
FÜGGELÉK. 

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. 



FÜGGELÉK. 205 

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 


