek a' sokadalmak Qgzközlőji a' régi 
pogány népeknél is. A' vogul nyelvben a' poser csak vásárhelyet 
jelent, ebben: vis charet, chot charet posert unlenanel ujl vovat 
tank jurtanel = gyermekek, kik vásáron ülvén hijják társaikat. 
11, 16. — Az ünnep pojrem, mi hasonlóképen az iszlami törököktől 
átvett szó (bajram.) 

Egyébiránt a' poser, pojrem (bazár, bajram) szóknak vogul 
kiejtése azt mutatja, hogy a' nyelv az arab, perzsa és török szókat 
is a maga kiejtése szerint változtatja el. Jelesen az a-t, sokszor 
o-nak, a' b-t mindég p-nek, a' k-t többnyire ch-nakj -a' d-t pedig 
t-nek ejti; néha vogul képzőt is ragaszt a' szókhoz, mi nagyon kü
lönös. P. o. ochce pénz, akce ; oroch bor arak; choloch nép, arab 
chalk; tonoch tanú, tör. tanik; tochem nemzetség, tör. dogma szü
letés ; akilim irgalom, akiiimi irgalmaz, mellyet az arab akii okos
ból alakultnak gondolok, mert Reguly szerint az éjszaki vogulban 
is akeí, akilm okost,\ jó szivüt teszen, minek ellentéte, ugyancsak 
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Reguly szerint, tusrnen haragos, ellenséges; perzsa düsmen, düs-
man ellenség. Az akilim m-je nincs az arabban, az vogulos. Az 
ochces kulcs szóval is fenakadásom van; a' szótárban töröknek 
adom ki, úgy gondolván, hogy a' török acik, ack áttétel útján 
alic-ból való, mely akc azután ochc lett a' vogul kiejtésben, 's s vo
gul képzőt vette fel. A' szó ebben találtatik: nagnane miganem 
aul ocheeset = néked adom a' mennyország kulcsait, — Nem tu
dom, vájjon kevesbbé merész-e az ochersom világ vége szónak 
származtatása. Hogy nem vogu1, világos; hogy az arab achir-
zeman = postremum tempusból alakult, előttem nagyon valószinü; 
achiri zeman = világ vége. Még az asraj ördög szót is bátrabban 
az arab esrafil-ből lettnek veszem, mi a' halál angyalának neve, — 
Arab szók még: acél halál ezel; amel dolog amil, népek könyv, irás 
nebk. Különösebb az esep gondolat, melly az arab haseb — szá
mol, veteget szóból lett, a' votjákban is esep számolás. A' vogul 
esepl ( = valamihez hasonlít, vél, tart valamit) igét is alkot belőle; 
a' votjákban esep karó tanácskozni, gondolkozni* esep kartek gon
dolatlan. — Átem ember, arab adem; puti búza, tör. bogdaj stb. 

1, De nagyobb érdek talán tudni, millyen viszonyban áll a' 
vogul a' magyarhoz ? 's mivel azt képzelem, hogy ezen kondai vo
gul nyelv, mert a' Máté evangéliumát, tehát nagyon ismeretes dol
got közöl, tanulásra legalkalmasabb lehet, bővebben akarok eleve 
is amaz érdeknek megfelelni. A' viszony világosabb feltüntetésére 
legelőbb a' számneveket sorolom elő, a' mellyek leginkább hirdetik 
a' nyelvek rokonságát. Összeállítom pedig az éjszaki, a' kondai 
vagy déli vogul, azután a' magyar és finn számneveket, mert így 
nemcsak az általános finn-ugor rokonság, hanem a' különös ugor 
rokonság is jobban szembe tűnik. 

De hát mit és miért nevezünk ugornak? Ugor, ogor, uger 
nevüek azon népek, a' mellyek az avarok feltűnése ólta a Káma 
és Volga túlsó részeiről Európa dél-nyugati tájaira költöztek vagy 
rohantak. Úgy nevezik őket a' byzantinus irók Constantinus Por-
phyrogenetus előtt, úgy a' latin irók is a' X. században, a' 
kik egykorúak a' magyarok kijövetelével. Ez általános név ragadt 
azután a' külföldi, tehát szláv, német, római nyelvekben a' magya
rokra; a' geographiai Ugoria, Juharia név pedig azután is megma
radt az Ural-tuli ország megjelölésére. Most az ugor nyelvek és 
népek nevén a' tudomány a' magyarokat, vogulokat, osztjákokat 
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érti5 a' mellyek nyelveiben az ugorság határozott jellemét találja 
fel, azután az úgynevezett permi nyelveket, a' zürjant, permit és 
votjákot, a' mellyek összekötő szemei a' finn-ugorságnak; ve'gre a' 
mordvint és cseremiszét is, a' mennyiben az ugorság jellemét ma
gukon viselik. Ez a' jellem pedig az igének tárgyi ragozásá
ban áll. 

A' finn név leginkább a' nyugati, vagy tulaj donképi finneket 
és észteket foglalja magában; a' finn-ugor nevezet tehát igen al
kalmas a' szoro3 és legszorosabb rokonság megjelölésére. 'S mint
hogy azt a'grammatikai alakokon kivül a' számnevek tüntetik ki 
legjobban, ezekkel kezdjük kimutatni azon viszonyt, a' melly a' 
vogul és magyar nyelv között szorosabb, ezek és a' finn nyelvek 
között pedig tágabb. 

Éjszaki vogul. Déli vogul. Magyar. Finn. 
1. ákve aku egy yht 
2. kit, kiíi kit, kitag két, kettő kaht 
3. korom churum három kolme 
4. nile nil négy neljá 
5. át at öt viit 
6. kat chot hat kuut 
7. sat sat hét seitse-

mán 
8. nala-lu líala-lov nyol-cz kahd-

eksan 
9. antel-lu ontel-lov kilen-cz yhd-

eksán 
10. lau lov tíz kymme-

nen 
20. kus chus húsz kaksi 

kymmentá 
30. vat vat harmincz kolme 

kymmentá 
40. nelimen nilmen negyven neljá k. 
50. átpen atpen ötven viisi k. 
60. katpen chotpen hatvan kuusi k. 
70. sat-lau sat-lov- hetven seitse-

mán k. 
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Éjszaki vogul. Déli vogul. Magyar. Finn. 
nol-sat río'-sat nyolczvan kahdek-

san k. 
antel-sat ontel-sat kilenczven yhdek-

sán k. 
sat sat száz sata 
sater soter ezer tuhannen 

90. 

100. 
1000. 

Nagyobb egyezést annál, melly a' magyar és vogul számne
vek közt van, sehol sem találunk az ismeretes nyelvekben ; ez a 
szemmel látható tény" egymagában teljesen és véglegesen eldönti 
a! legszorosabb rokonság kérdését. A' ki még tagadni akarná, az 
hozzon fel nyelvet, mellynek számnevei nagyobb egyezést mutat
nak a' magyar nevekkel, mint a' vogul. 'S ha nem tud illyet fel
hozni, hagyjon már fel a' nyelvtudományi fészkelődéssel; 's a' he
lyett, hogy azt keresi, a' mi nincs, tanulja meg azt, a' mi van és 
már előttünk is van, 's nyelvtudományunk haladni fog, holott most 
sürög-forog ugyan, de nem haladva, hanem keringve, sőt szédülé
sig keringve. 

Sok tanúság rejlik a' felhozott számnevekben; sok történeti 
adat van azokban lerakva, mellyeket, bár ismételve teszem, újra 
megemlitek. 

A' magyar, vogul, finn, sőt a' török számnevek is (az altáji 
rokonságon kivül lévő nyelvekről nem beszéllünk itt) 1-től—-7-ig 
egyszerűek, mint a' 10, 100, 1000 is, de a' 8 és 9 's a' többi mind 
két szóból alakultak. A' 20—90 tizesek és a' 200—900 százasok 
minden ismeretes nyelvben össze vannak téve, de nem a' 8-as és 
és 9-es. Nevezetesek tehát ezek összetételei, mert azt tanúsítják 
hogy a' mi nyelveink nem mindjárt 10-ig számláltak, vagyis vilá
gosabban szólva, nem a tizes rendszer szerint, hanem csak 7-ig. 
vagy hetes rendszer szerint számláltak. Az időt pedig, a' melly
nek folytában a' hetes számlálást tárták, az együttlakás idejének 
mondhatjuk; azaz a' finn, ugor nyelvű népek addig még együtt, 
legalább nagyobb közelségben egymáshoz, mintsem más nyelvű-
népekhez, laktak. Ezen együtt-lakás idejében alakulának tehát az 
1 —7-ig való számnevek, a' mellyek azonosak, mert a' k, eh, h vál
takozása, mint az 1 és r-é (harm, kolm), (1) 1 és gy-é, úgyszólván, 
csak táj béli kiejtés külömbségei. Még a' t utóhang miatt is neveze
tesek azok. Azt fogjuk t. i. látni, hogy a' vogul (és finn) szók utó-
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hangbeli t-je a' magyar szókban z-vé vált, mit a' számnevekből a' 
saí(-a) saí (soí) száz is mutat, mint például : 

vogul kat, finn kát, magyar kez (kéz) ; 
vogul vit, finn vit, magyar viz; 
vogul taut — — magyar tüz, stb. 

Ugyanez történik a' belhangbeli t-vel is, mit a' vogul saíer 
soíer és ezer szó is bizonyít (mellynek azon tüneménye, hogy az 
«lőhangbeli s (s) a' magyarban elenyészett, utóbb lesz világossá). 
Ennélfogva a' kit, át; kat, sat és két, öt, hat, hét és kaht, viit, kuut 
seits — szók, már utóhangbeli í-jökkel, világosan bizonyítják, 
hogy az együtt-lakás idejében alakultak 's mintegy csontosod
tak meg. 

Mind a mellett az 1 — 7 számnevek is ollyasmit mutatnak, mi 
az ugor és finn népek támadó elválását kitünteti. Az ugor nyelvek
ben máig az egyes és többes számon kivül duális is van, mint a' 
vogul nyelvben fogjuk látni. A' magyar kettő, 's a' vogul kiti meg 
kitag dualisok, a' kit és két nem azok. A' finn kaht szón nincs 
dualisi jelelő. A' magyar duálisnak nyoma a' kettő-n kivül még az 
elavult monnó szóban maradt meg; — mind erről maga helyén 
lesz szó. 

8. „Együtt laktak tehát még a' finnek, vogulok és magyarok 
ősei, mikor nálok a' hetes számlálás divatozik vala. Nem utasíthat
juk el a' kérdést, vájjon mi lehetett azon számlálásnak külső oka ? 
Mert hogy a' gondolkodás, az értelem törvényeiből se a' tizes, se a' 
hetes számlálás nem foly, világos. A' tises rendszernek külső oka 
alkalmasint a' két kéznek tíz újjá: miért nem hatott hát "ezen ok 
az ugor-finn népeknél is ? vagy inkább, mi lehetett az, a' mi azok
nál a' tiz újak számláltató hatását megelőzte? A hold járása sze
rinti időmérés. De honnan tudjuk ezt ? A' mi nyelveink világos 
tanúságából. — A' hét, sat magyar-vogul szó a' hónapnak negyed ré
szét is, vagy a' holdnak egy változását jelenti; vogulul nile .sat 
négy hét, egy hónap, vogulul kit sat két hét, fél hónap. A' hold 
változásnak eleje vagy feje magyarban hét-fő, vogulban sat-pong, 
a' hol az újhold, vagy hold-ujság is hold-fej-nek jonchep pong vagy 
déliesen jonchep pank*) neveztetik. Továbbá a' moguloknál, oszt-

*) Máté 17, 15. am püvem jálpel jonchep pank oschti asrajl — én fiam 
új hold fön biratik az ördög által, azaz : én "fiamat új hold-főn az ördög leli. 
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fakóknál mai napig tizenhárom hold-fordulat teszen egy évet, azaz 
nálok 13 hónap egy esztendő. Négy hét egy hónap lévén, tehát 
2 8 X 1 3 = 3 6 4 nap. Látjuk, hogy a hold-fordulatok szerinti évmérés 
csak 1J/4 nap híjával j á r ; 's akadtam már egy bizonyságra, melly 
megmutatja, hogy az illetők tudják és pótolják vala e' hijat. 

Ha a' holdfordulatok változásai voltak a' hetes rendszer sze
rint számláló népeknélaz évmérés alapjai, mindenütt 13 hónapot 
kellene találnunk, a' hol 7-ig egyszerűek a' számnevek: de hol van 
még a'vogul és osztják népen kivül 13 hónapos esztendő? van-e 
annak még a' magyar nép között is nyoma ? Hupelnél (Topographi-
sche Nachrichten von Lief- und Ehstland. Gesammelt und heraus-
gegeben durch Aug. Wilh. Hupel. I—III. kötet, Riga 1774 -1782.) 
ezt találjuk idézett munkája I I I , 366. lapján: „Für Ehsten und 
Letten werden zwar jáhrlich in ihrer eigenen Sprache Kalender 
^edruckt, und wohlfeil verkauft: aber die oeselchen Bauern machen 
íhren Kalender selbst, wozu sie, da sie nicht schreiben können, 
^ewisse Zeichen erwáhlt habén, die sie ohne allé Kunst auf 7 kleine 
durch eine Schnur zusammengebundene Bretter, oder eigentlich 
auf 13 Seiten mahlen. Auf jeder Seite ist ein aus 28 Tagén beste-
hender Monat. Aus diesem Kalender wissen sie gleich jeden Wo-
chentag, jedes stehende Fest, jeden ihnen merkwürdigen und durch 
einen aberglaubischen Grebrauch ausgezeiehneten Tag ; denn jeder 

> fhat sein eignes Zeichen. Allé Jahr fangm sie um einen Tag spa~ 
ter an zu rechnen. Bei dem Gebrauch des Kaleaders folgen sie 

*den Hebráern und andern morgenlandischen Völkern, die ihr Buch 
von hinten anfangen, und von der Rechten zur Linken lesen. 
Von diesem Kalender liefere ich eine erhaltene getreue Abschrift, 
die manchen nicht unangenehm sein wird." 

Az Oesel szigete, melly a' Balttenger legnagyobbja, mint 
ttudjuk, a' Rigai tengeröböl irányában van, 's azt esztek lakják.*) 

*) Az esztek Saare maa — sziget-földnek, vagy Kure-Saar — Kur-szi-
;getnek nevezik, mi vagy daru-szigetet jelentő, vagy az elenyészett Kurok emlé
kezetét fentartó név. A' finn nyelvben Yö-salo (éj-sziget) a' neve, mellynek váj
jon az Oesel szó csak elferdítése-e, nem tudom. De már Lett Henrik (1227 táj
iban, a' ki az esztek elleni hódító háborút, mint szemtanú irta le) Osilia-nak 
nevezi, mit bajosan alakított Yösalo-ból, mert az észt nyelv, tehát a1 finn is, 

mem vala ismeretlen előtte. 
WVSLV. KÖZLEMÉNYEK. IX. 2 
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Tehát világos nyoma maradt fen annak, hogy ar 13 hónapos; 
esztendő az észteknél is megvolt, a' kik szorosan a' finnekhez, 's. 
nem az ugorokhoz tartoznak. Föltehető azért, hogy minden finn-ugor 
népnél 13 hónapos esztendő volt. Lehet, hogy ennek a' mi népünk 
közt is lappang még valami emléke ; azért is közlöm szó szerint a' 
Hupel tudósítását, hogy a' kik olvassák, figyelmesekké legyenek, 
mire vigyázzanak. Ki gondolhatta volna például, hogy az Ukko-
pohár felköszöntóse nálunk is megvolt, míg a' véletlen a' Hegy
aljai oklevelekből elő nem hozta? Szintúgy lehetséges, hogy a' 13 
hónapos évnek is megvan még nyoma népünk hagyományai: 
között. 

A' Hupel tudósítása világosan értesít arról is, hogy az esztek 
minden évet egy nappal később kezdenek olvasni; tehát pótoláka5* 
hiányzó napot.*) E' szerint időszámlálásuk egészen megegyezik yalas 
az úgynevezett Julianus-számlálással. Érdekes még a' tudósításban, 

*) Ennek már világos nyomai megvannak a' magyar és finn nyelvekben is,, 
a' mire az olta (1871. jan. 23-ka után) bukkantam, lásd „Utazás a Balt-tenger vi
dékén a' II. köt. 15. 186. lapját, a1 honnan ezt irom ide : 

A magyarban szökő év, a' finnben karkaus vuosi, SLZ&Z szökés-év, kifejezé
sek azon évet teszik most, a' melly minden negyed évben elö szokott fordulni. 
Hogy a' magyar szökik szó itt valóban nem azt jelenti, hogy told, 's a' szökő
nap nem is toldó nap, hanem inkább kieső nap, az, ha nem eléggé kitetszenék a, 
magyarból, a1 megfelelő finn szólásbul lenne világossá. A1 finn karkaus szó futást 
nem toldást je lent ; a1 finn szótár-iró, Eenvall, a' karkaus vuosi (szökő év) kifeje
zés valódi jelentését, a' melly ellenkezik avval, a' mit most teszen, nagyon jól 
tudván el sem mulasztja azt az észrevételt kimondani : vox male ficta. Ámde a r 

rosszul csináltnak látszó szó jeles tanúság a' régi korbul. Kreszneriesnek, a1 ma
gyar szótár-irónak, nem tetszik vala fel az ellenmondás, a' melly a1 szónak saját 
elentése és a' között van, mit most jelöl, mert „szökő esztendő annus bissextilis, 
ntercalaris" irváü, nem teszen ollyanféle észrevételt, mint Eenwall. A1 felhozott 
magyar és finn szók pedig világosan azt a1 napot jelentik, a : melly a1 tizenhárom 
hónapos év számlálása mellett elmarad, elszökik, finnül ka rkaa ; vagy a' mellyen 
által kell szökni, hogy az új évnek első napjához érjünk. Ezen áltszökő jelentés 
megvan még a dorpati észt nyelvben is, a1 mellyben a1 szökő évet üle-astja aas-
tag-nak — átlépő évnek mondják. 

A: finn, magyar és észt nyelvek szólásai tehát világos nyomát őrzik meg-
&> régi időszámlálásnak, melly tizenhárom hónapos évet tartott vala, s a1 melly 
mellett minden évben egy, 's talán némelly évben több szökő nap fordult elö. Ezfe 
a' kifejezést azután az új évszámlálásban is megtartották, jóllehet itt az ellenke--
zó't (yiem szökő vagy áltszökő, hanem betoldó esztendőt vagy napot) jelent. 
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hogy az esztek jobbról balra olvasák kalendármmjokat; mert az 
eredeti magyar írásról is azt tartja a' szóhagyomány, hogy így 
folyt volna. 

A' finn-ugor népek 13 hónapos évszámlálása az együttlakás 
idejéből származik, tehát azon korból vaió, midőn azok még nem 
estek volt a' 12 hónapos évet számláló népek hatása alá. Nem csuda 
tehát, hogy a' napi és évi szakok elnevezései is nagyon egyezők a' 
vogul és magyar nyelvben, mint éj jej ; est et, jét, estve eti, je t i ; hol 
(reg) chol, holva cholva, cholge; ev ji-s: tél tél és tal ; tava-sz tojar 

tuoja; ősz tákus, takus. — A' tákus, takus a' finnben syksy (sykys) 
és syys; tehát a' vogul előhangbeli t, melly a' fion szóban s(sz),. ar 

magyarban elenyészett. Hasonlót láttunk már az ezer szónál, melly 
a' vogulban sater, soter. Ez a' tákus, takus, sykys szó egyszersmind 
a' belhangbeli k-nak. elolvadását is mutatja, mert a' finn sykys már 
ott is syys: a' magyar ősz szóban is el van olvadva az eredeti bel
hangbeli k. Ez is igen gyakori tü.ne'mény a rokon nyelvekben, a' 
mellyet mar feljebb említettem (a' 6. lapon.) 

9. Csudálatos, hogy a' nap és hó, hold nevei nem közösek. A 
magyar nap (dies és sol) szó, eddigi tudomásom szerint, magában 
áll; finnben páivá (dies, sol), vogulban katel, chotel (dies, sol). A' 
vogul szónak eZ-je képző, melly gyakran előfordul, 's azonos a' ma
gyar el képzővel, p. o. vogul pánt magyar fed, vogul pántel, pántil 
magyar fedél, fedél stb. A' kat-el, chot-el szónak tője tehát kat, 
chat; 's ha a' kezet jelentő vogul kat-nak magyarban kez, kéz, sJ 
vogul kvot-nak magyarban köz; továbbá a' vogul korom, churum-
nak a' magyarban harm stb. felel meg, a' vogul chat-el, chot-el sz& 
tőjének a' magyarban kez, vagy hez felelhetne meg.'S aligha illyen 
szónak nyomát nem őrzötte meg a' magyar nyelv az elavult ez-
fékben, melly hez-fek helyett volna. A' régi biblia-fordításban 
(lásd Régi Magyar Nyelvemlékek I. kötet.) az ezfek-et hol auster, 
hol septentrio jelentésében veszik a' fordítók vagy leirók, nyilván 
azért, mert az ez szótagban a napnak jelentése lappang vala, mel
lyet a' hasonlóképen most már ismeretlen fek szótag határoz meg, 
hogy éjszaki vagy déli napot tegyen-e. De akárhogyan legyen is. 
az ee-nek dolga, a' magyar nap rokon nélkül áll. 

A' magyar hó-nak (luna, mensis) megfelelője a' finn kun 
(iuna, mensis). A' két szó fényt jelent, kuut(-am = hód (hold) = : 
fény, hód-világ. Vogulban pedig jangep, j'ongep, déliesen jonchep, 

2* 
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a' hó, hold, 's ez forduló-t jelent; mert jangém, jonchem fordulok, 
jangep, jonchep forduló. 

10. Mi birta a' finn-ugor népeket a' hetes számrendszer elha
gyására, 's a' tizedesnek elfogadására, nem tudjuk; de azt ismét a 
nyelvek magok hirdetik, hogy akkor, mikor az történt, azon népek 
nem valának többé együtt, mint az előtt, 's hogy nemcsak a' tulaj
donképi finn népek elváltak volt az ugoroktól, hanem ezek közt is 
tágítás állott be. Mert ime a' 8-as, 9-es és a' sokszorozott 10-es 
számnevek alkotására más-más szókat alkalmazának. A' 10-es ma
gyarban tiz, vogulban lau, lov, finnben kymmen; tehát mindegyik
ben más más, de bizonyosan a' közös finn-ugor kincstárból vett szó 
van. A' magyar ííz-nek hasonmása a' zürján, votják, perm das: de 
jelentését nem tudjak. A' finn kymmen szót sem értjük jól. A' vo
gul lau, lov-nak értelme világos, mert az számot és szót jelent, 's 
megvan a' lappban (lokke) és finnben (luku), sőt & magyarban is 
(olv). Innen a' vogulban lauém szólok, 's lauintém vagy lovintem 
olvasok (pénzt); finnben luen lukea olvasok (könyvet és pénzt). 

Lássuk most a' 8-as és 9-es alakulását. A' finnben kahd-eksan 
(8), yhdeksán (9) nyilván a' kaht (2), yht (l)-et mutatják, mellyek-
hez az ismeretlen ksan, ksán, vagy eksan, eksán járult, '& bizonyo
san úgy, hogy a' 2 és 1 kivonva vannak gondolva a' ksan vagy 
ksánből. A' finnben tehát a' 8-as és 9-es számnevek utórésze is
meretlen. 

Vogulban a' nala-lu, vagy nala-lov (8) és antel-lu vagy ontel-
lov (9) nyilván a' lau (lu), lov (10)-ot mutatják, melly elé az isme
retlen nála és ántel, ontel járultak. Minthogy a' lau (lu), lov tizet 
jelent, a' nála bizonyosan azt jelenti, mit a' finn kaht, azaz 2 ; 's az 
antel, ontel azt jelenti, mit a' finn yht, azaz 1. Tehát itt is a'nala-lu 
vagy nala-lov és antel-lu vagy ontel-lov kivonás által fejezik ki a' 
8-ast és 9-est, így: 2 —10, 1—10. A' vogul nyelv a' 80-as és 
90-es kifejezésére is ugyanezen utón jutott, s nal-sat vagy nol-
sot lett neki 80, anteKsat vagy ontel-sot pedig 90. Annyira ragasz
kodott a' nyelv a' nala-lu vagy nala-lov és ontel-lu vagy antel-lov 
analógiájához, hogy nem is gondolt reá, hogy nol-sat vagy nol-sot 
tulajdonképen 2—100, 's antel-sat és ontel-sot tulajdonképen = 
1—100, hanem úgy vette, mintha 20—100, 10—100-at jelen
lenének. 

De a' vogul nol-sat vagy nol-sot-ban megtaláljuk a' magyar 
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nyolcz-nak első részét, a' szó nyol-cz lévén. A' ez a! tiz-nek rövidí
tése, tehát nyol-tíz (nyol-tz) is annyit jelent, mint 2—10. E' szerint 
kilencz sem lehet más mint kilen-tiz (kilen-tz), 's nem is jelenthet 
egyebet, mint 1—10. A' magyar kilen(-cz) szónak hasonmását 
Strahlenberg hozza fel az osztják killien-ben, melly 9-et jelent *) ; de 
a' vogul aníel, ontel eddigelé még-társ nélkül való. 

A' sokszorozott tize3 számokat (20—90) a' finn nyelv a' 
maga szavaival fejezi ki, így: kaksi kymmentá == két tiz stb. Az 
ugor nyelvek, tehát itt aJ magyar és vogul, kűlömbbznek a' finntől, 
mert másképen fejezik ki a' 20 —90 számokat. A* kus, chus= húsz 
nelimen negyven, atpen, átpen ötven, katpen, ehotpen hatvan szám
nevekre nézve magok közt egyezők; 's bár &' sat-lau vagy sat-lov 
(70), úol-sat vagy nol-sot (80) és antel-sat vagy ontel-sot (90)-re 
nézve nem is egyeznek meg magok közt, de ezek által is külöm-
bŐznek a' finntől. 

A' 100 = sata, sat, sot, száz egy szó a'finn-ugor nyelvekben,* 
de az 1000 = sater, soter, ezer csak az ugor nyelvekben van 
meg, a' finnben tuhante lévén 1000, mi germán szó. Vannak, kik 
az ezer, sater és soter, meg a' száz, sat, sot; sata szókat a' perzsá
ból valóknak hiszik. Az ezer, sater, soter-re nézve az azért nem 
valószinű, mert bajos a'"perzsa hezar szót a! tor-es (osztják) soter, 
sater (vogul), surs (votják) szók apjának tartani, minthogy a' han
gok változásai ellenzik. T-ból válhatik s és ebből h : de megfor-
ditva, h-ból nem válhatik s vagy t, Ellenben 

soter 
sater 
ezer törvényes alakú változások. — 

'S ha ezer és társai nnm lettek a' perzsa hezarból: SL százat és tár
sait, a' melly eket kivétel nélkül minden finn-ugor nyelvben meg
találunk, még bajosabb a' perzsa sad-bói eredeztetni, ámbár a' han
gok változása nem elleneznék. 

11. Az ugorság jelleme azomban leginkább az ige tárgyi ra* 
sásában áll, mellyet az éjszaki vogul mutasson meg a 'köretkező 
példával : 

a tor-es 
áur-s es 

*) Vogul föld és nép. 4. lapján. 
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kietém követek kieteu követünk 
kietén követsz kietan követtek 
kieti követ kietét követnek. 

kietsem követtem kietsu követtünk 
kietsen követtél kietsán követtetek 
kietes követett kietset követtek. 

kietilem követem 
es 

kietilu követjük 
kietilen követed kieti! an követitek 
kietitá követi kietiánl követik. 

kietislem követtem kietislu követtük 
kietislen követted kietislan követtétek. 
kietistá követte kieti sánl követték. 

A' vogul ige azomban & tárgyi ragozásban gazdagabb a' ma
gyarnál ; az, mint tudjuk, csak a' harmadik és második személyü 
tárgyat fejezheti ki, azt is külömbség nélkül a" tárgy egyes vagy 
többes voltára nézve. Sőt a' második személyü tárgyat csak az első 
alanyi személylyel használhatja. Követem, követed, követi stb. azt 
jelenti: követem azt és azokat stb. —- követlek téged és titeket. A' 
vogul ige az első, második és harmadik személyt egyaránt teheti 
tárgyba, még pedig egyes, kettős és többes számban. Tehát: kieti
lem követem őt, kietiaum követem a' kettőt, kietiánem követem a! 
sokat. Az egyes számú tárgyat, mint a' felhozott ragozási példa 
mutatja, az első és második alanyi személlyel l rag, a' harmadik 
alanyi személlyel t rag jelöli. Ezen két rag az első és második sze
mélyü tárgyat is kifejezi az egyes számban, p. o. agtne asenjáltep-
testa nagen hited meggyógyított téged. 9, 22, de a' kettősben és 
többesben a' tárgyi jelelő a' számbeli jelelő vei olvadt össze. 

A' kondai, vagy déli vogulban legjobban megmutathatom a' 
tárgyi ragozást, ha az evangélium elejéből veszem a' szükséges 
példákat. 

Atinarel vis at ölen judejskoj usetnel, vajlen nagnanel kvali 
pank, chotchar uritá am mirem Izrailme = semmivel kisebb 
nem vagy a'júdeai városoknál, mert belőled kél fejedelem, a' ki 
ó'rzi én népemet izraelt. Itt ölen vagy, kvali kél csak alanyi sze
mélyek, mint a' kieten, kieti. 
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vaj len látod, második alanyi személy, mint ölen, de l tárgyi 
raggal, mint kietilen, mert vajem látok, vajlem látom,vajlen látod. 
De a' vajlen látod szó, itt mondatkötő, mert jelentéssel, mint szám
talanszor az evangéliumban. — Urita őrzi, harmadik alanyi sze
mély, mint kvali, de t-(td) tárgyi raggal, mint kietitá. Tehát urem 
uren, uri őrzök *) stb. urilem, urilen, urita őrzöm stb. 

menan i lani .kalemtelan püvme, i chun chontilan tavamé, 
*suj latan amnane = menjetek 's szorgalmassan kérdezzétek a' fiút, 
s ha megtaláljátok őt, hirt mondjatok nekem. —• Menan menjetek, 
latan mondjatok alanyi személyek tárgyi ragok nélkül, de haleia-
ielan, chontilan alanyi személyek l tárgyi raggal, mint kietilán kö
vetitek. Kalentem kérdezek, kalemtilem kérdezem, kalemtilan 
(vagy kalemtelan) kérdezzétek; chontem találok, chontilem talá
lom, chontilan találjátok. 

man uslov tav sóvá, tont jejsov pank chuteltuchv tavane == 
mi láttak ő csillagát, azért jöttünk fejet hajtani neki. Uj lát, jej 
jő, usem láttam, jejsem jöttem, usov láttunk, jejsov jöttünk, de us
lov láttuk, az éjszakiban kietislu követtük. 

Jegipetnel vovislem am amk püvem = Egyiptomból híttam 
'én fiamat. Vovem hiok, hivők, vovisem híttam, vovislem híttam őt 
mint kietislem. 

sov1 chotcharme usanel = a' csillag, a' mellyet láttak. Usem 
láttam, uslem láttam őt, uslov láttuk, uslan láttátok, usanel látták 
üi: az éjszakiban kietisánl. 

am pernél punganem nanen vitel = én megkeresztellek tite
ket vízzel. Punéin, pungem teszek, pernél pungem keresztelek; 
pungilem keresztelem = őt, és keresztellek, punganem nanen ke
resztellek titeket. Itt a' punganem ige a második személyü többes 
tárgyat fejezi ki. 

titetme socho miganem nagnane = ezeket mind adom ne-

*) Az ur -• orz azon igékhez tartozik, a' mellyek a1 jelentő mód jelen 
idejében sz, z-t vesznek föl, mint te ' tesz, hi' hisz, le' lesz, vf visz, ve' vesz, alv 
alszik, fekv1 fekszik stb. Ezeknek sz-je a1 múlt időkben eltűnik. De vannak ollyan 
igék is, mellyek tőjében a' rokon nyelvbeli megfelőkkel összehasonlítva, nincsen 
sz, mint u, usz-ik, finnben vogulban uj ; von-vonz, fin. ven ; őr örz, vogul ur, d& 
.-a1 magyar nyelvszokás már tőbelinek kezdi venni az sz hangot. 
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ked. Mim, mijem és migem adok, migtá adja, miganem adom azo
kat • egyszersmind a' punganem nanen = teszlek titeket 's miga
nem titetme == adom azokat mutatják, hogy a' második és harma
dik személyü többes tárgyat egy alakkal fejezi ki a' nyelv, mirül 
többet a' maga helyén. 

12. Rendesen a'hangok eló'sorolásával és osztályozásával's azon 
ünemények meghatározásával, a mellyeka'szók hangjaiban szem -
lélhetők, mit összesen hangtannak neveznek, kezdik meg a' nyelv
tant, melly a' szeriát hangtanra, szótanra és mondattanra oszlik. 
De az így tárgyalt hangtan szinte érthetetlen az ^előtt, a' ki a'" 
nyelvet nem tudja. Én azért a' szótan után adom elő, a' mikor az 
olvasó a' névszót és igeszót már ismerheti, 's maga is egybe alkot
hatná a' hangtant. Itt előre csak annyit tudjon meg, hogy az I, n, 
t", r, s jegyek a' szokott magyar ly, ny, ty, 's a' szokatlan rj, sj, (ry, 
sy) hangokat fejezik ki ; hogy továbbá s, z, c a' szokott magyar s>, 
zs, cs hangokat jelölik. 

E L S Ő E E S Z . 

S z ó - t a n . 

13. A' szótan két osztályt foglal magában: a' névszót és ige-
szót. A' névszó alá foglaljuk természetesen a' tárgyi nevet (dologi 
nevet) ; tulajdonsági nevet, név-mást, számnevet és a viszonyi nevet. 

T á r g y i n é v . 

14. Eredeti tárgyi nevek a' kondai evangeliomban szinte kö
vetkezők fordulnak elő: 

lyuk 
dolog. 
íz 
ajtó 
eb 

a leány a& 
aul menny as 
akve napa at 
aln, alen ón, ezüst av 
aná edény, tál amp 
ane sereg át 
aáöuch öreg el év 



SZÓ-TAN. 

eri ének jor hely 
et est jov morzsa 
ini töves mr áldozat 
inki szolgáló leány jurt, jort társ 
°j tanács lajl ' láb 
onch szurok Jach vidék 
OS juh lat kor 
OS szín lich, lig szálka, hegy 
oíer fejedelem lil lélek 
ovle kezdet lupt levél 
ovte dárda íonch út 
uj vad Tomi szúnyog 
US város lUS sírás 
kacher has naer fejedelem 
kan, chan hely, tér nam név 
kac öcs ne nő 
kas kedv nilm nyelv 
kat kéz nir vessző, nyir 
kav kő nor gerenda 
kul ördög najt bűvölő 
kum, chum férj noul, novl hús, test 
kval ház nol orr 
kvart ing nxú eskü 
char valaki nur bőr 
char föld, puszta nup, nuop menyegző 
chap hajó cak csecs 
chol láz cach só 
ehont had cac farkas 
ehor, kur kép cor bú 
ebem arcz cukv anya 
chul hal saj ajándék 
ohul'm hamu sajt ész, eszmélet 
chur, kur végszél sak gyöngy 
chump hab sach napfény 
jej éj sal villám 
jejv fa sir féleség, szer
jeg atya sov csillag 
jol haszon, hatalom BU bot 
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suj szó pank fej, fejedelem 
surn arany pank fog 
sanö térd pas fény 
sam és sem szem pas erő 
sip nyak pac béke, köszöntés 
sím szív pat fazék 
sot boldogság pát vég 
rách eső pis fészek 
ret csalás pos jel ; idő 
rig melegség pul bogyó 
taut tüz pur vendégség 
tal és tel tél pute mécs 
tal ág pum fü 
tas készlet, áru püv fiu 
tar gyökér, ér va erő 
tarvit teher vaj vaj, zsír 
tin becs, ár vant feleség 
tóul tallu, toll vat .szél, part 
tol UJJ vit víz 
tor vászony vonch árok 
torem ég, isten vot szél, ventus 
tujt hó ma, mag föld 
tul felhő mán meny 
tus száj met bér ' 
tus baj mii mélység 
paul falu mul', rnuli, mulg vendég, ven
paí fül déghely, főhely. 

Ezeket a' vogul nyelv terén eredeti, nem származott, tárgyi 
neveknek vehetjük. Az agem betegség, alem bal, acerm hideg, 
eserem szégyen, szemérem, isem hőség, olm és, ulem álom, ulem 
öltő, ruha, usem irigység, kavem sereg, lusem tetem, csont, votem 
arcz az wi miatt nem látszanak eredetieknek, mi bizonyos az olm, 
ulem álom, ulem öltő, ruha szókra nézve, a' mellyek tőjét a ma
gyarban az al és öl mutatják k i ; másokra nézve az nem ollyan 
bizonyos. Az eredetiek közt felhozott chuím hamu ép olyan erede
tinek tarthatjuk, mint a' magyar hamu-t. Az arent adósság, bajo-

ssan eredeti szó, ha igazán vogul. A' kenés tanács, canes veréb, 



TÁRGYI NÉV. 2 7 

saris tenger, pores por, varis üldözés, markes keselyű, tárgyi ne
vek eredetieknek látszanak, mi legalább a' pores-re nézve bizonyos 
volna, ha a' magyar por szót a'por-es-sel azonosiithatnók. De a pures 
disznó eredeti voltát a' finn porsaha — disznó bizonyitja. Különö
sek az ochser róka, ochter zokogás szók is. 

Az eredetiek közzé az összetételek is sorozhatok, ha az egy
szerű szók eredetiek, a' mellyekböl állanak, mint: a-püv (leány-
üú) gyermek, ma-kan (föld-tér) föld, fölkerekség, jege-püv (jegá-
püv) atya-fi vagy atya-fia (atyafi, testvér*), sager-püv, (tehén-fi) 
borjú, su-jejv (bot-fa) bot, sat-pank (száz-fej) százados, sam-pal, 
lajl-pal, kat-pal (szem fél, láb-fél, kéz-fél) félszemű, fél-lábu, fél-
kezü, iiol-3am (orr-szem) oreza; vájjon a' magyar is összetett szó 
volna-e ? Paul-kan (falu-tér) úteza, falu-köz, jejvvaj (fa-zsir) fa
olaj, vat-chal (rövid köz) néha. Különös figyelemre méltók az 
elem-choles (ég halandó) ember és uj-chul (vad-hal) állat. Az em
ber a vogulban choles = halandó, meliy, mint látni fogjuk, chol 
== hal igéből származott tárgyi név, de szinte még gyakrabban 
elem-choles. Ennek első része, elem, elm ugyanaz, mi a'finn ilma = 
levegő, ég, 's az embert égi vagy levegői halandónak azért hijják, 
mert a' vogul hitrege szerint az első ember az égbul, vagy levegő-
bül jött alá. Szinte bizonyos, hogy az ember hasonlóképen össze
tett szó : em (elm) és ber; az em-nek jelentését találjuk meg a' vo
gul (finn) elm-ilm-ben, de a' ber még ismeretlen előttem. — A* 
vogul teremtési hitrege, a7 melly az elem-choles (az éjszaki vogul
ban elm-kals) eredetét tudja, azt is elbeszélli, hogy a vadat (uj) és 
halat (chul, az éjszaki vogulban kul) az égbül jött ember gyúrta 
földbül és hóbul; a' vogul nyelv tehát az állatot, az ember ellené
ben uj-chulnak (vad-hal) nevezi. A' fajnevek rendesen későbbi ere
detűek, a' magyarnak sincs kifejezése az animál fogalomra, mert 
az állat annyi mint lény. Azért van a' magyar nyelv szerint okos 
állat ( = ember), oktalan állat ( = animál), asszonyi állat ( = nő) 
lelkes állat (= az élő) stb. Hol vette a' magyar a' madár szót, nem 
tudom, valamint szószerinti jelentését sem tudom: a' vogul-
nak sincs kifejezése a fajra vagy nemre, 's azért toulen uj (az éj-

*) A' mi (magyar-vogul stb.) nyelveink a1 fráter germanus, soror ger-
mana fogalmakat atyafi és testvér szókkal fejezik ki, Két atyafi tehát egy atyjá
nak fija ; két testvér egy anyának két fija. 
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szakiban tauleng uj) = szárnyas vadnak, sőt toulen vagy tauleng 
uj-chulnak — szárnyas vad-halnak is nevezi a' madarat. 

A' pojrechs ur is összetétel. A' rechs nyilván egy az éjszaki 
vogulban járó rés, rís, melly ott gedélő szókat alkot, mint pi fiu,, 
pirés, vagy piris kedves fiu, pirisem fiacskám, mint kuner szegény, 
kuneris szegényke. — Az első rész vagy poj gazdag, vagy po-
jer ur. 

Összetételeket adhatnak még as, char, szók is. Az as legin
kább igésnevekkel társul (16. a p és ne igésneveknél) s igen? 
gyakran képez tárgyi neveket. A' char hasonlóképen igésnevekkel 
társul, de tárgyi nevekkel is, mint met bér, metchar béres. Egyéb
iránt mindenféle szóhoz járulván uj névszókat alkot, mint: aku 
char egy valaki, tá char az, chotchar a' ki, elöl char első, mot 
char más, tene char enni való, urp char őrző stb. Lásd sJ szótárban 
az as és char szókat. 

15. A' származott tárgyi nevek tulajdonsági nevekbül, vagy 
igeszókbul valók. 

Tulaj donsági névtül származott tárgyi név kevés fordul elő 
p. o. lach képzővel poj gazdag, poj-lach gazdagság. 

16. Annál számosabbak az igeszóktul származott tárgyi ne
vek; mellyek képzőji: 

eh (k) mint: er kell, akar, szeret, er-ch erő, hatalom; ur r 

ör-z; ur-ech őr; urél vág, arat, url-ech gyümölcs j narem ád 
narm-ech adomány, lav szól, az éjszakiban íau, fach sőt la-nch is-
beszéd, szó; — bizonytalan, ha vájjon jurch tájék, tajmach nyár,, 
marék szárny ezen eh, k képzőbül és igetőbül állanak-e ? Bizonyo
sabb, hogy tonuch tanú a' török tanik. 

/ (el) mint: ajg kiált, ajg-el kiáltás, azután a' régi magyar 
kegy, stádium; just jutalmaz, just-el jutalom, bér; iIlyen szár
mazások nyilván a' pon-el fonal, chot-el nap, jóllehet itt a' pon ==r 
fon, chot fénylik, világít nem fordulnak elő; illyen jasmel vonás 
is. Bizonytalanok kepei vidék, sipel tok. — Ezen képző a' eh kép
zőhöz is járul, mint lachel szó, szózat, melly lett la-ch és el-büJ. 

s mint: chol hal, choles halandó, mórt mér mort-es mérték-
Hasonlónak látszik 

í, mint num-t elme. 
p, melly igésnévi képző (1. 43.) 's nagyon gyakori, mint majd 

látjuk. Némelly afféle képzett szó valóságos tárgyi név, mint: 
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tul-p tolvaj, caku-p csecsemő, sagre-p sarló, fejsze, jonch-ep hold 
(forduló), ckas-ep kárpit, jut-ep szúró, tövis, chol-p holt; kétsége-
sebbek^chort-ep szóró, chul-p háló (a' vogul és magyar azonos), 
ent-ep öv, kel-p vér, von-p horog. Figyelemre méltó a votp, mi 
özvegyet teszen. Az éjszaki vogulban vuafpe árvát teszen, azután 
Tuafpe kum özvegy ember, vuatpe ne özvegy asszony. Bizonyossá 
lesz hát előttünk, hogy a' magyar öz-vegy szónak utó része végy 
azonos a vogul vuatpe vuotp szóval; minélfogva az özvegy szó is 
összetétel. 

A' p képzőjü igés nevek a char vagy as szók összetételével 
mind tárgyi nevekké lesznek. 

ne is igésnévi képző (1. 44.) és nagyon gyakori mint: aj iszik, 
aj-ne ivás stb. 

A' ne képzősök is a' char és as által igazi tárgyi nevekké 
válnak. 

T u l a j d o n s á g i n e v e k . 

17. Eredeti tulaj donsági név nem sok fordul elő az evangé
liumban, jelesen: alem bal, ari feles, as'e szoros, is ó, régi, ost vékony, 
kamelt zsenge, alázatos, kigne könnyű, chocá hosszú, jani nagy, jőrli 
szegény, jomas jó, loct tágas lui rósz, sajr fehér, sar igaz, sav sok, 
semel fekete borús, pus ép, vis kicsiny, poj gazdag, pus ép, morcé 
kevés. 

18. A' származott tulajdonsági nevek vagy általában névszó-
bul vagy igeszóbul lesznek. 

eh által az alembui új tulaj donságnév alme-ch lesz, melly 
bal-t jelent. így más nyelvjárásban poal fél poalo-h (eh) is ugyan 
a z ; kum poaloh tul férfi nem, ne poaloh tul nő nem. — Viszony-
szóhoz is járul e' képző, mint jol al, le, jolech is le ; fal' és íaích 
ellen. 

P képző tárgyi névbül képez tulajdonsági nevek, mint: kat 
kéz, kat-p kezű, nam név, nam-p nevű, sam szem, sam-p szemű, 
sim szív, sim-p bátor, merő. 

n képző is tárgyi névbül képez tulaj donsági nevet, a' melly 
azon tárgygyal való biró vagy bővelködő tulajdonságot jelent, 
mint acél halál acel-en halálos, arent adósság arent-en adós, kav 
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kő kav-en köves, lil lélek, lil-en lelkes, nam név nam-en neves, 
numt ész numt-en eszes, nolt poklosság nolt-en poklod, cach só 
öak-en sós, sim szív sim-en szives, sot boldogság sot-en boldogsá
gos, boldog, ret csalás ret-en csalárd, tajp érő méltó tajp-en méltó, 
tarvit teher tarvit-en terhes, tin becs, ár tin-en becses, árus, tóul 
toll toul-en szárnyas, pas fény pas-en fényes, pol baj pol-en ba
jos, vit viz vit-en vizes, mos betegség mos-en beteges, stb. 

Innen méltán gondolhatjuk, hogy így elemezhetők a' pálen 
szabad, panchun bő, tágas stb. szók is, bár az eredeti pál, panch 
nem fordul is elő. De a' panch az éjszakiban pang bő, panchun, 
éjsz. pangung tehát bőves. 

n tulajdonsági névbüi is képez új tulajdonsági ne vet, mint sajr 
fejér, sajr-en fehéres. 

Az n (en) képző előtt a' eh hang k-vá 's az elmaradt u vagy j 
hang g-yé válik, mint cach só, caken sós; va (vau, vaj) erő, va~ 
gen erős. 

tal, melly a magyar talán, telén képzőnek felel meg, mind 
névszókbul mind igeszókbul képez tulaj donsági neveket, mellyek 
az illető tárgynak vagy létnek hiját jelentik, tehát ellenesei az rt 
képzősöknek. 

N é v s z ó k b u 1 : 

at iz at-tal ízetlen 
eserem szemérem eserem-tal szemérmetlen 
och ok? och-tal ok nélküli 
urlech gyümölcs urlech-tal gyümölcstelen 
kat kéz kat-tal kezetlen 
choles ember choles-tal ember nélküli 
faji láb lajl-tal lábatlan 
saj szó suj-tal szótlan 
sam szem sam-tal vak 
pal fül 

I g e 

paí-tal 

s z ó k b u 1 : 

siket stb. 

agt - hisz agt-tal nem hivő, hitetlen 
er kell, szeret er-tal szeretetlen 
US visel? us-tal viselhetetlen 
lovt mos lovt-tal mosdatlan 
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taj kell, ér taj-tal méltatlan, kelletlen, 
jocht jut jocht-tal a' mi nem juthat; 

innen 
va-jocht-tal lehetetlen, 

os bir os-tal a kinek nincs stb. 
Származott tulajdonsági nevek lehetnek: alpel és jálpel új, 

semel fekete, kert bizonyos. A' jejpes sötét bizonyosan így szárma
zott: jej éj, jej-p éjü, jej-p-es éjüvé = éjes, sötét, minélfogva az 
s-ben viszonyitót találnának, mellyet láss a' viszony ragok közt. 

V i s z o n y r a g o k . 

19. Miután némileg megismerkedtünk a' tárgyi vagy dologi, 
meg a' tulaj donsági nevekkel, lássuk a' viszonyító ragokat, a'mely -
lyek által azok a' mondatba illeszkednek. De a' viszonyító ragok, 
elöszámlálásánál nem szorítkozunk azokra, a' mellyek rendesen a' 
tárgy és tulajdonsági neveknél fordulnak elő, hanem felhozzuk 
azokat is, a' mellyek csak viszonyi neveknél vannak szokásban. 

A' viszonyi ragok az úgynevezett eseteket (casus) fejezik ki. 
Ezek általános elnevezése azért bajos a' mi nyelveinkben, mert más
ban más viszonyi rag lett esetjelelővé. Megnevezésökre a' latin ki
fejezések elégtelenek, új nevek pedig nem igen találnak tetszésre. 
Azért a' ki és ho szókat használjuk az esetek jelelösére, s lesz ki
eset, kié-eset, kinek-eset, hit-eset, hol-eset, honnan-eset stb. a' hányra 
szükség lesz. 

1) t helyben léteit jelent: aul-t mennyben, aul naerlacht 
mennyországban, Jegipet-t Egyptomban, put-t katlanban, onch put-t 
szurok katlanban, gyehennában; poch-t nál, oldalt, an sagrep jejv 
pocht kuji már a fejsze a' fánál, fán, fekszik ; pal-t]oldalt, nál, ma-t. 
helyen, földön, ton-cuv-t akkor ; ton-t tehát, keur-t benn ; katát kezé
ben, katá keze, kachra-t méhében, kachrá méhe, kachreta-t a' 
méhében, kachretá a' méhe. — A' chot szó hol jelentésben áll 
mindenütt, pedig chot-t kellene ; mert chot ho, chot-t ho-1, chote = 
hova, chot-el honnan. 

2) e helyre mozgást jelent, chot-e hová, chot(t) hol, menam? 
kas cbote ménen megyek akárhová mégy; — el-e elé, el el, ele 

/ 
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ménen amnanel menj el tőlem; — kvan-e kivé, ki, kvan ki, kvane 
rastalen vesd k i ; — jol-e alá, le, jol al, jole ali leöl, megöl, tanme 
jole alesanel azokat megölék; — mos vég, mos-e végig, —ig, Avra-
amnel Dávid mose Ábrahámtól Dávidig. 

ge hasonlóképen helyre mozgást jelent, vat közel való, rövid, 
vat-ge közelre, Joan tav vatge jochnat elpalt laves János ő közel 
(hozzá) jövése előtt monda; chol hol, chol-ge hol va (reggé Ír e); cholge 
pala lavine holva mondjátok. 

g magában is azt jelenti p. o. ti ez, tig ide; tig, am viglem 
kvane nag sament olep lichme ide, én kiveszem a' te szemedben 
lévő szálkát. 

v ugyanezt teszi, mint: to az, tov oda, pilmes tov menuchv 
féle oda menni. 

3) l (el, il, ol, ul) helyről, helyből való mozgást jelent, chot(t) 
hol, chot-e hova, chot-el honnan; chotel öles honnan volt; — num 
föl, num-el felől, felölről, numel jole mos felőlről aláig; toncuvt to-
rem kval jalpen av ehaáep pali manemtachtesnumeljole mos akkor 
isten háza szent kapujának kárpitja felhasada felülről aláig. 27, 
51. — kvan ki, kvan-el kivül, kivülről;.— el el, el-ol elöl; ton cho-
telnek elöl azon nap elől (—tói fogva); — to az, tov oda, tóul és 
tovul onnan;— ti ez tig ide, tigil innen; tigiltoul jejp charet innen 
onnan jövő emberek ; — lachven tigil mot mane menj el innen más 
helyre. 

4) n helyben léteit jelent: ju be, meg, ju-n benn, hon, chus 
am paltem jun kuji agmeltam szolga én nálam benn fekszik be
tegen;—• num fel, num-en fenn; suj numen cholves szó hallat
szok fenn. 

5) ne a) helyre való mozgást jelent. Vifleemne Bethlenembe, 
Egipet-ne Egyiptomba, Vavilon-ne Babylonba, kval-ne házba, süt
ne Ítéletbe, ton sütne páti ő Ítéletbe esik ; — torem elpal-ne isten 
el-felébe ; — esep-ne számba, nag tustsan tanme aku esepne man 
jortelov le tetted őket egy számba (egyenlőkké) velünk; 20, 12. = 
panchun ion ehet tatát acelne széles utak visznek a' halálba, ha
laihoz. 

fi) Azért megfelel a' kinek, minek kérdésre is, a leány, a-ne 
leánynak latan Sión ane mondjátok Sión leányának;—David-ne 
Dávidnak, chotchar püv Davidne a' ki fij-a Dávidnak; — Vifleem 
ma Juda-ne Bethlenem Judának földje; —Joan majves urechet-ne 
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János adatott az őrhelyeknek, fogságba; — aul naerlach jorti 
rovtep cholesne a' mennyország hasonlít vető embernek = ember
hez: am latam nanane én mondom nektek; — namtes tavane nam 
Isus neveze neki Jézus nevet; ton eharne jomasnuv ölni annak 
jobb volna. 

y) S a' mire kérdésre. Sochen küchstap tak jurta tari chaje-
rel, joreli sutna; os chon lavi: eseremtal, joreli chariletal tautne 
(sut Ítélet, taut tűz) minden haragvó a' maga társa ellen híjába, 
méltó Ítéletre; de a 'k i mond neki: szemtelen, méltó olthatatlan 
tűzre. —• A' cuv, lat, pus, va szóknál különböző jelentésű, de ide 
tartozik, p. o.ticuv annyi, ticuvne annyira; sat latne, kus latne száz 
annyi, húsz annyi 13, 8; pusne at unli épen nem marad 12, 25 ; 
vane chontlat bajosan, erősen, hallanak 13, 15. 

ő) A' ne rag okot is fejez ki, mint a' magyar bele, illyenek-
ben: beteg lett bele, meghalt =s tőle beteg lett, meghalt; azért já
rul hozzá a' szenvedő ige is. am am asrajne muetove én leányom 
az ördög által kínoztatik; — nar mos ase av i marem lonch, tatpe 
charet lilén toremne, i chumle savne at chotvet tan meri szűk az 
ajtó és keskeny az út, vivők az élő istenhez, 's mi sok által nem 
találtatnak azok; — tav peritoves volchvetne ő megcsalatott a' 
bölcsek által. 

6) nel helyről és helyből való mozgást jelent, azért megfelel 
a) a' magyar tői, ről, ből-nek. Vooz ponstesta Ovidme Rufnel 

Boáz nemzé Obedet Ruthtól; — Avraamnel Dávid mose Ábrahám
tól Dávidig; — ele monen amnanel menj el tőlem; — ton latnel 
covletes Isus chanctachv az időtől (fogva) kezde Jézus tanítani; — 
ati nannel akve lileaag jejmti elemcholes, os sochen íachnel kva-
lepnel torem tusnel nem kenyérből (vei) egyedül lesz élővé (él) az 
ember, hanem minden igéből, kikelőből isten szájából; — íachel 
aulnel sujti szó hangzik az égből. — Jegipetnel vovislem am amk 
püvem Egyiptombui híttam én en fiamat. 

§} Mennyiben a' valamitől való viszony genitivusi viszony is, 
az a' rag ezt is kifejezi, 's ekkor nagyon megegyez a' ne raggal. 
Matpinel jalpen jomas íachel Máténak (és Mátétól) szent jó be
szédje (evangéliuma) ; — chun nag püv toremnel, laven ha te fija 
(vagy) istennek, mondd. 

y) A' hasonlítottnak viszonyát is jelöli, lil tene charnel jáni-
áuv i noul masnanel a' lélek az enni valónál jobb '& a' test a' ruhá-

NVELVT. KÖZLEMÉNYEK.IX. 3 
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n á i • — chahctaehtep jani ati chanctapnel, i chuS jani ati tak poje-
retanel a' tanítvány nagyobb nem a' tanítónál, 's a' szolga nem na
gyobb a' maga uránál; — net ponstam charetnel jani atim öles 
Joan pene punepnel, os tavanel visnuv aul naerlacht jani nők 
szülte emberekből nagyobb nem volt János keresztelőnél, de nálá
nál nagyobb a' kisebb is a' mennyországban, i liajtnei pel jani a? 

prófétánál is nagyobb; — atichon jomas toremnel targe senki sem 
jó istennél kül (istenen kivül). 

nen ritkábban fordul elő, többnyire az el viszonyszóval, nan 
choleslan, isto elnen latem oli ti hallottátok, hogy előbb mondva 
volt; — vajlen torem elnen pimentam lates mert isten előbb pa
rancsolva mondta: — nar mos Mojsej elnen lates michv taretane 
népek miért Mózes előbb mondta, adni elbocsátó levelet. 

7) me a' határozott tárgyat jelöli, mikor tehát az határozat
lan, a' me rag nem tétetik ki. Avraam ponstetsá Isaakme Ábrahám 
nemzé Izsákot; — ati pel ton, nav tuv tusne, íulemtitá cholesme,. 
os nar tusnel kvane kvali, ton mlérntitá cholesme nemis az, mi be
megyen a' szájba, fertézteti meg az embert, hanem mi a' szájból 
kikél (kijőj), az fertézteti meg az embert! — titetme socho miga-
nem nagnane ezeket mind adom neked; — chun kvalen chumme 
namtesanel Veelzevuli ha a' házi embert (gazdát) nevezik Bélze-
bulnak: — migtá aluchv jegepüv kacame i jeg püvame oda adja 
ölni a' bátya az öccsét, 's az atya a' fiját; — at astine multachv 
Jzrail usetme, toncuvt elemcholes püv jochti nem múlhatjátok (ke
rülhetitek) meg Izrael városait, akkor az emberfija j ő ; — tak lile-
tame urp char choltilitá tavamé, os am mosem lila choltilap char 
chontitá tavamé a' maga életét őrző ember elveszti azt, de én miat
tam életét vesztő ember megtalálja azt. Itt lila choltilap char = 
életét vesztő ember, a' me nélkül áll, lilame helyett. 

Rag vagy jelelő nélküli tárgyak példáji: nag erén ton, chot„ 
char jejchv nursen, amne mot char manane uruchv karech te-e az, 
kijönni akart, vagy mást (mot char, nem mot charnie) kell ne
künk várni! — ul numsan, isto am jejsem olmel tatem ma tar-
melne, am jejsem ati olmel tatem os siri ne gondoljátok, hogy jöt
tem bókét hozva a' földre, én jöttem nem békét hozva, hanem kar
dot; — jálteptes sochen agem (nem agemme) gyógyíta minden 
betegséget; — am vargám ninen alislachv elemcholeset (nem —-
setme) én teszlek fogni embereket. 
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8) l azt jelöli, a' mivel valami történik, perne kereszt, pernél 
kereszttel, am pernél punganem nanen vitel én kereszttel teszlek 
titeket ( = megkeresztellek) vizzel; — taut tüz, tautel tűzzel, os 
solomme teltitá chariletal tautel de a' szalmát elégeti olthatatlan 
tűzzel; — kat kéz, katel kézzel, katel viganel nagen kézzel (ké
zen) visznek téged; — sav sok, savel sokkal, toncuv annyi, ton-
cuvel annyival, elöl charet numseset, isto tan majvet savelnuv; os 
majveset i tan aku toncuvel az elsők gondolták, hogy ők fizetteti 
nek ki többel (szószerint sokkal-abb): de fizettettek ők is egy 
(ugyan) annyival; — to charme vochsanel, os to charme alesane-
kavel egyikét megverték, másikát megölték kővel; — lavveset 
ulem pátet, at jonkuchv írod pochne, mot íonchel menuchv tank. 
maganelne megparancsoltattak álomban (meghagyatott álomban) 
nem fordulni Heródeshez, (hanem) más úttal menni magok föld
jére; — atinar semmi, atinarel semmivel, atinarel vis at ölen sem
mivel kisebb nem vagy. 

9) i valamivé levest, vagy valaminek voltát jelenti. —• nan 
kenyér, ííani kenyérré, laven, istobi tá ka vet jejmtet nani mondd, 
hogy a' kövek legyenek kenyérré; — vis kicsiny, visi kicsinnyé és 
kicsinynek; jani nagy, jángi nagygyá, nagynak : ton char visi, ton 
jángi lavekti az kicsinynek, az nagynak mondatik; — chun nuran 
jejmtuchv chojpi, ménen, perten ha akarsz lenni méltóvá, menj, adj 
el; chon mot charme van ti vigtá, ton char tak chajerli; i kvalem 
neme vanti vim char, ton pel chajerli (vant feleség, vanti feleséggé) 
a' ki a* másikat feleséggé veszi, az paráználkodik; 's az elvált nőt 
feleséggé vevő, az is paráználkodik; — chun kvalen chumme 
namtesanel Veelzevuli ha a' házi embert (gazdát) nevezték Bélze-
bulnak ; — perne punepi keresztelőnek 16, 14. jomasnuv nagnane 
tuchv ülne lajlpali amne katpali (lajlpal láb-fél, katpal kéz-fél = ; 
féllábú, félkezü,lajlpali félkezüvé,félkezünek)jobb neked bemenni az 
életbe féllábunak vagy félkezünek ; — chum ember, chumi ember
nek, joltilem numten sajtén chumi tartom eszes okos embernek. 

/?) A' valamivé levés helyre való mozgást is tevén, tehát az i 
rag azt is jelenti, vat part, vati partra, os Isus galilejskoj saris 
vati-jomentanat ujl chotsa kit jegepüvincagme de Jézus a' galileai 
tenger partjára menvén talála két atyafiat; 

Y) időt is jelent, a' melyben valami történik, et est, eti estve, 
eti lavine, jejmti jomas chotel, ton mos isto aul kelpi oli estve= 

3 
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mondjátok: lesz jó nap, mert az ég veressé lett; —• chosgan, istobi 
uljejmte nan menne asan teli amne subotat imádkozzatok, hogy 
ne legyen a' ti menéstök (futástok) télbe avagy szabaton 24, 20. 

10) ag is valamivé levest vagy valaminek voltát jelenti, tav 
cuktá Mariag erén lavekti ? ő anyja Máriának nemde neveztetik ? 
13,55.— Archelaj naerag oli Judejt tak jegá jort Archelaus királyul 
van Júdeában atyja helyett 2, 22, — mir pakses chontem tus-nilem-
tal charetme latepag, mosen charetme pusi, lajlpaletme jomitapi i 
samtaletme sunsilapi a' nép csudálkozék látván a' némákat szó
lóknak, a' betegeket egészségeseknek, a' sántákat járóknak, 's a' 
vakokat látóknak 15, 31. — semel fekete, borús, semelag borússá, 
borúsnak, tá chotel íuí torem,ton mosisto aul semelag oli ma rossz 
idő lesz, mert az ég borus(nak van), — lil lélek, lilén lelkes, élő, 
lilenag élővé, élőnek, ati nannel akve lilenag jejmti elemeholes 
nem kenyérből lesz egyedül élővé az ember; —cach só, caken 
sós, éakenag sóssá, chun cach attal páti, toncuvt narel varilen ca-
kenag ha a' só ízetlen lesz, akkor mivel teszed sóssá ; — chon ki, 
chonag kinek, chonag eseplianel elemcholeset anem kinek tarta
nak az emberek engem ; — tak maga, (takt a' maga ?) taktak ma
gáénak, chon nuri menuchv am jortelem, taktag pel ul lavekte a' 
ki akar menni én velem, magáénak ne mondassék 5 aku materét 
Joan per ne punejpi, moi charet Ilii, os to charet aku materag úajtetnel 
egynémellyek keresztelő Jánosnak, mások Ilyésnek, meg mások 
egy valakinek (tartanak téged) a' próféták közöl. 16, 14. 

ág ig jelentéssel is jár, mint: churum chotelag olnanel jejru-
tes am poehent három napig tsrtózkodásuk lett nálam. 15, 32. 

11) is hogyan kérdésre, felel. ;tav jalpel jonchep pank oschti 
asrajlne, i tarvitenis nmctachti (tarvit teher, tarviten terhes, nehéz, 
tarvitenis nehezen) ő ú(holdkor (fején)az ördög által tartatik,'s 
nehezen szenved. Hlyének saris bizonyosan, jángis nagyon stb. 

12) ast hol kérdésre felel. Zavulon ma i Neífalim ma lonchast 
sarisne Jordán mant Zabulon földje és Nepthalim földje a' tenger 
útján a' Jordánon túl. 

Az előszámlált ragokbul a' 
kit, mit kérdésre me felel 
millyenül „ -ag „ 
miví „ i 
hova „ ne e ge g v 



VISZONY-RAGOK. 37 

honnan kérdésre nel 1 (el, il, ol, ul) nen 
hol ,, t n ast 
kivel, mivel „ 1 
hogyan ,, is 

Közönséges névszói ragoknak veszszük fel: « , ag, i, ne, nel, t, l. 
A többiek vagy a' viszonyneveknél fordulnak elő, vagy inkább 
igehatározói jelentésűek, mire a' millyenül, hogyan és hol kérdésre 
felelők, különösen az ag, is, ast, n ragok alkalmasak. 

20. A' vogul névszó három számbeli különbséget fejez ki 
egyes, kettős, többes számbelit. 

Az egyesnek nincsen jelelöje ; a'szó-tő magában jelent egyes 
számbeliséget. Azonban a' meghatározott tárgy a' t ragot veszi fel, 
melly a' mutató névmásbul való. Ezt a' kondai vogul csak a' birto
kos ragokkal együtt használja még, azért alább (a' 28, VII.) lesz 
róla szó. 

A' kettősnek jelelője 1) í, p. o. chulkisp halkeresö, halász^ 
chulkispi két halász, tav tin sami sartitam laves ő a' kettőnek két 
szemét dörzsölvén monda. 9, 29. — punsanel tanme Isus lajli po-
chane tevék őket Jézus (két) lábához, 15, 20. 

2) ag, p. o. kit két, kitag kettő, jegepüvinc atyafi, jegepü-
vinoag két atyafi. Os Isus galilejskoj saris vati jomentanat ujl 
chotsa kit jegepüvincagme, Simonmc laveltemme Petr i Andrejme 
tav kacame, machtanta chulpet sarisne, vajlen tin olsi chál-kispi 
de Jézus a' galileai tenger partjára menvén, talála két atyafiat 
Simont a' Péternek mondottat, és Andrást ő öcscsét, vetőket a' há
lókat a' tengerbe; mert ők valának halászok. — Itt a'kettős szám-
beliségnek valamennyi jelelőjét együtt találjuk. Chotsa igeszó, 
chotem és chontem találok, chotsem találtam, chotes talált, chotsi 
tárgyi raggal: chotsa egy talált kettőt. — machtanta két vető', 
machtantem vetek, machtantene vető. machtanta két vető, — jege-
püvincag két atyafi. — tin azok ketten. — olsi kettő volt, ölem 
vagyok, olsem voltam, oíes volt, olsi kettő volt. — (A' chotsa^ 
machtanta, olsi kettős számbeli alakok az igeszó-tanba valók; a 
tín alak a' névmásoknál fog előfordulni.) A' névszónál t«hát csak 
az i és ag-féle kettős számbeli alakról lehet szó. Ugy látszik ne
kem, hugy az i mondományi jelentésű, 's nem vészen föl viszonyító 
ragokat: ellenben az ag alanyi jelentésű 's azért vészen föl viszo
nyító ragokat. 



3 8 SZÓ-TAN. 

A' többes szám jelelője t (et). püv fiu, püvet fiak; ini tüske, 
inget; najt próféta, najtet próféták; naer fejedelem, naeret fejedel
mek ; tit ez, titet ezek. 

A' magán- és iker-hangzó után csak t: judej zsidó, judejt 
zsidók; farizej farizeus, farizejt, puti búza, putit, ma föld, ma-t. 

Sokszor a' többesi t előtt a' szótag átvetést szenved, p. o. 
agem betegség, agmet betegségek; volchev bölcs, volehvet böl
csek ; kepei vidék, képlet vidékek; érech erő, csuda, erket csu
dák. 11, 23. 

A' többes szám változtatás nélkül veszi fel a' viszonyi rago
kat, a' mellyek hozzájárulnak, mint az egyes szám. A' mi változá
sok ragozáskor a' névszókon esnek, azokat lásd a' 21. szám alatt. 

Egyes szám. Kettős szám. Többes szám. 
kval ház kvali, kvalag kvalet 
kvalme házat kvalagme kvaletme 
kvalag háznak — 
kvali házzá — 
kvalne házba kvaletne 
kvalnel házból kitagnel 21,31. kvaletnel 
kvalt házon — 
kvalel házzal — 

21. Helyén van most azon változásokat felhozni, a' mellyek 
a' szókon a' ragok előtt megesnek. 

1. A' többes képzője t mássalhangzó után rendesen e-vel jár, 
mint kval ház, kvalet házak; püv fiu, püvet; choles ember, choleset; 
char valaki, charet; nepek-chaep írástudó, nepek-chaspet stb. 

Némelíy em, el végűek a' többesben (más képzők előtt is) 
elejtik az e-t, mint agem betegség, agmet betegségek; kepei vi
dék, képlet (agmen beteges); vofehev bölcs, volehvet. 

A' eh a' többes képzője és magánhangzóval járó rag előtt k-vá 
lesz, (valamint en képző előtt is), mint cach só, caket sók (saken 
sós), krech bün, kreket bűnök, erch hatalom, erket stb. Ezt a szó
tár készítésekor még nem tudtam, azért abban nincs világosan 
kitéve. 

Magánhangzó után a' többesi t közvetlenül járul, mint: a 
leány, at lányok; ne nők, net nők; puti búza, putit. 

De némelly ni és i végűek a' többesi t és a' ragok előtt nff-vé 
változnak, mint jani nagy, jánget nagyok, jángi, jangag, jángis; 
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ini csipkebokor, inget csipkebokrok; — ari sok, arget; tari ellen, 
target (lásd 32. 20.) tar. 

2. Az e (á) vég a' ne, nei, me és a' hol kérdésre felelő t előtt 
a-vá lesz, p. o. aná csésze, anane csészének, aname csészét: morcé 
kevés, ebbül van morcane kevésre, és morcéi kevéssel; atichot 
ticuv morcane najt at jorlove sehol olly kevésre nem becsültetik a' 
próféta 13, 51. morcéi nag olsen sári kevéssel voltál igazságos 
(igazságossá) 25, 21. — roate menta, matanel méntábul, pole baj, 
polane bajba; chocá hosszú, mennyi, ehocat messze. 

A' ne igésnév (lásd a' 48.) kivétel nélkül a-vá változtatja 
az e-t a' ne, nel, me, t ragok előtt, p. o. tene étel, evés, tenane 
ételre , nergesap char tenane choji a' dolgozó ember az ételre 
méltó 10, 10. 

De ane nyáj, anene nyájba; ne nö, nenel a' nöbül, nőtül, 
megtartják az e-t. 

A' melly utóhangu e tehát némelly rag előtt a-vá változik, 
azt mind á-vel volnék hajlandó irm, mint: morca kevés, morcane 
kevésre, morcai kevéssel, morcát kevesek. 

3. Némelly a és e végűek némelly ragok előtt visszaveszik 
az elejtett g-t (mint a' ni végűek, melíyekben az i lett g-bül) ; tehát 
ma föld, hely, magi helylyé; va erő, vaganel erejök. Képzők előtt 
is történik ez, innen va erő, vagen erős.* Ezt sem tudtam világosan 
-a' szótárt készítésekor. Vesd össze a' 18. n képző. 

4. A kettősszámnak * és ag képzője van. Az elsőhöz nem já
rulnak viszonyító ragok, az utóbbihoz járulnak. 28, 5-ben előfor
duló negiane (angel pümtes latuchv i laves negiane: ul pilan = az 
angyal kezde szólni és monda a' két asszonynak: ne féljetek), ugy 
látszik, negiá-bül való, a' mellyhez ne rag járult, 's a' mellyben a' g 
a' kettős számú i előtt az előbbi (?.) számban előadott okbul ma
gyarázható. 

21. A' tulaj donsági nevek ugyanazon ragokat veszik föl. 
Azonkivül a! fokozás kifejezésére a' nuv képzővel társulnak, melly 
olly lazul ragaszkodik a' tőszóhoz, hogy a' többesi képzőt és a' vi-
szonyi ragot is követheti; p. o, ost vékony ostnáv véknyabb; jani 
nagy, jáninuv nagyobb ; jomas jó, jomaset jók, jomasetnuv jobbak ; 
sav sok, jsavel sokkal, savelnuv többel (sokalabb, a' mit a' nép kö
zött hallani is lehet). 
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S z á m n e v e k . 

23. A' tulajdonság-nevekhez legközelebb állanak a' ssámne-
irek. A' vogul evangéliumban következők fordulnak elő: 
1. aku egy 11. aku kujp lov tizenegy 
2. kit két, kitag kettő 12. kit kujp lov tizenkettő 
3. cburura három 13. — 
4. nile négy 14. nile kujp lov tizeimégy 
5. at öt 15. — 
6. chot hat 16. — 
7. sat hét 17. — 
8. — / 18. -
9. ontolov 19. -

10. lov 20. kus húsz 
30 vat. 40 nelimen, 50 —, 60 ehotpen, 70 satlov, 80 —, 90 on
tolsat, 90 ontolsat ontolov, 100 sat, 1000. soter, 10000 sat churi. 

Az éjszaki vogulbul tudjuk (lásd a' 14. 1.), hogy ott 8 riala-lu 
mibül a' kondai nyelvbeli iíala-lov, vagy nol-lov-ot következtethet
jük : a' 9-et itt ontolov (ontollov), de az éjszaki antel-sat és a' kondai 
on to l -sa t=99 azt mutatják, hogy a'kilenczes számnév antel, ontol 
és lau-, lovbul van szerkesztve. 

11—19 a' számnevek kujp szónak segítségével vannak szer
kesztve, így: aku kujp lov 11, kit kujp lov 12, nile kujp lov 14, a* 
mellyek után a' többieket; is szerkeszthetjük. A' kujp szót nem 
értem még. 

A' sokszorozott tizesek (20—90) nem egyféleképen vannak 
szerkesztve, mert kus 20, vat 30, nelimen 40, ehotpen 60, satlov 
70, ontolsat 90. A' sat churi 10,000 nem tulaj donképi szám, mert 
churi zacskót, erszényt jelent, melly szó a' török nyelvű népeknél 
a' 100-at képviseli. 

A' számnevekhez a' mot más és cuv mennyiség is vehetők, 
mert az első a' sorszámok közt fordul elő, a' másik meg az alap
számokra való kérdést fejezi ki. 

A' kit és kitag közt azon különbség van, melly a' magyar 
két és kettő között, minélfogva kit és két tulaj donságnévül, tehát 
\iszonyító ragok nélkül állanak a' mondatban, kitag és kettő pedig 
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önállóak, mint tárgy-nevek, 's azért vesznek föl viszonyító 
ragokat. 

Az aku-nak is két ragosa divatozik, akvat együtt és akvane 
együvé, a' mellyek alcoe-t föltételeznek. 

24. A' sorszámok közöl megvannak: elöl első, motit másod-ik 
(e'kettő tulaj donképen nem számnevek, mint a ' jol char utolsó, 
sem az, melly az elöl char = elsőnek felel meg), churmit harmad, 
chotit hatod, ontolovt kilenczed, lovt tized. A' négy szó mutatja, 
hogy a' sorszámi képző t, a' melly i-vel jár rendesen, mint a' ma
gyarban d (másod, harmad), melly hasonlóképen magánhangzóval 
jár (o, ö, e másod, hatod, ötöd, heted). 

A' churmit még külsőleg is azonos a' harmaddal, mellyek 
tője tehát churm, harm, a' régi magyar nyelvben is charm. 

De a' churmit helyett churment is van, ebben churmentag,. 
harmadszor, mellynek végtagja ag a' már ismeretes viszonyító rag, 
p. o. chosges churmentag imádkozék harmadszor. 26, 44. 

25. Az alapszámokra a' cuv mennyiség, teszen kérdést a' kes 
szór szóval, mint: necuv kes amnene karech taretachv amk ka-
cemne ? taretachv amne at sat kes ? hányszor kell nekem megbo
csátani öcsémnek, kell-e megbocsátani vagy nem hétszer ? 
18, 21. 

N é v m á s o k . 

26. A' névmások a' kondai vogulban következők: 
1) alanyi nevek, mint: 

am év min mi ketten man mi 
nag te nin ti ketten nan ti _ 
tav ő tin ti ketten tan ők. 

Ezekhez k társulván (talán ku, mert kv előfordul, 's az éj
szaki vogulban k helyett ki van) lesznek amk magam, mánk ma
gunk; nak (nag-k) magad, nank magatok; tak (tav-k) maga, tank 
magatok. A' kettős számbeli min nin tin alakok nem mutatják ezt 
a' k járulékot. 

2) mutató névmások, mint: 
ti ez, tá ez, az ; ta- to az 
tit ez ton az 
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A' k vagy eh képzővel (raggal ?) van: ta-k úgy, to-cho úgy; 
a' t raggal van: ta-t akkor, úgy, ton-t akkor, úgy; a' tont sX szó-
taggal egyesül; tont-al addig. 

Összetételek : ti-mii illyen, minek megfelelője az éjszakiban 
tá-mle ollyan. Továbbá to-ma nem úgy, nem ollyan, vagy nem az. 
E' szó kétszer fordul elő: os nultan tocho: tá tá, toma toma de es
küdjetek úgy: az az, nem az, nem az. 5, 38 ; — nuran erén, man 
tov ménem listsenov ? os táv laves: toma akarod-e, mi oda menvén 
kitisztítsuk? de ő monda: nem úgy. 13, 28. — A' to-ma tagadó 
jelentése nyilván a' ma tagban rejlik, melly talán a' törökbül való, 
a' hol, mint tudva van, ma ma tagadást jelentő képző az igékben. 
— Végre a' tenanki ez az, a' mellyet inkább tananki-nek kel
lene irni. 

3) kérdő és visszamutató névmások, mint: 
ehon ki nar és ne mi, 
chot ki mat mi. 

Chu is ki, (mi azonos a' magyar ho szóval, ho-1, ho-gy), n 
raggal chu-n mikor. Összetétel: chu-mle — ehu-mil hogyan, mint 
ítz éjszaki vogulban tá-ml'e = tá-mil, ti-mil. A' chot-bul lesz chot-t 
hol, mi az evangéliumban csak chot-nak van irva. 

A' chot-al' hova felé, mint tontaí eddig. 
A' chot-hoz char járul, 's visszamutatóvá lesz (relativ). 
A'mat-nak összetételei mater miilyen; az éjszakiban mater 

miliyen, 'a matsir miféle. Az er tagnak eredetét és jelentését nem 
sejtem még. A' sir azonos a' magyar szerrel. 

A' ch(m-bul cho képzővel lesz chon-cho úgy, által. A'névmá
soknál előforduló k, eh képző vagy rag azonos lehet a' magyar 
gy-vel a' ho-gy, ú-gy7 í-gy = chon-cho, ta-k, to-cho. 

4. mot más, 
moten mállik. 

27. Az alanyi neveknek, vagy személyi névmásoknak követ
kező ragos alakjaik fordulnak elő: 

Egyes szám. Kettős szám. Többee szám. 
am én min mí(ketten) man mi 
anem engem minmen manov minket 
amnane nekem minane manane v. manan nekünk 
amnanel tőlem mananel tőlünk 
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amk magam — mánk magunk 

nag te nin tí(ketten) nan ti 
nagen téged ninen nanen titeket 
nagnane néked ninane nanane nektek 
nagnanel tőled — nananel tőletek 

nak magad — nank magatok 
nakven magadat — nankven magatokat 
nakventel magaddal — naknane magatoknak. 

A' nakventel alakban a' t azon határozó rag, a' mellyröl a' 20. 
28, VH-ben van szó. i tont chun migen torem mos, ul vitmelen 
nakventel, chumle vitmelapet varát 's akkor, mikor alamizsnát 
adsz, ne kérkedjél magaddal, mint a' képmutatók tesznek, 6, 2. 

tav ő tin (ő ketten) tan ők 
tavamé őt tinme tanme őket 
tavane neki — tanane nekik 
tavanel tőle — , tananel tőlök 
tavatel vele, tőle — 
tak maga tink magok (kettőé) tank magok 
takvame magát — 
taknane magának tanknane magoknak 
taknanel magátul 

Á' tavatel alakban is ott van a' határozó t. —Föltetszik a* taktag 
magáénak alak; chun chon ííuri menuchv am jortelem, taktag pel 
ul lavekte ha ki akar menni én velem, magáénak ne is mondassék. 
16, 24. E' tak szóhoz a' határozói járult, a' mellyet a' tavatel és 
nakventel alakokban láttunk, 's azután az ag viszonyító ragot 
vette föl. 

28. Az am én, min mi (ketten) man mi; nag te, nin ti (ketten) 
nan ti, tav ö,tin ők (ketten) tan ők alanyi nevekbül lesznek a' bir
tokragok, habár származásuk magábul a' vogul nyelvbül nem vá
lik világossá. 

I. Az am én alanyi névnek 1) egyes számú birtokát m (em) 
jelöli: jeg atya, jegem atyám; kac öcs, kafcem öcsém; püv fiu 
ptivem, chus szolga chusem, kval ház kvalem, ié nén icem, cukv 
anya Éukvem, a leány am. 

2) többes számú birtokát anem jelöli: kac öcs kacem öcsém, 
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kaöanem öcséim; sagerpüv borjú, sagerpüvem borjam, sagerpüva-
nem borjaim, chon am cukvem i ehon am kaöanem ki én anyáni 
és kik én öcséim ? 12, 48. — am sagerpüvanem i nar am jánemte-
sem socho aíem ólat én borjaim 's a' mit én fölneveltem, mind meg 
vannak ölve. 22, 4. 

3) kettős számú birtokát mi jelöli ? Ez a' vogul evangélium
ban nem fordul elő, mert a' hol helye volna, a' fordító nem alkal
mazza, latén, istobi titá am kit püvem utset nag pochent mondd, 
hogy ez én két fiam üljenek (üljön) te melletted. 20, 21. — Az éj
szaki vogulban a' lu = ló szóhoz az am (am) én alanyi név így 
teszi a birtokragokat: lu-m, lu-anem, lu-aum; itt tehát a' kettős 
számú birtokot aum jelöli, a' melly ag kettősszámbeli képzőbül és 
ru-bül áll, így: agm, de az m előtt a' g u-vá lett, lásd erre nézve a' 
Hangtanban a' 86. 2. 

I I . A' min mi (ketten) alanyi névnek 1) egyes számú birto
kát a' vogul evangeliomban nem találom meg. 

2) többes számú birtokát namen fejezi ki, mint sam szem, sa-
mem szemem, samanem szemeim, samenanem kettőnk szemei, lata 
tavane: pojrechs ! istobi min samenamen puschtesi mondának (ket
ten) neki: uram! hogy mi (kettőnk) szemeink nyíljanak ki. 20,23. 
A' samenamen többes számban áll, de puschtesi kettősben, minél 
fogva szorosan ezt mondja a' vogul szöveg: hogy kettőnknek sze
mei nyíljanak ki. 

3) kettős számú birtokát sem találom kifejezve. 
Az éjszaki vogulban a' luhoz a' min alanyi név így teszi ki 

a' birtokragokat: lu-men kettőnek egy lova, lu-anamen kettőnk 
lovai, lu-agamen kettőnk két lova. Ha kondai szóval lehetne utá
nozni, a' sam = szem így menne: sam-men kettőnk egy szeme, 
samenamen kettőnk szemei (a' mellyet 20, 33. találunk), samega-
men kettőnk két szeme. 

III. A' man mi alanyi névnek 1) egyes számú birtokát ov 
jelöli, mint: jeg atya, jegem atyám, jegov atyánk; nan kenyér, 
nanem kenyerem, nanov kenyerünk, man an.1 olep jegov mi ég
ben lévő atyánk. 6, 9. — man sochen lat nanov majalen ta 
chotel kasel mi mindenkori kenyerünket add e' nap végett (mai 
napra). 6, 11. 

2) többes számú birtokát enov jelöli, mint: arent adósság 
arentov adósságunk, arentenov adósságaink; areten char adós, 
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arenten charov adósunk, arenten charenov adósaink; sam szem, 
samov szemünk, samenov szemeink, ehuítepten manane man aren-
tenov, chumle i man chul'teptilov mánk arenten charenovne bo
csásd meg nekünk mí adósságainkat, mint mi megbocsátjuk mi 
adósainknak. 9, 12. jángag oli man samenovt nagygyá lesz sze
meinkben. 21, 42. 

o) kettős számú birtokát nem találom. 
Az éjszaki vogulban a' man birtokai így vannak kifejezve: 

lu-u lovunk = sam-ov szemünk, luanu lovaink == samenov sze
meink, luan mi (két) lovunk = saman mi két szeműnk volna. 

IV. A' nag te alanyi névnek 1) egyes számú birtokát n (en) 
jelöli, mint: saj ajándék, sajn ajándékod; sam szem, samen sze
med ; kat kéz, katen kezed; nam név, namen neved; naerlach or
szág, naerlaehen ; erch akarat, erken. ebun jomas pal samen nagen 
kujtitá ha jobb fél szemed kísért 5, 29. — fiak jálpenlachte nag 
namen ; tak jejmte nag naerlaehen, tak jejmte nag erken semel 
mat chumle ault úgy szenteltessék meg te neved, úgy legyen te or
szágod, úgy legyen te akaratod a' földön mint az égben. 6, 9. 10 
Ezen n rag a' határozó t-t veszi föl a' viszonyító ragok előtt, p. o. 
nam név, namen neved, namen-t-el a' te neveddel, nag namentel 
erén man najtechlesov ? i nag namentel erén sav amel varsov? a' 
te neveddel nemde mi jövendöltünk ? 's a' te neveddel nemde sok 
csudát tettünk ? 6, 22. 

2) többes számú birtokát an jelöli, mint: chanctachtep ta
nítvány, chaúctachtepen tanítványod, chancachtepan tanítványaid; 
krech bün, kreken bűnöd; krekaa bűneid, sunsen, nag chanctach-
tepan varat, nar varuchv at táji subotá olep chotelt nézd, te tanít-
vágyaid tesznek, mit tenni nem szabad szombat napon. 12, 2. — 
kvalen, püv, taretechtat nag krekan kelj föl, fiam, megbocsáttat
nak te bűneid. 9, 2. 

3) kettős számú birtokát nem találom az evangeliomban. 
Az éjszaki vogulban a' náng == nag alanyi névnek birtokai 

így vannak kifejezve: lu-n lovad, lu-anen lovaid, lu-agen v. lu-aen 
két lovad. 

V. A' nin t— ti (ketten) egyes számú birtokát an fejezi ki. 
p. o. as dolog, agtne as hit, agtne asan hitetök, agtne asan chojtel 
jejmte ninane hitetök szerint legyen ti néktek (kettőtöknek). 9, 29. 
A' többit nem találom. 
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Az éjszaki vogul szerint volna; nin samen kettötek egy 
szeme, samen kettőtök szemei; samegen kettőtök két szeme. 

VI. A' nan = tik 1) egyes számú birtokát an jelöli, mint: 
pas világosság, nag pasen le világosságod, nan pasán ti világosság
tok; sar igazság, saren igazságod, sarán igazságtok. aku tocho 
paste nan pasán atem elpalt azonképen fény éljék ti világosságtok 
az emberek előtt. 5, 16. — chunnan saranme nonchal at pattilan ha 
a' ti igazságtokat feljebb nem ejtitek, ő, 20. —• chot oli jomasla-
ehan, nan simán pel tov meni a' hol van jószágtok, ti szivetek is 
oda megyén. 6, 21. 

2) többes számú birtokát nan jelöli, mint sim szív, simen szi
ved, simán szivetek, simenan sziveitek; püv fiu, püven fiad, püvan 
fiatok, püvenan fiaitok; jeg atya, jegén atyád, jegan atyátok, jege-
nan atyáitok, chun nan chasine jomas mater michv nank püve-
nanne ha ti tudtok valami jót adni a' ti jfiaitoknak. 7, 11. — os 
taultelan nan nank jegenan mortesme de betöltitek a' ti atyáitok
nakmértékét. 23, 32. — os nan samenan jomaset, nar sunsat, i nan 
pal'enan, nar chontlat de ti szemeitek jók, mit látnak, 's ti füleitek, 
mit hallanak. 13, 16. — ul tustan nank simenantel, nar techv i 
nar ajuchv ne aggódjatok sziveitekkel, mit enni és mit inni. 6, 25. 

3) kettős számú birtokát nem találom. 
Az éjszaki vogulban: nan luan ti lovotok, nan luanen ti lo

vaitok, nan luagen két lovotok. 
VII. A' tav ő alanyi névnek 1) egyes számú birtokát a jelöli, 

mint: telem as születés, telem asá születése; Isus Kristos telem asá 
öles timil amelel Jézus Kr. születése volt illy móddal. 1, 18. —-
kacher méh, kachrá méhe; tav onci kachrat jálpen lilnel ő visel 
méhében szent lélektül; — mir nép, miránépe; tav krekanelnel 
multitá tak mirame ő bűneitől megszabadítja a' maga népét. A' 
kachrat méhében, mirame népét mutatják, hogy a'birtokot jelelő 
a a' viszonyító ragok előtt a-vá változik. 

Itt fordul elő leggyakrabban a' határozó t, melly nyilván ar 

mutató névmásbul való, mint: ne nő, net a' nő, netáa 'neje; kacher 
méh, kachret a' méh, kachretá a' méhe; kum férj, kumt a'férj, 
kumtá a' férje; Sukv anya, cukt (cukvt helyett) az anya, cuktá az 
anyja; ma hely, mat a' hely, matá a' helye; a leány, at a' lány, atá 
a' lánya; kval ház, kvalet a' ház, kvaletá a' háza; nam név, namet 
a' név, nametá a' neve. Példák : vistá tak netame vévé a' maga 
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nejét 1, 25. — i jáltes tav aíá ton öast 's meggyógyula a' leánya 
azon órában. 15. 28. — ton mos cinklam char tav kachretat oli 
jálpen lilnel mert a' fogantás az ő méhében a' szent lélektül van. 
1. 20. — atichot ticuv morcane ííajt at jorlove chumle tak telem 
matat i tak kvalat sehol olly kevésre a' próféta nem becsültetik 
mint a' maga születése helyén 's a' m.aga házában, 13, 51. — Itt 
matat c= ma hely, mat a' hely, matá a' helye, matat &' helyén, he
lyében ; kval ház, kvalá háza, kvalat házában, ebben nincs meg a' 
határozó t. — chotchar utestá tak kvaletame sopoeht tarmelt a' ki 
ültette a' maga házát homokra. 1, 24. — tt kval is a' határozó 
í-vel van. — elemchoíes püv jejs michv tak liletame sav char jovtne 
mos az emberfia jött adni a' maga lelkét soknak váltságára 20, 28. 
Itt lil lélek, lila lelke; lilét a' lélek, liletá a' lelke. 

A' nyelvszokás, úgy Játszik, ok nélkül is ismétli a' határozó 
t-t, mikor p. o. matá helyett matetá-t mond, mint: churteptalen nak 
sajn taíem matetat hadd a' te ajándékodat a' vitel helyén (oltá
ron). 5, 24. — vistá kujne matetame vévé fekvő helyét = ágyát. 
Hlyen ismétlést a' magyar nyelv sem kerül, mikor ötét hallunk és 
mondunk őt helyet, vagy áztat azt helyett. 

2) többes számú birtokát an jelöli, p. o. chus szolga chusá-
szolgája, chusan szolgáji; urlech gyümölcs, urlechá, urlechan. os 
chun vatmes pul achíne lat, ketsan tak chusan vinograd varpet 
pochanelne vichv tak urlechan 's midőn elközelített a' szőlőszedő 
idő, elküldé a' maga szolgájit a' szőlömívesekhez, venni a' maga 
gyümölcseit. 21, 34. — kac öcs, kacá öccse, kacan öccsei; ic nén, 
ieá, ican. tav cuktá Mariag erén lavekti i tav kacan Jakov i Josi i 
Simon i Juda ? i tav ican socho man chalovat erén ? ő anyja Má
riának nemde mondatik 's ő öccsei Jakab és Josias és Simon és 
Juda? 's ő nénjei mind mi közöttünk nemde? 13, 55. 58. — Rachil 
lunci tak püvanne Rachel sír fiainak (siratja fiait). 2, 18. 

3) kettős számú birtokát a, a. jelöli, p. o. pitém ajak, pitmem, 
pitmen, pitmá ajakam -ad, -a; pitmá két ajaka; lají láb, lajlem, 
lajlen, lajlá; lajla két lába. tlgy sejtem, hogy pitma ajaka, 's pitma 
két ajaka, mint van lajlá és lajla. i tav pussa pitmá (a ?), covletes 
chanÖtachv tanme 's ő megoyitván két ajakát kezdé tanítani őket, 
5, 2: — inra mos ul nultan . . . ati mai, ton mos tav lajla tusne ma 
soha ne esküdjetek . . . se a' földre, mert az két lába álló helye. 
5, 35. — A' birfokrag nélküli kettős szám i, a' birtokrogos kettős 
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szám pedig a; punsanel tanme Isus lajli pochne tevék Őket Jézus 
két lábához. (15. 30). Itt lajli = két láb, birtokrag nélkül van. 

Az éjszaki vogulban a' tan ~ tav alanyi névnek birtokrago-
sai: tau luá lova, luaná lovai, luagá v. luajá két lova. 

VIII. A' tan ök alanyi névnek egyes és többes számú birto
kát cinel fejezi ki 's azért a' számnak jelölése bizonytalan, p o. 
krech bün, kreká bűne, krekanel bűnök és bűneik; chor kép, chorá 
képe, choranel képök és képeik; naer fejedelem, ur, naerá, naeranel 
urok és uraik; ma föld, ország, (mam, man) maga földje, országa, 
magánéi. — tav krekanelnel multitá tak mirame ö bűneitől mu
latja (szabadítja) maga népét, 1 21. —ul tustan chumle vitmelapet, 
vaj len tan tank choraneltel pel pel'tachtat ne szomorkodjatok 
mint a' képmutatók, mert azok képeik is változnak. 6, 16, — tav 
jurtán ta aset um saknuv oceset, i jochtem latset socho tank naera-
nelne ő társai a' dolgokat látván, nagyon méltatlankodának, selmen-
vén megmondák minduroknak. 18, 31. — lavveset at jonkuchv írod 
pochne, m-t Tonchal menuchv tank magauelne, megparancsoltattak 
nem fordulni Heródeshez, más utón menni magok országukba. 2, 12. 

A' tannak kettős számú birtokát nem találom. 
Az éjszaki vogulban a' tan-unk. birtokragosai így folynak : 

tan luanl lovok,tan luanl lovaik, tíin luaga nekik két lova. 
IX. A' tin (ők ketten) alanyi névnek birtokragosai nem szá

mosan fordulnak elő, p. o. puíchteset tin Samanel megnyilatkozá-
nak kettejök szemei. 9, 30. Isu akilmat jejm sartitesa tin samenan, 
i aku ton lat sunspeset tin samet Jézus megkönyörülvén megdör-
zsölé kettejök szemeit, 's azonnal látának szemeik. 20, 34. Ezen 
példa azt is mutatja egyúttal, hogy a' birtokragok el is maradnak, 
mint: tin samet, a' fin samenan helyett. 

áz éjszaki vogulban a' tén = tin alanyi névnek birtokrago
sai: tén luen kettejök lova, luagen kettejök két lova, luanen kette
jök lov&i. A' tin samenan tehát kettejök szemei; a ' t in samanel 
pedig a' VlII-ban felhozott alakhoz tartozik, ott a' többes szám 
áll kettős szám helyett. 

Egybeállítván a' birtokragokat, a' mellyel? az evangéliumban 
előfordulnak, következő képet kapunk : 

Alany v. Egyes számú Többes számú Kettős sz# 

birtokló birtok birtok birtok 
I. am én samem szemem Samanen szemeim — 
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II. min ketten mi — samenamen kettőnk — 
szemei 

I I I . man mi samov szemünk samenov szemeink — 

IV. nag te samen szemed saman szemeid — 
V. nin ti ketten saman kettőtök — — 

szemei 
VI. nan ti saman szemetök samenan szemeitek — 

VII. tav ő samá, sametá saman szemei sama (a) 
két szeme 

VIII. tin ti ketten — samenan kettőtök — 
szemei 

IX. tan ők saman el szemök samanel szemeik — 
A' kettős szám általában ritkábban fordul elő, helyette gyak

ran a' többes állván. 
29. A' birtokragos szók némi változást is mutatnak. Rende

sen, mint a' példákbul kitetszik, az am és nag birtokragjai mással
hangzó után em és en, mint jeg atya, jeg-em, jeg-en; sam szem, 
sam-em, sam-en. Magánhangzó után közvetlenül, de némelly t-sek 
után nem közvetlenül járulnak a' ragok p. o. síri kard, siriem, 
sirien, sőt e' szó viszonyító ragok előtt is így foly. toncuvt Isus lati 
tavane: punalen nak sirien sipeletane, ton mos isto socho siri al-
mepet siriel cholat akkor Jézus mond neki: tedd a' kardodat a'tok
jába, mert hogy minden kard emelők karddal halnak meg. 26, 52. 
Itt van sirien kardod, siriel karddal. Ellenben ma föl, mai földdel 
5, 35. A' sirieta a' kardja tehát föl sem tetszik: i tat aku olemetnel 
Isus jot kata naritam tak sirietame levetestá 's akkor egy a' Jézus
sal levők közöl kezét kinyújtván, a' maga kardját kihuzá. 26, 51. 
A' puti búza, azt lehetne vélnünk, a' siri szerint veszi föl a' birtok
ragokat, így: putiem, putien, putietá, ámde de 3, 12. putiatá áll. 

A' maganel földjök is meg volt már jegyezve, valamint a' 
magi helylyé is, a' mellyek mutatják, hogy a' ma némelly ragok előtt 
fölveszi az eredeti g-t} mint: menuchv tank maganelne menni or
szágukba 2, 12. am kvalem chosgene kvali lavekti, os nan tavamé 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IX. 4 
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vareslan ölne magi chorochsetne én házam imádkozó háznak mon
datik, de ti azt lakó helyévé tettétek a' zsiványoknak 21, 13. 

30. A' birtokragos szók úgy veszik föl a' viszonyító ragokat, 
mint a' csupasz szók, mit a' felhozott példák is mutatnak. At jore-
am, istobi nag tusén amkvaiem-ne nem vagyok méltó, hogy bemenj 
házamba. 8, 8. chumle i man chuíteptilov mánk arenten chare-
nov-ne a' mint mi is megbecsátjuk adósainknak. 6, 12. kas nan 
varsán titme aku vis charne am tá kaeanemnel akár ti tettétek azt 
«gy kis személynek az én öcseimbül. 25, 46. — Rachil Tunci tak 
püvanne Rachel sír a' maga fiainak (siratja fiait). 2, 18. 

De néha a' birtok- és a' viszonyító rag közt t áll, a' melly 
egyik raghoz"sem tartozik..Lássunk néhány példát: nak pankentel 
ul nulten te fejedre se esküdjél. 5, 36. Itt pank fej, panken fejed; 
az ige pedig l ragot követel, mit az: ati mai nultan a' földre ae es
küdjetek (5,35.) bizonyít; annál fogva csak panken-el kellene. 
Hasonló példa: tont at tachnan kav ali nak lajlentel akkor nem 
érintkezel kőhöz te lábaddal. Lajl láb, lajlen lábad, lajlen-el lábad
dal. — így namentel neveddel stb. — vajlen tan tank choraneltei 
pel peítachtat mert ők a' magok képeivel is változnak. 6. 16; cho-
ranel-el helyett. — chon pali kvaltkti netatel narmechtal a' ki el
válik nejétől hijába. 5, 32. netá a' neje, neta-el a' nejétől; netatel-
ben tehát fölös a' t, ísus chontes attech atne mat unlep cholesme 
nametatel Matpime Jézus talála a' vámszedőhelyen embert, vevé-
vel Mátét. 9, 9. nameta-el helyett. 

Hogy e' t nem a' magánhangzók torlásának mellőzése végett 
van, bizonyítják a'namen-t-el, paken-t-el, choranel-t-el példák. Haj
landó vagyok tehát ezt a' t-t is egynek venni a' határozó t-vel, a9 

melly gyakran a' tav ő alanyi név birtoka jelölésében fordul elő, 
minél fogva azt lehetne gondolnunk, hogy a' határozó t általában 
a' birtokragok kisóretében szeret megjelenni, még pedig vagy a' 
birtokrag előtt (ne-t-a a' neje), vagy utána (panken-t-el fejeddel), 's 
hogy a' nyelvszokás azt ismétli is, ne-í-a-í-el, name-ía-í-el). A' hatá
rozó í-nek a' birtokrag utáni állása a' pojerat az ura, szóbul is vilá
gos; mert pojer úr, pojer-a ura, pojr-a-t (pojer-t-á helyett) az ura. 
tujtestá tak pojerat alen elrejtő as ő urának pénzét. 25, 18. tav po-
jerat laves tavane az ura monda neki. 25, 23. 

Azon t-t másutt is megtaláljuk, p. o. motentag másodszor szó
ban, melly mot más, moten másik, moten-t a' másik, 's ennek ra-
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-gosa moten-t-ag. A' tav ő szó is, az l ragot e' t-vel veszi fel: tava-
i-e\ 5 ugyanazt találjuk a' nakvenf el (magaddal) szóban is, lásd a' 27. 

Nevezetes még a' jántetatel, a' mellyet láss a' szótárban. It t 
háromszor fordul elő a' i, a' mit így fejtek meg. Az elavult j áng . 
hez járulván a' határozó t jáng-t helyett a' szokás jant-et ejt, 's el
felejtvén, hogy ott van már a' határozó, jantet szót képez, ismétel
vén a' t-t. A' jantet-hez az (e)l viszonyító ragot tevén, a' netatel, 
nametatel hasonlóságára jantetatel-t képez. 

31 . A' mutató névmások, mint a' 26. 2. láttuk: 
ti ez tü ez, az, ta-? to az 
tit ez — ton az 

A' ti nem fordul elő az evangéliumban, de rágósai: tig ide, 
tigil innen, tit itt megvannak; összetételekben is szerepel, mint 
ti-mil millyen, ti-cuv annyi. 

A' ia mind magában mind ragos állapotban fordul elő, p. o. 
tá chotel e' nap, azaz ma, tá kavet e' kövek stb. tánel arine oleske, 
ion char asrajnel ennél többre ha van, az az ördögtől (van). 5, 37. 

A' ta sem fordul elő magában ; de ta-t ott, akkor, ta-k úgy, 
tehát. 

A' to az, magában is előfordul, 's ismételve to to azt teszi, mit 
a' magyar ki . . . ki, de többnyire más szóval társul; teles oslem 
to char sat, to chotpen os to kus latne terme gyümölcsöt ki száz, 
ki hatvan, ki meg húsz annyit. 13, 8. — To char némely, to mat 
néhol, to sam némelly szem. 

Rágósai tov oda, tovul, tóul onnan; to-cho és íiku tocho így. 
A' to-ma nem az, lásd 26. 2. 

A' tit és tön úgy veszik föl a' viszonyító ragokat, mint a' kö
zönséges névszók, p. o. titme ezt, titet ezek, titetme ezeket; tont 
akkor, tehát, tonet azok,tonetel azokkal. 

A' tont (bár ragos alak) al' viszonyít^val társul, így: tontal 'a 
jelent addig. 

Ide tartozik a' tenanki = tá-nan-ki ez az, az az, mutató név
más is, Ennek első tagja te (tá) világos; utolsója alkalmasint azon 
k (ki), melly a' személyi vagy alanyi névmásokat nyomosítja, am-k? 

az éj szakiban ám-ki magam, nak, (nan-k) az éj szakiban náng-k 
magad stb. Hát középsőjét, a' nan-t nem vehetnők-e azonosnak av
val a' nen} nön-nel, a' melly a> magyar en-nen, ten-nen, ön-nön 
«zókban fordul el ? 

4* 
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32. A\kérdö és visszamutató névmások: 
chon ki nar és ne mi 
chot ki mat mi 
chu ki. 

A' chon ki magában is áll: ehon vatá joehti permelachv, ton. 
permé a' kinek ereje jut (van) tűrni, az tűrjön. 29, 12. 

Ismeretesebb rágósai: chonme kit, chonel kivel, chonag kinek.. 
Hogy több rágósai nem fordulnak elő, a' chot-char teszi, melly na
gyon szerepel. 

A' cho képzővel lesz choncho által, úgy. 
Az ati nem szóval; ati chon azt teszi, hogy senki. 
Nar mi felveszi a' viszonyi ragokat, p. o. narel mivel ? narne 

minek ? stb. Ati-nar semmi; nar mos miért ? 
Ne mi, nem igen veszi föl a' viszonyi ragokat, ámbár m agá

ban is áll, p. o. ne asen oli patem minane mi dolgod van esve ne
künk (mi dolgod van velünk) ? 8, 29. 

Mintegy összetételek: ne-sir millyen, ne-vojp millyen, ne-cuv 
mennyi, mekkora. 

A' chot ki, melly magában is ál!, mint: zakont chot pimetp© 
jáninuv a' törvényben melly parancs legnagyobb ? 

A' char szó társulván hozzá, lesz chot-char a' ki, visszamuta-
tóvá, p. o. aul naerach jorti gorcicnoj tajmne, chotcharme elem-
choles vim rovtestá tak kanetat, chotchar kas vis sochen tajmnel 
a' mennyország hasonlít mustármaghoz, a' mellyet az ember vévén 
elvetette a' maga földjében, a' melly akár legkisebb minden mag
nál. 13, 31. 32. 

A' t e l viszonyító ragokkal lesz: chot-t hol, chot-e hová, chot-el 
honnan; az al' viszonyszóval lesz chotal' kire, mire, hova felé. A' 
szótárban a' chot ki, meg chot hol, két szó gyanánt állanak; de 
azok egy szó, 's a' chot f hol ? minden bizonynyal chot-t helyett áll. 
Mert valamint az evangeliomban onch putt — szúrokkatlanban (10,; 
28.) megvan, úgy mindenütt chott hol-nak is kellene állania. Lehet 
azomban, hogy a'nyelv a'kettős mássalhangzókat nem szereti kiej
teni, a' minthogyonto-lovtizenegy ontol-lov helyett van: de a'gram
matika kénytelen azokat elismerni és megtartani, a' hol a' szó követeli. 

Mat mi, magában nem igen fordul elő. Az ismeretlen er tag
gal lesz mater melly, aku mater egy valamelly, valaki; ag viszo-
nyiraggal materag valamellynek. Chonag eseplianel elemcholeset 
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anem, elemcholes püvme ? Tan lavset: aku materét Joan perne pu-
nepi, mot charet Ilii, os to eharet Jeremii amne aku materag naj-
tetnel kinek tartanak az emberek engem, az ember fiját? Azok 
mondának: némellyek János keresztelőnek, mások Xlyésnek, meg 
mások Jeremiásnak vagy egyvalakinek a' prófetákbul. 16, 13. 14. 

Összetétel mai-sír miféle. 
Chu- — ho- magában nem áll, de ragosa chu-n mikor, midőn, 

hol, chumle pedig összetétel — chu és mii. 
33. Névmással és számnévvel közös természetű a' mot más, 

mellynek származéka moten másik ; moten moten azt teszi: egyik, 
másik. 

Mot-it másod, motentag másodszor, motent-H mas külömben 
számnévi képzőkkel vannak. 

Mot-av eddigelé ismeretlen raggal jelenkezik, melly a' birtokra
got elfogadja, p. o. motavanel másai. Lásd a' Szótárt. 

V i s z o n y s z ó k . 

33. A' viszonyszók kiváló szerepüek a' mi nyelveinkben ; 
nagy számmal is vannak. A' kondai vogul evangeliomban követ
kezőket találom: 
aí csak összetételekben; l'aí ellen 
el el noch fel 
os meg, és (nu- nál ?) 
keur bél num fel 
kvan ki sar első 
ckal köz tari iránt 
jat köz tarmel rajt 
jej utó pal fél 
j ol al pari vissza 
jol utó poch oldal 
jortel vei (jort társ) mant mantem alatt 
jot vei, együtt mont kor 
ju be ; hon mos ért 
lach szél mos -ig 
lat kor 

Legtöbbje viszonyító ragokat vesz föl a' 
ehott hol ? chote hová chotel honnan kérdésre: 
«1 el ele elé elöl elől 
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ose mege 
osne mégis 
keurne belé 
kvane kivé 
chalne közzé 
jatne középre 

jole alá, meg 

keurnel belől, bői 
kvanel kivül 
(chalnel?) 

os meg 

keurt ben 
kvan ki 
cbalt között 
jatt közepett ' . 
jejt után 
jol al 
jolt utóján 
jortel vei (társsal) 
jot vei 
jun ben 
(lacb köz, kör) 
lat kor 
laít ellen 
noch fen 
(nu nyi;) nut nál 
numen fen 
sar első 
tari ellen 
tarmelt rajta 
palt nál 
pari vissza, meg 
pocht oldalt, nál, 
mant, mantem alatt, 

közben, 
mont most, kor 
mos ért 
mos -ig, tovább 

34. Most sorra veszszük azokat. 
1) dl' csak összetételekben fordul elő más viszonyítókkal és 

névmásokkal, mint: el-al előfelé, jol-al' lefelé; chot-ar kire, mire, 
liovafelé; tont-aí addig. — Az éjszaki vogülban ál fel(é) és föl *) 
ott mind magában mind összetételekben divatozik. 

2) el el; elt előtt (csak birtokragokkal), elé elé, elöl elől, elnen 

juv belé, meg 
lachve széllyel 
lat ne 

noncho felé, fel 
nuv elébb 

targe ellenében 
tarmeloe rejá 
palne és pali felé 

pochne hoz 

numel felől 

palnel felől 

pochnel tői 

montel 

mose 

*) Meg kell-e jegyezni, hogy a' magyarban fel a1 fél, oldal, vogul pa£, 
poal szóbul, föl pedig a' fö szóbul való ? 4 
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az előtt. Az igével ele azonos szerepű a' magyar el -vei, p. o. ele 
ménen amnanel el-menj én tőlem, asrajt ele ketan ördögöket űzze
tek el. Az éle a' rínv fokozóval lesz elenuv elébb. 

elöl elől, elölső (most első), még pedig azon kettős jelentésben^ 
a' mellyel a'magyar is jár, hogy innenvalót és túlvalót teszen. Mert 
azt mondván : jöjj elé, &zX akarom, hogy a' megszólított ember fe
lém jöjjön; azt mondván : menj el, azt akarom, hogy ne felém ha
nem tőlem elmenjen. Inaen erdő —• elv = erdőn túl; havas-el föld 
a! havason túli föld. Vogulban is elöl chotel első nap, hétfő, elöl püv 
első fiú; elöl char első valaki; elöl . . . motit első . . . másik, p. o. 
ton mos elöl charme jachstachv pümtitá, os motit charme ereptachv 
azért az elsőt (egyiket) gyűlölni, de a' másikat szeretni fogja. — elolt 
elsőben, kinsan vos elolt torem naerlach keressétek csak elsőbben 
isten országát. — at kvalen tovul, ton mose, chun elöl ligen pal 
kvane miglen nem mégy ki onnan addig, hogy az utolsó félpénzt 
ki nem adod. — ton chotelnel elöl azon naptul fogva. 

elnen hajdan, előbb, nan choleslan, isto elnen latem oli t ik 
hallottátok, hogy előbb, hajdan; mondva van. 

Hogy a' vogul el igazán elsőt és túlsót jelent, mutatja az el-ma 
túlsó, idegen föld, el-ma char idegen földbeli, utazó; mutatja az el-h 
származék, melly túlsót jelent, mint: el-k torem túlsó világ. 

Leggyakrabban a' pal fél viszonyítóval együtt fordul elő : 
el-pal el-fél, elfel-é, el-palt előtt, el-palne elé, el-palnel elől, (el-
felől). Ezen el-pal veszi föl a' birtokragokat is : elem-palt előttem, 
élen-palt előtted, élt-palt, elta-palt előtte; elan-palt előttetek, elanél-
palt előttök, de eltd-palanélt is. 

Úgy látsz'k élt előtt is*fölveszi a' birtokragokat, így eltem-palt 
előttem, elten-palt előtted, elta-palt előtte; elten-palent is előtted. 

3) os, az éjszakiban as sőt s is, azonosnak vehető a' magyar 
es, 's; és szóval, de inkább mondat-viszonyító, mint szó-viszonyító. 
Jelentése : és, meg, megint, de. Példák: chotchar püv Davidne, os 
Dávid püv Avraamne a' ki fija Dávidnak, és (de) Dávid íija Ábra
hámnak, i os jole varetestá és mégint eltagadá. amnane karech 
pernél puneltachtuchv nagnanel, nag ps jejsen am pochemne né
kem kell keresztelkednem általad, te meg jöttél én hozzám. 

Két raggal is fordul elő : os-e és os-ne, ose pel latam nanan e 
mege is mondom nektek. — osne tonuch manane karech mégis 
tanú kell nekünk. 
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4) keur bél. A' kondai vogulban kacher (kaher) méh, has; az 
éjszakiban kaher, keher. Ennek torokhangja (eh, (h) u-vá levén 
keur viszonyító támad mind a' két nyelvjárásban; mint a' magyar 
bél szóbul a' be, ben, bői, belől viszonyító lesz. Tehát keurt ben, 
keurne belé, keurnel bői, belől. 

A' keur a' birtokragokat is fölveszi, így: keurem, keuren, keura 
és keureüi bennem, benned, benne; (keurov nem fordul elő), keuran 
bennetek, beletök, keurenan beleitek, belsőitek, keuranel bennök, 
belök. 

A' birtokragos viszonyítok ismét viszonyító ragokat vesznek 
fel, mint azt különösen a' pal szónál fogjuk látni * p. o. keurenant 
lieemeriel i chajerlane asel tagle belseitekben képmutatással és 
rosszasággal (vagytok) teli. os tan numseset keuranelt de ők gon
dolák magokban. 

5) kvan ki. A' magyar kül-ső, kil-ső (mert ezt is nagyon sok
szor lehet hallani) bizonyítja, hogy a' vogulban is kva, éjszaki vo
gulban kvo a' tő = kü ; tehát kva-n, kvo-n — kü-n, kva-ne, kvo-ne 
= ki (a' régi nyelvben: szám kivé == számkivetni), kva-nel, kvo-
nel = kivül, küel, kiil. I kvane kvalem Sak íunces 's kikelvén 
(kimenvén) nagyon síra. 26, 75. —• chotcharet kvanel susne cuvt 
choremenet a' mellyek kívülről nézéskor szépek. 23, 27. 

Ez is a' pal szóval társul; tehát kvanpal külső (kifél). listilan 
sochen anet kvanpalme megtisztítják minden pohárnak külsejét. 
23,25. 

6) chal köz; chalt között, cbalne közzé, (chalnel közöl); érde
kesek a' sam chalt — szem közt; ton chalt = a' közben, mert azo
nosak a' magyar szólásokkal. 

Fölveszi a' birtokragokat, a' mellyekkel megvannak: chalov 
közünk, chalan közetek ; chalanel közök. 

1) jat közép. De talán inkább tárgyi, mintsem viszonyító név 
az. Jatne középre, jatt közepeit. Birtokragosan nem fordul elő az 
evangéliumban. 

8) jej utó, az éjszaki vogulban juj, a' ho l^y í na égett, juje 
megé, jujl megöl. A' viszonyi ragok közöl csak t fordul elő a' jej-vel, 
ebben jejt. Birtokragosai jejm utánam, megettem, jejn megetted, 's 
jejtem, jejten, jejtci. Azomban ezek mind a' pal fél szóval társulnak, 
's a' birtokragok hol egyikhez, hol másikhoz, hol mind a' kettőhöz 
ragadnak, p. o.jejmpalf utánam, de jejtapalemt és jejtémpalemi is•• 
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jejtapalovt utánunk; így jejtenpalent utánad ; jejtapalt és jejtapale-
tat utána. 

9) jol al, jole alá, jol-af lefelé. A? jole nemcsak alá, hanem el 
és meg jelentéssel is jár, mint: jole vojles alászállott (8, 1.) : jole 
erkelesanel tanne letartóztaták őket (19, 13.); jole tuncpam meg
állván (20, 22.); jole alesanel tanme megölék őket (22, 6.) stb. — 
Származéka jolech 's ragosa jolchag is alá-t jelent, p. o. jolech eha-
luchv aláásni. 

A ' jo l is pal szóval szeret társulni, tehát jol-pal al-fél, alatti, 
mint: erch jolpal elemcholes hatalom alatti ember (8, 9.). Ezen jol-
pal lesz azután viszonyítóvá: jolpalt alatt, jolpalne alá, jolpalnel 
alól, a' melly a' birtokragokat fölveszi ugyan azon módon, a' mely-
lyet már ismerünk, minél fogva jolpaltem és jolempalt = alat
tam stb. 

Más összetételekben is szerepel a'jol, mint jol naer alfejede-
lem, al-világ fejedelme ; jol ma alföld, alvilág; jol torem is alvilág. 

10) jol utó; ebbül tudtomra, c&ak.jolt utójára van az evangé
liumban ; 

jol char utolsó, elöl ehar első ; 
jol as utolsó dolog. 
lí.jort társ, jortel társsal, és mint viszonyító vei; birtokra

gokkal : jortelem velem, jortelm veled, jorteld vele. Ez utolsónak 
több alakja fordul elő, mint jortelat és jortelatd vele; jortelanel 
velők. 

12) ju be, meg. Ennek két viszonyítója van meg: jun ben 
hon, és ]uv bele, mege, meg, p, o. chus am paltem jun kuji egy 
szolga nálam ben (hon) fekszik. 8. 6: — juv jochtem megjővén, 
visszajővén ; verbíudme jun naltilan a' tevét benyelitek. 

13) jot vei, mibül jotd vele, ésjotov velünk. Emmanuil, nar 
chaschti: man jotov torem Emmanuél, mi jelenti: mi velünk isten. 

14) lach világ, környék, vidék; az éj szaki ban lah, loag. Ab-
bul van lachve széllyel, világgá. 

15. lat kor, idő; latne annyi. Talán nemis számítható a' vi
szonyszókhoz. 

16. XaX. A tő-szó nem fordul elő, de ragosa l'al't ellen-t teszen; 
birtokragokkal: Tal'tem ellenem, l'al'ten ellened, TaTtd ellene, ehon 
am jortelem atim, ton char am laTtem a' ki én velem nincsen, az én 
ellenem (van). — Származéka TaVch (v. ö. jol, jolech). 
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17) noch, az éj szakiban nong fen. Ebbttl való noncho fel, fölé, 
noncho jaltne föltámadás. Noch-pel felesen, máris, nagyon ; nonchaT 
fölfelé, feljebb; nonchal'pattilem. feljebbre ejtem. 

18) nu. A.tő-szó nem fordul elő, de rágósai megvannak: úutf 

és úuv. A' úut mindenkor birtokraggal van, így úuta nála, magá
ban, lásd a' szótárt. A'^ríuv pedig, szerintem, a' tnlaj donságnevek 
fokozója. Lásd a' szótárban is, a' hol a' nute és úuv szókat két kü
lön szó gyanánt adtam elő. 

19) num felső, mimen fen, numel felől, p. o. num sut felső biró; 
suj numen chlolves szó hallatszik fent; numel jole mos felülről 
aláig. 

Gyakori a' pal szóval társulása, tehát: numpal felső; numpalt 
felett, 's ez veszi föl a' birtokragokat a' szokott módon, így : num-
paltem és numempalt felettem ; numtapalant felettök. 

20) sar. Az éjszaki vogulban elsőt jelent; az evangéliumban 
sare = ele van meg belőle, mint: tan sare menemanel jejpalt azok
nak elmentök után. D, 7. 

21. tari ellen, iránt, nerep char tari ul nere a' haragos ellen 
ne haragudjál. 

Azon i végűek közé tartozik (1. 21.), a'mellyek a'ragok előtt 
visszaveszik az elveszett g-t; tehát targe ellenre, ellenében, külön ;, 
targem, targen ellenem, ellened. E' viszonyszó nel ragu névszókat 
követel, mint: toremnel targe istenen kivül. Igeszóval azt teszi, hogy 
külön; targe vovelam külön híván; targe tunepam nagnanel külön 
állok tőled == elállók tőled. 

22) tarmel reá; tarmelt rajta, tarmelne reája; tarmeleii, tarme-
len} tarmela és tarmeleta rajtam stb. 

V^ 23) pal fél, oldal, leggyakoriabb használatú viszonyszó, mert,, 
mint láttuk, más viszonyszókhoz is társul. Magában palt félen, nál, 
palne felé, hoz, palnel félő), tői; paltem, palten, palta nálam, nálad, 
nála ; paltov nálunk, paltan nálatok, paltanel nálok. — De pali felé, 
is gyakori, mindannyiszor igével, mint: pali punsem felnyitván, 
pali latuchv feljelenteni stb. 

Ismerjük az el-pal előfél, elpalt előtt, elpalue elébe, elpalnel 
elől; jolpal al-fél, alsó stb. jejpal utófél, utolsó stb. kvanpal külfél,. 
külső stb. 

24) pari vissza, meg. Minthogy csak igékkel fordul elő, nem 
név-viszonyító, hanem igeviszonyító, p. o. Isus laves tavane pari 
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Jézus monda neki vissza; pari numelmatem meggondolván, meg
bánván ; pari jochtem megjővén. 

25) poch oldal, az éj szakiban poag, póg. Mint viszonyító : pockt 
oldalt, -nál, pochne oldalra, -hoz, pochnel oldalrul, tói; továbbá, 
birtokragosan : pochem oldalom, pochemne oldalomra, hozzám; po-
chen oldalod, pochenne oldalodra, hozzád; pociid oldala, pochane ol
dalára, hozzá, mi leggyakrabban előfordul az evangéliumban; p. o. 
vatge tuncelmantam tav pochane asraj laves közel állván ő hozzája 
az ördög monda. 

26) mant alatt, közben, mellett, azomban; tehát név-és ige-
szó-viszönyító. Tő-szója ismeretlen előttem. Jordán mant V Jordán 
mellett, v. mentében? Isus jomi ton ma mant Jézus jő azon hely 
felé; aku sam chalt olnen mant szemközt létedben, léted alatt; nag 
picelanen mant böjtölésedkor; ton mant azomban stb. 

A' mantem nemcsak igeszó, hanem mondatviszonyító is; en
nek m ragja azért érthetetlen, mert a' tő-szót nem értem. 

27) mont kor, idő. Ennek tő-szója is ismeretlen. Mint viszo-
nyitó montel tul-fogva, p. o. tigil montel ettül fogva ; visne montel 
kis koromtul fogva. 

28) mos ért, az éjszakiban maos, mos mód, azután szerint, sam 
mos sam szemért szem ; ton mos azért, nar mos miért stb. ammosem} 

nag mosen én érettem, te éretted; tan mosanel órettök, miattok, fe-
lőlök. tan mosanel tav lati rólok beszéli ő. 

29) mos vég, -ig, az éjszakiban maos, mos vég; — mos . . . at 
soha; többnyire ragosanmose, mint: tonmoseaddig; sochentochem 
Avraamnel Dávid mose nilekujplov tochem minden nemzetség 
Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség. 

I g e h a t á r o z ó k és m o n d a t v i s z o n y í t ó k . 

37. A' viszanyszókhoz legközelebb állanak az igehatározók és 
mondat viszonyítok (conjunctio). Sok viszonyszó az igével társulván 
nemcsak a' névszót hanem az igeszót is viszonyítja; illyenek a' ma
gyarban be ; ki, meg, fel stb. mint: elmenni, bemenni, kimenni; meg
jönni, felmenni. A' régi magyar nyelv az illető ragjával fűzte össze a' 
viszonyszót az igével, így belé-menni, kive-menni, mege-jönni: a' vo
gul nyelv most is úgy teszen, midőn azt mondja: ele ménen amna-
nel menj el tőlem ; at kvalan tovul ton mos, chun elöl ligen pal 
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kvane miglen nem mégy ki onnan addig, hogy az utolsó fólpénzt 
kiadod. 

Az idetartozó, szók, az ismeretes viszonyszókon kívül, vagy 
más szóktul származnak, vagy eredetiek, legalább látszólag. 

S z á r m a z o t t a k : 

erén vájjon,nemde,tulajdonképen akarsz-e? vajlentndniillik, mert, 
tulajdonképen tudod; kas akár, tulajdonképen kedv, akarat; saris 
bizony, jángis nagyon, tarvitenis nehezen, 

motentsi ktílömben, a' mellyek s rag által válnak igehatá
rozókká. 

így az ag rag is, mint motentag másodszor, churmentag har
madszor, tulmechag titkon stb. 

A' helyet, időt, módot jelentők számnevek és névmások rá
gósai, mint: akvat együtt, akvane együvé, chun mikor, atichun 
soha, chumle miképen, toncuvt akkor, ton mant azomban, tov oda, 
tóul onnan, tocho és tont úgy, tig ide, tigil innen. 

E r e d e t i e k : 

Ezeket betűsorban hozom föl, a' mondatbeli külömböző sze
repökre való tekintet nélkül. 

ale majd 
an ím, most 
at nem 
atim nincs, a' melly tulajdonképen névszó, mint a' magyar, 

\mert a' többe3 képzőt is fölveszi, atimet nincsenek, p. o. Rachil 
tón ci tak püvanne, ton mos tan atimet Ráhel siratja fiait, mert azok 
nincsenek. 

amne vagy 
inra örökké, mindég való; inat nem. ISFem tudom, in-ra, in-at 

tagokra elemezhetők-e ? 's vájjon egybevethetők-e a' magyar in-
nel ezekben : in-sóg, in-cs, n-in-cs ? 

isto hogy orosz, 's az oroszt még abban is követi, hogy az 
igét a' múlt időben veszi magához, holott csak jelen idő kellene. 
Urchatan michv torem mos clioloch sam chalt, ton mos istobi tan 
nanen usanel őrizkedjetek alamizsnát adni a' nép szeme előtt, azért 
hogy titeket láttak (lássanak helyett). 
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os de, és 
ul ne 
ke, che ha, melly az illető szóhoz ragad, sőt belé is olvad az 

igébe, lásd a' 100. 
choce ámbár, ehocetag azért 
jerte mindjárt 

> ne még 
sak nagyon 
pel is 
vinct, a' mellynek értelmét nehéz kivennem, lásd a' szótár

ban ; valamint azt sem tudom, micsoda szóbul való. 
vos hadd. 

I g e s z ó. 

37. Az igetöket úgy kapjuk ki, ha elválasztjuk azoktul ar 

névi mód chv képzőjét, melly rendesen a vagy u magánhangzóval 
jár (achv, uchv) hozzájok. 

E r e d e t i i g e t ő k . 

38. u, u-chv lát, tud; jej j ő ; te e', eszik; tu béraegyen ; mi 
ád ; vi vi', viszen. Ezek legegyszerüebbek; közvetlenül veszik ma
gokhoz a' képzőket, de nem az alanyi személyragokat; mi és vi 
hangzó változással is járnak, mint látni fogjuk. 
aj i', iszik pil fél 
kuj fekszik pel változik 
nej, neg köt — 
taj szabad, lehet chan ragad 
vaj lát pun leteszen 

—- men megyén, mén 
pak szenved — 
voch, vonch üt, szegez os, onc bír,- tart 
rách (rák) esik az eső kis, kins kér, keres 
sag sző chas, chanc ismer, tud 

• — Tus, nme sír 
al öl sus, suns néz 
ol val, lenni sos omlik 
kval kél tus, tunö áll 
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chal ás 
chol vész, hal, 
chol hall 
jal megyén, jár 
jol kér 
óul esküszik 
tel születik 
tul kerül, fut 

; tul vészen, lop 
tul befogad 
kit kérd 
chot, chont, talál, lát 
lat mond, szól 
not segít 
sat imád 
set fojt 
rat ver 
ret csal 
tat hoz 
pat esik 
vat gyűjt 
(mat nyugszik) 

lav mond 
nov mozog 
vov hí, híni 
puv fog 

jom jő, megyén 
(num gondol) 
ram elás, temet 

vojl leszáll 
taul telik 
nejl, negl látszik 
urel arat 
jorl szegényül van 
sagr vág 

pos csúfol 
pus, puns nyit 
mas ölt, öltözik 

er kell 
ur őrz, vár 
nir nyő, szakít 
nur akar 
var csinál 
at szed 
ket küld 
cagt örül 
rocht retten 
urt oszt 
lochs hal, meghal 
paks álmélkodik 

chang hág 
jonch fordul 
vonch, voch üt 
tanch akar 
onc, os bir 
kinc fölserken 
kins, kis kér, keres 
Tunc, lus sír 
chans ír 
chaiíc tud, ismer 
uns általmegyen 
suns, sus néz 
tunc, tus áll 
pons végez 
puns, pus nyit 

unt, unl ül 
junt varr, ölt 
vant vezet 
chart húz 
just jutalmaz 
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—• list tisztít 
ojt old, feslik rast vet 
chajt fut muct kínoz 
tujt titkol, rejt chosg imádkozik 
acht gyűjt cisg kiált, sivít 
agt hiszen posch vádol 
jocht ikt-, jut — 
locht kopog alm emel 
úalt nyel perm szenved 
nult megtér 

A' kvanmit megfog, bajosan eredeti ige, de származását nem h 
sejthetem. 

S z á r m a z o t t i g e t ö k . 

39. Ezek származnak névszóktul és igeszóktul. 

N é v s z ó k t u l l e s z n e k : 

1) l képző által: akilim könyör, akiliml könyörül 
amp eb, ampel ebnek tart, csúfol 
erek erő, hatalom, erkel erőtet 
erm tetszés, ermil tetszik 
(orm íz ?) ormel ízlel 
karech kellő, karechl kell, szükségei 
chajer rossz, álnok, chajer 1 paráználkodik 
chus szolga, chusl szolgál 
jor tisztelet, jorel tisztel 
jov morzsa, jövel morzsolódik, romlik 
(curcim öröm), curciml örvend 
sum hang, suml hangzik 
siv restség, sivel restéi, megvet 
tep tévedés, tepl téved 
tonueh tanú, tonuchl tanúi, tanúskodik 
pac csók, köszöntés, pacel csókol, köszönt 
pis, pic böjt, picel böjtöl 

A' magyarban is l képző által lesznek névszókbul igék, mint: 
gond, gondol; böjt, böjtöl, szolga, szolgál stb. 

2) t képző által, mint: 
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as dolog, ast dolgozik 
lig, lich szög, szálka, liclit szögez 
nam név, namt nevez 
sim harag, szív, simt haragszik 
suj szó, hír, sújt szól, hirdet 
sutn hang, hír, sumt hangoztat, hirdet 

tas kész, áru, tast készít 
tus baj, tust bájol, aggódik 
pas fény, pást fénylik. 

Ezen t által nemcsak eredeti, hanem igéktől származott név-
szóktul is lesznek igék, mint: 

al öl, alp ölő, alpt mint ölő teszek, ölök 
er kell, erp szeretet, erpt szeret 
choltil gyakran öl, choltilap ölő, choltilapt öl 
ehul't hagy, chuítep hagyó, maradó, chul'tept maraszt, hagy 
jalt éled, jáltep éledő, gyógyuló, jáltept gyógyít 
pusmel gyógyul, egésszé lesz, pxi§melap egészséges, pusme-

lapt gyógyít 
A' magyarban z felel meg a' t képzőnek, mint: név, nevez; 

szög, szögez stb. 
2) m képző által leginkább tulajdonságnevekbül lesznek igék, 

mint: jani nagy, janim nő, ml rossz fuíein rosszá lesz, pus ép pusem 
épül, nogre erős riogrim erősödik, sav sok savim sokasodik, vat kö
zel vatem közeledik. 

Dolognevekbül is, mint et est, etm, elem esteledik. Néha az 
m képzőhöz l is járul, mint vot szél voteml szól fúj ,• vagy l meg t 
járulnak hozzá, mint agem beteg agmelt beteggé lesz, beteg ő. 

4) Ritkább képzők acM, echl, lacht, alecht, alt vagy lalt mint: 
ulm álom, ulmiacht álomban megjelen neki, álmodik; najt 

bűvész, prófétai najtechl prédikál,' entep öv, enteptalecht övedzik*) 
chont had, chontlacht hadakozik; chotel nap, napfény, chotlalt vi
lágosodik ; et est, etlalt esteledik. 

5) Néha i képző is alkot igét névszóbul, mint lil lélek, üli föl
éled ; chum ember, férfi, chumi férjhez megyén. Ezen i képző le
het az ulmiacht szóban is az acht képző előtt. 

*) Az entep öv szó tulajdonképen igéből lett névszó, ent mint junt ölt, 
varr jelentésű lévén. Entep tehát öltő, öv, melly a' t képzővel entept igét képez, 
a' melly azután l(al) és cht új képzőket vészen föl. 
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6) Némelly névszó mint igeszó is divatozik, p. o. eri ének, és 
énekel, mert az erg igében a' g az i-ből lett, mint látni fogjuk 
(vesd össze a' 22.) ; eserm szégyen, eserm (bár szenvedő képzővel 
esermov) szégyenkezik;' oöi harag és háborodik; Tus sírás és sír, 
sal villám és villámok. 

40. Igeszókbul lesznek új igék : 
1) t képző által, a' melly 
a) berható jelentésű igékbül kihatókat képez, mint: eserem 

szégyenkezik, eseremt szégyenít 
kval kél, kvalt kelt 
chol hal vész, eholt veszt 
janim nő, jánimt nevel 
joncb fordul, joncht fordít 
TuTem rosszá lesz, Memt rosszá tesz, káromkodik 
nejl látszik, nejlt mutat 
taul telik, tault tölt 
tel születik, telt szül 
tus áll, tust állat, állít 
pat esik, patt ejt 
manem szakad, manemt szakít 
mas öltözik, mást öltöztet 
mul múlik, múlt mulat. * 
Ide való az amert merít, ha amer merül. 
b) Kiható jelentésüekbül tétető igéket képez, mint .* 
aj iszik, ajt itat 
te eszik, tit étet 
ret csal, retet csalat 
sun§ néz, sunst nézet, láttat 
nul esküszik, nult esket. 
e) Képzős vagy származott igékhez is járul, azokat is kiha-

tókká tévén, mint: chas tud, chas-ch tudatik, chas-ch-t tudat, is
mertet. Különösen az l képzővel származott igék veszik föl a' t-t, 
mint tutel bémegyen, tutelt márt; így magyarázható a' lavelt mond 
igét/mellynek egyszerű tője lav mond. 

Jegyzet. Néha a' t képző nem látszik kiható jelentésűnek, 
mint: jom jő, megyén, jomit lép, jomlit jár. Ide tartoznak az agmelt 
betegl, és jejmtelt lesz (jejmt lesz) igék is. 

Hogy a' t képző a' magyarban is kihatóvá teszi a' benható 
KTELVT, KÖZLEMÉNYEK. 5 
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igét, e' példákbul is látjuk: telik (taul) tölt (tault), vész, vesz 
(chol) veszt (cholt), múl-ik (mul) múl-at (múlt) stb. 

2) l (al, el, il) képző az igének jelentését gyakorítóvá, tar
tóssá teszi, mint: 
amert merít, amertal merítget jejmt le3z, jejmtel gyakran lesz 
ut ül, utel üldögél jecbt vág, jechtel vagdal 
kit küld, kitil küldöz sat áld, satil áldoz 
chas tud, chasl ért suns néz, sunsil nézeget 
ebolt költ, choltil költöget tat hoz, tatil hozogat 
chol elvész, cholil, cholel vesz perm szenved, perméi tür. 

Ide tartoznék az al = öl igétől származott alisl fogdos, öldös 
is, a- mellyben a' gyakorító l-t más képző előzi meg. 

Az al, lal (el, lel) ugyanazon jelentésű az előbbivel, mint; ol 
van (val), olilal gyakran van; chont talál, chontilal találgat; cholt 
nyilvánít, choltilal nyilvám'tgat; pil fél, pilel ijedez; mig (mi) ád, 
miglal addogat. 

A? puntlalve tétetik, tevődik, alkalmasint punktlalve helyett 
van, mellynek egyszerű tője pun tesz, a' mitül punkt (lásd 41. y) 
tevődik; ehhöz járult lal gyakorító egy új szenvedő képzővel (lásd 
41 . «). ton mos jálpel oroch puntlalve jálpel teremne azért új bor 
tevődik új edénybe 9, 17. — A' taulelavle ebben: sochen chotel 
taulolavle tak asetne minden nap elégíttessék ki, elégedjék meg, a 
maga dolgaival (6, 34), úgy hiszem, tavlelalve helyett van. 

Kiható jelentést is ád, mint tepl téved, tepl al kísért, té-
vesztget. 

A' tiglel repül talán a' tig (szárny ?) tigl (szárnyal?)-tői való, 
így tigl-el. 

Képzős igékhez is jár, mint: mas ölt, maá-kat öltözik, mas-
kat-il öltözködik. 

A'magyar hurczol (vogulban chart = hurcz), visel, szaglál 
(szagol egyszer), számlál (számol) stb. azt mutatják, hogy l, l—l 
nálunk is gyakorító jelentésű. 

3) nt (ant, ent) képző, úgy látszik, ellenkezője az előbbinek, 
mint: ol van, olent egyszer van, p. o. tit olentan i chosgan am 
jortelem itt legyetek (most) 's imádkozzatok én velem 26, 38. hol
ott olilal = gyakran van, szokott lenni; alm emel, alment viszen ; 
chol hal, cholent meghal; jált éled, jáltent föléled; jej jő, jejent 
mostjő; jol kér, jolent most kér; jom jő, joment egyszer jő ; lat 
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beszéli, szól, latent megszólal; licht szögez, lichtent niegszogez; 
vojl »záll, vojlent leszáll, maj (mi) ád, majant egyszer ád; vatem 
közeledik, vatmant közelít. 

Ide tartozik az ueint lát, tud ige, mellynek egyszerű tője u 
lát, tud, a' mellyhez c és int képzők járultak (mint a' magyar ácso
rog nyilván á/Z-csorogbul való), atichun tit at uöintoves Izrailt soha 
ez nem tapasztaltatott Izraelben. 9, 33. 

A' nyomint, érint, legyint félék bizonyítják, hogy hasonló 
képző hasonló jelentéssel jár a' magyarban is. 

4) s képző nem nagyon változtatja a' jelentést; mint: ket 
küld, kets szokott küldeni ? tav ketsi rách sar charet i chajer cha-
ret tarmelne ő küld esőt igazakra és hamisakra 5, 45. — jol kér, 
joles egyszer kér ? am amk arentem nagnane lasteslem socho, ton 
mos isto nag joleseslen anem én a' magam követelését neked elen
gedtem mind, mert hogy te engemet kértél. 18,23. —jom jő, jomes 
megyén, j ő ; tin ton lat chulpet churteptam jomesesi tav jejpalt ők 
azonnal a' hálókat (ott) hagyván ménének ő utána 4, 20. — junt 
varr, junts varr; chotcharet juntseset tank chulpanel a' kik varr
ják vala hálójikat 4, 21. — üst tisztít, lista u. a. nuran erén, man 
tov ménem listsenov akarod-e mi odamenvén kitisztítsuk? 13, 28. 

A' num-s gondol, emlékezik, hasonlóképen ide tartozik, mert 
aJ numlecht ért, numelmat gondolkodik, emlékezik, a' num igető 
teszik föl. 

5) p képző is alig érezhető változást okoz, mint; kit kérd, 
kitép kérd; tunc áll, tunöep állapodik, i tunepes ton mai, chott öles 
apüv és megállapodék azon belyen a' hol vala a' gyermek. 2, 9 ; 
— §agr vág, Sagrep vág, chun jomas pal katen kujtitá nagen, 
sagrepalen ele ha jobb fél kezed kisért téged, vágd el. 5, 30 ; maj 
(mi) ád, majep ád, chon oli timil choles, chotchar, chun tav püvá* 
voveli tavanel nan, majepitá tavamé kavel kicsoda ollyan ember, a' 
ki, midőn ő fija kér tőle kenyeret, megajándékozza azt kővel ? 7, 9. 
Hogy a'majep ugyanazon jelentésű az egyszerű igetővel, a'követke-
zőkbül látjuk: i chun voveli chul, migta tavamé pupichurel 's ha kér 
halat megajándékozza azt kígyóval 7, 10. A' majepitá és migtá *) 

*) A fordításban az ajándékoz igét azért veszem ád helyett, mert vogu« 
ban az ád ige a' személyt, kinek adatik, accusativban, *s a' tárgyat, mely adatik, 
vei viszonyítóval kívánja, így : adja a' fiút kenyérrel — migta püva £anel. 

5* 
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azonos jelentésüeknek látszanak. — nigl föltetszik, niglep u. a. 
chun tep kvales i ojtes, toncuvt niglepeset takenaket midőn a' ga
bona kikelt és virágzott; akkor föltetszenek a' konkolyok, 13, 26. 

41. A' szenvedő jelentésű képzők sokfélék, mint: 
a) ov, p. o. pümt kezd, pümtov kezdetik; lat mond, latov 

mondatik; sagr vág, sagrov vágatik; rast vet, rastov vettetik; 
muct kínoz, muétov kínoztatik; karechi kell, karechlov kelletik; 
tarét ereszt, taretov eresztetik; lupt ítél, luptov Ítéltetik. 

A' t képzős kiható igék szeretik ezt a' szenvedő képzőt, 
mint: jonch fordul, joncht fordít, jonclitov fordíttatik; TuTem rosszá 
lesz, lulemt rosszá tesz, káromol, íulemtov káromoltatik, rágalmaz-
tatik. 

v az előbbinek rövidülése, azért helyette is áll, mert úgy ta
láljuk: pümtovan és pünitvan p. o. toncuvt michv pümtovan*) 
muétachv akkor adni kezdődtök — adatni fogtok kínozni (kínzásra) 
24, 9; sotenet nan, chun pümtvan rusgeltachv boldogok tik, ha 
kezdődtök szidalmazni = ha szidalmazni fognak, 5, 9. — tat hoz, 
tatv hozatik, tatov helyett; chol hall, eholv hallatszik; chas tud, 
chasv, vagy cljasvu (chasov helyett) tudatik; cholt jelent, choltv 
jelentetik; sagr vág, sagrv és sagrov vágatik; rast vet rasív és 
rastov vettetik; chot talál, chotv találtatik. 

/?) k, kv vagy hu, melly k gyakran ch-vé változik, és maga 
elibe n-i vészen, úgy hogy nkv, vagy nchv (néha csak nk) alakban 
jelen meg a' képző, még pedig a, e, i hangzóval, P. o. chol vesz, 
chol-chv vesztetik; mórt mér,mor-ch (mort-chv helyett) mértetik; 

ret csal, ret-ankv csalatik ; lupt itél, lupt-ankv ítéltetik; miglal 
adogat, miglal-enkv adogattatik; nult megtér, nult-enkv tértíttetik; 
esch dicsér, eseh-enkv dicséi-tetik; u lát, u-nkv láttatik; kacel lát, 
tud, kacel-ankv tudatik; chanc ismer, tud, chanc-inkv tudatik; jej 
éj, 's talán setétté lesz, jej-nkv sötétedik; 

tel születik lesz, tel-enku terem; mi ád, mi-nku adatik. Kissé 
föltetszök lévén ez alakok, ide teszem az illető helyeket. Ul lup-
tachtan, istobi nank ul luptankvan. Ton mos chumle luptachtine, 
aku tocho luptovan, i chumle mortine, aku tocho morchvan ne itél-

*) A' vogülban a1 szenvedöség a' segédigével, nem a' kiegészítő nóvimód-
dal j á r ; a1 vogul tehát ígj mondja: ratuchv pümtovem verni kesdó'döm, azaz 
engemet verni kezdenek. 
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jetek, hogy tik ne ítéltessetek. Mert a' mint itéltök, úgy itéltettök, 
s a' mint mértök, ugy mérettök. 7, i, 2. — am pernél punganem 

nanen vitel nultenkvane kasel én megkeresztellek vízzel megtérít-
tetéstökre, 3, 11. — iitobi eschenkvet tan cholesetne hogy dicsér
tessenek ők az emberek által. 6, 2 ; — istobi tan unkvet cholesetne 
hogy láttassanak az emberek által 6, 6; — istobi cholesetne ul 
chaúcinkven picelapi hogy az emberek által ne láttassál böjtölő-
nek. 6, 18; —- atinar tujtem, istobi ul kacelankve semmi (nincs) 
elrejtve, hogy meg ne tudassék. 10, 16; — toncuvt vatge jomem 
tav pochane chanctachtepet jejnkem mat akkor közel jővén ö hoz
zája a' tanítványok homályosodott helyen. 24, 3 ; — chotel jole 
jejnki a' nap elsötétedik. 24. 29; — istobi tene charel miglalenkvet 
pose'at hogy étellel adogattassanak meg idejében. 24, 35 ; — inra mos 
ul telenkun nag pulne soha ne teremtessél meg bogyó által =r soha 
ne teremjen rajtad bogyó. 21, 19. — Ezeknél fogva világos, hogy 
az 5, 25-ben előforduló mimkun is minJcun-ra, javítható: ton jejpalt 
sutén chumne ul mimkun furma urepne azután bíró által ne adas
sál a' tömíöcz őrnek. 

y) Jet vagy cht hasonlóképen szenvedő képző, mint: var csinál, 
varkt csináltatik; mi ád, mikt adatik; vi vészen, vikt vétetik; 
kvalt kelt, kvalt-kt keltetik ; lav mond, lavekt mondatik ; pun léte-
szén, punkt letétetik; 

chas ismeri chascht ismertetik; pun leteszen, punecht letéte
tik ; tat hoz, tatecht hozatik, pus nyit, puscht és pusicht nyittatik; 
sat áld, kíván, satecht és satcht áldatik, imádkozik; ket küld, 
ketcht küldetik; os (onc) bir, oscht biratik. 

42. A' szenvedő képzővel rokon mind alakjára mind jelenté
sere nézve az alanyra ható (reflexív) cht képző, inelly a vagy e 
hangzóval már képzős igetőkhöz járul, mint azt a' kvalkt =-ke l 
tetik ige mutatja, a' mellynek származása ez: kval kél, kval-t kelt, 
kval-t-kt keltetik. Tehát az acht vagy echt, mint alanyra ható 
képző, járul : 

a) t képzős igetőkhöz, mint: namt nevez, namtacht nevezödik, 
neveztetik; muct kínoz, muctacht kínoztatik; molemt sietet, mo-
lemtacht siettetik, siet; sunst mutat, sunstacht mutatkozik ; áultept 
gyón, térít, nulteptacht megtér; sartit illet, sartitacht érintközik ; 
pert árul, pertacht árultatik; pel't változtat, pel'tacht változik, tarét 
ereszt, taretacht bocsátkozik, bocsáttatik; (punéit) puneltacht tevő-
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dik ; pernél puneltacht kereszttel tevődik = kereszteltetik; sovet-
acht aggódik, gondol j pocetacht akaszkodik; — chanct tanít, 
charíctacht tanúi; innen chanötap tanító, 's chanctachtep tanítvány; 
— manemt szakít, manemtacht szakad; chul'tept hagy, maraszt, 
churteptacht marad. 

Ide való a' tovrtacht záródik is, mellynek tovr tője itt nem 
fordul elő. 

/?) I képzős igetőkhöz, mint agt hisz, (agtl) agtlacht hiszen; 
num, numel gondol, numlecht ért; rast vet, rastel veteget, rastelacht 
vetegettetik; pusmel gyógyít, pusmelacht épen marad; list tisztít, 
(listil) listilacht tisztul; 

az enteptalecht övedzik, jálpenlacht szenteltetik, sarmelacht 
bizonyossá lesz, savmelacht szaporodik, sochtelacht botránkozik, 
az enteptal, jálpenl, sarmel, savmel, sochsel, igetőket teszik föl, de 
mind nem fordul elő. A' soschtelecht öntetik, azért föltetsző, hogy 
abban a' cht képző kétszer van meg. 

y) s képzős igetökhöz, mint nums gondol, numsacht gon
dolkodik. 

43. hat, chat képző, melly a' magyar kod, koz (köd, köz) ige
képzővel azonos, szinte hasonló jelentésű, mint: achtgyűjt, achtkat 
gyülekezik; unt ül, ültet, untkat ülepedik ; ur vár, őrz, urchat és 
urkat várakozik és ó'rizködik ; urt oszt, urtchat osztakodik; cholt 
nyilvánít, choltechat és choltchat jelenkezik; chont talál, chontchat 
találkozik ,• lat szól, latkat szóval egyezkedik; list tisztít, listkat 
tisztul; rast vet, rastkat vetődik, vetkezik; telt éget, teltkat é g ; 
tujt titkol, tujtchat titkolózik; mas ölt, máskat öltözik. 

artkat elfordul, tagad, nyilván ezek közzé való, jóllehet art 
magában nem fordul elő. 

44. mat, mant 1 képzős igetőkhöz járul, mint numolmat gon
dol, gondolkozik, emlékezik, melynek egyszerű tője num ; tuncel-
mat megállapodik, mellynek egyszerű tője tunö. 

M ó d o k . 

45. Á' névi módon kivül a' jelentő,, föltételező és parancsoló 
módot fejezi ki a' vogul ige. 

A' névi mód négy igésnevet foglal magában. Az «lső vagy a' 
chv- és, az infinitivus, se viszony- se birtok-ragokat nena vészen föl 
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a' második, a' p~ s, viszonyragokat vészen föl, de birtokragokat 
nem; a' harmadik a' ne-a, és negyedik, a' m-a mind viszony- mind 
birtokragokat vészen föl, p. o. olu-chv lenni, ol-p vagy ol-e-p való, 
ol-ne lévő, ol-e-m volt, lévén. 

A' jelentő módnak nincs képzője, de két időalakot külöm-
böztet meg, jelent és multat; p. o. ol-e-m vagyok, ol-s-(e)m voltam, 
valék. 

A' föltételező módnak képzője az éjszaki nyelvben nu p. o. 
ol-nu-m volnék, a' déliben ölni volna; de nem fejezi ki időkü-
lömbséget. 

A' parancsoló módnak sincs képzője, hasonlít a' jelentő mód
hoz, de időt az sem külömböztet meg. ' 

I d ő k . 

A' mondottakbul világos, hogy csak a'jelentő mód külöm
böztet. meg idő-alakokat, még pedig kettőt: a' jelent és a' multat. 

A' jelen időnek nincs képzője, azomban alaki sokféle
sége cagy. 

A' múlt időnek képzője s; alakja egyféle. 

S z á m . 

A' vogul igének egyes, kettős és többes száma van. 

S z e m é l y . 

A' vogul igének első, második, harmadik személye van. 

I g e r a g o z á s . 

Az vagy alanyi, melly a' mód, idő és szám jelölésén kivül 
csak az alany személyeit fejezi ki, 's alany-tárgyi, melly a' mód, 
idő és számjelölésen meg az alany személyein kivül a' tárgyat is 
jelöli. Minthogy az alanyi személyek az ige fogalmával járnak, az 
alany-tárgyi ragozást röviden csak tárgyi ragozásnak nevezzük. 

N é v i m ó d . 
1) chv igésnév. 

46. Ez semmiféle ragokat nem vészen föl; jelentésére nézve 
a' magyar ni (iát-ni, menni) képzős névi móddal egyez meg, A? 
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kondai vogulban a' néhány legegyszerűbb igetőhöz közvetlenül 
járul, mint: u-chv tudni, látni, jej-chv jönni, te-chv enni, tu-chv 
bemenni, vi-chv vinni, mi-chv adni. A' te = e' eszik, vi', viszen 
azt mutatják, hogy ezek megfeleló'ji a' magyar nyelvben is a' leg
egyszerűbb igetőkhöz tartoznak. 

Minden egyéb tőhöz u vagy a hangzóval járul, miszerint a' 
képző uchv vagy achv. Jelentésbeli külömbség rejlik-e abban, az 
elősorolt igékbül fog kitetszeni. 

uchv igék: 
aj-uchv inni 
acht-uchv gyűjteni 
al-uchv ölni 
alm-uchv emelni 
alment-uchv vinni 
one-uchv bírni 
untuehv ülni 
uns-uchv által menni 
ur-uchv várni, őrzení 

achv igék: 
ajel-achv iddogálni 
alpt-achv ölni 
alisl-achv fogni, ölni 
ampl-achv szidni 
ecl-achv kölcsönözni 
kitil-achv kérdezni 
kvaltkt-achv elválni 
chajerl-achv paráználkodni 
chontl-achv hallgatni 

urchat-uchv várakozni, őrizkedni charil-achv oltódni, aludni 
urt-uchv osztani 
chutelt-uehv hajtani 
ket-uchv küldeni 
kios-uchv keresni 
kvalt-uchv kelteni 
chanc-uchv ismerni, tudni 
cholt-uchv mutatni , 
chont-uchv találni 
ehosg-uchv kérni 
j al-uchv menni 
jált-uchv éledni 
jejmt-uchv lenni 
jocht-uchv ikfrni, jutni 
jövt-uchv venni, emere 
jonk-uchv fordulni 
jom-uehv jönni 
lat-uchv mondani 
lav-uchv mondani 
sartitacht-uchv érintközni 

chanct-achv tanítani 
chojlt-achv mozdítani 
chuFtept-achv hagyni 
jachst-achv gyűlölni 
jorl-achv tisztelni 
jánim-achv nőni , 
jáltept-achv menteni 
joncht-achv fordítani 
lanit-aehv szaggatni 
íaípt-acnv építeni 
nultept-achv téríteni 
nirimt-achv elvenni 
capt-achv temetni 
öorit-achv rágalmazni 
sagrep-achv elvágni 
sunst-achv nézetni, mutatni 
suditl-achv ítélni 
rusgelt-achv szidalmazni 
ret-achv csalni 
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tel-achv születni 
telet-achv fizetni 
taret-achv ereszteni 
telit-achv botránkoztatni 
taget-achv akasztani 
tonuehl-aehv tanúskodni 
palimt-achv nyilvánítani 
pakep-achv támadni 
pelt-achv támasztani 
perekt-achv perelni 
picel-achv böjtölni 
postl-achv eltörleni 
punkt-achv tevődni 
pupt-achv általbúni 
mast-achv öltöztetni 
muct-achv kínozni 
mult-achv mulatni 
permel-achv tűrni 

aujt-uchv hírt adni 
suns-uchv nézni, látni 
zlusitl-uchv szolgálni 
rast-uchv vetni 
rovt-uchv magot vetni 
taremtaptecht-uchv eresztődni 
tel-uchv születni 
tit-uchv étetni 
tujtchat-uchv titkolózni 
pak-uchv szenvedni 
palimt-uchv nyilvánítani 
pert-uchv eladni 
pun-uehv letenni 
puneltacht-uchv tevődni 
perne p. keresztelődni 
puv-uchv fogni 
var-uehv csinálni 
vonch-uchv ütni, ostorozni 
vov-uchv híni; kérni^ 
maü-uchv ölteni, öltözni 
men-uchv menni. 

Nem minden igének, melly az evangéliumban találtatik, chv 
névimódja fordul elő; lehet, hogy minden előfordulót nem is je
gyeztem ki, de az uchv és achv félék elég nagy számmal kerülnek 
össze. Van-e hát értelmi különbség a' kettő között ? Azt látván, 
hogy egy szónok mind a' két alakját megtaláljuk itt, p. o. telachv 
és teluchv, palimtachv és palimtuchv, 's hogy a' szövegből értelmi 
külömbség nem tetszik ki [chot karech teluchv Kristosne hol kell 
születni Krisztusnak 2, 4 ; — at táji jomas jejvne telachv luí urlech 
nem születhetik jó fától rossz gyümölcs 7, 18; — Josif öles jomas 
at nurem palimtachv tavane József volt jó nem akarván fölfedezni 
öt 1, 19 ; — os chun jomesi palimtuchv tav chanőtachtepanne de 
midőn ménének fölfedezni (azt) ő tanísványainak 28, 8. 9.]; azt is 
látván, hogy a' két orosz szó suditl-achv itéíni és zlusitl-uchv szol
gálni achv és uchv alakúak, jelentésbeli külömbség nélkül: azt le
hetne gondolnunk, hogy az achv és uchv nem fejeznek ki jelentés
beli kölömbséget. Azomban ezen alakbeli külömbség, úgy szólván, 
keresztül vonul az igeszón, azért föl kell jegyezni; mert lehet, hogy 
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azt nem csupa nyelvbeli önkény, vagy épen fordítói ügyetfenség 
mutatja fel; ámbár az éjszaki vogulban nem veszszük észre. 

Ott a' névi mód ngve, p. o. ol-ungve == ol-uchv lenni,^men-
ungvj = men-uchv menni, suns-ung.ve = suns-uchv nézni, sunst-
ungve = sunst-achv mutatni. Látjuk a' chv és ungve-nak. összeha-
sonlításábul, hogy az éjszakinak <7-je a' déliben eh (h), melly elöl 
kiveszett az w, melly magában a' déliben is hol megvan, hol nincs 
meg, p, o. voch és vonch üt, chot és chont talál, tus és tunc áll, pus 
és punc nyit, sus és sunc néz stb. Az éjszaki vogul ngve képző 
megfelel a' magyar nyi, ni képzővel is, minélfogva men-ungve a' 
hangok szerint is men-nyi, mit most csak a' vidéki beszéd hallat 
itt ott, men-ni helyett. Hogy a' vogul g a' magyarban ny-njé lá
gyult, bizonyítja az éjszaki kinegu, a' déli kigne, melfy magyarban 
kön-nyü, az osztjákban kéne és kannach. * )— Egyébiránt ezen névi 
mód a' zürjanben és votjákban ni, mint juni inni (ju-ni '= ivni). 

i_ 2) jp-és igésnév. 

47. Jelentésére nézve a' finn va (va) és a' magyar o, ö (av, 
ev) képzőjü igésnévnek felel meg, miszerint ol-p vagy ol-ep = 
ole-va c s val-ó, men-p vagy men-ep = mene-vá — men-ő. De a' 
finnben is va, vá helyett pa, pá fordul elő p. o. aj-p = juo-pa == 
iv-ó, te-p == syö-pá = ev-ő. Az alaki azonosság tehát világos. Je-
lentésbeli külömbség sincs. A' magyarban ugyanis evö (ember) a' 
tevő, evő (étel) a' tevés tárgya, és evö (tál) a' tevés eszköze; a' vo
gulban hasonlóképen te-p az evő ember, 's tep étel, gabona, innen 
tep kval a' gabona ház, tep kan mező; najtet latelp próféták szava, 
mondása. A' vogul p igésnév fölveszi a' ragokat, mint a' magyar 
és finn. 

Ezen p képző is a' legegyszerűbb igetőkhöz közvetlenül já
rul, tehát: jej-p jövő, te-p evő, vi-p vevő, mi-p adó (u-p, tu-p tudó, 
bemenő nem fordul elő). 

A' többi igetőkhöz vagy közvetlenül, azaz e hanggal, melly 

*) A' vogul ng hang a' magyar ny hangnak felelvén meg, a' magyar 
hattyú szót is elemezhetjük, melly a' vogulban Jcoteng, az osztjákban chodeng, 
chodang. A' vogul és osztják ng-nek a' magyarban rty felelvén meg, a1 hattyú szó 
eredetileg hat-nyu lehetett, mi a' vogul koteng és osztják chodeng-nek felel meg, 
A' magyar szónak fty-je tehát haughasonulásból lett, 
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csak a' kiejtés miatt maradhat 
marad el. Tehát: 
aJ-P vagy aj-ep ívó 
al-p » al-ep ölő 
alm-ep emelő 
erg-ep kiáltó, éneklő 
er-p szerető 
ol-ep való, levő 
os-p biró 
unl-ep ülő 
ur-p, ur-ep váró, őrző 
kuj-p fekvő 
kis-p kereső 
chanc-ep tudó 
ehanctacht-ep tanítvány 
chas-p tudó 
chart-ep húzó 
choj-p méltó 
chojt-ep betegen fekvő 
chol-p haló, holt 
chol-p halló 
jonch-ep forduló 
jom-p jövő 
junt-ep szúró, tü 
jut-ep szúró 
]at-ep mondó 
latel-p mondó és mondás 
íus-p síró 
ner-ep haragvó 
nur-p, nur-ep akaró 
sujt-ep hirdető 
sagr-ep vágó, fejsze 
suns-p néző 
rovt-ep magvető 
taj-p érő, kellő, méltó 
tat-p hozó 
tul-p vivő, lopó 
tuns-p álló 

el, vagy a hanggal járul, melly nem 

agmelt-ap beteglő, beteg 
alpt-ap ölő 
erg-ap kiáltó 
erpt-ap szerető 
obiditl-ap háborgató 
urel-ap arató 
karechl-ap kellő 
kaspel-ap magasztalódó 
chanct-ap tanító 
choltil-ap ölő, vesztő 
choltil-ap vezető, mutató 
chontl-ap hallgató 
jálpenl-ap szentelő 
jánim-ap növő, növevény 
jejent-ap jövő 
jomit-ap járó, lépő 
locht-ap kopogó 
lovnt-ap olvasó 
nerges-ap dolgozó 
nums-ap értő 
nurel-ap haragvó 
§unsil-ap nézegető 
cakvt-ap szoptató 
tel-ap szülő, termő 
tiglel-ap repülő 
tonuchl-ap tanúskodó 
tulil-ap elfogadó 
pakep-ap kelő (nap) 
picel-ap böjtölő 
pónst-ap nemző, tevő 

- masterl-ap mesterséget üző 
muct-ap kinzó 
vojent-ap kereső, 



76 SZÓ-TAN. 

tu§-p álló 
pert-ep áruló, árus 
var-p csináló 
voj-p hasonló (féle) 
vov-ep hivó. 

Azon kevés ige, a' mellynek mind achv mind ap igésnevei 
előfordulnak, azt mutatja, hogy az achv- alak az ap-ot követeli, te
hát megfordítva az uchv alakból a' p-t vagy ep-et lehet következ
tetni. Mert ha alpt-achv alpt-ap, chaiict-achv chanct-ap, chontl-achv 
chontl-ap, jánim-achv jánim-ap, picel-achv picel-ap, muct-achv 
muct-ap következetesek, a' var-p, kuj-p, tunc-p stb-bül viszontag 
a' var-uehv, kuj-uehv, tunc-uchv alakok folynak. Ennél fogva a' 
tel-ap-bul is tel-achv-ra lehet következtetni, 's a' tel-uchv inkább 
kivétel volna. 

3) ne igémév.J 

48. Ezen képző a' néhány legegyszerűbb igetőhöz közvetle
nül járul, mint: u-ne látó-, látás; jej-ne jövő, jövés; te-ne evő, 
evés; tu-ne bemenő, bemenetel; vi-ne vivő, vitel; mi-ne adó, adás. 

A' többi tőhöz úgy járul, mint az előbbi, vagy közvetlenül, 
ha az ejtés miatt kiesik az e, vagy a hangzóval, a' melly nem esik 
ki. Tehát legalább néhány például: 
agt-ne hivő, agtne as hit akiliml-ane könyörülő, akilimlane 
achtkat-ne gyülekező as irgalom 
al-ne ölő, alne as ölés agmelt-ane beteglő 
at-ne szedő erept-ane szerető, szeretett 
esch-ene dicsérő, eschene as di- urel-ane arató 

csérét chanct-ane tanító, ehancíane as 
ol-ne való, ölne ma lakó hely tanítás 
kuj-ne fekvő, kujne ma ágy jachst-ane csikorgó, pank jachs-
kval-ne kelő, kikelő, kikelés tané fogcsikorgás 
chas-ne tudó, chasne kas kisértet lavelt-ane mondó és mondató 
ehanctaeht-ne tanuló fulemt-ane rágalmazó, lulemtane 
chol-ne haló, cholne as halál as rágalmazás 
chosg-ene imádkozó nums-ane gondoló, numsane char 
jált-ne éledő gondolat 
jejmt-ne leW> capt-ane temető, temetés 
lat-ne szóló és szó taret-ane eresztő, taretane népek 
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íav-ne mondó elbocsátó levél 
lochs-ne haló, halál, lochsne mos tepl-ane tévesztő, teplane as bot

halálig rány 
ner-ne haragvó telet-ane fizető és fizetés 
nov-ne induló, ma novne föld- tonuchl-ane tanúskodó, tonuchlane 

dúlás as tanúság 
sus-ne látó, látás pakep-ane támadó, chotel pake-
rast-ne vető, vetés pane napkelés 
tuné-ene álló, magasan lévő picel-ane böjtölő 
pat-ne eső, eset vatel-ane kereskedő, vatelane ma 
var-ne csináló vásárhely, 
maáne öltő, ruha 
men-ne menő 

Az alakra nézve látjuk, hogy agmelt-ap és agmelt-ane, erpt-ap 
és erept-ane, urel-ap és urel-ane, chanét-ap és chanct-ane, nums-ap 
és nums-ane, tonuchl-ap és tonuchl-ane, picel-ap és picel-ane az a 
hangzóban megegyeznek, valamint al-p, al-ep és al-ne, at-ep és 
at-ne, ol-p és ol-ne, chas-p és chas-ne, chol-p és chol-ne, lat-ep és 
lat-ne, tunc-p és tunc-ene, var-p és var-ne az e hangzóban meg
egyeznek, a' melly azomban el is marad. 'S ezekrül a' többiekre is 
lehet követköztetni, a' mellyek nincsenek felhozva, mert vagy nem 
fordulnak elő, vagy nem jegyeztem ki. -

A' ne igésnév jelentése a' felhozott példákbul eléggé világos. 
A' mellette járó as dolog, ma hely, kas kedv, vég, char valaki, va
lami, szók tulajdonsági természetét tüntetik k i : de a pank jochátane 
= fog-csikorgás, lochsne mo5e = halálig, azt mutatják, hogy do
lognévül is állhat. Az ane-íéle szenvedő jelentéssel is jár, mint: ol-
mies usne laveltane Nazaretne lakék városban, Nazaretnek neve
zettben 2, 23 ; tit tenanki am ereptane püvem ez az én szeretett 
fiam 3, 17. 

A' ne igésnév fölveszi a5 birtokragokat és a' viszonyító rago
kat is, p. o. lavnem mos mondásom szerint 22, 44 ; nag jochtnen 
elpalt te jövésed előtt 24, 3 ; chotganel elemcholes püvne jejnat aul 
tulet tarmelt látják az emberfiát jövesében az ég felhőin 23, 3 0 ; 
cholp charet noncho jaltname at lovntaleslan a' holtak feltámadását 
nem olvastátok 22, 3 1 ; nergesap char tenane choji a' dolgozó em
ber ételre érdemes 10. 1.0; aku materét tit tuspetnel at vaganel 
acelme elemcholes püvme unanel elpalt mennat tak naerlach keurt 
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némellyek az itt állókbul nem látják a' halált az ember fiját látá
suk előtt mentében a' maga országában = mi előtt az ember fiját 
meglátják bementében 16, 29. nan susnan euvt ti látástokkor. 

4) m igésnév. 

49, A' legegyszerűbb tőkhöz közvetlenül jár, mint u-m tudva 
jej-m jőve, jővén, jö t t ; mi-m adva, vi-m véve, tu-m bémenve. 

A' többiekhez hasonlóképen vagy közvetlenül járul, elejtvén 
az e hangzót, vagy fölvévén az a hangzót, mint : 
acht-em gyűjtvén 
ol-em levén 
onc-em bírván 
unl-em ülvén 
uns-em általmenvén 
ut-em ülvén, ültetvén 
kaltkatem keletkezvén cmél-

ködvén 
kval-em kelvén 
kinö-em ébredvén 
kuj-m í'ekvón 
chanő-om tudván 
ehans-em írván 

agmelt-am beteg lévén 
olmi-am lakván 
untel-am üldögélvén 
kacel-am látván 
kenesl-am tanácskozván 
kvalekt-am elválasztván 
kvalent-am kelvén 
kvanmit-am megfogván 
chaiict-am tanítván 
cholií-am veszvén 
chontl-am hallgatván 
chultept-am elhagyván 
jomlit-am lépvén 

ehol-em halván, cholem char holt jovchst-am haragudt 
chol-em hallván 
eholtilal-em nyilvánítván 
chont-em találván 
chosg-em kérvén 
joeht-em jutván 
jonch-em fordulván 
jom-em jővén 
lat-em mondván 
iav-em mondván 
lavelt-em mondatott 
list-em tisztítván 
narit-em nyújtván 
neg-em kötvén -
nur-em haragudván 
nult-em esküdvén 

joment-am menvén 
latent-am szólván 
íafpt-am újítván, Taíptam as uj úlás 
lovent-am olvasván, olvasott 
najtechl-am jövendölvén 
namt-am nevezvén, nevezett 
noult-am mozgatott 
capt-am eltemetve 
cinkl-am méhbe fogadva 
satil-am kivánva 
sateht-am áldva 
sonchenl-am alapítva 
setil-am fojtva 
sunsp-am nézve 
taret-am eresztve 
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reteíal-em csalogatva telt-am teremtve 
sos-em ontva tuncelmant-am állapodva 
taj-m lehető, lehetve tunsp-am megállva 
tat-em hozva paks-am csudálva 
tel-em születve, telem as születés pelemt-am gyújtva ' 
tos-em száradva, tos-em katp szá- peri-am választva 

radt kezű pers-am kötve 
tust-em szomorkodva peset-am oldva 
tujt-em titkolva pilm-am félve 
pat-em esve, esett piment-am parancsolva 
pert-em eladva punecht-am tevődve 
pan-em letéve pusmel-ani gyógyítva 
puns*em nyitva pujkt-am bújva 
peítacht-em változva, eljegyezve vovel-am híva 
puv-em fogva manemt-am szakasztva 
var-em csinálva metél-am bérelve, metelam char 
vojl-em leszállva béres, napszámos, 
vov-em híva, vovem char meghívott 
maskat-em öltözve 
men-em menve. 

Itt is agmeltap agmeHane agtneltam, chanctap chanetane 
chanctam, lovntap és loventam, captane és captam, taretane és ta-
retam találkoznak, minél fogva állítani lehet, hogy egyfelől az 
achv ap ane am, 's másfelől az uchv p ep, ne enc em is megfelelők 
egymással. 'S habár az a alakok nem látszanak is az értelemre 
nézve ktilömbözni a' többiektül, a' mellyekben nem a, hanem más 
hangzó van: annyit mégis elfogadhatunk, hogy az a hangzó nem 
csupán segédhang, ellenben az u és e hangzó csupán az. 

Az m igésnévnek külömbözö jelentése a'következő példák 
bul tűnjék ki, a' mellyek annak ragozását is felmutatják. Isu-
Kristos telem aíd öles timil amelel Jézus Kr. születése vala illy 
móddal 1, 18. pel'tachtemat jejpalt tav cuktá Maria elj egyeztetése 
(elváltoztatása) után ő anyja Maria u. o. — at úurem palimtachv 
tavamé, numelmates pali kvaltktuchv tavatel nem akarván nyilvá
nítani, gondola félre kelni (elválni) tőle 1, 19; — ton mos cinklam 
char tav kachretat oli jálpen lilnel mert a' méhében fogantatott a' 
szent lélektül van 1, 20 ; chott alpel telem judejskoj naer? hol az 
új született zsidó király ? 2, 2 ; tonme cholem naer írod azt hallván 
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Heródes király 2, 3 ; tan menemanel jejpalt az ő elmentök után 2, 
13 ; tulmente3anel tavamé man kujmov lat ellopták őt mi fekvénk 
E=2 mí fekvésünkkor 27, 13. — os nan tonme uman cuvt, pari at 
numsachtsan de ti azt látván (látvátokkor) nem bántátok meg 
21, 32. 

Az m igésnév az 61 igével azon múlt idők kifejezésére is ala
kokat képez, a' mellyeket az ige egyszerű alakkal nem fejezhet ki. 
cboren palt chansem oli az írásban irva van 4, 4 ; toncuvt Isus 
tatéin öles lilnel char mane chasne kasel asrajnel akkor Jézus vite
tett volt a' lélektül a' pusztába, az ördögtől való kísértés végett 4,1. 

Az igésnevek alakjai tehát következők: 
1) mi-chv mi-p mi-ne mi-m = adni, adó stb. 
2) ol-uchv ol-p ol-ne ol-m === lenni, való, volt stb. 

ol-ep ol-era 
3) nums-achv nums-ap nums-ane num-sam = gondolni, gon

doló, gondolva stb. 

I g e - r a g o z á s . 

50. A' vogul igeragozás kétféle: alanyi és tárgyi (45.) 
Az alanyi ragozás szerint nemcsak a' benható és kiható, ha

nem a' szenvedő és az alanyra ható igék is folynak; a' tárgyi rago
zást csak a' kihatok követhetik. 

A l a n y i r a g o z á s . 

Jelentő mód jelen ideje. 

51 . Az egyes és többes szám alanyi ragjait az o?-uchv igén 
mutatom fel, a' melly így van : ölem vagyok, ölet), vagy, oli van; 
ol-ov vagyunk, ol-ine, ol-ne vagytok, ol-at vannak. Az egyes szám
beli alanyi ragok tehát; m, n} i • a' két első e hangzót vesznek 
maguk elé, az utolsó nem szorul reá. A' többes számbeliek: ov, ine 
(n"), at. 

Minthogy az igésneveket három sorba raktuk ki, 's az elsőbe 
a' legegyszerűbb igetőket tettük: lássuk itt is ezeket legelőbb, s 
kezdjük az egyes számbeli 3-dik személylyel. 

ol-i van. Mit találunk erre nézve az u-chv tudni látni, jej-chv 
jönni, te-chv enni,tu-chv bemenni, vi-chvvinni és michvadni igékrül? 
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Az w-chv-nak 3-dik személye új vagy UV-Q ? nem tudom, 
mert nem fordul elő. 

A' jV/-chv-nek 3-dik személye jejv (nag naeren J^'v nag po-
chemne te fejedelmed jő te hozzád 21, 5.). 

A' te-chv-nek 3-dik személye teg (9, 1 1 ; 11, 19.) 
A' tu-chv-é tuv (7, 21.); a' vi-chv-é vig (7, 8.); a' mi-chv-d 

mig (17, 24 sto.). Ezek 3-dik személye tehát: jejv, teg, vig, miy* 
tuv, 's annyiban rendhagyók az oli-hoz képest. 

Az (ölen} ölem) második és első személyt összefoglalván, a' 
jejv-nek első személye jejvem és j*jgem (am jejvem, pusmelilem 
tavamé én jövök = megyek, meggyógyítom őt 8, 7; suj latan 
amnane, am pel jfjgem pank chuteltuchv tavane hírt mondjatok 
nekem, én is menjek, fejet hajtani neki 2, 8.) A' jcjgem a' felhozott 
példának fordítása szerint fog'aló módbeli volna, ha más példák 
által is igazolfatnék; de nem igen lehet ám igazolni. — A' mig-neh 
2-ik személye migen (chun mijén torem mos midőn adsz isten ked-
viért 6, 2.) : tehát föltehető, hogy az 1-ső személy is migem, annál 
is inkább, mert a' tárgyi ragozásában mig-l-em adom azt, mig-ta 
adja azt. — A' vig-nek is 2-ik és 1-ső személyei vigtn és vigem, 
mert a' tárgyi ragozásban vig-l-em veszem azt, vig-tci veszi azt. 'S 
minthogy így találjuk, hogy tuv-ov béniegyünk (2Q, 18.) tuv-ne 
bómentök (5 ; 20.): azt hiszem a? tu-chv igének 2-dik és 3-dik sze
mélyeit így tehetjük k i : tuven, tuvem. 

Az u-chv igén kivül tehát a'legegyszerűbb igetők (jej, te ; 

m;, vi, tu) egyes számú jelen ideje: 
jejvem v. jejgem tegem migem vigem tuvem 
jejven „ jejgon tegen migen vigeu tuven 
j e j v » JeJg t eg m i g v iS íu^. 
Ezekben idáig föltetsző a' g. 
Mit találunk meg a' többes számbul ? 
A' jej-ből a' többes szám 3-dik sz. jejvet jönnek (7,15; 8,11.) 

a te-ből tet esznek (15, 27), a' vi-bül viget vesznek (17,25). Ugyan
ezen szám 2-dik személye a' mi-bül migne adtok (23, 23), a' vi-bül 
vigne vesztek, a' tu-b*ul tuv ne bementek (5, 20) ; 1-ső Személye a' 
tu-bul tuvov, mint láttuk, a'te-bül teve eszünk 6, 31), mi talán 
te-ev helyett van. Ennél fogva ezek többes száma így foly talán : 

jej-ov teve migov vigov tuvov 
jej-ne te-ne migne vigne tuvne 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. I X . fi 
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jej-vet tet miget viget tuvet. 
Kettős számbeli példa nem igen van a' nevezett igékbüi az 

evangeliomi szövegben. 
52. Szerintünk a' második sorba az (U) e-s igék, valamir.t a' 

harmadikba az a-s igék jutnának. De kezdjük itt is az egyes szám
beli 3-ik személlyel. 

oli van, onci bír, kvali kél, chansi ir, chaiíci tud, chaiícti ta
nít, jonchi fordul, jonehti fordít, ali öl, covleti kezd, namtachti ne
veztetik, lunci sír, jejmti lesz, rasti vet, páti esik, petti változtat, 
lavi mond, vari csinál, lilii élő lesz, rastkati veti magát stb. 

os-ch-ti bíratik, kvalt-kt-i válik, chas-cht-i tudatik, jule-cht-i 
történik, lave-kt-i mondatik, var-kt-i csinálódik, pus-eht-i nyittatik, 
vi-kt-i vitetik, mi-kt-i adatik stb. 

Néhány igének 3-dik személye, mellyet a' londoni kiadás így 
í r : ai iszik, kui fekszik, choi méltó, tai lehet, ezen írás szerint bi
zonytalan, ha egytagu-e, mint az öt-hat legegyszerűbb igetőé, 's így 
aj, kuj, choj, -aj-nak kell-e írni, mint én teszem, vagy két taguak, 
így : aji stb. Az egytaguság ellen szól már ezen igék múlt ideje, 
melly nem egytagú, mint az ismeretes igéké (jej-s, te-s, mi-s, vi-s, 
t u s , u-s), hanem kéttagú, mint más kéttagú igékké (aj-es, kuj-es, 
taj-es. Ennél fogva talán ezen igék 3-dik személyét is így keli ej
teni: aji, kuji, choji, táji. — Az eddigiekbül az tetszik ki, hogy a' 
jelenidőnek egyesszámbeli 3-dik személye, az e-s és a-s jellemre 
való tekintet nélkül, i végzetü. 

Az ov, v képzőjü (41. a.) szenvedő igealakok mintegy kivé
telt tesznek, mert ezek egyes számbeli 3-dik személye e végii, 
mint: rastove és rastve vettetik, sagrove és sagrve vágatik, cholve 
vesztetik, jorlove tiszteltetik, muctove kínoztatik, íulemtove rágai-
inaztatik, puntlalve (punktlalve) tétetik, vive vitetik stb. Az e az 
előző v miatt u-vá is válik, mint chasvu ismertetik. 

Az ov, v képzőjü szenvedő igealakokat ('s a' legegyszerűbb 
igetöket) kivéve az egyes számbeli 3-dik személynek raga i, mind 
az e-s mind az a-s jellemű igékben. 

53. Az első személy (ol-em) ragja: varem csinálok (19, 16), 
varam (21, 24.) sőt vargám is (4, 19.); ajem iszom ós ajam (26, 
42. 35); osgem (oncem) és oncam birok (8, 9 ; 9, 28.): e' három 
példa mutatja, hogy az e-s vagy a-s jellemre való tekintet nélkül 
az első személy lehet em, am vagy'gem, gam. 
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De az am közönségesebb, mint: menam megyek (8, 19.) 
•latam szólok, nuram akarok, jorelara méltó vagyok, lavam mon
dok sartitachtam érintkezem, jáltam éledek, gyógyulok, vortpach-
i;am elfordulok, ketam küldök, kitepam kérdek, permam szenve
dek stb. 

A' második személy (ol-en) ragja hasonlóképen en vagy an, 
megelőző g-vel vagy a' nélkül: ménen mégy, holott ugyan ott me
nam megyek: chanctap, menam am jejtepalent, kas chote ménen 
tanító, megyek én te utánad, akárhová mégy 8, 19; — kvalan 
kelsz, chosgan imádkozol, ckosg-uchv imádkozni;, numelmatgen 
emlékezel; nuran akarsz, latan szólsz, justkatgen jutalmaztatol 
varán csinálsz, tesz. Tehát: 
1) varem varam vargám ménem menam, osgem oncam 
2) varén varán vargán ménen menan osgen oncan 
3) vari vari vari meni meni onci onci 

osgi? 
Van-e értelembeli külömbség ezek közt? 19,16: nesir jomas 

-am varem, is^obi chontuchv jálpen chotel ? miféle jót én teggyek, 
hogy találni a' szent napot (örök életet); — 21, 24 : toncuvt i am 
nanane latam, nesir val am tocho varam akkor én is nektek meg
mondom, millyen erővel én úgy teszek; — 4, 19 : jejan am jejm-
palt, am vargám ninen alislachv elemcholeset jöjjetek én utánam, 
én teszlek titeket fogni embereket. — A' varem és varam közt 
nincs értelembeli külömbség; a' vargam-rul lehetne gondolni, hogy 
a' ninen benneteket, miatt a1 tárgyi ragozáshoz tartozik. De as 
osgem és oncam közt sincs külömbség, p. o. 8, 9 : osgem jolempalt 
chont chumet tartok magam alatt had-embereket; 8, 28 : agtlacli-
tine, isto am va oncam titme varuchv ? hiszitek-e, hogy tartok erőt 
(van erőm) ezt tenni ? 

54. A' jelenidő többes számbeli ragjai (ol-ov, ol-ine v. ölne, 
,ol-at) ov, ine ne, at. 

A' többes számbeli 1-ső személynek péidáji: ajov iszunk, 
•niasov öltünk, cholov halunk, veszünk^ picelov böjtölünk, oncov 
bírunk, menov megyünk, listsenov tisztítunk, lavov mondunk, var-
sov teszünk, piiov félünk, chaiícov tudunk stb. It t nincs alaki kü
lömbség. 

A' többes számbeli 2-dik személynek példáji': agtlacktine 
itisztek, astine végeztök, oncine birtok, urchatine vártok, várakoz-

6* 
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tak, untíne ültök, karechline kelletek, chancine tudtok, choline-
hallotok, chontline hallgattok, chasine ismertek, ehontine találtok,, 
chosgine imádkoztok, jejmtine lesztek, latiné és lavine mondtok, 
luptachtine itéltök, negine köttök, numsine gondoltok stb. 

Minthogy oline helyett ölne is van a' kuine feküdtök 26, 65, 
taine lehettök, tudtok, taine latuchv mondhattok 12, 34, vaine lát
tok 13, 17. így is lehetnek: kujne, tajne, vajne. Tehát itt sem volna 
más alaki külömbség. 

A' többes számbeli 3-dik személynek példáji: achtat gyűjte
nek, olmiat Jaknak, oncat bírnak, látat mondanak, cagtat örülnek, 
tatát hoznak; picelat böjtölnek, numsat gondolnak, jejmtat lesz
nek; — os jángetnel sav char jejmtat visi i visetnel jángag de a' 
nagyokból sokan lesznek kicsinnyé 's a' kicsinyekbül nagygyá 
19, 30 ; — szenvedő alakok is mint: lavektat mondatnak, lachkya-
tat közelednek. \ 

De van jejmtet i s ; mint a' szenvedő alakok, p. o. majvet 
adatnak, esermovet szégyenkeznek, chotvet találtatnak, rastvet. 
vettetnek. 

Vannak kvalget kelnek 13, 4 9 ; menget mennek; nar kin-
suchv tan menget? mit keresni menjenek ők? 14, 16. — Ezen 
személyrag külörnbségei tehát: at} et, get. 

jejmtov varov kvalov picelov 
jejmtine varine kvaline piceline 
jejmtat és varat kvalget picelat 
jejmtet. 

K e t t ő s s z á m . 

55. A'jelen idő kettős számának nem sok példája találtatik 
az evangéliumban: machtanta ketten vetnek; chotsa kit jegepü-
vincagme, machtanta chulpet sarisne talála két atyafiat, (kik) vet
nek hálókat a' tengerbe 4, 18 ; tin lata tavane: agtimen ők (ket
ten) mondanak neki: hisszük. 9, 28; chun samtal vantemlitá sam-
talme, toncuvt aku jot pata vonchane midőn vak vezet vakot, ak
kor együtt esnek ketten a' gödörbe 15, 11. Itt machtant vet, márt, 
machtanta ketten veinek; lat mond, lata ketten mondanak; pat 
esik, pata ketten esnek; agt hiszen, agtimen ketten hiszünk, kettős 
számbeli alakok. A' chotsa is az, de múlt időbeli és tárgyra vonat
kozó alak. 
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Tehát: 1. agt-imen ketten hiszünk lat-imen 
(2. agt-ine ketten hisztek) (lat-ine) 
3. agt-a ketten hisznek lat-a 

Szenvedő alakban: karechlova ketten kellenek,taretova ket
ten bocsátódnak. 

Múlt idő. 

56. Ennek képzője [s (ol-s-em valék, voltam, ol-s-en valál, 
voltál; ol-s vagy ol-es vala, volt), melly a' kiejtés végett e-t vészen 
vagy maga után vagy maga elé. 

Az egyes számbeli 1-ső személy példáji : 
1) az egyszerű igetőkéi: u-s tudott,látott, jej-s jött,te-s evett, 

tu-s bement, mi-s adott, vi-s vett; tehát: usem usen us j jejsem 
jejsen jejs, tesem tesen tes stb. 

2) más igetőkéi: lav-s-em mondtam, urchat-s-em tartózkodtam, 
vov-s-em híttam; 

nul-s-en esküttél, nur-s-en akartál, var-s-en tettél; 
lav-es mondott, lat-es mondott, nej l-es látszott, onces birt, 

kitiles kérdezett, lachves közeledett; jocht-es jutott, kval-es kikelt, 
men-es ment, jejmt-es lett, tat-es hozott stb. Ez alakra legtöbb al
kalom van az evangéliumban. 

A' szenvedő alakok sem külömböznek; mint: majvesem adat
tam, majvesen adattál, majves adatott. Ennek is a' 3-dik személye 
fordul elő leggyakrabban, mint: cholves hallatott, lavves monda
tott, parancsoltatott, peritoves megcsalatott, ucintoves láttatott, 
rovtves vettetett a' mag, tatves hozatott, tatechtes u. a. varves csi
náltatott. Tehát: 

kiható: szenvedő: 
var-s-em varve-s-em 
var-s-en varve-s-en 
var-es varve-s. 

A' többes számbeli (ol-s-ov valánk, voltunk; ol-s-an valátok, 
voltatok, ol-s-et valának, voltak) 1-ső személy példáji; var-s-ov 
tettünk, najtechle-s-ov jövendöltünk, erge-s-ov énekeltünk, perme-
s-ov szenvedtünk; = 2-ik személy példáji: jal-s-an jöttetek, íus-
s-an sírtatok, jechv-s-an tánczoltatok, var-s-an tettetek; -—3-dik 
azemélybeliek: jocht-s-et jöttek, jejmt-s-et lettek, pümt-s-et kezd
tek, lav-s-et mondtak, jutej-s-et jutottak. 
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Az egyszerű igetők: jej-s-ov jöttünk, vi-s-an vittetek, u-s-an 
tudtatok, te-s-et ettek, jej-s-et jöttek. 

A' szenvedő igetők: meteíove-s-ov bérlődtünk, majveset adat
tak, tatveset hozattak. 

Tehát : 
vi-s-ov lav-s-óv majve-s-ov 
vi-s-an lav-s-an majve-s-an 
vi-s-et lav-s-et majve-s-et. 

A' kettős számnak leginkább a' 3-dik személye fordul elő r 
erkeío-ve-si tiltatának ketten, pusehte-si nyiltak ketten, jomesi jöt
tek, olsi voltak, ménesi mentek, olmiesi laktak, pümtsi kezdtek 
ketten stb. chaiíctachtepa ménesi i tocho varsi, chunile laves tinane 
Isus a' két tanítvány mene és úgy teve, mint mondott nekik 
Jézus. 21, 6. 

F ö l t é t e l e z ő m ó d . 

57. Ennek képzője n, melly az éjszaki vogulban w-val jár, 
így: ol-nu-m volnék, ol-nu-n volnál, ol-nu volna- ol-nu-u volnánk 
stb. Az evangéliumi nyelvben az egyes számbeli első és második 
személyt nem vettem észre, de a' harmadik személy ez alakban: 
ol-ni volna, gyakran található, mint: chul't-ni maradna, taj-ni le
hetne, mi-ni adna. 

A' többes számbul megvannak: ol-n-ov volnánk, joch-n-at 
jönnének (11, 21.), minél fogva a' többesThaíran így tehetjük fel : 

ol-n-ov volnánk 
ol-n-an volnátok 
ol-n-at volnának 

Még összetett idő-alakot is képez, a' mikor az olnov föltéte
lező multat jelent: olnov ol-che ha voltunk volna. Chun man jege-
nov ölne lat cuvt olnov olche, toncuvt tan kenesanel keurt at olnov, 
istobi sosuchv najtet kelpme ha mi atyáink idejében voltunk volna, 
akkor tanácsaikban nem volnánk (voltunk volna), hogy önteni a* 
próféták vérét. 23, 30. 

A' föltételező mód szenvedőjének példáji: pert-n-ov-e eladat
nék, urt-n-ov-e osztatnék. Tá vaj jani tinel ele pertnove, os ton 
cchce jormitne urtnove e' zsír (kenő) nagy árért adatnék el, 's a* 
pénz a' szegényeknek osztatnék ki. 26, 90. 
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P a r a n c s o l ó m ó d . 

58. Ennek nincs képzője, hasonlít tehát a' jelentő módhoz, a' 
mellytül csak az alanyi ragok alakjával külömbözik. Mert a' pa
rancsoló mód egyes számbeli 2-dik személyének ragja mindenkor 
ew, habár az an is a' jelentő módban, mint latan mondasz, de latén 
mondj ; nuran akarsz, de nuren akarj; a' 3-dik személyének ragja e, 
pedig a' jelentő módban többnyire i (kivéve a' legegyszerűbb ige
tőket, és a' szenvedőket). 

A' többes számbeli 2-dik személynek ragja cm, holott a' je
lentő módban ine vagy ne (oline vagytok, olan legyetek); 3-dik 
személyének ragja e% holott az a'jelentő módban többnyire at. 

2-dik személy: ölen légy, alen ölj, uren tarts> őrizz, erpten 
szeress, perten adj el, ul chaj erlen ne paráználkodjál, nulten esküd
jél, jomen menj, tulen lopj, vigy, chuítepten hagy], pilen félj ; — 
jejen jöjj, tujen menj bé. De a' te e', eszik, vi vi', viszen, mi ád tök 
a' parancsolóban taj, vaj, maj-vá lesznek, tehát: tajen egyél, vajén 
végy, majen adj. — Többes számban: olan legyetek, alán öljetek, 
chajerlan paráználkodjatok, nultan esküdjetek, pilan féljetek, jejan 
jöjjetek, menan menjetek, tujan menjetek b é ; — tajan egyetek, 
vaján vegyetek, maján adjatok. 

3-dik személy: jejmte legyen, paste világoljon, sarme telje
sedjék, chontle hallgasson, jochte jöjjön, numsachte gondolkodjék, 
emlékezzék; taje egyék, vajé vegyen, maje adjon. — Többes szám
ban : jejmtet legyenek, pastet világoljanak, sarmet teljesedjenek* 
chontlet hallgassanak, latét mondjanak (atichonne ul latét, isto tav 
Isus Christos 16, 20.); — tajet, vajét, majet. Tehát: 

ölen légy majen adj tajen egyél 
ole legyen maje adjon taje egyék 
olan legyetek maján adjatok tajan egyetek 
ölet legyenek majet adjanak tajet egyenek. 

A' parancsoló módnak kettős számbeli alakjai nem igen for
dulnak elő az evangeliomhan. 

T á r g y i - r a g o z á s. 

59. A' tárgyi ragozás, a' melly a' tárgyat személy és szám 
szerint különbözően fejezheti ki, nagyon sok alakú lehet. A' ma-
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gyár nyelv, mint tudjuk, csak a' második és harmadik szemelyü 
tárgyat fejezi ki, még pedig számbeli külömbség nélkül. Mert 
lát-l-ak mind az egyes számra (tégedet) mind a' többesre (titeket) 
vocatkozik; látom is mind az egyes (azt) mind a' többest (azokat) 
tárgyazza. 'S a' magyar nyelv továbbá a' bárom alanyi személyt 
csak a' harmadik szemelyü tárgygyal kötheti össze (látom, látod, 
látja, látjuk stb.); a' második szemelyü tárgygyal csupán az egyes 
számbeli első alanyi személy jár (Játlak téged: de ő lát téged, mi 
látunk tégedet ; ők látnak tégedet; tárgyi rag nélkül valók). A' vo
gul nyelv az igében a' tárgyat személy és szám szerint külömbc-
zően fejezhetvén ki, nagyon sok alakra képes. Neki egyes, kettős 
és többes számbeli alakjai vannak, 's az első, második és harmadik 
szemelyü tárgyat hasonlóképen három számban teszi ki. Á'logikai 
lehetőség felette sok alakra megvan; a' nyelv maga takarékosabb, 
's a' kondai evangéliumban bizonyosan nem minden alakot találunk 
meg, a' mellyeket a' nyelv valóban hassnál. Lássuk tehát az evan
géliumban előforduló alakokat — megjegyezvén legitt, hogy a' 
névi módok nem vehetik föl a1 tárgyi ragokat. 

I. E g y e s s z á m b e l i t á r g y . 
a) Harmadik személyben. 

60. Az evaügeliomi nyelvnek legtöbb alkalma van az egyes 
számbeli és harmadik szemelyü tárgy kifejezésére, a' mellyet az 
első és második alanyi személyben l, a' harmadik személyben tci 
és anel ragokkal jelöl, így: var tesz, csinál, varem csinálok, az em
lített tárgyi ragokkal tehát lesz a' jelenidö: vari-1-em, vari-1-en, 
vari-tá, vari-1-ov, vari-1-an, vari-anel vagy varg-anel, sőt var-anel 
is, csinálom, csinálod, csinálja stb. 

A' varilem példáji: al öl, alilem ölöm,* vi, víg vészen, viglem 
veszem; cholt nyilvánít,, mond, choltilem mondom ; pun leteszen, 
punilem leteszem; unt ültet, untilem ültetem stb. urpme alilem, i 
lachve menat oset az őrt megölöm, 's széllyel mennek a' juhok. 
26, 31. — tig, am viglem kvane nag sament olep licbme ide, én 
veszem ki a' szemedben való szálkát. 7, 4. — toncuvt choltilem 
nanane : am atichun chassanem nanen akkor mondom nekik: én 
sohasem ismertelek beoneteket. 7, 23. — punilem amk lilém tav 
tarmeletane teszem én lelkemet ő reája. 12, 18. — nag Petr, i tá 
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&av tarmelt am untilem amk torem kvalem te Péter (vagy) 's e* 
kőre én ültetem az én egyházamat. 16, 18. 

A' varilen példáji: namt nevez, namten nevezesz, namtilen 
^evezed; tat hoz, tatilen hozod; va lát, vailen látod stb. chun cach 
attal páti, toncuvt narel varilen tavamé cakenag ? midőn a' só Ízet
lenné leszen, akkor mivel teszed azt sóssá? 5, 13. -— oncitá püv, i 
n#mtilen tavane nam Isus szüli fiját, 's nevezed neki a' Jézus ne-
Yet. 7, 21. — chun tatilen nak sajn torem elpalne mikor hozod 
(viszed) te ajándékodat Isten elé. 5, 23. — i nar nag sunsen kaöen 
sa,mt olep lichme nak sament norme at vailen ? 's miért nézed az 
öcséd szemében lévő szálkát, a' te szemedben a' gerendát nem lá
tod ? 7, 3. Ezen idézet azt is mutatja, hogy a' fordító nem minden
kor teszi ki a' tárgyi ragot, a' mikor talán kellene, mert ezt: nar 
,na,g sunsea kacen sámt olep lichme, talán így kellett volna mon
dania : nar nag sunsilen kacen samt olep lichme, — hacsak illyen 
érőimet nem gondolunk oda: minek látsz te szálkát öcséd szemé
ben, holott stb. 

A' varita példáji: onc bír, szül, oncitá birja, szüli; múlt mu
lat, enyésztet, multitá enyéazteti, elveszi; ux őrz, uritá őrzi 5 üst 
tisztít, listitá tisztítja," acht gyűjt, achtitá gyűjti; telt éget, teltitá 
eVeti stb. oncitá püv, i namtilen tavane nam Isus, ton mos isto tav 
kr^kanelnel multitá tak mirame szüli fiát (fiút) 's nevezed neki 
Jézus nevet, azért mert ő bűneitől megszabadítja a' maga népét. 
1, 21. — vailen nagnanel kvaíi pank, chotchar uritá am mirem 
Jzj-ailme mert belőled kél ki fejedelem, a' ki őrzi én népemet Iz
raelt. 2, 6. — chortep tav katat, i tav 1.síita tak artenatá i achtitá 
tak putiatá purane, os solomme teltitá chariletal tautel szóró lapát 
ő kefében, 's ő megtisztítja a' szérűjét, és gyűjti búzáját csűrébe, 
de a' szalmát elégeti olthatatlan tűzzel. 3, 12. 

A' varilov példáji: chuítept bocsát, chulteptem bocsátok, 
churteptilem bocsátom, chuíteptilov bocsátjuk; chanc tud, chancilov 
tudjuk, suns lát, sunsilov látjuk, al öl, alilov öljük, chumle i man 
chuíteptilov mánk arenten charenovne a' mint mi is megbocsátják 
adósainknak. 6, 13. — chancilov isto nag sar tudjuk hogy te igaz 
(vagy)' 22, 16. — sunsilov jejv amne ati Ilija lássuk, jő-e vagy 
sem Illyés 27, 49. — tit püvá, menov, alilov tavamé i vigenov ta
vane patne charet itt fija, menjünk, öljük meg őt 's vegyük (el) a' 
neki eső holmikét. 21, 38. Jó lesz itt a' vigenov alakot, valamint 
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amott a' varilem példáji között a' chassanem-ét megjegyezni, a' 
mellyek többes tárgyakra vonatkoznak, mint alább látni fogjuk. 

A' varilan példáji: pánt fed, béteszen, pántom beteszek, pan-
tilem beteszem, pantilan béteszitek; tarét ereszt, taretilan ereszti
tek, joncht fordít, jonchtilan fordítjátok; aj iszik, ajilan isszátok ; 
lat mond, latilan mondjátok; sujtelt hirdet, sujteltilan hirdetitek • 
vi, vig vész, vesz, viglan veszitek. — pantilan aul naerlaehme 
elemcholesetnel, ton mos isto i nank at tuvne, i tuchv nurp cha-
retme at taretilan béteszitek a' mennyországot az emberek előtt, 
azért magatok sem mentek be, 's a' bemenni akarókat sem ereszti
tek. 23, 13 ; — chun jonchtilan aku charme, toncu vt varilan ta 
vame kul naer ptivi midőn megtéríttök egyet, akkor teszitek őt 
ördög fijává. 23, 15. Itt jonchtilan aku charme == megtérítitek egy 
valakit, mi magyarul nem jó. — am aj ne anem ajilan (az) én ivó 
csészémet isszátok. 20, 23. — nar latam am nanane jejpes mat, 

t onme latilan pasen mat; nar latam nanane palne, nan sujteltilan 
lep tarmelt a' mit mondok nektek setét helyen, azt mondjátok vi

lágos helyen; a' mit mondok nektek fülbe, ti hirdessétek a' (ház)-
tetőn. 10, 27. — chumle numtne at viglan, isto am ati pel nan mos 
lavsem nanane hogyan észbe nem veszitek, hogy én nem is a' ke 
nyer végett szóltam nektek. 16, 11. 

A' varanel, varianel vagy varganel példáji: ret csal, retem 
csalok, retat csalnak, retilem csalom, retianel csalják; chol hall, 
cholanel és cholganel hallják; u lát, ujanel látják; vaj tud, vaganel 
tudják; nums ért, numsanel értik; namt nevez, namtganel neve
zik ; chot talál, chotgaüel találják; ur őriz, tart, urganel tartják 
urt oszt, urtganel osztják, utelal ültetget, utelalganel ültetgetik. sav 
char jejvet am namemtel latem : am christos, i sav charme retianel 
sokan jönnek én nevemben mondván : én Krisztus (vagyok), 's sokat 
megcsalnak (megcsalják). 24,5. — isto tan um at vaganel, i cholem 
at cholganel i at numsanel; istobi ul ujanel samel i ul cholanel palel 
hogy ők látván nem tudják és hallván nem hallják és nem értik. 
hogy ne lássák szemmel 's ne hallják füllel. 13, 23. 25- — namtga
nel tavamé namel Emmanuil nevezik őt Emmanuel névvel. 1, 23. 
— sotenet sout eharet, tan chotganel mame boldogok a' szelídek, 
ők megtalálják a' földet. 5, 5. — popét torem kvalt subote chotelt 
at urganel subotaine a' papok az egyházban szombaton nem tart
ják meg a' szombatot. 12, 5. — kvalget angelet, i pali urtganel 
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jomaset íuíetnel kimennek (kelnek) az angyalok 's elosztják a ' jó
kat a'rosszaktól. 13, 49. — pelemtam camme at utelalganel ta
vamé ana jolpalne a' meggyújtott gyertyát nem ültetgetik azt tál 
alá. 5, 15. 

Jegyzet. A' jelenidőnek kettős számbeli példáji, tudtomra, nem 
fordulnak elö. 

61. A'múlt időben ugyan azon tárgyi ragokkal következő 
alakok állanak elő: vares-1-em, vares-l-en; vares-tá; vares-1-ov, va-
res-l-an, vars-anel csináltam, csináltad, csinálta; csináltuk stb: 

A' vareslem (varislem) példáji: vov hí, vovem hívok, vovsem 
híttam, vovislem híítam őt; peri választ, perieslem választottam őt. 
Jegipetnel vovislem am amk püvem Egyipíombul híttam én az én 
fiamat. 2, 15. — tit am püvem, chotcharme am perieslem ez én 
fiam, a' kit választottam. 

A' vareslen (várisién) példáji: tujt titkol, tujteslen titkoltad j 
chnlt nyilvánít, choltislen nyilvánítottad.. Apüvet tusnel i cakupet-
nel vareslen eschene asme gyermekek szájábul és csecsemőkbül 
csináltad a' dicséretet. 21, 16. — nag tujteslen titme amelen i num-
ten sajtén charetnel i choltislen tonme apüvetne te eltitkoltad ezt 
okos és eszes emberek előtt, .'s kijelentetted a' gyermekeknek* 
11,25. 

A' varesta példáji: ponstesta nemzé, vistá vévé, chafíeestá 
megismeré, chontestá láíá, cholestá hallá, chulteptestá hagyá, mul
testa multa, mulatá. — Avraam ponstesta Isaakme Ábrahám nemzé 
Izsákot. 1, 2. —̂  at chancestá tavamé, chumle vos ivolt tav onces 
elöl püv taknane nem ismeré meg őt, míg nem lett első fija neki. 
1, 25. — vistá tak netame elvévé a' maga nejét. 1, 24. — toncuvt 
chulteptesta tavamé asraj akkor elhagyá őt az ördög. 4, 11. — 
cholestá Isus, isto Joan majves urechetne hallá Jézus, hogy János 
adatott által (az öröknek) fogságba. 4, 12. usnel menés kvane 
Vifaniane i multesta tat akii jejme a' városbul kimene Betfaniába 
'a mulata ott egy éjt. 21, 17. 

A' vareslov példáji: u lát, um látok, usem láttam, uslem lát
tam őt, uslov láttuk őt; chuitepteslov hagytuk, chasleslov megér
tettük ; man uslov tav sóvá chotel pakepane palt mi láttuk ő csil
lagát a' nap keleten. 2, 2. — man aá chuitepteslov socho i jomesov 
nag jejtepalent mi íme elhagytuk minden(ünket) 's jöttünk te utá
nad. 19, 2 7 . — chasleslan erén titme? Látat taváne: chaSleslov,,, 
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pojtechs megértettétek-e azt ? Mondanak neki megértettük, uram. • 
13 , 51. 

A' vareslan példáji: choleslan hallottátok, loventaleslan ol-
rastátok, chasleslan értettétek, nan choleslan, nar latem oli: sam 
mos sam ti hallottátok, mi mondva van: szemért szem. 5, 38. — 
-an mos nan at loventaleslan, nar vares Dávid? íme soha ti nem 
olvastátok, mit tett Dávid? 15, 2. — chasleslan erén titme? meg
értettétek-e azt ? 13, 51. 

A' varsanel példáji: usanel látták, chotsanel találták, nachv-
sanel elkapdosták; tatsanel hozták, punsanel tették, utsanel ültet
ték. — toncuvt sov, chotcharme usanel tan chotel pakepane palt, 
Jachves tan elanelpalt akkor a' csillag a' mellyet láttak (volt) nap
keleten, méné ő eló'ttök. 2, 9. kvalne tum chotsanel apüvme tav 
cuktá Maria jot a' házba bemenvén találák a' gyermeket az ő any
jával. 2, 11. — i ólat skopcet, chotcharet tankváme tank varsanel 
skopcag aul naerlach mos 's vannak meddők, a' kik magokat ma
gok tették meddővé a' mennyország végett. 19,12. — to sam pates 
Tori eh vatane, i toulen ujt jochtem tavamé nachvsanel némelly 
szem esett az út szélire, 's a' szárnyasok jővén azt elkapdosták. 13, 
4.-— tatsanel oslicame püvetatel i punsanel titme tink masnenantel 
i utsanel tavamé tin tarmelne elhozák a' szamarat a'fijával együtt, 
•s bstéríték azt ruhájikkal, 's ültetek őt reája (a' vogul fordítás 
szerint a' két szamárra). 21, 7. 

62. A' kettős szám ritkán találkozik, mint chul'teptesten ket
ten hagyának. Os tin ton lat chul'teptesten chapme i tink jegén 
ménesi tav jejpalt 's azok (ketten) azonnal eihagyák a'hajót és 
atyjokat ménének ő utána. 4, 22. 

63. A' föltételező módnak is, tudtomra, csak két példáját le
het találni: vinilem vinném, venném, 's minitá adná. Vi, vig visz 
vesz ; visem vittem, vettem ; vislem vittem, vettem azt, vini vinne, 
venne, vinilem vinném, venném; hasonlóképen mini adna, minilem . 
adnám, minitá adná. ton chocetag nagnane tajni am alnem michv 
tin chumetne, iam pari jochtem vinilem am charem argetatel azért 
neked kellene én pénzemet adnod az árus embereknek, Vén meg
jővén elvenném az enyimet nyereségével. 25, 27. — ton at minitá 
jolech chaluchv tak kvaletame nem adná (hagyná) aláásni a' maga 
házát. 24, 43. 

64:. A' parancso'ó morfnak egyes számheli példáji: vajalen 
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vedd, majalen add (a' vi, mi tökből, lásd a' 58.) perit kisért, peri-
talen kisértsd; chultept hagy, chul'teptalen bagyd; rast vet, rasta
len vesd; sagrep vág, sagrepalen vágd; erept szerep ereptalen 
szeresd; lovt mos, lovtalen mosd; var tesz, varalen tedd; lavmond, 
lavalen mondd stb. multatá múlja azt. — kvalen, vajalen spüvrne 
i tav cukvá i tulen Jegipetne kelj föl, vedd a' gyermeket és ö any
ját 's fuss Egyiptomba. 2, 13. — nurep charne vichv nagnanel 
kvartme, majalen tavane i chulen a' vinni akarónak tőled az ün-
get, add neki felső rubádat is. 5, 40. — ul peritalen nak pojreehs 
toremen ne kisértsd a' te úr istenedet, 4 ; 7. — cbuTteptalen nak 
sajn tatem matetat bagyd a' te ajándékodat az oltáron. 5, 24. — 
ebun jomas pal samen nagen kujtitá, kvane manentam rastalen ele 
ba jobb fél szemed téged botránkoztat, kiszakítván vesd el. 5, 29^ 
— cbun jomas pal katen kujtitá nagen, sagrepalen ele i rastalen 
ba jobb fél kezed botránkoztat téged, vágd el és vesd el stb. — A' 
multatá példáját lásd a' 66-ben. 

A' parancsoló módnak többes számbeli példáji: kalemt kérd, 
tudakozik, kalemtelan tudakozzátok; numselan gondoljátok: míg-
lau adjátok, vajelan vegyétek, majelan adjátok stb. menan i lani 
kalemtelan püvme, i cbun chontilan tavarne, suj latan amnane 
menjetek és szorgalmasan tudakozzátok a' fiút, 's ba megtaláljátok 
birt mondjatok nekem. 2, 8. — Ez tanúságos példa; menan men
jetek, latan mondjatok alanyi parancsolok ; kalemtelan tudakoz
zátok tárgyi parancsoló, melly, mint a' magyarban is, nagyon meg
egyez a'jelen idő Jöbbes számbeli második tárgyi személyével: 
cbontilan találjátok. — ton mos ul numselan cholt cbotelme azért 
ne gondoljátok a' holnapi napot (ne aggódjatok a' holnapi nap 
miatt). 6, 34. — ul miglan jálpen mater ampetne ne adjátok a' 
szentet az ebeknek. — ele vajelan tavanel talantme i majelan lov 
talant osp charne vegyétek el tőle a' tálentomot fs adjátok a' tiz 
talentom bírójának. 25, 28. 

Kettős számbeli példát nem igen lehet találni. 
65. A' harmadik személyi! egyes tárgynak jelelője tehát l az 

első és második alanyi személyek előtt, mint: vari-1-em vari-len, 
vari-1-ov vari-1-an; vares-1-em vares-1-en, vares-1-ov vares-lan; var-
ni-l-em; vara-1-en varel-an. Hogy miért van a' parancsoló mód 
egyes számában varalen, multatá 's többesében varban, nem 
tudom. 
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A' harmadik alanyi személyekkel azomban össze van forrva 
az egyes tárgynak ragja, úgy hogy bajos tudnunk, vájjon az egyes 
számban a' tci (varitá) egészen tárgyi rag-e, alany-személyi jelelő 
nélkül, mint magyarban sJ jd, tud-ja ? !s vájjon a' többes számban 
az eweZ-bul mi tartozik a' tárgyi raghoz, 's mi az alanyi személy 
jelelöjéhez ? Azt vegyük észre, hogy ezen anel tárgyi rag és alanyi 
személy a' ifévszónak anel birtokos ragjával azonos * tehát vaganel 
erejök és erejik, 's vaganel tudják azt ('s azokat), 

b) Első és második személyben. 

66. Az egyes számbeli tárgy, a' mely első és második szemé-
lyü, tehát anem £= engem{eX)1 nagen = téged(et)j ugyanazon ragok 
által jelöltetik meg, mint azt a' következő példák bizonyítják: kujt 
kisért, kujtilen anem kisértesz engem, ménen amnane, asraj, riag 
anem kujtilen per asue menj tőlem, ördög, te engem kisértesz rossz 
dologra. 16, 2 3 . — aku ta jej tochoch ergemaná* elpalt churum kes 
ííultan, isto anem at chancilen még ez éjjel, a' kakas szólása előtt 
háromszor esküszöl, hogy engem nem ismersz. 26, 34. — chon tu-
litá aku timil vis apüv am namem mos, ton char anem tulitá a' ki 
elfogadja egyik illyen kis gyermeket én nevemben, az engem fo
gad el. 18, 5. — saris latam nanane, ak char nananel rnigtá anem 
bizony mondom nektek, egy közületek elad engem. 26, 2 1 ; —ton 
anem migtá az ád el engem. 26, 23. — ehun jomas pal samen na
gen kujtita; chun jomas pal katen kujtitá nagen ha jobb fél sze
med téged kisért; ha jobb fél kezed kisért téged. 5, 29. 30, 

at vajlan anem tigil montel ton mos, chun lavine nem láttok 
engem mostaniul fogva addig, hogy mondjátok. 23, 39. — nar 
teplilan anem, licemeret ? miért botránkoztattok engemet, képmu
tatók ? 22, 18. 

-chun man nagen uslov techv nurpi i titesiov, amne ajuckv 
nurpi i ajteslov ? chun aku ton chojtel nagen uslov el ma chari i 
tulileslov, amne narne i masteslov ? mikor láttunk téged enni aka
rónak és étettünk meg, vagy inni akarónak és itattunk meg? mi
kor azonképen láttunk téged idegen földön levőnek és fogadtunk 
be, vagy meztelennek és ruháztattunk meg? 25, 37. 38. — nan 
anem titeslan, nan anem ajteslan, nan anem tuleslan ti engem étet
tetek, ti engem itattatok, ti engem befogadtatok. 25, 35. — chonag 
eseplianel eienicholeset anem, elemeholes püvme ? kinek tartanak 
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.az emberek engem, az ember fiját? 16, 13. — os nan ehonag anem 
eseplilan? de ti kinek tartotok engem? 16, 15. 

sim t'af! chun táji, anem multata ta ana édes atya! ha lehet 
engem múljon e' pohár. 22, 39. — torem akvane nar neges, tonme 
elemcholes pali ul manitata isten egybe a' mit kötött, azt ember 
fel ne szakítsa. 19, 6. 

II. T ö b b e s s z á m b e l i t á r g y . 

a) Harmadik személyben. 

67. Az egyes számbeli első alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal illyen alakot képez: ííurani akarok, úurilem akarom azt, 
nurganem akarom azokat", at oncat nar techv, os tetal taretachv 
am at nurganem nincs mit enniök, de étlen elereszteni én nem aka
rom őket. 15, 32. — mi, mig ád, migem adok, migiem adom azt, 
•miganem adom azokat, titetme socho miganem nagnane ezeket 
mind adom néked. 4; 9. — ket küld, ketganem küldöm, hajtom 
azokat, chun am Veelzevul val asrajtme ketganem, os nan püvan 
chon val ketat ? os chun am torem lilel ketganem asrajtme ha én 
Belzebu1 erejével hajtom ki az ördögöket, de a' ti fiaitok ki ere
jével hajtanak (ördögöket)? de ha én isten lelkével hajtom ki az 
ördögöket. 12, 27, 28. — De Jcetilem (hajtom azt) is van ketganem 
helyett, p. o. am ketiiem nan paltan ilajtetme, amelen i népeken 
charetme én küldöm hozzátok a' prófétákat, bölcs és tudós embe
reket. 13, 34. 

Az egyes számbeli második alanyi személy alig fordul elő a' 
többes tárgyi raggal. 

Az egyes számbeli harmadik alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal igen gyakori, 's illyen alakot képez: migan, ketgan, titgan 
taretian, sunstian, chanctian, tustian, urtgan stb. tá lul varp cha
retme terén acelne migan a' rossz munkásokat gonosz halálba adja. 
21, 41. — tav asrajtme ketgan asraj oter jolel az az ördögöket az 
ördög fejedelem hatalmával hajtja ki. 9, 34. —ault olep nan jegan 
titgan tanme a' mennyben lévő ti atyátok éteti őket. 6, 36. — nan 
jegan at taretian nan krekan a' ti atyátok nem bocsátja meg ti 
bűneiteket. 5, 15. — os vistá tavamé asraj sak tunöen achne i suns
tian tavane car lachve olep uset i tan sujanel és vivé őt az ördög 
igen magas hegyre 's mutatá neki a' világon lévő városokat és. 
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azok dicsőségeit. 4, 8. — chon chanetian tocho eleracholesetme a* 
ki tanítja így az embereket. 5, 19. — i tustian osetme jomas pal 
kat líupel, os kozletme alrnech palne 's állatja a'juhokat jobb kéz 
felé; de a' kosokat balra. 25, 33. i urtgan tanme moten motennel, 
tocho chumle urep pali urtgan osetme kozletnel és elosztja (elvá
lasztja) egyiket a'másiktól úgy mint az Őrző elválasztja a'juho
kat a' kosoktól. 25, 32. 

68. A' többes számbeli első alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal illyen alakot ád : vigevov vigyük azokat, tit püvá, menov, 
alilov tavamé i vigenov tavane patne charet ez fija, menjünk, öl
jük (meg) őt, 's vegyük (el) a' neki esö dolgokat (örökségét). 21, 38. 

A' többes számbeli második alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal illyen alakot képez: vagan látjátok, algan ölitek, vochgan 
szögezitek, pümtian fogjátok azokat, vagan amne ati ta vartulet ? 
látjátok-e vagy sem e' csinálmányokat ? 24, 2. — am ketilem nan 
paltan najtetme, i nan tanme jole algan i pernane vochgan7 os to 
charetme vonchuchv pümtian nank sinagogant én küldöm hozzá
tok a' prófétákat; 's ti azokat megölitek, és keresztre szegezitek, 's 
némelíyeit ostorozni fogjátok sinagogáitokban. 13, 24. 

A' többes számbeli harmadik alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal így alakul: achtganel gyűjtik azokat ; rastganel vetik, os-
ganel bírják, punganel teszik, varganel teszik, kvaltianel kikeltik 
azokat, keti (ketifá helyett) elemeholes püv tak angelan i achtga
nel tav naerlachnel soeho mT numtet i chajer varem charetme, i 
rastganel tanme tauten kürne küldi az emberfija az angyalait s 
(azok) gyűjtik ő országának minden rossz elméjű és hamisan cse
lekvő embereit, 's vetik őket tüzes kemenczébe. 13, 41. — nan 
chancilan, isto elemeholes oteret urat atemetme, i jani charet osga-
neí tanme ti tudjátok, hogy az ember-fejedelmek tartanak embe
reket, 's a' nagyok bírják azokat. 20, 25. — os (ank sochen asanel 
varganel tont, istobi sunstachv tankvame mot charetne ; pali pun
ganel tank sumechanel, i kvaltianel tank masne char kepletme de 
ők minden dolgaikat teszik azért, hogy mutassák magokat mások
nak ,• szélíyel teszik filakteriumaikat, 's kikeltik ruhájok széleit* 
23 ,5 . 

A' kettős számbeli alanyi személyek nem igen fordulnak eU 
a többes tárgyi raggal. 
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Tehát: 
1. varganem (varianem) teszem őket 

3. vargán, varian teszi őket 
1. vargenov (varenov?) tesszük őket 
2. vargán, varian teszitek őket 
3. varganel, varianel teszik őket. 

Múlt idő. 

69. Az egyes számbeli első alanyi személy a ' többes tárgyi 
raggal lesz varsaiiem, mellyet 8, 23-ban találunk: toncuvt eholti-
lem nanane: am ati ehun ehassanem nanen akkor mondom nek
tek ; e'n soha sem ismertelek titeket. 

Az egyes számbeli második alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal nem igen fordul elő. 

Az egyes számbeli harmadik alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal illyen alakot képez: ponsl végez, ponsiesan végzetté azo
ka t ; múlt mulat, megkerül, muííe3an megkerülte azokat; ketsan 
küldte a. visan elvette, permelesan szenvedte, tűrte azokat stb. 
chun Isus ponsiesan tá Tanchet, choloch pakseset tav chaiiétane 
asetne midőn Jézus elvégezte a' beszédekot, a' nép elcsudálkozék 
tanításán. 7, 28. — Isus multesan socho usetme i pojletme Jézus 
megkerülte mind a' városokat és falukat. 9, 45. ketsan urelap cha-
retme tak kanetane elküldte az aratókat az ő földjére. 9 ; 38. — 
tav sirsan asrajtme aku lachel, i socho chojtep charetme jáltepte-
san ő kihajtá az ördögöket egy szóvá), 's a' betegeket mind meg
gy ógyítá. 8, 16. — tav visan rnati agmenov i permelesan tanme ő 
elvette betegségeinket 's hordozta azokat. 8, 17. 

70. A' többes számbeli első alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal lesz: posüesenov mi kikergettük őket. nag namentel erén 
man najtechlesov i nag namentel erén asrajtme ele posilesersov? 
i nag namentel erén sav amel varsov? te nevedben nemde mi jö
vendöltünk,'a te nevedben nemde az ördögöket kihajtottuk,'s te 
nevedben nemde sok csudát tettünk ? 7, 22. 

A' többes számbeli második alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal így volna: varsenan, mert varsenov tettük őket, varsenan 
tettétek őket; de nem találom példáját. Külömben az egyes tárgyú 
alak is áll a' többes tárgyú helyett, p. o. chotcharme nan aleslan 
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í)g SZÓ-TAN. 

(alesenan helyett) torem kval i jur pasen kitchaít a' kiket ti meg
öltetek az isten háza és az oltár között. 13, 25. 

A' többes számbeli harmadik alanyi szemeli/ a' többes tárgyi 
raggal így alakul : tatsanel hozták azokat, achtsanel gyűjtötték 
azokat, rastsanel vetették azokat; punsanel tették azokat; ez az 
alak tehát azonos az egyes tárgyú alakkal, chotcharme mane tat
sanel, i jomas chulet achtsanel teremetne, os Met rastsanel kvane 
a' mellyeket a' földre húztak, 's a' jó halakat gyűjtötték edényekbe 
de a' rosszakat kivetették. 13, 48. —sochen sir agmen mosen cha-
retme, i punsanel tanme Isus lajli pochne, i tav pusmelesan tanme 
mindenféle beteg, nyavalyás embereket, 's tevék azokat Jézus lá
bához 'a ő meggyógyítá azokat. 15, 30. 

b) Első és mázodik személyben. 

71. A' következő példák azt bizonyítják, hogy ugyanazon 
alakok, a' mellyek a' harmadik személyü többes tárgyakat jelölik, 
az első és második személyü többes tárgyakra nézve is állanak. 
Am pernél punganem nanen \itel ón megkeresztellek benneteket 
vízzel. 3, 11. — an am ketganem nanen jorment oset cacet chalne 
ím én küldelek titeket mint juhokat farkasok közzé. 19, 16. — 
jejan am paltem, i am sajmelianem nanen jöjjetek én hozzám, 's 
én megnyugosztallak benneteket. 11, 28. — ul rastan nank tinen 
sakan pureset elpalne, istobi tan pari jonchem nanen ul manitanel 
ne vessétek &' magatok becses gyöngyeit a' disznók elé, hogy meg
fordulván titeket meg ne szagassanak. 7, 6. — saris latam nanane, 
at chasganem nanen bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. 
25, 12. —-toncuvt choltilem nanane: am ati chun chassanem nanen 
akkor mondom nektek: én soha sem ismertetelek titeket. — istobi 
tan nanen usanel hogy ők titeket láttak. 6, 1. 

Az első személyü többes tárgy nem fordul elő az illető tár
gyú igével, mert a' hol legjobb alkalma volna, a' fordító nem fejezi 
ki tárgyi raggal az igét: ul tulen manov krechne, os uren manov 
asrajnel ne rígy minket bűnbe, de őrizz minket az ördögtől. 6, 13. 
— Más helyütt tárgyi ragos igét teszen ugyan a' fordító, de ollyat, 
melly egyes tárgyra vonatkozik, mint: asrajt chosgeset tavane 
tocho latem chun: ketilan manov kvane, toncuvt laven manane 
tuchv pures anane az ördögök könyörgenek neki így szólván: ha 
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kiküldesz minket, tehát parancsolj nekünk bemenni a' disznó
nyájba. 8, 31. Itt a' ketilan ketilen helyett látszik lenni. — akilim-
lalen manov, tá cholov szánj meg minket, itt halunk. 8, 2b. 

III . K e t t ő s s z á m b e l i t á r g y . 

72. Lássuk előbb példákat, 's azután ki fog tetszeni a' ta
núság. Saris vati jomentanat ujl chotsa kit jegepüvincagme a' tenger 
partjára mentében talála két atyafiat. 4, 18; — chontes mot kit 
jegepüvincagme, i vovelesa tinme talála más két atyafiat, és meg-
hívá őket. 4, 2 1 ; — tav pussa tak pitmá ő megnyitá maga (két) 
ajakát. 5, 2. —jole tuncpam Isus vovelesan tinme i laves; narne 
nin amnanel nurine ? megállván Jézus híva őket (kettőt) és monda : 
ti tőlem mit akartok ? 20, 32. — tin tóul kümen pümtsi ojguchv 
latem: akilimlan minmen ők (ketten) annál inkább kezdenek kiál
tani mondván: szánj meg minket. 20, 31. — os Isus akiltnat jejm 
sartitesa tin samenan 's Jézus megszánásában jővén megilleté ket-
tejök két szemét. 20,-8-4. — kit sampaltal tav jejtápalt cisgeset i 
latset: akilimlen minmen két vak kiabála utána és monda: szánj 
meg minket. 9, 27. — lati tinane: jejan am jejmpalt, am vargám 
ninen alislachv elemcholeset monda kettejöknek: jöjjetek utánam, 
én teszlek titeket fogni embereket. 4 ; 19. 

Az első példában chotsa, a' másodikban vovelesa, a' harma
dikban pussa az ötödikben sartitesa múlt időbeli alakok a' kettős 
számbeli tárgyi raggal. A' negyedik példában vovelesan többes 
számbeli tárgyi raggal van. De a' második példában chontes, a' ne
gyedikben akilimlan, 's a' hetedikben vargám tárgyi rag nélküli 
alakok. Az akilimlan és akilim^n külömbsége onnan lehet, hogy 
az első talán nyomtatási hiba; mert habár a' jelenidőben varem és 
varam-féle alakok előfordulnak is, de a' parancsoló módnak ragja 
mindenkor en. 

73. Az igeragozást ekképen állathatjuk össze: 

N é v i m ó d o k . 

achv 
ajel-achv 
alpt-achv 

7*̂  

l ) chv uchv 
u-chv aj-uchv 
jej-chv al-uchv 
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te-cbv alm-uchv alisl-achv 
tu-chv onc-nchv ampl-achv 
ví-chv unt-uchv kvalkt-achv 
mi-cliv ur-uchv chajerl-achv stb. 

2) p ep ap 
te-p a]-p agmelt-ap 
vi-p alm-ep alpt-ap 
mi-p ol-ep erg-ap stb. 

3) ne fejne ane 
jej-ne agt-ne -^ akiliml-ane 
te-ne al-ne agmelt-ane 
vi-ne at-ne erept-ane 
rni-ne ol-ne urel-ane stb. 

4) m em am 
u-m acht-em agmelt-am 
jej-m ol-em olmi-am 
te-m onc-em utel-am 
tu-m unl-em kacel-am 
vi-m kval-em kvalekt-am 
mi-m choí-em - cholil-am stb. 

A) Alanyi igeragozás. 

74. I. B e n h a t ó és k i h a t ó . 

Jelenidő. 

Egyes szám: 
jejv-em v. jejg-em teg-em mig-em vig-em tuv-em 
jejv-en jejg-en teg-en mig-en vig-en tuv-en 
J eJv 

Többes szám 
JeJg teg míg víg tuv 

jejv-ov teev (teve) mig-ov vig-ov tuv-ov 
jej-ne te-ne mig-ne vig-ne tuv-ne 
jejv-et te-t mig-et vig-et tuv-et 

Egyes szám: > 
var-em v. var-am v. varg-am men-em v. men-am osg-em v. oneam-
var-en var-an varg-an men-en men-an osg-en oncair 
vari vari vari meni meni osgi ? ónéi. 
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"Többes szám: . 
jejmt-ov 
jejmt-ine 
jejmt-at és 
jejm-tet 

Kettős szám: 
agt-imen ketten hiszünk 

var-ov 
var-ine 
var-at 

kvalov picel-ov 
kval-ine (kvalne) picel-ine 
kvalg-et picel-at 

lat-imen ketten szólunk 
agt-ine 
agt-a 

hisztek 
hisznek 

lat-ine 
lat-a 

Múlt idő. 
Egyes szám: 

u-s-em 
u-s-en 
u-s 

Többes szám 
u-s-ov 
u-s an 
u-s-et 

te-s-em 
te-s-en 
te-s 

te-s-0Y 
te-s-an 
te-set 

lat-s-em 
lat-s-en 
lat-es 

lat-s-ov 
lat-s-an 
lat-s-et 

szóltak 
szólnak. 

var-s-em 
var-s-en 
var-es 

var-s-ov 
var-s-an 
var-set 

-Kettős szám: 
ol-sai kettő volt mene-s-i kettő ment pümt-s-i kettő kezdett 

Föltételező mód. 
Egyes szám : 

1-ni volna 
'Többes szám 

oi-n-ov volnánk 
ol-n-an volnátok 
ol-n-at volnának 

Parancsoló mód. 

lyes szám: 
ol-en légy maj-en adj 
ol-e legyen maj-e 

Többes szám: 
ol-an legyetek maj-an 
ol-et legyenek maj-et 

Kettős szám f 

vaj-on vigy 
vaj-e 

vaj -an 
vaj-et 

taj-en egyél 
taj-e 

taj-an 
taj-ef 
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IL S z e n v e d ő . 

75. A' szenvedőséget kifejező képzők, mint a' 31-beh láttuk,, 
következők : ov vagy v ; kj kv vagy ku (eh, ehv); nk, nchv; végre; 
kt vagy cht. Előforduló alakok tehát a' 

Egyes_ szám 
Jelenidőben 

rastovem vagy rastvem 
rastoven rastven 
rastove rastve varkti 

nobbes szám : 
rastovov rastvov 
rasíovan rastvan —. 
rastovet rastvet varktat 

A5 mi-chv adni igé nek szenvedő alakjai: 
majvem és miktem és miglalenkvem 
majven mikten miglalenkven 
majve mikte miglalenkve 
majvov miktov miglalenkvov 
m aj van miktan miglalenkvan 
m aj vet miktet miglalenkvet 

Ezen alakok nem minden személye van meg ugyan az evan
géliumban, de a meglevőkbül úgy lehetne az egész sort kiegészí
teni. A' mikti adatik, vikti rétetik, úgy látszik, kedvelt alakok; 
nirktet szaggattassank, varktat tétetnek. — Ar majv alak szerint a* 
tajv évődik, vajv vevődik is lehetséges. — A' mig mutatja, hogy a' 
mi-chv adni, te-chv enni és vi-chv venni igék a' szenvedőben a' tő
nek magánhangzóját a-vá változtatják, tehát: majv adatik, tajv 
évődik, vajv vétetik. A' miglalenkv-nek tője miglal = addogat. A^ 
michv igének még egy negyedik alakja is megvan, a' mellyböl 
minkun adatol találtatik az 5, 25-ben. E' szerint lehetne: minkum? 

minkun, minku, vagy minkve is stb. 

Múlt idő. 
Egyes szám: 

var-v-es-em csinálódtam maj-v-es-em adattam 
var-v-es-en stb. maj-v-es-en stb. 
var-v-es maj-v-es 
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Tóbbec szám: 
var-v-es-ov adattunk 
var-v-es-an stb. 
var-v-es-et 

Kettős szám: 
erkel-ov-es-i ketten eltiltattak 

maj-v-es-ov adattunk 
maj-v-es-an stb. 
maj-v-es-et 

Föltételező mód. 

Ennek az egyes számnak 3-dik személye van meg: pert-
n-ov-e eladatnék, urt-no-v-e osztatnék, a' melly szerint a' többi sze
mélyeket is képezni lehet. 

76. Vannak két szóbul összetett igealakok is, mint már a' 
á9-ban megemlítettük ; de azokrul bővebben a' mondattanban (102.) 
lesz szó. 

B) Tárgyi igeragozás. 

77. I. E g y e s s z á m b e l i t á r g y 

a) a harmadik személyben. 

Jelenidő. 
Egyes szám: 

vari-1-em teszem őt 
vari-1-en teszed őt 
vari-tá teszi őt 

Többes szám: 
vari-1-ov tesszük őt 
vari-l-an teszitek őt 

Ivar-anel 
vari-anel teszik őt 

fvar-ganel 
Kettős szám? 

vig-l-em veszem őt 
vig-!-en veszed őt 
vig-tá veszi őt 

vig-l-ov vesszük őt 
vig-l-an veszitek őt 

vig-anel veszik őt 
? 

Múlt idő. 
Egyes szám. 

vares-I-em, varis-1-em 
vares-I-en stb. 
vares-tá 

vis-l-em 
vis-l-en 
vis-tá 
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Többes ssám : 
vares-I-ov vis-I-ov 
vares-I-an vis-I-an 
vars-anel vis-anel 

Kettős szám: 
vares-ten ketten tették azt 

Föltételező mód. 

Egyes szám: 
var-ni-1-em tenném azt vi-ni-1-em venném azs 
var-ni-1-en tennéd azt vi-ni-1-en vennéd azt 
var-ni-tá tenné azt vi-ni-tá venné azt 

Többes szám: 
(var-ni-I-ov tennők azt \i-ni-l-ov vennők azt 
var-ni-I-an stb. vi-ni-1-an stb. 
var-n-anel vi-n-anel) 

» Parancsoló mód. 
Egyes szám: 

vara-1-en tedd azt vaja-1-en vedd azt 
vara-tá tegye azt vaja-tá vegye azt 

Többes szám: 
vare-1-an tegyétek azt vaje-1-an vegyétek azt 

— ? — ? 

b) Az első és második személyben. 

Ugyan azon alakok állanak, a' mellyek a' liarmadik sze
mélyben. 

78. II. T ö b b e s s z á m b e l i t á r g y . 

a) A' harmadik személyben. 

Jelenidő. 

Egyes szám: 
varg-an-em teszem azokat — 

(varg-an-en teszed „ ) ? — 
varg-an teszi „ tusíi-rm állatja azokat 
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Többes szám: 
varg-en-ov tesszük azokat vig-en-ov vesszük azokat 
varg-an teszitek „ vig-an veszitek „ 
varg-anel teszik „ vig-anel veszik „ 

Múlt idő. 

Egyes szám: 
vars-an-em tettem azokat vis-an-em vettem azokat 
(vares-an) ? (vis-an) ? 
vares-an tette azokat vis-an vette azokat 

Többes szám: 

vares-en-ov tettük azokat vis-en-ov vettük azokat 

vars-anel tették azokat vis-anel vették azokat 

b) Az első és második személyben. 

Ugyan azon alakok állanak, a' meliyek a' harmadik szemé-
lyü tárgygyal. 

79. III. K e t t ő s s z á m b e l i t á r g y . 

Múlt idő. 

chot-sa taláía kettőt; pus-sa nyita kettőt, vovele-sa hiva 
kettőt. 

A' n é v v i s z o n y í t ó k a z i g é k m e l l e t t . 

80. Mint a' magyarban, úgy a' vogulban is a' névviszonyítók 
az igék mellé is járulnak, 's viszonyítják jelentéseiket: azomban 
a' vogulban a' viszonyítok még ragosan járulnak az igékhez; mint 
a' régi magyar nyelvben, p. o. kvane menés régiesen: kivé ment, 
most: kiment; ménen ele menj el; jole tunőpam megállok, régie
sen : mege állott; pali urtem felosztok, elosztok, mintegy felé osz
tok; pali latem nyilvánítok; keurne menés bement, tulajdonképen 
belé ment. A' keurne azonos a' belé-vel. — A' vogul nyelv tehát 
arra nézve nagyon becses tanúságot nyújt, hogy a'névszókbul mint 
lesznek névviszonyítók 's ezekbül továbbá igeviszonyítók. 
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MÁSODIK KÉSZ. 

H a n g -1 a n. 

81. A' kondai evangélium nyelvében előforduló hangjelei ők 
vagy betűk: a o u , á e , ü i ; aa ou eu; aj oj uj ej ; k eh g j , 1 f 
n n, s s s-e, z z, r, t t', p v m. 

82. Az egyszerű magánhangzók (a o u, — á a, ü i) hang
egyezése, melly a' magyar éi finn nyelvben három (a o u, — á ö 
ü, ;—• meg é i) sorra osztja azokat, alig vehető észre, mert például 
a' mas-ov öltözünk és viso-v vittünk egyaránt állanak, 's a' névszó 
többesi t ragja, mikor magánhangzóval jár, mindenkor eí, akár
miilyen hangzóju is a' névnek tője, valamint az igeszó többesi t 
ragja hasonlóképen, mikor magánhangzóval jár, többnyire at, 
akármiilyen hangzóju is az igének tője. Tehát: amp-et ebek,ajp-et 
ivók, chum-et férfiak, emberek, ing-et tüskék, jáng-et nagyok; 
var-at tesznek, picel-at böjtölnek. A'jejv-et jönnek, mig-et adnak, 
vig-et visznek, jejmt-et lesznek, meng-et mennek nem tanúskodnak 
az állítás ellen, mert van kval-get kelnek, tuv-et bemennek, van 
osgem és onöam bírok, van men-am megyek és men-en megy is. 
A' képzők hasonlóképen azt mutatják, hogy a' nyelv a' magán
hangzók egyezését nem ismeri, mert p. o. ugyanazon egy tőtül va
lók urlech gyümölcs és urelap arató. Tehát a' hangegyezésnek pél-
dáji nem sokat bizonyítanak a' G, 3 1 ; 13, 29; és 14, 2-ben, a' hol 
ezeket olvassuk: ul tustan tocho latem: nar man teve, nar man 
ajov, nar man masov ne aggódjatok úgy mondván: mit mi eszünk,, 
mit mi iszunk, vagy mit öltünk. Itt a' teve (teev) te-ov vagy teg-ov 
helyett van. Továbbá: istobi takenaket nirem ul nirktet tan jorte-
lan i putit hogy a' konkolyokat nyövén ne nyövessenek ki azokkal 
a' búzák is; — ton mos amelet varktat tavanel azért csudák tétet
nek általa. 

83. Tekintve az egyes magánhangzókat, az 1) a hang vagy 
ollyan, melly az éjszaki nyelvben is megvan, mint amp eb ; vagy 
ollyan, melly az éjszaki nyelvbeli á nek felel meg, mint am én, nag 
te-, tav ő az éjszaki nyelvben ám, náng, táu. Hlyének még nam 
nam név, ali áli öl, at át öt stb. lásd a' 8-dik lapon. Nevezetes az, 
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ho^y az e vagy á utóhang, ha nem tőbeli hang egyszersmint, a' 
ne nel me és a' helyjelelő t rag előtt a-vá változik, mint moröe 
kevés moreane kevésre, morcanel kevésbül, morcame a' keveset; 
chocá hos?zu, messze chocat messze. Csak ane nyáj tesz külöinbsé-
get mert anene nyájba. De ne nő, nénel nőtül 5 netci a' neje, netame 
a' nejét. 

2) 0 hangrul is áll, hogy vagy ollyan; melly az éjszaki vogul-
ban is megvan, mint oli van, os juh ; vagy ollyan, melly az éjszaki 
nyelvbeli a-nak felel meg,, mint onei, vagy oSgi bir, az éjszakiban 
ansi ontel-lov kilencz, az éjszakiban antel-lau. Hlyének még torem 
isten tarem, oter fejedelem ater, os és as stb. Minthogy az éjszaki 
nyelvnek a-ja a' déliben sok esetben o-vá lesz, azért az éjszaki au 
itt rendesen ov, mint lau tíz itt lov, aula kezdet itt ovle, autá csúcs,, 
hegy itt ovte stb. 

3) u állandóbb hang az éjszaki és déli nyelvben, a' meny
nyiben arra nézve a' szók nem változnak, mint: uj vad (éjszaki és 
déli), ul ne, ulem álom, unl ül; unt ül, ültet, ur őriz stb. De a' déli 
u az éjszaki uo helyett is van, mint us város, az éjszakiban uos. 

4) a és e hangokat együtt kell tekinteni. Az evangéliumi 
nyelv a' Londoni kiadás szerint az á-t csak néhány szók tőjében 
mutatja, mint át hajszál, jált gyógyít, jálpen szent, jálpel új, jani 
nagy, jáp bátya, pülen szabad, páte vég, — a' mellyeket én is az 
eddigi vogul közleményekben á-vel irtam: a'harmadik személybeli 
bircokragot, a' mulató névmást (tá) és az utóhangokat általában 
soha sem fejezi ki a-vei, hanem e-vel. Én a' szók tőjét illetetlenül 
hagyván úgy irom itt, mint az evangéliumban találom, kivéve a' 
mutató névmást, mel'yet nemcsak magában (tá ez, az), hanem rag 
képében (vari-ía teszi azt, kum-íóí férje) a-vei mertem írni. Erre 
bátorított nemcsak a' déli vogul tav ö} melly nyilván szorosan 
egybe függ a' mutató tói-vei, mellyet az éjszaki nyelvben is úgy 
találok Regulynál, hanem az a' körülmény is, hogy a' tci min t rag 
a' ne nel me és a' helyjelelő t előtt a-vá változtatja az e-t, mint az 
a hang alatt megvan érintve, '& az olvasó számtalan esetben ta
pasztalta. Azért mertem az and csésze szót is á-vel írni, hogy kü-
jömbözzék az ane nyáj szóiul, mellynek e-je nem változik a-vá. Az 
ana-n kivül csak néhány szónak e utóhangját írtam a-nek: ámbár 
ez oknál fogva az említett ragok előtt a-vá változó utóhangu e- t 
mind á-vel kellett volna írnom. 
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A' töbeli e-t változatlanul hagytam meg, habár a' szó az éj
szaki nyelvben á-vel van is irva, mint jeg atya, az éjszakiban jág. 

A' nem töbeli e néha kivettetik, mint agem betegség, többes
ben agmet stb. lásd a' 21. 1' 

5) ü hangot, mellyet az éjszaki nyelv nem ismer (valamint 
az ö hangot egyike sem ismeri) néhány szóban mutatja az evan
géliumi nyelv, mint kür kályha, püv fiu, pümt fog, a' mellyek az 
-éjszaki nyelvben így vannak; kur, pi, pumt. Továbbá: küchci 
rossz, künem akarva, kümen inkább. 

6) i hangrul meg kell jegyezni, hogy néhány esetben e-bül 
lett, mint tit étet, a' te (tea) = e' eszik tőbül. Más esetben nyilván 
g olvadásábál áll elő', nielly g azután ragozáskor ismét előkerül, 
p. o. ini tüske, többesben ing-et; jani nagy, jáng-et ; jáng-ag, stb. 
jáng-is; ari sok, arg-et; tari ellen targ-e ellenében. A' 74. lapon 
a' vogul (ehv) njve névimódnak egyezését a' magyar ni-vel (men-
(u)ngve = menni) érintettem meg: a'járig, ing, arg, targ példáji, 
a' mellyek a' g-nek i-vé változását mutatják, így: jani, ini, ari 
tari, támogatják azt az egyezést. 

84. Az iker magánhangzók & déli vogul nyelvben au ou eu, 
aj oj ej. Az i-s ikerhangzókat az evangéliumi kiadás ai, oi, ui, él
nek irja: én a' magyar szokás szerint aj oj uj ej-nek írtam. Igaz, 
hogy az u-s ikerhangzókat nem Írhatjuk ki másképen, mi a! ma
gyar nyelvben bajt sem okoz, abban nem lévén meg azok (a' táj
nyelvben megvannak azok is) : de a' többiekre nézve mégis a' ma
gyar szokást követtem. Az evangéliumi kiadás így ír : jeiv, jeis 
(jő, jött) és jejan jöjjetek. Bbbül világos, hogy az igének tője jej 
egy szótag, nam je-i: holott a'jeiv, jeis-t így írva je-iv, je-is-nek 
is lehetne olvasni. Én tehát mindenütt jejv, jejs-t irtani. Az evan
géliumi kiadás ai- oi- ui- ei-t írván, mintegy az olvasó belátására 
bízza, hogy p. o. a' kui fekszik, tai szabad, vaine láttok szókat így 
ejtse: ku-i, ta'i, va-i-ne, vagy így: kuj, taj, vaj ne. Az éu irásom 
szerint kénytelen az olvasó emígy kiejteni azokat, ?s lehet, hogy 
meg én irom hibásan. Az éjszaki nyelv világosan kuj-i-t í r : de a' 
déli nyelvben tuv-ne bementek, vig-ne vesztek, van, nem tuvine 
vigine, tehát a' vajne, tajne láttok, tehettek sem lesz rossz, va-i-ne, 
ta-i-ne helyett; továbbá a' déli nyelvben van tuv bémegyen, teg 

*eszik, mig ád stb. tehát a' kuj, taj-féle kiejtés sem lesz nagyon 
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hibás. Mégis, minthogy kujes, tajes van, 's nem kujs, tajs (mint 
van jejs, mis, tus, vis, us), legbiztosabb volna kuji, taji-t írni. 

Az u-s ikerhangzók gyakoriabbak az éjszaki nyelvben, mint 
a'déliben, a'mellyben amannak awja legtöbb esetben vagy ov, 
vagy ag, mint aula kezdet ovle, aum betegség agem, lásd több 
példáját a' 7. lapon. — Az evangeliomi nyelv az au-t következők
ben tartja meg: aul mennyország, paul falu, naur fiatal, csikó, taul 
elég. Ámde a' paul (12, 47 ; 21, 2.) mellett pojl is van (9, 3 5 ; 
14, 15.) 

Az ou még ritkább, mint noul hús, de novl is, cour liliom,. 
ha ez igazán vogul szó. 

Az eu az éjszaki nyelvben is ritka, mint keur bél (káher, a5 

déliben kacher, kaher), keurn ben, keurne belé, keurnel belől. 
[ou ikerhang^ó csak az éj szakiban fordul elő, mint uos város, 

az evangéliumban us; nuop nőszés, az evangéliumban nup.] 
Az aj oj uj ej ikerhangzókrul nincs egyéb észrevétel annáJ; 

hogy az evangéliumi kiadás mássalhangzók előtt így irja: ai oi ui 
ei, mint: aip ivó, de magánhangzók előtt így: aj, oj stb, mint : 
ajuchv inni; tehát jeis jött és jejan jöjjetek, — én ellenben min
denkor aj oj uj ej-nek irom. 

85. A' mássalhangzókat, a' toroktul indulva, így lehet osz
tályozni : 

torokhangok : k eh g 
ínyhangok:j T n ; 1 n 
nyelvhangok: c s z & s z ; r 
foghangok: f t 
ajakhangok : p v m. 
De a' betűk alakjait tekintve a' magánhangzókat így rakjuk 

egymásután i k c h g j l l n n c s s s z z r t t ' p v m . A ' z é s z csak 
néhány orosz szóban fordul elő, ezek tehát nem jelölnek vogul 
hangokat. Ezekrül általában következőket jegyezzük meg: 

86. 1) A' k mint előhang, inkább az éjszaki nyelvben ural
kodik, helyette a' déliben gyakran eh lévén, mint: kul piscis chul; 

kai köz chal, korom három churum stb. lásd a' 9. lapot. A' déli 
vogul, legalább az evangéliumi nyelv, e' hangra nézve, úgy szól
ván, a' magyar nyelv álláspontján van, mint korom churum és 
churm régi magyar charrn (harm-adik). Egyébiránt a' Te és eh vál-
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takoznak is az eió'hangban, mert az evangéliumban van kum és 
chum férfi, kan és chan hely, tér; ke és che ha. 

Az utóhangban eh szeret lenni, a' melly azután rendesen, ma-
gánhangzós képző vagy rag előtt k-vá, néha g-vé is változik, mint : 
cach só, cak en sós; krech bün, krek-et bűnök, krek-en bűnös ; 
lich szálka, lig-en szálkás. De az utóhangban is találtatik : lonch 
és Tónk út, mert van íonch-el (2, 12.) és lbnk-el (8, 28.). Egyéb
iránt ritkább az utókangu k} mint: lancik zsák (ha igazán vogul 
szó), sak gyöngy, cak csecs. 

hv gyakran találtatik az előhangban, de az utóhangban is, 
mint: kval ház, kval kél, kran ki, kvart ing; jekv (jechv) szökdös, 
tánezol, jekv-es tánczolt. 'S minthogy hó., chv a' szenvedőség kép
zője is (lásd a' 41.), az nagyon gyakori mind a' bel- mind az utó
hangban. 

~kt, cht is a' szenvedőség képzője lévén (lásd a' 42.) ezen 
hangcsoport is a' legszokottabbak közzé tartozik. 

2) g vogul szónak előhangjában nem fordul elő, tehát csak 
bel- és utóhangban szerepel, mint agem betegség, agti hiszen, ma
ginti nevet, sagri vág, sager tehén, negli (nejli) látszik; mag méz. 
Ezen g hang az éjszaki nyelvben u-nak vagy j-nek felel meg, mert 
ott aum betegség, áuti hiszen, mauinti nevet, sajri vág, saur tehén, 
nejli látszik; mau méz. 

Ezen okbui, t. i. mert j-bül vagy magánhangzóbul keménye
dett meg, tűnik elő olly gyakran az igeszókban a' g, mint: teg 
eszik, vig vészen, viszen, mig ád, varganel csinálják azt, punganem 
teszem azokat, osgem birok, 's az, legalább a' vig, mig igék szár
mazékaiban is megmarad, mint: miglem adom azt, viglen veszed 
azt, miglalenkve adogattatik. 

Előtűnik névszókban is, minek példájit az i végüeknél már 
83. 6). felhoztuk; jani jánget, tari targe stb. Nevezetes példáji 
még a' ma föld, hely és va erő szóknak rágósai, mint: magi helylyó 
(21, 13.), maganel földjök, országuk (2, 12.); vag-en erős. A'vogul 
ma szónak eredeti tője tehát mag; a' finn waa-nak hosszú (kettős) 
a-ja is egy elveszett hangrul tanúskodik. A' vogul va, éjszakiban 
vau, finnben voi-da tehetni. 

3) A' j írásmódunk szerint két magánhangzó közt mással
hangzó, mint a-j-uchv inni, je-}-an jöjjetek; a o u e után pedig az 
si-s ikerhangzókat jelöli. 
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4) Az l és n mindenütt előfordulhat, elő- bel- és utóhangban, 
mint lajl láb, nan ti stb. A' kettős l-et; úgy látszik, kerüli a' kiej
tés ott is, a' hol szükséges volna. Ennek tulajdonítom azt a' tüne
ményt, hogy az evangéliumi nyelvben onto-lov, onto-lovt kilencz, 
kílenczed áll, holott ontol-lov, ontol-lovt kellene, mint van is ontol-
sat kilenczven. Regulynál is úgy van rendesen. Én azomban a' 
szókat tekintvén ontol-lov-ot írtam. 

Az n mint belhang érdemel figyelmet, a' mennyiben hol ki 
van téve hol nincs, mint: ut és unt ül, ültet, os és onc bir, kis és 
kins keres, chas és chans tud, chot és chont talál, l'ach és Tanch 
beszéd, Tus és fune sírás, noch és nonch fel, sus és suns néz stb. 
Ezen példákbul azt lehetne kihozni, hogy azokban az n nem gyöki 
elem, hanem más okbul került beléjök; ugyan az tetszik ki, ha a' 
vogul szókat a' megfelelő magyar szókkal vetjük össze, mert a' 
chang-nak a' magyar hág, a' vogul magint, mauint-nak a' magyar 
mevet — nevet, a'vogul chont; chant (kant)-nak a' magyar had 
felel meg. Ezen nem tőbeli n az ajakhangok előtt m-mé változik, 
innen amp = eb, chump = hab stb. 

Az V és ií előhangban és belhangban fordulnak elő ; az 
I utóhangban is, mint kul ördög, l'uí rossz. — Az ú mint utóhang 
talán csak a' nan-ban találtatik meg. 

5) Az evangéliumi kiadás a' c-t így irja: ts, minélfogva a' c 
ts volna. A ' c hang nem fordul elő, de a ' c előfordúul mind elő-
hangban, mind utóhangban p. o. cak csecs, cach só, cac kedves, 
kac öcs, ic nén stb. Ha már ezeket ts-vel irnók, az előforduló ts-et 
€-nek kellene olvasni, például a' 21, 8. lastset vetettek (nem ras-
cet) vagy a' 26, 4-bén: oj varleset vichv Isusme matsir amelel i 
aluchv tanakodának, megfogni Jézust valami móddal és megölni. 
Matsir annyi volna mint macir, 's így is irja Castrén a' megfelelő 
osztják mecir szót. Ámde az nem helyes, mert macir, mecir két 
szóbul á l l : mat-sir, met-sir = mi-szer, miféle. A' c hang a' szó ele
jén bizonyosan egyszerű hang, 's ha a' belhangban és utóhangban 
a' szófejtegetés t s külön hangelemeket nem mutat, ott sem lehet 
más jegyet, mint c-t alkalmazni. Egyébiránt még egy oka van, a' 
miért ne írjuk ts-nek, az, hogy neki az éjszaki nyelvben s felel 
meg, mint: ansuh = ancuch öreg, ansi onci bir, kas kaé öcs, sach 
cach só, ses cac kedves és farkas. 

A' déli s-nek gyakran s felel meg az éjszaki nyelvben, 
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mint: sem sam szem, sim sim szív, uos us város, sat sat száz stb. 
sunzi sunsi néz, tas tas kész, tas tos száraz stb. Ezen példákbul az 
is kitetszik, hogy e' s mind elő- mind utóhangban szerepel; lásd 
még sans térd, sas, sos omlik stb. 

Ugyanezt mondhatni a' déli s-rül is, mint: saj ajándék, sak 
gyöngy, sag sző, sager telién, sat hét, sat imád kivan; sis szűr, 
choles halandó, jomas jó stb. 

Ellenben az s csak néhány előhangban tűnik elő, mint sar 
igaz és származékaiban, meg sart ken. 

Az r csak úgy szerepel az előhangban, mint a' bel- és utó
hangban is, p. o. rast vet, rat ver, rách eső, ret csalás, rig hőség 
stb. er ér és kell, oter úr, ur vár és orz, char valaki, jor hely, cor 
bú stb. kvart ing, sart ken stb. 

Egyébiránt az élőhangú r az ugor-finn nyelvek sajátsága ar 

török nyelvek irányában, a' mellyekben nincsen r élőhangú szó. 
6) A' t mind előhangban mint utóhangban nagyon gyakran 

fordul elő. Élőhangú példákat a' ezótár felesen ád; utóhangu pél-
dákul legyenek csak a' számnevek: at öt, chot hat, sat hét, sat 
száz ; belhangu példa legyen soter ezer. 

Annál kisebb szerepű a' ff, melly a' tat' atya és t'urma torony 
szókon kivül alig találtatik még előhangban; utóhangban is ritkán 
fordul elő, mint vaf közel, vati helyett. 

7) Az ajakhangok p v m mint elő- bel- és utóhangok gya
koriak. 

87. A' magánhangzókrul általában megjegyzendő, hogy az. 
ü-n kivül valamennyi előfordul az előhangban, 's az o-n kivül 
mindegyiknek van helye az utóhangban is. 

88. A' vogul szók a' mássalhangzók összetorlását nem kerü
lik, mert nemcsak cuhvme (anyát), chasehti tudatik, jelent, hanem 
kvaltkt (válik) féléket is eltűr. Néha azomban lágyít a' hangok tor-
lásán, kiugratván valamellyiket, 's így mondja cukta anyja cukvta 
helyett, vagy morchvan mortchvan helyett. Az m-t a' t előtt nem 
változtatja meg n-né, mint a' magyar hint-et mond himt helyett, a' 
him-Yik. igéből. A' numt, úovmt, sujmt félék tehát a' magyar teremt-
hez hasonlíthatók. 
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HARMADIK RÉSZ. 

M o n d a t - t a n . 

89. A' mondattannak két feladata van: I. mutatni, hogy a' 
szók mint szerkezó'dnek össze a' mondatban, II. mutatni, hogy a' 
mondatok mind szerkezó'dnek össze a' beszédben. 

I. 

A' s z ó k m i n t s z e r k e z e i d n e k ö s s z e a' m o n d a t b a n . 

90. A' tulajdonság-név, mint jelző (attribútum), a' tárgynév 
előtt nem vészen föl se viszonyító se számbeli ragokat. Isüs teles 
judejskoj Vifleemt Jézus született a' júdeai Bethlehemben. — chott 
alpel telem judejskoj naer hol az új született zsidó fejedelem? —-
tan eagtset sak jani eagtelpel ők örvendenek igen nagy örömmel. 
2, 10 — atinarel vis at ölen judejskoj usetnel semmivel kisebb 
nem vagy a' júdeai városoknál. 2, 6 ; -*- socho Jordán kitpalt olep 
charet kvaleset tav poehane minden a' Jordánon kétfelől lakó em
berek ménének ő hozzá. 3, 5. 

2) A' szám- és sokaságot jelentő nevek is rag nélkül állanak 
a' tárgyi nevek előtt, 's ezeket az egyes számban tartják, toncuvt 
jejmti aul naerlaeh aku ton lov a; — at tan keurt öles numten, i 
at sajttal akkor lesz a' mennyország mint a' tíz leány ; — öt bele
lök volt eszes és öt esztelen. 25, 1; — sochen tochem Avraamnel 
Dávid mose nilekujplov tochem minden nemzetség Ábráhámtul 
Dávidig tizennégy nemzetség. 1,17 ; — sochen jejv at telap jomas 
urlech sagrve minden fa, nem termő jó gyümölcsötj elvágatik. 3, 
1 0 ; — sav atem um jejpalt laves chanctachtepetne unsuchv mot 
palne sok embert látván utána, monda a* tanítványoknak általkelni 
más oldalra. 8, 18. 

Természetesen, mikor a' számnév nem jelző, ragokat vészen 
föl, 's ekkor kitűnik a' magyar két és kettő, meg a' vogul kit és 
kitag külömbsége, a' két és hit jelzők, kettő és kitag pedig kettős 
számbeli raguak lévén, kalen aku tocho i kit talant vim char chon-
tes mot kitag epén úgy a' két talentumot vett ember talált más 
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kettőt. 25, 17; —• choteharme kitagnel nurilan mellyiket. a' feeítŐ-
bül akarjátok? 27, 21. 

3) De vannak kivételek is. vovelam tak paltá kit kujplov 
chanetachtepan mis tavane va l'uf asrajt tarmelne híván magához 
tizenkét tanítványait (nem tanítványát = ehaüctachtepame) ada.n§-
kik erőt a' rossz ördögök felett. 10, 1 ; — sav charet jómat tottí 
sok emberek mennek azon. 7, 13. 

A' kit két, szó is a' kettős számot kivánja maga után. Isus 
chotsa kit jegepüvincagme Jézus láta két atyafiát. 4, 18. 

A' socho mind, a' tárgyiíév .vagy annak helyettese után áll, 
nem illetve annak számbeli külömbsége által, chun nag samen 
pasen, nuolen pel socho pasenag oli ha te szemed világos, tested is 
mind világossá lesz: 6, 22 ; —títetme socho miganem nagnane eze
ket mind adom neked. 4, 9. 

Hogy a' visszamutató névmás (relatixum) a' tárgynak többes 
számát fejezi ki, azt a' magyar nyelv is követi; de hogy az egyes 
számbeli sokasági név a* mondomány^t többes számba is teszi, azt 
a' magyar nyelv nem követi, ton cuvt jejmti naerlach aku ton lov 
a, chotcharet vim tank jejv vajputanel kvaleset zenich ralch akkor 
lesz a' mennyország mint á' tíz leány, a' kik vévén a' magok ola
jos mécseiket ménének a' vőlegény eleibe 25, 1 ; — 03 sav atem 
nortileset tank masnanel lonch tarmelne, os to jechteleset jej vetnél 
niret i rastset Tonch mant de sok ember Ürítenek ruhájukat az útra, 
ésnémelly vágának a' fákrul vesszőket*rs vetek az út hosszába. 21, 
8 ; — os pascha pojrem kasel us urp inra mos taretales aku polen 
eharme, choteharme mir ríurganel de a' pascha ünnep kedviért a* 
helytartó mindenkor elbocsátott egy foglyot, kit a5 nép akar. 
27,15. 

• 4) Jelzőknek lehet tekinteni az alanyi (személyi) névmáso
kat is, mikor birtokragos szó előtt állanak, mert változatlanok, 
mint a5 magyarban, at jorelam, istobi nag tusén am kvalemne, os 
nachke laven íach, i jálti am chusem nem vagyok méltó, hogy be* 
menj én házamba, de csak monHj egy szót, 's meggyógyul én szol
gám. 8 , 8 ; tak angeletne lati nag mosen a' maga angyalainak 
szól te végetted. 4, 6 ; — Rachil lunci tak püvanne, ton mos tan 
atimet Ráhel siratja ö fiait, mert azok nincsenek. 2, 18. 

5) Rag nélkül, tehát jelző gyanánt áll az anyag is, a' mibül 
valami lett, 's a' személynek hivatala, foglalatossága vagy czime, 
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amaz (az anyag) a' készítmény előtt, ez a személy után, mint: Joan 
perne-punep János keresztelő, Isai najt Jézsáiás próféta, p. o. net 
•ponstam charetnel jani atim öles Joan perne-punepnel a'nők szülte 
emberek közt nagyobb nem volt keresztelő Jánosnál. 11, 1 1 ; — 
chontes mot kit jegepüviuöagme chapt Xevedej jeganel jot talála 
inas két atyafiut a' hajóban Zebedeus atyjokkal. 4, 2 1 ; — aku 
tocho Memtoveset i íiajtet nan elanpalt ölem charet azonképen 
szidalmaztattak a' próféták is, ti előttetek élt emberek. 5, 12; — 
sűfergap char mat, lal'ptan l'onch pójrechsne szó kiáltó a' pusztá
ban, készítsetek utat az úrnak,,3f8. — choloch unlep charet jej-
pes mat chotsanel jani pasme a' nép, ülők setét helyen, láttak nagy 
világosságot. 4, 16. — Az anyagra nézve lehetnek példák: Joan 
onces masne verbíud saretnel, enteptalechtes nur entepel Jánosnak 
volt ruhája teve szőrökbül 's övedzik vala bőr övvel. 3, 4. — De 
néha meg is van mondva, hogy mibül lett valami, mint: i chulpme 
sagem jutpen jejvnel punsanel tav panká tarmelne 's hálót, szött(et) 
tüskés fábul tevének'a' fejéré%27, 29. 

G e n i t i v u s i v i s z o n y . 

91. A' birtokviszonyt az alanyi névmás, ós az avval egyező 
birtokragos szó feje ik ki: de mikor az alanyi névmás helyett tár
gyi névszó van, a7 viszony külömbfeőleg fejeztetik ki. 

1) A' tárgyi szó (alany) mellé a' vele birtoki vagy genitivus 
viszonyban álló másik szó, vagy szók rag nélkül kerülnek, mint: 
apüv Hl kisp charep lochceset a' gyermek lelkét keresők meghal
tak. 2 ,30 ; ~ toncuvt sarmes Jeremej nait latelp akkor bételjesedék 
Jeremiás próféta mondása. 2, 17 ; — tak sarme najtet latelp így 
teljesedik be a' próféták mondása. 2, 23 ; — jomas tajm naerlach 
püvet, os takenaket asraj püvet a' jó mag a' mennyország fiai, de 
a konkolyok az ördög fiai. 13, 28; —• tustestá tavamé torem kval 
lep tarmelne állata őt az isten házának tetejére. 3 ,5 ; — elemcholea 
püv onci va seaiel mat taretachv kreket az ember fijának van ha
talma a'földön, megbocsátani aJ bűnöket. 9, 6; —Dávid ponstestá 
Solomonme Úrija nenel Dávid nemzette Salamont Úrija nejé
től. 1. 6. 

2) Vagy birtoki raggal kerülnek ahhoz, mint a magyarban. 
Isus Kristos telem asá öles timil amelel Jézus Kr. születése volt 

' 8* 
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illy móddal. 1, 18 ; — aku lat a kachrat einkli egyszer egy lány 
méhében fogad. 1, 2 3 ; — tocho jejmti i elemcholes püv jejne asa 
igy tesz az emberfijának jövetele is. 24, 39. 

3) Vagy ne raggal, 's ekkor a' birtokos rendesen utána áll, 
mint: Isus Kristos, chotchar püv Davidne, os Dávid püv Avraamne 
Jézus Krisztus, a! ki fija Dávidnak, 's Dávid fija Ábrahámnak. 1, 
1; — nag Vifleem ma Judane te Betlehem földje a' Judának. 5, 6. 

4) Vagy nel raggal, melly ragos szó hasonlóképen utána áll, 
mint: angel toremnel ulmiachtes Josifne angyala istennek megje
lenek álomban Józsefnek. 2, 19; chun nag püv toremnel, rast-
chaten jolaí ha te fija vagy istennek, vesd magadat lefelé 4, 6. 

Hogy ez a' nel rag tói, től-t is jelenthet, már a' 33. lapon /?) 
alatt láttuk, minél fogva ez: Matpinel jálpen jomas íachel azt te
heti: Mátétul (való) szent jó beszéd, de azt is : Máténak szent jó 
beszédje. Jeles példa: matanel pilmes mirnel országának félt a' né
pétül. 14, 5. 

I d ő - v i s z o n y . 

92. Az idő-viszony is sokszor rag nélkül van kifejezve, mint : 
vistá apüvme i tav cukvá jej vévé a' gyermeket és ő anyját éjt-
szaka. 2, 14 ; — piőeles nilmen chotel i nilmen jej böjtöle negyven 
nap és negyven éj. 4, 2 ; — ton chotelet jochtes Joan perue punep 
a' napokban jőve János a' keresztelő. 3, 1; — nar nan tit pus cho
tel tunöine «stal mit ti itt egész nap álltok dologtalan? 20, 6. 

De t raggal is ki van az fejezve, mint: kvane kvalem chur-
mit cas chant chotsan mot charetme kimenvén a' harmadik óra 
tájban talála másokat. 20, 3 ; —- Isus jomites rovtem tepkanet 
lachve subote chotelt Jézus méné vetett földeken keresztül szom
bat napon. 12, 1; — ton mos subotat pel jomas varuchv táji azért 
szombaton is jót tenni lehet. 12, 12. 

H a s o n l í t á s i v i s z o n y . 

93. A' hasonlítási viszonyt látszólag ugyan azon rag fejezi 
ki, melly a' magyarban, mint: lil téne charnel jáninuv, i noul mas-
nanel a' lélek az ételnél nagyobb és a; test a' ruhánál. 6, 23. 

Nem is kell, hogy a' fokozás képzője (nuv lásd 31. a' 40. la
pon) ki legyen téve, mint: chotchar ka§ vis sochea tajmnel, os 
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chun teli, toneuvt jejmti sochen telne charnel jángag a'melly akár 
legkisebb minden magnál, de ha megnő, akkor lesz minden növe-
vénynél nagyobb. 13, 32; — net ponstam charetnel jani atim öles 
Joan perne punepnel, os tavanel visnuv aul naerlacht jani a' nők 
szülte emberek közt nagyobb nem volt János keresztelőnél, de ná
lánál kisebb is a' mennyországban nagy. 11, 1 1 ; —jejentap am 
jejmpalt amnanel nogre a' jövő én utánam nálamnál erősebb. 3 ,11. 

As hasonlítási viszonyt kifejező nel azomban, jelentésére 
nézve, azonos a' tói, tői raggal, a'melly hajdan nálunk is azt a' 
viszonyt kifejezte, így: attul nagyobb = annál nagyobb : mendtül 
nagyobb máig szokásban van. De az, hogy a' dolog mivel kisebb 
vagy nagyobb egy másiknál, a' vogulban is úgy fejeztetik ki, mint 
a' magyarban, p. o. atinarel vis at ölen judejskoj usetnel semmivel 
kisebb nem vagy a' júdeai városoknál. 

A l a n y é s m o n d o m á n y . 

94. Az alany és mondomány megegyeznek egymással a 
számra nézve, ton chalt, chun tav unles sut varne matat, tav netá 
kétes tavane latuchv a' közben, hogy ő ül vala az itélő széken, ö 
neje külde neki hírt. 27, 19; — sagrep jejv pocht kuji; sochen 
jejv at telap jomas urlech sagrve i rastve tautne a' fejsze a 'fán 
fekszik; minden fa, nem termő jó gyümölcsöt elvágatik és vettetik 
tűzbe. 3, 10. — os arkepet i mir jánget mirme kujtsanel, vovuchv 
Varávamme de a? főpapok és a' nép nagyjai a' népet ösztönzék, 
kérni Barabást. 27, 20; — vajlen tin olsi chul-kispi mert ők (ket
ten) valának halászok. 4, 18; — tá chari kerechlova pojrechsne e' 
két (dolog, állat) ke!l az úrnak. 21, 3. Az utolsó két példa a'kettős 
számot mutatja fel. 

Azomban a' kettős számbeli alany többes számbeli mondo-
mánnyal is jár, mint: tat kit samtal lonch jatt unlem pümtset oj-
guchv latem: akilimlan minmen; os atemetne erkelovesi tin, istobi 
ul cisga, os tin tóul kümen pümtsi ojguchv; Isus laves: narne nin 
amnanel nurine ? ot* két vak az út közepén ülvén kezd< nek kiált-
tani mondván: szánj meg minket; de az emb r k által eltdtatának, 
hogy ne kiáltsanak, de ők annál inkább kezdenek kiabálni; Jézus 
monda: mit akartok tőiem? 20, 30. 31. 32. Itt pümtset, nurine a' 
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többes számban vannak; erkelovesi, eisga, pümtsi pedig a' ket
tősben. 

Jegyzet. A' mondomány természet szerint ollyan ragos szót 
követel, a' millyen rag neki megfelel. De a;' va jochti — erő jut, 
erő van, a' kinek kérdésre felelő szót rag nélkül fejezi ki. vatá 
jochti torem ta kavetnel pel püvet pel'taehv ereje jut istennek e' 
kÖvekbül is fiakat támasztani. 3, 9 ; atichon vatá at jochti sluzit-
luchv kit naerne senkinek nincs ereje szolgálni két úrnak. 6, 24; 
— ul pilan alpetnel ríoulan, chotcharet vaganel at jochti ül aluchv 
ne féljetek a' testeitek ölőjitül, a' kiknek nincs hatalmuk a' lelket 
megölni. 10, 28 ; — nar mos man vaov at jochtes ketuchv kvane 
asrajtme ? mie'rt nincs hatalmunk kihajtani az ördögöket ? 17, 19 ; 
— os tan vaganel at jochtes tavamé jiilteptachv de nekik nincs 
hatalmuk őt meggyógyítani. 17, 16, 

A' m o n d o m á n y v o n z á s a . 

95. A' mondomány, ha kiható ige, a' közvetetlen vonzást, az 
az kihatást, vagy magában is kifejezi vagy nem fejezi ki. 

Kifejezi úgy, hogy 1) maga a' mondományi igeszó tárgyi 
raggal van, a' mellynek a' tárgy-névvel járó me viszonyító a' 
számra való tekintet nélkül felel meg, 's hogy 2) a' mondományi 
igeszónak tárgyi ragja a' vonzott név ragjával a' számra nézve is 
megegyez. Példák: 

1) tav kvales, vistá apüvme ő felkele 's vévé a' gyermeket. 
2, 2 1 ; -— kvalen, vajalen apüvme i tav cukvá* i tulen Jegipetne, 
ton mos eovleti írod kinsuchv apüvme istobi aluchv tavamé kelj 
fel s vedd a' gyermeket ós ő anyját 's fuss Egyiptomba, mert He
ródes fogja keresni a' gyermeket, hogy megölni azt. 2, 1 3 ; — jej-
pes mat unlep charet chotsanel jani pasme setét helyen ülő embe
rek látták a' nagy fényt. 4, 16,* — os tin ton lat chul'teptesten 
chapme de ők (ketten) azonnal elhagyták a' hajót. 4, 22. — Jakov 
ponstestá Judame i tav kacan Jákob nemzé Judát és ő öccseit. 1, 
2 ; — punsilem priccet keurt am tűsem megnyitom példákban e'n 
számat. 13, 35. 

Jegyzet, a) A' tárgy egész mondat is lehet, mint: cholestá, isto 
Joan majves urchetne hallá, hogy János fogságba adatott. 4, 1 2 ; 
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nan choleslan, isto elnen ehansem oli ti hallottátok, hogy előbb 
irva van. 5, 21. 

p) Maga helyén (59.) jegyeztük meg, hogy a' névi mó
dok, mert valóságos névszók, az ige tárgyi ragozásában nem ré
szesülhetnek, toncuvt írod tulmechag vovelam volchetme, kalemtes 
tananel, ehun negles sov akkor Heródes titkon híván a' bölcseket 
megtudakozá tőlök, mikor látszott a' csillag. 2, 7 ; tonmos covleti 
írod kinsuch apüvme istobi aluchv tavamé mert Heródes fogja ke
resni a' gyermeket, hogy megölni azt. 2, 13. 

y) Sokszor az ige nincsen tárgyi raggal, bár kellene, azt sok 
példábul láttuk már, legközelebb ebbül is : kalemtes tananel, chun 
negles sov, kalemtestá helyett. 

2) Arra való példák, hogy a' mondományi igeszónak tárgyi 
ragja számra nézve is megegyez a vonzott név ragjával, a' 65. — 
70. vannak felhozva, azért itt csak egyet kettőt, ul pel jonchtach-
tat, istobi am tanme jalteptesanem ne is térjenek meg, hogy én 
őket meggyógyítsam. 13, 15. Itt tanme és jcilteptesanem a' számra 
nézve is megegyeznek. — chun multesan priccet Isus, menés tóul 
tocho midőn elvégezte Jézus a' példabeszédeket, elmene onnan 
úgy. 13, 53. — Hogy sok a' kivétel, a' priccet szó is bizonyítja, a' 
melly priccetme helyett áll. 

Jegyzet. A' tárgyszó után néha a' számra nézve egyező ma
gyarázat következik, a' melly nem tudom, ige-e vagy igés-név ? 
P. o. Isus galilejskoj saris vati jomentanat ujl chotsa kit jegepü-
vincagme, machtanta chulpet sarisne Jézus a' galileai tenger part
jára menvén talála két atyafiat, vetőt a' hálókat tengerbe. 4, 18 ; 
Joan chontem sav farizejt i saddukejt jomentat tav pochane laves 
tanane János látván sok farizeusokat és szadduczeusokat, jövőket 
ő hozzája, monda nekik. 3, 7 ; -— kvane kvalem churmit eas chant 
chotsan mot charetme vatelane mat palen tuncat kimenvén a' har
madik óra tájban talála másokat a' vásárhelyen szabadon állókat. 
A'machtanta (kettős szám), jomentat, tuncat (többes szám) jelen 
időbeli alakok, nem igósnevek, mit a' jomentanat és jomentat kü-
lömbsége mutat. *) Ide tartozik ezen példa i s : vitmelapet tank 

*) Mert jomentem jövök, megyek, jomenten yó$z,jomenti jő ; jomentov jövünk 
jomentan jöttök, jomentat jönnek. Ellenben jomentane jövő., jomentanem jövőm 
jomentanen jövőd, jomentana jövője, jomentanat jövőjében. 
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choraneltel pel pel'tachtat, istobi sunstachv eholesetne <piMat a' 
képmutatók a' magok képeit is elváltoztatják, hogy mutassák az 
embereknek bojtölésöket. 6, 16. 

96. A' kiható ige, mint mondomány, nem fejezi ki magában 
a' kihatást, midőn tárgyi rag nélkül van; 's ekkor a' vonzott tárgy 
1) vagy az illető viszonyító raggal van, 2) vagy a' nélkül. Példák : 

1) kaven mat rovtem tajm chaschti fach ehontlapme a' köves 
helyen elvetett mag jelent szó hallgatót. 13,20,' nurmeltachtep 
char vares titme az ellenséges ember tette azt. 14, 28 ; — sochen 
charme lates Isus pricSel mindent mondott Jézus példabeszéd' 
ben. 13, 34. 

2) mot pricce mis tanane; mot amel mis tanane más példa
beszédet adott nekik; más példát adott nekik. 13, 24. 3 1 ; — an-
cuch! jomas erén tajm rovtsen nag nank kanent, uram, jó magot 
nemde vetettél te a' magad földjébe ? 13, 27. stb. 

Úgy látszik, különösen a' többes szám szereti elhagyogatni 
a? me viszonyítót, mint: takenaket nirem ul nirktet tan jortelan i 
putit konkolyokat nyövén ki ne nyövessenek búzák is. 13, 2 9 ; — 
putit eaptan am tep-kvalemne a' búzákat tegyétek ón gabonahá
zamba. 13, 30 ; — tonet rovtem kalen asraj (az) azokat vető épen 
az ördög. 13, 39. 

De a' többes számban is előfordul a' mé}mint: Isus atemetme 
taretam tus kvalne Jézus az embereket eleresztvén bémene a' 
házba. 13, 36. 

97. Némelly igeszó, mint: urchat várakozik, chosg kér, kö
nyörög, lunc sír, sirat, eagt örvend, jort hasonlít, pil fél, sus néz, 
áur akar, stb. a ne viszonyítót szereti, nevojp justelne nan urcha-
tine millyen jutalomra várakoztok, 5, 46' — nak toremenne chos-
gen i aku tavane sluásitlen te istenednek könyörögj 's egyedül neki 
szolgálj. 4 , 9 ; — • chosgeset tavane, aulnel sunstachv tanane pos 
kerék őt, az égrül mutatni nekik jelt. í 6, 1 ; == Rachil l'unei tak 
püvanne Ráhel siratja fiait. 2, 18 ; — aul naerlach jorti captam 
tötemne tepkant, chotcharme elemcholes chontem tujtestá, i tonne 
éagtem menés a' mennyország hasonlít a' mezőben elrejtett kincs
hez, a' mellyet egy ember találván elrejtett, 's neki örvendvén el-
mene. 13, 4 4 ; — pupine susp charet bálványimádók. — milostne 
nuram, ati pel jurne irgalmasságot akarok, nem áldozatot. 9, 13 ; 
sotenet nurep charet sar asne boldogok a' kik az igazságot akar-
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iák. 5, 6; = atiehonme at retan, ton mos isto nag at pilan atine 
cholesnel senkit sem C3alsz, mert te nem félsz senkitől az emberek 
közöl. 22, 16. 

A' úur azomban me viszonyítót is kivánhat, mint: chotchar-
me kitagnel nurilan, istobi am tareteslem nanane ? mellyiket a' 
kettöbül akarjátok, hogy elbocsássam nektek ? 27, 2 1 ; — ehot-
eharme mir nurganel a' kit a' nép akar. 27, 15, 

98. Még feltetszőbb, hogy a' szenvedő ige a' ne viszonyítóval 
fejezi ki azt, a' kitül vagy mitűl szenved, mint: ton chotel i ton 
cas ehonne at chasve, ati aul angeletne azon nap és azon óra ki 
által sem tudatik, nem az égi angyalok által sem. 24, 36;—urcha-
tan, istobi materne ul retankvan őrizkedjetek, hogy valami által 
meg ne csalassatok. 24, 4 ; — inra mos ul telenkun nag pulne soha 
ne teremjél te bogyóval. 21, 19; —- atometne erkelovesi tin, istobi 
ul éisga emberek által eltiltatának (ketten), hogy ne kiabáljanak. 
20, 3 1 ; — am am asrajne sak muctove én leányom az ördög által 
nagyon kínoztatik. 15, 22. 

De az 1 (el) rag is kifejezi a' szenvedőséget, például: akilim-
lalen am püvem, tav jálpel jonchep pank oschti asrajl könyörülj 
én fiamon, az új holdkor az ördögtől leletik. 17, 15. 

99. Az adni, mutatni jelentésű igék, a' mutatott vagy adott 
dolgot el == vei viszonyítóval fejezik ki, 's a' személyt, a' kinek 
az adás vagy mutatás történik, a' ki-esetbe teszik, ha szenvedő a' 
mondat, a' kit-esetbe pedig, ha nem szenvedő az. Chon nan chalant 
oli timil choles, chotchar, chun tav püvá voveli tavanel nan, maje-
pitá* tavamé kavel ? i chun voveli chul, migtá tavamé pupichurel ? 
ki ti köztetek ollyan ember, a' ki, ha a' fija kér tőle kenyeret, ád 
neki követ (megadja őt kővel) ? 's ha kér halat, ád neki kigyót? 
7, 9. 10; — os jochtem elöl char numaeset, isto tan majvet savel-
nuv; os majveset i tan aku toncuvel 's jővén az elsők, azt gondol
ják vala, hogy mégadatnak többel, de megadattak ők is ugyan
annyival. 20, 10; —sunStelan anem ochcel, chotcharel joséch pu-
nine; tan tachtepesanel tavamé denariel mutassatok nekem pénzt, 
a' melylyel adót fizettek; ők nyújtanak neki egy dénárt. 22, 19. 

I g e h a t á r o z ó k . 

100. Sok ragos szó, azokon kivül is, a' mellyek a' 37-ben fel 
vannak hozva, igehatározóul jár, mint: akvane, akvat együtt, 
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latne, öuvne, pusn% vane, visne (visne mont); a' puszta, ragatlan 
szó is azul járul, chuíteptan ákvat jánimachv urelanel mos hagyjá
tok együtt nőni aratásokig. 13, 20 ; utset Isus i ehanctachtep oha-
rantel cdvane leülének Jézussal és tanítványaival együtt. \}} 10; — 
teles ősiem to char sat, to chotpen os to kus latne terme gyümöl
csöt ki száz, ki hatvan 's ki húsz annyit. 13, 8; -—kit sajttal 
ticuvne simenag, isto aku choles pilem ton Fonkel at jales két esz
telen annyira haragos, hogy egy is az úton félve nem ment. 8, 2 8 ; 
—- sochen us amne kval tak nute urtch&tep pus>>e at unli minden 
város vagy ház magában megoszló épen nem marad. 12, 25 ; — 
pal'el vane chontlat füllel nehezen hallanak. 13, 15; — visne montel 
am tá asetnel urchatsan kis koromtul fogva én azoktul tartózkod
tam. 19, 20. 

sak va tuchv pojne aul naerlachne nagy erő (nagyon erősen 
=• nehéz) bemenni gazdagnak a' mennyországba. 19, 23. 

101. A' viszonyítok mondatbeli szereplése általában olly vilá
gos a' 19. számban (lásd 31—47 lapot) felhozott példákbul, hogy 
talán nem szükséges itt azokrul értekezni. 

I d ő h a t á r o z á s a i . 

102. A' vogul ige csak két idő-alakot mutat fel, a' képzőnél
külit : varem teszek, csinálok, 's a' képzőst: varsem tettem; de ösz-
ezetétel utján más alakokat is teremt magának. Az összetett idő
alakok az oli van, jejmti. lesz, piimti fog igékből és a' névi módbul 
szerkeződnek ; még pedig úgy, hogy oli és jejmti az m-es névimód-
áal, jejmti és pümti a' chv-s névimódclal tesznek időalakokat, így: 
varem oli téve van, varem öles téve volt; latuchvjejv ti és latuchv 
pümti beszóllni fog. Szokás szerint tehát az oli, jejmti és pümti igé
ket, a' mennyiben idő-fogalmak kifejezésére szolgálnak, $eüéd~igék-
nek nevezhetjük. 

A'vogul nyelv tehát, mint látjuk, következő idő-alakokat hasz
nálja: varem teszek, varsem tettem, varem ölem tévő, vagyok, vagy 
tettem, varem olsem téve voltam vagy tettem volt, varem jejmtem és 
varem jejmtsem ugyanaz; varuchv jejmtem és pilmtem tenni fogok. 

1) A' varem idő-alak mind jelent mind jövendőt fejez k i : 
Rachil Tunci tak püvanne i at úuri taremtaptechtuchv Ráhel siratja 
fiait 's nem akar vigasztalódni. — at táji usne tujtchatuchv,unlemne 
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tuncen ach tarmelt nem lehet városnak rejtőznie (titkolódnia), ülő
nek magas hegyen. — i lati tinane : jejan am jejmpalt, am vargám 
ninen alislachv elemcholeset és mond nekik (kettőnek): jöjjetek 
én utánam, én teszlek (foglak tenni) titeket fogni embereket. 
— A' varem alaknak időjelentése azonos a' magyar megfelelő 
alakéval. 

2) A' varsem idő-alak valamennyi multat: a' végzetlent (im-
perfectum), a' történetit (praeteritum historicum) és az általánost 
(perfectum), sőt még a' régmultat is jelölheti. A' III. fejezet (pank) 
négy első szakában mind a' három időjelölést együtt találjuk meg: 
ton chotelet jochtes Joan perne punep, i lati : úultan, ton mos isto 
vatmes (általános múlt) aul naerlach. Vajlen tav ton, chotcharme 
laveltesta (régmúlt) Isaj najt latem: suj ergap char mat. Os ton 
Jonn cnces (végzetlen múlt) masne verbuid saretnel, enteptahchtes 
(végzetlen múlt) nur entepel. A' napokban jőve János keresztelő 
és mond: térjetek meg, mert hogy elközeledett a' mennyország. 
Tudniillik ő az, a' kit Jézsáiás próféta mondott volt, szólván: szó 
hangzó a' pusztában. De az a' János bír vala ruhát teve szőrökbül 
és övedzik vala bőr övvel. 

3) A' varem ölem és varem olsem vagy varem jejmtem és jejmt-
sem alakok jelentései a' következő példákbul tetszenek k i : os tav 
laves pari: choren palt chansem oli: ati nannel akve lilenag jejmti 
elemoholes de ő monda viszont: az Írásban irva van: nem egye
dül kenyérbül lesz élővé az ember. — elemcholes püv periem jejmti 
pernane tagetachv az ember fija el lesz adva a' keresztre feszíteni. 
— toncuvt Isus tatem öles lilnel char mane akkor Jézus vittetett 
volt a' lélektül a' pusztába. 

Az ol igéhez néha a' ke, cht = ha föltételező járul, így: chan
sem ol-che ha irva volna, 's ekkor az a' különösség is előállhat, 
hogy a' névszónak számbeli ragja, melly a' névi módhoz illenék, 
nem ehhez, hanem a' föltételező szócskához ragad, p. o. choltem oli 
ki van jelentve, choltem olche ha ki volna jelentve, 's cholUm olcha
nel ha ki volnának jelentve. Chun Tirt i Sidont choltem olchanel 
nanane choltilalem erket, tont chocatnuv tan lanciketel maskatem 
i chulmel pujktam jochnat toremne = ha Tirusban és Szidonban 
jelentődtek volna a' nektek kijelentett csudák, akkor ők régen 
zsákokba öltözve és hamuval behintve jönnének istenhez, 11, 21. 

'S az olche ha volna, nemcsak névimódhoz járul, hanem van-
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nak olnov olche ha voltunk volna. 24, 30; ehaschat olche ha tudna, 
a' hol rejtélyes a' chaschat; multán olche ha elmultak volna a' mi
nek multán-]^, hihető, csak szedési hibábul van ott, multam helyett. 
Nan chancilan, isto kvalen chum chaschat olche. chot cast tulmech 
jejv, ton at kujni i at minitá jolech chaluchv tak kvaletame == ti 
tudjátok,, hogy ha a' házi ember tudná, melly órában jő a' tolvaj, ő 
nem fekünnék le 's adná aláásni a' maga házát. 24, 4 3 ; — chun 
ton chotelet at multán (multam) olche, toncuvt atinar at chultni ha 
azon napok nem múlnának, akkor semmi sem maradna meg. 
24, 22. 

4) A' varuchv jejmtem és pürntem alakra szolgáló példák 
imezek: chun jejmtat michv nanen, ul tustan, chumle i nar íatuchv 
ha fognak ki . dni benneteket, ne aggódjatok, hogyan és mit be-
szélleni ; —» ati pel nan latuchv pümtine, os nan jegan lil pümtila-
ivchv nan keurant nem is ti fogtok beszélleni, hanem a' \í atyátok 
lelke fog beszélleni ti bennetek. 10, 19. 20. 

II. 

A' m o n d a t o k m i n t s z e r k e z ő d n e k ö s s z e b e s z é d b e n . 

103. A' mondatok külömbségeit az igemódok fejezik k i ; a' 
mondatok összeszerkezését a' mondatviszonyítók ós a' visszamutató 
névmás eszközlik. 

A' módok, mint láttuk, jelentő, parancsoló, föltételező ; foglaló 
nincs, legalább képző által feltűnő nincsen, azt is tehát a' jelentő 
fejezi ki. A' parancsolónak sincs képzője ugyan, de azt némileg az 
alanyi ragok külömböztetik meg a' jelentő módtul; ha pedig ta
gadó; az ul ne jelöli, minélfogva -at nem, a' jelentő, ul pedig a' pa
rancsoló (és foglaló) móddal jár. 

A' mondatviszonyítók következők: amne vagy, i és (orosz) 
istobi hogy (orosz szó), os és de, kas akár, choce ámbár, chosetag azért, 
az által, che, ke ha, chun hogy, pel i s ; továbbá ton mos azért, mert, 
's igen sok igehatározó, mint vajlen tudniillik, erén nemde stb. 

A' visszamutató névmások, a' mellyek a' mondatok összeszer-
keződésében szerepelnek: chotchar a' ki, chot-t a' hol, chun ha, hogy, 
chumle hogyan, a' hogyan stb. 

104. A' mondatok külömbségeit, a mennyiben azokat a' mó
dok fejezik ki, s összeszerkezésöket, keresetlen példa mutathatja 
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meg, például 6,16 — 21. a' hol chun, ul, vajlen, pel, istobi, os, i, chot
char, chot (chott) mondatviszonyítók, 's chun piceline ha böjtöltök, 
ul tustan ne szomorkodjatok, ul chaúcmkven ne láttassatok, visand 
justelme elvették a' jutalmat, — módbeli külömbségek fordul
nak elő. 

Os chun piceline, ul tustan chumlo vitmelapet, vajlen tan 
tank choraneltel pd pel'tachtat, istobi Sunstachtuchv cholesetne pi
celat: saris latam nanane, tan vos justelme visanel tanknane. 

Os nag picelanen mant panken sartalen i nolsamen lovtalen; 
istobi cholesetne ul chaiicinkven picelapi, os nag jegén el-

palt, chotchar tulmech mat ; i nag jegén vojtá tulmechag picelanen, 
jonchtitá nagnane sam chalt. 

Ul achten nagnane jomaslach ma tarmelt, chott chortetne i 
similne cholchve, i chott tulpet chalechtat i tulmentat. 

Os achten nagnane jomaslach ault, chott at chortetne ati si
milne at cholchve, i chott tulpet at chalechtat i at tulmentat. 

Vaj len chott oli jomaslachan, nan simán pel tov meni. 
Jegyzet. 1) Az istobi, orosz létire, gyakran utánozza az orosz 

nyelvszokást, a' multat vévén magához, holott annak nincs ott he
lye, p. o. urchatan michv torem mos choloch sam chalt, ton mos; 

istobi tan nanen usanel. —• Itt usanel a' múlt időben áll, a 'kellő 
tárgyi raggal. 

2) A' chon és chotchar visszamutatok között nem igen van 
külömbség, p. o. i ton sochen charme, chon chontli titá am íanehem 
i ton chojtel vari, joltilem numten sajtén chumi, chotchar utesta 
tak kvalá kav tarmelt 's tehát mindenkit, a1 M hallgatja ezt az én 
beszédemet, 's a' szerint teszen, hasonlítok eszes okos emberhez, 
a ki épitette a' maga házát kőre. 

105. Hogy a' nyelv a' mondatok összeszerkezésére alkalmatos, 
e' példábul is világos, chon nan chalant oli timil choles, chotchar, 
ckun tav püvá voveli tavanel nan, majepitá tavamé kavel? ki ti 
köztetek ollyan ember, a' ki midőn ő fija kér tőle kenyeret, ádneki 
követ (megajándékozza őt kővel) ? 
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T o l d á s o k . 

1) A'^16. lapon a' magyar duális nyomait a' kettő és monnó 
szókban jelöltem meg, a' nélkül, kogy a' 37. lapon erre megemlé
keztem volna. A' déli vogul dualisi képzője ag, i, a' magyaré nó, 
nó, mellynek w-je a' kettőben t-hez hasonult, így keht-nö. A' keht-
bül (finn kalit) lett nálunk ~két, a' voguloknál kit. 

2) A' 43. lapon a' tav = ő szónak csak tavatel alakját hoz
tam fel, pedig a' rendes és szabályos tavanel oda való, a' melly p. 
o. 7, 1 1 ; 14, 2 ; 17, 18. fordul elő. 

A' 46. lapon a' második személyü birtokraggal járó határozó 
t-t a' VI. 2)-ben is ki kellett volna emelni, ott lévén a' simenantel 
példa. 

3) Az 51. lapon azt mondom, hogy ti magában nem fordul 
elő, csak rágósaival és összetételekben. Ezekhez alkalmasint ti-ta 
ez az, is tartozik. 

4) Az 53. lapon a' viszonyszók közöl elmaradt az ujl, melly 
nyilván az, jóllehet nem bírom értelmezni. Az l, úgy látszik, maga 
is viszonyi rag. 



MÁTÉ EVANGÉLIUMA. 

V TOBOLSZKI KORMÁNYZÓSÁGBELI KONDAI VOGULOK NYELVÉBE 

FORDÍTOTTA 

P O P O V G. 

(A' Bonaparte Lucián költségén 1869-ben eszközlött Londoni kiadásnak jogoa 
utánnyomata.) 



A' lapok alján a1 három első fejezet végéig a1 Londoni kiadásnak írás
beli külömbségei és nyomtatási hibáji vannak kitéve; azontúl csak nyomatási 
hiba-félék és változtatások találhatók. 



MÁTÉ EVANGÉLIUMA-

Matpine l j i i lpcn j o m a s I'acliel. 

/ . Paiik. 

1. Choren Isus Kristos telem aš mos, chotchar püv Davidne, 
oá David püv Avraamne. 

2. Avraam ponštestä Isaakme, Isaak ponštestä Jakovme, Ja
kov ponštestä Judame i tav kaean; 

3. Juda ponštestä Faresme i Zarme Famarnel, Fares ponštestä 
Esromme, Esrom ponštestä Aramme ; 

4. Aram ponštestä Aminadavme, Aminadav ponštestä Naas-
sonme, Naasson ponštestä Salmonme ; 

5. Salmon ponštestä Voozme Rachavnel, Vooz ponštestä 
Ovidme Rufnel, Ovid ponštestä Jessejme; 

6. Jessej ponštestä David naerme, David ponštestä Salomon-
me Urija nenel; 

7. Salomon ponštestä Rovoarame; Rovoam ponštestä Avijame, 
Avija ponštestä Asame; 

8. Asa ponštestä Josafatme, Josafat. ponštestä Joramme, Jo-
ram ponštestä Ozijame ; 

9. Ozija ponštestä Joafamme, Joafam ponštestä Achazme, 
Achaz ponštestä Jezekijame; 

10. Jezekija ponštestä Manassijame, Manassija ponštestä 
Amonme, Ámon ponštestä Josijame ; 

11. Josija ponštestä Joakimme, Joakim ponštestä Jechonija-
me, i tav kacan olmiamanel elpalt Vavilonne ; 

2. ponštestä. katšan, 5. Jesseime. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IX. 9 
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12. Os olmiamanel jejpalt Vavilonne Jechonija ponstesta 
Salafiilme, Salafiil ponstesta Zorovayelme; 

13. Zorovavel ponstesta Aviudme, Aviud ponstesta Eliakim-
me, Eliakim ponstesta Azorme; 

14. Azor ponstesta Sadokme, Sadok ponstesta Achimme, 
Áchim ponstesta Eliudme; 

15. Eliud ponstesta Eleazarme, Eleazar ponstesta Matfanme, 
Matfan ponstesta Jakovme; 

16. Jakov ponstesta Josifme Maria kumme, chotcharnel samne 
pates Isus laveltane Kristos. 

17. I tont sochen tochem Ávraamnel Dávid mose nilekujplov 
tocheni, i Davidnel Vavilonne olmiamanel mose nilekujplov tochem, 
i olmiamanel jejpalt Vavilonne Kristos mose nilekujplov tochem. 

18. Isus Kristos telem asá öles timil amelel: tolel peítachte-
mat jejpalt tav cuktá Maria Josif jot, ton elpalt atipel tin olmiesi 
akvane, nejles, isto tav onci kachrat jálpen lilnel. 

19. Os Josif, tav kumtá, öles jqmas, i at nurem palimtachv 
tavamé, numelmates pali kvaltktuchv tavatel tulmechag. 

20. Chun tav tocho numses, toncuvt angel toremnel ulmiach-
tes tavane i lates: Josif, püv Davidne! ul pilen vichv nak vanten 
Mariamé; ton mos cinklam char tav kachretat oli jálpen lilnel. 

21. Oncitá püv, i namtilen tavane nam „Isus", ton mos isto 
tav krekanelnel multitá tak mirame. 

22. Ton mos tocho jejmtes, tak sarme latelp toremnel najt 
choncho, chotchar lati : 

23. Aku lat a kachrat cinkli i onci püv, i namtganel tavamé 
namel „Emmanuil," nar chaschti: „man jotov torem." 

24. Kincém ulemnel Josif vares tocho, chumle laves tavane 
angel toremnel, i vistá tak netame. 

25. I at chancestá tavamé, chumle vos ivóit tav onces elöl 
püv taknane, i tav namtes tavane nam „Isus." 

II. Pank. 

1. Os chun Isus teles Judejskoj Vifleemt, ton lat öles naer 
írod, jochtset Jerusalimne volchvet chotel pakepane palnel i látat: 

12. jeipalt. 17. nilekuiplov. 18. cukte. 19. kumte. 21. oncite. multite, 24. 
viste. 25. clianceste. 
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2. Chottalpel telem Judejskoj naer? man uslov tav sóvá 
chotel pakepane palt, tont jejsov pank chuteltuchv tavane. 

3. Tonme cholem naer írod oees i socho Jerusalim tav jot. 
4. I achtem soeho arkepet i népek chaspet mir keurnel, ki-

tiles tananel: ehott karech teluchv Kristosne ? 
5. Tan lavset tavane : Judejskoj Vifleemt. Vaj len najt chansi 

tocho: 
6. I nag, Vifleem ma Judane, atinarel vis at ölen Judejskoj 

usetnel, vajlen nagnanel kvali pank, chotehar uritá am mirem 
Izrailme. 

7. Toncuvt írod tulmechag vovelam volchvetme, kalemtes 
tananel, chun negles sov. 

8. I ketem tanme Vifleemne laves: menan i lani kalemtelan 
püvme, i chun chontüan tavamé, suj latan amnane, am pel jejgem 
pank chuteltuchv tavane. 

9. Tan naerme chontlam jutejset, toncuvt sov, chotcharme usa-
nel tan chotel pakepane palt, lachves tan elanelpalt, vos ivolt joch-
tes i tuncpes ton mat, chott öles apüv. 

10. Os sovme chontem tuncpamatá tan cagtset sak jani 
cagtelpel. 

11. Kválne tum chotsanel apüvme tav cuktá Maria jot, i pa-
tem pank chutelteset tavane, i tank pojlachanel punsem naremte-
sanel tavamé sajt, sufn, ladan i smirna. 

12. Lavveset ulem pátet at jonkuchv írod pochne, mot l'on-
chel menuchv tank maganelne. 

13. Tan menemanel jejpalt toncuvt angel toremnel ulmiach-
tes Josifne i lati : kvalen, vajalen apüvme i tav cukvá i tulen Je-
gipetne, i ölen tat, chun at latam nagnane, ton mos covleti írod 
kinsuchv apüvme istob aluchv tavamé, 

14. Tav kvales, vistá apüvme i tav cukvá je j ; i menés Je-
gipetne. 

15. I öles tat írod lochsne mose, tak sarme latelp toremnel 
najt choncho, chotehar lates: Jegipetnel vovislem am amk püvem. 

16. Toncuvt írod kaöelam, isto tav peritoves volchvetne, sak 

2. judeiskoi. jeisov. sove. 5. vailen. óait, 6. urite. 7. tontsuvt. 8. sui. jeigem. 
9. juteiset, chot. 10" tuntispamáte. tsagtet. 11. pollachanel. sait. 13. tsovleti. 14. 
viste. jei. 

9* 
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oces, i kétes aluchv Vifleemne i ton ma kitpalt socho apüvet kum 
sir charet, kit elnel i joleeh,' ton mos kitiles volchvetnel. 

17. Tonöuvt sarmes Jeremej najt latelp, chotchar lati : 
18. Suj numen cholves, Tus i jani ochter; Rachil funci tak -

püvanne i at nuri taremtaptechtuchv, ton mos tan atimet. 
19. Os írod lochöem jejpalt, toncuvt angel toremnel ulmiach-

tes Josifne Jegipett, 
20. i lati : kvalen, vajalen apüvme i.tav cuktá, i jomen Izrail 

mane, ion mos apüv lil kisp charet lochceset. 
21. Tav kvales, vistá apüvme i tav cuktá i jochtes Izrail 

mane. 
24. Os cholestá, isto Archelaj naerag oli Judejt tak jegá jort, 

pilmes tov menuchv, os ulem pátet lavves menuchv Galilejskoj 
kepletne. 

23 .1 tov jochtem olmies usne laveltane Nazaretne, tak sarme 
najtet latelp, isto tav Nazorejag namtachti. 

III. Pank. 

1. Ton chotelet jochtes Joan perne punep i najtechli Judejs-
koj char mat, 

2. I lati: nultan, ton mos isto vatmes aul naerlach. 
3. Vaj len tav ton, chotcharme laveltesta Isai najt latem : suj 

ergap char mat, FaFptan fonch pojrechsne, varán Tonch tavane. 
4. Os ton Joan onces masne verbíud saretnel, enteptalechtes 

nur entepel, tav tene chará öles akridet i char ma mag. 
5. Toncuvt Jerusalim, socho Judej i socho Jordán kitpalt olep 

charet kvaleset tav pochane. 
6. I pernél punechteset tavanel Jordán keurt nulteptachtem. 
7. Os Joan chontem sav Farisejt i Saddukejt jomentat tav 

pochane pernél puneltachtuchv, lates tanane: pupichur tochem! 
chon lates nanane, isto nan tuline jejmtuchv nurep oöinel? 

8. Tatán jomas urlech íaíptam asnel. 
9. Ul sovetachtan latuchv: manjeg onőov Ávraam. Vajlen 

16. otses. apüvt. 17. Jeremei. 18. sui. 19. lochstem. 20. lochtseset. 22. ju-
deit. galileiskoi. 3. poirechsne. 4. chare. 7. farizeit, jeimtuchv, otsinel. 
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latam nanane, isto vatá jochti torem tá kavetnel pel püvet peí-
tachv Avraamne. 

10. An i sagrep jejv pocht kuji; sochen jejv at telap jomas 
urlech, sagrve i rastve tautne. 

11. Am pernél punganem nanen vitel nultenkvane ka§el, 
iejentap am jejmpalt amnanel nogre, am at tájam tavane polechs 
almentuchv; tav nanen covleti pernél punuchv jálpen lilel i tautel. 

12. Chortep tav katat, i tav listitá tak artenatá i achtitá tan 
putiata purane, os solomme teltitá chariletal tautel. 

13. Toncuvt jochtes Isus Galilejnel Jordanne Joan poehane 
pernél puneltachtuchv. 

14. Os Joan tav vatge jochtnat elpalt lates: amnane kareeh 
pernél puneltachtuchv nagnanel, nag os jejsen am pochemne ? 

15. Isus laves tanane pari: taretalen, ton mos tocho kareeh 
minane varuchv sochen sar asine. Toncuvt Joan rovelantitá tavamé. 

16. I pernél punechtam Isus kvales aku ton lat vitnel, ton
cuvt pusichteset tav numápalt aulet, i Joan chontestá ül toremnel 
vojlantem jormant kapter sochti tav tarmeletane; 

17. I toncuvt fachel aulnel sujti: tit tenanki am ereptane pü-
vem, ehotchar keurt am erpem. 

IV. Pank 

1. Toncuvt Isus tatem öles lilnel char mane chasne kasel 
asrajnel. 

2. I piceles nilmen chotel i nilmen jej, vos ivolt techv jejmtes. 
3. Vatge tuncelmantam ton poehane asraj laves: chun nag 

püv toremnel, laven, istobi tá kavet jejmtset nani. 
4. Os tav laves pari: choren palt chansem oli: ati ííannel akve 

lilenag jejmti elemeholes, os sochen Tachnel kvalepnel torem tusnel. 
5. Toncuvt vistá tavamé asraj jálpen usne i tustestá tavamé 

torem kval lep tarmelne, 
6 .1 lati tavane: chun nag püv toremnel, rastchaten jolal'; 

vajlen choren lati: tak angeletne lati nag mosen, i katel viganel 
nagen, tont at tachnan kav ali nak lajlentel. 

9. pel'lachv (úgy kell a1 szótárban is). 10. kui. jeiv. rasye. 11. jeimpalt. 
12. listite. artenate. achtite. putiate. 15. rovelantite. 16. numepalt. chonteste. 
voilantern. 1. lilel. asrainel. 2. pitseles. 3. te. 
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7. Isus laves tavane :choren palt aku tocho ehansem oli: ul 
peritalen tak pojrechs töremen. 

8. Os vistá tavamé asraj sak tuncen acíine i sunstian ta
vane car lachve olep uset i tan sujanel. 

9. I lati tavane: titetme socho miganem nagnane, ehun patem 
ehosgan amnane. 

20. Toncuvt lati tavane Isus: ele ménen amnanel, satano! vajlen 
ehansem oli: nak toremenne chosgen i aku tavane sluzitlen. 

11. Toncuvt chuTteptestá tavamé asraj, i aku ton lat angelet 
jochtem pümtset sluzitluchv tavane. 

22. Os cholestá Isus, isto Joan majves urechetne, menés Gra-
lilejne, 

14. I chulteptem Nazaretme jejs i covletes oluchv saris vatá 
Kapernaum ust Zevulon i Neffalim képlet keurt. 

1.4. Tak sarme Isaj najt latelp; chotchar lati: 
15. Zavulon ma i Neffalim ma lonehast sarisne Jordán mant 

pupine susp charet Galilej, 
19. Choloch unlep charet jejpes mat chotsanel jani pasme^ i 

unlep charetne acelen mat pastes pas. 

17. Ton latnel covletes Isus chanctachv i latuehv: nultan, ton 
mos vatemes aul naerlach. 

18. Os Isus Gralilejskoj saris vati jomentanat uil chotsa kit 
jegepüvincagme, Simonme lavel(emme Petr i Andrejme tav ka
came, machtanta chulpet sarisne, vajlen tin olsi chul kispi. 

19.1 lati tinane: jejan am jejmpalt, am vargám ninen alis-
lachv elemeholeset. 

20. Tin ton lat chulpet chulteptam jomesesi tav jejpalt. 
31. Tovul ele patemanel jejpalt chontes mot kit jegepüvin

cagme, Jakov Zevedejevme i Joan tav kacame, chapt Zevedej 
tank jeganel jot, chotcharet juntseset tank chulpanel, i vovelesa 
tinme. 

22. Os tin ton lat ehuíteptesten chapme i tink jegén, ménesi 
tav jejpalt. 

23. I multestá Isus Galilejme jántetatel, chanctam tan chanc-
tachtne magánéit i laveltestá latelpme naerlachnel, i jalpteptes so-
chen agem i sochen mos choloch chalt. 

24. I tatechtes tav sujá Siri lachve, i tatiloveset tav pochane 
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socho agmeltap charet, osp charet savsir agmet i jetteket, asraj 
osp charet, lunatiket i pastal charet, i tav jálteptalsan tanme. 

25. I jejset tav jotá sav atem Galilejnel i lov usnel i Jeru-
salimnel i Judejnel i Jordán alem palnel. 

V. Tank. 

1. Os mirnie chontem tav changes aclme, i chun untes, ton
cuvt lakveseset tav pochane chanctachtepet. 

2. I tav pussa tak pitma covletes chanctachv tanme latem : 
3. Sotenet jorlit lilel, tanane oli ault naerlach. 
4. Sotenet l'usp charet, vajlen tan cagtat. 
5. Sotenet sout charet, tan chotganeí mame. 
6. Sotenet nurep charet sar asne, vajlen tan tantat. 
7. Sotenet jomas varp charet, tanane jejmti jomas. 
8. Sotenet sar simep charet, tan toremme chotganeí. 
9. Sotenet mir ponstapet, tan torem püvetel lavektat. 
10. Sotenet vojentap charet sar asme, tanane oli ault naerlach-
11. Sotenet nan, chun pümtván rusgeltach^, ketuchv i savsi-

rinci coritachv narmechtal am mosem. 
12. Cagtan i curcimlan, vajlen jani nanane justel ault. Aku 

tocho íulemtoveset i najtet nan elanpalt ölem charet. 
13. Nan cach mane, os chun cach attal páti, toncuvt narel 

varilen tavamé cakenag ? tav ati chotaí toncuvt at táji, mantem 
rastuchv kvane choles Jajl jolpalne. 

14. Nan pas mirne; at táji usne tujtchatuchv, unlemne tun-
cen ach tarmelt. 

15. I pelemtam camme at utelalganel tavamé ane jolpalne, 
aku ton pel pute tarmelne, i pásti kvalt olep savetne. 

16. Aku tocho paste nan pasán atem elpalt, istobi tan chot-
sanel nan jomas asetme i sujteltesanel ault nan jegme. 

17. Ul numsan, isto am jejsem postlachv zakón amne najtet; 
am postlachv at jejsem, os varuchv. 

18. Vajlen saiis latam nanane, jonchi aul i makan, os aku 
jota amne jasmel zakonnel olp at muli tontaT, chun sarmi socho. 

25. jotesav. 2. pitme. 13. tai. 
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19. I tont chon peíti aku Tach tá latelpetnel i ehanctian tocho 
elemcholesetme, ton char vísi lavekti aul naerlach keurt; os chon 
faípti i chanöti, ton jángi lavekti aul naerlacht. 

20. Vaj len latam nanane, chun nan saranme nonehal at pat-
tilan nepekenet i Farisejt íarch., toncuvt at tuvne aul naerlachne. 

21. Nan choleslan, isto elnen chansem oli* ul alen, chon ali, 
ton sütne páti. 

22. Os am latam nanane, sochen kiichstap tak jurta tari cha-
jereJ, joreli sütne; os chon jurtetame lavitá raka, joreli num sütne; 
os chon lavi: eseremtaJ, joreli chariletal tautne. 

23 .1 tont chun tatilen nak sajn torem elpalne, ton mat nu-
melmatgen, isto nag jurten simti nagnane, 

24. Chuíteptalen nak sajn tatem matetat, i ménen elpalt 
copeltachten nak jurten jot, i toncuvt jejm vinct punalen sajn 
torem ne. 

25. Copeltachten jerte jovchstam charentel, aku sam chalt 
olnen mant íoncht, istobi tav nagen at mistá sutén chumne, ton 
jejpalt sutén chumne ul minkun turma urepne, chotchar ale nagen 
tatitá ffurmane. 

26. Saris latam nagnanej at kvalan tovul, ton mose chun elöl 
ligen pal pel kvane miglen. 

27. Nan choleslan, isto elnen latem oli:mot ne jot ul cha-
jerlen. 

28. Os am latam nanane, sochen char, chon chajer numtel 
Sunspi néne, ton char jormant chajerles tavatel sima keurt. 

29. Chun jomas pal samen nagen kujtita, kvane manemtam 
rastalen ele; ton mos nagnane jomasnuv, chun choleli nagnanel 
aku lomét, atipel socho nag noulen rastkati chariletal tautne. 

30. Chun jomas pal katen kujtita nagen, sagrepalen ele i 
rastalen; ton mos nagnane jomasnuv, chun choleli nagnanel aku 
lomét, atipel socho nag noulen rastkati chariletal tautne. 

31. Latem oli aku tocho: chon pali kvaltkti tak netatel, ton 
maje tavane népek. 

32. Os am latam nanane, chon pali kvaltkti netatel narmech-
tal, ton kujtita tavamé chajerlachv, i chon vanti vigtá kvalektam 
charme, ton chajerli. 

25. mimkum (lásd a1 69. lapot). 26. pal pal. 
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33. Aku tocho choleslan nar latem oli: nulme ul unsalen, 
sarmelalen, nar mos nulsen torem elpalt. 

34. Os am latam nanane, inra mos ul nultan; at aulel, ton 
mos tav toremne jálpen pasen; 

35. Ati mai; ton mos tav lajla tusne ma; ati Jerusalimel, ton 
mos isto tav jani naer us. 

36. Nak pankentel pel ul nulten, ton mos isto aku pank át 
varne amelen atim ati sajrenag ati semelag. 

37. Os nulten tocho: ta tá, torna torna. Tánel arine oleske, 
ton char asrajnel. 

38. Nan choleslan nar latem oli: sam mos sam, tus keur parik 
mos aku ton vojp pank. 

39. Os am nanane latam: nerep char tari ul neren; mantem 
chun chon junititá nagen jomas pal votmennel, sachtalen tavano 
mot palen. 

40 .1 úurep charne perektachv nag joten i vichv nagnanel 
kvartme, majalen tavane i chuTen. 

41. I chon joselitá nagen jomuchv tav jotá aku ajgel, jomen 
tav jotá kitag. 

42. Nagnanel vovep charne majen, nagnanel eclachv nurep 
charnel ul tulen. 

43. Nan choleslan, isto latem oli: ereptalen nak vat' cholesen, 
jachstalen nak targen nerep charme. 

44. Os am latam nanane, ereptan nan targan nerep charetme, 
ereptan nanen nerep charetme, jomas .varán nan en jachstap eh a-
retne, i chosgan obiditlap charet i nurelap charet mos. 

45. Tocho varsánké, jejmtine püvi ault olep jeganne, ton 
mos isto tav lavi pakepachv tak chotelne Tuíet i jomaset tarmelne, 
i ketsi rách sar charet i chajer charet tarmelne. 

46. Mantem chun nan ereptachv pümtine nanen ereptap cha
retme, nevojp justelne nan urchatine ? I pares varpet pel aku tocho 
varat. 

47. Mantem os latiné nachke nilmencam nank jurtetne, nar 
arine varine ? i pupine susp charet aku tocho varat. 

48. Jeimtan nan sári, chumle sar ault olep nan jegan. 

38. nan choleslan latem oli. 45. jegenne. 
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VI. PanJc. 

1. Urchatan michv torem mos choloch sam chalt, ton mos 
istobi tan nanen usanel; motentsi oleske, at jejmti nanane justel 
ault olep jegannel. 

2. I tont chun migen torem mos, ul vitmelen nakventel, 
chumle vitmelapet varat sinagoget keurt i paulkant, istobi eschenk-
vet tan cholesetne; saris latam nanane, tan justelme nochpel 
visanel. 

3. Nag os majen torem mos tocho, istobi nag alem pal katen 
ul chaneitá, nar vari jomas pal. 

4. Tak jejmte torem mos mine charen tulmechag, i ault olep 
jegén vajtá tulmechag, mine charen jonchtitá nagnane sam chalt. 

5. I chun ehosgan, ul jejmten vitmelapet chojtel, chotcharet 
erptat mir chalt i paulkant tuncpam ehos'guchv, istobi tan unkvet 
cholesetne; saris latam nanane, tan nochpel visanel justelme. 

6. Os nag, chun ehosgan, tujen nak chusepenne, i jejtenpa-
lent av tov pantem chosgen nak jegenne chastal mat olep charne, 
i nag jegén ucintalep tulmechag ehosgenen, justitá nagen Sam chalt. 

7. Chosgenen cuvt sav ul satechten, chumle pupine suspeha-
ret varlalget; vajlen tan numsat, isto tan sav latnanel mos cholvet. 

8. Tanane ul sunsan; ton mos nan jegan chaiícita, narne 
monöem oline nan tavane jolesanan elpalt. 

9. Os ehosgan nan tocho: Man ault olep jegov! tak jalpen-
lachte nag namen ; 

10. Tak jejmte nag naerlachen; tak jeimte nag erken semel 
mat chumle ault; 

11. Man sochen lat nanov majalen tá chotel kaséi; 
12. I chuftepten manane man arentenov, chumle i man chur~ 

teptilov mánk arenten charenovne; 

13.1 ul tulen manov krechne, os uren manov asrajnel. Ton 
mos nag naerlachen i van i sujn inra oli. Amin. 

14. Os chun ptimtine taretachv cholesetne tan krekanel, ton-
cuvt tareti i nanane ault olep jeg. 

4. vaite, talán jobb : vajita. 8. nan jegén. 14. kastel, 
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15. Os chun at pümtine taretachv cholesetne kreket, i nan 
jegan at taretian nan krekan. 

16. Os ehun piceline, ul tustan chumle vitmelapet, vaj len tan 
tank choraneltel pel peTtachtat, istobi sunstachtuchv cholesetne 
picelat • saris latam nanane, tan vos justelme visanel tanknane. 

17. Os nag picelanen mant panken sartalen, i nolsamen lov-

talen, 
18. Istobi cholesetne ul chancinkven picelapi, os nag jegén 

elpalt, chotchar tuímech mat; i nag jegén vojtá tulmechag picela
nen, jonchtitá nagnane §am chalt. 

19. Ul achten nagnane jomaslach ma tarmelt, chott chortetne 
i similne cholchve, i chott tulpet chalechtat i tulmentat. 

20. Os achten nagnane jomaslach ault, chott at chortetne ati 
similne at cholchve, i chott tulpet at chalechtat i at tulmentat. 

21. Vajlen chott oli joniaslachan, nan simán pel tov meni. 
22. Pas noulne oli sam; itont, chun nag samen pasen, noulen 

p^l socho pasenag jejmti. 

23. Os chun nag samen íuf,toncuvt pel noulen socho jejpesag 
jejmti. I tont, chun keurent olep pas jejpes, ton jejpes sak mose? 

24. Ati chon vatá at jochti sluzitluchv kit naerne; ton mos 
ale elöl charme jachstachv pümtitá os motit charme ereptachv, 
amíie elöl charne jomas simel oli os motit charne sivelachv pümti. 
At tajne ereptachv toremme i mamonme. 

25. Ton mos latam nanane, ul tustan nank simenantel, nar 
techv i nar ajuchv, at noulan eseplan, narel mastachv. Lil tene 
charnel jáninuv, i noul masnanel. 

26. Sunspan tiglelap ujtne, tan at rovtát, at urelat, at achtat 
sep kvaletne, i ault olep nán jegan titgan tanme. Nan vojp tóul 
jomasetnuvolne ? 

27.1 chon nananel tustem janimachv nuri kaspel aku lokotne ? 
28. I masnane pel nar tustine ? sunspan char ma couretne, 

chumle tan janimat; at nergesat, at tachtat. 

29. Os amnanane latam, isto i Solomon sochen slavetat tocho 
at maskatiles, chumle sochen char ton charetnel. 

30. Os chun ojtkan pumme, chotchar tá chotel jánimi os cholt 

24. sluzítucliy. 26. at urenat. ault nan jegan. joniasetnon. 
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rastove kür keurne, torem tocho ma,sti, tóul kümen nanen, agttal 
charet? 

31. Ul tustan tocho latem: nar man teve, nar man ajov, amne 
nar masov ? 

32. Ton mos isto socho tá amelet kisvet pupine susp cha-
retne, i tonme socho ehaneita nan ault olep jegan, isto nan tonme 
socho karechlilan. 

33. Kinsan vos elolt torem naerlach i tav sar asetme, i tá as 
socho punechti nanane. 

34. I ton mos ul numselan cholt choteíme. Tont cholt chotel 
tustuchv ptimti tak asetne. Sochen chotel tauleíavle tak asetne. 

VII. Parik. 

1.TJ1 luptachtan, istobi nank ul luptankvan. 
2. Ton mos chumle luptachtine, aku tocho Iuptovan, i chumle 

mortine, aku tocho nank morchvan. 
3. I nar nag sunsan kacen samt olep lichme, nak sament 

norme at vaj len ? 
4. Amne chumle lavan nak kacenne: tig; am viglem kvane 

nag sament olep lichme, toncuvt oli nak sanient nor. 
ö. Vitmelap! vajalen elolt nak sament olep norme i toncuvt 

chontilen, chumle vichv lichme nak kacen samnel. 
6. Ul miglan jálpen mater ampetne, i ul rastan nank tinen 

sakan pureset elpalne, istobi tan lajlel ul nakanel amne pari jon-
chem nanen ul manitanel. 

7. Vovan i mikti nanane; kinsan i chontine; puvtan, ipuschti 
nanane. 

8. Ton mos sochen vovep char vig, i kisp char chonti, i loch-
tap charne puschti. 

9. Chon nan chalant oli timil choles, chotchar, chun tav püvá 
voveli taván el nan, majepitá tavamé kavel ? 

10. I chun voveli chul, migtá tavamé pupichurel ? 
l l . T tont chun nan, küchcit t)lne, chasine jomas mater michv 

nank püvenanne, tóul kümen nan ault olep jegan mig jomas vo-
vepne tavanel ? 

12.1 tont sochen ast, chumle nurine istobi olset nan jortelan 
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choleset, aku tocho olan i nan tan jortelan; ton mos tusget zakón 

i najtet. 
13. Tutelan raarem avetel, ton mos isto lact avet i panchun 

íonchet tatát acelne, i sav eharet jómat tóul; 
14. Kar mos ase av i marem l'onch, tatp eharet lilén toremne, 

i chumle savne at chotvet tan! 
15. Urkatan chajer najtetnel, chotcharet jejvet nan paltan os 

chorel, os keuranelt tan küchci cacet. 
16. Tan asetnel chaslilan tanme. Achtat amne ati ininel vi-

nograd, amne chanelachnel smokvet ? 
17. Tont sochen jomas jejvnel teli jomas urlech, os lul" jejv-

nel teli lul' urlech. 
18. At táji jomas jejvne telachv íul urlech, os lul'jejvne jo

mas urlech-
19. Sochen jejv at telap jomas nrlech sagrove i íantne 

rastove. 
20. I tont urlechnel chaslilan tanme. 
21. Ati pel sochen char latep amnane: pojrechs, pojrechs ! 

tuv aul naerlachne, os ton, chotchar vari am jegem erch, chotchar 
oli ault. 

22. Ton chotelt sav char lati amnane: pojrechs, pojrechs! 
nag namentel erén man najtechlesov ? inag namentel erén asrajtme 
ele posilesenov ? i nag namentel erén sav amel varsov ? 

23. I toncuvt choltilem nanane: am ati chun chássanem na-
nen ,• ele menan amnanel, íuí varem eharet. 

24. I tont sochen charme, chon chontli ti tá am l'anchem i 
ton chojtel vari, joltilem numten sajtén chumi, chotchar utestá tak 
kvalá kav tarmelt. 

26. I pürntes rákuchv, i vit kvales, i pischemeset votet, i ta-
reteset kalen ton kvalne, i tav at ragetes, ton mos isto ütem öles 
kav tarmelt. 

26. I sochen chontlep am tá l'anchem i ton chojtel at varp 
joltilem numt-sajttal cholesi, chotchar utestá tak kvaletame sopocht 
tarmelt. 

27. I pürntes rákuchv, i vit kvales, i pischemeset votet, i vort-
peset ton kvalne, i ton kval pates, i tav patem öles jani. 

16. tavamé. 18. tai. 24. tite. 
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28. Chun Isus ponslegari tá Tanchet, cboloeh pakseset tav 
chaiíctane asetne, 

29. Ton mos tav ehanctesan tanme jormant erch osp, ati pel 
nepekenet i Farisejt chojtel. 

VIII. Panh 

1. Chun tav achnel jole vajles, tav jejtápalt jomes sav atem. 
2. Tat tav pochane jomes nolten, i ehosgem taeane laves: 

pojreehs, chun nursenke, van jochti anem listuchv. 
3. Isus kat naritem puvestá tavamé i laves: nuram, llstitach-

ten. I tav ton lat listitachtes noltetnel. 
4. I lati tavane Isus: sunsen, atichonne ul laten; an ménen, 

choltchaten popne i tatén jur, nevojp lavem oli Mojsej zakont, por 
charet susne mos. 

5. Os chun tus Isus Kapernaumne, jomes tav eltápalne sat-
pank, ijolentestá tavamé, 

6. Latem: pojreehs, chus am paltem jun kuji agmeltam, i sak 
muctachti. 

7. Isus lati tavane: am jejvem pusmelilem tavamé. 
8. Os sat-pank pari tavane laves: pojreehs, at jorelam, istobi 

nag tusén am kvalemne; os nachke la ven lach, i jalti am chusem. 
9. Kas am pel erch jolpal elemeholes, os osgem jolempalt 

chont chumet; lavam elöl charne: ménen, i meni, i motit charne : 
jejen, i jochti, i amk chusemne: varalen tonme, i vari. 

10. Tonme cholem Isus pakses, i tak jejtápalt jomp charetne 
laves: saris latam nanane, Izrailt pel ticuv agtne as am at chotsem. 

11.1 latam nanane, isto savét jejvet chotel pakepap i matp 
jurchetnel i olmiat Avraam, Isaak i Jakov jot aul naerlacht, 

12. Os semel ma naerlach püvet rastvet jejpes mane; tat 
jejmti l'us i pank jachstane. 

13. I laves Isus sat-pankne: jomen, i chumle nag agtsen, ton 
chojtel jejmte nagnane. I tav chus jáltes aku ton lat. 

14.1 jochtem Isus Petr kvalne chontesta tav akvtetame cho-
lel chojtnat. 

6. kui. 
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15. I vistá tavamé katanel, i agem chuTteptestá tavamé; tav 
kvales, i pümtes sluzitluchv tavane. 

16. Et pala tatveset tav pochane sav sajttal, i tav sirsan as-
rajtme aku Tachel, i socho ehojtep charetme jalteptesan. 

17. Tak sarme Isai najt latelp, chotchar lat i : tav visan man 
agmenov i permelesan tanme. 

18. Isus tak kitápaletat sav atem um jejpalt laves chanctach-
tepetne unsuchv mot palne. 

19. I vatge jomem aku népek char laves tavane: chanctap, 
menam am jejtápalent, kas chote ménen. 

20. Isus lati tavane: ochseret oncat voncheset, i tiglelap uj-
chulet piset, elemcholes püv cliumle at chpníi ölne ma? 

21. Motit char tav chaúctachtepetnel laves tavane : pojrechs, 
lavalen anem elolt jaluchv i éaptachv amk jegem. 

22. Os Isus pari laves tavane : jomen am jortelem, i chuftep-
ten acelen charetne öaptachv tank motavanel. 

23. I ehun tav tus kerepne, chanctachtepet pel jortelat jejset. 
* 24. Ratgen sarist votemles jani isgen ticuvne, isto kerep 

amertalves chumpetne; os tav olm kujes. 
25. Tav chanctachtepan tav pochane ménem püratset kinsil-

tachv tavamé latem: pojrechs, akilimlalen manov, tá cholov. 
26. Tonöuvt laves tanane: narne pilmesan, agttalet ? Ton-

cuvt kvalem jole erkelesan votetme i sarisme, i jerte taventes. 
28. Elemcholeset paksam latset: chon tit, isto votet i saris 

chontlat tavane ? 
28. I chun unses tav saris alem palne Gergesinskoj mane, 

chajtchataet tav Taítá kit sajttal chomeletnel kvane kvalem chari, 
ticuvne simenag, isto aku choles pilem ton lonkel at jales. 

29.1 ratgen ojgemesi tin tocho latem: ne asen oli patem mi-
nane, Isus torem püv ? pos elpalt jejsen muctachv minmen ? 

30. Chocatóuv ton manel jani pures ane urechtes. 
31- I asrajt chosgeset tavane tocho latem: chun ketilan ma

nov kvane, toncuvt laven manane tuchv pures anene. 
32. I laves tanane: menan. Tan kvace kvalem tusét pures 

anene, i ratgen sumem pures ane rastkates sarisne i Öarke-
pes vitne. 

18. kitepaletat. 25. te choloy. 32. vitet. 
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33. Urep charet chajtemleset, i. usne jochtem latsanel pali 
sajttaletme. 

34 .1 ratgen us jánetatel kvales Isus Faícn; i tavamé chontem 
chosgeset, istobi tav ele menés maganelnel. 

IX. Pank. 

Toncuvt tav tus kerepne, i pari unsem joehtes tak usetane. 
2. Ton mat tatsanel tav eltápaletane chojtem palkant kujp 

charme. I tan agtne asme chontem Isus laves chojtep charne: kva-
len püv, taretachtat nag krekan. 

3. I tat aku materét népek chaspetnel lavset tulmechag: tav 
toremme íulemtita. 

4. Os Isus tan numtan chancem laves: nar mos nan keurt M 
numsine ? 

5. Ton mos nar kigneiiuv, lavuchv: taretachtat nag krekan ; 

amne lavuchv: kvalen i jomiten-? 
6. Ton mos nan chancelan isto elemcholes püv onci va semel 

mat tartelachv kreket. Toncuvt lati chojtep charne: kvalen, vaja
len kujne man, i ménen nak kvalenne. 

7.1 tav kvales, vistá kujne matetame i jomes tak kvaletane. 
8. Os mir titme chontem pakses i eschestá toremme mipme 

ticuv va cholesetne. 
9. Tóul jomem ISUŐ chontes attech atne mat unlep cholesme 

nametatel Matpime, i laves tavane : jomen am jortelem. I tav kva-
lem jomes tav jejtápaletat. 

10.1 chun Isus unles pasent tav kvaletat, ton lat jejset sav 
attech atpet i kreken charet i utset Isus jot i chaiíctachtep charan-
tel akvane. 

11. Farisejt tonme chontem lavset chanctachtepet tar i rnar 
mos nan chanötepan teg i aji oslem varpet i kreken charet jo t? 

12. Os Isus tonme kacelam tanane laves: ati pel pus charet ka-
rechlat lekarme, os agmeltap charet. 

13. Menan, chanctachtan, nar onci keurt íach : milostne nuram? 

ati pel jurne. Vajlen am jejsem at saretme, os kreken charetme 
vovuchv ríulteptachv. 

11, ai. 
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14. Toncuvt jejset tav paltá Joan chanctachtepet i látat: nar 
mos man i Farizejt sav picelov, os nag chanctachtepan at picelat? 

15. Isus laves tanane: tájat amne ati mujt tustuchv, chun 
tan iortelan pank? Os jejmtat chotelet, chun niremtachti tan 
paltan pank, i toncuvt pümtat picelachv. 

16. Atichon at lalsali jálpel lomtme pes masne charne; ton 
mos jálpel lalte manemtachti masne eharnel, i as jejmti alpelnel 
jángag. 

17. At puntlalve aku tocho jálpel oroch pes teremne, os mo-
tenci oleske, manemtachtat' camperet, kvane sasi oroch i teremet 
cholilat. Ton mos jálpel oroch puntlalve jálpel teremne, i pusme-
lachti i ton i mot char. 

18. Chun tav lates titme tanane, aku mater panketnel jejs, i 
chosgem tavane lates : am am an cholenti; jejen, punalen nag katen 
tav tarmelne, i tav lilii. 

19. I kvalem Isus jomes tav jortelat, i tav chanctachtepan. 
£0. Ton chalt aku chojtep ne kelp niglene agmel kitkujplov 

tal, i palnel jomlitam sartitachtes tav masnane. 
21 .1 toncuvt lates tav tak keuretat: chun am sartitachtam 

tav masnane, jáltam. 
22. Isus pari jonchem i chontem tavamé laves: nogremtach-

ten, a! agtne asen jálteptestá nagen. I ne jáltes aku ton cast. 
23.1 chun jochtes Isus ton pank kvalne, i chontes porichar-

petme i corne patem cholesetme, 
24. Tont laves tanane: kvane menan, vaj len tá a at choles 

os kuji. I maginteset tavane. 
25. Os chun elemcholeset kvane ketveset, tav jomlitam vistá 

tavamé katetanel, i vis ne jáltes. 
26.1 tá lach kvales ton car lachve. 
27. Chun Isus jomes tóul tocho, kit sampaltal tav jejtápalt 

cisgeset i latset: akilimlen minmen, Isus Dávid püv. 
28.1 chun tav jochtes kvalne, toncuvt japesteset tavane ton 

sampaltalet. I lati tanane Isus: agtlachtine, isto am va oncam titme 
varuchv ? Tin lata tavane: agtimen, pojrechs! 

29. Toncuvt tav tin sami sartitam laves: agtne asan chojtel 
jejmte ninane. 

17. motentsi. 21. naasnama. 24. kui. 27. mimnen. 
NTELVT. KÖZLEMÍ3NYKK. 1 0 
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£0. I puschteset tin samanel. I ríogres pimentesan tinme Isus : 
sunsan, ati chonne chaiícinkve tá as. 

31. Os tin kvane kvalem sujmtesanel tavamé ton őar lachve. 
32. Tin kvane kvalentam cuvt tatves tav eltapalne asraj osp 

tus-nilemtal choles. 
33. í asrajme kvane ketem jejpalt tus-nilemtal latemtes. I 

mir paksam lates: atichun tit at uéintoves Izrailt. 
34. Os Farisejt latset: tav asrajtme ketgan asraj oter jolel. 
35. I multesan Isus socho usetme i pojletme, chaiictam mir 

achtkatne kvalt tanme i latem naerlach latelp i pusmelam sochen 
agem i sochen mos elemchoíeset keurt. 

36. Atemet chontem jejpalt akilimlesan tanme, isto tan muc-
tachtem i lachve kvalem urch ostal oset chojtel ólat. 

37. Toncuvt lati tak chanctachtepan tari : urlech sav, os ure-
lap morcé. 

38.1 ton mos jolentelan tepkan pankme, istobi ketsan urelap 
chareíme tak kanetane. 

X. Panh 

1. I vovelam tak paltá kitkujplov chanctachtepan mis tanane 
va ívd asrajt tarmelne, istobi ketuchv tanme, jálteptachv sochen 
agem i sochen mos. 

2. Os kitkujplov ketem namanel oli tocho : elöl char Simon 
namtam Petrag i Andrej tav kaca; Jakov Zevedejev i Joan tav 
kaca; 

3. Filip i Varfolomej, Foma i Matpi pares varp; Jakov Alfe-
ev i Levvej namtam Faddej; 

4. Simon Kananit i Juda Iskariot, chotchar i pertestá tavamé. 
5. Tá kitkujplov ketsan Isus i pimentesan tanme latem: Pu-

pine susp charet palt ul jalan, i Samarianskoj usne ul tujan; 
6. Os menan cholem oset pal Izrail kvalne: 
7. I chotaíjochtine sujteltan latem: vatmes aul naerlach. 
8. Chojtep charetme pu^melan, noltenet listán, lochcemet jál-

teptan, asrajt ele ketan; narmecltal visan? narmechtal i maján. 

8. viste. 
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9. Ul vaján jot ati surn, ati alen, ati argen entepan keurne * 
10. Ati churi lonchne jot, at kit masne, atpolechs, at 8U-jejv. 

Aku tonpel nergesap char tenane choji. 
11. Kas nevojp usne amne paulne nan tuvne, kalemtan, chon 

tav keurt jomas, i tat olan mennan mos. 

12. Os kvalne tunan cuvt paöe varán latem: jomas ta kvalne 
jejmte. 

13. Amelen kval jejmti lan, nan satne jomasan jochtitavane; 
amelen naleval, ton satilam jomasan nanknane jonchi. 

14. Amelen chon at tulgan nanen i at chontli nan fanchanne, 
toncuvt kvane kvalem ton kvalnol amne ton usnel ele parketan 
lajlne clianem poresme. 

15. Saris latam nanane, Sodomskoj i Gomorskoj mane kigne-
nuv jejmti sut varne chotelt, ati pel ton usne. 

16. An am ketganem nanen jormant oset cacet chalne, i tont 
jejmtan amelenag pupichur chojtel i sovti aku ton kapteret. 

17. Urchafan cholesetnel, tan pümtat michv nanen sut kva-
letne i tank mir kvalt vonchuchv nanen. 

18. I tatganel nanen sutetne i naeranel pochane am mosem, 
tonuchlachv tan elanelpalt i pupine suspet elpalt. 

19. Chun jejmtat michv nanen, ul tustan, chumle i nar la-
tuchv; ton lat mikti nanane, nar latuchv. , 

20. Ati pel nan latuchv pümtine, os nan jegan lil pümti la
tuchv nan keurant. 

21. Migta aluchv jegepüv kacame i jeg püvame, i laích kvalat 
püvet jeganel tari i covletat aluchv. 

• 22. I jejmtine erptal sochen charne am namem mos; permep 
char pátane jálti. 

23. Os chun covletat jachstachv nanen aku ust, tulan mot 
usne. Saris latam nanane, at astine multachv Izrail usetme, toncuvt 
elemcholes püv jochti. 

24. Chanctachtep jani ati chanctapnel, i chus jani ati tak . 
pojeretanel. 

25. Tauli chanctachtep kasel, istobi tav öles chumle tav 
chanctapii, i chus kasel, istobi tav öles chumle tav pojerá- Chun 

10. choi, 22. pattane. 

10* 
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kvalen cliumme namtesanel Veelzevuli, tóul kümen tav kvalen 
charan ? 

26. I ton mos ul pilan tananel; atinar ati jole öaptam, istobi 
pali ul pate, i tujtem, istobi ul kaöelankve. 

27. Nar latam am nanane jejpes mat, tonme latilan pasen 
mat, nar latam nanane paíne, nan sujteltilan lep tarmelt. 

28. Ul pilan alpetnel noulan, chotcharet vaganel at joehti lil 
aluchv; os pilan tonnel, chotchar lil i noul teltitá onch putt. 

29. Erén kit canes pertachta aku assari mos ? i tonetnel aku 
pel at páti ma tarmelne nan jegantal. 

30. Os nan pank átet pel socho loventam ólat. 
31. Ul pilan aku tocho; nan tinenet ölne sav canesetnel. 
32. I ton mos sochen eharme, ehon laveltitá anem choleset 

elpalt, i am latilem tavamé jegem elpalt, chotchar ault oli. 
33. Os chon ele kvali amnanel choleset elpalt, i am pel tava-

nel ele vortpachtam ault olep jegem elpalt. 
34. Ul numsan, isto am jejsem olmel tatem ma tarmelne; am 

jejsem ati olmel tatem os síri. 
35. Vajlen am jejsem pali urtuchv elemcholesme tak jegatel, 

i ame tak cukvatel, i mánme tak akvtatel. 
36. Chajeret elemcholesne tak kvalen charan. 
37. Erptap tak jegame amne cukvame amnanel jangis, at 

choji amnane; i erptap püvá amne ata amnanel jangis, at choji 
amnane. 

38.1 chon at vigtá tak pernetame i at meni am jejtempalemt, 
ton at choji amnane. 

39. Tak liletame urp char choltilitá tavamé, os am mosem 
lila choltilap char chontitá tavamé. 

40. Nanen tulilap char anem tuülitá, os anem tulilap char 
anem ketem eharme tulilitá. 

41. Najtme tulilap char najt namel chontitá justel najtnel; 
sar eharme tulilap char sar namel chontitá justel sarnel. 

42. I chon ajtitá tá visetnel aku ane acerem vitel chanctach-
tep namel, saris latam nanane, at churti tak justeletanel. 

37. ehoi. 
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* XI. Pariit. 

1. I chun Isus multesan lanchet tak kitkujplov chaúétachte-
pan tari, menés tóul tocho chanctachv i latuchv tan usetne. 

2. Os Joan túrna at kacelaro Kristos varne aset, kétes kit char 
tak chanctachtepetnel, 

3. I laves tavane: nag erén ton, chotchar jejchv nursen, amne 
mot char manane uruchv karech ? 

4. Isus laves tanane pari: menan, latan Joan tari, nar cho-
line i vaine. 

5. Samtalet suspi jejmtat, lajltalet joinitat, noltenet listkatat 
paTtalet cholat, cholem charet jáltentat i jorlitne lani látat. 

6. I jomas, chon at telili am mosem. 
7. Tan sare menemanel jejpalt pümtes Isus latuchv Joan 

mos mirne: Nar sunsuchv jalsan nan char man^?;mantem vote 
noultam niret? 

8. Os nar sunsuchv nan jalsan ? mantem tinen ulemtel mas-
katem cholesme ? tinen masne osp charet ólat naer kvalt. 

9. Os nar nan sunsuchv jalsan? naitme? Tocho latam am 
nanane; i líajtnel pel jani. 

10. Ton mos íit kalen ton, choíchai me choren laveltitá: an 
am ketam amk latepem nag eltenpalent, chotchar Taíptitá Tonch 
nagnane jochtnen elpalt. 

11. Saris latam nanane, net ponsíam charetnel jani atim öles 
Joan perne punepnel, os tavanel visnuv aul naerlacht jani. 

12. Joan perne punep choteletnel an mos aul naerlach val 
vikti, i simenis kispet chontilalganel tonme. 

13. Ton mos socho najtet i zakón Joan elpalt latset. 
14. I chun nan nurine chaiícuchv, tav Ilija, karechlap 

jochtuchv. 
15. Paí osp char chontlachv tak chontle. 
16. Os chonne eseplilem am tá tochemme? tav jormant vis 

charet; chotcharet posert unlenanel uil vovat tank jurtanel, 
17. I látat: man poricharesov nan mosan, i nan at jechvsan; 

man ergesov nan mosan Tus érit, i nan at l'ussan. 
18. Joan jejmet jejpalt at tes, at ajes, i látat: tav keurat 

aöraj. 
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19. Jejs elemcholes püv, teg i aji i látat: tit elemcholes, chot-
char erpti techv ajuchv jurt ochce atpetne i krech varpetne. Os 
amel püvet miset tavane sar asme. 

20. Toncuvt pümtes tav luremtachv usetme^ chotcharet keurt 
kümenis choltem öles tav erká, ton mos isto tak at jochtset toremne. 

21. Tus nagnane, Chorazin ! tus nagnane Vifsaida ! chun Tirt 
i Sidont choltem olchanel nanane eholtilalem. erket, tont chocatnuv 
tan lanciketel maskatem i churmel pujktam jochtnat toremne. 

22. Ose pel latam tanane, Tirne i Sidonne kignenuv jejmti 
sut varne chotelt ati pel nanane. 

23. I nag, Kapernaum, kaltkatem aul mos, patgen jol naer-
lachne, ton mos chun Sodomne choltem olchanel nag keurent ehol
tilalem erket, tav ölni an tá chotel mos. 

24. Ose pel latam nanane, Sodom carne kignenuv jejmti sut 
varne chotel cuvt, ati pel nagnane. 

25. Ton ront latentam fach Isus laves: sujtlitilem nagnane, 
fa£, pojrechs aulne i semel mane, isto nag tujteslen titme amelen i 
numten sajtén charetnel i choltislen tonme apüvetne. 

26. Saris, t'af! nag jomas erptanen tocho öles. 
27. Socho mim oli jegnel amnane, i atichonne chasvu püv 

jegnel targe, i atichonne chasvu jegá püvnel targe, i chonne püv 
pali latuchv numelmatitá. 

28. Jejan am paltem socho muctachtepet i tarvitne patem 
charet, i am sajmelianem nanen. 

29. Vaj elán amnanel igo nanknane, i chanctachtan amnanel; 
am sovt i kamel't simp ölem, i chontilan nank lilán tavetme. 

30. I tont am igo jomas i tarvitem kigne. 

XII. Pank. 

1. Kalen ton ront jomites Isus rovtem tepkanet lachve subote 
chotelt,' toncuvt tav chanctachtepan techv jejmtset, i pümtset lani-
tachv tep-panketme i techv. 

2. Farisejt tonme chontem lavset tavane : sunsen, nag chanc
tachtepan varat, nar varüchv at táji subote olep chotelt. 

19. ai. 2. tai. 
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3. Tav pari laves tanane: an mos nan at loventaleslan, nar 
vares Dávid, ehun techv jejmtes tak i tavatel olep charet ? 

4r Akü mat chalt tav tus torem kvalne i tes juren nanet, 
chotcharet at tajset techv ati tavane ati tav jortelat olep charetne, 
sochen aku popetne tajnat ? 

5. Amne at loventeslan zakont, isto popét torem kvalt subote 
chotelt at urganel subotame, ton mos vojp vinovat at oncat ? 

6. Os latam nanaüe, isto tit ton, chotchar torem kvalnel jani. 
7. Oi chun nan chaschelan, nar onöi keurt l'ach: akilimne 

nuram ati pel jurne, tont at pümtnine luptachtuchv ochtal cha
ret tari. 

8. I tont elemcholes püv pank i subotane. 
9. I tóul ele ménem tus sinagogne. 

10. Tat öles tosem katp choles, kitepesanel Isusme: kas chon 
táji pusmelaptuchv subotat ? Istobi tavamé mater keurt vinovatne 
pattuchv. 

] 1. Tav laves tanane: chon nananel, oncem aku osá, i chun 
ton os subote chotelt páti vojchane, chumle at vigtá noncho? 

12. Os osnel elemcholes necuvne jomas? I ton mos subotat 
pel jomas varuchv táji. 

13. Toncuvt lati ton cholesne: naritalen tak katen, i tav na-
ritestá, i jáltes katá mot pal kat chojtel. 

14. Farisejt kvane kvalem varset tav Taftá oj, matsir amelel 
choltilachv tavamé; os Isus kacelam menés tóul tocho. 

15. I noultachtes tav j ej tápalt sav atem, i tav tanme jál-
teptesan. 

16. I jole erkeles taname pali latuchv. 
17. Tak jejmte Isai najt latelp, chotchar lati: 
18. Tit am püvem, chotcharme am perieslem ; erptachv püm-

tem charem, chotchar keurt am simemnel sochen jomas erch. Pu-
nilem amk lilém tav tarmeletane, i taremtitá atemetne sutme. 

19. Pari at latemti, at cisgemi, i ati chonne at cholve tav 
íanchá íonch lachve togem mat. 

20. Nurem su-jejvme at sajmtitá, i pelemtam ponlame at cha-
rititá tav sar asá nonchal patnat elpalt. 

21 .1 nametane sunsuchv pümtat 6ar atemet. 
22. Toncuvt tatves tav paltá asraj osp char, samtal i tus-
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nilemtal char, í pusmelaptestö tavamé, tocho isto ton samtal i tus-
nilemtal char pümtes i latuchv i sunsilachv. 

23 .1 pakses inir jántetatel i lates: tit erén atim Christos 
Dávid püv ? 

24. Os Farisejt titme kacelam lavset: tav asrajtme kvane 
ketsan asrajt oter Veelzevul jolel. 

25. Os Isus tan numtan chaóéem laves tanane: sochen naer-
lach tak nutá pali urtchatep tatlane jejmti, i sochen us amne kval 
tak nutá urtchatep pusne at unli. 

26. Chun asraj asrajtme jachstitá, toncuvt tav urtchates tak 
jortelat; ton jejpalt os chumle tunci tav naerlach? 

27. I chun am Veelzevul val asrajtme ketganem, os nan pü-
van chon val ketat ? Ton choeetag tan jejmtat nanane suti. 

28. Os chun am torem lilel ketganem asrajtme, tont aku ton 
pel kismovesan nan torem naerlachne. 

29. Mantem chumle chon tuv vagen chum kvalne i pumti ni-
rislachv tav jomaslach, alpeí at persestáke ton vagen charme ? ton
cuvt sochen tulmentitá tav kvalá. 

30. Chon am jortelem atim, ton char am raftem; i chon am 
jortelem at achti, ton char choltili. 

31. Ton choeetag latam nanane, sochen krech i M taretach-
tat cholesetne, os íuT jálpen lil tari at taretachti cholesetne. 

32. I chun aku mater luptachti elemeholes püv tari, taretachti 
tavane, os chon luptachti jálpen lil tari, at taretachti tavane ati 
pasen mat ati jol mat. 

33- Mantem nán numtanne páti, isto jejv jomaske, tont i ur
lechatá jomas; mantem os tav Tuí, toncuvt i tav urlechatá lul; ton 
mos jejv chaschti urlechnel. 

34. Pupichur tochem! chumle tajne latuchv jomasme ojpenet 
ölne ? sim keurt numsane charme tus lati. 

35. Jomas choles jomas Tachnel neltitá jomasme, os lul cho-
les TuT l'achnel neltitá lulme. 

36. Ám latam nanane, isto sochen narmechtal fach mos cho
les latne kitilove sut chotel cuvt. 

37. Tont tak Tanchatel sarmelachti i tak Tanchatel sütne páti. 
38. Toncuvt aku materét népek chaspetnel i Farisejtnel 

25. nute. 
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íachelne tum lavset: chanctap, man nurov nagnanel uchv mat-
sir pos ? 

•39. Os tav pari laves tanane; chajer puch kinsi amnanel pos, 
i pos tavane at mikti Jona najt numpal posnel. 

40. Ton mos chumle Jona chul kachrá keurt öles churum 
chotel i churum jej, aku tocho i elemcholes ptiv semel mat oli chu
rum chotel i churum jej. 

41. Ninevit'anet tunépat sütne titá puch jot i jolchag pattian 
tavamé ; ton mos tan Jonanel lach cholem jejpalt jochtaet toremne, 
os tit Jonanel jani. 

42. Chotel pal naer vant tuncpi sut elpalt tá puch jot, ton 
mos isto tav jejs el manel chontlachv Solomon amelet, os tit Solo-
monnel jani. 

43. Chun asraj elemcholesnel kvane kvali, toncuvt jali vittal 
mat ölne ma kinsem, i at chonti. 

44. Toncuvt lati: menam amk kvalemne. I juv jochtem chon-
titá tavamé tatlane, listem i laíptam. 

45. Ton jejpalt meni i vig tak jortelat satmot asraj taknanel 
küchcitme, i juv tum olmiat tov ; i jejmti ton cholesne alpelnel jol 
as íul. Aku tocho jejmti i tá chajer puchne. 

46. Tav aku tocho latentanat mant mirne, tav cukvá i kacan 
tusset kvan nurem tav jortelat latuchv. 

47. I aku mater laves tavane: tit, nag cukven i kacan tuncat 
paulkant, i nurat latuchv nag jortelen. 

48. Os tav tá latep charne pari laves : chon am cukvem i chon 
am kacanem ? 

49. I katel choltpam tak chanctachtepan laves: tit am cuk
vem i am kacanem. Ton mos chon pümti varuchv ault olp am je
gem erch; ton am kacem i iőem i éukvem. 

XIII. Pank. 

1. Kvalnel kvane kvalem ton chotelt Isus untes saris vatane. 
2. I achtkates tav paltá sav atem, tocho isto tav kerepne kva

lem untes tov; os mir socho tunces saris vatat 
3 .1 chanctesan tanme sav sirel latem: Tit, kvalesrovtepchnr 

rovtuchv. 
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4. I tav rovtemat cuvt t'o sam pates l'onch vatane, i toulen 
ujt jochtem tavamé nachvsanel. 

5. To pates kaven mane, chott semel ma öles morcé; i jerte 
kvales, ton mos isto ma ostiiuv öles. 

6. Os sacb isem nuvne caríoves, i tarne at telemat mos toses. 
7. To pates ini savne, i jánimeset inget, i setesanel tavamé. 
8. To char pates jomas ma tarmelne i teles oslem to char 

sat, to ehotpen os to kus latne. 
9. Pal osp char chontlachv, tak chontle. 
10. I vatge jomem charíctachtepet lavset tavane: nar mos 

priccel tanán e latan ? 
11. Tav pari laves tanane: ton mos isto nanane majves ehaú-

cuchv naerlach tujtem aset, os tanane at majves. 
12. Chon onci, ton charne mikti, i savmelachti; os chon at 

onci, ton charnel ele niremtachti i ton, nar onci. 
13. Ton mos am tanane kalen at latam, isto tan um at vaga-

nel i cholem at cholganel i at numsanel. 
14. I sarmelachti tan tarmelanelt Isai latelp, chotchar Inti: 

palel cholilan i at ehaslilan, i samel sunsine i at vajlan. 
15. Ton mos isto nogrimes ta elemcholeset sira, i paíel vaae 

' chontlat i tank samanel patsanel, istobi ul ujanel samel i ul choía-
nel palel, simel pel at numelmatat, i ul pel jonchtachtet, istobi am 
tanme jálteptesanem. 

16. Os nan samenan jomaset, nar sunsat, i nan paíenan, nar 
chontlat. 

17. Saris latam nanane, sav najt i jalpen nurset sunsuchv, nar 
nan vajne i at usanel, i chontlachv, nar chontüne, i at cholsanel, 

18. Os nan chontlelan priccame rovtep char mos. 
19. Sochen naerlach Fach chontlap i at numsap char pochane 

jejv asraj i tulmentitá rovtem tajm tav simetat; tit ton, chotchar 
keurne rovtves l'onch vatat. 

20. Os kaven mat rovtem tajm chaschti fach chontlapme, i 
akutat agtem vipme tavamé cagtem; 

21. Os ton at telves tarne, ton mos nogre at onci, os chun 
jejmti Tus i varis íach mos, jerte telili. 

22. Os rovtem char ingetne chaschti chontlap Jachme, chot-

5. chot. 17. vaine, talán jobb vajine. 
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char kenrt tus oine íachnel i erp pojlacíme charititá íachme, i tav 
jejmti urlechtal. 

28. Os rovtem char jomas makant chaschti chontlap íachme 
i numsap, chotchar i jejmti urlech jot, tocho isto ton char táti oslem 
sat latne, to chotpen i to kus. 

24. Mot pricce mis tanane latem: aul naerlach jorti rovtep 
cholesne jomas tajm tak kanetat. 

25. Os elemcholeset kujne mant jochtes tavamé nurmeltam 
char i rovtes takenaket putit chalne i menés. 

26. Chun tep kvales i ojtes, toncuvt niglepeset takenaket. 
27. Os chuset juv jochtem latset kozajnne: ancueh! jomas 

erén tajm rovtsen nag nank kanent? chotel jejset takenaket? 
28. Tav laves tanane : nurmeltachtep char vares titme. Os 

chuset pari lavset tavane: nuran erén, man tov ménem listsenov? 
29. Os tav laves: torna, istobi takenaket nirem ul nirktet tan 

jortelan i putit. 
30. Chulteptan akvat jánimachv urelananel mos, i toncuvt 

am latam urelap charetne : achtan elolt takenaket i nelan tanme 
puchcag teltnanel kasel; os putit captan am tep-kvalemne. 

31. Mot amel mis tanane latem: aul naerlach jorti gorcienoj 
tajmne, chotcharme elemeholes vim rovtestá tak kanetat, 

32. Chotchar kas vis sochen tajmnel, os chun teli, toncuvt 
jejmti sochen telne charnel jángag, i jejmti jejvi, tocho isto toulen 
ujt tiglelat i tujtchatilat ton jejv talet chalt. 

33. Mot pricce laves tanane: aul naerlach jorti kussane, chot
charme ne vim punestá churum mortes tolchen keurne, i chuTtep-
testá Socho pajeltanat mos. 

34. Sochen charme lates Isus pricce], i priccetal atinar at 
lates tanane. 

35. Tocho jejmtes úajt latelp, chotchar lati: punsilem priccet 
keurt am tűsem, sujteltilem tujtem charme car joltem jejpalnel. 

36. Toncuvt Isus atemetme taretam tus kvalne, i tav pochane 
jomlitam tav chanctachtepan lavset: punsalen manane amelme, nar 
tepkant takenaket. 

37. Tav pari laves tanane: jomas tajm rovtep char elem
eholes püv. , 

38. Vajlen tepkan car, os jomas tajm naerlach püvet; os ta
kenaket asrajt püvet; 
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39. Os nurmeltachtem tonet rovtem kalen asraj, os urelane 
pos ochersom jochtne, os urelap charet angelet. 

40. Chumle achtkatat takenaket i tautel teítkatat, ton chojtel 
jejmti i ochersom jochtne cuvt. 

41. Keti elemcholes püv tak angelan i aehtganel tav naer-
lachnel socho 1'uT numten i chajer varem charetme. 

42. I rastganel tanme tauten kürne; tat jejmti íus i panket 
jachstane. 

43. Toncuvt sar charet chotlat jormant chotel tan jeganel 
naerlacht. PaT osp char chontlachv, tak chontle. 

44. Os aul naerlach jorti captam tottemne tepkant, chotchar-
me elemcholes chontem tujtestá; i tonme cagtem menés, i socho 
nar onőes., pertestá i jovtestá ton kanme. 

45. Os aul naerlach jorti tin chumne, nurp charne tinen sakne, 
46. Chotchar aku tinen sak chontem menés i pertestá socho? 

nar onces, i jovtestá ton charme. 
47. Os jorti aul naerlach jolemne, sarisne rastem charne i 

asertam charne sochen sir chulme, 
48. Chotcharme7 chun tantes, mane tatsanel, i jomas chuíet 

achtsanel teremetne, os Met rastsanel kvane. 
49. Tocho jejmti i ochersom jochtne cuvt; kvalget angelet; i 

pali urtganel jomaset Wetnel, 
50. I rastganel tanme tauten kürne; tat jejmti Tus i pank 

jachstane. 
51. Jolt kitepesan tanme Isus: chasleslan erén titme ? Látat 

tavane: chasleslov, pojrechs. 
52. Os tav laves tanane : tá as chocetag sochen népeken 

chanctam cborenetnel aul naerlachme jorti koáajnne, chotchar nelti 
tak oehee-moletanel jálpel charme i is charme. 

53 .1 chun multesan priccet Isus, menés tóul tocho. 
54. I tak telem matetane jochtem chanctesan tanme tan mir-

kvalenant, tocho isto tan pakseset i latset: chotel tav vis timil 
amel i va ? 

55. Tav erén jejv-masterlap püv ? i tav cuktá Mariag erén 
lavekti, i tav kaöan Jakov i Josi i Simon i Juda ? 

39. 40. jochne. 41. numtet. 49. jochne. 
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56. I tav ican socho man chalovat erén ? os chotel tav vistá 

titme ? 
•57. I sochtelaehtset nuta tav oaosá. Os Isus laves tanane: 

atichott ticuv morcane íiajt at jorlove, chumle tak telem matat i 
tak kvalat. 

58. I at vares tat sav amel tan at-agtnanel mos. 

XIV. Panh. 

1. Ton lat cholestá írod nilevlastnik l'achel Isus mos. 
2. I laves tak chusetne: tit Joan perne punep; tav lilies cho-

lem charetnel, i ton mos amelet varktat tavanel. 
3. Aku mat chalt írod Joanme vim persaptestá i utestá t'ur-

mane jegepüv vant Irodiada mos, 
4. Ton mos isto Joan lates tavane: nag at tajan onöuchv 

tavamé. 
5. I aluchv tavamé nurem matanel pilmes mirnel, ton mos 

isto tavamé eseplesanel úajti. 
6. Os írod nanien chotel cuvt jekves Irodiada a choloch el-

palt, i ermiles Irodne. 
7. Tont tav nultem laves michv tavane, kas nar kisme. 
8. Os tav cuktane chanctamatá chojtel laves: majalen am-

nane an pat anane punem perne punep Joan pankme. 
9. Naer tusne pates; os nul asa mos i ajp jortet ölne uil laves 

michv tavane. 
10. I kétes tfurmane sagrepachv Joan pankme. 
11. I tatsanel tav panká pat ane tarmelt, i naremtesanel ane, 

os tav tatestá cuktane. 
12. Os tav chanctachtepan jejm visanel nouletame i ramsa-

jvel tavamé; i méneset, latset Isusne. 
13. I tonmé cholem jejpalt Isus ele menés tóul tocho kerep 

tarmelt cholestal mane nachkat. Mir tonme kacelam jomeseset tav 
jejtápalt usetnel lajlel. 

14. I kvane kvalem Isus chontes sav atem, akilimlesantanme 
i jálteptesan tan agmeltap charetme. 

57. nute. atichot. 
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15. Et pala tav chancfcacbtepan lakveset tav pochane, lavset : 
ma tit tateí i tov etialtes j taretalen mirme, istobi tan méneset poj-
letne i jovtset tanknane tene char. 

16. Isus laves tanane : nar kínsuchv tan menget ? maján nan 
tanane tene char. 

17. Os tan látat tavane: man nachke tit oncov at liaií i 

kit chul. 
18. Ton laves: íonetme tatán tig am pochemne. 
19. I laves mirne untuchv pum tarmelne, i vis at naií i kit 

chulme, i sunspes aulne, satchtam i sajmtam, misan naiietme chane-
tachtepetne, os chanctachtepet mirne. 

20. I teset socho i tanteset: i achtset tóul aritam sulit kit-
kujplov tupel tagle. 

21. Os tem choles öles at soter vati, netnel i vis charet-
nel targe. 

22. I aku ton lat erkelesan Isus tak charictachtepan tuchv 
kerepne i menucbv tav eltápait tat palne, tav mirme taretanat mant. 

23. Mir taretam jejpalt kvales achne chosguchv nachkat; i 
eti tav chul'tes tat nachkat. 

24. Ton mant vos jochtes kerep saris jatne ; i ciocímtoves 
chumpetne, ton mos isto lalch vot öles. 

25. Jej jat cuvt Isus vinct jomeses tav paltanel saris mant. 
26. Chanctachtepet tavamé chontem saris mant jomnat, pili-

leset i látat: tit piktove; I pilmam cisgeltesefc. 
27. Os Isus ton lat suj vares tanane i laves: nogremtachtan, 

tit am, ul pilan. 
28. Os Petr lavés tavane pari: pojrechs, chun tit nag, laven 

amnane jomuchv vit tarmelt nag pochenne. 
29. Tav laves: jejen. I Petr kerepneí vojlem jomes vit oínel, 

istobi jochtuchv Isus pochane. 
30. Votme íiograg kacelam pilmes, carkepaleltes i cisgeltes. 

pojrechs, jáíteptalen anem! 
31. Isus ton lat naremtestá katetame, puvestá tavamé, i lati 

tavane : agtta), nar mos pililesen ? 
32. I chun tusi tin kerepne, toncuví vot lasketes. 
33. Os kerept ölem charet vatge jorelitam chosgemeset tavane 

i lavset: saris nag torem püv ölen. 
24. I unsem jochtset Gennisarecko] mane. 



XV. FEJEZET. 159 

35. I kacelam tavamé tat olep eharet ketset sujtuchv kitpal 
charetme, i tatsanel tav pochane agmeltap eharet socho, 

36.I jolentesanel tavamé, istobi sochen laves sartitachtuchv tak 
masnane ; i tonet, choteharet sartitachteset, jáltset. 

XV. Pank. 

1. Toncuvt Jeruaalim népek chasp eharet i Farisejt Isus el-
palne jomlitam lataf: 

2. Nar mos nag ehaiictachtepan pel'tat pes tasteret? Vajlen 
naii tenanel cuvt tank katanel at lovtat. 

3. Os tav pari laves tanane: os nan nar mos peftilan torem 
lavem asme nank tasteran kasel? 

4. Vajlen torem elnen pimentam laves: jorlalen jegén i éuk-
ven, ton mos isto jachstap jegme amne cukvme aőelel choli. 

5. Os nan latiné, mantem chon lavi jegoe amne cukvne : ion-
me, narel nag amnanel justkatgen, am majantilem saj toremne, 

6. Ton charne táji at jorlachv tak jegme amne cukvme. Ton 
chojtel nan rasteslan torem lavem asme nank tasteran kasel. 

7. Vitmelapet saris ríajtechles nan mosan Isai latem : 
8. Lachkvatat am pochemne ta elemeholeset tank tusaneltel, 

i jormanel anem nilmel, os tan simanel amnanel ehocat oli. 
9. Os chajerag eseplianel anem cholochme jocht asnechaiícta-

nanel cuvt. 
10. I mir vovelam laves tanane: chontlan i numeslan. r 

11. Ati pel ton, nar tuv tusne, lulemtitá cholesme, os nar tűs
nél kvane kvali, ton mlemtitá cholesme. 

12. Toncuvt tav pochane jejm chaiictachtepet lavset tavane : 
chancilen erén, isto Farisejt ta lach cholem telileset ? 

13. Os tav pari laves : sochen jánimap, chotcharme ati pel am 
aul jegem rovtestá, ose cholili. 

14. Chuíteptan tanme; tan tank samtalet os samtal charetme 
tatilianel, os chun samtal vantemlitá samtalme, toncuvt aku jot 
pata vonchane. 

14. Os Petr chontlam laves tavane: pali latalen manan ta 
priccame. 

16. IŐUS laves! nan pel os iiíat chancilan ? 
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17. Os pel híat chandilan, isto sochen tusne tune char meni 
kachrane i rastkati tóul kvane'? 

18. Os tusnel kvane kvalne char símnél kvali, i ton ruiemtitá 
cholesme. 

19. Vajlen símnél kvalat fül numtet, alne aset, ne jot chajer-
lane aset, chajerel tonuchlane aset i fülem tané aset. 

20. Titne fulem-tove choles; os tene as lovttal katel at Tulem-
tita cholesme. 

21. I tóul tocho kvane kvalem Isüs menés Tirskoj i Sidons-
koj paletna. 

22. Tat Chananejskoj ne kvane kvalem ton matnel ojge 
tavane latem; akilimlalen anem, pojrechs, Dávid püv! am am 
asrajne sak muctove. 

23. Os tav at' lates aku Zách tavane. I jomlitam tav pochane 
chanctachtepan joleset tavamé latem: taretalen tavamé, ton mos 
isto ojgi man jejtapalovt. 

24. Os tav pari laves: am ketvesem nachke cholem oset palt 
Izrail kvalnel. 

26. Os tav jomlitam chosges tavane latem : pojrechs! nóta-
len anem. 

26. Os tav laves par i : ati jomas nirimtachv apüvetnel naiíme 
i rastuchv ampetne. 

27. Os tav laves: tocho, pojrechs! ampet pel tet pasennel pa-
tem jövet tank kvalen charetnel. 

28. Toncuvt [Isus laves tavane pari : Jomas ne, jani nag 
agtne asen; jejmte nagnane nurnen chojtel. I jál tes tav ata aku 
ton cast. 

29. Tóul ménem Isus jochtes Galilejskoj saris vatane; i ach-
ne kvalen tav untkates. 

30.1 lachvoset tav pochane sav atemet, chotcharet oncat tank 
jortelanel lajlpalet, samtalet, tus-nilemtal i sochen siragmen mosen 
charetme, i punsanel tanme Isus^lajli pochne, i tav piismelesan 
tanme, 

31. Tocho isto 'mir pakses chontem tus-nilemtal charetme 
latepag, mosen charetme pusi, lajlpaletme jomitapi i samtaletme 
sunsilapi; i sujteltesanel Izrail toremme. 

32. Os Isus vovelam tak chanctachtepan laves: tá mir am-
nane akiimi oli, isto churum chotelag olnanel jejmtes am pochemt, 
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i at oncat nar techv; os tetal taretachv am at nurganem, istobi 
l'oncht pastal ul j ej intet. 

33. Tav chanctachtepan látat tavane: chotel vichv char mat 
ticuv úan; istobi tituchv tá sav charctme ? 

34. I lati tanane Isus : jickay nan nan paltan ? Tan lavset: sat 
i ale necuv chul. 

35. I laves mirne untuchv ma tarmelné. 
36. I vim sat naii i chuletme, satchtam sajmtesan i misan tak 

chanctachtepanne, os chanctachtepet mirne. 
37. I teset socho i tanteset; i ton jejpalt sat pajp lomtel acht-

veset tagle mos. 
38. Os tem choles öles nile soter, netnel i vi§ charetnel targe. 
39. I mir taretam Isus tus kerepne, i jochtes Magdafskoj matne. 

XVLPanh 

1. I vatge jomem Farizejt i Saddukejt retetalem chosgeset 
tavane, aulnel sunstachv tanane pos. 

2. Os tav pari laves tanane: eti lavine, jejmti jomas chotel, 
ton mos isto aul kelpi olí; 

3. I cholge pala: tá chotel luí torem, ton mos isto aul seme-
lag oli. Vitmelapet! nan masteret chancuchv aulme, os poset ma-
retnel chancuchv va at oncine. 

4. Chajer i tajtal puch pos kinsi, i pos at mikti tavane Jona 
najt posnel targe. I chulteptam tanme jomes tóul tocho. 

5. I tav chaáőtaehtepan mot palne unsemanel cuvt nan 
vichv jorevleset. 

6. Isus laves tanane: sunsan, urchatan Farisejskoj i Saddu-
kejskoj kussanel. 

7. Os tan numseset keuranelt latem: tit chaschti ton, isto 
man nan at visov. 

8. Tonme kacelam Isus laves tanane: nar numsine keure-
nant, agttalet, isto nan at visan ? 

9. Os pel inat erén chancilan i at numsilan at nanme i at so
ter cholesme, i necuv tupel nan achtsan ? 

1. sunstachv tavane pos, 
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IX, 1 1 

- \ 
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10. Ati pel sat nanme, tíile soter choleanie, i necuv pajp nan 
achtsan ? 

11. Chumle nuintne at viglan, isto am ati pel íian mos lavsern 
nanane, istobi urchatuehv Farisejskoj i Saddukejskoj kussanel ? 

12. Toncuvt niamlechtesanel, nar tav lates tanane, istobi ur
chatuehv ati pel naii kussanel, os Farisejskoj i Saddukejskoj 
charictane asnel. 

13. Os Isus joahtem Kesaríja Filip matne, kitilesan tak 
chanctachtepan latem: chonag eseplianel elemeholeset anein, elern-
choles püvme ? 

14. Tan lavset: aku materét Joan perne punepi, mot charet 
Ilii, os to charet Jeremii amne aku materag najtetnel. 

lő . Isus lati tanane: os nan chonag anem eseplilan ? 
16. Simon Petr pari latem laves: nag Christos lilén to-

rem püv. 
17. Toncuvt Isus laves tavane pari : soten nag, Simon Joan 

püv! ton mos isto ati noul ati kelp tonme cholteset nagnane, os 
ault olp am jegem. 

18. Latam i am nagnane, nag Petr, i tá kav tarmelt am un-
tilem amk torem kvalem, i jol naer av jolchag at pattita tonme. 

19. I nagnane miganem aul naerlach ochseset, i nar negan 
semel mat, ton mavnetatel jejmti ton charne i ault, os nar ojtilan 
sernél inat, ton ojtachti í ault. 

20. Toncuvt Isus jole erkelesan tak chanctachtepan, istobi ati-
chonne ul latét, isto tav Isus Christos. 

21. Tigil elaí pümtes Isus choltuchv tak charíctachtepetne, 
isto tavane karech menuchv Jerusalimne i sav pakuchv panketnel 
i arkepetnel i népeken charetnel, i jejmtuchv alemag i churmit 
chotelt jáltuchv. 

22. I elenuv vovelam tavamé Petr pümtes l'ai'ch latuchv ta
vane latem: torem uri ; tá as nagnane at jejmte, pojrechs! 

23. Os tav pari jonchem laves Petrne: ménen amnanel, asraj, 
nag anem kujtilen per asne, ton mos isto nag numsan ati ton, nar 
torem char, os nar elemeholes char. 

24. Toncuvt Isus laves tak chanőtachtepetne: chun chon ííuri 

10. clioíesne. 23. mar torem cliar. 24. talán így kellene : vajaié tak Ber
neta i jome am jortelem. 
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menuehv am jortelem, taktag pel ul lavekte, vajaién nak pernen i 
jomen ara jortelem. 

25. Ton mos chon nuri tak liletame jálteptachv, ton char 
choltilita tavamé, os chon choltilita liletame am mosem, ton chon-
titá tavamé. 

26. Ton mos nesir jol cholesne, chun tav i pus car tavti, os 
liletame choltilita? amne nesir elemeholes tak liletame parijovtita? 

27. Chun jejv elemeholes püv tak jega namel tak angelan 
jot ; toncuvt míg sochen charne tav asan mos. 

28. Saris latam nanane, aku materét tit tuspetnel at vaganel 
acelme elemeholes püvme unanel elpalt mennat tak naerlach keurt. 

XVII. Panh 

1. I chot chotel ménem jejpalt vis Isus Petrme i Jakovme i 
Joanme tav kacetame i tatsan tuncen achne tanme. 

2. I peltachtes tan eltápalanelt, i chotles tav vesa jormant 
\ chotel, i tav masnanel jejmtset sajrenag jormant pas. 

3. I tat choltchatsi tanane Mojsej i Ilija tav fortelat unlepag. 
4. Ton lat Petr laves Isusne: pojreehs, jomas manane tit; 

chun nuran, varov churum sen; aku nagnane i aku Mojsejne i aku 
Ilijane. 

5. Chun tav lates titme, ratgen pasen tul nigles tan numtápa-
lant, i tat suj tulnel latep: tit am erptane püvem, chotchar keurt 
am sochen jomas erkem, tavamé chontlan. 

6. Tonme kaéelam chanctachtepet chomi patset i saknuv 
pilmeset. 

7. Os Isus vatge jomem chojltachtes tanme i laves: kvalan i 
ul pilan. 

8. Os samanel pali punsem tan atichonme at chotsanel Isus-
nel targe. 

9. I achnel jolal' vojlenanel uil, erkelesan tanme Isus latem : 
atichonne ul latan, nar nan usan elemeholes ptiv acelnel nonehal 
jáltnat elpalt. 

10. I kitepesanel tavamé* tav chanőtachtepan latem: nar mos 
népek chasp charet látat, isto Ilijane alpel jejchv karech? 

7. tanane, 
I P 
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11. Isus laves tanane pari: kert ; Tlijane alpel jejchv karech 
i socho Talptacbv. 

12. Os am nanane latam, isto Ilija jochtes, i at chassanel ta
vamé, os varset tav jortelat, ehumle nurset; tocho i elemcholes püv 
muc'taehti tananel. 

13. Toncuvt chaiíctachtepet numsanel, isto tav lates tanane 
Joan perne punepme. 

14. I chun tan jochtset mir pochane, toncuvt vatge jomlitam 
tav pochane aku choles, i sansi patem tav eitápalne 

15. Laves, pojreehs, akilimlalen am püvem, tav jálpel jonchep 
pank oschti asrajl i tarvitenis muctachti, tot rastelachti tautne i 
vatchal vitne. 

16. Am tatlleslem tavamé nag chanctachtepan pochne, os tan 
vaganel at jp.chtes tavamé jalteptachv. 

17. Isus pari latem laves : chajer puch! chun mos nan jortelan 
ölem ? chun mos permam nananel ? tatelan amnane tig tavamé. 

18. I erkelestá tavamé Isus, i asraj kvales tavanel, i vis chuni 
jáltes aku ton lat. 

19. Toncuvt chaiíctachtepet vatge jomem Isus elpalne nachke 
mat lavset: nar mos man vaov at jochtes ketuchv kvane asrajme ? 

20. Isus laves tanane: nank at-agtnan mos. Saris latam na
nane, chun nan pümtineoncuchvagtne asme gorcícnoj tajm jántne, 
i lavine tá achne: lachven tigil mot mane, toncuvt tav meni ; i ati-
nar at jejmti nanane va-jochttal. 

21. Os tá tochem ketchti sochen pisel i chosgene asel. 
22. Tan Gralilejt olnanel mant laves tanane Isus : elemcholes 

püv pertachti eleroeholes katne. 
23. I alganel tavamé, i churmit chotelt jálti. I tusne pat-

set sak. 
24. Os jochtset tan Kapernaunme, toncuvt torem kvalne 

ochce atpet jomliteset Petr elpalne i lavset: nan chaiictapan at mig 
erén kit drachmme ? 

25. Petr lati: mig. I chun tav tus kvalne, tav eltapalat laves 
Isus : ehumle nag nlimten, Simon ? semel ma naeret chonnel viget 
josech amne attech ? tank püvetnel amne mot charetnel ? 

26. Petr lati tavano: mot charetnel. Isus laves tavane : i ton 
mos püvet pálen. 
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27. Os istobi manane at telitachv tanme, ménen sarisne, ras
talen vonpme; i elöl chulme, chotchar nopesi, vajalen, i tav tusa 
pali punsem chontan statirme; ton char vim majalen tanane am 
mosem i nak mosen. 

XVIII Panh 

1. Toncuvt vatge jomem ehaiíétachtepet Isus elpalne latset : 
chüii jani aul naerlacht ? 

2. I vovelam Isus vis apüvme tustesta tavamé tan chaíanelne, 
3. I laves: saris latam nanane, chun at jonchine i at jejmtine 

vis apüv ehojtel, at tuvne aul naerlachne. 
4. I ton mos chon visi varkti ta vis apüv chojtel, ton i jáni-

nuv aul naerlacht. 
5. I chon tulitá aku timil vis apüv am namem mos, ton char 

anem tulita. 
6. Os chon teplitá aku charme tá vis charetnel amnane sus-

petnel, ton charne jomasnuv ölni, chun tagetakat mefnica kavel 
sip-lutanel, i rastat tavamé saris milne. 

7. Tus carne teplane asetnel! vajlen karech jejmtuchv i tep-
lane asetne, os tus ton cholesne, chotcharnel teplane as jejmti. 

8. Os chun nag katen amne nag lajlen kujtita nagen, sagrepa-
len tavamé i rastalen naknanel; jomasnuv uagnane tuchv ülne lajl-
pali amne katpali, ati pel kit kat jot amno kit lajl jot rastnag 
jejmtuchv charilatal tautne. 

9. I chun nag samen kujtitá nagen, manemtalen tavamé i 
naknanel ele rastalen; jomasnuv nagnane tuchv ülne sampali, ati 
pel kit sam jot rastnag jejmtuchv charilatal tautne. 

10. Urchatan jachstachv aku materme tá visetnel, ton mos 
latam nanane, isto tan angelanel ault sochen lat vaganel am ault 
olep jegem vesme. 

11. Ton mos elemcholes pűv jejs kinsuchv i jálteptachv cho-
lilam charme. . 

12. Chumle nan esepant? chun aku mater onces sat os, iton 
charetnel aku choliltepes; at chuTteptsan erén tav ontelsat ontollov 
achtj i atmeni kinsuchv cholilam osme? 

12. ontolov mind itt, mind a' 13-ban. 
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13. I chun julechti chontuchv tavamé, tont saris íatain na-
nane, cagti tav mosa ariiiuv, ati pel ontolsat ontollov teplachtal 
charet mos. 

14. Timii erch ati ault olep nan jegnel, istobi choliles i aku 
titá visetnel. 

l ő . Mantem krech vari nag laíten nag kacen, ménen i latka-
ten nutá por cholestal j chun chontemli nagnane, toncuvt nag chon= 
teslen nak kacen. 

16. Os chun at chontemli, vajén jortelen os aku amne kit 
charme, istobi kitag amne churum tonuoh tusel ííogremtachtes 
sochen as. 

17. Saris latam nanane, nar nan negine semel mat, negem 
jejmti i ault, i nar taretine semel mat, ton taretachti i ault, 

18. Os chun at chontemli tanane, choltalen torem kvalne • i 
torem kvalne at chontemleske, toncuvt tavjejmti nag eltenpalent 
jormant pupine susp amne mitar. 

Uh Aku tocho saris latam nanane, chun nananeí kit char se
mel mat latkata varuchv materme, ton socho mikti tanane ault olp 
am jegemnél. 

20. Chun akvane achtkatatam namemne kitag amne churum, 
ton mat i am tan chalanelt. 

21. Toncuvt tav pochane jomem Petr laves : pojreehs, necuv 
kes amnane karech taretachv amk kacemne; chun tav krech var 
a.m íaítem ? taretachv amne at sat kes ? 

22. Isus lati tavane : at latam nagnane sat kes, os sat sat-
lov kes. 

23. Ton mos aul naerlach jorti naerne, chotchar jejmtes tak 
cholochan jot lovntachtuchv. 

24. Os chun pümtes tav lovotachtuchv, tav eltápalne tatem 
öles aku mater, chotchar arent onces tavane sat churi talant. 

25. Os toncuvt tav at onces, narel teletachv; ton naer laves 
tavamé pertuchv i tav vantá i apüvan i socho, nar tav onces, i tele
tachv arent. 

26. Os ton char pates i ehosgem tavane lates: naer, morcé 
uren, i socho teletilem nagnane. 

13. chon. 15. nute. 20. nan. 
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27. Naer akilimlam ton cholesnie taretestá tavamé, i arentan 
socho rastsan. 

28. Kvane kvalem ton char chontes aku charme tak jurtet-
nel, cliotchar tavane arent onces sat dinari; i kvanmitam tavamé 
setilam laves: am arentem majalen. 

29. Tav jurta tav lajletane patem joleses tavamé i lates 
morcé urchaten, i socho teletilem nagnane. 

30. Os tav tocho at künem menés i utestá tavamé turmane 
arentat teletanat mos. 

31. Tav jurtán tá aset um saknuv oceset, i jochtem latset 
socho tank naeranelne, nar öles. 

32. Toncuvt tav naeratá vovelestá tavamé i lati tavane: cha-
jer chum! am amk arentem nagnane rasteslem socho, ton mos isto 
nag joleseslen anem. 

33. At erén karech öles i nagnane taretachv nak jurten, 
chumle i am nagen tareteslem ? 

34. I ton jejpalt naer ocem mistá tavamé muctap charetne 
socho teletanat mos, nar onci tavane, 

35. Tocho i am aul jegem vari nan jortelan, chun sochen 
char at tareti simetatel tak jurtetane luí asetme. 

XIX. Panh 

1. Chun multesan Isus tá Tanehet, toncuvt menés Galilejnel, 
i jochtes Judejskoj mane Jordán alem palt, 

2. Tav jejtápalt sav atem jomes ; i tat jálteptalsan tanme. 
3. I jomem tav eltápalne Farisejt teplalsanel tavamé i latset 

tavane: sochen as mos erén táji elemcholesne pali kvaltktachv tak 
netatel?. 

4. Tav laves tanane pari : chumle an mos nan at lovntalilan, 
isto elöl telem cholesnie teltam char chumme i neme joltes tanme ? 

5. I laves: tit mos chuíteptitá elemcholes jegme i cukvme i 
varkti tak netá nupel, i jejmtat kitag aku nouli. 

6. Os ton mos tin ati pel kitag, os aku noul. I tont torem 
akvane nar neges, tonme elemcholes pali ul manitate. 

7. Látat tavane: nar mos Mojséj elnen lates michv taretane 
népek i kvaltktachv tav jortelat? 
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8. Lati tanane: Mojsej nan simán oéi ölne chojtel laves na-
nane kvaltktachv nank nenantel; os ovletat tocho at öles. 

9. Os am latam nanane, chon pali kvaltkti tak netatel, ati 
chajerat mos, i mot charme vanti vigtá, ton char tak chajerli; i 
kvalem neme vanti vim char, ton pel chajerli. 

10. Tav chanctachtepan lavset tavane: chun timil as chura 
neíatel, tocho mos vant at vichv. 

11. Os tav laves tanane: sochen char vatáat jochti perme-
lachv titme, os tonet, chotcharetne majves. 

Ij2. Vaj len olat skopcet, chotcharet cukve kachranel jejmtset 
tocho; i olat skopcet, chotcharet jejmtset skopcag cholesnel; i olat 
skopcet, chotcharet tankvame tank varsanel skopcag aul naerlach 
mos. Chon vatá jochti permelachv, ton permé, 

13. Toncuvt tatem olset tav eltápalne apüvet, istobi tav tan 
tarmelanelne punes kat i chosges 5 os chaiictachtepet jole erkelesa-
nel tanme. 

14. Os isus laves: apüvetme taretan i ul erkelan tanme at 
jejchv am pochemne, ton mos isto aul naerlach tanane oli. 

15. I tan tarmelanelne kat punem menés tóul tocho. 
16. Tat aku mater vatge jomem laves tavane: sim chaiictap, 

nesir jomas am varem, istobi chontuchv jálpen chotel ? 

17. Tav laves tavane: nar mos anem jomasag lavilen ? ati-
chon jomas toremnel targe. Os chun íiuran tuchv jálpen chotelne, 
uren zakonet. 

18. Lati tavane: nesir zakonet? Isus laves: ul alen, ul cha-
jerlen ; ul tulmenten i chajerel ul tonuchlen, 

19. Erpten 0ak jegén cukven, i erpten vati cholesen chumle 
nakven. 

20. Chum lati tavane: visne montel am tá asetnel urchatsem ; 
os nar at tauli amnane ? 

21. Isus laves tavane: chun nuran jejmtuchv chojpi, ménen, 
perten sochen ome charan i majen jorlitne, i chontan jomaslach 
ault, i jejen, jomen am jejtápalemt. 

22. Tá l'ach choiem ton chum tustem ele menés, ton mos isto 
onees jani pojlach. 

23. Os Isus laves tak chanctachtepéíne: saris nanane latam, 

sak va tuchv pojne naerlachne. 
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24. I os nanane latam, kignenuv puptachv juntepne veíblud-
ne, atipel tuchv pojne torem naerlachne. 

25. Tonme kacelam tav chanctachtepan sak pakseset ilatset ; 

os chonne vinct tuchv aul naerlachne ? 
26. Isus sunspam tanane laves : elemcholes vatá at jochti, os 

toremne socho táji. 
27. Toncuvt Petr pari laves tavane: man aií chuTtepteslov 

socho i jomesov nag jejtápalent; nar vinct manane jejmti? 
28. Isus laves tanane: saris latam nanane, nan am jortelem 

jejm charet elk toremt, chun unti elemcholes püv tak sujp jálpen 
pasenetat, untine i nan kitkujplov jálpen pasent, suditlachv kit-
kujplov Izrail tochemme. 

29. I sochen char, chon chul'teptian kvaleíme amne kacan 
amne ican amne jegme amne cukvme amne vantetame amne apüvan 
amne magán am namem mos, jonchtove sat pisel i inra lilme 
chontitá. 

30. Os jángetnel sav char jejmtat visi i visetnel jángag. 

XX. Pank. 

1. Aul naerlach jorti kozajnne, chotchar alpel kvalem mene3 
metelachv met chum tak vinogradnik keurt varuchv. 

2. Os latkatem met charet jot teletachv tanane chotelpankn© 
denariel ketsan tanme tak vinogradniketane. 

3. I kvane kvalem churmit cas chant chotsan mot charetme 
vatelane mat pálen tuncat. 

4. I laves tanane: menan i nan vinogradnikemne, i nar karech 
jejmti, am miglem nanane. 

5. Tan méneset. Os tav kvano kvalem chotit i ontollovt cas 
chant aku ton vares. 

6. Jolt kvane kvalem akukuj.plov cas chant chontes mot cha
ret astal tuspet, i lati tanane : nar nan tit pus chotel tuncine astal ? 

7. Pari latset tavane: man atichonne at metelovesov. Lati 
tanane: menan i nan am vinogradnik keurne, i nar karechline, 
vaj elán. 

5. ontolovt. 
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8. Os chim etmes, lati kozajn vinogradnikne tak kval urpe-
tane: voven met charetmo i majen tanane met jovetam jol charet-
nel elöl charet mos. 

9. I jochtem metelam charet akukujplov eas citant viset os 
char dinari. 

10. Os jochtem elöl charet numseset, isto tan majvet savel-
űúy; os majveset i tan aku toncuvel. 

11. I vim pümtset luptachtuchv kozajn íari, 
12. Latem: titá jolt jejm charet varset aku eas, i nag tustsan 

tanme aku esepne man jortelov, chotcharet varsov puS chotel i per-
mesov rig. 

13. Os tav pari latem laves aku charne ton charetnel: sim 
jur t! am nagen at obiditlilem. Dinarine erén latkatsen nag am 
jortelem? 

14. Vajalen nag charen i ménen; os am nuram titá jol charne 
michv tóncuv, nar i nagnane. 

15. Mantem at tájam varuchv amk charemtel, nar nuram ? 
amíie ton mos nag samen usmen, isto am jomas ölem ? 

16. Tocho jejmtat jol charet elöl chari, i eíol charet jol chari, 
vaj len vovem char sav, os periam char morcé. 

17. Ijomentam Isus Jerusalimne targe vovelam kitkujplov 
chanctachtepan to charetnel laves tanane: 

18. An tuvov Jerusalimne, i elemcholes püv pertem jejmti 
arkepetne i népeken charetne, i sut punat tavamé aluchv. 

19. I miganel tavamé jazicniketne amplachv i vonchuchv í 
pernane tagetachv, i churmit chotel jálti. 

20. Tat vatge jomes tav pochetane cukv Zevedejev ptivetnél 
tak püvan jortel, chosgem i ale nar vovem tavanel. 

21. Tav laves t&vane: narne nag ríuran ? Távlat i tavane : 
latén, istobi titá am kit püvem utset nag pochent aku jomaske palne 
os moten almech palne nag naerlachent. 

22. Isus pari tit tari Javes : at chancilan, nar vovine. Vagan 
jochti amne ati ajelachv ane, chotcharme am ajuchv pümtilem, i 
punktachv pernél, chotcharel am punktam ? Tin lata tavane : jochti. 

23. I lati tanane : am ajne anem ajilan, i perne punne asel, 
chotcharel am punktam, pümtine punktachv; os istobi untuchv am 
pochemne jomaske pal i almech pal katne, ati amnanel oli michv 
titme nanane, os chonne tastem oli am jegemnél. 
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24. Kaeelam titme aritam lov chatictachtep oeeset kit jege-
püvinc tari. 

25. Os Isus vatge vovelam tanme laves : nan chancilan, isto 
elemcholes oteret urat atemetme, i jani charet osganel tanme. 

26. Os nan chalant at táji tocho oluchv, os chon nananel nuri 
jangi oluchv, ton char nanane chusli, 

27. I chon nuri nananel panki oluchv, ton jejmti nanane chus. 
28. Aku ton chojtel, chumle elemcholes püv jejs ati ton mos, 

istobi tavane sluzitleset, os ton mos istobi sluzitlnchv i michv tak 
lilertame sav char jovtne mos. 

29. I chun jomeseset tan Jerichonnel, tav jejtápalt jomes 
sav atem. 

30. Tat kit sarntal loneh jatt unlem i kacelam, isto Isus jomi 
ton ma mant, pümtset ojguchv latem : akilimlan minmen, pojrechs, 
Dávid püv! 

31. Os atemetne erkelovesi tin, istobi ul cisga, os tin tóul kü-
men pümtsi ojguchv latem : akilimlan minmen, pojrechs, Dávid püv ! 

32. I jole tuncpam Isus vovelesan tinme i laves : narne nin 
amnanel nurine ? 

33. Lata tavane : pojrechs ! istobi min samenamen pusehtesi. 
33. Os Isus akilmat jejm sartitesa tin samenan, i aku ton lat 

sunspeset tin samet, i tin jomesesi tav jej apait. 

XXL Pank, . 

1. Chun vatmesot Jerusalimne i jochtset Vifsfagiane eleons-
koj ach ehaneíne, toncuvt Isus kétes kit charictachtep, 

2. Latem tinane: menan paulne, chotcbar unli nin eltápalatit, 
i aku ton kant chontine negem oslicame i tav jortelat püvá, ele pe
setám tatelan am pochemne. 

3. I chon chun ninane mater laveske, pari lalan, isto tá chari 
karechlova pojrechsne, i aku ton lat tin taretova. 

4. Tit socho öles ton mos, istobi sarmelaehti ííajtlatelp chot-
char lati: 

30. Talán jobb : akilimlen. 
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ő. Latan Sión ane: ari, uag naeren jejv nag pochenne sovta-
Jem as varp oslicá ríaur tarmelt. 

6. Cbaríctachtepa ménesi i tocho varsi, chumle laves tina-
ne Isus. 

7. Tatsanel oslicame püvetatel i punsanel titme tink masne-
nantel i utsanel tavamé tin tarmelne. 

8. Os sav aíem líortiieset tank masnanel Toncn tarmelne, os 
to jechtleset jejvetnel niret i rastset Tonch mant. 

9. Os atem elpalt i jejpalt jomem ergem lates: osanna Dávid 
püvne! blagoslovitlam jomp char pojrechs namel! osanna numen ! 

10. I chun tus tav Jerusalimne, us jántetatel numtel telilam 
latset: tit chon ? 

11. Os mir lates: tit Isus, líajt Gralilejskoj Nazaretnel. 
12. Isus torem kvalne tam kvane sirsan socho pertepet i jov-

tepet torem kvalt, i cholitesan vatelap chumet pasenetme i kapter 
pertepet unlep jejvetme. 

13. I lates tanane : chaiisem oli: am kvalem chosgene kvali 
lavekti, os nan tavamé vareslan ölne magi chorochsetne. 

14. I jejset tav pochane torem kval keurt samtalet i Jajipalet 
í pusmelesan tanme. 

15. Os arkepet i nepekenet tá amelet sunsem, chotcharet tav 
vares, i ergep püvetme torem kvalt i latepetme: osanna Dávid 
püvne, jachsteset, 

16. I lavset tavane: erén cholilen, nar tan látat ? Os Isus lati 
tanane: tocho! mantem nan an mos atiehun at lovntalsan chorent : 
apüvet tusnel i cakupetnel vareslen eschene asme ? 

17. I chul'teptam tanme usnel menés kvane Vifaniane i mul-
testá tat aku j"ejme. 

18. Os mot chol pari jomem usne techv jejmtes. 
19. I Tonch vati chontem aku smokovnicame vatge jomes tov, 

i atinar tav tarmelat at chontera luptanel ari lati tavane: inra mos 
ul telenkun nag pulne. I smokovnica aku ton kant toses. 

20. Titme chontem chaiictachtepet pakseset i latset: chumle 
smokovnica jerte toses ? 

21. Os Isus tanane pari laves: saris Iatam nanane, chun saris 
agtuchv oline i mot numt at vigne, toncuvt ati pel tieuv varine, 
chumle varves smokovnica jot, os chun i ta achne lavine: lachven i 
pa^en sarisne, i ton pel jejmti. 

' i 
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22. I socho, nar voveline acintam chosgenan cuvt, mikti 
nanane. 

23. I chun jejs ton torem kvalne i chanctes, toncuvt lachve-
set tav poehane arkepet i mirnel jani charet i latset: nesir erkel 
nag tocho varán ? i chon nagnane mis timil va ? 

24. Isus pari laves : kitepam i am nananel aku asme; chun 
tonme amnane latilan, toncuvt i am nanane latam, nesir val am 
tocho varam. 

25. Joan perne punne as chotel öles ? aulnel amne elemcho-
lesnel ? Os tan tank chalanelt keneslam latset: chun lavov: aulnel, 
toncuvt tav lavi manane: nar mos at agteslan tavamé ? 

26. Os chun latov: elemcholesnel, toncuvt pilov mirnel, ton 
mos iláto socho eseplianel Joanme najti. 

27. I lavset pari Isusne: at chancov. Laves tanane i tav: am 
pel nanane at latam, nevojp val am tocho varam. 

28. Os nan esepant chumle? aku elemeholes onces kit püv, i 
vatge jomem elöl char poehane tav laves: cac! ménen, varén tá 
chotelt am vinogradnikemt. 

29. Os tav pari laves: at nuram. Os jotel numsachtem menés. 
30. I vatge jomem mot char poehane lates aku tonme. Tav 

lates pari: menam, sim tat'! i at menés. 

31. Kitagnol chotchar vares jegá erch ? Látat tavane: elöl 
char. Isus lati tanane: saris latam nanane, mitaret i bludnicet nan 
elanpalt tuvet torem naerlachne. 

32. Vajlen jejs nan pochanne Joan sar i'onchel, i nan at ag
teslan tavamé; os mitaret i bludnicet agtset tavamé; os nan tonme 
uman cuvt, pari at numsachtan, istobi tavamé agtuchv. 

33. Chontlan mot priccame. Öles aku mat kvalen chum, chot
char utes vinograduik, i multestá tonme cetel, i chales ton keurt 
jol torem vit vonchá pod tocilo, i utes kval, i mista tavamé vino-
grad varpetne, os tak ele menés. 

34. Os chun vatmes pul achtne lat, ketsan tak chusan vino-
grad varpet pochanelne vichv tak urlechan. 

35. Vinograd varpet tav chusan puvem to charme vochsanel, 
os to charme alesanel ka vei. 

36. Os tav kétes mot chuset alpelnel sav; i varset tan jorte-
lanel aku ton chojtel. 
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37. Vos jolt tak püvá kétes tan paltanel Jatem : eáermovet ara 
püvemnel. 

38. Os vinograd varpet püvme chontem lavekteset tank nutá: 
tit püvá; menov, alilov tavamé i vigenov tavane patne eharet. 

39. Ipuvem tavamé tatsanel kvane vinogradniknel i alesanel. 
40. I ton mos chun jochti ton j ej vet utelam chum, nar vari 

ton vinograd varpet jot ? 

41. I látat tavane: tá 1'uT varp charetme terén acelne migan, i 
utelam vinogradnikme migtá mot vinograd varpetne, chotcharet 
pümtat michv urlechet tavane kalen látat. 

42. Isus lati tanane: an mos chumle nan at lovntalsan cho-
rent: kav, chotcharme rastsanel varp eharet, kalen ton jejmtes sam 
panki; pojrechsnel tá as jejmtes, i jángag oli man samenovt ? 

43. Ton mos latam nanane, isto ele vikti nananel torem naer-
lach i mikti jomas urlech tatem mirne. 

44. I ton, chon páti tá kav tarmelne, jovli, os tav, chon tar-
melne páti, ton charme pali nacheetaptitá. 

45. Arkepet i Farisejt tav amelan chontlam numelmatset, isto 
tan mosanel tav lati. 

46 .1 numseset puvuchv tavamé, os pilmeset mirnel, ton mos 
isto tavamé eseplesanel najti. 

XXII. PanJc. 

1. Isus elöl latentam ameletel laves tanane : 
2. Aul naerlach jorti naerne, chotchar vares riupen pur tak 

püvá kasel. 
3. I kétes tak chusan vovuchv vovem eharet purne; i tan at 

nurset jejchv. 

4. Os mot eharet kétes latem : latan vovem charetne: tene 
atn varsem, am sagerpüvanem i, nar am jánemtesem, socho alem 
ólat; jejan pur ajuchv i techv. 

5. Os tan jachstesanel tonme, í méneset, to tak kanetane, os 
to vatelane matetane. 

6. Os to eharet tav chusan nuvem noritesanel tanme i jole 
alesanel. 
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8. Tön naer tonme kacelam oées ; i tak chontan ketem ehol-
tilaptsan tan alep charetrae i ton u§me tautel te]t(38tá. 

8. Toncuvt lati tak ehusan tar i : pur tene ajne tas, os vovem 
char.et at jejnitset chojpi. 

9. I ton öaos menan íonch togem matne, i sochen charme, 
chonme chontitá, vovan purne. 

10. I kvane kvalem ton chuset Tonchetne achtsan socho; ne-
éuv chontset, líilet i jomaset, i kval akum tantes elemcholesel. 

11. Naer sunsuchv tum unlep charetme chontes tat elemcho-
lesme ati pel purne jejm charet chojtel maskatem. 

12. I lati tavane : am jurtem ! nar mos tig jejsen pur-raasne-
tal ? Tav suj at vares. 

13. Toncuvt laves na^r chusetne: ta char kata i lajla akvane 
negem vajelan tavame ; rastelan jejpes mane; tat jejm ti íu' i pan-
ket jachstaue. 

14. Ton mos isto vovem char sav, os periam moréé. 

15. Toncuvt méneset Parisejt i latkatset, matsir amelel tep-
lacnv tavamé lanchan keurt. 

16. I ketset tav pochane tank jurtanel Irodianet jórtel, i tan 
látat: chaiíctap! chancilov, isto nag sar; i saris toréra Tonchne 
chanctan; i atichonme at retan, ton mos isto nag at pilan atine 
cholesnel. 

17. I tan mos latén manane, nag esepent chumle oli ? táji 
michv kesarne josech amne ati. 

18. Os Isus tan cbajeranel chaiícem laves: nar teplilan anem, 
licemeret ? 

19. Sunstelan anem ochcel, chotcharel josech punine. Tan 
tachtepesanel tavamé denariel. 

20. I lati tanane: chon chor i nam tig chontem oli ? 
21 . Látat tanane: kesar charet. Tonéuvt lati tanane: tit mos 

maján kesar charme iesarne i torem charme toremne. 
22. Titme cholem pakseset, i tavamé chuTteptam méneset. 
23. Ton chotelt jejset tav palta Saddukejt, chotcharet látat, 

isto atjejmti elk torem, i kitepesanel tavamé, 

24. Latem: chaiíctap! Mojsej laves: chun chon choli apüv 
ostal, toncuvt tav kacetane vichv karech tav vantá i kvaltuchv 
urlechme tak jápetane. 
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25. Man paltov öles sat jegepüv, i jani char vant vimat jej-
pal choles, i apüv at onceni chulteptesta kacetane tak netame. 

26. Aku ton chojtel i mot char i churmit char satit charne 
jochtne. 

27. Tan cholemanel jejpalt choles i ne. 
28. Vinct chotcharne sat charnel jejmti tav vanti elktoremt? 

isto tav sochen char palt vanti öles. 
29. Isus tanane pari lates: tepgeline choren i torom lavem 

asme ehanctal. 
30. Ton mos elk toremt ati vant viget, ati chumiat, os ölet 

chumle torem angelet ault. 
31. Cholp charet noncho jáltname at lovntaleslan, nar oli na-

nane latem toremnel, chotchar lati: 
32. Am ölem Avraam torem i Isaak torem i Jakov torem. 

Torem ati pel cholem charetne, os torem lilén charetne. 
33. I titme kacelam atem pakseset tav chanctanane. 
34. Os Farisejt kacelam, isto tav eseremtesan Saddukejtme 

achtkatset akvane; 
35.1 tananel olp aku zakón chancep kitepes retetalem ta

vamé i latem: 
36- Chanctap ! zakont chot pimetpe jáninuv ? 
37. Isus laves tavane: erptálen nak pojrechs toremme nak 

simentel i nak sochen lilentel i nak sochen numtentel. 
38. Tenanki elöl i jáninuv pimetpe. 
39. Os mot char tavane chojp: erptálen sochen cholesme, 

chumle nakven erptilen. 
40. Titá kit pimetpe keurt tunci sochen zakón i najtet. 
41. Os chun achtkatset Farisejt, toncuvt kitepesan tanme Isus, 
42. Latem : nar nan numsine Christos mos ? tav chon püv ? 

Látat tavane: Dávid püv. 
43. Lati tavane: nar mos Dávid lavitá najtechlam tavamé 

tormi, latem: 
44. „Laves pojrechs pojrechsemne: untén am jomaske pa-

lemne, nagnane ml varpetme lavnem mos nag lajlan jolpalne ?" 
45. I ton mos chun Dávid lavitá tavamé pojrechsag, vinct 

nar mos tav püv tavane ? 
46. I atichon tavane pari lavne fach at chontes; i ton chotel-

nel elöl sochen char pilmes tavamé kitilachv. 
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XXIII. Pank. 

1. Toncuvt Isus jonchtestá íachme mir tari i tak chanötach-
tepan tari, 

2. I laves : Mojsej unlep jejvne utset nepekenet i Farisejt, 
3. Socho, nar tan lavat nanane uruchv, urán i varán, os tan 

asanel chojtel ul varán; vajlen látat i at varat. 
4. Negsat tarviten i ustal chutet i puntlat choles vojnet tar-

melne, os tank tolel pel chojltachv tanme at nurganel. 
5. Os tank sochen asanel varganel tont, iátobi sunstachv tank-

vame mot charetne; pali punganel tank sumechanel, i kvaltianel 
tank masne char kepletme. 

6. Aku ton chojtel erptat mulgel untuchv aj ne kvalt i sina-
goget keurt, 

7. Istobi tanane chosgeset mir achtkatne mat, i istobi elenv-
choleset latset tanane : chanőtap, chanctap ! 

8. Os nan ul lavektan chanctapi, ton mos isto nán paltan aku 
chanötap, Christos, os nan socho jegepüvinöet. 

9. I atichomne nanknane jegi ul lavan semel mat, ton mos 
isto nan paltan aku jeg, chotchar oli ault. 

10. I ul lavektan choltilapi, ton mos isto nan paltan aku chol-
tilap, Christos. 

11. Nan keurt chon jani, jejmte nanane chusi. 
12. Ton mos isto kaspelap char jolchag páti, os jolchag olp 

char nonchal' páti. 
13. Tus nanane, nepekenet i Farisejt, licemeret! iáto pantilan 

aul naerlachme elemcholesetnel; ton mos isto i nank at tuvne, i 
tuchv íiurp charetme at taretilan. 

14. Tus nanane, nepekenet i Farkejt, licemeret! votp kvalet 
tenan mos, i licemerno chosgine choce ; tit mos patine tarviten 
sütne. 

15. Tus nanane, nepekenet i Farisejt, licemeret! nar multin© 
sarisme i tosem mame,istobi jonchtachv kas pel aku charme,i chun 
jonchtilan, toncuvt varilan tavamé kuí naer püvi kit pis Túli nank-
nanel. 

16. Tus nanane, lonch choltilap samtalet, latepet: chun 
KTEI/V. KÖZLEMÉNYEK. IX. 1 2 
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chon nulti torem kvalel, ton atinar 5 os chun chon riulti torem kval 
surnel, ton vinovat. 

17. Sajttálét i samtalet! nar jani, surn amne torem kval jál-
penlap suínme? 

18. Aku ton chojtel: chun chon nulti jur pasenel, ton atinar, 
os chun chon nulti jurel, chotchar tav tarmelat, ton vinovat. 

19. Sajttálét i samtalet! nar jani, jur amne jur pasen jálpen-
lap jurme ? 

20 .1 ton mos chon ríulti jur pasenel, nulti i áochen charel, nar 
tav tarmelat. 

21. I chon nulti torem kvalel, nulti tavatel i keuretat olp 
charel. 

22. I chon nulti aulel, riulti torem jálpen pasenel i tav tarme
lat unlep charel. 

23. Tus nanane, nepekenet i Farisejt, licemeret ! isto migne 
lovt urtme matanel, anisnel i tminanel i chultepteslan juren asme 
zakont, sar sut i akilimlane i agtne asme; tit karech öles varuchv 
i mot asettne at ehurteptachv. 

24. Samtal Tonch choltilapet ! Tomimé ele sisilan, os ver-
bíudine juv naltilan. 

25. Tus nanane, nepekenet i Farisejt licemeret! isto listilan 
sochen anet kvanpalme, ton mant tan keuranel chajerel i retel tagle. 

^26. Samtal Farisej ! listalen alpel anet keuranel, istobi i kvan-
palanel listem oli. 

27. Tus nanane, nepekenet i Farisejt, licemeret! joltchatine 
aJáen chomeletne, chotcharet kvanel susne cuvt choremenet, os 
keuranel motav lusemetel i sochen mleíel tagle. 

28. Aku tocho nan peí kvanel cholesetne susnan cuvt saret 
ölne, os keurenant licemeriel i chajerlane asel tagle. 

29. Tus nanane, nepekenet i Farisejt, licemeret! nar mos va-
rine chomelet najtetne i choremeni vargán sopenet saretne, 

30. I latiné: chun man jegenov ölne lat cuvt olnov olche, ton-
cuvt tan kenesanel keurt at olnov, istobi sosuchv najtet kelpme. 

31. Ton mos nankven nank tonuchlilan, isto nan püvet ton 
charetnel, chotcharet najtetme alesanel. 

32. Os taultelan nan nank jegenan mortesme. 
33. Pupichurefc, nrlech pupichurnel! chumle tuline nan inra 

olep tautnel ? 
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34. Ton mos aó ara ketilera nan paltan najtetme amelen i 
népeken charetme, i nan tanme jole algán i pernane vochgan, oa 
to charetme vonchuchv pümtian nank sinagogant i ketuchv uinel 
mot usne. 

35. Tak jochte nan tarmelanne sochen sar kelp ma tarmelt so
sem char sar Avel kelpnel Zachari Varachi püv kelp mos, chotchar' 
me nan aleslan torem kval i jur pasen kitchalt. 

36. Saris latam nanane, ta as socho jejmti tá tochemne. 
37. Jerusalim, Jerusalim, najtet alp i kavel alptap nag po-

chenne ketem charetme! necuv kes am nursem achtuchv nag püvan, 
chumle toulen uj achtita tak püvan marka jolpalne, i nan at 
nursan. 

38. Ari 7 chnlteptachti nanane nan kvalan tatlane. 
39. Ton mos latam nanane, at vajlan anem tigil montel ton 

mos, chun lavine: blagoslovitlam jomp torem namel. 

XXIV. Pank 

1. I ménem Isua jomes torem kvalnel ele, i vatge jomeaet 
tav pochane chanctachtepan, istobi sunstachv tavane torem kval 
vártul. 

2. Os Iaus laves tanarae : vagan amne ati ta vartulet ? saris 
latam nanane, ta charet socho porti ratvet, tocho isto at chuTti tit 
kav tarmelt kav. 

3. Os chun unles tav eleonskoj ach tarmelt, toncuvt vatge 
joraem tav pochane chanctachtepet jejnkem mat kitepeset: latén 
manane, chun ta as j e j i ti^ i nesir pos nag jochtnen i ochersom 
jochtne elpalt jejmti? 

4. Isus laves tanane par i : urchatan, istobi materne ul re-
tankvan. 

5. Ton mos isto sav char jejvet am namemtel latem: am Chris-
tos, i sav charme retianel. 

6. Aku ton chojtel cholilan chontetme i chontlachtne asetme; 
sunsan, ul pilan, ton moa isto karech ton asne jejmtuchv, oa ton ati 
pel ochersom jochtne. 

7. Ton moa isto kvalget atemet tarmelne atemet i naerlao 
tarmelne naerlach, i jejmti tetal, cholentul i to mat ma novne. 

12* 
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8. Tá as socho ovle agmetne. 
9. Toncuvt michv pümtovan muetachv i alptachv i jejmtine 

ertal sochen atemetne am namem mos. 
10. I tonőuvt sav charet teplachtat, i moten motenme michv 

j ejmtitá, i jachstat nutá. 
11.1 sav chajer najt kvali, i retat sav charme. 

•32. I íul 8avmane jejpalt áav eholes erp poli. 
13. Os pátet mos permep char jálti. 
14.1 jejmti latemag tá jálpen Tach naerlachnel sochen dar 

lachve tonuchi sochen atemetne; i ton jejpalt jejmti ovle. 
15. I tont, chun samne páti Tut tatelpamne asnel, chotcharme 

latestá najt Daniil, isto tustves jálpen ma tarmelt — lovntap char 
numsachte — 

16. Toncuvt Judejt'olp charet chajtet achetne, 
17. I chon lep tarmelt, jole ul vojle vichv mater tak kvale-

tanel; 
18. Os chon tep-kanetat, pari ul jonche vichv tak masnan. 
19. Os tuStarviten lajlpetne iéakvtap netneton chotelet éúvt. 
20. Chosgan, istobi ul jejmte nan menne asan teli amne subotat. 
21. Ton mos isto ton lat jemtí jani nimtuj, ton vojp at olilales 

ma sonchemlam montel an mos i jotel at jejmti. 
22. I chun ton chotelet at multán *) olche, toncuvt atinar at 

churtni, os sochen periam charet mos multachtat ton chotelet. 
23. Toncuvt chon nanane lati, tá tit Christos, amne tat, ul 

agtan. 
24. Ton lat taulat chajer Christet i réten najtet, i varat jani 

poset i amelet, ton mos istobi retachv, tajeske, i periam charetme. 
25. Am aú alpelnuv nanane latam. . 
26. I tont chun lavat aanane: „tit tav char mat" ; ul menan, 

„tat tit kval keurt/ ' ul agtan. 
27. Chumle sáli pakepap chotelnel matp chotel jurch mos; 

ton chojtel jejmti elemcholes püv jejne asá. 
28. Ton mos chott jejmti chole, tov achtkatat markeset. 
29. I ratgen nimtuj chotelet mulne jejpalt chotel jole jejnki, 

i jonkep tak pasa at migtá, i sovet patát aulnel, i aul va áovmti. 

*) Ta lán : multam 
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30. Toncuvt choltchati elemcholes püv posá ault, i toncuvt 
ftmőiltachtat sochen éar ateniet, i chotganel elemcholes püvme 
jejnat aul tulet tarmelt jani va i euj jot. 

• 31. I ketgan tak angelan sujn porgem jot, i achtianel tav 
periam charan nile vot jurchetnel elöl chur aulnel mot chur moi. 

32. Tonuchi vajelan smokovnicame: chun tav niran jejmtel-
teset kameítag i cirketset luptet, tonöuvt charicilan, isto tujmach 
jejmtes. 

33. Toncuvt i nan, chun chontilan socho titme, charléilan, iá-
to vatgen av pochet. 

34. Saris latam Banane, at muli tá tochem tá as socho jejmt-
nat mos. 

35. Aul i semel mapettachti, os am Tachem at peítachti. 
36. Os ton chotel i ton öas chonne at chasve, ati aul angelet-

ne, aku am jegemnél targe. 
37. Os chumle öles Noi chotelet lat éuvt, ton chojtel jejmti i 

elemcholes püv jejne cuvt. 
38. Ton mos chumle potop chotelet cuvt teset, ajset, vant vi-

set i chumne miset ton chotel mos, chun Noi tus kerepne, 
39. I at numsesanel vit kvalname i sochen char cholne asme, 

tocho jejmti i elemcholes püv jejne asá. 
40. Toncuvt negla kitag tep-kant; aku char vive, os moten 

chuíti. 
41. Kit ne kav chartep: aku char vive, os moten chuíteptove. 
42 .1 tont urchatan, ton mos isto at chanéilan, chot öast nan 

pojrechsan jochti. 
43. Os nan chancllan, isto kvalen chum chaschat olche, chot 

(Sast tulmech jejv, ton at kujni i at minitá jolech chaluchv tak kva-
letame. 

44. Ton mos i nan ta?ne olan, vaj len chot Sast at numsine, 
jochti elemcholes püv. 

45. Os chon sar i numten fach cholp, chotchar tak pojereta-
ne tustves chusan numpalne, istobi tene charel miglalenkvet posetat. 

46. Soten ton íach cholp, chun tav pojeratá jejm chontitá 
tavamé as varpi. 

47. Saris latam nanane, Bochen ochée-molá tarmelne tuStitá 
tavamé. 
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48. Os chun ton l'ach oholp ojpen, lavi tak sima keurt: jerte 
at jejv am pojerem, 

49. I pümti aluchv tak jurtán i techv i ajuchv ajpet jot, 
50. Katgen jochti ton fach cholp pojeratá ton chotelt, chot cho-

tej tav at urestá, i ton cast, chun tav at pel numsestá, 
51. I pali sagrepitá tavamé i pattitá tavamé licemeret jot aku 

éuvne ; tat jejmti Tus i pank jachstane. 

XXV. Pank. 

J . Tonőuvt jejmti aul naerlach aku ton lov a, chotcharet vim 
tank jejv vaj putanel kvaleset zenich íareh. 

2. At tan keurt öles numten, i at sajttal. 
3. Tá sajttálét tank vaj putanel visanel, os vaj jot at viset. 
4. Os numtenet viset vaj teremet keurt tank putanel targe. 
5. I chun íenich raées, tonőuvt socho oljmatveset. 
6. Os jej jat t sumles fach: an zenich vinct jejv, kvalan 

tav íaítá. 
7. Toncuvt kvaleset ton at numten socho, i pelemtesanel 

tank putanel. 
8. Os sajttálét numtenetne lavset: maján manane nanknanel 

vaj, fon mos isto man putenov charilachv jejmtset. 
9. Numtenet pari lavset: istobi ul jejmte mosne as manane 

i nanane, tocho mos menan pertep charet palt i jovtan nanknane. 
10 Os chun méneset tan jovtuchv, zenich jochtes, i tas cha

ret tusét tav jortelata purne, i av tovrtachtes. 
11. Jotel jochtset i aritam at i latset: pojrechs, pojrechs! punsen 

manane. 
1.2. Os tav pari laves: saris latam nanane, at chasganem 

nanen. 
13. I tont urchatan, ton mos isto at chancilan ati chotel ati 

éas, chun jochti elemcholes püv. 
14. Ton mos aul naerlach jorti elemcholesne, chotchar me-

nuchv jejmtes choce Tonchne, vovsan tak chusan i puveltestá tanane 
tak ochce-molá. 

2. Ton keurt. 9. tocho moa. 



XXV. FEJEZET. 183 

15. I mis elöl charne at talant, mot charne kitag, churmit 
charne aku, os charne vatá éuv ; i aku ton lat menés. 

16. At talant vim ehar menés, choltilesan tonet asne, i 
chontes tonetel mot at talant. 

17. Kalen aku tocho i kit talant vim char chontes mot kitag. 

18. Os aku talant vim char menés i ramestá tonme makeurne, 

i tujtestá tak pojerat alen. 

19. Choce maré mulem jejpalt pari jochtes ton chumet poje-
ranel i kismes tananel vim charan. 

20. I vatge jomlitam at talant vim char tates mot at talant 
i lati : pojer! nag misen amuane at talant; titam tonetel chontsem 
at talant. 

21./Tav pojerat laves tavane : lan, jomas i sar chus! morééi 
nag olseíi áari, sav numpalne tustilem; tujen nak pojeren jot, 
cagtuchv-

2É, Aku tocho jejs i kit talant vim char i laves : pojer! nag 
amnane misen kit talant; tit am tonetel chontsem kit talant. 

23. Tav pojerat laves tavane : lati, jomas i áar chus ! morcéi 
nag olsen sári, sav numpalne nagen tustilem; tujen nak pojeren jot 
cagtuchv. 

2 4 Ton jejpalt jejs aku talant vim char i laves : pojer! am 
chanciletn nagen, isto nag ktichci elemcholes ; urelan, chott at rovtsen 
i achtan^ chott at miglesen. 

25.|I pilmam menésem i tujteslem nag talanten mane; tenan-
ki nag charen, vajalen. 

26. Os tav pojerat laves tavane par i : chajer i siven chus 
nag chassen, isto am urelam, chott at rovtsem, i achtam, chott at 
miglesem; 

27. Ton chocetag nagnane tajni am alnem michv tin chumet-
ne, i am pari jochtem vinilem am charem argetatel. 

28. I ton mos ele vajelan tavanel talantme i majelan lov talant 
osp charne. 

29. gochen osp charne mikti i savmelachti; os ostal charnel 
vikti i ton, nar onces. 

30. Ton mos tajtal chusme rastelan onch putne; tit jejmti 
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íus i panket jachstane. Titme latem laves: paf osp char chontlachv 
tak chontle. 

31 . Os chun jochti elemcholes püv tak joretat i socho jálpen 
angelan tav jortelatá, toncuvt unti sujtep jálpen pasenetane. 

32. I achkatat tav elpalne car atemet, i urtgan tanme moten 
motennel, tocho chumle urep pali urtgan osetme kozletnel, 

33. I tustian osetme jomas pal kat nupel, os kozletme almech 
palne. 

34. Toncuvt lavi naer tak jomaske palt tusp charetne : jejan, 
blagoslovitlam am jegemnél ! tujan Taíptam nanane naerlachne 
atem sonchemlam moütel. 

35. Chun techv jejmtelesem, nan anem titeslan; ajáchv jejm-
telesem, i nan anem ajteslan; el ma chari olsem, i nan anem tuleslan; 

36. Narne olsem, i nan masteslan anem; agmeltesem, i nan tu-
lileslan anem; turmat unlesem, i nan j ej san am pochemne; 

37. Toncuvt sar charet latem tavane lavat: pojrechs! chun 
man nagen uslov techv nurpi i titeslov, amne ajuchv nurpi i ajteslov ? 

38. Chun aku ton chojtel nagen uslov el ma chari i tjilileslov 
amne narae i masteslov? 

39. Chun aku ton chojtel uslov man nag agmeltanén, amne 
furmat í jalsov nag pochenne ? 

40. Naer lavi tanane par i : saris latam nanane, kas nan var
sán titme aku vis charne am tá kacanemnel, aku ton amnane 
varsán. 

, 4 1 . Toncuvt lavi i almech palt tuip charetne : menan ele 
amnanel, erem charet, charilatal tautne Talptam charne aspajne i tav 
jurtanne. 

42. Chun am techv nursem, nan anem at titeslan; ajuchv áur-
sem, i anem at ajteslan; 

43. Olsem el ma chari, i at tuleslan anem : olsem narae, i 
anem at masteslan ; agmetlesem i furmat olsem, at jalsan am po-
chemne. 

44. I tan toncuvt lavet tavane pari : pojrechs ! chun uslov 
man nagen techv nurpi, amne vit ajuchv nurpi, amne el ma chari, 
amne liarne, amne agmeltami, amne furmat i at sluzitlesov nagen ? 

45. Toncuvt lavi tav tanane: saris latam nanane, at varsán 
tá vis charetnel aku materne, ton amnane at vareman.éuv. 
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46. I menget titet inra muötachtuchv, os saret inra olp pa-
gen mane. 

XXVL Pank. 

1. Chun multesan Isus tá Tachet iocho, tonfcuvt laves tak 
chanctachtepanne : 

2. Nan chan&lan, isto kit chotel mulem jejpalt jejmti paacha, 
i elemcholes ptiv pertem jejmti pernane tagetachv. 

3. Toncuvt arkepet i nepekenet i mir panket achtkatset Ka-
jaf arkep kvalne; 

4. I oj varleset; vichv Isusme matsir amelel i aluchv. 
5. Os latset: ati pel pojrem cuvt, istobi ul jejmte sivtlach 

mir keurt. 
6. Os chun Isus öles Vifaniat nolten Simon kvalt, 
7. Toncuvt jejs tav pochane ne kav terem jot, chotchar keurt 

öles sak tinen miro, i sosestá unlep charne pank tarmelne. 
8. Tonme um tav chanötachtepan salileset latem: nar mos ti-

6uv choltili taknanel ? 
9. Tocho mos tá vaj jani tinel ele pertnove, os ton ochőe jor-

mitne urtnove. 
10. Os Isus titme kacelam laves tanane: narne teplilan tá ne

me? tav jomas as vares amnane. 
11. Ton mos isto jormit Sochen lat ólat nan jortelan, os am 

inra at ölem. 
12. Tá vaj sosem am novlem tarmelne tav anem jole öapta-

ne chojtel Tarpiestá. 
13. Saris latam nanane, chott latuchv pümtove tá latelp ka§ 

sochen cárt, i ton, nar tav vares, latove tavamé arilam. 
14. Toncuvt kitkujplov chanctachtep keurnel aku, Juda Is-

karioti lavem char, menés arkepet pochanelne, 
15. I laves: nar miehv nurine amnane, am pertilem tavamé ? 

Tan lavset tavane: vat manet. 
16. I ton latnel üres tajpen lat tavamé michv. 
17. Os elöl pojrem chotel jejsetchanötachtepet Isus palt latem 

tavane: chott laven naknane Talptaehv pascharoe? 
18. Tav laves: menan usne tá namp char pochane i latan 
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tavane : chaiíctap lati: am posem vatmes, nag pochent mulilem pas-
chame amk chanötachtepanem jot. 

19. Chanctachtepet varset toeho, chumle laves tanane Isus, 
i laípteset paschame.' 

20. Os chun etmes tav untes kitkujplov chanötachtepan jot. 
21. I chun tan teset, tav laves : Saris latem nanane, ak char 

nananel migtá anem. 
22. I jani tusne patem tananel soehen char pümtes kitilachv: 

3m erén atim, pojrechs ? 
23. Os tav laves pari: am jortelem pat anane katá magintam 

char, ton anem migtá. 
24. Ton mant elemcholes püv ele meni ton chojtel, chumle 

tav mos chansem oli: jani tus ton cholesne, chotchar elemcholes 
püvme migtá; jomasnuv ölni at teluchv ton cholesne. 

25. Tat Juda, tavamé mip, aku tocho laves : pojrechs ! am 
erén a ti ? Isus lati tavane: nag lateslen. 

26. I chun tan teset, Isus ríanme vim i blagoslovitlam sajm 
testá i urtem chanctachtepetne laves : vaján, tajan, tit am novlem. 

27.1 vim aname, satchtam mistá nanane latem : sochotáchar-
nel ajan. 

28. Titit am kelpem jálpel zakonnel , sav mos soschtam kre-
ket chuíteptane kasel. 

29. Os latam nanane, isto tigil elöl at ajam vinograd oroch 
ton chotel mos, chot chotelt ajgem nan jortelan jálpel oroch amk 
jegem naerlacht. 

30. I ergem méneset eleonskoj achne. 
31. Toncuvt lati tanane Isus : nan socho tá jej am mosem 

numtel teliline ; ton mos chorent chansem oli: urpme alilem, i 
lachve menat oset. 

32. Os am noncho jáltnem jejpalt chontchatine am jortelem 
Galilej ust. 

33. Petr laves tavane pari: chun i socho telilat nag mosen, 
am atichumie at telilam. 

34. Isus laves tavane: saris latam nag nan e, aku tá jej to-
choch ergemaná elpalt churum kes nultan; isto anem at chancilen. 

35. Petr lati tavane: chun i cholne as jejmti nag jortelen, 

19. M'teset. 
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am targe at tuncpam nagnanel. I socho chanötachtepet lavset aku 
tonme. 

36. Tonöuvt jejs tan jortelanel Gefsimanía paulne, i lati 
chanctachtepetne : unlan tit am jejnem mant tat chosguchv. 

37. I vim tak jortelat Petrme i Zevedejev püvi aku jot 
pümtes earguchv i tustuchv. 

38. Toncuvt lati tanane I m s : am lilém sak mos cargi 5 tit 
olentan i chosgan am jortelem. 

39.1 morcé elenuv jomem pates nolsamá tarmelne chosgem 
i latem: sim tat! chun táji, anem multatá ta ane; ton mant ati to
cho, churale am nuram, os chumle nag nuran. 

40. I pari jochtem chanötachtepet palt chotsan tanme kuj-
mag, i lati Petrne: nar mos at urchatsan aku cas cuv am jortelem ? 

41. Chosgan i urchatan, ton mos at jejmtine retamag; lil va-
gen, os novl pastal. 

42. Ton jejpalt menés motentag i chosges latem: sim 
tat'! chun at táji multachv anem tá anane istobi am tavanel ul ajem, 
jejmte nag erken chojtel. 

43. I pari jochtem os chotsan tanme kujmag, ton mos isto 
tan samanel tarvitenag jejmtset. 

44. I chuTteptam tanme menés os i chosges churmentag latem 
aku ton l'achet. 

45. Tonöuvt pari jochtem tak chanctachtepan palt lati tana
ne: nan aku tocho kujne i vancachtine! an vatmes cas, i elemcholes 
püv mikti kreken katetne. 

46. Kvalan, menov! vatmanti anem mip. 
47. Os tav latentanat mant jochtes Juda i tav jortelat sav 

atem siri i ovte katel arkepetnel i mir jangetnel ketem charet. 
48. Os tavamé mip mis tavane chancuchv latem: chonme 

am pacelilem, ton tenanki, tavamé vaj elán. 
49. I ton cast vatge jomem Isus pochane laves: pojrechs! 

pace ölen! I inilesta tavamé. 
50. Os Isus laves tavane : am jurtem, narne tig jejsen ? Ton

cuvt vatge jomset i katanel almesanel Isus tari, i visanel tavamé. 
51. I tat aku olemetnel Isus jot katá naritam tak sirietáme 

levetestá i junitam tonel aikep chusme sagrepesta tav pala. 
52. Toncuvt Isus lati tavane: punalen nak sirien sipeletane, 

ton mos isto socho siri almepet siriel cholat. 
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53. Ámne numsan, isto am vam at jochti jolentachv amk 
jegem, tocho istobi tav kete amnane savnuv ati pel kitkujplov 
legeon angel ? 

- 54. Os chumle Barmi choren latelp, isto titne jejmtuchv 
karech ? 

55. Ton őast laves Isus mirne : jormant nan chorochs puvuchv 
jejsan áiri i ovte katel, isto aném vichv. Sochen chotel am nan jor-
telan unlesem torem kvalt chanctam, i nan at vislan anem. 

56. Soche táasjejmtes ton mos, istobi sarmet najt latelpet. 
Toncuvt chanétaehtepet socho tavamé ehurteptam lachve tulset. 

57. Vim charet Isusme tatsanel tavamé Kajafa arkep palt, 
chotaí achtkatset nepekenet i mir panket. 

58. Os Petr jomentes chocatnuv tan jejtapalt arkep kval mög, 
i us keurt tum untes chuset jot, istobi sunsuchv, tá as chumle muli. 

59. Arkepet i mir panket i sut jánetatel kisset retel tonuch-
lapme Isus pankne> istobi tavamé jole aluchv, 

60. Os at chotset; i sav choce negliles retel tonuchlap, at 
chotset. Vos jolt jejsi kit retel tonuchlapi, 

61. I lavset: tav lates : vam jochti porti ratuchv torem kvalme 
i churum chotelt noncho varuchv tavamé. 

62. Arkep tuncpam laves tavane: nar mos nag atinar pari at 
latan ? cholilen erén, nar tin nag pankenne tonuchla ? 

63. Isus sujtal olea. Arkep laves*tavane: erilem nagen lilén 
toremel, latén manane, nag erén Christos, torem püv ? 

64. Isus lati tavane: nag lavsen. Ton mos latam nanane, tigil 
elal chontilan elemcholes püvme unlenat torem va jomaske palt i 
mennat aul tulet tarmelt. 

65. Toncuvt arkep manitesan tak masne charan latem: tav 
torem tari Tullati, osne tonuch manane karech? an nan choleslan 
torem tari nernat. 

66. Nan numtan chumle ? Tan lavset pari: aéelne choji. 
67. Toncuvt salgeBanel tav nolsamá i vochsanel tavamé vot-

mast, os to charet pojtanel junitam 
68. Latset: laven manane, Christos, chonne junitovesen ? 
69. Os Petr unles kvan, i tav pochane jomlites aku inki i la

ves: i nag olsen Isus Ghilileanin jot. 
70. Os ton jole varetestá sochen char elpalt latem : at chan-

dilem, nar nag latan. 
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71. Os eh un tav kvales us av kval palne, chontestá tavamé 
mot char, i lati tat olpetne : i tav öles Isus Nazarej jot. 

72.1 os jole varetestá riultem, isto at chancitá cholesme. 
73. Morcé racem jejpalt vatge jomem tat tuspetnel lavset 

Petrne: aku ton pel i nag ton charetnel, tak latelpenne choltven 
74. Tonéuvt pümtes takvame erem nultuchv, iáto at chan-

őitá tá cholesme, i ratgen ergemes tochoch. 
75. I numelmates Petr Isus latem lachme, isto tochoch er-1 

gemaná elpalt churum kes artkatgen amnanel. I kvane kvalem áak 
íunées. 

XXVII. Pank 

1. Mot chotel chotlam öuvt áocho arkepet i mir panket var-
set oj, istobi Isusme jole aluchv. 

2. I persam tavamé tatsanel us urp pank Pontiskoj Pilat po-
ehane. 

3. Toncuvt Juda, tavamé mim, chontestá, isto polane patto-
ves, i^pari numelmatem misan vat manet arkepetne i mir jani cha-
retne, 

4. Latem: krech varsem am vinovattal kelp minem éuvt. Os 
tan lavset: man ne asov oli ? nak chontilen. 

5 .1 manetet rastem torem kvalt kvane kvales, i ménem poce-
tachtes. 

6. Arkepet manetet vim lavset: tá charet at tájat punuchv 
torem kval chosnane, ton mos isto ton tin kelpne. 

7. Os kenés varem jovtset tonetel suí-put varpnel ma el ma 
cholem charet captane kasel. 

9. Ton mos i lavekti ton ma an mos kelp tin magi. 
9. Toncuvt sarmes Jeremej najt latelp, chotchar lati: I am 

visem vat manet, sonetam char tiná, chotchar sonetoves Izrail 
püvetne. 

10. Os tan misanel tonetme suí-put varp chum ma mos, ton 
asne choltvesem am pojrechsne. 

11. Os Isus tunöpes us urp pank elpalne, i kitepestá tavamé 
u8 urp pank latem: nag erén Judejt naer? Isus tavane laves: nag 
latan. 
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12. I chun tavamé retel poschesanel arkepet i mir panket, 
tan pari atinar at lates. 

13. Toncuvt lati tavane Pilat: at cholilen, necuv nag panken-
ne tonuchlat ? 

14. I aku Tachne pel pari at lates tavane, tocho isto us pank 
§ak pakses. 

15. Os pascha pojrem kasel us urp inra mos taretales aku 
polen charme, chotcharme mir nurganel. 

16. Toncuvt öles aku polen char laveltane Varayva. 
17. I tont, chun tan achtkataet, toncuvt kitepeaan tanme 

Pilat: chonme nurilan, istobi am tareteslem nanane, Varavvame 
amne Isuame laveltane Christosme ? 

18. Vaj len tav chaneestá, isto misanel tavanie usmanel pátet. 
19. Ton chalt, chun tav unles sut varne matat, tav netá ké

tes tavane latuchv: atine Iul' ul varén ta sarne, ton mos am an sav 
muetachtsem ulmem pátet tav mos. 

20. Os arkepet i mir jánget mirme kujtsanel, vovuchv Varav
vame, os Isusme aluchv. 

21. Us urp kitepesan tanme: chotcharme kitagnel líurilan, 
istobi am tareteslem nanane ? Ton pari lavset: Varavvame. 

22. Pilat lati tanane: os nar am varem Isua Christos jot ? Lá
tat socho tavane : pernane vonchalen tavamé! 

23. Us urp laves: os nesir Tuí vares tav ? Os tan kümenis cis-
geset latem : vonchalen pernane tavamé! 

24. Pilat kacelem, isto tav íachá at chontlove, os kümen non-
chal' pattat, vis vit, lovtsa kata mir samt latem: am vinovattal ölem 
ta sar kelpne, nank vajlan. 

25. I pari latem mir jántetatel laves: tav kelpá pateman tar-
mclovne i püvenov tarmelne. 

26. Toncuvt taretestá tanane Varavvame, oa Isusme ratem 
mista vonchuchv pernane. 

27. Toncuvt us urp Pilat chont chumet Isusme vim us sut 
kvalne achtves chont kavem socho. 

28.1 ele anchvsam mastesanel tavamé semel masne charel, 
29.1 chulpme sagem jutpen jejvnel punsanel tav panká tar

melne, i misanel tavamé jomas pal katetane su-jejvel; i tav eltá-
palt sans totemtam vachnitesanel tavamé latem: pace ölen, Judejt 
naer! 
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30. I polchel safgesanel tavamé, i su-jejv vim vochsanel ta
vamé pankanel. 

31. I chun nartelam possanel tavamé, anchvsesanel semel 
masname i mastesanel tavamé tak masnetel i tatsanel tavamé per-
nane vonchuchv. 

32. Eoncht rafon chojesanel Simon Kireneaninme, chotcharme 
joselesanel almuchv tav pername. 

33. I kanne jochtem laveltane Golgota, nar chaschti lobnoj 
mane, • 

34. Misanel tavamé ajuchv uksusel vocerem jot telitam, i 
orMelam ajuchv at tanchestá. 

35. Os tavamé pernane lichtentam charet tav maáne charan 
urtsanei serep rastem, 

36. I jole untem ursanel tavamé tat. 
37. I chassanel tav panká numpalne Tanchet chaschtachv to-

cho : tit tenanki Isus Judejt naer. 

38. Tonöuvt pernane vochvesi tav jortelat kit ehorochs, aku 
jomaske palne, moten almech palne. 

39. Tigil tóul jejp charetne tav nílemtoves, pankanel nalcheltam 
40. I latem: torem kval ratp i churum chotelt noncho varp! 

nakven nak jalteptalen; ehun nag torem püv, vojlen pernanel. 

41. Aku tocho i arkepet, nepekenet i mir panket vachnitam 
latset: 

42. Mot charet jálteptesan, os takvame vata at jochti jáltep-
tachv. Chun tav Izrail naer, tak aií vojlen pernanel, i agtilov tavamé. 

43. Tav toremne sunses tav, an ojtate tavamé, chun tav jo-
ren tavane; tav vajlen lates: am torem püv. 

44. Aku ton chojtel i choroehsi tav jortelat pernane vonchem 
chari tavamé vachnitesten. 

45. Chotit casnel jejnkem öles car lachve ontollovt öas mos. 
46. Ontollovt cas chantojgémes Isus sujnis latem: ili, ili! lá

ma savaehfani ? tit ton : ara toremem, am toremem! nar mos anem 
chultepteslen ? 

47. Aku materét tat tuspetnel tonme cholem latset : Ilijame 
tav vovitá. 

45. ontolovt. 
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48.1 akuton lat chajtemles tananel aku char^ vis seni, uksu-
sel tuteltestá, i su-jejvne naltam ajtestá tavamé. 

49. Os to charet latset: sesar, sunsilov, jejv amne ati Ilija 
jálteptachv tavamé. 

50. Os Isus montentag ojgemam sujnis lila cliartes. 
51 .1 toncuvt torem kval jalpen av chasep pali manemtachtes 

numel jole mos, i ma tornes, i kavet chalpeset; 
52.1 chomelet puschteset, i sav picén jole cholem charetnel 

kvales. 
53. I kvane kvalem chomeletnel tav jaltematjejpalt tusét jal

pen usrie i choltchatset sav cholesne. 
54. Os sat-pank i tav jotá Isus urpet kaöelam ma tornene 

i ölem a§ socho, sak pilmeset i latset: saris torem püv öles tav. 
55. Aku tocho tat olset i chocanel susset sav ne, chotcharet 

jejset Isus jot Galilejnel tavane sluzitlam. 
56. Tav chalanelt öles Maria Magdalina i Maria, Jakov i 

Josi öukvanel, i cukv Zevedejev püvetne. 
57. Os chun jole jejnkes, jochtes aku poj ckum Arimafejnel, 

namá Josif, chotchar aku tocho chanctachtes Isusnel. 
58. Tav Pilat elpalt ménem vovestá lochceni Isusme: toncuvt 

Pilat lavestá michv tavamé. 
59. Josif tavamé vim manitestá tavamé lan sajren torel, 
60.1 punestá tavamé tak varem jálpel chomeletane, chotehar-

me sagrestá kav keurt; i pagertam jani kavme chomel av pochane 
menés. 

61. Aku tocho tat olsi Maria Magdalina i mot Maria, i unlési 
chomel laíeh. 

62. Pátnice mot chotelt achtkatset arkepet i Farisejt Pilat 
pochane, 

63.1 latset: anöuch: man numelmatsov, isto tá chajer lile-
nag olemat cuvt lates : churum chotel mulne jejpalt jáltem. 

64. I ton mos laven uruchv chomelme churmit chotel mos, i§-
tobi tav chanötachtepan jej ménem ul tulmentanel tavamé i ul pa-
limtet mirne, isto tav jaltes, i jejmti jot ret elöl charnel kümenag. 

65. Pilat laves tavane: vaján urpet; menan, urán, chumle 
chancine. 

60. pumesta. 
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66. Tan méneset i pecetet punset tav tarmelne, tuStset chol-

mel pochne urpet. 

KXV1IL Panh 

1. Subote iQulem jejpalt sat elöl chotel ehotlaltam cuvt jejsi 
Maria Magdalina i mot Maria sunsuchv chomelme. 

2. I öles jani ma tornene as, ton mos'iSto angel toremnel anl-
nel vojlem vatge tuncpes, kavme ele pagertestá chomel avnel, i un-
les tav tarmelat. 

3. Tav chorá öles jormant salne char, i tav masnatá ples jor

mant tujt. 
4. Tavanel pilmam rochtset urpet i tuncpeset jormant chotel. 
5. Angel pümtes latuchv i laves negiane: ul pilan, am chan-

eilem, isto nan kinSilan alem Isusine. 
6. Tav üt atim, tav jáltes, chumle laves; vatge joman ton 

mane, sunselan, chott kujes pojrechs. 
7.1 menan jerte, latan tav ch&óctachtepanne, isto tav acelnel 

jáltes, i ehontcliati nan jortelan Galilejt; tat tavamé chontilan, am 
nanane latam. 

8. Tin molemtaohtem kvalesi chomelnel piletn i cagtem, chaj-
temlesi palimtucliv tav chanctachtepanne. 

9. Os chun jomesi palimtuehv tav chaóctaclitepanne, toncuvt 
Isus chontchates tin jortelan i laves: cagtan! Tin vatge jomlitesi, 
puvktesi tav lajlame i chosgemesi tavane. 

10. Toncuvt lati tavane Isus: ul pilan! menan, palimtelan am 
kacanemne, istobi tan jomset Galilejne; tat anem tan chotganel. 

11. Os chun tin jomesi, toncuvt aku materét urpetnel jockt-
set usne, latset arkepetne sochen ölem asme. 

12. I tonet achtkatset mir jánget jot, i varset kenés, sav och-
ce miset urpetne, 

13. Latem : latan, isto tav chanÖtachtepan jej jejset, i túl
in entesan el tavamé man kujmov lat. 

14. Os chun titme cholestá us urp ; man jolentilov tavamé, i 
nanen polanei ojtilov. 

15. Tan ochtcame vim varset, chumle kujtveset; i tus ton 
íach Judejt chalne axímos. 

8. tan ; de minthogy kvalesi következik, azért tettem txn-tl 9. lailane 

NTELVT. KÖZLEMÉNYEK. IX. i 1 3 
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16. Os akukujplov chanctachtep jomeset Oraliiejne ach tar-
melne, chumle laves íavane Isus. 

17. I tavamé chontem ehosgemeset tavane; os to charet kit 
chalne patset. 
# , 18. I vatge jomlitam Isus laves tanane : majves amnane so-
chen ercli ault i ma tarmelt. 

19. I an menan, chanctan car atemetme, tanme perne punem 
jeg, püv i jálpen ül namne, 

20. Tanme chaiíctam uruchv socho, nar am choltsem nanane, 
i an, am nan jortelan éochen chotelet ochersom jochtne mós. Amin. 



SZO-TÁR. 

KYELVT. KÖZLEMÉNYEK, IX. 



A' vogul nyelv és nép történeteinek szorosabb ismerete kí
vántatnék meg annak meghatározására, hogy melly idegen szó hon
nan és mi úton került a' nyelvbe. Ollyan ismeret híjával lévén e' 
szótár, benne tehát a' szók után ez: (or.) azt jelenti, hogy az illető 
szót az orosz nyelvből valónak veszi, akár igazán orosz, akár nem. 
(A' gorcicnoj, lobnoj félék tulaj donságnevek, tehát: mustári, kopo
nyái, de a' szótár nem volt erre tekintettel.) 

A' szók után meg ez : (tör.) azt jelenti, hogy a' szótár az illető 
szót a' török-tatár nyelvből valónak véli, akár legyen az török-tatár, 
akár arab, akár perzsa. 

Mert a' vogul nyelv a' közel orosz és török-tatár nyelvekből 
ollyan szókat is vett föl, mellyek ott is idegenek. Bizonyos ugyan, 
hogy az arab szók a' muhammedán török-tatároktól kerültek a' 
vogulba: ámde a' vogulok vájjon közvetlenül és mikor érintkeztek-é 
a' perzsákkal, az nem bizonyos. 

Az igeszók uchv, achv-féle alakja ki van téve, ha előfordul. 
A' czikkek után rekeszben a' megfelelő éjszaki vogul szók 

vannak kitéve. 
Végre a' számok az evangélium fejezeteit és verseit idézik 

De bár itt-ott nincsenek is meg a' számok, a'kitett szó vagy mondat 
mégis az evangéliumban előkerül. 



A. 
a lány, szűz. aku lat a kachrat cinkli ipncipüv egy időben egy 

szűz méhében fogad's fiat szül. 1. 23. — latan Sión ane: an nag 
naeren jejv nag pochenne mondjátok meg Szion leányának: ím te 
fejedelmed jő te hozzád. 21, 5. — am, an, ata lányom, -od, -ja. am am 
asrajne sah muctove az én lányom az ördög által nagyon kínoztatik. 
15, 22. — ijaltes tav ata aku ton cast 's meggyógyula a' lánya egy
szeriben. 15, 28. 

a-püv lány-fiu =: gyermek, ton-cuvt sov tuncpes ton mat, chot 
öles a-püv akkor a' csillag megállapodék ott, a' hol volt a' gyermek. 
2, 9. — írod kétes aluchv Vifleemne i ton ma kitpalt socho apüvt 
kum sir charet, kit elnel ijolech Heródes külde megölni Bethlenembe 
és azon helynek környékébe minden gyermeket, férfi valókat, két 
évtől (fogva) és alább. 2, 16. 

(áj lány ; áj-pi lány-fiu, gyermek.) 
a j iv, iszik, ajuchv inni; ajuchv jéjmii ihatnék, szomjas. — 

ajuchv úursem inni akartam. 
ajam és ajgem iszom, tigil elöl at ajam vinograd oroch ton cho-

tel mos, chot chotelt ajgem nan jortelan jalpel oroch amk jegem naer-
lacht e' naptól fogva nem iszom a' szőlő borát (arakját) azon napig, 
melly napon iszom veletek új bort én atyám országában. 26, 29 
Joan jejmet jejpalt at tes atajes, i látat: tav keurat asraj. János a'jötte 
után nem evett, nem ivott, 's mondják vala: ő benne ördög. 11, 18. 

ajp ivó, ajp jort ivó társ, vendég, os tíul asd mos i ajp jortet 
ölne ujl laves michv tavane de esküvéseért és vendégei ottléte miatt 
monda adni neki. 14, 9. 

ojt itat. chon ajtita t'd visetnel aku ane acerem vitel a' ki itatja e' 
kicsinyeknek egyét (egy) pohár hideg vízzel. 10, 42. ajuch jejm-

1* 
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telesem i nan anem ajteslan szomjas lettem 's ti engem itattatok. 
25, 35. cliun man nagen uslov ajuchv iiurpi i ajteslov mikor mi téged 
tudtunk inni akarónak 's itattunk ? 25? 37. 

(aj, djungve inni; ajt itat). 

a j g e l kiáltás, kégy ; mélyföld. chon joselitd nagen jomuchv tav 
jotd aku aigel, jomen tav jotd kitag a' ki kényszerít téged menni ő 
vele egy kegyet, menj vele kettőt. 5, 41. 

(ajji, ajgi kiált, ajjau kiált, messzire kiált; ajgel tehát kiáltás, 
a' régi kegy; azután távolság, a' mennyire a' kiáltás elhallik). 

au l menny, aul naerlach mennyország, tíultan, ton mos isto 
vatmes aul naerlach térjetek meg, mert elközeledett a' menny
ország. 3, 2. — toncuvt pusichteset tav numdpalt aulet akkor meg-
nyilának ő felette az egek. 3, 16. 

a k i SÍM irgalom, akilimne úuram ati peljurne irgalmat aka
rok nem pedig áldozatot, ta mir amnane akiimi oli e nép nekem 
irgalommá van = keserülöm, sajnálom e' népet. 15, 32. 

akiliml irgalmaz, könyörül, akilimlen minmen könyörülj raj
tunk (kettőnkön). 9, 27. akilimlalen anem könyörülj rajtam, ments 
meg engem. 15, 22. — akilimlalen manov ments meg minket. 8, 25. 
•— atemet chontem jejpalt akilimlesan tanme embereket látván megette 
megszáná őket. 9, 36. 

akilimlane as irgalmasság, juren as zakont, sar sut i akilim-
lane i agtne as áldozatos (íő) dolog a' törvényben, igaz ítélet és 
irgalmasság és hit. 23, 23. 

(akeT és akil'm okos, jószívű, könyörületes, akeT nametpe ne 
okos, eszes nő: ellentéte tusmen. Ennélfogva e' szó török-tatár 
nyelvből valónak látszik.) 

aku egy. 
aku jot együtt, chun samtal vantemlitd samtalme, toncuvt aku 

jot pata vonchane ha vak vezet vakot, akkor együtt esnek a' gö
dörbe. 15, 14. 

aku lat egyszer, íme, most. — aku lat a kachrat cinkli íme egy 
lány viselős. 1, 23. 

aku ton ugyanaz, kvane kvalem i ontollovt cas chant aku ton vares 
kimenvén tizenegyedik óra-tájban is ugyanazt tévé. 20, 5. 

aku ton cuv ugyanannyi, os majveset i tan aku toncuvel 'a meg-
adatának azok is (megfizete azoknak is) ugyan annyival. 20, 10. 
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aku ton pel igazán, valóban, chun am torem lilel ketganem as-
rajtme, tont aku ton pel kismovesan nan torem naerlachne ha én isten 
lelkével hajtom ki az ördögöket, akkor valóban elközeledtetek 
isten országához. 12, 28. 

aku ton chojtel azonképen. aku ton chojtel elemcholes püv jejs 
azonképen jött az emberfija. 

aku ton kan azon hely; aku ton kant legott, aku ton kant chon-
tine oslicame legott találtok szaraarat. 21, 2. 

aku ton lat azon idő. aku ton lat tin taretova azonnal elbocsát
tatnak. 21, 3. 

aku tocho így, egyképen. choren pali aku tocho chaníem oli az 
írásban így van írva. 

aku cuv egy hely, egy minőség, i pali sagrepiía tavamé i pat-
tita tavamé licemeret jot aku cuvne 's felvágja (elszakasztja) azt 's a' 
képmutatókkal egyenlővé veti. 21, 5 ' . 

aku tat egyszeribe, os kavenmatrovtemtajm chaschú Tach chont-
lapme i oku tat agtem vipme tavamé cagtem és a' köves földön elvetett 
mag jelenti a'beszéd-hallgatót és egyszeriben hivén azt örömmel 
elvevőt (befogadót). 13, 20. 

aku mat chalt egy helyt közt — egyszer, helylyel-közzel. 
akve egyedül; aii nannel akve lilén ag jejmti elemcholes nem ke

nyérből egyedül elevenné lesz (él) a?, ember. 4, 4. 
akvane és akvat együtt, chul'íeptan oktat jdnimachv urela-

nel mos hagyjátok együtt nőni aratásokig. 13, 20. vtset Isus jot 
chanctachtep charantel akvane ülének Jézuesal és tanítványaival 
együtt. 9, 10. 

aku-kujp-lov tizenegy, os aku kujplov chanctachtep jomeset Gali-
lejne ach tarmelne ós a tizenegy tanítvány ménének Galiléába (egy) 
hegyre. 28, 16. 

akum mind, egészen ? i kvane kvalem ton chuset l'onchetne acht-
san socho, necuv chontset, TvTet ijomaset, i kval akum tantes elemcholesel 
és kikelvén (menvén) a' szolgák az utakra, egybegyüjték mind, a' 
mennyit találtak, roszakat és jókat 's a' ház egészen megtelt embe
rekkel. 22, 10. (Az akum a' tantes-hez tartozik 5 az oroszban nincs 
megfelelője: i pir napolnilsja vozlezascimi). 

(akve egy.) 
a k v e napa, akvteta és akvta napája, vajlen jejsem pali urtuchv 

manme tok akvtatel mert jöttem elválasztani a' menyet a' napától. 
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16, 35. — i jochtem Isus Petr kvalne chontésta tav akvtetame chole 
chojtnat 's menvén Jézus Péter házába találá ő napáját betegen 
fekvőt. 8, 14. 

(anip napa.) 
akr id (or.) sáska, — tav tene chard öles akridet ő enni valója 

vala sáskák. 3, 4. 
ach hegy. os mirme chontem tav changes achne és népet látván 

ő felhága (egy) hegyre. 5 , 1 . — chun tav achnel jole vojles, tav jejtd 
palt jomes sav atem, midőn ő a' hegyről leszállott, ő utána jőve sok 
ember. 8, 1. — at tajusne tujtchatuchv, unlemne tuncen ach tarmelt 
nem lehet városnak titkolóznia (rejtőznie), ülőnek magas he
gyen. 5, 14. 

(ah hegy). 
acht , achtuchv gyűjteni, szedni, chon am jortelem at achti. ton 

char choltili ki én velem nem gyűjt, az veszteget (tékozol). 12, 30. 
achtat amne ati ininel vinograd, amne chanelachnel smokvetf szed
nek-e avagy nem tövisről szőlőt, vagy bojtorjánról figét ? 7,16. 
— necuv kes am úursem achtuchv nag püvan, chumle toulen uj 
achtitd tak püvan marka jolpalne hányszor akartam gyűjteni te 
fiaidat, mint tollas állat (madár) gyűjti fiait szárnya alá. 23, 37. 
keti elemcholes püv tak angelan i achtganel tav naerlachnel socho 
TuV numtet i chajer varem charetme küldi az ember fija a' maga 
angyalait, 's összeszednek az ő országából minden roszat gon
dolkozó és hamisságot cselekvő embert. 13, 41. achtset tóul aritam 
sulit kitkujplov tupel tagle gjüjték. azután a' fölös morzsákat tizenkét 
kassal teli. 14, 20. achtsan socho, necuv chontset szedek, egybe-
gyüjték mind, a' hányat találtak. 22, 10. 

achtem gyűjtött. 
achtkat gyülekezik, os chun achtkatset Farisejt, toncuvt kitepe-

san tanme Isus és midőn egybegyülekeztek a' farizeusok, akkor 
kérdé őket Jézus. 22, 41. chumle achtkatat takenaket i tautelteltkatat, 
ton chojtel jejmti ochersom jochtne cuvt a' mint (össze)gyüjtetik a' 
konkoly 's tűzzel égettetik meg, azonképen lesz a' végnek jötte
kor. 13, 40. 

achtkatne ma gyülekező hely, vásár, istobi tanane chosgeset mir 
achtkatne mat hogy őket dicsérje a' nép a' vásárhelyen. 23, 7. —• 
achtkatne kval gyülésháza. 

(atkatij gyülekezik, atkdtungve.) 
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a g e m betegség, jalteptes sochen agem meggyógyíta minden 
betegséget. 4, 23. \— tav w'san agmenov ö elvette betegségün
ket. 8, 17. 

agmen kinek betegsége van, beteg; agmen, mosen charet bete
gek, nyavalyások, chotcharet oncat tank jortelanel sochen sir agmen 
mosen charetme kik tartanak vala magokkal mindenféle betegeket, 
tehetetleneket. 15, 30. 

agmelt betegl. agmeltesem, i nan tulileslan aném beteg voltam 
's ti elfogadtatok. 25, 36. 

agmeltam betegült, beteg; chun uslov man nagen agmeltami 
mikor tudtunk téged betegnek. 25, 44. 

agmeltap beteglő, beteg; agmeltap char beteg (pus char egész
séges). — tatiloveset tav pochane socho agmeltap charet vitetének ő 
hozzá minden betegek. 4, 24. ati pel pus charet karechlat lekarme, os 
agmeltap charet nem is egészségesek szükségeinek orvost, hanem 
betegek. 9, 12. 

(aum betegség, auming beteg, aumelt betegl.) 
a g t hi', agtuchv hinni. — chun éariS agtuchv oline i 

mot numt at vigne ha igazan hinnétek és nem kételkednétek. 
21, 21. chun tav Izrail naer, tak aú vojle pernanel, i agtilov tavamé 
ha ő Izrael fejedelme, tehát most szálljon le a' keresztről, *s hisz* 
szűk őt. 27, 42. 

agtem hitt, hivén. os kaven mat rovtem tajm cháíchii l'ach chont-
lapme i akutat agtem vipme tavamé cagtem 's a' köves földön vetett 
mag jelenti a' szó-hallgatót 's egyszeriben hivén azt örömmel 
vevőt. 13, 20. 

agtne aí hitel, hit. a I agtne asen jalteptestá nagen leány! hited 
meggyógyított téged. 9, 22. — éaris latam nanane, Izrailt pel ticuv 
agtne as am at chotsem bizony mondom nektek, Izraelban is annyi 
hitet én nem találtam. 8, 10. 

at-agtne hitetlenség, nar mos vaov at jochtes ketuchv kvane 
asrajme f Isus laves tanane : nank at-agtnan mos miért nincs erőnk 
kihajtani az ördögöt ? Jézus monda nékiek: a' ti hitetlenségtek 
miatt. 17, 19. 20. — i at vares tat sav amel tan aUagtnanel mos és 
nem tőn ott sok csudát ü nem hivésök miatt. 13, 58. 

agttal hitetlen, nar numsine keurenant, agttalet, isto nan at visan 
mit gondoljátok magatokban, hitetlenek, hogy kenyeret nem vitte
tek. 16, 8. 
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agtlacht hisz. agtlachtine, i§to am va oncam titme varuchv. Tín 
lata tavane: agtimen, pojrecM I hiszitek-e, hogy erőm van azt tenni? 
Ok (ketten) mondák neki: hisszük, uram! 9, 20. 

ale majd, valami. — fon jejpalt sutén chumne vl mimkun tvrma 
urepne, chotchar ale nagen tatita tvrmane azután a* bíró ember által 
ne adassál a' tömlöcz-őrnek, a' ki majd elviszen téged a'tömlöczbe. 
5, 25. — ion mos ale elöl charme jachstachv pümtitd, os moiit charme 
erepfachv azért majd az elsőt gyűlölni fogja, de a' másikat sze
retni. 6, 24- tat vatge jomes tav pochetane cvkv Zevedejev püvetnel tak 
pvvan jortel, choígem i ale var vovem favanel tehát közeiede ő hozzá 
a' Zebedeus fiak anyja maga fiaival, könyörögvén 's va'amit kér
vén tőle. 20, 20. 

ale neüvv valami kevés. —<- necirv nan nan paltanf tan lavset: 
sat % ale necuv chvl hány kenyér van nálatok? ők mondának: hét 
és egynehány h 1. lf>, 34. 

(ale, áleg ? majd; aüg). 
a lem bal. Jordán alem palnel a' Jordán bal feléről. 4, 25. — 

joches Jvdejskoj ma ne Jordán ölem p<dt juta as Júdeai földre a' Jor
dán balfelén. 18, 35. 

almech bal. latén, istobi tite am kit lüvem vtset nag pochent aku 
jomaske j alne os moten almech palne nag naerlachent mondd, hogy 
emez én két fiam üljön nálad, az egyik jobbfe'ől ' sa ' u ásik balfelől 
te országodban. 20, 21. 

(alem bal, alempoal bal oldal.) 
al i hoz, rá ; kav alt kőre, kőbe. tak angeletne lati nag mosen, 

i katel viganel nagen, tont at tachnan kav ali nak lajlentel maga an
gyalainak meghagyja miattad, 's (azok) kezökön visznek téged, 
hogy ne érints köbe te lábaddal. 4, 6. 

al, alvchv ölni. — vl alen, chon ali, ton sütne páti ne ölj, a5 ki 
öl, az ítéletbe esik. 5, 21. — i alganel tavamé, i churmit chotelt j alti 
's megölik őt és harmad napon föléled. 17, 23. nan püvet ton charet-
nel, chotcharet úajtetme alesanel ti fiai azoknak, kik a' prófétákat 
megölték. 23, 31. 

alvchv ölni, verni; i piimti alvchv tak jurtán i techv i ajvchv 
ajpetjot '& kezdi verni maga társait, 's inni enni az ivókkal. 24, 49. 

alem ölt. Isus pümtes choltuchv tak chanctachtepetne, isto ta
vane karech jejmtvchv alemag i churmit chotelt jdltuchv Jézus kezde 
jelenteni tanítványainak, hogy neki kell halva lennie (meghalnia) 
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's harmad napon feltámadnia. 16 ,21. — am chanSilem, isto nan 
hiníilem alem lsvsme én tudom, hogy ti keresitek a' megölt Jé
zust. 28, 5. 

alne as öles, gyilkolás, vajlen Símnél kvalat l'uT nvmtet, alne 
aíet mert a5 szívből kelnek ki a'rósz gondolatok, gyilkolások. 15,19. 

alp} alep ölő. ni pilan olp^tnel úoulan, chotcharet vaganel at 
jochti lil alvchv ne féljetek & testetek ölőjitől, a' kiknek nincs hatal
mok a' lelket ölni. 10, 28. — choltilaptsan tan alep charetme megöleté 
azokat a' gyilkosokat. 22, 7. 

jole ali megöl, úoritesanel tanme i jole ahsnnel szidalmazák 
őket 's meg is ölek. 22, 6. — nan tömne jole algán ti azokat megöli
tek. 23, 34. — oj varset istobi lausme jole alvchv tanács >t tártának 
Jézust megölni. 21, 1. 

alpt, alptachv ölni. úajtet alp i Jcave? alptap nag pochenne hetem 
charetme a' pi óféíákat ölő 's a' hozzátok küldötteket kövei ölő. 23, 37. 

alisíacho fogni. jej>m <>m j^jnipolt, am vargám ninen alislachv 
elemchdeset jöjjetek én után tm, én teszlek dtekut fogúi embe
reke . 4, 19. 

(al, álnngve ölni; als} álsungve fogni, keresni.) 
alen, "In (ón) ezüst, pénz. ul vajon jot ati saru, ati álén, ati 

argen entepan kevrne ne vigyetek vel(etek) se aranyat, se ezüstöt, 
se rezet öveit kben. 10, 9. 

{ala ón, ezüst). 
alpel új, előbb, korán. — chot alpel tdem judejskoj naer hol 

az új született zsidó fejedelem? 2, 2. — Ilijone alpel jejchv karech 
Illyésnek előbb kell jönni. 17, 10. — mantem chumle chontuvvagen 
cham kva ne i pümti ninsl'ichv tav jomaslach, alpel at perestake fon 
vagen charme? vájjon hog<an mehet vaiaki egy erős ember házába 
's kezdheti ragadozni jószágát, előbb ha nem kötözte meg az erős 
embert. 12, 29. — as jejmti alpelnel jdngag a' lyuk lesz az előbbi
nél nagyobb. 9, 16. — os tav kétes mot chvset alpelnel sav 's ő külde 
más szolgákat, az előbbieknél többet. 21, 36. — aul naerloch jorti 
kozoinne, chotchar alpel kva lem menés metelachv met-chum & menny
ország hasonlít egy gazdához, ki reggel kelvén mene bérelni béres 
embert. 20, 1. 

alpehíuv előbb, előbbre, am an alpelnuv nanane latam én most 
eleve nektek mondom. 24, 25. 

{alpel puot reggeli fazék, azaz reggeli evés.) 
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a lm emel, almuchv emelni. Ibncht Tal'ch chójesanel Simon Ki-
reneaninme, chotcharme joselesanel almuchv tav pername az útban 
előtalálák a' Kireneabeli Simont, kit kényszerítenek emelni (vinni) 
ő keresztje't. 27, 32. — toncuvt vatge jomset i hatanel almesanel Isus 
tari akkor közel jöve'nek 'M kezeiket fölemelek Je'zus ellen. 26, 50. 

almep emelő, socho siri almepet siriel cholat minden kard
emelők karddal halnak meg. 26, 52. 

alment emel, viszen, alméntuchv vinni, am at tájam tavane po-
lechs alméntuchv én nem vagyok méltó neki sarut viselni (az ő sa
ruját viselni), 3, 11. 

(alm, almungve emelni). 
a l ^ e n mázolt, joltchatine al'sen chomeletne, chotcharet kvand 

$u$ne cuvt choremet hasonlítotok mázolt sírokhoz, mellyek kivül 
nézve szépek. 23, 27. 

(ol'p, al'ep festék). 
a n a edény, csésze, pohár, pelemtam camme at utelalganel ta

vamé and jolpalne a' meggyújtott gyertyát, nem teszik azt edény 
alá. 5, 15. — i vim aname, satchtam mistá tanane latem 's vévén a 
csészét, 's imádkozván (hálát adván) odadá nekik mondván. 26,17. 
•—• chun at taj multachv anem tá anane ha nem lehet múlnia enge
met e" csészének, pohárnak. 26, 42. 

(ána csésze, tál). 
a n e sereg, nyáj. chocatúuv ion manel jani pures ane urechtes. 

Chun hetilan manov hvane, toncuvt laven manane tuchv pures anene 
messzibb azon helytől nagy disznó nyáj őriztetik vala. Ha kihaj
tasz minket, akkor hagyd meg nékünk bemenni a' disznó nyájba. 
8, 31. — tan hvane hvalem tusét pures anene ők kimenvén bémené-
nek a' disznó nyájba. 8, 32. 

(aúe rakás, sokaság). 
a n e m engemet, 1. am én. chun techv jejmtelesem, nan anem 

titeslan ; ajuch jejmtelesem,, i nan anem ajteslan ; el ma chari olsem, 
i nan anem tuleslan midőn megéheztem, tik engemet étettetek ; meg
szomjaztam, 's ti engem itattatok; elfölddé (útonjáró) voltam, 's ti 
engem befogadtatok. 25, 35. 

anis (or.) ánis. migne lovt urtme matanel, animel itminanel 
adtok tizedrészt mentából, ánisból és köményből. 23, 23. 

a n g o l (or.) angyal, i áku ton lat angelet jochtem pümfset sluzit-
luchv tavane 's azonnal angyalok jővén kezdenek szolgálni né-

s 



SZÓTÍE. 11 

kie. 4,11. — tak angeletne lati nag mosen, i katel viganel nagenm&ga, 
angyalainak mondja te végetted, 's kézen visznek téged. 4, 6. 

ailCUCh öreg, gazda, úr. i latset: ancuch ! man numelmatsov, isto 
ta chajer lilenag olemat cuvt lates 's mondák: uram, mi emlékezünk 
hogy a'" hamis az élő volta-kor (életében) monda. 27, 63. 

(ansuh öreg, vuar anSuh erdei öreg, medve). 
a n c h v s vetkőzik, i ele anchvsam maStesanel tavamé íemel 

masne charel '& levetkőztetvén felöltöztetek őtet fekete ruhával. 
27, 28. •— anchvsesanel semel masname i mastesanel tavamé tak ma§-
netel levetkőztetek fekete ruháját, 's felöltöztetek őt a' maga ruhá
jával. 27, 31. 

(angvém, angsém levetek ruhát). 
a n ' íme, most, de , már. aú tuvov Ierusalimne íme, me

gyünk Jeruzsálembe. 20, 18. — am dm aú cholenti én lányom 
most haldoklik. 9, 18. — atichonn* ul latén, an ménen, choltchaten 
popne senkinek ne mondd meg, de menj, mutasd meg magadat 
a,' papnak. 8, 4. —- majalen amnane aú pat anane punem perne 
punep Joan pankme add nekem most tálra tevén a' keresztelő János 
fejét. 14, 8. 

(an most, íme). 
ace l (tör.) halál, jorlalen jegén i cvkven, ton mos isto jachstap 

jegme amne citkvme afelél choli tiszteld atyádat és anyádat, azért 
mert &' ki gyűlöli az atyát vagy anyát, halállal hal meg. 15, 4. — 
ta TuV varp charetme terén acelne migan Q' rósz műveseket gonosz 
halálba adja. 21, 41. 

acelen halálos, halálhoz tartozó, homályos, unlep chareine acé
lén mat pastes pas az ülőknek halálos (sötét) helyen világosság 
fénylett ki. 4; 16. 

acehn char holt, holt ember. chuTtepten acelen charetne cap-
tachv tank motavanel hagyd a' holtaknak, eltemetni magok má
sait. 8, 22. 

a£erem hideg, fris. chon ajtita ta visetnel aku aneac/rem vitel 
chanctachtep namel, saris latam nanane, at chuTti takjusteletanel a' ki 
itatja ezen kicsinyek egyét is egy pohár Rideg vízzel, a' tanítvány 
nevében, bizony mondom néktek, nem veszti a' maga jutal
mát. 10, 42. 

{ácerm hideg). 
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aéiní 
acintam bízván, hivén. socho nar voveline a&intam chosgenan 

cuvt, mikti nanane mindent a? mit k értök reménykedvén könyör-
géstök-kor, megadatik nektek. 21, 22. 

as lyuk. fon mos jalpel lolte manemfachti maíne chanel, i as 
jejmti alpelne jangag mert az új folt leszakad a' ruháról 'a a lyuk 
lesz az előbbinél nagyobb. 9, 10. 

(as lyuk, nyílás; sop-as szájnyílás, száj). 
as'e szoros, nar mos aée av i marem Tonch, tatp charet lilén 

teremne milly szoros az ajtó és keskeny az út, vivők az élő isten
hez. 7, 14. 

(fsa, osa szűk). 
&8 1. dolog. — sochen ast, chumle nurine istobi ohet nanjorte-

lan cholese', akii focho olan i nan jor'eldn minden dologban, a' mint 
kívánja ok, hogy legyenek ti veletek az emberek, úgy legyetek tik 
is ő velők. 7, 12. istohi sunsveho, ta as chumle mull hogy látni, 
e' dolog mint n ülik. 26, 58. 

igenévhfz járul, p. o. te' e as < vés, étel; TuTen>tané ah* rágalom? 
káromlás; alne as öled; chajer'a»e ashnmiskodás, különösen paráz 
naság; eh a jer el wnvchlane as hamissal tanúskodó dolog, hamiá 
tanúság; telem as születés dolga, születés, chqren Isvs Kris os telem 
os mos könyv J z Kriszt. születése végett = J. Kr. születésének 
könyve. 1, 1. — Isi/s Kristos telem asd <les tvmü omelel J. Kr. szü
letése volt il'y móddal. 1, 1H. 

jbchi as jött dolog, emberi dolog, chajerag eseplianel an&rti, 
cho7ochme jochf ah/e chancfananel evvt híjába tisz'elnek engemet, a' 
népet emberi dologra tanítván (tanításukkor). 15, 9. 

varne as tett. Joan fvrh%at kacelam Kris'os varne aset, kétes kit 
char tak chanctachtepetnel János & fogságban látván Kriszt. tetteit, 
külde kettőt tanítványaiból. 11, 2. 

. akilimlane öl irgalmasság; agtne as hitel, hit. agtne asan choj-
tel jejmte ninane hitetek szerint legyen nektek. 9, 20. 

chosgene as imádság, ta tochem ketchti Sochen pisel i chosgene 
asél e' nemzetség kihajtatik sok böjtöléssel és imádsággal. 17, 21. 
— vajlen símnél kvalat TuT numtet, alne aíet, ne jot chaj-rlane aset, 
chajerel tonuchlane aset i Tul'emtane aset mert a szívből jönnek ki 
rósz gondolatok, ölesek, nővel paráználkodások, hamis tanúságok 
és rágalmazások. 15, 19. 
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névszóhoz is járul; jomas ás jóság, éar á§ igazság; nan jomas 
asetme ti jóságtokat. 

2. ok ; sochen ás mos erén taj elemcholesne pali kvaltktachv ták 
netatel minden ok miatt vájjon szabad-e embernek elválnia maga 
nejétől? 19, 3. 

3. gyümölcs; tan aseinel chaslilan tanme azok gyümölcséről 
ismeritek meg őket. — urlechnel chaslilan tanme a5 gyümölcsről isme
ritek meg őket. 7, 20. 

astal dologtalan, chontes mot charet aHal tuspet, i lati tanane: 
nar nan tit pus chotel tuncine astal talála másokat dologtalan álló
kat, 's mond nekik: mit ti itt egész; nap álltok dologtalan ? 20, 6 

ast dolgozik, végez. Saris latam nanane, at asline multachv 
Izrail usetme, toncuvt elemcholes püv jochti bizony mondom nek
tek, nem végzitek bejárni Iszrael városait, akkor az ember fija 
eljő. 10, 23. 

a ier t . asertam char betakarított, befogott valami, os jovti aul 
naerlach jolemne, sarisne rastem charne i asertam charne sochen sir 
chulme és hasonlít a' mennyország gyalomhoz, tengerbe vetetthez, 
mely befogott mindenféle halat. 13, 47. 

asraj (tör.) ördög, toncuvt Isus tatem öles lilel char mane chasne 
kasel asrajnel akkor Jézus elvittetett volt á lélek által a' pusztába, 
megkísértés végett az ördögtől. 4, 1. •— asrajt ele ketan ördögöket 
hajtsatok ki. 10, 8. — tav asrajtme ketgan asraj oter jolel ő az ördö
göket kihajtja az ördög-fejedelem által. 9, 34. 

arent adósság, tav eltapalne tatem öles aku mater, chotchar 
arent onces tavane sat churi talant ő eleibe hozatott valaki, a' kinek 
adóssága volt száz zacskó talentum. 18, 21. — kvanmitam tavamé 
setilam laves: am arentem majalen megfogván őtet fojtogatván 
monda: én adósságomat add meg. 18, 28. — utestd tavamé turmane 
arentat teletanat mos ülteté őtet tömlöczbe adóssága fizetéséig. 18,30. 

arenten adós. chul'tepten manane man árentenov, chumle i man 
chulteptilov mánk arenten charenovne bocsásd meg nekünk mi adós
ságunkat, mint mi is megbocsátunk magunk adósainak. 6, 12. 

ari sok. tanel arine oleske, ton char asrajnel ennél több(re) ha 
volt, az az ördögtől. 5, 37. — mantem os latiné nachke nilmencam 
tank jurtetne, nar arine varine }& ha beszélitek nyájasan csak tár
saitoknak, mit tesztek többet ? 5, 47. 
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ariúuv több. cagti tav mosá ariúuv, ati pel ontolíat ontollov 
teplachttal charet mos örül azon többet, mintsem a' kilenczvenkilencz 
tévedetleneken. 18, 13. 

arilamf — chot latuchvpümtove tá latelp kas sochen cárt, i ton, 
nar tav vares, latove tavamé arilam a' hol hirdetni kezdetik e' be
széd (evangélium) akár az egész világon, az is, mit ő tett, hirdette
tik őtet említvén. 26, 13. 

aritam többi, i teset socho i tanteset, i achtseí tóul aritam sulit kit-
kujplov tupel tagle 's evének mindnyájan 's noegelégedének, 's ösz-
szegyüjték (az) abból felmaradt morzsákat tizenkét kassal tele. 
14,20. — kacelam ütme aritam lov chaáctachtep oceset kit jegepü-
vinc tari látván ezt a' többi tíz tanítvány megharaguvának a' két 
testvér ellen. 20, 24. — jotel jochtset i aritam i latset utoljára jövé-
nek a' többiek is és mondának. 25, 11. 

(ári sok). 

a r g (art f) argef 3. személyraggal: argeta nyereség, a' mivel 
több lett a' dolog, ton chocetag nagnane tajni am alnem michv tin 
chumetne, i am pari jochtem vinilem am charem argetatel azért né
ked kellene pénzemet adnod árus embereknek 's én visszajővén 
venném az enyimet nyereséggel. 25, 27. 

argei l réz. ul vaján jot ati surn, ati alen, ati argen entepan 
keurne ne vegyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se rezet 
öveitekben. 19, 9. 

a r t e n e szérű, chortep tav katat, i tav listitá tak artenatá lapát 
ő kezében 's ő tisztítja a' maga szérűjét. 3, 12. 

a r t k a t elfordul, megvet, eltagad ? — numelmates Petr Isus 
latem Tachme, isto tochoch ergemaná elpalt churum kes artkatgen am-
nanel megemlékezek Péter Jézus mondott szavára, hogy a' kakas 
szólása előtt háromszor elfordulsz tőlem. 26, 75. 

a t íz, attal ízetlen. — nan cach mane, os chun cach attal patt, 
toncuvt nar el varilen tavamé cakenag ? ti (vagytok) sava a' földnek, 
?s ha a' só ízetlen lesz, akkor mivel teszed azt sóssá? 5, 13. 

(át íz, szag). 

a t öt. at numsilan at úaúme i at soter cholesme nem gondoljá
tok az őt kenyeret és öt ezer embert (nem emlékeztek . . . re). 16,9. 

(át öt). 
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a t nem. Rachil at 'huri tccremtaptechtucJiv Raehel nem akar 
vigasztalódni. 2, 18. — at vares tat sav amel tan at-agtnanel mos 
nem tőn ott sok csudát azok nem-hívésők miatt. 13, 58. 

ati semmi. 
ati . . . at semmi . . . nem. 
ati . . . ul semmi . . . ne. 
atine semmivel, atine l'uTul varén ta sarne semmivel roszat ne 

tégy az igazságosnak. 27, 19. 
atichon senki. — atichonne ul latén senkinek ne mondd. 
antinar semmi. — I nag, Vifleem, ma Judane, atinarel vis at 

ölen judejskoj usetnel 's te Bethlehem, Judának földje, semmivel 
kisebb nem vagy a' judeabeli városoknál. 2, 6. 

atichot sehol. 
ati cho'aT sehová, semmire, chun cach aital páti, tav ati chotaV 

toncuvt at taj ha a só ízetlen lesz, az semmire akkor nem ér. 5, 13. 
atichun soha. atichun tit at ucintoves lzrailt soha ez nem lát

tatott Izraelben. 9, 33. 
ati'pel hogysem, nem pedig, nagnane jomásúuv, chun choleli 

nagnanel aku lomét] atipel socho nag úoulen rastkati chariletal tautne 
neked jobb ; ha elvész tőled egy tag, hogysem egész te tested vet
tessék olthatatlan tűzbe. 5, 29. -— ton mos tav chaúctesan tanme 
jormant erch osp, ati pel nepekenet i Farisejt chojtel mert ő tanítá 
őket mint erővel bíró, nem pedig a' könyvesek és farizeusok mód
jával. 7, 29. 

atim nincs, aiimet "nincsenek. Rachil Tunci tok püvanne i at 
nuri taremptaptechtuchv, ton mos tan atimet Raehel siratja maga 
fiait, 's nem akar vigasztalódni, mert azok nincsenek. 2, 18. 

atim öles nem volt. net ponstam charetnel jani atim öles Joan 
perne punepnel a' nők születte emberek közt nagyobb nem volt Já
nos keresztelőnél. 10, 11. 

(át nem, átim nincs). 
a t szed, 
atne szedő, szedés, atne ma szedő hely; attech atne ma vám

szedő hely. Isus chontes attech atne mat unlep cholesme Jézus talála 
a vámszedő helyen ülve egy embert. 9, 9. 

atp szedő, atpet szedők, ton lat jejset íav attech atpet i kreken 
charet i utset Isus jot akkor jőve sok vámszedő és bűnös ember és 
üle Jézussal. 9, 10. 
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(at szed, gyűjt), . 
a t e m (tör.) ember. Chun tav achnel jole vojles, tav jejtápalt 

jomes sav atem midőn ő a' hegyről alászállott, ő utána jőve sok 
ember. 8, 1. 

a t t e c h (?) vám. — sernél ma naeret chonnel viget josech amne 
attech? e' föld (fekete föld) fejedelmei kitől vesznek adót avagy 
vámot? 17,25. 

attech atne ma vámszedő hely. touljomem Isus chontes attech 
atne mat unlep cholesme onnan menvén Jézus talála a' vámszedő 
helyen egy ülő embert. 9, 9. 

a v ajtó, kapu. nag Petr, i ta kav tarmelt am uníilem amk 
torem-kvalem, i jol naer av jolchag at pattita tonme te (vagy) Péter 
's e kőre én ültetem magam egyházát 's az alfejedelem kapuja alá 
nem ejtheti azt. 16, 18. — nar mos ase av i marem Tonch, tatpcharet 
lilén toremne mi szűk az ajtó és keskeny az út, vezetők az élő 
istenhez. 7. 14. — tutelan marem avetel menjetek bé & keskeny 
ajtón. 7, 13. 

av hval kapu-ház, tornácz. Os chun tav kváles us av Jcval palne 
's midőn ő kikele a' város kapuháza felé. 26, 71. 

(au, aui ajtó). 
a m én, amk magam. Jegipetnel vovislem am amk püvem Egyip

tomból híttam én az én fiamat. 2, 15. 
anem engem, 
amnane nekem, 
amnanel tőlem, ele ménen amnünel, satano menj el tőlem, sátán. 

4, 10. — titetme socho miganem nagnane, chun patem chosgan amnane 
ezeket mind adom neked, ha leesvén tisztelsz nekem (engemet). 
4, 9. — os chajerag eseplianel anem cholochme jocht asne chanctananel 
cuvt és hijába tisztelnek engem, a' népet jött dologra (emberi pa
rancsra) tanítván. 15, 9. 

(am én, amki magam). 
a m e l (tör.) 1. mód, kép. Isus Kr. telem asa öles timil amelel 

J . Kr. születése volt illyénképen. 1, 18. 
2. dolog, socho ta amelet kisvet pupine susp-charetne mind e 

dolgok kerestetnek & halványba bízók, nézők (bálványozok) 
által. 6, 32. 

3. tehetség, bölcseség, csuda, aku pank-at varne amelen atim 
ati sajrenag ati semelag egy fej-hajat csinálni tehetséged nincsen, 
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se fejérré se feketévé. 5, 36. tav jejs el-manel chontlachv Solomon 
amelet ő jőve messze földről hallgatni Salamon tehetségeit, bölcse-
ségét. 12, 42. nag namentel erén sav amel varsov te neveddel nemde 
sok csudát tettünk ? 1, 22. i at vares tat sav amel tan at-agtnanel 
mos 's nem tőn ott sok csudát az ő nem-hivésök miatt. 13, 58. — tit 
Joan perne punep ; tav lilies cholem charetnel, i ton mos amelet vark-
tat tavanel ez János, a' keresztelő; ő föléledett a' holtakból 's azért 
C3udák történnek általa 14, 2. 

4.) példabeszéd, mot amel mis tavane lai,em más példabeszé
det ada nekik mondván. 13, 31. 

os amel de, ámde. tit elemcholes, chotchar erpti techv ajuchv 
jurt ochce atpetne i hrech varpetne. Os amel püvet miset tavane sar 
aSme ez ember, a' ki szeret enni inni (mint) társa a' pénzszedőknek 
és bűnösöknek. Ámde a' gyermekek adtak neki igazságot. 11. 19. 

Amelen 1. gondos, bölcs, amelen char bölcs ember, nag tujtes-
len titme amelen i numten-sajten charetnel te eltitkoltad azt bölcs 
és eszes-józan emberektől. — an am hetilem nan paltan úajtetme, 
amelen i népeken charetme im én küldöm hozzátok a' prófétákat, 
bölcs és tudós embereket. 23, 34. 

amelenag okossá. Aú am hetganem nanen jormant oset cacet 
chalne, i tont jejmtan amelenag pvpichur chojtel i sovti aku ton kap-
teret ime én küldlek titeket mint juhokat farkasok közzé,'s tehát 
legyetek okossá kigyó módjával 's szelíddé mint a' galambok 
10, 16. 

2. mint mondatkötő, ha. amelen kval jejmti lan, nan satne jo-
masan jochti tavane ; amelen naleval, ton satilam jomasan nanknane 
jonchi. Amelen chon at tulgaii nanen i at chontli nan Vanchanne, 
toncuvt . . . ha a' ház lesz méltó, a' ti kivánt jótok reá jut, ha nem 
méltó, a' ti kivánt jótok vissza fordul reátok. Ha valaki nem 
fogad titeket, 's nem hallgatja a' ti beszédeteket, a k k o r . . . 
10, 13, 14. 

amert merít, 
amertal merítget, 
amertalves bémerült. ratgen sáriit votemles jani isgen tiSuvnef 

iSto kerep amertalves chumpetne hirtelen a' tengeren támada nagy 
háboraság, annyira, hogy a' hajó elmeríttetett a' habok által, 8,24, 

(amer merül, amert merít). 
NYEIYTÜD. KÖZLEMÉNYEK, IX. 2 
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aiUQG vagy. amn'e chumle lavan nak kacenne: tig, am viglem 
kvane nag §ament olep lichme vagy hogy mondod öcsédnek : ide, én 
kiveszem te szemedben lévő szálkát ? 7, 4. 

amne ati vagy sem. achtat amne ati ininel vinograd gyüjte-
nek-e avagy sem tövisről szőlőt ? 

a m n a n e nekem, am én. amnane karech pernél puneltach-
tuchv nagnanel nékem kell megkeresztelködnöm tőled. 3. 14. 

(ánonine nekem). 
amp eb, ampet ebek. ati jomas nirimtachv a-püvetnel Áaúme % 

rasiuchv ampetne nem jó elvenni á' gyermekektől a' kenyeret, és 
vetni az ebeknek. 15, 26. 

(amp eb). 
amplachv megcsúfolni, i miganel tavamé jazicniketne amplachv, 

's adják őtet a' pogányoknak csúfolni. 20, 19. 
Üt hajszál, ton mos isto aku pank-at varne amelen atim ati 

sajrenag ati semelag mert hogy egy fejhaj(szál) tevő módod nincs 
se fejérré se feketévé (mert nem vagy képes egy hajszálat is fe
jérré vagy feketévé tenni). 5, 36. — os nan pank-atet pel socho lo-
ventam ólat és ti fejeitek hajszálai is mind meg vannak olvasva. 
10,30. 

E. 
el el, 
ele elé, el. ele ménen amnanel menj el tőlem. 4, 10. asrait ele 

ketan ördögöket űzzetek el. 10, 8. — chun jomas pal samen nagen 
kujtita, kvane manentam rastalen ele ha jobb félszemed téged ki
sért, kiszakítván vesd el. 5, 29. — nag namentel erén asraitme ele 
posilesenov te neveddel nemde ördögöket hajtottunk el (ki) ? 7, 22. 

elnen az előtt, hajdan, nan choleslan, isto elnen latem oli: mot 
ne jot ul chajerlen ti hallottátok, hogy hajdan mondatott: más nő
vel ne paráználkodjál. 5, 27. — vajlen torem elnen pimentam lafes 
mert isten az előtt (hajdanj parancsolván monda. 15, 4. — nar mos 
Mojsej elnen lates michv tarefane népek miért Mózes hajdan mondta, 
adni elbocsátó levelet. 19, 7. 

ele-áuv előbb, elébb, i eleúuv vovelam tavamé Petr pümtes 
Val'ch latuchv tavane latem: torem uri 's elébb (külön) híván Péter 
kezde ellene szólni: isten őrizzen ! 16; 22, 
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elol (elöl) túl, ;s azért utolsó is; elölső, első- — ion chotelnel 
elöl íochen char pilmes tavamé kitilachv azon naptól elől (fogva) 
mindenki félt őt kérdezni. 22, 46. — at Jcvalen tovul, ton moíe, chun 
elol ligen pal kvane míglen nem mégy ki onnan, addig, hogy utolsó 
szálad felét kiadod. 5, 26. i at chaúcesta tavamé, chumle voí ivóit 
tav onces elol püv taknane és nem ismeré meg őt, míg végre ő szüle 
első fiját magának. 1, 25. 

elol char első. os kit-kujplov ketem namanel oli tocho: elol char 
Simon namtam Petrag de a' tizenkét követ nevei így valának: első 
Simon, neveztetett Péternek. 10, 2. 

elol . . . . motit els ő . . . . másik; egyik . . . . másik, ton mos 
ale elol charme javhstachv pümtita, os motit charme ereptachv ; amne 
elol charne jomas simel oli os motit charne sivelachv pümti mert 
majd az egyiket gyűlölni fogja, de a' másikat szeretni; vagy az 
egyiknek (iránt) jó szivvel lesz, de a' másikat restelni fogja. 6, 24. 

elolt előbb, elsőben, kinsan vos elolt torem naerlach i tav sar 
asetme keressétek előbb isten országát és ő igaz dolgait (igazsá
gát). 6, 33. 

el-pal el fel; elpalt előtt. Joakim ponstesta Jechonijame i tav 
kacan olmiamanel elpalt Vavilonne Joakim nemzé Jechoniát és 
öccseit lakásuk (költözésök) előtt Babyloniába. 1, 11. — os Joan tav 
vatge jochnat elpalt lates de János ő közel jövése előtt monda. 3,14. 

elpalne elébe, hozzá, chun tatilen nak sajn torem elpalne ha 
viszed te ajándékodat isten élébe. 5, 23. toncuvt Jerusalim nepek-
cha$p charet i Farizejt Isus elpalne jomlitam látat akkor Jeruzsálem 
irástudóji és farizeusai Jézushoz lépvén mondják. 15, 1. 

elenpalt és eltenpalent előtted, toncuvt tav jejmti nag eltenpa-
lent jormant pupine susp akkor ő lesz te előtted mint halványba 
bízó (pogány). 18, 18. 

eltapalt előtte, hozzá, os chun tus Isus Kapemaumne, jomes 
tav eltapalne sat pank és midőn bement Jézus Kapernaumba, jőve 
ő hozzá egy százfej (százados). 8, 5. — sansi patem tav eltapalne 
térdre esvén ő előtte. 17, 14. — chun tav tus kvalne, tav eltdpalat 
laves Isus midőn ö bement a' házba, előtte (neki) monda Jézus. 
17, 25. 

elanpalt előttetek, najtet nan elanpalt ölem charet próféták, ti 
előttetek élt emberek. 

2* 
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elanelpalt és eltöpalanelt előttek. íatganel nanen sutetne i 
naeranel pochane am mosem, tonuchlachv tan elanelpalt i pupine 
suspet elvált visznek titeket az ítéletekbe és fejedelmeikhez én 
érettem, tanúságot tenni ő előttök és a' bálványba bizók (pogá
nyok) előtt. 10, 18. — pel'tachtes tan eltdpalanelt elváltózék ő előt
tök. 17, 2. 

él-ma túlsó, utolsó föld, idegen föld, messzeföld. tav jejs el
marni chontlachv Solomon amelet ő jött messze földről hallgatni Sa
lamon bölcsességét. 12, 42. 

el-ma cJiar idegen, utazó, el-ma chari olsem, i nan anem tv-
leslan utazó, úton járó voltam, 's ti engen befogadtatok. 25, 35. 
os kenés varem jovtset tonetel sul'-put varpnel ma, el-ma cholem cha-
ret captane kasel és tanácsot tevén vérének rajtuk (pénzeken) 
az agyag-fazékot csinálónak földjét, az idegen holtak temeté
sére. 27, 7. 

elaT előfelé, túl. tigil elal'pümtes Isus choltuchv tak chanctach-
tepetne, isfo tavane karech menuchv Ierusalimne ettől fogva kezde 
Jézus jelenteni ő tanítványainak, hogy neki kell menni Jeruzsá
lembe. 16, 21. 

el-k túlsó, elk torem túlsó világ, nan am jortehm jejm charet elk 
toremt, chun unti elemcholes püv tak sujp jalpen pasenetat, untine i 
nan kit-kujplov jalpen jpasent ti én velem jött emberek a' túlsó vi
lágban, midőn az ember hja a' maga dicsőséges szent székében 
fog ülni, tik is ültök tizenkét szent székben. 19. 28. — ton cho-
telt jejset tav palta saddukeit, chotcharet látat, isto at jejmti elk to
rem a' napon jövének ő hozzá szadduczeusok, kik mondják, hogy 
nem lesz túlsó világ. 22, 23. — chotcharne jejmti tav vanti elk to
remt kinek lesz az feleségül a' túlsó világban? 22, 28. •— ion mos 
elk toremt ati vant viget, ati chumiat mert a' túlsó világban se fele
séget nem vesznek, se férjhez nem mennek. 22, 30. 

(el el, eli első, el-poal el-fél). 
e l év. kétes ahichv Vifleemne i ton ma kitpalt socho apüvt kuni 

sir charet kit elnel i jolech, ton mos kitiles volchvetnel küídé ölni Bet
lehembe 's azon fölül két felén (környéken) való gyermekeket, a' 
két évnek férfi gyermekeit és alább, a' mint megkérdezte (volt) a 
bölcsektől. 2. 16. 

e l e m c h o l e s ember, elemcholes püv ember íija. ati ú-rúnel 
akve lilenag jejmti elemcholes nem kenyérből egyedül élővé lesz (él) 
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az ember. 4, 4. — chon chaúctian tocho elemchol esetnie a? ki ta
nítja így az embereket. 5, 19. — ton mos isto úogrimes ta elemcho-
leset sim azért mert megerősödött (keményedett) az emberek szive 
13, 15. — elemcholts püv chumle at chonti ölne ma az ember fija se
hogy sem talál lakó helyet. 8, 20. 

(elemkales, elmkals ember). 
e n t e p őv. ul vaján jot ati surú, ati alen} ati argen entepan 

keurne ne vegyetek vei (etek) se aranyat, se ezüstöt, se rezet övei
tekben. 10, 9. 

enteptalecht övedzik. Os ton Joán enteptalechtes úur entepel és 
azon János övedzett bőr övvel. 3, 4. 

(entep őv.) 
e í l a c h v kölcsönözni, nagnanel vovep charne majen, nagna-

nel eclachv úurep charnel ul tulen tőled kérő embernek adj, tőled 
kölcsönözni akarótól ne fordulj el. 5, 42, 

e s e r e m , eserm szemérem, szégyen, eszmélet. 
eseremtal esztelen, chon lavi: eseremtal, joreli chariletal tauine 

a' ki mondja: esztelen, méltó az olthatatlan tűzre.'5, 22. 
esermov szégyenkezik, tartózkodik, vos jolt tak püvci kétes tan 

paltanel latem: esermovet am püvemnel utoljára maga fiját ktildé 
hozzájok mondván: tartózkodnak én fiamtól. 21, 37. 

eseremt szégyenít, os farizeit kacelam, isto tav eseremtesan sad-
dukeitme achtkaset akvane *s a farizeusok látván, hogy ő megszé-
gyem'tötte a' szadduczeusokat, egybe gytilekezének. 22, 34. 

(eserm, esem szégyen, esmung, esming szégyenes). 
e s ö p gondolat, vélemény, dij. nag esepent chumle oli vélemé

nyedben hogy van, mit vélsz? 22, 17. — chumle nanesepantf mint 
(van) ti gondolatokban? mint látszik nektek? 18, 12. 21, 28. — 
nag tucsan ianme aku esepne man jortelov te állítod őket egy díjra 
mi velünk. 20, 12. 

esepl hasonlít valamit valamihez, vél, tart, aggódik, tisztel. 
chonne eseplilem am ta tochemme kihez hasonlítsam én e' nemzetsé
get? 11, 16. — tavamé eseplesanel úajti őtet tartották prófétának. 
14, 5. — os chun latov nelemcholesnelu, toncuvt pilov mirnel, ton 
mos isto socho eseplianel Joanme úajti és ha mondjuk: embertől, ak
kor félünk a' néptől, mert mind tartják Jánost prófétának. 21, 26. 
ul tustan nank simenaníel, nar techv i nar ajuchv, at úoulan eseplan, 
narel mastuchv ne aggódjatok sziveitekben mit enni 's mit inni, 
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se testeteket (ne) gondoljátok mivel ruházni. 6, 25. — os chajerag 
eseplianel anem, cholochme jocht asne chaúctananel cuvt és hijába 
tisztelnek engem, a' népet jutott dologra (emberi parancsra) ta
nítván. 15, 9. 

eáfch, eUk dics. os mir titme chontem pakses i eschestd toremme 
mipme ticuv va cholesetne de a' nép azt látván elcsudálkozék és 
dicsó'íté istent, adót annyi hatalmat az embereknek. 9, 8. 

eschene as dicséret, mantem nan aú moí atichun at lovntalsan 
chorent: apüvet tusnel i cakupetnel vareslen eschene asme ? de tik ed
dig soha nem olvastátok az Írásban: a' gyermekek szájából és a' 
csecsemőktől készítteted & dicséretet? 21, 16. 

eSchenkv dicsértet(ik). istobi eschenkvet tan cholesetne hogy dicsér
tessenek ők az emberek által. 6, 2. 

(estém dicsérek, esgilém dicsérem, esikatém dicsekedem). 
er 
erem átkozott, erem charet elátkozottak, menan ele amnanel, 

erem charet, charilatal tautne VaTptam charne asraine menjetek el 
tőlem, elátkozottak, az olthatatlan tűzbe, elkészítettbe az ördög 
által. 25, 41. toncuvt pümtes takvame erem úultuchv akkor kezde, 
magát átkozván, esküdözni. 26, 74. 

erilem átokkal kényszerítlek. Arkep laves tavane: erilem na-
gen lilén tor emel, latén manane, nag erén Christos, torem püvf a' 
fő pap monda neki: kérve kényszerítlek az élő istenre, mondd meg 
nekünk, te (vagy)-e Krisztus, isten fija ? 26, 63. 

erí kiáltás, ének. Tus eri gyászének, siralmas dal. 
erg énekel, man ergesov nan mosan Tus érit, i nan at Tu§san 

mi énekeltünk miattatok sír-énekeket, 's ti nem sírtatok. 11, 17. 
ergap kiáltó, suj ergap char mat, Val'ptan Vonch pojrecMne 

szó káltó aJ pusztában, készítsetek utat az úrnak. 3, 3. 
ergep kiáltó, os arkepet i nepekenet td amelet sunsem, chot-

charet tav vares, i ergep püvetme torem kvalt i latepetme: osanna 
Dávid püvne, jachteset de a' főpapok és könyvesek e' csudákat 
látván, mellyeket ő tett, 's a" kiáltó fiukat az egyházban, és mondó
ka t : -osianna Dávid fijának, megharaguvának. 21, 15. 

ergem kiáltván, énekelvén. Os atem elpalt i jejpalt jomem er-
gem lates 's a' nép előtte és utána jővén, kiáltván monda. 21, 9. 
— saris latam nagnane, aku td jej tochoch ergemand elpalt chu-
rum kes úultan, isto anem at chanctilen bizony mondom néked, ez 
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éítszaka, a' kakas szólása előtt, háromszor esküszöl, hogy engem 
nem ismersz. 26, 34. — i ergem méneset eleonskoj achne 's énekelvén 
ménének az Olaj-hegyre. 26, 30. 

(éri ének, ériem énekelek)} 

e r ér, kel), tetszik, szeret, akar. 
erén (kellesz) vájjon, nemde, talán, nag erén ton, chotchar 

jejchv úursen te-e az, ki jönni akartál? 11, 3. — nag namentel erén 
man najtechlesov te neveddel nemde mi jövendöltünk ? 7, 22. — 
sochen as mos erén taj eUmcholesne pali kcaUktachv tak netatel? min
den ok miatt vájjon szabad-e embernek elválnia maga nejétől (ne
jével). 19, 3. — dinarine erén latkaUen nag am jortelem egy dénár
ban nemde megegyeztél te én velem? 20, 13. — i jani tusne pa-
tem tananel sochen char pümtes kitilachv : am erén atim} pojrechsf 
's nagy szomorúságba esvén azoknak mindegyike kezde kérdezni: 
én talán nem, uram ? 26, 22. 

ertal szeretet nélkül, gyűlölt, jejmtine ertal sochen atemetne 
am namem mos lesztek gyülölt(ek) minden ember előtt én nevem 
miatt. 24, 9. 

er-k, er-ch} erech erő, akarat, hatalom, esudatétel; erket csu
dák, kas am pel erch jolpal elemcholes akár én is hatalom alatti em
ber (vagyok). 8, 9. majves amnane sochen erch ault i ma tarmelt ada
tott nekem minden hatalom az égben és a' földön. 28, 18. — timil 
erch ad ault olep nan jegnel ollyan akarat nincs égben levő atyátoknál. 
18,14. — chotchar vari am jegem erch a' ki megteszi én atyám aka
ratját. 7, 21. — tak jejmte nag erken semel mat chumle ault úgy lé
gyen te akaratod a' földön mint a' mennyben. 6, 10. —jemjte nag 
erken clwjtel legyen te akaratod szerint. 26, 42. 

erkel erőtet, tilt; gyakran jole-va], apüvetme taretan i ul er-
kelan tanme at jejchv am pochemne & gyermekeket eresszétek 's ne 
tiltsátok őket nem jönni én hozzám. 19, 14. — erkelesta tavamé 
Isus, i asrai kvales tavanel megdorgálá őt Jézus, 's az ördög ki-
mene belőle. 17, 18. — atemetne erkelovesi tin, istobi ul ciíga az 
emberek által eltiltanak (ketten), hogy ne sivítsanak. 20, 31. — 
kvalem jole erkelesan votetme i sarisme kelvén letiltá (lecsendesité) a* 
szeleket és a' tengert. 8, 26. — * jole erkeles taname pali latuchv és 
eltiltá őket megmondani. 12, 16. — os chanctach1 epet jole erkelesa-
nel tanme de a' tanítványok eltilták őket. 19, 13. 
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er-k er-ch szeretet,-akarat, tit am erptane piivem, chotchar 
keurt am sochen jomas erkem, tavam* chontlan ez én szeretett fiam, 
a' kiben minden jó akaratom, azt hallgassátok. 17, 5. 

erp szerető, szeretet, chotchar keurt tus ölne Tachnel i erp poj-
lachne charitita Tachne a' kiben az igétől való baj és & gazdagság 
szeretete eloltja az igét. 13, 22. — i TuV savmana jejpalt Sav cho-
les erp poli 's a' rosznak sokasodása után sok ember szeretete meg
hűl. 24, 12. 

erpt, erept szeret, ereptachv. chotchar erpti techv ajuchv a' ki 
szeret enni inni. at iajne erepiachv toremme i mammonme nem lehető 
szeretni istent és mammont. 6, 24. — erptalen sochen cholesme} chumle 
nakven erptikn szeress minden embert a' mint magadat szereted. 
22, 39. — ereptalen nak vat cholesen szeresd te felebarátodat. 5, 43. 
chotcharet erptat mir chalt chosguchv a' kik szeretnek & nép közt 
imádkozni. 6, 5. — ereptan nan targen nerep charetme7 ereptan na-
nen nerep charetme szeresd az ellened haragvókat, szeresd a' téged 
gyűlölőket. 5, 44. 

ereptane szerető, szeretett; szeretet, kedv. tit tenanki am erep-
tane püvem, chotchar keurt am erpem im ez az én szeretett fiam, ki
ben én szeretetem (van). 3, 17. — s'ariS t'at'f nag jomas erptanen 
tocho öles bizony atya, te jó kedved igy volt. 11, 26. 

ereptap szerető, mantem chun nan ereptachv pümtine nanen 
ereptap charetme, nevojp justelne nan urchatine mert ha tik szeretni 
fogjátok a' bennetek szeretőket, millyen jutalomra vártok. 5, 46. 

ermil tetszik. írod namen chotel cuvt jekves Irodiada a choloch 
elpalt, i ermiles Irodne Heródes neve napján tánczola Herodiada 
leánya &' nép előtt, és megtetszék Heródesnek, 14, 6. 

(éri kell, érne kellő, éreptém szeretek). 
e t est, estvei; etpala est felé. etpala tatveset tav pochane Sav 

sajttal est felé vitetek hozzá sok ördöngös. 8, 16. di luvine: jejmti 
jomas chotel, ton mos iítoaul kelpi oli estvei mondjátok: jó nap lesz, 
mert az ég veres. 16, 2. 

etm esteledik, os chuneimes tav unles kitkujplov chaúctachtepan 
jot és midőn esteledett, ő leüle tizenkét tanítványával. 26, 20. — 
chun etmes, lati koz'ain vinogradnikne midfn esteledett, mondja a' 
ezőlö kert ura, 20, 8. 

etlalt esteledik, et pala tav chaúctachtepan lakveset tav po
chane, lavset: ma tit tatel i tov etlal'es este felé ő tanítványai közele-
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dének ő hozzá, mondák: a' hely itt puszta, 's oda (reánk) elesteie 
dett, 14, 15. 

(ét iét estve). 

I . 

i és (orosz). 
£gO iga (orosz), vajelan amnanel igo nanknane vegyétek tő

lem az igát (az én igámat) magatokra. 11. 29. 
ini tövis, inget tövisek, achtat amne ati ininel vinograd szed

nek-e avagy nem, tövisről szőlőt. 7, 16. — to patesini-savne, i jani
meset inget i setesanel tavamé némelly esett tövis-bokorba 's meg
növekedtek a' tövisek és elfojták azt. 13, 7. 

(ini csipkebokor). 
in.il nyakba borul, ölel. i inilestá' tavamé 's megölelé őtet. 

26, 49. 
(aúil csókol). 
luki szolgáló leány, tav pochane jomlites aku inki ő hozzá 

lépé egy szolgáló leány 26} 69. 
(enke, enk-áj szolgáló, szolgáló leány). 
inra örök, mindég (in-ra ?). ion mos nag naerlachen i -van i 

sujn inra oli mert te országod, te hatalmad, te dicsőséged örökké 
való. 6, 13. —• chumle tuline nan inra olep tautnel hogy futtok tik 
az örökké való tüztöl ? 23, 33. — i menget titet inra muctachtuchv, 
os éaret inra olp pasen mane és mennek ezek örökké gyötrődni, 
de az igazak az örök fényes helyre. 25, 46. 

inra at nem mindég, sJ sochen lat ellentéte, jormit sochen lat 
ólat nan jortelan, os am inra at ohm szegények mindég vannak ve
letek, de én nem mindég vagyok. 26, 11. 

inra mos mindég, os pascha pojrem kaíel uí urp inra moí tare
tales aku polen charme de a5 pascha-ünnep miatt a5 város őrző min
dég elbocsátott egy fogoly embert. 27, 15. 

inra mos ul soha. os am latam nanane, inra mos ul úultan de 
én mondom nektek, soha se esküdjetek. 5, 34. — inra mos ul U-
lekun nag pulne soha ne nevekedjél bogyó által (soha ne nőjjön 
rajtad bogyó). 21, 19. 

i n a t nem, még nem (in-at?). nan pel os inat chaúcilan? os 
pel lúat chaúcilan, isto sochen tusne tune char meni kachrane i rastkati 
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tóul kvane ti mégsem értitek ? és nem is tudjátok, hogy minden a' 
szájba bemenő, a' hasba megyén, 's kivettetik onnan? 15, 16. 17. 
-— os pel inat erén chaúcilan i at numsilan at naAme i at soter cho-
lesme, i necuv tvpel nan achtsan, vájjon nem tudjátok-e 's nem emlé
keztük az öt kenyérre és öt ezer emberre, 's hány kassal tik gyűj
töttetek ? 16, 9. 

ÍC nén. chon pümti varuchv ault olp am jegem erch, ton am 
kaZem i icem i cukvem a' ki fogja tenni a' mennyben való atyám 
akaratját, az én öcsém, néném és anyám. 12, 49. —• i tav ican socho 
man chalovat erén? 's ő nénjei mind mi közöttünk nemde? 13, 56. 

ÍS ó, régi. chotchar nelti tok ochce-moletanel jalpel charme i is 
charme a' ki elő vészen kincséből új dolgot és ó dolgot. 13, 52. 

(jis idő, jising koros, idős). 
ÍSgen háború, szélvész, ratgen sarist votemles jani isgen ti-

Zuvne, isto kerep amertalves chumpetne hirtelen a' tengeren megsze-
lesedék nagy háború (támada nagy szélvész), annyira hogy a' hajó 
elmerítetett SL habok által. 8, 24. 

i i e m hőség, os sach isem nuvne carToves, i tarne at telemat 
mos toses de a' napfény hőségének nagysága által megégő 's gyö
kérbe nem növekedvén elszárada. 13, 6. 

(isém melegszem, isim melegség). 
i l t o hogy (orosz). 
i vo l t , vos ivolt utoljára, végre, míg (jolt helyett, mint elolt ?)• 

at chancestd tavamé chumle vos ivolt tav onces elöl püv taknane 
nem ismeré meg őt míg szülte a' maga első fiját. 1, 25. — sov 
lachves tan elandpalt, vos ivolt jochtes i tuncpes ton mat, chot öles 
apüv a' csillag mene élőttök, míg eljutott 's megállapodott ott, hol 
vala a' gyermek. 2, 9. — i piceles nilmen chotel i nilmen jej, vos 
ivolt techv jejmtes 's böjtele negyven nap és negyven é j , végre 
megéhezek. 4, 2. 

0. 
OJ tanács; oj varuchv tanácskozni. Farisejt kvane kvalem var-

set tav l'al'ta oj? matsir amelel choltilachv tavamé a* farizeusok ki
menvén, ellene tanácskozának, miképen megölni őt. 12, 14. — 
i oj varleset, vichv Isusme matsir amelel i aluchv 's tanácskozának, 
megfogni Jézust valamiképen és megölni. 26, 4. 
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ojg kiált, ojguchv. ojgi man jejtápalovt kiált mi utánunk. 15, 23. 
ojgem kiált, ontolovt cas chant ojgemes Isus sujnig tizenegyed 

órában felkiálta Jézus hangosan. 27, 46. — Os Isus motentag ojge-
mcvm sujnis lila chartes és Jézus másodszor kiáltván fel hangosan, 
lelkét kilehelé. 27, 50. 

oj lmat elalszik; lásd olm és ulem, idm álom. — chun zenich 
races, toncuvt socho ojlmatveset midőn a' vőlegény késett, akkor 
mindnyájan elalvának. 25, 5. 

(ajlmatém elalszom). 
Ojt 1. óid. — tav an ojtata tavamé az most oldja el, szabadítsa 

öt. 27, 43. — os chun ütme cholestd us urpf man jolentüov tavamé, i 
nanen polanel ojtilov 's ha ezt meghallotta a' város őrzője (tiszt
tartó), mi kérjük őt 's titeket a' bajból kiszabadítunk. 28, 14. 

ojt feslik, virágzik, chun tep kvales i ojtes, toncuvt niglepeset 
takenaket midőn az élet kikelt és virágzott (feslett, fejet eresztett), 
akkor megtetszék a' konkoly. 13, 26. 

ojtkan virág helye, rét? ojtkan pum a' rétnek (mezőnek) 
füve. os chun ojtkan pumme torem tocho masti, tóul kümen nanen, 
agtal charet 's ha a' rét füvét isten úgy öltözteti, mennél inkább 
benneteket, hitetlenek ? 6, 30. 

ojtacht oldódik, nar ojtilan semel mat, ton ojtachti i ault a' mit 
megoldotok a' földön, az oldódik az égben is. 16, 19. 

(ojt old, fizet; ojtel oldogat; fizet, kifog,- lu kot ojtelaus a' ló 
kifogatott.) 

ojp 
ojpen rossz, os chun ton Vach cholp ojpen 's midőn a' beszéd 

hallója rossz. 24, 48. — chumle tajne latuchv jomasme ojpenet ölne 
hogyan mondhattok jót, rosszak lévén ? 12, 34. 

och ok ? 
ochtal ártatlan, chuú nan chaschelan, nar onci keuH Vach: 

akilimne úuram ati pel jurne, tont at pümtnine luptachtuchv ochtal 
charet tari ha ti tudnátok, mit tart magában e' szó: könyörületet 
akarok 's nem áldozatot, akkor nem fognátok itélni ártatlanok 
ellen. 12, 7. 

OChersom világ vége, idő vége. — nesir pos nag jochtnen i 
ochersom jochtne elpalt jejmti millyen jel lesz a' te jötted és a világ 
végének jötte előtt ? 24, 3. — ochersom jochtne mos a' világ végéig. 
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28, 20. — ochersom jöchtne cuvt a' világ végének jöttekor. 13,40. 
urelane pos ochersom jochtne az aratás ideje a' világ végének jötte, 
13, 39. 

OCh£@ pénz (tör.), tit elemcholes, chotchar erpti techv ajuchv 
jurt ochce atpetne i krech varpetne ez ember, ki szeret enni inni a' 
pénz-szedőkkel és bűn-tevőkkel. 11, 19. -— íunstelan anem ochcel, 
chotcharel josech punine mutassatok nekem pénzt, a' mellyel adót 
fizettök. 22, 19. 

ochce-mol pénz-kincs ? puveltestcl tanane tak ochce-mola kezökbe 
adá nekik a' maga pénz-kincsét. 25, 14. — sochen ochce-mola tar-
melne tiistiüi tavamé minden pénz-kincsére állítja őt. 24, 41. chot
char nelti ochce-moletanel jalpel charme i is charme ki vesz elő kin
cséből újat és régit.. 13, 52. 

OChles kulcs (tör.), nagnane miganem aul naerlach ochseset 
néked adom a' mennyország kulcsait. 16, 19. 

OChI@r róka; ochseret oncat voncheset & rókák birnak göd
röket. 8, 20. 

(ohser róka. ohserjaut róka ij, azon íj, a' mellyel rókát lőnek). 
OChter zokogás, suj mimen cholves, Tus i jani ochter szó 

hangzott fent, sírás és nagy zokogás. 2, 18. 
©1 val (van), oluchv lenni, lakni. 1. magában való. ton mos 

Hnklam char tat kachretat oli jdlpen lilnei mert a5 mi az ő méhében 
született, az a'" szent lélektől van. 1, 20. — ölen tat, chun at latam 
nagnane légy ott, míg nem mondom neked. 2, 13. — chunde öles 
Noi choteltt cuvt mint volt Noe napjai-kor. 24, 37. — covUtes olvchv 
saris vate Kapsemaum vst kezde lakni a' tenger parijára (partján)^ 
Kapernaum városban. 4, 13. — tanel arine oleske tan char asrai-
nel ennél több ha volt, az az Ördögtől (van). 5, 37. 

2. mint segéd ige, a' mikor a' ke, che mondatkötő hozzásimul, 
sőt belé is olvad, choren palt chansem oli a? könyvben irva van. 
4, 4. — vajlen chansem oli mert irva van. 4, 10. — elnen latem oli: 
mot ne jot ni chajerlen hajdan mondatott: más nővel ne paráznál
kodjál. 5, 27. chun ton choteltt at multán olche, toncuvt atinar at 
chuTtni ha azon napok nem múlnának, akkor semmi se maradna. 
24, 22. — os nan chaúcilan, isto kvalen chum chaschrd olche, chot 
cast tulmrch jejv, ton at kujni de ti tudjátok, hogy a' házi ember 
(gazda) ha tudná, melly órában a' zsivány jő, az nem fekünnék le. 
24, 43. — chun Sodomne choltem olchanel nag keurent choltilalem 



SZÓTÁR. 29 

érhet, tav ölni an ta chotel mos ha Sodornának jelentek volna a' ben
ned jelengetett csudák, az volna még e' napig. 11, 23. 

olep, olp levő. pásti kvalt olep savetne fénylik a' házban levő 
soknak. 5, 15. — os aku jota amne jasmel zakonnel olp at muli de a 
törvénynek lévő egy jotája vagy pontocskája sem múlik el. 5, 18. 
nar nag sunsan kacen samt olep lichme mit nézed te az öcséd szemé
ben levő szálkát. 7. 3. lati tat olpetne: i tav öles Isus jot mondja az 
ott lévőknek; ez is volt Jézussal. 26, 71. 

ölne való, lévő, lakó. copeltachten jerte jovchstam cliarentel, 
aku §am clialt olnen mant l'oncht békülj meg hamar haragosoddal 
(ellenségeddel) egy szemközt léted alatt az úton (míg vele szem
közt vagy az úton). 5, 25. 

ölne ma lakó hely. elemcholes püv chumle at clionti ölne ma az 
ember fija sehogy nem talál lakó helyet. 8, 20. — am kvalem chos-
gene kvali lavekti, os nan tavamé vareslan ölne magi chorochsetne én 
házam imádkozó háznak mondatik, 's ti azt zsiványok lakó he
lyévé tettétek. 21, 13. 

ölne lat élet-idő, kor. ehun man jegenov ölne lat cuvt olnov ol-
che, ton cuvt tan kenesanel keurt at olnov, istobi sosucliv úajtet kelpme 
ha mi atyáink idejében éltünk volna, akkor tanácsukban nem 
volnánk (voltunk volna), hogy kiönteni a' próféták vérét. 23, 30. 

ohm volt, lévén, aku maieret urpetnel jochtset usne, latset ar-
kepetne scchen ölem asme némelyek az őrökből ménének a városba, 
mondának a' főpapoknak minden lett dolgot. 28, 11. aku olemetnel 
Isus jot kata naritam tak sirietame levetesfa egye a' Jézussal levők
nek kezét kinyújtván kardját rántá ki. 26, 51. 

olent van, marad, am lilém sak mos cargi; tit olentan i chos-
gan am jortelem én lelkem nagyon (nagyig) szomorú; itt legyetek 
's imádkozzatok velem. 26, 38. 

nlilal. ton ?nos isto ton lat jejmti jani nimtuj, ton vojp at olila-
les ma sonchemlam montel aú mos i jotel at jejmti mert akkor lesz 
nagy nyomorúság, a' millyen nem volt a' föld kezdetétől fogva 
mostanig, 's utóbb sem leszen. 24, 21. 

olm él, lakik, savét jejvet chotel pakepap i matp jurchetnel i 
olmiat Avraam, Isaak i Jákob jot aul naerlacht sokan jönnek a" 
napkelet és nyugot végeiről, 's laknak Ábrahám, Izsák és Jákob
bal a' mennyországban. 8, 11. ton elpalt atipel tin olmiesi akvane 
az előtt nem ők (kettenj éltek együtt. 1, 18. — i tov jochtem ohiies 
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vsue laveltane Nazaretne 's^-oda jővén lakék egy városba(n), Naza-
retnek nevezettben. 2, 23. — i juv tum olmiat tov és bemenvén 
laktak oda (ott). 12,45. 

olmiam lakás, költözés. Joakim ponstesta Jechonijame i tav ka-
8an olmiamanel elpalt Vavilonne Joachim nemzé Jechoniát és ö öcs-
cseit Babylonba való költözésök előtt. 1, 11. 

(ol van, olungve lenni). 
olm-el béke. ul numsan, iUo am jepem olmel tatem ma tar-

nelne; am jejsem ati olmel tatem os siri ne gondoljátok, hogy én 
jöttem békét hozván a' földre, én jöttem nem békét hozván, hanem 
kardot. 10, 34. 

o lm álom, alvás, 1. vlem. — os tav olm kujes és ö álmot (alva) 
feküdt. 8, 24. 

(ólom álom; pong jahtne úangra ohm kvjilém a' fej-vágó erős 
álmot fekszem). 

Onch szurok, onch put szurok-katlan, gyehenna, tori mos laj
tai chaíme rastelan onch putne azért a' méltatlan szolgát vessétek a' 
szurok-katlanba. 25, 30. 

One, oncuchv bir, van neki, szül; 1. os. tav onci kachrat jálpen 
lilnel ő visel méhében a' szent lélektől. 1, 18. — oncita püv, i nam-
tilen tavane nam lsus szüli fiát, s nevezed neki Jézus nevét. 1, 21. 
— nar onci keurt l'ach mit foglal benn a' beszéd ? — agtlachtine, 
isto am va oncam titme varuchv hiszitek-e, hogy van erőm azt 
tenni ? 9, 28. — nag at tajan oncuchv tdvame te nem birhatod őt 
(feleségül). 14, 4. 

(av'isi bir, van neki). 
onto- lov (ontol-lov) kiíencz. 
ontolovt kilenczed. chotit casnel jejnkem öles car lachve ontolovt 

cas mos hatod órától setét volt a' világon kilenczed óráig. 27, 45. 
ontolsat kilenczven; ontolsat ontolov kilenczven kilencz. tont 

s'aris latam nanane, cagti tav mosd ari'huv, ati pel ontolsat ontolov 
teplachttal charet mos akkor bizony mondom nektek, örül azon 
többet, mintsem a' kilenczven kilencz tévedetlenen. 18, 13. 

(antel-lu kilencz, antel-sat kilenczven.) 

OCÍ harag, kemény, durva. Mojsej nan simán oci ölne chojtel 
laves nanane kvaltktachv nank nenantel Mózes ti szíveitek kemény 
volta szerint mondta nektek elválni nejeitektől. 19, 8. — nurep oci 
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akaró harag? jövendő harag, chon lates nanane, isto nan tuline jejm-
tuchv nurep ocinel ki mondta nektek, hogy kerüljétek a' jövendő 
haragot ? 3, 7. 

oc háborodik, haragszik, tonme cholem naer írod oces i socho 
Jerusalim tav jot azt hallván Heródes fejedelem megháborodék 's 
egész Jeruzsálem ő vele. 2, 3. — toncuvt írod kacelam, isto tav pe-
ritoves vólchvetne, sak oces akkor Heródes látván, hogy megcsala
tott a' bölcsek által, nagyon megharagvek. 2, 16. ton naer tonme 
kecelam oces a fejedelem azt látván megharaguvék. 22, 7. 

(osti, uosti felindul, haragszik). 
OS és, de, hanem, meg. os Dávid püv Avraamne 's Dávid Áb

rahám fija. 1, 1. — os ton Joan onces masne és annak &' Jánosnak 
volt ruhája. 3, 4. — os Joan tav vatge jochtnat elpalt lates: amnane 
harech pernél puneltachtvclw nagnanel, nag os jejsen am pocJiemne 
's János ő közel jövése előtt monda: nekem kell megkeresztelködni 
tőled, te pedig jöttél én hozzám. 3, 14. — ati ríaímel akve lilenag 
jejmti elemcholes, os sochen lachnel, kvalepnel toreni tusnel nem ke
nyérrel egyedül él az ember, hanem minden igével, kelővel az 
isten szájából. 4, 4. 

ose mege. ose pel latam nanane meg is mondom nektek. 11, 
24. — sochen janimap, chotcharme ati pel aul jegem rovtestd, ose cho-
lili minden növevény, mellyet nem mennyei atyám vetett, meg
hal. 15, 13. 

osne meg-re, mégis, tav torem tari l'uV lati, osne tonuch ma-
nane harech I ő isten ellen rosszat szól (istent káromolja), mégis 
tanú kell nekünk ? 26, 65. 

(as és, még; 's). 
os íem bűn (gyümölcs), oslem varp büntevő. nar mos nan 

chaúctepan teg i aj oslem varpet i k?'eJcen charet jot minek ti taní
tótok eszik és iszik bűntevőkkel. 9, 11. — to char pates jomas ma 
tarmelne i teles oslem to char sat, to chotpen, os to kus latne némelly 
esett jó földre 's terme gyümölcsöt, némelly száz, némelly hatvan, 
némelly húsz annyit. 13, 8. 

Oslicá szamár (or). aku ton kant chontine negem oslicame leg
ott találtok egy oda kötött szamarat. 21, 2. 

OS juh. chotcharet jejvet nan paltan os chorel a' kik jőnek ti 
hozzátok juh-képpel. 7, 15. chumle urep pali urtgan osetme köziéinél 
mint az őr elosztja (választja) a' juhokat a' kosoktól. 25, 32. 
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(osjuh). 
OS szín, felszín. Petr kerepnel vojlem jomes vit osnel Péter a' 

hajóból kiszállván, a' viz szinén mene. 14, 29. 
(as szin, felszin). 
Őst vékony. 
oUnuv vékonyabb, jerte hvales, ton mos isto ma ostAuv öles 

hamar kelé, mert a' föld véknyabb vala. 13, 5. 
(oS vékony). 

03 1. onc, bir, tart, van neki. kas am pel erch jolpal elemcho-
les, os osgem jolempalt chont chumet akár én is hatalom alatti em
ber (vagyok) 'a birok magam alatt had embereket. 8, 9. ~ nan 
ehancilan, isto elemcholes oteret urat atemetme, i jani charet osganel 
tanme ti tudjátok, hogy az ember-fejedelmek tartanak embereket 
's nagyok birják őket. 20, 25. 

osp biró, a' kinek van, osp char biró ember, kinek van. 
ostal ki nem bir, ostal char kinek nincs, chun chon choli apüv 

ostal, toncuvt tav kacetane vicliv karech táv vantci ha ki meghal gyer
mek nélkül, akkor ő öccsének el kell venni a' feleségét. 22, 24. 
sochen osp charne mikti, i savmelachti, os ostal charnel vikti i ton, nar 
onces mindennek a' kinek van, adatik és megszaporíttatik, de a. 
nem bírótól (attól kinek nincs) elvétetik az is, a' mivel bír. 25, 29. 
— paT osp char cliontlachv tok chontle fület biró hallgatni (a' kinek 
füle van hallgatni) tehát hallja. 25, 30. vrch ostal os őrző nélküli 
juh. 9, 36. — tik hvane kvalentam cuvt tatves tav eltapalne asrai 
osp tus-nilemtal choles ők (ketten) kimenvén akkor hozaték eleibe 
ördögöt biró néma ember. 9, 32. 

oscht biratik. akilimlalen am püvem, tav jalpel jonchep pank 
oschti asrail könyörülj meg én fiamon, az új hold-kor az ördögtől 
biratik (az ördög leli). 17, 15. 

(ansi és asi bir; aástal és astal ki nem bir). 

Oroch (tör. arak) bor. at puntlalve jalpel oroch pes teremne 
nem öntetik új bor ó tömlőbe. 9, 17. 

vinograd oroch bor. tigil elöl at ajam vinograd oroch ton chotel 
mos, chot chotelt ajgem nan jortelan jalpel oroch amk jegem naerlacht 
mától fogva nem iszom bort azon napig, mely napon iszom veletek 
új bort atyám országában. 26, 29. 
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Ol'Kiel izei. misanel tavamé ajuchv uksusel voceremjot telitam, 
i ormelam ajuchv at tanchestd adának neki inni eczetet epevei ve
gyítette^ 's megizlelvén inni nem akará. 27, 34. 

oter fejedelem, elemcholes oteret urat atemetme az ember
ié iedélmek birnak embereket. 2ö; 25. — tav asrajtme ketgan asraj 
oter jolel ö az ördögöket kihajtja az öídög-fejedelem által. 9, 34. 

(ater úr, fejedelem). 
o v i é kezdet, tol as socho ovle agmetne e dolog mind kezdete 

a fájdalmaknak. 24, 8. — i ton jejpalt jejmti ovle 'B azután lesz 
kezdete. 24, 14. — os ovletat tocho at öles de eleinte (kezdetében) 
így nem volt. 19, 8. 

{ciul, aula kezdet). 
OVte dárda, fustély. jochtes Juda i tav jortelat sav atem siri i 

ovte katel jőve Juda és ő vele sok ember, kard és dárda kézzel 
(kezében). 26, 47. 

(aut, autd hegy, csúcs, dárda). 
obidit l (or.) sért, háborgat, simjurt, am nagen at obiditlilem 

szív-társ (barátom), én téged nem sértlek. 20, 13. — chosgan obi-
ditlap charet i nurelap charet mos imádkozzatok a' háborgatókért és 
üldözőkért. 5, 44. 

u. 
U, uj, uchv látni, tudni, chanctap, man úurov nagnanel uchv 

matsir pos tanító, mi akarunk tőled látni valami jelt. 12, 38. — 
istobi ul ujanel samel i ul cholanel paTel hogy ne lássanak szemmel, 
's ne halljanak füllel. 13, 15. •— man uslov tav sovd chotel pakepane 
palt mi látók ő csillagát a' napkelet felől. 2,2. — atichonne ullatan, 
nar nan usan senkinek ne mondjátok meg, a' mit láttatok. 17, 9. — 
toncuvt sov, chotcharme usanel tan chotel pakepane pali, lachvés tan 
elanelpalt akkor a' csillag, mellyet láttak volt ők napkeleten, méné 
ő előttök. 2, 9. — ton mos istobi tan nanen usanel azért hogy ők 
benneteket lássanak. 6, 1. 

une látó, látás, unanel elpalt látásuk előtt. 
um látott, látva, tav jurtán td aset um saknuv oceset ő társai e' 

dolgokat látván nagyon megindulának. 18, 31. — tonrne um tav 
ohaúctachtepan salileset azt látván ő tanítványai rósz néven vevék. 
26,8. — os nan tonme uman cuvt, pari at numsachtsan, istobi tavamé 
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agtuchv 's ti ezt látáatokkor (látván) nem tértetek meg azután, 
hogy neki hinni (kell). 21, 32. 

unkv láttatik, erptat mir chalt i paul-kant tuncpam chosguchv, 
istobi tan unJcvet cholesetne szeretnek a' nép közt és falu piaczon 
állva imádkozni, hogy láttassanak az emberek által. 6, 5. 

UJ vad, állat; uj-chul (vad-hal) vad; tiglesap ujchul szárnyas 
vad, madár. — ochseret oncat voncheset, í tiglesap ujchuletpiset a' ró
kák vallanak gödröket és a' madarak fészkeket. 8, 20. 

u j l időt és okot kifejező viszonyszó. achnel jolaT vojlenanel ujl 
erkelesan tanme Isas a' hegyről lefelé mentőkben (mentők után?) 
eltiltá őket Jézus (megtiltá nekik Jézus). 17, 9. — os Isus Galilejs-
koj saris vaii jomentanat ujl chotsa kit jegepüvincagme de Jézus a' 
galileai tengerhez menvén talála két atyafiat. 4, 18. —• tav jormant 
vü charet, chotcharet posert unlenanel ujl vovat tank jurtanel o (ollyan) 
mint a gyerekek, kik a vásáron ülvén (ülésökkor) híjják társaikat. 
11, 16. — naer tusne pates, os úul asa mos i aj jortet ölne ujl laves 
michv tavam a' király szomorúságba esek (elbúsúla), de esküjeért 
's vendégei (ott) volta miatt megparancsolá adni neki. 14, 9. 

u k s u s (or.) eczet. misanel tavamé ajuchv uksusel vocerem jot 
telitam adának neki inni ecztet, epével végy ültet. 27, 34. 

ul ne. ul pilen vichv nak vanten Mariamé ne félj venni magad 
feleségedet (feleségét) Máriát. 1, 20. — elnen chansem oli: ul alen 
hajdan írva van: ne ölj. 5, 21. 

(ul ne). 
ulem. álom (ölem), kincem ulemnel Josif vares tocho fölser

kenvén az álomból József tőn így. 1, 24. —- am an sav muctacht-
sem ulmem patet tav mos én íme sokat szenvedtem álmomban ő 
miatta. 27, 19. 

ulmiacht álomban megjelen, chun tav focho numses, toncuvt 
angel toremnel ulmiachtes tavane midőn ő így gondolkodnék, akkor 
isten angyala megjelenek neki álomban. 1, 20. — angel toremnel 
ulmiachtes Josifne isten angyala álomban megjelenek József
nek. 2, 13. 

(ulm, ulom, ulum álom). 
Illeni öltő, ruha. os nar sunsuchv nan jahan % mantem tinen 

ulemtel maskatem cholesmef tinen masne osp charet ólat naer kvalt és 
mit nézni mentetek ti ? talán becses öltőkkel ruházott embert ? be
cses ruhát bírók fejedelem házában vannak. 11, 8. 
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l i n k v e t láttatnak, 1. u, uchv látni, tudni. 
unl ül. chun tav unles sut varne matat midőn ül vala az itélő 

helyén (székén). 27, 19. — menan paulne, chotchar unli nin elte-
palant menjetek a' faluba, melly ül (van) ti előttetek. 21, 2. 

unlep ülő. tóul jomem lsus chontes attech atne mat unlep cholesme 
onnan menvén Jézus talála a' vámszedő helyen egy ülő embert. 9,9. 
— i tat choltchatsi tanané Mojsej i Ilija tav jortelat unlepag '& ott 
megtetszenek nékiek Mózes és Ilyes ö' vele ülők. 17, 3. 

unlep jejv ülő fa, szék. Mojsej unlep jejvne utset nepekenet i Fa
risejt Mózes székébe ültek az írástudók és farizeusok. 23, 2. 

unlem ült, ülve. tat hit samtal Vonch jatt unlem pümtset ojguchv 
ott két vak az út közepén ülvén kezde kiáltani. 20, 30. 

(unlém ülök). 

uns, unsuchv általmenni, visszamenni, chun unées tav sqris 
alem palne midőn általment ő a' tenger bal felére. 8, 28. — laves 
chanctachtepetne unhichv mot palne meghagyá &' tanítványoknak 
általmenni a' másik oldalra. 8, 18. 

pari unsuchv visszafordulni, toncuvt tav tus kerepne, i pari 
unsemjochtes tak uleiane akkor ő bémene &' hajóba *s visszafordul
ván juta ő városába. 9, 1. — úulme ul unéalen az esküt át ne lépd, 
ne szegd meg. 5, 33. 

u n t , untuchv ülni, ültetni, chun unti elemcholes püv tak sujp 
jalpen pasenetat, untine i nan ha ül az emberfija a' maga dicső szent 
székén, tik is ültök. 19, 28. — chun untes} toncuvt lakveseset tav 
pochane chaúctachtepet midőn leült, akkor jövének ő hozzá a' tanít
ványok. 5, 1. — aku ton chojpel erptat mulgel untuchv ajne kvalt 
azonképen szeretnek főhelyen ülni az ívóházban (vendégségben). 
23, 6. — ta Jcav tarmelt am untilem amk torem kvalem e' kövön épí
tem én az én egyházamat. 16, 18. 

untem ült, ülve. jole uníem ursanel tavamé tat leülvén őrzék őt 
ott, 27, 36. 

untkat ül, leül. i achne kvalem tav untkates és egy hegyre föl
menvén ö leüle. 15, 29. 

(untém ülök, ültetek). 
UCÍnt lát, tapasztal, i mir paksam lates: atichun tit at ucin-

toves Izrailt 's a' nép elálmélkodván monda: soha ez nem láttatott 
Izraelben. 9, 33. 

3* 
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vcintal néz. i nag jegén uc'mtalep tulmechag cliosgenen, justitd 
nagen sam chalt 's te atyád nézvén titokban imádságodat, megjutal
maz téged szemközt (nyilván). 6, 6. 

l i s t a i elviselhetetlen, negsat tarviten i ustal chutet i puhtlat 
choles vojnet tarmelne kötöznek nehéz és elviselhetetlen terhet 'a 
teszik az emberek vállaira. 23, 4. 

US város, uset városok, i tov jochtem olmies ülne, laveltane 
Nazaretne 's oda menvén lakott városban, Nazaretnek nevezettben. 
2, 23. — ton usme tautel teltestd a' várost tűzzel megégeté. 22, 7. — 
pari unSem jochtes tak ufotane visszatérvén juta maga városába. 9,1. 
— sunstian tavane £ar lachve olep vht mutatá neki &' világban lévő 
városokat. 4, 8. 

(uos város). 
I isem irigység, vajlen tav chaAcestá, Uto misanel tavamé uíma-

nel pdtet mert tudta, hogy irígységökből adták által. 27, 18. 
usmen irigy, amne ton mos nag lamen uimen, iMo amjomas 

ölem vagy azért te szemed irigy, hogy én jÖ vagyok ? 20, 15. 
(«l; uo§ harag, ulmém haragszom, indulok). 
u r , vruchv várni, nag erén ton, chotchar jejchv áursen, amne 

mot char manane vruchv karech? te vájjon az, kijönni akartál, vagy 
mást kell nekünk várni ? 11, 3. —- naer, morSe uren, i íocho teletilem 
nagnane uram, keveset várj, 's mindent megfizetek neked. 18, 26. 

urchat várakozik, morfa urchaten, i íoeho teletilem nagnane 
keveset várakozzál 's mindent megfizetek néked. 18, 29. — man-
tem chun nan ereptachv pümtine nanen ereptap charetme, nevojp jus-
telne nan urchatinef hanem ha ti szeretni fogjátok a' benneteket 
szeretőket, millyen jutalmat vártok ? 5, 46. 

u r , vruchv őrizni, tartani, vigyázni, torém uri, tói as nagnane 
atjejmte, pojrechí isten őrizz, e' dolog neked ne történjék, uram. 
16, 22. — uren manov asrajnel őrizz minket az ördögtől. 6, 13. — 
chun úuran tuchv jalpen chotelnef uren zakonet ha akarsz bemenni az 
örök ^életbe, tartsd meg a' törvényeket. 19, 17. — elemcholes oteret 
urat atemetme, i jcini charet olganel tanme ember-fejedelmek hatal
muk alatt tartanak embereket 's a' nagyok bírják őket. 20, 28. — 
vajlen nagnanel kvali pank, chotchar urita am mirem Israilme mert 
belőled jő ki fejedelem, ki őrzi én népemet Izraelt. 2, 6. — popét 
torem kvalt subote cliotelt at urganel suhotame a' papok az egyházban 
szombatnapon nem tartják a' szombatot. 12, 5 -— ton latnel ures 
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tajpen lat tavamé michv azon időtől fogva lese (vára) alkalmatos 
időt őt eladni. 26, 16. — jole untem ursanel tavamé tat leülvén őrzék 
őt ott. 27, 36. 

urp, urep őrző. urpme alilem % lachve menat oset az őrt meg
ölöm '& széllyelmennek a' juhok. 26, 31. 

tt$ urp parik a' várost őrző fej, főember, tiszttartó. 
kval urp házőrző, felügyelő, lati koz'ain vinogradnikne tak kval 

vrpetane mond a' szőlőkert ura a' maga ház-felügyelőjének. 20, 8. 
urep char őrző. urep charet chajtemleset i uíne jochtem latsanel 

pali sajttalefme az őrzők elfutának s a' városba jutván feljelenték 
az ördöngösöket. 8, 33. — ul mimkun iurma urepne ne adassál át a' 
tömlöcz-őrnek. 5, 25. 

wrecTi őrző, őr. os cholesta lsus, isto Joan majves urechetne, menés 
Galilejne de hallá Jézus, hogy János a' fogságba adatott, elmene 
Galileába. 4, 12. 

urchat és urkat őrizkedik, vigyáz, urchatan michv torem mos 
choloch íom chalt őrízködjetek adni alamizsnát a' nép szeme előtt. 
6, 1. — nar mos at urchatsan aku cas cuv am jortelem miért nem 
vigyáztok egy óráig énvelem. 26, 40. — urkatan chajer úajtetnel, 
chotcharet jejvet nan paltan os chorel őrízködjetek a' hamis próféták
tól, kik jönnek hozzátok juh-alakban. 7, 16. 

urecht őriztetik, chocatiluv ton manel jani pures ane urechtes 
messzibb azon helytől egy nagy disznó nyáj őriztetik vala. 8 ; 30. 

(urem várok, őrzök; urne kum őrző ember, nyájőrző; nme váró, 
őrző; hely, a' hol a* bálványokat tartják). 

urel vág, arat. urelan, chot at rovtsen, i achtan, chot at migle-
sen aratsz, a' hol nem vetettél, és gyűjtesz, a' hol nem szórtál. 25,24. 
— lunlpan tiglelap vjtne, tan at rovtát, at urelat nézzetek a' mada
rakra, azok nem vetnek, nem aratnak. 6, 26. 

urelane arató, aratás, chul'teptan akvat janimachv urelanel mos 
hagyjátok együtt nőni aratásokig. 13, 30. 

urelap arató, urlech íav, os urelap morcé az aratás sok, de az 
arató kevés. 9, 37. 

urelap char arató ember, ton&uvt am latam urelap charetne 
akkor én mondom az aratóknak. 13, 30. 

urlech gyümölcs, aratás ? tatán jomas urlech VaTptam asnel hoz
zátok jó gyümölcsét a' megújulásnak, megtérésnek. 3, 8. — man-
tem nan numtanne páti, iíto jejv jomaske, tont i urlechaia jomas; man-
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tem os tav TuT, toncuvt i tav urlechata TuT ; ton mos jejv chaschti urlech-
nel tehát jusson eszetekbe, hogy ha a' fájó, akkor gyümölcse is 
j ó ; ha pedig rósz, akkor ő gyümölcse is rósz; mert a' fa ismertetik 
meg a'gyümölcsről. 12, 33. •— chotchar pümfat michv urlechettavane 
kik fognak neki adni gyümölcsököt. 21. 41 . — sochen jomas jejvnel 
teli jomas urlech, os TuT jejvnel teli TuT urlech minden jó fáról lesz jó 
gyümölcs, de rósz fáról lesz rósz gyümölcs. 7, 17. 

urlechtal gyümölcstelen, erp pojlachne charitita Tachme, i tav 
jejmti urlechtal a' gazdagság szeretete eloltja a' szót, 'a az lesz gyü
mölcstelen. 13, 22. 

urt osztály, rész. 
lovt urt tized rész, tized, migne lovt urtme matanel, anisnel i tmi-

nanel adtok tizedet mentából, anisz-kaporból és köményből. 23, 23. 
urt, urtuchv osztani, tocho mos ta vaj jani tinel ele pertnove, os 

ton ochce jormitne urtnove úgy ez olaj nagy árért adatnék el és a5 

pénz a' szegényeknek kiosztatnék. 26, 9. 
pali urtuchv felosztani, elválasztani, i urtgan tanme moten mo-

tennel tocho, chumle urep pali urtgan osetme kozletnel és elosztja őket 
egyiket a' másiktól úgy, mint az őrző elválasztja a'juhokat a' ba
koktól. 25, 32. 

urtchat osztakodik, oszlik, chun asraj asrajme jachstita, toncuvt 
tav urtchates tak jortelat ha az ördögöt ördög hajtja ki, akkor meg
hasonlott magával. 12, 26. — urtchatem megoszlott, meghasonlott. 

urtchatep oszló, sochen naerlach tak úute pali urtchatep, tatlane 
jejmti, i sochen us amne kval tak úute urtchatep pusne at unli minden 
ország, magában meghasonló, pusztává lesz, 's minden város avagy 
ház, magában meghasonló, épségben nem marad. 12, 25. 

l l t (unt) ül, ültet, ton lat jejset sav attech atpet i kreken charet 
i utset Isusjot akkor jövének (jőve) sok vámszedő és bűnös ember, 
's ülének le Jézussal. 9, 10. — joltilem numten sajtén chumi, chot
char utesta tak kvalá kav tarmelt méltatom okos eszes embernek, 
a' ki ültette (építette) ő házát kövön. 7, 24. 

ütem ültetett, építtetett, kval at rágetes, ton mos isto ütem öles 
kav tarmelt a' ház nem rogyott le, mert hogy építve volt kö
vön. 1, 25. 

utel ültetget. chun jochíi ton jejvet utelam chum, nar vari ton 
vinograd varpet jot midőn eljö a' fákat ültetett ember, mit tesz 
(majd) a' szőlőmívesekkel ? 21, 40. 
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ideied ültetget, tesz. pelemtam camme at utelalganel tavamé ane 
jolpalne meggyújtott gyertyát, nem teszik azt tál alá. 5, 15. 

K. 
k a c h e r has, méh. tav onci kachrat jalpen lilnel ő bír a' méhé

ben a' szent lélektől. 1, 18. — ul fiiért vichv nak vanten Mariamé; 
ton mos cinklam char tav kachretat oli jalpen lilnel ne félj venni te 
feleségedet Máriát, mert a született valami ö méhében a' szent 
lélektől van. 1, 20. — sochen tusne tune char meni kachrane minden 
a' szájba bemenő, a' hasba megyén be. 15, 17. 

(kahr, kuhr has, méh). 
kai? 
kalen ép, igenes, kellő, i pümtes rakuchv i vit kvales i pische-

meset votet, i tareteset kalen ton kvalne, i tav at rdgetes, ton mos isto 
ütem öles kav tarmelt 's kezde eső esni, 's a' víz kikele 's megindulá-
nak a' szelek 's bocsátkozának igenest a' háznak, 's az nem omla 
le, mert ültetve volt kőre. 7, 25. — ton mos tit kalen ton, chotcharme 
choren laveltitd azért ez épen az, a'kit az írás mond. 11, 10. — kalen 
ton ront jomites Isus rovtem tepkanet Tachve subote chotelt épen azon 
időben mene Jézus vetett földeken által szombat napon. 12, 1. •— 
ton mos am tanane kalen at latam azért én nekik igenest (példa
beszéd nélkül) nem szólok. 13, 13. — os nurmeltachtem tonet rovtem 
kalen asraj '& az ellenség, azokat vető, ('s az azokat vető ellenség) 
az ördög. 13, 39. — td Tul'varp charetme terén acelnemigan i utelam 
vinogradnihne migtd mot vinograd varpetne, chotchar pümtat michv 
urlechet tavane kalen látat a' rósz munkásokat nemde halálba adja, 
ültetett szőlejét pedig adja más szölőmíveseknek, kik a' gyümöl
csöt neki kellő időben fogják megadni. 21, 41. — kav, chotcharme 
rastsanel varp charet, kalen ton jejmtes sam panki a' kő, mellyet elve
tettek a' munkások, építők, épen az lett szegelet fejévé. 21, 42. 

kalen aku tocho ép' azonképen. kalen aku tocho i kit talont vim 
chontes mot kitag ép' azonképen a' két talentumot vett ember talált 
(szerzett) más kettőt. 25, 17. 

k a l e m t kérd. toucuvt írod kalemles tanoméi, chun negles sov 
akkor Heródes kérdé tőlök, mikor látszott meg a' csillag. 2, 7, 
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kalemtel kérdez, menan i lani kalemtelan püvme menjetek 's 
szorgalmasan kérdezzétek a' fiút. 2, 8. -

k a l t k a í e m (1. kval, he alt, kvaltkt) emelkedett. Inag, Kaper-
uaum, kaltkatem aid mos, patgen jol naerlachne 's te, Kapernaum, 
emelkedvén az égig, leesel az al-országba (pokolba). 11, 23. 

k a n , (chan) hely, köz, tér, mező. aul naerlach jorti rovtep 
cholesne jomas tajm tak kanetat a' mennyország hasonlít vető ember
hez jó magot a' mezejére. 13, 24. — i méneset to tak kanetane, os to 
vatelane matetane 's elmenének ki a' maga mezejére, ki meg vásár
helyére. 22, 5. — i kanne jochtem laveltane Gfolgofa, nar chaschti 
lobnoj mane •$ eljutván, Golgothának nevezett helyre, mi koponya 
helyet jelent. 27, 33. 

paul-kan falu köze, tere. chotcharet erptat mir chalt % paulkant 
tuncpam chosguchv kik szeretnek a' nép közt és a' falu téren meg
állapodván imádkozni. 6, 5. 

tep-kan gabonaföld, rovtem tepkan vetett gabonaföld. 12 ,1 . 
— jolentelan tep-kan pankme istobi ketsan urelap ckaretme tak kane
tane kérjétek meg a' gabonaföld urát, hogy küldjön aratókat meze
jére. 9, 38. 

ton kant azon helyen, azonnal, ottan, i smokovice aku ton kant 
toses 's a' fügefa azonnal, ottan, megszárada. 21, 19. — menan 
paul i aku ton kant chontine negem oslicame menjetek a' faluba, 'B 
legott találtok egy oda kötött szamarat. 21, 2. 

ma-kan föld tere, kereksége. joncJii aul i ma-kan, os akujota 
zakonnel olp at muli fordul (elfogy) az ég és a' föld, de a' törvény
ből való egy jota sem múlik. 5, 18. -— rovtem char jomas ma-kant 
chaschti chontlnp Tachme SL jó földben elvetett mag jelenti a' szó 
hallgatóját. 13, 23. 

(ka •> valaminek tere, helye). 

k&C öcs. necuv. kes umnane karecli taretachv amk kacemne 
hányszor keli nekem megbocsátani öcsémnek? 18, 21. —• os Jsus 
cliotsa kit jegepüvinca gme, Simonme laceltemme Pefr i Andrejme tav 
kacame és Jézus taíála két atyafiat, Simont, nevezettet Péternek, 'a 
Andrást ő öccsét 4, 18. — tav kaZetane vichv karechv tav vanta 
öccsének el kell vennie ő feleségét. 22, 24. — Jakov ponstestci Ju-
dame i tav kacan Jákob nemzé Judát és ő öccseit. 1, 2. 

(kas} kasi öcs). 
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k a c e l lát, hall, tud. írod kacelam, isto tav peritoves volchvetne, 
sah oces Heródes látván, hogy ő megcsalatott a' bölcsek által, na
gyon megharagvék. 2, 16. — os Isus tonme kacelam tanane laves 
'a Jézus azt hallván nekik monda. 9, 12. — os Joan turmat kacelam 
Kristos varne aset, kétes kit char tak chaúctachtepetnel 's János a' fog
ságban hallván Krisztus tetteit, külde kettőt a'tanítványaiból. 11,2. 

kacelankv tudatik, láttatik, atinar ati jole captam, istohi pali 
ul pate, i tujtem, istohi ul kacelankve semmi nincs elrejtve, hogy föl 
ne tessék, 's eltitkolva, hogy meg ne tudassék. 10, 26. 

(kasán tudok). 
k a i kedv; kasel kedvvel, kedvért, végett; nézve-rá. am 

pernél punganem nanen vitel nultenkvane kasel én megkerestellek 
titeket vízzel, megtéréstök végett. 3, 11. — tauli chaúctachtep kasel, 
istohi tav öles chumle tav chanciapá, i chus kasel, istohi tav öles chumlé 
tav pojera elég a' tanítványra nézve, hogy ollyan mint ő tanítója, 
'& & szolgára nézve, hogy ollyan mint ő ura. 10, 25. — man sochen 
lat úaúov majalen ta chotel kasel mi mindenkori kenyerünket add 
meg e' napra. 6, 11. •— titit amkelpem jdlpen zakonnel sav mos sosch-
tam, kreket chuTteptane kasel ez az én vérem, az új törvényé, sokakért 
kiontott (vérem), a' bűnök megbocsátására. 26, 28. — nan nar mos 
pel'tilan torem lavem asme nanh tasteran kasel ti miért változtatjátok 
meg az isten törvényét &' ti rendeléstök miatt? 15, 3. 

kas magában is, de más szóval is: akár. kas am pel erchjolpal 
elemeholes akár én is hatalom alatti ember (vagyok). 8, 9. — chot-
char kas vis sochen tajmnel a' melly akár legkisebb is minden mag 
közt. 13, 32. — naer lavi tanane pari: saris latam nanane, kas nan 
varsán titme aku vis charne am ta kacanemnel, aku ton amnane var
sán & fejedelem mondja nekik viszont: bizony mondom nektek? 
akár ti tettétek azt egy kicsinynek az én öcséim közöl, ugyanazt 
nekem tettétek. 25, 40. — chon nanel tustem janimachv úuri kaspel 
aku lokotne ki közöletek aggódva növekedni kivan akár egy 
réfre?6, 27. 

kas chon akárki, kas chon taj puhnelaptuchv óuhoiat akárkinek 
szabad-e gyógyítani szombaton'? 12, 10. 

kas chot akárhol, menam amjejtepalent, kas chote ménen megyek 
én utánad, akár hová mégy. 8, 19. 

kas nar akármi, laves michv tavam kas nar kisme monda, igére, 
adni neki, akármit kér is. 14, 7. 
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ka$ nevojp akármiilyen, kas nevojp usne amne paulne nan tuvne, 
kalemtan, chon tav keurt jomas akármillyen városba vagy faluba ti 
bementek, kérdezzétek, ki abban jó. 10, 11. 

(kas kedv, öröm; kastól kedvetlen, örömtelen). 
kaspel , emelködik, magasztalódik. ton mos istokaspelap char 

cholchag páti, os jolchag olp char nonchal'pati azért a' magasztalodé 
ember alább esik, 's az alázatos ember fölfelé esik. 23, 12. 

(kasém felhúzok). 
k a r e c h kell. karech jejmti kellő lesz. nar karech jejmti, am 

miglem nanane mi kellő lesz, én adom nektek. 20, 4. 
karech öles kellett, at erén karech öles i nagnane taretachv nak 

jurten vájjon nem kellott-e neked is elengedni magad társának? 
18,33. 

karechl szükségei, kell. nar karechline, vajelan a' mi nektek 
kell, elveszitek. 20, 7. — tci chari karechlova pojrechsne e' kettő kellő 
az úrnak. 21, 3. — tonme socho chaúcita nan ault olep jegan, isto 
nan tanmé socho karechlilan azt mind tudja ti mennyei atyátok, 
hogy ti azokat mind szükséglitek. 6, 32. — ati pel pus charet ka-
rechlat lekarme nem is egészségesek szükségeinek orvost. 9, 12. 

karechlap kellő, chun nan niirine chaúcuchv, tav Ilija, karechlap 
jochtuchv ha ti tudni akarjátok, ez Illyés, a' jönni kellő. 11, 14. 

k a t kéz. chortep tav katat szóró lapát az ő kezében. 3, 12. — 
vistá tavamé katanel vévé őt kezével. 8, 15. 

pal kat félkéz. i tustian osetme jomas pal kat éupel, os kozletme 
alniech palne és állatja a'juhokat jobb félkeze felől, de a'kosokat 
balra. 2ő, 33. — i jaltes kata mot pal kat chojtel 's egészségessé lőn 
a' keze a' másik félkeze módjára. 12, 13. 

katp kezű. tosem katp megszáradott kezű. tat öles tosem katp 
choles ott volt megszáradt kezű ember. 12, 10. 

kattal kezetlen. 
katpal félkezű. jomasúuv nagnane tuchv lilne lajlpali amne 

katpali jobb neked bemenni az életbe féllábunak vagy félkezü-
nek. 18, 8. 

{kát kéz). 
k & p t e r galamb. Joan chontesta lil toremnel vojlantem jormant 

kapter sochti tav tarmeletane János látá Isten lelkét leszállót mint 
galamb igenesen ő reája. 3, 16. — tont jejmtan amelenag pupichur 
chojtel i sovti akti ton kapteret azért legyetek okossá kigyó módjával, 
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5s szelíddé mint a galambok. 10, 16. — i cholitesan vatelap chumet 
pasenetme i kapter pertepet unlep jejvetme 's felfordítá a' kereskedő 
emberek asztalait (padjait) '& a' galamb-árusok ülb' fáit (székeit). 
21, 12. 

k a v kő, köv. vata jochti torem ta kavetnel pel püvet pel'lachv 
Avraamne ereje van istennek e' kövekből is fiakat támasztani Áb
rahámnak. 3, 9. — nag Petr, i ta kav tarmelt am untilem amk torem 
kvalem, i jol naer av jolchag at pattíta tonme te Péter, 's e' kövön 
építem magam egyházát, 's az alsó fejedelem kapuja le nem ejti 
azt. 16, 18. > 

kaven köves; kaven ma köves föld. to pates kaven mane, chot 
sernél ma öles morcé némelly esett köves földbe, a' hol a' fekete föld 
kevés volt. 13, 5. 

k a v e m sereg, toncuvt us urp Pilat chont chumet Isusme vim 
us sut kvalne, achtves chont kavem socho akkor a' városi őr Pilátus 
hadi emberei Jézust a' város itélŐbázába vivén, egybegyűlő a' had
sereg egészen. 27, 27. 

kauiel ' t gyenge, alázatos, zsenge, am sovt i kamel't simp ölem 
én ezelíd és alázatos szivü vagyok. 11, 29. — chun tav niran jejm 
telteset kamel'tag midőn ő veszeji lettek zsengévé. 24, 32. 

(Icamiit lágy). 
k e , che ha, az illető szóhoz ragad, sőt belé is olvad az igébe. 

— i torem kvalne at chontemleske, toncuvt tav jejmti nag eltenpalent 
jormant pupine susp 's az egyházra ha nem hallgat, akkor ő lesz 
előtted mint halványba bízó (pogány). 18, 18. — tocho varsánké, 
jejmtine püvi auU olep jeganne úgy ha tettetek, lesztek fijaivá a' 
mennyei atyátoknak. 5, 45. — untén am jomaske palemne ülj én 
jobb oldalomra. 22, 44. — varat jani poset, ton mos istobi retachv, 
tajeske, i periam charetme csinálnak nagy jeleket, azért hogy meg
csalni (megcsalják), ha lehet, a' választottakat is. 24, 24. — chun 
man jegenov ölne lat cuvt olnov olche, toncuvt tan kenesanel keurt at 
olnov ha mi atyáink idejében lettünk volna, akkor tanácsukban 
nem volnánk (voltunk volna). 23, 30. — chun Tirt i Sidont choltem 
olchanel nanane choltilalem erket, tont chotcatúuv tan jochtnat toremne 
ha Tyrusban és Szidonban jelentek volna a' nektek jelentgetett 
csudák, akkor régen jönnének (jöttek volna) az istenhez (megtér
tek volna). 11, 21. 
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(ke ha, p. o. vit-kuling'mát töke, vitkul cilne jdniti janutnes ha
las helyen ha ő (volna), halat fogó nagyra nőtt meg (annyira meg
nőtt, hogy halat foghatna). 

k e u r bél, ben, 1. kacher, kaher, kaher, kuhr szót. keurt ban, 
ben. tan keneíanel keurt at olnov ü tanácsokban nem volnánk. 23, 30. 

keur ne belé, ban, ben. ul vaján jot ati sufn, ati alen, ati argen 
entepan keurne ne vegyetek vei (magatokkal) se aranyat, se ezüstöt? 
se rezet öveitekbelé (ben). 10, 9. 

keurnel belől, ból. i achtem íocho arkepet i népek chaípet mir 
keurnel kitiles tananel és egybegyűjtvén minden főpapot és könyv
tudókat (tudósokat) a' népből, kérdeze tőlök. 2, 4. 

Fölveszi a' birtokos ragokat: keurem, keuren, keurci és keuretd 
bennem, benned, benne, chun keurent olep pas jejpes ha a' benned 
való világosság sötét. 6, 23. — i tonEuvt lates tav tak keuretat *s ak
kor monda ő magában. 9, 21. — tav keurat asraj ö benne ördög 
van. 11, 18. 

keuran beletek; nan keurant bennetek, nan jegan lilpümti 
latuchv nan keurant ti atyátok lelke fog szólni ti bennetek. .10, 20. 

keurenan beleitek; nan keurenant ti belsőitekben, nan pel kva-
nel cholesetne susnan cuvt íaret ölne, os keurenant licemeriel i chajer' 
lane asel tagle tí is kivülről az embereknek nézésekor igazságosak 
vagytok, de belsőitekben képmutatással és roszasággal teli (vagy
tok). 23, 28. 

keuranel belök, beleik j tan keuranel chajerel i retel tagle ü bel-
sejök álnoksággal és csalással teli. 23, 25. — tan keuranelt ü ben-
nök. os tan numseset keuranelt latem: tit chaschti ton, isto man úaú 
at visov de ők gondolák magokban: ez azt teszi, hogy mi kenyeret 
nem vittünk (magunkkal). 16, 7. 

(keur bél, ben). 

k e l p vér, veres, titit am kelpem jttlpel zahmnel, íav mossosch-
tam kreket chul'teptane kasel ím én vérem, az új törvényé, sokakért 
kiontva a' bűnök megbocsátása végett. 26, 28. — kelp niglene ágem 
vér-Iátszó betegség, azaz vérfolyás ; aku chojtep"ne kelp niglene agmel 
kit kujplbv tal egy beteg nő vérfolyással, tizenkét tél (egy tizenkét 
télig = évig, vérfolyással beteg nő). 9, 20. — aul kelpi oli az ég 
veres. 16, 2. 

ikélp vér). 
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k e n é s tanács. Os kmeí varem jovtset tonetel sul'put varpnel 
ma és tanácsot tevén vevén-ek azon agyag-fazék-csinálótól földet. 
27, 7. — chun man jegenov ölne lat cuvt olnov olche, toncuvt tan kene-
sanel keurt at olnov, iS'tobi sosuchv úajtet kelpme ha mi atyáink korá
ban éltünk volna, akkor ő tanácsokban nem volnánk (voltunk 
volna) kiontani a' próféták vérét. 23, 30. 

kenési tanácskozik, os tank chalanelt keneslam latset 's ők ma
gok közt tanakodván mondának. 21. 25. 

k e s szór, szer. necuv kes amnane karech taretachv amk ka
zeinné f taretachv amne at sat kes ? Isus lati tavane: at latam nagnane 
sat kes, os sat satlov kes nekem hányszor kell megbocsátani az én 
öcsémnek ? megbocsátani (kell-e) avagy nem, hétszer ? Jézus mond 
neki: nem mondom neked hétszer, hanem hét hetvenszer. 18,21. 
— ne£uv kes am nitrsem achtuchv nan püvan hányszor akartam gyűj
teni fiaidat. 23, 37. 

k e s a r (or.) császár, chon chor i nam tig chontem oli? Látat 
tavane: kesar charet. Tit mos maján kesar charme kesarne, i torem 
charme toremne ki képe és neve találtatik itt ? Mondják neki: a 
császáré. Ezért adjátok meg a' császárét a' császárnak 's az istenét 
istennek. 22, 20, 21. 

k e r e p hajó. teset ajset, vant viset i chumne miset ton chotel mos, 
chun Noi tus kerepne ettek ittak, nőt vettek, férjhez adtak azon 
napig, midőn Noé bement aJ hajóba. 24, 38. 

(karap hajó, kardbli kis hajó). 
k e r t bizony, kert, llijane alpel jejchv karech i $ocho TaTptachv 

bizony Illyésnek előbb kell eljönni, 's mindent helyreállítani. 17,11. 
{kért igaz). 
k e t , ketuchv küldeni, üldözni, am ketilem nan paltan úaj-

tetme küldöm hozzátok a' prófétákat, os to charetme vonchuchv 
pümtian i ketuchv vsnel mot usne 's némellyeket ostorozni fog
nak és üldözni városról városra. 23, 34. — tav asrajtme ketgan 
asraj oter jolel az az ördögöket az ördög-fejedelem által hajtja ki. 
9, 34. — chun am Veelzevul val asrajtme ketganem, os nan püvan 
chon val ketat ha én a' Belzebub erejével űzöm ki az ördögöket, de 
ti fiaid kinek erejével űzik ? 12, 27. — am ketvesem nachke cholem 
oset palt Izrail kvalnel én küldettem csak Izrael házának elveszett 
juhaihoz. 15, 24. 
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kets küld. tav lavi pakepachv iak chotelne VuTet i jomaset tar-
melne i ketsi rach s'ar charet i chajer charet tarmelne ö parancsol a' 
napnak kelni roszakra és jókra 'a küld esőt igazokra és hami
sokra. 5, 45. 

ketcht küldetik, űzetik, os ta tochem ketchti sochen pisel i chos-
gene asel e' nemzetség űzetik ki sok bőjtöléssel és imádsággal. 
17,21. 

(kiét követ, küld). 
k e p e i vidék, határ, szél. pilmes tov menuchv, os ulem póítet 

laves menuchv Galilejskoj keplctne féle oda menni, de álomban mon
datott (neki) a' Galileabeli vidékekbe menni. 2, 22. — Zavulon i 
Neffalim kepltt keurt Zabulon és Naphtalim határaiban. 4, 13. — 
Os tank sochen asanel vnrganel tont, isiobi s'uns'tachv tankvame mot 
chüretne j pali panganel tank sumechanel i kvaltianel tank masne char 
kepletme 's magok minden dolgait teszik azért, hogy mutassák ma
gokat az embereknek, és szélessé teszik a' magok filakteriumait 's 
kikeltik a' magok ruhájának széleit. 23, 5. 

k i g n e könnyű, tont am igo jomas i tarvitem kigne, mert én 
igám jó, és terhem könnyű. 11, 30. 

kigneúuv könnyebb, kigneiíuv puptachv juntepne veVi/ludne, ati-
pel tuchv pojne torem naerlachne könnyebb általbujni a' tűn a' tevé
nek, hogysem bemenni gazdagnak isten országába. 19, 24. 

(kinegu könnyű). 
kinő, kins serken, ébred. 
kincem fölserkent, ébredj kincem ulemnel Josif vares tocho 

fölserkenvén az álomból József úgy tőn. 1, 24. 
kinsilt, kinsiltachv ébreszt, költ. tav pochane ménem pümtset 

kinsiltachv tavamé ő hozzá menvén kezdek felkölteni őt. 8, 25. 
(kensém, kinsém ébredek). 
kins , kinsuchv keres, lásd kis. ul pilantl am chaúcilem, isto 

nan kinsilan alem Isusme ne féljetek, én tudom, hogy keresitek a' 
megölt Jézust. 28, 5. — kinsan vos elolt torem naerlach i tav s'ar 
asetme keressétek tehát elsőben az isten országát és ő igazsá
gait. 6, 33. 

k i s keres ; lásd kins. arkepet i mir panket kisset retel tonuch-
lapme Isus pankne a főpapok és a' nép fejei kérésének csalással 
tanúskodót Jézusra. 26, 59. — socho ta amelet kiso t pupine susp 
charetne mindezek kerestetnek a pogányok által. 6, 32. 
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kiíp kereső. Jcisp char chonti kereső ember talál. 7, 8. — chul 
kisp halkereső, halászó ; vajfen tin olsi chul kispi mert ők (ketten) 
valának halászok. 4, 18. 

kihn kér. tont tav úitltem laves michv tavane, kas nar kisme 
akkor ő esküvén monda neki adni, akármit kér is. 14, 7. — choce 
maré mulem jejpalt pari jochtes ton chumet pojeranel i kismes tananel 
mim charan hosszú idő multa után visszajőve az emberek ura, 's 
kére azoktól az adottjait. 25, 19. 

(kinzém és kisém kérek, keresek). 
fcismov közelít, chun am torem lilel ketganem asrajtme, tont 

aku ton pel kismovesan nan torem naerlachne ha én isten lelkével 
üzÖm ki az ördögöket, akkor igazán közel értetek isten országá
hoz. 12, 28. 

k i t a g kettő ; kit két. chon joseliia nagen jomuchv tav jotd aku 
ajgtly jomen tav jotd kitag a' ki kér téged menni vele egy kegyet 
(mély földet), menj vele kettőt. 5, 41. — chotcharme kitagnelnurilan, 
istobi am tareteslem nanane mellyiket a' kettő közöl akarjátok, hogy 
elbocsássam nektek? 27, 21. — saris vati jomentanat ujl chotsa kit 
jegepüvincagme a' tengerhez mentében talála két atyafiat.. 4, 18. 

kit chalt kétközt, közte; chotcharme nan aleslan torem kval i 
jurpasen Mtchalt a' kit megöltetek az egyház és az áldozó asztal 
(oltár) közt. 33, 35. 

kit palt kétfelől, környék; kétes aluchv Vifleemné i ton ma kit-
palt socho apüvt kuni sir charet kit elnel ijolech külde megölni Beth
lenembe és a' föld környékén minden gyermeket, férfiféléket, két 
évnél is alább. 2, 16. — Jordán kit palt olep charet a' Jordán körül 
való emberek. 3, 5. — ketsat sujtuchv kitpal charetme küldenek hírt 
a' körül valóknak. 14, 35. 

tak kitepaletat maga körül. Isus tak kitepaletat sav atem um 
jejpalt laves Jézus maga körül sok népet látván, azután (nép látása 
után) monda. 8, 18. 

kitkujplov tizenkettő ; kitkujplov ketem tizenkét küldött, apostol; 
kitkujplov chaúctachtep tizenkét tanítvány. 10, 12. 

{kitah, kiti kettő; kit két). 
k i t kérd. 
kitü, kitilachv kérdez, kitiles kérdeze. ton chotelnel elöl íochen 

char pilmes tavamé kitilachv azon naptól fogva mindenki félt őt 
kérdezni. 22, 46. 
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latne kitilove szó kérdeztetik, felel, am latam nanane, isto 
sochen narmechtal l'ach mos choles latne kitilove sut choíd cuvt én 
mondom nektek, hogy minden hiába való szóért felelős az ember 
az Ítélet napján. 12, 36. 

kitép kérd. Isus pari laves: kiiepam i am nananel akit asme 
Jézus viszont monda: kérdek én is tőletek egy dolgot. 21, 24. — 
kitépesanel Isusme: kas chon taj pusmelaptuchv subo'at kérdek Jé
zust, ha ki(nek) szabad gyógyítani szombaton? 12, 10. 

(kitém kérdek, kitépem kérdek). 
koz'ajn (or.) úr, házi gazda, chun etmes, lati koz'ajn vinograd-

nikne tak kval urpetane midőn estve lett, a szőlő gazdája monda 
háza felügyelőjének. 20, 8. — aul naerlachjoHi koz'ajnne a'menny
ország hasonlít egy gazdához. 20, 3. 

k ö z e l (or.) kos. i achtkatat tav elpalne car atemet, i urtgan 
tanme moten motennel, tocho chumle urep pali urtgan osetme kozletnel 
'B egybegyűlnek előtte a' világ emberei, '» elválasztja egyiket a' 
másiktól, úgy mint az őrző elválasztja a'juhokat a'kosoktól. 25,32. 

k u j fekszik, alszik, kvalen chum chaschat olche, chot cast tul-
mech jejv, ton at kujni a' házi gazda ha tudná, melly órában a' zsi
vány jő, nem fekünnék le. 24, 43. — nan aku tocho kujne i van-
Sachtine tik egyre aludtok és pihentek. 26, 45. 

kujne ma fekvő hely, éigj. kvalen, vajalen kujne man i ménen 
nak kvalenne. I tav kvales, vistd kajne matetame kelj fel és vedd 
ágyadat 's menj házadba. 'S ő felkele, vévé ágyát. 9, 6. 7. 

kujne mant fekvés, alvás alatt. Os elemcholeset kujne marit joch-
tes tavamé nurmeltam char de az emberek alvása alatt jőve az őt 
gyűlölő ember (ellensége). 13, 25. 

kujm aludt, aludva, tav chaúctachtepan jejjejset, itulmentesanel 
tavamé kujmov lat ő tanítványai éjjel jövének 's eltolvajlák őt alud
tunkkor. 28, 13. — chotsan tanme kujmag találá őket alvónak 
(aludva). 26, 40. 

(kujém lefekszem). 
kl i j t kisért, ösztönöz, chun jomas pal samen nageri kujtitd, 

kvane manemtam rastalen ele ha jobb félszemed kisért, kiszakaszt
ván vesd el. 5, 29. — chun jomas pal katen kujtitd nagen . . . ha 
jobb félkezed kisért téged. 5, 30. — nan anem kujtilem per asne 
te engem kisértesz rósz dologra. 16, 23. — os arkepet i mir jdnget 
mirme kujtsanel, vovuchv Varavvane de a' főpapok és a' nép nagyai 
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a' népet ösztönzék, kérni Barabást. 27, 20. — tan ochcamevimvar-
set, chumle kujtveset ők a' pénzt vévén tőnek, mint ösztönöztettek, 
taníttattak. 28, 15. 

(kujtém kisértek ; kvT tolmantung kvjti az ördög lopni kisért). 
kul' ördög; kuT-naer ördög-fejedelem, toncuvt varilan tavamé 

kuX-naer püvi akkor teszitek őt ördög-fejedelem fijává. 23, 15. 
(kuT ördög). 
k u s húsz. i teles oslem kus latne 's terme gyümölcs húsz

annyi. 13, 8. 
(kús húsz). • 
k u l s a (or.) kovász, sunsan, urchatan farisejskoj i saddukejskoj 

kusíanel lássatok, őrizkedjetek a farizeusi és szaddukeusi kovász
tól. 16, 6. 

kuni férj ; 1. chum. — Jakov ponUestd Josifme Maria knmme 
Jakab nemzé Józsefet Mária férjét. 1, 16. — Os Josif, tav kumtd, 
öles jomas de József, ő férje, volt jó. 1, 18. 

{kuni ember, férj). 
k ü c h c i rósz, gonosz, pojer, am chancilem nagen, islo nag 

küchci elemcholes uram, én ismerlek, hogy te rósz ember (vagy). 
25, 24. — keuranelt tan küchci cacet belsejökben ők gonosz farka
sok. 7, 15. — nan, küchcit ölne, chas"ine jomas mater michv nank 
püvenanne ti roszak vagytok, tudtok adni jót ti fiaitoknak. 7 , 1 1 . 
— vig tok jortelat sat mot asraj taknanel kiichcitme 's vészen magá
val hét má^ ördögöt, magánál roszabbakat. 12, 45. 

küchSap haragvó, sochen küchcap tak jurta tari chajerel, joreli 
sütne minden haragvó a' társa ellen igazságtalanul, méltó az Íté
letre. 5, 22.:. 

k ü n ? künem akart, akarva, os tav tocho at künem menés i 
uiesta tavamé t'zirmane arentat teletanat mos de ő úgy nem akarván, 
mene és ülteté őt a' tömlöczbe adóssága fizetéséig. 18, 30. 

k ü r kemencze. chotchar ta chotel jdnimi, os cholt rastove kiír 
keurne melly ma női, de holnap vettetik a' kemenczébe. 6, 30. — 
rastganel tanme tauten kürtre vetik őket tüzes kemenczébe. 13, 42. 

( kúr kályha, kemencze). 
k ü m ? kümen inkább, os chun ojtkan •pumme, chotchar ta cho

tel jdnimi, bs cholt rastove kiír keurne, torem tocho masti, tóul kümen 
nanen, agttal charet? '& ha a' mezőnek füvét, melly ma női, de hol
nap a' kemenczébe vettetik, az isten úgy ruházza, annál inkább 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. IX. 4 
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titeket, hitetlen emberek. 6, 30. — i tont chun nan, küchcit ölne, 
chasine jomas mater michv nank püvenanne, tovl kvmen nanault olep 
jegan mig jomas vovepne tavanel 's tehát ha ti, roszak, fiaitoknak 
valami jót tudtok adni, annál inkább a' ti mennyei atyátok ád a' 

jót kérőknek tőle. 7, 11. — os tin tovl kilmen pümtsi ojguchv de ők 
(ketten) annál inkább kezdenek kiáltani. 20, 31. — Pilat kacelam, 
isto tav Tachd at chontlove, os kilmen nonchal' pattat, vis vit Pilátus 
látván, hogy ő szava nem hallatik, hanem inkább felébb ejtenek 
= nagyobbat kiáltanak, vőn vizet. 27, 24. — jejmti jolret elolchar-
nel kümenag lesz az utóbbi csalás az elsőnél nagyobbá. 27, 64. 

kümenis inkább, os tan kümenis cisgeset latam: vonchalen per-
narie tavamé! de ők inkább kiabálának, mondván: verd őt a 'ke
resztre ! 27. 23, 24. — chotcharet kevrt kümenis choltem öles tav erkti 
a mellyekben leginkább nyilvánult volt ő hatalma. 11, 20. 

k r e k , krech (or.) bün. tav krekanelnel multitá tak mirame 
ő bűneitől megszabadítja ő népét. 1, 21. — ul tulen manov krechne 
ne vigy minket bűnbe. 6, 13. — kvalen, püv, taretachtat nag krekan 
kelj fel, fiam, megbocsáttatnak te bűneid. 9, 2. 

kreken bűnös, an vatmes cas, i elemcholes püv mikti kreken ka-
tetne ím elközeledett az óra, 's az ember fija áltadatik a' bűnösök 
kezeibe. 26, 45. 

k v a l ház. chansem oli: am kvalem chosgene kvali lavekti írva 
van : én házam imádkozó háznak mondatik. 21, 13. 

svt kval bíróház, Ítélőszék, tan pümtat michv nanen sut kvaletm 
azok fognak adni titeket itélőszékeknek (által). 10, 17. 

mir kval nép háza, gyűlés helye, i tak telem matetane jochtem 
chaúctesan tanme tan mir kvalenant és születése helyére jővén tanítá 
őket ő nép-házokban. 13, 54. 

torem kval isten háza, egyház. Isus torem kvalne tv/m kvane sirs 
Jézus az isten házába menvén kihajta. 21, 12. 

kvalen kinek háza van; kvalen chum házi gazda; kvalen char 
házba való, háznép. — chun kvalen chumme namtesanel Veelzevuli, 
tóul kümen tav kvalen charan ha a' házi gazdát Belzebulnak nevez
ték, annál inkább (nevezik így) házi népét. 10, 25. — chajeret 
elemcholesne tak kvalen charan ellenei az embernek a' maga háznépei. 
10, 36. — ampet pel tet pasennel patem jövet tank kvalen cliaretnel 
az ebek mégis eszik a' háznépök asztaláról leesett morzsákat. 15, 27. 

(kvol ház). 
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k v a l kél, megyén, nagnanel kvalipank tőled kél ki, jő ki, 
fejedelem. 2, 6. — at kvalan tovul nem mégy ki onnan. 5, 26. — 
ton mos isto kvalget atemet tarmelne atemet azért hogy támadnak 
emberekre emberek. 24, 7. 

ele kval elválik, eltagad, chon ele kvali amnanel choleset elpalt, 
i am pel tavanel ele vortpachtam jegem elpalt ki elválik tőlem az 
emberek előtt, én is tőle elfordulok atyám előtt. 10, 33. 

kvalt, kvaltuchv kelteni, kvaltianel tank masne char kepletme 
kikeltik (szélesbítik) ruhájok széleit. 23, 5. — tav kacetane vichv 
karecli tav vantd i kvaltuchv urlechme tah japetane öccsének elvenni 
kell ő feleségét és kelteni magzatot ő bátyjának. 22, 24. 

kvaltkt, kvalekt, kvaltktachv és kvaltktuchv keletközni, elkelet-
közni, elválni, chon vanti vigta kvalektam charme, ton chajerli ki fele
ségül veszi az elváltat, az paráznaságot csinál. 5, 32. 

pali kvalkt, pali kvaltktachv elválni, chon pali kvaltkti tak neta-
tel, ton maje tavane népek a' ki elválik a' maga nejétől, az adjon 
neki levelet. 5, 31. — numelmates pali kvaltktuchv tavatel tulmechag 
gondolkozék elválni tőle titkon. 1, 19. — sochen as mos erén taj 
elemcholesne pali kvaltktachv tak netatel? minden miatt vájjon sza
bad-e embernek elválnia a' maga nejétől ? 19, 3. 

(kvalem kelek, megyén). 

k v a n ki, kvane kivé. tav ati chotal' toncuvt at taj, mantem 
rastuchv kvane choles lajl jolpalne az semmire akkor nem ér, hanem 
kivetni (való) az ember lába alá. 5, 13. — éaris latam nagnane, at 
kvalan tovul, ton mose, chun elöl ligeti pol kvane míglen bizony mon
dom neked, nem mégy ki onnan addig, hogy utolsó pénz felét ki
adod. 5, 2B. 

kvanel kívül, kívülről, chomelet, chotcharet kvanel htsne cuvt 
choremenet sírok, mellyek kivülről nézve szépek. 23, 27. 

kvanpal (kifél) külső, listilan sochen anet kvanpalme, ton mant 
tan keuranel chajerel i retel tagle tisztítják minden pohár külsejét, 
azomban belsejök hamissággal és csalással (van) teli. 23, 25. 

{kvon ki, kün, kvone kivé). 

k v a n m i t megfog, kvanmitam tavamé setilam laves megfog
ván őt, fojtogatván monda. 18, 28. 

k v a r t ing, alsó ruha. úurep charne perektachv nag joten i 
vichv nagnanel kvartme, majalen tavane i chul'en a' veled perelni 

4* 
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és tőled az inget elvenni akarónak, add oda neki felső ruhádat 
ia. 5, 40. 

(kvart ing, alsó ruha). 

Ch. ' 
chajer 1. rósz, ellenség, álnokság, paráznaság, chajer chum! 

am amk arentem nagnane rasteslem hcho rósz ember, én a' magam 
követelését neked (oda) vetettem mind. 18, 32. — chajeret elem-
cholesne tak kvalen charan az embernek ellenségei a' maga háza-
béliei. 10, 36. — os Isus tan chajeranel chaúZem laves: nar teplilan 
anem de Jézus álnokságukat ismervén, monda: mit tévesztetek 
(kisértetek) engemet. 22, 18. —• chon -pali kvaltkii tak netatel, ati 
chajerat mos, i mot charme vanti vigta, ton char tak chajerli a' ki 
elválik a' maga nejétől, hanem ha paráznasága miatt, 's mást vé
szen nőül, az már paráználkodik. 19, 9. 

2. híjába való,° ok nélkül való. sochen küchcap tak jurta tari 
chajer el, joreli sütne minden, a' ki társa ellen híjába haragszik, 
méltó az ítéletre. 5, 22. — os chajerag eseplianel anem cholochme 
jocht aíne chaíictananel cuvt de híjába tisztelnek engemet, a' népet 
jött dologra (emberi dologi a) tanítván. 15, 9. 

chajerl, chajerlachv paráználkodni, chon chajer numtel sunspi 
néne, ton char jormant chajerles tavatel sima keurt a' ki rósz gondo
lattal néz egy nőre, az mintegy paráználkodott véle szivében. 5,28. 
chon pali kvaltkti netatel narmechtal, ton kujtita tavamé chajerlachv, 
i chon vanti vigta kvalektam charme, ton chajerli a' ki elválik nejétől 
ok nélkül, az őt paráznaságra kisérti, 's "a ki feleségül veszi az 
elváltat, az paráználkodik. 5, 32. — ul alen, ul chajerlen, ul tulmen-
ten i chajerel ul tonuchlen ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj '& hami
san ne tanúskodjál. 19, 18. 

(kajer rósz, rágalmazó ; kaerlem híjába való). 

Chajt fut, megyén, kél. toncuvt Judejt olp charet chajtet 
achetne akkor a' Júdeában lévő emberek futnak a' hegyekre. 
24, 16. 

chajteml fut. aku ton lat chajtemles tananel aku char, vis seni 
egyszeribe futa közölök egy valaki, vőn szivacsot. 27, 48. — urep 
charet ehajtemleset az őrzők el futának. 8, 33. 
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chajtchat megyén, chajtchatset tav Tála kit sajttal chomeletnel 
kvane kvalem chari mene ő eleibe két ördöngös, a' sírokból kijött 
ember. 8, 20. 

(kajtém járok, megyek). 
cha l köz ; chalt között, jalteptes sochen agem i sochen mos 

choloch chalt gyógyíta minden betegséget és minden erőtelenséget 
a' nép közt. 4, 23. 

aku mat chalt egyszer, aku mai chalt írod Joanme vim persap-
testa egyszer Heródes Jánost vévén megkötözte. 14, 3. 

ton chalt a' közben, ton chalt chun tav unles sut varne matat, 
tav netd kétes tavane latuchv a' közben, hogy ö az ítélő széken ült, 
ö neje külde neki hírt, ízenetet. 27, 19. 

vat chal néha. tot rastelachti tautne i vat chal vitne akkor ve
tetik (veti magát) tűzbe 's néha vízbe. 17, 15. 

sam chalt szem közt, nyilván, tak jejmte torem mos mine cha
ren tulmechag, i ault olep jegén mine charen jonchtita nagnane sam 
chalt úgy legyen alamizsnád titkos, 's a' mennyei atyád adományo
dat megtéríti neked nyilván. 6, 4. 

aku sam chalt oluchv még szemközt lenni, copeltachten jerte 
jovchstam charentel, aku sam chalt olnen mant Toncht békülj meg 
hamar ellenségeddel, még szemközt létedben az úton. 5, 25. 

chalne közzé, i tus ton l'ach Judejt chalne an mos 's kiment a' 
beszéd (hír) a' zsidók közzé mostanig. 28, 15. 

chalov közünk, i tav ifan socho man chalovat erén f és ö húgai 
mind mi közöttünk nemde? 13, 56. 

chalan közetek. chon na.i chalant oliíimil choles, chotchar} chun 
tav püvd voveli tavanel úaú} majepite tavamé kavel ? ki ti köztetek 
ollyan ember, ki, ha ő fija kér tőle kenyeret, ád neki követ (meg
ajándékozza kővel). 7, 9. — os nan chalant at taj tocho oluchv de ti 
köztetek nem szabad így lenni. 20, 26. 

chalanel közök, chun akvane achtkatat am namemne kitag amne 
churum, ton mat i am tan chalanelt ha egybe gyülekeznek én ne
vemben ketten vagy hárman, ott én is ü közöttök (vagyok). 18,20. 
— i vovelam hus vis apüvme tustesta tavamé tan chalanelne és elő-
híván Jézus kis gyermeket, allata azt ü közükbe. 18, 2. 

kit chal két köz, kettőnek köze. chotcharme nan aleslan torem 
kval i jur pasen kitchalt a' kit ti megöltetek az egyház és az oltár 
között. 23, 35. 
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kit chalne patuchv két közzé esni, kételkedni, i tavamé chon-
tem chosgemeset taváne; os to charet kitchalne patset 's őtet meglátván 
iniádák őtet; de némcllyek kőtelkedének. 28, 17. 

{kai köz). 
Chal? has-ad? 
chalp hasad, ma torncs, i kavet chalpesct a' föld megindula 's 

a' kövek {kősziklák) meghasadának. 27, 51. 
(káli hasad, kalilém hasítok). 
Chal, chaluchv ásni. öles aku mat kvalen chum, chotchar utes 

vinojradnik, i midtestd tonme cetel, i chales ton keurt jol torem vit 
vonchd pod tocilo, i utes kcal volt valahol házi gazda, ki ültetett 
szőlőt 's megkörnyezé azt gyepűvel 's ása benne gödröt a' sajtó 
alatt 's építe házat. 21, 33. 

jolech chaluchv aláásni, koalen chum chaschat olche, chot cast 
tídmech jejv, ton at mi nitd jolech chaluchv tak kvaletame a' házbirto
kos ha tudó volna, melly időben jő a' tolvaj, ő nem engedi aláásni 
a' maga házát. 21, 43. 

chalecht ás. ul achten nagnane jomaslach ma tarmelt, chot tul-
pet chalcchtat i iulmentat ne gyűjtsetek magatoknak jószágot a' 
földön, hol tolvajok kiássák és ellopják. 6, 20. 

{kdlém, kelem, kilém ások). 
chan (kan) hely, tér, táj. 1. helyről, chun vatmeset Jerusa-

limne ijoch'set Vifsfayiane olconskoj ach chanetne midőn elkozeled-
tek Jeruzsálemhez és eljutottak Betfágéba az olajos hegy tájé
kaira. 21, 1. M 

2. időről, kvane kvalem churmit cas chant chotsan mol charetme 
kimenvén harmad óra-tájban talála másokat. 20, 3. — ontolovt 
cas chant ojgemes Isus mjnis kilenczed óra-tájban í'elkiálta Jézus 
hangosan. 27, 46. 

(kan tér, hely). 
Chan hozzá ragad, toticuvt krane kvalem ton kvalnel amne ton 

usnel ele parketan lajlne chancm poresme akkor kimenvén azon ház
ból vagy azon városból el (le) verjétek a' lábhoz ragadt port. 
10, 14. 

chanelach bojtorján, achtat amne ati ininel vinograd, amne cha-
nélachnel smokv^t? szednek-e avagy nem, tövisről szőlőt, vagy boj
torjánról figét ? 1, 16. 

(kaném hozzá ragadok). 
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Chailg hág. os mirine chontem tav changes achne és népet 
látván ö felhága egy hegyre. 5, 1. 

{kangém hágok). 

charic, chaúcuchv tudni, ismerni 5 lásd chas. os tavamé mip 
mis tanane chaúcuchv 's az öt eláruló ada nekik ismerest (ismerő 
jelt). 26, 48. — at chaúcestci tavamé, cliumle vos ivóit tav onccs elöl 
püv taknane nem ismére meg őt, míg nem szülte első fiját. 1, 25. — 
chaúcilov, isto nag sav tudjuk, hogy te igaz (vagy). 22,16. — vaján 
urpet, menan, ui'an, chiemle chaúcine vegyetek őröket, menjetek és 
őrizzetek meg, a' hogy tudjátok. 27, 65. 

chancep tudó. tananel olp aku zokon chancep kitepes retelalem 
tavamé közölök való egy törvénytudó kérdé, kisértvén őt. 22, 35. 

chancinkv tudatik. ul chaúcwkven picelapi ne láttassál bőjtelő-
nok. 6, 18. — nogres pimentesan tinme Isus: sunsan, ati chonne chan-
cinkve tci as erősen megparancsolá nekik Jézus: lássátok, senki 
által ne tudassék e' dolog. 1), 30. 

chaúct, chaúctachv tanítani, tudatni, ton latnel covletes Isus 
chaúctachv azon időtől kezde Jézus tanítani. A, 17. — saris torem 
Topchne chaúctan bizonyosan isten útjára tanítasz. 22, 16. — chun 
)ejs ton torem kvalne i chaúctes, toncuvt lachveset tav pochane arkepet 
midőn eljött az isten házába 's tanított, akkor elközelodének ö 
hozzá a' főpapok. 21, 23. — tav chaúctcsan tanme jormant erch osp 
ö tanítá őket mint erővel bíró. 7, 29. 

chahetap tanító. chaúctap, man úurov nagnanel uchv matsirpos 
tanító, mi akarunk látni tőled valami j elt. 12, 38. 

chaúctane as tanítás 5 as nélkül is. choloch pakseset tav chaúc
tane asetne a' nép elcsudálkozik vala ő tanításain. 7, 28. — filmé 
kacelam atem paksestt tav chanctanane ezt hallván az ember(ek) 
elcsudálkozának ö tanításán. 22, 33. 

chaúctacht tanúi. 
chaúctachtep vagy chaúctachtep char tanuló, tanítvány, i vove-

lam tak paltii kitkujplov chaúctachtepan mis tanane va 's híván ma
gához tizenkét tanítványát ada nekik hatalmat. 10, 1. 

chaúctachtne ma tanuló hely. i multestá Isus Galilcjme jante-
tatel, chaúctam tan chaúctachtne magánéit 's megkerülé Jézus egész 
Galileát, tanítván tanuló helyeiken. 4, 23. 

(kanzém ismerek, tudok ; kanstém tanítok). 
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chan$ ív, (lásd cha§). vajlen najt chansi tocho mert a' próféta 
ír így. 2, 5. — choren palt chaníem oli az írásban írva van. 4, 4. 

• (kanzém írok; kanzd szín, tarkaság). 
chaá? 
chaíep kárpit, függöny, toncuvt torem kval jalpen au chaíep 

pali manemtachtes numel jole mos akkor az egyháznak szent kapu
jának kárpitja felszakada felülről aláig. 27, 51. 

(kasep takaró, kárpit, függöny). 
chas (1. chaúc) 1. ismer, tud, kisért. éarű latam nanane, at 

chasganem nanen bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. 
25,12. — chun nan chasine jomas mater michv nank püvenanne ha 
ti tudtok valami jót adni fiaitoknak. 7, 11. — am ati chun chassa-
nem nanen ; elemenan amnanel, TuTvarem charetén soha nem ismer
telek benneteket; menjetek el tőlem, rosztevők. 7, 23. — nag chas-
sen, isto am urelam, chot at rovtsem te tudtad, hogy aratok, a' hol 
nem vetettem. 25, 26. 

cha$ne tudó, ismerő ; tudás, kisértés. toncuvt Isus totem öles 
Ulnel char mane chasne kasel asrajnd akkor Jézus elvitetett volt a' 
lélektől pusztába, az ördög által való kisértés végett. 4, 1. 

chaíp tudó, népek chaSp char írástudó, nar mos népek chaíp 
eharet lafat, isto Ilijane alpel jejchv karech miért mondják az írás
tudók, hogy Illyésnek előbb kell eljönni? 17, 10. 

chastal ismeretlen, titkos, choígen nak jegenne chastal mat olep 
char ne} i nag jegén justita nagen $am chalt imádkozzál te atyádnak, 
ismeretlen helyen levőnek, 's te atyád megjutalmaz tégedet nyil
ván. 6, 6. 

chasv tudatik, ismertetik, ton chotel i ion cas chonne at chasve 
a! nap és az óra ki által sem tudatik. 24, 36. — ati chonne at 
chasve püv jegnel targe senki által nem ismertetik a fiú az atyán 
kivül. 

chasch tud. kvalen chum chasvhat olche, chot cast tulmech jejv 
a' házi gazda ha tudná, melly órában a' tolvaj jő. 24, 43. 

chascht, chaschtachv ismertetni, jelenteni, ton mos jejv chaschti 
urlechnel azért a' fa ismertetik meg a! gyümölcsről. — tit chaschti 
ton, isto man naú at visov ez jelenti azt, hogy mi kenyeret nem vit
tünk. 16, 7. — i kan ne jochtem laveltane Golgofa, nar chaschti lob-
noj mane 's helyre jutván, neveztettre Grolgothának, mi koponya 
helynek mondatik. 27, 33. 
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chasl ért. tan aíetnel chaililan tanme dolgaitokról ismeritek 
meg őket. 7, 16. — fald cholilan i at chaslilan füllel halljátok és 
nem értitek. 13, 14. — chasleslan erén ütme? látat tavane: chasles-
lov, pojreeM értettétek-e vájjon ezt? mondának neki: értettük, 
uram. 13, 51. 

2. ír (1. chans). i chassanel tav pankd numpalne Tanchet chasch-
tachv tocho és írának ő feje fölibe szókat jelenteni úgy. 27, 37. 

char, mindenféle szóhoz járulván, a' „való" jelentésének 
felel meg, p. o. 

aku char egy, egy valaki, 
ton char az, 
chotchar a' ki. kvane kvalem ton char chontes aku charme tak 

jurtetnel, chotchar iavane arent onces sat dinari kimenvén, az talála 
egy valakit társaiból, a' ki neki tartozik vala száz dénárral. 18, 28. 

elöl char első, egyik, 
mot char más, motit char másik, ton mos ale elöl charme jachs-

tachv pümtitd, os motit charme ereptachv azért majd az egyiket fogja 
gyűlölni, de a' másikat szeretni. 6, 24. 

td char ez. td charet at tájat punnchv torem kval chosnane ezek 
(pénzek) nem arra valók, tenni az egyház kincstárába. 27, 6. 

jovchstam char haragos, ellenség, copeltachten jerte jovchstam 
charentel békülj meg hamar ellenségeddel. 5, 25. 

tene char enni való. 
nergesap char dolgozó. 
cinklam char született. 
urp char őrző, felügyelő. 
choltilap char vesztő, ölő. 
kisp char kereső. 
erem char elátkozott. 
l'alptam char elkészíttetett. 
vim char vivő. 
met char napszámos, béres. 
cholem char holt, halott. 
jani char nagy, idősbik. 
vis char kicsiny, gyermek stb. stb. 
(kar, kar valaki, valami). 
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char föld színe, puszta, mező. char ma puszta föld, mező. — 
suj ergap char mat, VaTptan Tonch.pojrechsne szó kiáltó a' pusztában, 
ke'szítsetek utat az úrnak. 3, 3. — tav tene chara öles akridet i char 
ma mag ő enni valója volt sáska és pusztai mez. 3, 4. — toncuvt 
Isus tatem öles lilnel char mane chasne kasel asrajnel akkor Jézus 
vittetett volt a' leiektől a' pusztába az ördög által (való) kísértetes 
végett. 4, 1. — sunspan char ma couretne, chumle tan janimat néz
zetek a' mező liliomaira, mint nőnek. 6, 28. 

(kára ma fátlan föld, ellentéte az iung wa-nak = fás földnek). 

chari l , charilachv aludni, oltódni, man putenov charilachv 
jejmtset mecseink elaludtak. 25, 8. 

charilatal e's chariletal olthatatlan, tav listitd tak artenatli i 
achtitii tak putiatd purane os solomme teltiid chariletal tantét ő tisz
títja szérűjét 's gyűjti buzájit csűrbe, de a' szalmát elégeti olthatat
lan tűzzel. 3, 12. — chon lavi: eseremtal, joreli chariletal tautne 
a' ki mondja: esztelen, méltó az olthatatlan tűzre. 5, 22. — rastnag 
jejmtuchv charilatal tautne vettetvén olthatatlan tűzbe. 18, 8. — 
menan ele amnanel, erem charet, charilatal tautne Talptam charne 
asrajne i tav jurtanne menjetek el én tőlem, elátkozottak, az oltha
tatlan tűzbe, elkészíttetett valóba az ördögnek és társainak. 25,41. 

charit oJt. erp pojlachne charitita l'achme a' gazdagság szere
tete eloltja a' szót. 13, 22. — pelemtam ponlame at charitita a' meg
gyújtott gyertyabelet nem oltja el. 12, 20. 

(karili elalszik a' tűz ; karitém oltok). 

Chart húz, hurczol. Os Isus motentag ojgemam sujnis lila char-
tes de Jézus másodszor kiáltván felszóval lelkét kihúzá (kilehelő 
éleiét). 21, 50. 

chartep húzó, kav chartep követ húzó, őrlő. kit ne kav ckartep; 
aku char vive, os moten chul'teptove két nő követ húzó (két őrlő nő) ; 
az egyik elvitetik, de a' másik meghagyatik. 24, 41 . 

(kartém húzok, hurezolok). 

c h a p hajó. chontes mot kit jegepüvincagme chapt tank jega-
•nel jot talála más két atyafit, hajóban magok atyjával. 4, 21. — 
os (in ion lat chullcjjtesten chapma i tink jegén, ménesi tav jej-
palt 's ök (ketten) azonnal elhagyván a' hajót és atyjokat, ménének 
Ő utána. 4, 22. 

(kdp nyárfa, nyárfából készült csónak, hajó). 
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che ha, / után ke helyett, ol-che — ol-ke. chun ton chotdet at 
multán olche ha a' napok nem múlnának. 24, 22. 

choj érdemes, méltó, nan numtan chumle? Tav laoset pari: 
acelne choj mit gondoltok ? Ok visszafelelének : halálra méltó. 26, 66. 
— aku ton pel nergesap tenane choj minden dolgozó az ételére érde
mes. 10, 10. 

choj'p méltó, érdemes, hasonló, vovem charet at jejmtsct chojpi 
a' meghívottak nem lettek méltókká. 22, 8. — chun nuran jejmtuchv 
chojpi, mvnen, perien sochen ölne charan i majen jorlitne ha tökéle
tessé akarsz lenni, add el mindenedet 's osszd ki a szegényeknek. 
19, 21. — os mút char tavane chojp 's a' másik (parancs) ahhoz 
hasonló. 22, 39. 

choj talál, l'oncht l'al'ch chojesanel Simon Kirencauinme az úton 
előtalálák Simont a' Küreneabelit 27, 32. 

chojt mód, kép. chun chosgan, ul jejmten vitmelapet chojtel 
midőn imádkoztok, ne legyetek a' képmutatók szerint. 6, 5. 

aku ton chojt azon mód. aku ton chojtel elemeholes pilv jeja azon-
képen az ember rija eljött. 20, 28. 

Chojt betegen fekszik, jochtem Isus Petr kvalne chont'estei tav 
akvetame cholel chojtnat menvén Jézus Péter házába találá ő napát 
lázban fekvőt. 8, 14. 

chojtem beteg, ton mat tatsanel tav eltüpaletane chojtem palkant 
kujp charme ott vivének ö hozzá egy beteget, hordozó széken fek
vőt. 9, 2. 

chojtep char beteg, socho chojtep charelme jeilteptesan minden 
beteget meggyógyíta. 8, 16. 

(kojtém beteg vagyok, szenvedek). 
Chojlt mozdit, chojltachv mozdítani, ustal chutet puntlat choles 

vojnet tarmtlne, os tank tolel pel chojltachv tanme at nurganel elhor
dozhatatlan bátyúkat tesznek az ember vállaira, de magok újjal 
sem akarják megmozdítani azokat. 23, 4. 

chol láz, cholel chojti lázban fekszik, chontestei tav akvteteime 
cholel chojtnat találá ő napáját lázban fekvőt, beteget. 8, 14. 

Chol hol, hóival, 
cholge holva, reggel, eti lavine: jejmti jomas chotel, ton mos 

üto aul kelpi olt • i cholge pala: tci chotel l'ul' torem, ton mos isto aul 
semelag oli estvei mondjátok, lesz jó nap, mert az ég veres; 's reg
gel felé: ma rósz idő lesz, mert az ég setét. 16, 2, 3. 
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mot chol másnap reggel, os mot chol pari jomem uíne techv 
jejmtes 's másnap reggel visszajővén a' városba megéhezek. 21, 18. 

cholt, cholt chotel holnap, chotchar Ui chotel jctnimi, os cholt 
rastove kür keume melly ma nő, de holnap vettetik &' kemenczébe. 
6, 30. — ul numselan cholt chotelme ne gondoljátok a holnapi na-
pot(ra). 6, 34. 

(kolita holnap). 

chol 1) hal. chun choli apüv ostal ha meghal egy gyermektelen. 
22, 24. — jani char vant vimat jejpalt choles a' nagy (idősebb), fele-
ségvevése után meghala. 22, 25. 

cholne as halál, chun i cholne as jejmti nag jortelen ha halál 
lesz is te veled. 26, 35. 

cholem holt. tan cholemanel jejpalt choles i ne azok halála után 
meghala a' nő is. 22, 27. — torem ati pel cholem charetne, os torem 
lilén charetne istene nem a' holtaknak, hanem istene az élőknek. 
22, 32.' 

cholp holt, cholp char u. a. cholp charet noncho jaltnctme at 
lovntaleslan a' halottak föléledését nem olvastátok ? 22, 31. 

chole holt, dög. ton mos chot jejmti chole, tov achtkatat markelét 
azért a' hol van dög, oda gyülekeznek a' keselyük. 24^ 28. — tunZ-
peset jormant cholet lőnek mint holtak. 28, 4. 

choles halandó, ember (elemcholes). tav ati chotal' toncuvt at 
taj, mantem rastiichv kvane choles lajl jolpalne az semmire akkor 
nem ér, hanem vetni ki az ember lába alá. 5, 13. — elöl telem cho-
lesme teltam char chumme i neme joltes tanme az első lett embert 
teremtett férfit és nőt csinálta őket. 19, 4. 

cholestal ember nélküli, ménen i latkaten Aute por cholestal 
menj és egyezkedjél magával tanú nélkül. 18, 15. — cholestal tna 
kietlen puszta, tonme cholem jejpalt Isus ele menés tóul tocho kerep 
tarmelt cholestal mane nachkat azt hallván Jézus elmene onnan úgy, 
hajón kietlenbe magában. 14, 13. 

elem-choles ember; elemcholes püv ember fija. 
vati choles vagy vat' choles felebarát, erptalen nak vat' cholesen 

szeresd te felebarátodat. 5, 42. 
cholent hal. am ara ah cholenti én lányom most meghal. 9, 18. 
cholentul halál, ton mos isto kvalget atemet tarmelne atemet i 

naerlach tarmelne naerlach, i jejmti tetal} cholentul i to mat ma hovne 
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azért kelnek (támadnak) emberek ellen emberek 's ország ellen 
ország, 's lesz éhség, halálozás és néhol földindulás. 24, 7. 

cholt öl. 
choltil, choltilachv ölni. varset tav Tattá oj, matsir amelel cholti-

lachv tavamé csinálának ő ellene tanácsot, miféle módon megölni 
öt. 12, 14. 

choltilapt ölet. tak chontan hetem choltilaptsan ton alep charetme 
maga hadait küldvén megöleté a' gyilkosokat. 22, 7. 

chol 2) vész. pojrechs, akilimlalen manov, tci cholov uram, 
szánj meg minket, itt veszünk. 8, 25. 

cholem veszett, menan cholem oset pali Israil kvalne menjetek 
veszett juhaihoz Izrael házának. 10, 6. 

cholt költ, veszt, 
choltil költöget, veszteget, chon am jortelem at achti, ton char 

choltili ki én velem nem gyűjt, az veszteget. 12, 30. — choltilesan 
tonet ásne, i chontes tonetel mot at talant elkölté azokat dologba 
(kereskedésbe) 's nyere rajtok más öt talentumot. 25, 16. — cholti
lap vesztegető, tak lüetame urp char choltilita tavamé, os am mosem 
lila choltilap char chontitd tavamé a' maga lelkét őrző elveszti azt, 
de én érettem a' lelkét elvesztő megtalálja azt. 10, 39. 

cholil és cholel vész, téved, nágnane jomasúu, chun choleli nag-
nanel aku lomét néked jobb, ha elvész tőled egy tag. 5, 30. — sochen 
jdnimap, chotcharme ati pel am avl jegem rovtestd, ose cholili minden 
növevény, mellyet nem az én atyám vetett, mege (el) vész. 15, 13. 
— iimil erch ati ault olp nan jegnel, istobi choliles i aku tita visetnel 
ollyan akaratja nincs mennyei atyátoknak, hogy egy is elvesszen 
ez kicsinyekből. 18, 14. 

cholilam os eltévedt juh. 
choliltep elvész, eltéved, chun aku mater onces sat os, i ton cha-

retnel aku choliltepes, at chuTteptsan erén tav ontolsat ontollov acht, 
i at meni kinsuchv cholilam osme ha, valakinek volt száz juha, 's azok
ból egy eltévedt, nem hagyta-e a' kilenczvenkilenczet a' hegyen 
'a nem megyen-e keresni az eltévedt juhot ? 18, 12. 

cholchv vész, vesztetik, vl achtan nagnane jomaslach ma tar-
melt, chot chortetne i similne cholchve ne gyűjtsetek magatoknak 
jószágot a' földön, hol molyok és rozsda által emésztetik el. 6, 19. 

{kolém halok; kolém veszek, fogyom. Magyarban van 
hal és kol, kel, mitől költ = fogyaszt. Finnben kuolen, kuolla 
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halni; kulun, kulva fogyni, veszni, mitől kulutan, kiduttaa költeni, 
fogyasztani). 

chol hall. áku ton chojtd cholilan chontetme i chontlachtne 
asetme azonke'pen halljátok a' hadakat és hadakozásokat. 24, 6. — 
sav úajt i jalpen úurset chontlachv nar clwntline} i at cholsanel sok 
próféta és szent akarta hallani, a' mit tik hallotok, és nem hal
lották. 13, 17. — pal'el cholilan i at chaslilan, i samel sunsine i at 
vajlan füllel halljátok és nem értitek, 's szemmel néztek, és nem 
látjátok. 13, 14. 

cholem hallott, hallván, tan um at vaganel i cholem at clwl-
ganel ők látván nem látnak, és hallván nem hallanak. 13, 13. 

cholp halló, l'ach cholp szóhallgató, szolga, chun ton l'ach cholp 
ojpm, lavi tak sima keurt: jerte at jejv am pojerem ha a' szolga rósz, 
mondja szívében : hamar nem jő meg én uram. 24, 48. 

cholvet. tajlen tan numsat, isto tan sav latnanel mos cholvet 
mert ök (azt) gondolják, hogy ü sok beszedők miatt meghallgat
tatnak.' 6, 7. 

(hólém hallok. Tehát egyhangúak: chol hal, chol köl, fogy, 
chol hall; finnben: kuol hal, kul köl-ik, fogy, kuul hall). 

Cholit felfordít. Isus torem kvalne tum kvane sirsan socho per
tepet i jovtepet torem kvaltf i cholitesan vatelap chumet pasenetme i 
kapter pertepet unlep jejvetme Jézus az egyházba menvén kihajta 
minden árulókat és vevőket az egyházban, 's felfordítá a' keres
kedő emberek asztalait és a' galambárusok székeit. 21, 12. 

choloch (tör.) nép. choloch unlep charet jeipes mat nép, ülők, 
sötét helyen. 4, 16. — chajerag eseplianel anem cholochme jocht asne 
chaúcfananel cuvt hijába tisztelnek engem, a' népet jött dologra 
(emberi dologra) tanításukkor. 15, 9. — ton mos aul naerlach jorti 
naerne, chotchar jejmtes tak cholochan jot lovntachtnchv azért a' 
mennyország hasonlít egy fejedelemhez, ki számolni akart a' maga 
népével. 18, 23. 

chol t nyilvánít, jelent, mutat, rendel, vezet, soten nag, Si
mon Joan püv, ton mos isto ati novl ati kelp tonme cholteset nagnane 
boldog te, Simon János íija, mert se test se vér azt nem jelentették 
neked. 16, 17. — toncvvt choltilem nanane: am ati chun chassanem 
nanen akkor kijelentem nektek: én soha sem ismertelek titeket. 
7, 23. — tanme chanctam urnchv sochv, nar am choltsem nanane azo
kat tanítván tenni mind, a' mit én rendeltem nektek. 28, 20. — 
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os chun at chontemli ianane, cholfalen torem kvahu 's ha nem hallgat 
reájok, jelentsd be az egyháznak. 18, 18. 

choltv jelentetik, rendeltetik, aku ton pel i nag ton chardnel, 
nak latelpenne cholven vájjon nem te is azok közül való vagy-e, beszé
ded által jelentetel ki. 26, 73. — os tan misanel fonetme svljnit varp 
chum ma mos, ton asne choltvesem am pojrechsne 's ők adák azokat 
agyag-fazék csináló ember földjeért, a' mire parancsoltattam uram 
által. 27, 10. 

choltem nyilvánult. 
choltil jelent, vezet. 
choltilap vezető, mester; l'onch choltilap út vezető, ul lavektan 

choltilapiy ton mos isto nan pattan aku choltilap, Christos ne mondas
satok mestereknek, mert nálatok egy a' mester, Krisztus. 23, 10. 

oholtilal jelenget, chun Tirt i Sidont choltem olchanel nanane 
choltilalam erktt ha Tyrusban és Sidonban nyilvánultak volna a' 
neked kijelengetett csudák. 11, 21. 

choltechat, choltchat mutatkozik, jelenkezik, kiviláglik, toncuvt 
choltchati elemcholes püv posd ault akkor mutatkozik az ember fijá-
nak jele az égen. 24, 30. — i tat choltchatsi tanane Mojsej i Ilija 
tav jortelat unlepag és ott jelenkezének nékiek Mózes és Illyés ő 
vele ülve. 17, 3. — choltechaten popne i tatén jur, nevojp lavem oli 
Mojsej zakont mutasd magad a' papnak, 's vigy áldozatot, millyen 
mondva van Mózes törvényében. 8, 4 — i tusét jdlpen usne i cholt-
chatset sav cholesme és bémenének a' szent városba és mutatkozá-
nak sok embernek. 27, 53. 

choltp mutat, katel choltpam tak chanctepan laves kezével mu
tatván tanítványait, monda. 12, 49. 

(kultém mutatok). 

chon ki. chon vatd jochti permelachv, ton permé kinek ereje 
van tűrni, az tűrjön. 19, 12. 

chonag kinek, chonag esepHanel elemcholeset anem kinek tarta
nak engem az emberek? 16, 13. 

ati chon senki, ati chon jomas toremnel targe senki sem jó iste
nen kívül. 19, 17- — ati chonne ul latén senkinek ne mondd. 8, 4. 

choncho által, ton mos tocho jejmtes, tok s'arme latelp toremnel 
najt choncho azért úgy lett, hogy teljesedjék isten mondása a' pró
féta által. 1, 22. 
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chont had. tak chontan hetem choltilaptsan ion alep charetme 
maga hadait küldvén megöleté a' gyilkosokat. 22, 7. 

chont chum hadi ember, katona, osgem jolempalt chont chumet 
bírok magam alatt katonákat. 8, 9. — toncuvt us urp Pilat chont 
chumet Isusme mm us sut kvalne achtves chont kavem socho akkor a' 
város őrzőjének, Pilátusnak, hadi emberei Jézust elvivén a' város 
törvényszékére, egybegyülekezék sok hadi sereg. 27, 27. 

chontlacht hadakozik ; chontlachtne as hadakozás, ahu ton choj-
tel cholilan chontetme i chontlachtne asetme azonképen halljátok a' 
hadakat és hadakozásokat. 24, 6. 

{kant had; kantlaht hadakozik). 
chont, chontuchv találni, látni, lásd chot. kinsan i chontine 

keressetek és találtok. 7, 7. — chun julechti chontuchv tavamé midőn 
megesik találni azt. 18, 13. — os sovme chontem tuncpamata, tan 
cagtset sak jani cagtelpel és a' csillagot megállapodni látván, ők 
örülének igen nagy örömmel. 2, 10. — chun chontilan tavamé, suj 
latan amnane midőn megtaláljátok őt, hírt mondjatok nekem. 2, 8. 

chontilal találgat, simenis kispet chontilalganel tonme az erősen 
keresők találgatják azt. 11, 12. 

chontchat találkozik, os am noncho jaltnem jejpalt chontchatine 
amjortehm Qalilej ust 's én feltámadásom után találkoztok velem 
Galilea városában. 26, 32. 

(kantém találok, nézek). 
chont l , chontlachv hallgatni, hallani. paV osp char chontlachv 

tak chontle fület bíró ember hallgatni, úgy hallja. 11, 15. —• os nan 
chontlelan pritcame rovtep char mos de tik hallgassátok a' példa
beszédet a' vető emberről. 13, 18. — tan ?iaerme chontlam jutejset 
ők a' fejedelmet hallván elmenének. 2, 9. — $av úajt ijalpen úurset 
sunsuchvf nar nan vaine i at usanel, i chontlachv, nar chontline, i at 
cholsanel sok próféta és szent akarta látni, mit tik láttok, és nem 
látták, 's hallani, mit tik hallotok, és nem hallották. 13, 17. 

chontlap hallgató, os kaven mat rovtem tajm chaschti l'ach chont-
lapme de a' köves földön elvetett mag a'szó-hallgatót jelenti. 13,20. 

chonteml hallgat egyszer, chun chontemli nagnane, toncuvt nag 
chonteslen nak kacen ha hallgat reád, akkor te megnyerted (találtad) 
te öcsédet. 18, 15. 

(kontlém, kvontlém hallgatok ; finnül kuuntelen, kuuntella hall
gatni). 
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choéa. hosszú, messzi, choichar menuchv jejmtes choca l'onchne 
a' kimenni készült hosszú útra. 25, 14. — aku tocho tat olset i choca-
nel hihet sav ne azonképen ott vala és messziről néze sok nó'. 27, 55. 

chocat messze, régen, jovmanel anem nihnel, os tan Hmanel ani-
nanel chocat oli tisztelnek engem nyelvvel, de szivük tőlem messze 
van, 15, 8. 

chocatúvv messzibb, régebben. Pelr jomentes chocah'iuv iav jej-
tapait arlcep kval mos Péter távolabbról mene utána a' főpap házáig. 
26, 58. — chocatriuv tori manel jani pures ane vrechies messzibb azon 
helytől egy nagy disznónyáj őriztetik vala. 8, 30. •— chvn Tirt i 
Sidont chollem olchanel nanane choltilalem erket, font chocatriuv jocht-
nat tovemne ha Tirusban és Szidonban nyilvánultak volna a'nektek 
kinyilatkozott csudák, akkor régebben megtérnének (tértek volna) 
Istenhez. 11, 21. 

(kosa hosszú = hoszju). 
cho$e ámbár. kisset retel tonuchlapme Tsus pankné, istohi tava

mé jole aluchVf os at cJiótst.t; i sav choce negliges retel tonuchlap, at 
chotset kérésének hamis tanút Jézusra, hogy megöljék őt, de nem 
találának; 's sok bár előtűnt hamis tanú, nem találának. 2(5, 59, 60. 

chocetag által, azért, ton chocetag jejmtat nanane, suti ez által 
lesznek bírátokká. 12, 27. — ton chocetag nagnane tajni am alnem 
michv tin chumetne azért kellene neked én pénzemet adnod árusok
nak. — ta as chocetag sochen népeken chanctam choreneJnel avl naer-
lachme jorti koz'ainne e' dolog által (ezért) minden tudós, tanítván 
az írásból a' mennyországot, egy gazdához hasonlít. 13, 52. 

(koS, kvos, kves ámbár; tikvos azért. Vájjon kapcsolatban 
van-e kas-ssd, 's véletlen-e találkozása az orosz chotja-va\ ?) 

chosg', chosguchv imádkozik, kér. nak torememn' chosgen i alv 
tavane sluzitlen istenedet imádd, és egyedül neki szolgálj. 4, 10. — 
titetme socho miganem nagnane, chun paiem c/tosgan amnane ezeket 
mind odadom neked, ha leesvén tisztelsz engemet. 4, 9. — i tavamé 
chontem chosgesef, istohi tav ele menés tan maganelnel 's őt meglát
ván kerék, hogy elmenne földjeikről. 8, 84. — erptat paulkant ti/nc-
pam chosguchv szeretnek a' falutéren állva imádkozni. 6, 5. 

cliosgene imádkozó, imádkozás, cliosgene aS imádság, am kva-
lem chosgene kvali lavekti én házam imádság-háznak neveztetik. 
21, 13. — os ta tochem ketchti sochen pisel i cliosgene atel de e' nem
zetség kihajtatik sok böjtöléssel és imádsággal. 17, 21. 

NYELVHÍD. KÖZLEMÉNYEK. IX. 5 
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chosgem imádkozik, tin vatge jomlitesi, pvvktesi tav lajlane i 
choSgemesi tavane ők (ketten) közel lépének, leesének lábához, és 
imádkozának hozzá. 28, 9. 

c h o s n á (or.) kincstár. Érképet manetet vim lavset: tel diaret 
at tájat pvmtchv torem, kvnl dwsnane a' főpapok a' pénzeket vévén 
mondák : azok nem kellök (azokat nem szabad) tenni az egyház 
kincstárába. 27, G. 

chor kép, alak. tav chorci öles jormant salne char, i tav mas-
nate öles jormeml tujt ő képe volt ollyan mint villám, 's ruhája ollyan 
mint hó. 28, 3. — vrkatan ehajer najtetnel, choteharet jejvet nan pat
tan os vhorel örködjetek a' hamis prófétáktól, a' kik jönnek ti hoz
zátok juhképpe!. 7, 15. — OÍ cfiun piüeline, vl tvstan chvmle vitme-
lapet? vajltn tank dioranelíel pe.l pel'tachtat 'a midőn böjtöltök, ne 
szomorkodjatok mint a' képmutatók, mert azok képeiket is elvál
toztatják. 6, IG. — clion chor i nam tig chontcm oll? ki képe és neve 
van idejjtt) látva? 22, 20. 

(kur alak). 
ehoremen szép. choteharet kviiml Hmm cuvt rhoremenet mellyek 

kívül nézéskor szépek. 23, 27. — nar mos varine chomdet najtetne, i 
dioremcni vargán sopenef, s'areine minek csináltok sírokat a' prófé
táknak 's széppé teszitek oszlopait az igazaknak. 23? 29. 

chor6H írás, könyv, dioren telem eis mos könyv a' születési 
do'og végett (nemzetségi könyv). 1,1. — choren palt chanfem oli 
az írásban írva van. 4, 4. 

cho rochá lator, zsivány, jorm&nt nan chorochs puvudiv jejsan 
siri i orfe keitel mintha tik zsiványt fogni jöttetek, kard és dárda
kézzel. 16,55. •— tonevvt pemeine vodive.si far jortehit kit diorochs 
akkor kereszfro vereték ö vele két zsivány. 27, 38. —• nan tavamé 
vareslan ölne magi dwroehh'tne ti azt tettétek lakó helyévé a' latrok
nak. 21, 13. 

c h o r t moly. UÍ aditen wtgnane jomasladi ma larmelt, chot 
diortetne i similne eholchve ne gyüjtá magadnak jószágot a' földön, 
hol molyok és rozsda által emésztetik. 6, 20. 

chortep sióró lapát, ehorfep tav kutat szóró lapát ö kezében 
van. 3, 12. 

cllOt ki, meliy. zakont diót pimetpe janinvv f a' törvényben 
inelly parancs legnagyobb ? 22, 36. 
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ehotckar a' ki. ton, cjwtcliar vari am jegem erch, chotchar oli 

aidt az; a' ki teszi én atyám akaratját, a' ki az égben van. 7, 21. 
chotal' kire, mire. tav ati chotaT toncuvt at laj, manUm rastuchv 

kvane choles lajl jolpahvi az semmire akkor nem való, hanem kivetni 
(való) az ember lába alá. 5, 13. 

{kot ki, melly, köti a' melly, kotdT melly felé). 

chot hol, chote hová, chotel honnan, chot alpel lelem, judejskoj 
naer hol az újdon született zsidó király? 2, 2. — menam am jejte-
palent, hal clwte ménen megyek én utánad, bár hová mégy. 8, 19. 
— chotel jejset takenahi honnan jöttek a' konkolyok? 13,27. — 
Joan perne pvnne as choíel olesf János keresztsége honnan volt? 
21, 25. 

chotal'hovafeljé. cini charet Isvsme tatsanel tavamé Ka'afa <•/'-
kep palt, chotal' achtkatset' nepekenet a'Jézus megfogói vivék őt Kaja
fasz főpaphoz, a' hová gyűltek volt az írástudók. 26, 57. 

chot , chont talál, lát. kvalne' tton chotsanel api'tcme tav cukid 
Maria jot a házba menvén találák a* gyermeket ö anyjával, Máriá
val. 2, 11. — saris vati jomentanat vjl cliotsa'kitjegepüriacagme 
a' tenger partjára mentében akkor láta két atyafiat. 4, 18. — Sote-
vet sovt charet, tan chotganel mame boldogok a' szelídek, mert ők 
megtalálják (öröklik) a' földet. 5, 5. — sédemet s'ar Umep charet, tan 
tövemmé chotganel boldogok az igaz szívűek, ők isteni meglátják. 
5, 6. — chmnle srn-ne at chotvet tan mi sokak által nem találtatnak 
azok. 7, 14. 

chot hat. chot chotel mencm jcjpalt vis /-sv-s Petr hat nap el
mente után Jézus vévé Pétert. 17, 1. 

cLotit hatod, chotit Síinél jejnkem öles Sar lachve ontolovt cas 
mos hatod órától fogva setét volt a' világon kilenezed óráig. 27, 45. 

chofpen hatvan, teles oslem to char saf, to chntpen os to kvslatne 
terme gyümölcsöt, ki száz, ki hatvan és ki húsz annyit. 13, 8. 

(kat hat, hátit hatod, katpen hatvan). 
chote l nap. eti lavine: jejmti jomas chot-.l. tőn mos isfo avl 

kelpi oli estvei mondjátok: lesz jó nap, mert az ég veres. 16, 2. — 
os Isus rovelam tak •chaúctachtepan lavrs: td mir amnane akiimi oli, 
isto chvrum chotelag olnanel jejnd,<s am pochemf, i at oncat nar iechv 
*s Jézus híván tanítványait; monda: e' nép nekem szánalomra van, 
hogy három napig volt nálam, 's nincs mit ennie. 15, 32. 

5* 
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chotel pakepane, nap keltő, chotel pakepap kelet, volchvet jocht-
set Jernsalimne chotel pakepane palnel bölcsek jövének Jeruzsálembe 
napkelet felöl. 2, 1. — man uslov tav sóvá chotel pakepane palt mi 
láttuk ő csillagát napkeleten. 2, 2. 

chotel matp jnrech(k) napnyugati vidék. 
chotel pcd dél, nap-dél. chotel pal naer varit tuncpi sut elpalt td 

puchjot a' dél királynéja áll az itélet előtt e' nemzetséggel. 12, 42. 
chotel pankne nap fejében, os latkatem niet charetjot teletachv 

anane chotel pankne denariel, kctsan tanme tak vinogradnik kenrt 
varuchv 's megegyezvén a' napszámosokkal fizetni nekik nap fejé
ben egy dénárral, elküldé őket a' szőlejében dolgozni. 20, 2. 

t<i chotel ma. man sochen lat naúov majalen td chotel kasel mi 
mindenkori kenyerünket add meg mára. 6, 11. — td chotel líd'torem, 
tort mos isto anl semelag ma rósz idő, mert az. ég sötét. 16, 3. 

chotl fénylik, toncuvts'ar charet choilat jormant chotel tan jega-
nel naerlaeht akkor az igazak fénylenek mint a' nap ü atyjok or
szágában. 13, 43. — mot chotel chotlam cuvt socho arkepet varset oj 
más nap világosodtakor minden főpap tanácsot tön. 26, 1. 

chotl alt világosodik, virrad. Subotd mxdem jejpalt sat elöl chotel 
chotlaltam cnvt jejsi Maria Magdalina i mot Maria sunsvehv cho-
melme Szabat elmulta után a' hét első napjának virradtakor jőve 
Maria Magdolna 's a' másik Mária nézni a7 sírt (koporsót). 28, 1. 

(katl nap, katlent nappalodik). 
choitl arcz. tömne hicelam chaácfachtepet chomi patset i sak-

•úiiv pllmeset ezt látván a* tanítványok arczul esének és nagyon félé
nek. 17, 6. 

chomel sír, koporsó, jejsi sunsuchv chomelme jövének nézni 
a' sírt. 27, 1. — nar 7nos varine chomelet úajtetne minek csináltok 
sírokat a' prófétáknak. 23, 29. — joltchatine alsen chomeletne hason
líttok mázolt sírokhoz. 23, 27. x 

d i n i hal. necnv nan nan pattan ? tan lavset: sut i ale necvv 
elad, mennyi keuyér van nálatok? ők mondának: hét 's néhány 
hal. 15, 34. — rastalen von/pmc, i elöl chvlme, chotchar nopesi, vaja-
len vesd bé a' horgot 's az első halat, a'melly roáakad, vedd. 17,27. 

ujchul vad állat, tiglesnp vjchul szárnyas vad. madár, tiglesap 
vjchvlet oncat piht ix madaraknak vannak fészkeik. 8, 20. 

éhvl-kiSp hal-kereső, halász, vajlen tiú olsi ehnl-kispi mert ők 
(ketten) valának halászok. 4, 18. 
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(hd hal, uja-kid vad). 
Chlllp 1. háló. tin ion chulpet clmUeptam jomesitav jejpalt 'iá ők 

a' hálókat elhagyván ménének ö utána. 4.20. — chotcharet junt-
seset chidpanel a' kik varrák hálójokat. 4, 21. 

2. koszorú, korona vagy fejkötő. i chulpnie sagtm jutpen jejv-
nel punsanel tav panká tarmelne és koszorút (fojkötőt) szővén tövis-
fából tevék azt ő fejébe. 27, 29. 

(kidp háló). 
chul'felső ruha. i úurcp cftarrie perektachv hag joten í vicfiv 

nagnanel kvart me, vajalen tavane i chd'en akarónak pörölni veled 
(a* veled pörölni akarónak) 'a elvinni tőled az alsó ruhát, add oda 
neki felső ruhádat is. 5, 40. 

{kid' darócz, aba posztó ; kul' taul egész ruha). 
Chilit marad, hagyatik. at chul'ti tit kav tarmelt kav nem ma

rad ott kövön kő. 24, 2. — eti tav clnd'tes tat nádikat estig ö marada 
ott magában. 

chul'tept, chul'teptachv bocsátani, hagyni, marasztani, i clnd'feptm 
manane man arentenov, chumle i man chid'teptilov mánk arenten cha~ 
renovne bocsásd meg nekünk a' mi adósságunkat, a' mint mi is meg
bocsát juk a'mi adósainknak. 6, 12. •— titit mos chid'teptita elemeholes 
jegme i cukvme ezért hagyja el az ember atyját és anyját. 19, 5. — 
migne lovt urtme matanel, i chnl'teptcstan juren asme zakont; titkarech 
öles varuchv i mot asetme at chul'teptachv adtok tizedrészt mentából, 
's elhagyjátok az áldozatos dolgot a' törvényben: ezt tenni kellett 
'a más dolgokat sem elhagyni. 23, 23. — titit am kelpem jcilpel za-
konncl, sav mos soschtam, kreket chul'teptane kasel ez én vérem az új 
törvényről, sokért kiontott, a' bűnök megbocsátására. 26, 28. — 
chid'teptalen nak sajn tatem matetat hagyd (ott) ajándékodat a' ho
zás helyén (az oltáron). 5, 24. 

chid'teptacht hagyatik, marad. 
(kul'ém maradok, kuVtém hagyok). 
Chlú'eill, cliid'm hamu. tont chocatnuv tan chulmel pujktam 

jochtnat toremne akkor régen ők hamuval behintve tértek volna az 
istenhez. 11, 21. 

(kul'm hamu). 
Chim mikor, midőn, hol. kalemtes tananel, chun negles sov 

tudakozá tőlök, mikor látszott a' csillag. 2, 7. — chun multesan Isus 
ta l'anchet midőn elvégezte Jézus a" beszédeket. 19, 1. — ölen tat. 
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chun at bitem nagnam légy ott; míg nem mondom neked. 2, 13. — 
tccJiJ i am aul jegem vari nan jortelan, chun sochen char at tareti 
simetatel íjzy e'n mennyei atyám teszen veletek, ha mindenki nem 
bocsát meg szívébon. 18, 35. 

atichun soha. am ati chun chassanem, nanen én sohasem ismer
telek titeket. 7, 23. 

chumle hogyan. Josif vares locho, chumle la ven tavam angel 
József tőn úgy, mint monda néki az angyal. 1,24, - chumle 
aú mos nan at lovntalilan hogyan, eddig nem olvastátok ? IP, 4. 
— chumle cos ivolt tav onces elöl püv tvknane míg ő szülie első 
fiját. 1, 25. 

(kun ha, midőn). 

chus szolga, chus am paltem ku/ agmeltam (egy) szolga ná
lam fekszik betegen. 8, 6. — nachke ktven l'ach, i jalti am chusem 
c^ak mondj egy szót, 's egészséges leí;z én szolgám. 8, 8. — chon 
úuri nananel panki oluchv, ton jejmti nanane chus a' ki akar közüle
tek fővé lenni, az legyen nektek szolga. 20, 27. 

chusl szolgál, chon nananel -huri jlingi oluchv, ton char nanane 
chvíli a' ki közéletek akar nagynak lenni, az nektek szolgál. 20, 26. 

(kus szolga). 
chl isep kamara, rejtek ház. os nag chun chosgan, tújen nak 

chusepenne, i jejtenpalent av tov pantem chosgen nak jegenne chaStal 
mat olep charne 's te, midőn imádkozol, menj be te kamarádba "s 
utánad az ajtót ott betevén, imádkozzál te atyádnak, ismeretlen 
helyen levőnek. 6, 6. 

chur ebben pvpi~chur ; püpichur toefiom kígyó fajzatja. 3, 7. 
Chur vég, határ, elöl chur auhiel mot chur mos az ég első vé

gétől a' másik végéig. 24, 31. 
(kűri oldal). 
churi zacskó; száz. ul vaján ati churi Tonchrtejot ne vegye

tek zacskót sem az útra vel(etek). 10, 9. — Sut churi száz zacskó 
= 10,000. os chun piimtes tav lovntachtucho, tav eltepalne tatem 
öles aku mater, chotchar arent onces tavane sat churi falant és mi
dőn elkezde számot vetni, elibe hozatott vala egy valaki, a' ki 
tartozott neki száz zacskó talentummal -~ 10,000 talentummal. 
18, 24. 

(kűri zsák, zacskó. A' tatároknál egy zacskó = 100). 
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c h u n i m három, tochoch ergemane elpalt ckurum kes úvltan, 
iUo anem cd elv úcileu a' kakas szólása előtt háromszor esküszöd, 
hogy nem ismersz engem. 26, 34. 

churmit harmad. Kváne kvafem churmit cas chant chotsan mot 
chartámé kimenvén harmad óra tájban talála másokat. 20, 3. 

churmentag harmadszor, i ehuTteptam tannie menés os i ehos 
ges chvrmentng lafem aku tűn Tachet 's ott hagyván őket elmene 
megint "s imádkozék harmadszor mondván ugyanazon szókat. 
26, 44. 

(kórom három, kormit harmad). 
chl l í teher, batyu, negsat tarviten i ustal chutet, i puntlat chc-

?es vojnet tarmelne kötnek terhes és elviselhetetlen bátyúkat 's teszik 
az ember vállaira. 23j 4. 

(hont batyu, sis-kout hát-batyu, háton viselhető kas). 
chute l t , cnuteltvchv hajtani, i patem pank chvtelteset favane 

's leesvén fejet hajtanak neki. 2, 11. —- tonf jejsov pank chuteltuchv 
tívane azért jöttünk fejet hajtani neki. 2, 2. 

(Icótém, kuotém hajtok). 
cfellSH ember, férfi, 1. htm. joch'es aka poj chum Arwafejnel 

jőve egy gazdag ember Arimatheából. 27, 57. 
clwnt chum had-ember, katona. o$gem jolempalt chont chwnet 

tartok magam alatt katonákat. 8, 9. 
chumi férjhez megyén, tön mos elk toremt ati vaut ciget, ati 

chumiat mert a' túlvilágban se feleséget nem vesznek, se férjhez 
nem mennek. 22, 30. 

(kiim férfi, ember, férj). 
c h u m l e hogyan, 1. cftun. 
ühump hab. rutgen sáriit votemles jani isgen tiSuvne, iSto 

kerep amertalves chumpetne tüstént a' tengeren megszelesedék nagy 
zivatar annyira, ho^y a' hajó elmeríttetett a' habok által. 8, 24. 

(kunip, ktip hab). 

a. 
gorc ienoj (or.) mustár, aul naerlach jorti gorcienoj tajmne 

a mennyország hasonlít mustár maghoz. 13, 31. 
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J. 
j a c h s t , jaehstachv gyűlölni, üldözni, rágalmazni, megvetni, 

haragunni. urchatan jachstacho aku materme tci viselnél őrizkedjetek 
megvetni egyet e' kicsinyekből. 18, 10. — nan choleslan, isto latem 
oli: ereptalen nak vat' cholesen, jachstalen nak targen nerep charme 
ti hallottátok, hogy mondva van: szeresd te felebarátodat, gyűlöld 
te ellened akarót. 5, 42. — os tan jachstesancl tonmei méneset, to tak 
kanetane, os to vatelane. rnatetane 's ők megvetek őt, 's ménének ki 
a' maga mezejére ki a' kereskedő helyére (vásárára). 22, 5. — 
chun asraj asrajme jachstitci ha az ördög ördögöt üldöz. 12, 26. — 
arkepet tci amelet sunsem . . . jaehstcset a' főpapok e' dolgokat lát
ván, megharaguvának. 21, 15. 

jachstap gyűlölő, jomas varán nanen jachstap charetne jót te
gyetek a' titeket gyűlölőknek. 5, 44. 

jachst 
jachstane} pank jachStane fog-csikorgás, tat jejmti l'us i pank-

jachMane. 8, 12. — tat jejmti l'us i panket jachstane ott lesz sírás és 
fogak csikorgása. 22, 13. 

(vájjon e' szó összcvethető-e a' jcisem őrlők, Loszva vidéki 
szóval ?) 

j a l , jaluchv menni, lavalen anem elolt jalucho i captachv amk 
jegem hagy engem előbb menni és eltemetni én atyámat. 8, 21. — 
chun aku ton chojtel uslov man nag t'urmat i jalsov nag pochenne 
mikor így tudtunk mi tégedet fogságban 's mentünk te hozzád ? 
25, 39. — .agmeltesem i t'urmat olsem, at jalsan am pochemne beteg 
voltam és fogságban, nem jöttetek én hozzám. 25, 43. 

(jalém járok, megyek). 
j a s m o l vonás, vajlen saris latam nanane, jonchi aul i makan, 

os aku jota amne jasmel zakonnei olp at mull.mert bizony mondom 
nektek, elfogy az ég és föld, de egy jota vagy vonás a' törvény
ből való (de a' törvények egy jotája vagy vonása) sem múlik 
el. 5, 18. 

(jas útjelezés a' fákon, jasmel vonás, esik, jasmeling csíkos). 
j a z i c n i k (or.) pogány. 
j a t közép, ton mant vos jochlcs korp saris jutne azalatt a' 

hajó eljuta a'tenger közepére. 14, 24. — Mi snmtal lonch jatt unlem 
pümtset ojguchv két vak az út közepén ülvén kezde kiáltani. 20, 30. 
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jej jat éj közepe, étfél] jej jat cuvl éjfélkor, jej jat £uvt Isus 
vinct jomesés tan paltanel saris mant éjfélkor Jézus mene hozzájok 
a' tengeren. 14, 25. 

{jat közép). 

j a p e s t közeled, i chun tav jochtes kvalne, toncuvt japesteset 
t&vane ion sampaltalet 's midőn ö bejött a' házba, akkor közelodé 
nek neki (hozzá) a' vakok. 9, 28. 

(Jápá közel). 

j á l t gyógyul, éled. os nachke lavan l'ach i jalti am chusem 
de csak mondj (egy) szót, 's meggyógyul én szolgám. 8, 8. — chu-
rum chotel mulne jejpalt jaltém három nap múlva föléledek. 27, 63. 
— i tav chits jáltes aku ton lat 's ő szolgája meggyógyult azon idő
ben. 8, 13. 

jáltne (noncho-vtü) feltámadás, cholp charet noncho jált na me 
ai lovntaleslan a' holtak feltámadását nem olvastátok'? 22, 31. — 
os am noncho jdltnem jejpalt chontchatine am jortelem Galilej uit de 
feltámadásom után találkoztok én velem Galileai városban. 
26, 32. 

jdltept, jalteptacliv gyógyítani, menteni, jalteptes sochen agem 
gyógyíta minden betegséget. 4, 23. — Socho chojtep charetme jál-
teptesan minden beteg embert meggyógyíta. 8, 16. — pojrechs, jál-
teptalen cinem uram, ments meg engem. 14, 30. — nakven nak jáltep-
tahn magadat magad mentsd meg. 27, 40. — chon Auri tak lileiame 
jdlteptachv, ion char choltilitd tavamé, os chon chotilitá liletame am 
mosem, ton chontitd tavamé a' ki akarja maga lelkét megtartani? 
az elveszti azt, de a' ki elveszti lelkét én érettem, az megtalálja 
azt. 16, 25. 

jálteptal gyógyítgat. % tav jdlteptalsan 's ő meggyógyíta 
(őket). 4, 24. 

jáltent feléled, feltámad, cholem chart jaltenlat ,a' halottak fel
támadnak. 11, 5. 

(jáltém éppé teszek). 

jÜlpe l új. id as chocetag sochen népeken chaúctam chorenelnel 
aul naerlachme jorti koz'ainne, chotchar nelti tak ochce-moletanel jal-
pel charme i is charme azért minden tudós tanítván az írásból a" 
mennyországot, hasonlít gazdához, ki pénztárából hoz elő új és ó 
dolgot 13, 52. 
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jdlpel jonchep parik újhold eleje, am püvem jdlpel jonchep 
pank oschti asrc/jl én fiam újholdkor bíratik az ördöggel. 17, 15. 

- (lalpil, Velpil új). 
j a l p e n szent, jdlpen lil szent lélek, nejles isto tav onci Lach-

rat jdlpen lilnel látszék, hogy méhében visel a' szentlélektől. 1, 18. 
jdlpen jomas l'achel szent jó beszéd, hír (evangélium). — Mat-

pinel ja'pen jomas Xxchel Máténak szent jó b e z é d e (evangéliuma). 
jdlpen ehotcl örök élet. tat akii mater vatge joémh laves tavane : 

fám chanctap, nesir jomas am varem. istobi chontuchc jdlpen chotel? 
Tav laves tavane: chun nuran tuchv jdlpen chotelne, vren zakonet 
akkor egy némelly közel jővén monda n e k i : szív (jó) tanító, mi 
jót csináljak én, hogy megtaláljam az örök életet "? 0 felele noki : 
ha bé akarsz menni az örök életbe, tartsd meg a' törvényeket . 
19, 16. 17. 

jdlpen pasen szent szék. ul úuHan attlel, ton mos tav toremne 
jdlpen pasen ne esküdjél az égre, mert az istennek szent széke. 5. 34. 

jdlpenlacht szenteltetik, tak jdlpenlachte nag namen úgy szen
teltessék te neved. 6, 9. 

jdlpenlap szentelő, nar jani, svrn amne t>rem kcaljdlpenlap 
svr'nme mi nagyobb, az arany-e vagy az Isten háza, szentelő az 
aranyat . 23, 19. 

(jalping az éjszaki vogul hitregékben hozaá nem terhotőt, 
kiválót, kitüuőt 'g ennél fogva szentet je lent) . 

j a n i nagy, jdnget nagyok, jochtea Juda i tac.jorteíat $av atem} 

mir jdngetnel ketem charet jőve J u d a 's ő vele sok ember a' nép na 
gyaitól küldöttek. 26, 47. 

jdngi naggyá, nagynak ; ^ 
jdngag naggyá, chun teli, (oncuct jejmti sochen telne charneljdn-

gag ha megnől, akkor lesz minden növevénynéí nagyobbá. 13, 32. -
ehon nananel nuri jdngi viuchv, ton char nanane chuíl'i a' ki kőző. 
letek nagyobbnak akar lenni, az nektek szolgáljon. 20; 2ö. 

jangis nagyobban, erptap tak jegame amne cukvame amnancl 
jdngiS, at choj amnane a' ki szereti atyját vagy anyját nálamnál 
jobban (jobban mint engemet), nem méltó reám. 10, 37. 

jdntne nagynyi . chun nan pümtine oncuchc agtne ahne gorcic-
noj fajm jdntne ha ti fogtok birni hitet egy mustár magnyit . 17, 20. 

jdniúuv nagyobb, lil te ne chamel jdniúicv, i úotd masnanel a' 
lélek az ételnél nagyobb '• a' test a' ruhánál . 6, 25. 
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jantetatel egészével, egész, i ratgcn us jantetatel kvaUs Isus 
Tal'ch 's tüstént a' város egészével kimene Jézus elibe. 8, 34. — w# 
jantetatel mtmtel telilam latset: tit chon? a' város egészével (az egész 
város) megindulván, monda : ez k i ? 2 1 , 10. — mul'esta Isns Gali-
lejme jantetatel megkerülé Jézus Galileát egészen. 4, 23. — arkepet 
i mirpanket i sut jantetatel kiíset retel tanuchlapme Jsits pankne a 'főpa
pok 's a' nép nagyjai 's az egész tanács kérésének hamis tanút Jézus 
fejére (Jézus ellen). 26, 59. — i pari Intem mir jantetatel laves: tav 
kelpa pate man tarmelocne i püvenov tarmelne 's felelvén az egész 
nép monda : ő vére essék mi reánk és fiainkra. 27, 25. 

janim, janimachv nőni. chon nananel tustem janimachv úuri 
kaspel aku lokotnef ki közőletek aggódva aka r nőni aká r egy 
singre ? 6, 27. — ta chotel jánimi, os clxolt rántom kiír kttirne ma nő, 
de holnap vettetik a' kemenczébe. 6, 30. — sunspan char ma cou-
retne, chumle tan janimat nézzetek a' mező liliomaira, mint nő
nek. 6, 28. 

janimap növevény, sochen jánimap, chőfaharme ati pel am aul 
jegem rovtestd, ose cholili minden növevény, mellyet nem a 'mennyei 
a tyám vetett, kivész. 15, 13. 

janemt nevel, am sager-püvanem i nar am jdnemUsem, soeho 
alem ólat én borjaim 's a' mit én fölneveltem , mind le van 
ölve. 22, 4. 

(jani nagy ; jánimém növök ; janmeltém nevelek). 

j & p (jape?) bátya. Mojsej laves: chun chon clioli apüv osial, 
toncuvt tav kacetane vichv karech tav vanta i kvaltuchv urlechme tak 
japetane Mózes monda: ha ki gyermek nélkül hal meg, akkor öcs-
csenek kell elvennie a' feleségét és támasztani gyümölcsöt (mag
zatot) a' maga bátyjának. 22, 24. 

j e j é j . tav kvales, visfa apüvme i tavenkve jej, i menés Jegipetne 
ő felkele, vévé a' gyermeket és ő anyját é j ( j e l \ 's mene Egyip
tomba. 2, 14. — i multesta tat ahtjejm$ és mulata ott egy éjét. 21 , 17. 

jejpfs sötét, unlep charet jejpes mat ülők sötét helyen. 4, 16. — 
rastelan j^jpeí mane vessétek öt sötét helyre. 2 2 , 1 3 . — chun nag 
samen l'ul', toncuvt pel úoulen socho jejpesag jejmti ha te szemed rósz, 
akko r meg tested mind sötétté lesz. 6, 22. 

jejnk sötétedik, homályosodik, i ratgen nimtuj chotelet mulne 
jejpalt chotel jole jejnki, í jonkep tak pasa at migtv, i sovet patát aul-
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nel, i aul va novmti *s mindjárt a' nyomorúságos napok elmulta 
után a' nap elsetétedik 's a' hold a' fényét nem adja 's a' csillagok 
leesnek az e'gró'1 's az ég hatalma megháborodik. 24, 29. — cliim 
jole jejnkes, jochtes aku poj chium Arimafejnel, nátha Josif midőn elsö
tétedett; jőve egy gazdag ember Arimathiából, neve József. 27, 51. 

jejnkem öles sötét lett. 
jejnkem mai sötét helyen, magánosan, ioncvvt vatge jomem tav 

pochane chaúctachtepet jejnkem mat hitepeset akkor közeledvén hoz
zája a' tanítványok magánosan kérdek- 24, 3. 

(Ú éj). 

j e j utó, jejpalt után. iin tori lat chuipet chul'teptam jomesesi 
tav jejpalt ők (ketten) azonnal a' hálókat elhagyván ménének ő 
utána. 4, 20. 

jejmpalt utánam, jaján am jejmpalt, am vargám ninen alislachv 
elemcholeset jöjjetek én utánam, én teszlek fogni embereket. 4,10. 

jejtepalemt utánam, jejen, jomen am jejtepalemt jer, menj én 
utánam. 19, 21. 

jejtempalemt utánam, chou at vigta tak pcrnetame i at meni am 
jejtempalemt, ton at cJioj amnane n ki nem veszi föl a'maga kereszt
jét, 's nem megyén én utánam, nem méltó hozzám. 10, 38. 

jejtepalent utánad, man &ú chul'/ejdedov socho i jomesov nag 
jejtepalent mi ím elhagytunk mindent, 's jöttünk te utánad. 19, 27. 

jejtenpalent utánad, tujen nak chusepenne i jejtenpalent ao tov 
pantem chosgon menj a' te kamarádba, 's utánad az ajtót betévcn 
imádkozzál. 6, 6. ' 

jejf apait utána, chun tav achnel vojles, tav jejtapait jomes sav 
atem midőn ő a' hegyről leszállott, ő utána mene sok ember. 8, 1. 

jejtdpaletat utána, tav kvalem jomes tav jejtdpaletat 's ő fölkel
vén mene ő utána. 9, 9. 

jejtepalovt utánunk, tar etalen tavamé, ton mos isto ojgi man 
jejtepalovt bocsásd el őt, mert kiált utánunk. 15, 23. 

(juj utó, jvj poalt után). 

j e j ( v ) , jvjchv jönni, an nag naeren jejv nag pochenne ím, te 
fejedelmed jő te hozzád. 21, 5. — am jejvem, pvsmelilem tavane én 
jövök (megyek) és meggyógyítom őt. 8, 7. — lávám motit eharne: 
jejen, i jochti (ha) mondom a' másiknak: jöjj, és jő. 8, 9. -— savét 
jejvet chotel pakepap i matp jvrchetnel sokan jönnek napkelő és 
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nyugvó végekről, 8, 11. — suj lettan amnane, am pel jejgem pqnk 
chuteltuchv tavane hírt mondjatok nekem, én ia menjek fejet hajtani 
neki. 2, 8. — jejan am jejmpalt, am vargám ninen alislachv elemcho--
leset jöjjetek én utánam, én teszlek benneteket halászni embereket. 
4, 19. — sochen naerlacJi l'acli chontlap i at numsap char pochane 
jejv asraj minden a' mennyország hírét hallóhoz és nem értőhöz jő 
az ördög. 

jejm jött, jőve. Joan jejmet jejpalt at tes at a/es János az eljötte 
után nem evett nem ivott. 

jejne (as) jövetel, ton chojtel jejmtielemeholespüv jejne áí& azon-
képen lesz az emberfijának jövetele. 24, 27. — i chotganel elem. 
choles püvme jejnat aul tulet tarmelt és látják az emberfiját, jővén 
az ég felhőin. 24, 30. 

jefent jő. jejéntap am jejmpalt amnanel nogre d jövő én utánam 
nálamnál erősebb. 3, 11. 

(jim jövök, ju jő). 
j e j v fa. art i sagrep jejv pocM huj; íochen jejv at telap jomas 

vrlech, sagrve i rastce tautne már is a' fejsze a' fán fekszik; minden 
fa nem termő jó gyümölcsöt levágatik és vettetik tűzbe. 3, 10. 

jejv-vaj fa olaj. toncuvt jejmti aul nacrlach ahv ton lov a, chot-
charet vim tank jejv-vaj putanel lavaleset zeniek l'al'eh akkor lesz a' 
mennyország mint tíz lány, kik vévén a' magok faolaj lámpásait 
ménének a' vőlegény eleibe. 21, 1. 

unlep jejv szék (pasen szék és asztal), i eholitesaii vatelap chu-
met pasenetme i kapter-pertepet unlep jejvetme 's felfordítá a' keres
kedő emberek asztalait, 's a' galamb-árusok székeit. 21, 12. 

(jiv, iu fa). 
j e jmt , jejmtuchv lesz, fog. jejmtan nan sári, ehumle sav ault 

oUp nanjegan legyetek tik igazzá, millyen igaz a' mennyben lévő 
atyátok. 5, 48. — laven, istobi t'á kavet jejmtset ríaríi mondjad, hogy 
e' kövek legyenek kenyérré. 4, 3. —- elemeholes püv pertem jejmti 
pernane tagetaclw az ember fi ja el lesz adva a' keresztre feszíteni 
2G, 2. — cluin jejmtat michv rumén, vl tustan, chvmle i nar latucliv 
midőn (által) fognak adni titeket, ne aggódjatok, hogyan és mit 
beszélleni. 10, 19. — tavane harech jejmtuchv alemag neki kell meg
öletnie. 16, 21. —• pupichur fochem ! chon lates nanane} islo nan fuline 
jejmtuchv nurep ocinel kígyó fajtája, ki mondta nektek, hogy futni 
fogtok az akaró haragtól. 3, 7. 
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me.nvchv jejmtes menni készült, elment. 
techv jejmtes megéhezek. 4, 2. 
jejmtel, techv jejmtel megéhezik, chvn techv jejmtelese.m, nan 

anem titeslan, chvn ajiichv jejmtelesem, % nan anem ajteslan midőn 
megéheztem, ti engem étettetek, midőn szomjaztam, 'a ti engem 
itattatok. 25, 35. 

jejmtdt lesz, női. chvn tav niran jejmtel teset. kamel'tag midőn ő 
vesz ej i lettek zsengévé. 24, 31. 

(jémtém, jemtém leszek). 
j e k v , jeehv szökdös, tánczol. man porieharesov nan mosan, 

i nan at jechvmn mi sípoltunk nektek 's ti nem tánczoltatok. 11, 17. 
— os Írod n-men ehotel atvt jekres Irodiada a choloch elfalt de He
ródes neve napján szökdöse (tánczola) Herodiada leánya a' nép 
előtt, l-l, G. 

(je'grém, jégvavém szökdösöm, tánczolok). 
j e g atya. Archelai nnerag oli Jvdejt tak jegd jort Archelau3 

királlyá van Júdeában atyja helyett. 2, 22. — cJionne taste/m olt am 
jegemnél kinek készítve van én atyámtól. 20, 23. — mancndt jegov, 
tak jülpenlachte nag namen mi mennybeli atyánk, úgy szenteltessék 
te neved. G, 9. 

jegepüv atyafi, testvér, man paltov öles sat jegepüv nálunk volt 
hét atyafi. 22, 25. 

jegepüvinc atyafi, kacelam Ütme aritam lov chanctach'ep oce-
set kit jegepüvinc tari látván azt a többi tíz tanítvány, megharagvá-
nak a' két testvér ellen. 20, 24. — nan socho jegepüv'ncet ti mind 
testvérek. 23, 8. — Isus Galilejskoj saris vati jomentanat vjl chotsa 
kit jegepüvincagme Jézus a' Galileabeli tenger partjára menvén, 
talála két atyafiat. 4, 18. 

(jag ntyu, jdv-pi atyafi). 
j e c h t vág 
jechtel vagdal, os to jechtleset jejvetnél niret i rastset Toncli mant 

de némelyek vagdalának a' fákról vesszőket 's vetek azokat az 
útra. 21, 8. 

(jdhtém vágok, szelek, jühilém szegdelek). 
j e r t e mindjárt, hamar, chvmle smokovied jerte. toses hogy a' 

figefa hamar elszáradt. 21, 20. — copeltachten jerte jovchstam cha-
rentel, aku sam elialt oJnen mant l'oncht egyesüljél hamar haragos 
embereddel, míg szemközt vagy az úton. 5, 25. -* to pates kaven 
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mane, chot semel ma öles morcé; i jer le kvales, tori mos isto ma oitúup 
öles némelly esek köves földre, a' hol a fekete föld volt kevés; 
!s hamar kikele, mert a föld vékony vala. 13; 5. — i jerte taventes 
és mindjárt lccsendesedék. 8, 26. 

j e t t ek . — tatiloveset tav pochane socho asraj osp charet s'avsir 
agmet i jelteket (hozatának ő hozzá mind a' vallók sokféle betegsé
get és gyötrelmet) vittek ő hozzá mindazokat, kiknek sokféle be
tegségek és gyötrelmök vala. 4, 24. 

JOCht jő. ionevvt jochtes [svs GalilejnelJordanne Joan pochane 
akkor jőve Jézus Galileából a'Jordánra, Jánoshoz. 3, 13. — os chun 
Isus feles Jitdejskoj Vijleemt, ton lat öles naerIroJ', jocktset Jerusa-
liinne volcivet chot el pakepane palnel és midőn Jézus született volt 
Judeabeli Bethlenembe, akkor vala király Heródes, jovének Jeru
zsálembe bölcsek napkelet felől. 2, 1. 

vajocht erő van. ram jochti porti ratuchv torem kcalme erőm 
van lerontani Isten házát. 26, 61. 

va jachttal lehetetlen, ati nar al jejmti nanane va jachttal semmi 
som lesz nektek lehetetlen. 17, 20. 

pari joeht visszajö. am pari joehtem vinilem am eliarem arge-
tafel én visszajővén venném az enyimet nyereséggel. 25, 27. 

jacht al jött dolog, emberi dolog, cholochme joeht asne chaúc-
tartanéi Suvt a' népet jött-dologra (emberi parancsra) tanításuk
kor. 15, 0. 

jochtné jövetel, ncsir pos nag joehtnen i ochersom jochtne elpalt 
jejmti micsoda jele leszen a' te jövetelednek 's a' világ vége jövete
lének? 24, 3. — os Joan tav vatge jochtnat elpalt lafes és János ő 
közel jövése előtt monda. 3, 14. 

(johtém jutok; vajen-ke johti ha erőd van). 
j o l haszon, nyereség, hatalom, ion mos ?iesir jol cholesne azért 

mi haszna az embernek. — tav asrajtme ketgan asraj oter jolel ö az 
Ördögöket kihajtja az ördög-fejedelem erejével, hatalmával. 9, 34. 
— tav asrajtme kvarté ketsan asrajt oter Veelzehvl jolel ő az ördögö
ket kihajtja az ördögök ura, Bélzebul, által. 12, 24. 

jo l al \ jole alá, le, meg, el. chvn tav aehnel jole vojl.es, tar jejle-
palt jomas sav atem midőn ő a' hegyről alászállott, ö utána jőve sok 
ember. 8, 1. — os chaúctachtepet jole crkdesanel tanme de a' tanítvá
nyok le (el) tartóztalak őket. 19, 13. — i joletuncpam hvsvovelesan 
tinme, 's megállván Jézus híva a' kettőt. 20, 22. — os to charet tav 
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chvsan pnvem iioritesanel tanme i jole alesanel de némellyek ő szol-
gájit megfogván, szidalmazák őket és megölék. 22, 6. — os ion jole 
varetestd sochen char elpalt latem: at chaúcilem, nar nag latan de ő 
eltagadá minden előtt, mondván: nem tudom, mit te mondasz. 
26, 70. 

jolaT lefelé, chnn nag püv tövemnél, rastchaien jolal' ha te 
isten fija, vesd magadat lefelé, alá. 4, 6. — achnel jolal' vojlenanel 
vjl erkelesan tanme Isns latem: atichonne i/l latan a' hegyről alászáll-
ván eltiltá őket Jézus mondván: senkinek ne szóljatok. 17. 9. 

jolech, jolchag alá. hetes alvchv Vijleemne hcho apüvt kuni sir 
charet kit elnel i jolech külde megölni Bethlenembe minden gyerme
ket, férfi féléket, két évnek és alább (valóit). 2, 16. — at minita 
jolech chalvclw lak kvalefame nem engedi aláásni ő házát. 24, 43. —-
td kav tarmelt am un'ilem amk torem kvalem, i jol naer av jolchag at 
pattitd tonme e' kövön ültetem (építem) én egyházamat, 's az alfeje-
delem kapuja alá nem veti azt. 16, 18. 

jol naer al fejedelem, alvilág fejedelme; jol naer av alsó feje
delem kapuja. 

jol torem alvilág, föld ; jol torem vit föld vize. chales ton kevrt 
jol torem vit vonche pod tocilo ásá abban a' föld vízének kútját a' 
sajtó alatt. 21, 33. 

jol ma al-föld, föld (mint pasen ma fényes föld, ég), chnn aku 
•mater luptachti elemcholes püv tari, taretacliti tavane, os chnn Ivptachti 
jdlpen lil tari, cd taretachti tavane ati pasen mat ati jóimat havalaki 
zúgolódik (itél ?) az ember fija ellen, megbocsáttatik neki, de ha 
zúgolódik a' szent lélek ellen, nem bocsáttatik meg neki se az ég
ben, se a' földön. 12, 32. -

jolpal al-fél, alatti, kas am pel erch jolpal elemcholes akár én is 
hatalom alatti ember (vagyok). 8, 9. 

lajl jolpal láb alatti, gyalogszék (zsámoly), vnten am jomaske 
palemne, nagnane l'vT varpelme lavnem mos nag lajlan jolpalne ülj én 
jobbomra, míg a1 gonosztevőket lábaid gyalogezékének teszem. 
20,44. 

jolpalne alá. tav ati chotal' toncvvt at taj, mantem rastvchv kvane 
clwles lajl jolpalne az semmire akkor nem ér, hanem kivetni (való) 
az ember lába alá. 5, 13. 

jolpalt alatt; jolempalt alattam, osgem jolempalt chont chwrnet 
bírok alattam (magam alatt) katonákat. 8, 9. 
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j o l utol, utolsó, vovea met charetme i majen tananemet jovetam 
jol charetnel elöl charet mos híjjad a' béreseket 's add meg nekik 
a' bért elkezdvén az utolsóktól az elsőkig. 20, 8. 

jol as utó dolog, utóbbi állapot, ton jejpalt meni i víg tak jorte-
lat sat mot asraj tahianel küchcitme ijuv tum olmiat tov; ijejmti ton 
cholesne alpehiel jol as luV azután megyén és viszen magával hét 
más ördögöt, magánál rosszabbat, 's vissza bemenvén laknak ott • 
's lesz azon embernek utolsó dolga rosszabb az előbbinél. 12, 45. 

jol char utolsó, tocho jejmtat jol charet elöl chari, i elöl charet 
jol chari így lesznek az utolsók elsővé 's az elsők utolsóvá. 20, 16. 

jolt utoljára, jolt kvane kvalem akakujplov cas chant chontes mot 
charet astal taspet utoljára kimenvén a' tizenegyedik óra tájban, 
találá másokat dologtalanul állókat. 20, 6. -— jolt kitepesan tanme 
ISHS: chasleslan erén titme? végre megkérdé őket Jézus: értetté
tek-e azt? 13, 51. 

j o l kér, imádkozik, joleset tavamé kerék őt. 
joles kér, könyörög, ton mos nan jegan chanciitá name moncem 

oline nan tavane jolesanan elpalt mert a" ti atyátok tudja mire szo
rultok a' ti neki (való) imádkozástok előtt. 6, 8. — tav jurta tav 
lajletane patem joleses tavamé lates: morcé urchaten ő társa ő lábai
hoz esvén könyörge neki 's monda: keveset várakozzál. 18, 29. — 
am amk arentem nagnane rastesleni socho, ton mos isto nag joleseslen 
anem én a' magam követelését neked elengedtem mind, mert te 
kértél engemet. 18, 32. 

jolent kér. jomes tav ellapalne sat-pank, i jolentesta tavamé jőve 
ö eleibe (egy) száz-fej (százados), 's kére őt. 8, 5. — jolentelan tep-
kan pankme, istobi ketsan urelap charetme tak kanetane kérjétek a'' 
gabonamező urát, hogy küldjön aratókat a' mezejére. 9, 38. — man 
jolentilov tavamé, i nqnen jjolanel ojtilov mi megkérjük őt, 's benne
teket a' bajból kioldunk. 28, 14. 

j o l e m gyalom. jorti aul naerlacli jolemne hasonlít a' menny
ország (egy) gyalomhoz. 13, 47. 

j o l t 1) mond, teremt, chnmle aú mos nan at lovntalilan, isto 
elöl telem cholesme teltam char chumme i neme joltes tanme hogyan, 
eddig ti nem olvastátok, hogy az első lett embert teremtvén, férfiat 
és nőt teremte őket. 19, 4. — punsilem pritcet keurt am tűsem, sujtel-
tilem tujtem charme car joltem jejpalnel megnyitom példabeszédek
ben számat, kihirdetem a' titkot a' világ teremtése ólta. 13, 35. 

NYELVTUD, KÖZLEMÉNYBE, 1%, 6 
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folt 2) hasonlít, chon chontli titd am lanchem i ton chojtd vari, 
ioltilem numten sajtén chumi a' ki hallja e' beszédemet *s a' szerint 
cselekszik, (azt) hasonlítom eszes okos emberhez. 7, 14. 

joltchat hasonló lenni, tus nanane, nepekenet i Farisejt, liceme-
ret! jolt'hatine al'sen chomektne jaj nektek, írástudók és farizeusok, 
képmutatók! hasonlók vagytok szép koporsókhoz. 23, 27. 

(joltém parancsolok, teremtek, mint lauém mondok, teremtek). 

j o n c h , jonhtchv fordulni, múlni, jonchi aul i makan, os aku 
jota umne jasmel zakonnel olp at midi elmúlik ég és föld, de a' tör
vénynek egy jotája vagy vonása sem múlik el. 5, 18. — lavoeset 
idem pdtet at jonkuchv írod yochne megparancsoltatának álomban, 
nem fordulni Heródeshez. 2, 12. — Isus pari jonchem i chontem 
tavamé lavcs Jézus viszzafordúlván és látván őt monda. 9, 21. 

jonchep forduló, múló, hold. 
jdlpel jonchep pank uj hó, hold újság, am püvem jdlpel jonchep 

pank oschti asrajl én fiam új holdkor bíratik az ördögtől. 17, 15. 
joncht,jonchtachv fordítani, téríteni, tak jejmte torem mos mine 

charcn tulmechag, i atdt olep jegén vájta tulmechag, mine charen 
jonchtitci nagnane sam chalt úgy lesz az isten miatti adományod 
titkossá 's az égben való atyád megtudja titkon, adományodat 
megfordítja (megadja) neked szemközt (nyilván). 6, 4. — toncuvt 
Isus jonchtestd 1'achme mit tari i tak chanctachtepan fari akkor Jézus 
íbrdílá a.' beszédet a nép felé és tanítványai felé. 23, 1. — nar mul-
tine sarisme i tosem mame, istobi jonchtachv kaspel aku charme, i chun 
jonchtilan, toncuvt varüan tavamé kid'-naer püvi mit kerülitek el a" 
tengert és száraz földet, hogy megtéríteni akár egyet is, 's ha meg
térítitek, akkor teszitek őt ördög-fej edelem fijává. 23, 15. 

jonchtacht fordul, fordítja magát, megtér, istobi ul pcl jonch-
tachtet, istobi am taume jdlteptesanem hogy no is térjenek meg, hogy 
őket meggyógyítsam. 13, 15. 

(jangém fordulok, jangtém fordítok, jonkop, jonkp hold). 

j o s e c h (or.) adó; attech rovás, taj michv kesame josech amnc 
ati kell-e adni a' császárnak adót avagy nem? 22, 17. — sunstelan 
anem ochcel, chotchar'el josech punine mutassatok nekem pénzt, a' 
mellyel adót íizettök. 22, 19. 

j o s e l kényszerít, chon joselitd nagen jomuchv tav jotd aku 
a jegel, jomen tav jotd kitag a' ki kényszerít téged menni vele egy 
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kegyre (mélyföldre), menj ő vele kettőre. 5, 41. — l'oncht l'cd'ch cho-
jesanel Simon Kireneaninme, vhotcharme josdesancl aimuchv tav por
tiamé az utón clötalálák a' Kireneabeli Simont, kit kényszerítenek 
emelni (vinni) ő keresztjét. 21, 32. 

jor hely, dicsőség, méltóság, os cholesta, isto Arclielaj naerag 
oli Judejt tok jegei jött és hallá, hogy Archelaus királyul van Jú
deában, atyja helyett. 2, 22. — clum jochti ele .cholespüv takjoretat 
i socho jál'pen angelan tav jortelata midőn jő az ember fija ő dicső
ségében 's minden szent angyala ő vele. 25, 31. 

joren méltó, kedves, tav aú ojtatd tavamé, chuntav joren tavatie 
az oldja meg őt, ha ő kedves neki. 27, 43. 

jorel 1) méltó lesz. sochen küchstap tak jurta tart chajerel, joreli 
sütne; os chon jurtetamc lavitd: raka, joreli nitm svtne • os chon lati: 
(seremtal, joreli charilefal favtne minden, a' ki társára ok nélkül 
haragszik, méltó ítéletre, 's a' ki társát nevezi: raka, méltó felső 
ítéletre, 's a' ki mond: szemtelen, méltó az olthatatlan tűzre. 5, 22. 
— pojrecM, at jorelam, ütobi nag tusén am kvalcmne uram, nem va
gyok méltó, hogy bejöjj én házamba. 8, 6. 

2) jorel, jorlachv tisztelni, jorlalen jegén i cukven tiszteld atyá
dat anyádat. — ton charne taj at jorlachv takjegme amne cukvme 
annak szabad nem tisztelni a' maga atyját avagy anyját. 15, 6. 

jorem tisztel, lachkvatat am pochemne td elemeholeset tank tusa-
r, eltel, ijormanel anem nilmel közelednek én hozzám ez emberek 
szájokkal 's tisztelnek nyelvvel. 15, 8. 

jormant gyanánt. Ion char jormant chajetics tavatel sima keurt 
az mintegy paráználkodott vele szívében. 5, 28. — Joan chontesta 
lil toremneí vojíantem jormant kapter sochti tav tarmeletane János 
látá Isten lelkét repülőt mint galambot igeneseu ö reá. 3, 16. 

(jor 1) hely, 2) büszke, jorelahtém dicsekszem, büszkélkedem). 

j o r e v l felejt, tav chaúctachtepati mot palne unsemanel cuvt 
úaú oichv jorevleset ö tanítványai másik oldalra áltmenvén kenyeret 
vinni elfelejtenek. 16, 5. 

(joruUm felejtek, kot jorulém elfelejtek). 

jor l i szegény, alacsony, sotenet jorlit lilel, tanane oliaidtnaer-
lach boldogok a' lélekkel szegények, övék lesz a' mennyben' az or
szág. 5 ; 3. — cholem chart jaltentat, i jorlit ne lani látat a' halottak 
felélednek, 's a' szegényeknek szorgalmatosan prédikálnak. 11, 5. 

6* 
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jorlov megvettetik, atichot ticuv morcane úajl aíjorlove, chumle 
tak telem matat i tak kvalat sehol annyira próféta nem vettetdc meg, 
mint maga .születési helyén és házában. 13, 57. 

j o r t hasonlít, aul naerlach jorti koz'ainne, choichar al'pel kva-
lem menés metelachv met chnm a' mennyország hasonlít egy gazdá
hoz, ki reggel fölkelvén mene bérleni béres embert. 20, 1. — os aul 
naerlach jorti tin chumne. Os jorti aul naerlach jolemne 's a' menny
ország hasonlít árus emberhez. 'S hasonlít a' mennyország gyalom-
hoz. 13, 45. 47. 

JOrtel vei. ketset tav pochane tank jurtanel lrodianet jorfel 
küldék ő hozzá maguk társait a' Herodianusokkal. 22, 16. 

jortelem velem, clwu am jortelem atim, ton char aml'al'tem a5 ki 
én velem nincs, az ellenem (van). 12, 30. 

jortelat vele. aku ton kant chontine negem oslicame i tav jortelat 
piiva ottan találtok egy oda kötött szamarat és ő vele fiját. 21, 2. 

jortelatti vele. os chun jochti elemcholes püv tak joretat, i socho 
jtilpen angelan tav jortelatti 's midőn jő az ember fija a' maga dicső
ségében, 's mind a' szent angyalok ő véle. 25, 31. 

jortelanel velők, os tav kétes mot chitset alpelnel sav; i varsct 
tan jortelanel aku ton chojtel de ő külde más szolgákat, az előbbiek
nél többeket; 's tőnek velők azonképen. 21, 36. 

(jurt társ, jurtel vei; jurtlom, jurtlen, jurtltl velem, -ed, -e). 
JOt vei. kvalne tum chotsanel apüvme tav cukid Maria jot a' 

házba bemenvén találák a' gyermeket ő anyjával Máriával. 2, 11. 
jotti vele. i jejset tav jotti sav atem Galilejnel és mene ö vele 

sok nép Galileából. 4, 25. 
jotov velünk, manjotov torem mi velünk isten. 1, 23. 
(jot vei, p. o. nétd jot, piti jot jis nejével, fijával jött; dk jot 

ólét együtt élnek). 
j o t e l utóbb (mint alpel előbb), os jotel numsachtem menés de 

utóbb gondolkodván mene. 21, 29. — ton vojp at olilales ma son-
cltenlam montel aú mos i jotel atjejmti ollyan nem volt a' föld kez
detétől fogva mostanig, 's utóbb sem lesz. 24, 21. 

(jotl azután, jotlen utóbb). 
JOV morzsa, ampet pel tet pasennel patem jövet tankkvalen cha-

retnel az ebek is eszik a' házok népe asztaláról leesett morzsákat. 
15, 27. 
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jovl romlik, morzsává lesz. chon patt td kav iarmetm, jovli 
a' ki esik e' kőre, megromlik. 21, 44. 

fjem morzsa). 
j ö v e t kezd. majen tanane met, jovetam jol charetnel elöl charet 

mos adj nekik bért, elkezdvén az utolsóktól az elsőkig. 20, 8. 
jOVChst haragszik, copeltachten jerte jovehstam charentel 

egyezkedjél hamar megharagutt embereddel (ellenségeddel), 5, 25. 
JOVt, joxtvchv venni (emere). chun méneset tanjovtuchv zenich 

jochtes midőn mentek azok venni, a' vőlegény eljőve. 25, 10. — 
socho, nar onces, períestd i jovtestd ton kanme mindent & mivel bírt, 
elada, 's vévé azt a' mezőt. 13, 44, — tocho mos menan pertep charet 
palt i jovtan nanknane azért menjetek az árusokhoz és vegyetek 
magatoknak. 2b, 9. 

jovtne váltság. e7emcholes püv jejs michv (ah liletame sav char 
jovtne mos az ember hja jött adni ő lelkét sokak váltságáért. 20,28. 

fjoutém veszek, vásárlók). 
j o m a s jó. jomas l'achel jó beszéd, hír, evangélium. Josif öles 

jomas József volt jó. 1, 19. — jomas manane tit jó nekünk itt. 17,4. 
jomas pal jó fél, jobb ; jomas kat jó kéz, jobb kéz. 
jomasúuv jobb. nagnane jomasúuv, chun choleli nagnanel aku 

lomét neked jobb, ha elvész tőled egy tag. 5, 29. — nan vojp tóul 
jomasetnuv ölne tik ollyannál jobbak vagytok. 6, 26. 

jomaslach jószág, vajlen chot oli jomaslachan, nan simán pel 
tov meni mert a' hol vagyon jószágtok, ti szívetek is oda megyén. 
6, 21. — vl achten nagnane jomaslach ma tarmelt ne gyűjts magad
nakjószágot SL földön. G, 19. — chontan jomaslach ault megtalálod 
a'jószágot, kincset, az égben. 19, 21. 

(jomas jó). 
jom, jomuchv jönni, menni, jomen Izrail mane menj Izrael 

földére. — chon joselifa nagen jomuchv tav jotd aku ajgel, jomen tav 
juta h'tag a' ki kér téged menni ö vele egy mélyföldet, menj ő vele 
kettőt. 5, 41. — laven amnane jomuchv vit tarmelt nagen pochenne 
mondd nekem, menni a' vizén te hozzád. 14, 28. — jomcs tav elta-
palne Mt-pank jőve ő eleibe (egy) százados. 8, 5. 

jomp jövő, menő. tak jejtdpalt jomp charet maga után menők, 
jövök, tonme cholem Isus pakses, i tak jejtdpalt jomp charetne 
laves azt hallván Jézus elcsudálkozék, 's a' maga után jövőknek 
monda. 8 ; 10. 
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jomit jár. kvalen i jomiteii kelj fel és járj. 9, 5. 
jqmitap járó. rnir pakses chontem lajlpaletme jomitapi a' nép 

csudálkozék látván a' féllábuakat (sántákat) járónak. 15, 31. 
joment megyén. Joan chontem sav Farisejt i Saddukejt jomentat 

tav pochane laves János látván sok farizeust és szadduczeus jövőket 
ő hozzá, monda. 3, 7. 

jomlit lép. % vatgejomlitam at talant vim char ta'es mot at talant 
's közel lépvén az öt talentumot vett ember, lioza más öt talentu
mot. 25, 20. — tav pocka ne jomlit es aku inhi ő liozzá lépé egy szol
gáló leány. 2G, 69. 

jomes megyén, jej jat cuvt lsns jomeses tan paltanel sariS mant 
éjfélkor Jézus mene hozzájok a' tengeren. 14, 25. 

j l l i e c h t történik (?). i chon jidechti chontuchv tavamé, font 
éaris latam nanane, cag'J, "s midőn megesik találnia őt, akkor bizony 
mondom néktek, örül. 18, 13. 

j u be ; jun benn, hon. chvs am paltem jitn kvj agmeltam egy 
szolga nálam hon (benn) fekszik betegen. 8, 6. 

jvv bele, bé, meg. toncwt lati: menam amk kvalemne. I juv 
jochtem chontiia tavamé tatlane, listem i Tal'ptam akkor mondja: me
gyek házamba, 'iá visszajővén találja azt üresnek, tisztának és 
késznek. 12, 44. — samtal l'onch choltilapet! Tomimé ele sisiian, os 
verbl'udme jvv naltilan vak út-vezetök ! a' szúnyogot elszülitek, 's a' 
tevét elnyelitek. 23, 24. 

(ju be, jun ben, hon. jú belé, haza). 
j u n i t üt, csap. chun chon junititd nagen jomaspal voimennel, 

sachtalen tavane mot palen ha ki megüt tégedet jobb orczádra, for
dítsd neki a' másikat is. 5, 39. — i tat aku olemenetnel lsus jot kaid 
nariiam tak sirietame hvetestd ijvnitamtonelarkepcliusmesagre,pesta 
tav pala 'a akkor egyike a' Jézussal levőknek kinyújtván a' kezét7 

a' kardját kihúzá, 's megütvén avval a' főpap szolgáját elvágá ö 
fülét. 26, 51. — toncvvt vochsanel tavamé votmast, os to charet pojta-
nel junitam latset: laven manane, Christos, chonne junitovesen akkor 
arezul üték öt, de némellyek pofáját megcsapván, mondák: mondd 
meg nekünk, Krisztus, ki által ütettél meg? 26, 67. 68. 

(jiinitém ütök; vvotmest jvniteslem pofon ütöttem őt). 
j u n t ölt; varr. 
juntep tü. ligruúuv pvptachv juntepne vel'blvdne könnyebb 

általbújni a' tün a' tevének. 19, 24. 
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junta varr. chontes mot kit jegepüvíncagme chapt tank jeganel jot, 
chofeharet juntseset tank chulpanel talála más két atyafiat hajóban 
magok alyjával, kik varrják vala hálójokat. 4, 21. 

(juntém, juontém varrok). 
j u s t jutalmaz, nag jegén ucintalep tulmechag chosgenen, justita 

•nagen sam chalt te atyád, látó titokban imádságodat, megjutalmaz 
téged szemközt (nyilván). 6, 6. 

jusfel bér, jutalom, motenci oleske, at jejmti nanane justel ault 
olep jegannel másképen ha volt, nem lesz nektek jutalom az égben 
való atyátoktól. G, 1. — Saris latam nanane, tan justelme nochpel 
visanel bizony mondom nektek, ők a' jutalmat fölösen is elvet
ték. 6, 2. 

justkat jutáimaztatik. tonme, narel nag amnanel justkatgen, am 
majantilem saj toremne azt, mivel te tőlem jutalmaztatol, én ajándé
kul adom az istennek. 15, 5. 

j u r áldozat, milos'tne nuram, ati pel jur ne irgalmat akarok 's 
nem áldozatot. 9, 13. — nar jani, jur amne jur pasen jalpenlap 
jvrme mi nagyobb, az áldozat, vagy az oltár (áldozati asztal), szen
telő az áldozatot. 23, 17. 

jur pasen áldozó asztal, oltár, chun chon úulti jur pasenel, ton 
atinar ha ki esküszik az áldozó asztalra, az semmi. 23, 18. 

juren áldozatos, migne lovt urtme matanel, i chul'tepteslan juren 
asme zakont adtok tizedrészt a' mentából, 's elhagyjátok az áldoza
tos dolgot (fődolgot) a' törvényben. 23, 23. 

(jur, jir, ir áldozat). 
j u r c h tájék, chumle sáli pakepap chotelnel matp chotel jurch 

vtos; ion chojtel jejmti elemcholes püv jejne aíd mint a' villám a 
támadó naptól a' leáldozó nap tájékáig, azonképen lesz az ember-
íijának eljövetele. 24, 27. — savét jejvet chotel pakepap i matp jur
chetnel sokan jönnek a' napkelet és nyugat tájékairól. 8, 11. — 
achtianel tav periam charan nile vot jurchetnel elöl chur aulnel mot 
chur mos összegyűjtik ö választottjait a' négy szél tájékáról, az 
égnek egyik végétől a' másikáig. 24, 31. 

j u r t társ. am jurtem ! nar mos tig jejsen purmasnetalf bará
tom, miért jöttél ide lakodalmi ruha nélkül? 22, 12. — nag jurten 
simti nagnane te társad haragszik reád. 5, 23. — chon jurtetame 
lavita raka a' ki társát nevezi rakának. 5, 22. — ketset tav pochane 
tank jurtanel küldék ő hozzá magok társait. 22; 16. 
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(jurt társ). 
j u t e j megyén, tan naerme chontlam jutejset ők a' fejedelmet 

meghallgatván elmenének. 2, 9. 
j u t e p szúró, lisá juntep tíí. 
jutpen szúrós, tövises \ jutpen jejv tövisfa. chulpme sagém pitpen 

jejvnel fejkötőt (koszorút, hálót) szővén tövisből. 27, 29. 
j u v bele ; lásdjw be. 
juv úaltem be-, lenyelek, l'omhm ele sisilan, os verhVudme juv 

úaltilan a szúnyogot megszűritek, a' tevét pedig elnyelitek. 23, 24. 

L. 
l a j l láb. inra mos ul nultan . . . ati ma1, ton mos tav lajla 

tusne ma soha se esküdjetek . . . . se a földre, mert az (két) lábának 
álló helye. 5, 35. — angelet hatel viganel nagen, tont at tachnan kav 
ali nak lajhntel az angyalok kézzel visznek téged, tehát nem ütkö
zöl kőbe te lábaddal. 4, 6. 

lajlel lábbal, gyalog, mir tonme kacelam jomeseset tav jejfapait 
Ksetnel lajlel a' nép azt látván ménének ő utána a' városokból gya
log. 14, 13. 

lajpal félJábu, sántn. mir pakses choniem tus-nilemtal chare'me 
latepag, mosen charetme pusi, lajlpaletme jomitapi a' nép elcsudál-
kozék, látván a' némákat szólónak, a' nyavalyásokat egészséges
nek, a' sántákat járónak. 15, 31. 

lajltal lábatlan, sánta, samtalet snspi jejmtat, lajltalet jomitat 
a vakok látóvá lesznek, a sánták járnak. 

(lajl láb). 
l a k v e s , lachves közelít, hozzá lép. chvn vntes, toncuvt lakve-

seset tav pochane chaúctaeh tépet midőn leült, akkor hozzá lépének ő 
tanítványai. 5, 1. 

l a c h világ, os rovtem char ingetne chaschti chontlap Tachme, 
chotchar keurt tus ölne lachnel i erp pojlachne charitita l'axhme 's a' 
vetett mag tüskékbe (a' tüskékbe vetett mag) jelenti a' szó hallga
tóját, a' kiben gondja a' világnak és szeretete a' gazdagságnak 
eloltja a szót. 13, 22. 

lachve világra, világgá, széllyel, körül, vrpme alilem i lachve 
menat oset az őrt megölöm 's széllyel mennek a'juhok. 26, 31. — 
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i tatechtes tav sujá Siri lachve és elvitetett (eltérjede) ő híre Síria 
körül, Siriában. 4, 24. — Isus jomites rovtem tep kanét lachve Jézus 
mene a' vetett gabona-földek közt. 12, 1. 

car lachve széllyel, a' világon széllyel. sunstian tavane car 
lachve olep uset mutatá neki a' világon széllyel lévő városokat. 4,8. 
—: ta l'ach kvales tori car lachve e' szó (hír) kiméne a' világon 
széllyel. 9, 26. — jejmti latemag ta jalpen Tach naerlachnel car lachve 
hírül lesz e' szent beszéd az országról (az ország evangéliuma) az 
egész világon. 24, 14. 

(lak, lah kör, kerék, köz; lakve minung körülmenni, széllyel-
menni; lak urtung széltosztani). 

l a c h k v közelít, lachkvatat am pochemne ta elemcholeset tank 
tv saneltel, ijormanel anem nilmel, os tan simanel amnanel chocat oli 
közelítenek hozzám az emberek magok szájával, és tisztelnek en
gem nyelvvel, de s2Ívök én tőlem messzi van. 15, 8. 

(lah, loah köz ?) 
l a c h v megyén, közelít, toncuvt sov, cholcharme itsanel tan 

chotel pakepane palt, lachvcs tan elanelpalt akkor a' csillag, mellyet 
láttak volt napkeleten, méné elöttök. 2, 9. — os chun i ta achne 
lavine: lachven i paten sarihie, i ion pel jejmti 's ha e' hegynek is 
mondjátok: menj, 's essél a' tengerbe, az is megtörténik. 21, 21. — 
toncyvt lachveset tav pochane arkepet i mirnel jani charet i latset: 
nesir erkel nag tocho varán ? akkor közeledének hozzá a' főpapok 
's népnek nagyjai 's mondának: millyeu erővel cselekszel igy ? 
21, 28. 

lachves, lásd lakves. i lachveseset tav pochane sav atemet 's mé
nének ő hozzá sok emberek. 15, 30. 

lal 
lalsal foltoz, atichoii at lalsáli j'dlpel lomtme peí masne charne 

senki sem foltoz uj darabot ó ruhára. 9, 16. 
lalte folt. ton mos jdlpel lalte manemtachti mahie charnel, i as 

jejmti alpelnel jangag mert az új folt leszakad a' ruháról, 's a' lyuk 
lesz az előbbinél nagyobb. 9, 16. 

(lalitém foltozok, lalte folt). 

lani szorgalmatos, menan i lani kalemtelan püvme menjetek 
és szorgalmasan tudakozzátok a' fiút. 2, 8. — pal'talet cholat, cho~ 
lem chart jdltentat i jorlitne lani látat a' fületlenek (siketek) hallá-
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nak, a' holtak feltámadnak, 's a' szegényeknek szorgalmatosan 
prédikálnak. 11, 5. 

l a n i t a c h v szaggatni, tav chaúctachtepan pümtset lanitachv 
tep panketme i techv ö tanítványai kezdenek szaggatni gabonafeje
ket és enni. 12, 1. 

larí méltó, jó, helyes, tav pojerat laves tavane: laú, jomas i 
s"ar chus az úr monda neki: helyes, jó és igaz szolga. 25, 21. — 
Josif tavamé vpn manitesta tavamé laú sajren tor el József öt vévén 
bélakará őt nagyon fejér vászonnal. 27, 59. 

larí<5ik zsák. tont chocatúuv tan laúciketel maskatem jochtnat 
toremne akkor régen ők zsákokkal öltözve tértek volna istenhez. 
11,21. 

l a c t tágas, bő. tutelan marem avetel, ton mos isto lact avet i 
panchun lonchtt tatát acdne menjetek bé a' szűk ajtókon, mert tágas 
ajtók és széles utak visznek a' veszedelembe. 7, 13. 

(lázit nyit, kot lazitém felnyitok; kvolci kot lazitestá házát fel
nyitotta. — Lact avet nyíltak az ajtók). 

l a s k e t csendesedik, i chun tusi tin kerepne, toncuvt vot laSketes 
'» midőn bementek (ketten) a' hajóba, akkor a' szél lecsendese-
dék. 14, 32. 

l a t kor, idő. chumle öles Noi chotelet lat cuvt, ton chojtel jejmti 
i elemeholes piiv jejne £uvt mint volt Noé napjai idejében, úgy lesz 
az emberfija jöttekor. 24, 37. — aku lat a kachrat cinkli egy időben 
egy leány méhében fogad. 1, 23. — ton latnel covletes Isus chaúc-
tachv azon időtől fogva kezde Jézus tanítani. 4, 17. — ton lat azon
nal, akkor; aku ton lat egy azon idő, egyszeribe, chun Isus teles, ton 
lat öles naer írod midőn Jézus született, akkor volt király Heródes. 
2, 1. — os tin ton lat chul'teptesten chapme i tink jegén s ők azonnal 
elhagyák a' hajót és atyjókat. 4 ; 22. — t pernél piuuchtam Isus 
kvales aku ton lat vitnel 's mogkeresztelködvén Jézus kikele egy
szeribe a' vízből. 3, 16. 

kalen lat kellő idő. chotchar pümtat michv urlechet tavane kalen 
látat a' kik fogják neki adni af gyümölcsöket kellő idejében. 21,41. 

sőchen lat minden idő, mindenkor, tan angelanel ault sochen 
lat vaganel am ault olep jegem vesme az angyalaik az égben minden
kor látják az én mennyei atyám képét. 18, 10. — man Sochen lat 
úaúov majalen ta chotel kasel mi mindenkori kenyerünket add meg 
a' mai napra (e* nap kedvéért), 6, 11. 
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ölne lat élet-idő, élet-kor. akim, man jegenov ölne lat cuvt olnov 
olche ha mi atyáink életök korában éltünk volna. 23, 30. 

latne annyi, to char pates jomas ma tarmelne i teles oslem to 
char sat} to chotpen, os to kus latne némelly eaék jó földbe 's 
terme gyümölcsöt, némelly száz, némelly hatvan, 's némely húsz 
annyit. 13, 8. 

(lat sor, rét. korom latpe sas három rétü nyirhéj). 
la t , latam} latuchv mondani, vajlen s'aris latam nanane mert 

bizony mondom nektek. —• nar mos nag atinar pari at latan ? miért 
te semmit vissza nem mondasz, nem felelsz ? 26, 62. — i ioncuvt 
lates tav tak keuretat 's akkor monda az magában. 9, 21. — nar mos 
varine chomelet úajtetne, i latiné : chvn man jegenov ölne lat cuvt olnov 
olehe minek csináltok sírokat a' prófétáknak, 's mondjátok: ha 
atyáink élete idejében éltünk volna. 23, 29. 30. 

latne szó, mondás; latne kitilove szó kérdeztetik, felelős. — 
sochen narmechtal l'ach mos choles latne kitilove sut chotel cuvt minden 
híjába való beszédért felel az ember az itélet napján. 12, 36. — 
vajlen tan numsat, isto tan $av latnanel mos cholvet mert ök vélik, 
hogy sok szavuk miatt meghallgattatnak. 6, 7. 

latem mondván, mondott, os mot charet kétes latem: latan vo-
vem charetm de másokat külde, mondván : mondjátok meg a' hívot
taknak. 22, 4. 

jejmti laternag hirdettetik, i jejmti laternag ta jalpen l'ach naer-
lachnel sochen car lachve tonuchi Sochen atemetne 's hírül lesz e' szent 
beszéd az országról minden tartománynak szerte, minden ember 
tanúságául. 24, 14. 

latep mondó, hírmondó, an am ketam amk latepem nag elten-
palent ím én küldöm én hírmondómat előtted. 11, 10. — mirpakses 
chontem tus-nilemtal charetme latepag a' nép csudálkozék látván a' 
némákat beszélleni. 15, 31. 

latep char mondó, szóló. Os tav ta latep charne pari laves de ő 
a' szólónak felele. 12, 48. 

lat el; 
latelp mondás, parancs, beszéd, tak srarme latelp toremnel hajt 

choncho, chotchar lates hogy bizonyossá legyen isten kimondása a' 
próféta által, ki mondta. 2, 15. — laveltesta latelpme naerlachnel 
hirdeté az ország hírét, evangéliumát. 4, 23. — aku ton pel i nag 
ton charetnel, nak latelpenne choltven egy az is (valóban) te is azon 
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emberek közöl (való), te beszéded által ismerszel meg. 26, 73. — 
chon pel'ti aku l'ach ta latelpetnel a' ki változtat egy szót ezen paran
csokból. 5, 19. 

latent beszéli, tav aku tocho latentanat mant mimé, tav cukva i 
kacan tusset kvan ő még úgy beszéltében (míg úgy beszél vala) a' 
népnek, ő anyja és öccsei állának kün. 12, 46. — ton ront latentam 
l'ach Isus laves akkor folytatván a' beszédet monda Jézus. 11, 25. 
— Jsus elöl latentam ameletel laves tanane Jézus az első mondott 
példa-beszédekkel monda nekik. 22, 1. 

latetnt megszólal, asrajme kvane ketem jejpalt tus-niíemtal latem-
tes az ördögöt kiűzvén, azután a' néma megszólamla. 9, 33. 

(latém, loatém szólok, hírt terjesztek). 
Iáikat (szóval) egyesül, chun nananel kit char ssmel mat latkata 

vovvchv materme, ton socho mikti tanane ha közőletek két ember a' 
földön egyesül kérni valamit, az mind megadatik nekik. 18, 19. — 
ménen i latkaten nute por cholestal menj és egyezkedjél tanú-ember 
nélkül (tanú nélkül). 18, 15. — os latkatem met charet jot teletachv 
tanane chotel pankne denariel, ketsan taiime 's egyezkedvén a' bére
sekkel fizetni nekik nap fejében egy dénárral, elküldé őket. 20, 2. 
— dinarine erén latkatsen nag am jortelem dénárba nemde egyez-
ködtél te én velem ? 20, 13. — latkaUet, mat-sir amelel teplachv 
tavamé Tanchan keurt megegyezőnek, millyen módon ejteni meg ót 
beszédeiben. 22, 15. 

(latkatem szóval egyezkedem). 
l a v , lavuchv mondani, parancsolui, nevezni, lavam elöl charne: 

ménen ! i meni mondom az elsőnek: menj ! és megyén. 8, 9. —• socho, 
nar tan lavat nanane uruchv, urán i varán mind, a' mit Ők monda
nak nektek tartani, tartsátok és tegyétek. 23, 3. — nar mos Davii 
lavita úajtechlam tormi minek Dávid nevezi (őt) jövendölvén isten
nek ? 22, 43. — at vajlen anem tigil montel ton mos, chun lavine nem 
láttok engemet mostantól fogva addig, mikor mondjátok. 23, 39. 
— Isus tanane pari laves Jézus nekik viszont monda, felele. —• 
laven, istobi td kavet jejmtset úaiíi mondd, hogy e' kövek legyenek 
kenyérré. 4, 3. •—• atichonne nanknane jegi vl lavan semel mat senkit 
atyátoknak ne nevezzetek a' földön. 23, 9. —- ulem patet lavves 
menvchv Galilejskoi kepletne álomban mondatott (parancsoltatott), 
menni Galilea vidékeibe. 2,22. •— lavveset ulem patet atjonkuchv írod 
pochne parancsoltattak álomban nem fordulni Heródeshez. 2, 12. 
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lavne mondó ; pari lavne visszamondó, felelő, atichon iavane 
pari lavne l'ach at chontes senki neki telelő szót nem talála. 22, 46. 
— nar kignennv, latuchv: taretachtat nag krekan, a nme lavuchv: 
kvalen ijomiten? mi könnyebb, mondani: megbocsáttatnak te bű
neid, vagy mondani: kelj tel és menj. 9, 5. 

lavekt neveztetik, am kvalem chosgene kvali lavekti az én házam 
imádság házának mondatik. 21,13. — sotenet mir ponstapet, tan 
torem püvttel lavektat boldogok a' békeszerzők, ők isten fiainak 
mondatnak. 5, 9. — taktag pel ul lavekte magáénak ne mondassék. 
16, 24. — os nan ul lavektan chaúctapi de ti ne neveztessetek taní
tónak. 23, 8. ' 

lavelt mond, vall, nevez, sochen charme, choti laveltitd anem 
choleset elpalt, i am latilem tavamé jegem palt mindenkit, a' ki enge
met vall az emberek előtt, én is vallom azt atyám előtt. 10, 32. — 
vajlen tav ton, chotcliarme laveltesta haj najt mert ő az, a' kit meg
nevező Ezsájás próféta. 3, 3. 

laveltane mondató, neveztetett, Maria, chotcharnel samne pates 
ísus laveltane Kristos Mária, kitől született Jézus, mondatott Kris-
tosnak. 1, 16. 

laveltem mondatott, chotsa kit jegepüvincagme, Simonme lavel-
temme Petr i Andrejme tav kacame talála két atyafiat, Simont, ki 
neveztetik Péternek, 's Andrást ő öccsét. 4, 18. 

(lauém mondok). 
l e k a r (or.) orvos, ati pel pus charet karechlat lekarme nem is 

egészséges emberek szükségeinek orvost. 9, 12. 
l e g e o n légió, tocho istobi tav kete amnane savúuv ati pel kit 

kujplov legeon angel úgy hogy küldjön nekem többet, hogysem tizen
két légió angyalt. 26, 53. 

l e p lep, fedél, tető ; kval lep háztető, toncuvt vistd tavamé asraj 
jdlpen nme i tustestd tavamé torem kval lep tarmelne akkor vivé őt 
az ördög a' szent városba, 's állítá őtet az egyház tetejére. 4, 5. — 
chon lep tarmelt, jole ul vojle ki a' tetőn (van), alá ne szálljon. 24,17. 

(lepem lepek, fedek ; lepil lepel, fedél). 
l e v e t kihúz, előránt, aku katci naritam tok sirietame levetesta 

egy kezét kinyújtván maga kardját kirántá. 26, 51. 
(leutém, levetem, leuvatém levetek, vetkőztetek). 
l i ch (lig ?) szálka, szög. amne chumle lavan nak kacenne: tig, 

am viglem kvane nag sament olep lichme, toncuvt oli nak fament nor 
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vagy hogyan mondod te öcsédnek: ide, én kiveszem te szemedben 
való szálkát, mikor van te szemedben gerenda. 7, 4. 

ligen pal szálkás fél fillér (or. poluska, a'kopekának */« része). 
at kvalan tovid, ton mose chun elöl ligen pal kvane míglen nem mégy 
ki onnan, míg az első (utolsó) felszálkát, fillért, is ki nem adod. 5, 26. 

licht szögez, 
lichtent szögez, os tavamé lichUntam charet tav niasne charan 

urtsanel, serep rastem 's az őt í'elszögező emberek ő ruhájit eloszták, 
sorsot vetvén. 27, 35. 

(lig, lij, li fark, szög). 

l i l lélek ; jcilpen lil szent lélek, erptalen nak pojrechs toremme 
nak simentd i nak sochen lilentel szeresd te úr-istenedet te szíveddel 
's te egész lelkeddel. 22, 37. 

lilén lelkes, élő; lilén torem élő isten, élő ég, örök élet. erilem 
nagen lilén tőreinél, latén manane, nag erén Christos t kényszerítlek 
téged az élő istenre, mondd meg nekünk, te vagy-e Krisztus ? 
26, 63. 

lilenag jejmti élővé lesz, él. ati naiínel akve lilenag jejmti elem-
choles nem kenyérből (csak) egyedül él az ember. 4, 4. 

lili elevenedik, föléled, punalen nag katen tav tarmelne, i tav 
lilii tedd te kezed ő reája, 's ő feléled. 9, 18. — tü Joan perne pu-
nep • tav lilies cholem charetnel, i ton mos amelet varktat tavanel ez 
keresztelő János; ő föléledt a' holtakból 's azért csodák történnek 
tőle. 14, 2. 

{lil lélek, lehelet, élet; liliém lehelek, lélekszem, élek). 

l i c emer (or.) képmutató, 
licemerno képmutatás, tus nanane, nepekenet i farisejt, liceme-

ret! votjp kvalet tenan mos, i licemerno ehosgine clioca jaj nektek, 
írástudók és farizeusok, képmutatók, hogy megeszitek az özvegy
házakat, 's képmutatásból hosszat imádkoztok. 23, 14. 

l i s t , listuchv tisztítani, chortep tio katat, i tav liítita tak arte-
nata lapát ő kezében 's ő megtisztítja szérűjét. 3, 12. — noltenet 
UStan poklosokat tisztítsatok. 10,8. — tus nanane, isio listilan sochen 
anet kvanpalne, ton mant tan keuranel chajerel i retel tagle. Samtal 
farizej! listalen alpel anet keuranel, istobi i kvanpalanel UUem oli 
jaj nektek, hogy megtisztítjátok minden pohárnak külsejét, holott 
azok belseje hamissággal és csalással teli. Vak farizeus, tisztítsd 
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meg előbb a' poharak belsejét, hogy külsejök is tiszta legyen, 
23, 25. 26. 

listilacht tisztul, pojrechs, chun úursenke, van jochti anem 
listuchv. Isus hat narittm puvesta tavamé i laves: úuran, listitachten. 
I tav ton lat listitachtes úoUetnel uram, ha akarod, hatalmad van 
engem megtisztítani. Jézus a' kezét kinyújtván megfogá öt és 
monda: akarom, tisztulj meg. 'S az a' perczben megtisztult poklos-
ságától. 8, 2. 3. 

lists tisztít. íiuran erén, man tov ménem listsenov akarod-e váj
jon, mi odamenvén kitisztítsuk ? 13, 28. 

listkat tisztul, úoltenet listkatat a' bélpoklosok megtisztul
nak. 11, 5. 

l oko t (or.) könyök, chon nananel tvstem janimachv úuri kas-
pel aku lokotne ki közületek aggódással akar nőni akár egy kö
nyökre is ? 6, 27. 

lochfí, lochc hal. apilv lil kisp charet lochceset a' gyermek lel
két keresők meghaltak. 2, 20. 

lochsne hálás, halál, i öles tat írod lochsne mose 's vala ott 
Heródes haláláig. 2, 15. 

lochcem holt, halál, tav Pilat elpalt ménem vovesta lochcem 
Isusme az Pilátushoz menvén kére a' meghalt Jézust. 27, 58. — 
os Írod lochcem jejpalt, toncuvt angel toremnel ulmiachtes Josi/ne Je-
gipett de Heródes holta után akkor az isten angyala megjelenek 
álomban Józsefnek Egyiptomban. 2, 19. — úoltenet listán, lochcemet 
jalteptan poklosokat tisztítsatok, holtakat elevenítsetek. 10, 8. 

locht kopog. 
lochtap kopogó, lochtap charne puschti a' kopogónak nyitta-

tik. 7, 8. 
lOV tiz. toncuvt jejmti aul naevlach aku ton lov a akkor lesz a' 

mennyország mint tíz leány. 25, 1. — sav atem Oalüejnel ilovusnel 
sok nép Galileából és a' tíz városból. 4, 25. 

lovt tized, migne lovt urlme adtok tized részt. 23, 23. 
ontolov (ontol-lov) kilencz; ontolovt kilenczedik. 
ontoUat kilenczven. 

l o v e n t , lovnt olvas, számol, nan pank-dtet pel socho loven tam 
ólat a' H fejhajatok mind meg van olvasva. 10, 30, 
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lovntap olvasó, lovntap char numsachte az olvasó gondolkod
jék. 24, 15. 

lovntal olvasgat, nan aú mos atichun at lovntalsan chorent ti 
eddig soha nem olvastátok az írásban V 21, 16. — chumle ati mos 
nan at lovntalűan hogyan mostanig nem olvassátok? 19, 4. 

lovntaleslan olvastátok. 
lovntacht, lovntachtuchv számot vetni, aul naerlach jorti naerne, 

chotchar jejmtes tak cholochan jot lovntachtuchv a' mennyország ha
sonlít egy fejedelemhez, ki népével számot akart vetni. 18, 23. 

(lauintém olvasok). 
l o v t mos. vajlen úan tenanel cuvt tank katanel at lovtat mert 

kenyér-evésökkor ők kezeiket nem mossák. 15, 2. — os nag pice-
lanen mant panken éartalen i ilolsamen lovtalen és te böjtölésedkor 
lejedet kend meg és arczodat mosd meg. 6, 17. — vis vit, lovtsa 
kata mir samt vön vizet, mosá két kezét a' nép szemében (szeme 
előtt). 27, 24. 

lovttal mosdatlan, tene as lovttal kalel at VuTemtitá cholesme az 
evés mosdatlan kézzel nem fertézteti meg az embert. 15, 20. 

(lautem mosok). 
lom (or.) darab, morzsa, ton jejpalt sat pajp lomtel achtveset 

tagle mos azután hét kas gyűjtetett megtelésig a'morzsákkal. 15,37. 
— atichon at lalsali jalpel lotntme pes masne cliarne senki sem foltoz 
új darabokat egy régi ruhára. 9, 16. 

l omét tag ? darab ? ton mos nagnane jomasúuv, chun choleli 
nagnanel aku lomét, atipel socho nag úoulen rastkati charüetal tautne 
mert neked jobb, hogy elveszen tőled egy tag, hogysem egész te 
tested vettessék az olthatatlan tűzbe. 5, 29. 

lobnoj (or.) koponya, i kanne jochtem, laveltane Golgofa, nar 
chaschti lobnoj mane 'B eljutván Golgothának nevezett helyre, mi 
koponya-helyet jelent. 27, 33. 

l u n a t i k (or.) holdkórságos. 4, 24. 
lu sem tetem, os keuranel motao litsemetel i socheri Vuletel tagle 

de belsejök külömben tetemekkel és mindenféle rosszal teli. 23,27. 
(lu csont," lusm csont, kul luím hal csont == szálka; kuhr pong 

lusm has-oldal csont = borda). 
lupte levél, cirketset lup>tet csíráztak, sarjaztak levelek. 

24, 32. — atinar tav tarmelat at chontem luptanel art, lati tavane: 



SZÓTÁR. 97 

inra mos ul telenkun nag pulne semmit ö rajta nőm találván levelei
nél egyebet, mond neki : soha se teremjél te gyümölcscsel. 21, 19. 

(luopt, luopla levél). 

l u p t itél; luptov Ítéltetik; luptanhv Ítéltetik. 
luptacht, luptachtuchv Ítélni, morogni, ellene szólni, ul lujptach-

tan, iítobi nank ul luptankvan. Ton mos chumle luptachtine, aku tocho 
luptovan ne ítéljetek, hogy ti se Ítéltessetek. Azért & mint itéltök, úgy 
ítéltettetek. 7, 1. 2. — vim pümtset luptachtuchv koíajn tari vévén 
elkezdenek morogni a' gazda ellen. 20, 11. — chun aku mater lup-
tachti elemcholes püv tari, taretachti tavane} os chun luptachti jalpen 
Ul tari, at taretachti tavane ati pasen mat, ati jol mat &' ki valamit 
szól az emberfija ellen, megbocsáttatik neki, de a' ki szól a' szent 
lélek ellen, nem bocsáttatik meg neki se az égben, se a' földön. 
12, 32. 

l a c h szó, beszéd, 1. l'anch. ati úannel akve lilenag jejmti elem
choles, os sochen Tachnel kvalepnel torem tusnel nem kenyérrel egye
dül él az ember, hanem minden szóval, kijövővel isten szájából. 
4, 4, — ta Tach cholem ion chum tustem ele menés e szót haliván az 
ember, elszomorodva elmene. 19, 32. —• Pilat kacelam, isto tav Tacha 
at chontlove Pilátus látván, hogy szava nem hallatik meg 27, 24. 

Tach el szózat, szó ; jomas Tachel jó hír, evangélium. Matpinel 
jalpen jomas Tachel Mátétól szent evangélium. — toncuvt Tachel aul-
nel sujti: tit tenanki am ereptane püvem akkor szó hallatszik az ég
ből : ez az én szeretett fiam. 3, 17. — Tachelne tum lavset beszédbe 
ereszkedvén mondának. 

(l'ah szó). 

l'al'ch ellen, elő, eleibe, miytd aluchv jegepüo kacame ijegpil-
vame} i TaTch kvalat püvet jeganel tari odadja ölni a' bátya az öccsét, 
's az atya a' fiját, 's ellenök kelnek a' fiak atyjaik ellen. 10, 21. — 
chun nan saranme nonchaT at pattilan nepekenet i Farisejt TaTch ha 
igazságtokat feljebb nem emelitek az írástudók és farizeusok elle
nében. 5, 20. •— Toncht TaTch chojcsanel Simon Kireneaninme az úton 
előtalálák Simont a' Kireneabelit. 27, 32. — i ratgen us jante-
talel kvales Isus TaTch 'a mindjárt az egész város kimene Jézus 
eleibe. 8, 34. 

TaTt ellen, elő; TaTtem, TaTten, TaTtá ellenem stb. chon am jorte-
lem atim, ton char am TaTtem ki én velem nincs, az én ellenem (van). 

NYBLVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. IX, 7 
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— chajchatset tav l'al'td kit sajttal chomeletnel kvane kvalem chari 
ménének ő eleibe két ördöngös, a' sírokból kijött emberek. 8, 28. 

(l'al't ellen ; l'al't népek (napák) ellenpapir, írás = nyugtatvány). 

lal'pt, l'al'ptachv készíteni, újítani, teljesíteni. l'aVptan Tonch 
pojrcchsne készítsetek utat az úrnak. 3, 3. — chot laven naknane 
l'alptachv paschame hol parancsolod néked készíteni (hogy néked 
készítsük) a'paschát. 26, 18. — chaúc/apet varsettocho, chumlelaves 
tanane Isus, i l'al'pteset paschame &' tanítványok tevének úgy, mint 
nekik Jézus mondta, 's elkészítek a' paschát. 26, 19. — os chon 
l'al'pti i chancti, ton ja'ngi lavekti aul naerlacht de a' ki teszi és (úgy) 
tanít, az nagynak mondatik a' mennyországban. 5, 19. — chotchar 
Tal'ptita l'onch nagnane jochtnen elpalt & ki elkészíti az utat neked 
eljötted előtt. 11, 10. 

l'al'ptam as újúlás, újjászületés; készíttetett, tatán jomas urlech 
l'al'ptam asnel hozzátok a' megújulás jó gyümölcsét. 3, 8. — tujan 
l'al'ptam nanane naerlachne menjetek bé a' nektek készített or
szágba. 25, 34. 

laiicll , l'ach beszéd, chun multesan Isus ta l'anchet, toncuvt 
menés midőn elvégezte Jézus o' beszédeket, akkor elmene. 19, 1. — 
tak l'anchatel sarmelachti, i tak l'anchatel sütne páti a maga beszédé
vel igazoltatik, 's a' maga beszédével esik Ítéletbe (Ítéltetik meg). 
12,37. 

l'onch, l'onk út. tus nanane, l'onch choltilap samtalet jaj nek
tek, út-mutató vakok. 23, 16. — lavueset ulem p'átet, at jonkuchv 
írod pochne, mot l'onchd menuchv tank maganelne megintetődtek 
álomban, nem térni vissza Heródeshez, hanem más úton menni a' 
magok országába. 2, 12. — aku choles pilem ton l'onkel at jales egy 
ember (is) félvén azon úton nem mene. 8, 28. 

l'onchast úton, út mellett. Zavulon ma i Neffalim ma l'onchast 
sarisne, Jordán mant pupine susp charet Galilej Zabulon földje és 
Neftalim földje a' tenger útja mellett, Jordánon túl, Galileabeli bál
ványimádók. 4, 15. 

(Tang út). 
lomi szúnyog, samtal l'onch choliilapet! l'omime ele sisilan, os 

verbl'udme juv naltilan vak útvezetők, a' szúnyogot elszüritek, de a' 
tevét lenyelitek. 23, 24. 

(l'am szúnyog). 
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l'lll' rossz, fertelmesség. Umnel kvalat lul mimet a' szívből jön
nek ki a' rossz gondolatok. 15, 12. — os keuranel motav luSemetel i 
sochen l'ul'etel tagle de belsejök külömben csontokkal és minden 
roszszal teli. 23, 27. 

l'ul'emt rosszá tesz, káromol, bánt, fertéztet. i tat aku materét 
népek chaspetnel lavset tulmechag: tav toremme lul'emtita 's akkor 
némellyek az írástudók közöl mondák titkon: az az istent káro
molja. 9, 3. — aii pel ton} nar tuv tusne, lulemtitci cholesme, os nar 
tusnel kvane kvali, ton lul'emtita cholesme nem is az, mi bémegyen a' 
szájba, fertézteti meg az embert, hanem a 'mi a' szájból kijő, az 
fertézteti meg az embert. 15, 11. — ütne lul'evdove clioies ez által 
fertőzik meg az ember. 15, 20. — tigil tóul jejp charetne tav l'ul'em-
toves innen onnan jövők által szidalmaztatok, káromoltaték. 27, 39. 
— aku tocho l'ul'emtoveset i áajtet nan elanpalt ölem charet azonképen 
bántattak a' próféták is, kik ti előttetek voltak. 5, 12. 

l'ulemtane as rágalmazás, káromlás, simnel kvalat Ivl numtet, 
i l'ulemtane aset a' szívből kelnek a' rossz gondolatok és károm
lások. 15, 19. 

(ZW'ro8sz, álnok). 
l 'unc és lus sír. Rachil lunci tak püvanne Ráhel sír a' fiai 

miatt (siratja fiait). 2, 18. — i kvane kvalem $ak lunces és kimenvén 
nagyon síra. 26, 75. 

lunciItacht siránkozik, toncuvt choltchaü elemcholes püv posa 
ault, i toncuvt lunciltachtat sochen car attmet akkor jelenkezik az 
ember fijának jele az égen, 's akkor siránkoznak minden vidék em
berei. 24, 30. 

l'u£ sirás, nyomorúság, suj numen cholves, lus i jani ochter 
szó hallatszik felől, sírás és nagy zokogás. 2, 18. — tat jejmti lus i 
pank jachslane ott lesz sírás és fogcsikorgatás. 8, 12. — chun jejmti 
lus i vai is luch mos, jerte telili midőn lesz nyomorúság és üldözés a' 
szó(evangelium)ért, hamar megbotránkozik. 13, 21. 

lus sír. nan at lussan ti nem sírtatok. 
lusp síró, lusp charet sírók, sotenet l'us'p charet, vajlen tan Zagtat 

boldogok a' sírók, mert < k örülni fognak. 5, 4. 
(lunsém sírok). 

né 
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N. 
naer fejedelem, király, ion lat öles naer írod akkor volt ki

rály Heródes. 2, 1. — Archelaj naerag oli Judejt Archelaus királyul 
van Júdeában. 2, 22. — Jessej ponstesta Dávid naerme Jeszei nemzé 
Dávid fejedelmet. í , 6. 

naer vant fejedelemasszony. 
naerlach fejedelemség, ország; aul naerlach mennyország; 

jol naerlach al-ország, pokol; semel ma naerlach &! fekete föld or
szága. — úultan, ion mos isto vatmes aid naerlach térjetek meg, mert 
elközeledett a' mennyország. 3, 2. — semel ma naerlach piivet rast-
vet jejpes mane a' földi országefiai kivettetnek sötét helyre. 8, 12. —-
naq, Kapernavm, palgen jol naerlachne te, Kapernaum, aláesel &' 
pokolba. 11, 23. 

(naer fejedelem, czár). 
n a k magad 1. nag te. tont at tachnan kav ali nak lajlentel 

akkor nem ütközöl kőbe magad lábával. 3, 6. — man ne asoo oli? 
nak chontilen nekünk mi dolgunk az ? magad lásd. 27, 4. 

nakven magadat, erptalen sochen cholesme, chumle nakven erp-
tilen szeress minden embert, a' mint magadat szereted. 22, 39. 

(nanyki magad, csak te). 
n a c h k e csak. mantem os latiné nachke niVmencam nank jur-

tetne, nar arine varine? ha pedig beszélletek csak nyájasan ti tár
saitoknak, mi felest tesztek? 5, 47. — man nachke tit oncov at úaú 
i kit chul mi itt bírunk csak öt kenyeret 's két halat. 14, 17. — am 
ketvesem nachke cholem oset palt Izrail kvalnel én küldettem csak 
elveszett juhaihoz Izrael házának. 15, 24. — os nachke laven l'ach, 
i jalti am chustm de mondj csak egy szót, és meggyógyul én szol
gám. 8, 8. 

nachke ma külön hely. chaúctachtepet vatge jomem Isvs elpalne 
nachke mat lavset a' tanítványok hozzá menvén Jézushoz külön 
helyre, mondának. 17, 19. 

nachkat magában, i ionme cholem j'jpalt Isus ele menés tóul 
tocho kerep tarmelt cliolestal mane nachkat 's azt hallván Jézus, elmene 
onnan úgy hajón, ember nélküli helyre, magában. 14, 13. — mir 
taretam jejyalt kvales achne chosguchv nachkat; i eti tav chul'tes tat 
nachkat a' nép elbocsátatása után felmene egy hegyre imádkozni 
magában; 's estig ott marada magában. 14, 23. 
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n a c h v elkap, toulen vjt jochtem tavamé nachvsanel a' madarak 
jővén elkapdosák azt. 13, 4. 

n a g te ; nak te magad. 
nagen téged, 
nagnane néked, 
nagnanel tőled, i nag atinarel vis at ölen Judejskoj vsetnel, vaj

len nagnanel kvali pank 's te semmivel kisebb nem vagy a' júdeai 
városoknál, mert tőled, belőled, kél ki fejedelem. 2, 6. — katel viga-
nen nagen kézzel visznek téged. 4, 6. — ölen tat, chun at latam 
nagnane légy ott, míg nem mondom neked. 2, 13. 

(nang te). 

n a l e v a l méltatlan, amelen kval jejmti laú, nan satne jomasan 
jochti tavane ; amelen naleval, Ion satitam jomasan nanknane jonchi 
ha a' ház méltó lesz, a' ti kivánt jótok neki ju t ; ha nem méltó, a' 
kivánt jótok reátok fordul vissza. 10, 13. 

l ialt feltesz, felszúr. aku tóti lat chajtemles tananel aku char, 
vis seni, uksusel tuteltestd, i su-jejvne naltam ajtesta tavamé azon idő
ben elmene közölök valaki, vőn gombát, eczettel bemarta 's botra 
szúrván, megitatá öt. 27, 48. 

nan tik, tí. 
nanane nektek 
nanen titeket 
nananel tőletek. chon[lafes nanane f isto nan tuline jejmtuchv 

úurep ocinel? ki mondta nektek, hogy kerüljétek a'jövendő hara
got ?• 3, 7. — ereptan nanen nerep charetme, jomas varán nanen 
jachstap charetne szeressétek a'titeket gyűlölőket, 's tegyetek jót 
a' titeket bántóknak. 5, 44. 

nank magatok, 
nanknane magatoknak, 
nankven magatokat, atichonme nanknane jegi ul lavan kernel 

mat, ton mos isto tan paltan akwjeg, chotchar oli ault senkit maga
tok atyjának ne nevezzetek a' földön, mert nálatok egy atya, ki az 
égben van. 23, 9. — ton mos nankven nank tonuchlilan, isto nan pü-
vet ton chareinel, chotcharet najMme alesanel mert magatok magato
kat tanúsítjátok, hogy fiai vagytok azoknak, kik a'prófétákat meg
ölték. 23, 31. 

{nan tí, nanki magatok). 
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nazaret Názáret. 
nazarej nazarénus. i tov jochtem olmies usne laveltane Naza-

retne, tak sarme najtet latelp, isto tav nazorejag namtaclti 's oda jut
ván élni kezde városban, Nazaretnek nevezettben, hogy beteljesed
jék a' próféták mondása, miszerint nazarénusnak neveztetik. 2, 23, 

nar mi; ale nar valami; ati-nar nem-mi, sem-mi; nar mos 
miért, toncvvt tav at onces narel teletachv akkor annak nem volt 
mivel fizetnie. 18, 25. — chosgem i ale nar vovem tavanel könyörög
vén 'a valamit kérvén tőle. 20, 20. — atinard vií át ölen semmivel 
kisebb nem vagy. 2, G. — nar mos man i farizejt íav picelov miért 
mi és a' farizeusok böjtelünk sokat. 9, 14. 

narem 
naremt nyújt, ajándékoz. Isus ton lat naremtestd katetame, pü-

vestd tavamé Jézus azonnal kinvújtá kezét, megfogá ó'tet. 14,31.— 
i tank pojl'ichanel punsem naremtesanel tavane sajt, sur'n, ladan i 
smirna 's a' magok jószágait (kincseit) megnyitván, 'nyújtanak, 
ajándékozának, neki ajándékokat, aranyat, ladant és szmir-
nát. 2, 11. 

narmech adomány. 
narmechtal adomány nélkül, ingyen, ok nélkül, haszontalan. 

chon pali kvaltki netatel nar meditál, ton kujiiid tavamé chajerlachv 
a' ki elválik nejétől ok nélkül, az kisérti azt paráznaságra. 5, 32. 
— sochen narmechtal lach mos choles latne k'tilove sut choPl cuvt 
minden haszontalan szóért az ember szó kérdeztetik (felelős) az 
Ítélet napján. 12, 36. — narmechtal visen, narmechtal i maján ingyen 
vettetek, ingyen is adjatok. 10, 8. 

narit nyújt, i tat aku olemetnel Isusjot aku katd naritam taksiria-
tame levetes 's ott egye a' Jézussal voltaknak, egyik kezét kinyújt
ván a'maga kardját kirántá. 26 ,51 . — Isus kat naritem jpuvestd 
tavamé Jézus kezét kinyújtván megfogá őt. 8, 3. — narítalen tak 
katen. I tav naritesta nyújtsd ki kezedet. 'S ő kinyújtá. 12, 13. 

nam név. aii menan, chaűctan car a*emelne, tanme férne pu-
nemjeg, püv i jdlpen lil namne most menjetek tanítván a' világ 
embereit, megkeresztelvén őket az atya, fiú és szent lélek nevében. 
28, 19. — nag namentel erén man űajtechlesov te nevedben nemde 
mi jövendöltünk ? 7, 22.. 

namern, namen, nama és nametatd nevem stb. 
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namen neves, namen chotel neves nap, névnap. Írod namen 
chotel cuvt Herodesz neve napján. 14, 6. 

namp nevű, namp char nevű ember, menan vsne td namp char 
pochane menjetek a' városba, e' nevű emberkéz. 26, 18. 

namt nevez, fav namtes tavane nam Isus ő neveze neki nevet 
Jézust (nevezé Jézus-névvel). 1, 25. — oncitapüv, i namtilen tavane 
nam Isus szül fiút, 's nevezed annak nevét Jézusnak. 1, 21. — 
namtganel tavamé namel Emmanuil nevezik ötét Emmanuel név
vel. 1, 23. 

namtacht neveződik. nazorejag namtachti nazarénusnak ne
veztetik. 2, 23. 

(nam név). 
ne mi. ne a$en oli patem minane, Isus torem püv? mi dolgod 

van (esve) nekünk (velünk), Jézus, isten fija. 8, 29. 
ne-sirmiféle, millyen. nesirerkel nag tocho varán? millyen ha

talommal teszel így V 21,23. — am nanane latam, nesir val am 
tocho varam én néktek megmondom, millyen erővel teszek így 
21, 24. 

ne-vojp millyen. am pel nanane at latam, nevojp val am tocho 
varam én sem mondom meg nektek, millyen erővel teszek úgy 
21, 27. — nevojp lavem oli Mojsej zakont mit parancsolt volt Mózes 
a' törvényben. . 

ne-cuv mekkora, mennyi, hány; necuv kes hányszor, necuv 
kes karech tarelachv hányszor kell megbocsátani. 18, 21. — osnel 
elemcholes necuvne jornas ? a' juhnál az ember mennyivel jobb ? 

[ne-miit semmi). 
ne még-e ? tav torem tari l'ul' lati, os-ne tonuch manane karech f 

ö isten ellen káromkodik, mégis (régiesen: es még) tanú kell ne
künk? 26, 65. — man-ne asov oli? a' mi dolgunk-e? 27, 4. 

ne nő, neta neje, netame nejét; dual. negia. i vista tak netame 
's vévé maga nejét. 1, 24. — Dávid ponstesta Salomonme Urijanenel 
Dávid nemzé Salomont Úrija nejétől. 1, 6. — chon pali kvalkfi tak 
netatel, ton maje tavane népek a' ki elválik a' nejétől, az adjon neki 
levelet. 5, 31. — angel pümtes latuchv i laves negiane az angyal 
kezde szólni 's monda a' két nőnek. 28, 5. 

(né nő). 
n e g , nej köt. nar negan kernel mai, ton mavnetatel jejmti ton 

charne i ault a' mit megköttök a' földön, az kötve lesz neki az ég-
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ben is. 16, 19. — nar nan negine Semel mai, negem jejmti i ault 
&! mit megköttök a földön, kötve lesz az égben is. — td char kata 
i lajla akvane negem vajelan tavamé, rastelan jejpes niane annak két 
kezét lábát összekötvén, vigyétek öt, vessétek sötét helyre. 22, 13. 
— i iont totem akvane nar neges, tonme elemcholes pali vl manitatá 
's azért isten eggyé a'mit kötött, azt ember föl ne bontsa. 19, 6. — 
achtan elöl takenaket i nelan tanme puchcag teltnanelkasel gyűjtsétek 
elsőben a' konkolyokat, '& kössétek kévébe elégetésök végett. 13,30-

negs köt. negsat tarviten i ustal chutet i puntlat choles vojnet 
tarmelne kötnek terhes és hordozhatatlan csomókat 's teszik az em
ber vállaira. 23, 4. 

n e g l , (nejl) látszik, tetszik, nejles, isto tav onci kachrat jáípen 
lilnel látszott, hogy viselős (bír hasában) a5 szent lélektől. 1, 18. — 
toncuvt írod tulmcchag vovelam volchvetme, kalemtes tanán el, chun 
negles sov akkor Heródes titkon híván &' bölcseket megtudakozá 
tőlek, mikor tetszett fel a' csillag. 2, 7. — toncuvt negla kitag tep 
kant: aku char vice, os moten chvl'ti akkor kettő látszik (találkozik) 
a' mezőn: az egyik elvitetik, 's a' másik marad. 24, 40. 

nelt (nejlt, neglt) mutat, előhoz, jomas choles jomas l'achnel nel-
tita jomasme, os l'ul' choles l'ul' l'achnel neltitd Tul'me jó ember a ' jó 
szóból a'jót hozza elő, de rossz ember a'rossz szóból a' rosszat hozza 
elő. 12, 35. — koz ajn, chotchar neki tak ochce-moletaneljalpel charme 
i is charme gazda, ki a' maga pénzkincséből kihoz újat és ót. 13,52. 

(nejlém, nélém feltűnöm, feltetszem). 

ner haragszik, szid, 
nerep haragos, szidó, os am nanane latam, nerep char fari ul 

neren de én nektek mondom, a' haragos ellen ne haragudjál. 5, 39. 
— aú nan choleslaa torem tari nernat most halottátok isten elleni 
szidását. 26, 65. 

n e r g e s dolgozik, munkálkodik, sunspan char ma couretne, 
chumle tan janimat; at nergesat, at tachtat nézzetek a'mező lilio
maira, mint nőnek; nem dolgoznak, nem fonnak. 6, 28. 

nergesap dolgozó, aku tonpel nergesap char tenane choj igazán 
a' dolgozó ember étére méltó. 10, 10. 

n é p e k könyv, levél; népek chasp könyvtudó, írástudó, achíem 
socho arkepet i népek chaspei mir keurnel, kitiles tananel összegyűjt
vén minden főpapot és írástudót a' népből, kérde tőlök. 2, 4. — 
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chon pali kvalkti tak n etatel, ton maje tavane nepék a' ki elválik a' 
nejétől, az adjon neki levelet. 5, 31. 

népeken könyves, kinek könyve van, tudós ; népeken char tudós. 
elemcholes püv perlem jejmti arkepe'ne i népeken charetne az ember 
fija el fog áruitatni a' föpapokuak és írástudóknak. 20, 18. 

BÍgi (negl, nejl) tetszik, látszik, chvn tav lates titme, ratgm 
pasen ttd nigles tan numtdpalant midőn ezt mondotta, hirtelen fényes 
felhő tetszék meg felettök. 17, 5. — chojtep ne kelp nighne agmel 
beteg nő, vér-tetsző betegséggel.- 9, 20. 

niglep tetszik, chiin tep kvales i ojtes, toncuvt niglepeset takena-
ket midőn a' gabona kikelt és feslett (fejet eresztett), akkor meg-
tetszék a' konkoly. 13, 26. 

ni i e négy; nile soter négy ezer. 16, 10. 
nile-kvjp-lov tizennégy. 1 tont sochen tochem Avraamnel Dávid 

mose nilekvjplov tochem 's így minden nemzetség Ábrahámtól Dá
vidig tizennégy nemzetség. 1, 17. 

•nilevlastnik (or. eetverovlastnik, tetrarcha) negyedlő. ton lat 
cholestd írod nilevlastnik lachel Isus mos azon időben hallá Heródes, 
a' negyedlő, hírt jézusról. 14, 1. 

nilmen negyven, i picel s nilmen chotel i nilmen jej és bőjtöle 
negyven nap és negyven éjjel. 4, 2. 

(úüe négy, nelimen negyven ; nelit negyedik). 
Iliim, nilem nyelv, jorn>anel anem nilmel tisztelnek engem 

nyelvvel. 15, 8. 
nilmtal nyelvtelen, néma. 
tus-nilemtal néma. chotcharet oncat tank jortelanel tvs-nilemtnl 

charttme kik tartanak vala magokkal néma embereket. 15, 30. 
(lírtm nyelv, úelmtal nyelvtelen, néma). 
ni l 'mec nyájaskodik, mantem os latiné ml'mencam nank jur-

tetne, nar arine varine? ba nyájasan csak a'társaitoknak szóltok, 
mi felest tesztek? 5. 47. 

nin tik (ketten), 
ninane nektek (kettőtöknek), agtne asan chojttl jejmie ninane 

hitetek szerint legyen meg nektek. 9, 29. 
(nén ti ketten). 
nir vessző, nád, bot. os to jechtleset jejvetnel nir<t i rastset l'onch 

mant de némelyek vagdalának a' fákról vesszőket '& vetek (azo
kat) az útra. 21, 8. — nar sunsuchv jalsan nan char niane, mantem 
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votel úovltam niret ? mit nézni mentetek a' pusztába, talán széltől 
hajtott nádakat ? 11,7. \ 

nir nyöv, szakít - nirem szaggatván ; nirkt szaggattatik. torna, 
iítobi takenaket nirem vl nirktet tan jortelan i putit ne, hogy a' kon
kolyokat szaggatván ne szaggattassanak vélek a' búzák is. 13, 29. 

nirimtachv és niremtachv elszakítani, elvenni, ati jomas nirim
tachv apitvetnel naúme i rastvchv ampetne nem jó elvenni a* gyerme
kektől a' kenyeret és vetni az ebeknek. 15, 26. — chon at onci, ton 
charnel ele niremtaclúi i ton, nar onci a' kinek nincs, attól elvétetik 
az is, a' mije van. 13, 12. 

nirisl, nirislachv ragadni, mantem chumle chon tvv vagen chum 
kvalne i pümti nirislachv tav jnmaslach, alpel at persestdke ton vagen 
charmef mert hogyan megyén valaki az erős ember házába és 
fogja elragadni jószágát, előbb ha meg nem kötözte az erős em
bert? 12, 21*. 

nimtl l j nyomorúság, ton lat jejmti jani nimíuj, ton vojp at 
olilales ma sochemlam monlel akkor lesz nagy nyomorúság, a' 
millyen nem volt a' föld kezdetétől fogva. 24, 21. 

noch p e l (nog-pel; nonch) felesen, nagyon, saris latam na-
nane, tan just elme nochpel visanH bizony mondom nektek, azok a' 
jutalmat már elvették. 6, 2. 5. 

nonchal' felfelé, feljebb, chun nan saranme nonchal at pattilan 
ha a' ti igazságtokat feljebb nem emelitek. 5, 20. — nurem su-jejvme 
at sajmtitd ipelemtam ponlame at chariiva tav sar asd nonchedpót
nál elpalt a' meghajlott botot nem töri el ' i a' meggyúlt fonalat 
nem oltja el ő igazságának feljebbre esése (győzelme) előtt. 12,20. 
— atirhonne ul latan, nar nan vsán, elemeholes pvv acelnel nonchal' 
jaltnat elpalt senkinek ne mondjátok, a' mit ti láttatok, az ember-
fijának a' halálból feltámadása előtt. 17, 9. 

noncho fel, noncho jaltne feltámadás. Os am noncho jaltnem 
jejpalt chontchatine am jorielem G alilej vst de én feltámadásom után 
találkoztok én velem a' Galileai városban. 26, 32. — vam jochti 
porti ratvehv torem kvalme i chnrvm chotelt noncho varvchv tavamé 
erőm van lerontani isten házát, 's három napon felépíteni azt. 26, 61. 

{nong fel; nonge, nongo felé ; nongal'e felé, fölfelé). 
nor gerenda, toncuvt oli nak sament nor akkor van te szemed

ben gerenda. 7, 4. — vajaién elolt nak sament olep norme vedd ki 
előbb a' te szemedben való gerendát. 7, 5. 
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(nor gerenda). 
nurem megtörött, hajlott, nurem su-jejvme at íajmtita a,' meg

hajlott botot el nem tori. 12, 20. 
nurel üldöz 5 nurelap üldöző, chosgan nurelap charet mos imád

kozzatok az üldözőkért. 5, 44. 
nurmelt haragos, ellenséges, elemei 1 öleset kujne mantjochtes tava

mé nurmeltam char az emberek altában eljőve az ő ellenségök. 13, 25. 
nurmeltacht ellenségeskedik; nurmeltachtep ellenségeskedő. 

nurmeltachtep char varén titme ellenségeskedő ember tette ezt. lo, 23. 

n u m fel, felső, joreli num sütne méltó a' felső bíróra. 5, 22. 
— torem kval jdlpen av chasep pali manemtachtes numel jole mos az 
egyház szent kapujának kárpitja elszakada felül aláig. 27, 51. 

numen fent. suj numen cholves szó hallatszott fent. 2, 18. — 
osonna nvmen hosánna a' magasságban. 21, 9. 

numpal felső, felül, egyébb. chajer puch kinsi amnanel pos, 
i pos tavane at mikti Jona úajt numpal posnel a' hamis nemzetség 
jelt kér tőlem, 's jel neki nem adatik egyébb Jónás próféta jelé
nél. 12, 39. . 

numápah felette; numtápalant felettök. toncuvt pu siette set tav 
numdpalt aidet akkor megnyilának ő felette az egek. 3, 16. •— rat-
gen pasen tul nigles tan numtápalant tüstént fényes felhő tetszék 
meg felettök. 17, 5. 

(num fel, föl, numen fölött, numel íelŐl; numi felső, numi tarom 
felső ég, felső isten). 

nuxnelmat gondol, gondolkodik, emlékezik, atichonne chah'u 
jege püvnel targe, i chonne püv pali latuchv numelmaiitd senki által 
nem ismertetik meg az atya, a' fián kivül, *i &' kinek a' fia meg 
akarja jelenteni. 11, 27. — Farisejt tav amdan chontlam numelmat-
set, isto tan mosanel tav lati a' farizeusok ő beszédeit hallván meg
érték, hogy miattok beszéli ő. 21, 45. — Josif tav kumta at úurem 
palimtachv tavamé, numelmates pali kvaltktuchv tavatel iiúmechag 
József 6 férje nem akarván őt nyilvánítani (megszégyeníteni), gon
dolkodók elválni tőle lopva. 1, 19. — chun tatilen nak sajn torem el-
'palne, ton mat numelmatgen isto . . . mikor hozod ajándékodat isten
nek, akkor megemlékezel hogy . . . 5, 23. 

numltcht ért. toi cuvt nitmltchtesanel, nar tav latf-s tanane, istobi 
urchatuchv ati pel úaú kussanel, os . . . akkor megértötték, mit mon-
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dott nekik, hogy őrködni (kell) nem a' kenyér kovászától, ha
nem . . . 16, 12. 

nums gondol, emlékezik, ul numsan isto am jejsem postlachv 
zakón amne úajtet ne gondoljátok, hogy jöttem eltörleni a' törvényt 
vagy a? prófétákat. 5, 17. — nar nan numsine Christos mosf mit 
gondoltok ti Krisztus felől. 22, 42. — jochtem elöl charet numseset, 
isto tan majvet Savelúuv jővén az elsők gondolák, hogy ők adatnak 
(ajándékoztattatnak) többel. 20, 10. — nar mos nan keurt TuT num
sine minek gondoltok ti bennetek rosszat. 9, 4. — os pel inat erén at 
chaúcilan i at mimsilan at úaúme i at soter cholesme még is nem érti
tek, 's nem emlékeztök az öt kenyérre és öt ezer emberre? 16, 9. 
— os tan numseset keuranelt latem : tit chaschti ton, isto man úaú at 
visov de ők azt gondolták magokban, mondván: ez azt jelenti, hogy 
mi kenyeret nem vittünk. 16, 7. 

numsane char gondolat, gondolt valami, sím keurt numsane 
charme tus lati a' szívben gondoltat beszélli a' száj. 12, 34. 

numsap értő. rovtem char jomas ma-kant chaschti chon'lap 
Tachme i numsap a' vetett mag jó földben (a' jó földben elvetett 
mag) jelenti a' szó hallgatót és értőt. 13, 23. 

numsacht gondolkodik, lovntap char numsachte az olvasó gon
dolkodjék. 24, 15. — jotel numsachtem menés utóbb gondolkodván 
elmene. 21, 19. 

numt elme, gondolat, emlékezet, tan numtan chaúctem laves 
gondolatjukat ismervén monda. 9, 4. — chumle numtne at viglan, 
isto am ati pel úaú mos lavsem nananef hogyan észbe nem veszitek, 
hogy én nem a' kenyér miatt szóltam nektek ? 16, 11. — nan num
tan chumle f ti gondolatotok hogy = mit gondoltok? 26, 66. 

chajer numt gonosz kivánság. sochen char, chon chajtr numtel 
lunspi néne mindenki, a' ki gonosz kivánsággal néz egy nőre. 5,28. 

mot numt kételkedés, kétség, saris latam nanane, chun éaris 
agtuchv olitie i mot numt at vigne, toncuvt ati pel ticuv varine bizony 
mondom nektek, ha igazán hivők volnátok 's kétséget nem vinné
tek (tartanátok), akkor nemcsak annyit tennétek. 21, 21. 

numten eszes, okos. chon chontli tite am lanchem i ton chojtel 
vari, joltilem numten sajtén chumi a ki hallja ezt az én beszédemet 
's a' szerint cselekszik, azt eszes okos embernek tartom. 7, 24. — 
at ton keurt öles numten, i at sajttal öt kőzte volt okos, 's öt eszte
len. 25, 2. 
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(namt, nomt elme, gondolat, emlékezet; namting, nomting 
eszes, okos ; namttal esztelen). 

ír. 
ríajt bűvölő, jövendölő, próféta, vajlen úajt chaníi tocho mert 

a' próféta így ír. 2, 5. 
úajtechl prédikál, jövendöl, ton chotelel jochtes Joaa per ne pu-

nep i úajtechli Judejskoj char mat a' napokban jőve János keresz
telő és prédikál Júdea pusztájában. 3, 1. — nag namentd erén man 
úajtechlesov te nevedben nemde mi jövendöltünk ? 7. 22. — nar mos 
Dávid lavitd úajUchlam tavamé iormi miért nevezi Dávid jöven
dölve őtet istennek ? 22, 43. 

[úajt bűvös, bűbájos). 
ríaur fiatal, csikó, latan Sión ane: aú nag naeren jejv nag 

pochenne sovtalem as varp, oslicci úaur tarmelt mondd Sión leányá
nak : íme te fejedelmed jő hozzád, szelídséget tevő, szamárcsi
kón. 21, ő. 

(úár gyenge, fiatal; úaurem gyermek). 
ríak tapos, ul rastan nank tinen sakan pureset elpalne, isíohi 

tan lajlel vl vakanel ne vessétek becses gyöngyeiteket a' disznók 
elibe, hogy lábbal el ne tapossák. 7, 6. 

í í a c h c c t a p t tipor, ton, chon páti ta kav tarmelne, jovli, os 
tav, chon tarmelne páti, ton charme pali nachceíaptita &z, ki e' kó're 
esik, elvész, 's az, a' kire reáesik, azt eltiporja. 21, 44. 

n a l c h e l t ráz, int. tigil tóul jejp charetne tav TuTemtoves, pan-
kananel áalcheltam innen onnan jövök által káromoltatott, fejeiket 
rázván. 27, 39. 

n a l t nyel. samtal l'onch choltilapet! l'omvme ele sisilan, os ver-
bl'udme juv úaltilan vak útvezetök ! a' szúnyogot elszűritek, de a» 
tevét benyelitek. 23, 24. 

ríarí (tör.) kenyér, laven, istobi ta kavet jejmtset úaúi mondd, 
hogy e' kövek kenyérré legyenek. 4, 3. —• ati úaúnel akve lilenag 
jejmti elemclioles nem kenyérrel egyedül él az ember. 4, 4. — man 
Sochen lat úaúov majalen ta chotel kasel mi mindenkori kenyerün
ket add meg e' nap kedviért (mára). 6, 11. 

* (úaú kenyér). 
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nar csupasz, mesztelen. úar/té olsem, i non masteslan anem 
csupasz (csupasznak) voltam 's ti ruháztatok engem. 25, 36. 

{nar csupasz, kopasz). 
narte l ? — i chun úmrtűlam possanel tavamé, anchvsesanel 

kernel masname 'a midőn — megcsúí'olták őt, levetkőztetek fekete 
ruháját. 27, 81. 

ríoui hús, test. I. novl. pas úoulne oli sam; i torit, chun nag 
éamen pasen, úoulen pel socho pasenag oli a' test világa a' szem; 
's ba te szemed világos, tested is mind világossá lesz. 6. 22. — 
jejmtat kitng aku úowli lesznek ketten egy testté. 19, 5. — lü úogre 
os úoul pcétcd & lélek erős, de u hús tehetetlen. 26, 41. 
-< (úaul hús). 

ríöllit mozgat, nar sunsuchv jalsan nan char mane? mantem 
votd úovltam niret mit nézni jöttetek tik a' pusztába? talán széltől 
hajtoga4ott vesszőket. 11, 7. 

ríoultacht utána mén, következik, i úoultachtes tav jejtapalt 
sav atem, i tav tanme jalteptesan '& utána méné sok ember 's ő azo
kat meggyógyítá. 12, 15. 

(úaul nyom; naulém nyomába járok valakinek, követem, 
üldözöm). 

HOgT© erő, erős. jejentap arn jejmpalt amnanel úogre a'jövő 
én utánam nálamnál erősebb. 3, 11. — os ton altelves tar ne, ion mos 
úogre al onci és ez nem növekedett gyökérbe, azért ereje nincs. 
13,21. 

úograg erősnek- votme úograg kacelam pilmes a' szelet erősnek 
látván megijede. 14, 30. 

úogres erősen, úogres pimentesan tinmv Isus erősen parancsola 
nekik Jézus. 9, 30. 

úogrim erősödik, vastagodik, ton mos isto úogrimes tá elemcho-
leset sim} i paTel vane chontlat mert íme megvastagodott ez emberek 
szive, 's füllel erősen, bajosan, hallanak. 13, 15. 

•úogremtacht erősödik, bízik, bátor, úogremtachten a! agtne 
asen jalteptesta nagen bizzál lány ! a' te hited meggyógyítá téged. 
9, 22. — istobi kitag amne churum toi.uch tusel úogremtachtes sochen 
as hogy két vagy három tanú szájából erősíttessék meg minden 
dolog. 18, 16. 

(úangre erős, úangrem erősödik; ti márts vuat úangrems any-
nyira & szél megerősödék). 
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ríol orr 
úol-sam orr-szem = arcz, kép. morcé eleúuv jonvmpates úol-

íama tarmelne chosgem kevés elébbre menvén leesék arczára imád
kozván. 26, 39. — panken sartalea i falsamén lovtalen fejedet kend 
meg és arczodat mosd meg. 6, 11. 

(úal, fal orr). 
ríolt bélpoklosság, i tav ton lat listitachtes faltetnel 's o azon

nal megtisztúla bélpoklosságától. 8, 3. 
faltén poklos, tav pochane jomes faltén ő hozzájőve bélpoklos. 

8, 2. — os chun Isus öles Vifaniat faltén Simo7i kvalt '& midőn Jézus 
volt Bethániában, bélpoklos Simon házában. 26, 6. 

norit szidalmaz, boszusággal illet, os to charet tav chulan 
puvem úoritesanel tanme i jole alesanel de némellyek ő szolgájit 
megfogván szidalmazák őket *i megölék. 22, 6. 

ríort terít, ágyaz, 
fartil tereget, os Sav atem fartűesd tank malnanel lonch tar

melne és sok ember teregeté ruháját az útra. 21, 8. 
ríopes ráakad, belékap, elöl chulme, chotchar úopesi, vajalen 

az első halat, a'.melly reáakad, vedd. 17, 27. 
líot segít, fatálén anem segíts engem. 15, 25. 
1ÍOV indul, mozog. 
ma favne földindulás, ton mos isto kvalget atemet tarmelne üte

met % naérlach tarmelne naérlach, i jejmti tetal, cholentul i to mat ma 
favne azért kelnek fel emberek ellen emberek, ország ellen ország, 
's lesz éhség, halál, 's néhol földindulás. 24, 7. 

favmt háborog, jonkep tak pasa at migtá, i sovet patát aulnel, 
i aul va favmti a' hóid a' maga világát nem adja, 's a' csillagok 
leesnek az égről s az ég ereje megháborodik. 24, 29. 

ríovl test, 1. faul. ta vaj sosem am úovlem tarmelne e' zsír 
öntve én testemre. 26, 12. — vaján, táján, tit am úovlem vegyétek, 
egyétek, ez én testem. 26, 26. 

(fiául hús). 
ríul eskü, úul as eskü. úul osd mos i ajp jortet ölne ujl laves 

michv tavane esküvése miatt és a' vendégek ottléte miatt monda 
adni neki. 14, 9. 

úul esküszik ? úulme ul unsalen, sarmelalen, nar mos nulsen 
(ríultsen f) torem elpalt az esküt át ne lépd, teljesítsd a' miért esküd
tél isten előtt. 5, 33. 
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nultf nultuchv eskünni. inra mos ul liultan soha ne esküdjetek. 
üj. 34. — i os jole varetesta nultem, isto at chanctita cholesme 's megint 
eltagadá, esküvén, hogy nem ismeri az embert. 26, 72. — toncuvt 
pümtes takvame erem nultuchv, isto at chanctita ta cholesme akkor kezde 
magát elátkozván eskünni, hogy nem ismeri az embert. 26, 74. — 
chon nulti aulel, nulti torem jalpen pasenel a' ki esküszik az égre, 
az esküszik isten szent székére. 23, 22. 

(ríul eskü). 

ríult megtér (talán vall? gyón ?). nultan, ton mos iíto vatmes 
aul naerlach térjetek meg, mert elközeledett a' mennyország. 
3, 2. 4, 17. 

nultmkv megtér, am pernél punganem nanen vitel nultenkvane 
kasel én megkeresztellek vízzel, a' megtérés végett. 3, 11. 

nulteptacht meggyón, megtér, i pernél punecliteset tavanel Jor
dán keurt nulieptachtem 's megkeresztelködének tőle a' Jordánban, 
(bűneiket) meggyónván. 3, 6. — vajlen ara jejsem at saretme, os 
kreken charttme vovuchv nulteptachv mert én jöttem nem az igazsá
gosokat, hanem a' bűnösöket híni a' megtérésre. 9 ,^3 . 

ríur bör. Joan enteptalechtes nur entepel János övedzkedék 
bör övvel. 3, 4. 

riur akar. Rachil at nuri taremtaptechtuchv Ráhel nem akar 
vigasztalódni. 2, 18. — pojrechs, chun nursenke, van jochti anem lis-
tuchv. Isuslaves: nuram, listitachten uram, ha akarnád, hatalmad van 
engem megtisztítani. Jézus monda: akarom, tisztulj meg. 8, 2. 3. 
— at nurem palimtachv tavamé, numdmates pali kvaltktuchv tavatel 
nem akarván nyilvánítani őt, gondolkodék elválni tőle 1, 19. — 
tetal taretacliv am at nurganem étlen elereszteni én nem akarom 
őket. — pascha pojrem kasel us urp inra mos tareiales aku polen 
charme, chotcharme mir nurganel a' paschaünnep kedviért a? város 
tiszttartója mindég elbocsátott egy foglyot, kit a' nép akar. 27, 15. 
— chun am techv nursem, nan anem at titeslan midőn én enni akar
tam, ti engem nem étettetek. ^5, 42. 

nurp, nurep akaró, kereső, aul naerlach jorti tin chvmne, nurp 
charne tinen sakne a' mennyország hasonlít árus emberhez, kereső
höz becses gyöngyöt. 14, 45. 

techv nurp enni akaró, éhező, 
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ajuchv nurp inni akaró, szomjas, chun "riian nagen uslov techv 
nurpi, i titeslov, amne ajuchv nurpi, i ajteslov mikor láttunk téged 
éhezőnek és etettünk, vagy szomjasnak, 's itattunk ? 25, 37. 

nurep oci jövendő harag, chon lates na na ne, isto nan tuline 
jejmtuchv nurep ocinel? ki monda nektek, hogy fussatok a'jövendő 
haragtól ? 3, 7. 

l íute nál ? magában ? sochen naerlach tak nute pali urtchatep 
tatlane jejmti, i sochen us amne kval tak úute urtchatep pusne at unli 
minden ország magában (maga magánál) meghasonló, üressé (pusz
tává) lesz 's minden város vagy ház, magában meghasonló, épen 
nem marad. 12, 25. — mantem krech vari nag l'al'ten nag kace.n, 'mé
nen i latkaten úute por cholestal ha bűnt követ el te ellened te öcséd, 
menj és dorgáld meg magánosan ember nélkül (tanú nélkül). 
18, 15. —• os vinograd varpet püvme chontemlavekteset tank nute: 
tit püvá, menov, alilov tavamé "s a' szőlőmívesek a' fiját látván mon
dák magok közt, magoknál: ez fija, menjünk, öljük meg. 21,38. 
— toncuvt sav charet teplachtat, i moten motenme michv jejmtitá i 
jachstat nute akkor sok ember megtéved (megbomlik), 's egyik a' 
másikat el fogja adni, 's haragusznak egymásra. 24, 10. — sochte-
lachtset úute tav mosii megbotránkozának magokban miatta. 13,57. 

rít&p nőszés, házasság, tit mos chuXteptita elemcholes jegme i 
cukvme i varkti tak netci úupel, i jejmtat kitag akit úouli azért el
hagyja az ember atyját és anyját 's tevődik maga neje házassággal 
(egyesül házasság által a' nejével) 's lesznek ketten egy testté. 
19,5. — i tustian osetme jomas púikat úupel, os kozletme almech 
palne '& állatja a' juhokat jobb kéz felől a' vendégségben (?), de a' 
kosokat bal felől. 25, 33. 

úupen menyegzői; ríupen pur menyegzői vendégség, lakada
lom, aul naerlach jorti naeme, chotchar vares úupen pur tak puva 
kaséi a' mennyország hasonlit fejedelemhez, a' ki csinált menyegzői 
vendégséget maga fija kedveért. 22, 2. 

{jiuop nőszés, házasság). 
ríuv nagyság ; mint fokozó képző : több, inkább, os sach isem 

úuvne carlbves, i tar ne at telemat mos toses és a' nap meleg nagysága 
által elégé, 's gyöker-nem növése miatt elszárada. 13, 6. — jerte 
kvales, ton mos isto ma ostúuv öles hamar kikele, mert a' föld véko
nyabb vala. 13, 5. — lil tene charnel janiúuv az élet (lélek) az 
ételnél nagyobb. 6, 25. — nan vojp tóul jomasetúuv (-úou) ölne ti 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. IX. 8 
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sokkal jobbak vagytok annál. 6, 26. — numseset, isto tan majvet 
savelúuv gondolák, hogy többel adatnak meg (hogy többet adnak 
nekik). 

ő. 
£ a k csecs 
(cakv szopik, emik) 
cakvp csecsemő, apüvet tvsnel i cakupetnel vareslen eSchene 

asme a gyermekek szájából 's â  csecsemők által csináltad meg a' 
dicsőséget. 21, 16. 

cakvt szoptat, 
cakvtap szoptató, túi cakvtap netne ion chotelet cnvt jaj a' szop

tató nőknek a' napokon. 24, 19. 
(sdk csecs). 
cach só 
caken sós. nan cach mane, os clum cach attal páti, toncuvtnarel 

varilen tavamé cakenag? tik a' föld sava, s ha a' só ízetlenné lesz, 
akkor mivel teszed azt sóssá? 5, 13. 

(sah só). 
c a g t , cagtuchv örülni. 
cagtelp öröm. tvjen nag pojeren jot cagtuchv menj be a' te 

uraddal örvendeni. 25,21. — cagtan i curcimlan, vajlen jani nanane 
justel ault Örüljetek és vígadjatok, mert nagy nektek a' jutalom 
(jutalmatok) az égben. 5, 12. — Isus chontchates tin jortelan i laves: 
cagtan Jézus találkozék velők (kettővel) 's monda: örüljetek 
(= üdvözlek). 28, 9. — os sovme chontem tuncpamatd, tan cagtset 
Sak jani cagtelpel 's "a' csillagot látván megállapodott ők örülének 
igen nagy örömmel. 2, 10. 

c a c kedves, aku elemcholes onces kit püv, i vatge jomem elöl 
charpochane tav laves: cac! ménen, varén td chotelt am vinograd-
nikemt egy embernek volt két fija, 's hozzámenvén az elsőhöz, 
monda: kedves, menj, dolgozzál ma szőlőmben. 21, 28. 

(sés, sis kedves, fiu). 
c a c farkas, aú am ketganem nanen jormant oset caset chalne 

ím én küldlek benneteket mint juhokat farkasok közzé. 10, 16. 
(sés farkas). 
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canőS veréb, erén kit canes pertachta akti asari mos nemde 
két veréb vétetik egy ászárért ? (fillérért ?) 10, 29. — nan tinenet 
ölne sav canesetnel ti becsesebbek vagytok sok verébnél. 10, 31. 

c a s (or.) idő, perez, at chancilan, chot cast nan pojrechsan 
jochti nem tudjátok, melly időben jő uratok. 24, 42. 

Öar tartomány, vidék, világ. Sodom car ne kigneúuv jejmti sut 
varne chotel cuvt, ati pel nagnane Sodorna földjének könnyebb lesz 
az itélet napjakor, mintsem neked. 11, 24. — sunstian tavane car 
lachve olep uset mutatá neki a' világon szélyel levő városokat. 4, 8. 
— ta l'ach kvaUs ton car lachve a' hír, beszéd, kimene a' világon 
széllyel. 9, 26. — vajlen tepkan car, os jomas tajm naerlach püvet, os 
takenaket asraj püvet mert a' gabonaföld a világ, 's a' jó mag a' 
(menny)ország fijai, de a' konkoly az ördög fijai. 13, 38. 

cargutf lV szomorkodni, i vim tak jortelat Petrme i Zevedejev 
püvi, aku jot pümtes carguchv i tustuchv. Toncuvt lati tanane Isus : 
am lilém sak mos cargi 's vévén magával Pétert 'fl Zebedeus két 
fiját együtt kezde szomorkodni és aggódni. Akkor mond nekik Jé
zus : én lelkem nagyon szomorkodik. 26, 37. 38. 

é a r k e p fúl. tan kvane kvalem tusét pures anane, i ratgen sü
niem pures ane rastkates sarisne i carkepes vitet ők kikelvén bémené-
nek a' disznónyájba, 's hamar mind a' disznónyáj vettetek a' ten
gerbe, 's elfúlt a' vízben. 8, 32. 

carkepalelt merülget, kezd elmerülni, votme nograg kacelam 
pilmes, carkepaleltes i cisgeltes: pojrechs} jalteptalen anem CÍ szelet 
erősnek látván megijede, merülgete és kiabála: Uram, segíts. 14,30. 

Óarl el-ég, elaszik, os sach isem úuvne carlbves, i tarne at 
telemat mos toses és a' nap melegének nagysága által elégé, 's gyö
kere nem növése miatt elszárada. 13, 6. 

capt , captachv rejteni, temetni, lavalen anem elolt jaluchv i 
captacliv amk jeg&ni mondj engem (parancsolj nekem, hagyj engem), 
előbb menni és eltemetni én atyámat. 8, 21. — atinar atijole cap-
tam, istobi pali ul pate, i tujtem, istohi ul kacelankve semmi sincs 
elrejtve, hogy fel ne essék (fedeztessék), 's eltitkolva, hogy meg ne 
tudassék. 10, 26. 

captane temető, temetés, jole captane chojt eltemetés módja. 
tii vaj sosem am úovlem tarmelne tav anem jole captane chojtel l'alp-
testa e' zsirt öntvén testemre ő engem mint temetésre készített 
el. 26, 12. — os kenés varem jovtset tonetel suV-put varpnel ma, el ma 

8* 
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cholem ckaret captane kasel 's tan ács-tart ván vevék azokon (pénze
ken) agyagfazék-csinálónak földjét; az idegen halottak eltemeté
sére. 27, 7. — os putit captan am tep kvalemne de a' búzákat tegyé
tek el & gabonaházamba. 13, 30. 

c a m (tör.) gyertya, i pelentam camme at vtelalganel tavamé 
ane jolpalne 's & meggyújtott gyertyát, nem teszik azt edény 
alá. 5, 15. 

c a m p e r tömlő, at puntlalve aku tocho jalpel oroch peS toremne, 
os motenci oleske, manemtachtat camperet, kvane sasi oroch i teremet 
cholilat nem tevődik azonképen új bor ó tömlőbe, de külömben ha 
történt, elszakadnak a' tömlők, kiömlik a' bor, 's a' tömlők elvesz
nek. 9, 17. 

c e t gyepű, öles aku mat kvalen chum, chotchar utes vinograd-
nik, i multesta tonme cetel volt egy helyen házi úr, ki ültetett szőlőt, 
's megkörnyékezé azt gyepűvel. 21, 33. 

Őinkl fogad, szül. aku lat a kachrat cinkli, i onci püv ime egy 
lány méhében fogad, 's szül fiút. 1, 23. — ton mos cinklam char tav 
kachretat oli jalpen lilnel mert a' mi fogantatott ő méhében, a' szent 
lélektől van. 1, 20. 

é inc imt hányatik, háborodik, ton mant vos jochtes kerep sari§ 
jatne, i cincimtoves chumpetne, ton mos isto Tal'ch vut öles az alatt már 
eljutott a' hajó a' tenger közepébe, 's hányattaték ÍI haboktól, mert 
ellenes szél vala. 14, 24. 

CÍSg kiabál, chun Isus jomes tóul tocho, kit sampaltal tavjejtíi-
palt cisgeset i latset midőn Jézus eljött onnan, két vak ö utána 
kiabála és monda. 9, 27. — atemetne erkelovesi tin} istobi ul cisga 
az emberek által eltiltatának (ketten), hogy ne kiáltsanak. 20, 31. 

cisgelt kiabál, pilmam cisgelteset félvén kiabálának. 14, 26. 
cisgem kiált, pari at latemti, at cisgemi ellene nem szól, nem 

kiált. 12, 19. 
é i r k e t csirkázik, serked, serdül, chun tav niran jejmtelteset 

kamel'tag i cirketset luptet midőn ő veszeji lettek zsengévé 's csirkáz-
tak a levelek. 24, 32. 

COlír liliom, sunspan char ma couretne, chumle tan janimat 
nézzetek a' mező liliomaira, mint nőnek. 6, 28. 

COT bú. chontes corne patem cholesetme talála búba esett, bú
songó emberekot. 9, 2 
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COritachv rágalmazni, búsítani, sotenet nan, chun pümtvan 
rusgeltachv, ketuckv i savsirinci coritachv narmechtal am mosem bol
dogok tik, ha fogtok szidalmaztatni, üldöztetni és sokképen rágal-
maztatni (búsíttatni) én miattam. 5, 11. 

COpeltackt békül, egyezkedik, ménen elpalt copeltachten nak 
jurten jot menj előbb, 's békülj meg te társaddal. 5,24. — copeltach
ten jerte jovchstam charentel, aku sam chalt olnen mard l'oncht békülj 
meg hamar ellenségeddel, míg szembe vagy vele az úton. 5, 25. 

COvlet igyekezik, íog, ke^d. ölen tat, chun at latam nagnane, 
ton mos covleti írod kinsuchv apüvme, istobi aluchv tavamé légy ott, 
míg nem mondom neked, mert igyekszik Heródes keresni a' gyer
meket, hogy megölje. 2, 13. — tav nanen covleti pernél punuchv 
jalpcn lilel i tautel az titeket fog megkeresztelni lélekkel és tűzzel. 
3, 11. —jejs i covletes oluchv jőve és kezde lakni. 4, 13. 

Cllkv anya. cukvem, cukven, cukvci és cukta. tav cukvd i kacan 
tusset kvan ő anyja és öccsei állottak künn. 12, 46. — jorlalen jegén 
i cukcen^ ton mos isto jachstap jegme amne cukvme acelel choli tisz
teld atyádat és anyádat, mert a' ki rágalmazza az atyát vagy anyát, 
halállal hal. 15, 4. — tav cuktane chanctamat'd chojtel laves ő az 
anyja által taníttatása szerint monda. 14, 8. — chon am cukvem i 
chon am kacanem ki én anyám és kik én öcséim. 12, 48. — kvalen, 
vajalen apüvme i tav cukvci i tiden Jegipetne kelj, vedd & gyermeket 
és ö anyját, 's fuss Egyiptomba. 2, 13. — tan chalanelt öles Maria 
Magdalina i Maria Jakov i Josi cukvanel, i cukv Zevedejev püvetne 
közöttök vala M. M. és I^aria, Jakabnak és Jósénak anyjok, és a' 
Zebedeus fiainak anyjok. 27, 56. — tav cukta Mariag erén lavekti 
ö anyja Máriának nemde neveztetik. 13, 55. 

CUrciml vígad, cagtan i curcimlan, vajlen nanane jani justel 
ault örüljetek és vígadjatok, mert nektek nagy a' jutalmatok az 
égben. 5, 12. 

CUV mennyiséget, kort, arányt jelent, chosgenen cuvt sav ul 
satechten imádkozásodkor sokat ne mondj. 6, 7. — tin kvanekvalen-
tam cuvt tatves tav eltapalne asrai osp tus-nilemtal choles a' kettőnek 
kimentekor, hozaték eleibe egy ördög-birta néma ember. 9, 32. — 
mis elöl charne at talant, mot charne kitag, churmit charne aku, os 
charne vata cuv adott az elsőnek öt talentumot, a' másodiknak ket
tőt, harmadiknak egyet, kinek-kinek tehetsége szerint. 25, 15. — 
éaris lasam nanane, at varsán ta vis charetnel aku materne, ton am" 
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nane at vare'man cuv bizony mondom nektek, nem tettétek egyi
kének is e' kicsinyek közöl, az nekem nem tevéstekkor (a' mit 
ugyanakkor nekem nem tettetek volna). 25, 45. 

aku cuv egyenlő, i pattitd tavamé licemeret jot aku cuvne 's vet1 

(teszi) őt a' képmutatókkal egyenlővé. 24, 51. 
aku cas cuv egy órányi, nar mos at urchatsan aku cos cuv am 

jortelem f miért nem vigyáztok egy órányit velem ? 26, 40. 
ti-cuv annyi, chotel vichv char mat ticuv naú hol venni puszta 

helyen annyi kenyeret ? •— nar mos ticuv choltili íaknanel minek 
annyit veszteget hiába ? 26, 8. 

ne-cuv mennyi, necuv nay'i nan paltanf mennyi kenyér ti 
nálatok ? 

ale necuv egynéhány, sat i ale necuv chul hét és egynehány 
hal. 15, 34. 

ton-cuv annyi ? ton-cuvt akkor, chun tav tocho numses, toncuvt 
anel toremnel ulmiachtes tavane midőn ő úgy gondolkodnék, akkor 
isten angyala megjelenek neki álomban. 1, 20. 

s. 
sa j ajándék, chun tatilen nak sajn torem elpaíne midőn viszed 

ajándékodat isten elibe. 5, 23. — tank pojlachanel punsem naremte-
sanel tavane sajt, sur'n, ladan i smirna gazdagságukat megnyitván 
adának neki ajándékokat; aranyat, ládánt és szmirnát. 2, 11. 

(saj ajándék). 
sajr fejér 
sajren fejéres, fejér, tav masnanel jejmtset sajrenag jormantpas 

ő ruháji lőnek fejérré mint világosság. 17, 2. — Josif tavamé vim 
manitestá tavamé laú sajren torel Józef őt vévén bégöngyölé őt igen 
fejér vászonnal. 27, 59. 

{sajr fejér). 
s a j t eszmélet, ész 
sajtén eszes, chon chontlitita am Xanchem, % ton chojtel vari, 

joltilem numten sajtén chumi a' ki hallja én beszédemet 's a' szerint 
cselekszik, (azt) hasonlítom okos eszes emberhez. 7, 24. — at ton 
keurt öles numten i at sajttal öt benne volt okos és öt esztelen. 25, 2. 

sajttal esztelen, ördöngös, sajttálét i samtalet! nar jani, jur 
amnejur pasen jalpenlap jurme esztelenek és vakok ! mi nagy(obb), 



SZÓTÁR. 119 

az áldozat vagy az áldozati asztal, szentelő az áldozatot. 23, 19. — 
et pala tatveset tav pochane sav sajttal estefelé vitetek ő hozzá sok 
ördöngös. 8, 16. 

(sajk, sajah érzék, értelem). 
sa jme l nyugtat, vígasztal, jaján am paltem socho muctachte-

pet i tar vitae patem charet, i am sajmelianem nanen jöjjetek én hoz
zám mind a' szenvedők és bajba esettek, 's én megnyugosztlak 
benneteket. 11, 28. 

(saj hely, a' hová nap vagy szél nem ér). 
s a k gyöngy 5 tinen sak becses gyöngy, ul rastan nank tinen 

sokan pureset elpalne ne vessétek a' ti becses gyöngyeiteket a' disz
nók elibe. 7, 6. — aul naerlach jorti tin chumne, nurp charne tinen 
sakne a' mennyország hasonlít árushoz, a' ki keres áros gyön
gyöt. 13, 45. 

sach napfény, sach isem úuvne carl'oves i tar ne at telemut mos 
toses a' napfény melegének nagysága által elégé, 's gyökere nem 
növése miatt elszárada. 14, 6. 

sa§£ sző. i ehulpme sagem jntpen jejvnel punianel tav panká 
tarmelne és koszorút (fojkötöt) szővén (fonván) tövis fából, a' fejébe 
tevék. 27, 29. 

(scigém szövök). 
sager tehén 
sagvrpüv tehénfiu — borjú, am sager-püvanem, inar amjanem-

tesem, socho alem ólat én borjaim 's a' mit fölneveltem, mind meg 
van ölve. 22, 4. 

sa l villámlik, villog. 
salne char villámás, tav ehorá öles jormant salne char az ő 

képe vala mint villámás. 28, 3. 
sáli villám, chumle sáli pakepap chotelnel matp chotel jurch 

mos, ton chojtel jejmti elemcholes püv jejne asa mint a' villám a' 
napkelettől a' napnyugatig, azonképen lesz az emberfijának jö
vése. 24, 27. 

sal'g köp. toncuvt sal'gesanel tav nol-samci akkor megköpék 
arczát. 26, 67. 

sar el, első; sare ele ( = el, ele), tan sare menemanel jejpalt 
azok elmente után. 9, 7. 

(sar vagy aul első). 
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saris tenger, nar multine sarisme i tőlem mame minek kerüli
tek meg a' tengert és a' száraz földet? 23, 15. — chotsa kit jegepü-
vincagme machtanta ehidpet sarisne talála két atyafit, vetőt a háló
kat tengerbe. 4, 18. 

(saris tenger). 

sart i t illet, dörzsöl, tav tin sami sartitam laves ő a' kettőnek 
két szemét megilletvén mond. 9, 29. — os íme akilmat jejm sarti-
tesa tin samenan, i aku ton lat hmspeset tin samet és Jézus megkö
nyörülve jővén megilleté a' kettőnek szemét, 's azonnal látának 
szemeik. 20, 34. 

sartitacht érintközik. i palnel jomlitam sartitachtes tav masnane 
és oldalról lépvén hozzá érintközék ő ruhájához. 9, 20. — chun am 
sartitachtam tav masnane, jaltam ha én érintközöm ő ruhájához, meg
gyógyulok. 9, 21. 

(sartém dörzsölök). 

sa t hét. necuv nan nan pattan ? tan lavset: sat mennyi kenyér 
ti nálatok V Ok mondának: hét. 15, 34. 

sat elöl chotel a' hét első napja, subote mulem jejpalt sat elöl 
chótd chotlaltam cuvt jejsi Marid Magdalina i mot Maria a' szabat 
elmulta után a'hét első napjának virradtakor jőve Maria Magdaléna 
és más Maria. 28, 1. 

satlov hetven, at latam nagnane sat kes, os sat safdov kes nem 
mondom neked hétszer, hanem hét hetvenszer. 18, 22. 

(sat hét, sat-lau hetven). 

s a t imád, kivan. 
satil imádkozik, amelen kval jejmti lan, nan satne jomasan 

jochti tavane ; amelen naleval, ton satilam jomasan nanhiane jonchi 
ha a' ház lesz méltó, a' ti kívánt jótok neki j u t ; ha nem méltó, a' 
kivánt jótok reátok visszafordul. 10, 13. 14. 

satecht, satcht imádkozva mondani, áldani, chosgenen cuvt sav 
ul satechten imádkozásodkor sokat ne mondj. 6, 7. — i vim anane, 
satchtam mistá tanane latem: socho Ui charnel ajan 's vévén a' poha
rat, megáldván, odadá nekik mondván: mind igyatok ebből. 26,27. 
— vim sat nan i chuletme satchtam sajmtesan vévén a' hét kenyeret 
és a' halakat, megáldván megszegé. lő, 36. 

(sat szerencse ; satém szerzek, teremtek, szóval kivánok). 
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s a v bokor. 
ini-sav csipkebokor, to pates ini-savne} i janimeset'.. inget i 

setesanel tavamé némelly osett csipkebokorba, 's megnőttek a' tövi
sek, 's elfojták azt. IS, 7. 

saill szeglet, kav, chotchartne rastnanel varp charet, kalen ton 
jejmtes sam panki a' kő, mellyet elvetettek a' munkások, az szögelet 
fejévé lett. 21, 42. 

(sám vidék, tájék, vég). 
seri (or.) szín. jomas manane tit; chun nuran, varov churum 

sefi, aku nagnane i aku Mojsejne i akii Ili ja ne jó nekünk itt; ha 
akarod, csináljunk három színt, egyet neked, egyet Mózesnek, 's 
egyet Illyésnek. 17, 4. 

sesar ? —• OS to charet latset: sesar, sunsilov, jejv amne ati fiija 
jalteptachv tavamé 's némellyek mondák : hadd lássuk, jö-e vagy 
sem Illyés megszabadítani őt. 27, 49. 

s i s szűr. samtal temek choltilapet! l'omime ele. sisilan, os rer-
bl'udme juv naltilan vak útmutatók! a' szúnyogot elszüríiek, de a' 
tevét benyelitek. 23, 24. 

sir féle, példa, i kétes aluchv Vijleemme i ton ma kitpalt socho 
apüct kum sir chartt 's külde megölni Bethlehembon 's azon föld 
környékén minden gyermeket, íérfiféléket. 2, 16. — % ehanctesan 
tanma sav sirel 's tanítá őket sok példával. 13, 3. 

ne-sir millyen. nesir jomas am varem, istobi chontuchv jdlpen 
chotel millyen jót tegyek, hogy megtalálni az örök életet V 19, 16. 

sav-sir sokféle, tatiloveset tav pochane osp charet savsir agmet 
hozatának ö hozzá vallók (habentes) sokféle betegséget. 4, 24. 

Sav-iirinMi sokféleképen. 5, 11. Lásd: savsirinci. 
mat-sir miféle, matsir amelel choltüachv tavamé miképen meg

ölni őt. 
sochen sir mindenféle, sochen sir agmen mosen charet minden

féle beteg, tehetetlen emberek. 15, 31. 
(sir faj, féle; mot sir másféle). 
sir hajt. tav sirsan asrajtme aku Tachel ö kihajtá az ördögö

ket egy szóval. 8, 16. — Isus torem kvalne tum kvane sirsan socho 
pertepet Jézus az egyházba menvén, kihajtá mind az árusokat. 
21, 12. 

s ipe l tok. punalen uak Űrien sipeletane tedd a' kardodat sJ 
tokjába. 26, 52. 
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símül rozsda, ul achten nagnane jomaslach ma tarmelt, chot 
chortetne i similne cholchve ne gyűjts magadnak jószágot a' földön, 
a' hol molyok és rozsda által emésztetik. 6, 19. 

SÍlUt haragszik, ton mat numelmatgen, isto nag jurten simti 
nagnane ott megemlékezel, hogy te társad haragszik reád. 5, 23. 

SOUt, sovt szelíd, sotenet sout charet, tan chotganel mame bol
dogok a' szelídek, ők megtalálják (öröklik) a' földet. 5, 5. 

SOCht igenes. Joan chontestd Ul toremnel vojlantem jormant 
kapter sochti tav tarmeletane János látá Isten lelkét leszállót mint 
galamb, igenesen ő reá. 3, 16. 

(sokt igaz). 
solom (or.) szalma, solomme teltitii chariletal taatel a' szalmát 

elégeti olthatatlan tűzzel. 3, 12. 
SOliet becsül, i am visem vat manet, sonetam char Und, choi-

char sonetoves Izrail ptívetne 's vettem harmincz pénzt, a' megbe
csültnek árát, melly megbecsültetett Izrael íijai által. 27, i). 

SOnchenl alapít, kezd ? ton lat jejmti jani nimtuj, ton vojp 
at olilales ma sonchenlam montel an mos akkor lesz nagy nyomorú
ság, a' millyen nem volt a' föld alapíttatásától mostanig. 24, 21. — 
(ttján XaVptam nanane naerlachne atem sonchenlam montel menjetokbe 
a' nektek az emberek teremtésétől fogva készített országba. 25,34. 

SOV csillag, man uslov'tav sovd mi láttuk ő csillagát. 2, 2. — 
sovet patát aulnel a' csillagok leesnek az égről. 24, 30. 

(sau csillag, fény). 
SOVt, sovt szelíd, jejmtan amelenagpupichur chojtel i sovti aku 

ton kapteret logyetek okosak a' kigyó képén, 's szelídokké mint a 
galambok. 10, 16. — am sovt i kanul'simp ölem én szelíd és aláza
tos szivü vagyok. 11, 29. 

sovtal szelíd, szelíden tesz. 
sovtalem as varp szelídséget tevő. an, nag naeren jejv nag po-

chenne sovtalem as varp oslicd úaur tarmelt íme to urad jő te hozzád 
szelídséget (alázatos) tevő, szamárcsikón. 21, 5. 

SOvetacht aggódik, gondolkodik, ul sovetachtan latuchv : 
rnanjeg oncov Avraam ne képzeljétek mondani: mi atyául bírjuk 
Ábrahámot (mi atyánk Ábr.). 3, 9. 

SU bot, 
su-jejv bot-fa, bot. i misanel tavamé jomas pal katetane su-jejvel 

's megajándékozák őt jobb kezébe bottal = adának jobb kezébe 
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botot. 27, 29. — nurem su-jejvme at sajmiita a' megtörött botot nom 
rontja el. 12, 20. 

(sú bot). 
SUJ szó, hang, hír, dicsőség, suj ergap char mat szó hangzó a' 

pusztában. 3, 3. — chun chontilan tavamé, suj latan amnane ha meg
találjátok őt, hírt mondjatok (izenjetek) nekem. 2, 8. — suj numen 
cholves hang hallatszott fent. 2, 18. — ton mos nag naerlachen i van 
i sujn inra oli mert te országod, hatalmad és dicsőséged örökké 
való. 6, 13. — sunstian tavane car lachve olep uset i tan sujanel mu-
tatá neki a' világ (minden) városát, 's dicsőségöket. 4, 8. t 

sujp hírű, híres, sujp jcílpen pasen híres szent szék. 19, 28. 
sujn, suin haDgos, híres, i ketgan tak angelan sitin porgem jot 

's küldi angyalait hangos trombitával. 24, 31. 
sujnis hangosan. Ontolovt cas chant ojgemes Isus sujnis laUm 

tizenegyed óratájban felkiálta Jézus hangosan, mondván. 27, 46. 
sújt, sujtuchv szólni, hirdetni, t kacelam tavamé tat olep charet 

ketset sujtuchv kitpalt charetme 's látván őt az oda való emberek, 
küldenek hírt a' körülvalóknak. 14, 35. 

sujtep híres, hangzós, dicsőséges, chun jochti elemcholes püo 
tak joretat, toncuvt unti sujttp jalpen pasenetane midőn jő az ember 
fija a' maga tisztességében, akkor ül dicső szent székébe. 25, 31. 

sujtal szótalan, hangtalan, cholilen erén, nar tin nag pakenne 
tonuchla f Isus sujtal öles hallod-é, mit e' kettő te ellened (fejedre) 
tanúskodik ? Jézus szótalan vala. 26, 62. 63. 

{sujtel hír, dicsőség). 
sujtelt, sujtlit dicsér, hirdet, nar latam nanane palne, nan suj-

teltilan lep tarmelt a' mit mondok nektek fülbe, ti hirdessétek a' 
tetőn. 10, 27. — aku tocho paste nan pasán atem elpalt, istohi tan 
chotsanel nan jomas asetme i sujteltesanel aultnanjegme úgy fény Íj ék 
ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, 's di
csérjék az égben (való) atyátokat. 5, 16. — sujtlitilem nagnane, íat, 
pojrechs aulne i semel mane dicsőitlek, atyám, a' mennynek és föld
nek ura. 11, 25. — chotaV jochtine sujteltan latem: vatmes aul naer-
lach 's hová jöttök, hirdessétek mondván: elközeledett az isten 
országa. 10, 7. 

sujmt hirdet, tin kvane kvalem sujmtesanel tavamé ton car lachve 
ők kimenvén hirdetek azt mind a' tartományban. 9, 31. 

suml hangzik, hírlik, os jej jatt sumles l'ach: ati Zenich vinct 
jejv de éjfélben hangzék a' szó: ím a' vőlegény jő. 25, 6. 
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éumt hangoztat,, híresztel. 
(suj hír, szó, hang 5 sum, sujm hír). 
s u ! agyag ; 
sul'-put cserép, agyagfazék. 
std'-put varp agyagfazék-csináló, fazekas, jovtset tonetel síd'-put 

varpnel ma '% vettek azokon fazekasnak földét. 27, 7. * 
(sul'ém olvadok). 
Slir 11 arany, chun chon úulti torem kval sur'nel, ton vinovat 

ha ki esküszik az isten háza aranyára, az bűnös. 23, 16. 
(sur'n arany). 
BUt (or.) Ítélet. 
num sut felsj Ítélet, chon alt, ton sütne páti a' ki öl, az itélet 

alá esik. 5, 21. —- chon jurtetame lavita nrakau, joreli num sütne 
a' ki társát úgy nevezi „raka", méltó a' felső Ítéletre. 5, 22. 

sut vame chotel ítélet napja. 
sutén ítéletes, ítélő ; sutén chum bíró. istobi tav nagen at misül 

sutén chumne hogy ő téged ne adott (legyen, ne adjon) a' bírónak. 
-- ton jejpalt sutén chumne ni mimkun íurma urepne azután a' bíró 
által no adassál a' tömlöcz-őrnek. 5, 25. 

subote (or.) szombat. Isus jomites rovtem tep-kanet lachve 
subote chotelt Jézus mene a' vetett gabonaföldek közt szombat nap
ján. 12, 1. — tont elemcholes püv pank i subotane mert az emberfija 
a' szombatnak is ura. 12, 8. — kas chon taj pvsmelaptuchv subotat? 
vájjon kinek szabad gyógyítani szombaton? 12, 10. 

s k o p e c (or.) herélt; skopcet heréltek ; skopcag heréltté, vajlen 
ólat skopcet, chotcharet cukve kachranelt jepntset tocho / i ólat skopcet, 
chotcharet jejmtset skopcag cholesnel mert vannak heréltek, kik any-
jok méhében lettek úgy, 's vannak heréltek, kik heréltekké lettek 
az emberek által. 19, 12. 

s l a v e (or.) dicsőség, i Solomon sochen slavetat tocho at mas-
katües 's Salomon minden dicsőségében nem öltözködött úgy. 6, 29-

s luz i t l , sluzitluchv (or.) szolgálni, nak toremetne chosgen i aku 
tavane sluZitlen istenedet tiszteld, és csak neki szolgálj. 4, 10. — 
aku ton lat angelet jochtem pümtset sluzitlachv tavane azonnal az 
angyalok eljővén kezdenek szolgálni neki. 4, 11. 

s m o k v e (or.) fige. achtal amne ati chanelachnel smokvet szed
nek-e avagy nem, bojtorjánról fügéket. 7, 16. 

smokovnice (or.) figefa. 
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s. 
é a r igaz, igazságos, chun nan saranme nonchdí at pattilan 

ha a' ti igazságtokat feljebb nem emelitek. 5, 20. — saret ölne igaz
ságosak vagytok. 23, 28. — nar mos varine cíiomelet úajteine i cho-
remeni vargán Sopenet saretne miért csináltok sírokat a 'p rófé táknak , 
7s széppé teszitek az igazak oszlopait, emlékeit. 23, 29. 

sar as igazság, tocho karech minane varuchv sochen sar asme 
úgy kell nekünk tenni minden igazságot. 3, 15. 

sar simep igaz szívű, sotenetéar simep charet boldogok az igaz 
szivüek. 5, 8. 

s'aris bizonyosan, éaris latam nanane bizony mondom nektek 
sarm igazzá lesz, teljesedik, aku jota zakonnel olp at muli tan

tál) chun sarmi socho a' tö rvénynek 'egy jotája való sem múlik ad
dig, míg teljesedik mind. 5, 18. — tak sarme latelp toremnel 'hajt 
choncho hogy teljesedjék isten mondása a' próféta által. 1,22. 2 ,15 . 
— toncuvt sarmes Jereniej najt latelp akkor bételjesedék, valósúla, 
Jeremiás próféta mondása. 2, 17. •— socho ta as jejmtes ton mos, 
istobi sarmet úajt latelpet mind az lett azér t , hogy valósuljanak a' 
próféta mondásai. 26, 56. 

sarmel bizonyossá tesz, teljesít; sarmelalen teljesítsd. 
éarmelacht bizonyossá lesz, teljesedik, istobi sarmelacliti najt 

latelp hogy beteljesedjék a' próféta mondása. 21 , 4. 
á a r t ken. os nag picelanen mani panken sartalcn i íiol-samen 

lovtalen és te böjtölésedkor fejedet kend meg, és arczodat mosd 
meg. 6, 17. Lásd. sartit. 

é a j m t szeg, tör. chun tan teset, Isus narime vim sajmtestá 
midőn esznek vala Jézus a' kenyeret vévén megszegé. 26, 26. — 
nurem su-jejvme at sajmtitá a' törött botot nem töri el. 12, 20. 

s a k nagyon, toncuvt Írod kacelam, istotavperitovesvolchvetne, 
sah oces akkor Heródes látván, hogy megcsalatott a' bölcsek által, 
nagyon megharagvék. 2, 16. — sari§ nanane latam, sak va tuchv 
pojne aul naerlachne bizony mondom nektek, igen erős (bajos) bé-
enni g a z d a g n a k a' mennyországba. 19, 23 . 
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sahiuv több, nagyobb, chanciachtepet cliomi patset i saknuv 
pilmeset a' tanítványok arczul esének "s igen nagyon megijedé-

^nek. 17, 6. 
sacht állat, nyújt, mantem chun chon junititd nagen jomas 

votmennel, sachtalen tavane mot palen hanem ha ki téged jobb orczá-
don üt, nyújtsd neki másik feledet is. 5, 39. 

s a g r vág. sochen jejv at telap jomas urlech sagrove i tautne 
rastove minden fa nem termő jó gyümölcsöt, levágatik 's tűzbe vet
tetik. 7, 19. 

sagrep vágó, fejsze, an sagrep jejv pocht huj; sochen jejv at 
tejap jomas urlech sagrve i rasve tautne már a' fejsze a' fán fekszik; 
minden fa, nem termő jó gyümölcsöt, elvágatik 's vettetik a7 

tűzbe. 3, 10. 
sagrep, sagrepachv vágni, i junitam tonel arkep chusme sagre-

pesta tav pala 's megütvén vele a' főpap szolgáját, elvágá ő fülét. 
26, 51. — chun jomas pal katen kujtita nagen, sagrepalen ele ha jobb 
kezed kisért téged, vágd el. 5, 30. 

(sajrém vágok ; sajrep sarló, fesze). 
sa l i l méltatlankodik, nem helyesel, tonme um tav chaúctach-

tepan salileset latem: nar mos ticuv choltili taknanel ezt látván ő 
tanítványai, helytelenítek, mondván: minek veszteget annyit* 
hiába ? 26, 8. 

áans térd. toncuvt vatge jomlitam tav pochane aku choles, i 
sansi patem tav eltapalne laves akkor közelítvén hozzá egy ember, 
;s térdre esvén előtte monda. 17, 14. — i tav eltápalt sans totemtam 
vachnitesanel tavamé "a ö előtte térdet hajtván gúnyolák őt. 27, 29. 

(sans térd). 
sas 1. sos omlik, os molenci oleske, kvane sasi oroch de külön

ben ha történt, kiömlik a' bor. 9, 17. 
sar szőr. os ton Joan onces masne verblud saretnel de János 

vall vala ruhát teve szőreiből. 3, 4. 
sa t száz 
sat-pank százfő, százados, os chun tus Isus Kapernaumne, jomes 

tav eltapalne sat-pank de midőn bement Jézus Kapernaumba, eljőve 
hozzá (egy) százados, 8, 5. 

sat churi száz erszény, zacskó, azaz 10,000; tehát egy churi 
= erszény 100 at teszen. sat churi talant tízezer talentum. 18, 24. 

(saí száz). 
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s a v sok, savét sokak, pelemtam camme . . . utelalganel tavamé 
pute tarmelne, i pásti kvalt olep savetne a' meggyújtott gyertyát . . . 
ültetik azt a' mécsre, 's világít a' házban lévő sokaknak. 5, 15. 

sav-sir sokféle; tatiloveset tav pochane osp charet savsir agmet 
vitetének ő hozzá sokféle betegségeket vallókat. 4, 24. 

savsirinci sokféleképen, sotenet nan, chum pümtsan savsirinci 
coritachv narmechtal am mosem boldogok, ha fogtok sokféleképen 
busíttatni miattam. 5, 11. 

savm sokasodik, i VuV savmana jejpalt sav choles erp poli 'i a' 
rossznak sokasodása után, sok ember szeretete megfagy. 24; 12. 

savmelacht szaporodik, bővelkedik, chon onci, ton cJiarne mikti, 
i savmelachti a' kinek van, annak adatik és (ő) megbővelködik. 
13,12. — sochen osp charne mikti, i savmelacltti mindennek, a'kinek 
van, adatik, és megbővelködik. 25, 29. 

(sau, sao sok). 

éani szem; samem, mrnen, samd; samenov szemem, -ed, -e, 
szemeink; tamenamen két szemeink. — chun nag samen l\d\ toncuvt 
pel nőiden socho jejpesag oli ha te szemed rossz, akkbr meg tested 
mind setétté lesz. 6, 23. — tig, am viglem kvane nag sament olep 
lichme ide, én kiveszem a' szemedben lévő szálkát. 7,5. — pojrechs, 
istobi min samenamen puschtesi. Os Isus akiimai jejm sartitesa tin 
samenan, i aku ton lat sunspeset tin samet uram, hogy mi (kettőnk) 
szemeink megnyíljanak. :S Jézus megkönyörülve jővén, megilleté 
szemeiket, 7s azonnal látni kezdenek szemeik. 20, 33. 34. 

sam chalt szemközben, nyilván, copeltachten jerte jovchstam 
charentel, aku sam chalt olnen mant Voncht békülj meg hamar ellen
ségeddel, míg szemközben vagy vele az úton. 5, 23. — nag jegén, 
ucintalep tulmechag chosgenen, justita nagen sam chalt te atyád, látó 
titkon imádkozásodat, megjutalmazza neked nyilván. 6, 6. 

samne páti szembaesik, születik, chun samne páti Tul'tatelpamne 
,asel midőn szembetűnik a' pusztulás rossza. 24, 15. — chotcharnel 
samne pates Isus laveltane Kristos a' kitől született Jézus, nevezete-
tett Krisztusnak. 1, 16. 

samtal szemetlen. samtalei suspi jejmtes a' vakok látóvá lesz
nek. 11, 5. — samtal i tus-nilemtal char pümtes i latuchvisvnsilachv 
a' vak és néma kezde beszélleni és látni. 12, 22. 

sampal félszem, félszemű. 
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sampaltal félszemetlen, vak. cliun Isus jomes tóul tocho, kit 
sampaltal tav jejtdpalt cisgeset midőn Jézus elment onnan úgy, két 
vak utána kiálta. 9, 27. 

(sem szem, semlál vak). 
seni (or.) gomba, szivacs, aku char vis seni, uksussel tuteltestd 

i su-jejvne naltam ajtestti tavamé egy ember vőn szivacsot, eczetbe 
bémártá, 's botra szúrván, itatá őtet. 27, 48. . 

serep (or.) sors 5 serep rastuchv sorsot vetni. Os tavamé pernane 
Uchtentam charet tav masne charan urfsanel serep rastem és az őtet 
keresztre szögezők ruhaneműit eloszták, sorsot vetvén. 27, 35. 

se t fojt. to pates ini savne, i janimeset inget i setesanel tavamé 
némelly esett tüskés bokorba, 's megnőttek a' tüskék 's elfojták azt 
(a' magot). 13, 7. 

setil fojtogat, kvanmitam tavamé setilam laves: amarentem ma
jáién megfogván őt,fojtogatván monda: adósságomat add meg. 18,28. 

sep ? —• sep kval gabonaház. sunspan tiglelap vjtne, tan at 
rovtát, aturelat, at achtatsep kvaletne tekintsetek a' madarakra, azok 
nem vetnek, nem aratnak, nem gyűjtenek gabonaházakba. 6, 26. 

s e m e l fekete, homályos. 
semel ma fekete föld (az ég ellenében), földi ország; föld. 

tok jejmte nag erken semel mat chumle avlt úgy legyen te akaratod 
földön mint égben. 6, 10. — os semel ma naerlach piivet rastvet jejpes 
mane de a' földi ország fiai kivettetnek sötét helyre. 8, 12. — elem-
choles püv semel mat oli churvm chotel i churum jej az ember fija a' 
földben lesz három nap és három éjtszaka. 12, 40. —• atlchonne 
nanknane jegi ul lavan semel mat senkit magatok közöl atyának ne 
mondjatok a' földön. 23, 9. 

semelag feketévé, aku pank at varne amelen atim ati sajrenag, 
ati semelag egy fejhajat tevő tehetséged nincs se fejérré se feketévé 
(nincs tehetséged egy hajszálat is se f. se f. tenni). 5, 36. 

áiri kard. punalen nak sirien sipeletane, ton mos isto socho síri 
almepet siriel cholat tedd a' te kardodat a' tokba, mert a' kardot 
emelők mind karddal halnak. 2Q, 52. — katci naritam tak sirietame 
levetestd kezét kinyújtván a' kardját kihuzá. 26, 51. 

s ip nyak, sip-lu nyakcsont, nyak. ton charne jomasnuv ölni, 
chun tagetakai melnica kavel siplutanel annak jobb volna, ha akasz 
tanának malomkövet a' nyakára. 18, 6. 

(sip nyak, sip-lu nyakcsont). 
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SÍV restség, 
siven rest. chajer i siven chvi! nag chaísen, isto am urelam, 

chot at rovtsem rossz és rest szolga! te tudtad-e, hogy aratok, a' hol 
nem vetettem. 

sível restell, megvet, elöl charne jomas simel oli, os motitchame 
Uvelachv pümti az egyik ember iránt jó szívvel lesz, de a1 másikat 
restelleni, meg fogja vetni. 6, 24. 

sivt? 
sivtlach támadás, zenebona, ati pel pojrem cuvt, istobi vl jejrnte 

sivtlach mir keurt csak nem ünnepkor, hogy ne legyen zenebona a' 
népben. 26, 5. 

iiim szív, indulat; simem, simen; simli, simetd. — elöl óharne 
jomas simel oli az elsőhöz jó szívvel van. 6, 24. — vl tustan nank 
Simenantel, nar techv ne aggódjatok szíveitekben, mit enni. 6, 25. 
— Sochen char at tareti simetatel mindenki nem bocsát meg szivével 
= szívesen. 18, 35. 

sim jurt jó társ = társam, 
sim chaúctap jó tanító =3 tanítóm, 
Um tat; jó atya sss atyám, 
sim cac jó gyermek = fiam. 
Hnvp, simep szívű, sotenet éar simep charet, tan toremme chot-

ganel boldogak az igazszívűek, ők istent megtalálják. 5, 8. 
simen szives, indulatos. 
simenag indulatossá, -nak. kit sajttal chari, ticuvne simenag, 

isto akic choles pitém ton lonkel atjales két ördöngös, annyira indu
latosnak (-an), hogy egy ember sem ment félvén azon úton. 8, 28. 

simenis indulatosan, erősen, simenis kispet chontilalganel tonme 
az erősen keresők találgatják (megkapják) azt. 11, 12. 

(sim szív). 

soch 
socho mind. chunnag samen pasen, úoulenpel socho pasenag oli 

ha te szemed fényes, világos, tested is mind fényessé lesz. 6, 22. 
sochen minden, sochen tochem Avraamnel Dávid mose nilekujp-

lov tochem minden nemzetség Ábrahámtól Dávidig tizennégy nem
zetség. 1, 17. 

Sochen car minden vidék, egész világ, toncuvt lunciltachtat 
Sochen car atemet akkor siránkoznak minden vidék emberei. 24,30. 

NYELVXCD. KÖZLEMÉNYEK, IS, 9 
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íochen char mindenki. Aachen char at tareti íimetatel mindenki 
nem bocsát meg szivével = szívesen. 18, 35. 

SOChtelacht botránkozik, sochtelachtset úute tav mosd 's meg-
botránkozának . . . miatta. 13, 57. 

SOS, Sosuchv omlani, ontani, 1. sas. td vaj solseni am úovlem tar-
melne, tav anem jole captane chojtel TaTptestd ez olajt öntvén én tes
temre, ő engemet eltemetésre készített el. 26, 12. — toncuvt tan 
kenesanel Jceurt at ólnov, istobi sosuchv úajtet kelpme akkor tanácsuk
ban nem volnánk, hogy kiontani a' próféták vérét. 23, 30. — sosestd 
vnlep chame pank tarmelne önté az ülőnek fejére. 20, 7. 

soícht ontatik. titit am kelpem jdlpel zakonnel, sav mos soschtam 
Íreket chul'teptane kasel ez az én vérem, az új törvényé, sokért kion
tatott a bűnök megbocsátása végett. 26, 28. 

SOt boldogság ? áldás ? 
íoten boldog, áldott, sotenet jorlit liléi, tanane oli avlt naerlach 

boldogak a' lélekkel szegények, övék a' mennyben az ország. 5, 3. 
(sat szerencse, sating szerencsés). 
soter ezer. at numsilan at úaúme i at soter cholesme ? ati pel 

sat áaúme nüe Soter cholesne? nem gondoljátok az öt kenyeret és 
öt ezer embert? nem is hét kenyerét a' négy ezernek? 16, 9. 10. 

(sater ezer). 
SOpen oszlop, emlék, nar mos varine chomelet űajtetne, i cho-

remeni vargán sopenet éaretne miért csináltok sírokat &' prófétáknak, 
és széppé teszitek emlékeit az igazaknak. 23, 29. 

SOpocht homok, chotchar utestd tok kvaletame Sopocht tarmelt 
a' ki ültette házát homokra. 7, 26. 

sul i morzsa. * achtset tóul aritam sulit kitkujplov tupel tagle 
'a gyűjtenek abból feles morzsákat tizenkét kassal teli. 14, 20. 

Slins, sunsuchv nézni, bízni, nar íunían kacen samt olep lichme 
mit nézed az öcséd szemében lévő szálkát? 7, 3. — tanane ul sun-
san azokra ne nézzetek. 6, 8. —• nametane sunsuchv pümtat car ate-
met nevébe bízni, reményleni fognak a' nemzetségek. 12, 21. — 
tav toremne sunses, tav aú ojtatd tavamé, chun tav joren tavane ö 
istenbe bízott, az most szabadítsa őtet, ha az tetsző neki. 27, 43. 

sunsp néző. 
suníü, suriéilachv nézegetni, látni, ton 8amtal i tus-nilemtal 

char pümtes i latuchv i hmsilachv a' vak és néma ember kezde 
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szólni és látni. 12, 22. — m'w pakses chontem samtcdetme sunsilapi 
a' nép csudálkozék, látván a' vakokat látónak, 15, 31. 

sunk, Stmstachv nézetni, mutatni. sunUelan anem ochcel, chot-
charel josech punine mutassatok nekem pénzt, a' melylyel adót 
fizettek. 22, 19. 

sunstachtucho láttatni, mutatkozni. 
sunspi néz. sunspan char-ma couretne nézzétek a' mező (puszta) 

liliomaira. 6, 28. 
i u s p 1. stmsp néző, bíró, hivő. suspi jejmtat látókká lesznek. 
pupine susp bálványba bízó, bálványozó, socho tci amelet kisvet 

pupine su$p charetne mind e' dolgok kerestettetnek a' bálványozok 
által. 6, 32. — chon teplita aku charme tci vis charetnel amnane sus-
petnel a' ki megtéveszt egyet is eme' kicsinyek közöl, bennem hivők 
közöl. 18, 6. 

s u m e m egész, mind. i ratgen sumem pures ane rastkates sá
rimé i carkepes vitet 's mindjárt az egész disznó nyáj veté magát a' 
tengerbe 's beléfula a' vízben. 8, 32. 

s u m e c h ? — pali punganel tank sumechanel szélesbítik fiiak -
tériumjokat. 23, 5. 

z a k ó n (or.) törvény, tdnumsan, rsto amjrjsempostlachv zakón 
amne úajtet ne gondoljátok,- hogy én jöttem megrontani a' törvényt 
vagy a' prófétákat. 5, 17. — aku jota amne jasmel zakonnel olp at 
mvli egy jota vagy vonás, törvényből lévő, nem múlik. 3, 18. 

zen ich (or.) vőlegény, aú űenich vinctjejv, kvalan tav Tal'ta 
ihon jön a' vőlegény, menjetek ki eleibe. 25, 6. 

R. 
ras t vet. chun jomas pal samen nagen kujtita, kvane manem-

tam rastalen ele lia jobb szemed téged kisért, kiszakítván, vesd el. 
5, 29. — ton chojtel nan rasteslan torem lavem aSme nank tasteran 
kasel e képen tik elvetettétek az isten parancsolatját magatok ren
delései miatt. 15, 6. — naer akilimlan ton cholesme faretesta tavamé, 
i arentan socho rastsan a' fejedelem megkönyörülvén az emberen^ 
elbocsátá őt, 's adósságait mind elvété (megsernmisité). 18, 27. — 
kav, chotcharme rastsanel varp charet, kalen ton jejmtes sam panki 
a' kő, mellyet elvetettek a' mívesek, épen az lett szegelet fejévé. 

9* 
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21, 42. — vajelan tavamé, raúalen jejpeímane vegyétek őt, vessétek 
sötét helyre. 22,13. — cliotchar ta chotel janimi, os cholt rastove 
kür kevrne melly ma női, de holnap vettetik a' kemenczébe. 6, 30. 
— hchen jejv at telap jomas urlech sagrve i rasve (rastve ?) tavtne 
minden fa nem termő jó 'gyümölcsöt, elvágatik 's vettetik tűzbe. 
3, 10. — os semel ma naerlach pücet rastvet jejpes mane de a' föld 
országának íijai vettetnek sötét helyre. 8, 12. 

rastne vető; rastnag. jomasúvv nagnane tuchv lilne sampali, 
ati pel kit $am jot rastnag jejmtuchv chariletal tavtne jobb néked 
bemenni az életbe félszemünek, hogysem két szemmel vettetned 
olthatatlan tűzbe. 18, 9. 

rastelacld vettetik, tot rastelachti tavtne i vatchal vitne akkor 
vettetik tűzbe, 's néha vízbe. 17, 15. 

rasikat vetődik, vetkőzik, ton mos nagnane jomasúuv, chvn 
choleli nagnanel aku lomét, ati pel socho nag novlen rasikati charile
tal tautne mert neked jobb, hogy elvész tőled az egy darab, hogy
sem mind te tested vetessék olthatatlan tűzbe. 5, 30. 

rastchat — rastkat. — chvn nag püv toremnel, rastchaten jolal 
ha te isten fija (vagy), vetődjél be (vessd le magadat). 4, 6. 

rat , ratvchv verni, toncuvt taretestd tanán* Varavvame, os 
Isvsme ratem mista vonchuchv pernane akkor elbocsátá nekiek Ba
rabást, de Jézust megvervén odaadá szögezni keresztre. 27, 26. 

porti ratvchv lerontani, ta charet socho porti ratvet, tocho isto 
at chul'ti tít kav tarmelt kav ezek mind romba veretnek, úgy hogy 
nem marad itt kövön kő. 24, 2. — tav lates: vamjochtiporti ratvchv 
torem kvalme ő mondotta: erőm van lerontani az isten házát. 2G, 61. 

ratgen (versz, ütsz) íme, tüstént, ratgen pasen tvl nigles tan 
numtapalant íme fényes felhő mutatkozék ő felettök. 17, 5. — rat
gen sariU votemles jani isgen tüstént a' tengeren megszeleaedék 
nagy háború. 8, 24. — ratgen ojgemesi tin tocho latéin mindjárt 
kiáltanak (ketten) így mondván. 8, 29. •— ratgen turném pures ane 
rastkates sarisne mindjárt az egész disznó-nyáj vetődék tengerbe. 
8, 32. — i ratgen uí jdnetatel kvales Isvs TaTch 's íme az egész város 
kimene Jézus eleibe. 8, 34. — i ratgen ergemes tochoch és azonnal 
megszólala a' kakas. 

(rátém verek; vl ráteln ne verd). 
rats késik, chvn zenich ratses, toncuvt socho ojlmatveset midőn 

a' vőlegény késnék, akkor mind elalmosodék. 25, 5. 
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ratsem késés, késve, morcé ratsem jejpalt vatge jomem tat tus-
petnel lavset Petrne kevés késés után közel jővén az ott állók közöl 
mondák Péternek. 26, 73. 

ram elás, eltemet. 
ramesta elásá. os tan chanctachtepan jejm visanel noitletame 

ramsanel tavamé 's ö tanítványai eljővén vevék testét *s eltemetek 
azt. 14, 12. 

rach eső. ketsi rdtíh s'ar charet i chajer charet tarmelne küld 
esőt igazakra és hamisakra. 5, 45. 

rakuchv esni (az eső), i pümtes rakuchv i vitkvales 's elkezdett 
esni és víz támadt (kelt). 7, 25. 

ragét rogy. pischemeset votet i tareteset Jcalen ton kvalne, i tav 
at ragetes fúttak a' szelek és bocsátkoztak igenest a5 házra, *a az 
nem rogyott le. 7, 25. 

(rah esö). 
ret csalás, tévelygés, i jejmtijol rét elöl chamel kümenog 's lesz 

az utóbbi csalás az elsőnél rosszabbá. 27, 64. — arkepet Miset retel 
tonuchlapme Isvs pankne. — Voí jolt jejsi kit retel tonuchlapi a'főpa
pok kérésének hamis tanút Jézus fejére. — De végre jőve két ha
mis tanú. 26, 59. 60. 

réten csaló, hamis, réten najt hamis próféta. 
ret, retachv csalni, hitetni, chanctap ! chaúcilov,' isto nag s'ar i 

s"aris torem lonchne chanctan, i atichonme at retan tanító, tudjuk, 
hogy te igaz (vagy) 's igazán isten útjára tarítsz, *s senkit meg 
nem csalsz. 22, 16. — sav chajer riajt kvali, i retat íav charme sok 
hamis próféta támad, 's megcsalnak sok embert. 24, 11. — urcha-
tan, iítobi onaterne ul retonkvan őrizkedjetek, hogy senki által meg 
ne csalassatok. 24,4. — sav char jejvet am na mentei latem: am 
Christos, i sav charme retanel sokan jőnek az én nevemben, mondván : 
én Krisztus vagyok, 's sokakat megcsalnak. 24, 5. — ton mos iítóbi 
retachv periam charetme hogy megcsalni a' választottakat. 24, 24. 

retam csalatott, tévelygett, chosgan i urchatan, ton mos at 
jejmtine retamag; Ul vagen, os noul pastal imádkozzatok és vigyáz
zatok, hogy ne legyetek tévelygők; a' lélek erős, de a' test 
gyenge. 26, 41. 

retet csalásba ejt, 
retetal csalogat, álnokul hitet, i vatge jomem farizejt i saduk-

kejt retetalem chosgeset tavane, aulnel íunítachv tavane pos *$ közel 
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jővén a' farizeusok és szadnceusok cselvetve könyörgenek neki, 
mutatna nekik az égből jelt. 16, í. 

(rét csel). 
r i g hőség, varsov pus chotel i permesov rig dolgoztunk egész 

nap, '« állottunk ki hő-éget. 20, 12. 
(réj melegség). 
rocht retten, tavanel pilmam rochtset urpet i tun&pesetjormant 

cholet attól megijedvén elrettenének az őrök 's állnak (elváltoz
nak) vala mint holtak, 28, 3. 

ron idő'? 
ton ront akkor, azon időben, ton ront latentam l'ach Isus laves 

akkor folytatván Jézus a' beszédet monda, 11, 25. — kalentonront 
jomites Isus rovtem tep-kanet lachve subote chotelt épen azon időben 
mene Jézus a' vetett mezők közt szombat napján. 12, 1. 

l'OV e lánt bocsát, békén hagy. toncuvt Joan rovelantita tava
mé akkor János magához ereszté őt. 3, 15. 

rovt , rovtuchv vetni, simspan tiglelap ujtne, tan at rovtát, at 
urelat nézzetek a' szárnyasokra, azok nem vetnek, nem aratnak. 
6, 26. — tit ton, chotchar keurne rovtves l'onch vatat ez az, kiben 
vettetett az út szélén. 13, lí'. 

rovtep char magvető, tit, kvales rovtep char rovtiichv íme, ki-
méne a' vető ember vetni. 13, 3. 

rovtem tepkan bevetett föld, mező. kalen ton ront jomites Isus 
rovtem tepkanet lachve subote chotelt epén azon időben mene Jézus 
bevetett földeken (vetéseken) keresztül. 12, 1. •—• i tan rovtemat 
cuvt to sam pates l'onch vatane e's vetésekor némelly szem esek az 
út szélére. 13, 4. 

r u s g e l t a c h v szidalmazni, sotenet nan, ehiin pümtvan rusgel-
tachv, ketuchv i savsirinci coritachv narmechtal am mosem boldogok 
fik, ha fogtok szidalmaztatni, üldöztetni és sokképen rágalmaztatni 
híjában én miattam. 5, 11. 

T. 
t a j szabad, lehet, méltó, ton mos subotat pel jomas varuchvtaj 

azért szombaton is jót tenni szabad. 12, 12. — tav ati chotal at taj 
az semmire nem ér. 5, 13. — at taj uíne tujtchatuchv nem lehet 
városnak elrejtőznie. 5, 14. -* am at tájam tavane polechs almen-
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tuchv nem vagyok méltó neki a' sarut emelni. 3, 11. — cd tajne 
ereptachv" toremme i mamonme nem lehető szeretni istent és mamont. 
6, 24. •— elemcholes vata at joclúi, os toremne Socho taj embernek 
nincs ereje, de istennek mind lehetséges. 19, 26. — tajmich kesame 
joqeeh amne ati kell-e adni a' császárnak adót vagy nem? 22, 17. 
— nag at tajan oncuchv tavamé te nem tarthatod őt. — aku mai 
chalt tav tus torem koalne i tes juren úanet, chotcharet at tajset techv 
ati tavane, ati tav jortelat olep charetne, sochen aku popetne tajnat 
egyszer ő bémene isten házába 's evének áldozati kenyereket, 
mellyek nem szabadok enni se neki, se a' vele levőknek, mind 
egyedül a' papoknak szabad lévén. ] 2, 3. — fon lat távlat chajer 
Christet i réten naitet, i varat jani poset i amelet, ton mos iUobi 
retachv, tajeske, i periam charetme akkor elég (sok) hamis Krisztus 
és csalfa próféta les^, 'a tesznek nagy jeleket és csudákat, hogy 
megtévesszék, ha lehet, a' választottakat is. 24, 24. — ton chocetag 
nagnane tajni am alnem michv tin chumetne azért neked kellene én 
pénzemet adni árus embereknek. 24, 27. 

tajp érő, kellő, 
tajpen kellős, alkalmatos, ton latnel üres tajpen lat tavamé 

michv azon időtől fogva várt alkalmatos időt, őt eladni. 26, 16. 
tajtal méltatlan, haszontalan, tajtal chvs haszontalan szolga. 

— ton mos tajtal chuSme rastelan onch putne azért a' méltatlan szol
gát vessétek a' szurok-katlanba. 25, 30. — chajer i tajtal puch pos 
kinsi a' rossz és méltatlan nemzetség jelt kér. 16, 4. 

t a j a n egyetek, lásd: te, teg, techv enni. vaján, tajan, tit am 
novlem vegyétek, egyétek, ez én testem. 26, 26. 

t a j m mag, vetés, sochen naerlach l'ach chon'lap i at numsap 
char pochane jejv asraj i tulmentita rovtem tajm tav simetat minden 
az ország beszédét hallóhoz és nem értőhöz jö az ördög, '% ellopja 
a' vetett magot ő szivében. 13, 19. —- chvn nan pümtine oncvchv 
agtne ctsme gorcinoj tajm jánine ha bírnátok hitet, egy mustármag 
nagyságút. 17, 20. 

ta i l l elég, telik; távlat elegek, telnek, nar at tavli amnane 
mi nem elég nekem, (mi fogyatkozás van bennem?). 19, 20. — ton 
lat távlat chajer Christet akkor elegek (lesznek) a' hamis Krisztu
sok. 24, 24. 

taulelavl telik, kielégíttetik, sochen choiel tavlelavle tak asetne 
minden nap ki van elégítve a' maga dolgai által. 6, 34. 



136 KONOAI VOGUL 

taxiit tölt. os taultetan nan nank jegenan mortesme 's betöltitek 
ti atyáitok mértékét. 23, 32. • 

(tajl teli, egész ; elég). 
t a n t ttiz ; chariletaltauí olthatatlan tüz. tav nemen covleti -per

nél punuchv jalpen lilel i tavtel ő benneteket fog megkeresztelni 
szent lélekkel és tűzzel. 3, 11. —• solomme teltita chariletal tautel 
a' szalmát elégeti olthatatlan tűzzel. 3, 12. 

tauten tüzes, rastganel tanme tavién kiirne vetik Őket tüzes ke-
menczébe. 13, 42. 

(taul és tol tüz). 
t a k maga, tav-k. vistd tak netame vévé a' maga nejét. 1, 24. 

— ion mos tav krekanelnel multita tak mirame mert ő bűneitől meg
szabadítja ö népét. 1, 21. — tav onces elöl püv taknane ő szüle ma
gának első fijat 1, 25. 

taknanel magától, hijába, nálánál (több), nar mos ticuv choltili 
taknanel miért annyi költetik el hijába ? 26, 8. — vig takjortelat sat 
mot asraj taknanel kveheitme viszen magával hét más ördögöt, ma
gánál rosszabbakat. 12, 45. 

takt magáé ? chun chon huri menuchv am jortelem, taktag pel ul 
lavekte ha ki akar menni én velem, magáénak ne mondassék. 16, 24. 

(tau ö; tciki maga). 
t a k (ta) úgy, hogy. tak éarme najtet laielp hogy igazzá 

legyen a' próféták mondása. 2, 23. — chon mot charme vanti vigta, 
fon char tak chajaii a' ki mást feleségül vészen, az úgy paráznál
kodik. 19,0 . 

t a k e n a k konkoly, os elemeholeset kujne mant jochtes tavamé 
nurmelfam char, i rovtes takenaket putitchalne de az emberek aluván 
jőve az őt gyűlölő 's vete konkolyt a' búza közzé. 13, 25. 

tacfcn ér, ütközik, tak angeletne lati nag mosen, i katelviganel 
magén, tont at tachnan Icav ali nak lajlentel maga angyalainak pa
rancsol te miattad, 's kézzel visznek téged, akkor nem ütközöl 
kőbe lábaddal. 4, 6. 

t a c h t fon, nyújt, sttnspan char ma Souretne, chumle tan jani
mat; at nergesat, át tachtat nézzetek a' mezőnek liliomjaira, mint 
üőnek ; nem dolgoznak, nem fonnak. 6, 28. 

tachtep nyújt. íunítelan anem ocheel, chotcharel josech punine. 
Tan tachtepesanel tavamé denariel mutassatok nekem pénzt, mely-
lyel adót fizettök. Ok nyújtanak neki egy dénárt. 22, 19. 
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t a g é t , tagetachv akasztani, szögezni, i miganel tavamé jaziS* 
niketne amplachv i vonchuchv ipernane tagetachv 's adják őtet a' po
gányoknak, megcsúfolni és verni és keresztre akasztani. 20, 19. — 
elemcholes püv pertem jejmti pernane tagetachv az emberfija elárul
tatik a' keresztre feszités végett. 26, 2. 

tagetak (eh ?) akaszt, tori chame jomasnuv ölni, chun tagetakat 
melhica kavel siplutanel i rastat tavamé sarismilne annak jobb volna, 
ha malomkövei akasztanák nyakát (malomkövet akasztanának 
nyakába) 's vetnék öt a' tenger mélyébe. 18, 6. 

t a g l e = tani teli. achtset tóul aritam sulit kitkvjploo tupel 
tagle gyűjtenek attól feles morzsákat tizenkét kassal teli. 14, 20. 
— tan keuranel chajerel i retel tagle belsejök álnoksággal és hamis
sággal teli. 23, 25. 

(tajl, taul teli). 
t a l talán, nélkül, sam-tal vak, nűem-tal, nilm-tdl néma, lajltal 

sánta, sajttal esztelen, ördöngös, agttal hitetlen stb. erén kit cane$ 
pertachta aku asari mos t i tonetnel aku pel at páti ma tarmelne nan 
jegantal nemde két veréb vétetik meg egy ászárért ? '& azokból egy 
is nem esik a' földre, atyátok nélkül. 10, 29. 

(tál talán, nélkül). 
ta l ág, gally, jejmti jejvi, tocho isto toulen ujttiglelat i tujtclia-

tilat tonjejv talet chalt lesz fává, úgy hogy a' szárnyasok (oda) re
pülnek és rejtőznek annak a' fának gallyai között. 13, 32. 

ta l tél, év; 1. tel. ton chalt aku, chojtep ne kelp niglene agmel 
kitkujjjlov tal azonközben egy beteglő nő vér-látszó betegséggel 
tizenkét évig. 9, 20. 

(tal, tél tél). 
t a n ők, tanme őket, tanane nekik, tananel tölők. tan ahtnel 

chaUilan tanme dolgaitokról ismeritek meg őket. 7, 16. — toncuvt 
laves tanane: narne pilmesan, agttalet? akkor monda nekik : minek 
féltetek, hitetlenek? 8, 26. 

tank 1. tav magok, tanknane magoknak stb. tan tank samtalet 
ő magok vakok. 15, 14. 

(tan ők tanki magok). 
t a n c h akar. misanel tavamé ajuchv uksusel voleremjot telitam, 

i ormelam ajuchv at tanchestá adának neki eeztet, epével vegyíte-
tettet, 's megízlelvén inni nem akará. 27, 34. 

(tangém aknrok). 
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tant elégedik, telik. íotenet úurep charet s"ar asne, vajlen tan 
tantat boldogok, a' kik az igazságot kívánják, mert ők megeléged
nek. '5, 6. — hval akum tantes elemcholesel a' ház mind megtelek 
emberrel. 22, 10. — os jorti aul naerlach jolemne, chotcharme, chun 
tantes, manetatsanel, 'a hasonlít a' mennyország gyalomhoz, mellyet, 
midőn megtölt, a'földre húztak. 13,48. — i teset Socho, i tanteset 
's evének mindnyájan 's megelégedének. 14, 20. 

{tajnti telik). 

t a s t e r hagyomány, parancs, nar mos nag chanctachtepan 
peTtat pes tasteret f miért te tanítványaid sértik a' régi rendeleteket ? 
15, 2. — os nan nar mos pel'tilan torem lavem aíme nank tasteran 
Icasel 's tik miért sértegetitek az isten parancsolatját a' ti rende
lésiek kedviért ? 15, 6. 

taá kész. pur tene ajne tas, os vovem charet at jejmtset chojpi 
a' vendégségnek enni inni valója kész, de a' hívottak nem voltak 
méltók. 22, 8. — ton mos i nan tasne olan, vajlen chot cas at num-
sine, jochti elemeholes püv azért tik is készek legyetek, mert a' 
melly órában nem gondoljátok, jő az emberfija. 24, 44. 

tast készít, chonne tastem oli am jegemnél & kinek el van ké
szítve én atyámtól. 22, 23. 

(tás kész, áru; tászém készülök). 
tar gyökér, i tárna at telemat mos to$es és gyökérbe nem nö-

veködése miatt elszárada. 13, 6. 
(tár gyökér, ér). 
tari ellen ; fargem, targen stb. am nanane latam, nerep char 

tari ul neren én nektek mondom , a' haragos ellen ne haragudjál. 
5, 39. — jachstalen nak targen nerep charme gyűlöld a' te ellened 
haragvót. 5, 44. 

targe ellenébe, külön, kivül. tem clioles öles at soter vati, netnel 
i vis charetnel targe az ett ember volt öt ezerhez közel, a' nőkön és 
kicsinyeken kivül. 14,21. —- atichon jomas toremnel targe senki 
sem jó istenen kivül. 19, 17. — socho mim olijegnel amnane, i ati-
chonne chasvu püv jegnel targe, i atichonne chasm jegá piivnel targe, 
i chonne püv pali latuchv nvmelmatita minden adva van nekem az 
atyától, 's senki által nem ismertetik a' fiú, az atyán kivül, 's senki 
által ismertetik az atyja a' fiún kivül, 's a' kinek a' fiú meg akarja 
nyilvánítani. 11,27. — i jomentám Isus Jerusalimne targe vovelam 
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kitkujplov chanctachtepan to charetnel laves tanane '& menvén Jézus 
Jeruzsálembe külön hiván tizenkét tanítványait ncmellyektől, 
monda nekik. 20, 17. — chun i chalne as jejmti nag jortelen, am 
targe at tuncpam nagnanel ha halál lesz is veled, én el nem állok 
tőled. 2% 35. 

taré t , taretachv ereszteni; bocsátani, \. chul'tept. chunpümtine 
taretachv cJiolesetne tan krekanel, toncuvt tareti i nanane ault olep jeg 
ha meg fogjátok bocsátani az embereknek ő bűneit, akkor megbo
csát nektek is az égben levő atya. 6, 14. — i nan jegan at taretian 
nan krekan 'a ti atyátok sem bocsátja meg ti büneiteiket. 6, 15. — 
taretalen eressz engem. —• i chon chun ninane mater laveske, pari 
latan, isto td chari karechlova pojrechsne, i aku ton lat tin taretova 
'a ha ki nektek valamit mondana, viszont mondjátok, hogy e' két 
állat szükséges az úrnak, 's egyszeriben elbocsáttatnak. 21, 3. — 
i piíchemeset votet, i tareteset (taretveset f) kalen ton kvalne és futták 
a szelek és rohantak igenesen a' házra. 7, 25. 

taretane eresztő, bocsátó; taretane népek elbocsátó levél. 
taretacht bocsátkozik, kvalen, püv, taretachtat nag krekan kelj 

fel, fiam, megbocsáttatnak te bűneid. 9, 2. — éarislatam nanane, nar 
nan negine semel mat, negem jejmti i ault, i nar taretine semel mat, 
ton taretachti i ault bizony mondom nektek, a' mit ti megköttök a' 
földön, kötve lesz az égben is, '& a' mit megbocsáttok a' földön, az 
megbocsáttatik az égben is. 18, 16. 

tartel, tartelachv megbocsátani, ton mos nan chancelan iUo 
úemcholes püv onci va semel mat tartelachv kreket azért tudjátok, 
hogy az emberfijának van hatalma a' földön, megbocsátani a" bűnö
set. 9, 6. 

taremt ereszt, bocsát, punilem amk lilém tav tarmelafane, i ta-
'emtita atemetne sutme teszem magam lelkét ö reá, -s (ő) kibocsátja 
íz ítéletet az embereknek. 12, IS. 

taremtapjtecht eresztődni, vigasztalódni. Rachil lunci tak pü-
mnne i at nuri taremtaptechtuchv, ton mos tan atimet Ráhel siratja 
iáit 's nem akar vigasztalódni, mert azok nincsenek. 2, 18. 

(táretém eresztek, bocsátok). 

t a r v i t terh, teher, jejan am paltem larvitne patem charet 
öjjetek én hozzám a' bajba esettek. 11, 29. — am igo jomas i tar-
item kigne én igám jó és terhem könnyű. 11, 30, 
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tarviten terhes, nehéz; tarviten lajlpe nehéz lábú = terhes 
asszony. — tvs tarviten lajlpetne ton chotelet cuvt jaj a' terhes asszo
nyoknak a' napokon. 24, 19. 

tarvitenis nehezen, nagyon, am püvem oíchti asrajl i tarvi
tenis' muctachti én fiam bíratik az Ördög által 's nehezen kínló
dik. 17, 15. 

tarvitenag nehézzé, i pari jochtem os chotsan tanme kujmag, 
ton mos i$to tan samanel tarvitenag jejmtset 's visszajővén megint 
találá őket aluva, mert szemeik nehézzé lettek. 26, 43. 

(tarvit teher; tarviting terhes). 

tarme l raj, tarmelt rajta, tarmelne reá. tarmelem, tarmelen, 
tarmeleta, tarmela. tvstesta tavamé torem kval lep tarmelne állítá őt 
az egyház tetejére. 4, 5. — tuncen ach tarmelt fenálló, magas, he
gyen. — punilem amk lilém tav tarmeletane teszem én lelkemet ő 
reája. 12, 18. — i atinar tav tarmélat at chontem luptanel ari lati 
's semmit ő rajta nem találván levélnél egyebet, mond. 21, 19. 

{tarmel rajta). 

t a t ott, akkor, tav jejtdpalt sav atem jomes i tat jalteptalsan 
tanme Ö utána sok ember mene *s ott gyógyítá őket. 19; 2. 

(tot ott). 

t a t hoz. — ton char táti oslem sat latne, to chotpen i to kus 
latne némelly hoz gyümölcsöt száz annyit, némelly hatvan, 's né-
melly húsz annyit. 13, 8. — ele pesetám tatelan am pochemne elold
ván hozzátok én hozzám. 21, 2. — tatsan tunlen achne tanme vívé 
magas hegyre őket. 17,1. — toncuvt Isus tatem öles lilnel char mane 
akkor Jézus elvittetett volt a' lélektől a' pusztába. 4, 1. 

tatv hozatik. et pala tatveset tav pochane sav sajttal estve felé 
vitetének ő hozzája sok ördöngösök. 8, 16. 

tatil hozogat, vezetget, am tatileslem tavamé nag chaúctachte-
pan pochne én hozogattam őt te tanítványaidhoz. 17,16. — tan 
tank íamtalet, os samtal charetme tatilianel magok vakok, 's vak 
embereket vezetgetnek. 15, 14. 

tatecht vitetik, hozatik. i tatechtes tav suja Siri lachve, i tati-
loveset tav pochane 8ocho agmeltap charet 's vitetek ö hire Siriában 
széllyel, 's hozogatának ö hozzá mind s! betegek. 4, 24. 

(tatém, totem hozok, viszek). 
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t a t e l üres, puszta, ma üt tatel a' hely itt üres, puszta. 14,15. 
{tatlem, tatlen) tatla ürese, sochen naerlach tak y'iute pali vrt-

chatep tatlane jejmti minden ország magában feloszló, pusztává 
lesz. 12, 25. — ari chuTteptachti nanane nan kvalan tatlane ím ha-
gyatik, marad, ti házatok pusztán. 23, 38. — i juv jochtem chontitd 
tavamé tatlane, liftem i l'al'ptam 's bejövén találja azt üresnek, tisz
tának és késznek. 12, 44. 

tatelp; tatelpamne á§ pusztulás. % tont, chun Samne páti l'uV 
tatelpamne aínel, chotcharme latesta úajt Daniil, isto tuítves jalpen 
ma tarmelt 's akkor, ha szembe esik a' pusztulás rossza, mellyet 
mondott Dániel, midőn állott a' szent helyen. 24, 15. 

t a v ő. tav kvales} vista apüvme i tav cukvci jej ő felkele, vévé 
a' gyermeket 's ő anyját éjjel. 2, 14. — írod oces i hcho Jevusalim 
tav jot Heródes megháborodék 's egész Jérusálem ő vele. 2, 3. 

tavane neki. jejsov pank chuteltuchv tavam jöttünk fejet haj
tani neki. 2, 2. 

tavamé őt, 
tavatel tőle, 
tan ők; tank magok, tan naerme chontlam jutejset ők a' feje

delmet hallván, elmenének. — lavveset menuchv tank maganelne 
parancsoltattak menni magok földére. 

tanane nekik. Isus laves tanane pari Jézus monda nekik 
viszont. 

tanme őket. ketem tanme Vifleemne küldvén őket Bethlenembe. 
tananel tölök. kalemtes tananel, chun negles sov kérdé tőlök, 

hol tetszett fel a' csillag. 2, 7. 
tat ott. tat jejmti Tus i pank jachstane ott lesz sírás és fogcsi

korgatás. 8, 12. 
(tau ő, tot ott j tán ők, tdn-ki magok). 
t a v e t béke, csendesség, vajdán amnanel igo nanknane i 

chanUachtan amnanel; am sovt i kamel't Hmp ölem i chontilan nank 
lilán tavetme vegyétek fel tőlem az igát magatokra, 's tanuljatok 
tőlem; én szelíd és alázatos szívű vagyok, 's megtaláljátok a' ti lel
ketek csendességét. 11, 29. 

tavent csendesedik, jole erkelesan votetme i sarihne, i jerte 
taventes letiltá a' szeleket és a' tengert, 's mindjárt elcsendese-
dék. 8, 26. 

(tauenti csendesedik). 

* 
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t a v t elér; nyer. ton mos nesir jol cholesne, chun tav i pus Üar 
tavti, os liletame choltilitd azért miféle haszna az embernek, ha ő 
az egész világot megnyeri is; de lelkét elveszti. 16, 2Q. 

t á ez. vatci jochti totem ta kavetnel pel püvet pell'achv Av-
raamne hatalma van istennek, e' kövekből is fiakat támasztani Áb
rahámnak. 3, 9. — chun multesan Isus ta lanchet midőn elvégezte 
Jézus e' beszédeket. 19, 1. — nultan tocho: ta ta, torna, torna es
küdjetek ekképen: ez ez, nem az, nem az. — tcinel arine oleske, ton 
char asrajnel ennél több ha volt, az az ördögtől (van). 5, 37. 

tachotel ma ; choltchotel holnap, pvm, chotchar ta choteljanimi, 
os cholt rastove kür keurne fű, meliy ma nő, de holnap vettetik a' 
kemenczébe. 6, 30. 

(ta, ti ez). 
t e , teg, techv enni. ampet pel tet pasennel patem jövet tank kva-

len charetnel az ebek mégis eszik a' háznép asztaláról leesett mor
zsákat. 15, 27. — nar man teve, narmanajov, amne nar ma§ov? mit 
mi eszünk, mit mi iszunk, vagy öltünk. 6, 31. —jejs elemcholes püv, 
teg i aj jött az ember fija, eszik és iszik. 11,19. — nar mos nan chanh 
tepan teg i aj oslem varpetjot minek ti tanítótok eszik és iszik bünte-
vökkel. 9, 11. — Joan at tes at ajes János nem evett nem ivott. 11,18. 

tene evő, evés, étel; tene char enni való. — tene am varsem 
ételt, enni valót készítöttem. 22, 4. — aku ton pel nergesap char 
tenane choj bizonyosan dolgozó ember az ételére méltó. 10, 10. 

techv jejmt megéhezik, i piceles nilmen chotel i nilmen jej, voS 
ivolt techv jejmtes és böjtöle negyven nap és negyven éj, azután 
megéhezek. 4, 2. 

techv jejmtel u. a. chun techv jejmtelesem, nan anem titeslan 
midőn megéheztem, ti engem étettetek. 25, 35. 

tep evő, étel, gabona, tep-kval gabonaház; teppank gabonafej ; 
tepkan gabona-mező, vetés, chon tepkanetat, pari uljonche vichv tak 
maSnan a' ki a' mezején (van), meg ne forduljon, vinni maga ruhá-
jit. 24, 18. 

tetal étlen, éhség, i jejmti Utal, cholentul i to mat ma novne 
'§ lesz éhség, halálozás és néhol földindulás. 24, 7. 

tit étet, táplál, ault nan jegan litgan tanme az égben (való) ti 
atyátok táplálja őket. — nan anem titeslan ti engem étettétek. 
25, 35. — chun man nagen uslov techv nurpi i titeslov mikor mi téged 
láttunk enni akarónak és étettünk (téged) ? 25, 37. 

i 
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(tém eszem, teji eszik; tép étel). 
t e l tél, 1. tal. chosgan, iStobi ul jejmte nan menne a$an teli 

arnne suhotat imádkozzatok, hogy ne legyen (futástok) menéstök 
télbe avagy szombaton. 24, 20. 

{tel, tal tél). 
t e l szül-etik és szül, teluchv születni, telachv születtetni, szülni. 

chot harech teluchv Kristosne hol kell születnie Kristosnak. 2, 4. — 
chun Isus teles midőn Jézus született. 2, 1. — sochen jomas jejvnel 
teli jomas urlech, os luT jejvnel teli l'itT urlech minden jó fától lesz jó 
gyümölcs, de rossz fától lesz rossz gyümölcs. 7, 17. — teles oslem 
terme gyümölcsöt. 13, 8. — at taj jomas jejvne telachv luT urlech 
nem születtethetik jó fa által rósz gyümölcs. 7, 18. — ton at telves 
tarne nem nőtt gyökérbe. •— inra mos ul telenkun nag pulne soha ne 
nevelködjél te gyümölcs által (soha ne nevelj gyümölcsöt). 21, 19. 

telem született, telem as születés. Isus Kristos telem asa öles 
timil amelel Jézus Kr. születése volt ilyen módon. 1, 18. — tarne 
at telemat mos tosts gyökérbe nem neveködése miatt elszárada. 13,6. 
— telem choles lett ember; elöl telem choles első lett ember. 

telem ma születési hely; telem matetane születési helyére. 
telap szülő, születve, sochen jejv at telap jomas urlech minden 

fa nem termő jó gyümölcsöt. 3, 16. 
telt szül, teremt, elöl telem cholesme teltam char chumme i neme 

joltes tanme az első lett embert teremtvén, férfiút és nőt teremte 
azokat. 19, 4. 

(télén leszek, születem; iéltém szülök, teremtek). 
t e l e t , teletachv fizetni, os toncuvt tav at onces, narel teletachv 

?s akkor annak nem volt, mivel fizetni. 18, 25. — naer, morcé uren 
i socho teletilem nagnane uram, keveset várj, 's mind megfizetem 
néked. 18, 26. — os tav menés i utestá tavamé íurmane arentat tele-
tanát mos 's ő mene 's ülteté őt fogságba adóssága fizetéséig. 18, 30. 

t e l i l fogódzik, botránkozik, nan hcho ta jej am mosem num-
tel teliline tik mind ez éjjel miattam észben megbotránkoztok. 
26, 31. — chun tus tav Jerusalimne, us janitatel numtel telilam lat-
set: tit chon f midőn bement Jeruzsálembe az egész város (a város 
nagyságával) megháborodván, mondák: ki az? 21,10. — Petr 
laves tavane pari: chun í hcho telilat nag mosen, am ati chumle at 
telilam Péter monda neki viszont: ha mind is megbotránkozik 
miattad, én sehogy sem botránkozom meg. 26, 33. — jomas, chon 
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at telili am mosem jó a' ki nem botránkozik miattam. 11, 6. — 
chancilen erén, isto Farisejt tá Xach cholem telileset f tudod-e, hogy a 
farizeusok e' beszédet hallván, megbotránkoztak? 15, 12. 

telit 1) botránkoztat, telitachv; 2) vegyít, os iUobi manane at 
telitachv tanme, ménen sarisne, rastaUn vonpme 's hogy nekünk nem 
(kell) botránkoztatni őket, menj a tengerbe, vesd a' horgot. 17,27. 
— misanel tavamé ajuchv uksusel vocerem jot telitam adának neki 
inni ecztet, epével vogyültet. 27, 34. 

(télém fogódzóm, keveredem, kul télili a hal fogódzik; télitém 
keverek). 

t e l t éget. solomme teltitii chariletal tautel a' szalmát elégeti 
olthatatlan tűzzel. 3, 12. — pilan tonnel, chotcha?' lil i noul teltitd 
onch putt féljetek attól, a ki a' lelket és testet elégeti szurok-kat
lanban. 10, 28. 

teltkat ég. chumle achtkatat takenaket i tautel ieltkatat, ton choj-
tel jejmti i ochersom jochne cuvt mint gyűlnek a' konkolyok és tűz
zel égnek, úgy lesz a' világ vége jöttekor is. 13, 40. — achtan elolt 
takenaket i nelan tanme puchcag teltnanel kasel gyűjtsétek elsőben a' 
konkolyokat 's kössétek kévébe az égetésre. 13, 30. 

t e n a n k i (tdnanki) ez az (mind magában, mind a; tit és ton 
szókkal együtt), toncuvt l'achel avlnel sujti: tit tenanki am ereptane 
püvem, chotchar kcart am erpem akkor egy szó az égből hangzik: 
ez az én szeretett fijam, kiben szeretetem. 3, 17. — tenanki elöl i 
jdninuv pimetpe ez az első és nagyobb parancs. 22,38. — os tavamé 
mip mis tanane chanctuchv latem: chonme am pacelilem, ton tenanki, 
tavamé vajelan és az őtet eladó jelt ada nekik, mondván: a' kit 
megcsókolok, az az, őt vegyétek. 26, 48. — tit tenanki Isus Judejt 
naer ez az Jézus a' zsidók királya. 27, 37. 

t e r e m és térim edény, teremet edények; kav terem kő edény. 
toncuvt jejs tav pochane ne kav terem jot akkor jőve hozzá egy nő, 
kő edény nyel. 26, 7. — numtenet viset vaj teremet keurt tank putanel 
targe az okosok vivének olajt (zsírt) sz edényekben, mécseiken 
kívül. 25, 4. —• at pnntlalve jdlpel oroch pes terimne nem öntetik új 
bor ó edénybe. 9, 17. 

t erén gonosz, td l'ul'varp charetme terén acélne migan, i ute-
lam vinogradnikme migtd mot vinograd varpelne a' rosszat tevőket 
halálba adja 's az ültetett szőlőt adja más szölömüveseknek. 21,41. 
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tepl , teplachv tévedni, téveszteni, háborgatni, kísérteni, ton-
cuvt méneset Farizejt i latkatset, maisir amelel teplachv tavamé l'an-
chan kenrt akkor elmenének a' farizeusok 's tanakodának, mi mód
dal megejteni (fogni) őtot beszédeiben. 22, 15. — os Isus tan chaje-
ranel chaúcem lavcs: nar tcplilaa anemí 's Jézus ö hamisságokat 
ismervén, monda: mit kisérttök engem? 22, 18. —• nanie teplilan 
ta neme? tav jomas as vares amnane minek háborgatjátok e' nőt? 
az jót tett velem. 26, 10. 

teplane as botrány. 
tepgl tévedez. Isus tanane pari laves: tepgeline clwren i torem 

lavem asme chaúctal Jézus nekik viszont monda: tévedtök az írást 
és isten mondott dolgát nem ismervén. 22, 29. 

teplacht téved. 
teplaclittal tévedetlen. tont cagti táv mosti ariáuv, ati pel ontol-

$at ontolov teplaclittal chartt mos akkor örül a' végett jobban, mint
sem a' kilenczven kilencz nem tévedtek miatt. 18, 13. 

teplal kisért. i jomem tav eltapalne Farisejt teplalsanel tavamé 
i latset tavane és jővén eleibe a' farizeusok megkísérték őtet'a mon
dának neki. 19, 3. 

ti-; 
ti-ciio annyi. Izrailt pel tccuv agtne as am at chotsem Izraélban 

is annyi hitet én nem találtam. 8, 10. 
ticuvne annyira, kit sajttal, ticuvne simenag, isto aku cholcs 

pilem ton lonkel at jales két Ördöngös, annyira haragosan, hogy egy 
ember is féivén azon úton nem ment. 8, 28. 

ti-mil illyen, ollyan. Isus Kristos telem asa öles timil amelél 
Jézus Kr. születése volt illyen móddal. 1, 18. — timil erch ati ault 
olep nanjegnel, istobi cJwliles i aku tite visetnel ollyan akaratja nin
csen mennyei atyátoknak, hogy elvesszen egy is e' kicsinyekbői. 
18,14. 

tig ide. tig} am liglem kvane nag samcnt olep lichme ide, én 
veszem, ki a te szemedben lévő szálkát. 7, 4. — tonetme tatán tig 
am pochemne azokat hozzátok ide én hozzám. 14, 18. 

tigil innen, ettől, tigil elal'pümlcs Isus clioltuchv tak clianctaeh-
tepetne ettől fogva kezde Jézus jelenteni tanítványainak. 16, 21. — 
at vajlan anem tigil montel ton mos, chun lavine nem láttok engem 
mostantól fogva addig, mikor mondjátok. 23, 39. 

NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK^ IX, 1 0 
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tigil tovb innen onnan, tigil tóul jejp charetne tav l'ul'emtoves 
innen onnan jövő emberek által szidalmaztaték. 27, 39. 

tit és tite ez. us jantetatel mimiel telilam latset: tit chon t Os mir 
lates: tit Isus az egész város megháborodván, monda: ez ki ? 'S a nép 
monda: ez Jézus. 21, 10, 11. — tit mos chul'teptita elemcholes jegme 
i cukvme ezért elhagyja az ember az atyját és anyját. 19, 5. — 
sochen car, chon chontli tite am l'anchem mindenki, a' ki hallgatja ezt 
az én beszédemet. 7, 24. — titme azt; titet azok, titetme azokat. 
titetme tocho miganem nagnane ezeket mind adom neked. 4, 9. 

tit íme. tit, kvales rovtep char rovtuchv íme, kiméne a' vető 
ember vetni. 13, 3. 

(ti ez, til ezzel; tit ez, titim ez enyém, entepem titimke tatén 
ha övemet ezemet (ha ez Övemet) viszed). 

t í g í e l repül, tocho isto toulen ujt tiglelat i tujtchatilat ton jeju 
talet chalt úgy hogy a' szárnyasok (oda) repülnek 's rejtőznek azon 
fa ágai közt. 13, 32. 

tiglelap repülő, sunspan tiglelap ujtne nézzetek a' repülő va
dakra = madarakra. 6, 26. — tiglelap uj-chul repülő vad, madár, 
1. toulen uj tollas vad, madár. — tiglelap uj-chulet oncatpiset a'szár
nyas vadak (madarak) bírnak fészkeket. 8, 20. 

(tilemlém repülök). 

t in ár, becs. tin chum árus ember, kereskedő. — ton chocetag 
nagnane tajni am dinem michv tin chumetne azért neked kellene én 
pénzemet adni kereskedőknek. 25, 20. — ton tin kelpne az a' vér 
ára. 27, 6. 

tinen áros, becses, chotcliar keurt öles íak tinen miro a' melly-
ben igen becses kenet vala. 26, 7. — tinen masne osp charet ólat 
naer kvali becses ruhával bíró emberek fejedelem házában van
nak. 11, 10. 

(tin ár, becs). 
t in dual. e' kettő, ton elpalt ati pel tin olmiesi akvane az előtt 

hogysem ők (ketten) fgyütt voltak. 1, 18. — os ton mos tin ati pel 
kitag, os akit úovl azért Ők (ketten) nem is kettő, hanem egy test. 
19, 6. — vajlen tin olsi chul kispi mert ők valának hal-keresők 
(halászok). 4, 18. 

(tén e' kettő). 
t i t , tituch étetni, 1. te, tej, teg. 
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t o - , to . . . to \ú . . . ki . . . i feles oslem to char sat} to chotpen 
os to kns latne 's terme gyümölcsöt ki száz, ki batvan s ki húsz 
annyit. 13, 8. 

to char némelly. Iavs targe vovelam kitkvjploc cha/ft8tachtepanf 

to charetnel laces tanane Jézus külön híván tizenkét tanítványait, 
némelly ékből monda nekik (azoknak ne mellyenek monda). 20, 17. 

to mat néhol, i jejmii tcfal, cholentnl, i to mat ma úovne 's lesz 
éhség, halálozás 's néhol földindulás. 24, 7. 

to sam némelly szem. to sam pates l'onch vatame némelly szem 
esek az út szélére. 13, 4. 

tov oda (bé). os cholesta, isto Archdaj naerag oli Judejt, pilmes 
tov menuchv de hallotta, hogy Archelaus királyul van Júdeában, 
féle oda menni. 2, 22. — jajtenpcdtni av tov pai.lem chosgen nak 
jegenne magad után az ajtót bétevén (fedvén) imádkozzál te atyád
nak. 6, 6. 

tovul, tóul onnan, at kcalan tovul ion mose, chun elöl ligen JJOI 
pel kvane míglen nem mégy ki onnan eddig, hogy utolsó félfilléredet 
is kiadod. 5, 26. — tigil touíjejjj charet innen o; nan jövök. 27, 39. 

tocho és aku tocho így. tocho i ám aul-jegem vari nan jortelan 
így én mennyei atyám is teszen ti veletek. 18, 3ő. — tocho isto mir 
pakses chontem tus~nilemtal charetme latepag úgy hogy a' néjj elcsu-
dálkozott látván a' néma embert szólónak. 15, 31. 

A' íoc/io-va! hasonló értelmű a' tak szó is, mint: tocho jejmtes 
najt latelp úgy lett (beteljesedett) a'próféta mondása. 13,35. — tak 
jejmti haj najt latelp úgy lesz Jézsáiás próféta mondása. 12, 17. 

(to-} tone azért, toko úgy, tot ott). 
t ó u l tallu, tol. 
toulen vj szárnyas, madár, to sam pates l'onch vatane, i tőiden 

ujtjochtem tavamé nachvsanel némeliy szem esett az út szélire, 's a' 
madarak eljővén azt elkapdosták. 13, 4. — chumle toulen uj achtitU 
tak püvan marka jolpalne mint madár gyűjti maga fiait szárnya 
alá. 23, 37. 

{tani toll; iauling tollas). 
t o c h e m nemzetség, törzs. 1 tont sochen tochem Áwanmnel 

Dávid mose nilekujplov tochem 's így minden nemzetség Ábrahámtól 
Dávidig tizennégy nemzetség. 1, 17. — kitkujplov Izrail tochem 
Izrael tizenkét törzse. 19, 29. — ta as hehe* jejmti ta tochemne e' 
dolog mind lesz e' nemzetségnek. 23, 36. 

10* 
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íochó így, 1. to. 
tochoch tík; tyúk, kakas, akit ta jej tochoch ergemand elpalt 

.churum kes úultan, isto anem at chaúcilen egy ez éj (ma éjjel) a' ka
kas szólása előtt háromszor megesküszöd; hogy engem nem ismersz. 
26, 34. •— i ratgen ergemes tochoch '& mindjárt szóla & kakas. 
27, 74. 

t o g e m vált, oszlott, pari at latemti, al cisgemi, i ati chonne 
at cholve tav l'ancha l'onch lachve togem mat viszont nem szól, nem 
kiált, 's senki által nem hallaíik ő szava az út széllyel oszló helyén. 
12, 19. — menan l'onch togem matne menjetek az utak fejeire. 

to l újj. negsat tarviten i ustal chutet % puntlat choles vojnettar-
melne, os tank told pel chojltachv tanme at úurganel kötöznek terhes 
és hordozhatatlan bátyúkat *s teszik az emberek vállaira, de magok 
újjal sem akarják megmozdítani. 23, 4. 

to l e l . . ? — Isvs Kristos telem asa öles timil amelel: tolel 
pel'tachtemat jejpalt tav cuktd Maria Josif jot, ton elpalt ati pel tin 
olmiesi akvane, nejles, isto tav onci kachrat jdlj>en lilnel J. Kr. szüle
tése így volt: miután eljegyeztetett ö anyja Maria Józseffel, mielőtt 
ők (ketten) együtt éltek, látszott, hogy viselős a' szent lélek
től. 1, 18. 

t o l c h e n liszt, qul naerlach jorti kussane, chotcliarme ne vim 
punesta churum mortes tolchen Jceurne a; mennyország hasonlít ko
vászhoz, mellyet a' nő vévén, tett három mérő lisatbe. 13, 33. 

ion , 1. to, az. tonme cholem naer írod oces azt hallván Heródes 
király, megháborodék. 2, 3. 

ton char az. ton char pates i chosgem tavam lates az leborúla 
's könyörögvén neki monda. 18, 26. 

ton elpalt az előtt 
ton mat ott 
ion mos azért, a' mint. ton mos tin ati pel kitag azért ők nem 

is kettő. 19, 6. 
toncuvt akkor, toncuvt írod kacelam, isto tav peritoves volch-

vetne, sak ohs, i kétes aluchv Vijleemne i ton ma kitpalt socho apüvt 
kum sir charet kit elnel i jolech, ton mos kitilcs volchetnel akkor Heró
des látván, hogy megcsalatott a' bölcsek által, nagyon megharag-
vék, 's külde megölni Bethlenembe 's azon föld környékén (két
felül) a' férfi gyermekeket két évnél is alább, &' mint kérdezte 
(volt) a' bölcsektől. 2, 16. 
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ton mani az alatt, pedig, Ustilan sochen anet kvanpalme, tort 
mant tan keuranel chajerd tagle megtisztítjátok minden csésze kül
sejét, az alatt (pedig) belsejök álnoksággal teli. 23, 25. 1, mant. 

aht ton pel igazán, valóban, tont aht ton pel kismovesan nan 
iorem naerlacline, akkor igazán közeledtetek isten országához. 12, 28. 

tonet azok, tonetnel azokból, i jovtset tonetd sul'-put varpnel ma 
és vevék azokon a' fazekas földjét. 27, 7. — os tan misanel tonetme 
súV-put varp chum ma mos és ők adák azokat a' fazekas ember 
földjeért. 27, 10. 

tont úgy, tehát, azért, akkor, man nslov tav sovci chotelpaké-
pane palt, tont jejsov pank chitteltuchv tavane mi láttuk ő csillagát a' 
napkeleten, azért jöttünk fejet hajtani neki. 2 ,2. — i tont sochen 
tochem Avraamnel Dávid mose 's úgy minden nemzetség Ábrahám
tól Dávidig. 1, 17. — i tont urlechnel chaslilan tanme 's azért a'gyü
mölcsről ismeritek meg őket. 7, 20. — chun choltem olchanel erket, 
tont chocatúuv jochnat toremne ha megjelentek volna csudák, akkor 
régen tértek volna istenhez. 11, 21. 

fontai' addig, at muli tontctX, chun sarmisocho nem múlik addig, 
hogy bizonyossá lesz mind. 5, 18. 

t o n u c h tanú. istobi kitag amne churum tonuch tnsel nogrem-
tachtes sochen as hogy két vagy három tanú szájából erősíttessék 
meg minden dolog. 18, 16. 

tonuchl, tonucldacho tanúskodni, ul alen, ul chajerlen, ul tul-
menten i chajerel vl tonuchlen ne ölj, ne paráználkodjál, no lopj 
hamisan ne tanúskodjál. 19, 18. — cholilen erén, nar tin nag pan-
kenne tonuchla hallod-e, mit azok (ketten) te fejedre tanúskodnak? 
26, 62. 

tonuchlane as tanúság, simnel kvalat chajerel tonuchlane aset 
a' szívből kelnek ki a' hamis tauúságok. 15, 19. 

tonuchlap tanúságot tevő, tanú. sav choce negliles rétel tonuch-
lap, at chotset. Vos jolt jejsi kit retel tonuchlapi sok ámbár előtűnt 
csalással tanúskodó, nem találának. De utoljára jö»e két hamis 
tanú. 26, 60. 

toCÜO (or.) sajtó, chales ton keurt jol torem vit voncha pod 
tocilo 's ása benne gödröt a' sajtó alatt. 21, 83. 

tOS szárad, smokovied aht. ton kant toses a' figefa azonnal el-
szárada. 21, 19. 
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toíem száraz, nar midiimé sarumé i tosem mame miért kerülitek 
el a' tengert és száraz földet. 23, 15. — tat öles tosem katp choles ott 
volt száradt kezű ember. 12, 10. 

(tasém aszom; száradok ; tasem má száraz föld). 

tor vászon. Josif tavamé vim manitesta tavamé la/t sajren törd 
József őt vévén begöngyöld öt igen fehér vászonnal. 27, 59. 

(tar vászon, kendő). 

f o r e m ég, menny ; időjárás, isten, torem uri} td as nagnane 
at jejmte isten őrizz', e' dolog neked nem történik. 16, 22. —• nag 
Christos lilén torem püv te Krisztus vagy, az élő isten fija. 16, 16. 

jol torem föld.jol torem vit voncha a' földi víz gödre. 21, 33. 
torem kval egyház, isten háza, gyülekezet, td kav tarmelt am 

untilem amk torem kvalem e' kövön építem a' magam egyházát. 
16, 18. 

lul'torem rossz idő. cholgepala: tá chotel l'ul'torem, ton mos 
isto aul semelag oli reggel felé (mondjátok): ma rossz idő lesz, mert 
az ég sötét. 16, 3. 

torem, mos michv alamizsnát adni (istenért adni); torem mos 
mine char alamizsna (istenért adott valami), urchatan michv torem 
mos choloch sam chalt őrizkedjetek adni alamizsnát a' nép szeme 
előtt. 6, 1. — tak jejmte torem mos mine charen fulmechag így legyen 
alamizsnaadásod titkon. 6, 4. 

(tarom ég, isten; numi farom felső ég, felső isten). 

tora indul, ma tornes &' föld megindula. 26,51. — ossa'-pank 
i tav jotd Isus urpet kacelam ma tornene i ölem a$ Socho} lak pilmeset 
de a' százados 's az Ő véle Jézust őrzők, látván a' földindulást 's a 
történetet (lettet) mind, nagyon félének. 27, 54. — öles jani ma 
tornene as lön nagy földindulás. 28, 2. 

{lariérn, targém, toréin reszketek). 

t o í e m t hajt. tav eltapalt san§ totemtam vachnitesanel tavamé 
ő előtte térdet hajtván, gúnyolok őt. 27, 29. 

t o t t e m kincs, aul naerlach jorti captam tottemm tepkant a' 
mennyország hasonlít elrejtett kincshez a' mezőben. 13, 44. 

(totm, totem hozomány, kincs). 

tov , tovul oda, onnan 1. to. éáriS latam nagnane, at kvalan 
tovul, ton moíe chun elöl liyen pal kvane miglen bizony mondom ne-
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ked, nem mégy ki onnan addig, míg az első (utolsó) szál felet nem 
adod ki (meg). 5, 26. 

(Ja oda, tid attul). 
t o v r t a c h t záródik, zenich jochtes, i tas charet tusét tav jorte-

lata purne, i av tovrtachtes a' vőlegény jőve, 's a' kész személyek 
bémenének ö vele a' vendégségbe, 's az ajtó bezáratok. 25, 10. 

t o m a nem úgy. os Aultan tocho: ta tel, torna torna de esküdje
tek akkópen: úgy úgy, nem úgy, nem úgy (or. da, da, net, net). 
5, 37. — úuran erén, man tov ménem listsenov $ Os tav laves: torna, 
istobi takmaket nirem ül nirktet tan jorielan i putit akarod-e, mi oda 
menvén kitisztítsuk ? De ö monda: nem úgy, hogy a' konkolyokat 
kiszaggatván, velők &' búzák is ne szaggattassanak ki. 13, 28. 29. 

t u , tuj, tuv, tuchv bemenni, ati pel sochen char latep amnane: 
pojrechí, pojrechs, tuv aitl naerlachne nem is mindenki mondó ne
kem : uram, uram! bemegyen a' mennyországba. 7, 21. — os nag, 
chun cJiosgan, titjen nak chusepenne de te, mikor imádkozol, menj be 
te kamarádba. 6, 6. — ton mos i nanh at íuvne, i tuchv Aurp cha-
retme at taretilan mert magatok sem mentek bé. 's a' bemenni aka
rókat nem eresztitek. 23, 13. — tus Jerusalimne bémene Jérusá-
lembe. — tas charet tusét purne a 'kész személyek bémenének a' 
vendégségbe. 25,-10. 

tum bemenvén, hus torem kvalne tum kvane sirsan socho perte
pet Jézus isten házába bemenvén, kíhajtá mind az árusokat. 21,12. 

tune bémenö. tusne tune char a' szájba bemenő. 15, 17. 
(tuém, tuom bemegyek). 
t t t j t hó. tav maínatd öles formánt fujt ö ruhája vala mint 

hó. 28, 3. 
(tujt hó). 
t l l j t tit-kol. pilmam menésem i tujtcslem nag talenten mane 

félvén mentem és elrejtöttem te talentumodat földbe. 25, 25. — 
nag tujteslen ütme amelen i nvmten sajtén charetnel i cho'tislen tonme 
apüvetne te eltitkoltad ezt a' gondos, okos emberek előtt, 's megje
lentetted azt a' gyermekeknek. 11, 29. 

tujtem titkolt, titok; tujtem char eltitkolt dolog ; tujtem as titok. 
tocho jejmtes úajt latdp, chotchar lati: punsihm priccet keurt am 
tűsem, sujtel'ilem tujtem charme car jolUm jejpalnd úgy lett a 'pró
féta mondása, ki szól: megnyitom példabeszédekben én számat, 
kihirdetem az elrejtett dolgot a' világ teremtése után (ólta). 13, 35. 
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— nanane majves chaúcucltv naerlach tujtem aset nektek meg van 
adva ismerni az ország titkait. 13, 11. 

tujlchat, tujtchatuchv'rejtőzni, titkolózni, at taj usne tujtchatuchv 
unlemne tvncen ach tarmelt nem lehet városnak rejtőznie, ülőnek 
magas hegyen. 5, 14. — jejmti jejvi, tocho isto toulen ujt tiglelat i 
tujtchatilat ton jejv talet chalt lesz fává, úgy hogy a' szárnyasok 
repülnek 's rejtődnek a' fa ágai között. 13, 32. 

(tujtém tit-kolok, rejtek). 
t u j m a c h nyár. chun tav niran jejmtelteset hamel'tag, icirketset 

luptet, toncvvt chaúcilan, isto tujmach jejmtes ha annak veszoji lettek 
zsengékké, e's csirkáztak a' levelek, akkor tudjátok, hogy nyár lett. 

(fuj nyár). 
tu l felhő, ratgen pasen tul nigles tan numiapalant hirtelen 

világos, fényes felhő látszott felettök. 17, 5. 
[tul felhő). 
tu l fut, fordul, kerül, vajalen. apüvme i tav cukva i tulen Jegi-

petne vedd a' gyermeket 's ő anyját 's fuss Egyiptomba. 2, 13. — 
rhon lates nanane, isto nan tuline jejmtvchv úvrep ocinel ki mondta 
noktek, hogy fussatok a' lenni akaró haragtól ? 3, 7. — chumle tu
line nan inra olep tautnel hogyan kerülitek ki (távoztatjátok) ti az 
örökké való tüzet. 23, 33. — nagnanclvovep chatnemajen, nagnanel 
eclachv úvrep charnel ul tulen tőled kérő embernek adj, tőled köl
csönözni akarótól ne fordulj el. 5, 42. — toncuvt chaúcfachtepet 
socho tavamé chvl'teptam lachve tulset akkor a' tanítványok mind őt 
elhagyván széllyel futának. 26, 56. 

tu l befogad, chon tulita aku timil vis apüv namem mos, ton 
char anem tvlitá a' ki befogad egy illyen kis gyereket nevem vé
gett, az engem fogad be. 18, 5. — amelen chon at tvlgan nanen, i at 
chontli nan l'achanne ha ki nem fogad be titeket '"s nem hallgat be
szédetekre. 10, 14. — el ma chari olsem, i nan anem tuleslan (el-
föld-emberré) idegen voltam, 'a ti engem befogadtatok. 25, 35. 

tnlil fogad, agmeltesem, i nan tulileslan anem beteg voltam, 's 
ti befogadtatok engemet. 25, 36. 

tuWap befogadó, nanen tulilap char anem tulilitá, os anem 
tulilap char anem hetem tulilita &' titeket elfogadó engem fogad el, 
's az engem elfogadó az én küldőmet fogadja el. 10, 40. 

tu l visz, lop, tol-v. ni tulen manov krechne1 os uren manov as~ 
rajnel ne vigy minket bűnbe, hanem őrizz minket az ördögtől. 6,13. 
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tulp vivő, tolv-aj. ni achten nagnane jomaslach matarmelt, cho 
chortetne i similne cholchve} i chot talpét chahchtat i tídmentat ne 
gytijtsél magadnak jószágot a' földön, hol mollyok és rozsda által 
emésztetik, 's hol a' tolvajok kiássák és ellopják (azt). 6, 10. 

tulm; tulmech titkos, titok, rejtett; tulmtchag titkon, rejtetten. 
chancinkven picelapi nag jegén elpalt, chotchar txdmech mat; i nag 
jegén vojtd tulmechag picelanen tudassál böjtölőnek te atyád előtt, 
ki rejtett helyen van; 's te atyád tudja titkon böjtölésedet. 6, 18-

tulment lop, tolvajl. tav chaúctachtepan jej jejset i tulmentesanel 
tavamé man kujmov lat ő tanítványai éjjel jővén ellopták öt mi alud
tunkkor. 28, 13. — toncuvt sochen tulmentitd tav kvald akkor mind 
ellopja ő házát. 12, 20. 

(tulém viszek, haza hozok; tídmantuh lopni). 

tílJlé áll, feláll, kvane kvalem churmit cas chant chotsan mot 
charetme vatelane mat pdlen tuncat kimenvén harmad óra tájban 
talála másokat a'" vásáron szabadon állván. 20, 3. — nar nan tit 
pus chotel tuncine astal mit ti itt egész nap álltok dologtalan ? 20, 6. 

tuncene félálló, magas; tuncen ach magashegy, tatsan tuncen 
achne tanme vivé magas hegyre őket. 17, 1. 

tuncp áll, állapodik, lesz; tuncpcs megállapodék. chotcharet 
erptat mir chalt i paulkant tuncpam chosguchv kik szeretnek a' nép 
közt 's falutéren megállapodván imádkozni. 6, 5. — jole tuncpam 
Isus vovelesan tinme megállapodván Jézus híva kettejüket* 20, 32. 
— os sovme chontem tuncpamatd tan cagtset sak jani cautelpel 's a' 
csillagot látván megállapodottat ők örülének igen nagy örömmel. 
2, 10. — tavanel pilmam urpet tuncpeset jormant cholet attól elijed
vén az őrök lőnek mint holtak. 28, 4. 

tuncelmant állapodik, vatge tuncelmantam tav pochane asraj 
laves közel állapodván hozzá (hozzá közeledvén) az ördög mon
da. 4, 3. 

(tűntem állok). 

t u s száj. isi obi kitag amne churum tonuch tuscl úogremtachtes 
sochen as hogy két vagy három tanú szájából erősíttessék meg min
den dolog. 18, 16- — lachkvatat am pochemne td elemcholeset tank 
tv saneltel közelednek én hozzám ez emberek magok szájával. 15, 8. 
— tav tvsd pali punsem chontan statirme ő száját felnyitván találsz 
egy statert. 17, 27. 



154 KONOAl VOGUL 

tus-nilemtal (száj-nyelvetlen) néma. 15, 30. — tatves tav elta-
palne asraj-olp tus-nilemtal eholes hozaték eleibe ördöngös néma em
ber; 9, 32. 

(tuos, tus száj). 

t u c , tunc áll, állat, nag tucsan tanme aku esepne man jortelov 
te állítod őket egy becsre mi velünk. 20, 12. 

t l i s baj, jaj, aggodalom, tus nagnane, Chorazin jaj neked, 
Chorazin. •— tus carne teplane asetnel jaj a' világnak a' botrányok
tól. — tus nanane, nepi-henet i Farisejt jaj nektek, írástudók és fari
zeusok. 23, 13. 

tust, tustuchv aggódni, szomorkodni, ul tustan tocho laUm: nar 
man teve, nar man ajov, amne nar maíov ne aggódjatok úgy, mond
ván : mit mi eszünk, mit mi iszunk vagy mit öltünk fel. 6, 31. — 
i malnane pel nar tustine 's a' ruhára is (ruha miatt) mit aggódtok ? 
6, 28. — tájat amne ati mujt tustuchv lehet-e avagy nem vendégek
nek szomorkodni. 9, 15. — aku jot pilm-ies carguchv i tustuchv együtt 
kezde szomorkodni és aggódni. 26, 37. 

tustem szomorkodott, szomorkodva, tii l'ach cholem ton chum 
tűntem ele menés e' beszédet hallván az ember, szomorkodva el-
mene. 19, 22. 

ÍUS, tunc áll, chumte tiurine, iMobi olset nan jortelan choleset, 
aku tocho olan i nan tan jortelan; ton mos tusget zakón i najtet a' 
mint akarjátok, hogy legyenek veletek az emberek, azonképen 
legyetek tik is ö vélek; ebben állanak a' törvény és a' prófé
ták. 7, 12. 

tusne álló, ti/sne ma álló hely. 
tuíp álló, tuipet állók, chontes mot charet által tuspet talála má

sokat dologtalanul állókat. 20, 6. 
tustim állatok, asraj tustesta tavamé torem kval kp tarmelne 

az ördög állata öt az egyház tetejére. 4, 5. — isto tiiítves jalpen ma 
tarmelt hogy állíttatott (állott) a' gzent helyen. 24, 15. 

{tuíém állok, 1. tunsém). 
t u t e l bemegy, tutelan marem avetel menjetek bé a' sztik 

aitón. 7, 13. 
tufelt márt. vis Jetté, uksusel tuteltestci i sujejvne valtam ajtestd 

tavamé vőn gombát, eczetbe bemarta, 's botra szúrván, megitatá 
őt. 27, 49. 
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tup kosár, kas; lásd pajp. — achtset tóul aritam sulit kit-
kujplov tupel tagle gyűjtenek az attól feles morzsákat tizenkét kas
sal teli. 14, 20. 

tmina (or.) töniény, kömény, migne lovt urtme maianel, anis-
nel i tminanel adtok tizedrészt mentából, kaporból és köményből. 
23,23. 

t a t atya. 
t'urma (or.) torony, tömlöcz. íurma-ur&p torony-, tömlöcz őr. 

ton jejpalt sutén chumne ul mimkun t'urma-urepne, chotchar ale nagen 
tatita furmane azután a' bíró által ne adassál a' tömlöcz-őrnek, a' 
ki majd téged viszen a' tömlöczbe. 

P. 
pajp kosár, kas ; lásd tup. — i ton jejpalt satpajp lomtel acht-

veset tagle mos azután hét kosár darabokkal szedetek megtelésig. 
15, 37. 

(pajp kas, kosár). 
p a u l falu, 
paul kan faluköz, falu tere. menan paulne, chotchar unli nin 

eltepalant menjetek &' faluba, melly ül ti előttetek. 21, 2. — tit, 
nag cukven i kacan tuncai paulkant i úurat latuchv jortelen ím, te 
anyád és öcséid állanak az utczán és akarnak beszélleni veled. 
12, 47. 

(paul falu). 
pakep., pakepachv fak-adni, kelni, tav lavi pakepachv tak cho-

telne lul'et i jomaset tarmelne ő parancsol támadni maga napjának 
rosszak éz jók fölé. 5, 45. 

pakepane kelő ; chotel pakepane napkelet, man uslov tav sovcl 
chotel pakepane pali nrí láttuk ő csillagát napkeleten. 2, 2. — volch-
vet jochtset chotel pakepane palnel bölcsek jövének napkelet fe
lől. 2, 1. 

pakepap kelet, chumle sáli pakepap chotelnel matp chotel jurch 
moh' mint a' villám a' kelő naptól (napkelettől) a' lenyugvó nap 
(napnyugat) tájékáig. 24, 28. 

p a k s álmélkodik, csudálkozik. titme cholem pakseset i tavamé 
chul'teptam méneset ezt hallván elcsudálkozának, 'B őt elhagyván el-
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ménének. 22. 22. — choloch pakseset tav chaúcfane asetne a' nép csu-
dálkozék tanításain. •— tocho isto us pank sak pakses úgy hogy as 

város fejedelme nagyon álmélkodott. 27, 14. 
p a k , pakuchv szenvedni, tigil elal' pumtes Isus choltuchv tak 

chanctachtepetne, isto tavane karech menvchv Jerusalimne i Sav pa
kuchv panketnel ettől fogva kezde Jézus nyilvánítani maga tanítvá
nyainak, hogy neki kell menni Jeruzsálembe és sokat szenvedni a' 
fejedelmektől. 16, 2 1 . 

p a g e r t gördít, angel toremnel aulnel vojlem vatge tuncpes 
kavme ele pagertestd chomel avnel az isten angyala az égből leszáll
ván közel állván hozzá elgördíté a" követ & sír ajtajáról. 28, 2. — 
i punestd tavamé tak varem jalpel chomeletane, chotcharme sagrestd 
kav keurt; i pagertam jani kavme chomel av pochane menés és tévé őt 
&' maga csinálta új sirjába, melyet vágott vala a' kőben, 's gördít
vén nagy követ a' sír ajtajához, elmene. 27, 60. 

(pauarém forgok, pauert forgat}. 
p a j © l t kél, poshad, aul naerlach jorti kussane, chotcharme ne 

vim punestd churum mortes tolchen keurne, i chuTteptestá socho pajel-
tanat mos a' mennyország hasonlít egy kovászhoz, mellyet a' nő 
vévén tett három mérő lisztbe 's hagyta mindennek keléséig, pos-
hadásáig. 13, 33 . 

(pajelt kezd, jdnimung ti pajelti nőni kezd) . 
p a l fél, oldal ; palt félen, n á l ; palne felé, hoz ; palnel felől, 

tői. — am paltem nálam, nan paltan nálatok, manpaltov nálunk. — 
tirskoi i sidonskoi paletne Tyrus és Szidon tar tományaiba. 15, 2 1 . 

jomas pal jobb oldal ; aimech pal bal oldal, latén istohi tite am 
kit pü vem utset nag pochent, aku jomaskepalne, os moten aimech palne 
mondd, hogy e' ké t fiam üljön nálad, egyik jobbra és másik balra . 
2 0 , 2 1 . 

chotel pal dél. 
pal sam félszem, jomas pal sam j obb szem, 
pal kat fél kéz, jomas pal kat jobb kéz. 
lajl-pal sánta (láb-fél), samtalet i lajlpalet vakok és sánták. 
elpal előfél, e lő- ; elpalt előtt, elpalne eleibe, elé, elpalnel elől 

stb. — i chun tav tus kvalne, tav eltdpalat laves Isus 's midőn be
ment a' házba, előtte monda Jézus. 17, 25. 

jolpal al-fel, alsó. pelemtam camme at utelalgand tavamé ane 
jolpalne gyújtott gyer tyát nem ültetgetik azt csésze alá. 5, 15. 
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jejpal utófél, utol-, man jejtepalovt mi utánunk. 
kvan-pal külső, listilan sochen anet kvanpalme megtisztítjátok 

minden csésze külsejét. 23, 25. 
pali kvaltktuchv, vagy kvaltktachv elválni, numelmates pali 

kvaltktuchv tavatel gondolkodék elválni tőle. 1, 19. 
pali punsem felnyitván, os samanel pali punsem tan atichonme 

at cliotsanel de szemeiket felnyitván, ők senkit sem látának. 17, 8. 
pali latuchv felfedezni, megjelenteni; pali lati nyilvánít, pali 

latalen nyilvánítsd, magyarázd meg. 
pali nachcetaptita eltiporja, 21, 44. 
pala; et pala éjfél, mint chotel pal dél. et pala tav chaúctach-

tepan lakveset tav pochane éjfélkor (or. pod vecer = este felé) ő tanít
ványai elközeledének hozzá. 14, 15. — chotel pal naer vant tuncpi 
sut elpalt td puch jolel a' dél királynéja áll Ítéletbe e'nemzetség
gel. 12, 42. 

(poal, pal fél). 
pa l imt nyilvánít, megmond; palimtachv és palimtuchv. — 

Josif öles jomas at nurem palimtachv tavamé József volt jó, nem 
akarván nyilvánítani ó'tet. 1, 19. — tin molemtachtem kvalesi cho-
melnel pilem i cagtem, chajtemlesi palimtuchv tav chanctachtepanne 
ők (ketten) sietvén kimenének a' sírból félve és örülve, ménének 
megmondani tanítványainak. 28, 8. — ul pilan, menan, palimtelan 
am kacanemne ne féljetek, menjetek, mondjátok meg én öcséimnek. 
28,10. — istobi ul tulmentanel tavamé i ul palimtet mirne} isto tav 
jaltes hogy el ne tolvajolják őt 's ne jelentsék a' népnek, hogy fel
támadt. 27, 64. 

p a l k a n (tör.) hordozó szék. palkant kujp char hordozó szé
ken fekvő, ion mat tatsanel tav eltapaletane chojtem palkant kujp 
charme ott vivének ö eleibe beteget, egy hordozó széken fek
vőt. 9, 2. 

pal' fül. nar latam nane pal'ne, nan sujteltilan lep tarmelt 
a' mit mondok nektek fülbe, tik híreszteljétek a' tetőn. 10, 27. — 
sagrepestd tav paXa elvágá ő fülét. 26, 51. 

pal'tal fületlen, siket, pal'talet clwlat a' siketek hallanak. 
(pal\ pel' fül). 
pank 1. fej, fejedelem, kalen ton (kav) jejmtes sampanki épen 

az lett szögelet fejévé. 21, 42. — suj latan amnane, am pel jejgem 
pank chvteltuchv tacane hírt mondjatok nekem, én is megyek fejet 
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hajtani neki. 2, 8. — nagnanel kvali pnnk} chatohar vrita am mirem 
\zrailme tőled kél ki fejedelem, a' ki őrzi én népemet Izraelt. 2, 6, 

2. vőlegény, tájat amne ati mvjt tustuchv, chun tank jortelan 
pank? szomorkodhatnak-e avagy nem a' vendégek, mikor velők 
van a vőlegény ? 9, 15. 

3. fejezet. 7. pank első fejezet. 
(pong, pang fej). 
p a n k fog. nan choleslan} nar latem oli; Satn mos íam, tus keur 

pank mos aku ton vojp pank ti hallottátok, a' mi mondva van: 
szemért szem, a' szájban (lévő) fogért ugyanollyan fog. 5, 38. 

(jponk, pong fog). 
p a n c h u n széles, tágas, panchun lonchet tatát acelne, % éav 

charet jómat tóul széles utak visznek a' halálba 's sok ember jár 
avval (azon). 7, 13. 

(pang szél, szélesség ; pangung vastag). 
p á n t fed, betesz, pantilan av.1 naerlachnió elemchöleseinél bé-

teszitek a' mennyországot az emberek előtt. 23, 13. 
pantem fedvén, tov pantem bétevén. jejtenpalent av tov pantem 

chosgen nak jegenne utánad (magad után) ajtó-bétevén imádkozzál 
te atyádnak. 6, 6. 

(pantem fedek, pantel, pdntil fedél). 
pa£e köszöntés, csók. os kvalne tunan cuvtpace varán latem: 

joma; ta kvalne jejmfi 's házba bementetekkor köszöntést tegyetek 
mondván: jó e' háznak legyen. 10, 12. - pojrechs, pace ölen uram, 
üdvözlégy. 26, 49. 

pacd csókol, üdvözöl, chonme ampacelilem, ton tenanki, tavamé 
vajelan a' kit én megcsókolok, az az, azt vigyétek. 26, 48. 

(pas üdv; suú pasa v. suríing pasa boldog üdv, boldogság), 

p a c huny. ríogrimes ta elemcholesd sím i palel vane chontlat, 
i tank samanel pacanel megkeményedett ez emberek szive, 's fülel 
nagyot (erősen) hallanak, 's szemeiket hunyják. 13, 15. 

p a s fény, világosság, aku tocho paste nan pasán atem elpalt 
így fényljék a' ti világtok az emberek előtt. 

pasen fényes, pase?iag fényessé, világossá, pas rioulne oli sam, 
i tont chun vag samen pasen, ríoulen pel hcho pasenag jejmti világos
sága a' testnek a' szem, 's tehát ha te szemed világos, tested is mind 
világossá lesz. 6, 22. 
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pasen ma 1) világos föld, ég; ellentéte Semel ma fekete föld, 
a' föld, vagy jól ma al-föld. 

2) örök élet. i menget titet inra muctachtuchv, os s"aret inra olp 
pasen mane 's mennek ezek örök kinozni (kínra), de az igazak az 
örökkévaló fényes életbe. 25, 46. 

pást fénylik, pásti kvalt olep savetne fénylik a' házban levő 
sokaknak. 5, 15. — choloch unlep charet jejpes mat chotsanel jani 
pasme i unlep charetne aceleu mat pastes pas a' nép, sötét helyen 
ülők, láttak nagy világosságot, és homályos helyen ülőknek fény
lett világosság. 4, 16. 

(pas} pos fény). 
p a s e n asztal ] jalpen pasen szent szék ', jur pasen oltár. — inra 

mo$ ul nultan, at aulel, ion mos tan toremne jalpen pasen soha ne es
küdjetek, nem az égre, mert az istennek szent széke. 5, 34. — chun 
unti elemclioles püv tak sujp jalpen pasenetat, untine i nan kitkujplov 
jalpen pasent midőn ül az ember íija a' maga híres szent székében, 
ülni fogtok tik is tizenkét szent széken. 19, 28. — i cholitesan va~ 
telap chumet yasenetme i kapter pertepet unlep jejvetme '& felfordítá a' 
kereskedő emberek asztalait 's a' galamb-árusok ülő fáit. 21, 12. 
— chun clwn nulti jur pasenel, ton atinar ha ki esküszik az oltárra, 
az semmi. 23, 18. — nar jani, jur amne jur pasen f mi nagyobb, az 
áldozat-e vagy az oltár? 23, 19. 

(pasen asztal). 
pas erő, tehetség? 
pastal gyenge, fogyatkozó. Hl vagen, os noul pastal a' lélek 

erős, de &! test erőtelen. 26, 41. — tetal taretachv am at <hurganem, 
iítobi l'oncht pástul ul jejmtet étlen elereszteni én nem akarom őket, 
hogy az úton erőtlenek ne legyenek (el ne fogyatkozzanak). 15,32. 
— pastal char gutaütött ember, tatiloveset tav pochane pastal charet 
hozatának ő hozzá a' gutaütöttek. 4, 24. 

(pasem hajtok ?) 
pares ? — pares varp vámszedő, pareí varpet pel aku tocho 

varat a' vámszedők is így tesznek. 5, 46. 
(paris nyereség, tör. haris t) 
pari vissza, viszont. Isus lavts tavane pari: taretalen Jézus 

monda neki viszont: bocsáss engem. 3, 15. — pari at latemti, at 
cisgcmi ellene nem szól, nem versenyg, nem kiált. 12, 19. — pari 
numelmatem misan vat manet arkepetm i mir jani charetne vissza-
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gondolkozván (megbánván) odaadá a' liaimiucz pénzt a' főpapok
nak és a' nép nagyainak. 27, 3. — pari jochtem vinilem am charem 
argetatel visszajővén venném az enyimet nyereséggel. 25, 27. — 
nar mos nag atinar pari at latan f miért te semmit ellene nem 
szólni? 26, 62. 

(par, per meg, vissza). 
p a r k é t ráz. ton usnel ele parketan lajlne chanem poresme 

annak a' városnak rázzátok le a' lábra ragadt port. 10, 14. 
(piirgeltém rázok; sun kot pargeltem a' szánt lerázom (a'havat 

lerázom a' szánról). 
p a t fazék — put ? pat ane tál. majalen amnane pat anane 

punem perne punep Joan pankme add nekem tálra tett fejét a' ke
resztelő Jánosnak. 14, 8. — i tatsanel tav panka pat ane tarmelt 's 
hozák ő fejét egy tálon. 14, 11. — am jortelem pat anane katd ma-
gintam char, ton anem migtd én velem a' tálba kezét mártó ember, 
az árul el engem. 26, 23. 

(pot fazék). 
pat lesz, esik. chun cach attal páti ha a' só ízetlen lesz. 5, 13. 

— ton mos isto kaspelag char jolchag páti, 08 jolchag olp char non-
ckal'pati azért a magasztalódó alább esik, (aláztatik) 's az alább 
való ember feljebb valóvá lesz. 23, 12. — i nag, Kapemaum, kait-
katem aid mos, paigen jol naerlachne 's te Kapemaum, emelkedett 
az égig, leesel az al-országba (pokolba). 11, 23. — tit mos patine 
tarviten sütne azért estek terhes ítéletbe. 23, 14. — i patem pank 
clwtelieset tavane 's leesvén fejet hajtanak neki. 2, 11. 

patne char (valakire) eső dolog, örökség, alilov tavamé, ivige-
nov tavane patne charet öljük meg őt, 's vegyük a' neki eső holmit 
(örökségét). 21, 38. 

sansi páti térdre esik, 
chomi páti arczra esik. 
samne páti szembe esik, születik. Maria, chotcharnel samne 

pates Isus laveltane Kristos Mária, kitől született Jézus, mondatott 
Krisztusnak. 1, 16. 

sam páti a' szem becsukódik, tank samand patsanel, istobi ul 
vjanel samel szemeik becsukódtak, hogy ne lássanak szemmel. 13,15. 

kit chalne páti két közzé esik, kételködik. i tavamé chontem 
choSgemeset tavane; os to charet kit chalnepatset 's őt találván imá-
dák őtet; de némelyek kételkedének, 28, 17. 
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patem esés. ton kval pates, i tav patem öles jani a' ház aláesett, 
és ő esése volt nagy. 7, 27. 

patti, pattuchv ejteni, chun nan saranme nonchal' at pattilan ha 
a' ti igazságtokat feljebb nem ejtitek (nem emelitek). — os kümen 
nonchal'pattat de annál feljebb ejtenek, annál nagyobbat kiáltanak. 
27, 24. — toncuvt Juda tavamé mim chontesta, isto polane pattoves 
akkor Júdás, az öt áruló, látá, hogy bajba ejtetett. 27, 3. 

(patem leszek, esem). 

p á l e n szabad, semel ma naeret chonnel viget josech amne 
attech f tank püvetnel amne mot charetnel ? Petr lati tavane : mot cha-
retnel. Isus laves tavane: i ton mos püvet pálen e' föld fejedelmei 
kitől vesznek adót avagy vámot ? magok fiaitól vagy másoktól V 
Péter monda neki: másoktól. Jézus monda neki: 's azért a' fiak 
szabad(-ok). 17, 25. 26. — chotsan mot charetme vatelane mat palen 
tuncat talála másokat a' vásárhelyen szabadon állókat. 20, 3. 

p á í e vég. permep cliar patane jalti a' megálló végig (a' végig 
megálló) üdvözül. 10, 22. — os patet mos permep char jalti de a' 
végéig megmaradó üdvözül. 24, 13. 

patet végett? vajlen tav chaúcesta, isto misan el tavamé usmanel 
patet mert tudta, hogy odadták őtet irígységok végett, miatt. 27,18. 
— am an sav muctachtsem ulmem p>atet tav mos én már sokat szen
vedtem álmomban ő miatta. 24, 19. 

ulem patet álomban, lavveset ulem patet atjonkuchv írod pocimé 
megintetének álomban nem fordulni Heródeshez. 2, 12. 

(pdt vég). 
pátn ice (or.) nagypéntek, pátnice mot chotelt achtkatset arke-

pet pénteken más napon egybe gyüleközének a' főpapok. 27, 62. 
p e l is. am pel jejgem pank chuteltuchv tavane én is megyek 

fejet hajtani neki. 2, 8. — vatá jochti torem tat kavetnel pel püvet 
pel'lachv Avraamne hatalma van istennek a' kövekből is fiakat 
támasztani Ábrahámnak. 3, 9. — nak pankentel pel xd úidlen ma
gad fejére se esküdjél. 5,36. —• i pares varpet pel akn tocho varat 
a' vámszedők is ugyan úgy tesznek. 5, 46. —• vajlen chot oli jomas-
lachan} nan simán pel tov meni mert a' hol van jószágtok, szívetek 
is oda megyén. 6, 21. — Izrailt pel ticuv agtne as am at chottem 
Izraelben is annyi hitet én nem találtam. 8, 10. — pelemtam camme 
at iitelalganel tavamé ane jolpcdne, aku ton pel pvte tarmelne íneg-
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gyújtott gyertyát nem ültetik azt csésze alá, igazán (hanem) fa
zékra (mécsre). 5, 15. 

atipel nem is. ton elpalt atipel tin olmiesi akvané az előtt nem 
is éltek, voltak, együtt. 1, 18. 

(pel is, t'i-pel ez is). 
p e l e m t fut, gyújt, toncuvt kvaleset ton at socho, i pelemtesanel 

tank putanel akkor kelének az öt mind, 'a meggyujták ő mécseiket. 
25, 7. — pelemtam ponlame at charitita a' meggyújtott gyertyabelet 
nem oltja el. 12, 20. 

(pelém fülök, pelemtém futok, gyújtok). 
pei lachV támasztani, vafa jocliti torem töt kavetnel pel püvet 

pd'lachv Avraamne hatalma van istennek a' kövekből is fiakat 
támasztani Ábrahámnak. 3, 9. 

pel't változtat, ront. font clion pel'ti akii l'ach ta latelpetnel 
tehát a' ki elváltoztat egy szót a' parancsolatokból. 5, 19. — os nan 
nar mos pel'tilan torem lavem asme nank tasteran kasel de tik miért 
változtatjátok isten rendeletét ti hagyománytok kedveért? 15, 3. 

pel'tacht változik, eljegyeztetik, i pel'tachtes tan eltapalanelt 
's elváltozék ü előttök. 17, 2. — vl tustan chumle vitmelapet, vajlen 
tan tank choraneltel pel pel'tachtat ne szomorkodjatok mint a 'kép
mutatók, mert ők a' képeiket is elváltoztatják. 6, 16. — aul i semel 
ma pel'tachti, os am lachem at pel'tachti ég és föld elváltozik (múlik), 
de az én beszédem nem változik. 24, 35. — told pel'tacJitemat jej-
palt tav cuki a Maria Josif jot azután anyja Máriának Józseffel való 
eljegyzése (elváltozása) után. 1, 18. 

p e é e t (or.) pecsét, tan méneset i pecetet punset kar tarmel.ne, 
ttistspt chomel pocimé urpet ők ménének 's pecséteket tevének a' 
kőre, állatának a' sír mellé őröket. 27, 66. 

pes öreg, régi, kopott, nar mos nag cliaixclachiepan peXtat pes 
tasteret? minek te tanítványaid változtatják meg a' régi hagyomá
nyokat? 15, 2. — pes inas ne char ó ruha. 9, 16. — at puntlalve akit 
tocho jcilpel oroch pes terimne nem öntetik azonképen uj bor régi 
edénybe. 9, 17. 

(pes hajdani). 
p e s e t (fes-) old. aku ton kant chontine negem oslicame i tavjorte-

latpiiva; ele pesetámtatelan am pochemne ugyan a'téren találtok egy 
kötött szamarat '» ő vele fiját; eloldván hozzátok én hozzám. 21, 2. 

(pásém és pesém feslein ; pesetém fejtek j pasmetém fejtek). 
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per ferde, rossz, nag anem kujtilen per a§ne, ton mos isto nag 
numsan ati ton, nar torem, char, os nar elemcholes char te engem 
kisértesz rossz dologra, mert te gondolod nem azt, mi istené, hanem 
a' mi emberé. 16, 23. 

(per, pdr vissza, meg). 

p e r e k t perel, törvénykezik, ilurep chame perektachv nag 
joten i vichv nagnanel kvartme, majalen tavane i chul'en a' veled pe
relni 's tőled az ünget elvenni akarónak add felső ruhádat is. 5, 40. 

(perektém forgatok). 
peri választ, tit am p'úoem, chotcharme am perieslem ez én 

fiam, a' kit én megválasztottam. 12, 18. 
periam választott, vovem char sav, osperiam char morcé a'meg

hívott sok, de a' választott kevés. 20, 16. 22, 14. 
(periem választok; periaui választafik). 
peri t kisért, csal. ulperitalen nakpojrechstorcmm nekisértsd 

te uradat istenedet. 4, 6. — írod kacdam, isto tavperitoves volchetne, 
sak oces Heródes látván, hogy megcsalatott a' bölcsek által, nag}^on 
megharagvék. 2, 16. 

perne kereszt, vajalen nak pernen i jomen am jortelem vedd 
magad keresztjét 's jöjj én velem. 16, 24. — chon at vigta talc per-
netame i at meni jejtempcdemt, ton at choj amnane tx' ki nem veszi 
maga keresztjét 's nem megyén utánam, az nem méltó reám. 10,38' 

perne puni keresztet tesz, keresztel; perne punep keresztelő. 
ton chotelet jochtes Joan perne punep % najtechli Judeskoj char mnt 
a' napok(ban) jőve János keresztelő, 's prédikál a' júdeai pusztá
ban. 3, 1. 

• pernél punuchv keresztelni, pernél puneltacJduchv keresztel-
ködni. tav nanen covleti pernél punuchv j'dlpen lilel i tautel az benne
teket fog megkeresztelni szent lélekkel és tűzzel. 3, 11. — amnane 
Jcarech pernél puneltachtuchv nagnanel nekem kell megkeresztel köd-
nöm tőled. 3, 14. 

perne punep keresztelő, numsand isto tav laves tanane Joan 
perne punepme gondolák, hogy beszéllett neki János keresztülőről. 
17, 13. 

(perne kereszt). 
pers köt. alpel at persestdke ton vagen charme előbb ha meg 

nem kötötte az erős embert. 12, 29. 
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persam kötvén, i persam tavamé tatsanel u§ urp pank Pontiskoj 
Pilat pochane 's kötözvén ők vivék a' város őrző fejéhez, Pontius 
Pilátushoz. 27, 2. 

persapt köt. aku nnat chalt Írod Joanme vim persaptesta egyszer 
Heródes Jánost megfogván, megbilincselé. 14, 3. 

pert , pertuchv árulni, ton naer laves tavamé pertuchv az úr 
parancsolá Őt eladni. 18, 25. — nar michv úurine amnane, am per-
tilem tavamé mit akartok adni nekem, én elárulom öt. 26, 15. — 
tocJio mos ta vaj jani tinel ele pertnove, os ton ochce jormitne urtnove 
úgy az olaj nagy árért eladatnék 's a' pénz a' szegényeknek osztat
nék ki. 26, 9. 

pertep árus. Isus torem kvalne tum kvane sirsan socho pertepet 
i jovtepet torem kvalt Jézus az isten házába bemenvén kihajtá mind 
az árulókat és vevőket. 21, 12. 

pertacht árultatik. erén kit canes pertachta aku assari mos? 
nemde két veréb árultatik egy asszerért ? 10, 29. 

(peritém fordítok, pertém cserélek). 
perm szenved, tür. chun mos nan jortélan ölem ? chun mos 

permam nananel meddig vagyok véletek? meddig tűrjelek ? 17, 17. 
— chon vata jochti permelachv, ton permé kinek ereje van kiállani, 
az állja. 19, 12. — tav visan man agmenov i permelesan tanme ő el
vévé mi betegségeinket 's szenvedé azokat. 8, 17. 

permep tűrő, megálló, permep char patane jalti a' végéig meg
álló, tűrő, üdvözül. 10, 22. 

perméi, permelachv engedni, tűrni, sochen char vata at jochti 
permelachv titme, os tonet, chotcharetne majves mindenkinek nem jut 
ereje kiállani azt, hanem azoknak, kiknek adatott. 19, 11. — tav 
visan man agmenov i permelesan tanme ö elvévé mi betegségeinket 
és elszenvedé azokat. 8, 17. 

P e t r Péter. Simon, laveltem Petr Simon, nevezett Péternek. 
4 ,18. — Os hitkujplov ketem namanel olitocho: elöl char Simon 
namtam Petrag 's a' tizenkét küldött neve szerint így van: első 
Simon, nevezett Péternek. 10, 2. 

p i k t o v e tünemény, chanctachtepet tavamé chontem sarismant 
jomnat, pilileset i látat: tit piktove ! a' tanítványok őt látván a' ten
geren jövőt, ijedezének ;s mondának : ez tünemény! 14, 26. 

pi l fél. Josif, püv Davidne, vl pilen vichv nak vanten Mariamé 
József, Dávid fija, ne félj venni te feleségedet Máriát. 1, 20. 
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pilil ijedez, agttal, nar mos pililesen hitetlen, miért ijedeztél ? 
14 ,31. 

pilm ijed. votme nograg kacelam pilmes a' szelet erősnek lát
ván megijede. 14, 30. — pilmam cisgelteset megijedvén felkiáltanak. 
14, 26. — narne pilmesan minek ijedtetek meg. 8, 26. — pilmam 
menésem i tujteslem nag talanten mane félvén mentem és elrejtöttem 
talentumodat földbe. 25, 25. 

{pelém, pilém félek). 
piöel , picelachv böjtölni; lásd pis böjt. os chun piceline, ul 

tustan chumle vitmelapet, vajlen tan tank choraneltel pel pel'tachtat, 
istobi sunstachtuchv cholesetne picelat ha böjtöltök, ne szomorkodjatok 
mint a' képmutatók, mert azoknak képei is elváltoznak, hogy lát
tassanak az emberek által böjtölőknek. 6, 16. — nar mos man i 
Farisejt íav pícelov, os nag chanctachtepan at picelat miért mi és a' 
farizeusok sokat böjtölünk, 's a' te tanítványaid nem böjtölnek. 
9, 14. — os nag picelanen mant panken sartalen i nolsamen lovtalen 
de te böjtölésedkor fejedet kend meg, 's arczodat mosd meg. 6, 17. 
— i piceles nilmen choiel i nilmen jej és böjtöle negyven nap és negy
ven éjjel. 4, 2. 

picelap böjtölő, istobi cholesetne ul chaúcinkven picelapi hogy 
az emberek által ne tudassál böjtölőnek. 6, 18. 

picén test. i chomelet puschteset, i sav picén jole cholem charet-
nel kvales a' sírok megnyilának 's sok teste az elhalt embereknek 
felkele. 27, 52. 

pis fészek, ochseret oncat vonchesel, i tiylesap ujchulet piset 
a' rókák bírnak gödröket, és a' szárnyas vadak fészkeket. 8, 20. 

(pit fészek). 
pis fél, szer. i sochen char, chun chuXteptian kvaletme, amne 

kacan . . . namem mos, jonchtove sat pisel i inra lilme chontiíd min
den ember, ki elhagyja házait vagy öccseit . . . nevemben, megfor
dul neki százszor, és az örök életet leli. 19, 29. 

(pis, pis szál; dk pis egy szál, egész; dk pis saki egy szál 
ruha). 

pís , 1. pic böjt. os td tochem ketchti sochen pisel i chosgene asel 
de e' fajta kihajtatik minden böjtöléssel és imádsággal. 17, 21. 

p i s c h e m fúj. ipischemeset votet, i tareleset kalen ton kvalne 
's, fúltak a' szelek 's rohantak igenest a' háznak. 7, 25. 
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pi t ém ajak. i tav pussa tak pitma covletes chaúctachv tanme 
s ő megnyitá két ajakát (száját), kezdé tanítani őket. 5, 2. 

piment fegyez, int; parancsol, i puschteset Un samanel; i nog-
res pimentesan tinme Isus: sunsan ati chonne chancinkve tii as 's meg-
nyilának a' kettőnek szemei, 's erősen megfenyegeté őket Jézus: 
lássátok, senki által ne tudassék meg e' dolog. 9, 30. -— Ta kitkujp-
lov ketsan Isus i pimentesan tanme e' tizenkettőt elküldé Jézus 's 
meghagyá nekik. 10, 5. — vajlen torem elnen, pimentam laves mert 
isten előbb parancsolván mond. 15, 4. 

pimetpe parancs, chaúc.tap, zakont chot pimetpe janinuvf tanító, 
a' törvényben melly parancs legnagyobb? 22, 36. — tite kit pimetpe 
keurt tunci zakón i najtet eme' két parancsban állanak a' törvény és 
a' próféták. 22, 40. 

poj gazdag, poj chum gazdag ember, sak va tuchvpojne aul 
naerlachne nagyon erős bémennni gazdag embernek a' mennyor
szágba. 19, 23. — chun jole jejnkes, jochtes aku poj chum Arimafejnél 
.midőn elsötétedett, jőve egy gazdag ember Arimathiából. 27, 57 

pojlach gazdagság, la Fach cholem ion chum tustem ele menés, ton 
mos isto onces jani pojlach e' beszédet hallván az ember, szomor
kodva elmene, mert vala nagy gazdagsága. 19, 22. — tank pojla-
chanel punsem naremtesanel sajt magok kincseit kinyitván adának 
ajándékokat. 2, 11. 

(poj, pocj gazdagság). 
pojer (or.) úr. chus jani ati tak pojeretanel a szolga nem na

gyobb az uránál. 10, 24. — tav öles chumle tav pojera ő volt mint 
ő ura. 10, 25. 

pojrechs úr. l'alptan l'onch pojrechsm, varán l'onch tavane ké
szítsetek utat az úrnak, csináljatok utat neki. 3, 2. — Dávid lavitei 
tavamé pojrechsag Dávid nevezi öt úrnak. 22, 45. 

pojl, paul falu, pojlet falvak, i multesan Isus socho usetme i 
pojletme és megjárá Jézus mind a' városokat és falvakat. 9, 35. — 
tareteden mirme, istobi tan méneset pojletne eresszd el a' népet, hogy 
menjenek a' falvakba. 14, 15. 

pojrem (tör. bajram) ünnep, os latset: ati pel pojrem cuvt, 
istobi ul jejmte sivtlach mir keurt de mondák : csak nem ünnepen, 
hogy ne legyen zendülés a' nép közt. 26, 5. 

pojte pof, pofa. toncuot scd'geseinel teiv nol-sama i vochsanel 
tavamé votmast, os to charet pojtanel junitam latset akkor megköpék 
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arczképét '& megüték arczul, némellyek meg pofon csapván mon
dának. 26, 67. 

(fujt pof, pofa). 
pOCh oldal ; pochne hoz ; pochem, pochen, pochd oldalom stb. 

pochemne hozzám, lavveset ulem pdtet, at jonkuchv írod pochne meg-
intetének álomben nem fordulni Heródeshoz. 2, 12. — toncuvt socho 
Jordán kitpalt olep charet kvaleset tav pochane akkor mind Jo rdán 
környékén lévők kimenőnek ő hozzá. 3, 5. — nag jejsen am po
chemne te jöttél én hozzám. 3, 14. 

(poag, pog oldal). 
p o l c baj. toncuvt Juda, tavamé mim, chontestd, isto polane 

paPoves akkor Júdás , az öt eladó, látá, hogy bajba ejtetett. 27, 3. 
— os chun titme chotestd us urp, man jolentilov tavamé, i nanen po-
lanel ojtilov "s ha ezt meghallotta a város-őrzö, mi megkérjük őt, 
's benneket kimentünk a bajból. 28, 14. 

polen bajos, fogoly. Os pascha pojrem kasel us urp inra mos 
taretales aku polen charme ,* toncuvt öles aku polen char laveltane Va-
ravva 's a' pascha-ünnep kedviért a' városőrző mindenkor elbocsá
tott egy foglyot; akkor vala egy fogoly, neveztetett Barabásnak. 
27, 15. 16. 

p o l fagy, hül. i Tnl' savmand jejpalt sav choles erp poli s a' 
rossznak megsokasodása után sok embernek szeretete meghűl' 
24, 12. 

(pol'i fagy). 
p o l e c h s saru, csizma, jejentap am jejmpalt amnanel nogre, 

am at tájam tavane polechs almentuchv a' jövő én utánam nálamnál 
erősebb, én nem vagyok méltó neki a' sarut emelni. 3, 11 . 

(pol'oks, pol'ahs csizma). 
p o l e c h nyál. i polchel sal'gesanel tavamé 's nyállal megköpék 

őtet. 27, 30. 
(palah nyál). 
p o l l a c h (pojlach?) kincs, jószág, i tank pollachanel punsem 

narcmtesanel tavane sajt, sur'n 's ő kincseiket megnyitván, adának 
neki ajándékot, aranyat . 2, 11 . 

p o n e l fonal-, gyer tyabél ; ponlem, ponleu, pórid, ponlame be
lét, pelemtam po ni ame at charititd a' meggyújtott gyertyabelet nem 
oltja el. 12, 20. 

(ponel kender). 
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pons 
ponsl végez, chun Isus ponslesan ta Tanchet, choloch pakseset 

tav chanctane asetne midőn Jézus elvégezte e' beszédeket, sx nép 
elcsudálkozik vala tanításain. 1, 28. 

(pansém befejeződöm; panstém befejezek, végzek). 
ponst nemz. Avraam ponstesta Isaakme Ábrahám nemzé Izsá

kot. 1, 22. — Salmon ponstesta Voozme Rachavnel Szalmon nemzé 
Boozt Ráhábtól. 1, 5. 

ponstam született, net ponstam charetnel jani atim öles Joan 
perne punepnel a' nök szülöttei közt nagyobb nem volt keresztelő 
Jánosnál. 11, 11. 

ponstap szülő, nemző; mir ponstap békenemző, békítő, sotenet 
mir ponstapet, tan torem piivttel lavektat boldogok a' béke nemzőji 
(békéltetők), ők isten fiainak neveztetnek. 5, 9. 

(panstém nemzek). 
poc 
pocetacht akaszkodik. i manetet rastem torem kvalt kvane kva-

les, i ménem pocetachtes 's a' pénzeket elvetvén az isten házában, 
kimenvén 's menvén felakaszkodék. 27, 5. 

pOS 1) jel. Ion lat taulat chajer Christet i réten riajtet i varat 
jani poset i amelet, ton mos istohi retachv, tajeske, i periam charetme 
akkor telnek hamis Krisztusok (sok hamis Krisztus lesz), és csaló 
próféták, 's csinálnak nagy jeleket és csudákat, hogy megcsalják, 
ha lehet, a' választottakat is. 24, 24. — toncuvt choltchati elemcholes 
püv posci ault akkor feltűnik az emberfajának jele az égen. 24, 30. 

2) idő. chaúctap lati: am posem vatmes, nag pochent mulilem 
paschame a' tanító mondja: az én időm elközeledik, nálam múlatom 
a' paschát. 26, 18. — pos elpalt jejsen muctachv minmen idő előtt jöt
tél kínozni minket. 8, 29. — chon éar i numten lach cholp, chotchar 
tok pojeretane tnstves chnsan nnmpalne, istobi tene charel miglalenkvet 
posetat ki igaz és okos szóballgató (szolga), ki ura által a' szolgáji 
fölé állíttatott, hogy enni valóval láttassanak el idejében. 24, 45. — 
urelane pos ochersom jochtne az aratás ideje a'világvégének jöve
tele. 13, 39. 

(pos idő, jel). 
poser (tör.) vásár, tav jormant vis charet, chotcharet posert 

vnlenanel ujl vovat tank jurlanet ö gyermekek gyanánt, kik vásáron 
ülvén hijják társaikat. 11, 16. 
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pOB csúfol ? chun nartelam possanel tavamé, anchvsesanel semel 
masname 's midőn . . . megcsúfolták ötét, levetkőztetek fekete ru
háját. 27, 31. 

posil hajt. nag namentel erén asrajtme ele posilesenov te neved
dé] nemde az ördögöket elhajtottuk ? 1, 22. 

(pasém, posém hajtok ; pasilém hajtogatok). 
pOSCh ? — i chun tavamé retel poschesanel arkepét i mir pari

két, tan pari atinar at lates 's midőn öt hamisan vádolták a' főpa
pok és nép fejei, ő viszont semmit nem szóla, 27, 12. 

p o s t l a c h v eltörleni; elrontani, felforgatni. VI numsan, isto 
am jejsem poStlachv zakón amne najtet; am postlachv at jejsem, os 
varuchv ne gondoljátok, hogy én jöttem elrontani a' törvényt vagy 
a' prófétákat; én rontani nem jöttem, hanem tenni (betölteni). 5,1.7 

por tanúság ? tanú V mantem krech vari nag l'al'ten nag kacen, 
ménen i latkaten nute por cholestal ha bűnt tesz te ellened te öcséd, 
menj 's egyezkedjél tanú-ember nélkül. 18, 15. — tatén jur, nevojp 
lavem olt Mojsei zakont, por charet susne mos hozz áldozatot, a' mily-
lyen parancsolva Mózes törvényében, tanúságok látása miatt. 8, 4. 

pores por. kvane kvalem ton kvalnel amne ton usnel ele par-
ketan lajlne chanem poresme kimenvén abból a' házból vagy város
ból rázzátok le a' lábra ragadt port. 10, 14. 

porichar sípol, poricharesov nan mosan} i nan at jechvsan 
sípoltunk nektek 's ti nem tánczoltatok. 11, 17. 

poricharp sípos, lstis ton pank kvalne jochtes i chontes porichar-
petme Jézus a' főember házába jött és látá a' síposokat. 9, 23. 

p o r g e m trombita, i ketgan tak angelan sujn porgem jot és 
küldi ő angyalait hango3 trombitával. 24, 31. 

(porgi bőg (az iramszarvas). 
port ? porti ratuchv lerontani, vagan amne ati td vartulet ? 

éaris latam nanane, ta charet socho porti ratvet, tocho isto at chuXti 
tit kav tarmelt kav látjátok-e vagy nem e' csinálmányokat ? bizony 
mondom nektek, e' mind lerontatik, úgy hogy nem marad itt kövön 
kő. 24, 2. — tav lates: vamjochti porti ratuchv torem kvalme i chu-
rum chotelt noncho varuchv tavamé ő mondta: hatalmam van leron
tani az egyházat, 's három napon felállatni azt. 26, 61. 

(portentém vízbe merülök, fúlok). 
pod (or.) alatt, chales ton keurt jol torem vit vonche pod tocilo 

ása abban vízgödröt (kutat) a' sajtó alatt. 21, 33. 
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pOtOp (or.) Özönvíz. ion mos chumU potop chotelet cuvt teset, 
ajset aze'rt mint az özönvíz napjaiban ettek ittak. 24, 38. 

pu7 puo, puvucho fogni, 1. puv. \ 
(pitém fogok). 
p u j k t hintetik? tusnagnane Chorazin! tus nagnane Vifsaida! 

chun Tirt i Sidont choltem olchanel nanane choltilalem érhet, tont cho-
caíúuv tan laúciketel maskatem i chul'mel pujktam jochnat toremne jaj 
neked Chorazin, jaj neked Bethsaida! ha Tirusban és Szidonban 
eJőtüníek volna a' nektek föltűnt csudák, tehát azok régen zsákkal 
ruházva 's hamuval behintve jönnének istenhez. 11, 21. 

p u c h nemzetség, chajer puch! chun mos nanjortelan ölem 
rossz nemzetség! meddig leszek ti veletek ! 17, 17. 

(poh fiu ?) 
puchÖ, puchec kéve. achtan elolt takenaket i netán tanme puch-

cag teltnanel kasel gyűjtsétek előbb a' konkolyokat és kössétek azo
kat kévébe elégetés végett. 13, 30. 

piil bogyó, gyümölcs, íige, szőlő, inra mos ul telenkun nag 
pulna soha ne teremjél meg gyümölccsel (soha ne teremjen rajtad 
gyümölcs). 21, 19, — os chun oatmespnrt achtne lat, ketsan tak chu~ 
san vinograd varpet pochenelne vichv tak urlechan 's midőn elközele
dett a' szőlőszedő idő, elküldé szolgájit a' szőlőmívesekhez venni a' 
maga gyümölcseit. 21, 34. 

(pil, pul bqgyó). 
p u n tesz, punucho tenni, punesid tavamé tak varem jcilpel cho-

meldane 's tévé őt a' maga csinálta új koporsójába. 26, 60. — tat-
sanel oslicame püvetatel i punsanel titme tink masnenantel elhozák a' 
szamarat a' ujával (csiluijával) s megrakák azt a' magok (kette
jük) ruhájával. 21, 7. — punalen nak sirien sipeletane tedd kardodat 
a' tokjába. 26} 52. 

pali punucho szélessé tenni, os tank sochen asanel varganel tont, 
istohi sunslachv tankvame mot charetne; pali punganel tank sume-
chanel 's magok minden dolgait azért teszik, hogy mutassák mago
kat más embereknek; szélessé teszik íilakteriumjokat. 23, 5. 

pernél punucho kereszttel megjegyezni, keresztelni, am pernél 
punganem nanen fyitel úultcnkvane kasel én megkeresztellek bennete
ket vízzel a' megtérés végett. 3, 11. 

per ne puliep keresztelő. Joan perne puwp keresztelő János. 
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punecht tevődik; pemel punecht keresztelkedik, kinsan vos 
elolt torem naerlach i tav éar asetme, i td as socho punechti nanane 
keressétek tehát elsőben isten országát, 's e' dolog mind megtevő
dik (adatik) nektek. 6, 33- — i pernél punechteset tavanel s meg-
keresztelködének általa. 3, 6. 

puneltacht tevődik. Joan chon'em sav Farisejt jomentat tav po-
chane pernél puneltachtuchv János látván sok Farizeust jönni ő 
hozzá megkeresztelködni. 3, 7. 

punktachv tevődni, vagan jochti amne ati ajelachv ane, choi-
charme am ajuchv pumtilem, i punktachv pernél, chotcharel am punk-
tam erőd van-e vagy nincs inni azt a' kehelyt, a' mellyet én fogok 
inni, 's tevődni kereszttel, mellyel én tevődöm. 20, 23. 

(pune'm, piném teszek). 

ptins nyit. jotel jochtset i aritam at i latset: pojrechs ! pojrechs ! 
punsen manane utóbb jövének a' többi öt is, 's mondának: uram! 
uram ! nyiss nekünk. 25, 12. — os samanel pali punsem tan ati-
chonme at chotsanel 's szemeiket felnyitván ők senkit nem látának. 
17,8. —• punsilem priccet keurt am tűsem megnyitom példabeszé
dekben számat. 13, 35. —• punsalen manane amelme, nar tepkant 
takenakei nyisd (monddj meg nekünk a példaszót, mi a vetésben 
a' konkoly. 13, 36. 

(punsém nyitok). 

punt l rak. negsat tarviten i ustal chutet i puntlat choles vojnei 
tarmelne kötnek terhes és hordozhatatlan batyut, 's teszik az embe
rek vállaira. 23, 4. 

puntlal rakosgat, öntöget? 
puntlalv öntetik, at puntlalve jdlpel oroch pes teremne nem ön

tetik új bor ó edénybe. 9, 17. 

pilS ép, egész, pus char egészséges ember, nar nan üt pus 
choU l tuncine astal ? mit ti itt egész nap álltok dologtalan V 20, 6. 
— mir pafaes chontem mosen charetme pusi a' nép elcsudálkozék 
látván a' betegeket épnek. 15, 31. 

pusmel gyógyit. pusmelilem meggyógyítom, jejset tav pochane 
torem kval keurt samtalet i lajlpalet, i pusmelesan tanme jövének ő 
hozzá az isten házában vakok és sánták 's ő meggyógyítá őket. 
21, 14. — am jejvem pusmelilem tavamé én megyek (jövök), meg
gyógyítom őt. 8, 7. 
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pusmelacht épen marad meg. ton mos jalpel oroch puntlalve 
jalpel teremne, i pusmelachti i ton i mot char azért új bor töltetik 
új edénybe 's épen marad mind az, mind a' másik (a' bor). 9, 17. 

pusmelapt, pusmelaptuchv gyógyítani, kas chon taj pusmelap
tuchv subotat ha ki(nek) szabad gyógyítani szombaton? 12, 10. — 
toncnvt latves tav paltd samtal i tus-nilemtal char, i puímelaptestd 
tavamé akkor hozaték ő hozzá vak és néma ember, 's ő meggyó-
gyítá azt. 12, 22. 

(pus ép). 

pus 1. puns nyit. i tav pussa tak pitmd 's ő megnyitá maga 
ajkait. 5, 2. 

pusicht nyílik- tonSuvt pusichteset tav numdpalt aulet akkor 
megnyilának ő felette az egek. 3, 16. 

puscht nyílik. puvtan} i puschti nanane kopogjatok, 's megnyit
tatik nektek, t , 7. — pojrechs ! istobi min samenamen puschtesi 
uram! hogy kettőnk (két) szeme megnyiljék. 20, 33. 

pure csűr, purane csűrbe, tav listitd tak artenatd i achtita tak 
puiiatd purane ö tisztítja szérűjét 's gyűjti búzáját csűrbe. 3, 12. 

pur vendégség, lakadalom, jejan pur ajuchv i techv jöjjetek 
a' vendégséget inni és enni. 22, 4. — kétes tak chusan vovuchv vo~ 
vem charet purne küldé ő szolgáit híni a' meghívottakat a' vendég
ségbe. 22, 3. — zenich jochtes i tas charet tusét tav jortelatd purne 
a' vőlegény jött 's a' készek bémenének ő vele a' vendégségbe. 
25, 10. 

pur tene ajne vendégség, lakadalom (vend. evő ivó). 22, 8. 
nvpen pur menyegzői vendégség, vares nupen pur tak pilvd 

kasel csinála menyegzői vendégséget a' maga íija kedveért. 
(puri áldozat). 
pures disznó, ul rastan nank tinen sakan pureset elpalne ne 

vessétek a' tí becses gyöngyeiteket disznók elibe. 7, 6. 
pures ane disznónyáj, chocatnuv ton manel jani pures ane 

urechtes távolabb azon helytől egy nagy disznónyáj őriztetik 
vala. 8, 30. 

pi l te fazék, mécs. pelemtam camme ai utelalganel tavamé ane 
jolpalne, aku ton pel pute tarmelne a' meggyújtott gyertyát nem te
szik azt tál alá, hanem mécsre. 5, 15. — toncnvt jejmti aul naerlach 
aku ton lov a? chotcharet vim tank jejv vaj' putanel kvaleset zenich l'al'ch 

1 
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akkor lesz a' mennyország mintegy tíz leány, kik vévén magok 
fa-olaj mécseiket kelének a' vőlegény ellen. 25, 1. — man putenov 
charilachv jejmtset a' mi mécseink elaludtak. 25, 8. 

put katlan, os pilan tonmel, chotchar lil i úoul teltita onch putt 
de féljetek attól, ki a' lelket és testet elégeti szurok-katlanban. 
10, 28. — ton mos tajtal chusme rastelan onch putne azért a' méltat
lan szolgát vetik szurok-katlanba. 25, 30. 

(put fázok). 
p u t i búza (tör. bogdaj =s búza), achtita tak putiata purane 

gyűjti búzáját csűrbe. 3,12. — rovlcs takenaket putit chalne vete 
konkolyokat a' búzák közzé. 13, 25. 

pupi bálvány ; pupichur kígyó, i chun voveli chul, migta ta
vamé pupichurel 's ha kér halat, ad neki kígyót (megadja őt kígyó
val). 7, 10. 

pupichur tochem kígyó-nemzetség. 
pupine susp bálványra néző, pogány; pupine susp charet Gale-

lej Galileának pogányai. 4, 15. — i pvpine susp charet aku tocho 
varat a' pogányok is úgy tesznek. 5, 47. 

(pupi, pubi, popi báb, bálvány). 
pupt, puptachv tűfokon által menni, kignenuv puptachv jun-

tepne vel'bludne ati pel tuchv pojne torem naerlachne könnyebb be
menni tűbe egy tevének, hogysem bemenni gazdagnak isten orszá
gába. 19, 24. 

(pup a' nyíl rovása ; puptém befűzök). 
p u v , puvuchv fogni. Isus ton lat naremtesta katetame, puvesta 

tavamé, i lati tavane Jézus akkor kinyujtá kezét, megfogá öt és 
mond neki. 14,31. — jormant nan chorochs puvuchv jejsan siri i 
ovle katel mintha tí zsiványt fogni jöttetek volna, kard és dárda
kézzel. 26, 53, — vinograd varpet tav chusan puvem to charme voch-
sanel, os to charme alesanel kavel a' szőlő mívesek ő szolgájit meg
fogván kit megvertek, kit kővel agyon öltek. 21, 35. 

puvkt megfog, tin vatge jomlitesi, puvktesi tav lajlana i chosge-
mesi tavane ők közel lépének (ketten) hozzá, megfogák lábait 's 
imádák őtet. 28, 9. 

puvelt kézbe adni. aul naerlach jorti elemcholesne, chotchar me-
nuchv jejmtes choce Tonchne, vovsan tak chumn i puveltesta tanane tak 
ochce mola a' mennyország hasonlít emberhez, ki menni akart hosszú 
útra 's híva szolgájit 's kézbe adá nekik pénzét. 25, 14. 
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p u v t zörget, puvtan i puschti nanane zörgessetek e's megnyit
tatik nektek. 7, 7. 

pum fű. chun ojtkan pumme torem tocho masti, tóul Mimen na-
nen, agitál charet ? ha a' re't (mező) füvét isten úgy öltözteti, men
nél inkább titeket, hitetlenek ? 6, 30. 

(pom fii). 
p ü m t kezd, fog. os chun pümtine taretachv cholesetne tan kre-

kanel 's ha megfogjátok bocsátani az embereknek ő bűneiket. 6,14. 
— vagan jochti amne ati ajelachv ane, chotcharme am ajuchv pümti-
lem van-e erőtök vagy nincs inni a' csészét, a' mellyet én fo
gok inni. 20, 22. — peme punne alél, chotcharel am punktam, púm 
tine punktachv a' keresztre tevéssel, a' mellyel tevődöm, meg fogtok 
tevÖdni>^0, 23. — piimtes rakuchv elkezdett eső esni. aku ton lat an-
gelet jochvempümtset sluzitluchv tavane egyszeribe az angyalok jővén 
kezdenek szolgálni neki. 4, 11. — sarislatam nanane, chot latacJw 
pümtove tá latelp kassochen car't, i ton, nar tav vares, latove tavamé ari-
lam bizony mondom nektek, a' hol prédikálni kezdetik ez evangeliom 
az egész világon, az is, mit ő tett, hirdetik (ő) továbbá. 26, 13. — 
chun pümtvan rvhjeltacJw ha kezdődtek szidalmazni = ha szidal
maztatni fogtok. 5, 11. — tonmivt michv pümtovan muctachv akkor 
adni fogattok (adatni fogtok) nyomorításra. 24, 9. — erptachv püm-
tem charem, chotchar keurt am simemnel sochen jomas erch én szerel
mesem, kiben szívemnek minden jó akaratja. 12, 18. 

(pumtém fogok). 
p ü v 1) fiu, pvvet fiúk, fiak. chotchar püo Davidne, os Dávid 

pi'tv Avraamne a' ki Dávid fija, fa Dávid Ábrahám fija. 1, 2. — 
torem püvetel lavektat isten fiainak mondatnak. 5, 9. 

a-püv lány-fiú = gyermek, sov tuncpes ton mat, chot öles apiiv 
a' csillag megálla ott, hol a" gyermek volt. 

jegepiivinc atyafi. Isus Galilejskoj saris vatijomentanat ujl chotsa 
kit jegepiivincagme Jézus a' Galileabeli tengerhez menvén, akkor 
talála két atyafit. 4, 18. 

2) az állatfiakról is. chontineo sliccemé i tav jortelat pi'cvd talál
tok szamarat és ő vele fiját. 21, 2. 

sager-piiv tehénfi, borjú, am sager-püvanem i nar am jdnemte-
sem, socho alem ólat én borjaim 's a' mit én felneveltem, mind meg 
van ölve. 22, 4. 

(pi fia), 

% 
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pricce (or.) példabeszéd 
priccetal példabeszéd nélkül, sochen charme lates Isus priccel, 

i priccetal atinar at lates tanane mindent mondott Jézus példabe
széddel, 's példabeszéd nélkül nem mondott semmit nekik. 13, 34. 

blagOslov i t l (or.) áld. blagoslovitlam jomp char pojrechs 
namel áldott a'jövő az úr nevével. 21,9. — blagoslovitlam jomp 
torem namel áldott a' jövő az isten nevével. 23, 39. 

bludnic (or.) parázna asszony, saris latam nana ne} mitaret i 
blvdnicet nan elanpalt tuvet torem, naerlachne bizony mondom nék
tek, a' vámszedők és parázna asszonyok ti előttetek mennek be az 
isten országába. 21, 31. 

V. 
v a erő, hatalom, vam, van, vata, erőm stb. vaov erőnk, vaga

nel erejök. — ton mos nag naerlachen % van i svjn inra olt mert te 
országod és hatalmad és dicsőséged örökké való. 6, 13. — Joan 
perne pvnep choteletnel aú mos rntl naerlach val vikti keresztelő Já
nos napjaitól fogva máig a' mennyország erővel vétetik. 11, 12. — 
pal'el vane chontlat füllel erősen, bajosan hallanak. 13, 15. 

vam jochti erőm van stb. vata, jochti torem ta Ttavetnel pel püvet 
pelíachv Avraamne hatalma van istennek e' kövekből is fiakat tá-
másztam Ábrahámnak. 3, 9. •— atichon vata at jochti slvzitlncJw kit 
nacrne senkinek nincs ereje szolgálni két urnák. 6, 24. — vl pilan 
alpetnel noulan, chotcharet vaganel at jochti lil alucliv ne féljetek a' 
testetek ölöjitöl, kiknek nincs hatalmuk a' lelket megölni. 10, 28 
— nar mos vaov at jochti ketuchv kvane asrajme miért nincs hatal
munk kihajtani az ördögöt? 17, 19. — am tatileslem tavamé nag 
chanctaclitepan pochne, os tan vaganel at jochtes tavamé jdlteptachv 
én elvittem öt te tanítványaidhoz, de nem volt erejök őt gyógyí
tani. 17, 16. 

va jochttal lehetetlen, atinar at jejmtinanane vajochftal semmi 
sem lehetetlen nektek. 17, 20. 

va oncvchv tudni, bírni, poset maretnel chancuchv va at oncine 
az idők jeleit nem tudhatjátok. 16, 3. 
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vagen erős, hatalmas, lil vagen, os •fial pastal a' lélek erős, de 
a' test gyenge. 

(vau erő). 
v a j vaj, zsir 5 ír. 
jejv-vaj fazsír, olaj; jejv-vaj put olaj-mécs, lámpás, vim tank 

jejvvaj putanel kvaleset zeniek l'al't vévén olajmécseiket ménének a' 
vőlegény eleibe. 25, 1. — tocho mos td vaj jani tinel pertnove úgy 
ez ír nagy árért adatnék el. 26, 9. 

v a j é n végy, vajalen vedd, vaján vegyetek, lásd vi, vickv vinni, 
venni, kvalen, vajalen apüvme i iont cukvd kelj föl, 's vegyed a' gyer
meket és ő anyját. 2, 13. — ele vajelan tavanel talantme vegyétek 
el tőle a' talentumot. 25, 28. 

(vajén vigy, vim viszek). 
v a g , vaj lát, tud. vagan amne ati td vartulet látjátok avagy 

nem e' csinálmányokat ? 24, 2. — nar choline i vaine a' mit hallo
tok és láttok. — ault olep jegén vájta tulmechag a' mennyben lévő 
atyád látja titokban. 6, 14. — paTel cholilan i at ckaslilan, i samel 
sunsine i at vajlan füllel hallotok és nem értitek, szemmel néztök 
és nem látjátok. 13, 14. — tan um at vaganel ők látván nem lát
ják. — at vajlan anem tigil montel ton mos chun lavine nem láttok 
engem ettől fogva addig, mikor mondjátok. 23, 39. — at vaganel 
acelme nem látják a' halált. 

vajlen (tudod, latod) mert. vajlen úajt chansi tocko mert a' 
próféta ír így, 2, 5. — vajlen vovem char sav, os periam char morcé 
mert a' meghívott sok, de a" választott kevés. 20, 16. 

(vauém tudok, látok). 
v a c h n i t gúnyol, aku tocho i arkepet, nepekenet i mir panket 

vachnitam latset azonképen a' főpapok is, Írástudók és a' nép fejei 
gúnyolván mondának. 27, 41. — i tav eltapalt sans totemtam vack-
nitesanel tavamé 's ő előtte térdet hajtván gúnyolák őtet. 27, 29. — 
aku ton chojtel i chorochsi tav jortelat pernane vonckem ckari tavamé 
vachnitesten azonképen a' kv>. lator is, a' vele keresztre vert két 
ember, őt gúnyolá. 27, 44. 

v a n c a c h t pihen, alszik, nan aku tocho kujne i vancachtine 
ti mindég feküsztök és alusztok! 26} 45. 

v a u t feleség, nő. vl pilen vichv nak vanten Mariamé ne félj 
venni te feleségedet, Máriát. 1, 20. — chon vanti vigtd kvalektam 



SZÓTÁR. 177 

charme, ton chajerli a ki feleségül veszi az elválasztottál, az paráz
nálkodik. 5, 32. 

naer vant fejedelemasszony, chotel pal naer vant tuncpi sut 
elpalt ta puch jot a' dél fejedelemasszonya törvény előtt áll e' nem
zetséggel. 12, 42. 

(voant asszony, nő). 
v a n t e m l (vant = vez-) vezet, os chun íamtal vantemlitii sam-

talme, toncuvt aku jot pata vonchane és midőn vak vezet vakot, 
akkor együtt esnek a' gödörbe. 15, 14. 

(vantém viszek, vezetek). 
v a r , varuchv tenni, csinálni, kivcem vlemnel Josif vares tocho 

felserkenvén álomból József tőn így. 1, 24. — tocho varsánké, jejm-
tine püvi ault olep jegenne így ha tettetek, lesztek fiaivá a' meimy-
ben lévő atyátoknak. — am postlachv at jejsem, os varuchv én bon
tani nem jöttem, hanem tenni. 5, 17. — jejan am jejmpalt, am var
gám ninen alislachv elemcholeset jöjjetek én utánam, én teszlek ben
neteket halászni embereket. 4, 19. 

jole varem tagadok, ton jole varetesta Sochen char elpalt ő elta-
gadá mindenki előtt. 26, 70. 

noncho varem fölépítek, vam jochti churum chotelt noncho va
ruchv tavamé erőm van három napon felépíteni azt. 26, 61. 

varne tevő, csináló; sut varne itélő, sut varne ma Ítélőszék. 
chun tav unles sut varne matat, tav neta kétes tavane latuehv midőn 
ő ül vala az itélőszéken ő neje külde neki hírt. 27, 19. 

varp csináló, tevő; jomas varp char jóltevő ; oslem varp bün-
tevő, bűnös. — mistá tavamé, vinograd varpetne 's adá azt a' szőlő
míveseknek. 22, 33. 

varem csinált, csinálva, éaris latam nanane, at varsán ta viS 
charetnel aku materne, ton amnane at vareman cuvt bizony mondom 
nektek, nem tettétek e' kis emberek egyikének is akkor, ha nekem 
nem tettétek. 25, 45. 

varkt tevődik, ton mos chon viSi varkti ta eií apüv chojtel, ton 
i janh'tuv avl naerlacht azért, ki kissé tevődik e' kis gyermekképen, 
az nagyobb is a' mennyországban. 18, 4. — ton mos amelet varktat 
tavanel azért csudák tétetnek általok. 

vártul csinálmány, vatge jomesct tav pochane chanctachtepan, 
istobi Sunstachv tavane torem kval vártul. Os Isus laves tavane : vagan 
amne ati ta varfuletf közel jövének ő hozzá tanítványai, hogy mu-

SYELVTUD, KÖZLEMÉNítK. JX, 1 2 
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tatna nekik az egyház csinálmányai (épületét). 'S Jézus monda 
nekik : látjátok avagy nem e' csinálmányokat? 24, 1. 2. 

variál osinálgat. chósgenen cvvt Sav ni satechten, chvmle pvpine 
héíp charet varlalget imádkozásodkor sokat ne imádkozzál, mint a' 
bálványozok szoktak tenni. 6, 7. 

(voarém teszek, csinálok). 
varia üldözés, chun jejmti l'vs i varis l'ach mos, jerte telili 

midőn lesz nyomorúság és üldözés az evangéliumért, hamar meg
botránkozik. 13, 21. 

v a t harmincz. nar michv úurine amnane, ampertilem tavamé f 
Tan lavset tavane: vat manet mit akartok nekem adni, én elárulom 
őt? Ok mondák néki: harmincz pénzt. 26, 15. 

{yuat, vát harmincz). 
v a t 1) szél, part; vat'd partja, i Tonch vati chontem aku smokovi-

came vatge jomes tov 's az út szélén találván egy figefát közel mene 
oda. 21, 19. — kvalnel kvane kvalem ton chotelt Isvs untes saris va-
tane. Os mir socho tunces saru vatat a' házból kikelvén az nap Jézus 
leüle a' tenger partjára. \S a nép mind áll vala a' tenger partján. 
13, 1. 2. — covletes olvcliv saris vata Kapernaum ust kezde lakni a' 
tenger partján Kapernaum városban. 4, 13. 

{yáta part, szél). 
vat 2) közel való ; 
vatge közel. Joan tav vatge jochnat elpalt lates János ő közel 

jötte előtt monda. 3,14. — vatge tuncelmantem tav pochane asraj 
laves közel lépvén ő hozzája az ördög monda. 4, 3. 

vatgen közel, mint ratgen tüstént, vatgen avpochet közel (van) 
az ajtónál. 24, 33. 

vat-chal néha. akilimlalen am püvem} tav jalpel jonchep pank 
oschti asraji i tarvüenis muctachti, tot rastelachti fautneivaíchal vitne 
könyörülj én fiamon, az újhold fején (elején) bíratik az ördög által, 
's nagyon kínoztatik, néha vettetik tűzbe 's néha vízbe. 17, 15. 

vati közeli, közelvaló. vati choles és vat' choles proximus, der 
nachste, felebarát. — erptm nak jegén cukven} i erpten vati cholesen 
chvmle nakven szeresd te atyádat anyádat, 's szeresd felebarátodat 
mint tenmagadat. 19, 19. — ereptalen nak vat cholesen szeresd te 
felebarátodat. 5, 43. — Oalilejskoj saris vati jomentanat a' Galilea-
beli tengerhez mentében. 4, 18. — tem choles öles at soter vati az 
evett ember (a' ki ett) volt ötezer mintegy. 14, 21. — os tem chiles 
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öles at íoter vati, nefnel is vis charetnel targe 's az evett ember volt 
öt ezer közel, a' nőkön és kicsinyeken kivül. 14, 21. 

vatem közeledik, nvltan, ton mos isto vatmes avl naerlach tér
jetek meg; mert elközeledett a' mennyország. 3, 2. — nvltan, ton 
mos vatemes aid naerlach térjetek meg stb. 4, 17. 

vatmant közelít, kvalan, menov ! vatmanti anem mip keljetek, 
menjünk! elközelít a' ki engem elad. 26, 46. 

{yát rövid). 

v a t szed, 
vatel szedeget, kereskedik ; 
vatelane kereskedő, vatelane ma kereskedő hely, vásár. % kvane 

kvalem clwrmit cas chant chotsan mot charetrne vatelane mat palen 
tuncat 's kimenvén harmad óra tájban talála másokat a' vásáron 
szabadon állókat. 20, 3. 

vatelap kereskedő, vatelap chum kereskedő ember, cholitesan 
vatelap chumet pasenetme felfordítá a' kereskedő emberek asztalait. 
21, 12. 

(yátém szedek ; váta-kum kereskedő). 

v e s orcza. vaganel am ault olep jegem velme látják én égben 
lévő atyám képét. 18, 10. 

v e r b h i d (or.) teve. 
VÍ, vichv vinni, venni, ul pilen vichv nah vanten Mariimé ne 

félj venni magad feleségét Máriát. 1, 20. — sochen vovep char vig 
minden kérő vészen. 7, 8. — tig, am viglem kvane nag sament olep 
lichme ide, kiveszem a' te szemedben lévő szálkát 7,4. — tok ange-
letne lati nag mosen, i katel viganel nagen maga angyalainak paran
csolja végetted, 's kézzel visznek téged. 4, 6. — aku char vice, os 
moten chvTti az egyik elvitetik, de a' másik marad. 24, 40. — Josif 
vares tocho, i vista tak netame József tőn igy 's vévé maga nejét. 
1, 24. — tav visan man agmenov ő vévé (fölvevé) a' mi betegségein
ket. 8, 17. — ta sajttálét tank vaj pvtanel visanel, os vaj jot at viset 
az esztelenek magok mécseit vivék, de olajt vele nem vivének. 
25, 3. — am pari jochtem vinilem am char•emargetatel én visszajővén 
venném az enyimet nyereségével. 25, 27. 

vikt vétetik; val vikti erővel vétetik. 11, 12. 
vip vivő, vevő. akutat agfem vipme tavamé cagtem egyszeriben 

hivén azt örvendve elvevőt (fogadót). 13, 20. 
12* 
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mot numt vichv más gondolatot venni, ke'telkedni. chvn éari§ 
agtuchv oline i mot nund at vigne ha igazán hinnétek és nem kétel
kednétek. 21, 21. 

(vim viszek, veszek). 

v i n o g r a d (or.) szőlő, achtat amne ati minél vinograd szed
nek-e avagy nem tüskéről szőlőt? 7, 16. 

vinogradnik szőlőkert, menés metelachv met chvm tak vinograd
nik hvrt varvchv mene bérelni bérest a' maga szőlőkertjében dol
gozni. 20, 1. — ketsan tanme tak vinogradniketane küldé őket a' 
maga szőlőkertjébe. 20, 2. 

vinograd oroch bor. 26, 29. 

VÍonvat bün, vétek (or. vina ok, bűn, vinovat bün). popét 
turem kvalt svbote chotelt at vrganel subotame, ton mos vojp vinovat 
at oncat a' papok az egyházban szombat napon nem tartják a'szom
batot, azért méltó (?) bűnt nem vallanak. 12, 5. — iStobi tavamé 
mater kenrt vinovatne pattvchv hogy őt valamiben (által) vétekbe 
ejtsék. 12, 10. 

vinovattal ártatlan, bűntelen, krech varsem am vinovattal kelp 
minem cvvt bűnt tettem én, ártatlan vért eladásomkor (elad
ván). 27, 4. 

v i n c t ? — i toncvvt jejm vinct pvnalen sajn toremne 's akkor 
jővén . . . tedd ajándékodat istennek. 5, 24. — jej jat cuvt Isus 
vinct jomeses tan paltanel saris mant éjfélkor Jézus . . . jőve hozzá-
jok a' tengeren. 14, 25. — tonme kacelam tav chanctepan sak pakse
set i lafset: os chonne vinct tuchv aid naerlachne ezt látván ő tanít
ványai nagyon elcsudálkozának és mondának, de kinek lehet (?) 
bemenni a' mennyországba ? 19, 25. — nar vinct manane jejmti mi 
dolog lesz nekünk. 19, 27. — vinct chotcharne sat chamel jejmti tav 
vanti elk toremt ? kinek a' hét közöl lesz ő feleségül az örök élet
ben ? 22, 28. — i ton mos, chvn Dávid lavitd tavamé pojrechsag, 
vinct nar mos tav püv tavane 's tehát, ha Dávid nevezi őt úrnak7 

miért ö neki fija ? 22, 45. — os jej jatt svmles la eh: an zenich vinct 
jejv, kvalan tav Val'td de éjfélkor hangzék a' szó: íme a' vőlegény 
jő, menjetek ő eleibe. 25, 6, 

VÍS kicsiny, visi lavekti kicsinynek mondatik. 
vis char kis dolog, kis ember, gyermek. 
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vis ne kis nő (kisasszony), leány, vista tavamé hdetanel, i vis 
ne jaltes megfogta őt kezénél 's a' kis nő (leány) föléiede. 9, 25. 

visúuv kisebb, tavanel »isúuv aul naerlacht jani nálánál kisebb 
az, ki a' mennyországban legnagyobb. 11, 11. 

visne mont k i sko r , ifjúság, visne montel am td asetnel urchatsem 
kis koromtól fogva én ezektől őrizködtem. 19, 20. 

(vis, us kicsiny). 
v i t víz. at numsesanel vit kvalname i sochen char cholne asme 

nem gondolták a' víz kelését (özönvizet) ;s mindennek elveszését. 
24, 39. — am pernél punganem nanen vitel én megkeresztellek ben
neteket vízzel. 3, 11. 

viten vizes 
vittal vizetlen, vittal ma vizetlen hely, kietlen, chun asraj elem-

cholemel kvane kvali, toncuvt jalt vittal mai ölne ma kinsern, i atchonti 
midőn az ördög kihajtatik az emberből, akkor j á r pusztába, lakó 
helyet koresvén, 'a nem talál. 12, 43. 

(vit víz). 
v i t m e l mutat ? i tont chun migen tövem mot, ul vitmelen nnk-

ventel, chumle vitmelapet varat sinagoget keurt 's akkor , midőn adsz 
isten végett (alamizsnát), ne mutasd magadat , mint a' képmutatók 
tesznek a' sinagogákban. 6, 2. 

vitmelap képmutató, chun chosgan, vl jejmten vitmelapet chojtel 
midőn imádkozol, ne légy a' képmutatók módjával. 6, 5. 

VOjent üldöz, keres, sotenet vojentap charet sar asme, tanane 
oli ault naeiiach boldogok, a' ki üldözik (keresik) az igazságot, 
övék a' mennyben az ország. 5, 10. 

VOJche gödör, kút. 1. vonche. chon nananel, oncem akit osd, 
i chun ton as subote chotelt páti vojehane, chumle at vigtá noncho ki 
közületek, bírván egy juhot, 's ha a' juh szombat napján kútba 
esik, hogyan nem veszi föl? 12, 11. 

(yuonga gödör, kút) . 
VOJ1 leszáll, chun tav achnel vojles, tav jejtapaltjom.es sav <ttem 

midőn ő a 'hegyről leszálla, ő utána jőve sok ember. 8 , 1 . — chunnag 
torempüv, vojlenpernanel ha te isten fija, szállj le a' keresztről. 29 ,40 . 
— chon lep tarmelt, jole vl vojle ki tetőn (van), alá ne szálljon. 24 ,17 . 

vojlant leszáll, i Joan eh ont est a Ul toremnel vojlantem jormant 
kapter sochti tav tarnieletanc és János látá isten lelkét leszállva mint 
galamb igencsen ő reá. 3, 16. 
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VOJn (vojne) váll. negsat tarviten i ustal ehutet ipuntlat choles 
vojnet tarmelne kötnek terhes és hordozhatallan csomókat 's teszik 
az ember-vállakra. 23, 4. 

{vangn és ujti váll). 
VOJ, rou tud, lát; lásd vaj, vau. nag jegén vojtd tulmechag pi-

Zelanen, jonchtiiá nagnane lam chalt to atyád látja titkon böjtölése-
det, megadja neked szemközt (nyilván). 6, 18. 

VOJp fele. nati vojp tóul jomasetnou(nuv) ölne? ti annál jobbak 
vagytok-e? 6, 26. —> naucloleslan, nnr lalem oli: sam mos sam, tus 
keurt pank mos aku ton vojp pank ti hallottátok, a' mi mondva van: 
szemért szem, szájbeli fogért ugyanollyanféle fog. 5, 38. — ton mos 
iíto ton lat jejmti jani nimtvj, ton vojp at olilales ma sonchemlam 
montcl aú mos i jotel at jejmti azért akkor lesz nagy nyomorúság, 
a' miilyon nem volt a' föld kezdetétől fogva mostanig, 's utóbb sem 
lesz. 24, 21. — ton mos vojp vinovat at oncat azért semmi bűnt nem 
vallanak. 12, 5. 

nevojp millyen. nevojp jusíelne nan urchatine millyen jutalomra 
vártok tik. 5, 46. 

iyojpi féle; mdnr vojpil miféle; dm vojpilem magam féle). 
VOCÍ1. üt, ver, szegez ; lásd vonch. nan tanmejole algán i per-

nane vochgan ti őket leölitek 's keresztre szegezitek. 23, 34. — ton-
cuvt sal'gesanel tav nol-samd i vochsanel tavamé votmast akkor meg-
köpék a' képét, 's megüték őtet arczul. 26, 67. — toncuvt pernane 
vochvesi tav jortelat kit chorochs akkor keresztre vereték ő vele két 
zsivány. 27, 38. 

FOilclí, vonchuchv ütni, ostorozni. Isusme ratem, mistd von
chuchv pernane Jézust megvervén odadá szögezni keresztre. 27, 26. 
— i nan tanme jole algán i pernane vocJtgan, os to charetme von
chuchv pihntv m nank sinagogant 's ti leölitek 's keresztre veritek, de 
némellyeket ütni fogtok ti sinagogátokban. 23, 34. — látat socho 
tavane: pernane vonchalen tavamé mondanak mind neki: keresztre 
verd őtet. 27, 22, •— i miganel tavamé jazicniketne amplachv i von
chuchv i pernane tagetachv 's adják őt a' pogányoknak megcsúfolni 
és ostorozni, 's keresztre függeszteni. 20, 19. 

[vuongcm kalapácsolok). 
VOnch gödör, jol torem vit vonchd alsó föld vízének gödre, 

kútja, i chales ton keurt jol torem vit vonchd pod tocilo 's ása benne 
kutat a' sajtó alatt. 21, 33. 
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•vonches gödör, voncheset gödiök. ochserd, oncat voncheset a' ró
k á k n a k vannak gödreik. 8, 20. 

VOl'chv (vol'echv f) (or.) bölcs, bűbájos, jochtset Jerusalimne 
vol'choet chotel pakepane palnel jövének Jeruzsálembe bölcsek nap
keletről. 2, 1. — tav peritoves vol'chvetne ő megcsalatott a' bölcsek 
által. 2, 16. 

VOnp horog, meneti sarüne. rastalen vonpme menj a' tengerre, 
's vesd a' horgot. 17, 27. 

(yanep halászó horog). 

VOÖerem epe. misanel tavamé ajuchv uksusel, vocerem jot teli-
tam adának neki inni ecztet, epével vegyültet . 27, 34. 

(vosrem, oserm epe 5 zöld, sárga). 

VOS hadd, t e h á t ? ton mant vos jochtes fcerep sar-is jalne az 
alatt tehát jövc a' hajó a' tenger közepére. 14, 24. — kinsan vos 
elolt terem naerhich keressétek tehát elsőben isten országát. 6 , 33 . — 
vos joltjejsi kit rctel tonuddapi de utoljára jőve két hamis tanú. 26 ,60 . 

vos ivolt míg, végre, toncuvt sov lachves tan elanelpalt, vos ivolt 
jochtes, i tuncpes ton mat, chot öles apüv akkor a' csillag mcne előt-
tök, míg végre el juta 's megállapodék azon helyen, hol volt a' 
gyermek. 2, 9. — i at chancesta tavamé, churnle vos ivolt tav 
onces elöl püv taknane 'a nem ismcré meg ötét, míg elszülte első 
íiját. 1, 25. — i piceles tűimen chotel i nilmen jej, vos ivolt techv jejm-
tes és böjtöle negyven nap és negyven éjjel, végre megéhezek. 4, 2. 

(vos hadd, csak). 

VOrtp ütközik, i pischemeset votet i vortpeset tvn kvalne 's fut
ták a' szelek 's megütközének a' házba. 7, 27. 

V O r t p a c l l t elfordul ? chon de kvali amnanel choleset elpa't, 
i am pel tavanel ele vortpachtam ault o'ep jegem elpalt ki elválik én 
tőlem az emberek előtt, én is tőle elfordulok a' mennyben való 
atyám előtt. 10, 33. 

VOt szél, vottt szelek, achtiancl tav petiam diavan nile vot 
jitrchetnel egybegyűjtik ő választottjait a' négy szél vidékeiről. 
24, 31 . — jole erkelesan votetme i sarisme lekényszerí 'é a' szeleket 
és a' tengert. 8, 26. 

voteml szél fú. ratge/i sarist votemles jani isgen hirtelen a' ten
geren megindula nagy szélvész. 8, 24. 

(yuat szél, szélvész). 
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VOtem, votmem, votmen arczom stb. jomas pal votmen jobb 
orczád. votmast orczául, arczul. vochsanel tavamé votmast üték őtet 
arezul. 26,67. — chvn chon junitita nagenjomaspal votmennel, sach-
talen tavane mot palen ha ki üt téged jobb orczádra, nyújtsd neki 
a' másik felet is. 5, 39. 

VOtp özvegy, tus nanane votjp kvalet tenan mos, tit mos patine 
tarviten svtne jaj nektek az özvegyek házait evéstök miatt, azért 
estek súlyos ítéletbe. 23, 14. 

{vat'p özvegy). 
VOV, vovuchv hí, hívni, kérni- llijame tav vovitd Illyést híjjá. 

27, 47. — kétes tak chvsan vovuchv vovem charet pvrne küldé szol-
gájit híni a' hivatalosokat a' vendégségre. 22, 3. — Jegipetnel vovis-
lem am amk püvem Egyiptomból híttam én magam fiját. 2, 15. — 
vovan, i mikti nanane kérjetek, 's adatik nektek. 7, 7. — chosgem i 
ale nar vovem tavanel könyörögvén 's valamit kérvén tőle. 20, 20. 

vovep hívó, kérő. nagnanel vovep charne majen a' tőled kérő
nek adj. 5, 42. 

vovel hívogat, kéreget, chvn voveli chvl, migtd tavamé pupi-
churel midőn kér halat, ád neki kigyót. 7, 10. — % socho, nar vooe-
line acintam chosgenan cuvt, mikti nanane 's minden, a' mit kéren-
detek bízván, hivén, imádástokkor, megadatik nektek. 21, 22. — 
ton&uvt írod tvlmechag vocelam vol'chctme kalemtes tananel, chvn neg-
les sov akkor Heródes titkon hívogatván a bölcseket, megtudakozá 
tőlök, mikor látszott meg a' csillag. 2, 7. — chontes mot kit jegepü-
vincngme, chotcharet jvntseset tank chulpanel, i vovelesa tinme talála 
más két atyafiat, kik varrják vala hálóikat, 's híva őket. 4, 21. 

(vouém hívok). 

M. 
m a föld, hely; ország. Judane ma Judának földje. 2, 6. — 

tuncpes ton mat, chot öles apüv megállapodék azon helyen, hol volt 
a' gyermek. 2, 9. — nan tavamé vareslan ölne magi chorochsetne 
ti azt tettétek a' z^iványoknak lakó helyévé. 21, 13. — ton mos i 
lavekti ton ma aú mos kelp tin magi azért hivatik a' föld mostanig 
vérdíj földjének. 27, 8. — lavveset vlem patet mot l'onchel menuchv 
tank maganelne meginteteitek álomban más úttal menni országukba, 
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vidékökbe. 2, 12. — i mxdtesla Isus GaWejme jántetatel, chaúctam 
tan chanctachtne magánéit ?s megkerülé Jézus Galileát egészen, ta
nítván ő tanuló helyeiken. 4, 23. — i mir taretam Isus tus Jíerepne 
i jochtes magdal'sko] matne és a' népet elbocsátván Jézus beméne a' 
hajóba 's eljuta a' magdalai határokba. 15, 39. — i alvchv tavamé 
nurem matanel pilmes mirnel s megölni akarván öt, országának féle 
népétől. 14, 5. (?) — chid'teptalen nak saj/i tatem matetat, i ménen 
elpalt copeltachten nak, jurten jot hagyd te, ajándékodat a' hozo
mány helyén, 's menj előbb, békülj meg te társoddal. 5, 24. — fote-
net sout charet, tan chotganel mame boldogok a' szelídek, ök megta
lálják (öröklik) a' földet. 5, 5. 

ton mat ott. tont vhun tatilen nak sajn torem elpalne, ton mat 
numelmatgen tehát ha hozod ajándékodat isten elé, 's ott meg-
emléközöl. 5, 23. — tat chananejskoj ne kvane kvalem ton matnel 
ojgex tavane ott egy kananeabeli nő kijővén, onnan kiálta neki. 
15, 22. 

el ma idegen föld; el ma ehar idegen földi, jövevény, el ma 
chari olsem, i nan anem tuleslan jövevény voltam, 's ti engem befo
gadtatok. 25, 35. 

char ma puszta, toncuvt Isus tatem öles lilel char mane chasne 
kahl asrajnel akkor Jézus elvitetett volt a' lélektől egy pusztába 
kísértés végett az ördögtől 4, 1. 

jol ma alsó föld, föld. chon luptachii jalpen liltari, attaretaehti 
tavane ati pasen mat, ati jol mat ki vitatkozik a' szent lélek ellen, 
nem bocsáttatik meg neki se a' mennyben, se a' földön. 12, 32. 

semel ma fekete föld, föld az ég ellenében, nar negan í»mtl 
mat, ton mavnetatel jejmti ton charne i atdt, os nar ojtflan Semel mat, 
ton ojtachti i ault a? mit kötsz a' földön, az kötve lesz annnk az ég
ben is, 's a' mit oldaez a' földön, az oldódik az égben is. 16, 19. 

pasen ma világos föld, menny, menget s"aret inra olp pasen 
mane menjetek igazságosok az örök mennybe. 25, 4̂ >. 

tatem mata hozomány h^lye, oltár. 
tocem ma száraz föld, a' tenger, saris, ellenében. muHine saris-

me i tosem mame elkerülitek a' tengert és a' száraz földet. 23, 15. 

ma-kan föld, föld tere. jonchi aul i ma-kan, os akti, jota amne 
jasmel zakonnel olp at mvli elfogy az ég és föld, de egy jota vagy 
vonás a' törvényből való nem múlik el. 5, 18. — os rovtem char 
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jomas ma-kant chaSchti chontlap l'achme i numsap 's a' vetett magjó 
földben jelentetik (azaz) a' szót hallgató és értelmes. 13, 23. 

(má fold). 

m a j e n adj, 1. mi, michü adni. narmechtal vistd(vislen?), nar
mechtal i maján ingyen vettétek, ingyen adjátok is. 10, 8. — chon 
fali kvaltkti tak netatel, ton műje tavane népek a' ki elválik a; nejé
től, az adjon neki levelet. 5, 31. — man sochen lat nanav majalen 
tá chotel kasel a' mi mindenkori kenyerünket add meg a'mai napra. 
6, 11. — voven met charetme i majen tanane met hidd a' béreseket, 
's adj nekik bért. 20, 8. 

majant ád, ajándékoz, os nan latiné, mantem chon, lavijegne 
\amne cukvne: ^tonme, narel nag amnanel justkafgen, am majantilem 
saj toremneu, ton charne taj at jorlacho tak jegme amne cukvme de ti 
mondjátok, ha valaki mondja atyjának vagy anyjának: „azt, a' 
mivel te tőlem jutalmaztató!, én adom azt ajándékul istennek", 
annak szabad nem szeretni atyját vagy anyját. 15, 5. 

majep ajándékoz, chotchar, chun tav püva voveli tavanel nan, 
majepitd tavamé kavel ki, ha ő fija kér tőle kenyeret, megajándé
kozza azt kővel. 7, 9. 

majo adatik. Os jochtem elöl charet numseset, isto tan majvet 
Savelúuv ; os majveset i tan aku toncuvel do az elsőben jöttek gondo
lák, hogy ők többel adatnak meg; 's adattak meg ugyanannyival 
(hogy többet adnak nekik stb.). 20, 10. 

(majen adj, mim adok; mint vajén, vini). 
maci i t 1. magint, márt, belé tesz. chotsa kit jegepüvincagme 

machtanta clivlpet sarisne talála két atyafiát, vetőt a' hálókat ten
gerbe. 4, 18. 

m a g méz. tav tene charci öles akridet i char ma mag ő enni 
valója vala sáskák és pusztai méz. 4, 4. 

(mau méz). 
m a g i 1. ma, ölne magi lakó helynek, am kvalem chosgene kvali 

lavekti, os nan tavamé vareslan ölne magi chorochsetne én házam 
imádkozó háznak mondatik, de ti azt lakó házává tettétek a' zsivá-
nyoknak. 21, 13. 

m a g i n t 1. macht (magt) márt. am jortelem pat anane kata 
magintam char, ton anem migtá én velem a' tálba kezét mártó, az 
ád el engem. 26, 23. 
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m a g i n t mevet, nevet, kvane menan, vajlen ta a at choles, os 
kuj: i magiúteset tavane menjetek ki, mert e' leány nem halt meg, 
hanem alszik: 's nevetének rajta. 9, 24. 

(mauint mevet, nevet). 
m a n mi, mánk mi magunk ; 
manov minket, 
manane nekünk, 
mananel tőlünk, man jotov torem mi velünk isten. 1, 23. — 

man uslov tav sovd chotel pake[iane palt mi láttuk ő csillagát nap
keleten. 2, 2. — chui'tepten, manane man. aventenov, churnle i man 
chul'teptilov mánk arenten charenovne bocsásd meg nekünk mi adós
ságunkat, a' mint mi is megbocsátjuk a' mi adósainknak. 6, 12. — 
ul tulen manov krechne ne vígy minket bűnbe. 6, 13. 

(mán mi, mdnki magunk). 
maiiét (oí) pénz. nar michv úurine amnane, am pertüem ta

vamé f Tan lavset tavane: vat manet mit akartok nekem adni, én 
elárulom őt? Ok mondanák neki: harmincz pénzt. 26, 15. — ima-
netet raslem torem kvalt kvane kvales 's a' pénzeket (oda) vetvén az 
egyházban, kimene. 27, 5. 

m a n i t takar, göngyöl. Josif tavamé vim manitestá tavamé 
lah sajren torel József öt vcvén betakará öt igen fejér vászonnal. 
27, 59. 

(manitétn göngyölök). 
mani t szakít, elválaszt, torem akvane nar neges, tonme elem

ek öles pali vl manitate isten epybe a' mit kötött, azt ember fel (el) 
ne szakítsa. 19, 6. — toncuvt arkep manite^an tak masne charan la-
tem: tav torem tari l'uT lati akkor a' főpap elszakítá ruhájit, mond
ván : ő isten ellen rosszat szól. 26, 65. — istobi tan lajld vl nakane1, 
amne fari jonchem nanen vl manitanel hogy lábbal el ne tapossák, 
vagy visszafordulván téged meg no szaggassanak. 7, 6. 

manemt szakít, chun jomas pal samen naejen kujtitd, kvane ma-
ncnitam rastalen de midőn jobb szemed téged kisért, kiszakítván 
vesd el. 5, 29. 

manemtacht szakad, toncuvt toreni kval jdlpen av chasep pali 
manemtachtes numel jole mos akkor az egyház szent ajtajának kár
pitja (függönye) elszakada felülről lefeléig. 27,51. — viatumtacHat 
camperet elszakadnak a' tömlők. 9, 17. 

(mánetém, manitém, mdntém tépek, fosztok). 
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m a n t alatt, kor, közben, rá, mellett, azomban. Jordán mant 
a' Jordán mellett. — kacelam, isto Isu.xjomi ton ma mant, pümiset 
ojguchv megtudván, hogy Jézus azon hely felé jő, kezdenek kiál
tani. 20, 30. — copeltachten jerte jovehstam ch,aientel} akti sam chalt 
olnen mant l'oncht békülj meg hamar megharagudt embereddel egy 
szem közt voltad alatt az úton (míg vele szemközt vagy az úton). 
5, 25. — nag picelanen mant panken s'a/rtalen te böjtölésedkor feje
det kend meg. 6, 17. — os sav atem nortileset tank masnanel l'onch 
tarmelne, os to jochtleset jejvetnel niret i rastset l'onch mant és sok 
ember terítgeté ruháját az útra 's némellyek vagdalának a' fákról 
vesszőket 's vetek az út mentiben (az út hosszában, végig az úton). 
21 , 8. — itnlan tit am jejnem mant tat chosguchv üljetek itt én me
nésem alatt (míg én megyek) ott imádkozni. 26, 36. 

ton mant azonban, pedig, holott, lislílan sochen anet kranpalme, 
ton mant tan keuranel cha.jerel i retel tagle megtisztítjátok minden 
csészének külsejét, holott belsejök álnoksággal és hamissággal teli. 
23, 25. — chun taj, anem multata ta ane: ton mant atitocho, chumle 
am nuram, os chumle nag nuran ha lehet, múljon engem e' pohár : 
azomban nem úgy, mint én akarom, hanem mint te akarod. 26, 39. 

mantem hanem, ha, mert, talán, tav ati chotal' toncuvt at taj, 
mantem rastucho kvane choles lajl jolpalne az semmire akkor nem 
ér, hanem vetni ki az emberláb alá. 5, 13. — nan latiné, mantem 
chon lavi jegne amne cukene ti mondjátok, ha valaki mondja az aty
j ának vagy anyjának. 15, 5. — mantem chun nan ereptachvpümtine 
nanen ereptap charetme, nevojp justelne nan urchatine f mert ha ti 
szeretni fogjátok a' benneteket szeretőket, miféle ju ta lomra vártok ? 
5, 46. — nar sunsuchv jalsan nan char mane ?- mantem votel noultam 
niret f mit nézni jöt tetek ti a' pusztába ? talán széllel hajtott vessző
k e t ? 11 ,7 . — mantem nan aú mos ati chun at lovntalsan chorent 
talán eddig soha nem olvastátok az írásban ? 21 , 16. — mantem 
krech vari nag l'al'ten nag kacen, ménen i latkaten ha bűnt teszen te 
ellened öcséd, menj és egyezkedjél. 18, 15. — mantem at tájam va-
ruchv amk charemtel, nar nuram talán nem tehetek az enyimmel, 
a' mit aka rok ? 20, 15. 

[mánti alatt, folytában). 

m a s , masuchv ölteni, öltözni, nar man teve, nar man ajov, 
amne nar mas ,v mit eszünk, mit iszunk, vagy mit öltünk ? 6, 3 1 . 
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maSne öltöző, ruha. i masnane pel nar tvStine 's ruhára is miért 
aggódtok ? 6, 28. — Hl tene chamel janinuv, i hóul maSnanel a' lé
lek az ennivalónál nagyobb, 's a' test a' ruhánál. 6, 25. — tav mas-
nata öles jormant tujt ő ruhája vala mint hó. 28, 3. 

pur-masne lakadalmi ruha. 
masnetal ruhátlan, ruha nélkül, am jurtem ! nar mos tig jejsen 

pur-masnetal barátom, miért jöttél ide lakadalmi ruha nélkül ? 22,12. 
mást, mastacliv öltöztetni, os chun ojtkan pumme torem tocho 

maíti, tóul hűmen nanen, agttal cliaret és ha a' mezőnek (rétnek) 
füvét isten úgy öltözteti, mennél inkább titeket, hitetlenek ? 6 ; 30. 
— ul tustan nank simenantel, narel mastacliv HQ aggódjatok szívei
tekben, mivel öltöztetni (magatokat ?). 6, 25. — úame olsem, i nan 
masteslan anem csupasz voltam 's ti ruháztatok engemet. 25, 36. 

máskat öltözik, chontes tat elemcholesme ati pel purne jejm cha-
ret chojtel maskatem talála ott embert nem lakadalomba jött ember 
módjával öltözve. 22, 11. 

maskatil öltözködik. Solomon sochen slavetat tocho at maskati-
les, chumle sochen char ton charetnel Salomon minden dicsőségében 
úgy nem öltözködék mint azoknak mindegyike. 6, 29. 

(masi öltöny (mez), masém öltök, mastém öltöztetek, maskatem 
öltözködöm). 

master (or.) mester, nan magteret chahctuchv aubne, os poset 
maretnel chancuchv va at oncine ti mesterek (vagytok) tanítani az 
eget, de az idők jeleit ismerni nincs erőtök. 16, 3. 

masterl mesterséget üz, 
masterlap mesterséget üző; jejv maSterlap famesterséget üző, 

ács. tav erén jejv-maSterlap püv ö nemde az ácsmesternek fija? 
13, 55. 

m a r é idő. choce maré mulem jejpalt pari jochtes ton chumet 
pojeranel i kismes tananel mim charan hosszú idő multa után vissza
jőve azon emberek gazdája, 's kére tolok adott pénzeit. 25, 19. — 
poset maretnel chancuchv va at oncine az idők jeleit megismerni erőt 
(tehetséget) nem vallotok. 16, 3. 

m a r é k (marech f) szárny, neciiv kes am úursem achtucliv nag 
püvan, chumle toulen uj achtita tak püvan marka jolpalne hányszor 
akartam gyűjteni te fiaidat, mint madár gyűjti fiait szárnya alá. 
23,37. 

(maréh, mark szárny). 

i 
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m a r e m szűk. fotelén marem avetel menjetek bé a szűk ajtón. 
7, 14. — nar mos aée av i marem lonch mi keskeny az ajtó és szűk 
az út. 7, 15. ] 

(nicirém szorulok, marem, marm szorultság, szűk). 
m a r k e s saskeselyű, tot mos cJiof jejmti chole, tov achtkatat 

markeset mert a' hol van dög, oda gyüleköznek a' saskeselyűk. 
24, 28. 

mat mi, 
mat-sir miféle, millyen. oj varleset, vichv Isusme matsir amelel 

i alvchv tanácsot tártának, venni (megfogni) Jézust miképen és 
megölni. 26, 4. 

mater melly ; jalpen mater szent valami, szent dolog, aku ma-
teret egy némellyek. — aku materét Joan perne punepi, mot charet 
Ilii, os to charet Jeremii eseplianel7 amne aku materag úajtetnel egy-
némellyek keresztelő Jánosnak, mások Illyésnek, meg némellyek 
Jeremiásnak tartanak, vagy egy valamellynek a' próféták közöl. 
16, 14. — istohi tavamé mater keurt vinovatne pattuchv hogy őt va
lamiben (által) bűnbe ejteni. 12, 10. 

(jncit mi; mater mi, millyen). 
m a t e (or.) menta. Utí nanane, isto migne lovt urtme matanel 

anisnel i tminanel jaj nektek, hogy adtok tizedrészt mentából, ka
porból és köményből. 23, 23. 

m a t p nyugat, chotel pakepap i matp napkelet és nyugat. 
chumle sáli pakepap chotelnel matp chotel jurch mos mint a' villám a' 
kelő naptól fogva a' nyugvó napig. 24, 27. 

matp i Máté. Matpinel jalpen jomas l'achel Mátétól szent jó 
beszéd (Máté evangéliuma). — Isus chontes attech atne mat unlep 
cholesme nametatel Matpime Jézns talála a' vámszedő helyen ülve 
egy embert, nevével Mátét. 9, 9. 

m a v n e t a t e l ? — nagnane miganem aul naerlach ochseset, i 
nar negan semel mat, ton mavnetatel jejmti ton charne i ault néked 
adom a' mennyország kulcsait, 's mit megkötsz a' földön, az kötve 
lesz annak az égben is. 16, 19. 

m á n meny. vajlen am jejsem pali urtuchv elemclwlesme tak 
jegatel, i ame tak cukvatel i manme tak akvtatel mert én jöttem elvá
lasztani az embert az atyjától 's a' lányt az anyjától 's a' menyet a' 
napától. 10, 35. 

(müÁ meny). 
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mel'nica (or.) malom. meXnica kav malom-kő. 
men, menuchv menni, pilmes tov menvchv féle oda menni. 

2, 22. — tav kvales, i menés Jegipetne ő felkele és mene Egyiptomba. 
1,14. — ele ménen amnanel, satano menj el tőlem, Sátán. 4, 10. — 
menan, latan Joan tari, nar clioiine i vajne menjetek és mondjátok 
meg Jánosnak, a' mit hallotok és láttok. 11, 4. — at meni am jej-
tempalemt nem megyén én utánam. 10, 38. — nar kinsuchv tan 
menget? maján nan tanane tene char mit keresni menjenek ők? ad
jatok ti nekik enni valót. 14, 1Q. — i menget titet inra mvctachtvchv, 
os farét inra olep pasen mane 's mennek ezek örök kínra, de az 
igazak örökké való szent földre. 25,46. — tan menemanel jejpalt 
toncuvt angel toremnel vlmiachtes Josifne ü elmentök után akkor az 
isten angyala álmodék (álomban megjelenő) Józsefnek. 2, 12. 

menne as menés, futás, chosgan, istobi ul jejmte nan menne asan 
teli imádkozzatok, ne legyen futástok télbe. 24, 24. — tatolanmen-
nan mos ott legyetek elmenéstekig. 10, 11. 

{minim megyek). 
m e t bér, met chvm béres, metél, metelachv bérelni, aul naer-

lach jorti koz'ainne, chotchar alpel kvalem menés metelachv met chvm 
tak vinogradnik kevrt varuchv a' mennyország hasonlít egy gazdá
hoz, ki reggel fölkelvén kimene bérelni bérest szőlejében dolgozni. 
20, 1. — man atichonne at metelovesov mi senki által nem béreltet
tünk meg. 20, 7. 

metelam char bérelt ember, béres, i jochtem metelam charet 
akvkujplov cas chant viset os char dinari 's a' tizenegy óra tájban 
jött béresek vivének is egy denart. 20, 9. 

{met bér; mét-kum béres, szolgál; mét-né szolgáló nő). 
m i , michv adni. nan chaúctapan at mig erén kit clrachmme f 

Pefr lati: mig ti tanítótok nem ád-e két drachmát? Péter felel: ád. 
17, 24. 25. — migne lovt vrtme matanel adtok tizedrészt mentából. 
23, 23. — titetme socho miganem nagnane chvn patem chosgan am-
nane ezeket mind adom néked, ha leesvén imádsz engemet. 4, 9. 
— vl miglan jalpen mater ampetne ne adjátok a' szentet az ebek
nek. — chun voveli chul, migtd tavamé pupichurel midőn kér halat, 
megajándékozza őt kigyóval. 7, 10. — at kvalan tovul, ton mosó 
chvn elöl ligen pal kvane míglen nem mégy ki onnan addig, hogy az 
utolsó szálfelet megadod. 5, 26. — copeltachten akv sam chalt olnen 
mant l'oncht, istobi tav nagen at mista svten chvmne békülj meg, míg 
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szemközt vagy (vele) az úton, hogy ö téged ne adott legyen (ad
jon) a' bírónak. 5, 25. — at huj ni i at minitd johch chahichv tak 
kvaletame nem fekünnék le, 's nem adná alá ásni a házát. 24, 4B. 

rnichv torem mos adni istenért = alamizsnát adni. tont chun 
migen torem mos, ul vitmelen nakventel akkor, midőn alamizsnát 
adsz, ne mutasd magaddal. 6, 2. 

mine adó, adás. torem mos nine alamizsna, mine char adomány. 
— ault olejp jegén mine charen jonchtitd nagnane sam chalt az égben 
lévő atyád adományodat megadja neked nyilván. 6, 4. 

mip adó. Juda tavamé mip Júdás, az őt eladó. — eschestd to-
remne mipme ticuv va cholesetne dicséré istent, adót annyi hatalmat 
embereknek. 

mim adva, adott; mim char adott mi. 
mimkun adassál, istobi tav nagen at mistd sutén chumne, ton 

jejpalt sutén chumne ul mimkun íurma urepne hogy ő téged ne adjon 
a' bírónak, 's azután a' bíró által ne adassál a' tömlöczőrnek. 5, 25. 

mikt adatik, vovan i miktinanane kérjetek '& adatik nektek. — 
chun jejmtat michv nanen, ul tustan, chumleinar latuchv; tonlatmikti 
nanane, nar latuchv ha által fognak adni titeket, ne aggódjatok, mi-
képen és mit beszéllni,akkor megadatik nektek,mit beszélleni. 10,19. 

migl szór. achtan, chot at miglesen gyűjtesz, a' hol nem szór
tál. 25, 24. — nan chassen, i$to am urelam} chot at rovtsem, i achtam, 
chot at miglesem te tudod, hogy aratok, a' hol nem vetettem, 's gyűj
tök, a hol nem szórtam. 25, 26. 

miglal adogat 
miglalenkv adogattatik. os chon áar i numten l'ach cholp, chot-

char tak pojeretane tustves chuisan numpalne, istobi tene charel migla-
lenkvet posetat de ki igaz és okos szófogadó, ki ura által ennek szol-
gáji fölibe állíttatott, hogy (ezek) enni valóval adogattassanak meg 
(hogy nekik enni valót adogasson) idejében. 24, 45. 

(mim adok, mingve adni). 
mii mély, mélység. 
(mii mély). 
miloót (or.) irgalmasság, miloétne űuram, ati pel jurne irgal

masságot akarok, nem pedig áldozatot. 9, 13. 
min mí (dual). 
minmen minket (dual). ne aíen oli patem minane, Isus torem 

füv f pos elpalt jejsen muctachv minmen ? mí dolgod van esve ne-
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künk (mi közünk van hozzád), Jézus, isten fija?idő eló'tt jöttél 
kínozni minket. 8, 29. 

minane nekünk kettőnknek, taretalen, ton mos tocho karech 
minane varucJiv sochen s'ar asme eressz, mert úgy kell nekünk ten
nünk minden igazságot. 3, lő. 

(mén mi ketten). 
milli adna, 1. mi, michv. tonat kvjni i at minitajoUch chalvchv 

tak kvaletame ő nem fekünnék le, 'a nem engedné, adná aláásni a' 
maga házát. 24, 43. 

mir (or.) nép, mirame népét, vajlen hagnanel kvali pank, chot-
char uritd am mirem hrailme mert tőled kél ki a' fejedelem, a' ki 
őrzi én népemet, Izraelt. 2, 6. 

mir (or.) béke, mir ponUap béke-nemző, békeszerző, békél
tető, íotenet mir ponstapet boldogak a' békéltetők. 5, 9. 

miro (or.) kenet, chotchar keurt sok tinen miro öles a' melly-
ben nagyon becses kenet vala. 26, 7. 

mitar (or.) vámszedő. 
m o l ? — ochce-mol pénztőke, marha, vovsan tak chuZan i 

puveltesta tanane tak ochce-mola előhivá szolgájit, 's kézhez adá 
nekik maga pénzét. 25,14. — koéajn, chotchar nelti tak ochce-mole-
tanel jalpel eharme i is charme gazda, ki erszényéből hoz ki ujat és 
ót. 13, 52. — sochen ochcemola tarmelne tustitá tavamé minden va
gyonára állítja, teszi, őt. 24, 47. 

m o l e m t a c h t siet. tin molemtaehtem kvalesi chomelnel pilem 
i cagtem ők (ketten) sietve ménének ki a' sírból, félvén és örvend
vén. 28, 8. 

(molemtém siettetek, mol'emtahtém sietek). 
mont kor,idő.visne montel am tői asetnel urchatsem kis koromtól 

fogva én ezektől őrizködtem. 19,20. — at vajlan anem tigil montel ton 
mos^chun lavineiblagoslovitlam jomp torem namel nem láttok engem 
ettől fogva addig, míg mondjátok: áldott a'jövő, isten nevével. 23,39. 

(mont most, az imént; mont tajlnangen lauém épen most mon
dom néked). 

morícem szorult, szorultság, szoruló, morícem ölem szoruló 
vagyok, nanjegan charícita, narne motícem oline nan tavane jolesa. 
nan elpalt ti atyátok tudja, mire szorultok ti nékie könyörgéstök 
előtt (mielőtt neki könyörögtök). 0, 8. 

(muiwm baj, nyomor). 
EYEIVTUD. EÖZLKMÉNY8K, JX, 1 3 
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mos vég, miatt, ért, felöl, choren telem as mos könyv a'születés 
végett = nemzetségi könyv. — ton lat cholesta írod nilevlasfnik 
Xachel Isus mos akkor hallá Heródes negyedlő a' hírt Jézus felől. 
14, 1. — §am mos sam szemért szem. 

nar mos miért. 
ton mos azért, nar mos priccel tanane latan ?... ton mos, iíto 

nanane majves chaúcuchv naerlach tujtem asef, os tanane at majves 
miért példabeszéddel szólsz nekik ? . . . azért, hogy nektek meg
adatott ismerni az ország titkait, de nekik nincs megadva. 13, 11. 

tocho mos azért, tocho mos menan pertep charet palt íjovtan 
nanknane azért menjetek az árusokhoz 'a vegyetek magatok
nak. 25, 9. 

am mosem, nag mosen stb. tav tusa pali punsem chontan sta-
tirme; ton char vim majalen tanane am mosem i nag mosen az ő szá
ját felnyitván találsz egy statert, azt vévén add oda nekik én éret
tem éa te éretted. 17, 27. — tan mosanel tav lati ő rólok beszéli ő. 
21, 45. 

(mos, maos mód, szerint). 

mos -ig, tovább, több. sochen tochem Avraamnel Dávid moíe 
minden nemzetség Ábrahámtól Dávidig. 1, 17.,—ion mose míg. — 
* tont, chun keurent olep pas jejpes, ton jespes Sah mose 's akkor, ha 
a' benned való világosság sötét, e' sötét mennyivel több (lesz) ? 9, 23 

mos...at soha. chun timil as chum netatel, tocho mos vant at 
michv ha illyen dolog a' férj a' nejével, úgy soha nem venni fele
séget. 1% 10. 

(mos, maos vég, -ig). 

mos tehetetlenség, gyengeség, jalteptes sochen agem i sochen 
moí choloch chalt gyógyíta minden betegséget és minden tehetet
lenséget a' nép közt. 4, 23. 

mosen tehetetlen, mosen char beteg, tehetetlen. 15, 30. 
moíne fogyatkozó, kevés való; mosne as fogyatkozás. — num-

tenet pari latem lavset : istobi ul jejmte mosne as manane i nanane 
az okosak felelvén, mondák : hogy ne legyen fogyatkozás nekünk 
és nektek. 25, 9. 

(moí kevés, betegség). 

morcé kevés, morcéi nag olsen éari, sav numpalne tuUilem 
kevéssel voltál igaz, sokra teszlek. 25, 21. 
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ticuv morcé olly kevés, atichot ticuv morfomé áajt at jorlove, 
chumle tak telem matat i tak kvalat sehol olly kevéssé a' próféta 
nem tiszteltetik, mint maga születése helyén és házában. 13, 57. 

(mors kevés). 
mórt mér; 
morchv (mortchv) méretik, chumle morline, aku tocho nank 

morchvan a' mint mértök, úgy ti mérettök. 7, 2. 
mortes mérték, chotcharme ne vim punestd churum mortes töl-

chen keurne mellyet az asszony vévén tett három mérték lisztbe. 
13, 33. — os taultelan nan nank jegenan mortesme de megtöltitek 
atyáitoknak mértókét. 23, 32. 

(martém mérek; martes, márts mérő). 
mot más. mot ne jot ul chajerlen más nővel ne paráználkod

jál. 5, 27. 
moten másik, latén, iítobi tit'd am kit püvem utset nag pochent 

aku jomaske palne, os moten almech palne mondd, hogy e' két fiam 
üljön nálad, egyik jobbra, másik balra. 20, 21. — toncuvt pernane 
vochvesi tav jortelat kit chorochs} aku jomaske palne} moten almech 
palne akkor keresztre szögeztetek (dual.) ő vele két lator, egyik 
jobb felére, másik bal felére. 27, 38. 

moten-moten egyik-másik, toncuvt Sav charet teplachtat, i moten 
motenme michv jejmtita akkor sokan megbotránkoznak, 's egyik a 
másikat el fogja árulni. 24, 10. 

motentsi másképen, urchatan michv torem mos choloch sam 
chalt, ton mos istobi tan nanen usanel; motentsi olexke, at jejmti na-
nane justel aul olep jegannel őrizkedjetek adni alamizsnát a' nép 
szeme előtt, azért, hogy benneteket lássanak; külömben ha volt* 
nem lesz nektek jutalom a' mennyei atyátoktól. 6, 1. 

motentag másodszor, ton jejpalt menés motentag i chosges latem 
azután mene másodszor 's imádkozok mondván. 26, 42. 

motit másod. 
motav más. joltchatine al'sen chomeletne, chotcharet kvanel §usne 

cuvt choremenet, os keuranel motav lusemetel i sochen l'uletel tagle fes
tett sírokhoz hasonlíttok, mellyek kivül nézve szépek, de belsejök 
külömben tetemmel és minden rosszal teli. 23, 27. — chul'tepten 
acelen charetne captachv tank motavanel hadd a' holtakat temetni 
magokat egymást (magok másait). 8, 22. 

(mót más). 
13* 
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JHUJ vendég, mujt vendégek, tájat avme ati mujt tuMuchvf 
chun tan jortelan pank ? szomorkodhatnak-e vagy nem a' vendé
gek, mikor velők a' fő (vőlegény). 9, 15. 

(muli vendég). 
m u l múlik, mulat, at muli nem múlik. — Petr jomentes cho-

catáuv tav j ejt apait arkep Icval mos, i uskeurt tum untes chuset jot} 

istobi sunsuchv, ta as chúmli muli Péter lépé távolabb utána a' fő
pap házáig 's a' városba bemenvén üle a'szolgákkal,nézni, e'dolog 
hogyan múlik. 26, 58. — chaúctap lati : am posem vatmes, nag po-
chent mulilempaschame amk chanctachtepanemjot a' tanító mondja: 
én időm közeledik, te nálad múlatom a' paschámat én tanítvá
nyaimmal. 26, 18. 

mulne múló, múlás, mulne jejpalt múlás után. 
mulem múlva, múlt. nan chancilan, isto kit chotel mulem jejpalt 

jejmti pascha ti tudjátok, hogy két nap elmulta után pascha 
lesz. 26, 2. 

múlt, multachv végezni, mulatni, kerülni, tav krekanelnel mul-
tit'á tak mirame ő bűneitől megszabadítja maga népét. 1, 21. — sím 
fat'f chun táji, anem multaid ta ane szív atya, ha lehet engem múl
jon, kerüljön e' pohár. 26, 39. — chun at táji multachv anem ta 
anane istobi am tavamé ul ajem, jejmte nag erken chojtel ha nem 
lehet engem múlnia a' pohárnak, hogy azt ne igyam, legyen te 
akaratod szerint. 26, 42. — tus nanane, nepekenet, nar multine sa-
riSme i tosem mame, istobi jonchtachv kaspel aku charme jaj nektek, 
írástudók, minek kerülitek meg a' tengert és száraz földet, hogy 
megtérítsetek akár egyet is. 23, 15.— chul'teptan tanme usnel menés 
kvane Vifaniane i multesta tat aku jejme elhagyván őket a' város
ból, kiméne Bethphaniába 's mulatott ott egy éjszakát. 21, 17. — 
chun multesan Ism ta Tanchet midőn elvégezte Jézus e' beszéde
ket. 19, 1. 

multacht múlik, chun ton chotelet at multán olche, toncuvt ati 
nar at chul'tni, os sochen periam charet mos multachtat ton chotelet 
ha a' napok nem múlnának, akkor semmi sem maradna, de a' sok 
választót^ kedviért elmúlnak a' napok. 24, 22. 

(mulem múlok, multém kerítek, kerülök). 
muli , mulg vendéghely, főhely; lásd muj. aku ton chojtej 

erptat mulgel untuchv ajne kvalt i sinagoget keurt azonkópen szeret
nők főhelyen ülni a' vendégházban és zsinagógákban. 23, 6. 



SZÓTÁB. 197 

muct , muUachv kínoz, gyötör. 
muctacht gyötretik, szenved, fárad, tocho i elemcholes jpüv mu6-

tachti tananel így az ember fija is szenved tőlök. 17, 12. 
muctap kínzó, gyötrő, mista tavamé muctap charetne íocho tele-

tanát mos áltadá őt a' kínzóknak, míg mindent megfizet (minden 
megfizetéséig). .18, 34. — am am asrajne sak muctove az én lányom 
az ördög által nagyon kínoztatik. 15, 22.— tan muctachtem i lachve 
hválem urch ostal oset chojtel ólat ők elfáradt és széllyel kelt (szé
ledt), őrzőtől megfosztott juhok gyanánt vannak. 9, 36. 

(mujstém sértek, kínzók). 



TOLDÁSOK. 

Az a j czikkhez a' 4. lapon : ajelachv iddogálni, vagan jochti 
amne ati ajelachv ane, chotcharme am ajuchv pümtilem erőtök van-e 
vagy nincs iddogálni a' poharat, a' mellyet én fogok inni. 20, 22. 

A' 14. lapon legyen a r k e p (or.) főpap; többször fordul elő 
p. o. 26, 3. 62, 63. Különös egyébiránt, hogy a' fordító az orosz 
archierej és pervosvátcennik szókat arkep szóval fejezi ki. 

A' 26. lapon i s to mellett legyen istobi, i s tob is. 
Az 52. lapon legyen : chajerlane ás hamisság. 
Az 57. lapon a' char czikk végéhez : torem char isteni, elem-

choles char emberi. 16, 23. 
A' 84. lapon a' jortél elibe tétessék : j o r t társ (l&sdjurt); ajp 

jort ivótárs, vendég, os nul ásd mos i ajp jortet ölne ujl laves michv 
tavane de eskü vese miatt és a' vendégek jelenvoltáért parancsolá 
adni neki. 14, 9. 

A' 84. lapon j ormánt mint, gyanánt, jormant Jcapter mint 
galamb. 3, 16. ton char formánt chajerles tavatel Urna keurt az 
mintha paráználkodott volna vele szivében. 5,28. jormant erch o$p 
mint hatalmas. 7, 29. 

A' 84. lapon legyen még : jormí szegény (lásd jorli); ton 
ochce jormitne pertnove; — jormit hchen lat ólat nan jortelan a' 
pénzt a' szegényeknek osztatnék ki; szegények mindenkor vannak 
veletek. 26, 9. 11. 

A' 108. lapon a' numsacht után legyen : pari numsacht meg
tér, gondolkozását megváltoztatja, os nan tonme uman cuvt pari at 
numsachtan, istobi tavamé agtuchv te ti őt megismervén meg nem 
tértetek, hogy benne hittetek volna. 21, 32. 

A' 111. lapon a' úov előtt legyen : nou l tacht követ, úoul-
tachtes tav jejtapalt sav atem 's követe ő utána sok ember. 12, 15. 

A'112. lapon tféulterikv után következzék úultept,úulteptachv 
megtérni,'s azután úulteptacht, úulteptachtuchv gyónni, megtérni. A' 
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9, 13-beli példa az előbbire, a' 3, 6-beli pedig az utóbbira vonat
kozik. 

A' 122. lapon a' sovetacht czikk után következzék a' megfe
lelő éjszaki : (sauetauém kínoztatom). 

A' 141. lapon a' tav czikkben tavatel helyett álljon tavanel, 
ezen példákkal : tav lilies cholem charetnel, i ton mos amelet varktat 
tavanel 6 feléledt a' holtakbul 's azért történnek tőle csudák. 14, 2. 
— asraj Jcvales tavanel, i vis chum jaltes akv, ton lat az ördög ki
ment tőle 's a' kis ember meggyógyúla azonnal. 17, 18. 

A' 157. lapon a' pali-val szerkesztett igék közzé juthat ez is : 
pali punuchv szélessé tenni. 23, 5. 

A' 158. lapon felülrul a' második sor után legyen ez a' példa 
i s : os latkatem met charetjot teletachv tanane chofel pankne denariel, 
ketsan tanme tok vinogradniketane 's megegyezvén a' béresekkel, 
fizetni nekik nap fejében (napszámba) egy dénárral, elküldé őket 
a' szőlejébe. 20, 2. 

A' 177. lapon a' var, varuchv czikkbül ki kell vetni ezt : jole 
varem tagadok, az utána következő példával együtt. Ellemben a' 
czikk végéhez a' 178. lapon varel alakot kell tenni, ezen példával: 
oj varleset, vichv Isusme matsir amelel i aluchv tanácsot tartogat
tak, megfogni Jézust valami móddal és megölni. Azután következ
zék új czikkül : 

varé t , jole varét tagad, eltagad, os ton jole varetesta Sochen 
char elpalt latem : at chancilem, nar nag latan de az eltagadá mind-
nyájok előtt mondván : nem tudom, mit beszéllesz. 26, 10. — i os 
jole.varetestd nultem, isto at chancitd cholesme 's megint eltagadá, 
megesküvén, hogy nem ismeri az embert. 26, 72. 

A' 192. lapon mimkun helyett legyen minkun, lásd a' nyelv
tan 69. lapj. 
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Sat ig in fordításai. 
Ámbár a' Bevezetésben a' Satigin Miatyánkját egybehason

lítottam a' Popovéval, 's a' kettőnek nyelvbeli hasonlóságait és kü-
lömbségeit felmutattam : mégis közlöm itt egész terjedelmében, 
a' mit a' „ Vogul föld és nép" czímü könyv 243—254. lapjain ki
adtam, hogy együtt legyenek a' vogul fordítások, a' mellyeket ed
dig elé ismerünk. Közlöm pedig azért is újra, mert az evangéliumi 
fordítás segítségével egyet-mást jobban értek most, mint akkor 
érthettem. Satigin fordításai, — mind a' melletf, hogy ő az orosz 
viszonyszókat szerte oroszosan használja, hogy a' vogul bírtokra-
gozást alig ismeri 's a' tárgyi ragozásrul szinte sejtelme sincs — 
tanúságosak mind a' hangtanra, mind a' szótárra nézve. Hogy ez 
kitessék, a' fordítás szavai után oda tettem az evangéliumi kifeje
zéseket is. A szöveg aljában azon változtatásokat jegyeztem meg, 
a' mellyeket az értelem követel. A' A-t a' kvosh'in, kvoshuh, kvoshat 
stb. szókban mindenütt g-vé változtatám, mert az evangéliumi 
nyelv arrul győz meg, hogy azokban nem lehet A, hanem csak g. 
Egyebütt a' A az evangéliumi cA, az i pedig e helyett van. 

I. 

O Torím kvosg'iii . 

Kitilane. Kumíe karih vurtuh kvosgin Tori'm ? 
' Latne. Na votne, sat votuh i slavoslovíj. 

K Kuml'e lovinkati votne as ? 
L, T'atf man, koti'h ol'i numín. 
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K. Name Isos Kristos lavis votuh Torim tat' nanú'l ? 
L. Ton mas, ctob'i maii tunéeaov Torim ilpalt kvosgine kivirt 

ne tofke pilne jurti'l, kumle juvti'm koli's Torim iJpalt, no ereptane 
jurti'l i asentane, kumfe püv lat' ilpalt 

K. Kumfe lovinkati ilolt votne Torim kvosgin ? 
L. Da syátitsa name nag. 

K. Nar man ajtil votov ? 
L. Votov tav riotne ton mas, ctob'i manón lenkvag incuh, svát 

name tav sajt kivirt i latuh tusil, i tokve étobi svát asnil i oli'mnil 
notuh totuh tavetam koli's pult. 

K. Kumíe lovinkati motih votne Torim kvosgin ? 
L. Ju carstv nag. 

K. Nar man ajtil votov Torim palt ? 
L. Votov notne Tor'ím palt, őtobi man kivirt at olis kirih 

no ctob'i Hl Torim varis manov k láií ma oluh. 

K. KumTe lovinkati kurmint votne Torim kvosgin ? 
L. Tokv' imti tav, nar nuri, kumle numin, tokve i má tarmint. 

K. Nar man ajtil votov ? 
L. Ajtil kitilane man totov vol'e man Torimne, i votov, ctobi 

tav varis man jurtil, nar tav nuri, tav koncene, tokve dtobi motih 
iJím-kolís kontlís tav vofe má tarmint, kumle sojintil kontlat tavne 
angel numin tarmint. 

K. KumFe lovinkati nilint votne Tor'ím kvosgin ? 
L. Nan man májn tehv ajtá kotil. 

K1 Nar man ajtil votov ? 
L. Votov, ctob'i Torim po Ián tav kötne mis manón tave, nar 

manón karih, ötobi manón oluh, kumle to: tene, masne, kval; vo
tov ajtá na ti kotil, ton mas, ilolt at numsuh; timil numsene aá 
olis bi metenne *) Torimne. 

*) motenne ? 
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K. Kumle lovinkati átit votne Torim kvosgin ? 
L. I kvurtin*) manó a ariat man, kumle man kvuftov, kon tar-

mint man arint inöov. 

K. Nar man ajtil votov ? 
L. Votov, ctobi Tori'm kvuTtis manón arintman, kumte man 

kvultov tonne, kotih-kor kirih varia man ilpalt, ili obid varia 
manón. 

K. Nar manón imti, jesli jnan at kvuítov motinne ? 
L. Timii aá kivirt at karih asentah manón, ctobi Torim kvuí-

tis, i ton mas karih kvultuh obid i oluh sok'in jurtil mir kivirt. 

K. KumTe lovinkati kotit votno Torim kvosgin ? 
L. I vul totin manov iskusenij kivirne. 

K. Nar man ajtil votov ? 
L. Votov, ctobi Torim ne mia diavolne, man jurtil matir vur 

varuh; i totuh kirih kivirne. 

K Kumle lovinkati satit votne Torim kvosgin ? 
L. Úrin manov luTnil. 

K. Nar man ajtil votov ? 
L. Votov, ctobi Torim uri's manov ot sok'in kirih, i nar man 

jurtil íul imti. 

K. Kumfe lovinkati slavoslovij Tori'm kvosgin ? 
L. Kumle oli nag carstvo i vag i slav sav talne. Amin. 

K. Narne ajtá migkot'i kvosgine ? 
L. Ton maa, ctobi kvosgin kolis ne tolko votis tavnone Torim 

palt vagin i sok'in vari, no totis tavnone slav, (nar) saj tavnone karih. 

K. Nisir lah amin ? 
L. Lah sváscen; tav lati: tokve, ili tovli. 

*) kvul' tin ; de világos, hogy Icwttín «=» hagyj, bocsáss, a' kvuttuchv igébül. 
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II. 

O lov zapoved Tor'im. 

K. Nisir ilolt zapoved Tor'im ? 
L. Om ólam nag Tor'im, vul imti nagnon *) mot'ih Tor'im, 

kvono an'im. 

K. Nisinar lav'i Tor'im aj fii zapovedil ? 
L. Ajti'l zapovedil Tor'im lavi manón : 
1) manov sajt'il koncuh tavetam; 
2) manov simn'il koncuh tavetam asentahv tavnon'il i erep-

tahv tave; 
3) man tusi'l incuh, i Ián láh latuh; 
4) sok'in oln'il manón kvosguhv tavnone, i sok'in vagn'il lénk 

vag varuh tavane; 
5) ajti'l akve Tor'im, mot'ih sajt kiv'irt incim ne koncuh i ne 

ereptuh, akve Tor'imne ereptane vujne at mihv. 

K. Kumle kar'ih latuh o ereptane svát angel i svát koli's ? 
L. Tav kar'ih ereptahv ne tokve, kumle Tor'im, no kumle ku8 

torim-kolis, kotih-kor man kvosgi'ne tótat Tor'im, poalt, i manón 
migit blagedat' tav; ton mas i líotne votuh kar'ih tavnon'il Tor'im palt. 

K. Nisir mot'ih zapoved Tor'im ? 
L. Vul varin nagnon kum'ir, i Sokve nisir oli, nisir numi'n i 

nisir ma tarmi'n, i nisir vit kiv'irt, Jolin má;vul kvosgn tavnone, 
vul kuntlin tavetam. 

K. Nis'inar at lav'i Tor'im ajti'l zapovedil ? 
L. At lav'i kvosguh idolne. 

K. Nisir timil idol ? 
L. íz nisir mat'ir varim rod vuj, ili nisir mati'r sajtt'l vari'm 

tor'im, kotih-korne kvosgat v mesto soj'in Tor'im. 

*) namon, de azután többször nagnon. 
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K. Kumle karíh Iatuh o ereptane ikon ? 
L. lkon, timíe oli, Tor'ím nuil kivírt i svát tav, incuh karíh ton 

lénk vag incim Torím as i svát tav, i kvosguh ton ilpalt karíh To
rímne i svát tav. Ajtá-taj i svát ikon kvosgíne varkoti ruT asne, 
idolo-sluzenij, kun kon k svát ikon sok ve takv ereptane negi, i as 
tavnoníl asentí, i ne totí sajt i sim ton poalt, nar tan inéi. 

K. Nisir kurmint zapoveí Torím ? 
L. Vul vaj in Torím namá noprisne. 

K. Nisinar at laví Torím ajlíl zapovedíl ? 
L. At laví incuh Torím namá noprisne. 

K. Kun karíh incuh Torím namá ? 
L. Karíh incuh Torím namá kvosgín kivírt, Torím kvorín ki-

vírt i prisag, kun pank votí, i toncuh pilne jurtíl. 

K. A latin kivírt Torím namá lavat-li ? 
L. To ne, ajtá at alti kurmunt zapoveö" Torím. 

K. Nisir nilint zapovecF Torím ? 
L. Inéin numte *) sat posne katíl, kotíh-kor svátif tav. Kot 

kotíl varín tav kivírt sokve as nag, satít ze kotíl Torímne. 

K. Nisinar at laví Torím ajtíl zapovedíl ? 
L. Kot kotíl kivírt asletahv, asleten as, kon narne vötvis; a 

satít kotíl rnajin Torímne, timíe oli, incuh kvosgíne, konétane To
rímne i Torím ereptane as. 

K. Narne Torímne karíh mihv satít kotíl ? 
L. Ton mas, cto Torím varís mir v kot kotil, a v satít kotíl 

kvultís sokve takv as. 

K. Nisir soj-iz satít kotíl karíh at varuh ? 
L. Pes ölne kolís at varsít kotít kotíl, a kun Kristos kvaltís 

kristian Torím-kval, at varat satít kotíl. 

*) namtt, de miuthogy nyilván ezt akarja mondani: emlékezzél a' hét szent 
napjárul, incin numte kell ide. 
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K. Ne oli-li as koti'J, kotih-kor kari'h milív Tori'mne ? 
L. Oli. Holt Tor'im jani koti'l. Motih jani koti'l presvátoj Torím 

áuk. Kurmintag jani koti'l svatih. Nilintag niset koti'l, kotih-kor 
karíh morcé tehv, kumle lavi's Tori'm-kval. 

K. Nisir at'it zapoved' Tor'im ? 
L. Kontli'n tat' nag i áuk nag, Ián nagnon imti, i sav tal oluh 

pümtan má tar mint. 

K. Nisinar lavi' Tor'im aj fii zapovedil ? 
L. Lavi kontlah tat'-áuk, nar lavat, sokve varuh. 

K. Akve-li tat'-áuk kari'h kontlahv ? 
L. A ajtil zapovedi'l kari'h kontlahv i toü, kotih-kor metinö 

tuncat man paltov i&i i áuk mas, timfe olí: 
1) Naerne, kumle t'af sokve kolis i naermá; 
2) pup i konótati'l duhovnoj; 
3) manov jani koli's; 
4) kon manón tihtis i manón Ián var'is; 
5) nacalnik i jani kolis. 

K. Nisir koü't zapoved Tor'im ? 
L. Vul ali'n. 

K. Nar at lavi' Tor'im ajtil zapovedi'l? 
L. At lavi vihv koli's palt lil*) vagni'l ili histrosti'l soki'n aánil, 

at pilne i Ián ölne soki'n koli's i ton ajtá zapoved at lavi' takze seri-
tane, oáehtane, at ereptane TuT aá. 

K. Nisir sati't zapoved Tor'im ? 
L. Vul vari'n prenibodejstvo. 

K. Nar at lavi ajtil zapovedi'l ? 
L. Preíubodejstv, ili sokve íul iíuvi'1 ereptane, tokve i sokve, 

nar nuri varuh bezzakonnoje ereptane, kumte to: ar'ikv ajne, íuT i 
esermene láh i nuvil varne, lovintane íuí kvori'n nepih, ergene kont-
lane lul ergen, vojlene na íuí matir voarne i vogne. **) 

*) lig. **) vec/ne ; de hogy vogne Mg látás, látvány ide való, az értelem mutatja. 
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K Nisir ríolov zapoved Torim ? 
Jj, Vul tulm'ínti'n. 

K. Nar at lav'í Tor'ím ajtil zapovedil ? 
L. At ]av'í vihv kolis inéim kor vagn'il ili histrostil. 

K. Nisir ontalov zapoved Tori'm ? 
L. Vul latin kolís tarm'int asne, ölne nag jurt'íl. 

K. Nar at lav'í ajtil zapovedil ? 
L. At lavi noprisne latuh motih tarmin sud kivirt, ili ne sud 

kivirt, kon tarmin latuh hl lah, soritahv sam ilpalt ili mot kolisne 
i nisir bi ma at olis perilahv. 

K. Nisir lov zapoved Torim ? 
L. Vul asentin angve *) ereptane kolis nag, vul aáentin kval 

ereptane nagin, **) ni kvalin ma tav, ni kvalin kolis tav, ni kvalin 
ne tav, ni osla tav, ni sokve vuj tav, ni sokve, nisir erepti nag 
kolis oli. 

K. Nar at lavi Torim aj fii zapovedil ? 
L. At alti ne toTko varuh TuT, no i lul nurne i luí numsine, öto 

to Jut numsenel i nurnel ne menuh do fuj aáne. 

K. Kuml'e karih lenkvag inöuh omk ot mí olnil i numsinil ? 
L. Karih sokve sajt kivirt incuh, cto svát Ián sud Torim i 

vagin sokin kes manov vogi, ton mas numsine karuh latuh Jozif 
jurtil, püv Izrael: kuml'e varam láh íuT motinne i kirih varam To
rira ilpalt ? 

Satigin, mint látjuk, az orosz viszonyszókat oroszosan alkal
mazza gyakran, p. o. kuml'e karih vurtuh kvosgin Torim ? Na votne? 

sat votuh stb. vagy: ctobi Torim varis manov k Ián ma oluh, vagy : 

*) jegve, de tudómra, ez férjet, atyát jelent, nem feleséget. — **) tiédnek, 
az emberednek, felebarátodnak. 
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o ereptane ikon; o TorYm kvosgl'n stb. stb. Az evangéliumban vo
gul viszonyszók állanak oroszosan, p. o; nar onci keurt l'achv 9, 13 ; 
12, 7. = mi van a' beszédben, e' helyett: nar onöi lach keürt; 
vagy: chotchar erpti techv ajuchv jurt ochöe atpetne, e helyett: 
chotchar erpti techv ajuchv ochce atpet/wrf. 

Satigin a' birtokragokat is mellőzni szereti, úgy mondván : 
namo nag, name tav a' helyett: namen, namá. Hasonló de még föl-
tetszőbb az evangéliumban ez: chontilan nank lilan tavetme, e' 
helyett: chontilan nank lilanme. 11, 29. Egyebeket a' figyelmes ol
vasó maga vészen majd észre. 

ajne (ajne) ivás, ivó ; ar'ikv ajne (oroch ajne) égettbor, 
arak ivás. 

aj-td az, aj-ti ez, ajtil azzal, ajta kot'il (tá chotl) ma. 
mkve egy, egyedül. 
al'in (alen, aln) ölj, vul atin ne ölj. 
alt'i szabad, illik. 
angve feleség, nő, anya. 
as (os) még, és, is. 
aéentuh, asentuhv és aéentdhv (aöinti) reményleni; aéenti re

ményi, asent'in remény Íj, akarj, kívánj. 
as dolog (as), votne a§ megszólítás; aá kivírt ügyben, do

logban. 
ásletáhv dolgozni, asleten as dolog, munka-nap; asleten aé, kon 

name votvis munka-nap, a' minek neveztetett. 
ar'ikv (oroch) arak, égett bor. 
ar'int (arint) adósság, ar'int man adósságunk; ar'int incov adós

ságunk van. 
at (at) nem; at lavi nem mond, nem parancsol, tilt. 
at öt (at); atit (atit) ötöd, ötödik. 
amin ámen. 
ergen, ergene (eri ének, ergi énekel, kiabál) ének, éneklés. 
erepti kedves. 
ereptuhv és ereptahv (ereptachv) szeretni. 
ereptane és ereptane as szeretet, kellet, tisztelet. 
esermene (esermov szégyenkezik) szégyenletes. 
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i (or.) és 
ti (el) el. 
il-palt (elpalt) előtt 
Hol (elöl) elöl, első. 
Holt elsőben és első. 
ili (or.) vagy. 
ilim-kol'is (elemcholes), ember 
incuh (oncuchv) tartani, birni, használni. 
inc'in tarts, használj. *. 
incim tartott, birt, képviselt. 
incim kor (oncam char) birtókjnartav inci a'mit az tart, képvisel. 
iskuSenij (or.) kisértet. 
iz (or.) ból, soj-iz okbul; de ebben: iz nisir mat'tr var'im rod 

vuj • az osztják izi — isi egy-az, az, szóval is azonos lehet 
idol (or.) bálvány; kvosguh idolne imádni bálványt. 
idolo-sluzenij bálványozás. 
imti (jejmti) lesz; imti (jejmte) legyen. 
o és ot (or.) ról ,• o tor'im kvosgin isten imádságárul. 
oluh (oluchv) lenni, élni. 
ólam vagyok; oli (ole) légyen. 
oli van ; ol'is (öles) volt. 
ölne élet; volta; sok'm oln'il manón egész voltunkbul. 
ontalov kilencz (ontolov) 
osehtane haragvás (oci harag). 
osla (or.) szamár. 
ot ról, tói; ot sok'in kirih minden bűntől; ot . . . do ről . . . be. 
obid (or.) sérelem. 
om én (am). 
omk magam (amk) 
úrin őrizz (ur, uruchv őrizni; ur'is őrzött (üres) 
k (or.) ben 
kar'ih kell (karéeh) 
kes szór, szer, sokin kes mindenkor, vecuv kes hányszor. 
kirih (or.) bün (krech) 
kitilane kérés, kérdés (kitilachv kérdezni) 
kivtrt ben, kvosgine kivtrt imádságban (keurt, chosgene keurt) 
kiovne belé, kirih kivimé bűnbe (keurne) 
kol'is ember (choles), kvalvn kol'is házi ember 
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kon ki (chon) 
kon narne a' minek m 
kon tarmin a' kin 
koncuk tudni (chancuchv) 
koncene tudás, bölcseség 
konctane tanító, tanítás (chanötachv tanítani) 
konctatü tanító 
kontluh és kontlahv hallgatni • konü'in hallgass, kontlat hallgat

nak, konilfa hallgatott. 
kontlane hallgatás (chontlachv hallgatni) 
kot hat, kotít hatod (chot hat, chotit hatod) 
kot'th ki (chot) 
kotili-kor a' ki (chotchar) kot'th komé a' kinek 
kötne hajtás, hajlandóság lan kötne jó hajlandóság, kegyelem 

(éjsz. kuotem hajtok) 
kun mikor, hogy (chun) 
kuntlin hallgass 1. kontl'in 
kus szolga 1. juvt'im kolis; kus torim kolis szolga isteni ember 

•= isten szolgája 
kurmint harmad, kurmint votne harmadik kérés. 
kurni'intag harmadszor 
kurmunt u. a. 
kum'ir kép 
kumle hogyan, miért hogy, (chumle) 
kristian (or.) keresztyén 
kval ház (kval); kval'in kolis, kv. ne házi ember, nő — házbeli 
kvalt'is keltett (kvaltuchv kelteni) 
kvon kün (kvan); kvane an'im kívülem 
kvor'in taníts, tanítás; kvor'in nepih tanító könyv (choren irás, 

könyv) 
kvosguh imádkozni, könyörögni (chosguchv) ; 
kvosg'in imádkozó, imádság (chosgene) 
kvosgn imádkozzál (chosgen) 
kvosgat imádkoznak s. 
kvultuh hagyni, bocsátani 
kvuXtov hagyunk; kvul't'in hagyj, bocsáss 
kvul't'is hagyott (chul't marad, hagyatik) 
histrost (or.) ravaszság, histrost'il ravaszsággal. 

NYELVT, KÖZLEMÉNYEK. IX. 1 4 
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jani nagy, jani kol'is nagy ember, előkelő (jani) 
jegve f feleség, 1. angve 
jesli (or.) ha 
jol'in silsófjol'in ma alsó föld (jol al, jol ma alföld, alsó föld). 
ju jöjjön (jejve) 
jurt társ (jort), jurt'il társsal, vele (jortel); pilne jurt'il féle

lemmel 
juvt'im vett, juvt'im kol'is vett ember, szolga, lásd kus (jovtem) 
latuh mondani, szólni (latuchv szólni, latam) 
lati mond, latin mondj, lat'in beszéd, lat'in kiv'irt beszédben 
latne felelet 
lavat mondanak 
lav'is mondott (laves) 
l'dh szó (l'ach) 
Ifin jó (laií) 
Uiik buzgó, lénk vag buzgó erő, ájtatosság, buzgóság. 
lig szálka (lich, ligen) 
Ül lélek (lil) 
lov'intane olvasás (lovent olvas) 
lov'inkati mondatik, lov'intkati ? 
l'ul' rossz, Tul'nil rossztól 
na (or.) ba ; r á ; na ti kot'il e' napra 
nag te, name nag neved (namen); nagon néked 
nagin tiéd; vul asentin kval erepfane nagin ne kivánd házát 

szeretni tiédnek (emberednek, felebarátodnak) 
nacalnik (or.) előljáró. 
nar mi (nar) 
nam név (nam), namil névvel (namel), name nag neved 
ne (or.) nem, (at, ul) 
ne nő (ne), kvalin ne szolgáló 
negi köt (neg, nej) 
nepih könyv (népek), TuT kvorin nepih rossz tanító könyv 
nű négy (nile) 
nilint negyed (nilit) 
niset (or.) böjt 
nisir miféle (nesir) 
nisinar millyen 
no (or.) de 
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noprisne (or.) híjába 
num felső, ég ; numin égben, num tarm'int égen, de numintar-

niint is az 
numsuh gondolni (numsuehv) 
numsine gondolat (numsane); numsine as gond 
úaú kenyér (rían), nan man kenyerünk (nanov) 
úotuh segíteni (notuchv) 
notne segítő, segítség 
úolov nyolcz (nol-lov) 
nuri akiír (nuri); nurne akarat 
nuvil, úuü test (ríovl, noul) ; nuvü ereptane testi szeretet; nuil 

kivirt testben 
carstvo (or.) ország 
cto, Stobi h gy (isto, istobi); mindenkor a' múlt idővel. 
saj igaz, igazság (socht igenes), lásd soj 
sajt ész (sajt); sajtil koncuk észszel ismerni, tudni; manov 

sajtil eszünkkel 
sat hét és a' hét 5 sat posnel kotil a' hétnek szent napja; satit 

heted (sat, satit) 
sav sok, sav tol sok év, sav talne örökké 
sam szem (sam), sam ilpalt szem előtt, szemben 
seritane veszekedés 
soj igaz, ok, lásd saj; soj-iz okbul ? 
sojin igaz, sojintil valójában, okával 
sokin mind (socho); sokin jortil mindennel 
sud (or.) törvény, sud kivirt törvényben 
slav (or.) dicsőség 
slavoslovij (or.) dicséret 
svat (or.) szent, soátih szenteké 
svatit (or.) szentel; svatitsa szenteltetik 
svaSeen (or. szentelt, szent 
soritahv rágalmazni (coritachv) 
s'uk anya (cukv, cuk) 
ze (or.) de 
rod (or.) nemzetség, féle 
taj szabad, ajtd-taj egyébaránt (táji szabad) 
iakv úgy, olly (tak) 
takze (or.) szintén 

14* 
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tal tél, év (tal, tel) sav talne sok télre, örökké 
tan azok (tan) 
tarmint rajta, ma tarmint földön 
tav ±3 ö, az (tav), name tav neve; tave, tavetam azt, öt, tavnone 

neki (tavnane) tavnonil tőle (tavánel és tavatel) 
tehv enni (techv) 
tene étel, evő (tene) 
tihtis táplált (tites) 
timil illyen, ez az (timil) 
tokve, tokv úgy (tocho) 
toXko, tolke (or.) annyi, csak, ne tol'ko nemcsak 
ton az (ton) ; ton mas azért (ton mos) ; tonne annak 
toncuh állani (toncuchv), 
tor'im isten (torem); tor'im kval egyház, sojin torim igaz isten 
totuh vinni (tatuchv); tótat visznek, iotin vigy (tatén), totov 

. viszünk. v 

tulmintin lopj (tulmenten) 
tuncuh állani, lásd toncuh • tuncat állanak, tuncesov állottunk 
tus száj, tus'il szájjal (tus, tusel) 
tovli elég (tauli) 
íat atya (faf), t'atf man atyánk (t'afov) 
da (or.) hadd 
diavei (or.) (ördög; diavalne ördögnek 
duhovnoj (or.) lelki 
palt nál, tői (palt); kol'is palt embernél, ember előtt, tor'im 

palt istennél, istentül; paltov nálunk 
pank fej, fejedelem, tisztviselő (pank) 
perilahv hazudni (per ferde, rossz) 
pes régi, pes ölne kol'is régi ember (pes) 
pH fél (pil) ; pilne félő, félelem 
posne fénylő, szent, posne kőül szent nap, ünnep (posen fényes) 
pup (or.) pap (pop) 
püv fiu (püv) 
jpümlan fogsz (pümti fog, kezd), sav tal oluh pümtan sokáig 

fogsz élni. 
prelubodejstvo (or.) paráznaság 
presvdtoj (or.) szent 
prisag (or.) eskü 



nak, varin tégy (varén), var'is tett (vares), vars'it tettek (varset) 
varne tevés, tevő; varrni csinált, var'im rod vuj csinált féle állat 

vari tehetség 
varkoti csinálódik 
vihv venni, vinni (vichv) 
vojlene nézegetés (vajlem nézegetek) 
vogi lát (vagi, vaji), vogne látás 
vol'e (or.) akarat, vol'e man akaratunk 
votuh híni, szólítani, kérni (vovuchv, vouintuchv) • voti fel

szólít; votov hívunk, kérünk 
votne megszólítás, kérés 5 votne aé kérés 
votvis neveztetett 
vuj állat, (uj), vvjne állatnak 
vul ne (ul) 
vur csábítás 
vurtuh osztani (urtuchv) 
majin adj, (majen) 
man mi (man), man jurtil velünk (jurtelov); man kivirt ben

nünk, man kvosgvne imádságunk, man tusil szájunkkal 
manón nekünk (nianane) 
manov minket (manov); manov sajtil eszünkkel, manov simnel 

szivünkbül 
mas helyett, ért (mos); t'at' i s'uk mas atya és anya helyett. 
masne ruha (masne) 
mat'ir valami (mater) 
ma föld, ország (ma) 
májn adj (majen) 
mesto (or.) hely, v mesto helyett 
metinc ? 
metenne f me tenne Torímne 
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mihv adni (michv); migit adnak, mis adott; mighoti adatik 
mir (or.) beké, mir kivirt békében 
mir (or.) világ 
morcé kovés 
motih más, második (motit), motih ilim-kolis más ember. 
mot'in más (moten), moünne másnak 



Az állítólagos kún Míatyánkról. 

A kún Miatyánk egy nyelvészeti curiosum, mely a tudós vi
lágnak figyelmét már múlt században és még e század elején is 
magára vonta. Ezen csak néhány sorból álló nyelvemlékre azért 
szerettek annyi súlyt fektetni, mert azt akarták vele bebizonyítani, 
hogy a kunok nyelve tatár lévén, sohasem lehetett azonos a ma
gyarok nyelvével, és így a két nép egyugyanazon faj, de két kü-
lömbözö törzsnek ivadéka. Nekem nem lévén szándékomban a kún 
Miatyánk segítségével valamely történeti nézetet bizonyítani vagy 
megczáfolni, a jelen értekezésemben csak is a kérdéses nyelvemlék 
lehetőleg helyes nyelvészeti megfejtését tűztem ki feladatomul; te
szem ezt pedig különösen azért, mert kül- és belföldi elődeim a tö
röktatár nyelvek azon szójárásáról, melyben a Miatyánk ránkma-
rada kevés vagy épen semmi ismerettel rem bírtak, nem is bírhattak 
a török-tatár nyelvészet akkori állásánál fogva; és fejtegetéseik
ben vadnál vadabb hibákat követtek el. 

Hogy ezen Miatyánk nyelve a török-tatár nyelvcsoporthoz 
tartozik, az a legelső tekintetre szembe ötlik, noha az egészben 
tán egyetlen szó sincs, mely helyes, tiszta török eredetiségét meg
őrizte volna. Huzamosabb ideig idegen ajkú emberek szájában fo
rogván, másrészt pedig oly írók másolataiból maradván ránk, kik 
a tollúk alatti szövegbül egy árva szót sem értettek, — nem kell 
nagyon csodálkoznunk, hogy az jelenleg egy tökéletesen eltorzított 
formában fekszik előttünk. Vegyük p. o. Jemeinek első szám alatt 
idézett és a debreezeni könyvtárból eredt szövegét, melyet magam 
is leghűségesebbnek tartván, fejtegetésem alapjául vettem. Ez igy 
hangzik : 

„— Bezen attamaz kenze kikte szén leszen szén adón. Dóson 
szenküklön nicziegen gerde alikekté bezen oknemezne berbezge pitbütör 
küngon. Ali bezen ménemezne neszembezde jermezbezge utrogergenge 
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ütme bezne algya manga kutkor bezne sUgya manna szén borszen bo
ka csali bocson igye tengere —" 

Persze ilyen állapotban azt a világon senki sem fogja meg
érteni, noha azt épen ezen alakjában akarták elődeim megfejteni, 
és képzelhető, micsoda elmefuttatásokon járatták az eszüket. 

De ha már most a szöveget közelebbről szemléljük, azt fogjuk 
észrevenni, hogy először a másoló toll pusztításait, másodszor a kiej-
tők rongálásait kell helyrehoznunk, hogy aczélt elérhessük. Az el
sőt illetőleg, azt találtam,, hogy a szók az idő folytával egészen szét 
szakítván, az egyes szótagok vagy az őket megelőző vagy az után-
nok kővetkező szókhoz helytelenül ragasztattak. Mindenek előtt 
tehát egy helyes szófelosztást kell eszközölnünk, mi véleményem 
szerint a következő módon történhetik : j 

,,— Bezen attamaz ken ze kikte szenleszen sen adón dosonszen 
kiiklön nvcziegen gerde ali kekte bezen oknemezni ber bezge jpit butör 
kungon cdibezen ménemezne neszen bezde jer mez bezge utro gergenge 
iltme bezne cd gyanumga kidkor bezne ál gyamanna szén bov szén al 
boka csalli bocson igyi tengere —" 

Ha az ily módon helyreigazított szóbeosztást veszszük, ak
kor a leginkább hangzóilag eltorzított szöveg eredeti alakjára 
könnyen risszavihető, és az Urimádság lehetőleg helyes tatár for
dítása következőkép áll elő. 

„ — Bizim atamiz kim sen kökte sentlessen seniu adín dözün-
sen könglün nicekim zerde eile kökte bizim ekmemizni ber biz-
ge küngön ; al bizim güneinizni ni^en bizde ^ermiz bizge öt-
rü gelgenge, iltme bizni al 5amanga kutkor bizni al ^amandan sen 
bar sen i^e tengri —" melynek először szószerinti magyar fordítá
sát és utána nyelvészeti elemzését adjuk. 

„Mi atyánk ki vagy a mennyben szent legyen a te neved 
, (jöjjön a te országod egészen hiány

zik) érvényre jusson akaratod valamint a földön úgy az égben, a 
mi kenyerüuket add nekünk napon, vedd a vétkün
ket a mint mi is elnézünk az ellenünk kikelőnek, ne vigyél ben
nünket a gonoszságba, ments meg bennünket a gonoszságtól, (hisz) 
te vagy az ur, az isten—". 



VÁMBÉRY ÁRMIN. 217 

A tatár Miatyánk elemzése. 

Bizim = mienk, mi, birtokos névmás töb bes számú első sze
mély, mely a birtokviszony nyomatékosabb kifejezésénél hasz
náltatik. 

Atamiz = atyánk, ata =?= atya névszó a többes számú első 
személyü birtokraggal. 

Kim •=• ki, a ki. 
Sen vagy sin •=• vagy 
Kökte = az égben kök, oszm. giök — ég és de vagy te — 

ban, ben. 
Sentlessen = szentté legyen, szent legyen, a magyar szent és 

a török las les igeképző raggal. Senin =3 tied, a tatár táj beszéd 
szerint helyesebb sening. 

Adun vagy adiíi = neved 5 ad,at = név szóból. 
Döziinsen helyesebb volna tözünsen = eligazodjék, kiegye

nesedjék, rendbe jöjjön, érvényre jusson, dözünmek, düzönmek s 
tözünmek igéből. 

Künglön s könklün = kedved, akaratod, mert köngül, kőnkül 
kökül csak elvont értelemben jelent szivet, miután eredeti jelen
tése kedv, akarat. Kön gyök szó a török-tatár nyelvekben még a 
következő neveket eredezteti. P. 0. ujgur: könenmek = örven
dezni ; könen^ s= öröm ; köndürmek — kielégíteni sat. 

Nicekiin vagy ni^ekim = mint, a mint. 
%erde= földön, a krimiai tatár, baskir és kirgiz táj beszédek

ben §er gir osm : jer = föld. 
Eile = úgy, más szójárásokban ijle, üjle és öjle változással. 
Ekmemizni = kenyerünket. Ekme a többi tájbeszédben ek-

mek most határozottan kenyeret, de alapfogalmában vetés és ta
karmányt jelent. 

Ber = add, adjál, a berniek v birmek igének parancsoló 
módbeli jelen idejének egyes számú második személye. 

Bizge — nekünk, biz = mi, többes első személyü névmás és $& 
tulajdonító rag. 

Küngön = napon. E szobán a g hibás leirás folytán talált 
helyet, mert kün — napból csak künön = napon lehet. Megjegy
zendő azonban, hogy ezen on, ön, un, ün, idő és hely viszonyokra vo
natkozó rag csak az uigurban található. 

NYKLVT. KŐZLEMÍáNYEK. IX. 
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Al = vedd az almák = venni, elvenni igéből, vétkét elvenni 
helyett megbocsátani még ma is használtatik. 

Günemizni = vétkünket. A szövegbeli méné ós az eredeti güneh 
v. gunah közti hasonlat nagyon is merésznek látszhatnék, ha meg
jegyezzük, hogy a turkoman is a güneh = vétek szót vüneh-nek 
mondja. Vüneh és mene nem igen messze állnak egymástol. 
Ni%en gyakrabban ni^em = mint, a mint, ni^ekimnek röviditése. 

Bizde mi is, de is, és kötszó a latin que módjára a szó 
végéhez csatolható. 

germiz — elnézünk geimek v. ^airnak = megelégedni, bele
nyugodni, meg nem ütközni, elnézni avult igéből. Ma csak osm. 
gaidirmak — kibékíteni, rábeszélni használatos. 

Otrü == szemközt, ellen. 
Gelgenge — jövőnek geimek helyesebb kilmek jelenidejü 

igenévben tulajdonító raggal. Otrü geimek = szembe szállni, ellen-
ségeskedni-féle összetett ige az egész törökségben ismeretes. 

Iltme i== ne vigyél, ütmek vinni igéből. 
Al $aman két külön szó az egyik álnokságot, csalást, a másik 

gonoszságot jelent. 
Al fentebbi értelmében csak az uigurban, ^aman a többi tö

rökségben j aman= : rósz, rosszaság értelmében használtatik. 
Kutkor helyesebb kutkar zs szabadíts, ments meg kutkar-

mak igéből. 
7ge — ur, birtokos, Isten, csagatajul ige ege és eje. 
Tangri v. tengri = Mindenható, Isten. A pitbütör, valamint a 

boka csali bocson, mely utóbbi a „tied a hatalom" helyett áll, egészen 
érthetetlen előttem. 

A mondottok után a kérdéses nyelvemlék kiváló sajátságaira 
áttérve a következők fogják figyelmünket magukra vonni: 1) hogy 
az eredeti i hangzó itt legtöbbször e vei felcseréltetett. p. o. 

bezen,bizim; bezge, bizge; ne, ni helyett, mely utóbbi tatár 
tárgyesetet jelölő rag mindég e hibás alakban fordul elő, 2) hogy 
a 5 részint egyes g vagy pedig gy által kifejezve találtatik, mi 
könnyen azon nézethez vezethet, hogy az, a ki a szöveget a tatár 
szóbeli előadása után leirta, nem magyar, hanem külföldi lehetett. 

Ezen % betűből, mely rendesen az azonos csagatai és oszman-
li szók j betűjét képviseli, kitetszik továbbá, hogy az állítólagos 
kún Miatyánk szójárásilag a krimi vagy a baskir nyelvcsoporthoz 
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tartozik, ebben szerepelvén azon hangtani szabály, mely szerint a 
j kezdöhang mindég ^-re változik. P. o. osm: jimek, krimi tatár 
$imek =r enni, osm: jalan k. tatár §alan=: hazug sat. 3) Hogy a 
tatár, ki ezen Miatyánkat valószínűleg a magyarból saját nyelvére 
forditotta, egy az anyanyelvét irni olvasni nem tudó, és így az al
sóbb osztályhoz tartozó egyén volt. Ez kitetszik abból, hogy a tatár 
miatyánk, mint a magyar eredetinek nagyon is szabad fordításá
ban, az elvont fogalmu tétel „jöjjön a te országod" egészen kima
radt. A jó tatár azt hitte, hogy egy országnak nem lévén lába, nem 
mehet, tehát nem is jöhet. Másodszor ö a fordításban a szoro
san vett jargon kiejtéséhez tapadt. így találjuk ^amanna v. §a-
mannan-t ^amandan nelyett, a népies kiejtésben a n agy l vég-
betühöz csatolt rag előhangja mindég l vagy n-ve változván. P. 
o. 3arkindin = a rokontól helyett a kirgiz baskir és nogai min
dég azt mondja 5arkinnin. Harmadszor, hogy az egész Miatyánk-
ban a günah-n&k sejtett persa szón kivül egy idegen szó sem 
találkozik, mi azért is feltűnő, mert ha e;jy írástudó tatár esz
közölte volna a fordítást, ö bizonyosan az anyanyelvében már 900 
év előtt elég dúsan képviselt arab-perzsa nyelvkineset érintetlenül 
nem hagyhatta volna. 

Mindezekből kitetszik tehát, hogy az állítólagos kún Mia
tyánk nem egyébb mint egy az ujabb időben t. i a török uralom 
alatt hazánkban megfordult krimi tatár által készült fordítás, mert 
hogy csakugyan a reformátió után kelt az, kitetszik abból, hogy 
először az Üdvözlet kihagyatott; másodszor hogy a ntied a hata
lom és az ország11 féle, protestánsoknál használatban levő tétel, 
melyet az ismeretlen boka csalli bocson képvisel, benne találtatik. 
Kitűnik ez továbbá a nyelvezet ujabb alakjaiból is, mert a régi 
tatár lényegesen elüt a jelen nyelvjárástól. — Kár volt tehát, hogy 
a derék kiskunságiak egy időben nyakra-főre könyv nélkül tanul
gatták, fünek-fának elszavalták nemzetüknek eme régi nyelvem
lékét, mert bizony az ö őseik abból egy szót sem értettek volna. 
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A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad, Buda 1847. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-ik kiadás. Pest 

1853. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előter

jesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 1856. 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai, 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv ragai 

és szóképzöi, Buda, 1834. 53 kr. — II. Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei. 
Buda, 1838. 53 1. — I I I . Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorényi : Magyar ékes szókötés. Buda, 18 4 6. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
18ii0. 60 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuczor és Fogarasi. IV. kötet, 3 ft. 
Pest 1862 — 70. Sajtó alatt az V. k. Minden Kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. H-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás, 
Buda 184$, 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr. 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft. 

• MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861-
20 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 1838. 
5 ft. — II . Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
III . Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guazy-codex, Buda 
1816. 1 ft. 93 kr. —. V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELES TÁR. T,. Szalay Ágostontól. Pest 1864. 4 ft. 
CORPVS GRAMMATICORVM I in^uae Hung. Veterum. Toldy Ferencztöl. Pest 

1866. 4 ft. • ^ _ 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 1859. 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. Csíigatájtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREMISSICUM utriusque dialecti. Budenz Józseftől. Pest 

1865. 1 ft. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. I . A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI, ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Szép tud. Osztály. I. Pest 
1860 — 61, 3 ft. — II . 1 8 6 1 - 6 2 , 3 ft. — I I I . 1863—65, 3 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—IX. k. Pest. 1862—70. Mindenik 
kötőt ára 3 ft. Sajtó alatt a X. köt. 

ÚJ MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Janesovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr. 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 

Pest. 1872. Nyomatott az „Athenaeum" nyomdájában. 
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