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A' KONDAI VOGUL NYELV. 
(Márk evangéliuma.) 

B E V E Z E T É S . 
A' Nyelvtud. Közlemények IX. kötetét vévén Schiefner és 

Wiedemann urak Péterváratt legott arrul értesítenek, hogy az ot
tani Tudományos Akadémia könyvtárában Márk evangéliumának 
is egy vogul fordítása van meg, Js hogy azt mégis szerezhetik szá
momra, ha óhajtom. Köszönő kérésem az vala természetesen hoz-
zájok, hogy szíveskedjenek mendtiil előbb azt lemásoltatni, 's ne
kem elküldeni. Mind ketten azután Pestre jővén, Schiefner úr a' sa
ját kezével leirt evangéliumot, Wiedemann úr pedig azt a' szó
gyűjteményt hozá el, a' mellyet mind a' Máté mind a' Márk evan-
geliumábul önhasználatára készített,ha némi segítségemre lehetne. 
Mert én azonnal kifejeztem volt szándékomat, hogy a' Márk-fordí
tást is kiadom, ha kezemhez vehetem, és boldogulhatok a' kézirat
tal, a' melly, úgy tudom vala, orosz Írással van irva. 

A' pétervári akadémia példánya nem az eredeti, ez a' Sz. 
Zsinat könyvtárában őriztetik, 's úgy látszik, nem igen juthatni 
hozzá. Az eredetit Sjögrén András lemásolta (f 1855.), ki Wiede
mann akadémiai elődje volt; az akadémiai kézirat tehát a' Sjögrén-
féle másolat. Föl lehet ugyan tenni Sjögrénrül, hogy híven írta le 
az eredetit: mégis az írás mivolta — ha talán nem igen olvasható 
— 's a' nyelvnek vagy ismeretlensége vagy homályossága itt-ott 
akadályul lehetének. Schiefner úr, nem találván embert, a' ki le
írta volna (mert a' ki reá vállalkozott is, hamar beléunt az utánozó 
írásba) maga másolá le nagy gonddal; mert a' mi olvashatatlan, 
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tehát érthetetlen, a' Schiefner írásában, az a' Sjögrénében is ollyan 
mint Ahlquist értesít, a' ki most a' pétervári akadémia kéziratját 
forgatja. Igen nagy köszönettel tartozunk tehát Sehiefner úrnak , 
hogy nyelvtudományunk kedviért ollyan nagyon fáradozott. 

De bár millyen is a' kézirat, a' kiadásaiul nem tartózkodom. 
Az érthetetlen vagy olvashatatlan helyek száma nem épen nagy, 's 
azokat az olvasó egyszeriben meglátja a' szövegben. Ámde a' nyelv
isméret, a' mellyet ebbül, a' Márk evangeliumábul, is meríthetünk, 
olly tetemes, hogy annak valóban örvendhetünk. 

A' kézirat végén megtaláljuk azok neveit is, a' kik a Máté 
és Márk evangéliumait vogulra fordították. A' tudósítás oroszul és 
vogulul áll ott; a' vogul eléggé szabad fordítása az orosznak és le
hető híven magyarázva így szól: »A' mi jó autokrator nagy feje
delem imperatorunk Alexander Pavlovicsnak minden oroszokon 
való uralkodásában tolmácsoltatott a' két evangélista Máté és Márk, 
a' Tupll (tobolszk) város bibliai főnökök (azaz, a' bibliai társaság) 
meghagyása következtében, azon lelkek táplálására, a' kik a! menny-
bül leszállott kenyér után esengenek ; — a' Tup'il város környé
kén a' Konda mentiben lakó mancsi nép javára.« 

»A' tolmácsolással fáradozának a' Tupíli kathedral egyház 
felügyelő kulcsárja, protoirej (főpap) Feliczin Péter parancsábul a' 
Tupll alsó másik városbeli Szentháromsági és Szentlélek-lebocsátási 
egyházak olvasó papjai Popov Gergely és György.« *) 

Minthogy itt azt mondja a' két Popov, hogy együtt fordítot
ták a' két evangéliumot, természetesen a' Márk vogul nyelve a' 

*) TwpU volna tehát a' Tobol folyónak és városnak vogul neve, melly a' 
Tobol folyónak az Irtissel való egybeszakadásánál épült. Ali az két részbül, fel
es al-városbul. A' felváros az Irtis keleti partján magos dombon van, 's abban a1 

vár és a' kathedralis egyház. Az alváros is kettő, nagyobbik és kisebbik. A' két 
Popov a' »Tupi'l jolpal mot ul« = Tupil alsó másik városbeli egyházak olvasó 
papjai (pricetnik) voltak, mibül nem lehet tudnunk, mellyik részbe valók. To-
bolszknak 1863-ban 18,361 lakosa volt, nagyobb részint orosz, de egy negyede 
tatár, kiknek saját mecsetjeik vannak. Tobolszk a' tobolszki és siberiai érseknek 
éa a kormányzónak székvárosa. Benne a1 kathedrálon kívül 19 orosz egyház ós 
10 orosz kápolna van, meg két kolostor. Néhány száz német lakos protestáns 
egyházat is tart fenn. — Vogul lakosokrul nem beszéli a' tobolszki statistika. A' 
Konda folyó Tobolszktul jó messze éjszak felé éri el az Irtist. A' két Popov oro
szosan Chondln-nalk nevezik a1 folyót, a' melly az osztják nyelvben is Chanda, 
Kanda. 
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Máté nyelvével megegyez. Mégis találtatik külömbség a' kettő 
közt, melly vagy onnan van, mert külön mást-mást fordított a' két 
ember, vagy onnan, mert nem egy időben fordították az evangéliu
mokat. Nekünk az egyezés és külömbözés egyaránt tanúságos; 
mert az egyezés a' bizonyosságot, a' külömbözés meg a' tanúságot 
neveli, vagy új szókat, vagy új alakjait tüntetvén fel a' már ismert 
szóknak. 

A' Máté evangéliumát „ Matyinél jalpen jomas l'ahel"-nek, a' 
Márkét „Markiul jálp'in latilpu-nek nevezik. — A' Máté evangé
liumának fejezetei csak számjegyekkel, a' Márkéi számszikkal van
nak megolvasva. — Mátéban a' visszamutató névmás mindenkor 
hot-har (a' ki, a' mi): Márkban többnyire hot'ih-har vagy hoth-har, 
a hot tehát h (eh) képzővel tűnik elő. Ezt a' képzőt a motth, másik, 
szó is mutatja, a' melly Mátéban mindig csak mot. De Satigin for
dításaiban is a' kotih-kor = hot'ih-har és mot'ih szók előfordulnak ; az 
'ihj h képzőt tehát ezekben is valóban létezőnek kell elfogadnunk. 

Mát. 3,3. és Mr. 1,3. az orosz így szól: prigotovte put' gospodu, 
ispravte stezi jemu (készítsetek utat az úrnak, csináljatok ösvénye
ket neki). Ezt a' vogul Máté így mondja: VaVptan Vonh pojreh$nef 

varán l'onhtavane. A'Márké pedig így- V- V. p. varán pafit tavane. 
Ebben tehát az orosz puf = l'onh, az orosz steza pedig pat vagy patt. 

Mát. 3, 4, nur entep bőr-öv: Mr. 1, 6. tóul entep tallu-öv. A' 
tóul tallu itt bőr gyanánt van véve, mint a' magyar haj, melly nem
csak fejnek haját, hanem más dolognak is a' haját jelenti, p. o. 
párna-haj. 

Mát. 3, 4. kar ma mag pusztának méze, azaz vad méz: Mr. 1, 
6. sajttal mag esztelen méz. T. i. sajt eszmélet, ész, józan, sajttal 
eszméletlen, esztelen, tehát vad. Az oroszban mind a 'ké t helyen 
dikij med = vad méz áll. 

Mát. 3, 11. jejentap am jejempalt amnanel úogre a' jövő én 
utánam én nálamnál erősebb: Mr. 1, 7. jitapalimt jomi amnanil vá
gva utánam jő a' nálamnál erősebb. — Ez ugyan az oroszban is 
más-másképen van kifejezve. 

Mát. 10. fejezetében az apostolok elbocsátását olvassuk, 's 
jóllehet az oroszban (a' 2-dik versben) az apostol szó előfordul 
(dvenadeati apostolov jimena): a' vogul fordításban az apostol szó 
ki van kerülve, 's ketem (követ) által pótolva (így: kitkujplov ke-
m namanel oli toho) : Mr. 3,14. ellenben így gzól: vares kitkujplov 
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apostolitme = tön (választa) tizenkét apostolt. Továbbá ott az 
apostolok nevei közt a' Máté nevet az első fordítás Matpi-nak, a' 
Márké Matfej-n&ls. nevezi. 

Mát. 13, 6. sah isem ríuvne carloves a' napfény melegének 
nagysága által elaszott: Mr. 4, 6. sah pale itnvne tajves a' napfény 
nagysága által megemésztetett. Az oroszban mind a' két helyen 
ugyan azon szók állanak (ot znoja ze solnecanago pogorélo). 

Mát. 10, 14. és Mr. 6, 11. az oroszban áll: ottfasite prah ot 
nog vasih. A' Máté-fordítás így fejezi k i : ele parketan lajlne ha
nem poreSine (rázzátok le a' lábra ragadt port), a' Márké pedig 
emigy iparketanpuvis nank lajlenannü (rázzátok a' port lábaitokrul). 
A' pores és puvis külömbségét az orosz irás világosan mutatja, mert 
az orosz o és y, n és B betűket nem lehet elcserélni. 

Mát. 21,33. és Mr. 12, l-ben a'szőlősgazdárul mondatik, hogy 
kerítést csináltatott a' szőleje körül. Azt az orosz mind a' két he
lyen így fejezi k i : obnec ogradoju = körülvéve kerítéssel; tehát 
mind a' két helyen a' kerítést ograda szóval nevezi. A' vogul for
dítás ellenben Máténál így mondja: multesta cetel, Márknál emigy : 
multesta usel. A' vogul mid — múlik, mul-t = mulat, körülvesz, 
kerít. A' magyar fordítás is mind két helyen (Károlyi Grásp.) gyepii
vei kerítteti, melly a' vogulban egyszer ceí, másszor us. 

A vőlegény Mát. 25, 6. zenich (or.); 9, 15. pank : Mr. 2, 19. 
vaps. tájat amne ati mujt tustuhv, hun tan jortelan pank? os jejmtat 
hotelét, hun niremtahti tan paltan pank} i toncuvt piimtat picelahv 
szomorkodhatnak-e vagy sem a' vendégek, mikor ő vélek a' vőle
gény (or. Zenich) ? de lesznek napok, mikor elvétetik tőlök a' vőle
gény 's akkor fognak böjtölni. Mát. 9, 15. tájat amne ati pur-mujt 
picelahv, hun vaps tan jotanil? os johtat hotélit, hun elevikti tanan'il 
vaps, i toncuvt pümtat picelahv bőjtölhetnek-e a' lakadalmi vendé
gek, mikor a' vőlegény ő vélek? de jönnek napok, mikor elvétetik 
tőlök a' vőlegény, 's akkor fognak böjtölni. Mr. 2, 19. 

Mr. 26, 6. nolten Simon bélpoklos Simon. Mr. 14, 3. proka-
zennij Simon. 

Mát. 11,20. és 26f 26. sajmt tör, sajmtesta törte: ellenben 
Mr. 2, 4 ; 6, 4 1 ; 9, 20. sajl tör, sajlesta törte. — Mátéban nelimen, 
Markban nalmen 40. Mát. 27, 59. tor vászon, Mr. 15,46. sovíl7 sóid. 

A' Rondái vogul immár két evangéliumi fordítás által lesz 
ismeretessé. Ahlquist szerint, ki maga is nyomozó utazást tett a' 
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vogulok közt (lásd a' Vogul föld és nép 101. stb. lapj.), a* vogul 
nyelv területe három nyelv-járásra oszlik, úgymin/: a' Loszvai 
vagy dél-nyugatira, a' Kondai vagy dél-keletire meg a' Szoszvai 
vagy éj szakira. 'S a' két utóbbi nem is nagyon külömböznék egy-
mástul. Lásd Ahlquist: Kielitar, III. Vihko, 58. lapján. A' Kondai 
vogult tehát a' nevezett két evangeliumbul, a' Szoszvait vagy az 
éjszakit azon mondákbul és énekekbül ismerhetjük meg, a' mellye-
ket a' Vogul föld és nép czimü munkámban, a' Reguly hagyomá
ny aibul, kiadtam. A' Loszvait, úgy remény lem, Ahlquist fogja is
mertetni. Ha ez megtörténendik, a' vogulságrul annyi tudomásunk 
lesz, a' mennyit a' Beguly utazása előtt nálunk senki nem remény
lett, nem is várt. 

E' Bevezetés sarkába teszem a' Máté evangelimában megma
radt nyomtatási hibákat, hogy azoktul legalább a' vogul szöveg 
tisztuljon lehetőleg. 

Mát. 19,5. nupel helyett nupel, azonképen 25,33-ban is. Mert 
varkti tak neta nupel azt teszi: ragad a' nejére, nejéhez, 's tustian 
osetme jomas pal nupel =• állatja a' juhokat jobbra. Ezt az előtt 
nem úgy értettem vala. 

Mát. 25, 19. vim haván helyett olvass 
» » 21. sav numpalne tustilem » » 

» » 
» » 
» » 
» 26, 
» » 
» » 
» » 
» 27, 
» » 
» » 

» » 

32. ahkatat 
43. agmetlesem 
44. tan toncuvt lavet 
21. éaris latem 
56. sohe 
58. tan jejtapalt 
59. janetatel 
12. tan pari 
27. Pilat kacelem 
43. toremne sunhs tav, 
56. tav halanelt 
64. jejmti jot ret 

mim haran 
sav numpalne na-

gen tustilem 
ahtkatat 
agmeltesem 
tan toncuvt lavat 
éaris latam 
soho 
tav jejtapalt 

jantetatel 
tav pari 
Pilat kacelam 
toremne SunSes, tav 
tan halanelt 
jejmti jol ret 
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Mát. 27, 66- tav tarmelné helyett olvass kav tarmelne 
» » » holmel » » homel 
» 28, 4. jormant hotel » » jormant holpet 
> > 10. lati tavane » » lati tanane 
» » 16. laveg tavane » » /aw* tanane 

H a n g - 1 a n. 
(V. ö. IX. köt. 81.—88. a' 106.—112. lapokon.) 

1. A' betttk száma ugyan az lévén, a' melly 81-ben fel van 
hozva, 'B a' magánhangzók egyezésére nézve is az állván, a* mit 
82-ben találunk, azon példákhoz, a' mellyek a' hangegyezésre mu
tatni látszanak, a' hotol-t, nap, tehetjük, hotel, hotíl helyett, meg a' 
hoto-t, mi által, meddig. Ez utóbbi a' íofto-hoz, úgy, hasonlagos, jól
lehet nem mondhatom, melly viszonyrag helyett van az utolsó o 
(e, vagy ve helyett ?). 

2. (83.) Az a itt is vagy oílyan, melly az éjszaki, vagy szosz-
vai nyelvben is megvan, mint amp eb ; vagy ollyan, melly az éj
szaki nyelvben a: erre nézve a' Márk szövege nem külömbözik a' 
Máté szövegétől. De a' mot, más, szó több ízben világosan mat-n&k 
van írva; mint lant, lavt is lovt, mos, helyett; lanttal, lavttal és 
lovttal mosatlan. A' hosszú a is előfordul, ebben maa, föld, de csak 
vagy egyszer. Az orosz írás a' kettős a-t, úgy hiszem, a' hosszú 
hangzó végett tette ki, de ebbeli kettőzést ritkán gyakorolja, egy 
példája még vaan, de vag'in is, erőd; tehát ezeken kívül a' hosszú 
hangzókat egyáltalában nem fejezi ki, mintha nem is volnának. A' 
g, melly a' ma {maa), föld, szóban ragok előtt szerepel, bajosan je
löl hosszú a-t {vaan és vag'in), mert az igeragozásban is előfordul, 
a' hol a' hangzó hosszúsága nem esik kérdés alá, p. o. alganel, 
megölik őt, az al, öl, szóbul. — Az e vagy a utóhangnak a-vá vál
tozása ragok előtt a' Márk szövegében is általános, azt tehát tör
vény gyanánt tekinthetjük a' Kondai nyelvben; azért is azt vélem, 
hogy helyesebb volna az afféle utóhangot a-vel, mintsem e-vel írni. 
Egy-két esetben az aocusativusi me rag is ma, p. o. nag'inma 
tégedet. 
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Áz au ikerhangzóra nézve tanúságos a' Márk szövegének 
orosz irása. A' tav, ő, sokszor tau-n&k van írva, de még többször 
tavü-nsk is, az u rövidsége w-val lévén kifejezve. Aligha csalatko
zom, ha azt hiszem hogy a' tavit nem akar egyebet ejteni, mint a' 
tau, föltéve, hogy az orosz szláv kiejtés a' mi szlávjaink szájjárá
sához illik. Számtalanszor tapasztaltam, hogy a' szláv fiú, mikor a' 
}bauery mauer' szókat kiejti, azokat fiaver, maver'-nak mondja. Azt 
gyanítom már, hogy az idegen nyelvekben nem igen járatos orosz 
is az au hangot ew-nak szereti ejteni, mint a' Márk fordítója, 's hogy 
a' fordító, mikor nem av-ot, hanem világosan, mintegy láthatólag 
au-t akar írni, avu-t ír. A' tavit tehát nyilván csak tau, mi külöm-
ben onnan is kivehető, mert az u a' ragok előtt soha sem található; 
pedig mikor tavnane-t, neki, ír, a' tavitnane nagyon helyén volna, 
ha tavü két tagú találna lenni. Tavü tehát csak tau; de így tavnane 
és taunane is azonos. Én bátran a' tavü-t csak tau-nsJs. írom, a' táv
ot pedig meghagyom. 

Hogy a' v-t az orosz író u helyett teszi gyakran, bizonyítja 
írása is, mert Tay-t is ír, mint az aul szót hol aB^, hol aBHJi-nak 
írja. Ez az BLI írás is u helyett azt bizonyítja nekem, hogy a' B 
ilyenkor nem v, hanem u. Alább még hihetőbbé válik ez. Lásd 9. 

3. Az o-ra nézve ezeken kívül, a' miket a' IX. köt. 107. lap
ján 2) alatt olvasunk, a' Márk evangéliumi nyelve még néhány 
esetben teszen a helyett o-t, p. o. os lyuk, as helyett; vojlm, mert, 
vajlen h. Állandó még is a' soj hang, szó, suj helyett; p. o. Mr. 1, 2. 
ketam amk sujmtapím, küldöm hirdetőmet, 's a' 3. soj laüpriil hangja 
a' szólónak. 

Az u és a hangokrul nincs egyéb észrevételem annál, mit az 
idézett 107. lapon 4) alatt meg itt 2 alatt elmondtam. 

4. Az e több megjegyzést érdemel. Általában, úgy hiszem, 
az utóhangu e széles, tehát tulajdonképen a, a' melly azután a' ra
gok előtt a-vá változik, p. o. Jioca, hocat, morcé (morca) morcát • 
Jiocanel, morcanel. Az orosz írás a' széles e-t nem tudja megkülöm-
böztetni a' közép e-tül, mint nem a' magyar: de a' közép e-t leg-
többnyire H-vel fejezi ki, mit én V-vel írok, 's ez uralkodik itt mind 
képzőkben, mind ragokban. P. o. holís, elimholis, Máténál holes, 
elemholes ; hottl (sőt hotol is) hotel helyett; meriím, meriin: amott 
ménem, ménen; mensím, mensín, menís e' helyett: mensem, mensen, 
menés; latijpntl e' helyett: latepnel stb. De a' Márki kézirat felváltva 
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az e-t is használja, 's van ekmholes, az eltmholís mellett; az t (w) 
azonban gyakoribb az e-nél. Én erre nézve a' kéziratot követem, 
mert ez által ismerjük meg legjobban a' közép e-t. Már az éjszaki 
nyelvű szövegek kiadásában úgy jártam el, Hogy a' melly e hang 
az o} u, i vei váltakozik, azt nem írtam a-vei, hanem e-vel, mert az 
nyilván középhangu e. Innen találni a' Márk evangéliumban hotol, 
hotil és hotel, 's az éjszaki nyelvben minimgve, minengve, miningve 
menni. Általában észre lehet venni, hogy a' vogulbán, osztjákban 
sok rokon (u, i) hang az í-be (I>I), mint nálunk az c-be olvad, melly 
azután közép hanguságát is, Írásunk tökéletetlensége miatt, elveszti. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a' parancsoló mód c-)ét a' Márk 
irása is megtartja; kvalen menj ki {kval'in kimegyen), hitelen menj 
be (tutel'in bemegyen). 

Jóllehet a' magánhangzók egyezése a; vogul nyelvben már 
nem (vagy még nem) látszik meg, — vesd össze a' IX. köt. 106. 
lapján a' 82. alatti észrevételeket: mégis kérdés támadhat, az az i 
(M), melly a' közép e-t képviseli, al- vagy fel-hangu volna-e az em
lített egyezésben ? Én hajlandó vagyok hinni, hogy itt az felhangu 
természetű. 

5. Az előbbinél fogva is tehát két i van a' Márk kéziratában 
a' közép e-s % (H) és a' valóságos (n). A' Márk orosz írású szövege 
sokszor felcseréli, mert az ige jelen idejének egyes számú harma
dik személyét is (lati, keti) bi-vel írja, jóllehet azt határozott II, az
az t-nek látom. Megfordítva, a' mit másutt mindig i vagy i (hi)-vel 
találunk, az itt e-vel is van írva, p. o. lel lélek, lil vagy lil helyett. 

6. Az iker magánhangzók mind u-sak, vagy i-sek, p. o. aul} 

au, ríoul, sóul, svj vagy soj. Az t-seket magyarosan írjuk, mert ai, 
ni, ei kéttaguak. Az orosz írás az ikerhangzónak w-jára, i-jére a' 
rövidség jelét (u, í) teszi, így: TaBy, cofl (tau, soj); 's már evvel is 
azt bizonyítja, hogy TaBy csak tau, nem tavu. Az orosz írás talán a' 
coö-féle szókban is az o és i közzé j-t tenne, mint az u elibe v (B) 
teszen, ha az irás megengedné. Egyébiránt az au ikerhang itt gyak
rabban előfordul, mint Mátéban, p. o. kau (Kay) kav helyett, kő 
sau bokor. Az aul szó gyakran avíl (ÜBUA) alakban van írva, a' mit 
én hajlandó vagyok csak av'l-nék vagy emunak olvasni, Az au ajtó 
szó av és avű. 

Az ou hang leírásában is ugyanazt látjuk, mert van noul és 
novil test, hús; sóul vagy sovíl, sőt §ul is gyolcs. 
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7. A' torokhangok: k, h, g. A Máté evangéliumban Wiede-
mannt követvén ch-t írtam. Ezt itt elhagyom, és egyszerű h-t irok, 
minden megkülömböztetö jel nélkül, mint az éjszaki szövegekben. 
Okom erre, mert csak egy torokhangú h van, mellyet az orosz 
írás x-vel kénytelen kifejezni, s mellyet a' finnben és magyarban 
is erősebben ejtünk, majdnem úgy, mint a' német ch-t. Annál in
kább gondolom, hogy h-t irhatok, mert belhangban el is vész,p. o. 
pojr'ihs, az éjszaki nyelvben pojris, a' tiht itt is csak tit = étet. — 
A' Márk evangéliumi irása a' belhangban a' A-t, g-t néha felcseréli, 
igy : nahke és nugke maga; císhemes és cisgemes kiáltott. Ez utóbbi, 
hogy az orosz irás szerint ch—g is, hasonlóképen az egyszerű h mel
lett szól. Egyébiránt irási jegyeik nagyon külömbözök lévén, arrul 
soha nem lehet kétség, hogy mellyik hangot akarta mindenik eset
ben az iró kifejezni. Okulván az orosz kéziratbul azt látom, hogy 
kvosg'in és kvosJiin vagy hosg'in és hosh'in egyaránt helyesek, a' mit 
az előtt megkétlettem, v. ö. IX. köt. Függel. 200 lapján. 

Az előhangban sőt & belhangban is viszontag a' k és h válta
koznak p. o. kuVt és huVt hagy; jekv és jehv szökdös, tánczol; paks 
és pahs álmélkodik. 

8. A' nyelvhangok, jelesen a' c, s váltakoznak. 
Az aS (dolog) szó a' Márki Írásban sokszor ac, a' Satigin-for-
ditásban as". E hangváltozásra jeles példák: s'uk IX. szótár 211. 
meg cukv anya; éoritahv ugyanott, meg coritahv rágalmazni; aéeti-
tahv IX. szótár, 207. és acintahv reményleni, kivánni. — Különben 
az s-s (c) változás tanúságos a' magyarban is, a' hol (lát) látj-hv\ 
lesz láss, tanítj-hul taníts, hajdan és ma is helyenként tanih. 

A t hang gyakran kettőztetve van, a' hol nyilván nincs reá ok. 
Igy sokszor találni ezt: láttam} lati'im latam, latim helyett. — Vi
szontag az utóhangban rendesen egy t áll, a' hol a' szóisméret U-t 
kivan, p.o. hot a' ki, hott a' hol; tit ez, títt ebben, tat az, tatt ott, ezek 
mindenkor csak igy vannak írva hot a' ki és a' hol; tit ez és ebben, 
tat az és ott. 

Az l kettőzését, úgy látszik, az orosz kiejtés nem szereti,azért van 
talán, hogy mindig no-lov = 8, onto-lov = 9 áll nol-lov, ontol-lov he
lyett. Az is lehetséges, hogy a' vogul közkiejtés nem hallatja a' 
kettős Z-et, mint a' magyar közkiejtés nem hallatja a' kettős r-et, 
'B azért igy ejti p. o. az orr, arra szókat oV, az o'rát ütötte meg (az 
orrát ü. m.), a'ra ment (arra ment). 
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9. Egyéb hangváltózásokbul említhetők az X és j meg az infini-
tivus uh, ah, uhv} ahv. L' és j váltakoznak, s csak az egybesonlítás 
mondhatja meg, mellyik az eredetibb p. o. ul (uV) és uj vad; kuV 
és kuj fekszik, hál; talán hoj is a' hol-tvl származik, tehát lenne 
hoVt betegen fekszik, hoV és hold betegség, láz. 

Az igének infinitivusa nagyon vegyesen van irva. Sokszor ta
lálunk csak ft-t v nélkül, p. o. punuh tenni, funuhv helyett, aluh 
ölni, aluhv h. uttuh ültetni, uttuhv h. Másszor meg menuhvü is van 
menuhv h. — Az u a' v után ilyenkor az éjszaki minungve alakbul 
fejthető meg: mégis elhagyhatónak tartom, mert a' menuhvti alak 
mellett gyakoriabb a' menuh alak. En tehát miudég menuhv-et írok. 
Az u egyébiránt egyebütt is a' v után következik, p. o. juvit be, 
haza, juv h. tuvü bémegyen tuv h. menovü megyünk, menov helyett, 
mi nyilván mutatja, hogy az u jelentés nélküli seva. Hogy a' v u 
helyett is van, világos, igy ríolout = 8-dik és nolovt. 

10. A' Márk evangéliumának orosz irása többi közt egy je
les tanúságot szolgáltat nekünk, mert a' szók hangsúlyát mindenkor 
kiteszi, 's az kivétel nélkül a' szók első tagjára esik. Eddig elé azt 
csak Reguly szóbeli értesítésébül tndtam: most a' jelen fordítás is 
ugyanazt tanítja. Erre nézve a' magyar és vogul nyelv között csak 
az a' külőmbség van, a' melly a' nyelv alakulásábul foly. Mi az el, 
ki féle szókat már összeolvasztjuk az igékkel, és azt mondjuk: el
megyünk ; kimegyünk; a' vogul még ma is ele meni (elemegyen) 
kvane meni (kivé megyén): nálunk tehát azok összókká *) (compó-
sita) lettek már, azért egy hangsúly alá esők; a' vogulban még két 
külön szók, azért mindenik szó a' maga külön hangsúlyával bir. 

8 z ó -1 a n. 
Tárgyszók. 

11. Felsorolom részint az új, részint a'más alakban előforduló 
tárgy-szókat vagy főneveket, a' melly ékkel a' Márk evangéliuma 
a' szótárt bővíti. Első helyre teszem az eredetieket, azután követ
köztetem a' származottakat. 

Tehát az eredeti új vagy más alakú tárgyszók ezek : 

*) A' composiíutn kifejezést összetétel szóval fordítjuk, Brassai az esetlen 
szerkezeit szót használja, Kresznerics ösz-szónak nevezi. 



SZÓ-TAN. 187 

ejn íny, állkapcza, orcza 
es ész 
ul, uj vad 

jea, a leány 
jort, jurt társ 

ajp-jort vendég 
lel, lil lélek 
lomét darab 
l'anb beszéd 
ner tajték 
rialem nyelv 
nal nyél 
cag'tr fosvény 
sau bokor 
soj, suj szó, hir 
sünt száj 

sovel, sóul, sul gyolcs 
íuV, Suli morzsa 
rekv part 
tóul, tani tallu, bőr 
tog ág 
tonc féreg 
tuV ujj 
tur torok 
pajp kosár 
pas sor, rend 
pat ösvény 
jpále 
pic böjt 
pos fény 
pupijunttp pup tti foka 
ver ifjú 

au-sunt ajtó nyilasa 
Különös figyelemre méltók, jea leány, es ész, lel, lil lélek, tur 

torok, sünt száj, ver ifjú. — A,;ealeány többször fordul elő; a' 
szó olvasása világos, tehát nincs kétség arrul, hogjjea. Eddig csak 
a, áj (leány) alak volt előttem ismeretes, 'a föltetszőnek látszott, 
hogy a' pi, piiv (fi, fiu) szó mellett nem találunk a' leány szónak 
jobban megfelelőt az aj,a-néd, íme & jea a' jobban megfelelő, melly 
alkalmasint más szók hasonlagos alakjárul Ítélve (ul és uj, kul' és 
huj, (Vea is lehet, mint megforditva a' magyar leány-t lyány-nak, 
jdny-nafc. is ejtik. 

Az es ész, mellyet esznek is ejtenek, mint eszre-venni, azért 
nevezetes, hogy épen megegyez a' magyar szóval, mint az éjszaki 
sem szem, a' deli meri meny stb. Es-tdl esztelen. 

A lel, lil lélek, meg tur torok az ureh fogság mellett azért ne
vezetesek, mert a' Sírbeszéd korára emlékeztetnek, a' mellyben még 
fesz (fészek) a' turuch (torok) mellett divatozik vala. Igazán a' Sír-
beszédbeli tur-uh épen azon fokon áll, a' mellyen a' kondai vogul 
ureh fogság. 

A' sünt hangszerint is a magyar szdd-n&k felel meg. Érde
mes tudni, hogy a' magyar szój-nak. a' vogul sop és finn suu felel
nek meg, a' magyar szád-naik pedig a' vogul sünt és a' finn suute-h. 
A' finn hosszú hangú suu két w-bul áll, mellynek egyike a' vogulban 
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p (so-p = su-u). A' magyar száj szóban az egyik magánhangzó a, a' 
másik megj1', melly helyett más esetekben rendesen v szokott lenni, 
p. o. finn kuu magyar hav (hava). A' hol pedig a' magyarban vagy 
u vagy v van, ott a' vogulban p = (azaz v helyett kemény ajak-
hang) fordul elő, p. o. szemű, kezű, torkú a' vogulban aerap katp 
vagy katep, turp; hágó e' helyett hágava, háló (halászó eszköz és 
fekvő ember,) e' helyett hálava stb. a' vogulban kangep, hulp és 
kuXep. A' vogul sop tehát hangszerint is megfelel a' finn suu-nsik 
és a' magyar száj-n&k. — Tegyük ide a' vogul vápa, vap» szót is. 
A' magyar vb' (veje) a' finnben vavy (vávu) a' vogulban vóíps (csak 
az éjszaki alakot tartván meg). Az s-et elhagyva marad vdp, ez 
pedig azonképen megfelel a' magyar vev (vej) és finn vciv-y-nek, 
mint a' sop a' száj-nak és suu-n&k felel meg. A' vogul s a' vap-s-
ben gyakori vogul képző, mint mart-s mérték, hale-s halandó, 
ember, a' kondaiban hoVis, vagy holes stb. En ezt a' képzőt a' magyar 
merész, tavasz, ravasz, régi csendesz, csendesség szókban találom 
fel. Elég az ahhoz, hogy a' vogul vap-s = finn vav-y, magyar vej, vev. 

A' magyar száj mellett a' szád is van, p. o. hordó szád-ja, ke-
mencze szádja; valamint a' finnben a' suu mellett simf-(ehe), a' vo
gulban is a' sop mellett simt van. Ebben az n hasonlagos más szók-
beli n-hez, p. o. a' finnben ant a' magyar ad, 's a' vogulban hurrnint 
nílint a' magyar harmad, negged. A magyar főneveknél mutatkozó 
d képző gyakori, mint vár, vár-ad, *) diós, diósd, kigyós, kigyós-d 
stb. illyen a' szá-d is. 

*) A' Századok 1872. novemberi füzetében (641—645 lapjain) Cséplő Pé
ter, N a g y-V á r a d-ot mint helynevet fejtegeti, azt állítván, hogy a' várad szó
nak eredetijét wavta specula szóban találjuk meg, bizonyságul hiván fel »Deut-
sche Alterthiimer, Georg Phahler 715. l.« Se Cséplő' se Phahler nem találják el a' 
dolg&t. A' magyar vár-ad nem a' német warte, hanem vár{-a-)d mint diós-d, ki
gyós-d, Köves-d, Er-d stb. Ahlquist is (De vestfinska sprákens kulturord, 163 
lap.) a1 vár szót a' germán var wehr szóbul hajlandó eredeztetni. De a' vár és ó'r 
szók eredeti ugor szók, mit a1 vogul bizonyit, a' hol ur vár ó'r-z, urhat várakozik 
és őrködik, urep őr, mintegy örv, úreh fogság stb. A' várad-n&k vogul megfe'elője 
urent volna, melly azonban, tudtomra, nincs meg. Sőt az er-t = szeretet hasonla-
gosságán ur-t is lehetne, mi aztán igazán megfelelne a1 vár-a-d szónak. A vár
nak egyik származéka tehát várad, másika vár-os, vár-as, azaz ollyan hely, a' 
mellynek var-a van, mi a' városoknak keletkezésibül világos. Ahlquist a' várost 
ösz-szónak vél i : vár és os-bul, minthogy a1 vogulban os, uS várost teszen. De oS, 
it5-nak jelentése kerítés ; a' vár-é is alkalmasint ugyanaz. A' váras, város ollyan 
származék, millyen : láh-sta vagy láb-os meg sok más. 
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Még a' ver-t, ifjút, akarom kiemelni, a' melly Mr. 14, 51-ben 
fordul elő, így: verhum ifjú ember. Talán az ember szót ebből: elm 
(ég) és ver ifju-bul lehetne származtatni, úgy gondoltam az előtt, 
a' mire a' vogul elm-pi, elm-kals szók Ösztönözhetnek vala, mellyek 
hitregei forrásra visznek. De immár eltaláltam, úgy gondolom, 
hogy ember = elm-ger, em-gyer. *) 

12. A' származott tárgynevek : 
asem, osem főal, vánkos cah'il menydörgés 
ojmeh rokon vartuh csinálmány 
nuvces tisztesség vap-s, vő 
cag'ir fösvény puv'ts por 

pos'im hajó far, hajó hátulja. 
v'ihlap hebegő. 

A' nalem éjszaki vogulban nelm, nyelv, is származék-e? A' 
magyarban a' nyelni szótul ajánlkozik a' nyd-v-nek származtatása, 
de nagyon nem hihető; mert bajosan nevezte volna a' beszédet is 
nyelvnek, ha nem akarjuk feltenni, hogy a' történelem előtti időre 
emlékezik, a' mikor az ember még nem beszéllhetö (homo alalus) lé
vén, csak űyelő vala! Inkább lehet a' nyelv, nelm szót a' finn kieli-
hez hasonlítani, melly nyelvet teszen. A' finn megkülömbözteti a' 

*) A' finn Urna ég, levegő, vogulban Ura és elm, A' vogul hitrege szerint a 
fő isten, Numi Tarom, fent ül az égben. Ezüst bölcsőben egy férjet és asszonyt 
ereszte le. Ezeknek születik egy fijok, kinek neve Eím-pi vagy Ilm-pi azaz lég-fiú. 
Ez toremti azután az dm, ilm-hals — embert, a' halakat, vadakat, 's tanítja az em
bert halászni, vadászni, szerzi a' házasságot, sőt a' halált is stb. Tehát a' vogul 
hitrege szerint elm-fi és elm-halan-dó van. — A' nagy közösség mellett, a1 mellyet 
a' vogul és magyar nyelvek közt találunk, épen nem volna hihetetlen, hogy az 
ember szó is eZm-bül származik. S én azt gyanítottam vala, hogy a1 ver ifjú 
szó járult az e/m-hez, úgy, hogy elm-ver-bül vált volna ember. Ámde az m -\- v = 
m -f- b ellen tanúskodik a' hammas mi hamvas (hamu, v. hamv) helyett van; ehhez 
hasonlagosan tehát emmer, de nem ember volt volna. Igaz, az idegen ingwer-h'á\ 
lett a' magyar kiejtésben gyömbér, s Vadnai Rudolf tanúsága szerint (Nyelvünk 
hangolvadásárul, 22. lapján) a' nép a1 Kába mellett a1 gyöm-vér, vízi madarat is 
gyömbér-nek hijja : mégis em-ver-hül nem válhatott ember. De válhatott ám az 
em és ger, gyer-bül, a' melly utóbbi a' magyar (hajdan mager, moger az az föld 
embere) szóban is megvan. Ger, gyér férfit teszen, kicsinyítő gyerek. Ennek tője 
ger, vagy gyér a' magyarban már nincs meg, de hajdan meg kellett lenni, külön
ben a1 gyerek szó se volna. Valamint már az idegen ingwer- és a' hazai gyöngy-vér-

• bül gyömbér : úgy lett az : elm, em és ger, vagy gyer-b'ú\ is ember. (A hangha-
sonitás törvénye is az, a' magyar nyelvben, hogy az értelem súlya hasonit.) 
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nuol nyal, niel nyel és kiéli nyelv szókat; a' niel-nék származéka 
nielu (nyelő, torok) hangszerint Í3 azonos a' nyelő szóval. De a' ha
sonhangú szók igen gyakran összeolvadnak: fel lehet tenni, hogy 
valamikor a' magyarban is a' kieli-xiek és nielu-n&k külön-külön 
megfelelője volt, mellyek azután hasonhanguságok miatt egygyé 
váltak. 

Ösznevek: unip'iv lócza, nyoszolya, melly nagyon homályos; 
kurp-jejv = kérges fa, láda vagy pénztartó. Hozzájok tartoznak 
illyenek is: ereptane kolis felebarát (szerető ember); juvt/im kolü 
rabszolga (vett ember), kval'in kolis házas ember, junt'ip pup tüfok, 
norce sctu csipke bokor, ha jól olvasom a' norce szót stb. 

Idegen tárgynevek talán a' segü láncz, mellyet a' perzsa zen-
zir-nék lehet gondolni, 's a' melly mint a' török-tatár nyelvbül való 
kölcsönvét áll a' szótárban; a' lomét darab, melly orosz. A' többi 
orosz szók is ki vannak jelelve a' szótárban. 

13. a) Új eredeti tulajdonság-nevekkel nem igen szaporítja 
ismeretünket a' Márk evangéliuma: csak a' kétséges norce já
rulna ide. 

De szármozott több van, mint : es-tal esztelen, hal-tal nem 
közös, titkos, jol-tal haszontalan, nalm-tal néma, sajt-tal vad, p. o. 
sajttal mag vad méz; — rastal mindjárt, oHal nem biró, pos-tal 
fénytelen stb. 

Föltetsző az ol-h külön, p. o. olh pák külön sor, külön rend, 
Mr. 6, 20; — mot'ih másik, tatih az egyik (ázik). 

Még megemlítjük : pián jámbor, tulaj donképen bőjtös; tagl'in 
teljes, pojt'ip beteg. 

b) A' számnevek már ez által szaporodnak, mert a' fejezetek 
számnevezve vannak, tehát: 

elöl pank első fejezet ontollovt pank kilenczed fejezet 
motít p. másod f. lovt vagy ]out p. tized f. 
hurniít p. harmad f. akukujplovt p. tizenegyed f. 
nilít p. negyed f. kitkujplovt p. tizenketted f. 
at'it p. ötöd f. hurumkujplovt p. tizenhármad f. 
hot'it p. hatod f. nilekujplovt p. tizennégyed f. 
sat'it p. heted f. atkujplovt p. tizenötöd f. 
áollovt p. nyolczad f. hotkujplovt p. tizenhatod f. 

A' lovt helyett vagy kétszer Zowí-ot, egyszer lovit-ot, (hotkujp. 
l&v'itpank) találunk. A' 40. nalmen? Mr. 1,13. tau öles ton har mat 
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nalmen hotil ő vala a' pusztában negyven napot: holott Mát. 4, 2. 
így olvassuk: piceles nilmen hotel i nilnienjej böjtöle negyven na
pot és negyven éjt. 

A' többi hozzájáruló számnevek közt van: atpín 50. 
A' számnevekhez tartozó cw-nak itt egy érdekes szófüzése 

fordul elő: % utsit ólh paéi §at cuv'il i atp'in cuv'ű és ülének külön 
sorba (sorokba), százával és ötvenével. Mr. 6, 40. 

14. Új viszony ragokat nem mutat a' Márk evangéliuma. 
De a' me rag néhányszor ma, (nag'inma Mr. 5, 7.) miért is azt 

hiszem, hogy azt is ma-nek kellene írni, mint Ahlquist írja a' vo
gul közléseiben. 

A' hangegyezésnek némi hatása lehet, hogy jole (alá, le) he
lyett jolo is van. Mr. 4, 7. 

Mr. 8, 31. a' hol a' kézirat így szólván: i pümtes hanctahv 
tanin, iéto elimholes püvne sau kareh muctahtuhv i jejmtuhv ele arti-
mag jjeé har'ifü i arkip'itil i nepekinitil ('s kezdé tanítani őket, hogy 
az ember fijának sokat kell szenvednie, 's el fog vettetni az öre-
gektül, főpapoktul és irástudóktul) nyilván haritriil, arktp'üriil, nepe-
Icinitnil helyett harittil, arkipirtUl, nepekinittil kellett volna írnia a' 
fordítónak, a' riil nel w-jét a' többesi í-hez hasonítván. De mint
hogy egyebütt is a' betűk kettőzését elhagyta, itt sem tette ki. En 
a' hasonítást, mellynek másutt példáját nem találom, mellőzvén, a 
tn (triil) tettem vissza. 

Az irásra nézve tudjuk már, hogy a' nel, (e)l ragok, 's a' töb
besi rag előtti e itt legtöbbnyire nil, 'il és i. Egyébiránt a' IX. gram, 
19. szám alatti megjegyzések itt is állanak. — A' 20. szám alatti 
megjegyzés, hogy az egyes és iker magánhangzó után a' többesben 
t áll, az csak az a után bizonyos; ma föld, hely, többesben mat. 
De már az e a' többesben Ví-re szeret változtatni, mint: pimitpe 
parancs, pim'itp'it, mi azonban egyet teszen, mert i (BI) annyi 
mint e. Az aj\ ej} ikerhangzók után nem kell-e et vagy it írni, az 
orosz irás nem mondja meg világosan. De valamint az igének egyes 
számú harmadik személyét j>í-vel fejezem ki Qcuji a' kuj helyett): 
úgy írom itt az asraj, judej, farizej stb. többeseit: asrajit, judejit, 
farizejit. Egyébiránt azt, hogy agem a' többesben agmet (ágim, 
agmtt), nem is kell átvetésnek hívni, mert a' tő voltaképen agm, 
's az utolsó tagnak e vagy V-je csak betoldott hang, melly ismét ki-
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esik. ;S mint a' magyarban teher van és terek: úgy van a' vogulba;; 
is pohhs és polhes} többesben polheset. 

A' IX. 21. szám 4. alatt a' kettős számnak i és ag képzőjéről 
az áll, hogy az i nem, de az ag fölveszen viszonyragokat. Ezt a' 
Márk evangélium nyelve is igazolja, 's a' kitag alakot a' kitagil 
vagy kitag el példával szaporíthatjuk. Vovsan kitkujplov hanctahti-
pan, i pümtes tanin ketahv kitagil elhívá tizenkét tanítványát 's 
kezdé őket küldeni kettejével. 

Az a és i végűek hogy â  viszonyragok előtt visszaveszik az 
elejtett g-t (IX. 20.), azt a' Márk evangéliuma is igazolja. Leg-
gyakoriabb példákat mutatnak a' ma és ne szók, sőt amaz ösz-
szóban is, mind külön, mind ragosan, p. o. mag-jat hely-közép, kö
zép, magi-jatne középre. Eti kerep öles saris mag-jatt estve a' hajó 
a' tenger közepén vala. Mr. 6.47. toncuvt ark'ip magi-jatne tuncpam 
kitép estei Jisusme akkor a' főpap a' középre állván kérdé Jézust. 
Mr. i4, 60. — Filip ne mos, tonmos 'iUo negi vistii Fülöp neje miatt, 
merthogy nejévé vette. Mr. 6, 17. 

15. A' tulajdonság-nevek- ugyanazon ragokat veszik föl, 
mellyeket a' tárgy-nevek, ha magokban, tárgynevekül, állanak. 
Mert mint jelzők rag nélkül előzik meg a' tárgyneveket, a' magyar 
nyelv szokása szerint. 

A' fokozó képző nuv vagy nou-vxú. a' IX. gram. 39. lapján a' 
21. szám alatt meg van jegyezve, hogy lazul ragad a' tőhöz, a' 
mennyiben a' viszonyragok és többesi képző után is járul. A' Márk 
evangeliumábul következő példák álljanak itt: tinin becses, tininag 
becsesnek, becsesen, tinlnagnou becsesebben. Mr. 14,5. hoca messzi, 
liocat messziben, hocatnuv messzebben, messzebbrül. Mr. 14, 54. 

N é v m á s o k . 

16. Az alanyiak vagy személyiek ragozása ezen külömbsége-
ket mutatja : 

nagen téged helyett van nag'inme ebben: soho kisgan'il nag'inme 
mind keresnek téged. Mr. 1, 37.; sőt nagínma Mr. 5, 7. — A töb
bes nanen is mind naríin mind naninme titeket, ebben : hon at tidgan 
nanin i at pümti hontlahv naninme a' ki nem fogad el benneteket 
és nem fog hallgatni benneteket. Mr. 6, 11. 

A' nak ragosaibul nakvnan'il is előfordul, arthaten nakvnanil, 
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hon ríuri jomuhv am jitimpalt fordulj el magadtul (tagadd meg ma
gadat), a' ki akar jöni utánam. Mr. 8, 34. 

A' tav és takv új rágósai: 
tavane mellett tavnane, mint: Jisus tavnane sunspamerte vistál 

tavamé i laves tavane Jézus reá nézvén, szeretetbe vévé (megked
velté) őt és monda neki. Mr. 10, 21. 

tavanel mellett tavnaríil, taunaníl, mint: s'aris lats'in nag} isto 
oli aku tor'im, i mat ati taunaníl targe igazán mondod te, hogy van, 
egy isten, és semmi nálánál kívül. Mr. 12, 32. 

tavamé mellett taoea. Mr. I I , 12. 23. Ellemben takvame mel
lett van takvín =r magát, mint: mat hárít jáltiptal'is, os takv'in vata 
at johti jaltiptuhv másokat megmentett, de magát nincs ereje meg
menteni. Mr. 15, 31. 

tanme őket, helyett taninme, még többször tan-ín, mint: m'ir soho* 
jomes tau pohane i tau taninme hanctes sok nép méné ő hozzá, 's ő> 
tanítá őket. Mr. 2, 13. — tav jolesestá tavame} istobi at ketsan tariín 
kvane ton pdln'il ö kére őt, hogy ne küldené el őket azon vidékrüL 
Mr. 5,10. 

így a' tin (ketten), tinme és tinin kettejöket. Mr. 10, 6. 
tavatel vele ; ennek többese íanatanil, mint: pümtes latuhv 

tanatan'il} i laves tanane kezde beszélleni velők és monda nekik-
Mr. 6, 50. 

17. A' mutató névmások sorát így kell kiegészíteni : 
ti ez ta ez az, ta, to az. 
tit ez, tit mos azért, tat, ton, tot az, p. 0. tat-

cuv annyi. Mr. 8, 7. mint mat-cuv egynehány. A' t helyraggal te
hát ezek: titt, tatt, tott. A' íaí-nak tat'ih ( = ázik) képzőse van. Mr-
10, 1. mint motih stb.; tat'ih pal amaz oldal. 

A' tit többese titet azok, titetme azokat, p. 0. Mát. 4, 9. titetme 
soho miganem nagnane ezeket mind adom neked. 

A' to többese tot némellyek. tot lats'it: tit Hij, os tot latsit: tit 
najt némellyek mondák: ez Illyés, de némellyek mondák: ez egy 
próféta. Mr. 6, 15. 

A' ton többese toríit azok. öles tan paltaml tat-cuv hul, tau 
laves urtuhv i ton'it vala nálok néhány hal, ő parancsolá elosztani 
azokat is. Mr. 8, 7. 

A' tat és tot többeseire nem találtam. 
A' IX. gr. 31-ben tévedésbül mondtam, hogy a' ti magában. 

HYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X. 1 3 
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aem fordul elő. Pedig előfordul, még pedig nemcsak ösz-szókban, 
millyenek ti-cuv annyi, ti-mil illyea, hanem ollyan szólásban is, 
melly ez az féle, p. o. hon hontli ti ta am l'anhem a' ki hallgatja ezt 
az én beszédemet. Mát. 7, 2-1. A' ti-nek rágósai: tit itt, tig ide, tigil 
innen. 

A' ío-nak rágósai: tat ott, tov oda, tovul, tóul onnan; továbbá 
tolio és tokve úgy. A' íou-hoz pil is járul, tovpil, vagy toupil arra 
el. Mr. 11, 20. 

18. A' kérdő és visszamutató névmás hot is gyakran h képző
vel fordul elő, így: hotth vagy hoth; tehát hot'thhar a' ki. — A' hot-
uak ragosa hoto a' míg. Mr. 1, 13. 

A' ne és mai, úgy látszik most nekem, egyaránt fölveszik az 
r képzőt, 's azt gondolom, a' nar mi? szó, ebbül lett: ne-r. A' we-nek 
á-je tehát úgy változnék a-vá a' rag vagy képző előtt, mint azt itt 
általában látjuk. Tehát ne, nar ; niat, matir fmatr). 

A' határozatlan névmás mot itt gyakran mat is; képzőse a' 
moten, motm kívül, motih = másik. Új határozatlan névmás az ol, 
olh külön, p. o. utsit olh pasi sat cuv'il i atpin cuv'il ülének külön so
rokba, százával és ötvenével. Mr. 6, 40. 

• 

V i s z o n y s z ó k . 

19. A' viszonyszók mennyiségét alkalmasint nagyobbítani 
kell : 

al ja t noh pari 
el tö nup pil, pel 
OS jol num poh 
uj jort nu vat 
kas jot sar mant 
keur ju CUV mont 
kvan jurt taré mos 
hal lah tarm mos 
hojt lat 

lat 
pal 

Eredetök és természetök felvilágosítására osztályozzuk ollya-
nokra, mellyek I. legtulajdonképen viszonyítok 's a' legegyszerűbb 
viszonyító ragokat veszik föl; II. mellyek tárgynevekül és viszo-



VISZONYSZÓK. 195 

nyítókul szerepelnek, 's a' tárgynevek közönséges viszonyító rag
fait veszik magokhoz; I l i . ollyanokra, mellyek l raggal lesznek 
•viszonyítókká; IV. mellyek magokban, rag nélkül is viszonyítok. 

Az I. csoportot teszik: al} el, os, kvan, jej, jol, jot, ju, noh, 
<num, úu, sar, pal, mos. 

1. al fel, rajt. Csak hová-raggal jár így: al-i vagy al'ge. iont 
at tahnan kav ali lajhntel akkor nem ütközöl kőbe, kőre, lábad-
><laL Mát. 4, 6. — humpit vohtes'it kerep ali a' habok csapkodának 
-a' hajóba. Mr. 4, 37. — tav al'ge hozzá. — Osz-szókban fordul elő 
.gyakran, p. o. hot-al' merre,^'oí-a? lefelé, el-al' elfelé. Ezekbül látjuk, 
hogy a' szónak eredeti alakja al, 's hogy al' csak a' ragos ali-hul 
"való ; minélfogva al'ge-hen a' hová-rag kétszer van kitéve al (alt) 
*és ge által, meliy ge az egyszerű t-nek teljesebb alakja. 

2. el magyarul is el; ragosan: el-e, el-ol, el-t elé, elől, előtt. 
JBirtokosragokkal különösen az el és eü szerepelnek, tehát elem, 
'elén, ela, elov, elán, elanil, meg: eltem, elten, eltei előttem, -d, -e 
stb. Mint viszonyító a' pal viszonyítóval társul és számos alakokat 
•alkot, mert a' birtokos- és viszonyragok hol az egyikhez, hol a' má -
sikhoz, hol mind a' kettőhöz járulnak. Lásd IX. gram. 55. lapot és 
a' szótárt. 

Mint igehatározó el't'n, elén távul, kívül-t, túl-t jelent, meiíy 
azután ismét n ragot veheti fel: elnen, e' helyett elm-en, lásd a' 
szótárakat. 

Az ösz-szók: el-al előre, előfelé, rajta; el-har idegen, más, ét-ma 
távol, túlsó föld stb. ismeretesek. A' szótárakban el-k-et is felvet
tem, p. o. el-k torim túlsó világ. 

Az el szó nálunk is mint viszonyító, de ösz-szókban is diva
tos, ü, y képzővel, így elü, elv, ely. Innen Erei u-elu ma Erdély és 
Erdély = erdőn-túli, Ultrasilvania, Szék-ely a' birtokolt földön-túli, 
anarchia; Ha Kas-el-föld (Havas-elv-föld) Transalpina, a' mai Oláh
ország ; Kolozsváratt egy város része: hid-elce. 

3. os meg, és; csak os-e és os-ne mege, megint, ragos alakjai 
fordulnak elő. Magában az os mondatviszonyító: és, de. 

4. Kvan ki. Ennek viszonyragosai: kvan-n kün, kvan-e ré
giesen kivé, kvan-el kívül. Eddigelé azt gondoltam, hogy kva a' tő, 
•de a' hová ? hol f kérdésre felelő viszonyragok világosan mutatják, 
Jiogy a' tő kvan, tehát hcl ? kérdésre felelő viszonyraggal kvan-n, 
kvann. Világos a' kvan tő a' kvan-pal szbhvX is. 

13* 
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5. jej utó. Rágósai jejt után, jej'il, jejol utol. Birtokosrago— 
kat vészen föl a' jej, tehát: jejm, jejn, jtjt utánam, megettem stb.; 
azután megint a' jejt is, így: jejtem,jejten,jejta, jejtav,jejtan, jejta--
ml, jóllehet nem mindenik alakot találom meg a* két evangélium
ban. Ezek a' pal viszonyítóval egyesülvén, sokféle alakok állanak 
elő, lásd IX. gr. 56. és a' szótárakat. 

A'j(j$ y&gy jejol =: utol. De a'vogulban vannak jol és ivolt 
is. Ezt a' két alakot a' jejol-txü származtatom. A' jej, jij, sőt ij is,. 
tehát ijol, 's ebbül lett egyfelül jol (az i elhagyásával), utol, és jolt 
utoljára, másfelül ivol, melly csak a' t raggal, (ivolt, utoljára), van 
meg. Mint eZ-bül elöl, és elolt, úgy lett j'jr ij-hül (ijol) jol és jolt' 
meg ivolt. Lásd IX. szótár. 

Az éjszaki vogulban jej helyett juj van, ezen ragokkal: juj-e, 
j'tij-t, jvj-l = meg-é, meg-(e)tt, meg-öl. Láttuk, hogy a' jujt-nsik 
megfelelő kondai jejt birtokosragokat vészen föl, jejtem, jejten,. 
jej'Li; azt teszen az éjszaki is, így: jujtem, jujten, jujtá. 

6. jol al. Szokott ragosa jole s\éa, meg, joVit vagy jolt alatt.. 
jole vajles leszállott; jole alesanel meg- leölék őket; Petr hvann öles 
jolit Péter kün volt alatt, alsó helyen. Mr. 14, 66. 

A' jol is pal-lal egyesül és sokféle viszonyítót ereszt. Lásd-
IX. gr. 57. lapján, meg a' szótárt. Fölveszi a' k, h képzőt is, mint 
el, teh&tjol-eh. 

7. jot vei, aku jot együtt; jota vele, jotov velünk, jotanil velők. 
8. jot ut, jot'in után j jot'il, jotel utol, utóbb. 
A' vogul jot és a' magyar ut, továbbá a' vogul jot'in és a r 

magyar u4án aaonosok. Az wían-hoz járulnak a' birtokosragok: 
után-am, után-ad} utdn-a stb. Valamikor az után viszonyítót az 
vt, vogul woní-bul tartottam kifej thetőnek, de nyilván tévedek, 
vala. 

9. ju be. Ennek két ragosa divatos: juv és juj belé, haza, 
jun ben, hon. jestli taretaganim tanin juj tetal, pasti'mtat Vonht ha 
eleresztem őket haza étlen, elfogyatkoznak az úton. Mr. 8, 3. — 
juv johti megjő, haza jő ; — juv nalt benyel; — hus am paltem jun 
kuji a' szolga nálam hon fekszik. Mát. 8, 6. — Juv helyett juvü m 
van. ménen juvü nakv haran pohne menj haza a' tieidhöz. Mr. 5,19-

10. noh fel, többnyire nonh. Mint noh azt is jelenti: meg, p. o. 
Pilat pakses, isto tau noh holes Pilátus csudálkozék, hogy ő meg
holt. Mr. 15, 44. 
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Mint nonh egy viszonyraggal j á r : nonho felé, p. o. nonho 
jaltne feléledés, feltámadás. 

nonh-al' felfelé. 
Egyébiránt a' num divatozik, azért a' noh és nonh -gyérebben 

alkalmaztatik. 
11. num fel; rágósai: num-en fen, num-el felől, 's a' hová kér

désre: nonho, nongo felé. A' mim is a' pa.l-h.oz csatlódik, 's úgy 
ereszt viszonyitókat. Felveszi a' birtokosragokat is : numem, numen} 

numö, és numta ; tehát numapalt felette, numtápalent felettök. 
Mint jelző, num fel, felső, p. o. num masne felruha, felső ruha. 
12. ríu? úuta magában. — A' nuv} melly a'tulaj donságnevek 

^okozója, nem viszonyszó, mert van úuv nagyság, tehát a' v nem 
rag, hanem a' tőhöz tartozó rész. A' magyar ny, a' melly a' nyi, 
nyut, nyal viszonyitók tője (pap-nyi = paphoz, pap-nyut — pap
nál, pap-nyul = paptul) nyilván azonos a' vogul tővel. 

13. sar el. Minthogy a' sar azt is teszi, mit aul azaz első, te-
liát ollyan természetű szó, millyen el, azért lehet a' viszonyszókhoz 
számítani. Csak egy ragosa van meg, sar-e el. Lásd a' szótárt. 

14. pal fel, oldal. Viszonyragosai: pal-i felé, fel, pal-t nál. 
A' palt a' birtokosragokat felveszi: paltem, palten, palid nálam stb. 
patecVj paltan, paltaríil nálunk, nálatok stb. 

A' pal más viszonyszóval egyesül 's akkor igen sok viszo-
nyítót ereszt, p. o. el-pal el-fel, j ej-pal utó-fel, kvan-pal ki-fel, num-
pal föl-fel(-é). A' kvanpal egyszer jelző gyanánt is áll, kvanpal 
'mater külső holmi, at laves, istobi tates mat holes tor'im kval mant 
kvanpal materme nem engedé, hogyr valaki az isten házán keresztül 
Jkülső holmit (nem oda tartozót) vigyen. Mr. 11, 16. " 

A' pali alak igékkel társul, p. o. pali punsem fel-meg nyitok ; 
pali punem felteszek, nyilvánítok. Lásd a' szótárt a' IX. és itt. 

15. mos vég, mos-e ig; toses tarán mose elszárada gyökeréig. 
Az ezen csoportbeli viszonyszók a' legeredetibb, legegysze

rűbb viszonyragokat veszik föl; a' hol- viszonyiak : n, t ; a' hová-
viszonyiak: e, i, j , v ; a' honnan viszonyiak 1 (el, ol). 

II. A' második csoportot teszik: keur, hal,jat, Val'} poh, vat. 
16. keur bél, nyilván a' kaher, kaher, has, szónak alakja, ?s 

azért talán kaur-nék kellene írni. Ebbül lesznek viszonyitók: keur-t 
ben, heur-ne belé, kevr-nel belől. A' birtokosragokat a' keur veszi 
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föl: keurem, keuren, keurii és keweta,keurov} keuran}kevrariil.'Láls&, 
IX. a' szótárt. 

17. hal köz; hal-t között, hal-ne közzé, hal-nel közöl. Fö l 
veszi a' birtokosragokat: halem, halén, hala, halov, halán, halariil 
közöm stb. Lásd IX. a' szótárt. 

18. jat köz, közép; jat-t középen, jat-ne középre, jat-ntl k ö -
zéprül. Birtokosragokkal nem fordul elő a' két evangéliumban. 

19. VaV ellen; VaVt ellen. Ez veszi föl a' birtokos ragokat: 
VaVtem, VaVten, Vatta ellenem stb. — A' tő a' h képzőt is felveszi, 
így: VaVh ellen, elő, p. o. Voriht VaVh hojesanel az úton előtalálának. 
Mát. 27, 32. us kvales Jisus VaVh a' város mene Jézus eleibe, elle
nébe. Mát. 8, 34. 

20. poh oldal. Mint viszonyító: poh-t nál, poh-ne hoz, poh-nel' 
tói, ról. A' birtokosragokat a' poh is fölveszi: pohem, pohen, poha 
okialom stb. 's ezekbül is lesznek viszonyitók, mint: pohemne hoz
zám. A' poht ragos alak új viízonyragot vehet fel, pold-i mellé,, 
mellett el, eikelesanil pohti jómat aku műterme kényszerítenek el— 
mentiben egy valakit. Mr. 15, 21. 

21. vat szél, part. Mint viszonyító vatir vati és vatge közel 
hozzá; a' vata széle,partjaszóbul lesz vatat nál, vatane hozzá, vata-
n'il, vatanel tőle, róla.— Vonk vati hontes az út mellé (mellett) látott;; 
nile Sottr vati négy ezerhöz közel; tav vatge ő hozzá; Petr unles. 
taut va-at Péter üle a' tüz mellett; Jisus untes saris vatane Jézus-
iile a' tenger partjára, tenger mellé. 

Ezen csoportbeli viszonyszók inkább tárgyszók, a' mellyek 
jelentése azonban viszonyra is vonatkozik. 

III. A harmadik csoportot teszik azon tárgyszók, a' mellyek. 
úgy lesznek viszonyszókká, ha / (el, 'ií) ragot felvették. Ide tar
toznak : uj, kas, hojt,jort,jurt, nup, tarm, mont. 

22. ty'-nak előttem még homályos a' tője: de ragosa uj-lr 

uj-%1 látatot, pillanatot, okot, időt jelentő viszonyítót képez, melly 
igésnevek után járul, p. o. jolaV vojlenanel uji lefelé mentőkben; 
ölne ujl volta miatt stb. Lásd a' szótárt itt és a' IX. 

23. kas kedv, akarat, kas'il, kasel végett, ért. Lásd a' szó
tárt a' IX. 

24. hojt mód, hojtel, hojt'il móddal, aku ton hojtel azonképen;: 
takv hojt'ilat ő szokása szerint. Mr. 10. 1. 

tb. jort és jurt társ, jortel és jurt'il vei; azután jortelem... 
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jurfilém, — en vagy m, — a velem, veled, vele: jortelov és jurt'ilov 
velünk stb. De van am jort'im, én velem, is. Mr. 14, 20. Lásd a 
szítár IX. és itt. 

26. nup fel (nap ?), nup'il felé, jonhes m'ir nup'il fordúla a' nép 
felé. A' nup'il fölveszi a' birtokos ragokat: nup'ilem, nup'ilen, nup'ilar, 
stb nupilan. Lásd itt a' szótárt. 

27. famw rajt; tarmel és tar mii rajta, keresztül rajta. Ez veszi 
föl a' viszonyragokat, mint: tarmel-t vagy tarm'il-t rajta, tarmelne, 
— írátfne reája. De fölveszi a' birtokos ragokat is: tarmelem, tarme-
len, tarmela és tarmeleta rajtam, rajtad, rajta stb. 

28. mont kor, idő, montel, vagy mont'il j . o. visne montil kis-
kortul fogva. 

A' IV. csoportba helyezem azokat, a' mellyek viszony ragok 
nélkül is tűnnek elő, legtöbbje a' birtokos ragokat sem veszi föL 
Ezek : cuv} lat, pari, pelf pil, taré, tari, mant, mos. 

29. lat kor, idő. ton latt azonnal, takv latetat idejében. 
latne annyi, teles hus latne termett húsz annyit. A' lat-hoz na

gyon hasonlít a' 
30. ct*»','mellyet a' határozatlan számokhoz foglaltunk, mert 

mennyiséget jelent, de ide is tartozik, mert időt, kort jelent. 
vata cuv tehetsége, ereje szerint; aku cas cuo egy órányi; 

aku cuv egyenlő, ale cuv néhány, ne-cuv mennyi, tat-cuv annyi, mat-
cuv néhány. 

Rágósai: cwví, cuvne, cuv'il, p. o. Noe hotelét lat cuvt Noe nap
jainak idejében, ríicuvne mennyire, atpin cuvil ötven annyi. 

31 pari vissza, visszont. Isus laves tanane pari Jézus feleié 
nekik, viszont monda;pari joldi vissza jő. Más alakban nem for
dul elő. 

32. pel p'il. Jelentése szerint mondat kötő is lehet, mert kötő
szó, p. o. am pel jejgem pank huteltuhv én is megyek fajét hajtanig 
vakv pankentel pel ul líulten a' te fejedre se esküdjél. Mr. 11, 20 ezt 
olvassuk: hol kes top'il jom'im hotsan'il isto smokovnica toses tarán 
mose reggel arra menvén láták, hogy a' figefa elszáradt gyökeré
ig ; itt a' topil vagy tou-p'il tov-p'il oda felé viszonyító értelmű. 

33. íare, és tari keresztül, által, ellen, kval lep pali pussariil 
i taré saji'im taretesanil hujeptane palkanme a' Láz tetejét fel nyit
ván és által törvén, beeresztek a' nyoszolyát. Mr. 2, 3. —Mgneúow 
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verhVudne taré menuhv junt'ip pupn'il könnyebb tevének általmenni 
a' tű fokán. Mr. 10, 25. — Fölveszi a' birtokos ragokat: targem, 
targen, targa ellenem, ellened stb. 

33. mant szerint, mellett p. o. mat mant helyek szerint, so
rokban Mt. 6, 38. manói at'im honi'in mant a' vogul n4p a' iTonda 
mellett, mentiben; torira kval mant egyházon által Mr. 11. 16. 

34. mos mód, szerint, ért. sam mos sam szemért szem; tonmos 
azért, — Fölveszi a' birtokos ragokat: mosem, mosen, mosd stb. ér
tem, felőlem stb. 

Jegyzet. Összefoglalván a' névmásokat és viszonyszókat, a' 
helyesírásra nézve jobban eligazodhatunk. Tudjuk, hogy a' kéz
irat sokszor kettőzteti a' mássalhangzókat, a' mikor a' szóisméret 
szerint annak nincs helye, viszontag nem kettőzteti azokat, a' mi
kor a szóisméret szerint bizonyosan kettőztetnie kellene. Ezt kü
lönösen a' következő szóknál látom szükségesnek: 

hot a' ki, a' mi; ragosan liot-e hova, hot-el, -il honnan: tehát 
a ' t helyraggal hot-t hol, a' hol. 

kvan ki, ragosan: kvan-e kivé, ki, kvan-el kívül; tehát az n 
helyraggal kvan-n kin. A' magyar kinn vagy künn írás csak ak
kor helyes, ha a' tőt kiv-nek gondoljuk, a' mi mellett a' régies kiv-e 
<és mai kiv-ül tanúskodik, mert akkor Hv-n} küon helyett írnánk 
kinn-t, künn-t. A' kiv mellett szól az osztják kem, kim is (kémen = 
kiv-n), a' mivel az éjszaki vogul kvon és a' kondai vogul kvan =z 
ki, megegyez. Hogy igazán kvan (kvon) a' tő, mutatja a' kvan-pal 
is ki-fel, külső, kvan-pali kifelé. 

A' mutató névmások kettős tőjüek: ti ez, to az, és tit ez, tat, 
tot az. Mellyik tőt gondoljuk már a' helyragos alakban, a' ti vagy 
a ' tit, a' to vagy a' tot félét? Minthogy a' hová kérdésre a' nyelv 
tig ide, tov, tov oda, 's a' honnan kérdésre tig-'il innen, tov-ul, tou-l 
onnan felel: azt tartom helyesebbnek, hogy ezen rágósoknak meg-
felelőleg a' hol kérdésre is tit, lot kell felelni. Tehát : 

ti ez ti-g ide tig-'il innen ti-t itt. 
to az to-v, to-u oda tou-l, tov-ul onnan to-t ott. 
A' tit itt, tot ott, meg tit ez, tot az külsőleg egynek látszanak 

ugyan, de amazok í-ragosak, ezek meg magokban tők. 
Néha tote fordul elő, akkor jelentésben. Ezt úgy fejtem meg, 

hogy: tot (a' to, az, tőbül) ott, akkor, a' mihez az e mintegy érie
lem nélküljárul. 

IGESZÓK. 
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Mégjat közép, jot vei, lat idő, jöhetnek kérdésbe. Minthogy 
*' hová kérdésre jat-ne középre, közzé, felel a' nyelv, a' hol kér
désre jat-t, közepett kell felelnie. De a1 jot magában jelent társat, 
tehát annyi, mint vei; arra tehát a' hol kérdés nem alkalmazható. 
Ezért aku-jot együtt, nem aku-jott. 

lat idö. Ez nagyon hasonlagos a' cuv szóval; azért úgy hi
szem, ton lat-t kell írni, mint ton cuv-t van. 

En a' Márk szövegében ezen jegyzet szerint fogom &' kérdés 
alá eső szókat írni. 

De illyenekben is, mint: kvaleptanat lat = kikelte kor, a' lat 
szónál ki kell-e tenni a' t ragot ? valóban nem tudom. A' szóisméret 
szerint talán nem, mert a' kvaleptanat szóban a' vég t már illyen-
iele rag, úgy hogy kvaleptanat lat tulaj donképen annyit jelent, 
mint: kikeltében kor. Az illyenekben maradjon tehát a' lat, 's nem 
írom latt-nsik. 

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. 

20. A' származottakhoz, a' mellyek IX. 60. lapján fel vannak 
-hozva, következők járulnak: 

ratg'in mindjárt (ratem ütök, török), voncin azonnal, mindjárt, 
tője még ismeretlen előttem. 

A'visszonyító féléktül származottak: alpel előbb, jot el utóbb ; 
elin, elén távul kivül, elnen régen, taré keresztül; mantzm de, azonban. 

Tulajdonság-nevektül származottak sav'in egészen, hoca hosz-
szú, messze. hoSat régen, messze, hocariil messzirül, hocetag által; 
líogris erősen, simetiis indulatosan, sujn'is hangosan, mar'inis 
nagyon. 

A' vinct-nek értelmét (1. IX. 61. lapját) itt a szótárban a' 
mofim, idő, alatti jegyzetben igyekszem megfejteni. 

I g e s z ó. 

21. Az eredeti és származott igék körülbelül ezekkel sza
porodnak : 

alt enged l'uket káromol 
olt ölt najgelt vagy 
ut ül líaígelt ráz 
utt ültet ríalt nyelez, felszúr 
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kul' hál, fekszik 
kuvrisl irigykedik 
jinkant, jejnkant sötétedik 
juliht történik, nyilvánossá lesz 
lavt mos 
lipet ölel 
simeg bátorodik 
rac ras, késik 
reht tör, szaggat 
tal száll 
tagét akaszt 
tagilöt fojt 
torg reszket 
torget reszkettet 
tuselaht sóz 
tumeltar márt 

A' samhor etuj így taglalható 

sag sző, fon 
suh dorgál 
sajl tör 
samhore tuj bemegyen 
sivet háborgat 
pitv, petv árnyékoltatik: 
pimel álmélkodik 
pojt betegl 
ponit szorít 
puvtm kicsap, kiváj, 
varét versenyg 
voht csapkod 
vortp fordul 
moncíl szűkül. 

sam-hore-tuj. 

S z á r m a z o t t i g é k . 

22. Névszóktul lesznek 
1.) I képzők által. A' IX. 39. 1. alatt felhozattakhoz csak: 

huc szolga, hucl szolgál tartozik. De ide kell számítani azon l kép
zős igéket is, a' mellyekben más képző egyesült az Z-lel, p. o. as 
dolog, asl, aslet dolgozik; is hév, hő, isi\ isil-taht melegszik.. 
Az as tárgynév Máté 10, 23-ban ast igét képez, de némileg más. 
jelentéssel, mert at aHine multahv nem végzitek bejárni — a' bejá
rást nem teljesítitek: ellemben a' Satigin fordításában asletahv dol
gozni, munkálkodni jelent. 

Az orosz szók is felveszik azt az l képzőt p. o. sluzit-biü leszt 

sluzitl szolgál, vinit-biA lesz vinitl vádol. Ezek sluzit, vinlt az orosz
ban infinitivusok (— szolgálni, vádolni), de vélek úgy bánik a! 
nyelv, mintha névszók volnának. 

2) t képző által. A' IX. 
oc harag 
kühci rósz 
ner tajték 
nal nyél 

39. 2. alattiakhoz teendők : 
oct vagy os-t haragszik 
kühc-t boszús lesz 
nerit támad 
íial-t nyelez 
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sip nyak sipit (nyakal) ölbe vesz 
tag ág tagét akaszt 
tus baj tust aggódik, szomorkodik 
per rósz, perit kisért. 

A' Máté fordításában (Wiedemann kiadása szerint) oces ha-
ragvék, haragudott áll (Mát. 2, 3. 16; 22, 7.). Lehet, hogy ott 
Wiedemann otstes-t írt, mit én Mreértésbül igy: oces (oc-tes he
lyett) irtam, a könyvecske már nincs kezemnél. De világossá lesz 
előttünk a' Márk fordításában előforduló oct-el, oct-alt, — oct-'ipt 
szókbul, hogy ezek tője octr a' melly meg az oc (ocí) névszóiul lett. 
Ezt már az éjszaki vogul osti, uosti bizonyítja, melly a ' IX. szótárá
ban az igének gondolt oc szó alatt fel van hozva. 

3.) Ht képző által, mely nemcsak tulajdonság, — de tárgy — 
sőt viszonynevekbül is képez igéket. A' IX. 39. c. alattiakhozs 
teendők: 

is hő is-m isim hevül 
et est et-m étim esteledik 
jejp éjü jejp-m, jejpim éjjé lesz 
éar igaz sar-m, sarím igazzá lesz 
suj hang suj-m hangzik, hirlik 
sovt szelíd sovt-m, sovtim szelíddé lesz 
pali fel palim nyilvánná lesz. 

A' két utolsó szó csak további képzésben, mint sovt'im-t sze
lídít, pal'imt nyilvánít, fordulnak elő, de ezek okvetlenül fölteszik.. 
a' sDvtinij pal'im alakokat. 

4.) s képző által, mint lep fedél, lep-s fed; numt elme, numt'is 
emlékezik 

5.) i képző által, lásd IX. 39. 5. alatt. Ezekhez sorolom a* 
jejnk sötétedik szót, mellyet igy alakultnak gondolok: jej éj, jeji 
éjjé lesz, nk (szenvedő) képzővel: jejinh, vagy jejnk \ — és aT simeg 
bátorodik, szót, mellynek </-je az z-bül való lehet. 

23. I g e s z ó k t u l lesznek: 
1.) t képző által, a' melly 
a.) benható jelentésű igékbül kihatókat képez, mint: sujm. 

hírlik, svjmt hirdet; torg reszket, torget reszkettet; ut ül, utt ü l te t ; 
kalem ismerettessé lesz, kalemt kérdés; hciúc tud, kanct tanit stb. 
lásd IX. gramm. 40. 1.) a.) alatt. 

Ezen i szeret különösen a' p képzős igésnevekhez járulni, V 
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kiható igéket alkotni, p. o er kell, erp kellő, erpt szeret, lásd a' IX. 
39. 2.) alatt. De nem minden pt ige kiható, p. o. joht jő, johtapt 
jő, kval kél, kvalept kél. 

Továbbá l képzősökhöz, mint sújt szólit, hirdet, sujt'ilt pré
dikál ; c>rit rágalmaz, coritalt csúfol; kiné ébredt, kinsilt ébreszt; 
cet haragszik, octalt boszant, haragít; éarmilt bizonyít stb. 

2.) I (al, lal, el, il) gyakorító jelentésű képző, mint: 
alt enged altel engedez rast vet rastel 
etm eseteledik etelal esteledik rat tör ratil 
onc bir oncil viselni szokott ret csal retelal 
hont talál hont'ü találgat "• tarét ereszt tartel 
haril elalszik a' 

tüz harilal telil fogódzik telilal 
hol vész holilal pacel köszönt pacelal 
jejmt lesz jejmtel pat esik patil 
jeht vág jehtel perit kisért pergetal 
nort térit nort'il ponit szorít ponítl 
íisg kiált cisgel var csinál varel 
sir hajt sirel vi, vig visz vigi 

• manit szakit manital 
mi, mig ád migl 

Föltetszők: tuj (tuhv) bémegyen, tu-tel bemegyen; pun tesz, 
pun- tel teddegél. 

Egynéhány épen azt a' kölcsönös viszonyt tüntetik elő, a' melly 
a' magyar úl és it képzőket jellemzi, mint: boldogul és boldog-ít. 
Hlyen jovl morzsává lesz, íov-t morzsol; illyen telil fogódzik és 
telit akaszt, botránkoztat. 

3.) nt (ant, ent) képző, úgy látszik, ném gyakorító jelentésű, 
mondám IX. gr. 40. 3. alatt. Lehet, hogy csalatkoztam, 's talán in
kább inchoativ jelentésű, mi a' gyakorításhoz közeledik. Az ott 
felhozott példákhoz a' következőket tehetjük: 

kval kél, kvalept kél, kvalent kél ? indul ? Hlyen volna a' 
kaslemant, zsendül, is, — hun tau tóga JcaHemanti i tareti lupt'if, 
hancilan Uto tuj vatg'in mikor annak ága zsendül és leveleket ereszt, 
tudjátok, hogy a' nyár közel. Mr. 13, 28. — Hlyen éarment teljesül, 
éarm igazzá lesz. Végre illyenek: tauint csendesedik. Mr. 6, 5 1 ; 
jolint kér. Mr. 6, 56. 7, 32; tujentane har bemenő. Mr. 7, 18,' voj-
lant száll, leszáll Mr. 9, 9;jomenU megyén. Mr. 10, 1. 
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4. az s képzőnek jelentését is bajosabb kiérezni, p. o. erept, 
erptes; jol, joles; jom, jomes, nerges (annak tője nincs az evangé
liumban, de jelentése: dolgozik, tehát gyakori tó); nums és numsaht, 
junt ölt, junts varr ? juntsaht stb. 

Általában a' vogul igét csak azután, teljesebb összefoglalás 
után, fogom sikeresebben értelmezni. Például a' jalt éled, gyógyul; 
de az éled-jelentés talán az előbb való, mert jaltne, vagy jaltne as 
feléledés, feltámadás az evangéliumokban. A' jalt ige nem eredeti tő, 
hanem jal, minek igésneve jal-p. Jcilp vit (élő víz) azon víz, a' melly-
ben a' halak télen elélnek, az ellenkező a' káli, hali vit (holt víz), 
a' mellyben a' halak télen nem élnek. A' jal igető tehát annyit je
lent, mint a' magyar él: és jal-t igazán = éled. Ennek igésneve 
jalt-p, vagy jajtip éledő, melly azután a' kiható jelentésű í-t fölvé
vén, jalfipt éleszt, gyógyit, igét képez; ennek újabb származéka 
jáWiptal gyógyitgat. Tehát: 

jal, jál-t jáltip-t, jáltipt-al; 
jál-p jál t ip; 
jálp'in(g). 

N é v i m ó d. 

34. A' hv (chv), p} ne, és m igésnevek itt is vagy a-val j ár
nak, vagy nem; de itt sem tartatik meg a' következetesség. P. o. 
sunspuhv Mr. 8, 28. de sunspam Mr. 9, 8. Néhány a és u példa: 

artuhv jolesahv 
eruhv juntsahv 
numtisuhv lepsahv 
nultuhv sluzitlahv 
molituhv pacelahv 

pesetahv 
varetahv 
vinitlahv 
manitahv 
miglahv 

acintap asentane 
sujmtap kvaleptane 
vihlap hajerlane 

hujeptane 
sirelane 

etmam 
octaltam 
ketam 
jonhtam 
levetam 
coritam 
sarmíltam 
torgetam 
(torgim) 
puntlam 
vatmam 
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Igeragozás." 
A : tárgyatlan (alanyi) igeragozás táblája (a' 14. alatt) követ-

í kezö alakokkal egészíthető k i : 
Jelenidö. hojam méltó vagyok, 1, 7; tajg'ít 4, 32. A' kettős 

számban: vovelimen 10, 35. hancinan 10, 38. 
Múlt idő. Többes számban (ov helyett) visve (visov) 8, 16; 

1 uőintesvü 2, 12; jomesvü 10, 28; — azután tatesne 8, 19, visne 8, 
17. tatesan, visan helyett. 

Föltételező. A' többesnek második személyében pümtnine. 
Mr. 12, 7. 

Kettős számban i helyett ag, mint: menesag 1, 20; 11, 4. — 
hotsag 11,4. — latsag 11, 6. — sussag 15, 47. 

A' 75. alatt a' szenvedő jelen idejének többes számú 3. sze
mélye varktít 2, 6. Szenvedő infinitivus is van; varktuhv 13, 4. 

A' tárgyas ige alakjaihoz, a' múltban us-ta 16, 11. sorozódik 
a1 vista-hez és vahnitesten Mát. 21, 44. a' varesten-hez. 

A' többes számbeli tárgy kifejezésében az a többnyire a, te
hát így: varsanem tettem azokat, varesan tette azokat, varsanel 
tették azokat. Ez az éjszaki vogullal is megegyez, 's azért meg is 
tartom itt. 

A' parancsoló mód-hoz pedig tehetők: vilan vigyétek azt, 14. 
44.— ele pesetűan oldjátok el. 11, 5. 



MARKNIL JÄLPÍN LATILP. 

Elöl parik. 

Elöl latílp Jisuä Hristosnil, T orim püvn'íl. 

2. Kumle hanoim oli najti't palt: an am ketam amk sujmta-
IpTfm nag ejnin elpalt, hoth-har laíptitä nagnane I'onhme eltin palt. 

3. Soj laťipn'il har mat: ľa'ptan lonh pojrihšne, varan patit 
tavane. 

4. Holthates Joan pernil punuhv har mat, i latuhv perne 
punne ašä pokajanija krekit taretanemos. 

5 . I johtelesit tau pohne Judej paľ jäntetatil, i Jerusalim hart, 
1 perníl punktesit soho tavanu Jordánt, latim tank krekan. 

6. Oa Joan mašne ončiles verbl'ud sarmi i toul entepil entep-
tahťim, os tes akridit i sajttal mag. 

7. I sujťiltestä la:im : am jitäpaľimt jomi amnanll vagin, 
iioth-har palt am at hojam pešetahv ňur tau polhesitni'L 

8. Am pernil puuganim nanme vitel, os tau pernil pungan 
nanme jälpin lelil. 

9. Ton hotelit jejs Jisus galilejskoj Nazaretnll, i pernil punk-
tes Joannil Jordánt. 

10. Vitni'l kvane kvaleptanat lat ujpestä Joan aulit pali 
urthatnaníl, i lelme jormant kaptert jolaľ jejnat. 

2. amk ejni'm elpalt = én orczám előtt. — 4. punuh, latuh. — 5. tau pohte(?). 
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11. I suj johtes aulníl, nag am erptane püvim, hoth-har keurfc 
am erpi'm. 

12. Raštal tit jipalt asraj tatestä tavamé har mane. 

13. Tau öles ton har mat näluien hoťil, hoto asraj hančuhv 
nurista tavamé, i öles ujt jot, i angelít tavane služitlesít. 

14. Os ton jipalt, hun Joan mím oles uríhne, j ej s Jisus Gali-
lejne, i pümtes latuhv latľlp torím naerlahnil, 

15. Latim : ňoultahtes mare, i vatmes tor'im naerlah; pali 
punan nan krekan, i agtan latilpme. 

16. Os jomentam galilejskoj šariš vati, hontes Simonme i tau 
kača Andrejme, hoth-hart rastelat joľimit sarišne. 

17. I lates tinane Isus: jejan am jitäpalimt, i am vargani'm7. 
isto jejmtine nan eľimholes ki'Spi. 

18. I aku ton latttankjolimanil kuľtiptam j omesesi tau jitäpalt* 

19. Toul morŕe mením hontestä tau Jakov Zevedevme i tau 
kača Joanme juntsahtipag aku toho hap keurt. 

20. I aku ton latt vovelesan tinme, i kuľtiptam tank v jeg Ze~ 
vedejme hapetat met haran jot, menesag tau jorťílat. 

21. I johtsít Kapernaumne i jerte tum hanétahtne mane su-
botat, tau pümtes hančtahv. 

22. I pahsesít tau hanötanane, vojlín tau hančtesan tanme-
jormant va ošne, ati nepehínít hojtľl. 

23. Tan hančtahne maan keurt oles aku holes, hoth-har keurt 
oles asraj, i čišhemes, 

24. Latim: kurtípten, nar nagnane man mosou, Isus nazare-
nin? nag jejsen manov aluhv ? hančiľím, nag hon, jälp'ia Torím. 

25. Os Jisus erkelestä tavamé, latim: sital, i kvalen tavaníL 

11. avíľit. — 13. hančuh. — 15. toultahtes. — 20. kuľtiptam takr jeg-. 

• 
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26. I asraj, šak torgetam tavamé i cišgemem sujin turil, kva-
les tavnan'il. 

27. I p'imlesi't šoho, toho isto kitiles'it motin moťínme, latim: 
nar tit ? i nisir jälpil hanctane a«, isto tau tä erketati'l i asrajitme 
lavgan i hontlat tavane ? 

28. I vončin taťihtes tav mosä Tahíl šohin pojľít Galilejne. 

29. Rastal kvaľim hančtahtne mani'l tusit kvalne Simon i An
drej Jakov i Joan jot. 

30. Os Simon akvtä kuješ holat: i aku ton Iatt latat tavane 
tau mosä. 

31. Tau jomlites, vistä tavamé katanel i äimistä, i aku ton 
latt holä huíťťptestä tavamé, i tau pümtes služitlahv tanane. 

32. Os et pala, hun hotol matantes, tatvesít tau pohane šoho 
agminit i mošinit, hoťih-harit keuranilt ošsi't asraj. 

33. I us šoho ahthates au suntne. 

34. I tau jälťíptes áau, hotíh-harit perm'ís'it matsí'r agmitn'il, i 
tau asrajit kvane ketes, i at altsän asrajit latuhv, isto tau hašganil 
tavamé (isto tau Hristos). 

35. Os holt šak alp'fl kvaľim, kvales i menes nahke mane i 
tatt hošges. 

36. Simon i toul el harit hajtemlesit tau jejtäpalt. 

37. I honťim tavamé latsit tavane: šoho kišganil naginme. 

38. I lati tanane: menov vať pojlitne, istobi amnane i tatt 
latuhv; vojľfn am ton kaš'fl jejsim. 

39. I lates tan hančtahtne magan'ílt Galilej lahve i asrajit 
si'rilesän. 

40. I jomlite3 tau pohane nolťfn i patim tau eläpalt sanši jo-
lesitä tavamé, i lati tavane: hun óurs'inke, van johti aniin lištuhv, 

-28. sohľn pojlľt Galilej. — 32, tavu. moni't (moši'n'ít). — 33. avii. — 34. tavü, 
šavu aľsijan ? (altsän helyett). — 38. menovú. — 40. tavu ; lištuli. 

HYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X. » 1 4 
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41. Jiaus šalelestä, ka ta narímtam hojltestä tavane i lati ta
vane : ňurara, lištkaten. 

42. Sare tau lavepestä titme, ratgin ňolťit tavnanil patsít i 
tau lištkates. 

43. I aku ton latt ketestä tavamé, ňogriš tavamé erkelam, 

44. I latim tavane: šunšen, ati honn e ui laten, os menen, holt-
haten pupne, i taten nakv lišthatesin mos, nar lates Moj sej, tonuh-
lane kašil tanane. 

45. Tau menes i pümtes latuhv sujniš i palimtahv tä jejmte-
lam harme, toho isto Jisus ati humle va at ončes šamhore tuhv usne ; 
os oles ton keurt nahke mat, i johtelesit tau pohane šav manil. 

Motit panh. 

1. Jotil os jejs Kapernaumne, i holves isto tau kvalt oli. 

2. Aku ton latt ahthatset šav harit, toho isto au kvan palt ma 
atim oles; i tau lates tavane ľah. 

3. I johtsit tau pohane hojťip har jot, hotih-harme tatsänel 
nile har. 

4. I at tajes tau pohane johtuhv šav holes olnane, k val lep 
pali pušsänll, hott tav oles, i tare šajľim taretesän'íl hujeptane pal-
kanme, hot-har tarmllt kuješ hojtip har. 

o. Jisus tan figtnanil hontim,lati hojtip harne: čac, taretahtat 
nagnane nag krekan. 

6. Ton mat to nepek-ha^p harit unľislt, i numsesit tank šima-
nil keurt: 

7. Iöto tau toho Torim ľuketi? hon vata johti taretahv kre-
kit nahke torimnil targe ? 

8. Jisus aku ton čast kačelestä takv liletatil, isto tan toho 

44. nakvu. — 2, avu. 
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numsat tank halanilt, laves tanane: nar mos nan toho numsine 
nank šimenant? 

9. Nar kigne ? mantím lavuhv pojti'p harne: taretahtat nagnane 
kreki't ? amne lavuhv: vajali'n nakvü kujne palkanin i jomiten ? 

10- Ton mos ištobi nan hančeslan, isto eľímholes püv va onči 
ma tarm'flt taretahv krek'ít (latuhv hojtip harne), 

11. Nagnane latam, kvalen, vajalen nankvíí kujne palkanin 
i menen nankvíí kvaľínne. 

12. Tau aku ton latt kvales, vistä palkanme i kvane menes 
šoh'ťn har olne ujil, toho isto telgelalsit šoho, i sujteltesänil Tor'ímme, 
laťím: ati hun man atinar tävojp at ucintesvü. 

13. I jomeses Jisus os saria vatane, i mir soho jomes tau po
hane, i tau taninme han'tes. 

14.1 jom'ím hontestä Levi] Alfievme, unľim attek atne mat, i 
laves tavane: jomen am jejmpalt. Tau kvales i jomes tau jejtäpalt. 

15. I hun Jisus unlespäsi'nt tau kvaletat, tončuvt i sau attek 
atpit i krekanit unľisľt tav jota, i tau hanctahtipan jo t ; vojľín ŕau 
oles tau jejtäpalt j ej m har. 

16. Nepekini't i farisejit um, isto tau tes attek atpi't i kreki-
nit jot, latset tau hanötahti'panne: humle toho tau teg i aji attek 
atpi't i krekin'it jot ? 

17. Jisus titme hoľim lati tanane : atipil agmintaľít karehlat 
lekár, os agminit. Am jejsim ati áari't vovuhv, os krekin'it ňultuhv 

18. I humle Joan hančtahťipit ošsi't i farisejskoj pičit: ton
čuvt to harit johtset i latat tavane: nar mos Joan i farizejit hanč
tahťipit picelat, os nag hančtahtipan at pičelat ? 

19. Jisus laves tanane: tajat amne ati pur-mujt pičelahv, hun 
vaps tan jotanil? šohin lat, hun tan jurtilanil vaps; at tajat piŕelahv. 

9. lavuh. — 15. tavu, šavu. 
14* 
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20. Os johtat hotolit, hun ele vikti tananil vaps, i tončuvt 
pümtat pieelahv ton hotolit. 

21. Atihon at olťi laltame jälpíl harn'il peš mašnane: vojlín 
jälpil lalte manímti peš harn'il, i os jejmti jängag. 

22. Atihon aku toho at šoši jälpil oroh peš mehitne: ton mos 
jälpil oroh tare manimtian terimit; i oroh kvane šaši i mehit holi-
lat: jälpil oroh punuhv kareh jälpil mehitne. 

23. I juli'htes tavane jomuhv subote hotilt rovťim tep-kanit 
mant, ľonkt tav hančtahtipan pümtset manitahv tep-pankit. 

24. I farizejit latsit tavane: šunšen, nar mos tan subote hotol 
varat, nar at kareh ? 

25. Tau laves tanane: mantim nan atihun at lountalsän, 
nar vares Davit, hun mončiles, i tehv jejmtes takv i tau jota olim 
harit ? 

26. Humle tau tus Torim kvalne Aviafar arkip olne ujil, i 
punim iíaňme tes, hotih-harit atihonne tehv at tajsit pupitnil targe ? 
i mis tau jota olim haritne ? 

27. I laves tanane Jisus: subota varves elimholes kašil, atipil 
elimholes subote kašil; 

28. I tonmos elimholes piiv oli pojer i subotane. 

Hurmit pank. 

1. I os tus sinagogne, i tatt oles elimholes ošp tošim katme. 

2. I eseplesanil tavamé, at erin jältiptitä iavame subote ho-
tolt, ištobi vinitlahv tavamé. 

3- I lati elimholesne oíp harne tošim kat : kvalen mag jatne. 

4. Tanane lati: jomas varuhv kareh subote hotol, amne ľuľ 
varuhv ? lii jältiptuhv amne aluhv ? Tan suj at varat. 

4. varuh, jältiptuh, aluli. 
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5. I šunšpam tan targanil kühstam, ostelam tan kühSi šiman'il 
tari, lati ton holesne: narimtali'n nakv katin 5 i narimtestä, i jejmtea 
tav kata puši, humle moffnatä. 

6. I kvalim farizej it ton čast vars'it tau TaTtä keneš irodijanit 
jot, humle aluhv tavamé. 

7. Os Jisus hanctahtipan jot menes šariš vatane, i čau atim 
jomeses tav jejtäpalt Galilejnil, i Judejnil, 

8. I Jerusalimnil i Idumejnil i Jordan mot palni'1; i olim hart 
Tir i Sidon kitpalt, holim nar tau vares, šavmaniltil johtsit tau 
pohane. 

9. I tavu laves taku hanctahtipanne, ištobi tavii kašll tašne 
ole višňuv kerep, mirn'il, ištobi at ponitesanil tavamé ; 

10. Vojli'n šav harit pušmeles, toho isto agm ošp hart rastc-
lahtsit tau tarmilne, ištobi hojltahtuhv tau aľge. 

11. I ľuT Mit, hun usänil tavamé, patilesit tau eläpalt, i čišhe-
sit latim: nag püv Torimne. 

12. Os tau nogriš erkelesän tanin, ištobi tau mosä at latsit. 

13. I kvales ahne, i voveles, hun takv úures; i jomesesit 
tau pohane. 

14. I vares kitkujplov apostolitme, ištobi tan olsit tau jota, 
istobi ketuhv tanme sujtiltane kašil. 

15. Ištobi tan ošsit erh jältiptahv agmit i sirelahv asrajitme. 

16. (Elol har Simonme), i namtes Simonne nam Petr ; 

17 I Jakov Zevedejevme, i Joan Jakov kacme, i namtes 
tinane namit Boanerges, tit ton: püvi čahilne ; 

18. I Andrejme, i Filipme, i Vartolomejme, i Matfejme, i Fo-
mame, i Jakov Alfeovme, i Faddejme, i Simon Kananejme, 

9. ponitestan'il, — 11. püv. 
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19. I Jude Jskariotme, hothar i mistä tavamé. 

20. I johtsit k valne, i os ahtkati mir, toho isto tanane at 
tajes i lian tehv. 

21. I holim tau vať haran ménesit vihv tavamé, vojlin Iats'it, 
isto tau oles oČtiptam. 

22. Os nepek hašep johtim hart Jerusalimnll latset: tau 
keuretat Veelzevul, i tav sireligan asrajit asrajit oter honho. 

23. I vovelam tanin lates tanane pričeetil: humle vatä johti 
asraj asrajme sirelahv ? 

24. Mantim hun urthati naerlah taku keuretat, at jimti nograg. 

25. I mantim kval urthati taku keuretat, at jimti ňograg 
ton kval. 

26. Aku toho i Satan, mantim kvales taku takü tarmelane i 
urthati, at jimti nograg, no johtes tau ovlä. 

27. Atihon vata" at johti, johtim riogriš olip kvalne nirišlakv 
tau ošne haran, mantim elolt persitä tä ňogre harme: tonöuvt nahke 
nirišlitä tau kvalä. 

28. Šariš latam nanane, taretahtat elemholes püvi'tne šohin 
kre kit i ľuketane acit, kaš nevojp haritil ľuketanil; 

29. Os hon lavi ľuľ ľah jálpin M tari, ton harne at jimti tare-
tane as inra moš, no joreli tau aku piš olp sutne. 

30. Tit ton mos lates, isto latset: tau keuretat ľuľ M. 

31. Tončuvt jejsit čuktä i tau kačan, i tunčim kval kvann 
ketihtesit tau pohane, vovuhv tavamé. 

32. Tau kitäpalt unles mir. Tatt latset tavane: tit nag cu
kin i kaöan i ičan, kvann, kišgan'il naginme. 

33. Tau laves tanane pari: hon am čukum amne am kaČanim ? 

20. tehvu. '— 31. tunčim kval keurt. De a' 32. miatt kvann kell iđe. — 32. tat. 
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34, I šunšilam unllp haritme takíí kitäpalt lati: tit am ču-
kum i am kaSanim. 

35. Vojliu hon väritä Torim erhme, ton hai* kač amnane i is i čuk. 

Nilit parik. 

1. Os Čovletes hančtahv sar'iš vati, i ahtkates tau pohane šau 
atim, toho isto tau, tum kerep keurne, unles sarišt, a míľ šoho oles 
sariš vatat ma tarmílt. 

2. I hančtesan tanín šau priecitíl, i takií hančtanatä halt 
lates tanane: 

3. Tig, hontlan: tit kvales rovtĺp har rovtuhv. 

4. I rovtnat mant jimtes, isto to pate3 ľonk vati, i tíglesit urt 
i nahvsänil tavamé. 

5. Motih har pates kavin mane, hott morče oles ma, i aku 
ton Čast nígles, tonmos isto tošim oles ma keurt; 

6. Sah pälä úuvne tajvisi tont at ončes tar, tošes. 

7. To pates iní keurne, i jänimes iní, i tau tagilčtoves j olo, i 
tajem at tates urleh. 

8. I to pates jomas ma tarmilne; i mís urleh, hotih-har nihles 
i jänimes, i tates to vat, to hotpen, os to šat. 

9 I laves: päl ošp har hontlahv, takv hontle. 

10. Os hun huítes kvan-pal harittal, toncuvt kitepesít tavamé 
oľim harit tau kitäpalt kitkujplov hančtahtepan jot, tä pričče mos. 

11. Tau laves tanane: nanane maj vis hančuhv haltai aš To-
rim naerlahne, a tonitne, hotih-harít elin, šoho olilali priččit keurt. 

12. Toho isto tank šamaniltil šunšuhv pümtat i at hotganil, 
i tank päíanilťil hontlahv pümtat i at holganil; atpil johtat, i tare-
tahtat tanane krekanil. 
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13. I lati tanane: neušto nan at eseplilan tä latilp ? os humle 
nanane hanéuhv šohín laťilpít ? 

14. Rovťíp, ľah rovti. 

15. Os rovti'm har ľonh vati hanšíhti ton'ít, hotíh-harít keurne 
rovthati ľah, i hoťíh-harít pohne, hun holgani'!, aku ton čast johti 
Satana i tatitä ľahme, rovtím harme tan šímaníl keurt. 

16. Aku tä hojti'I rovtím har kavín mat hašíhti tonítme, ho-
ťih-harít hun holganíl ľahme, aku ton Čast víganíl tonme čagtím ; 

17. Os at ončat keuranílt tar, a tajtaľít, tonmos, hun jejmte-
lali ľuľ, amne ľah mos sírelane, aku ton latt telilat. 

18. A iní keurt rovtím har hašíhti holípítme ľah, 

19. Os hotíh-harít erptesít tä olne torím i ohče molme i mat-
sír ííurne ačit tan keuranílne tutelam hart, pänťim pattíganíl ľahme, 
i jejmti tau joltali. 

20. I jomas mat rovtím har hasihti tonítme, hotíh-harít hont-
lat ľahmé i viganíl i tatat urleh, to vat, to hotpín os to šat pi*. 

21. I laves tanane: ton kasíl li tatat čam, íštobí uttuhv ta
vamé ane jolpalt, amne unľíp jejv jolpalt ? erín ton mos, ištobí ut
tuhv tavamé čam-putetat ? 

22. Vojlen atinar tummeh, ištobí tav at pates nonhaľ, i aš, 
nar jejmtelali tujtímníl, ištobí ton at nígles. 

23. Mantím hon onči päli hontlahv, taku hontle. 

24. I laves tanane: hančelan nar holine, nevojp mortísíl mor
finé, aku toho morthati nanane, hontlap hart. 

25. Tončuvt hon onči, ton harne míkti; os hon at onči, ton 
harníl vikti i ton, nar onči. 

26. I laves: Torím naerlah jorti tonne, humle mantím eľím-
holes rasti jem ma keurne, 

17. keurnilt. — 18. kevírt = keurt. — 19. tuttelam hart. pämťím. — 22. 
ŕ,ummeh-nek látszik. — 26. rasi de másutt rasti. 
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27. I kuji i kvali jej i hotíl; i humle jem cirketi i jänimi at 
hanoita takv. 

28. Vojľín ma takií jink'ťmne telitä elolt pari, j otin pankä i 
šam pank keurt. 

29. Hun os ponši urleh,ton lattketitä ureh,ton mos isto jejm-
tes lat urelahv. 

30. I laves: narne jortilov Torľm naerlahme, amne narne jor-
tilov tavamé ? 

31. Tav jorti gorčičnoj jemne, hun rovthati mane, oli šohin 
jemni'l viš ma tarmilt; 

32. Os hun rovitkati, jänimi i jejmti šohin telne harnil jängi, 
i tareti jäni taľit, isto tav isä jolpalt tlglelap ujt tujthatuhv tajgit. 

, 33. I tävojp šau pričcitil latim tanane ľah, ničuvne tan hont-
lesit. 

34.1 priččetal at latim tanane ati nar. Os takv hančtahtipanne 
targe latilesän šoho. 

35. Eti ton hotol tau lates tanane: unšovu mot palné. 

36. I tan mir taretam ménesit tau jota kerep keurt, hoťih 
har keurt tau oles, a humle os i mot kerepit ménesit tau jitäpalt. 

37. I nerites jäni vot, humpit vohtesit kerep ali toho, isto tau 
uš tantalmes vitil. 

38. Os tavu kuješ posimt asmätarmilt; ikinčeltiganil tavamé 
i latat tavane: hančtap! ne uš to nagnane aš ati, isto man holov ? 

39 

28. teľiitä. — 38. A' Sjögrén másolatában nem világos pomimt vagy po
simt- ot kell e olvasni. Az utolsó valósziuübb, mert az orosz kormjä-t (— hajó há
tulja) fejezi ki, a' mibül a' magyar kormány szó. Pos hajt, posim hajtó, hajtás, 
tehát a' hajónak azon része is, a' mellyen hajtják, kormányozzák, — holvu. 
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40. I laves tanane : isto nan toho pilp'it ? humle nan at agtine ? 

41. I pilmesit jäni plltipil, i latsi't motin moti'nne: hotl os tit, 
isto i vot i sari'š hontlat tavane ? 

At'it •parik. 

1. I johtsit mot pal sari'š vatane Gradarinskoj keplitne. 

2. Tau kerepnil sare kvah'mat jipalt hojhates tavane homelit-
m'l kvali'm el'imholes osp har kiihci lil. 

3. Tau ončes olne ma homilit keurt, i atihon vata at johtes 
puvuhv tave i segiri'til. 

4. Vojlin tau vathal oles persam okovitil i segiriti'l, mani-
talsan segirit i ratiles oko vit, i ati hon vata at johteles sovtimtahv 
tavamé. 

5. I šohin hotol i jej homilit i ahit keurt čišgis i vohtes 
kavit ali. 

6. Hontestä že Jisusme hočanil, vat'ge hajtes i hošgemes 
tavane. 

7. Cisgemes sujin turil, laves: nar nagnane am mosim, Jisus, 
piiv num Torimne ? Torimil eril'im naginma, ul muctalin anim! 

8. Vojlin (Jisus) laves tanane: kvalen asraj tä holesnil. 

9. I kitepestä tavamé: humle nag namin ? Pari lates : nam am-
nane légion, ton mos isto man Sau. 

10. I tau jolesestä tavamé, ištobi at ketsan tanin k vane ton 
painii. 

11. Os oles tatt jäni puris ane, hotih-har urves ah tarmilt.. 

12. I jolesesänil tavamé asrajit soho, latim: ketan manou pu-
r'isi't keurne, ištobi man tusov tan keurenanne. 

40. a' sito szó olvashatatlan, én az oross Što után olvasom igy. — 3. tave 
(sic). — 9. šavu. 
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13. Jisus raštal laves tanane i kvalím asrajit tusit purisit 
keurne, i rasthates ane rekvníl sarišne (a öles šohin kit šotir vati) 
i Čarkepesit sarišt. 

14. Puris urípet os hajtemlesit i latai't uš keurt i pojľit lahve. 
I kvalisit šunšuhv, nar jimtes. 

15. Johtaptat Jisus pohne i vagani! asraj ončim harme, kotik-
har keurt öles légion, unlim i mastim i jomas numt ošnag; i piimisit. 

16. Um harit latesanil tanane tonme, humle jejmtes asraj osne 
har jot i purisit jot. 

17. Tončuvt pümtísit jolesahv Jisusme, ištobi ele menes tan 
keplanilnil. 

18. I hun tau tus kerepne, tončuvt asraj ončim har voves ta -
vanil lavuhv, oluhv tav jota. 

19. Os Jisus at laves tavane, i laves tavane: menen juv naku 
haran pohne, i laten tanane, nar pojrihš vares nag jotin, i humle 
akilimlestä naginme. 

20. Tau menes i pümtes latuhv lou uš keurt, nar vares tavane 
Jisus: i soho paksesit. 

21. Hun Jisus os unles kerep keurt tatih palne, tončuvt ahtka-
tes tau pohane šav atim, i tau oles sariš vatat. 

22. Tou johtes aku pankitnil sinagognil, nama Jajir, i hon-
tim tavamé pates tau laj lane, 

23. I hošgim vovitä tavamé latim: am jeam aöel vati, jejcn 
i punan tau tarmiletane katan, i tau j äiti i jejmti lilinag. 

24. Jisus jomses tau jota, i tau jitäpalt jomeses šau atim, i 
maremag oles tavane. 

25. Tatt aku mat ne mučtahtip har kelp migne ačil kitkujp-
lou el. 

19. juvu. 20. lovu. 21. tatil. 23. jeam am, mint az oroszban doe moja. 
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26. i šau permes tau lekari'tnil i holtim soho takv onČem hara, 
ati ne jol at um, a os johtam tóul l'uľ ašne. 

, 27. Jisus mos holi'm mir keurt jomlites tau pohane jej'il, i ho-
litahtes tau mašnane, 

28. (Vojlin lates: manfím nahke tau mašne haretane holitah-
tam, jältam) 

29.1 ratgín ponšes tau kelp migne ašä, i tau kačeles ňoulä 
keurt, isto jältes tä agimnil. 

30. I aku ton čast Jisus kačeles taku keuretat, isto taknanil 
kvales va, jonhes mir nupil, i kitepes: hon hojltahtes am mašnimnc ? 

31. Tau hančtahtipan pari latsit tavane: nag vajlin, humle 
mir ponitlganil nag'in, i kitilan: hon holiťahtes am pohimne ? 

32. No tau lahve šunsiles, ištobi hontuhv, hon vares titme. 

33. Ne pilmam i torgim, hanČim nar tau jota varktes, jejs, 
pates tavu eläpalt i lates tavane šohin sarme. 

34. Tavu os lavcs tavane: jea! nag agtne ašin jälteptestä 
nagin; menen čagtim i jejmten puši nakv agminni'l. 

35. Hun tau titme lates, johtsi't sinagog pank kvalnil i latat: 
nag an lohčes, nar mos šiveti'lin hančtapme ? 

36. No Jisus latim harme holim, aku ton öast lati pankne 
sinagogne: ul pilen, nahke agten. 

37. I at altes jomuhv tau jitäpalt atihonne Petrnil targe, i 
Jakovnil i Joan Jakob kacnil. 

38. Johtes sinagog pank kvalne, i hontes ohter i ľušpit i suj-
nag čišgipitme, 

39. I tum lati tanane: nar telilesne, i nar luncine! jea at loh
čes, os kuji. 

35. nar os : đe mindenütt narmos miért ? vagy narag minek ? 
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40. I vahnitesan'íl tavamé: tau os ele ketsan soho, vis jeg i 
öuku jeane, i oľím harit tau jota, i tus tou, hott kuješ jea. 

41. I vím ame katetaníl, lati tavane: talifa kumi, nar hašhti: 
jea, nagnane latam, kvalen. 

42. Aku ton čast a kvales i jomesea, voj lin tau oles kitkujp-
lou eli. I um harit šak paksesit. 

43. I erkélesan tan'in ríogriš, ištobi ati hon at hančestä titme, 
i laves m'ihv tavane tehv. 

s 

Hoťit pank. 

1. Toul kvaľim tau johtes taku jegä mane; tau jitäpalt jome-
sesít tau hančtahtipan. 

2. I oles subotä, tau pümtes hančtahv sinagogt. I hoľfm ha-
rítnil šau pakses'it i latsít: Hoťil tit tavane ? i ni'sír amel mím oli 
tavane, isto i timil ačit varktat tau katatľl ? 

3. Erin plotnih tau, püv Mariane, kač Jakovne i Josijne i Ju-
dane i Simonne ? i tau ičan erin mank halenou ? I telilalsit tau mosä. 

4. Os Jisus lates tanane: atihott atim najtne vis ňuvces? humle 
jeg aš mat i tak v haran halt i takv kvalä keurt. 

5. I atinar tit at vares tonnil targe, isto jáltiptes matčuv 
agmiltap harítme, kata puntlam. 

6. I pakses tan at agtaníl. Ton jipalt johtes tau kitpalt pojlet 
mant i hanctes. 

7. I vovsän kitkujplou (hančtahtipan) i piimtes tan'in ketahv 
kitag'il, i mís tanane va asrajit tarm'ílt. 

8.1 lates tanane atinar at vihv ľonhne, nahke su-jejvn'il targe, 
at sumY, at naň, ati ohce enti'p'it keurt; 

9. No ončuhv ase nare voj, i at vihv kit mašne. 

43. mihvu, telivu. — 2. hančtahvu. varlitit tavu. — 4. takvu és taku. — 5. 
mat-cuYÜ. — 7. ketahvu. 
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10. I la ves tanane: hott tuvne nan k valne, olan tau keurat 
tóul mennan mose. 

11. I mantim hon at tulgan nan'ín i at pümti hontlahv nanin-
me, to tóul kval'ím, parketan puvi'š nank la jlenanni'I tan tarmila-
nílne tonuhlane mos. Šariš latam nanane, kigneňou jimti Sodom i 
Gomorne árig hotol, aíipi'l ton usne. 

12. Tan ménesit i lavíltesänYl poka janim e. 

13. I šau asrajit sMles'ít i lavtsäníl vojil šau agm'ínl'tme i 
jältíptesľt. 

14. I hoh'm naer Irot (Jisus mos) (ton mos isto tau namä ka-
lemes) i laves: tit Joan pernepunľp jältes ačelníl, i tonmos varktat 
tavilan'il aöit. 

15. Tot lats'it: tit Ili j ; os tot latsi't: tit ííajt amne ňajti't 
vojp har. 

16. Os Irot hoh'm laves: tit Joan, hoťíh-harne am šagrepes-
h'm pank; tau jältes aeelníl. 

17- Vojľín ton kalín Irot keťím v'ím Joanme i uttestä fur
mane, Irodiaďe mos, takü kaeä Filip ne mos, tonmos isto negi vľstä ; 

18. Vojľín tau lates Irotne: at taji nagnane ončuhv nanku 
kačen neme. 

19. Os Iradiade si'mtes tau targe, kišmes aluhv tavamé, no 
vata at johtes. 

20. VojliQ Irot pľles Joann'il, hanči'm, isto tau hum sar i pi'éin, 
i sarestä tavamé i hontles taunane, šavu vares i čagťi'm hontlestä 
tavamé. 

21 I johtes ťím'fl lat, hun Trot taku telim hotoletat vares ajne 
takv velmožtne i šoti'r pank'rtne i galilejskoj pešitne. 

22. Jea ton Irodiadanil tus i jekves, i lani pates Irodne i tau 

11. árig vagy arnt f nem világos, 
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mujanne. Tončuvt naer laves jeane: voven amnanil narne úuran, i 
migi'm nagnane. 

23. I ňultes tavane : kaš nar nag amnani'l vovelen, m'igim 
nagnane, i urne raagemni'l palä moše. 

24. Tau os kval'im, kitepes taku čuktan'il, nar vouliv ? A tau 
laves: pank Joan pernepun'ipn'il 

25. I aku ton latt molemtaktim tum naer pohne, voves latim : 
ňuram istobľ nag mi'sen amnane an pat ane tarm'ílt Joan pernepu-
n'ip pankme. 

26. Naer tušne pates; no nultimatä mos i taku mujan mos at 
nures artuhv tavamé. 

27. I ton čast naer ketes ureh, laves tatuhv tau pankä. 

28. Tau menes i šagrepestä tau pankme ťurmat, i tatestä ta
vamé pat ane tarmľlt, i narimtestii tavamé vis néne, a vis ne mistä 
tonme taku euktane. 

29. Tonme holím tau hančtahtipan johtset, visän'il tau ňoulä 
i punsänil tonme homil keurne. 

30. I ahtkatset apostolit Jisus pohne i latsit tavane soho, i 
nar tan varsít, i ničou hanötesít. 

31. Tau laves tanane: menan nan aku nank nahke mane i 
vančahtan morcé, vojľin šau oles johtelap i menip, toho isto tanane 
tehv morim atim oles. 

32. I ménesit nahke mane kerep tarmilt nahkat. 

33. No mir hontestä, humle tan ménesit, i šavit tavamé kače-
lesänil, i laj M hajtsit šohin ušnil tovu, i johtesit tan elanil palt i aht-
hatsit tau pohane 

34. Jisus kvalim hontes šau atim, i šalelesän tanin, tonmos 
tit tan olsit jormant ošit urihtal, i pümtes hančtahv tanin šak 

35. I humle voš mariniš hotol mules: ton tau hančtahtepan 
lakvesesit tau pohane latim: ma tit tatil, a lat voš etelales; 

24. vouhv (sic !) 
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36. Taretan tanin, iítobi ménesit kitpal matne i pojľftne, i 
jovtesit tank n ane naň, vojľin tanane teh v ati nar ati. 

37. Tau laves tanane pari: majan nan tanane tehv. I látat 
tavane : manťim manane menuhv, jovtuhv kit šat denarij čuvne 
naň, ištobí mihv tanane tehv? 

38. Tau os lati tanane: nečuv nan paltant naň ? elaľ, šunše-
lan. Tan elolt látat: at naň i kit hui. 

39. Ton čuvt laves tanane uttuhv soho mat mant, ma pum 
tarmilt. 

40. I utsit olh pasi šat čuvil i atpin čuvil. 

41. I vim at ňaň i kit hul, šunšpesaulne blagoslovitlam i Šaj-
lesän ňaň'it, i mis takü hanötahtipanne, ištobí tan urtsänil tanane; 
i kit hul urtestä šohin harne 

42. I tesit soho i tantesit, 

43. I ahtsit ňaň šuľ i hulnil nultim harit kitkujplou tupil tagle. 

44. Os oles naň tep at čotir vati elimholes. 

45. I aku ton čast erkelesän taku hanctahtepan tuhv kerepne 
i menuhv elaľ mot palné Vivsajde pohne, ton mant, humle tau 
tareti mir. 

46. I taretam tavamé menes ah tarmi'lne hošguhv. 

47. Eti kerep oles sariš mag-jatt, a tau vatat aku takvu, 

48. I hontim taňme pilne aš jot natgelananil; vojľin vot oles 
tanane ľaľh. I nillt čas vati johtes tan pohanilne jomiš sariš mant, 
i ňures muluhv taninme. 

49. Tan hontim tavamé sariš mant jomitanat, numsesit, isto 
p'ijektahti, i čišgemesit, 

50. (Vojľin soho hotsän'il tavamé i pi'lmesit) i aku ton latt 

36. tehvu. — 48. natgelananil, így olvassa Ahlquist is. Lásd a' szótárt. 
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pümtes latuhv tanatanil, i laves tanane : nogrtmtahtan, tit am, 
ui pilan. 

51. I tus tank pohan'ilne kerepne, i tauintes vot, i tank sak 
tote pilsit tank keurani'lt, i paksesit. 

52. Vojľin at numťťsnag jejmtsit ňaňit tarmilt, tončuvt isto 
tan šímani'l kau hojtil oles. . 

53. I unším johtsit Grenesarečkoj mane, i vatane puvehtesit. 

54. Hun tan kvalesi't kerepnil, ton čast mat oľťp holesit ka-
čelam tavamé, 

55. Multesän'il ton palme šoho, i piimtset tatiluhv agmiltap 
kujné maganil tarmilt tou, hott humle holves, tau oles. 

56. I hotaľ tau at johteles poverne li, ušítne li, pojlítne li 
puntlesän'il agm'ínít pai matűe, i jolintesän'il tavamé, ištobí tanane 
kašpil hojltahtuhv tau mašne har keplane: i šoho, hotih-harľt hojl-
talihtasit tau pohane, pušmelahtes'ft. 

Saťit pank. 

1. I ahthats'it tau pohane farisejit i nepek'initnil to materit 
j ej m harit Jeruaalimnľl. 

2. I honťim to materítme tau hančtahfíp'itníl ľuľi, tit ton, lout-
tal kaťil naá tenanil mos luptahtsit. 

3. Vojľin farisejit i ŕoho judejit at tet kat louttal, puvihtam 
peš tasťirne; 

4. Toho že (johti'm) vatelane manľl at tet louthattal, i mot šau 
peš ašitne puvihtat, tit ton, lovtat anit, kuvšinit, puťit i unipivit. 

5. Ton jipalt kitilisanil tavamé farisejit i nepekinit: nar mos 
nag hančtahťípan at varat peš hojtil, no louttal kaťil tet nan. 

6. Tau laves tanane pari: sariš lates Isai nan lieemerit mos, 
humle hanši'm oli: tä holoh j orligan'il anim tušil, a tan ši'manil ho-
cat oli amnan'il. 

NYELVTUD, KOZkKlflĽNYEK, X. 1 5 
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7. No hajerii jorliganil anim hančtam ašne ačitne i eľimholes 
pim'itpítne. 

8. Vojlín nan hu'ti'ptam Torím p'imitpame puvíhtine elemho-
*es tasterne, lovtine anít i kuvšinit i mot šau tävojip varine. 

9 I la ves tanane: lan li nanane ele rastelahv Tor'im pinaitpa-
me, ištobi uruhv nank tasťiran ? 

10. Vojľfn Mojsej la ves : jorlaľin nakvu jegin i nakvu čukYn : 
i očtaltip jegrae anane cukme ačeľil holí 

11. Nan latine mat harne: manťim hon laves jégane anane 
takv čukane: korvan, šohin nar, hotih-har tatán Torimne, ton na
nane taji, tä har vari zakon. 

12. I ton vojp tasťíri'l at altlelan ta varne atinar varuhv taku 
jegä kašil anane taku čuktä kaí'íl, 

1^. Peltarn Torím ľahme nank tastírítíl, hotih-harme nan tuš-
teslan, i šau tä vojíp varine 

14. I vovelam mír šoho lates tanane : hontlelan aním šoho 
i hančelan. 

15. Atinar eľimholes keurne tune har vata at johti ľulimtuhv 
tavamé; no nar kvali taknanil, ton ľulimtitä holesme. 

16. Hon onči pat hontlahv, hontle. 

17. I hun tau mirnil tus kval keurne, tončuvt hančtahtipan 
kitepesänil tavamé i tä pricče mos. 

18. Tau laves tanane: ne ušto i nan toho estaľit? neušto at 
hanČilan, isto šoho eľimholes keurne tuj entäne har vata at johti, 
ľulimtuhv tavamé. 

19. Ton mos isto atipil tau š'imane tu v, no kahrane i kvali 
kvane, naril urthati ľuí Šohin tene harnil. 

20 Elaľ laves : eľimholesníl kvalne har ľulimtitä eľimholesme, 

7. hančtam ašne, acítne = tanítván dologra, dolgokra? vagy h. ašne ac'itne-
= tanítván tevő dolgokra ? — 19. tuvü. 
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21. Vojľfn keurnil elemholes slmetanil kvalat Tu.' numťit, pre-
ľubodejanije, íubodejanije, aine ačit ; 

22. Tulmentane ačit, čagi'rlit, kuhšitane aši't, hajer aöit, ese-
rlmtal aš, kuvrišlahin sam, Tori'm ľuketane, tunčene aš, numittal aš. 

23. Tä ľuľ soho keurnil kvalali, i ľulimtitä elemholesme. 

24. I men'im toul johtes tirskoj i sidonskoj kepl'itne: i kvalne 
tum riures, ištobi* atihonne ton ahthatves; no at tajes tujthatuhv. 

25. Vojľin hoľím tau mosä aku mat ne, hot'fh-har atä ončim 
oles ľuľ ľilnľl, johtes, i rägetes tau lajlane; 

26. (A ton ne oles pupine šušp, tohimetafil sirofiniskianka) i 
jolesestä tavamé, ištobi tau kvane ketsetä asrajme tau atetanil. 

27. Jisus laves tavane : morim majen elolt püv'ft tituhv, voj-
lin ati jomas ele vihv nan püvítni'l, i rastuhv ampitne. 

28. Tau os laves tanane : toho, pojrihš ! no i amp'it pas'in jol-
palt tet j ovit püvit pait. 

29. I laves tavane: ne, tä ľah mos menen, asraj kvales nag 
annil. 

30. I jonhíni takvü kvalane, hontestä, isto asraj kvales, i a 
kuji kujne matat. 

31. Kvalim os keplitnil Tira i Sidona Jisus lou uš honho joh
tes Galilejskoj šariš vatane. 

32. I tatvis tau pohane paľtal i vihlap har, i joľintesänil ta
vamé, ištobi punestä tau tarmiletane kata. 

33. Jisus eletatim tavamé mirn'il aku paine, punsa takü tu ä 
i saTgemam holitahtes tau rtalmetane. 

34. I gunšpam aulne ľilijes i laves tavane: evvafa, tit tonf 

pušhten. 

33. punsa taku tuVä után nyilván ennek kell következnie : tusa Jceurne. 
15* 
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35. I ton čast pušhtesi tau paľä i taretahtsi't segrľt tau ňalme-
tanil, i pümtes latuhv lani. 

36. I at altes tanane, ištobi atihonne at latsít: no naril arine 
tau tanane at altes, toul kumin palimtesit. 

37. I šak tote paksesit, latim: soho vari jomas, i paítal'it var
gán holpi i ňalmtaľít lattitä. 

N'ollovt panJc. 

1. Ton hotolit, hun ahthates šau atim, i at oncsit nar tehv, 
Jisus vovelam takvu hančtahtipan lates tanane: 

2. Salelilim am mirme, ton mos isto vuš hurum hotol am po-
him olnanil í at ončat nar +.ehv. 

3. I jestli taretaganim tanín juj tetal, paštimtat ľonkt, vojlin 
to matirit tanani! jejsi't hočanil. 

4. Tau hančtahti'pan pari lats'it tavane: hotll vihv tit har mat 
naň, ištobi tituhv tanin ? 

5. I kitepesän tanin: nečuv nan paltint ňatí ? Tan latsit: sat. 

6. 1 laves mirne untuhv ma tarmilne; i vim sat ňan i ešgim. 
Torimme manitestä, i mim taku hačtahtipanne, ištobi tan urtsänil, 
i tan urtsänil mirne. 

7. I öles tan paltanil tat-čuv hui; tav blagoslovitlam laves 
urtuhv i tonit. 

8. I tesit i tantesit, nahtsit lomtit, kuľtim harit, sat pajp. 

9. Os tem har oles nile šotir vati; i taretesän tanin. 

10. I aku ton čast tum kerepne takvu hančtahti'pan jot, joh-
•tes dalmanuvsklj keplitne. 

11. I kvalesit farisejit, i pümtesit varetahv tau jota i vovuhv 
tavanil aulnil pos, hančuhv tavamé. 

7. tatčuYU. tavu. 
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12. I tarvYťíniš lilijam takvü MetanYl lati: nar kašil tä tohYm 
pos kYnši ? áaríš latam nanane, at m'ikti tä tohYmne pos. 

13. I huľťíptam tan'in tales os kerepne, i menes mot palné. 

14. I jorilesít tau hančtahtYpan vihv naií, i aku óanm'1 targe 
at osVit kerept. 

15. í tau laves tanane, latem: šunšan, urhatan farisejskoj 
kusšani'l i Irot kusšaml. 

16. I numsesYt tank halanYlt, lafím: tit hanšhti, isto man at 
visve ríaú. 

17. Jisus kačelam lati tanane: isto latine ton mos, isto naň 
at višne ? Os li at hanéilan i at namľihtilan ? Os manťím kavin šľm 
nan keurant ? 

18. Sam onei'm at vojine ? i paí onči'm at holine ? i at num-
silan ? 

19. Hun at naň am šajmtesľím at šoťír eľimholesne, neeuv 
tupil tatesne nan ahťim suliťil ? Latat tavane: kitkujplov. 

20. A hun sat iíaň nile šotir tarmYlne, nečuv pajp tatesne nan 
ahťim šulitíl ? Tan latsít: sat. 

21. I laves tanane: Os humle at hašlilan ? 

22. I johtes Vifsafdane, i tatv'is tau pohane šamtal, i jolesaty 

ištobi hojltahtes tavane. 

23. I v'ím katetanľl šamtalme, tatitä tavamé kvane paulníl, i 
saľgemam tavane gama táranine, punsa tau tarm'iletane kata, i 
kitepestä tavamé: mater van ? 

24. Tav šunšpam laves: vam elímholesme, jomlitat jormant 
jejvít. 

25. Ton jipalt os punsa kata sama tarm'ilne tavane, i laves 
tavane šunšpuhv, a tau pušmes i püintes uhv šoho laki. 

19. ničuvu. 
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26. I keteatä tavamé juj latim: ui menen paulne, i ui laten 
atihonne. 

27. I menes Jisus taku hančtahťfpan jot pojlit keurne Kesa-
reji filippovoj, i ľonkt kitilesän takv hančtahti'pan, latim tanane: 
narag aním esepliganľl elemholesľt ? 

28. Tan pari latsľt: (eloľit) Joan perné punipi, motit Ilijag a 
to har aku materag riajťipn'il. 

29. Tav os kitepesän tanín: os nan narag ani'm eseplinan ? 
Petr pari lati, i lati tavane : nag Hristos. 

30. I erkelesän tanin ištobi ati honne at latset tau mosä. 

31. I pümtes hanötahv tanin, isto elimkoles püvne šau kareh 
mučtahtuhv i jejmtuhv ele artimag peš har'itníl i arkípítnil i nepe-
kin'itn'il, i jejmtuhv almag i hurmi't hotol jältuhv. 

32. I lates tä mos päľin: no Petr ele vovelam tavamé, pümtes 
l'ath latuhv tavane. 

33. Tau os jonkťim i šunšpam takv hančtahťipan tari jolo 
erkelestä Petrme, lavi'm: ele menen amnan'fl, satana, tonmos isto 
nag numsan ati Torim harme, no eľfmkoles harme. 

34. I vovelam mi'rme taku hančtahti'pan jot la ves tanane: 
arthaten nakvnaníl, hon ňuri jomuhv am jiťimpalt, vajalen nakv 
pernin i j e] en am jitimpalt. 

35. Vojľfn hon ňuri taku Metáme uruhv, ton holtľtä, a hon 
holťitä takv Metáme amnamtili'm i evangelije, ton jälťipťitä tavamé. 

36. Os nevojp jol elemholesne, hun tau hontitä mírme šoho, a 
takv Metáme holtilitä. 

37. I nar mig eľimholes takv lilä mos ? 

31. haritíl, ark'ip'iťil, nepekín'íťil (a' mellyekben az n (n'xl) a' <-hez ha
sonult, de a' kettős í nem tétetett ki. — 34. az arthaten , vajalen miatt he
lyesek a' nakvnanil , nakv pern'ín 
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38. Os manťim hon eseremove amnaníl i am ľanheľímnil tä 
hajer i krek'ín tohmi keurt, tončuvt i elemholes püv esermove tav-
nan'ťl, hun johti takv jegä suj keurt jälpin angeľit jot. 

Ontollout pank. 

1. I la ves tanane, šariš latam nanane, to maťíťít tit tušp kar'it-
n'il ačelme at vagani'l, humle vam vagan'il Tori'm naerlahme johtim 
vatetat. 

2. I hot hotol muľím jipalt v'istä Jisus Petrme, Jakovme i 
Joanme, tatsän tuncin ah tarmľlne targe aku tanín, i piťltahtes tan 
elanil palt. 

3. I tau mašne haran varkatsi't pos'ťnag i šak sajrínag jor-
inant tujt, humle ma tarmílt bjelilsčik sajr'ínag varuhv vata at johti. 

4. I holthatsi't tanane Ilija Moj sej jot i ľah'íl latsag Jisus jot. 

5. Ton mant Petr lati Jisusne: Ravvi! laň manane tit, tuš-
tovti hurum sen, nagnane aku i Mojsejne aku i Ilijane aku. 

6. Vojľin at hances nar lavuhv, tonmos isto tan olsľt šak jän-
gíš p'ilmam. 

7. I n'ígles tul, i pítv'M't tan; i kvales tuln'il suj, laťim : tit te-
nanki am erptane püv'im, tavamé hontlelan. 

8. I ratgi'n sunšpam ati nar vos at usit, no nahke Jisusme 
tank jotanil. 

9. Os hun tan vojlantes'it ahn'il, tau laves tanane, atihonne at 
latuhv, nar usit, ton moše hun elimholes püv at j alte acelnil. 

10. I tan tunčpes'ft tä ah tarmilt, i kitilat mot'in mofinme: 
nar hašhti jältuhv ačelnil ? 

11. I kitilesänil tavamé laťím : humle ze nepekinit latat, isto 
Ilijane kareh johtuhv elolt. 

12. Tau laves tanane pari: kert toho, Ilijane kareh johtuhv 
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elolt, i varuhv soho, i humle hančím oli elimholes püv mos, kareb» 
ištobi tau šau mučtahtes i öles Wimtam. 

13. No am nanane latam, isto i Ilija johtes, i varsit tau jota, 
humle nursit, toho humle hančim oli tau mosä. 

14. I johťim hančtahtlpit pohne, hontim šau at im tan katanil 
palt i nepekinit varetapit tan jotanil. 

15. Ratg'in hont'im tavamé, mir soho teliles, i vat'ge hajtim 
pačelalsäníl tavamé. 

16. Tau kitepesan nepekinit: nar mos varetine tan jortilan ? 

17. Aku mirnil laves pari: hančtap, am taťfsľím nag pohinne 
püv'im, ošp har nalimtal hi. 

18. Sohin kes, hun viglita tavamé, manititä, i tau taretitä 
nerme i jahštali pankantil i toši. Am joleseľim nag hanötahtipanne, 
ištobi sirsänil tavamé, no vaganil at johtes. 

19. Jisus pari laves tavane, lati: o agttal tohim! hun moše 
olám n an j otan ? hun johtna permuhv nanin ? tatelan tavamé am 
pohimne! 

20. I tatsänil tavamé^ tau pohane: i hun asraj ošp har hon-
testä tavamé, ton čast asraj pumtestä šajluhv tavamé: tau pätes ma 
tarmilne i pagerales ner taretam. 

21. I kitepestä Jisus tau jegame: humle bočat tit tavane 
jimtes ? Tau laves: višnil montil. 

22. I šau kes rastelestä tavea, tot tautne tot v'itne, ištobi holti-
lahv tavea ; os mantim van johti mat čuvne, akilimlan manou, no
ten manane. 

23. Os Jisus laves tavane: mantim nag lat čuvne van johti 
agtuhv, šoho taji agtipne. 

"» 
24. I ratgin tot ver hum jegä cišgemes riogriš: agtam, poj-

rihš ! ňoten am at agtimne. 

15. holtim. — 19. nan jot'ÍD. Lun johtna (sic!) 
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25. Jisus šunšYin, isto ahtkati mYr, erkelestä asrajne, laťím 
tavane: ňalYmtal i paľtal lei, am nagnane lavam, tavnaníl kvane 
kvalen, i jotíl ul tutelen tau keuretane. 

26. I lut lei Čišgemam i vagYnYš rehtesam tavamé, kvales, i tau 
jejmtes jormant hoľím har, toho isto šau har lates: tau holes. 

27. Os Jisus kat paletanYl tavamé v'im, kvalťístä tavamé i 
tau kvales. 

28. I hun tus Jisus kvalne, tončuvt hanötahtípan kitilesän 
tavamé nagkemat : nar mos man vago v at johtes, kvane ketuhv 
tavamé ?-

29. I pari lates tanane: tä tohim ati naril kvane ketuhv at 
taji, šohin piöíl os hoshene aš'il. 

30. I toul kvane kvah'm, tarmi'l jomsänil Galilejme, i at nu-
res, išto,bi materne hančinku. 

31. Vojlin hančtesan takv hančtahtt'pan i lates tanane, isto 
el'imholes püv m*ikti elimholes katne i j ole algan'il tavamé, i alkat 
jipalt hurmYt hotelt j äiti. 

32. Os tan at kašľihtalsan tä ľanhit, i pYlsYt kitilahv tavamé. 

33. I johtes Kapernaumne, i kval keurt oľťm, kitepesan taň
me : ľonht jomnaníl uji nar latsán nute ? 

34. Tan soj at varsYt, ton mos isto ľonht ňute varetahtsYt,., 
hon jäninuv. 

35. I j ole untim vovelesan kitkujplou hanötahtYpan i lates ta
nane : hon nuri jängag oluhv, ole šohYn harnil visi, i šoh'in harne huči. 

36. I vis apüvme vim tunštistä tavamé tan halenanne, i katYÍ 
tarmYl punYm tavamé, laves tanane: 

37. Hon tuli aku tä višítníl am namimtYl, ton har aním tulitä ;: 
os hon anYm tulitä, atipYl aním tulitä os anYm ket am harme. 

37. namimn'il, 
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38. Os Joan latuhv pümtim laves tanane: hančtap, man us-
lov aku mat holesme, nag nament'fl ketgan asraji'tine, hoth-har at 
jäli man jorťilov, i erkeleslov tavamé, ton mos, isto man jortilou 
at jäli. 

39. Jisus laves: ul erkelan tavamé, vojľin atihon at namemťíl 
amel varp vatä at johti jerte an'ím čoritahv. 

40. Vojľín hon ati pil nan ľaítan, ton nan mosan. 

41. Vojľin hon ajtian nanme ane vitil am namim mos, isto 
nan Hristos hart, saris latam nanane, at huľti takv jusťiletani'l. 

42. Os hon telititä aku tä viši'tn'íl amnane agtip'itni'l, ton harne 
jomasnuv olni tagetahv šipitane kau i rastuhv tavamé sarišne. 

43. I hun kujtitä nagi'n nankv katľn, šagrepalin tavamé ; 
-iomasňuv nagnane tuhv lelne kattali, atip'il kit kat jot menuhv 
harilatal tautne, 

44. Hott tan tončan at holilali, i taut at harilali. 

45. I hun nankv lajiin kujtitä nagi'n, Šagrepalin tavamé, jo
masnuv nagnane tuhv lelne lajlpali, atip'il kit lajia jot rastnag jejm-
tuhv harilatal tautne, 

46. Hott tan tončan at holi i tautan at harili. 

47. I hun nankv šami'n kujtitä nagi'n, puvtmaľin tavamé, jo-
masáuv nagnane šampali tuhv torim naerlahne, atipi'i kit šam jot 
rastnag jimtuhv harilatal tautne, 

48. Os hott tan tončan at holi i tautan at harili. 

49. Vojľin Šohin har tauťil tuselahti, i šohin jur cakil tuselahti. 

50. Cah jomas, os hun čah attal pati, navil tavamé ľaľptilan ? 
čah nank keurenant ončelan, i ňute sovťíš olan. 

45. kit lajlat jot. — 47. Ugy látszik, hogy puvtalalin, úgy ír Ahlquist, 
•đe talán mégis inkább puvimalin. 
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Lovt pank. 

1. I tóul menim johtes Judejskoj kepľitne, Jordan palit tath 
pait, i os jomenti tau paltä atim, i tau takv hoj tilat hanctesan tanme. 

2. I vafge jomim farisejit retetalsanil tavamé kitilam: taji 
erin humne pali kvalktahv netatil ? 

3. Tau laves tanane pari: nar nanane pimitpe punes Moj sej ? 

4. Tan lavsi't: Moj sej laves hančuhv taretane népek, i pali 
kvalktahv. 

5. Jisus pari laves tanane latim: nan šiman oči ölne hojtil tau -
hances nanane tä pimitpame. 

6. Panketat že telim ašne, humme i neme j oltsa tinin Torim. 

7. Ton mos kul'tiptitä elimholes takv jegetame i Čukvetanie 
i varkti takv netä nupil, 

8. I jimtat kitag aku ňouli, toho isto tin atipil kitag, os 
aku noul. 

9. I tonmos, nar Torim neges, tonme elimholes pali ul urtate. 

10. Mot'iutag aku tonme kitepesanil tavanil kval keurt tau 
hanétahtipan. 

11. Tau laves tanane: hon pali kvalkti takv netatil, i mot 
harme vanti vigtä, ton preľubodejstvovatli tavanil targe : 

12. I hun ne pali kvalkti takv humtatil i hojti mot harne, 
preľubodej st v o vatli. 

13. I tatilesit tau paltä apüvi'tme, ištobi holitahtes tanane: os 
hanctahťipit at taretalsan tatpitme. 

14. Tonme hontim Jisus očtes i laves tanane ; taretan apü-

12. hojti mot harne csak hozzávetésbül írtam , mert az írás leginkább 
őzt &' szót látszik kifejezni. 
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vľtme i • jole ul erkelan taňme jäluhv am pohimne, vojlftt tä harit 
mos oli tor'ím naerlah. 

15. Šariš latam nanane, hon at vigtä torim naerlah humle 
apüv, ton at tuv tau keuretane. 

16. I šipitam taňme blagoslovľajtlesan tanme, tan tarmelane 
kata puntlam. 

17. I hun tau kvaleptes ľonhne, haj tmetes aku mater, šanši 
tunčpes tau eltäpalne, i kitepestä tavamé: jomas hančtap, nar am-
nane varuhv, ištobi hontuhv inra j alpin lelme ? 

18. Jisus laves tavane: nar mos nag an'im lavih'n jomasi ? 
Atihon jomas aku Torimnil targe. 

19. Pimitpet hangan: ul prel'ubodejstvovatlen, ul alen, ul tul-
menten, ul hajer'il tonuhlen, ul obiditlen ; jorelan nankv jegín i 
čukvin. 

20. Os tau laves tavane pari: hančtap! tä as soho višne mon-
ti'l am uri'slim. 

21. Jisus tavnane sunšpam erte vľstä tavamé i laves tavane: 
aku aš nagnane at tovli; menen, soho, nar onČan, pertan, i majan 
jorlitne, i hontiľín aul justilme; i jejen perne vi'm jomen am jortilim. 

22. Os tau tä ľanhi'l telilam tusti'm ele menes, vojľin onces 
jäni pojlah. 

23. I lahvu šunšilam Jisus, lati takv hančtahti'pYtne: šak va 
tuhv poj'itne tor'ím naerlahne. 

24. Hanetahtipit že pílmes'it tau ľanhľtníl. Os Jisus, l'ah'il la
tim, lati tanane : püvit! šak va pojlahne ačintap hariťne tuhv tori'm 
naerlahne. 

25. Kignenuv verb'udne tare menuhv junt'ip pupnil, atipíl 
pojne tuhv tori'm naerlahne. 

26. Os tan šah moš paksesit, i ňute latsit: os honne vinét tajj 
jältuhv? 
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27. Jisus tanane šunšpam lati : eľimhoľí3'itne at taji, atip'ťl 
Tor'imne, voj lin Torimne šoho taji. 

28. I pümtes Petr latuhv tavane: an man huTti'pteslov Šoho 
i nag jorťiľin jomesesvu. 

29. Jisus laves pari: šariš latam nanane, ati hon ati, hon bi 
huľtiptestä kvalme, amne kačan, amne ičan, amne jegme, amne 
čukme, amne mame am mosim i evangelie mos, 

30. I at vi'ni'tä an tä marat, i navline ačit keurt šat latne jän-
gag kvaľitnil i kačitn'il, i ačitn'il (i jegi'tni'l), i čukvľtni'l, i apüvítni'l, i 
matnil, os elk tori'mt inra olne lelme. 

31. Os šau har elol haťitnil jimtat joi hari, i joi harit elol hari. 

32. Lonht, hun tan jomsit Jerusaľimne, Jisus jomes tan eltä-
palenant i tan telilals'it, i tau jitäpalt joms'it pilim. I vovelam kit-
kujplov hančtahťipan, tau os pümtes tanane latuhv, nar tau jor-
tilat jimti. 

33. Aií, isan tujantov Jerusaľimne, i eľimholes püv m'imag 
jimti arki'pítne, nepekľn'itne, i pattian tavamé ačelne, i miganľl tava
mé pupi'tne šušp haritne. 

34. I čoritaltat tavamé i pümtat vonhuhv tavamé, i algani'l 
tavamé, i hurmit hotelt jälti. 

35. I vaťge jomes tau pohane Jakov i Joan Zebedejev püvi, 
i lati: Hančtap! min ňurimin, istob'i nag varen manane, nar vo-
velimin. 

36. Tau laves tanane: narne nurine, istob'i am varem nanane ? 

37. Tit lavsag tavane: laven minane untuhv nag poh'int aku 
harne j omaške paine, os moťinne alm'ih palné, nag sujtne ačint. 

38. Os Jisus laves tinane: at hancilan, nar vovine; vajan 
johtili ajuhv aname, hoth-harme am ajiľim, i punktahv pern'il, hoth-
hari'l am punktam ? 

39. Tin pari lavsag tavane: vajov johti. Os Jisus laves ti-
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nane: aname, hotíli-harme am ajilim, ajilan, i permi, hofih-har'il am 
punktam, punktine; 

40. A ištob'i untuhv am pohimt jomaske i almíhke palne, ati 
am erklm titme mihv ninane, no honne taštim oli. 

41. I kamelam (aritam) lov, očtesit Jakov i Joan tari. 

42. Os Jisus, tanme va'ge vovelam, lati tanane: hančilan, 
isto atim oterit'il namtam harit, urat atimitme, i jäni har'it ošga-
nil tanme: 

43. Os nan halenan at taji toho oluhv: os hon nanan'il riuri 
jängag oluhv, ton har nanane hučle, 

44. I hot iíuri nanan'il panki oluhv, ton jimte nanane huč. 

45. Vojľin i eľimhoľis püv ati ton mos jejs, ištobi tavane slu-
žiteles'it, os ištob'i služitlahv i mih v takv leletame šau har jovtne mos. 

46. I tusit Jerihonne. I hun kvalentes tau Jerihonnil i tau 
hančtaht'ipan i šau ati'm, Vartimej püv šamtal unles ľonh tarmilt, i 
voves milostiname. 

47. I kaeelam, isto tit Jisus nazarej, pümtes ojguhv i la-
tuhv: Jisus David püv! aki'limlaľin anim. 

48. Šau harit erkelalsanil tavamé sujtal oluhv, os tau toul 
kümi'n pümtes ojguhv: David püv! aki'limlaľin anim. 

49. Jisus jole tunčpam laves tavamé vovelahv. I vovat šam-
talme i latat tavane: deržaj, kvalen, vovitä nag'in. 

50. Tau rastestä takvnanll num ma^netame, kvales i jejs 
Jisus elpalne 

51. I kitepestä tavamé Jisus, latim: nar nag amnanil ňuran? 
Samtal laves tavane: Hančtap! iátobi am šunšpem. 

52. Os Jisus laves tavane: menen, agtne ačin jälťiptestä na
g'in. I ton čast šunšpes, i jomeses ľonh mant Jisus jipalt. 
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Äkukujplovt panic. 

1. I hun va-'mesit Jerusalimne Vifsagijine i Vifanijine, eleon-
skij ah pohit, Jisus keti kitag tan han čtah tipi tnil, 

2. I lati tanane: menan paulne, hoth-har nin eltäpalenant, i 
ton harne tunan čuvt, aku ton latt hontine negim oslenkame, hoth-
har tarmelne elimholisitnil ati hon at untes, ele pesetám tavamé 
tíg tatelan. 

3. I hun hon kitépi ninaníl: nar mos tit varine? pari latan: 
tau karihlovi pojrihšne, i aku ton latt taretitä tavamé tíg. 

4. Tin menesag i hotsag oslenkame uš avne negim harme 
l'onh lahvü togim mat, i ele pešetesanil tavamé. 

5. I aku materit tatt tuspjtnil latslt tinane: nar tit varine ? 
nar mos ele pešetilan oslenkame ? 

6. Os tin pari latsag tanane, humle laves Jisus, i ton harit 
taretesan tinme. 

7. I vantemlesanil oslenkame Jisus elpalne, i nortsit tan maš-
nanil tau tarmllne. Jisus untes tau tarmelne. 

8. Os šau har nortilesit tank maSnanil ľonh mant; os to harit 
jehtlesit jejv-višnil nirit, i rastsit 1'onh tarmelne. 

9. I elpalt i jipalt jomp harit ojgesit latim : Osanna ! blagos-
lovitlam jomp Torim namil! 

10. Blagoslovitlam ton, hoth-har jomi pojrihš namil, blagos-
lovitlam vafmam naerlah, man jegnil Davidnll. Osanna numin! 

11. I tus Jisus Jerusalimne i Torim k valne, i soho šunšilam, 
voj len tonéuvt jinkantes, kvales Vifanijine, kitkujplov hančtah-
tipan jot. 

12. Motit hotelt, hun tan kvalsit Vifanijinil, tau tehv jimtes,, 

2. untses. — 8. jej-viš. 
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13. I hočanil hontim luptane teľíxu smokovnicame jomeses, 
mater hontuhv tau tarmelat. Os tau johtim tau pohane atinar at hon-
tes, luptan'il targe, kaš smokvit ahtne poa i čas jimti. 

14. I lavea tavane Jisus: ištobi ťíg'il elaí atihonne nagnani'l pui 
ul taje inra moš; i holsanil tonme tau hančtahtepan. 

15. I johtait Jerusalimne, i Jisus Tori'm kvalne tum pümtes 
ketuhv jovtip i pert'fp haritme Tovim kvalt i kapteritme pert'ip harit 
pasenanel holitesan. 

16. I at laves, išlobT tates mat-holes Torim kval mant kvan 
,pal materme. 

17. I hančtesan tanme latim: horint erin hanč'im oli: am k va
lim ton lavkte molitne kvali šohin afimit mos, os nan tavamé varfa
lán ölne magi horohšitne. 

18. Titme kačelam nepekinit i arkipit, kišsit, hoťil holtilahv 
tavamé, vojľin tavanil p'ílsit, ton mos isto puš atim pakses tau hanč-
tane ačetane. 

19. Os hun etmes, tau ušnll k vane menes. 

20. Hol kes toupi'l jomim hotsanil, isto smokovnica tošes 
taran moše. 

21. I num'ilmaťfm Petr lati tavane: Ravvi! šušpen smokov
nica, hotharme nag erisľfn, tošes. 

22. Tončuvt Jisus pari latim tanane lati: 

23. Ončelan Torimne agtne ašme. Vojlin šariš latam nanane, 
hun hon lavi tä ahne: lakven i raathaten aarišne, i at telili š'imeta-
t'il, os agtkati, isto jimti tau l'anhan hojfil tavane, kaš nar late. . 

24. Tit mos latam nanane: soho nar nan hošhim voveline, 
agtan, isto vigne, i jimti nanane. 

25. I hun tunčine hošhim, taretan hun mater ončine holes 
tari: ištob'i i nan aul jegan taretestä nanane nank krekan. 
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"26. Os hun at taretine, tončuvt i naa aul jegan a t taretitä 
t anane nan krekan. 

27. Os jejs Jerusalimne, i hun tau jomites torim kvalt, jomli-
tesan tau pohane arkípi't i nepekinit i jäni hart, 

28. I látat tavane: ni's'ir val nag titme varilin ? i hon nagna
l e mis va titme varuhv? 

29. Jisus laves tanane pari : i am nanan'íl kitilam, i latan am-
;atane, tonöuvt i am latam nanane, ni's'ir val am titme varilim. 

30. Joan per ne nunne aš aulnil öles, amne elimholisnil ? Lar* 
tan amnane. 

31 . Ostan ňirte varles'it obla t im: hun latov: aulni'l, tončuvt 
l a t i : nar mos nan at agtsan tavane ? 

32. Os hun latov: el'imholesi'tni'l, pi'lov mi'rníl, vajlín soho 
aumsesít Joan mos, isto tau öles ííajt. 

33. I lavs'it pari Jisusne: at Tianciloü. Os Jisus laves tanano 
^pari: am at latilim nanane, ni's'ir val am titme varili'm. 

Kitkujplout pank. 

HL '1 pümtes latuhv tanane priööil: aku mat elímholes unteles 
vinogradnik, i multestä ušil, i hales vonhe točilo jolpalt i untes gor-
aiiea, i mistä tavamé vinogradari'tne i menes. 

2. T keťistä takvu latetat vinogradarit pohne hucame, víhv 
ttananíl urleh vinogradniknil. 

3 . Os tan puvim tavamé vohsanľl i ele ketsäníj ati har jot. 

4 . Os kétes tan pohane mot hušme, i ton harne kavđ porti 
wohsaníl pankä i ketsanil tavamé čoritam. 

5. I os mot harme ketes, i tonme alesan'il i šav mat harít, tot 
wohsänXl tot j ole alesäni'l. 

2. i keťim. 
STEtVTtrr». KÖZLEMÉNYEK. X. 1 6 
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Ô. Os ončim nahke aku erptane püvme voš jivolt i tavea ke-
testä tan pohanľlne, latim: esermovit am püvimníl. 

7. Os tan vinogradarit lausi't moťin motínne: tit naslednikr 

menou, aliloü tavamé i pojlah jimti man haroü. 

8. I puvim tavamé alesani'l i rastsanil kvane vinogradnikniL 

9. Nar že vari kožajn vinogradnikne ? Johti i migan ačelne 
vinogradaritme, i migtä vinogradnikme mot haritne. 

10. Man tím nan at lountalsan i hoririit keurt: kau, hoth-harme 
rastsanil varpit, kalín ton varkates sam panki. 

11. Pojrihšnil tit varkates, i jängag oli man šamenou elpalt. 

12. I nergesesi't vihv tavamé, no p'flsit mirnil, vojlin hašlesä-
nil, isto tan mosani'l lates amel; i huľťiptam tavamé ménesit. 

13. I ketsit tau pohane aku materitme farisejitnil i irodianit-
ni'l, ištobi puvuhv tavamé ľanhan keurt. 

14. Tan johtaptat i latat tavane: haňčtap! man haňcilov,isto 
nag sar i at latan nag ret ati honne, i at šušg'fn ati nevojp vešne, 
oa torim Tonkne sariš hanotan; erin taji miglahv josah kesarne 
amne ati ? mihv amne at miglahv manane ? 

15. Os tau hančim tan hajeranil laves tanane: nar pergeta-
lilan anim ? tatan amnane denarij, ištobi am usľim. 

16. Tan tatsit. Tončuvt lati tanane: tit hon hor i hanšim aš ?' 
Tan latsit tavane: Kesar hari. 

17. Jisus laves tanane pari: majelan kesar harme kesarne, i 
Torim harme Torimne. I paksesit tavane. 

18. I johtesit tau pohane saddukejit, hoth-harit latat, isto at 
jimti holes jältne aš ; i kitepesänil tavamé latim : 

19. Hančtap! Mojsej hančtes manane, ištobi hun aku mater 
palt jegäpuv lohči, i huľtiptitä netame, os apüv at hu^tipti, tau kača, 
vistä tau netame, i kvaltestä bi urleh takv jegäpiivetane. 
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20. Öles sat jegpüv: elöl har vis vant, i lokoes at huľtip-
tam apüv. 

21. Vistä tavamé motih har i lohČes, i tau at huľtiptes apüv,, 
aku toho hurm'it har. 

22. I víglov'is tau satne, nosati hothar at kuľťiptes apüv. So-
h'ia har jipalt lohčes i ne. 

23. I tont jältne latt hun jältgit, hoth-harne tananíl tau jimti 
negi ? vojľin sat har ošsanil tavea negi. 

24. Jisus laves tanane pari: toho nan fipgeline at hancim 
horinitme, ati Torim vame. 

25. Vojľin hun ačeln'il jältg'it, toncuvt ne at vi'g'ft i at menit 
humne, os olat iormant (humle) angeľit auľit tarinilt. 

26. A lohčim harit mos, isto tan jältgit, manťim nan ati loun-
talsan Mojsej horent, humle iíorče sau poliit torim lates tavane: am. 
Avvraam torim, i torim Isaakne, i torim Jakovne ? 

27. Torim ati torim lohcim haritne, os tori'm ľiľin haritne; i 
mont nan šah fipgeline. 

28. Aku nepekinitnil, hontlam tan varetananil i um, isto J i -
SÜS lani tanane lates, vaťge jomes, i kitepestä tavamé: ne vojp elol 
šohin pi'mitpítnil ? 

29. Jisus pari laves tavane: elol šohin pi'mitpítnil oli tä har t 
holaľin Israľil! man pojrihš torimov oli pojrihš aku ; 

30. I erptalin nakv pojrihš torim'm nakv šohin šiminťil i nakv 
šohin Mintil, nakv šohin numťinťil, i nakv žohín vagmtil: tenanki 
elol pi'mitpe. 

31. Moťit aku ton vojp zapoved oli tä har : erptalin nakv vať 
harin, humle nakvín. Mot p'imitpe titil jäni ati. 

32. Nepekin laves tavane: laó, hančtap! sariš latsín nag, išta 
oli aku torim, i mat ati taunanll targe; 

24. toho nan te tipgeliae. Minthogy az oroszban : ne ot togo li v*i zabluždaete Ť 
1 6 * 
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33. I erptuhv tavamé sohi'n š'imi'l i šohin numťíl i šohin Mil i 
šohin val, i erptaliv vaf harme, humle nakvln, oli jäni šohin jurnll i 
íeltne ašn'il. 

34. Jisus um, isto tau pari lates numtinag, laves tavane: ati 
liocat nag torim naerlahnil. Ton jipalt vus ati hon pilim tavamé at 
kitilestä. 

35. Torim kvalt hanctam Jisus aku toho laves: humle latat 
mepekľnit, isto Hristos püv Davidne ? 

36. Vojlin takv David lates jälpi'n lili'l: laves pojrihš am poj-
ríhšlmne: unlen am jomaske paľimt, nagnane ľul varpitme lavnim 
moše nag lajlan jolpalne. 

37. I tont takv David pojrihšag vojtä tavamé: humle že tau 
püv tavane ? I šau atim hontlesanil tavamé šim erp jot. 

38. I lates tanane tav haňčtanatä halt: urhatan nepekinitnil, 
*mrp hart jomitahv hoče mašnitil i hontlahv erptane ašme mir aht-
iiatne mat, 

39. I untuhv elol matne ahtilatne i ajne-tene mat, 

40. Tipit šoupit votip kvalít i hajeril hošgipit hoče; tarviti-
aiid moše tan suditlovit. 

41. I untes Jisus kurp-jejv Taľh i eunšes, humle mir puni ohče 
kurp-jejvne. Sav pojit punsít šav. 

42. Os johfim aku j orli votip ne, punes kit lepte, isto jimti 
kodrant. 

43. Jisus vovelam takv haňčtahťipan laves tanane: sariš la-
"tam nanane, tä jorli votip ne punes šohin punlpi'tnll šau kurp-jejvne. 

44. Vojlin soho punsit tank ari harannil, a tau takv oŠtal 
liarannil punestä soho, nar onČes, soho takv tene-ajname. 
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Hurumkujplovt parik. 

1. Torim kvalnil tau kvalimat lat, lati tavane aku tav haňc-
tahťipanni'l: haňčtap! šunšalin, nevojp kavít i nevojp vártul ! 

2. Jisus laves tavane pari: vagan li tä jäni vártul ? tit šoho 
jimti rafímag, toho isto at huľti tit kav tarmi'lt kav. 

3. I hun tavu unles masličnqj ah tarmi'lt, tor'im kval ľal'h, ton-
čuvt kitelesäníl tavamé nahke mat Petr i Jakov i Joan i Andrej : 

4. Latalín manane, tit hun jimti, i nevojp znamenie ton latt,, 
tä harne šoho har varktuhv kareh? 

5. Jisus pari tanane pümtes latuhv: urhatan, ištobi honne nans 
ui peritankvan. 

6. Vojľfn šau har'ít jejvi't am nam'imťil i lavat: tit am, i peri
tät šau har. 

7. Os hun holilan honťitme i hontlahtne ačitme, ui pilan, ton-
mos kareh titne oluhv, no tit os pil ati ohľrsami'n. 

8. Vojľin tuncpi m'ir tarmilne m'ir, i naerlah tarmilne naerlah,, 
to mat jimti ma tornine, i jimtat tetalit i pilne ačit. Tit agmitne 
načalo. 

9. Urhatan že nan; vojľin nanín piimtat mihv sut kvalitne i 
einagogitne; piimtat vonhuhv nani'n, i tatvan nan pojerit i naerit 
elpalne am mosi'm, tonuhlane kašil tan elanil palt. 

10. Kareh aku toho šohin m'ir keurt sujteltahv evangelijme. 

11. Hun os tatganil mi'hvíi nani'n, ul tuštan elolt, nar nanane 
latuhv i ul numsan, os nar mi'kti nanane ton čast, tot i latan: vojľin 
ati nan piimtine latuhv, no jälp'in ľil. 

12. Migtä že jegpüv kačame ačelne, i jeg püvame, i tunčpat 
piivit ojmehan'il tare i algani'l tanTn. 

13. I jimti'ne erptali am namim mos; perm'ip har že ovle 
moše, jälti. 

i - — 



: 246 TIZENHARMADIK FEJEZET. 

14. Os hun hontine Tul tati'l pattne ašnil, alpil latim.Daniil 
xiajtnil, tušp har, hott at kareh (louatap eaeph'te), tončuvt olím hart 
Jude j t tulat ah*it keurne, 

15. Os hon lep tarmiit, ul voj le kval keurne, vihv matsir 
har kvaletanil; 

16. Ihon ojtat, at jonhi pari, vihv takvü mašnatä. 

17. Tus kahrä-tagľmitne i tít'ípiíne čakvim ton hotelit keur t ! 

18. Hošgan, ištohi at jimtes nanane hajtuhv teli. 

19. Vojl'in ton hotelit jimti timil agem, nevojp at olilales ni a 
aonhimlam montil, hotharme sonhimlaptestä torini, đaže an nioše, 
i at jimti. 

20. I hun bi pojrihš at poštlesän ton hotelit, tot at jältni bi 
tatine tohim: os perijam hart kašel, hotharit periesäa tav, poštlesän 
ton hotelit. 

21. Tončuvt, hun hon nanane lavi: tä tit Hristos, amne: tä 
iatt , ul agtan. 

22. Vojl'in tunčpat hajer hristit i hajer liajti't, i holtat posľt i 
araelit, ištobi retahv tajes i perijam haritme. 

23. Os nan urhatan: a í am elaf latesim nanane soho. 

24. No tot agmin hotelit jipalt, hotel postal pati, i jonhip at 
migtä takv posetame. 

25. I sovit aulnil patgit, i aul vat noumtat. 

26. Tončuvt hotganil elemholes piivme jejp harme tult tar-
milt, jäni su] i va jot. 

27. I tončuvt ketgan takv angelan, i ahtgan takv perijam 
haran nile votitn'il ma hurnil aul hur moše. 

28. Vajan tastir smokovnicanil: hun tau togä kaš leman ti j 
tareti luptit, hancilan, isto tuj vatg'in. 
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29. Toho i nan, hun hontine tonme áarmentapi, haúčelan, 
isto vat gin au pohit 

30. Šariš latam nanane, at muli tä tohim, humle tit soho sarmi. 

31. Aul i ma mulat, no am íanhanim at mulat. 

32. Ton hotel amne Sas atihon at hančitä, ati angelit ault, 
aťi püv, a nahke jeg. 

33. Šunšan, urhatan i hošgan, tonmos at haúčilan, hun jimti lat. 

34. Aku ton hoj tel humle hon menuhv jimtím l'upalt huít'íp-
testä takv kvaletame uruhv takv hucanne, lavés šohin harne takv 
acä, i au ur'ipne laves uruhv. 

3ö. I toho urhatan, vojlin at haneilan, hun johti hožajn kval-
ne, eti amne et jatt, amne tohoh ergemane lat, amne hoi kes ; 

36. Ištobí ratg'in johtim at hotsän nan'ín ku mag. 

37. Os nar latam nanane, šok'in harne latam: urhatan. 

Nilekujplout pank. 

1. Kit hotol honho kareh oles jejmtuhv pojrim pashane i op-
resnokov, i kusit arkipit i nepekinit, humle v'ihv tavamé ameľf-
niš i aluhv. 

2. No latsit: nahke ati pojrimt, ištobi ul jimti telilane as 
mi'r keurt. 

3. I hun tau oles Vifaniit prokažennij Simon kvalt, i uníes 
pasent: jejs ne kav terím jot, hoťih-har keurt olea šak ťinín nardo,-
voj ían miro, i porti jovttm terimme, šošistä tau pankä tarmílne. 

4. To materit oötesit i latsit tank halanilt: ne kašil tftnil 
holtne aš mira ? 

5. Vojlin tav tajni pertuhv tininagňou, ati pil hurum šat de-
narij mos, i mihvtonítme jorľitne. I at altsän'il taunane. 

34. kétséges a1 l'upalt szó. 
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6. Os Jisus laves: Ul hanelan tavamé, nar mos nan tárame 
telitilan ? Tau j omaa aŠ vares am tarmlllmt. 

7. Vojľín jorlit inra ošgan jortilant, i hun nurine toneuvt ta-
jine tanane jomas varuhv, os ani"m inra at ončilan jorfílant. 

8. Tau vares, narne vata. johtes i tít elpalt lavtestä am nou-
fim ramne kašíl. 

9. Šariš latam nanane, hott at jimti sujtiltam ta evangelij puš~ 
mirt, i tonmos, nar tau vares, latvu tavea arilam. 

10. I menes Juda Iskariot, aku kitkujplov han5tahti'pi"tnilr 

arkípít pohne, ištobi mihv tavamé tanane. 

11. Tan, tonme holím, čagts'ít i artesít mihv tavane ohôe;ií 
pümtes ki'nšuhv tajp'in lat mihv tavamé. 

12. Pojrl'm elöl hotelt, hun jehtlesi't pashalnoj oš püvme, látat 
tavane tau haňčtahťfpan: hott liuran tehvü pashame ? man menou * 
ľalptilou nagnane. 

13. I keti kitag takvu hanStahťťpanníl, i lati tinane: menan? 
usne i hojhati ninan eľimholes vit kuvčin jot, menan tau jitäpalt 

14. I hotaľ tau tuj, latan ton kval hožajnne: hančtap lati : 
Lott oli gor'incä, ištobi amnane tehv pashu am hančtahtípaním jot S? 

15 I tau ninane holtitä jäni koríncame, ľalptam taš harme • 
tatt íalptitan manane. 

16. Tau haňctahtľpan menesag i johtsag uisne i hotsag, humle-
íates tinane, i ľalptesi pashame. 

17. Etmam jipalt tau johtes kit kujplou hančtahťípan jot. 

18. I hun tan unľťs'ťt i tesľt, Jisus laves: šariš latam nanane,, 
aku nananil am joťím tep, mi'gtä an'im. 

19. Tan tušne pats'ít i pümtsít latuhv tavane moťín jipalt mo
tin : am erľn ati ? i moťin: am erľn ati ? 
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20. Tau lates tanane pari: aku kitkujplovn'il tumeltarí'm har 
kata am jorťim pat-anane. 

21. Vojlín elimholes püv meni, humle tav mosä haríš'im oli:: 
no tuš ton eľfmholesne, hoth-har'il elimholes püv mikti; jomasňou 
ton eľimholesne at teluhv. 

22. I hun tan tešit, Jisus ňaiíme v'im, blagoslovitlam šajm-
testä, mistä tanane i laves: vajelan, tajan, tä t iťam ňouľim. 

23. I vím aname i blagodaritlam m'isf.i tanane i ajsít ton-
níl toho. 

24 I laves tanane: tä tit am kelp'fm jälpil zavetníl, šau mos 
šoŠim har. 

25. Šariš latam nanane, am voš at ajam vinograd oroh ton.? 
hotel mose, hun pümtam ajuhv jälpil oroh torím naerlaht. 

26. I erg'im ménesit eleonskoj ah tarmi'lne. 

27. I lates tanane Jisus: í oho nan teliline am mos'im tä et ý 
vojľin horent haňši'm oli: aliľim urehme, i šau mane tulat oš'it. 

28. No am nonho jältnim jipalt am hotganím nan'inme Galilejt. 

29. Petr že laves tavane: kašpil i šoho telilesit, nahke ati am. 

30. Jisus lati tavane: sarmiš latam nagnane, aň tä et, elolt 
atipil kit kes ergeli tohoh, hurum kes arthatgin amnanil. 

31. No tau os pii küminag pümtes sarmiltam latuhv, kašp'il 
amnane i lohčuhv nag jorťiľínt, at artgatgim nagnani'l. Aku toho 
šoho latsit. 

32 I johtsit laviltane Gefsimanij mane, i lati takv haňčtahťi-
panne: unlan tit, am hoŠgini'm mant. 

33. I v'im takv jota Petrme, Jakovme, Joanme, i pümtes p'i-
luhv i tuštuhv; 

34. I lati tanane: am ľiľim sak mose čargi; olilan tit i ur-
hatan. 
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35. I morče ele me: ím pates ma tarmilne i hosgea, titmos, hun 
tajike, rnultate tavamé tä čas. 

36. I l a t e s : Avva fať! nagnane soho taji; tatalín amnanel 
honho tä aname, tou mant ati humle am iíurarn, os humle nag. 

37. I pari jonhim hotsan tanme kuľmag; i lati Petrne : Simon ! 
nag kujan ? at erin van johtes aku čas urhatuhv? 

38. Urhatan i hošgan, ištobi ojtahtuhv nanane per ašnil; lel 
vagín os rioul paštal. 

39. I 03 menes i hošhes laťfm aku ton ľahme. 

40. I pari jejm hotsan tanme os kuímag: vojľín tan šamanil 
tarv'ítenag jimts'it, i tan at hapsit nar tavane pari latuhv. 

41. I johtes hurmintag i lati tanane: nan aku toho kuTne i 
vančaktine; aš mules, jimtes čas, ari niikti elemholes piiv kreki-
nit katne. 

42. Kvalen, menov, ari anim m'ip vatg'in. 

43. I ratg'ín, hun tau latentes, jejs Juda, kitkujplov harictah-
tipitnil, i tau jortilat šau ati'm, širi i ovte katil, arkip'itn'íl i nepeki-
ni'tn'il i jäni hartnil. 

44. Os tavane mi'p rn'is tavane haiičuhv latim: honme am pa-
eelih'm, ton tenanki, vilan tavamé i tatelan urhatím. 

45. I johtes aku ton čast jomlites tau pohane i lati tavane : 
Ravvi, Ravvi! i pačelestä tavamé. 

46» Os tan punsanil katanil tau tarm'ilne, i visan'fl tavamé. 

47. Os aku tušp'ítníl širi kvane levetam junitestä tonil arkip 
hušrae i šagrepestä tau parä. 

48. Jisus tan nupilan ľahme jonhtam laves: jormant horohš 
tarmelne jejne nan íiriit i ovtit jot vihv anim. 

49. ŠohVn hotel am olsim nan paltan torim kvalt, i hančte-
sim, i nan at vislan anim. No kareh sarmelahtuhv hor'initne. 
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50. Toneuvt tavamé kuľtiptam tulsit šoho. 

51. I jomes tau jitäpalt ver hum šouľil mastahfim nari novi
ja tarmelt i honfit visanil tavamé. 

52. Os tau šulme ku l'iptam tules tananih 

53. I tatsanil Jisusme arkip elpalne, hotaí ahtkatsit šoho mat 
arkipit i pankit i nepekinit. 

54 .1 Petr hočatňuv jomes tau jitäpalt arkíp uš keurne johtne 
moš ; i unles hučit jot, išiltahtes taut vatat. 

55. Os arkipit i sut jäntetaťil kišsit Jisus tarmilne tonuhme, 
ištobi pattuhv tavamé ačelne, i at hontilesit. 

56. Voj lin šau har hajeril tonuhlesit tau tarmelne, os tonuh-
lane ačit paštimit olsit. 

57. I aku materit kvalim hajeril tonuhlesit tau tarmelne i 
la ts i t : 

58. Man hoľislov, isto tau lati, am tä katil varim torim kvai-
tne ratilim, i hurum hotelt mat uttam kattal varktam. 

59. No i tä tonuhlam aš oles pašfim. 

60. Toneuvt arkip magi jatne tunčpam kitepestä Jisusme 
latim: nar mos nag ati nar at latan ? holilin erin, nar tan nag tar
melne tonuhlat ? 

61. Os tau suj at vares, i pari ati nar at lates. Motintag ar
ki'p kitepestä tavamé, i laves tavane: nag erin Hristos, püv blagos-
lovitlam harne ? 

62. Jisus laves: am, i nan hontilan elimholes piivme unlat 
torim va j omaške palt, i jejnat aul tulit tarmilt. 

63. Tončuvt arkip pali manimtesän takvu mašnan i laves: 
narnag kareh os manane tonuhit ? 

51. hont. 58. katel yarktam.De az orosz szövog Í nerukotvorennj.i 
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64 Nan holi'slan tor'ím íuketane; humle nan numtínt ? Tart 
os soho suditlesänil tavamé vinovati ačelne. 

65. I pümtesit to materit aaľguhv tavü tarmeletane i lepsahv 
tavu vešä i vonhuhv tavamé i latuhv tavane : hašliľin ? i huöit voh-
sänil tavamé pojťitni'l. 

66. I hun Petr kvann oles joľit, johtes aku ark'íp inki'tnil, 

67. I honťim Petrme išiltahtnat, šunšistä tavamé i laves: ŕ 
nag olsin Jisus nazorjanin jot. 

68. Tav ele arthates latím: at haňčilím i at numlihtiľim, nar 
nag latan ,• i kvales toul toho uš keurne, i tohoh ergemes. 

69. Inkij os honťim tavamé pümtes latuhv tatt tunšpi'tne: ta 
har ton har'itnil. 

70. Tavu os arthates. I moróe muľim jipalt tatt tunšpitnil os 
lavset Petrne: kaľin nag tonitnil, vojľin nag galilejanin, i nag ľah 
šavľn ton vojp 

71. Tavu os pümtes takvame eruhv i nultuhv: athaáčiľim ta 
eľimholesme, hotih-har mos latine. 

72. I ton čast tohoh ergemes moťintag. Tončuvt numelmatestä 
Petr ľahme tavane latim harme Jisusnil: alpíl ati pil tohoh ergemi 
kit kes, nag arthatg'in amnanel hurum kes. I kvane kvaľim pümtes 
lunčuhv. 

Atkujplout pank. 

1. Raštal hol kes arkip'it, starej šinit i nepek'init jot i sovjet 
šoho prigovor varim persesänil Jisusme, tatesänil i mlsänil Pilatne. 

2. Pilat kitepestä tavamé: nag erin juđejit naer ? Tav os 
pari laves tavane : nag latan. 

3. I arkip'it vinitlesänil tavamé Šav uril. 

4. Pilat os kitepestä tavamé latim: isto že nag ati nar pari 
at latan? vojľin nečuv šavu nag pankinne vinovat aš. 

72. alpil pil ati pil. 
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5. No Jisus ati nar pari at lates, toho isto Pilat pakses. 

6. Pojr'fm kašil že tavu tarteles tanane aku polin har, hotih-
liarme vovganil. 

7. Toncuvt öles aku mater, namä Varavva, unlip turmat mot 
-polin harit jot, hothart kühstane latt ales'it holesme. 

8. Mir pümtes čišguhv i vovuhv tonme, isto Pilat šohin lat 
-vares tanane. 

9. Pilat pari laves tanane: nurine erin, istobi am taretaľim 
nanane judejskij naerme ? 

10. (Isto arkipit misänil tavamé kuvrišlam) 

11. Os arklpit kujtsanil mirme, vovuhv, istobi taretestä tanane 
"Varavvame. 

12. Pilat os pari latim laves tanane: nar že am varem ton 
Ihar jot, hoth-harme nan lavilan judejskij naeri? 

13. Tan os čišgemesit: pernane vonhaľin tavamé ! 

14. Pilat laves tanane: vinot nesir luT tau vares ? Os tan kii-
•miu pümtsit ojguhv: pernane vonhaľin tavamé ! 

15. I Pilat mir erp mos taretestä tanane Varav vame; os Ji-
susme vonhistä i mistä pernane vonhuhv. 

16. Tončuvt honfit tatsanil tavamé kval keurne, ton oles 
«ut-kval, i ahtsanil hont kavim soho. 

17. I maštesani'l tavamé bagränicil i sägsit jutpin jejvil hulp-
me, punsänil tavu tarmiletane. 

18. I pümtsit pačelahv tavamé: pače olen, juđejskij naer! 

19. I vonhsänil tavamé panketanil su-jejvil, i saľgesit tavu 
tarmiletane i tunöepalim íanši hošgesit tavane. 

20. I hun vahnitesänil tavamé, levetsanil tavnanil bagräni-



254 TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

came i maštsänil tavamé takvü mašnane, i tatsäníl tavamé pernana 
vonhne kasíl. 

21. I erkelesäníl pohti jómat aku materme kirineanina Si~ 
mona, Aleksandr i Rufa jegme, ojtani'1 jomíp harme, almuhv tavu 
pernata. 

22. I tatsanil tavamé Golgofa ma tarm'üne, nar hašhti: lob-
noi ma. 

23. I miglesit tavane ajuhv orohv smirne jot, os tau at vistä. 

24. I tavea pernane vonhim harit urtsit tavü mašnan, rastt'm 
ton mos šerep, hon nar vihvü. 

25. Cas os öles hurmi't, humle tavü vohves pernane. 

26. I oles numinhanšä tavü vinovatä hanš im : judejski j naer. 

Wl. Tau jota pernane vohvís kit horohš, aku harme jomaske 
palné, os moti'nme tavü alm'ih palane. 

28. Toho áarmes horent hanšim har : i horohčit čuvne 
eseploves-

29. I sohti jomp harit čoritesänil tavamé, tank pankani'l naj-
geltam i latim : torini kval porti jovtap i hurum hotol mant 
varip ! 

30. Jältaptaľfn nakvin i voj len pernanil. 

31. Aku toho i arki'pit i nepekinit magintam latsit moťin 
motinne: mat harit jalťiptalip, os takv'in vata at johti jältiptuhv. 

32. Hristos, Israilskij naer, takvü aií vojle pernanil, istobi 
man uslovü, tončuvt agtov. I tav jota pernane vonhim hari vahni-
tesi tavü targe. 

33. Hoťit že čas cuvt jimtes jejpimag čar lahvü, i oles ontollo-
vťt čas moše. 

34. Ontollovit čas čuvt ojgemes Jisus sujin turil latt'm : elej, 
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elej, lamma savahfani ? nar hašhti: am törmiin, am torm'im ! isto 
nag huttiptesľin anim. 

35. Aku materit tatt tušpitnil titme hoľim latsit: an Ilijame 
vovitä. 

36. Os aku hajtimles tatestä seni uksusi'n i su-jejvne naltam 
ajtestä tavamé latim: tunčan, šunšov, johti amne ati Ilija jole vihv: 
tavamé. 

37. Jisus že ojgimat sujin turíl, taretestä lelme. 

38. I hašip av torim kvalt manimtahtes kit mane, numil 
jole mose. 

39. Sat pank, tau ľaľtä tunčim har, hontim, isto tau tä jäni 
suj jot taretestä lelme, laves: saris, tä elimholes oles torim puv. 

40. Olsít tatt i net, hočanil tusp'it, hoth-harít keurt olsag i 
Marija Magdalina, i Marija visnuv Jakov i Josij i Salomij čukvan'il, 

41. Hoth-harit i tončuvt, hun tav oles Galilejt, jomites'it tau 
jitäpalt i Blužitlesit tavane, i mot Šau har, akvat tau jortilat jejm 
hart Jerusalirane. 

42. I hun etmes (vojlin tit oles patnice, tit ton, hotel subote 
elpalt), 

43. Johtes Josif arimafejskij, jomas, sovjetnik, hothar urha-
tes aku šoho torim naerlahme, šimeges tuhv Pilat pohne i vovistä 
Jisus ňaulme. 

44. Pilat pakses, isto tau noh holes, i šat pankme vovelam, 
kitepestä tavamé, hočat amne ati holes ? 

45. I šat panknil kacelam, iíoulme mistä Josifne. 

43. Tau jovtestä žovilme i jole vim Jisusme manitestä tonil, 
i punestä tavamé homelne, hoth-har šagrim oles kau keurt; i ho-
mil au pohne pagertestä kaume. 

47. Os Maria Magdalina i Maria Josij šu?sag, hote tavamé 
punsanil. 
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Ilotkvjplov'it pank. 

1. Subote mulim jipalt Maria Magdalin i Maria čukv Jakovne 
ú Salomije jovtsit aromatit, ištobi menuhv lavtubv tavamé. 

2.1 šak alpel sat elöl hotol johtsit homelne, botol pakepane Iatt, 

3. I látat tank balan'ilt: hon ele-pagertitä manane kavií ho-
mil avriil? 

4. I sunspam vagariil, isto kavü pagertoves: i tavu öles 
šak jäni. 

- 5. I homelne tum, hotsänel ver humme sajris masnim unlíp 
'narme j omaške pait, i pilmesit. 

6. Tau os lati tanane: ui pilan, nan kišine pernane vonbim 
Jisus nazorejme; tavu jältes, tit tavu atim; tä tit mätä, hott tavu 
kuješ. 

7. Menan, latan tavu hanötahtipanne i Peterne, isto tavu 
liojhati nank elpalt Galilejne: tatt tavamé hontilan, toho tavu la-
tes nanane. 

8. I järte kvalim hajtimlesit ele homilniil; tan tarmelane jejs 
torgetahtne i pilne as; i ati honne ati nar at latsit, ton mos isto pils'it. 

9. Jisus že jälťim alp il sat elöl hotelt, holthates elolt Marij 
TMagdalinane, hoth-harml kvane kétes sat asraj. 

10. Tau menes i lates tau jota oli'm hartne, hoth-hart tustsít 
i Tussit. 

11. Os tan holem, isto tau lilén, i isto tau usta tavamé, at 
agtes'it. 

12. Ton j ej pait mat tasťir'il holthates tananu kit harne ľonht, 
iiun tin jomsag paulne. 

13. Tin johtsag i suj pattsag mot haritne, no tinane at agts'it. 

14. Voš jejolt aku kujplou (hančtahtipitne) pasent unľiman'il 
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čuvt holthates i suhsan tanme at agtnan i kühci šim ošnan mos, i 
isto tavea um hartne jältimag at agtsan. 

15. I lavea tanane: menan mir lahvü, latelan evangelijme so
hin puhne. 

16. Hon agti i permi punkti, ton har jäl t i ; os hon at ag t i r 

suditlahti. 

17. Os posit agfipitne jejmtat titet: am namemtil pümtat ke -
tuhv asrajitme, pümtat latuhv jälpil ľanhitil; 

18. Pümtat vihv katil pupihuritme, i kaš ajgit acel ošp ma
ter, moš at vari tanane; katan'ü pungan'ü i tan jimtat puši. 

19. I tont pojrihš latim tanane titme alimkates aulne, i untes» 
Torim j omaške palt. 

20. Os tan ménesit, sujtiltesanil šohin mat, pojrihš notne i 
ľah ňogrimtane ačil posit, hoth-harit tau jitäpalt jimtelesit. Amin. 

Jomas samođeržavnejšij jäoi naer man Imperátorov Aleksander Pavlovié 
sohin Kossine šoťi'n naerlah keurt talmišlahtsag tä kit Evangelistag Matpi i 
Marko, Tupil ruš biblejskij pankit lavi'm aš hocetag, titine kaš'il esgelap leľitme 
jälťi'ptap ňaníl, hoth-har vojles av'iln'il, Tupil uš kit palt olp manei aťfm kaš'il,, 
Honťin mant. 

Tä talmišlane aš jot nergesesi jol'il Tupil kafedraľnago sobora blagočin-
nago kľučara protoierea Petra Felicina, Tup'il jolpal mot uš Trojickij i LicE 
duhosošestyisvekij Tor'im kvalitní! pricetnikit Grigorij i Georgij Popovi. 

17. pos, de a1 mondat a' többest kivánja. 

MYELVTUD. KÖZLKMÉX KK. X 17 



A' szótárban felvett szók abban a' rendben következnek, a' 
inellyet a' Máté evangéliumánál elfogadtam. Szándékom vala ugyan 
egyedül azt tenni ki, a' mi a' IX. kötet szótárában nincs meg, vagy 
a' mivel az ottani tévedéseket helyrehozhattam: de néhol ismétlé
sek is fordulnak elő, mellyekért az olvasó, úgy hiszem, nem fog 
haragunni. 

Az idegen szókat is azonképen kijeleltem, mint a' IX. kö
tetben. 

Mivelhogy a' Máté evangeliumábul is idézek, ezt Mát., a' 
Márkét pedig Mr. betűkkel jegyzem. 



SZÓ-TÁR. 
A. 

a j iv, iszik; aj ne vendégség. Mr. G, 21. ajne-tene ma vendég-
ségi hely. Mr, 12f 39. 

ajelahv iddogálni, inni. vagan johti amne ati ajelahv ane, hot-
harme am ajuhv pümtilem erőtök van-e vagy nincs inni a' poharat, 
£ mellyet én fogok inni. Mát. 20, 22. 

aht gyűjt, szed. 
ahtne pos szedő idő, szedés ideje, kas smokv'ü ahtne pos i cas 

Jimti ámbár a' figék szedése ideje és kora vala. Mr. 11, 13. 
ahtilat gyülekezik, ahtilatne ma gyülekező hely, gyűlés, gyü

lekezet, untuhv elöl matne ahtilatne i ajne-tene mat ülni első he
lyekre a' gyűlésen és vendégségen. Mr, 12. 39. 

a g e m , agm betegség; agm osp betegséget valló, beteg, agm 
oíp Jiart rastelahts'ü tau tarm'ilne, istob'i hojltahtuhv tau al'ge a' be
tegek rohanának ő reá, hogy érjenek hozzá (megillessék őt). Mr. 
.3, 10. 

a g t , agtuhv hinni. 
agtkat hinni, at telili simetattl, os agtkaíi nem kételkedik szi

vében, hanem hiszen. Mr. 11, 23. 
a l fel, áli vagy aTreá, hoz, be. i nerites jani vot} hump'it voh-

tesit kerep ali 's támada nagy szél, a' habok becsapkodának a' ha
jóba. Mr. 4, 37. 

aVge hozzá, reá. hojltahtuhv tav aVge érni ő hozzá. Mr. 3, 10. 
Szeret más viszonyszókkal társulni, p. o. hot-aC merre, hová 

£elé;jol-aV lefelé, elaV elfelé, előre, rajta. 
1 7 * 



260 KOÜDAI VOGUL 

a l Öl. 
alk öletik, (alk'im, alk'in, alká öletésem, -en, -e). alkat ő öle-

tése. elimholes jpüv mikti el'imholes katne, i jole algan'il tavamé, i al
kat jipalt hurm'it hotelt jalti az ember fija adatik az emberek ke
zeibe, 's megölik öt, 's öletése után harmad napon feléled. Mr. 9 ,31 , 

a l t hagy, enged. 
at alt nem hagy, nem enged, nem helyesel, tav asrajit kvane 

kétes i at altsan asrajit latuhv ő az ördögöket kihajtá 's nem ha-
gyá az ördögöket szólni. Mr. 1, 34; — i at altes jomuhv tav jita-

falt atihonne Petrn'il targe 's nem engede menni ő utána senkinek 
Péteren kivül. Mr. 5, 37. — at altsanll tan néne 's nem helyeslék 
(azt) ők a' nőnek. Mr. 14, 5. — A' IX. köt. 204. lapján is előfor
dul e' szó, így : at alti kurmínt zapoved tor'imne nem engedi a' har
madik parancsa istennek. 

altel hagyogat, enged, ton vojp tast'irü at altlelan tavamé 
atinar varnhv takujegakasil amnetaku cuktci kas'il azonképen nem> 
engeditek őt semmit tenni a' maga atyja vagy maga anyja ked-
viért. Mr. 7, 12. 

a l m emel. 
alimkat emelködik. * tont pojrihs latim tanane titme al'imka-

tes aulne '& akkor az úr mondván nekik ezeket, fölemelködék az. 
égbe. 16, 19. 

a c , as dolog.— A' Satigin fordításában as"; votne as" meg
szólítás. 

sujtne ac dicsőség, laven minane untuhv nag j?ohinty aku har-
ne jomas palne, os motmne almih palne, nag sujtne acint mondd 
nekünk (kettőnknek) ülni nálad, egyiknek jobbfelé 's a' másiknak 
balfelé a' te dicsőségedben. Mr. 10, 37. 

kvhsitane ac'it rosszaságok. 
h^jer ac'it álnokságok. 
cseremtől as szemtelenség. 
numittal as bolondság. 
haltai as titok. 
tulmentane ac'it lopások. 
tuncene as gőgösség. Mr. 7, 22, 
jeg aí ma haza. Mr. 6, 4. 
telim as teremtés. Mr. 10, 6. 
torgetahtne as reszketés. 
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pilne as félelem. 
eáSletahv dolgozni. IX, 207. lap. 

a c é l halál. 
acél osp mater halálos valami, mérges. 
acint. 
acintap bízó, reménylő. sok va pojlahne acintap hafitne tuhv 

~tor'im naerlahne nagyon erős (dolog) gazdagságba bízóknak be
menni az isten országába. Mr. 10,24. — E' szó a' bízni, reményleni, 
kívánni értelemben a' Satigin fordításában is több ízben előfordul 
dgy írva: aéent p. o. clob'i man tuncesov tor'im ilpalt ereptane i aéen-
tane jurttl, kvmle püv t'aif ilpalt hogy mi álljunk isten előtt szere
tettel és bizalommal, mint fiú az atya előtt. IX, 201. lap.— timil aá 
kiv'irt at karih aéentahv manón ezen dologban nem kell reményleni 
nekünk. U. o. 202. lap. — aé tavnon'il aéenti dolgot, valamit re
ményi tőle. U. o. 204. lap. — vul aéent'in angve ereptane kol'is nag 
ne kivánd feleségét a' te felebarátodnak. U. o. 206. lap. 

a s e szűk, szoros; vájjon »csak« is? aée nare voj csak topán, 
asólya. no oncuhv aée nare voj i at vihv kit masne hanem bírni csak 
topánt és nem vinni (magával) két ruhát. Mr. 6, 9. 

a s e m fő-al. os tav kujes pos'imt asma tarmiit és ő fekszik vala 
<a hajó) hátuljában fő-alon. Mr. 4, 38. 

(osem fő-al). 
as' dolog, IX, 207. votne aé megszólítás; tor'im ereptane aá 

isten szeretete. 
a s l e t a h v dolgozni, kot kotíl kiv'irt asletáhv, asleten aé1 kon 

narne votvis, a sat'it kot'ü maj'in tor'imne hat napon dolgozni, dol
gozó ügyet, a' minek neveztetik, de a' heted napot add istennek. 
IX, 204. lap. 

ar i sok, ari har bőség, ellenkezője ostal har szegénység. 
soho punsit tank ari haranml, a tau ostal haranml punesta soho} nar 
ewces, soho takv tene-ajname mind tevének a' magok bőségébül, de 
<ö &' maga szegénységébül tévé belé mind, a' mije vala, minden ő 
enni-inni valóját. Mr. 12, 44. 

á r i g ? árig hotel itélet napja, kignenov jimti Sodorna i Go-
morne árig hotol, atip'il ton usne könnyebb lesz Sodorna és Gromor-
nának az itélet-nap, hogysem azon városnak. Mr. 6, 11. 

a r o m á t fűszer (or.) jovts'ü aromattt, istoh'i menvhv lavtukv 
•tavamé vevének fűszereket, hogy menni és mosni őt. Mr. 16; 1. 
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art , artuhv 1) megtagadni, 2) fogadni, Ígérni, naer tusne pa-
tes, no nultimatd mos i takv mujan mos at nures artuhv tavamé a' fe
jedelem szomorúságba esett, de esküvése miatt és vendégei miatt 
nem akará elutasítani őt. Mr. 6, 26. — tan tonme hol'im cagts'it i 
artes'it mihv tavane ohce ők azt hallván Örvendenek 's igérének adni. 
neki pénzt. Mr. 14, 11. 

ele artuhv megvetni; ele art'im megvettetett, elímholes püvne 
sati Jcareh muctahtuhv i jtjmtuhv ele art'imag pes harUn'il i arkep'it-
riil i nepekin'itnil az ember fijának sokat kell szenvednie 's megve-
tettnek lennie a vénektül, főpapoktul és irástudóktul. Mr. 8, 31. 

arihat és artgat £== árthat elfordul valamitul, megtagad va
lamit, ón tci etf elolt atip'il kit kes ergeli tohoh, hurum kes arthatgin 
amnaníl még ma éjjel, előbb hogysem kétszer szól a' kakas, há
romszor fordiílsz el tőlem. — kasp'il amnane i lohcuhv nag jortilintr 

at artgatg'im nagnanil akár nekem halni is (kelljen) te veled, én 
nem fordulok el tőled. Mr. 14, 30. 31. 

a t i m (atemj nép (ember), pus at'im egész nép. tavaríű pils'itr 

ton mos isto pus at'im pakses tau hanctane acetane tőle félnek vala, 
mert hogy az egész nép csudálkozott az ő tanításán. Mr. 11, 18. 

a t t e k (attehj vám; attek atne ma vám szedő hely. Mr. 2,14.. 
aposto l (or) apostol, i vares kitkujplov apostol'itme, istobi tan 

oh/t tav jota 's teve tizenkét apostolt, hogy legyenek ő vele. 
Mr. 3, 14. 

a m e l ; amel'in gondos, bölcs, de álnok is ; amel'inls álnokuL 
kiss'it ark'ip'it i nepek'in'it humle vihv tavamé amelmis i aluhv keresik 
vala a' főpapok és Írástudók, hogyan vinni (fogni) őt álnokul és* 
megölni. Mr. 14, 1. 

E. 
ejn íny, állkapeza, orcza. am kdam am sujntiapim nag ejn'in 

elpalt én küldöm hirdetőmet te orczád előtt. Mr. 1, 2. 
el. 
el-har más. Simon i tóul el-har'it hajtemles'it tau jejtapalt Si

mon és tőle (rajta kívül) mások ménének ő utána. Mr. 1, 36. 
elin távul, kivül. nanane majv'is hancvhv haltai as tor'im naer-

lachne} a ton'itne} hot'zh har'it el'in, soho olüali priccit keurt nektek. 
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adatott tudni titkát az isten országának, de azoknak, a' kik kiviil 
(valók), minden példabeszédekben van. Mr. 4, 11. 

elaVelőre, rajta, taulati tanane: necuv nanpattant nanf elaTt 
sunselan ő mond nekik: hány tinálatok a' kenyér, rajta! nézzétek 
meg. Mr. 6, 38. — erkelesan tahó hanctahtepan tuhv kerepne i me~ 
nuhv elal' mot palne kényszeríté maga tanítványait beszállani a' ha
jóba és menni előre más oldalra. Mr. 6, 45. 

elpalt eleve, előtt. Mr. 14, 8. 
elk tofim túlsó világ, at vinitá . . . . elk tor'imt inra ölne, lelme-

nem venne a' túlsó világban örök életet. Mr. 10, 30. 
e l év. tatt aku mat ne muctaht'ip har Jcelp migne agm'il leit-* 

Jcuiplou el ott egy valamelly nő, kínlódó vért adó betegséggel, ti
zenkét éve. Mr. 5, 25. 

6S ész, es-tal esztelen, tudatlan, tau laves tanane: ne us to i 
nan toho estalU f ő monda nekik: már ti is olly esztelenek, tudat
lanok ? Mr. 7, 18. 

eserem, eserm szemérem. 
eseremtal as szemtelenség. Mr. 7, 22. 
csép (tör) gondolat, vélemény, díj. 
esepl gondol, hasonlít, figyelmez, i eseplesan'ü tavamé, at er'iw 

jaltiptitci tavamé subote hotolt, istobi vinitlahv tavamé és megfigyelek, 
őt, vájjon nem gyógyítja e azt szombat napon, hogy vádolni őtet^ 
Mr. 3, 2. 

narag eseplíganíl minek tartanak ? lonkt kitilesan takvu haríc-
tahtipan} lat'im tanane: narag ariim esepligan'il elemholesitf útban 
kérdezé maga tanítványait, mondván nekik: minek tartanak en
gem az emberek ? Mr. 8, 27-

e s g (névszó és igeszó) dics, dicsér, hálál; esekedik, esdik 
vim s'it nan i esg'im torimme manitesta vévén a' hét kenyeret, 's há
lákat adván istennek megszegé. Mr. 8, 6. 

esgelap esedező, kivánó. eegelap lel esdő, kivánó, lélek, titine,-
Jcas'il esgelap lel'itme jaltzptap nariií az éltető kenyérbül esdő lelkek. 
táplálására. 

e r , eruhv átkozni, tavü os piimtes takvame eruhv i nultuhv: at 
hancil'im ta el'imholesme ő pedig kezdé magát elátkozni és esküdni :: 
nem ismerem az embert. Mr. 14, 71. 

erűim (esküvel) kényszerítlek, iorímü erttim nag'inma,ul muc-
tal'in an'im istenre kényszerítlek téged, ne kínozz eugemet. 5, 7. 
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er i ének. 
erg énekel; ergene ének. tor'im at lavi ergene, kontlane l'al' er-

:$en isten tiltja énekelni, hallgatni a' gonosz éneket. 
er kell, tetszik; er-ő. 
er-h erő; erkem, — w, erkd vagy erketd. tau td erJcetat'il i as-

raj'itme lavgan ő ez erejével az ördögöket is szólítja. Mr. 1, 27. 
ert szeretet, érte vihv szeretetbe venni, megkedvelleni. Jisus 

iavnane sunSpam érte vistd tavamé Jézus reá nézvén megkedvellé 
-őt. Mr. 10, 21. — Ebbül látjuk, hogy erttal-t kell írni nem ertaly 

-a' hol e' szó előfordul, mint Mát. 24, 9 : toncuvt mihv pümtovan 
muctahv i alptahu % jejmtine erttal (nem ertaí) sohen átemelne am 
namem mos akkor el fognak árulni, kínra és ölésre, '• lesztek sze
letet nélkül (gyűlöletesek) minden ember előtt én nevem miatt. 

erptane as köszöntés. vrha*an nepek'iriitriil, nvrp hartjomi-
tdhv hoce masn'it'il i hontlahv erptane asme őrködjetek az Írástudók
éul, a' kik akarnak hosszá ruhákban járni és hallani a' köszöntést. 
IVÍr. 12, 38. 

ereptane kotis felebarát, vul aéentm angve ereptane kol'is nag} vul 
-aéenVin Ived ereptane mg'm ne kivánd feleségét felebarátodnak, ne 
ü v á n d házát felebarátodnak (annak, ki téged szeret). IX, 206. lapon. 

erptes szeret, aggódik valamin, hotih-hafü erptesit td ölne to
r'im i ohce mol'me a' kik aggódnak e' világon és a' kincsen. Mr. 4,19. 

et est. 
etm esteledik, etmes esteledett; etmam jipalt tau johteskitkvj-

plou hanctahttpan jot elesteledése után ő jőve tizenkét tanítványai
val . Mr. 14, 17. 

etelal esteledik, ma tit tat'il, a lat vos etelales a' föld itt üres, 
% az idő már elesteledett. Mr. 6, 35. 

I. 
i san ? arí isan tujantov Jerusalimne ime . . . megyünk Jeru

zsálembe. Mr. 10. 33. 
ÍS árnyék, tareti jani talit, isto tav 'isd jolpalt tiglelap ujt 

tujthatuhv tajgít ereszt nagy ágakat, hogy árnyéka alatt a' mada
r ak elrejtőzhetnek. Mr. 4, 32. 

> 
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i s , ic nén. hon varita torim erhme} ton har kac amnane i is i 
«5uk a' ki teszi akaratját, az öcs nekem és nén és anya. Mr. 3, 35. 

iáem hőség. XJgy látszik, hogy a' tő is, 's az isem szó igéa 
névszó, mert van: 

is'iltaht melegedni. Petr hoeatnuv jomes tau jitapalt ark'ip us 
keurne johtne mos, i wdes hucitjot, is'iltahtes tavi vatat Péter távul-
rul mene Ő utána a' főpap házába jutásáig, 's ott üle a' szolgákkal, 
melegedek a tűznél. Mr. 14. 54. 

i v o l t utoljára. Már IX, Szótár. 26. lap. az elolt szóval akar
tam felvilágosítani. Most bizonyos előttem, hogy a' jej utó,jij vagy 
ij is ; tehát a' mint van el-hül elöl = első, 's elolt elsőben: úgy van 

Jij, vagy ?}'-bül jijol vagy e' helyett jivol, ivol, 's viszonyraggal 
jivoltj ivolt utoljára. Bizonyossá teszi a' jej'olt szó, mellyet láss. 

o. 
OJllieh rokon, szüle, migtajegpüv kaeame acelne, ijegpűva-

me} i tunspat püv'it ojmehariil tari eladja a' bátya az öccsét halálba, 
's az atya a' fiát, 's feltámadnak a' gyermekek a' szüléjik ellen. 
13, 12. 

(pjmah a' hitvesek rokona, sógor.) 
oj tá mező. hon ojtat, at jönki pari vihv takvü masnata a' ki 

a' mezőn (van), ne forduljon vissza, venni a' maga ruháját. Mr. 13, 
16. — erkelesan'ü pohti jómat akii materme, ojtanil jorriip harme, al-
muhv tavűpemata kényszeríték mellettök elmenőben egy valakit, 
a' mezőrül jövőt, elemelni ő keresztjét. Mr. 15, 21. 

OJtaht oldódni. — urhatan i hosgan, istobi ojtahtuhv nanane 
per asnel; lel vag'in} os noul pastal őrködjetek és imádkozzatok, 
hogy oldódjatok a' kisértetbül; a' lélek erős, de a' hús erőtelen. 
Mr. 14, 38. 

o k o v (or.) béklyó, tavü vathal öles persam okovíttl i seg'irittl 
*ő néha meg volt kötve béklyókkal és lánczokkal. Mr. 5, 4. 

ohersom, oh'irsom világ vége. 
oKirsomin véges, végső, ul pilan, ton mos kar eh titne oluhv, no 

fit os p'il ati olrirsom'in ne féljetek, mert meg kell annak lennie, de 
;az még nem végső. Mr. 13, 7. 

ol val . . . 
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olh különváló, i uts'it olh pasi sat cuv'il i aip'in cuv'il és ülének. 
külön való rendbe, százával és ötvenével. Mr. 6, 40. 

olt ölt, ólt, varr. atihon at ölti laltame jálp'il harn'il pes ma§-
nane senki sem ölt (ólt) foltot újrul ócska ruhára. Mr. 3, 21. — 
Kérdés a' vogul olt a' magyar ölt vagy olt szónak felel-e meg 
inkább ? Kérdés továbbá, mi külömbség van eredetileg az öltés és 
oltás között? Molnár Albert előtt a' kettőnek alig van külömbsége, 
mert mind ölt, mind olt »inserit«, lásd Kresznericsnél. Az akadé
miai Nagy Szótárban az ölt ige alatt felhozott szólások se mutat
nak külömbséget a' két ige közt. A' vogul nyelvben ulem ruha r 

mas és mas öltözik ruhába. Az ulem-nék tője ul benható ige, melly-
nek származéka ul-t kiható ige, magyarul ölt. Az ult mellett, úgy 
látjuk, olt is van ott; 's ha nem azonosak, nagyon közel valók. Av 

vogul mas, mas = öltözik, és mást, m,nst ölt. Ennek magyar meg
felelője a' mez-ít} mész-télen (tehát mez-iclen) szókban van meg. Ta
lán nem csalatkozunk, ha a' vogul olt szót mind az ölt mind az olt 
igével magyarázzuk. 

Ollö, oncuhv bírni, vallani. 
oncil bírni, viselni szokott. Joan mnsne onciles verbl'ud sarríil 

János ruhát visel vala teveszőrbül. Mr. 1, G. 
OC harag, indulat. 
óít és ost haragszik, tonme hont.im Jisus octes i laves tanane 

azt hallván Jézus, megharaguvék 's monda nekik. Mr. 10, 14. — 
ostel u- a. i sunspam tan tarcjan'il kühstnn ostelam tan kühci sinian'il 
targe 's nézvén reájok neheztelődve és haragudva az ő rósz szívök
re. Mr. 3, 5. 

octalt haragít, boszant. jorlal'in nakvü jeg'ía i nakvü cukin,' i 
octaht'ip jegme amne cukme, acel'il holi tiszteljed te atyádat és te 
anyádat; 's az atyját vagy anyját boszantó, halállal hal meg. Mr. 
7, 10. 

oct'ipt magán kívül lenni, eszétül eltávozni, hol'im tau vatha-
ran ménesit vihv tavamé, vojl'in latsit, isto tavu öles octiptam hallván 
az ő közelvalóji elmenének érette, mert azt mondják vala, ime ő-
magán kívül lett (eszétül eltávozott). Mr. 3, 21. 

OS, as lyuk. vojl'in jalpil lalte man'tmti pes harn'il, i osjejmth 
jangag mert az új folt leszakad az ó ruhárul, 's a' lyuk lesz na
gyobbá. Mr. 2, 21. 
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OS meg, megént, megint, i os jole varetesta, isto at hancitá 
Jiolesme '§ megint eltagadd, hogy ismeri az embert. Mát. 26, 71. 

OS juh, os-piiv bárány, hun jehtles'it pashalnoj o$ püvme mi
kor vágták a' húsvéti bárányt. Mr. 14, 12. 

OS bír, vall, van neki, tart. Joan hanctaht'ipit oss'it i farisejs-
koj picit János tanítványai tartották a'farizeusi böjtöket is. Mr. 16* 

osne bíró, valló; osnag biróul, vallóul, vagariil asraj oncim 
harme, hotih-har keurt öles légion, tmlim i mast'im i jomas nvmt os
nag láták az ördögöt valló embert, a' kiben légion vala, ülve és ö l 
tözve és jó eszet vallva. Mr. 5, 15. 

osne har vagyon. Mr. 3, 27. 
OVÍl, ovi (aul) kezdet és vég. aku toho i Satan, mant'im kva-

les takit takü tarmelaneiurthati, atjimti nograg,no johtes tavit ovid . 
úgy a' Sátán is, ha maga ellen támad, megoszlik, 'snem lesz erőssé,;. 
hanem eljött a' vége. Mr. 3, 26. — IX, Szótár 33. lap. ovle áll. A'; 
tő nyilván ovi, ovii, mert = aul, 's birtoki ragokkal: ovlem, ovlen}:., 
ovid. Az éjszaki vagy szoszvai nyelvben is aul kezdetet jelent ; 
és véget. 

opresnok (or) pogácsa, kovásztalan kenyér; opresnokov 
kovásztalan kenyéré, kit hotol honho kar eh öles jejmtuhv pojr'im 
pashane i opresnokov két nap után kellett vala lenni hajrámnak 
(húsvét) és kovásztalan kenyéré-(nek), azaz pogácsa ünnepének*. 
Mr. 14, 1. 

u. 
U, uhv látni, laves tavane sunspuhv, a tau pusmes i pümtes 

uhv soho laki monda neki fölnézni, 's ö meggy ógyula 's kezder 
látni minden felé. Mr. 8, 25. 

vs látott, i ratgin sunspam ati nar vos at us'it, no nahke Jisus-
tne tank jotanil 's hirtelen felnézvén semmit már nem látának, ha
nem magát Jézust magokkal együtt. Mr. 9, 8. — i lul' Vilit, hun 
usariü tavamé, patiles'it tavü elápalt és a' rossz lelkek, midőn meg
látták őt, rohanának ő eleibe. Mr. 3, 11. 

ujp meglát, vitn'il kvane kvaleptanat lat njpesta Joan anl'it urt-
hatnan'il a' vízbül kikeltekor meglátá János az egek megoszlású--
kat (nyilasukat). Mr. 1, 10. 
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ujl , uj'il (viszonyszó) vájjon az «, uhv igének származéka-e, 
vagy az éjszaki vjlt = altal-hoz kapcsolható ? nem tudom; de mint 
viszonyszó a' III. csoporthoz látszik tartozni. A' IX. Szótár 34. 
lapján felhozott példákhoz vedd a' következőket: Mr. 2, 12-ben ez 
i^rjX&sv sravríov návtcov az orosz fordításban így áll: visel pri vseh 
(ki mene mindnyájok előtt), de a' vogul fordítás így mondja: 
kvane menés soh'in har ölne ujl ki mene minden ember ott voltával? 
láttára ? a' magyar fordítás is így: kiméne mindeneknek láttokra. 
— hurnle tau tus tor'im kvalne Aviafar arh'ip ölne ujl a' mint ő be
ment isten házába, Abiatar főpap idejében. Mr. 2, 26. — nul asci 
mos i ajp jortet ölne ujl laves mihv tavane esküvése miatt, és a' 
vendégek ott volta miatt monda neki adni. Mát. 14, 9. — l'onht 
jomanil ujl nar latsán úute ? az úton mentetökben mit mondtatok 
magatok közt ? Mr. 9, 33. 

Minden példában az ujl szó igével vagy igésnévvel jár, tehát 
ollyan szófüzetet ád, mint az ölne ma lakás, varne as tett, hosgene 
as imádság, ölne lat idő, volta, nag picelanen mant te hotele
sedkor stb. 

u k s u s (or.) eczet. 
uksus'in eczetes. Mr. 15, 36. 
u l ' állat, vad, egyebütt uj. i rovtnat mant jimtes iSto to pates 

^l'onk vati} i t'igles'it ult i nahvsan'il tavamé 's vetésében lőn, hogy 
némelly esett az út mellé, 's (oda) repülének az állatok 's felkap-
dosák azt. Mr. 4, 4. — TJgy látszik tehát, hogy az uj szó inkább 
wZ-nak volna írható. 

u n i p i v (or. skamja) lócza, lovtat aríit, kuvs'init, jpatM i uni-
piv'it mossák a' poharakat, korsókat, edényeket és lóczákat. Mr. 7,4. 

- Iléint lát (alkalmasint u- és cint képző), atihun man atinar 
tavojp at ucintesvu soha mi semmit illyet nem láttunk. Mr. 2, 12. 

unl ül, unl'ip ülő, unl'ipjejv ülő fa, pad. Mr. 4, 21. 
US város, de kerítés vagy gyepű és ház is. aku mat eVimholes 

vnteles vinogradnik i multesta us'il egy valamelly ember ültete sző
lőt, 's körülvéve gyepűvel. Mr. 12, 1. — Petr hocatúuv jomes tau 

jitapalt arkip us keurne Péter messzirül mene ö utána a' főpap 
házába. Mr. 14, 54. — tau, menés i pümtes latuhv lov uskeurt, nar 
vares tavane Jisus ő mene 's kezdé beszélleni a' tíz városban, mit 

•ített neki Jézus. Mr. 5, 20. 



SZÓTÁR. 2695 

ur őriz, uralkodik, urat at'imUme uralkodnak az embereken.. 
Mr. 10, 42. 

urves őriztetett, os öles tatt jani pur'is ane, hotih-har urves ah 
tarmiit de volt ott nagy disznó nyáj, a' melly őriztetik vala a' he
gyen. Mr. 5, 11. 

uríp} urp} urep (örv) őrző. pur'is ur'ipet os hajtemles'it i lats'it 
us keurt a' disznó őrök pedig elfutának és megmondák a' városban. 
Mr. 5, 14. 

urne ma, vagy mag ország. kas nar nag amnaníl vovelen, mi-
g'im nagnane, i urne magemnil pala mose akármit te tőlem kérsz, 
megadom neked országomnak feléig is. Mr. 6, 23. 

ureh, ufih fogság, őr. hun Joan mim öles vr'ihne, jejs Jisus 
Galilejne midőn János fogságba adatott volt, Jézus mene Galileába. 
Mr. 1, 14. — ton cast naer kétes urek, laves tatuhv tau panka ak
kor a'fejedelem elkülde egy őrt, parancsolá hozni ő fejét. Mr. 6,27. 

ur'ih-tal őr nélküli, sálelesan tan'in, tonmos isto tan ols'it jormant 
oszt urihtal megsajnálá őket, mert ők valának mint juhok őr nél
kül. Mr. 6, 34. 

ur ar-at, vág. 
vreh arató, vágó. hunosponsi urleh,ton latt ketita ureh mikor 

pedig érik a' gyümölcs, akkor küldi az aratót. Mr. 4, 29. 
urel vág, arat stb. 
urt, urtuhv osztani. 
pali urtuhv fel-, elosztani, nar tofini neges, tonme eVimholes 

pali ul urtate a' mit isten megkötött, azt ember fel ne bontsa 
Mr. 10, 9. 

pali urthat feloszlik, megnyílik. Joan ujpestci av'il'it (auVit) 
pali urthatnanil János látta az egek megnyilatkozásukat. Mr. 1,10. 

ut , unt ül. 
utt ültet, vojlin ton kálin Irot ket'im v'im Joanme uttestei tur-

mane mert az a' Heródes küldvén és megfogván Jánost ültette 
fogságba. Mr. 6, 17. 
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K. 
k a u , kav kő. vojl'in at numt'isnag jejmU'it nxn'it tarmiit, ton-

Zuvt is o tan s'iman'il kau hojt'il öles mert nem emiékezének a' ke-
; nyerekre, merthogy ő szivök kő módú vala. Mr. 6, 52. — punes*d 
tavamé homelne, hoth-har Sagrim öles kau keurt; i hom'il au pohne 
pagertestd kaume tévé őt sírba, a' melly vágva vala a' kőben; 's a' 
sír ajtajához egy követ hengeríte. Mr. 15, 46. 

k a l e m ismeretessé lesz. hol'im naer írod Jisus mos, tonmos 
isto tau nama kalemes, laves: tit Joan pernepun'ip hallván Heródes 

• fejedelem Jézus felől, merthogy az ő neve ismeretessé lett, monda: 
ez keresztelő János. Mr. 6, 14. 

kahmt (ismeretessé tenni), tudakozni, kérdezni. 
kalemtelan tudakozzátok, — l tárgyas ige. 
k a c e l ; kasel lát, tud. 
kaslihtal ért. os tan at kasl'ihtalsan td Vanh'it, i pils'it kitilahv 

tavamé de ők nem értik vala e' szókat, 's félének kérdezni őt. Mr. 
9, 32. 

k a s (többi közt) ámbár, at hontes luptariil targe, kas smokv'it 
ahtne pos i cas jimti nem talála leveleinél egyebet, ámbár a' figék 
szedő kora és ideje vala. Mr. 11, 13. 

k a s l e m a n t zsendül, vaján tast'ir smokovnicanil, hun tau 
tog'd kaUemanti i tareti lupt'it, harícilan, isto tuj vatg'in vegyetek 
példát a' figefárul, mikor ő ága megzsendül és leveleket ereszt, 
tudjátok, hogy a' nyár közeledő. Mr. 13, 28. 

k a v , kau kő. 
kav'in köves, os mantim kav'in sím nankeurant? még foly

vást köves szív (van-e) ti bennetek? Mr. 8, 17. 
k e s szer, szór. 
hol kes reggel, hol kes top'il (tou-p'it) jomtm hotsan'il, isto smo-

kovnica toses tarán mose reggel arra menvén találák, hogy a' figefa 
megszáradott gyökeréig. Mr. 11, 20. 

k e s a r (Caesar), császár. Mr. 12, 14. 17. 
k e r t bizony, tau laves tanane pari : kert toho} Ilijane kareh 

johtuhv elolt ö monda nekik viszonyt •" bizony úgy, Illyésnek kell 
jönni előbb. Mr. 9, 12. 

k s t , ketuhv küldeni, de kdahv is. vovsan kitkujplov hanctah-
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t'ipan i pümtes tariin ketahv kitagtl elöhívá tizenkét tanítványát 's 
kezdé őket küldeni kettejével. Mr. 6, 7. — an amketam amk sujmta 
p'im nag ejnin elpalt im én küldöm én hirdetőmet te orczád előtt. 
Mr. 1, 1. 

ketht küldetik. Mát. 17, 2 1 ; de ket'iht küld. toncuvt j ej sít 
vukta i tau kacan i tuncim kval kvann, ketthtestt tau pohane vovuhv 
tavamé akkor jövének az anyja és öccsei 's megállván a' házon kí
vül, küldenek hozzá öt híni, Mr. 3, 31. 

kepei vidék, szél. 
képlet, képiem stb. jol'itesariil tavamé kasp'il hojltahtuhv tau 

masne har keplane kerék őt, akár ruhája szélihez érhetni. Mr. 6, 56. 
kinc , kins serken, ébred. 
kinsilt és kincelt ébreszt, os tav kujes posimt asma tarmiit, i 

kinceltiganil tavamé de ő fekszik vala hátúiban egy főalon, 's föl
ébresztik őt. Mr. 4, 38. 

k i s , kins keres. 
kisp kereső; hul kisp halászó, el'imholes kisp emberhalászó. 

Jejan am jitapalimt, i am vargaríim,isto jejmtine nan el'imholes kispi 
jöjjetek én utánam, 's én teszlek, hogy legyetek emberhalászokká. 
Mr. 1, 17. 

kism kér ; igyekszik, os Irodiada s'imtes tau targe, kismes aluhv 
tavamé de Herodiades haragszik vala ő ellene, és igyekszik öt meg
ölni. Mr. 6, 19. 

kodrant (or.) xoőoávrqg, quadrans, negyedrész, johtim aku 
jorli votip né, punes kit lepte, isto jimti kodrant jőve egy szegény 
özvegy nő, beleteve két fillért, a' mi tesz egy negyedet. Mr. 12, 42. 

kul ' (kítj) fekszik, alszik, istobi ratg'in johtim at hotsan na-
nín kul'mag hogy hirtelen jővén ne találjon benneteket alvóknak. 
Mr. 13, 36. 

k u l t ip t hagy (\.kuT-t). akuton latt tank j olímanil kul'tiptam 
Jomesesi tau jitapalt azonnal gyalmokat elhagyván ménének (ket
ten) ő utána. Mr. 1, 18. — toncuvt tavam,e kul't'iptam tuls'it soho 
akkor őt elhagyván elfutának mind. Mr. 14, 50. 

kul'tipten, nar nagnane man mosou f hagyj minket, mi neked 
mi velünk? Mr. 1, 24. 

k u r p - j e j v kincsláda, or. sokrovisce. — untesJisus kurp-jejv 
l'alh % sunses, humle mir puni ohce kurpjejvne leüle Jézus a' kincs-
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láda ellenébe 's nézé, a' nép hogyan vet pénzt a' kincsládába. Miv 
12, 41. 

k l ivr i s l irigykedik, kuvr'islam irigykedve, ark'ip'it misami 
tavamé kuvr'islam a' főpapok eladák őt írigységbül. Mr. 15, 10. 

kuvris-lah irigység, kuvr'islah'in írigyes, kuvr'islah'in sam íri-
gyes szem. Mr. 7, 22. 

k u v s i n (or.) korsó. lovtat an'it, kuvs'in'it mossák a' pohara
kat, korsókat. Mr. 7, 4. 

vit kuvsin vizi korsó. Mr. 14, 13. 
kühc i , hühH rossz, gonosz. 
kuhst haragszik, háborog, sunspam tan targanil kühstam os-

telam tan kühci simariü tari 's nézvén ő ellenök, haragudván, meg
indulván ö gonosz szívökre. Mr. 3, 5. 

kühstane lat háborúság ideje, zenebonakor, öles aku mater 
unl'ip furmatj mot pol'in havit jot, hothart kühstane lat ales'it holes" 
me volt egy valaki ülő a' fogságban, más foglyokkal együtt, a' kik 
háborúságban embert öltek. Mr. 15, 7. 

k v a l kél, megyén. 
kvalent kél, indul, hun kvalenUs tau Jerihonriil, i tau hanctah-

tipan midőn kiindult ő Jerikhóbul 's ő tanítványai. Mr. 10, 46. 
kvalept kikél, kilép, hun tau kvaleptes Ibnhne, hajtmetes aku 

mattr, sansi tuntipes tau eltdpalne midőn ő kilépett az útra, siete 
valaki, térdre állott (esett) ő előtte. Mr. 10,17. — vitn'il kvane kva-
leptanat lat a' vízbül kiléptekor. Mr. 1, 10. 

kvalt kelt. Jisus kat paletan'il tavamé v'im, kvalttstá tavamé 
Jézus őt a' félkezénél fogván felkelte őt. Mr. 9, 27. 

H. 
hajer rossz, álnok. 
hajer as álnokság. Mr. 7, 22. 
hajerlane as álnokság. Mát. 15, 19. 
h a j t fut, megyén, mir soho teliles i vatge hajt'im pacelalsan'il 

tavamé a\nép mind álmékodék 's közel menvén köszönték őt. Mr. 
9 ,15. 

hajtmet odafut, aku mater hajtmetes, sansi tuncpes tau eltd
palne valaki odafuta, térdre esek (álla) ő elébe. Mr. 10, 17. 
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hal köz. 
haltai közetlen, a' minek nincs máshoz köze, titkos. 
haltai as titok, nanane majv'is hancuhv haltai as tor'im rtaer-

iahne nektek adatott ismerni titkát isten országának. Mr. 4, 11. 
h a n ragad (mind benható = hozzáragad, mind kiható == 

^megragad), tartóztat, ul hanelan tavamé, nar mos nan tavamé teliti-
lan ? ne tartóztassátok őt, minek botránkoztatjátok ? Mr. 14, 6. 

h a n c u h v ismerni, tudni, megkísérteni, tau öles ton har mat 
nalmen hottl, hoto asraj hancuhv ííuristü tavamé ő volt azon a' pusz
ta helyen negyven napig, a' meddig az ördög meg akarta őt ki
sérteni. Mr. 1, 13. 

hansíht és hasiht jelent, rovttm har Tonh vati hansih'i toriit, 
hotih-har'it keurne rovthjzti lah az út felére vetett mag jelenti azo
kat, a' kikbe vetettetik a' szó. — aku td hojpíl rovUm har kav'in 
mat haszhti tonitme azonképen a' köves helyen vetett mag jelenti 

-azokat. Mr. 4, 15. 16. 
haúct tanít, hanctane tanító, tanítás, lates tanane tav hancta-

naid halt: urhatan nejpek'in'itn'il monda nekik ő tanítása közben; 
őrködjetek az írástudóktul. Mr. 12, 38. 

hans ír. 
hansd írás. öles num'in hansd tau vinovatd hansim: juiejskij 

maer volt felette írás, ő bűnét kiírván: zsidó király. Mr. 15, 26. 
hallt , hont talál. 
hant'il találgat, kiss'it Jisus tarm'ilne tonuhme, istobi pattuhv 

•tavamé acelne, i at hantües'ü kérésének Jézusra tanút, hogy ejtsék 
őt halálba, de nem találhatának. Mr. 14, 55. 

h a s és haúc tud, ismer, at altsan asrajit latuhv, isto tan has-
gariil tavamé nem hagyá az ördögöket szólni, mert ők ismerik őt. 
Mr. 1, 34. 

hasil ért. os humle at haslilan ? de hogyan nem értitek azt ? 
J l r . 8, 21. 

har mindenféle szóhoz járul : 
agm osp har beteg (betegséget valló). 
hult'im-har maradvány. 
hot-har helyett legtöbbnyire hoUh-har és hoth-har a' k i ; 
telne har növevény. 
elemholes har emberé és emberi. 
torem har istené és isteni, nag anem kujtilen per ame, ton m®g 
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isto nag numsan ati ton, nar torem har, os nar elemholes har te en
gem kisértesz roszra, mert te nem azt gondolod, a' mi isteni, ha
nem a' mi emberi. Mát. 16, 23. v -

hristos har krisztusé és krisztusi- vojVin hon ajtian nanme ane 
vit'il am namim mos, isto nan Hristos hart mert a' ki itat titeket 
egy pohár vízzel én nevemben, hogy t i Krisztuséi vagytok. Miv 
9 , 4 1 . 

kesar har császáré és császári, tit hon hor i hans'im as ? tan 
lavs'ü tavane: kesar hari ez ki képe és írása, ők mondának neki:. 
a' császáréi, Mr. 12, 16. — majdan kesar harme kesarne, i tor'im 
harme tor'imne adjátok a' császárét a' császárnak 's istenét az is
tennek. Mr. 12, 17. 

kvan pal har külső, idegen ember. Mr. 4, 10. kvan pal mater 
külső, nem oda tartozó holmi. Mr. 11, 16. 

h a r i l aludni, oltódni. 
harílal alszik, taut at har Hali a' tűz nem alszik el. Mr. 9, 44„ 
hoj (ahv) érdemes vagyok, hoth-har palt am at hojam pese-

tahv riur tan polhes'itnel a' kinél én nem vagyok érdemes megol
dani a' sarujának bőrét. Mr. 1, 7. 

hoj talál. 
hojhat találkozik, menan usne i hojhati ninan el'imholes vit 

kuvcin jot menjetek a' városba 's találkozik veletök (kettőtökkel) 
egy ember vízi korsóval együtt. Mr. 14,13. — menan, latan Petrne^ 
isto tau hojhati nank elpalt Galilejne menjetek, mondjátok Péter
nek, hogy találkozzék ti előttetek Galileába. Mr. 16, 7. — tau ke-
repnil sare kvalimat jipalt hojhates tavane homel'itn'il kval'im el'im
holes ő, a' hajóbul kiszállta után, találkozék neki (vele) a' sírokbul 
kikelt ember. Mr. 5, 2. 

hojt , hajt megyén; hojti (?) mot harne megyén (nőül) más
hoz. Mr. 10, 12. 

hojt ? mód, kép. 
hojtel, hojt'il móddal, szokással, os jomenti tau palta at'im, i 

tau takv hojt'ilat hanctesan tanme megint jő hozzá nép, 's ő a' maga 
szokásával tanítá őket. Mr. 10, 1. 

hojt betegen fekszik. 
hojtep és hojt'ip beteg, johtsit tav pohane hojtep har jot méné

nek ő hozzá egy beteggel. Mr. 2, 3. — •polkán, hot-har tarmiit ku~ 
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jes hojt'ip har hordozó szék, a' mellyen fekszik vala egy beteg em
ber. Mr. 2, 4. 

hoj l t és holít ér, mozdít. 
hojltaht és hoVitaht érintkezik, illet. 
hojtal'iht u. a. tatíleset tau palta apüv'itme, istobi holitahtes 

tanane hordogaták ö hozzá a' gyermekeket, hogy illetné őket. Miv 
10 ; 14. -— jol'üesanil tavamé, istobi tanane kasp'il hojltahtuhv tau 
masne har keplane: i soho} hofih-harit hojltalihtesit tau pohane, pus-
melahtesit kerék őt, hogy akár ruhájának széléhez érintkezni, '» 
mindnyájan, a' kik érintkeztek hozzá, meggyógyúlának. Mr. 6, 56. 

hol, és hold láz. Simon akvta kujes holat Simon anyósa fek
szik vala lázban. Mr. 1, 30. 

hol hol, hóival. 
holt holnap és reggel, os holt sah alp'il kvalim kvales i menés 

nahke mane de reggel nagyon korán kelvén felkele 's kimene ma
gános helyre. Mr. 1, 35. 

•a- i i 

no* vesz. 
holt veszt, költ, holtne as költés, költség, latsit tank halanilt r 

ne kasil timil holtne as mira ? mondák magokban: mire való annyi 
költsége a' kenetnek ? Mr. 14, 4. — Az orosz mira gejiitivusban 
áll. — holilal vész. hóit tan toncan aí holilali i taut at harilali a 'hol 
a' férgök nem vész és a' tűz nem alszik el. Mr. 9, 44. 

h o l i t a h t illet, 1. hojlt, hojltaht. 
hol t jelent stb. 
holtfort jelenkezik. holthates Joan pernil punuhv i latuhv perne 

punne asa jelentkezék János keresztelni és prédikálni keresztelé-
sét. Mr. 1, 4. 

honho által, múlva, kit hotol honho kareh öles jejmtuhv poj-
o'im pashane két nap múlva kellett vala lenni pasha ünnepnek-
Mr. 14, 1. 

hont had. hun holilan hontitme i hontlahtne acitme, ul pilan 
ha halljátok a' hadakat és hadakozásokat, ne féljetek. Mr. 13, 7. 

hont-kavim hadsereg, ahtsanil hont-kavim soho összegyüleke-
zék a' sereg mind. Mr. 15, 16. 

hont l hallgat; hontli tavane enged neki, hontlita tavamé 
hallgatja őt. Irot piles Joanriil, hancim isto tav hum iar i picin, i 
éarestá tavamé i hontles taunane, savu vares i cagt'im hontlesta ta
vamé Heródes fél vala Janóstul, tudván, hogy igaz és kegyes em-

18* 
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Ijer 's becsülé őt és engede neki, sokra tévé (őt) és örömmel hall-
gatá őt. Mr. ó, 20. 

h o n t i n a' Konda folyó oroszos neve, talán helyesebben 
honta, mint az osztyákban is hanta és kanta. 

hoéa hosszú, messze. 
hoeat messze, régen. Pilat kitepesta tavamé, hocat amne ati 

lioles ? Pilátus kérdezé őt, régen-e vagy nem régen halt meg ? Mr. 
15, 44. 

hocanil, hocanil honfi ni luptane telim smokovicame messzirül 
látván egy leveles figefát. Mr. 11, 13. 

hocetag által, szerint. panJc'it lav'im as hocetag a' főnökök meg
hagyása szerint. 

hos l (?) 1. husi szolgál, hun ne pali kvalkti takv humtatil i 
hosli mat hame^ha egy nő elválik a' maga férjétül 's szolgál más
nak (férjhez megyén máshoz?) Mr. 10, 12. 

h o z a j n úr, gazda, at hoúcila.n} hunjohü hoéajn kvalne nem 
tudjátok, mikor jő a' ház ura. Mr. 13, 35. 

hor kép, sam hőre szem- kép-be, nyilván. Mr. 1, 45. 
horin, horen írás. onantim nan at lountálsan i horim keurt 

vájjon ti nem olvastátok az írásban sem? Mr. 12, 10. 
h o t ki, melly. 
hoto melly által, meddig, tau öles ton har mat nalmen hotil, 

Jwto asraj hancuhv úurista tavamé ő volt azon puszta helyen negy
ven nap, meddig az ördög meg akarta kísérteni. Mr. 1, 13. 

hot'ii mivel, kissit, hotil holtilahv tavamé kérésének, a' mivel 
elveszteni őt. Mr. 11, 18. 

hote hová. 
hott a' hol. 
hotal' kire, mire, hová felé. 
hote l , hotil, hotol nap. 
h o m homlok. IX. Szótár, 68. lapján arcz szóval magyaráz

tam, és ezt homi patset (Mát. 17, 6.) ,arczul esének' == arczra esé-
nek szókkal fordítottam. Most a' Budenz új finn-ugor szóegyeztetö 
munkája 136. 137. czikkeibül meggyőződöm, hogy a' vogul hom 
fchom) a' magyar hom-lok szónak felel meg, az etymon hom kiál

lót, gömbölyűt, 's azután concavus-t jelentvén, a' melly értelem
ben a' homorú-t vesszük. A' vogul hom = homlok és ugyancsak 
-a' vogul hom, homel sírgödör, együtt és egyaránt homorút (ki- vagy 
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beálló gömbölyűt) jelentenek. A' vogul homi patset tehát azt teszi r 
homlokra esének, mint a' vogul sansi patset = térdre esének. Ar 

vogul hom szót azomban nem vehetnem azon értelemben, hogy 
csak az ó-szláv nic'i-t (padosa nici), 's nem inkább az újabb oroszt 
»pali na lica svoji« esének a' maguk arczára, fejezi k i : mert a' ké t 
Popov alkalmasint a' mai orosz egyházi nyelvet tarthatták döntő
nek. De a' Budenz úr által előadott igen tanúságos és kimerítő fej-
tegetésbül is csak azt olvashatjuk ki, hogy a' homlok, homorú, hom-
Itt szók és a' megfelelő rokonaik alap értelme a' kiállás, emelkedő^ 
görbeség, a' mivel azután az ellenkező, a' behajlás értelme is jár. 
Ha már ez alap-értelem a' homlok-ra, és homel = sír-ra teljesen rá~ 
illik: még sem gondolom, hogy a' vogul a' földet gömbölyű alakúnak,, 
vagy épen üres golyónak képzelte, ámbár a' Teremtés mondájábul 
illyen felfogás is kilátszik. A' chomi, homi páti tehát nem: »er falit 
zur Erde« (mert akkor homel a' hasonlagosság szerint annyi volna: 
»von der Erde herauf«); a' mivel külömben is semmi tiszteletet 
nem fejez ki az eredeti ember, a' ki rendesen a' földön guggol; 
hanem igazán azt jelenti: arczára, homlokára esik, mint a' hasonló : 
sansi páti = térdre esik. 

huj , 1. kuj és kuThál, fekszik. 
hujept hál, fekszik; hujeptane polkán nyoszolya, háló szék,, 

pad. kval-lep pali pussanil, hott tav öles, i taré sajl'im taretescinil 
hujeptane palkanme a' ház padlását felbontván, a' mellyben vala, 's» 
keresztül törvén leeresztek a' nyoszolyát. Mr. 2, 4. 

hul't és kul't marad, elmarad, hon ajtian nanme ane vit'il, fit 
hul'ti takv justiletartíl a' ki itat titeket egy pohár vízzel, nem ma
rad el jutalmátul. Mr. 9, 41. — hun huTtes kvan pal haríttal midőn 
maradt idegen emberek nélkül. Mr. 4, 10. 

h u n mikor, midőn. 
hun mose meddig. 
hun johtan meddig, o agttal toh'im! hun mose ólom nan jotanf 

hun johtna permuhv nan'inf ó hitetlen nemzetség! meddig leszek ti 
veletek ? meddig szenvedjelek titeket ? Mr. 9, 19. 

huc, hus szolga, unles hucit jot üle a' szolgákkal. Mr. 14, 54. 
hucame szolgáját. 
hull szolgál, hon nanan'il nuri jcingag oluhv, ton har nanane--

lucle a? ki köztetek nagyobb akar lenni, az szolgáljon nektek.. 
Mr. 10, 43. 
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h u r vég, határ, i ahtgan takv perijam haran nile votitnil ma 
hurriíl aid hur mose és össze fogják gyűjteni az ő választottjait a' 
négy szelek felöl, a' föld végétül az ég végéig. Mr. 13, 27. 

J. 
j a h s t csikörít ? 
pank jahstane fog-csikorítás. Mát. 8 ; 12. 22, 13. 
jahstal csikorgat, soh'in kes} hun viglitd tavamé^ manitd^ i tau 

taretitd nerme i jahstali pankantil i tosi mindenkor, midőn meg
fogja (az ördög) őt, szaggatja, 's ő túrja a' tajtékot, 's csikorog 
fogaival^ 's elszárad. Mr. 9, 18. 

j a t közép; mag szóval is jár. eti kerep öles saris mag-jatt, a 
tau vatat aliu tahv estve a' hajó a' tenger közepén vala, 's ő a' par
ton maga. Mr. .6, 47. — toncuvt ark'ip magi jat ne tuncpam kitép est a 
Jisusme akkor aJ főpap a' középre állván, kérdé Jézust. Mr. 14, 60. 

j á l t gyógyul, éled, feltámad. 
jaltne feltámadás, i tontjaltne lat} hun jaltg'itf hoth-harne ta

naiul tau jimti negi? 's akkor a' feltámadáskor, midőn feltámad
nak, kinek közülök lesz ő nejévé ? Mr. 12, 23. 

jaltipt, jdltiptuhv gyógyítani, menteni, jdUiptap ríarí éltető 
kenyér. 

jaUiptal és jalteptal gyógyítgat, menteget, mat havit jalfip-
tal'is7 os takv'in vatd at johti jdltiptuhv másokat mentegetett, de ma
gát nincs ereje megmenteni. Mr. 15, 31. 

j a n i nagy. 
jdnt nagy, jdnt suj felszóval, kiáltás, sat-pank hont'im, isto 

tau td jdnt suj jot taretestd lelme, laves sJ százados hallván, hogy ő 
avval a' felszóval bocsátotta ki lelkét, monda. Mr. 15, 39. 

jdntetatzl nagyjával, mindnyájan, egéáz. i johteles'it tau pohne 
iudej pal jdntetat'il 's kimené(nek) ő hozzá a' Júdea fél (tartomány) 
mindnyája. Mr. 1, 5. 

j á r t é , jerte mindjárt, hamar, i jdrte kvalim hajtimles'it ele 
homíín'U és hamar kimenvén elfutának a' sírtul. Mr. 16, 8. 

j e a leány, 1. a.jeaf nag agtne asinjdlteptestd nag'in leány! 
ti' te hited meggyógyított téged. Mr. 5, 34. — nar Tuncine f jea at 
lolices, os kuji mit sírtok ? a' lány nem holt, hanem alszik. Mr 5, 
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39. — jea, nagnane latam, kvalen leány, neked mondom, kelj fel. 
Mr. 5, 41. — amjeam acél vati én leányom a' halálhoz közel (van). 
Mr. 5, 23. 

jej # 
jejp setétedik, jejp'im setét, jejp'imag jimti setéttó lesz. hot'it 

•cas cnvt jimtes jejp'imag car lahvu a' hatodik órakor setétté lett az 
*egész földön. Mr. 15, 33. 

jejnk sötétedik; jejnkem setét \j@$nkmnt setétü^ 1. jinkant. 
j e j utó, jej'il utói, hátul. Jisus mos hol'im mir keurt jomlites 

tau pohane jej'il Jézus felől hallván a' nép közt méné ő hozzá há
tukul. Mr. 5, 27. 

jejoH (ivolt) utoljára, vos jejolt akukujplou hanctahttp'itne holt-
foates utoljára a' tizenegy tanítványnak jelentkezék. Mr. 16, 14. 

j e j v fa, jejv-vis fa úja, kicsinye, ág. os to har'it jehtles'it jejv-
visn'il nir'it i rastsit l'anh tarmelne de némellyek vagdalának faágak-
rul gályákat 's vetek az útra. Mr. 11,8. 

j e j m t lesz. Mint a' jövő időnek képzője világos ezekbül: 
jjiimtes hanctahv tanin, isto eVimholes piivne sau kareh muctahtuhv 
i jejmtuhv ele art'imag pes har'Priil, i jejmtuhv almag i hurm'ü hotol 
jaltuhv kezdé tanítani őket, hogy az ember fijának sokat kell szen
vedni, 's meg lesz vetve az öregektül, *s meg lesz ölve, 's harmad
napon (fel fog) támadni. Mr. 8, 31. — eVimholes püv m'imag jimti 
•ark'ip'itne az ember fija el lesz adva a' főpapoknak. Mr. 10, 33. 
Vesd össze : jimíes jejp'imag. Mr. 15, 33. 

jejmtel és jejmtelali; 
jejmtelam har lett dolog, tau menés i pümtes latuhv sujriis i 

pal'imtahv tá jejmtelam harme ő elmene 's kezde hangosan szólni és 
hirdetni a' lett dolgot. Mr. 1,45. os at oncat keuranilt tar} a tajtaVit, 
tonmos} hun jejmtelali luT amne lah mos s'irelane, aku ton latt telilat 
de nem vallanak magokban gyökeret, hanem haszontalanok, azért 
is, ha lesz baj, vagy az igéért üldözés, azonnal megbotránkoznak. 
Mr. 4, 17. 

j e g atya, 
jeg-ma haza, születés helye. Mr. 6, 1. 
jeg as ma haza. atihott afim najtne vis nuvces, humle jeg as 

mat i takvü haran halt i takvü kvala keurt sehol nincs prófétának 
kisebb tisztessége, mint a' hazában 's a' maga földiéi közt 's a' 
maga házában. Mr. 6, 4, 
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jeht vág. 
jehtel vagdal nemcsak fa gályákat, hanem állatot is. pojrim 

elöl hotelt} hun jehtles'it pashalnoj os piivme az ünnep első napján^ 
mikor vágták a' húsvéti bárányt. Mr. 14, 12. 

j e s t l i ha (or.) jestli taretaganim tanin juj tetal ha eleresz
tem őket haza éhen. Mr. 8, 3. 

j e m magszem. gorcicnoj jem mustár mag. — tor'im naerlah 
jorti tonne} humle mant'im el'imholes rasti jem ma keurne az isten* 
országa hasonlít ahhoz, midőn ember vet mag-szemet a' földbe.. 
Mr. 4, 26. 

j i n k a n t (l.jfj éj, jejnk setétedik) setétedik. vojl'in toncuvt 
jinkantes, kvales Vifanijine mert akkor sötétedik vala, kimene-
Bethaniába. Mr. 11, 11. 

j i i l k i m ? Az írás világosan jinktmne szót mutat. Vojl'in ma 
takv jinkimne telit a elolt pari mert a' föld maga . . . termi előbb a' 
sást, füvet. Mr. 4, 28. Az orosz : jibo zemlja sama po sebé proizvo-
dit sperva zelen. 

joht jő. 
johtna (j< htne jövés), hun johtna meddig, o agttal toKim, hun 

mose ólam nan jotan ? hun johtna permvhv nan'in ? o hitetlen nem
zetség, meddig leszek veletek? meddig tűrjelek titeket? Mr. 9, 19-

jóhtel jöddögél. i johtelesít tau pohne judej pal jantetatel és 
jövének ő hozzá a'júdeai tartomány mindnyája. Mr. 1, 5. 

johtapt jő. johtaptat Jisus pohne, i vagan'il asraj oncim harme 
jönnek Jézushoz, 's látják az ördöngös embert. Mr. 5, lő. — tan 
johtaptat i látat tavane ők jönnek és mondanak neki. Mr. 12, 14. 

j o l haszon, sav permes tav lekaritn'il, i holt'im soho taku on-
cem harci atinejol at um} a os johtam tóul TuV asne sokat szenvede 
ő az orvosoktul, 's elköltvén minden vagyonát, semmi hasznát nem, 
látva, de jutván annál rosszabb állapotba. Mr. 5, 26. 

joltal haszontalan, pánt'im pattigan'il l'ahme, i jejmti tau jol-
tali elfojtják az igét 's az haszontalanná lesz. Mr. 4, 19. 

j o l utolsó, lásd jej'il. sau har elöl haritn'il jimtat jol hari} i jol 
liar'it elöl havi sok az első közül lesz utolsóvá, 's az utolsók (lesz
nek) elsőkké. Mr. 10, 31 . 

j o l al. 
jolit, jolt alatt, i hun Pétre kvann öles jol'it, johtes aku ark'ip in-
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Vitr'il 's midőn Péter künn vala lent, eljőve egy a' főpap szolgálóji. 
közöl. Mr. 14, 66. 

j o l kér. am joUseVim nag hanctaht'ipanne, istobi sirsan'il ta
vamé én könyörögtem te tanítványaidnak, hogy hajtanák ki azt.. 
Mr. 9, 18. 

j öles. jolesahv kérni, toncuvt jpümt'isit jolesahv Jisusme, istobi 
ele menés tan keplan'iln'il akkor kezdek kérni Jézust, hogy elmenne 
vidékökrül. Mr. 5, 17. 

j o l hatalom, parancs, ketuhv asraj'it Veelzevul jolel kihajtani 
ördögöket Belzebul hatalmával. Mát. 12,24. — Popovi Felicin jol'il 
nergesesi talm'islane as jot a' két Popov Feliczin parancsábul fogla
latoskodott a' fordítással. 

jóit teremt, panketat telim asne humme i neme j'oltsd tinin To-
r'im kezdetében a' (levésnek) teremtésnek hímet és nőt teremte őket 
(kettejét) az isten. Mr. 10, 6. 

j o n h fordul. Jisus kaeeles takv keuretat, isto taknan'il kvales 
va}jonhes m'ir nup'il Jézus érezvén magában, hogy belőle erő ment 
ki, fordúla a' nép felé. Mr. 5, 30. 

jonht, jonhtahv fordít. Jisus tan nvpfilan l'ahme jonht am Jézus 
ő feléjök a' szót fordítván. Mr. 14, 48. 

j o r hely, méltóság. 
jor-mant méltóság szerint. A' IX. szótárában a' jormant-ot a' 

jorem igébül származtattam, mit a' szóisméret nem igazol. 
jorel tisztel, ta holoh jorliganil tus'il , . . . no hajer'il jorliganil 

an'im e' nép tisztel engem szájjal . . . . de hamisan tisztel engemet. 
Mr. 7, 67. 

j o r e v l és jor'il felejt, i jor'iles'it tau hanctahtipan vihv ríarí 
és elfelejtenek ő tanítványai kenyeret vinni (magokkal). Mr. 8,14. 

j o r t társ, 1. jurt. 
ajp jort ivó társ, vendég, naer tusne pates ; os nul asa mos i 

ojp jorüt ölne vjl lavesmihv tavam a' fejedelem szomorúságba esett, 
de esküvése miatt és a' vendégek jelenléte miatt monda neki adni. 
Mát. 14, 9. 

JOrmi szegény, toho mos ta voj jani tinel ele pertnove, os ton 
ohcejormitne urtnove úgy a' kenet nagy áron adatnék el, 's a pénz. 
a' szegényeknek osztattatnék ki. Mát. 26, 9. — jormit sohen lat 
ólat nan jortelan szegények mindenkor vannak ti véletek. Mát. 
26, 11. 
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j o t vei; aku jot együtt, jot'im, jot'in, jota velem, veled, vele. 
latén tartané, nar pojr'ihs vares nag jot'in mondd meg nekik, a' mit 
nz úr tett veled. Mr. 5, 19. 

oluhv tav jota lenni ö vele. Mr. 5, 18. 
jotanil velők, tájat amne atí pur-mujt picelahv, hun vaps tan 

jotanil bőjtölhetnek-e avagy nem a' lakadalom vendégei, mikor a' 
vőlegény velők? Mr. 2, 19. — joiov velünk. Mát. 1, 23. 

Vájjon eggyüvé, eggyütt = aku-jov, aku-jot? tehát egy-jüvé, 
«gy-jütt? 

j o t ut (utol), jofiu után. vojl'in ma takv telitol elolt pari, jot'in 
panka mert a' föld maga termi előbb a' sást, azután a' (gabona) fe
jét. Mr. 4, 28. 

jotil, jotel utol, utóbb, jotil os jejs Kapernaumne utóbb ismét 
(jőve) bémene Kapernaumba. Mr. 2, 1. 

JOV morzsa, amp'it tet joc'it püv'it palt az ebek esznek mor
zsákat a' fiáknál. Mr. 7, 28. 

jovl morzsává lesz, romlik. 
jovt morzsol, tör; jovt'im törvén, jejs ne kav térim jot, hot'ih-

har kev'irt öles sak tinin nardovaj laú miro, i porti jovttm térimmé, 
sosista tan panka tarm'ilne eljőve egy nő egy kőedénnyel, a' melly-
ben vala igen becses, valóságos nárd kenet, s eltörvén az edényt, 
reá önté az ő fejére. Mr. 14, 3. 

JOVt venni (emere). tau jovtestá sov'ilme i jole v'im Jisusme 
manitesta ton'il ő véve gyolcsot 's levévén Jézust betakará avval. 
Mr. 15, 46. 

j o m jő, megyén. 
jomis jővén, nitit cas vati johtes tan pohan'ilne jomis saris mant 

a' negyed óra tájban ment ő hozzájok járván a' tengeren. Mr. 6, 48. 
jomlit lép. Jisus mos holim mir keurt jomlites tau pohane jej'ű 

Jézus felől hallván a' nép közt Iépe ő hozzá hátulrul. Mr. 5, 27. 
jomes megyén. Jisus jomses tau jota, i tan jilapait jomeses sav 

atim Jézus mene ő vele, 's ö utána méné sok nép. Mr. 5, 24. 
jomit menni, tan hont'im tavamé saris mant jomitanat numse-

s'it ők látván őt a' tengeren menőt, gondolák. Mr. 6, 49. 
j l l l iht , juleht történik, i julihtes tavane jomuhv subote hot'ilt 

rovt'im tep-kanit mant 's történek neki elmennie szombat napon ve
tett mezők mellett. Mr. 2, 23. 
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j u be, jun ben, hon, juve belé, meg, haza. ménen juv nakv h.%-
ran póhne, menj haza a' tieidhez. Mr. 5, 19. 

j u n i t üt, csap. aku tusp'itriil siri kvane levetam junitesta toriil 
-arkip husme egy az ott állók közül kardot rántván megcsapá vele 
a' főpap szolgáját. Mr. 14, 47. 

j u n t ölt, varr. 
junt'ip öltő, tü ; junt'ip pup tü foka. kigneúuv verbVudne taré 

menuhv junt'ip pupriil} atip'il pojne tuhv tor'im naerláhne könnyebb 
tevének általmenni a' tü fokán, hogysem gazdagnak bemenni isten 
országába. Mr. 10, 25. 

junts varr. 
juntsaht varrogat, juntsaht'ip varrogató, tóul morcé menim 

hontesta tau Jakov Zevedejevme i taukacá Joanme juntsahtipagaku 
toho hap keurt onnan kevéssé elmenvén találá ő Jakabot, a' Zebe-
deusét, 's annak öccsét Jánost varrogatókat hasonlóképen a' hajó
ban. Mr. 1, 19. 

j u r t társ, 1. jort. 
jurt'il vei. tájat amne ati pur-mujt picelahv, hun vaps tan jo-

tan'ilf soh'in lat7 hun tanjurtanil vaps, at tájat picelahv bőjtölhet-
nek-e vagy sem a' lakadalmi vendégek, mikor a' vőlegény ő ve-
lök (van) ? mind addig, míg ő velők (van) a' vőlegény, nem szabad 
böjtölniük. Mr. 2, 19. 

j l l t e p szúró, 1. juntep tü, tő. 
jutp'in szúrós: jutp'in jejv tövisfa. sags'it jutp'in jejvnil, hulpme 

punsanil tau tarmíletane szövének tövisfábul fejkötőt (koronát), te
vék azt ő reá. Mr. 15, 17. 

L. 
l aut , lavt, lovt mos. lauthat mosakodik, at tet lauthattal nem 

esznek mosakodatlanul. Mr. 7, 4. 
l a k , lah világ. 
laki köröskörül, laves tavane sunspuhv} os tau jpusmes i <püm-

tes uhv soho laki monda neki felnézni, 's az egészségessé lett, 's 
kezdett látni mindent köröskörül. Mr. 8, 26. 

car lahvü egész földön. Mr. 15, 33. 
l a k v mozdul, kel. hun hon lavi td ahne: lakven i rastkaten 
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sarisne ha valaki mondja e' hegynek: mozdulj és vesd magadat a* 
tengerbe. Mr. 11, 23. — A' lakv, lahv és lahkv nyilván azon tő. 

l a l t e folt. atihon at ölti laltame jdlp'il harn'il pes masnane 
senkisem ölt foltot újrul ócska ruhára. Mr. 2, 21. 

l an i és lan jó (nem ,szorgalmatos'), méltó, helyes, illő. laú li 
nanane ele rastelahv tor'ini pinütpame, istobi uruhv nank tastiran t 
illik-e nektek elvetni az isten parancsát, hogy megtartsátok a' ti 
rendeléstöket ? Mr. 7, 9. 

lani páti jól esik, tetszik. Jea ton IrodiadanU tus i jekves, i 
lani pates Irodne leánya annak a' Herodiadesnek bémene és tán
czola, 's megtetszék (jól esek) Heródesnek. Mr. 6, 22. 

laú m'iro jó, becses kenet. Mr. J4, 3. 
l a t idő. tau hanctahtepan lakvesit tau pohane laűm: ma tit 

tatil, a lat vo§ etelales ő tanítványai közeledének ő hozzá mond
ván : a' hely itt puszta, 's az idő már estveledett. Mr. 6, 35. — 
ket'istd takv latetat vinogradar'it pohne hucame elküldé maga idejé
ben a' szőlő-mívesekhöz szolgáját. Mr. 12, 2. 

lat cuvne annyi, manf'im nag lat cuvne vanjohti agtuhv ha te-
annyit birsz hinni. Mr. 9, 23. 

l a t mondani, szólni. 
lates monda, szóla. holthats'it tanane Ili ja Mojsej jot} i lah'il 

latsag Jisus jot meglátszanak nekik Ilyes Mózessel együtt, 's be
szédet beszéllének Jézussal. Mr. 11,4. 

latim mondván, mondott; laföm har beszéd. Jisus lafim harme 
hol'im, akuton cast lati pankne sinagogne Jézus a' beszédet hallván^ 
azonnal monda a' zsinagóga fejedelmének. Mr. 5, 36. 

latent szól, beszéli. * ratg'in, hun tau latentes, jejs Juda és 
tüstént, a' mint ő szólott, jőve Juda. Mr. 14, 43. 

lattem, lattuhv beszélhetni, szólóvá tenni, soho van jomas, i 
paltaVit vargán holpi i nalmtal'it lattitd mind jól teszi, a' siketeket 
teszi hallóvá, 's a némákat teszi szólóvá. Mr. 7, 35. 

l a v szól, parancsol. 
lavgan parancsolja azokat, nar tit? i nisif jalp'il hanctane aí, 

iíto tau td erketat'il i asrajitme lavgan ? mi ez ? 's micsoda új taní
tás, hogy ő hatalmával az ördögöknek is parancsol ? Mr. 1, 26. 

lavne ; lavn'im, lavnin, (lavnd) lavnatd. — unlen am jomaske 
pal'imt nagnane Tul' varp'itme lavn'im mose nag hajlan jolpalne ülj 
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én jobbomra, míg a' neked rosszat tevőket lábaid alá parancsolom. 
?(a' neked r. t. parancsolásomig). Mr. 12, 36. 

lavep mond. sare tau lavepesta titme, ratg'in űolt'it tavnan'il 
pats'it alig mondta ő azt, tüstént a' poklosság leesék róla. Mr. 1, 42. 

lcLVt, lovt, lavtuhv mosni, tit elpalt lavtestá am nouVim ramne 
kasil ez eleve megmosta én testemet a' temetésre. Mr. 14, 8. — 

Jovtsit aromafit, istohi menuhv lavtuhv tavamé vevének fűszereket, 
hogy menjenek megmosni őt. Mr. 16, 1. 

l e l lélek, \%Vil. Joan ujpesta lelme jormant kaptert jolaT jej-
nat János látá a' lelket aláj öttében mint galambok. Mr. 1, 10. 

l e p fedél, tető. 
leps, lepsahv fedni, i piimtes'it to materit sal'guhv tav tarmele-

tane i lepsahv tav vesd 's kezdenek némellyek pökni ő reá 's befed
ni az ő arczát Mr. 14, 65. 

l e p t e (or.) fillér, a' görög Urna. Mr. 12, 42. 
l e v e t kihúz, előránt, 
hvane levetam kihúzván, siri Jcvane levetam. junitestá toriil ar-

Mp husme kardot kihúzván megcsapá vele a' főpap szolgáját. Mr. 
14, 47. 

l i (or.) kérdő szócska, vagan li tdjdni vártul f látjátok-e a' 
nagy csinálmányt? Mr. 13, 2. — os li at hancilan i at numl'ihtilan 
még-e nem tudjátok és értitek? Mr. 8, 17. — ton kasil-U tatát cam 
azért hoznak-e gyertyát? Mr. 4, 21. 

jest-li (or.) vájjon, ha. 
l i s t tisztít. 
listhat tisztul, listhates tisztulás, tatén nakv listhatesin mos, 

nar laves Mojsej vidd a' te tisztulásodért, a' mit parancsolt Mózes. 
Mr. 1, 42. 

lout ; lovt, laut mos, louttal mosdatlan, louttal hat mosdatlan 
kéz Mr. 7, 2. 

lohc. lohcuhv halni, kasp'il amnane i lohcuhv jorffl'int akár 
meg is halnom veled (kell). Mr. 14, 30. 

l o m é t darab, lomXit darabok, i tes'it i tantes'it, nahts'it lomt'it, 
kult'im har'it, sat pajp 's evének 's megelégedének; felszedek a' da
rabokat, a' hagyottakat, hét kosárral. Mr. 8, 8. 

l u p t e levél. 
luptane telim levélbe nőtt, leveles, hocanil hont'im luptane te

lim smokovicame messzirül látván leveles figefát. Mr. 11, 13. 
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lup t ite'l. 
luptaht ítél, gáncsoskodik, hont'im to materitme tau hanctahti-

panil l'ulí} tit ton, louttal kafil nan tenanü mos luptahts'it látván 
némellyeket a' tanítványai közöl rosszul, azaz mosdatlan kézzel, 
kenyér-evésök miatt gáncsoskodának. Mr. 7, 1. 

l'ailh beszéd, nyelv, ara namemt'l pümtat ketuhv asrajitme> 
pümtat latuhv jalp'il Vanh'itil én nevemmel fognak kihajtani ördö
göket, fognak beszélleni új nyelveken. Mr. 16, 17. 

T ű k e t káromol, tau toho torira Vuketi ö így az istent káro
molja. Mr. 2, 7. 

Vuketane as káromlás, éaris latara nanane, taretahtat elemho-
les püv'itne solün krek'it i Vuketane acü, kas nevojp har'it'il Vuketan'il 
bizony mondom nektek, megbocsáttatnak az ember fiainak minden 
minden bűnök és káromlások, a' mellyekkel csak káromolnak. Mr. 
3, 28. 

torira Vuketane isten káromlása, nan hol'islan tor'im Vuketane 
tik hallottátok az isten káromlását. Mr. 14, 64. 

l 'ulimt, lul'imtuhv rosszá tenni, fertéztetni. Mr. 1, 15. 
1 unc sir. nar telilesne i nar luncine? mit háborogtok és mit 

sírtok? Mr. 5,39. 

N. 
nahke és 
nagke maga, csak, puszta, toncuvt hanctahtipan kitilesan ta

vamé nagke mat akkor tanítványai kérdezek magános helyen. Miv 
9, 28. — oncim nahke aku erptane püvme levén neki csak egy sze
retett fija. Mr. 12, 6. 

nahkat magában, i ménesit nahke mane kerep tarmiit nahkat 
és ménének puszta (magános) helyre, hajón, magokban. Mr. 6, 32-

n a h v elkap, felszed. 
naht u. a. i tes'ü i tantes'i^ nahts'it lomtit, kuVUra har'it, sat 

pajp 's evének és megelégedének, fölszedek a' darabokat, a' meg-
hagyottakat, hét kosárral. Mr. 8, 8. 

i iacalo (or.) kezdet, tit agmítne nacalo ez a' szenvedéseknek 
kezdete. Mr. 13, 8. 

narilllt, naremt nyújt. Jims salelesta, kata narímtam hojl-
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testá tavamé Jézus megsajnálá, kezét kinyújtván megérinté őt-
Mr. 1,41. 

nardovoj (or.) nárdusbul való. Mr. 14, 3. 
n a t g e l ; a' szó értelmét az orosz szövegbül lehet kihozni, a*" 

melly ezt mondja: i uvidjel ih bjedestvujuscih v plavanij = 's látá 
őket bajoskodni a' hajózásban, evezésbea. A' fordító így adja: i 
hont'im tanme pilne as jot natgelananíl s látván őket félelemmel 
evezésöket azaz, evezniök. Tehát a' natgel tőbül itt van a' natge-
lane igésnév = evező, evezés. A' natgel egy nat egyszerű igetőt 
tesz föl, 's azt meg is találjuk az éjszaki, vagy szoszvai nyelvben, 
jelesen a' Kel'tm raz eri-ben (a' Kelyim rév-ének) lásd „ Vogul föld 
és nép" 226. 227. lapjain, a' hol ezeket olvassuk: 

XII. áli vuaí pátitne sunzem, imet lunt sau, por sau nataué, 
imet vas sau, por sau nataué, 

XV. áli vuaT pátitne sunzem, kanga voarem imet lunt sau porn/ 
nataué ? 

kanga voarem imet vas sau porn nataué ? 
XVI. lau kump kumeng kultah nataué 

kus kump kumeng kultah nataué. 
(XII. a' felső folyó végire nézek, sok csaló lúd, sok komp evez- . 

(úszik ?) 
sok csaló kacsa, sok komp evez 

XV. a' felső folyó végire nézek, ki csinálta csaló lúd úszik a' sok 
kompon ? 

ki csinálta csaló kacsa úszik a' sok kompon ? 
XVI. tíz embernek (emberü emberes) való háló úszik, 

húsz embernek való háló úszik. 

A' nat tehát úszik és evez, hajózik; továbbá natgel (a' g eb
ben is, mint sok másokban, p. o. al öl, algel ölöget) úszkál, evezgél, 
hajókázik. Mr. 6, 48. 

nam név, 
namt nevez, namtam nevezett. hancilan,isto at'im oter'üil nam-

tam har'it urat at'imitme tudjátok, hogy a' nép fejedelminek neve
zettek uralkodnak a' népeken. Mr. 10, 42. 

nam, nom, num ész, emlékezet. 
naml'iht emlékezni, eszmélkedni, os li at han&lan i at nam-

l'ihtilan vájjon nem tudjátok-e 's nem eszmélkedtek-e? Mr. 8, 17... 
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n a l m e n negyven, Mátéban nilmen. tau öles tori har mat női
men hőül ő vala azon pusztában negyven napot. Mr. 1, 13. 

ne mi. 
ne-cuv mekkora, mennyi, hány. 
ale ne-cuv valami kevés, néhány, necuv nari tan paltan? tan 

lavset: sat} i ale necuv hul hány kenyér (van) ti nálatok ? ők fele
lének : hét, és néhány hal. Mát. 15, 33. 

ati-ne semmi, holt'im soho takü oncem harii, atine jol at um} a 
os johtam tóul l'uT asne elköltvén minden maga bírta vagyonát, 
semmi hasznát nem látva, de még rosszabb állapotba jutva Mr. 5, 
26. — atine tohim semmi szülött. Mr. 13, 26. 

ne nő. negi vihv nőül venni. Joanme uttestei t'urmane Irodiada 
mos takv Jcaca Filip ne mos, tonmos isto negi visla Jánost fogságba 
ültette Herodiades miatt, öccse Fülöpnek neje miatt, azért hogy 
nőül vette. Mr. 6, 17. 

ner tajték, tau taretita nerme, i jahstali pankantil i tosi az 
tajtékot túr, csikorogtatja fogait és szárad, aszik. Mr. 9, 18. 

nerit támad, nerites jani vot támada nagy szél. Mr. 4, 37. 
n e r g e s dolgozik, iparkodik, foglalatos, nergeses'ű vihv tavamé 

igyekezének megfogni őt. Mr. 12, 12. 
ta talmulane as jot nergesesi a' fordítással foglalatoskodtak 

(ketten). 
n é p e k , nepih könyv, írás; kvorin nep'?'h tanító könyv, tor'im 

at lavi ar'ikv ojne, l'ul' i esermene lah i úuv'il varne} lovintane TuV 
kvorin nep'ih, ergene kontlane VuV ergen isten tiltja az arak-ívást, a' 
rossz és szégyenletes beszédet és testcsinálást (fajtalanságot), rossz 
könyvnek olvasását, rossz ének éneklését, hallgatását. IX, 205. 1. 

n i , ne mi. 
x ni-cuv mennyi. 

nt-sir, ne-s'ir millyen. nar tit? i ni sir jalpil hanctane asf mi 
•ez? 's miféle új tanítás ? Mr. 1, 27. 

n i g l (negl:nejl), látszik, tetszik, mot'ih har pates kavinmane, 
hott morcé öles ma, i aku ton cast n'igles más esett köves földbe, a' 
hol kevés vala a' föld, 'a egyszeribe megtetszett (kicsirázott). Mr. 
4, 5. — atinar as} nar jejmtelali tujt'im iHobi ton at nigles nincsen 

ísemmi, a' mi titkos, hogy ki ne tetszenék Mr. 4, 22. 
nir vessző, galy. os to har'it jehtles'it jejv-visn'il nir'it i rasts'it 



SZÓTÁR. 289 

Vonh tarmelne és némellyek vagdalának fa ágakrul gályákat, 's ve
tek az útra. Mr. 11, 8. 

nir nyöv, szakít. 
nirislahv ragadni, rabolni, atihon vata atjohti, joht'im nogris 

ol'ip kvalne nirislahv tav osne haran senkinek nincs ereje, bemen
vén az erősnek házába, elragadni vagyonát. Mr. 3, 27. 

noh fel, 
noh-pel már. ianjustelme nohpel visanel azok a'jutalmat már 

elvették. Mát. 6, 2. 5. 
noh holi meghal. Pilat pakses, isto tau noh holes Pilátus csu

dáik ozék, hogy ő megholt. Mr. 15, 44. 
nonhaV felfelé; páti nonhali nyilvánossá lesz. atinar tujteh, 

istobi tav at pates nonhali nincs titok, hogy az nem lenne nyilvá
nossá. Mr. 4, 22. 

HOrt terít, vantemlesariil oslenkame Jisus elpalne, i norts'it 
tan masnan'il tau tarm'ilne vezeték a' szamarat Jézus elé, 's teríték 
ruhájokat ő reája. Mr. 11 ,7 . 

nortil tereget, os sau har nort'ilesít tank masnan'il Vonk mant 
és sokan teregetek ruhájikat az útra. Mr. 11, 8. 

nupi l reá, felé. jonhes m'ir nupil i kitepes: hon hojltahtes am 
masnimne ? fordúla a' nép felé s kérdezé: ki ért én ruhámhoz ? 
Mr. 5, 30. 

nupilan feléjök. Jisus tan nupilan Vahme jonhtam laves Jézus 
a' beszédet feléjök fordítván monda. Mr. 14, 48. 

Jegyzet. A' IX. szótár 113. lapján rosszul értelmeztem a' nu-
pel szót, azt gondolván, hogy azonos az éjszaki vogul úuop (nó'szés, 
házasság) kifejezéssel (pedig nup'il, nupel = éjsz. vogul nobel), 's 
azért írtam wwp-nak, meglévén a' úupen szó. De már akkor kétsé
geskedem vala a' Mát. 25, 33-beli nupel jelentésén. Most világos 
előttem, hogy ezt: i tustian osetme jomas pal nupel, os kozletme 
almeh palne így kell fordítani: 's állatja a' juhokat jobb felölj de 
a' kosokat balfelé. Világosabb ez is: 

varkti nupel (nupil) Mát. 19,5. meg Mr. 10, 7. melly az orosz 
priTepitéa = ragaszkodik kifejezést fordítja, 's melly tehát azt je
lenti : ragad reá, vagy ragad rajta. Varkti neta nupil ragaszkodik 
a' nejéhez, tit mos huVteptita elemholes jegme i cukvme i varkti tak 
neta nupel ezért az ember atyát anyát hagy el és ragaszkodik a' 
nejéhez. Mát. 29, 5. — tonmos kutt'ip'itci el'imholes takv jegetame 

KYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. X, 1 9 
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i Sukvetame i varkti takv neta nup'il azért elhagyja az ember a' ma
ga atyját és anyját 's ragaszkodik a' nejéhez. Mr. 10, 7. 

(nobelf dm noblem én reám, én felém.) 
n u m fel, felső. 
num masne felső ruha. tau rastestd takvnanil num masnetame, 

kvales ijejs Jisus elpalne ö leveté magárul felső ruháját, felkele és 
mene Jézus eleibe. Mr. 10, 50. 

num. 
nums gondol, ő értelmes, ele ménen amnariil, tonmos isto nag 

numsan ati tor'im harme} no eltmholes harme menj el tőlem, mert 
nem gondolod az istenit, hanem az emberit (nem vagy bölcs az 
isteniben, hanem az emberiben). Mr. 8, 33. — at numsílan f nem 
emlékeztek-e arra ? Mr. 8, 18. 

numsaht gondolkodik. 
pari numsaht megbán, megtér, os nan tonme uman cuvt, pari 

<xt numsahtan, istobi tavamé agtuhv de ti őt megismervén, nem tér
tök meg, hogy benne higyetek. Mát. 21, 32. 

numt elme, emlékezet. 
numtisj numtisuhv (?) emlékezni, numtisne emlékező, numtis-

nag jejmtem emlékezővé leszek. vojVin at numVisnag jejmts'it nanit 
tarmiit mert nem emlékeznek vala a' kenyerekre. Mr. 6, 52. 

N. 
rí aj g é l t ráz. sohti jomp hant coritesan'il tavamé, tank pan-

kan'il najgeltam SLZ elmenők szidalmazák őt, fejeiket rázván. Mr. 
15, 29. — A' megfelelő hely így szól. Mát. 27, 39: tigil tóul jejp 
haretne tav lül'emtoves, pankanel nalheltam. A' kéziratban világosan 
najgeltam áll, az H felibe tett hangsúly-jegy gyei, mert az író, ha 
nalgeltam akart volna írni, a' hangsúly-jegyet az a felibe rakta 
volna. 

ríak és nah tapos. 
n a l e m nyelv. Jisus punsa takü tul'd (tusa keurne) i sal'ge-

mam holitahtes tav úalmetane Jézus a' maga ujját (a' szájába) tévé, 
*s (reá) köpvén, ért a' nyelvéhez. Mr. 7, 33. 

úalmtal nyelvetlen, néma. soho vari jomas, i pal'talit vargán 
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iJiolpi i úalmtalit lattitd minden jót teszen, a' siketeket hallóvá 
teszi, 's a némákat szólóvá. Mr. 7, 37. 

ríal nyél. 
úalt nyelez, nyélbe tesz, felszúr. os aku hajt'imles tatestá seni 

ulcsus'in, i su-jejvme 'haltam ajtestd tavamé és egy (valaki) odafuta, 
hoza szivacsot, eczetest, 's botra (nádszálra) felszúrván itatá ó't. 
Mr. 15, 36. 

ríare, úari, nar kopasz, meztelen, soulil mas'alittm űari úo-
v'ild tarmelt gyolccsal öltözve csupasz testén. Mr. 14, 51. 

úare voj ollyan csizma, melly szőretlen bó'rbül készült; ase 
úare voj szűk egyszerű lábbeli, no oncuhv as"e úare voj i at vihv kit 
masne hanem tartani egyszerű lábbelit és nem vinni két ruhát. Mr. 
6, 9. Az orosz: no jimjet' prostuju obuv. 

ríaul üldöz. 
úavVine as üldözés, at vinitd aú td marat i úavl'ine acit keurt 

sat latne jdngag kvaVitnil nem venne most az időben és üldözések
ben százszor nagyobbat a' házakbul (százannyi házat). Mr. 10, 30. 

ríouitaht következik, elkövetkezik, úoultahtes maré i vatmes 
tor'im naerlah elkövetkezett az idő, 's közeledett az isten országa. 

IMr. 1, 15. 
ríorce ? úorce sau csipkebokor, nan ati lountalsan Mojsej 

-horent, humle úorce sau poh'it tor'im lates tavane ti nem olvastátok 
Mózes könyvében, mint szólt neki Isten a' csipkebokornál. Mr. 
12,26. 

ríovl és úov'il test. verhum soulil mastaht'im nari novild tar
melt egy ifjú, gyolccsal öltözve a' csupasz testén. Mr. 14, 51. 

ríou, nov indul. 
úoumt háborog, rendül, aul vat úoumtat az ég hatalmai meg

lendülnek. Mr. 13, 25. 
n u l t u h v megtérni, am jejs'im ati éar'it vovuhv, os krek'imt 

úultuhv én jöttem nem az igazakat, hanem a' bűnösöket híni a' meg
térésre. Mr. 2, 17. 

nur akar, úurne as kivánság. Mr. 4, 19. 
líur bőr, bőrtalp. at hojam pesetahv úur tau polhes'itnil nem 

vagyok méltó leoldani sarujának bőrtalpát. Mr. 1, 7. 
riutá. Jelentését következő példák világosítsák fel: Jisus 

kitepesan tanme: lonht jomnanil ujl nar latsán úutaf Jézus kérdé 
-3ke t : az utón mentetökben mit beszélltetek magatok közt? Mr. 

19* 
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9, 33. — os tan úuta varlesit oj és magok közt tanakodának. Mr-
14, 31. 

ríuv nagy, nagyság, sah pala (?) áuvne tojc'is a' fény hősé
gének nagysága miatt emésztődött. Mr. 4, 6. 

riuvces tisztesség, becsület, atihott attm úajtne vié úuvcesr 

humle jeg-as-mat i tako haran halt i takv kvald keurt sehol nincsen-, 
a' prófétának kisebb tisztessége, mint hazájában és maga népe közt 
meg házában. Mr. 6, 4. 

c. 
cak csecs 
cakvi szopik, cakvim szopván, titip Zakv'im étető szopva, szop

va étető, szoptató, tus kahrd-tagl'in'itne i titip'itne cakvim ton hotelit 
keurt jaj a' hasa-töltötteknek és szoptatóknak azon napokon. Mr. 
13, 17. 

c a g e r fösvény? 
cag'ir-il fösvénység, tulmentane acit} cagírVit stb. lopások, fös* 

vénységek. Mr. 7, 22. 
c a h só; cak'il sóval, sokinjur cak'il tuselahti minden áldozat, 

sóval sózatik meg. Mr. 9, 49. 
c a h e l menydőrgés. namtes tinane nam'it boanerges, tit ton: 

püvi Sahtlne 's nevezé ketté jök neveit boanergesnek, ez az: fiai a" 
menydörgésnek. Mr. 3, 17. 

Öar világ, tartomány, föld is. hotit cas cuvt jimtes jejpimag; 
car lahvü hatodik órában setétté lett az (egész) földön. Mr. 15, 33.. 

c a r g , carguhv szomorkodni, am ViVim sah mose cargi én lel
kem túlságig szomorkodik. Mr. 14, 34. 

c i s g és cish. 
cisgel kiált, cisgeles suj'in tur'il kiáltá hangos torokkal. Mr;. 

1, 26. 
cüg'ip kiáltó, hontes luspit i sujnag cisg'ip'itme talála sírokat 

és hangosan jajgatókat. Mr. 5, 38. 
císhem kiált, aku holes, hothar keurt öles asraj i cishemes egy 

ember, a' kiben vala ördög és kiálta. Mr. 1, 23. 
COrit gyaláz, rágalmaz. 
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coritam gyalázva, kav'il porti vohsanil pankd i Jcefsanil tavamé 
coritam kövei széttörték fejét 's meggyalázva küldék el őt. Mr. 
12, 4. 

coritalt csúfol, gyaláz, coritaltat tavame} i piimtat vonhuhv 
tavamé i alganil tavamé megcsúfolják őt, meg fogják verni őt és 
megölik őt. Mr. 10, 34. 

CUV többi jelentése közt: hány. 
atp'in cuv'il ötven annyi. 
éat cuv'il száz annyi. Mr. 6, 40. 
n'icuv mennyi; riicuvne mennyire, tdvojp sav priccittl lat'im 

tanane l'ah, n'icuvne tan hontles'it illyen sok példabeszéddel mond
ván nekik tanítást, a' mennyire ők hallgatták. Mr. 4, 33. 

tat-cuv annyi, öles tan paltan'il tatcuv hul vala nálok ugyan
annyi hal. Mr. 8, 7. 

mat-cuv néhány, egynéhány, atinar tit at vares tonriil targe, 
isto jalttptes matcuv agniiltap haritme semmit itt nem tett azonkí-
wül, hogy meggyógyíta egynéhny beteget. Mr. 6, 5. 

z. 
z e de (or.) 

s. 
s a u bokor. 
fiorce (f) sau csipkebokor. Mr. 12, 26. 
s a j r fejér. 
sajr'in fejér (sajren). tau masne haran varkatsit posinag i sok 

ssajrinag jormant tujt, humle ma tarmiit bjelilcik sajr'inag varvhv 
vata atjohti ő ruháji lettek fényessé és nagyon fejérré mint hó, a' 
mint a' földön fejérítő mester fejérré nem teheti. Mr. 9, 3. 

s a j t ész, eszmélet. 
sajt'in, sajtén eszes. 
sajttal esztelen, ördöngös, vad; sajttal mag vad méz. Joan 

tes akridet i sajttal mag János eszik vala sáskákat és vad mézet. 
Mr. 1, 6. 
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sal'g köp, 
saVgem egyet köp. Jisu$ punsa takü tuVii i saVgemam holitáh* 

tes tau fialmetane Jézus tévé két ujját (a* szájába) 's egyet köpvén,. 
megilleté ő nyelvét. Mr. 7, 33. 

sar el, 
sare el-e és élig, alig. tau kerepn'il sare kvalimat jipalt hojha-

tes tavane homeVitnil kval'im el'imholes a' hajóbul alig kimenése után 
találkozék vele a' BÍrokbul kijött ember. Mr. 5, 2. — sare tau lave-
pesta titme ratg'in úolt'it tavnan'il pats'it alig hogy ő azt mondta, hir
telen a' bélpoklosság lehullott róla. Mr. 1, 42. 

s á g sző {sag). i sdgs'it jutp'in jejvnil hulpme, punsan'il tau 
tarm'iletane és szövének (fonának) tövisbül fejkötőt (koronát), te
vék ö reája. Mr. 15, 17. 

s e g e r láncz, seg'ifit és segrit lánczok (t. p. zen%ir f) tau onces 
ölne ma homiVit keurt i atihon vata atjohtes puvuhv tave i seg'ir'itíl 
ő tartja vala lakását a' sírokban és senkinek nem volt ereje őt Ián-
czokkal is megfogni. Mr. 5, 3. — manitalsam seg'ifit i ratiles okovit 
elszaggatá a' lánczokat és eltöré a' béklyókat. Mr. 5, 4. — ton cast 
pushtesi tau pala i taretahs'it segrit tau nalmetan'il azonnal meg-
nyilatkozék ő két füle, 's meg ereszkedének nyelvének kötelékei.. 
Mr. 7, 35. 

s i j (suj} soj) hang, szó. 
sital = sijtal hangtalan, szótalan. Jisus erkelesta tavamé, la-

tim: sital í i kvalen tavan'il Jézus megfenyíté őt, mondván: szóta
lan (hallgass) ! és menj ki belőle. Mr. 1, 25. 

s ir hajt, űz. 
sirel, sifil, sirelahv hajtani, hajtogatni, istobi tanoss'it erhjal-

tiptahv agmit i sirelahv asraj'itme hogy legyen hatalmuk gyógyí
tani a' betegségeket, 's kihajtani az ördögöket. Mr. 3, 15. — tav 
sireligan asrajit asrajit oter honho ő kihajtja az ördögöket az ör 
dögök fejedelme által. Mr. 3, 22. — lates tan hanctahtane magánéit 
Galilej lahve i asrajit sir'ilesan taníta ő tanuló helyeiken egész Ga-
lileában 's kiüzé az ördögöket. Mr. 1, 39. 

sirelane üldözés, háborúság, hun jejmtelali l'ul' amne l'ah mos. 
sirelane} aku ton latt telilat midőn baj lesz vagy az evangélium, 
miatt üldözés, azonnal megbotránkoznak. Mr. 4, 17. 

s imi haragszik. Irodiada simtes tau targe} kismes aluhv tava
mé Herodiades haragszik ellene és keresi vala őt megölni. Mr. 6, 19;. 
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$0J, suj} s'ij szó hang. 
soht igenes. 
sohti jomp szembe jövő. sohti jomp har'it coritesanil tavamé 

a' szembejövök (elmenők) szidalmazák őt. Mr. 15, 29. 
sonheml , sonJíiml teremt ? alapít ? sonh'imlam teremtés. 
sonh'imlapt teremt, vojl'in ton hotel'it jimti tim'il agem} nevojp 

at oliloles ma sonh'imlam mont'ü, hotharme sonhimlaptestá tofim, 
mert az napokon lesz ollyan nyomorúság, a' millyen nem volt a* 
föld teremtése ólta, a' mellyet teremtett az isten. Mr. 13, 19. 

sov je t (or.) tanács, rostál hol kes ark'ip'it i sovjet soho prigo-
vor var'im persesan'il Jisvsme késedelem nélkül reggel a' főpapok és 
mind a' tanács törvényt tevén (törvényszéket tartván) megkötözék 
Jézust. Mr. 15, 1. 

sovjetnik tanácsnok, johtes Josif arimafejskij, jomas, sovjet-
nik jőve aritmathei József, jámbor ember és tanácsnok. Mr. 15, 43. 

s o v t szelíd. 
sovtzs szelíden, békességesen, cah nank keurenant oncelan} i 

Aute sovtis olan só legyen ti bennetek, 's magatok közt legyetek 
szelíden. Mr. 9, 50. 

sovfimt, sovt'imtahv szelídíteni, ati hon vata at johteles sovtim-
tahv tavamé és senkinek hatalma nem vala szelídíteni öt. Mr. 5, 4. 

BUJ, soj\ s'ij hang, szó.* 
suj'in hangos, suj'in tur hangos torok, hangos szó. asraj, sak 

torgetam tavamé cisgeles suj'in tur'il az ördög, nagyon megrázván 
őt, kiálta hangos torokkal. Mr. 1, 26. 

sujnag hangosan, hontes ohter i Husp'it i sujnag cisgipitme ta-
lála zokogást és sírókat és hangosan jajgatókat. Mr. 5, 38. 

sújt hirdet, híresztel. 
sujtne ac dicsőség, laven minane untuhv nag poh'int, nag sujt-

ne acint parancsold nekünk ülni te nálad, te dicsőségedben. Mr. 
10, 37. 

sujt'ilt és sujtelt hirdet, prédikál, dicsőit, sujt'iltestá latim: am 
jitapaltmt jomi amnanil vag'in hirdeti vala mondván: (az) én u t á 
nam jövő nálamnál erősebb. Mr. 1, 7. — soho sujteltesan'il torimme 
mind dicsőitek istent. Mr. 2, 12. • 

sujtiltane hirdetés, tanítás, prédikálás, vares kitkujplov após-
tolitme^ isiobi ketuhv tanme sujt'iltane kas'il választa tizenkét apos
tolt, hogy küldje őket prédikálásra. Mr. 3, 14. 
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sujm hírlik, hangzik. 
8ujmt hirdet. 
sujmtap hirdető, követ, am ketam arnk sujmtap'im nag ejriin 

elpalt én küldöm én hirdetőmet te orczád előtt. Mr. 1, 2. 
suh dorgál, suh'is dorgált, aku kujplou pasent unl'imariíl cuvt 

holthates (hanctaMipítne), i suhsan tanme at agtnan mos a tizen
egynek asztalnál ültekkor megjelenté magát (a' tanítványoknak), 
's megdorgálá őket hitetlenségök miatt. Mr. 16, 14. 

sünt száj, szád. 
au sünt ajtó szádja. 
s u m a (or.) táska, sum'i táskát, atinar at vihv . . . . at sumt 

semmit sem vinni, sem táskát. Mr. 6, 8. 
s l u z i t l a h v és slvzitluhv (or.) szolgálni, tau pümtes sluzit-

lahv tanane ő kezde szolgálni nekik. Mr. 1, 31. 
s tare j s (or.) öreg. 
starejs'in öreg, starejsiriit öregek. Mr. 15, 1. 
s m i r n a (or.) mirha. Mr. 15, 23. 

sar 1) igaz, igazságos, amj&jsim ati éarit vovuhv os krelemit 
úultuhv én jöttem nem az igazságosokat híni a' megtérésre, hanem 
a' bűnösöket. Mr. 2, 17. 

2) igaznak tart, becsül. Irot piles Joannil, haúcím isto hum 
s'ar i picin, i éaresta tavamé Heródes fél vala Janóstul, tudván, hogy 
igazságos és jámbor ember, 's becsüli vala őt. Mr. 6, 20. 

éar'im igaz levén, sarme (sarmi f) igazán, pates tau elepalt i 
lates tavane sohin éarme leborúla ő előtte 's monda neki mindent 
igazán. Mr. 5, 33. 

éarment-ahv teljesülni, igazzá válni. 
óarmentap teljesülő, hun hontine tonme éarmentapi, hancelan} 

isto vatg'in au poh'it ha látjátok azt teljesülőnek, tudjátok, hogy 
közel (van) az ajtóhoz. Mr. 13, 29. 

éarm'ilt bizonyítani. 
éarmiltam bizonyítván, tau osp'il kümenag pümtes s'armtltam 

iatuhv ő még inkább kezdve bizonyítva szólni, Mr. 14, 31. 
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V 
& 

s a j l u h v törni, ton cast asraj pümtesta íajluhv tavamé akkor 
âz ördög kezdé törni őt. Mr. 9, 20. — v'im at nan i kit liul sajlesan 

ríaúit i kit hul urtesta vévén az öt kenyeret és két halat, megszegé 
&' kenyereket 's a' két halat elosztá. Mr. 6, 41. — kval lep pali 
pussanil, hott tav öles, a taré sajföm taretesariil palkanme a' ház te
tejét felnyitván, a' hol ő vala, 's keresztül törvén beeresztek a' hor
dozó széket. Mr. 2, 4. 

sajmt tör. 
l a k nagyon. 
sak mose túlságig. am Vilim lak moíe cargi én lelkem túlságig 

szomorkodik. Mr. 14, 34. 
sa le l , salil (or. gaZ'könyőrület), méltatlankodik, sajnál, sah-

lilim am mirme, ton mos is'o vus hurum hotol am poh'im olnanil i 
at oncat nar tehv sajnálom én a' népet, azért, hogy már három nap 
-én nálam lé vejek, 's nincs mit enniök. Mr. 8, 2. 

s a v sok; savit mares talán e' helyett: savi v. sokra tőn. Mr. 
6, 20. 

ísav'in nagyon, egészen, kálin nag tonitnil, vojVin nag galileja-
nin, i nag lah éav'in ton vojp bizony te azokbul (való), mert te ga-
lileábeli (vagy), 's te beszédet egészen ollyan. Mr. 14, 70. 

savm ; — savman'ilt'il mindnyáj okkal, mindnyájan, holim nar 
tau vares, savmariiltil johts'it tau pohane hallván, a' mit ő tett, nagy 
sokasággal jövének ő hozzája. Mr. 3, 8. Az oroszban = velikom 
^mnozestvé = nagy sokasággal. 

sam 1) szem, 2) gabona-szem ; sam-hore szemképbe = nyil
ván, szemlátomást. Isus ati humle va at onces, sam-hore tuhv ume 
Jézusnak sehogysem lehet vala nyilván bemenni a' városba. Mr. 
1, 45. — vojl'in ma taku jinkimne télita elolt pari, jot'in panka i sam 
pank keurt mert a' föld maga termi előbb a paréjt (sást), 
azután fejét, 's szemet a' fejben. Mr. 4, 28. 

Ahlquist (de vestfinska sprakens Kulturord, 30. lapján) azt 
állítja, hogy a' vetőmag (utsáde, Aussaat) nevei, úgymint: finn 
siemen, észt seeme, vót seemee, vepsz semen, liv siemt és siemgös, 
osztják sem, magyar szem mind kölcsön vett szók, akár a' germán, 
•akár a' szláv nyelvekbül, a' mellyekben ezen fogalom közös neve-
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zetü, t. i. saame, oroszul éema. De csalatkozik. A' finnben siemen é» 
silmd (vetőmag és szem) két szó, amaz kölcsön vett, 's magot, vető
magot jelent: ez meg finn-ugor. A' finn siemen-t, a' német same-t, a* 
magyar vetömag-n&k. nevezi; a' szem (silmá) átvitt értelemben pe
dig nemcsak magrul, hanem minden kicsiny kiálló dologrul is mon
datik 5 tehát van esö-szem, búza-szem, szölö-szem stb., van a' fának,, 
bokornak is szeme stb., van a' hálónak, harisnyának is szemé stb. 
A' finn silmd = szem is ugyanazon átvitt értelemmel jár, azért 
van ott is láhteen silma scaturigo fontis, léhden silmd gemma arbo-
ris stb. A' törökben is a' gőz, szem, hasonlóan szerepel, p. o. bag 
g'özi venyige szeme. Hlyen értelemben áll a' vogul telitd sam pank 
keurt terem szemet a' fejben. 

A' szem, sam vagy sem, silmd szónak illyetén jelentése olly 
általános a' mi nyelveinkben, hogy annak elcserélését a' siemen 
szóval és eredetijével, az orosz éema-y&l, szinte lehetetlennek tar
tanám. Hasonló átvitt értelemben járnak a' finn pad, a' magyar /e / , 
a' vogul pang, pank is, mert ezek mind spica-t, ahre-t is jelentenek, 
a' mint a' vogul fordítás bizonyítja: telitd elolt pari, jot'in pankd i 
sam pank keurt terem előbb sást, azután a' fejét, és szemet a' fej
ben. Itt a' finn is a' pad szót, mint a' török a' bas-t = fej, hasz
nálja. Ha már akadna egy kulturord-szedő, 's azt állítaná; hogy & 
magyar nyelvnek a' spica, dhre fogalmára nincs szava, mert íme a' 
szláv kalászt fogadta el: épen olly nagyon csalatkoznék 's olly ke
véssé ismerné a' magyar nyelvet, mint Ahlquist az idézett esetben. 
Ámde a' Nagy szótár kimentené mind Ahlquistet, mind mást, mert 
az úgy adja elő a' kalász szó értelmezését és példájit, mintha az 
volna uralkodó a' magyar nyelvben. »Mind a' Müncheni mind a' 
Bécsi codexben kalász helyett gabona-fö áll« úgymond a' Nagy 
szótár. Tehát a' gabona-fej szót kiavultnak kellene tartania annak, 
a' ki a' magyar nyelvet a' Nagy szótárbul akarná megtanulni. 
Azonban ha az idegen tudós egyszer-másszor belépne egy magyar 
egyházba, vagy épen azt a' magyar bibliát olvasná, a' mellyet a' 
magyar protestánsnk használnak, például Mr. 4, 28. versét isi
imért a' föld magából gyümölcsöt terem, először füvet, azután 
fejet, azután gabonát a' főben«: arrul győződnék meg, hogy a' 
Nagy szótár a' kalász szó előadásával is hamis szinben mutatja, 
fel a' magyar nyelvet, annak a' múltját és jelenjét rosszul fej
tegetvén. 
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s íp nyak. 
s i p í t ölbe venni, ölelni, sijp'itam tanme blagoslovlajtlesan tan-

me, tan tarmelane kata jpuntlam és ölbe vévén őket, megáldá őket r 

kezét reájok tevén. Mr. 10, 16. 
s i v e t háborgatni, fárasztani, nag an lohces, nar mos slvetiVin 

hanctajpme te leányod meghalt, minek fárasztod a' tanítót ? Mr. 5,35* 
s i m szív, indulat 
simeg bátorkodik. Josif simeges tuhv Pilat jpohne József bá-

torkodék bemenni Pilátushoz. Mr. 15, 43. 
soupet ? tip'it soujrit votfip kval'it evők . . . . az özvegy házait 

Mr. 12, 40. 
SOVÍ1, sóul, síd gyolcs, jomes tau jitapalt ver hum, soul'il 

mastaht'im nari nov'ila tarmelt jőve ő utána ifjú ember, gyolccsal 
öltözve csupasz teste felett. Mr. 14,51. — tau jovtesta sovílme i jole 
v'im Jisusme manitesta ton'il ő vásárla gyolcsot és levévén Jézust,, 
begöngyölé avval. Mr. 15, 46. 

sot in boldog, áldott; azután az orosz uralkodás jelzője, so-
n'in rossine sot'in naerlah minden oroszok (feletti) boldog uralkodás. 

sotir , soter ezer 
élik morzsa; nan sul' kenyér morzsa, ahts'it nan suV i hulnil 

hultzm har'it gyüjték a' kenyér morzsát és a' hal maradványait. 
Mr. 6, 40. 

s u n s lát, bízik, néz 
sunsil nézeget, tekint, tor'im kvalne tus, i soho sunsilam kva-

les Vifanijine az egyházba mene; 's mindent megtekintvén, kiméne 
Bethaniába. Mr. 11, 11. 

sumeh . Az éjszaki voguloknál suomidh, vagy másoknál 
sumXah pajta, eleség tartó. Evvel azonos a' kondai sumeh, melly itt 
tőr vény tartót jelent, azon homlok- és kézkötőt, a' mellyen a' zsidó 
törvény szavai írva valának. pali punganel sumehanel szélesbítik.. 
a' törvénytartó kötőt. Mát. 23, 5. 

z n a m e n i e (or.) jel. Mr. 13, 4. 
z a v j e t (or.) testamentom. Mr. 15, 24. 
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R. 
rast vet. 
rastel veteget. hontes Simonme i tau kaca Andrejme, hoth-

jiarít rastelat jolimit sarisne találá Simont és ő öccsét, Andrást, a' 
kik hálókat vetegetnek vala a' tengerbe. Mr. 1, 16. 

rastelaht vettetik, rohan, agm osp hart rasteldhts"it tau tar-
m'ilne beteg emberek rohantak ő reája. Mr. 3, 10. 

r a t tör, ratg'in tüstént (törsz, mint egyéb igének második 
személye adverbiummá lett p. o. voncin). 

ratil tördel, man'italsan seg'ir'it i rat'iles okov'it elszaggatá a' 
lánczokat és eltördelé a' béklyókat. Mr. 5, 4. 

rac és ras késik. IX. Szótár 132. lapj. rats-nak van írva, rac 
helyett. Hogy rac írás helyes, bizonyítja 

rastal nem késve, mindjárt, rastal tit jejpalt asraj tatesta 
• tavamé har mane mindjárt ezután vivé őt az ördög a' pusztába. 
Mr. 1, 12. 

r a m temet 
ramne kasil temetés végett, temetésre, tit elpalt lavtesta am 

noul'im ramne kasil ez előre megmosta én testemet a' temetés vé
gett (temetésre). Mr. 14, 8. 

r e k v hegy, part. rasthates ane rekvn'il sar'ihxe vetődött a 
nyáj a' partrui, hegyrül a' tengerbe. 

r e h t szeg ? szaggat. Túl' lel cisgemam i vag'inis rehtesam ta
vamé, kvales a' rossz lélek kiáltván és erősen megszaggatván őt, 
kiméne. Mr. 9, 26. 

re t csalás, csal. 
retet csal. 
retetal csalogat; kisértget. vatge jom'im farisej'it retetalsanil 

tavamé kitilam hozzájővén a' farizeusok kisértgeték őt kérdezvén. 
Mr. 10, 2. 

ross orosz, ross'i oroszok (or. többes). 
(rus orosz.) 
r o v t , rov'it vet 
rovthat és 
rov'itkat vetődik, gorcicnoj jem} hofih-har hum rovthati, oli so-

hin jemn'il vis ; os hun rov'itkati, janimi mustármag, a' melly midőn 
bevettetik, minden magnál kisebb, de ha bevettetik, növekszik. 
Mr. 4, 31. 32. 
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T. 
t a j szabad, lehet, méltó. E' szó gyakran a' magyar hat} het 

képzőnek értelmével jár, p. o. tareti jani talít, isto tav isd jolpalt 
tiglelap ujt tujthatuhv tajg'it ereszt nagy ágakat, hogy az ő árnyéka-
alatt a' madarak elrejtőzhetnek. Mr. 4, 32. 

t a j , tajv étetik, 1. te-hv enni. t'ig'il elaV atihone nagnanil pul 
ul taje inra mos ettül fogva senki által rólad bogyó ne évődjék-
Mr. 11, 14. 

sah pala (?) nuvne tajvis a' fény hőségének nagysága miatt 
emésztődött. Mr. 4, 6. 

t a j e m , tajm mag, vetés, tajem at tates urleh a' mag nem ho
zott gyümölcsöt. Mr. 4, 7. 

t a u i n t csendesik. tus tank keuran'ilne kerepne i tauintes vot 
bemenne hozzájok a' hajóba 's elcsendesedék a* szél. Mr. 6, 51. 

(vuat tauenti a' szél csendesedik). 
tag lásd tog ág, 
tagét akaszt, szögez. 
tagilctOV fojtatik. to pates ini keurne1 i janimes ini, i taw* 

tag'ilctoves jolo, i tajem at tates urleh némelly esett a' tövis közzé,, 
s megnőtt a' tövis, 's az elfojtatott, 's a' mag nem hozott gyümöl
csöt. Mr. 4, 7. 

t a g l e = taul teli. 
taglin teljes, kahrd taglin hasa teljes, terhes, tus kahrd tagl'i-

n'iine ton hotel'it keurt jaj a' terheseknek azon napokban. Mr. 13,17. 
t a l talán, nélkül. Példáji nagyon szaporodnak, p. o. okai nem 

bíró, es-tal esztelen, hal-tal titkos, jol-tal haszontalan, nalm-tal néma,, 
sajt-tal esztelen, vad, ras-tal késedelem nélkül, mindjárt, pos-tal 
fénytelen stb. 

t a l száll, hajóba száll, hul't'iptam tan'in tales os kerepne i me
nés mot palne elhagyván őket szállá megint hajóba 's mene más. 
oldalra. Mr. 8, 13. 

t a l m i s (or.) tolmács 
talmisl tolmácsol; talmislane as tolmácsolás, fordítás; tálmis-

laht fordíttatik. 
t a n t elégedik, telik. 
tantalmi telik, nerites jani yoí, hump'it vohtes'it kerep áli tohor 
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isto tav us tantalmes vit'il támada nagy szél, a' habok csapkodának 
a' hajóra úgy, hogy az majd megtelt vízzel. Mr. 4, 37. 

tas ter , tast'ir hagyomány, parancs: példa, kép. vaján tastir 
smokovicanil vegyetek példát a' figefárul. Mr. 13, 28. — tonjejpalt 
mat tasfir'il holthates tanan'il kit harne azután más (idegen) képpel 
jelentkezék azoknak kettejének. Mr. 16, 12. 

ton vojp tast'ir azonkép. ton vojp tasfir'il at altlelan tavamé 
atinar varuhv taküjega kas'il amne takv cukta kas'il azonképen nem 
engedik őt semmit tenni a' maga atyja vagy maga anyja kedviért. 
Mr. 7, 12. 

tar gyökér, hol kes to-p'il jomim hotsan'il, isto smokovnica to-
ses tarán mose reggel arra elmenvén láták, hogy a' figefa elszáradt 
gyökeréig. Mr. 11, 20. 

taré , tari által, keresztül, ellen, kigneúuv ve/ll'udne taré me-
nichv junt'ip pupn'il, atip'il pojne tuhv tor'im naerlahne könnyebb te
vének által mennie a' tüfokán, mintsem gazdagnak bemenni az is
ten országába. Mr. 10, 25. — Én a' tar e-t és tari-\ (nare, nari) 
egynek tartom. 

t a r é t ereszt, bocsát, ríurine er'in, istobi am taretal'im nanane 
judejskij naerme akarjátok-e vájjon, hogy én eleresszem nektek a' 
zsidó királyt? Mr. 15, 9. —jestli taretaganim tan'in juj tetal, pas-
t'imtat l'onkt ha eresztem őket haza éhen, elerőtlenednek az úton. 

-Mr. 8, 3. 
ner tarelam tajtékot túrván. Mr. 9, 20. 
tartel elbocsát, megbocsát, pojr'im kas'it tau tarteles tanane 

aku pol'in har, hotih-harme vovgan'il az ünnep miatt ő elszokott bo
csátani nekik egy foglyot, a' kit kivannak. Mr. 15, 6. 

tarmel , tarmii rajt, által, keresztül, tóul kvane kval'im tar-
mii jomsanű Qalilejme onnan kikelvén által ménének Gralileán. 
Mr. 9, 30. 

tarm'il punuhv föltenni, fölvenni, apüvme v'im i katil tarmii 
pun'im tavamé laves gyereket vévén és kézzel feltevén azt monda. 
Mr. 9, 36. 

tat az, 
tat-h (ázik) túli, túlsó, i tóul men'im johtes Judejskoj kepl'itne 

Jordán palit tath palt 's onnan menvén juta a' Júdea tartományába 
a' Jordán mellékei túlsó felén. Mr. 10, 1. 

tatt ott. 
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tat , tatuJiv hozni. 
tatv hozatik. pümtat vonhuhv nan'in, i tatvan nan pojer'it i 

naer'it elpalne fognak ostorozni benneteket 'a hozattok tik a' hatal
masok és fejedelmek elé. Mr. 13, 9. 

t a v , tau ö 
tavamé és tavea őt. 
tavane neki. 
tavanelj tavnariil, taunariil tőle. 
tavatel tőle, vele. 
takv maga, takoame és takv'in magát; • 
tan ők, tanme és tanin, iantnme őket; 
tanane nekik, tananel tőlök, tanatanil vélek. 

7 1 

t e (or. da) is, nan te tik is. Mr. 12, 2 4 
t e l születik és szül. 
telne har szüleség, növevény, janiim ijejmti Soh'in telne har-

n'il jdngi női és lesz minden nőve vénynél nagyobbá. Mr. 4, 32. 
telim as teremtés, panketat telim asne humme i neme joltsa 

tinin tor'im kezdetében a' teremtésnek férjet és nőt teremte őket 
(kettejöket) az isten. Mr. 10, ö. 

telim hotol születés napja. Irot takv telim hotoletat vares ajne 
JHerodes a' maga születésének napján csinált vendégséget. Mr. 
6 ,21. 

t e l i l vagy telgel fogódzik, kétkedik, botránkozik; megütkö
zik, álmélkodik, háborog, td l'anKil telilam tustim ele menés a' be
szédbe megütközvén szomorkodva elmene. Mr. 10, 22. — hun hon 
lavi td ahne: lakven i rastkaten sar'isne, i at leiili simetatil, os agt-
kati, isto jimti tau lahan hojt'il tavane ha ki mondja e' hegynek: 
indulj 's vesd magadat a' tengerbe, 's nem kétkedik szivével, ha
nem hiszi, hogy lesz neki ö beszédei szerint. Mr. 11, 23. — ratg'in 
hontim tavamé m'ir hohó teliles i vatge hajttm pacelalsanil tavamé 
tüstént meglátván őt a' nép mind álmélkodék 's közel menvén 
hozzá, köszöntgetek őt. Mr. 9, 15. 

teliles háborog, zajog, tum lati tanane: nar telilesne i nar 
luncine ? bemenvén mond nekik: mit háborogtok és mit sirtok ? 
Mr. 5, 39. 

telilal, telgelal botránkozni, álmélkodni, telilalsü tav mosd 
megbotránkozának miatta. Mr. 6,3. — Jisus jomes tan eltdpalenant, 
i tan telilalsit i tau jitapalt joms'it pilem Jézus mene elöttök 's ők 
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álmélkodának 's ö utána ménének félvén. Mr. 10, 32. — telgelals'tt 
Soho i sujteltesariil Torimme álmélkodának mind és dicsőitek Istent. 
Mr. 2, 12. 

telit botránkoztat, boszant. ul hanelan tavamé, nar mos naiv 
telitilan ? ne tartóztassátok őt, minek boszantjátok (botránkoztat
játok) ? Mr. 14, 6. 

t e l t éget, 
teltne égető, teltne as égetés, égető áldozat, erptahv vat harme 

humle nakv'in, olt jani soh'in jurriil i teltne asníl szeretni a' feleba
rátot mint tenmagadat, az nagyobb minden áldozatnál és égető ál
dozatnál. Mr. 12, 33. 

t ip l , tepl téved. 
tipgel tévedez. toho nan te t'ipgeline at hanct'm horíriürne ati 

tor'im vame úgy tik is tévedeztek nem ismervén az Írásokat sem az. 
isten hatalmát. Mr. 12, 24. 

t i , tit ez. 
tű ezzel ,• tit mos ezért, tit mos latam nanane ezért mondom 

nektek. Mr. 11, 24. 
tit itt. ma tit tat'il, i lat vos etdales a' hely itt puszta 's az 

idő már esteledett. Mr. 6, 35. 
t i g l repül, fo pat<s Tónk vati, i tigles'it ult i nahvsan'il tavamé 

némelly esett az út mellé, 's odarepülének a' madarak 's elkapdo-
sák azt. Mr. 4, 4. 

t i t étet, 1 te, tehv, titine kasíl etetésre. 
t o , tot az, némelly, tot azok, némellyek. ton mat to nepek-hasp 

hárít unl'isit ott némelly írástudók ülnek vala. Mr. 2,6. — tot lats'it: 
tit Ilij; os tot lats'it: tit úajt amne úajt'it vojp har némellyek mon
dák : ez Illyés, de mások mondák: ez (egy) próféta, vagy próféta 
féle ember. Mr. 6, 15. — os mot harme kétes, i tonme alesin'il i sav 
mot hárít, tot vohsan'il tot jole alesaníl 's mást külde 's azt is meg-
ölék és sok mást, (kik közöl) némellyeket megvertek, másokat 
megöltek. Mr. 12, 5. — tot agniin hotel'it jipalt hotel postai páti 
azon beteges napok után a' nap fénytelenné lesz. Mr. 13, 24. 

topíl azon, az is (?) 
toup'ilf arra. hol kes topíl (tou-p'it) jorriim hotsaníl, isto smo-

kovnica toses tarán mose holnap arra elmenvén, láták, hogy a' figefa, 
elszáradt gyökeréig. Mr. 11, 20. 
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ton az. atinar tit at vares tonriil targe semmit itt nem tett 
azonkívül. Mr. 6, 5. 

t ó u l tallu, tol, bőr; tóul entep bőr őv. Mr. 1, 6. 
tOg, tag ág. hun tau togd kaslemanti i tareti lupVit, hancüan, 

isto tuj vitgin ha annak ága zsendül 's levelet ereszt, tudjátok, hogy 
a' tavasz közeledő. Mr. 11, 28. 

toné féreg, hott tan toncan at holilali i taut at harilali a' hol 
a' férgök nem vész és a' tüz nem alszik el. Mr. 9, 44. — hott tan ton
can at holi i tautan at harili. 49. 

tor, tar vászon. Mát. 27, 59. Talán a' tör. tor hálóféle szövet. 
Mr. 15, 46. $oiM, sóul. 

tor im ég, menny; időjárás; isten; világ, ta ölne tor'im e' vi
lág, hot'ih-harit erptes'it ta ölne tor'im i ohce-molme a' kik szeretik 
/aggódnak) e' világot és a' kincset. Mr. 4, 19. 

t o r g reszket 
torg'im reszketve, ne pilmam i torg'im} hanoim nar tau jota 

varktes, jejs a' nő megijedvén és félvén; tudván a' mi ő vele tör
tént, oda mene. Mr. 5, 33. 

torget reszkettet, ráz. asraj sah torgetam tavamé kvales tav-
nariü az Ördög nagyon megrázván őt kiméne belőle. Mr. 1, 26. 

torgetaht reszket, torgetahtne as reszketés, tan tarmelane jejs 
torgetahtne i pilne as ő reájok jött reszketés és félelem. Mr. 16, 8. 

torn indul, ma torríine föld-indúlás. to matjimti ma tom'ine i 
jimtat tetalit} pilne acit némelly helyen lesz föld-indúlás, éhségek 
lesznek 's zenebonák. Mr. 13, 8. 

t o v l i = tauli elég, teli. at tovli hijával van. aku as nagnane at 
tovli egy dolog hiányzik neked, egy fogyatkozásod van. Mr. 10, 21. 

t u , tuhv bemenni, hott tuvne nan kvalne, olan tau keurat a' 
hol bementek tik egy házba, legyetek abban. Mr. 6, 10. 

tune bemenő, tunem cuvt bemenésem kor. menan paulne, hoth-
har nín eltapalenant, i ton harne tunan cuvt aku ton latt hontine ne-
g'im oslenkame menjetek a faluba a' melly előttetek van, 's abba 
bemenéstekkor azonnal találtok egy odakötött szamarat. Mr. 11, 2 

tutel bemenni. naVimtal i pal'tal lel} am nagnane lavam, tav 
nanil kvane kvalen, i jotil ul tutelen tau keuretane néma és siket 
lélek, én neked parancsolom, menj ki belőle, 's azután ne menj be
léje. Mr. 9, 25. 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. X. 2 0 
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t u j és tujmah nyár. hun tau tóga kaslemanti i tareti luptítr 

hanUlan iíto tvj vatg'in mikor az ága zsendül 's levelet ereszt, tud
játok, hogy a' nyár közeledő. Mr. 13, 28. 

tuj, tujmah egy tőbeli szók, tujm a' íiy-nak származéka, a' 
mellyhez h (ah új képző járult. — Rendesen úgy veszik, hogy tuj 
nyár, és tujmah tavasz. Ezt el is fogadhatjuk. A' magyar tav nyil
ván azonos a'vogul íty-val; a' íciv-nak asz képzője pedig eléggé 
homályos még előttem. 

t u l felhő, tult felhők, toncuvt hotganil elemholes püvme jejp-
harme tult tarmílt, jani suj i va jot akkor látják az ember fiját jö 
vőt felhőkön nagy dicsőséggel és hatalommal. Mr. 13, 26. 

t u l visz, lop 
tulm; 
tulmeh és iummeh titkos, titok, rejtett. 
tul' és tol újj. Jisus éle tat'im tavamé m'irnil aku palne punsa 

tahó tula (tav tusanej Jézus elvivén öt a' nép közöl külön helyre 
betevé két ujját szájába. Mr. 7, 33. 

tunc áll, feláll; tuncen és tuncin felálló, magas. Jisus viatá. 
Petrme, Jakocme i Joanme, tatsan tuncin ah tarmílne Jézus vévé 
Pétert, Jákobot és Jánost, vivé őket egy magas hegyre. Mr. 9, 2. 

tuncp feláll, feltámadj rajta áll, megtart, vojlln tuncpi m'ir tai-
m'ilne m'ir i naerlah tarm'ilne naerlah mert feltámad nép ellen nép,, 
és ország ellen ország. Mr. 13, 8. — tan tuncpes'it ta l'ah tarmiit ők 
rajta álltak e' szón = megtartották. Mr. 9, 10. 

tuncepal áll. sal'gesit tau tarm'iletane i tuncepal'im sansi hosge-
s'ü tavamé köpdösének reája, 's térdre állván (esvén) imádák őt* 
Mr. 15, 19. 

t u s (tör.) só. E ' szó maga nem fordul elő. 
tuselaht sózódik. vojl'in sohtn har taut'il tuselahti, i sohinjw 

cokii tuselahti mert minden tűzzel sózatik 's minden áldozat sóval 
sózatik meg. Mr. 9, 49. 

t u s baj, jaj 
tust aggódni, szomorkodni, tau ménesi lates tau jota olim hart-

ne} hoth-hart tusts'it i luss'it ő elmene 's megmondá a' véle levőknek, 
a' kik szomorkodnak és sírnak vala. Mr. 16, 10. 

tus , tunc áll 
tust állat, lan manane tit, tustov hurum seii} nagnane aku jó ne -

künk itt, állassunk három színt, neked egyet stb. Mr. 9, 5. 
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tur torok; sujin tur hangos torok, felszó. Jisus ojg'imat suj'in 
tur'il tarefesta lelme Jézus kiáltván felszóval kibocsátá lelkét. Mr. 
15, 37. 

t u t e l , tutelahv, 1. tu, tuhv bemenni, jot'il ul tutelen taiCkeure-
tane azután ne menj be ő beléje. Mr. 9, 25. — tan keurariilne tute-
lam hart beléjök bement dolgok Mr. 4, 19. 

t u p i l Tobol folyó; tup'il u§ Tobol városa, Tobolszk. tup'il jol-
pal u§ Tobolszk alvárosa. 

t u m e l t a i (?) márt. aku kitkujplovnil tumeltar'im har katd am 
jortim pat-anane egy a' tizenkettő közöl, bemártó a' kezét én ve
lem a' tálba. Mr. 14, 20. 

t u m m e h (=• tulmeh) titkos, titok, rejtett, vojlin atinar tum-
méhf istobi tav at pates nonhal' mert nincs titok, hogy az nyilvá
nossá ne legyen. Mr. 4, 22. 

D. 
dalé sőt (or.) Mr. 13, 19. 
derlaj bátorodjál (or.) Mr. 10, 49. 

p. 
p a k s álmélkodik, csudálkozik, elragadtatik, pus atim pak-

ses tan hanctane acetane az egész nép el vala ragadva tanítása ál
tal. Mr. 11, 18. 

pahs v. paks u. a. pahses'it tau hanctanane csudálkozának ő 
tanításán. Mr. 1, 22. 

p a g e r fetreng, 
pagerál u. a. tau pates ma tarm'ilne i pagerales ner taretam ö 

esek a' földre és fetrenge tajtékot túrván. Mr. 9, 20. 
pagert gördít. 
p a l oldal, fél j vidék = kepei. — multesanil ton palme soho 

bejárak mind a' vidéket, Mr. 6, 55. 
judej pal júdeai tartomány, johteles'ü tau pohne judej pal jan-

tetatU kimene hozzá a' júdeai tartomány mindenestül. Mr. 1, 5. 
Azért 

20* 
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yál ma nyilt hely, nyilvános hely. puntlesanil agmiriit pal 
matne teddegelék (rakosgaták) a' betegeket nyilt helyekre. Mr. 6, 7. 

kat-pal fél kéz. Jisus kat paletanil tavamé v'im kvalt'istd tava
mé Jézus félkezénél megfogván őt fölkelté. Mr. 9, 27. 

falt nál. necuv nan nan paltan? hány kenyér (van) nálatok ? 
Mát. 15, 34. 

pala felé ; et pala estve felé. 
pali fel, el. pali punuhv 1) nyilvánítani, meggyónni, vatmes 

torim naerlah; pali punan nan krekan elközelített isten országa, 
gyónjátok meg bűneiteket. Mr. 1, 15. 

2) szélesíteni, pali punganel tank sumehanel i kvaltianel tank 
masne har kepletme szélesítik törvénytartó kötőjöket és kikeltik 
ruhájik széleit. Mát. 23, 5. 

palimt, palimtahv nyilvánít, hirdet, nafil arine tan tanane at 
altes, tóul kümin palimtes'it a' mennyivel többet ő nekik eltiltá, an
nál inkább hirdetek. Mr. 7, 36, — tau menés i pümtes latuhv sujriis 
i palimtahv tajejmtelam harme ő elmene és kezde hangosan szólni 
és hirdetni a' történtet. Mr. 1, 45. 

p a n k fej, fejedelem, fejezet; kezdet, elölpank, mot'it pank, 
hurm'it pank stb. első fejezet, másod fejezet, harmad fejezet stb. 
panketat telim asne, humme i neme joltsa tinin torim kezdetében a' 
teremtésnek férfit és nőt teremte őket isten. Mr. 10, 6. 

hotil pank nap fejében, napszám, latkatem met huret jot tele-
tahv tanane hotel pankne denariel ketsan tanme tok vinogradnike-
tane megegyezvén a' béresekkel, fizetni nekik nap fejében (nap
számba) egy-egy dénárral, elküldé őket a' maga szőlejébe. Mát. 
20, 2. 

p a c e köszöntés, csók. 
pacel, pacelahv köszönteni, pi/mts'it pacelahv tavamé: pace 

ólén! kezdek köszönteni őt: üdvözz légy! Mr. 15, 18. 
pacelal üdvözöl, köszöntget, vatge hajt'im pacelalsanil tavamé 

közel menvén (hozzá), üdvözlék őtet. Mr. 9, 15. 
p a s sor, rend. 
olh pas külön sor. uts'it olh pasi sat cuv'il i atp'in cuv'il ülének 

külön sorokba százával és ötvenével. Mr. 6, 40. 
p a s erő 
paítal gyenge, fogyatkozó. 
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past'im elégtelen, os tanuhlane acit pasVinxit ols'it de a' tanúsá
gok elégtelenek valának. Mr. 14, 56. 

past'imt fogyatkozni, erőtelenedni. jestli taretaganim taan juj 
tetal, past'imtat Ibnkt ha elbocsátom őket liaza étlen, elfogyatkoznak 
az úton. Mr. 8, 3. 

par i fü, sás, páré, paréj ? vojl'in ma taku jink'imne telita elolt 
pari mert a' föld magátul terem elsőben sást, füvet. Mr. 4, 28. 

A' kéziratban a' 4, 28. írása lehető homályos, de a' pari és 
pank segítségével világossá lehet tenni, a' mint a' szövegben lát
ható, kivéve a' jink'imne szót, a' melly nélkül is teljes értelmet ka
punk. A' versnek első fele: vojVin ma takv elolt telita pari mert a' 
föld maga termi előbb a' füvet, sást. Vajjon igazán pari áll-e ott 
és nem nari, vagy nari f A' pari mellett az éjszaki pori szól, lásd 
a' Teremtés mondájában a XXVIII . szakaszt: „ Uosmel dlslene 
kuni, — urte pori teli, manitita\ saua nuji, setep voari} uosmei sa-
gita" a' vész-hálóval halászó ember, — az erdőbe paréj nő, azt sza
kítja, haját lenyúzza, fonalat csinál, vészhálóvá szövi (fonja). Itt 
tehát pori növevény, a' mellynek hajábul fonalat lehet készíteni, 
mint a' lenbül. Azt a' fori, -pari szót a' tharé szóval azonosítom, jól
lehet sásra fordítom, mert a' gabona füvét sásnak nevezi a' ma
gyar. — A' versnek másik fele bizonyosan ez : jot'in pankd, i sam 
pank keurt azután (terem) fejet és szemet a' fejben. 

A' pari, pori-t az éjszaki nyelvbül vett más példák is fel
világosítják. 

urn telem ur lopta kalil joamnem kait, 
vuarn telem vuor pori kalil joamnem kait. 

(a' hegyen, erdőn, termett erdei levél haláláig, hervadásáig 
járásom közben; erdőn termett erdei paréj hervadásáig járásom 
közben. Vogul föld és nép ^09. lapján. III.) 

sangung alp kosa tuj kaltit, 
vuarn telem vuar luoptá kalil koltit, 
urn telem ur pori kalil koltit. 

(a' meleg való hosszú nyarat töltik, az erdőn termett erdei 
levél hervadásáig töltik (költik el), az erdőn termett erdei paréj 
hervadásáig töltik. U. o. 215. lapj. II.) 

urn telem ur pori kalil joamilem, 
vuarn telem vuarn pori kalil joamilem. 
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(az erdőn termett erdei paréj hervadásáig járom, az erdőn 
termett erdei paréj hervadásáig járom. U. o. 226. lapj. IV.) 

p a t ösvény; l'onh} Ibrik út. Talptan l'orih pojr'ihsne, varán pat'it 
tavane készítsetek utat az úrnak, csináljatok Ösvényeket neki. Mr. 
1,3. — Tal'ptan l'orih pojrehsne, varán Tonh tavane. Mát. 3, 3. 

pat-ane tál. huram, istob'i nag misen amnane ai\ pat-ane tar
miit Joan pernepune panJcme akarom, hogy te adj nekem most tálon 
keresztelő Jánosnak a' fejét. Mr. 6, 25. 

p a t esik. 
patil eseget, rohan. luT Vilit, hun usariil tavamé, pat'iles'it tau 

ehpalt a' rossz lelkek, midőn meglátták őt, rohan ának eleibe. Mr. 
3, 11. 

pattuhv ejteni, pant'im (?) pattuhv elfojtani, hot'ih-harit erpte-
sit ta ölne torira, pant'im pattigariil l'ahme a' kik szeretik a' világot. 
elfojtják a' szót. Mr. 4. 19. 

pál' fül, pali két fül. hon onci pali hontlahv, takv hontle a' ki
nek van két füle, hallani, az hallgasson. Mr. 4, 23. 

p á l e (?) sah pala napfény hősége, sah pala úuvne tajv'is a' 
napfény hőségének nagysága által megemésztetett. Mr. 4, 6. 

palin szabad, nyilvánvaló, lates ta mos palin beszélle arrul 
nyilván. Mr. 9, 32. 

Jegyzet. Talán pal nyilvánvalóság, nyiltság, sah pala szabad 
fény, nyilt fény, mintegy fény nyíltsága; a' pcil-bvii, n raggal lenne 
palen szabadon, nyíltan, 's n képzővel (éjsz. ng) 

palen, palin éjsz. paleng szabad. 
p á n t fed, pant'im patti fedve ejt, elfojt, tan keuran'ilne tute-

lam hart pant'im pattigariil l'ahme a' beléjök bemenők (dolgok) meg
fojtják az igét (zaglusajut slovo). Mr. 4, 19. 

pel is 
toupel azaz, tov-pel, tov-p'il arra. hol kes toup'il jomim hotsariil 

iHo reggel arra elmenvén látták, hogy. Mr. 11, 20. 
pel t , pelt és piti változtat, peltam ior'im l'ahme nank tastir'il 

elváltoztatván isten szavát a' ti rendeléstökkel. Mr. 7, 13. 
pitltaht változik, pitltahtes tan elariil palt elváltozott ő előt-

tök. Mr. 9, 2. 
pese í , pesetahv fejteni, oldani, hoth-har palt am at hojam 

pesetahv úur tau polhes'itnil a kinél én nem vagyok méltó eloldani 
sarujinak szíjját. Mr. 1, 7. 
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per ferde, rossz 
per as kisértet, urhatan i hosgan, istobi ojtahtuhv nanane per 

<nsn'il őrködjetek és imádkozzatok, hogy kerüljétek a' kísértetet. 
Mr. 14, 38. 

perit kisért, 
peritankv kisértetik, urhatan, istobi honé nan ul peritankvan 

őrködjetek, hogy senki által kisértetbe ne vitessetek. Mr. 13, 5. 
pergetal kisértget. nar pergetalilan amm? miért kisértgettek 

engem? Mr. 12, 15. 
p i j s k t a l i t i . . . . tan hontim tavamé sar'is mant jomita-

nat, numses'it, isto p'ijektahti, i cisgemes'it ök látván öt a' tengeren 
jártában, gondolák, hogy tünemény; 'a felkiáltanak. Mr. 6, 49. — 
Wiedemann a' szó jegyzetében piktahti-t í r t : de a' Sjögrén másola
tában p'ijektahti áll. Mát. 14, 26-ban így olvassuk: tit piktove ez 
tünemény, oroszul: prizrak. Látjuk, hogy a! piktove és p'ijektahti, 
vagy p'iktahti alakok pikt, pijekt igének alakjai, mellyek tűnik, 
elö-, feltűnik jelentéssel járnak. A' régi magyar biblia fordításban 
tiindérlet-néb. van mondva; az újabban (Mát. 14, 26.) elmúlandó ál
lat, meg (Mr. 6, 49,) elmúlandó látás. 

pi l és p'il fél 
p'ilne as félelmes dolog, zenebona. Mr. 13, 8. 
p'ilep félő, ijedő, pilp'it félők, ijedők. sito nan toho p'ilpit miért 

tti ollyan ijedők? Mr. 4, 40. 
piltip félelem, pilmes'it jani pilt'ip'il félének nagy félelemmel. 

:Mr. 4, 41. 
pic böjt. Joan hanctaht'ipit oss'it ifarisejskoj picit János ta

nítványai a' farizeusi böjtöket is tartják vala. Mr. 2, 18. 
picin bőjtös, jámbor,kegyes, istenfélő. Irot p'iles Joanml,haú-

-cim iHo tau hum éar ip'icin Heródes féle Janóstul, tudván, hogy ő 
igazságos és istenfélő ember. Mr. 6, 20. 

pis fél, szer; satpisel százszor, száz annyi. Mát. 19, 29. 
aku pis olp örökké v&ló.joreli tau aku pis olp sütne méltó az 

-örökké való Ítéletre. Mr. 3, 29. 
pi t befed, beárnyékol 
p'itv beárnyékoltatik. n'igles iul i p'ito'isit tan látszott felhő 'a 

sbeárnyékoltattak ők. Mr. 9, 7. 
p i m e l ? elszörnyed, i pimlesit siho, toho isto kitüesit mot'in 
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mofinme^ latzm: nar tit ? elszörnyedének mindnyájan, úgy hogy 
egyik a' másikat kérdezte, mondván: mi ez ? Mr. 1, 27. 

poj gazdag, sak va tuhv poj'itne tor'im naerlahne nagyon erős 
(nehéz) gazdagoknak bemenni isten országába. Mr. 10, 23. 

pojt bet-egl 
pojtep, pojttp beteg, eleró'tlenedett. nar kigne? mant'im la-

vuhv pojt'ip harne: taretahtat nagnane krek'it $ amne lavuhv mi köny-
nyebb? vájjon mondani a' betegnek: megbocsáttatnak neked a* 
bűneid ? vagy mondani . . . Mr. 2, 9. 

pokajan i je (or.) megtérés, pokajanija megtérésnek, perne 
punne asa pokajanija latuhv prédikálni a' megtérés keresztségét. 
Mr. 1, 4. 

poh oldal, pohne hoz; pohem, -en} -a oldalom, -od, -a, pohemne 
hozzám, pohane hozzája; 

poht nál, pohtem, -en, -a nálam, -ad, -a. pohti mellett el. erke-
lesariil pohti jómat aku materme kirineania Simona kényszeríték 
mellettök elmentében egy valakit, a' Kireneabeli Simont. Mr. 15,21. 

p o l e h s saru, polhes'it saruk, at hojam pesetahv nur taxi pol-
hes'itriil nem vagyok méltó leoldani sarujinak bó'rtalpát. Mr. 1, 7. 

ponet szorít, laves istobi tan kaí'il tasne ole visnuv kerepr 

in'irriil, istobi at pom'esanzl tavamé meghagyá, hogy számára késa 
legyen egy kisebb hajó, a' nép miatt, hogy őt ne szorítsák. Mr. 3,9. 

-pariid szorongat, nag vojVin, humle m'ir poriitlgariil nag'in te-
látod, hogyan szorongat téged a' nép. Mr. 5, 31. 

pons végez, érik. hun ponsi urleh mikor érik a* gyümölcs* 
Mr. 4, 29. 

pos, pas fény, pos'in fényes, tau masne haran varkatszt pos'i-
nag ruháji lettek fényessé. Mr. 9, 3. 

postai fénytelen, tot agmin hotelít jipalt hotel postai páti % 
jonh'ip at migta takv posetame azon beteges napok után a'nap fény
telenné lesz, 's a' hold nem adja a' maga fényét. Mr. 13, 21. 

poa 1) jel, 2) idö. smokvit ahtne pos a' figeszedés ideje. Mr* 
11, 13. 

posem hajó hátulja, tau kujes pos'tmt asma tarmiit ö fekszik 
vala a' hajó hátuljában fó'-alon. Mr. 4, 38. 

(pos hajt, pos'im hajtó, a' hajó kormánya, hátulja ,• az orosz. 
korma-t a' fordító a' pos'im szóval fejezi ki.) 
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p o s t l a h v törleni, rontani; rövidíteni, hun bi pojr'ihs at post-
lesan ton hotelit, tott at jaltni b'i atine tohim ka az úr nem rövidí
tette (volna) azon napokat, akkor nem menekülne egy szülött sem. 
Mr. 13, 20. 

port por? (mvatjajt = ív, íj, majt máj) tehát porti ratuhw 
porrá törni, széttörni? kétes tanpohane 7not husme} i ion harne ka-
v'il porti vohsan'il panka külde hozzájok más szolgát; 's annak kő
vel betörték a' fejét. Mr. 12, 4. — porti jovt'im térimmé sosistd fau 
panka tarmilne széttörvén az edényt kiönté az ő fejére. Mr. 14, 3. 

p o v e r ? major? hotal'tau at johtelespoveme li, usitne li,poj-
litne li a' hová ő csak jött, akár majorba, akár városokba, akár 
falukba. Mr. 6, 56. 

(or. jpovertka félre való út ?) 
pun, punuhv tenni. 
punktahv tevődni, tétetni, periül punkti megkereszteltetik^ 

pern'il punktes Joannil Jordánt megkeresztelkedett Janóstul a' Jor
dánban. Mr. 1, 9. 

puntel teddegél. sipitam tanme blagoslovlajtlesan tanme^ tan 
tarmelane kata punfiam ölbe vévén őket megáldá őket, reájok ted-
degélvén kezét. Mr. 10, 16. 

pus ép, egész, pus a fim egész nép. Mr. 11, 18. 
pus, puns nyit, pali pus felnyit, hval lep pali pussariil, hott 

tav öles a' ház tetejét felnyiták, a' hol ő vala. Mr. 2, 4. 
pusht nyílik, i sunspam aulne l'ilijes i laves tavane: effata, tit 

ton: pushten és feltekintvén az égre fohászkodék és monda neki i 
effata, ez az: nyilj ál. Mr. 7, 34. 

pur vendégség, lakadalom 
pur-muj lakadalmi vendég, vendég, tájat amne ati pur mujt 

picelahv, hun vaps tan jotanil szabad-e avagy nem lakadalmi ven
dégeknek böjtölni, ha a' vőlegény vélek van. Mr. 2, 19. 

put fazék, mot sau pes asitne puv'ihtat, tit ton: lovtat an'ity 

kuvs'init} pufit i unip'iv'it más sok régi dologhoz ragaszkodnak, ez 
az : mossák a' tálakat, korsókat, fazekokat és padokat. Mr. 7, 4. 

cam-put gyertyatartó, ton kasil tatát cam, istobi uttuhv tava
mé cam-pntetat azért hoznak gyertyát, hogy tegyék azt a' gyertya
tartóra, mécsre. Mr. 4, 21. 
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puP; junt'ip pup tükofa. kignenuv verbTudne taré menuhvjun-
t'ip pupriil könnyebb tevének által mennie a' tű-fokon. Mr. 10, 25. 

puv , puvuhv fogni 
puvihtf puvehi és puvkt tart, megfog, mot sau asitne puv'ihtat 

sok régi dolgot tartanak. Mr. 7, 4. — vojlin farisejit at tet kat Lout-
tal, puvihtam pes tast'irne mert a' farizeusok nem esznek kez(ök) 
mosdatlan (levén), ragaszkodván a' régi szokáshoz. Mr. 7, 3. — 
t/mim johtes'it genesareckoj mane i vatane puvehtes'it általmenvén 
jutának a' genezareti földre 's a' partnak tártának. Mr. 6, 53. 

p u v t m kicsap, kiváj, hun nankv sam'in kujtitá nagen, puvt-
mal'in (puvtalaliní) tavamé ha te szemed kisért téged, szakítsd ki 
azt. Mr. 9, 47. — Nem tudom, puvtm-e a' tö, vagy yuvtal, a' melly-
hez járult a' tárgyi rag. 

p u v e s por. parketan puv'is nank lajlenanü, tan tarnülanilne 
tonuhlane mos rázzátok le a' port lábaitokrul, a' reájuk való tanú
ság miatt. Mr. 6; 11. 

plotnih (or.) ács. Mr. 6, 3. 
prigovor (or.) itélet. Mr. 15, 1. 
prokazennij (or.) bélpoklos. Mr. 14, 3. 

* 
B. 

bi mint az oroszban úgy áll Mr. 13, 20-ban: hun b'i pojr'ihs 
at postlesan ton hoteltt = jestli b'i gospod ne sokratil oníh dnej. 

bje l i l s c ik (or.) fejérítö, ruhafestő. Mr. 9, 3. 
b a g r a n i c a (or.) bársony. Mr. 15, 17. 

Y. 
v a erő, hatalom, vat erők, hatalmak, aul vat noumtat az ég 

hatalmai megrendülnek. Mr. 13, 25. 
vatet az erő. 
vam, van (vaan Mr. 10, 38. meg vag'in Mr. 12,20.), vatá erőm 

vStb. to mat'ir'it tit tusp harünil acelme at vagan'il, humle vam viga-
m'il tonm naerlahme johtim vatetat némellyek az itt állók közül nem 
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látják meg a' halált, míg látva (nem) látják az isten országát jővén 
hatalmában. Mr. 9, 1. 

v a (vag), vam látok, van látsz, vag lát stb. mater van ? vam 
el'imholesme mit látsz ? látok embert. Mr. 8, 23. 24. 

vam látva, látott; vam vaganil tor'im naerlahme látva látják 
az isten országát. Mr. 9, 1. 

vaganil látják azt. vaganil asraj onc'im harme látják az ördög
lelte embert. Mr. 5, 15. 

v a h n i t gúnyol, szid. tav jota pernane vonh'im kari vahnitesi 
tau targe az ő vele keresztre szögzett kettő szidalmazá őtet (ő el
lene). Mr. 15, 32. 

v a n c a h t pihen, nyugszik, menan nan aku nank nahke mane 
i vancahtan morcé menjetek ti egymagatok magános helyre 's pi
henjetek egy keveset. Mr. 6, 31. 

v a n í e m l vezet, vantemlesanil oslenkame Jisus elpalne veze
ték a' szamarat Jézus elé. Mr. 11,7. 

var , varuhv tenni, csinálni. 
varht tevődik, csinálódik. tau masne haran varkatsit posinag 

i sak sajfinag jormant tujt ő ruháji csinálódtak (lettek) fényessé 
•és nagyon fejérré mint hó. Mr. 9, 3. 

varel csinálgat. tan nute varles'it oj magokban tanakodának. 
Mr. 11, 31. 

vártul (varktul?) csinálmány, alkotmány. sunsal'in; nevojp 
kac'it i nevojp vártul! nézd, millyen kövek 's millyen alkotmány! 
Mr. 13, 1. 

v a r é t , varetahv versengeni, vetekedni, fa Hz éjit pümtes'it va
retahv tau jota i vovuhv tavanil aulnil pos a' farizeusok kezdenek 
vele versengeni és kivánni tőle mennyből való jelt. Mr. 8. 11. — 
tnar mos varetine tan jorfilan í miért versengtek ő velők ? Mr. 9,16. 

varetap versengő, hont'im sau afim tan katanil palt *.) i nepe-
k'in'it varetap'it tan jotan'il találván sok embert kezöknél (nálok) és 
írástudókat, versengőket ő velők. Mr. 9, 14. 

varetane versengés, vetekedés, hontlam tan varetanariil, vat'ge 
iomes hallgatván veteködésöket, közel méné hozzá. Mr. 12, 18. 

jole varét elvitat, tagad, jole varetesta sohen har elpalt elta-

*; tan katanil palt kezöknél, nálok, feltetszik, mert a' magyar efféle szó
lással teljesen megegyezik. Az oroszban : okoló nih (nich) = körülöttök. 



316 KONDAI VOGUL 

gadá minden nép előtt. Mát. 2Q, 10. — jole varetestá úultem eltaga
dd esküvéssel. Mát. 26, 72. 

varetaht veteködik. tan suj at vars'it, ton mos isto lonht úute 
varetahs'ü, hon janiúuv ők szót nem tőnek, mert az úton magok 
közt veteködének, ki nagyobb. Mr. 9, 34. 

v a t szél, part; nál, közel. — tem ~har öles nile sot'ir vati az 
evett ember vala négy ezer közel. Mr. 8, 9. — Petr unles hucitjot, 
isiltahtes taut vatat Péter ül vala a' szolgákkal, melegedik a' tűz
nél. Mr. 14, 54. 

v a t m , vatem közelít. 
vatmam közelítő, közelítve, hlogoslovitlam vatmam naerlah}. 

man jegriil Davidriil áldott a' Dávid atyánk nevében közelítő or
szág. Mr. 11, 10. 

v a p s vő, vőlegény, tájat amne ati pur-mvjt picelahv, hun 
vaps tan jotanil f szabad-e vagy sem böjtölni, azaz bőjtölhetnek-e 
a' lakadalmi vendégek, mikor a' vőlegény ő vélek. Mr. 2, 19. 

veá arcz, orcza. at susg'in ati nevojp vésne nem nézesz semmi 
arczra = személyre. Mr. 12, 14. *) 

v e r ifjú. ratg'in tot ver humjega ctsgemes nogr'is azonnal an
nak az ifjú embernek atyja erősen kiálta. Mr. 9, 24. —jomes tau 
jitepalt verhum soulil mastaht'im jőve utána egy ifjú, gyolcsba öl
tözve. Mr. 14, 81. 

*) A1 görög szöveget: ob yáp pXÉTret; £Íf rpóciuTrov áv9pü)7i(DV az orosz fordí
tás így adja : jíbo ne vzirajes ni na kokoje lice (senkinek arczára) ; a' régi magyar 
fordítás meg így : inert nem nézz {nézesz) embereknek orczájára; ellemben Károlyi 
így : mert embereknek személyekre nem nézsz. 

Tehát még Károlyi a' személy szót nem mindenkor abban az értelemben 
veszi, hogy ember, hanem hogy alak, kép, arcz. 'S ez az első, eredeti jelentése. 
Azért a ' r ég i biblia fordítás Mát. 16, 3. így szól: mennynek személyét tudjátok 
megválasztanotok, mit Károlyi imígy ád : az égnek ábrázatja között választást 
tudtok tenni. »Ezek nyomán — helyesen mondja a1 Nagy Szótár — a' személy 
eredeti jelentése a' szemről nevezett ábrázat, kép, alak, mintegy a' szem tája,-
környéke.« Azonban igen helytelenül ragasztja hozzá : »De nevezetesebb a' 
*?$»£) v- 7Í2D szó» mslly simulacrum, imago. ,Origó vocis ignoratur1 mondja 
Eiehhorn.* A' Nagy Szótár pedig a 'héber szémel-t bizonyosan azért hozza ide, 
hogy a' magyar olvasó megtudja, a' mit Eichhorn nem tud, t. i. hogy az egy a'" 
magyar személy szóval. — Az illyenekkel tévedésbe ejtjük a1 héberül nem tudó, 
de a' szó-drincselést szerető magyar olvasót. Mert hát miért ne hozzuk fel Se-
mele-t Bacchus anyját is, holott ennek neve »a' szabad életű nőre, kéjleányra* 
is emlékeztetné, k i »személyek után jár.« 

\ 
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v e l m o z e t nagy urak (or.). Mr. 6, 21. 
VÍ, vihv venni, vinni, megragadni, sohín kes, hun viglitd ta

vamé (asraj) mindenkor, ha megragadja őt az ördög. Mr. 9, 18. 
viglov vétetik, víglov'is tau satne, no ati hothar at kuTt'ijrfes 

apüv elvétetett ő (nőül) a hét által, de senki sem hagyott fiat. Mr. 
12, 22. 

v i h l a p hebegő, nehezen szóló, tatv'is tau pohane pattal i v'ili-
lap har vitetek ő hozzá siket és nehezen szóló ember. Mr. 7, .32. 

(vihli hebeg) 
v i n o g r a d a r (or.) szőlő-munkás. Mr. 12, 1. 2. 
v in i t l , vinitlahv*) vádolni (or. vinit vádolni), at er'in jalt'ij)-

fit'd tavamé suhote hotolt, istob'i vinitlahv tavamé vájjon nem gyó
gyítja e őt szombat napon, hogy vádolni (vádolhassák) őt. Mr. 3,2. 
— arkípit vinitlesan'il tavamé a' főpapok vádolák öt. Mr. 15, 3. 

vinovat bün, vétek. 
vinovat as vád. nag atinar pari at latanf vojVin necuv sau 

nag pank'inne vinovat as te semmit ellene nem szólsz ? látod meny
nyi sok te fejedre a' vád. Mr. 15, 4. 

v i n c t tehát, íme. os tan mk mos jpakses'ü i úute hasít: os 
honé vinct tajijaltuhv? de ők felette nagyon csudálkozának, 's ma
gokban mondák: de kinek tehát, lehet idvezülni. Mr. 10, 26. — 
Pilat laves tanane: vinct nes'ir VuX tau vares $ Pilátus monda nekik: 
tehát miféle rosszat tett ő ? Mr. 15, 14. Lásd e' szorul a' mor'im 
alatti jegyzetet. 

*) Az orosz viná ok, eredet, vétek, ebbül vinit* okolni, vétkelleni, vádolni; 
vinitel vádoló. A' vogul nyelv a' vinit = vád, szóhoz az l képzőt ragasztván így : 
vinitl, vádol igét képez, tehát vinitlem vádolok 's vinitlilem vádolom; vinitlesem 
vádoltam valakit, vinitleslem vádoltam azt. Úgy látszik nekem, hogy a' bűn szó 
talán a' viná-Y&l áll kapcsolatban, 's hogy az eredeti magyar bat szó jelentett 
bűnt. E1 szót a' forbatlani P P . (Nagy-Szebeni kiadás 1767.) = pensare, com-
pensare, retaliare, retribuere, szóbul ismerem ki, melly ösz-szó a1 for és £>aí-bul. 
For sC vogulban pari — vissza ; valamint a1 finn pera' magyarban far : úgy a1 

vogulban pari magyarban for, melly gyök a1 for-og, for-d-úl stb. szókban meg
van. A' finnben pyörtl, az észben por a' mi forog, forgó. A' öaí-nak megfelelője 
az észt patto bün, patust pbrma bünbül kifordulni, megtérni. A1 bat névszóbul 
lett hatol, batl = vádol, vétkei, forbatol vissza adja a' vádat, vétket, azaz helyre
hozza. Ebbül van a' régi biblia nyelvben a' forbatlat retributio, »legyen teneked 
megforbatlat.* Luk. 14, 12. a' mit Károlyi így fordít: »illyen módon a1 jótéte
mény megfizettessék.« 
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v i s kicsiny. 
jejv-vis fa kicsinye, fiókja = ág (nir vessző), os to haritjeht-

les'it jejv-visriil nir'it i rasts'it Vonh tarmelne némellyek vagdalának 
az ágakrul vesszőket 's hányák az útra. Mr. 11, 8. 

vihie mont kis kor, mint latne annyi, td as soho visne mont'il 
am urhl'im ezt mind kiskoromtul fogva tartottam. Mr. 10, 20. 

visn'il mont'il kis kortul fogva, humle kocát tit tavane jimtes t 
tau laves: visn'il mont'il miolta lett az neki ? ő felele: kis korá
iul fogva. 

VOJ, rou, vov tud, lát, nevez, hív. tont tdkv Dávid poirihsag 
vojtd tavamé azért maga Dávid urának nevezi Őt. Mr. 11, 37. — 
aku materit titme holtm lats'it: an Ilijame vovitd némellyek azt-
hallván mondák: most Illyést híjjá. Mr. 15, 35. 

VOJ vaj, olaj. lavtsariil voj'il sau agmiriitme megkenének olaj
jal sok beteget. Mr. 6, 13. 

VOJ, (vaf) erő 
vojp erejű, ne-vojp millyen, ton-vojp ollyan. tonvojp tast'ir'it 

at altlelan tavamé atinar varuhv takv jegd kas'il azonkép ollyan pél
dával nem engedik őt semmit is tenni atyja kedveért. Mr. 7, 12. 

VOh üt, vág. 
voht csap. nerites jani vot, hump'it vohtesit kerep ali támada 

nagy szél, a' habok csaptak a' hajóra. Mr. 4, 37. — soh'in hotol i 
fej homilit i ah'ü keurí cisg'is i vohtes kav'it ali sok nap és éj kiabált 
a' sírokban és hegyekben ' i vágta magát kövekre. Az orosz: bűéi 
o kamni; Károlyi: magát metélvén éles kövekkel. 

VOncen azonnal, voncin tafihtes tav mosd Tah'il azonnal elvi
tett felőle a' hír. Mr. 1, 28. 

VOS (or. us) már. lat vo8 etelales az idő már elesteledett. Mr. 
6, 35. 

vos jivolt utoljára, oncim nahke aku erptane piivme voíjivolt i 
tavea ketestd ton pohan'ilne vallván még egy szeretett fiat utoljára 
azt is elküldé hozzájok. Mr. 12, 6. 

vort hajlat (az éjszaki vagy szoszvai nyelvben). 
vortp neki fordul, rohan, pishemeset votet i vo>tpeset ton kvalne 

fújni kezdtek a' szelek 's neki fordultak a' házra. Mát. 7, 27. 
vortpaht elfordul. Mát. 10, 33. 
VOtep, votp özvegy, tip'it vot'ip kval'it elköltők az özvegyek 

házait. Mr. 12, 40. 
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VOV, vovuhv híni, nevezni, kérni, aú Ilijame vovita most Ilyest 
híjjá. Mr. 15, 35. — pojr'im kasil tau tarteles tanane aku pol'in hart 

hotíh-harme vovganil az ünnep alkalmával ő elszokott neki bocsá
tani egy foglyot, a' kit kérnek. Mr. 15, 6. — kas nar nag amnanil 
vovelen akármit te tőlem kérsz. Mr. 6, 23. 

Vili, ul ne. vul al'in ne ölj. IX. Szótár 205. lap. 

M. 
m a a , ma, mag föld, hely, ország, am kval'im ton lavekte mo-

litne kvali, os nan tavamé var'islan ölne magi horohs'itne én házam 
az neveztessék imádságháznak, de tik azt a' latrok lakó házává 
tettétek. Mr. 11,17. — nultes tavane: kas nar nag amnanil vovelen, 
mig'im nagnane, i urne magemnil pala mose esküvék neki: akármit 
te tőlem kérsz, magadom neked, még országomnak feléig is. Mr. 
6, 23. Tehát 

ölne ma lakás 
urne ma ország. 
mag-jat hely közepe, közép, kvalen mag jatne kelj, állj kö

zépre. Mr. 3, 3. 
m a g i n t mevet, nevet. 
magintam nevetve, ark'ip'it i nep'ik'in'ű magintam lats'it motm 

moi'inne a' főpapok és írástudók nevetve mondák egyik a' másiknak^ 
Mr. 15, 31. 

manit , man'itahv szakítani, szegni, tav hanctahVipan pümtset 
mariitahv tep-pankit ő tanítványai kezdenek szakítani gabona-főket. 
Mr. 2, 23. — vim sat nan i esgim torimme manitesta vévén a' hét 
kenyeret és esdvén az istennek, megszegé. Mr. 8, 6. 

manital szaggat, manitalsan segir'it i ratiles okevit elszaggatá 
a' lánczokat és eltördelé a' béklyókat. Mr. 5, 4. 

maríimt szakaszt, pali man'imt fel, megszakaszt, arkzp pali 
man'imtesan takv masnan a' főpap megszakasztá maga ruhájit. Mr. 
14, 63. 

manói vogul, manci at'im vogul nép; Tupil us kitpalt olp* 
manci at'im & Tobolszk város kétfelől lakó vogul nép. 

mant 
jor-mant miképen. 
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ma-mant hely szerint, at laves, istob'i tates mat holes tor'in 
kval mant Jcvan pal materme nem engedé, hogy valaki az egyhá
zon által külső (nem odatartozó) dolgot vigyen. Mr. 11, 16. — ton-
cuvt laves tananeuttuhv soho mat mant} ma pum tarmiit akkor meg-
hagyá nekik ültetni mind helyek szerint (sorban) a' föld füvén. Mr. 
6, 89. — Hont'in mant a' Konda mellett. 

mant'im vájjon, os mant'im havin sim nan keurant de vájjon 
kövesült szív van-e ti bennetek? Mr. 8, 17. 

mas l i cno j (or.), maslicnoj ah olajfák hegye. Mr. 13, 3. 
m a r é idő. an ta marat ím ez időben, ím most. — noultáldes 

maré) i vatmes tor'im naerlah elkövetkezett az idő, s közelített isten 
országa. Mr. 1, 15. 

marin idős 
marinis nagyon, humle mos marinis hotol mules 's midőn már 

nagyon elmúlt a' nap. Mr. 35. 
marem szűk. 
maremag szűken, tau jitapalt jomeses sau atim í maremag 

öles tavane ő utána méné sok nép és szűknek vala neki. Mr. 5, 24. 
mat mi 
aku mat ne egy valami nő. Mr. 5, 25. 
6o^o mat minden, ahtkatsit soho mat arkipit i panlcit gyüle-

kezének minden főpapok és fejedelmek. Mr. 14, 53. 
mater melly és mi. kitepesta tavamé: mater van $ kérdé őt: 

mit látsz ? Mr. 8, 23. 
mat ; mot más. mai harit jaltiptales másokat megmentett. Mr. 

15, 31. 
mat 
matp nyugat, hotel pakepap i matp nap-kelet é3 nyugat. 
matant elnyugszik, et pala, hun hotol matantes estve felé, mi-

<dőn a' nap elnyugodott. Mr. 1, 32. 
m e h (or.) tömlő, zsák. Mr. 2, 22. 
m e t bér, met har béres. kidUptam tankv jeg Zevedejme hape-

tat met haran jot, menesag tau jort'ilat elhagyván atyjokat Zebe~ 
deust a' hajóban a' béreseivel, elmenének (ketten) ő vele. Mr. 1, 20. 

mi, mihv adni 
rnigl, miglahv adogatni, erin táji migláhv joseh kesarne amne 

at miglahv manane f vájjon szabad-e adogatni adót a' császárnak 
vagy sem? adni vagy nem adogatni nekünk (szabad-e) ? Mr. 12,14. 
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m i l o s t i n a (or.) alamizsna. Mr. 10, 46. 
m i r o kenő, mira az orosz génit. Mr. 14, 4. 
moli t ' (or.) kérni, imádkozni. 
molitne kval imádság háza. Mr. 11, 17. 
monc 
moncem szorult, szorultság. 
moncil megszorul, megszűkül, atihun at lountalsan, nar vares 

Danit, hun moncdes soha sem olvastátok, mit tett Dávid, midőn 
megszűkült ? Mr. 2, 25. 

m o s vég, ért stb. — mosem, mosen, mosá, mosov, mosan, mo-
sanil. — nar nagnane man mosov ? mi neked mivelünk ? Mr. 1, 24. 
— tatihtes tav mosd Tahil elvitetek felőle a' hír. Mr. 1, 28. 

IH03 tehetetlenség, kár. has ajg'it acél oíp mater, mos at vari 
tanom akár isznak halálost, kárt nem tesz nekik. Mr. 16, 18. 

m o r é m idő, érkezés (1. maré), vojlin sau öles johtelap i me-
n'ip, toho isto tanane tehv mofim at öles mert sok volt a'jövő és 
menő, úgy hogy nekik enni idejök nem vala. Mr. 6, 31.*) — mo-
rím majen elolt püv'it tituhv időt adj előbb a' fiakat étetni. Mr. 7, 27. 

*) Károlyi szerint: és ingyen sem ehetnek vala. Az ingyen szó tehát erede
tileg időre vonatkozást jelent, mint P. P.-nál az ingyen majd »mox, e vestigio, 
confestim« is bizonyítja, mellyet Molnár Albertbtil Kresznerics is felvett. Ingyen 
majdan »mox« stb. ingyen sem = sóba sem. A1 közmondás szerint: mikor ingyen 
sem vélnó'k, elhiízzák a1 gyékényt alólunk. Az ingyen szónak másik értelme : 
»gratis, gratuito«, csak másodrendű. — Ha ingyen eredetileg időre vonatkozik, 
honnan lehetne azt származtatni ? Eégen tartom már ösz-szónak : in- igen-nek. 
Az igen szó nem egyébb a' finn ikü, idő, rágósánál; ikán'á időn és igen; niin 
ikaná = úgy igen, igen. — Az in a1 finn Urna, vogul ilm, elm-nek hasonmása, 's 
im vagy cm alakú. Az em alakú megvan az em-ber szóban, az im alakú az in-gyen 
= im-igen-ben. Az ig átvetés mellett gy-ré válván, az im is a ' gyen előtt tn-né 
le t t : in-gyen. Az Urna, ilm, elm szó levegőt (eget) jelent, 's másod értelemben 
ürességet, hiányt is, 's az ilman aikoja, ihnan aikojansa = ingyen, szószéi int is 
ilman iktta, ilman ikcilinsa, a' magyar nyelvben im-igen, in-gyen. A' finn aika 
ugyanis azonkepen időt jelent, mint ika, 's valószínű azonos tőnek két hajtása 
az aika és ika. A' finn ilman ajkajansa, vagy ilman aikaansa annyi min t : ideje 
hiján, a;az soha ; de másod jelentésben az is »gratuito, animi gratia.« 

Budenz a' Magy. Finn-ugor Szóegy. 757. alatt az igen szót az ihdan, ihan 
finn szóval egyezteti; tehát megengedi, hogy magyar adverbialis alak egy finn 
szó rágósával lehet azonos. Ezt megengedve csak azt kell nézni, vájjon az ikünü, 
vagy az ihdan azonos-e a' magyar igen-na\'? Ha nézem a1 finn ihen-t, melly »ali-
quando« Renwall szerint, 's a1 mel iyet Lönnrot is így magyaráz »stundom, ib 
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mot, mat más 
mot'ih másik, vista tavamé mot'ih har i lohces elvévé őt a' má

sik 'i meghalt. Mr. 12, 21. 
m u j vendég 
jea jehves i lani pates Irodne i tau mvjanne a' leány tánczolt 

és jólesett Heródesnek és ö vendégeinek. Mr. 6, 22. 
pur-muj lakadalmi vendég, tájat amne ati pur-mujt picelahv 

böjtölhetnek-e vagy sem a' lakadalmi vendégek. Mr. 2, 19. 
muöt (or. mucit), tor'im'il erűim naginma, vl muctatin anim az 

istenre kérlek téged, ne kínozz engem. Mr. 5, 7. 
muctaht kínlódik, szenved, tuti aku mat ne, muctahtip harf 

kelp migne agmil kitkujplou el ott egy valamelly nö, egy vért-adó 
betegséggel tizenkét éve kínlódó. Mr, .*, 25. 

mul , muluJiv múlni, mellette elmenni, nures muluhv tantnme 
akara mellettök elmenni, Mr. 6, 48. 

land« stb. ezt kell azonosnak tartani a1 magyar igen-nél, 's az nyilván az ifca-nek 
elszáradó adverbiuma. 

Mondám, az Urna, ilm, elm-nek megfelelő alak im és em volna a1 magyar
ban, de valóban in, en is lehet, mert más (szürján) ugor nyelvben is in a1 finn 
ilma, 'a azért én az in-se'g-et is abbul származtatom. Sőt ebbül származtatom most 
a1 régi magyar incs-et, és a' kondai vogul vinc-t szót. A' magyar incs, ne incs = 
nincs értelme világos ; nincsen ollyan »essivus« volna, mint igen. A' vogul vinci 
időre vonatkozik, azért tehát szóval fordítható. Tője vinc, de az élőhangú v csak 
ollyan, millyen a1 vo§ szóban, melly us helyett divatozik (v. ö. vul és ul ne ) ; ma
rad tehát inc. A1 í rag azon idö-t jelentő rag, melly hajdan nálunk akkor-t ( = ak-
kor-on) szóban, 's most is a' vogul cuv-t-b&n megvan. A1 vogul c (inc) és magyar 
cs (incs) azonos, de még homályos előttem. Vinc-t időt, az incs valaminek nem 
létét, hiját jelentik ugyan, de mindketten a1 finn ilma szóban, mint tőben, érnek 
öszsze. 

Budenz ugyanott az ínséget az in = servus-ból származtatja. De in nem azo
nos-e az inas származékával ? Ha igen, úgy inság nem inség volna az inasság 
asrumnosussága. 



TOLDAT. 
A' 196. lapon 8. alatt a' vogul jot = ut, jotin = után viszony -

szót azonosnak vevém a' magyar ut-ol és ut-án szók tőjeivel, azt 
vélvén, hogy utol és után egy tőnek származékai, 's hogy csalat
koztam volt azelőtt, midőn az után viszonyítót az út szóbul fejte
gettem. Ázomban jobban egybefoglalván az idetartozó tényeket 
újra meggyőződtem, hogy a' magyar utol és után nem egy tőnek 
származékai, tehát mind ketteje nem is egyezhető a' vogul joí-tal, 
hanem csak elseje. Lássuk tehát előbb a? jot = ut, utol szókat. 

1) A' vogul jot igazolva van a' jotm == utóban, jotil, jotel =r 
ut-ol alakok által. Ezzel a' joiil, jotel alakkal azonos egy más déli 
vogul szó, mellyet Reguly ja ti írt, és »utóbb« »késő« szóval értel
mezett. De kérdés: lehet-e a' vogul jot-ot a' magyar wMal (ut-ó, 
ut-ol stb.) azonosítani ? Lehet, mert önhangzós elejü más magyar 
szók is a' vogulban j elöhanguak, p. o. az al-nak a' vogulban jol, 
az él, eleven szónak a' vogulban jal (lásd a' 205. lapot) felel meg j a' 
lappban viszontag az al-nak megfelelője vuólle. Tehát a' jot és ut 
bízvást egyezhetők, 's hozzájok az erza mordvin ud is járul, minél
fogva jot = ut = ud. 

A' vogul jot-nak. ragosa jotm = utóban, képzőse jot-el, jot-il 
(jat-T) = ut-ol, erza-mordvin ud-al. 

A' magyar wí-nak, melly magában nincs szokásban, több 
képzőse van : ut-ó (a' régi bibliai fordításban el'övek lesznek utóvak 
== az elsők lesznek utolsók), ut-ó-d (mellyet se a' régi biblia, se P. 
Pápai, se Kresznerics nem ismernek), ut-ol, mint el-ölf a' mellynek 
a' vogul jot-el, jot-íl, jat-l mind alakra mind jelentésre nézve meg
felelnek ; végre utolsó. 

A' mordvin ud sincs szokásban, a' mennyire a' nyelvet is
mernünk lehet, de ud-al köz szokású, 's ennek vannak rágósai: 
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urJal-o, udal-ov vagy udal-oj, udal-do = utóiban, utóiba, utolbul; 
van képzőse: udal-ks vagy udal-s utolsó, hátulsó, p. o. udals orta 
hátulsó kapu. 

A' magyar ut (utol stb.), a' mordvin ud (udal stb.) és a' vogul 
jot (jotíl stb.) egyezők tehát. 

2) Az „után" viszonyító és rágósai azomban nincsenek szár
mazási kapcsolatban a' vogul Jói-tál, vagy a' magyar wfoZ-val, mert 
az tfí, wío-bul nem alakúihat után. Engem a' vogul (jot) jot'in, joten 
téveszt vala, midőn az után a' jotin~ne\ egyeztetem. A' vogul jot'in-
nek szoros megfelelője wf-w, mint a' vogul (el) el'in-nek megfelelője 
el-n volna, mivelhogy a vogul szók is jot és el meg n ragbul álla
nak, tehát: jot-n, el-n, a' mellyekben az 'i, vagy e csak a' kiejtés 
végett van ott: de a' magyar ut és el szókhoz nem járul közvetle
nül az n rag. Az után szóban tehát több van, mint a' jotin-hen. Ez 
csak Jot meg n Qot-nJ: amaz pedig ut-á-n, a' mellynek cí-janem a' 
kiejtés végett van ott, mert uta-hoz járult az n, 's azért lett után. 
Az uta már igazán az útja-nak hasonmása, 's után annyi tulajdon
képen mint utján. Valakinek útján lenni, annyi mint nyomában, 
azaz utána lenni. Ezt a' felfogást a' mordvin nyelv is követi, a' 
mellyben ki az út, de pilge-ki (pilge : = láb) már láb-nyomot jelent, 
's lri-go, mi szószerint »uton«, igenesen után jelentésű. 

A' magyar út} hajdan uot} azonos a' vogul uot} vont szóval, 
a' melly utat jelelő jegyet, nyomot jelent. Vogulban uotem, uontem 
útnyomokat csinálok, uontmem ugyanaz; vontmi úti jegy, többes
ben uontmit nyomásút, lásd Nyelv. Közi. V. 255, 256. lapjait. »Az 
útnak legeredetibb és legegyszerűbb neme a' földben hagyott nyo
mok, mellyek után indulni lehet.« (Budenz Magyar és finn-ugor 
szóegyezések. 808. szám alatti jegyzet.) 

Az „útján"-bxú lett tehát után, melly et a' nyelv viszonyító -
nak fogadván el, tő gyanánt vett, 's újra ragozott: utánam, utánad 
stb. mit más viszonyítóval is teszen. így bél szóbul lesz belén, belé 
belől; a' belén helyett van ben 's azt újra ragozzuk: bennem stb. 

A' 244. lapon a' 40. vers eleje így látszik a' kéziratban: tit'it 
soujoít vot'ip kval'it. 

• 

• 

' 
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