
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 * 
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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. 
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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. 
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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. 


