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ÜÍYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 



Az éjszaki osztják nyelv szavai után mindenütt, a' hol lehet 
vala, a' déli osztjákot tettem ki, hozzácsatolván a' megfelelő Kondai 
vogul és az éjszaki vogul szókat is. A déli osztják szók, akár a' 
Szurguti, akár az Irtisi nyelvjárás szerint valók legyenek, C-vel 
vannak jegyezve, mert azokat Castrén osztják nyelvtanából és 
szótárából szedtem ki. A' Kondai vogul szókat Kv-ve\, az éjszaki 
vogul szókat í7-vel jegyeztem meg. Néha-néha Pv. és Lv. is fordul 
elő, a' mi a' Felmii vogult és Loszvai vogult jelenti. Az éjszaki oszt
ják igeszókat a' ta névmódi (infinitivus) alakban tettem ki. Azon-
képen tettem ki sC megfelelő vogul névi módot, elválasztva írván 
az uhv vagy ungve képzőt. Castrén nem a' ta, hanem az tn névi 
módot teszi ki, ezt tehát többnyire meghagytam, de a' külömbséget 
a' magyarázással kifejeztem. 

Az orosz szók (or.)-val, a' török-tatárnyelvből kölesönzöttek, 
akár arab, akár perzsa szók legyenek is eredetökre nézve, mind 
(tör.)-vel vannak megjegyezve, úgy mint a' Kondai Vogul nyelv 
czímü munkámban. 



A 
a (or.) de. n'ing evillen, a ma an evülem te hiszed, de én nem 

hiszem. 
a j kicsiny. Isus jangas izagat ulta vn i aj vozet sagat Jézus 

megfordula minden való nagy és kis városokban. 9, 35 . — haj tam 
aj ipamt'ipsajet el'ta it pasagat ver] a' ki azon kis páran csolatokbul 
egyet megmásít . 5, 19. 

aj ker t'ilis marcziushó. 
aj navtrem gyermek, aj nav'irem pora gyermek-kor. 
aj Hl kis lélek, g y á v a s á g ; aj mm kis szív, bá to r t a l anság ; aj 

noms'ipsa gyenge eszüség. 
aj vas, aj vos kis város, falu. 
aja ji-ta kicsinyedni. 
ajamd-ta kicsinyíteni, ajamt'im kicsinyített. 
ajie kicsinyke, jezasa ajie bátorodjál fiam! 9, 2. 
ajot a' kicsiny, ajodet kicsinyek, hoj tam ajodet el'ta i ho jas-

tal pot'im jink ki azon kicsinyek közöl egyet i tat hideg vízzel. 
ajot'ijf a' kicsike. 
ajilta kicsinyen, halkkal , muj ma jastalem ajilta pal ohtma 

mit én mondok halkan a' fülbe. 10, 27. — ajilta potartot ha lkka l 
beszéllő. 

ajlat kicsiny, kicsinység, ajlatot u. a. 
aj-sik kicsinyke. 
C. áj kis, aj$ek) djeli, ájohtep kicsike. 
ajk 
ajJcol, ajkel hír, szózat ; jim ajkol j ó hír , jeming ajkol 

szent hír. 
1* 
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ajkol tu-ta hírt vinni, ajkúi tudót a ; hírvivő, ajkol tupsa hír-
vivés, ajkol tutlata hír hordozó: ajkol potár hír, mese. 

jeming ajkol-jasfípsa isteni hírmondás, evangeliom. Matvej 
el'ta jenüng ajkol-jast'ipsa Mátétul szent isteni evangeliom. 

ajkol pdidta hír t adni 5 hun ujidleta luel, ajkol manem pa:ita t 
ha megtaláljatok őt, küldjetek hírt nekem. 2, 8. 

Kv. ajgel k iá l tás ; V. ajji} ajgi kiált. 

a j i m ajm e n y v ; hul aj'im hal enyv ; ajím put enyves fazék . 
ajm'ing enyves. 

aj'imd-ta és aj'imta-ta enyvezni ; ajmt'H'i-ta enyvezgetni. 
C. ájein, éjem ; ajemd, ejemd enyvez. 

a u t i dárda. Kv. ovte. C. ongtep, angdep ? 
a k i bá tya ; aki anki sagat anyai nagy bátya, aki azi sagat 

atyai nagy bátya, (sagat = szerint). 

a k i d t a gyűjteni és gyűjtő. 
aVidta jah gyűjtő nép, gyűjtők. 
akt'ipsa ak'idfajah vámszedők. — vohakidta jah pénzszedők. 

— ak'idl somsi lant semlal hozap libija gyűjti a' búza szemeit a' 
csűrbe. 3, 12. — l'i anta ev'idlei, unta akidlet hózahet lihija ők se 
nem ara tnak , se nem gyűjtenek a' csűrökbe. 6, 26. — akits izagat 
ulta og-popet i nehek'ing jah mur el'ta gyűjte minden való főpapot 
és tudóst (könyves népet) a' népbül. 2, 4. 

aktát gyűjtsetek, ál aktát ning'ilana mu oht'ina taé ne gyűjtse
tek maga toknak a' földön kincset. 6, 19. 

aktusa gyűjtés, ?s a' gyűjtésnek tárgya, p. 0. vám. Isus kaza-
las hanne-ho akf'ipsajet ak'idia tagana omistot Jézus láta egy em
bert a' vámszedő helyen ülőt. 9, 9. — sirsna ar akt'ipsa ak'idta jah 
pa krek'iny jah jogot set i om'isset Isus pilna akkor sok vámszedő és 
bűnös eljőve és üle Jézussal. 9, 10. — ni akt'ipsa adószedés. 

akű'l'ij'i-ta gyűjtögetni, akitlijipsa gyűjtögetés. 
aktaza-ta gyűlni, aktsit'ipsa gyűlés. 
akmaza-ta gyűlni kezdeni, akmaéapsa és akmazipsa ; moj jah 

akmazipsa a' lakadalmi nép gyülekezése. 
Kv . aht-uhv gyűjteni, ahtkat-uhv gyülekezni ; V. atkat-ungve 

gyülekezni, at-ungve szedni = aht-ungve. 
a g a együtt , 1. ega, jega. 
a g á n báb, agan'ije bábocska. — C. agán és ágaiig. 
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a g á n folyó név. 
a g i d - t a függni, 1. ig'id-ta. 
a l köz, közönséges; al ho közember, paraszt, al hojing pa

rasztos; al lant rósz liszt; al taga közhely ; al ulman foglalatosság 
nélkül lévén. 

a l ne. al hufija c'ita Maria ning imen ne félj venni Máriát 
te nődet. J, 2 0 ; — haviját, nem hojatna al usla vigyázzatok, senki 
által ne tudassák. 9 , 3 0 ; — ma riing jubenna manlem,kus holta riing 
al maidén én te utánad megyek, akárhová te mégy. 8, 19. — (I t t 
különös az al manleny — Kv. ul n e ; V. ul. 

a l - t a hordani, emelni, alta h'ir zacskó, viselhető zac skó ; ink 
altajug víz emelő fa, szivattyú, panna al v'ijat anta alta Wr vele 
(magatokkal) ne vigyetek se zacskót. 10, 10. 

altel teher, hordható teher. 
allijí-ta hordozni, ma nez an tijilem lu sopeklal allijita nem 

is vagyok méltó ő saruit hordozni. 3 , 11. 
alind-ta hordani, seda tusa lu hoza hoúsman vt'ila pifimot, alind-

ta jug ohi'ina oltót akkor vittetenek ő hozzá betegen erötelenek, 
hordozható széken levők. 9, 2. — aVinata kézi t ő r ; al'intipsa vitel, 
hordás. 

al'/m-ta emelni, hordani, lu lu ohtela v'isle mung kazilau, muzlau 
alm'is ö magára vette mi gyengeségeinket; betegségeinket hor
dozta. 8, 17. 

al'imsa vitetett, ni jubina kulua al'imsa luel jem'ing voza azután 
az ördög által vi tetek ő a' szent városba. 4, 5. 

C. dt-ta hordani, dtem-ta emelni. Kv. alm-uhv, V. alm-ungve 
emelni. 

a l - t a mutatni, álla ho mutató, tan í tó ; panta alta ho útra mu
tató ember, kalauz ; juS cfia ho kezet mutató ember, vezető; alim, 
mutatott , vizsgált ; al'ipsa mu ta tá s ; aUji-ta mutatgatui . 

aliU-ta jelentgetni. 
alsa-ta mutatkozni, Ígérni; als'ipsa igérés, nultipsafing als'ipsa 

esküvéses igérés. 
C. et = al'; ettept mutat . 
a l i n g reg, reggel ; al'inga és alinga sagat r egge l ; aling hunt 

hajnal ; aling hus reggeli , hajnali csillag. 
C adanj, adeng reg, reggel. 
a l - t a fűteni, kor alta kemenczét fűteni. 
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alTa-ta és alti-ta fütögetni; kor álladót kemencze fíítögető : 
aTlijipsa fűtés. 

C. cd é r al\ ed-ta fűteni. 

a l l i ingyen, att'i v'ista, pa alti mijat ingyen vettétek, 's ingyen 
adjátok 10, 8. 

Bizonyosan == al-la (K), a' la (l'i) fosztó képző. 
ai l edény, ariije edényke 5 kev'i an kő edény, paíaczk ; lopsah 

an tál, an-sun nyír edény. V. a«t csécze. 
a n nem. hanne-ho i nan lev'iman an voll az ember egyedül 

kenyere t evén nem cl. 4, 4. 
an-ke ha nem. 

a i l - t i t a (an-ti-ta) semmire ke l lő ; antidot (an-tita-otj u. a. 
an-part'ipsa tiltás. 
an-mata (nem adni) tartózkodni, megállapodni, anmatot foly

vást való. 
.Az cm mint tagadó, összeforr a' szókkal, 's mintegy új szókat 

képez, p. o n'ita látni, ?é#o£ látó, ann'itot l á tha ta t lan ; pard-ta paran

csolni, anpardta (nem parancsolni) tiltani, anpart'ipsa t i l tás ; ma 

kazaslem belé egyezek, ma ankazaslem nem egyezek bele stb. s tb. 

a i l k e s borsó. C. anges, ankic. 

a n k i anya. lu ankel Maria ő anyja Mária. 1, 18. 
ji-anki a tya-anya (szüle). 10, '26. — perna anki keresztanya. 
C. anga, ange ; V. angve anya. 

a n k i l tuskó, t ö lgy ; paris ank'il á rbocz ; pa'ilta ank'il ko
vács ülő. 

a n k i r m a - t a nézni, anktrmat'i turum tohl'ing vojet oht'ija te
kintsetek az ég tollas állatjaira. 6, 26. — ank'irmijil-ta nézegetn i ; 
anUirmapsa pillantás, nézés, kus hoj ank'irmal imi chtija akárk i néz 
a' nőre. 5, 28. 

ankirt'i-ta pil lantani; jogos ank'irt'ita, vissza nézni. 

a n z i t ü s k e ; a:\zi jug tüskés fa, tövis, akidlet pelaanzijug 
elta v'ina reh szednek-e tövisrül szőlőt? 7, 16. 

Kv. V. ini tüske, inget tüskék. 

a i l t a nem, nem is, anta elén olinpela ál sugas'at, mujna lum'it-
s'ata nem is testeitek végett aggódjatok, mivel ruházkodni. 6, 25. 

Kv. aí, ati, V. át nem. 
a n t a k e (anta-ke'?) vagy. nomisna al sugas'at, hod'i antake 
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muj pofardia pidleta gondolatban ne aggódjatok, hogyan vagy mit 
fogtok beszélleni. 10, 19. 

antake pelka vagy külömben. izid'i ansozimla jil'ip v'ina karra 
h'iret libija, antake pelka oremalet si h'iret azonképen nem öntetik 
új bor régi tömlőkbe, vagy külömben elszakadnak a' tömlők. 9, 17. 

antelkem (antel-kem) vagy csak. hoj tani ajodet ella i ho 
jas'tal pofim jink, tob antelkem unUijilta ho nem vorna, an us'al In 
justamel a ki a' kicsinyekbül egyet itat hideg vízzel avagy csak 
a' tanítvány neve miatt, nem veszti el a' jutalmát. 10, 42. 

a n t i p öv. panna al v'ijat anta somi vh} anta padáruk voh 
nen ant'iplan libija magatokkal ne vigyetek se arany pénzt, se réz 
pénzt a' ti öveitekben. 10, 9. 

ant'ip-pogol öv gombja. 
ant'ipta-ta övezni. 
ant'ipt'ijilsa-ta övedzeni. pa ant'ipt'tjils'as nuki antípna és öved-

zik vala bőr övvel. 3, 4. 
C. éntep ; Kv. entep öv. 
atltom nincs, nem. síri antom hun lin jega volta pitsangen 

mielőtt hogysem ők együtt élni kezdtek (ketten). 1, 18; — Rah'il 
an lidl vol'ij'ita, hun l'i antomet Ráhel nem akar vigasztalódni, hogy 
ők nincsenek. 2, 18. 

C. endam, endem; Kv. atim, V. dtim nincs. 
as Obi folyó; as ho obii lakos, as halta tílis januarius (Obi

haló hó ?). 
as halta hul ponty, karcsú ponty (mivel januariusban fogják 7) 
as lap podta t'ilis september (Obi-majd fagyó hó). 
as podtxt t'ilis october (Obi fagyó hó). 
Jegyzet. A' Reguly hozta osztják énekek az Obit jeming As 

= szent Ob'i-nak nevezik. Az egyik éneknek czíme: Jeming As 
miu(f)ar a' szent Obi . . . . ének; a' másodiké: As pogol ar Obi" 
szigetének éneke. stb. 

C. As-jah Osztják := Obi népe ; avas as-jah alsó osztják, 
berezovi osztják (siingit vas ~ nyír-város, Berezov); num as-jah 
felső vagy szurguti osztják; as-paj jegenye fa. 

astarOSta (or.) starosta, falu, város feje. 
a z i atya. hul'is, Arhelaj hana ufl Judej vosna lu azel vola 

hallotta, Archelaus királyul van Júdea városban ő atyja helyett, 
2, 22. — jerna azi kereszt-apa; pung'ű azi mostoha atya. 
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C. at'a, t'ada • Kv. tat' atya, V, aze atya. 
a s v e s a gye r tya (or.). pa asveéa uzipt'irnna put libija on om'isla 

e's gyer tya , meggyújtatván, fazék alá nem ültettet ik. 5, 15. 

a r ének. 
arí-ta, ariji-ta énekelni, aripsa éneklés. 
C. ara, dreh ének. Kv. eri, crih, V. eri. 
a r sok. ar mur sok nép. 
arat sokaság. 

aradtel mindnyája (az el birtokos rag) , minden, sid'i aradtel 
rudet Avram elta Tavit vonda nelhoijang rud így minden nemzetsé
gek Ábrahámtul Dávidig 14 nemzetség. 1, 17. — aradtel voget 
minden pénz. 

aradt'ina soknak, sok előtt, aradt'ina Vikingé tajta pidlajitan 
ma nemem vorna sokak által haragosnak (gyűlöltnek) kezdődtek 
tartani én nevem miatt. 10, 22. 

ar-ur sok mód, arurna sokféleképen, nen ojanget, hun arurna 
n'iny'ilan tak'ű'ije lav'idta pidlajitan ti boldogok, hogy sokféleképen 
híjában fognak szidni. 5, 11. 

ar-sirpa sokféle; ar-tinpa sokbecsű, á ros ; ar-sik, ar-siki so-
kaeska . 

arpus — ar-pus g y a k r a n , sokszor, mola vorna mung pa orkas'ta 
jah arpus us" verlu miért mi és a' farizeus nép sokszor csinálunk 
bö j tö t? 9, 14. 

arla-ta sok lenni, bő lenni; arl'ipsabőség;arl'im bőven lévő,sok. 
(arat sokaság, bő), artern, arten, artel én sokaságom, minde

nem stb. mung arteuna mindnyájunkban ; art'ija ulta felesnek lenni, 
C. á r , Kv. ári, V. dri sok. 

a r - a el, szét, szélt, pa jogos kerlatelna ningilanara al marizi-
lajita 's megfordulásukban t ik azon felül szélt ne szakittassatok. 7, ő. 

a r á s savanyú, arás jink savanyú v í z ; arasta-ia savanyítani. 
a m g a l i m s i s k i pacsirta — talán argal'im énekelgető ? 
a r t idő, i artna egy időben. V. arm idő, armt időben, kor, 

dm armtom én időmbeli. 

a r t e i l , artn, ardn, adósság; ardnija lonhta adósságba esni. 
artneng, artnang, artn'ing adós. 
C drent adósság; arendeng, arndeng adós. Kv . arent adósság, 

arenten adós. 
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a r t a l a - t a kisérteni, próbálni. 
artmal'ipsa kísérlet. 
a t hogy. túrni izagat ed'is sit vorna, jena at ull ez mind tör

tént azért , igazzá hogy legyen. \, 22. - huh n'ing torim pog, jasta, 
tam kevet nana at vtrsalet ha te isten hja, mondd, e 'kövek kenyérré 
hogy legyenek. 4, 3. — at jogodl n'ing turum niibfan, n'ing kazen at 
ull hogy jöjjön te mennyei országod, te akaratod hogy legyen. 6, 10. 

a t é j ; at'ije éjjel, lu liilzt, nav'irem pá lu ankel c'is at'ijf, pa 
Jegipet mua mans ö kelc, a' gyermeket és ő anyját vevő éjjel, 's 
Egyiptom földjére mene. 1, 14. — neljangafgnen pahadilgnen usíti-
jim jubina jugot lita lanhmas negyven éj és nap bojtölése után me
gint enni akara . 4, 2-. — at porana éj idejében. — ad'ing éjes, éjjeli, 
ad'ing hadi éjes nap = 24 óra. 

C. at, at ; V. ét, Kv. jcj éj. 
a t a m á n hetman, főnök ( tör . \ n'ing met izi atamán, tob n'ing 

tur'ien sasi te mint a' hetman (vagy), csak te torkod (szavad) hallik. 
a d e l (at-el birtokos ragu) maga, csak. n'ing hun pojks'alen, 

n'ing adel hotena longa te ha imádkozol; te magános házadba menj 
be. 6, (3. —• tor'ima og pona, pa adel luela luzita istennek hajts fejet, 
és csak neki szolgálj. 4, 10. 

adel-ogp, adel-ogpa egyenkint (maga fejti). 
C. at, atem mag, magam. 
a d i m rossz, admet rosszak, lu pavdl lu nagla elitta ad'im i 

jim hannc-hojet oht'ina ő parancsol ő napjának kelni rossz és jó em
berekre. 5, 45 . •— ad'ima verta elrontani. 

adim hot rossz ház, azon hely, a' mellyben hónapszám idejé
ben tartózkodik a' nő. 

admas rosszul, rnuj vorna admas samlanna nom'islata miért 
gondoltok rosszat szíveitekben '? 9, 4. 

C. dtevi, ddem. 
a p s i öcs. Jakop tajis Juda i lu apsilal J á k o b nemzé J u d á t 

és ö öccseit. 1,2. - • somi oht'ijajaj mai apsel halálra adja a' bátya 
öccsét. 10, 21 . 

jaj-apsi bátya-öcs, atyati, ne apsi húg, jaj-apsiangen. í, 18 
C. mana (kicsiny) öcs, jaja b á t y a ; V. apsi öcs. 
a v i - t a szagos lenni, pos ebiina = ad'im eb'ilna av'ita büdös 

lenni, büzölni. 
amir-ta merülni. 
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amird-ta meríteni ; am'irfíj ita merítgetni ; am'irl'ijipsa libi 
kanál (merítgetö edény). 

amirma-ta elmerülni. 
C. émerd, Kv. amert merít. 
amid-1a örülni, am'itset örültek, amd'itlat örüljetek, amdítlat 

i kazínga idlat örüljetek és vigan legyetek. 5, 12. 
amd'ip öröm; amd'ip'ing örvendő; amd'ipsa örvendés, öröm. 

hus lolimt'im kazalamna l'i am'itset senk un amd'ipsa a' csillag meg
állását látván ök örülének igen nagy örömmel. 2, 10. 

amd'ipta-ta örvendeztetni. 
amdalta-ta, amd'ilta-ta örvendeztetni. 
C. amd örül. 
a m p eb. al mijat jeming puk'üotlan amba ne adjátok szent 

dolgaitokat az ebnek. 7, 6. — ambije ebecske. 
har amp kan eb, ne amp szuka. 
oVing amp első kutya a' fogatban. 
lanhi amp evet-vadászó kutya. 
nogos amp nyuszt-vadászó kutya. 
voj-hid amp vadászkutya (vad-hal-kutya). 
vohsar amp róka-vadászó kutya. 
0. amp. Kv. amp. V. amp; ampikve ebecske. 

E. 
ehta - ta == agíd-ta függni, függeszteni; lap ehtata bé, elibe 

függeszteni; eht'ipsa eresz, szín. 
ehtas'a-ta függni, hajlani; eht'isim előrehajló. 
elei. 
el'ip külső, elipna künn, kívül; elpa paidta kivetni, legyőzni, 

megszégyeníteni; elbi = elpa előre. LásdJeL 
C. it el, előtt, itpeja elé, itpena előtt. Kv. el stb. 
e l test. semen tut-nov'i jukana ull elena ; hun n'ing semen s'is-

tam, sirsna elén izagat nov'ija ulta pidl szemed tüz-világ gyanánt 
rván testednek ; ha te szemed tiszta, akkor tested mind világos 
og lenni. 6, 22. — anta elén olinpela ul sugasat testeitek miatt se 
aggódjatok. 6. 25. 

C. it, test, V. alpi. 
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e l la ta , ell'i-ta (edla-ta, edl'i-ta) hányódni, támadni, sirsna 
Icilmcdna an pard'is vota polta i sarasa humbetna allata akkor fel
kelvén eltiltá a' szélnek fúni 's a' tengernek habok által hányódni. 
8. 26; — evi-poget ellalet fi-ankilal ohtina a gyermekek támadnak 
szüléikre. 10, 2 1 ; — senkap saras olit'ina ellas senk un votas hirte
len a' tengeren támada igen nagy szélvesz. 8, 24; — vödet polta 
pitset, pa izagat si hot oht'ija ellaset a szelek fúni kezdtek és mind 
arra a házra támadtak. 7, 25. 

ell'i-ta támadni, lu pardl lu nagla ell'ita ad'im i jimhanne-hojet 
ohtína ö parancsol ő napjának támadni rossz és jó emberekre. 5, 45. 

ellipsa tárnádat, hadi ellipsa napkelés, naptámadás. 
ellasa-ta emelkedni. 
e l ta tói, ból. Matvej ella jeming ajkol jast'ijjsa Mátétul szent 

hír-írás, evangeliom. - - Salmon taj'is Voos Rahav iniel el'ta Sala
mon nemzette Boozt Ráháb nejétül. 1, 5. — luel jozel el'ta hun visle 
őt kezénél midőn vette (fogta). 8, 15. 

eltem, el'ten, eltel tőlem, tőled, tőle. i lu eltel pernaja longilt'iji-
set Ordan joganna l'i kreklal s'istamrnan 's ő tőle megkeresztelkö-
dének a' Jordán folyóban bűneiket tisztítván. 3, 6. 

elt'i által, ettem, elten, eltel általam stb. lu eltel ő általa. 3, 6. — 
lu kidet vozadl kim l'i kanazel el't'i ő az ördögöket fejedelmök által 
hajtja ki. 9, 34. —Jena, at ull tor'im elta jast'imot jell'i jastata je
ming iki el't'i igazzá, hogy legyen az istentől mondatott a'jövendölő 
szent öreg által. 1, 22. C ivet, evet böl, tol] ev'ilta ki, ból, bői. 

e n i m - t a nőni. vandat'i harna vita loget oht'ija, hod'i sagat 
l'i enimlet nézzétek a' mezőn lévő liliomokra, miképen ők nő
nek. 6, 28. 

enm'ipsa növés. 
C. énemta, Kv. janim-ahv, V'. jdnim-ungve nőni. 
enm'ilta-ta nevelni, nagyobbítani, haj nen el'ta, nom'isna sugas-

man, pusl enm'iltata lu luel kus i jos sw palatkem ki ti közőletek, 
elméjében aggódván, nagyobbíthatja ő magát akár egy kézszár 
(könyök) darabjával"? 6, 27. 

C. enmet-ta nevelni, Kv. janemt-uhv,Y. janemt-ungue nevelni. 
Jegyzet. Ezen igéknek tő-szója a' vogul jani nagy, C. ene} 

ima; lásd un. 
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e n k i r - t a ká romlan i ; torím enkírta istent káromlani ; tofim 
enkírtot istenkáromló. 

enkrípsa (entíírpsa) káromlás. 
Qül-ta 1) bocsátani, ereszteni, 2) elfogadni, hun hanne-hoj'eta 

l'i kreklal eslta an pidleta, i nen turum azen an esll nen kreklan ha 
a' felebarátok bűneit nem fogjátok megbocsátani, lí mennyei a tyá tok 
sem bocsátja meg ti bűneiteket. 6, 15,' — tur huvat eslta a' torkon 
ereszteni, lenyelni ; — i esla mungeu mung kreklan, hódi i mung 
esl'ilu kuteuna kreklal és bocsásd nekünk mi bűneinket, a' hogy mi 
is megbocsátjuk közeleinknek ö bűneit. G, 1 2 ; al esla mungeu hu-
zipsaja pidta ne hagyj minket kísértetbe esni. 6, 1 3 ; -— sirsna Jván 
luel eslale akkor Iván ötét bocsátá. 3, 1 5 ; — nem hojat si jus muhí'i 
manta an eslaset senkit nem eresztettek azon úton menni. 8, 28. — 
esVipsa k ibocsátás ; puskán el'ta esl'ipsa lövés. 

eslíji-ta eresztgetni. 
eslsa-ta megbocsáttatni, elindulni hajón \jelli eslsata előre töre

kedni, níng kreklan esls'alet níngena te bűneid megbocsát ta tnak 
neked. 9, 2. 

2) hun hojat n'ingílan jogo an esll ha valaki t i teket el nem 
fogad. 10, 1 4 : — n'ingílan esltot manem esll, a mernem esltot manem 
kitímot esll a' t i teket elfogadó engem fogad el, 's az engemet elfo
gadó az engemet küldöttet (küldőt) fogadja el. 10, 40. 

C. cst-ta bocsátani, ereszteni. 
e s i m mclly, emuét emlők (ezim is), esmíng emlős, esming na-

v'irem csecsemő gyermek. 
esím-ink (jink) tej (emlő-víz). 
esim hír melly zsák, béllés. 
C. esem; esem-jink édes tej 
© z a l t előtt, szembe ; ezalt pelka túlsó oldal ; ezalt edta eleibe 

menni; ezalt ujídta ta lálkozni; — ezaltot eleibe való. Lásd jezalt. 
e r n a s üng, gatya, lásd j&rnas. 
ed- ía kimenni, előteremni, lenni, eta menj ki, etat menjetek 

ki. kim etati, evi an uzis,nohojl menjetek ki, a' leány nem halt meg, 
hanem hál (alszik). 9, 24. — tami izagat edís sit roma az mind 
lett a z é r t 1, 22. — níng el'ta edl lav'ilta ho te belőled jő ki pásztor. 
2, 6. — an edlen tolta si vonda, hun an malen hízim voh pelak nem 
szabadulsz ki onnan, míg meg nem adod a' maradék (utolsó) fél
pénzt is. 5, 26. 
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edtem, edten, edtel kimenésem stb. sit lioza nlat e'ltan moza 
annál legyetek kimenéstetekig. 10, 11. 

et'im kimen ve, kimenetel, föltetszés ; etmem, elmen, elmei ; 
etmeu, etmen, etmel kimenetelem stb. sirsna Irot hanija mndrajah 
vog'imna hus et'im pora li el'tel pufijilis akkor Heródes titkon híván 
a' bölcseket, a' csillag föltetszésének idejét kérd ezé ö tolok. 2, 7. 
si hot el'ta mola si voz el'ta kim etmanna azon házbul vagy "azon vá-
rosbul kimenéstökben. 10, 14. — li etmelna longset pursel pak'/'f li-
bija ők kimentökben bémenének a' disznók nyájába. 8, 32. 

s'iri edta megelőzni. 
et'ip k imenő ; et'ip ink kimenő víz, fa-lé, et'ipla és et'ip inkla 

lé nélkül való, száraz fa. 
etma-ta szökni. 
edlta-ta kivezetni, menteni, támasztani, tormije! mung lilau 

edlta, mung si hallu u r a m ! mi lelkeinket (életünket) mentsd meg, 
mi itt halunk. 8, 25. — ilba edltata kifejezni; nonüs el'ta edltata 
elméből kiereszteni, kifejezni; — tor'im nez tani kevet el'ta editál evi 
pog Avrama isten még e' kövekbül is kelt, támaszt gyermeket 
Ábrahámnak . 3, 9. — i li tazel edlt'imna luela majl'ipsa tusét és ő 
kincsöket kivévén nékie adományt adának. 2, 11 . 

edllijisa-ta megjelenni, tor'im levi olimna pasi Osip hoía edl-
tijisal Jegipet muna ulman isten követje álomban megint megjelen 
Józsefnél, Egyiptom földében levén (élvén). 2, 19. 

C. ed; ettept mutat . 
e d i r derű, de rü l t ; edirajis derültté lett, kit isztult 
ed'irla borús, nem világos. 
ed'irma-ta derü ln i ; ed'irmapsa derű lés, derület. 
C. eder. eder ; ederohtep de rűs ; Kv . ater, V. ater. 
e b i l szag ; eblet és eplet szagok ;jim eb'il j ó sz&g,jim eb'il av'i-

dot j ó s zagú ; — ad'im eb'il bűz, pon ehlet eslijita fing szagokat 
ereszteni. 

eb'ilpa szagú; jvai ebiipa, ad'im ebiipa )6 szagú, rósz szagú. 
epVing szagos ; épling reh szagos, édes bogyó, fige. akidlet 

pela anzi jug eVta v'ina reh, mola pelping vanzi el'ta epl'ina reget 
szednek-e azonfelül tüskéről szőlőt, vagy szúrós kórórul fügé
k e t ? 7, 16. 

epsand-ta megszagolni, epsant'ipsa megszagolás. L á s d : avi-fa. 
C. ebet, dpet szag, epsend, dpsind szagolni (Greruch empfinden). 
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ébi&'t" ömleni, önteni, jert manta pi.ts, jogán jinket eb'itset i 
vödet jjolta pitset eső kezdett menni, a' folyó vizei k iöntöt ték 'a a' 
szelek fújni kezdet tek. 7, "d5, 

e v i leány, evem, evén, evei. si} evi vndrelna v'il íme, egy leány 
méhében visel. 1, 23 . — ma evem in usta pits én leányom most 
halni kezdett . 9, 18. 

evi-pog leány-fiú — gyermek (ji-anki a tya-anya = szüle) 
evipoget ellalet j'i-ankilal oht'ija, i l'iel velta pidlet a' g y e r m e k e k tá
madnak szüléikre, 's őket megakar ják ölni. 10, 21 . — Rahil hollal 
hí evipohlal olinpela Ráhel sír ö gyermekei miatt. 2, 18. 

C. eva, evi ( euva ) ; Kv. a, V. aj leány, Kv. a-püv, V. dj-pi 
leány-fiú = gyermek. 

e v i hit, remény, ev'ijipsa hit, hitvallás. 
ev'ila hitetlen, hun harna ulta pom tor'im sid'i lumtipsal, eoUat. 

n'ing'ilan si numbija lumi'ipsal ha a' mezőn lévő füvet az isten így 
ruházza, hitetlenek, benneteket annál inkább ruház. 6, 30. 

ev'il-ta hinni, mana, i hódi riing ev'ilsen, sid'i i at vll n'ingena 
menj, és a' hogy hittél, úgy hadd legyen is néked. 8, 13. — ev'illeta 
mvj, ma, tarai verta puslemf Ev'illn, tormije ! hiszitek-e, én azt tehe
tem ? Hisszük, u r a m ! 

ev'il hit, evla hitnek. 
ev'ilpsa hit. anta Israil muna ma an ujitsem simié ev'ilpsa nem 

is találtam én Izrael földén ollyan hitet. 8, 10. 
evlipta-ta bíztatni, biztosítani. 
A' tő tehát a' vogulban is au = evi = hi; aut =*= ev'il •=. hit. 

V. aut, Kv. agt, 
evid-ta vágni, aratni , vágó, arató, lant har ar, a evidtajah 

simil a' gabonamező sok, de az arató kevés. 9, 37. 
ev'itma-ta bevágni, ev'itmapsa vágás. 
C. ag'id-ta, end-ta, eved-ta vágni . 

I. 
i és (or.) Juda taj'is Faréi i Zar J u d a nemzé Fares t és Zárt . 

nen hoza i og uh'iÜan izagat IvnMimet nálatok a' hajszálaitok is mind 
megöl vas vák. 10, 30. 

i , it egy. hun n'ing'ilan vozadta pidlajitan i voma, hondat pa 
vozna ha ti teket üldözni fognak egy városban, fussatok más városba. 
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10 23. — hoj nen elta,nonú'sna hugasinan,pusl ennnltata lu luel kus 
i jos sur palatkem ki ti közőletek. elméjében aggódván, nevelteti ő 
magát akár egy kézszár darabjával? 6; 27. 

ijaj-apsi egy báty-öcs, testvér. 
i-bimis egy ollyan. 
i-t oda ugyan ott. 
i-sirsna ugyan akkor. 
i-sagat, izagat egyszerint, egyaránt, minden. 
i mórt egy mérték, egyenlő, * mortla egyenlőtlen. 
i molt'i egy valami, i moltirsna valamikor. 
i-kasna manta együtt, egy akaratban menni. 
i-pora'ing egy idejű. 
C. i,ja, it, Kv. aku, V. akve, du. 
i k i férj. ikem, iken, ikel. Osip lu ikel József ő férje. Osip 

Maria iki József Mária férje. 
ikeng férjes, férjnél lévő nő ; ikeng pelak férfi fél, nem. 
ikila férj nélkül. 
C. ika, iga házas ember, V. ojká. 
i g , jig atya, ig-pog atyafi; un ig-pog bátya, aj ig-pog öca 

«= apsi. 
pung'il ig mostoha atya. 
C jig, jih. Kv. jeg; V. jdg. 
i g id - í a akasztani ; igidta riiret akasztófa, igitsa-ta magát 

akasztani. 
i l , jil le; ilpa, illa, ill'i lent, alatt, alá, ilta alatt, alól ? — illa 

pela, ilis pela lefelé, ilbi alsó, mű ilbi föld alatti, pokol; tor'im mv 
ilbija vohUl'ij'is edltata luel veskata voht'imodet isten a' pokolba le
szállott, feltámasztani az őt igazán kérőket. 

C. *£, idn, itta ; jit}jideng alső. Kv. jol. 
i l a est, ilna estve ; il-art (ila art) esti idő, ila'ing estvéli, késő. 
ilam-ta esteledni, késni. 
C. ida} itn, idaina, este. 
i l ip új, lásd jilip; ilba verta újjá tenni, ilbíd-ta és ilbad-ta 

újítani. 
ilbi forrás; ilbeng forrásos. 
O.jedep, jidep. Kv. játy-d. 
i n most. ma evem in usta pits én leányom most meghalt (halni 

kezdett). 9, 18. — in móza eddig. 



16 OSZTJÁK 

inat mostani. 
C. in most. 
ínz i sa - ta tudakozni, ak'its izagatvlta og-popett inziéasU eltel 

összegyűjtvén minden való főpapot, kérdezé ő tőlök. 2, 4, 
inzipsa kérdés. 
C. ingis-ta kérni. 
inaitsa-fa reményleni. 
i n k 1. jink víz; at-ink harmat = esti víz, sem-ink köny, 

sol-ink tócska — só-víz; inkna-v'ita kiönteni; sank-ink izzadság. 
inking vizes; sank-inking izzadós. 
C. jink. 
int , inti él, élesség. 
ind-ta varrni; horametna indta hímezni, hímet varrni. 
int'ip, intep tü ; seving vaj intpet kötő tük; intping tus. 
int'is-ta tűzni, foldozni; sojp innsta'• int'ip, vagy sojp sadista 

int'ip a' háló kötésére való fa tű. 
int'isfipsa folt. 
C. indep, jindep tü ; V. juontep, juont-ungve varrni. 
i n g i l ebben; ink ingd nyírhéjból való víz-edény. 
i s ó, régi; is-kcm régi szerint, rendes; in-rod régi nem, rokon, 

is-rod'ing régi nemzetségü ; is-potar agg beszéd, mese. 
izaita — iza-jita öreggé lenni; ho izaita emberré válni. 
Kv. is ó, régi. 
isid-ta és is-ta őrleni, szitálni; isipsa szitálás, szita; isilita 

szitálgatni. 
lant ista ho lisztet szitáló ember — molnár ; lant ista hot 

malom; inking lant irta hot vízimalom; isim ötlött, lant isim sem 
korpa szem; isim semet liszt szemek. 

C. is-ta. isend-fa őrleni; isen malom. 
i s i rpa közel való, rokon = i-s'ir-pa egyféle, nen hidseta, mvj 

jast'im us: ning isirpa hojen must'ija tája ti hallottátok, mi mondva 
volt: te közel való emberedet szeresd = kedvesnek tartsd. 5, 43 
— Lásd: sir. 

i skor árnyék, húna i sorm'ing ishorna om'istodeta nov'i turwni 
kaltmas a' távolságban és halálos árnyékban ülőknek nagy vilá
gosság kelt fel. 4, 16. 

iskar tünemény, rém, árnyék. 
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V. iskor, iskuor árnyék-kép (Schattenbild); is . . . . ? 's kor 
kuor kép, alak. 

í s k i hideg; iskina laptílsata ho fázó ember. 
ismíji-fa megtudni, noh ismijat ismerjetek föl. mujsir un 

mola aj voza longleta, noh ismijat, hoj seda mustimsikot vll akármi
féle nagy vagy kis városba bementek, ismerjétek fel (tudjátok meg), 
ki ott a 'jóra való. 10, 11. 

ismali-ta kérdezni. 
i z i bizony (régi magyar isa). levija izi tarmai, lujorel lamha 

at vs a' szolgának bizony elég, ö ura féle ha lett. 10, 25. — adimjug 
jim t'üpsa izi an veri rossz fa jó gyümölcsöt bizony nem terem. 7,18. 

i z i (i-si egy-az) azon. 
izi éosna azon órában, l'i izi sosna hol'iplal h'ijiman manta 

pitset lujubel ők azonnal hálójikat odahagyván menni kezdenek ö-
utána. 4, 20. — lu levél izi sosna tungtakijis ő szolgája azon órá
ban egészségessé lett. 8, 13. 

izi kur'imna azon pillanatban, lu izi kur'imna s'stamt'ij'is muz 
el'ta ő azon pillanatban megtisztúla a' betegségiül. 8, 3. 

izagat (i-sagat) egy-ként, egyszer-int, mind. tami izagat ecti* 
sít vorna ez mind lett azért. 1, 22. 

izagat ulta minden való, levő. ak'its izagat ulta og-popet mur 
eVta egy begy üj te minden főpapot a' népbül. 2, 4. 

izimis' {isimis) ollyan. muj sudna suditleta, izimis sudna sud'idta 
pidleta a' millyen ítélettel itéltök, azon ítélettel fogtok ítéltetni. 7, 2-
— mvj mortna... izimis mortna . . . a' millyen mértékkel, . . .azon 
mértékkel, u. o. 

izit (i-sit) ugyanaz. 
izikem (i-si-kem) ugyanannyi. 
isirsna (i-sirsna) ugyanakkor. 
is'ir (i-s'ir) egyféle, is'ir-ho egyféle ember, hasonló. 
is'irpa(i-s'ir-pa) egyféle, közel való,rokon. iV r̂iin <7rendes,szokott.. 
imolti (i-molt'i) egy némelly. 
imolfiisna egynémellykor, hajdan (is régi, isna régen). 
ízilí-ta (isk-ta) dicsérni, mur sit vanman, serimtas i torim 

iziks a' nép azt látván csudálkozék és istent dicséré. 9, 8. 
iziklaji-ta dicsértettetni. hod'i v^rlet rogop-vespa jah pojks'ata 

hotlalnat hanne-hojetna Viel at iziklajit úgy tesznek a' képmutatók az 
imádkozó házaikban, az emberek által hogy dicsértettessenek. 6,2° 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XI. 2 
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isk'ipsa dicséret. 
Kv. esk; eshene as dicséret. V. esiem dicsérek, esgiíem di

csérem. 
i sk i és iski hő; isking meleges. iskama-tamelegedni, iskamd-

ta hevíteni. 
Kv. isem hőség. * 
i sni , isni v'is == isnus ablak; isnus jug ablak fája. 
C. isen ablak. 
i r szél, oldal, vidék, ország; sevi-ir halánték; ov'i-ir ajtófél; 

tim-ir születés helye, haza. —• lu pa pelka vnzis Gergesinsk ira 
ő más oldalra mene által, a' Gergesénus országba. 8, 28. — pas'ir 
jusna manset l'i irel pela más úton ménének ö országuk felé. 2, 12. 

pa műng ir-ho más földbeli; külföldi. 
iring széles, a' minek szélei vannak. 
í r , lásd jir áldozat; ir vcrta áldozni, ir verta pazan áldozó 

asztal, oltár; ir tuta áldozatot hozni. 
irs kor, irs-na koroo, kor. ning uéa pidten irsna a' te böjtbe 

fogásodkor = a' mikor böjtölsz. 6, 17. 
\r-ta kötni, hozzá kötni. 
irs'a-ta kötődni, irs'ala-ta kötözni, jurna irs'alata erővel fel

ikötni, terhelni; ir'isl'ipsa kötés, terhelés. 
C. jir-ta kötni. 
i t , i egy. sid'i hoj tam aj pamtipsajet el'ta it pasagat veri úgy 

a' ki ezen kis parancsolatokbul egyet megmásít. 5, 19. 
idem, iden} idei (idl) egyem, egyed, eggyé, mujpa idl l'ikinga 

iajtapidl, a kimidtotel musiija tajta pidl ;mujpa idla tar'inlata pidl, 
a kimidtotel ol'inpela an tar'inlata vagy az egyiket gyűlölni fogja, 
a másikat pedig szeretni fogja, vagy egyiknek (kedveért) fára
dozni fog, de a' másikért nem fog fáradozni. 6, 24. 

i t ez; id'i így. al ula rogop-vespa jah id'i ne légy úgy, mint 
a' hamisképü. 6, 5. 

jug idi fás, ollyan mint fa. 
i t , iting gyors, tüzes, it'ipsa gyorsaság, ügyesség. 
ipti-fei felfejteni, elválasztani. 
ipt'il'i-ta fejtegetni. ^ . 
ÍV ? ivem ? ivem ik^os atya. 
i v e i (i-ve'i) egy hatalom, egyenlő hatalom, 1. vei. 
i v i t a t (i-v'it-at) négyszög, 1. v'it. 
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i m 1. jim jó ; saka im, senka im előkelő = nagyon jó ; im ver 
jó tett, im vefipsa u. a. — imas jól. 

imal-ta gyógyulni, imald-ta és imad-ta gyógyítani; imalti-ta 
gyógyítani; imalfip, imilt'ip gyógyszer. 

C. jem,jemat valami jó, jemsaj,jemse jobb oldal • Kv. jomas jó. 
i m i nő, asszony, imern, imen, imel nőm, nőd, nője. Tavit tais 

Solomon Unja imi d'ta Dávid nemzé Salomont Úrija nejétül. 1, 6. 
— Voos tais Ovit Buf imel el'ta Booz nemzé Obedet Ruth nejétül. 
1, 5. — al hur'ija vita Marija riing imen ne félj venni Máriát te nő
det, íj 20. — imija vita feleségül venni, imi-ver női munka, imiot 
a' nő, a' nőé. 

imeng nős (ember); imep nejű, kad imep> ho két nejű ember. 
C imi. 
imasa- fó fima-l-ta-hól-e ?) békülni, n'ing jiren seda htja to-

rim hotna, pa mana, siri imasa sí ho panna te áldozatodat hagyd 
ott az egyházban, 'a menj, előbb békülj meg azon emberrel. 5, 24. 
— imasa soraja n'ing nufing hőjén panna békülj meg hamar te 
-ellenségeddel. 5, 25. 

imazipsa béke. 
imazipta-fa békíteni, csendesíteni. 

o. 
OJ szerencse, boldogság ; is oj kincs. 
ojla szerencsétlen, ojla ver szerencsétlenség, ojlipsa boldog

talanság. 
ojang boldog, ojanget sidet, madet l'ilel sagat konara vollet 

boldogok azok, a' kik leikök szerint szegényül élnek. 5, 3. 
C. aj szerencse, ajang szerencsés. 
Og fej,fejezet, 1. uh; og-kol fej-szíj, gyeplő ; oh-sam fejre való. 
C. oh-Zam kendő, sab'il oh-sam nyakravaló. 
Jegyzet. Az oh-íam (og-sam) jelentése feltetszőnek látszik, 

meri a' sam ismeretlen előttem; oh-sam rozet festő ecset = arczké-
$>et festő ? 

og ponta fejet hajtani, ajkol manem pa'itat, ma manlem luela 
og ponta hírt vessetek nekem, én is menjek neki fejet hajtani. 2, 9. 

2* 
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— torima og pona, pa add luela luzita istennek hajts fejet és csak: 
űékie szolgálj. 4, 10. — og ponipsa kérés. 

og-pop főpap, izagat ulta og popét minden lévő főpapok. 
og-ub'it hajszál, nen hoéa i og-ab'itlan izagat lungt'imet ti nála

tok a' hajszálaitok is mind megölvasvák. 10, 30. 
ogem, ogen} ogel fejem, -ed, -e. anta n'ing ogenna al nulta se 

te fejedre ne esküdjél. 5, 36. 
nar og kopasz fej, kopaszság. 
og'ing fő, fejes; og'ing vos fő város; og'ing jintep fejes, gom

bos tű. 
oht rajt, fen. ohtem, ohten, ohtel rajtam, rajtad, rajta. Mindi 

oht, mind birtokos rágósai viszonyító ragokat vesznek fel. hus mans 
Vi jelbina, hun jugot jogots i lol'imtas si taga oht'ina a' csillag mene 
ö előttök, míg elérkezett 's megálla azon hely felett. 2,9. — sanzuh 
oht'ija Jcor'ijimna luela og ponset térdre esvén nékie fejet hajta
nak. 2, 11. — lu lu ohtéla vísle mung kazilau ö ő magára vette mi 
gyengeségeinket. 8, 17. 

C. oh} oh, ouh, uh; oht, ohteja fölé, ohtena} ogotena felett, ohti-
vet felől. 

Ogil-ta \.jogol-ta leszállani; ohl'ipsa leszállás, tor'im mű oht'ija 
ohl'ipsa istennek a' földre való leszállása, megjelenése. 

ohl'il'i-ta, il ohl'il'ita leszálldosni. 
Ogol, ugol szán \jor ogol^ ur ogol nagy szán, szamojéd szán. 
C ogot, augotl. 
Ogir-íet ebben: puln og'irta jug guzsaly. 
Ogor magos; ogora verta magassá tenni, ogoma magasan. 
C. ogor magos. 
Of^OŰ-ta okádni; oht'is okádott; oht'ipsa okádás. 
C. aht-ta, ugod-ta okádni. 
ol-ta fekünni (külömbözik az id-ta-txú). tormije, levem olal ma 

hoéa honsman uram, szolgám fekszik nálam betegen, lázason. 8, 6. 
— seda tusa lu hoéa honsman ve'ila pit'imot, ol'indta jug oht'ina oltót 
ott hozaték ö hozzá betegen erőtelen, hordozó fán (ágyon) fek
vő. 9, 2. 

ol'ipsa fekvés; ol'il-ta gyakran fekünni; olt'ip'il ágy. 
o l ínpe la (ol'in-pel-a ?) azért, végett, pa lu ol'inpela s'ijaldtor 

anlitman ő végette (kedveért) kihirdetni nem akarván. 1, 19. — 
Rahil hollal lu tvi-póhlal ol'inpela Ráhel sír ő gyermekeiért. 2, 8. 
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oli'ng első. hun jvgot lu taj'is lu ol'ing pogel míg ő szülte ő 
első fiját. 1, 25. — olingna kanza-'i tor'im hoza nlta nub'it pa lu vés
hettél elsőben keressétek az istennél lévő országot és annak igazsá
gát. 6, 33. — ol'ingis, olngas először. 

olng'il-ta, olngila-ta kezdődni. 
ol'ing'ilta-ta kezdeni; oUngéa-ta kezdődni. 
C. odeng első, odeng pang mutató ujj. Kv. el, elöl, első. 
ol im álom. ol'im eTta noh rakinmalna Osip ver'is sid'i álomból 

ífölébredvén József tőn úgy. 1, 24. 
ol'imla álomtalan, olm'ing álmos. 
C. ódám álom, otmang álmos. Kv. idem. 
old-ía állatni (anstellen); oltv'i-ta állatgatni. 
old-ía ötni (ötvös), forrasztani; jega oldta összeforrasztan 

í(zusammenlöthen) ; oltman egymásután, mintegy összeforrasztva. 
oliisa-ta összenőni. 
o l p i n g festő; olp'ing puliit festő szer. 
olp'iji-ta festeni, olp'ijita ho, olp'ijita hot festő ember, festő ház. 
V. ol'p festék. 
o n g verem, vohsaret ong tajlet pa turum tohl'ing vojet t'ihlet 

a' rókák vermet vallanak, 's az égi szárnyasok fészkeket. 8, 20. 
osni ong medve verem. 
C ong nyílás, vanh gödör, Kv. vonh, V. vonga sír, verem. 
o n g l t szarv, kürt. sar ong'it tobák szelencze, — kaéalas on-

gitna jondtodet pa jah liltipsana láta kürtön (furuglyán) játszókat, 
és a' népet sírásban. 9, 23. — ong'ü-pelak egy szarvú. 

C. onget, anget szarv, ínykapeza; ongdeng szarvas. 
onk , onh szurok; sarán onk fejér szurok, tor'im onk viasz. 
jeming onk szent szurok, tömjény. majVipsn tusét, somi, jeming 

onk pa jeming voj ajándékot adának, aranyat, tömjényt (szent szur
kot) és szent kenőt. 2, 11. 

Kv. onh. 
onl-ta 1. unl-ta szokni. 
onlipsa szokás. 
ons éjszak; ons holent'ing, ons hola'ing éjszak-keleti, ons ke

reng éjszak-nyugoti. — Lv. uns; katl uns naplemenet. 
o n t a s segítség, ontas verta segíteni; ontasla segítség nélkül. 
ontas-ta segíteni, ontasta ho segéd; ontast'ipsa segítség; ontas-

J'ip segítő. 
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ontasta-ta, ont'ipta-ta segíteni. 
V. antes segítség 5 nem mat antes dt voari semmi segítséget 

nem teszen, nem segít, dm miina antes kinzem f én millyen segítsé
get kérjek ? (Vata-kum, IV.) 

ontip bölcső, ontíp'ing bölcsős; ont'ip'ing lob'is bölcsős takaró.. 
C. ántep, ondap. 
OSmar tréfa; osmarla-ta tréfálni, osmarlata ho tréfás. 
OS és us ész, meggondolás; osla esztelen. 
V. us észv ustal esztelen, using eszes. 
osni medve ; nov'i osni jeges medve; ohieng medvés. 
o z i m h'ir vánkos, vánkos zsák. K. osem vánkos. 
OZ és os juh. madet nen hoza joht'ij'illet oz sahna 'a kik ti hozzá

tok jönnek juh ruhában. 7, 8. — si ma n'ing'ilan kidlem met özet 
jevret kuta ime én titeket küldlek mint juhokat farkasok közzé. 10,16.. 

ho-oz kos, ne-oz anyajuh; ózije juhocska. 
C. os, ac juh, os-pun gyapjú; Kv. os; V. os. 
orid-ía szakítani. 
orema-ta szakadni, pukkadni, antake pelka oremalet si h'iretr 

i v'ina kim manl nehogy külömben felszakadjanak a' tömlők 's a' 
bor kimenjen. 9, 17. 

Orjas, orkas gög. 
orjas'-ta és orkas-ta gőgös lenni, dicsekedni, orkas-ta jah fari

zeus, hun nen veskaten nebek'ing jah pa orkasta jah veskat numbija an 
pidl, sirsnaturum nubta an longleta ha a' ti igazságtok az írástudók 
és farizeusok igazságánál feljebbre nem lesz, akkor a' mennyor
szágba nem mentek be. 5, 20. 

orkazíng büszke, gőgös; orkaz'ipsa büszkeség, gőg. 
ort szolga, ort ne szolganő, szolgáló; ord'ing rabszolga. 
C. ort béres. 
ord-ía osztani, ma jogotsem hanne-ho lu j'il pilna ordta én-

jöttem az embert ő atyjával (szét) osztani = viszályt támasztani 
az ember és ő atyja között. 10, 35. — pungla ordta szétosztani. 

ort'ipsa osztás; ortsata, ordasta oszlani. 
C. ord-ta, űrd-ta; Kv. urt osztály, urt-uhv osztani. 
Ot-sam, od-sam vad, ostoba ; otsama jum eszeveszett, otsama-

jita eszeveszetté lenni. • 
otsaming, odsam'ing esztelen, bolond. 
obi néne, C opa, oba, aba néne. 
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obraz (or.) ábráz. 
obruc (or.) abroncs. 
OVÍ folyó; ovíng sebes folyó, oving jogán ragadó folyó. 
ov'ij'i-ta folyni, muhVi ov'ij'i-ta keresztül folyni. 
omma-ta dagadni (vízről),fop ov'imta feldagadni (verschwellen). 
V. au folyó, avng sebes folyó. 
OVÍ ajtó. pa n'ing jubenna ovi tnhfimna pojksema riing tor'im 

azena '$ te megetted az ajtót bezái'ván imádkozzál te isten atyád
nak. 6, 6. — longtijat jermat ovetna menjetek bé a' szűk ajtó
kon. 7, 13. 

C. au ajtó. Kv. av. V. au, aui. 
omal (tör.) eszköz, csuda. 
omal'ing csudás. 
Kv. amel mód, tehetség stb. 
OXűi-ta, om'ij'i-ta bőgni, om'ij'ipsa bőgés. 
OmiS-fa ülni. hun Isus oms'is pazanna Itt hotelna midőn Jézus 

ült asztalnál ő házában. 9, 10. 
oms'iín ülés. Isus lvan turmaja onts'im ol'inpela hulman Jézus 

Jánosnak fogságban ülése felől hallván. 4,12. 
omisaj'i-ta ültettetni; pa asves'a uzipfimna put jilbija an onüsla 

és a' gyertya meggyújtatván fazék alá nem tevődik. 5, 15. 
om'ista ülő. turmanna om'ista hanne-hojet un nov'i turm házalá

sét, pa huna i sorm'ing ishorna om'istodeta nov'i turum kaltmas setét
ben ülő emberek nagy égi világosságot láttak, és a' távolban 's 
a1 halál árnyékában ülőknek égi világosság kelt fel. 4, 16. — tas 
om'ista ho örökös. 

oms'ipsa (ülés) társaság, mulatság. 
oms'isa-ta ülepedni, leülni, mur kazalamna lu rep oht'ija hun-

g'is, pa hun omss'as, sirsna a' népet látván ő hegyre hága, 's midőn 
leült, akkor . . . 5, 1. 

OTOOÍd-ta ültetni; lant om'id-ta gabona vetni, madot lu hotel 
om'its sej oht'ina a' ki a' házát ültette homokra. 7, 26. — malet saras 
pidarna hol'ip om'itset &! kik a' tengerbe hálót ültettek, vetettek. 
4, 18. — l'i anta lant omídlet, anta ev'idlet ők se mezőt nem ültet
nek, se nem aratnak. 6, 26. 

omd'im ültetés, lu j'illi an pits, kev'i oht'ija omd'ini vorna az; 
alá nem esett, kőre (való) ültetése miatt. 7, 25. 

omd'ipsa ültetés, alapítás 
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omsimtas vagyon. 
oms'imtil'iji-ta ülepedni; il oms'imtilijita lenyugodni. 
C. om'is-ta, um'ista ülni, omid-ta ültetni. Kv. unl ül, unt ültet. 

V. unl ül, unt ültet. 

ü. 
-ta, uu-ta kiáltani, vta s'i üvöltő, kiáltó szó. 3, 3. 

líari uta kenyeret kiáltani, koldulni. — uv'is kiáltott, kad semla 
7M jubina jitel sagat uv'iset két vak, ő utána jövése szerint kiáltanak. 
-9, 27. — úpsa kiabálás, uv'id-ta kiáltani, üvölteni. 

űmd-ta kiáltani, úmt'ipsa kiáltás. 
C. vig, vih-ta kiáltani. 
U-s volt, lásd ul-ta ; tuv'im us vitetett volt. si jubina Isus je

ming l'ilna tuv'im us tat tagaja azután Jézus a' szent lélek által 
puszta helyre vitetett volt. 4, 1. 

U-ta ismerni, látni; uj'ipsa, vjpsa látás, tudás. 
njd-ta} vj'id-ta találni. manat} pa hun vj'idleta luel} ajkol ma-

nem paitat menjetek 's ha megtaláljátok őt, hírt küldjelek nekem. 
2, 8. — kanzat i ujidleta keressetek és találtok. 7, 7. — jena n'in-
g'ilan potarlem, anta Israil muna ma an uj'itsem simis' evilpsa bizony 
mondom nektek, Izrael földén nem is találtam én illyen hitet. 8,10. 
— jeéalt uj'idta találkozni. 

uj'idlaji-ta találtatni, hódi vas övet pa jermat jus} madet tulet 
jeming volpaza, pa hódi simil hojadetna liel uj'idlajit milly keskeny 
^ajtók és szűk út, mellyek visznek 'a szent életre; 's milly kevés em
berek által találtatnak meg azok. 7, 14. 

ujdandta, jeéalt ujdandta szembe találkozni. 
ujdant'i-ta egymást látni. 
vjdansa-ta, jeéalt vjdanéa-ta találkozni. 
vjdla-ta látogatni. Lásd usta, véant'ilsata. 
C. uj-ta látni, tudni. Kv. u, uj, u-hv látni, tudni. 
u k s i m undok, undokság, tisztátalanság; uksima vertet undo-

kítani, uksima jupsa undokságba esés ; ne t'ilsang uksima jupsa 
nőnek hónapszáma (nőnek havi tisztátalanságba jutása). 

uksiming csúnya, undokos. 
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uks'imd-ta pisztolni, gyalázni; uksimtipia gyalázás. 
Ug 1. og fej, uh-ho fő ember. 
Ugol híg, vékony. C. vágat, vogotl. 
Ugol 1. ogol szán; jot'ing ugol szamojéd szán; Jcalang ugol 

rénszarvas szán. 
ul-ta lenni, f'lni; való. 
vll van. lu undrelna t'i'imot jem'ing l'il elta ull az ö méhében 

fogamzott a' szent lélektül van. 1, 20. — semen tut nov'i jukana ull 
elena a' szemed tüz-világosság gyanánt van testednek. 6, 22. 

ulim volta, élet. hun Isus séma pifs Vipleem Judej vosna Irot 
han ul'im hadletna midőn Jézus szembe esett (világra jött) Bethle
nem Júdeai városban Heródes király élete napjaiban. 2, l. 

idta való, lévő. Irot han nom'isna Wlas i izagat ulta Ierusalim 
vostel mur lu panna Heródes király a' lelkében megháborodék 's 
Jérusálem városának minden való népe ő vele. 2, 3. — kitas velta 
Vipleem. vosna i izagat ulta lu mulalna ho naviremet külde ölni 
Bethlehem városába 's minden való ő földjeibe a' férfi gyermeke
ket. 2, 16. — Judej mur aradtel pa Ordan jogán lakká ulta mur 
a,' júdeai nép mindene 's a' Jordán folyó környül való nép. 3, 5. — 
nov'i veri izagat hot lihina ulta mura világosságot csinál az egész 
házban levő népnek. 5, 15. 

ultot való. jim verat nen panna Vikinga ultodeta jót tegyetek 
ti véletek haragosan levőknek. 5, 44. 

ültem, ulten, vitel voltom, voltod, volta, jus ohtina ulten pulang 
SÍZ úton voltod alatt. 5, 25. 

ul'ipsa lét, ulat a' mi van, dolog. 
ulla-ta gyakran lenni. 
C ud-ta, vad-ta lenni; Kv. ol-uhv, V. ol-ungve lenni. 
u l a s pad, szék; ulaiíje padocska; hojta ulas ágy, om'ista 

ulas szék. 
V. ules, ulos szék (mert ul-ungve és unl-ungve ülni). 
Illám öltő, szerszám; verta ulam csináló eszköz, szerszám 

leírta ulam ló- vagy rénhám. 
ultahti öltözködő, ruha; ves mungta ultahti arcz törlő ruha; 

ultaht'i lob'is ruha törlő. 
V. ulem, ul-ungve öltök, ölteni; ulem öltő, ruha, vlmut vagy 

idemut ölteni való ; mondják: masne idem is (mez(ő) ruha. Kv. ulem 
ruha; tinen ulemtel maskatem holes áros öltővel mez(tetett) ember. 
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— Az idtahfi, déli osztják, alak csaknem ana£ltyáutio)>,mert vogu-
los; ul ölt, ul-laht öltözködik, itt vl-taht. 

C. odap, íídap vászon ruha, takaró a' szúnyog ellen, mii 
Sast; idep. 

ul im, 1. ol'im álom; ulm'ij'i-ta álmodni, ulm'ijipsa álmodás,, 
álom, ulm'ijipsa idm'ij'ita álmot álmodni. 

C. ődam = ol'im álom; Kv. idem, V. idem, ulum, ulm. 
ul t i (idta való ?). ult'i sagat jastata való szerint, igazságot 

beszélleni; tanúskodni, (rogpa, rogop jastata hamisat beszélleni,. 
hamisan tanúskodni). •— ult'i sagat potardta tanúskodni, tulajitan 
ningilan hanet hoza ma jukana idt'i sagat potardta pada l'i jeéalt 
vitetni fogtok a' királyokhoz, én érettem tanúskodás végett ö elöt-
tök. 10, 18. 

ult'i ver tanúság, pa torimajir vera}mujs'ir Mojsej sud-wbekna 
pard'is, ult'i ver pada l'iela és tégy áldozatot istennek, mifélét Mózes 
a' törvénykönyvekben megparancsolt, nékiek tanúság végett. 8, 4. 
— idt'i ver jastata tanúságot mondani. — sem ult'i ho szemtanú. 

ult'i által; isagat ult'ina folyvást. 
V. idt, ujlt által ; ültem, ulten, ultd általam, -ad, -a; tal ult 

télen által, ti uor ultci auves jani vit ez erdőn által folyt a' nagy 
víz. Vesd össze Kv. vjl. 

UH nagy (aj kicsiny), un nov'i nagy világosság, ning'ilana un 
justam ull turmet oht'ina nektek nagy jutalmatok van a' mennyek
ben. 5, 12. 

un jem'ing hadi nagy szent nap, húsvét; un ho kormányzó, 
un vas} vos nagy város, kormányzóság; una verta nagygyá tenni. 

un ker t'ilis márczius, április. 
un ir t'ilis október. 
unang nagy, csodás; unsik nagyocska. 
unlta-£a tanítani, tanító, lu unglel pusmal jubina unltata pits 

l'iel ő szájának megnyitása után tanítani kezdé őket. 5, 2. 
hoj tam aj pamt'ipsajet elta it pasagat veri pa sid'i hanne-hojet 

unltal a' ki azon legkisebb törvényekbül egyet teszen mássá, 's így 
tanítja az embertársakat. 5, 19. 

unltata ho tanító ember, unltata hol ma ning jubennamanlera 
tanító (mester), én te utánad megyek. 8, 19. 

unlt'im tanítva, tanított, vnlt'im jah tanítványok; ugyanaz, mi 
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unlt'ijilta jah.-hun omss'as, sirsna lu hoza lej) jogotset lu unlt'im jahlal 
midőn leült, akkor ő hozzá közel jöttek ő tanítványai. 5, 1. — 
kad-hoé-jang lu unlt'im jahlal vohmalna, l'iela vei mas kul'et oht'ina 
tizenkét ő tanítványát híván, nékiek erőt (hatalmat) ada az ördö
gökre. 10, 1. 

unltaman tanítván. Jisus jangas Galilej mu lovatna, l'i pojk-
éata hotlalna unltaman nub'it ol'inpela Jézus megfordúla a' Galileai 
föld környékein, ö imádkozó házaikban tanítván a' mennyország 
felől. 4, 23. 

unlt'ipsa tanítás, mur lu unlt'ipsajel ol'inpela jazin1 a pits a' nép 
az ő tanítása miatt szótalanná lett (elcsudálkozott). 7, 28. 

unlt'ijil-ta tanulni, tanuló, unlt'ijilta jah tanítvány, unlt'ijilta 
jahlala pardis pa pelka unsta tanítványainak parancsolá más ol
dalra menni által. 8, 18. 

unlt'ijís'x-ta tanulni, manat, unlt'ijisat, mujs'ir si jast'ipsa: jim 
ver l'idlem a antajir menjetek, tanuljátok, miféle e' parancs: jó tet
tet akarok 's nem áldozatot. P, 13. 

unlsi-ta tanulni; unlsata ríavirem, ho tanuló gyermek, ember. 
1. onl-ta szokni, innen unlsata összeszokni is. 

C. unta}, untt tanít. 
VLH8-ta, usta hajózni, által menni, pardis pa pelka unsta pa

rancsolá más oldalra menni által. 8 ; 18. — hun lu pa pelka unzis 
Gergesimk ira midőn ő a' más oldalra általment a' Gergesénus or
szágba. 8. 28. 

el-unsta elhajózni; unzipsa hajózás. 
unzid-'.a, unzipta-ta által vinni; unziptata ho révész. 
V. uns-ungve által menni, múlni; dm vor'im unsung pats én 

haragom múlni kezd. — ja unsilem a' folyót átkelem. 
uns lazacz pisztráng, Salmo nelma. C. unc. 
unz i fenyü, unzijug fenyü fa; unzeng fenyves. 
C. iin^a, un^eh fenyü, un^-ele-t'ilis a' fenyü síkhéj hava, az 

évnek második hava. 
VLUzi-ta kúszni, unzil'i-ta kuszálni. 
und vad, erdő; midije erdőcske; unding vados, erdős. — 

C. unt, vont erdő, hegy. 
unda ig 1. vonda; in unda eddig, idáig. C. unda, andaga. 
unt i , unkti dárda, fulápk. C. ongda, ongdep. 
unt ip . und'ip, ebben: unt'ip iki após, tivfip twunapa. 
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untpel-imi napa. Jüus Petr hota jogcts i kaéalas lu untpel-
imi tut-muzna hojtot Jézus Péter házába ment be 'a találá ő napá
ját forró lázban beteget (fekvőt). 8, 14. 

undir, unt'ir méh, has. undrcm, undren, undrel. leramas, lu 
vndrelna tajl jeniing l'il ella meglátszott, ő méhében visel vala a 
szent lélektül. 1, 18. — unUr pelak has oldal, lágy ék; und'ir hol 
-hasaló, hasszíj. 

undírna bent, belül; undreng belső. 
undli-fa menteni, üdvözíteni, undlita ho üdvözítő, undlipsa 

>mentés, üdvözítés. 
undlisa-ta üdvözülni, l'il sogonita moza veridtot, sit undliéal 

•az élet végéig tűrő, az üdvözül. 10, 22. 
ung , ong nyílás ,• poskam ung puska szája, nyílása. 
ung'il száj; ungl'ije szájacska. unglem, unglen, unglel szám, szád, 

szája, hanne-ho i nan lev'iman an voll, no izagat ulta tor'im ung'il 
eVta edta jaz'ingetna az ember egyedül kenyeret evén nem él, hanem 
az isten szájábul kijövő minden igaz beszédekbül. 4, 4. — lu ung
lel pusmal jubina unltata pits l'iel ő száját megnyitása után tanítani 
kezdé őket. 5, 2. 

ung'il kart szájvas, zabola; uny'il karta ponta zabolázni, késni, 
késlelni. 

u n g , ong szurok, ungas-ta szurkolni, ungas'ipsa szurkolás. 
118 böjt. us verla böjtölünk, hun uza pidleta ha böjtbe fogtok. 

6, 16. — uz'ing bőjtös. 
us'lt'iji-ta böjtölni, mung pa orkasta jah arpus us verlu, a n'ing 

unUijilta jáh an uéltijilet mi és a' farizeusok sokat böjtölünk, 's te 
tanítványaid nem böjtölnek. 9 ; 14. 

usít'ijim bőjtölés. neljang atgnen pa had'ilgnen uslt'ijim jubina ju-
got lita langamas negyven éj és nap bőjtölése után megint enni 
akart. 4, 2. 

u s ' és us ? ismeret, tudat ? u£a verta köszönteni, üdvözleni; 
uéa verat köszöntést tegyetek. 10, 12 .—pa uéa (vuéa) verta el
búcsúzni. 

us'la ismeretlen. 
us-ta ismerni, tudni, n'ing pua pelak jozen al usl, muj veri jim 

jpdak jos te bal félkezed ne tudja, mit csinál a' jobb fél kéz. 6, 3. — 
i an us'sle luel si vonda, hun jugot lu tajis lu ol'ing pogel 'a nem is
mére meg őt addig, hogy szülte ő első fiját. 1, 25. — u&at'i nen, 
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hanne-ho pog vei tajl mu oldina Jcreket eslta tudjátok ti, az ember 
fijának hatalma van a' földön, bűnöket bocsátani. 9, 6. — l'i t'i'ipsa-
lal sagat uélalan l'iel ív gyümölcseikről ismeritek meg őket 7, 16. 
— ma ning'ilan nemhunts'i an us'saiam én benneteket soha sem is
mertelek. 7, 23. 

impsa ismerés, usipsaing ismeretes. 
us'l-ta tudakozni, ismergetni; uslipsa ismerés. 
uzilita megismerni, tapasztalni. 
uém-ta előtűnni; jeialt uéanta eleibe tűnni, hun lu pa pelka 

unzis Gergesinsk ira, jezalt uzanset lue^a kadn midőn ö a 'más ol
dalra általment a' Gergesénus földre, eleibe ménének nekik ket
ten. 8, 28. 

uéans'a-ta találkozni; mung ning panna uéans'alu mi veledí 
találkozunk. 

uzand-ta és jeéalt uíant-a találkozni; mung ning panna vzandlu 
mi te veled találkozunk. 

us szél, határ; lásd uz. 
u s t a veszni, halni, ma evem in usta pits én leányom most 

meghalt. 9, 18. — j ima n'ingena jil, hun ning naklan el'ta i nak usl 
jobb lesz neked, ha te tagjaidbul egy tag elvész. 5, 30. — v'ina kim 
manlj i h'iret uslet a' bor kimegyen, ;s a' tömlők vesznek. 9, 17. 

uzim halva, holt- uzimot a' holt; uzipsa vész, halál. 
usta-ta veszteni, hun sol lu veel ustal, sirsna mujna luel ver-

len solanga ha a' só ő erejét elveszti, akkor mivel teszed azt 
sóssá? 5, 13. 

ustipsa vesztés. 
VLS-ta, unsta általmenni, által hajózni; el-usta elhajózni. 
u z i p t gyújt, asves'a uziptimna fut juhija an omisla a' gyertya 

meggyújtatván fazék alá nem tevődik. 5, 15. 
UZ (orosz) már. uz i lajim juget ler hoéa hojl már is a' fejsze 

a' fák gyökerén fekszik. 3, 10. 
u z szél, táj, tartomány, határ; mu uz tartomány, pungla mans 

Galilej mu uz ohtija el mene a' Galileai föld tája felé. 2, 22. 
ué'ing a' határhoz tartozó, uzing ho kormányzó. 
uzaa-ta irigyelni, uzas'ipsa irigység, uzasipsaing irígységes,. 
vüálipsa álnokság, uzal'ipsaing álnokságos. 
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uzal'ipsa-ta álnok lenni. 
Látjuk, két igető van itt: vzas és uzal, mind a* kettő us} uz 

gyökérszót teszen föl. Ezt meg is találjuk a' vogulban, a' hol us, 
uos harag, indulat; ebből us-ungve haragunni, nsmungve indulni; 
Kv. usem irigység, usmen irigy. 

uzas- í« foglalatoskodni, uzas'ipsa foglalatosság. 
Talán us} vus, Kv. as. 
uziji-ta és uziti-ta kivakarni, iizijipsa kivakarás. (us-ta 

veszni, uíta-ta veszteni ?) 
u z i n a j d-£a (or.) uzsonálni. 
u r vonal, ár-ok ? soma ur igenes vonal, joura ur görbe vo

nal, nogos sas ur a' nyusztnak hátbeli szőre. 
uram árok töltése; nuVim uram seb forrása; mű uram földvár. 
urek határ, vég; urekla végetlen, folyvást, n'ing manem tirekla 

vohlen te engem folyvást hívsz. 
ur mód, ar-ur sokféle, arurna sokféleképen. 
V. ur mód; ura ti módja ez. 
ur fátlan gyepföld; ur ho illyen földnek lakosa, költözködő ; 

ur hot sátor; har ur rét, kaszáló; ufing vad hely. 
V. ur száraz; ur-ungve soványodni. 
ur és jor szamojéd, ur ogol,jor ogol szamojéd szán. 
ura erő, urana erővel, félig meddig. 
ura-verta ellentállani, ura vita visszálkodni, perleködni; uraing 

-«llenes, szófogadatlan. 
ura-ta törekedni, erőlködni, ura'ipsa erőszak. 
uralta-ta észrevenni, uralt'ipsa figyelem. 
urup a' nők szemérem kötője. 
Kv. ur-uhv örzeni. 
urt hold, holdvilág, hónap. 
urtla holdvilág nélküli' = t'ilisla. 
urt haszon; urttng sikeres, hasznos. L. jurt és vurt. 
u r t leánykérő; urt'i-ta leányt kérni, hősleni. 
u t adó; ut pard-ta filis adótparancsoló hónap = februárius ; 

ut ponta t'ilis adófizető hónap = deczember. 
utzng adófizető. 
u t í s ? sem uts'ing személyes, jelen való. 
UVld-ía üvölteni, kiáltani, lásd: u-ta, uu-ta. l'i román uv'idta 

pitset ők mindjárt üvölteni kezdenek. 8, 29. 
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uveng lármás, (tehát uvt=i< lárma ?). 
uvem'i-ta, uvemq-ta elkiáltani magát. 
vv'i-ta nyeríteni, uv'ipsa nyerítés. 
u b ipa, ub imi napa. ub nav'irem a' nő férjének fija. 
C. %>, op ipa, űp-iga ipa, após, vp-ima napa. 
ubit hajszál, anta n'ing ogetína al riultá, n'ing an puslen nez i 

ubít növi ja mujpa p'itija verta sem te fejedre ne esküdjél, te nem 
vagy képes csak egy hajszáit is fejérré vagy feketévé tenni. 5, 36. 

ub'itpa hajú; ubt'ing, uptjing kinek haja van; hú upt'ing hosz-
szú hajú. 

vb'itla hajnélküli, kopasz. 
um-fa meríteni; umbi merítő edény. 
uniil'i-ta merítgetni. 
C. umbd merítő kanál (Kellé). 
u m i s ? kedves. 

K. 
"kti-ta bánni, ka'ipsa megbánás. 
ka'id-ta és kcíit'i-ta megbánni, megtérni, megtérő, megtérés. 

jastas: ka'it'ijat, si vanamas turum nub'it monda: térjetek meg, mert 
-elközeledett a' mennyország. 3, 2 — ma riing'ilan pernaja longilla-
lanjink libina ka'itita vorna én benneteket megkeresztellek vízben 
-a' megtérés végett. 3, 11. — ma jogotsem anta ves'katodet no krek'in-
godet vohta kait'ita én jöttem nem az igazakat, hanem a' bűnösöket 
híni megtérésre. 9, 13. 

ka'idta pop gyóntató pap. 
ka'ittlsa-ta bánkódni. 
Jegyzet. Finn : katua megbánni ? 
k a k varr, kosz, rüh; kaket og oht'ina a' fej kosza; kak kar 

.a' kosz kérge, rüh; kaking, kak-karing rühes. 
C. kak viszketés, rüh. 
k a l a n g rén, ne kalang nőstény rén; cling k. első, azaz gyep

lős rén; pel'ik k. jobb kéz felől való rén; kalang lojtata kel ront 
befogó (horog) kötél. 

k a l l és kál'i vér; káli esltá vért ereszteni; kálipogolkelevény. 
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kaleng és kaleng véres; kalila vér nélkül. 
kal'ema-ia veresedni. 
Kv. kelp vér és véres való. E' kelj) okvetetlenül kel szót te-

szén fel, 's ez azonos a' kali-val. 
kai t , többesben kaidét, hosszú póznák a' madarászainál. 
kaltma-ta felkelni, feltetszeni, sorrriing ishorna onvistodeta nov'i 

turum kaltmas a' halálos árnyékban ülőknek világosság tetszett 
fel. 4, 16. 

Kv. kval-uhv kelni, kvalt-uhv kelteni. 
kald'im nyom. 
k a n a n könyök, jos kanan kéz könyöke. 
C. kungnaj, kungni. 
kanÍP-for és kasta keresni, vogat i rnijisal n'ing'ilana ; kanzat i 

ujidleta kérjetek 's megadatik nektek; keressetek 's találni fogtok* 
7, 7. — ól'ingna kanZafi tor'im hoza ulta nub'it elsőben keressétek az 
istennél való országot. 6, 33. — ojanget, madet kanzlet i lidlet ves-
kat ver boldogok, a' kik keresnek és akarnak igazságot. 5, 7. 

kanz'im keresve, keresett, kanzimot a' kereső, nav'irem l'il kan-
zimodet pozalaset a' gyermek lelkét keresők meghaltak. 2, 20. 

C. kens-ta, kins-ta keresni; Kv. kins-ahv és kis-uhv keresni 
k a r í a z ' (or.) kenéz. In kul'et voZadl kim l'i kanaiel el'tí ő az. 

ördögöket hajtja ki ő kenézők által. 9, 34. 
k a n d harag, kand'ing haragos, kand'ipsa keserédes. 
kandas'a-ta haragunni. s 
kandma-ta megharagudni. 
kandmala-ta haragos lenni. 
kandmald-ta haragítani. 
kandmaUipsa haragítás. 
C. kend harag, kendeng haragos, kendmájita haragudni. 
V. kant-, kantl-ungve haragudni, kantmáu-ngve u. a. 
k a s i r kártya; kad semba kas'ir kétszemü kártya; kasret irii-

jilita kártyát osztani. 
C kiser, keser. 
kas l - fa vinni, vitel; indulni. Jekim taj'is Jehon i lu apsilal, 

Vavilon voza kaslta jelbina Jekim nemzé Jehont és ő öccseit a' Ba
bilon városba való vitel előtt. 1, 11. 

kasl'im vitel. Vavilon voza kasl'im juhina Jehon taj'is SalaJU 
a' Babilon városba való vitel után Jehon nemzé Szalafilt. 1,12. 
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kaslipsa költözés, indulás. 
kasl/ipta-ta átvinni, szállí tani; pa tagaja kasUptata más helyre 

átvinni, átszállítani. 
C. kes-ta húzni, szakítani. V. kas-ungve húzni. 
k a s akara t , kedv (emlékezet?) , riing kazen at tdl i muoMina 

te akara tod hogy legyen a' földön is. 6, 10. — kas verta mula tn i ; 
kas sagat önkény t ; jondta kas mulatság, kedvtöltés. 

kaz'ing örvendő, mulató, ojanget hollatodet, Ti kázinga jüet 
boldogok a' sírók, ők örvendővé (örvendőkké) lesznek. 5, 4. 

/ías/rt#kedvetlen, szomorú, hun uía pidleta} al ulat kasla-hur-
bet met rogop vespa jah.; Ti neman kasla horaz v'ilet Ti ohtel midőn 
böjtöltök, ne legyetek örömtelen képüek, mint a hamis képüek 
(képmutatók), ők mert szomorú alakot vesznek magokra . 0, 16. 

kasta-ta egyezni, egyezkedni , egyezte tni ; kast/ipsa egyezés. 
kastala-ta emlékezni, kastal'ipsa emlékezés. 
kazaéa-ta és kazaé-ta beleegyezni. 
C. kes így szólítják meg egymást férj és nő. Kv. kas kedv. 
k a z i betegség, fájdalom, izagat nlta kazet hanne-hojet hatna 

tungtaka verman minden való betegséget az emberek közt gyógyít
ván. 4, 23. 

jink kazi vizi k ó r s á g ; mur kazi, ad'im k. ragadós be tegség ; 
ker'ita k. já rvány, honlta k. száraz betegség. 

kazid-ta fájni, beteg lenni; ma hoéa og kazidl nekem fejem fáj. 
ka zeng beteg. 
C. ke$ef ki^e betegség, kereng beteg, ke^ed-ta beteg lenni. 
k a z m a s a - / / felsodorni, felnyitni, lásd: kasl-ta. 
Kv. kaspd emelködik; kaspelap har magasztalódó. 
k a s - f a és kans-ta keresni, kereső. Irot han tam nav'irem kasta 

pidl: velta luel Heródes k i rá ly a' gyermeket keresni fogja, ölni 
őt. 2, 13. 

kasta ho kereső ember, izagat kus hoj vohfa ho v'ü, kasta ho 
uidl minden akármii lyen kérő vészen, kereső talál. 7, 8. 

kanz'ipsa keresés ; kansil'ijí-ta keresgélni. 
k'inzimot kereső, nav'irem Til kanzimodet pozalaset a' g y e r m e k 

lelkét keresők meghalának. 2, 20. 
C. ken^-tá) kinc-ta keresni. Kv. kins-vho, kis-nhv keresni. 
k a á - í a tudni, emlékezni ; azért kas — kas is. 
kaiala-ta l á tn i , találni, ho'a longset, kazalaset nav'irem lu 
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ankel Marija <panna a' házba bémenének, találák a' gyermeket ő 
anyja Máriával. 2, 11. — kaíalam látva, hus lolimUm kazalamna l'i 
anütset senk nn amd'ipna a' csillag megállását látván ok örülének 
igen nagy örömmel. 2, 10. 

kazasa-ta megjelenni, tofim levi oVimna luela kaíazas az is
ten követe álomban megjelenek neki. 1, 20. 

kasta-ta tudatni, emlékeztetni; kastala-ta u. a. 
Kv. kacel-ahv látni; V. kas-ungve tudni. 
k a r kéreg, haj ; nan kar kenyér haja, kérge, jink kar vej 

(víz-kéreg állat) rák. lujkar gyüszü. 
C. kár kéreg, kar-moh tojás; kareng kérges. V.ker^mongo kér 

tojás héja; kvás kér az ujj körme. 
karala- ía szedni, ásni ? 
karauta-ía őrizni, karandtot őr. 
karas'Ld-ta felvigyázni; karas'ildta ho felvigyázó. 
k a r i egy hal, veres Sterljád. C. kari, kera. 
k a r e k trágya, kareki paj trágya domb, karek s'istamdta ho 

trágya-tisztitó. 
k a r i s magas; kársat magasság. 
C. keres magas. 
k a r g a m gyors, kargam ver gyors tett, gyorsaság. V. karkam 

eleven. 
karra f = katra) ócska, nemhojat an ponl jol'ipta jil'ip sah 

elta karra sah oht'ija; jilip jol'ipta, men'ims'at sah el'ta, i v'is karraoi 
kinza adnia jil senki sem tesz foltot új ruhábul ócska ruhára; az új 
folt leszakad a' ruhárul, 's a' lyuk az ócskán rosszabb lesz. 9, 16. 

k a r t udvar, ház; kard'ing udvaros, kard'ing övet kapu, (ud
varos ajtó). 

kard'ing har udvar. 
V. kart udvar, kart aui kapu. 
kart , kard, kard'i vas; jos kard'i bilincs, hnr kard'i béklyó, 

]uj k. gyüszü (lujkar is az); sem kardét szemüveg, pápaszem; fut 
kard'i tűz aczél; kard'i kol láncz, vaskötél; tang'irdta kardi csavaró 
vas, csavar. 

kartna ev'idta fürészelni; j>mking kart fogas vas, fürész. 
V. kér, kért vas, kér kat harapó fogó =* vaskéz. 
k a t l macska; har, hor kati kandúr, ne ka fi nőstény macska; 

kat'ije kis macska, hateng macskás. —- V. kdt'i. 
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k a d két, kadn kettő, kadna ketté ~ kettővé, kadna manta 
elválni; kadna manta nebek elváló, elbocsátó levél; kadna mariim ne 
elvált nő. lu pilna kadna manta ő tőle elválni. 1, 19. 

kad jaj-apsiangen két testvér (báty-öcs). 4, 18. — kad i ji-
pognen két egy-atyafi. 4, 21. — lio naviremet kad tol el'ta aja férfi 
gyermekek két félnél kisebbek. 2, 16. — hoj riingen vohta pidl i 
vevsta, mana lu pilna kadn a' ki téged híni fog egy verstre, menj ő 
vele kettőt. 5, 41. 

kad-hos'-jang tizenkettő. 
kad kas (két elme, kedv) rossz, kétes; kad kut (két köz) ké

tes; kadkuta jum szerencsétlenségre jutott ember. 
kadpa két féle, kadpding kettős, iker == kadpa'ing úav'irem. 
kadpelak két oldal; kadpelak el'ta két oldalról, viszonyos. 
kadna kadna ketten ketten. 
C. kát, kád, kádn, kádén, kathen ; kádenat kettesével. Kv. kit, 

ki tag- V. kit, kitt és kitah. 
kadili-ta megszállani; kad'iVita taga szálló hely = vita taga. 
kadl-f(f tartani, igazgatni, fogni. Iván luel jogo kadlta pite 

János őt vissza kezdé tartani. 3, 14. — al hadlet manem ne tarts 
vissza engem. 3, 15. — pa tulaj itan riing'ilan sud kadlta, jah hoéa 
's vitettük tik az itélet-tartókhoz. 10, 18. 

kadlta taga szálló hely (kad'il'i-ta); vata kadlta partnál ki
kötni ; olagnnna kadlta, hajóval kikötni. 

jos kadl'im kéz-fogás, eljegyzés. 
kadlipsa fogás, tartás, birtok. 
kadl'ipta-ta fogatni, által adni; jos kadViptata eljegyzés ; kad

Viptata jega egyesíteni. 
kadl'ipt'im általadás, eljegyzés, lu ankel Marija Qsip panna 

kadl'ipt'im jvb ina ő anyja Mária, Józseffel való eljegyzése után. 1, IS. 
kadl'imt'ijita, tartani, megállítani. 
kadj'ipéata eljegyződni, egyesülni. 
C. katt fog. 
k a f t a n (tör.) kaftan. hoj lidta pidl suda manta riing pilna, 

jernasen n'ing el'ta vita várna, mija luela i kaftanen a' ki akarni fog 
ítéletbe menni te veled, ingednek tőled való elvevése miatt, add 
neki kaftánodat is. 5, 40. 

k a b a d - / « vádolni, mutatni; kabatípsa vád, magjarázat. 
kabas'a-ta jelentkezni, mutatkozni; kabasipsa jelenés. 
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Finn: ? kaipaan, kaivata vádolni. 
kavis - ía inteni, kavs'ipsa intés. V. ö. kabas'a-ta jelentkezni. 
k a v i r ía sulyok a' halak elbódítására. 
C. kevi, káva kalapács, kével famozsár. 
k a v i r i m forró, forróság; kavifim kard'ina lab'idta forró vas

sal étetni = átfúrni. — kav'irming forró. 
E' szó kavir igét tesz föl. C. kevert, kóvert, havert forr. 
k a m = kim k i ; lel-kam lapos. 
kam'ing külső, utcza. 6, 2. 
C. kém ki, kémen kinn. Kv. kvan ki. V. kvon. 
k a m a n és kam'ing hány. kam'ing pus hányszor. 
k a m k a (tör.) selyem; kamka sah a' bálványnak selyem ru

hája. V. kamka selyem. 
ke . — sid'i-ke úgy. pa sid'ike pojks'at lant-har jóra és úgy kö

nyörögjetek a' mező urának. 9, 38. 
kel , kol kötél, műi-kel szíj ; Inddta kel hálókivető kötél; sas 

kel hátra való kötél. — kelet szerszám, kelet pa'id-ta leszerszáraozni 
a' hajót. 

kel-ía bűvölni, jósolni, kelta ho varázsoló. 
kelpsa bűvölés. 
k e n , kon könnyű. C. kéne, kanneh. 
k e n a s kád; riari tang'irdta, kenas sütő tekenő. 
V. kénes; kénes-kis abroncs. 
k e n s rénbőr harisnya. C. kenc puha rénbőr harisnya. V. kés 

finom bőrharisnya. 
kez , keza alatt, ben. tarmai liadlund'i keza, lu lu muklal elég 

(egy) napra, napi tartásra, az ő munkája. 6, 34. — Talán időt is 
jelent; vek keza örökké, élethosszáig. 

k é z i kés, kard. ma jogotsem anta sitak volpas na sev'irandta 
kézi tuta én jöttem nem békét, hanem vágó kést (kardot) hozni. 
10, 34. — alindta kézi vadász kés. 

C. ké^e, káceh, koceli, kés. 
k e r fagyos hó kérge. 
ker-fa viszálni, sugum kerta czérnát viszálni. 
kerd-ta 1) fordítani, jim norais kerta miing oht'ija jó gondola

tot fordíts (könyörülj) mi reánk. 9, 27. — j°9°^ kerdta visszafordí
tani; pvngla kerdta elfordítani; kerdtajug henger; kert'im fordító, 
kerek. 
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2) kerülni, an sohriiptaleta Izrail vozet lakká kerdta nem 
végzitek el Israel városait megkerülni = meg nem kerülitek stb. 
10, 23. 

kerla-ta és kerl'i-ta kerülni, fordulni. oVimna l'iela part'ipsa us 
tor'im cüa, an kerlata Irot hoza álomban parancsok volt istentül né-
kiek, nem fordulni Heródeshez. 2, 12. — jogos' kerlatelna riingilan 
ara al manzilaj'ita visszafordúltokban tik meg ne szaggattassatok. 
7 6. — kerl'ipsa fordulás. 

kertsa-ta kerülni, fordulni, sirsna nen Útim sitak volpazen nén 
hoza jogo kerts'al akkor a ti kivánt békességtök ti hozzátok visz-
szafordúl. 10, 13. 

C. kered-ta visszafordulni. 
kerdi la-to sulykolni; kerdilata jug mosó sulyok. 
ket im-í« érinteni; kei'imta ho sértő, riingen ket'imta hója al 

jeréa a' téged sértőnek ne ellenkezzél. 5, 39. 
ketm'ipsa megérintés, sértés. 
ketniild-ta háborítani. 
k e v i , kevet kő, kövek, joslal ohtína riingen tulaj in, kev'i oht'ija 

riing kurenna al vang'imlen kezeiken vitetel, kőbe ne ütközzél te lá
baiddal. 4, 6. — hun riing torem pog, jasta, tani kavet nana at per
bálét ha te isten fija, mondd, e' kövek kenyérré hogy legyenek. 4. 3, 

kev'i here, kev'ila here nélküli; kev'ila ho herölt ember; kevet 
ev'idta heréket vágni, herölni. 

C. keu kő, keveng köves. Kv. kav, kaven. 
k e v i , kev'i pelak nyugat, hola pelak kelet. — ar hojadet jo

godlet hola felak ella i kev'i pelak eTta sokan jönnek keletrül és 
nyugatrul. 8, 11. 

kem, si-kem annyi, palat-kem darabnyi, arat-kem sok, mennyi, 
antel-kem csak, is-kem rendes, régi szerint. — jezalt uéanset luela 
kadn, kul' tajtodet, hom-juget el'ta et'imodet, si-kem parp'inget eleibe 
ménének neki ketten, ördögvallók, koporsókbul kijövök, annyira 
haragosak. 8, 28. — jos sur palatkem kéz szár darabnyi. 6, 27. 

V. kem mint mennyiséget jelentő, sok szóhoz járul, p. o. au-kem 
egyforma, ti-kem annyi, ma mcit-kem a' föld mi nagysága szerint 
stb. C. meda-gem mennyi, fe-gem, t'i-gem annyi. 

kil-íffi kelni. Ai7«, nav'irempa lu ankel v'ija kelj, a' gyerme
ket es ő anyját vedd. 2, 13. — lu kilis} nav'irem pa lu ankel v'is 
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atíje ő kelé, a' gyermeket és ő anyját vévé éjjel. 2, 14. — 
si ne noh kilis i luela luzits a' nő felkele és neki szolgála. 8, 15. 

kil'im kelvén, sirsna k'dmalna an pard'is vota polta akkor fel-
keltiben nem párancsola (eltilta) a' szélnek fúni. 8, 26. 

kilta-ta kelteni, noh k'dtata luel pitset jastaman: tonmje fel
kelteni kezdek őt mondván : uram ! 8, 25. 

kiltipsa keltés. 
C. kid-ta kelni. Kv. kval-uhv: V. kualungvc kelni. 
kirís, köz; kinza közzé, közt, nál. ning nemmolt'ina ajaat 

idlen judej og'ing vozet kinza te semmiképen kisebb nem vagy 
a' júdeai fővárosok között. 2, 6. — ma jabem jitot ma kinza tok az 
én titánom jövő én nálamnál erösebb. 3. 11. — líl letol kinza pa el 
lum'idta sah kinza tina an ull a' lélek az ételnél és a' test a' ruházó 
ruhánál nagyobb nem-é ? 6, 25. —nen l'i kinza ha taga jima an 
ulleta f ti azoknál nem vagytok-e sokkal jobbak ? 6. 26. — 

k i d , kad két ; kid pus kétszer. 
kitit kettőd; hitit puh másodszor. 
k i d - t a küldeni, —jertkidl veskatodet i ves'katla jahet ohtija 

esőt küld igazakra és nem igazakra. 5, 45. 
kitas velta ho ríaviremet kad tal el'ta aja külde ölni a' férfi 

gyermekeket két évnél kisebbeket (kisebbé) 2} 16. 
kittm küldve, hun jah kim kitimet uset midőn a' nép ki volt 

küldve 9 ; 25. — torim kit'im ho isten küldöttje. — kitmam, kitman, 
leiémai küldvém, — éd, — éje. l'iel Vipleem voza kitmalna jastas 
őket Bethlehem városába küldvéjé (-ben) monda. 2, 8. 

kitis-ta rendelni. 
C. kid-ta küldeni hajtani. V. kiet-ttngve kíildeni. 
k i m kü, ki. kimpelak ki—oldal, külső, kim kit'im us kiküldött 

volt. kim julmata kivetni; kinda kifele; kimbi külső. C. kém, kim 
kü, kémein kün, kimetta kivül. Kv. kvan. V. kcon. 

kimül ruhaszárny, (rockschoss), pungil sah kimil ruha-szél. 
C. kimet szegély, (falté, saum). 
k i m i t második, sazimta luela kimit venz punglen nyújtsd 

neki a' második orczádat. 5, 39. mujpa idl liking a tajta pidl, a ki-
midtotel mustija tajta pidl, mujpa idla tarinlata pidl, a kimidtotel 
olinpela an tarinlata vagy az egyiket haragosnak fogja tartani, 
de a' másikat szeretettel fogja tartani, vagy az egyik miatt szorgal-
maskodni fog, a' másik miatt nem (fog) szorgalmaskodni 6, 24. 
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C. kimet második. 
kll l ing-gomb ; kinet kapcsoló szalagok a' ruha össze

kapcsolására. 
V. kin, ken, kengn gomb gyanánt szolgáló zsineg; kin-cis az 

ing lyuka, gombház. 
k"ir sérülés, k'iring sérves. 
kir-ía rént, lovat befogni. 
k'irili-ia gyakran befogni. —- V. ker-ungve befűzni, befogni. 
klZÍji-fct hugyozni 1. hos. 
C. ftos-ta. 
k i s - k a n madárfogó háló. 
kol , kel kötél, alatság, oy-kol az első rént igazító kötél, 

nol-kol orr k.-kantár. 
sermat kol gyeplő, li'irt kol öv; sojp kol hálónak húzó kö

tele ; kolna tdllíta hajót felszerelni. 
V. kuali kötél. 
k o n könnyű, muj kona ull'í mi könnyebb? 9 ,5 .—konat 

valami könnyű. 
konamd-ta könnyíteni. 
C. kéne, kanneh könnyű; Kv. kigne, V. kinegu, komi söt 

kiiopni] kominu jenitsem könnyebbé lettem. 
koriar szegény.—ojanget sidet} maciét l'ilel sagat konara vollet 

boldogok azok, a1 kik leikök szerint szegények. 5, 3. 
C. koríai\ kener szegény, nyomorult. V. kuner. 
k o r kemencze. holejt kor.libija julmala hónap a' kemen-

czébe vettetik. 6, 30; kor allata, al'l'íta kemenczét fűteni. 
C. kdvykűr. Kv. kar. V. kur, kiír cila kályha födele. 
kor i j i - ía esni. htm ning tor'im pog ullen, jil korija ha te 

isten fija vagy, essél le. 4, 6. — lujilii kor'ijis ö alá esett. 7, 27. 
kor'ijim esvén, sariíuh ohtija kor'ijimna luela og ponset térdre 

esvén, neki fejet hajtanak. 2, 11. 
kofijipsa esés. lu jill'i kor'ijis, i lu kovijipsajel senk véing us ö 

alá esett, s ő esése nagyon erős volt. 7, 27-
kor'ijitla-ta gyakran esni, hullani. 
C. korgta esni. 
k u j i p e a bűvölés énekszóval és szellemek hivogatásávai, 
k u k a r i kosár ? pirus kukari vén legény. 
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C. kugur, kukkur kosár. 
k u k k u k - t o kakukolni. 
C. kagi, kogi} kova kakuk. 
kul i vastag; kulat vastagság, testesség; 
kuleng vastagos. 
kulama-ta vastagodni, kulamd-ta vastagítani. 
V. kőt-ungve hízni, kötep-tungve hizlalni. 
kul ' ördög, kid' huzipsa vorna az ördög kísérletese végett. 

4, 1. — kulsiki ördögöcske, ördögöm. 4, 10. 
kid' tajtot ördögöt valló, biró, ördöngös, jezalt uéanset 

kadn, kul' tajtodet eleibe mene'nek ketten, ördöngösök. 
C. kul Kv. kid'. V. kul 
kliS-fa fütyülni; kuzipsa fütyülész. 
k u s k u r csíkos evet C. kutker repülő evet. 
k u n s köröm, kunstel marok. 
kunsta körmölni, gereblyézni; kunsta jug gereblye, kunzip 

fésű; kwvzaéa-ta fésülődni. 
C. kun$ köröm, kun%eng körmös; kini^-ta fésülni, kun^alah ~ 

kunstel egy maroknyi. — V. kvons, kvos = kuns, 
kus , kuns, köröm, kus ker köröm; kustel marokkal; — kus-

ta fésülni. 
k u s bekecs, rénbunda csuklyával; sah kus ruha. 
C. kus, kungus bekecs (Oberpelz) V. kus fe'rfi ködmen. 
k u s akár, kus hun akár mikor; kus hoj akárki, minden, kus 

hoj, tak'ilíje l'ikazatot lu lamha ho olitija, suda pidl akárki hiába 
haragvó ő felebarátjára ítéletbe esik. 5, 22. — hoj nen elta pusl en-
m'iltata luluel kus ijos sur palatkem ki ti közületek nevelheti maga 
magát akár egy kéz-szár darabnyival ? 6, 27. 

C kus, kuc. V. kvos bár. 
k u z a j (or.) úr—hoting kuzaj házi úr. 
? k u z - a n nyír héj kas száraz halakra. 
k u r láb ; kev'i oht'ija n'ing kurenna al vang'imlen kőbe te lá

baddal ne ütközzél. 4, 6. 
kur-pad' lábtalp. kim etmanna nen kur-pad'lanna hanim nam-

b'ir hol parkettot kimentetökben te láb-saruidra ragadt port rázzá
tok le. 10, 14. 
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kur jangta gyalogló, kur súgva lábszár, kur juget SL folyó1 ge-
reblyének lábai; tujt kur szánnak lába, szántalp ? 

kur'ing lábas, kur'ing-ho gyalogló; kurírig voj jávor, talán 
magas lábairól, mint nálunk is lábas-jószág — magas marha. 

kur na gyalog. 
C. kur láb, kur púra lábikra, k.jattang lábsark, k. jil lábszár, 

kur pede lábtalp, k. pélek sánta (félláb) ; kurang hoj tüís gyalogló 
hó, 8-ik hó, a' mikor már jégen járhatni. 

kur'im lépés, pillanat, lu izi kufimna sístamt'ijis muz elta ö azon 
pillanatban megtisztult a' betegségiül. 8, 3. — sora lurimna hirte
len ; kurming gyors. 

C, kureyn lépés. C. kurmang gyors lábú; kurmad-la lépni. Ez 
fölteszi a' kur-ta igét, minél fogva kur láb, és kur-ta lépni, kűriem 
lépek. 

k u r a s fürdő seprű, talán kur-ról, mert hosszú nyelű ? 
k u r e k tyúk. C. kurek kacsa-féle (Anas acuta). 
kuvik sas; kad ogpa kur'ik két fejű sas, kurking sasos, hol 

sok a' sas. — C. kuruk sas. 
k u r í n irás. 1. horen. 
k u t köz, kutna között; kutem, kiden, kutel közöm stb. kuteu, 

kitten, kidel közünk, közetek, közök; felebarátunk stb. — izagat 
ulta k"zet hanne-hojet kutna tungtaka verman minden való gyen
geséget az emberek közt egészségessé tevén. 4, 23. —ull muj nen 
kutenna sím is ho van-e ti köztetek ollyan ember ? 7, 9. — elsa mun-
geu mung kreklau, hodí i mung esVilu kuteuna kreklal bocsásd meg 
mi bűneinket, a' mint mi is megbocsátjuk felebarátjainknak bűneit. 
6, 12. — si kutna a' közben. 

kufip közép; hadik, nap közepe == dél, at k. éj közepe == 
éjfél. 

kutpíng közepes; hadi kutp'ing, at kutpíng déli, éjfél. 
C. kut köz, kuda közzé, kutna között, kudivet közöl; — kut-

tep közép, kutteba, kidtepna, kuttebivet középé, közepett, középől 
V. kvot, ki-ót', kvcit'l köz, kvot'l közép. 
k u t harag ? 
kuting haragos, gyűlöletes, kutíng ho ellenség, hamis, líkwga 

ula n'ing kuting hojen pilna haragos légy te ellenségedre. 5, 43. —• 
kuting jah hanne-hoja ullet lu hotíngotlal ellenségei az embernek az 
ő házbelijei. 10, 36. 
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kvtas-ta veszekedni, kötődni; kutazing kötődő," kutazipsa ve
szekedés kötődés. 

kut ir , kud'ir forró, kudring forrós, kutird-la égetni, sütni; 
kufirsa-ta melegedni, kudirma-ta megindulni, indulatba jutni, vere
kedni ; kudirmapsa verekedés, kud'irmapsaing verekedős. 

k u t s a t a részegedni, kuts'im részeg; kutsipsa borosság. 
kuts'iptijilsa-ta gyakran részegedni. 
Talán a' kut-tól való származék, mert kutijim is részeg. 
k u m tehetség; kum antom us tehetség nem volt, lehetet

len volt. 
k u m i s k a (tor.) üveg, kum'iska verta ho üveges. 
k r e k (or.) bün, esla mungeu mung kreklau, hódi i mung esl'ilu 

kuteuna kreklal boesás meg nekünk bűneinket, a' mint mi is megbo-
esatjuk felebarátjaink bűneit. 6, 12. — lu lu művel savijil l'i krek-
lat tl'ta ő ő népét megszabadítja bűneinktől. I, 21. 

H. 
h&J-ta hagyni, hoj'ipsa hagyás. 1. hi-ta, 
has'-ta maradni, haz'im maradt, hazimot maradék. 
haz'ilita gyakran hagyni. 
hazipfij'il-ta hagyogatni. 
C, hij-ta hagyni; V. kid-ungve, kul'ungve hagyni. 
llSil-ta halni, haló. tormije, mung lillaii edlta, mung si hallu 

uram mi lelkeinket mentsd meg, mi itt halunk, 8, 25. 
halta sor'ini haló halál, halál, sit pada viting övet pá les'kam 

jus tulet halta sorma mert tágas ajtók és széles út visznek a' ha
lálra. 7, 13.—as halta t'ilis januarius; as halta hul ponty, harcsa 
ponty (mert jauuariusban fogják ?). As halta Ob hálása, fagyása. 

hala halott; hal'ipsa hálás. 
halim holt. juva ma jubem, híja halimodeta l'i halálai samildta 

jöjj én utánam, hagyd a' holtakat, ő halottjaikat temetni. 8, 22. 
halli-ta sürün halni, dögleni. 
halt'ipta-ta ölni. 
C. had-ta; V. kul-imgve halni, kaki holt, holt tetemek. 
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h a l a t háló ruha. V. kől-ungve hálni, kólóm háló hely; koj-
ungue u. a. Kv. kuj-uhv. 

halld-ta hasítani. 
t halsa rézből vagy csontból való horog, a' gyeplő számára 

a" rénnek bal oldalán. 
h a n (tör.) király, császár. Javít han Dávid király. —- han 

imi császárné, han po<j korona herczeg, han ir császárság; han 
lank'ir ho senator (a' császár válla embere). 

han-írt érni, valamihez ragadni; lásd han'im. 
h a n i titkos, sirsna Irot hantja mucira jah vogimna, hus étim 

pora ti cTtel purílijis akkor Heródes titkon, a' bölcseket meghiván. 
a' csillag föltetszésénck idejét kérdezé ő tőlük 2, 7 

hantot titok, riing milost'inaj en at ull hanija, pa n'ing lurum 
az-n, haniot vandtot, sem vanman n'ingena mai te alamizsnád hadd 
legyen titokban, 's te menyei atyád, a' titkot látó, szem látomást 
adja meg neked. 6, 4 .— nemmolti antom haniot, madot an leramis 
nincsen semmi titok, a' mi fel nem tetszett. 10, 2G. 

hanila nem titkos, nem képmutató 5 hanüot u. a. 
hanad-ta titkolni; hanoiim elrejtett, nemmolti autóm hana-

timoij madot hdna jelba an ed'is, nincsen semmi elrejtve, a! mi 
újra (?) elő nem jő. 16, 26. hanas-ta rejtezni; — hanatíj'i-ta 
titkolgatni. haríatipsa titkolás. 

hanim ragadt, lásd : han-ta ragadni, nen kur-padlanna ha
n'im nambirte lábsaruidhoz ragadt por. 10,14. — han'ild'ta érintgetni. 

hanim-ta érintkezni, hun tob hanimlem lu sahlal hoéa, tungtaka 
jilem ha csak érintkezem ő ruhájihoz, egészségessé leszek. 9, 21. 

hanimta-ta érinteni. — hanimtas lu sahlal s'il hoéa hozzá 
érinte ö ruhájának széléhez. 9. 20. — lu hoéa hanimtas ö hozzá 
ért. 8, 3. 

han'imsa-ta érni. sirsna lu, l'i semlal hoéa hariimsaman jastas 
akkor ő, ő szemeikhez érvén monda. 9, 29. 

C. han-ta hozzá érni, ragadni; Kv. han-uhv; V. kan-ungve. 
hanne-ho ember, hanne-ho pog ember fija. hanne-ho i naú 

leviman an voll az ember egyedül kenyeret evén nem él. 4, 4. — 
hanne-ho pog an tajl taaa, hoda kus ogel lep ragildta az ember 
ujának nincs helye, a' hol akár fejét letegye. 8, 20. 

hanne-hola embertelen. 
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hallata, 1. has-ta írni, tarkázni; hansta-ho í ró; hanzang 
tarka, iratos. • 

hanzrin irva. jell'i jastata jenting iki nebekna hanzim sid'i a' 
jövendölő szent öreg könyvében így (van) irva. 2, 5. 

hanzipsa irás. jem'ing hanzipsa nebketna jastim ull a'szent irás 
könyvében mondva van. 4, 4.—jem'ing nebket hanzipsajetna jas
tim idl sid'i a szent könyvek irataiban így van mondva. 4, 6. 

hanzipsapos Írásjegy. 5, 18. 
hanzil'i-ta irogatni. 
C. han%-ta tarkázni, irni; han^eng tarka, han^eng luk fajdtyúk. 

Kv. hansta irni. V. kanz-ung. 
handí Konda folyó, hand'i-ho Kondarnelléki osztják; handiot 

osztják. A' Konda folyóról lásd a' Ny. Közi. IX. 2. lapján is, miből 
megtudjuk, hogy a' Konda mellékeinek nagyobb részén osztjákok 
laknak. — C. kanda-ka és handa-ku osztják. 

has édes gyökerű mocsári növény. V. kas bokor, de fii is, 
mert kásing iu széna villa; kas naris a' fűzfának kihajtása. 

has, has, has elég. Alkalmasint a' has-ta maradni igéből való. 
has-ía maradni, 1. hajta. 
has-ítf, hans-ta irni, tarkázni; hasla unH/ita hot iskola = irni 

tanító ház; hasta pada iró tábla, hadsa-ta, (=.hassa-ta) magát alá
írni, jos hadsa-ta ho maga kezével aláiró, megerősítő, hadsipsa 
(— hagipsa) aláírás. 

hasap előfüggő, hasap ves fátyol. Kv. hasep, N. kasep. 
har mező, üres, puszta hely; ellentéte az erdős helynek. 
vandat'i havna idta loget oht'ija nézzetek a' mezőn lévő lilio

mokra. 6, 2<*\ 
voz-har város piacza. voz-haretna poiksata város piaczain 

imádkozni. 6, 5. 
tol har puszta, uta s'i sasi tál har tagana üvöltő szó hallik a' 

pusztának helyén. 3, 3. 
har voj pusztai állat, méh. har voj maxii pusztai méhnek 

méze. 3, 4. 
turum har ég. Iu ohtma turiim haret pumaéset ő felette az 

egek megnyílásnak. 3, 16. 
lant har gabona tér, mező, szántóföld; lant har verta szán

tani ; 1. h. verta ho szántó vető; pum har kaszáló, rét ; har ur fátlan 
erdő, rét. 
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C. kara, har mező ; Kv. har • V. kar. 
har bika, mén ; hafije bikácska. 
C kar bika, kár tlau mén; V. kár hím, ember, kár mis bika, 

kar lu mén, kár pasi bika borjú 
har gyér, haras gyéren. 
V. kara, kard, gyér, kara uosem ritka nagy szemű vészháló; 
— kar-ungce gyérülni, pong átaná harséi a' fej hajai gyé

rültek. 
harsa-ín ropogni, hars'ipsa ropogás; harsala-ta gyakran ro

pogni. 
hacll l , hadi nap. hadlet napok. Irot han ul'im hadletna Heró

des király életének napjaiban 2, 1. — si hadletna a' napokban. 3,1. 
holeit hadi holnap, holeit hall ol'inpela nom'isna el siigasat a' 

holnapi nap felöl elmében ne aggódjatok. 6, 34. 
hadla-ta nappalodni; hadlata artna hajnalban. 
hadlungdi napontai? tarmai hadlungdi keza, lu lu muklal elég 

egy napra az ö munkája. 6, 34. — Lásd lungta. 
C. hat, hatt (hatl), Kv. hotel. V. katel nap. 
h a d - t a csapni; hat'ipm csapás, csattanás, hadna-ta csapni. 

hun hoj hadnál ningen jim pelak venz pvnglena ha ki ütne téged 
jobb félkép — orczádra. 5, 39. 

hats'ata csapni; hatsipsa csapás; pal pung'il hatsipsa pofon 
csapás. 

hatma- ta akarni. Talán — kandma-ta megharagunni, indu
latba jutni, indulatosan akarni. 

hapt í (or.) herélt. 
V. kapt} koapt herélt ökör, rén, ló. 
Yli-ta, 1. haj-ta hagyni, luel jozel el'ta hun visle, i tut-muz luel 

htjié öt kezénél fogva midőn megfogta, egyszerre a' forró betegség 
elhagyta öt. 8, 15. — sirhia kuTna lüjisa luel akkor az ördög által 
elhagyatott ő. 4, 11. 

h'ijim hagyván. Názáret Ivijimalna jogots i volta pits saras 
honing vosna Kapernaiimna Názáretet elhagyván ment és élni kez
dett a' tengerpartos városban, Kapernaumban. 4, 13. 

liis-ta maradni, hagyódni; —- lüzim maradt, utolsó, jena jas-
talem riingena, an edlen tolta si vonda, hun an rnalem lüzim voh-
pelak igazán mondom neked ; nem mégy ki onnan addig, hogy meg 
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nem adod az utolsó (maradék) félpénzt. 5, 26. — h'izim (hízem) 
ebiipa elpárolgás. h'izimna utoljára. 

C. kij-ta hagyni. 
hi l sógor, ho hil, ne hü. C. kida (schwager), V. kii. 
hin himlő, v'ütng Kin himlő. 
1iining himlős, bélpoklos, h'iningot bélpoklos ember, muzingo-

dtt tungtaka verat} Kiningodet sístamtat a' betegeket egészségessé te
gyétek, a' bélpoklosokat tisztítsátok. 10, 8. 

hin erdei szellem. 
hír tömlő, zsák. an sozimla jílip v'ina karra h'iret libija nem 

öntetik új bor ócska tömlőkbe 9, 17. 
alta lür hordozó zacskó, tarisznya. — al v'ijat anta alta h'ir} 

anta kad sah ne vegyetek se hordozó zacskót, se két ruhát. 10, 10. 
panne Kir cserzett bőr zsák. sojp hír a' háló zacskója, — Kv. huri 
zacskó. V. kűri. 

hir-ta ásni; muhtt h'irta által &sm;htrim ásva, Mrman ásván. 
hoda lolimta jah jilta sagat Mrman longt'ijilet i lolímlet a' hol a! tol
vajok aláásván bemennek és eltolvajlják. 6, 20. — inkna h'irta víz
zel elönteni. 

h'iríl'ita ásogatni. 
h o ; hu ho-, lásd holta és hun. 
h o ember férfi; héjét emberek. Oxip? lu ikel, jim ho ulman 

József ő férje, jó ember lévén. 1, 19. 
hojet semat emberek szemében 6. 1. 
ho ne férjes nő. rahta we, pa ho ne, mola evi panna aljvrtíja 

rokon nővel és férjes nővel vagy leánynyal ne társalkodjál. í>, 27. 
ho nav'irem gyermek, férfi gyermek, kitas velta ho úav'iremet 

külde ölni a' férfigyermeket. 
nnltata ho tanító, mola vorna nen nnllata hajén lel pa jarísl 

kreking jah pilna miért a' ti tanítótok eszik és iszik a' bűnösök
kel. 9, 11. 

hanne-ho ember, hoj hanne-ho vett a* ki embert öl. 
lamba-ho felebarát, lantba hojen felebarátod. 
vur'ing-ho ellenség. 
sud-ho bíró. nnríng hojenna n'ingen sud-hoja al masajin, a sud-

hona al masajin turma hot sav'ijita hója ellenséged által ne adas
sál a1 bírónak, -á a' bíró által ne adassál a* sötét ház őrzőjének. 5, 25. 
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éav'ijita ho őr. 
peng ho vőlegény. 
hoj pelak férfi nem; hoj'ing férfias, férjes; hojing ne férjnél 

való nő. 
C. ku} kuj, huj ember. V. huj, 
hoj ki. hoj n'ingilana nom'is mas hondta vananüm l'ik el'ta ki 

adott nektek tanácsot futni a' közeledő harag elől ? 3, 7. — 
hojot kié. 
hojat valaki, nem hojat senki, nem hojat an pusl luzidta had 

jóra senki sem szolgálhat két úrnak. 6, 24. — hojadet valakik, ar 
hojadet sokan. — sit pada v'it'ing övei pa les'kam jus tulet holta 
sorma, i sídet huvat ar hojadet jilet azért tágas ajtók és széles út 
visznek a' halálba, 's azokon sokan mennek bé. 7, 13. 

C. hoj. Kv. hon, hot. 
hoj-ía fekünni, fekvő; hojtot a' fekvő, kazalas lu untpel írni 

tut-muzna hojtot találá ő napáját forró betegségben fekvőt. 8, 14. — 
lajim juget ler hoéa hojl a' fejsze a' fák gyökerén fekszik. 3, 19. 

hojs (hojis) feküdt, lu hojs ő fekszik vala. 8, 24. 
hojta ulas ágy; hojta taga fekvő hely. 
hojipsa fekvés. 
hojla-ta szállani, érkezni. 
Kv. kuj-uhv, V. kuj-ungre feküdni. 
hoj-to veszni; jogod hojs (hoj'is) oda lett, de meglett is (és 

traf sich) ; nem saját hojta névszeriut híni. 
hojipsa veszés, jogos hojipsa elveszés, veszteség. 
CJ.jogad-ta veszíteni. 
hogol - ía futni, szaladni. 
hohl'ipsa futás, hohlípsaing futó; hohlípsaing lov'i poroszkáló 

ló (passgánger). 
C. hoht-ta futni. 
h o l a hol (hol — val, reggel), — hola vot keleti szél; hola 

hnntl hajnal; hola pelak kelet, mung lu turnm husel vantsu hola pe-
lakna mi ő csillagát láttuk keleten. 2, 2. — niudrajah hola pelak 
etta jogotset bölcsek jöttek kelet felől. 2, 1. 

0 . hoda, hodai huntl hajnal. Kv. hol reg, holge === holva. 
holeit, holejit, holajit hol-nap. holeit kor libija jídmala holnap 

a' kemenczébe vetetik. 6, 30. 
Kv. holt holnap. V. kolita. 
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h o l el, le. nen kur pad'lana hantin namb'ir hol parkatat a ' t i 
láb-talpaitokra ragad t port rázzátok le. 10, 14. 

holté elé, hova, felé, el. holté senkta e lverni ; — holsa valahová. 
— pa hol'is jogodleta, símiltatjastaman: turum nvhít vanamas 's a ' 
hová jöttök, szóljatok mondván : a mennyország elközeledett. 10, 7. 

V. kot le, el, kot pnleln fúdd el, kot angves levete. 
h o l , húl hasadék ; hol'ije, hul'ije kis hasadék. 
hol'id-ta, hulid-ta hasítani. 
hola-^a folyni, holatot a' folyó. 
holaU-ta folydogálni; holal'ipsa folydogálás. 
h o l í m három, 1. hul'im; — holmit harmad. 
hol'im hos jang 13. 
hol'im jang 30 ; hol'im jang pela vet 35. 
C. hűdem, hódem 3, hűimet 3-dik. Kv . liurum, hurm'it, hur-

ment. V . korom, konnit. 
hol - to hallani, é r ten i ; holla ismeretlen. 
hol'ind-ta hallgatni. 
holint'iji-ta szót fogadni, hol'infij'i; sa szófogadás. 
C. hnd-ta hallani, hűdand-ta hallgatni. Kv. hol-nhv hallani, 

hontl-ahv hallgatni. V. kol-ungve, kaJ-ungve hallani, érteni. 
holta halni, veszni, 1. halta; — holta-ta veszteni, fogyasztani, 

soványítani 5 hol'ipt'ij'i-ta vesztegetni. 
h o l t a , onnan, hol. ma n'ing jubenna manlem, kun holta riing al 

manlem én te utánad megyek, aká r honnan te mégy. 8. 19. — holta 
sagat honnan. 

C. ho, hot hol, hoda hová. Kv . hot ki , hott hol, hotaT hová. V. 
kot, kotale. 

h o l i p háló, 1. hul-ta; — hol'ibet hálók. Vi izi sosna hol'iplal 
h'ijiman manta pitset lu jubel ők azon órában hálójikat ott hagyván 
menni kezdenek ő utána. 4, 22. 

C liodap. K v . hnlp • V. kulp r = háló. Az osztják, vogul és 
m a g y a r szó egy igét teszen föl, melly az éjszaki vogulbau meg is 
v a n : kul-ungve, kuT-ungve = hálóval halászni. A' Loszvai vogulban 
kulop és kuolp (há'ngenetz). 

holimd-/<7 és h:l'imta-ta keresni, nyerni, elérni ; hohriipm 
nyereség, holmipsaing hasznos. 

h o l i m d - l a és hoVim-ta felszabadítani, kiváltani , holm'ipsa 
kiváltás , holm'il'i-ta szabadítgatni . 
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holunt i mindenki, ho és hinta, lunt'i ember és szám. 
h o l l a ismeretlen, 1. hol-ta. 
h o l u p (or.) galamb, mudrainga ulat met jeming voj pa Tik cd 

tájat holup nemba voj id'i okosak legyetek mint a' szent állat (kígyó), 
és haragosak ne legyetek a' galamb nevű állat szerint. 10, 16. 

holla-f" sírni. Eahil hollal lu evi-pohlal ol/npela Kábel sír ő 
gyermekei miatt. 2, 18. 

hollatot síró. ojanget hollatodet, ti kazinga jilet boldogok a: 

sírók, ők Örvendezökké lesznek. 5, 4. 
holl'ipsa sírás, foda hollipsa pa penkna serkzmapsa jil ott sí

rás és fognak csikorgása lesz. 8, 12. 
hol-ía folyni, 1. hola-ta; holal-ta folydogálni, hola-lipsa. 
holTa-la költözni, nomád életet élni. 
hon, hun gyomor, has, oldal; hon-loh oldalborda, hon-tarm'tpsce 

jóllakás; hon huzi vékony lemez, mellyet a' nők öv gyanánt visel
nek széles szíjjal. 

honing oldalas, part ; sej'ing honing homokos part; saras ho
ning vos tenger parti város. 4, 13. 

hon'il'i-ta, hol honili-ta elválasztani. 
honim ne a' vőnek, menynek anyja, tehát napa. 
C. hon, honaj gyomor. 
hond-ía és honta-ta futni, hoj ning'ilana nomis mas hondta 

vanam'im l'ik elta ki adott nektek tanácsot futni a' közelgő harag 
elől? 3, 7. — honda Jegipet mua fuss Egyiptom földjére. 2, 13. — 
hun n'ing'ilan vózadta pidlajitan i vosna, hondat pa voza ha tite
ket üldözni fognak egy városban, fussatok más városba. 10, 23. — 
honfipsa, hondipsa futás. 

hond'itla-ta szökni, hond'itlatot szökevény, Iwnd'iÜ'ipsa szökés. 
C. hond-ta futni. 
hon láz, hon moz, muz veres himlő. 
hons-ta beteg lenni, honstot a' beteg; honsta ita beteg lenni; 
honsta jumot lázas, hideglelős, lu hoéa tutlasa aradtel muzin-

godet ars'ir muzetna i honsta jumodet ő hozzá vitete'nek minden be
tegek sokféle betegségben, és hideglelősök. 4, 24. —• honstodet hot 
betegek háza, kórház; honzipsa betegség, láz. 

honsman lázasan, levem olal ma hoéa hoiísman i senk sugasl 
szolgám van én nálam betegen és nagyon szenved. 8, 6. 

C. hont láz. 
NYEI.VXUP. KnZLKMKNrKK. XI. 4 
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horíza. hongza pipa; hongza tolta pipázni. 
C. hangsa. kansa pipa. 
hong-ta, hung-ta hágni, felmenni. 
hong'ila-ia kúszni, hongíld-ta kúszatni. 
C. höng-ta, hung-ta hágni, felfelé menni; hangdep, kangdep 

hágó, lépcső, tulajdonképen: hágató, felléptetö. Kv. hang-uhv. V. 
kang-ungve. 

h o s húgy, Jws ink húgy, hos-ta húg'yni. 
C. hos-ta húgyni. V. kus húgy, kus kűri húgy-hólyag. 
h o s a i t ? kosait edta férjhez menni, kosait mata férjhez adni. 
hosna (or.) pénztár, zárt hely ; hosna savita ho pénztárnok; 

hosna kot tömlöcz, kosna koda vita fogságba vinni. 
kosnang pénztárbeli, tömlöczös. 
YlOS-ta, kas-ta érteni, tudni, akarni, kun nen. admet ul/nian, 

hoHetajim mijipsa nen áav'-i remlana mata ha ti, rosszak lévén, jó 
adománj^t tudtok ti gyermekeiteknek adni. 7, 11. 

Kv. kas-ukv, hanc-uhc tudni. 
hosmald-to, hosniild-ta} hosmilta-ta melegítem. 
C kusem-ta égni, kusmed-ta égetni. 
hoz hoz, hoza hozzá, nál, hoz. — lu hoza tutlasa ő hozzá vi-

tetének; ma koza nálam, kerlata Irot koza fordulni Heródeshez. 
hoz'ing mellette való, környékező, koz'híla környékezés, teke

tória nélkül. 
kozínga közel hozzá, hoz'ing na közelben, hoz'ingna volta ho 

szomszéd; hoz'ing el'ta mellől. 
hozap pajta, csűr, hozahet csűrök, ak'idl somsi lant kémiai 

hozap lihija gyűjti búza szemeit ar csűrbe. 3, 12. — l'i an ak'idlef 
hozahet lihija ők nem gyűjtenek a' csűrökbe. 6, 26. 

puni ponta hozap jászol; rían fonta hozap sütő ház; ansun 
omidta honzap edény rakó szekrény. . 

Y.kusep tok, kivájt hely, üreg; a ura kusep mély völgy, au-
rema kuseping úr mély zugos hegy. - ' 

hor 1. kar hím állat. 
hor kéreg, haj. 
hor-ta szántani, líog'i horta bőrt nyúzni, hofis-ta hámozni, 

hor'isla-ta hántani; hor'isVij'i-ta leszaggatni. 
C. hor-ta nyúzni. 
hor alak, kép, báb. 
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horas alak, kép (ollyanképü), kus hoj, madot ma si jazinglam 
hull, noms'ing iki horaza tajlem akárkit, a' ki én beszédeimet hallja, 
okos öregnek (öreg képűnek) tartok. 7, 24. 

horas verta képet csinálni. — tor'im hulim horas isten három
sága ; tor'im hutim horas jeming hadi isten háromságának szent 
napja. 

horaz'ip alakú, fia mu lov'i horaz'ip voj idegen föld ló-alaku 
állatja = teve. 3, 4. — U horasp'ija al juvati ő alakuakká, hozzá-
jok hasonlókká, ne legyetek. 6, 8. 

horasla alaktalan, csúnya. 
horanij horem elörajz, kép, ékesség; sev'i horam hajfonadék 

szalagja, gyöngyös és csillogó pitykés. 
horam'ing ékes, szép. 
horamd-ta ékesíteni: horam'ipsa ékesség, horamt'ipsa ékesítés. 
Kv. hor kép, alak, horemen szép. V. kari, kuori kép, mód, 

kűrip módii, alakú, szép: kuortal képtelen, rút. 
hora költözködönek sátra; horang ahhoz tartozó. Q.kuran 

ól, istálló. 
hor ah S zsivány. Kv. horohk 
hord-ía ugatni, korogni, hort'ipsa ugatás. 
0. hord-ta. 
horvogand-íft tilis október hó (Obdorszkban). 
A" szót így kell taglalni, úgy látszik: hor és vagandta, melly 

utóbbi a' voh-ta híni szónak származéka lehet. — A' Berezovi osz-
tjákban az október: as podta t'ilis Obi fagyó hó. 

h o t ki, ko-: hoda hol'? hoda jilba séma pitim. Judej han hol 
az új született Júdeai király? 2, 2. — hoda most mindenütt. 

hod'i a'hogyan. Osip veris sid'i, hódi tor'im levi luela pardis 
József tön úgy., a' mint az Isten követe neki parancsolta. 1, 23. 

C. hot, hot sagat mi szerint, a' hogyan. Kv. hot ki, melly. 
hot ház. hota longset a' házba bemenének. 2, 11. — madot 

lu hotel omits kev'i ohfina a' ki ő házát ültette kőre. 7. 24. 
hansta hot iró ház, kancellária; unltil'ita hot iskola; karand-

todet tdta hot őrház; letjasta hot étszoba; lun<jeta (loneta) pojkéata 
hot bálvány imádó ház. pogány templom; lövet longta hot ló istálló • 
num hot felső ház; szoba ; sisket hot madarak háza, kalitka; sirs'im 
hot kolostori kápolna; pitit hot fürdő ház; pos hot árnyékszék; 
porig hot disznó ól; pojksata hot imádkozó ház; pum hot széna 

4* 
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pa j ta ;— hot sa* kard'ing har & ház megetti udvar; handi hot" 
kondai osztják háza; sojb'ita hot hordható ház, sátor, halász kunyhó j 
jeming hot szent ház, egyház. 

hod'ije házacska; hod'ing házhoz tartozó, házi; hoding torimjet 
házi istenkék, bálványok. 

C. hot, hat, Kv. kval, V. hvol. 
h o t i n g hattyú. C. hoteng, hődang, hotteng. V. Jcoteng. 
hop 1) hajó, fatörzs; sojb'ita hop halász sajka, hordható 

sajka; hun lu lelis hop libija midőn ő bement a' hajóba. 8, 23. — 
l'i izi sosna hopel pa l'i azel h'ijiset ök azonnal hajójokat és atyjokat 
elhagyák. 4, 22. — hob'ije sajkacska. 

2) czölöp. ov-hop ajtó félfája. 
Kv. hap ; V. kap jegenye fa, sajka. 
hoplal-fa kopogni. 
hoptl (or. skopec) herélt; hopt'i nomna egy éves herélt rén-
hovil- ía hullámozni, noh hovílta felmerülni, előre úszni. 
hov'ij'i-ta hullámozni, hov'ij'ipsa hullámozás. 
hovema-ta, hovem'i-ta felmerülni. 
hom ebben: hom-jug koporsó, hom-juget el'ta etimodet kopor-

sókbul kijövök. 8, 28. 
Kv. hom el sír. 
h o m a l i n g kerek. 
h o m o l g a kagyló. 
h o m z i ostor. C. homde. 
homit hanyatt ? homda manta ledülni, homda mukirlatcv 

hasra esni; homd'i sagat előre hajolva, görbedve. 
hombilta-f ' rakásra gyűjteni, feldönteni, homb'iltipsa gyűjtés. 
homb'ilt'ij'i-ta feldűlni. 
homb'ilt'isa-ta kiesni, kifordulni. 
h u hosszú, messze, hua, huva kidta eltávolítani, messzire 

küldeni. 
hu taga messze hely, sokkal. — nen l'i kinza hu tag a j ima an 

ulletaf ti nálatoknál sokkal jobbak nem vagytok-e ? 6, 26. 
huna hosszan, messzeségben, huna i sorm'ing ishorna om'isto-

deta nov'i turum kaltnias a" távolságban és halálos árnyékban ülők
nek nagy világosság tetszett fel. 4, 16. 

hidta messziről, hutel ö messzesége, hutelna hajdanában. 
huat, huvat hosszúság, messzeség. 
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huat'kem inesszeségnyi; huat-kem hod'i ho valamiilyen távol, 
idegen ember ; huvadtel hosszúsága szerint. 

C. hou, kouh; hova messzire, hovat messze, hovaita messziről. 
Kv. hoccl, hocat. K. kosci. 

hugol- í í í futni, szaladni, hugUpsa, huhltpsa futás. 
hugopla-ta futni. 
hugolma-ta elfutni, lav'ü'im jah hugolmasat az őrzők elfutá

sának. 8, 33. 
C. hohta-ta futni. 
hul hal, hul velta és hul veltaslcda hal-fogó, halász, l'i hul vel-

taslata jah uset ők halászok voltak. 4, 18. — jagan hul folyóbeli 
hal, lazacz; hond'i hul márna, rózsa hal (barbe), kerih és vousen hul 
hering. — C. hut} hutl • — Jcera, kari (rother Sterljad). 

h u l keh, köhögés; lndla-ta; Imíl'i-ta köhögni. 
C hűt köh, köhögés, hudes-ta köhögni. 
h u l korom; hansta hidet iró kormok, tinta; huljug fekete 

fa, fenyü. 
huleng kormos, fekete. 
hid'id-ta kprmosítani. rondítani, rágalmazni: hidit'ipsa feketí-

•tés, rágalmazás. 
C. Inda korom. 
h u l és hol hasadék, lyuk. 
hul-fa hallani, észrevenni, madot si jazinglam hull a' ki e' 

beszédeimet hallja. 7, 24. — ning semenna ulta pa'irt an hullen te 
szemedben lévő gerendát nem veszed észre ? 7, 3. — hul'is. Arlielai 
hana ull Judej vohna hallá, Archelaus királyul van Júdea városban. 
2, 22. — nen hulseta, muj jast'ini us jis jaha ti hallottátok, mi 
mondva volt az öregeknek. 5, 21. 

lad'im hallván, sít Ind'imna Isus serimtas ezt hallottában Jézus 
csodálkozék. 8, 10. — sit Indman hot han nom'isna Vdlas azt hall
ván Heródes király az elméjében megháborodék. 2, 3. — l'i. han 
part'ipsa hídmalna, manta pitset ők, a király parancsát hallván, 
menni kezdenek. 2, 9. 

hidlaji-ta hallatni, ti nomislet, l'i ar potrelna hullajit ők azt 
vélik, ők sok beszedők által hallatnak meg. 6, 7. 

huVind-ta és hul'int'i-ta hallgatni, szót fogadni, hoj tami? vö
det pa saras luel hul'indlet ki az ? a' szelek és tenger hallgatnak 
xeá. 8, 27. 
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kul'int'ipsa szolgálás, szófogadás. 
Imlma-ta hallani, érteni. 
C. hüd-ta hallani, hv.dond-ta hallgatni. Kv. hol-uhv. V. kol^ 

ungve hallani. 
hul-ta} 1. huld-ta hálóval fogni; luilt<i kel háló kötél: hulip 

háló: huldta kem hálónak köve; huldta pun = V. kulhie pun egy 
háló. 

V. liid'-vngve hálóval halászok. Lásd: hol'ip háló. 
hulii csók. 
huli l l . hulag holló. C. hülah. kolak. V. kulah. 
hul im, liulum szemhéj, szemöldök. 
hul im három, hulm'it harmad. 
C. hűdem, hűimet; Kv. hurum, hurmit; V. korom, kormit. 
h u ho-. hun hogy, mikor, midőn, hun Vinjega volta pitsa.ngen 

midőn ők (ketten) együtt élni kezdettek. 1, 18. 
hunjugot míg; — hus mans l'i jelbina, hun jugot jogots aT csil

lag ment előttök, míg eljutott. 2, 9. 
kus hun akármikor. 
C. hun, hunti mikor. Kv. hun, V. kun. 
hun, hon has, gyomor, oldal; huning oldalas, huning padét 

hón alja. 
hun-ía hunyni, hun'im huny ott. 
hund-ta bétapasztani, hunUpsa betapasztás. 
hunimta-ta hunyorítani; sem hun'imtata szemet hunyorítani. 
h u n t ; hund'ike valamikor; huntelna régen, hunts'i == hunt'is 

hová, hunts'i irma egyszer, valamikor. 
Jegyzet. Nem tudom, oda tartozik-e a' C. hunti hajnal, szó

hoz? vagy idő-tartást jelent ? 
hung-to, hong-ta hágni, kúszni, lu sep oht'rja hung'is ő hegyre 

hágott, ment fel. 5, 1. 
lauig'ipsa kúszás, hágás. 
C. hong-ta, kung-ta : V. kang-tingve. 
h u s húsz, hus pela vet 2 5 ; husinit 20-dik. 
hus , hos csillag, régi magyar húgy. —• hus mans l'i jelbina 

a,' csillag méné előttök. 2, 9. — mu lu turum husel vantsu hola pe-
lakna mi ő mennyei csillagát láttuk keleten. 2, 2. —jetn hus esti 
csillag, aling hus hajnali csillag. 

huz'ing, hoz'ing csillagos. C. hűs. 
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httS ? husla 'ita elhallgatni, husla ulta hallgatva lenni; limla 
nl'ipsa hallgatás. 

hus-fa kiséi^teni, zenebon ázni. al huza ning tormen ne kisértsd 
istenedet. 4, 7. — hun ning jim pelak semen n'ingen husi midőn te 
jobb fél szemed kisért. 5, 29. — johia husta simogatni. 

hustot kisértő, lázasztó. sirsna lu hoza jogots hustot akkor ő 
hozzája jutott a' kisértő. 4, 3. 

huzipsa kisértés, lázasztás. kul husipsa vorna az ördög kísér
tése végett. 4, 1. 

hur, hor kép, arcz, szín; hur'ip képű, kasla hur'ip örömtelen 
(szomorú) képű. al ulat kasla hurbet met rogop-ves'pajah ne legye
tek szomorú képüek, mint a' képmutatók. 6, 16, 

hurb'ing képes, pa hurb'ing külömböző. 
•ilb hurbija verta új képűvé, szinüvé tenni j padi, pitíhurM 

barna színű, kaleng hurbi veres színű, nov'i hurbi sápadt színű. 
hurbd (hur'ip -j- el, íl) szín, külsőség, haj ; nan hitrbel ke

nyér haj. 
h u r láb, jos-hur kéz-láb. 1. hur. 
huri félős, veszedelmes; hvriot u. a. hurila és huriotla nem 

félő, bátor. 
hur'iji-ta félni, örizködni. al hur'ija vita Maria ne félj venni 

Máriát. 1, 20. — hufijat nen jim véren verta hojet semat őrizködje-
tek ti jó tetteiteket emberek szeme alatt tenni. 6, V. 

hurijipsa vigyázat; — huramd-ta reá ijeszteni. 
hurla-ía oltódni, oltódó, eltespedni. 
hurlata tut oltódó tűz; an hurlatatut olthatatlan tűz. lant pom 

an hvrlata tutna lahidl a' mező füvét (szalma) olthatatlan tűzben 
éteti — elégeti. 3, 12. 

hurcl-ta oltani, elfojtani, hurt'ipsa oltás, fojtás. 
Kv. haril-uhv oltódni, V. karil-unqv elaludni, oltódni, karit-

ungv oltani, 
hurma-?<% siketülni. 
hut , hot 6, hutmit és hud'imt 6-dik. 
hutjang 60, hut jangrait 60-dik. 
hut hoé jang és jang árka hut 16. 
huplema-ía kopogni. 
h u v a t hosszúság, hosszában, mentében. 1. hu. 
hadi huvat nap hossza. Saulon pa Nefalim mu, pánt ohtma 
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saras pela, Ordan jogán huvat Szabalon és Neftalim földje, az úton 
a' tenger félen, Jordán folyó mentiben. 4, 15. — n'ing hoza ull tu-
rum nub'it i vei i s'imilt'ipsa nub'it huvat te nálad van a' mennyor
szág, és hatalom és dicsőség örökké. 6, 13. — sicht huvat ar hoja-
dot f-detj jilet azokon, azok által, igen sokan mennek. 7, 13. 

hump hab. humbet habok, si mórt hop humbetna temta pitsa 
annyira (hogy) a' hajó a habokba temetni kezdődött = temettetni 
kezde. 8, 24. 

C. hump, kump. Kv. hump : V. kump, kup. 

J. 
j a megszólító szócska. V. jaga,já,jaga tii! 
j a j bátya, sorm oht'ija jaj mai apsel halálra adja a' bátya az 

öccsét. 10, 21. 
jaj-apsi bátya-öcs, atyafi J Galilej saras lep sostal sagat lu 

kaéalas kad jaj-apsiange.n a' Galileai tenger partján mentiben ő 
két atyafiát láta. 4, 18. •— un jaj nagy bátya: azi sagat jaj, anki 
sagat jaj atyai nagy bátya, anyai nagy bátya. 

jajije bácsi. 
G.jdja. 
jaul- í« legyezni, mozgatni; tagolna jaidta szárnyalni, repülni. 
jak-frf tánczolni, forogni, 1. jang-ta. 
C. jdg-ta. jik-ta. Kv. jek-, jéh-űh v. V. jégv-ungve. 
j a k a n zár. retesz : jakanna porüa elzárni. 
j a h nép; többnyire emierek helyett állván a' többes számot 

fejezi ki, mint: unitim jah tanítványok, jiernala jah (kereszteletleu 
nép) pogányok, voli aludta jah adószedők, vámszedők, orkasta jah 
farizeusok, kreking jah bűnösök, akttpsa ak'idta jah vámszedők, 
jisjeth öregek, jelit jastata jah próféták, rogop jell'i jastata jah ha
mis próféták. 

jalüa néptelen. 
V.jah, — mit jahpe sitjung ater millyen népű híres fejedelem'? 
j a g a t ág, jagat júg széna villa; 1. jogart jog. 
ö.jctgal ósjágart ág. 
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jank-la , jang-ta szaladni, utazni ; jangüpm út. utazás, s'a-
rasna jang'ijosa tengeri út. 

jangd- í« fonni, jangd'i rén kötő féke. 
C. jangd-ta, jengd-ta fonni; jinda istráng. 
j9uá-ta,jarii-ta inni. ilana let-janita vacsorálni (este enni inni). 
jaús-ta és jas'ta inni. mo?tt weríö nen unltata hojen lel pa jansí 

akt'ipsa akidta i krek'ing jali pilna miért ti tanítótok eszik és iszik 
vámszedő és bűnös néppel? 9, 11. 

nalina jaústa kanállal merni, kanalozni. —jarísipsa ivás 
jans'il'i-ta iddogálni; janst'i-ta itatni; janzemata inni kezdeni. 
C jand, jend} jind iszik, jentt itat. Kv. aj-vho inni. ajt-uhv 

itatni. V. aj-ungve inni; ajt-ungve itatni. 
Ha összevetjük a,' magyar iv, vogul aj, aj, finn juo tőket, 

nem lehet abban kétség, hogy az osztják tő nem volna jat kivált 
ha hozzá vesszük a' jas tőt is, a' mellynek s képzője reflexiv jelen
tésű, mint a' magyar iszik szó. Tehát a' vogul ja-ta = finn jao-da 
= vogul aj-ungve. aj-uhv = magyar iv-ni. De az osztják szereti 
-az w-nel bővíteni a' tőt, innen van: jan-ta és jans-ta. 

j a n g tíz. jang vőz el'ta tíz városbul. 4, 25. 
kad-hos-jang tizenkettő, pa kadhosjang la unlt'im jahlal voh-

malna l'iela vél mas kidet oht'ija és tizenkét ő tanítványait híván, 
nekik hatalmat ada az ördögökre. 10. 1. 

jang árka it 11 \jangmlt 10-dik. 
C. jang 10, jangmet 10-dik. 
jang- ía 1. jank-ta fordulni, járni, kila pa janga kelj és for

dulj. 9, 5. — Isus jangas izagat vita un i aj vozet sagat unliaman 
Jézus jára minden való nagy és kis városokban tanítván. 9, 35. — 
Isus jangas Galilej mu lovatna Jézus jára az egész Galileai földön 
= a' Galileai föld nagyságában. 4, 23. 

C. jang-ta menni. Y. jang-ungve fordulni, járni. Kv. jonk-uhv. 
jasta-ta mondani, szólni, mondó, szóló. jasta} tani kévét nana 

•at vers'alet mondd, e' kövek kenyérré hogy legyenek. 4, 3. — to-
r'im lev'i jastal az isten követe mond. 2, 13. — tofim lev'i ol'imna 
luela jastas az isten követje álomban monda neki. 1, 20. — sí hadina 
ar hojadet jastalet manema : torraije, tormije ! mung ning n&menna 

Jelit ver cm jastasu-muj a' napon sokan mondják nekem: uram, 
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uram! mi te nevedben jövendőt nem mondtunk-e ? 7, 22. — lijas-
taset luela ők mondának neki. 2, 5. 

jastatot mondó, anta hojat J/o jastatot manema senki, a' ki 
mondja nekem. 7, 21. 

jast'im mondva, jem'ing hatúipsa nebkctna jast'im ull aJ szent
írás könyveiben mondva van. 4, 4. 

jast'imot mondás, mondott. 
jelVi jastata iki próféta, előre mondó öreg; jell'ijastata jeming 

iki előre mondó szent öreg ==== próféta, sirsna jell'i jastata jeming 
iki Jeremija jastimot veskata jis akkor Jeremiás próféta mondása 
igazzá lett. 2, 17. —jast'ipsa mondás. 

jastand-ta értekezni, egyesülni; jastant'ipsa szövetség, karra 
jastant'ipsa ó testamentum, ilba jastant'ipsa új testamentum: — 
jastantla szó nélkül, okvetetlen. 

jazing szó, beszéd, jell'i jastata jeming iki jazing sagat a' pró
féta szava, beszédje szerint. 2, 23. — sud id verat pol'is jaz'ingna 
Ítéletet ne tegyetek hamis, hazug beszéddel. 7, 1. — lianne Jio vall 
izagat idta tor'ini ung'il eVta edta jazingetna az ember él minden 
való az isten szájábul kijövő beszédekbül. 4, 4. — madot ma sí 
jaz'inlam Tiidl a' ki ezen én beszédeimet hallja. 7, 24. 

jazingla szótalan, néma. mur lu unlfipsajel ol'inpela jaz'ingla 
pits pasi a' nép ő tanítása miatt némává lőn (elcsudálkozék) is
mét. 7, 28. 

C.jaseng szó, beszéd, jasta-ta mondani, beszélleni. 
jas- ía lásd: jan-ta ésjarís-ta inni. nen Vilenna al hiksemat'i, 

muj nen leta pa jasta pidleta ti lelketeitekben ne aggódjátok, mit 
fogtok enni és inni. 6, 25. — nen unltata hqjen lel pa jasl a' ti taní
tótok eszik és iszik. 9, 11. — numbi jas'ta ittasodni. 

jasta-ta itatni, pa hoj tam ajodet el'ta i ho jastal és a' ki ezen 
kicsinyekbül egy embert itat. 10, 42. 

j a m s i k (or.) jamsik óla posta; jamsik ola ho postás. 
j e g a együvé, együtt, s'iri antom hun l'in jega volta pitsangen 

előbb mintsem ők (ketten) együtt élni kezdettek. 1, 18. —jegast 
közönségesen, közös. 

j e l a n g kis házi bálvány. 
j e l e m szemérem, szégyen. 
jelemla szemtelen, hoj jastal: ning jelemla ho a kimondja: 

te szemtelen ember. 5, k2. 
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jeleming szégyenlős j jelemdta, jelemta-ta szegyeníteni, reá-
öizonyítani. 

j e l el, előre, jelmedsimna előrenyújtván. Isus jos jel meds'im-
na In hoza han'imtas Jézus a! kezet előre nyújtván ő hozzá ért. 8, 3. 

jel-sik (messze-cske) el, távolabb, tolta sagat jel-sik pitmal 
latna házalás pa l j'i pognen onnan egy keveset távolabbra jutása
kor láta más két egy atyatit. 4, 21. 

jelna el-be, előre; jelnasik távolaeska. jelnasikl'ieí'ia lav'ilsaset 
un purset pak'it távolban ö tőlük őriztetik vala egy nagy disznó 
nyáj. 8, 30. 

jelbi előre, lu sít, madoi ol'inpela jelbi jastas jell'i j astata je-
ming iki Isai ő az, a' ki felől előre szólt a* próféta Jezsáijás. 3, 3. 

jelbina, előtt. Vavilon vóta kaslta jelbina Babilon városba 
költözése előtt. 1, 11. 

j e l l l előre, jell'i ver és jell'i vita ver jövendölés ; jell'i j astata 
előre mondani. — rnung n'ing nemenna jell'i ver an jastasu-muj mi 
te nevedben jövendölést nem mondtunk-e"? 7, 22. —jell'i ulta ver 
jastata jem'ing iki Isaj jasttm sagat at ús a' jövendölést mondó 
yzent öreg, Jézsáiás. mondása szerint volt. 8, 17. 

Kv. el, V. el ' 
Jena valóban, igazán, ámen. Jena jastalem n'ingena valóban 

mondom neked. 5, 26. — ma jena n'ing'iUina potarlem én igazán 
szólok nektek. 5, 18. —• jena, at ull tor'im el'ta jasitmot igazzá hogy 
legyen az isten által mondatott. 1,22. — n'ing hoza ull tumm nub'it, 
i vei i s'imüfipsa nub'it huvat^jena nálad van a' mennyország és ha
talom és dicsőség örökké, ámen. G, 13. 

j e n g i d - r a fonni; lásd: jangd-ta. an tarinialei, anta jeng'itlet 
nem dolgoznak nem is fonnak. 6, 28. 

C jeng'id-ta, jang'id-ta fonni. 
j e n i t él, valaminek éle. 
j e n d í az íjnak idege, lásd jang-ta, jangd'i. 
j e n g i l kas, jenglije szatyor, kis kas. 
j e n g í t orsó; sukm'ing jeng'it fonással való orsó. 
jeng'itlah forogható. 
C. jéngei fonószék, guzsaly, jeng'id-ta fonni. 
j e z a l t előtt, sidCi vera, hod'i nultsen tor'im jezalt úgy tegyél 

a,' mint esküdted isten előtt. 5, 33. 



6 0 OSZTJÁK 

jeíalta elébe, izagat vostel mur ed'is Isits jezalta az egész vá
ros népe kimene Jézus elébe. 8, 34. 

j e z a 1) közép ,hadl jeza dél, at jeza éjfél ; jezaing közepes; 
hadi jezaing, at jezaing délies, éjfeles. 

jezad-ta. mint hadi jezadta ebédelni. 
C. jece közép; jecega közzé, jecen között, jecegeuh közöl; — 

jec-ta viszálni (zwirnen). Jív.jat. 
2) valami; kevés; jeza jezana lassankint, aprónként; jezaot 

a' kevés, jezaodet kevesek. 
jezas-ta bátorodni; vívni; férfias lenni, jézasa, ajie ! ning kre-

klan eslsalet ntnena bátorodjál, fiam! te bűneid megbocsáttatnak 
neked. 9; 2. — jezaipsa bátorság, jezaipsang bátorságos. 

adel jezaéta ho párbaj vívó ; ad el jezaipsa párbaj. 
jeska-ta goromba lenni, jeskata ho goromba ember. jeskazing 

durva, szemtelen. 
jep-íct; je^a-ta érni, készen lenni; je^ipsa érés, készülés. 
je$im és jecim érett, kész; jezaman készen, reá érkezvén, do-

logtalanul, Je^arncm ulta reá érni, jezaman ul'ipsa reáérés. 
je%il'i-ta gyakran érni. 
je§'ipta-ta; jerjipt'i-ta érelni; siettetni, megtökéllenni, je$pt'ipga 

siettetés. 
jeMptij'i-ta baladni, sikerülni, je%ipt'ijipsa. 
C.jecem elérett, érett (erreicht, reif),/ec-#a érni. 
jerisla-ía kötni. 
j e r i m szűk, szegény; jer'im hot sátor, szegényes ház; jer-

m'ipsa inség; jermas szükség; jer'im-ta szűkölködni. 
jermad-ta szorítani, szorulni; jermat'ipsa szorítás, szorulás. 
jert'il'i-ta szorongatni. 
Y. járom, jarm szorultság, nyomor, miinci jarm, tarom jarom-

ne pilisen mi baj, nagy bajba estél? 
j e r n a s ümög, üng. hoj lidta pidl suda manta ning p'ilna, jer•• 

nasen ning cl'ta vita vorna a; ki akarni fog Ítéletbe menni te veled, 
üngednek te tőled elvevése miatt. 5, 40. — C. jernes. jimas üng. 

j e r l s a - to hatalmába ejteni, magáévá tenni, jerls'ipsa hatal
maskodás. 

j e ráa- í« ellentállani, makacskodni; uéta jeréata elismerni 
vonakodni, nem akarni elismerni, hoj manem an uéta jeréaVLhanne-
hojet jezalt, i ma an uéta jeréalem ma turum j'ira jezalt a" ki engem. 



SZÓTÁR. öl 

elismerni vonakodik az emberek előtt, én is vonakodom őt elis
merni én mennyei atyám előtt. 10, 33. — ningen ket'imta hója ál 
jers'a a' téged sértő embernek ne állj ellene. 5, 39. — jers'ipsa ma
kacsság. 

j e r t eső. jert kidl veskatodet i veékatla jahet okítja esőt küld 
igaz és igazságtalan emberekre. 5, 45. — aj sempa jert, un sempa 
jert kis szemű, nagy szemű eső. — jerfing esős, jerd-ta esni, az eső
ről. — C.jert eső. 

jevt-jang 9; jert hus 19; jert sot 90. 
C. árjong, ürh, jong 9. 
j e r d - í a betenni; lap jerdta befedni; kín jerd-ta begombolni* 

— jerttpsa bétevés, befedés. 
j e t n estve. jetna pelka estve felé. 8, 16. —jetnaot estveli; 

jetn'ing esties. 
C. idai, itn estve; idaina estvei = jetna. Kv. ef. V. et est. 
jevün sigér, sügér (barsehe). C. jeu, jeuh (barsche). 
j e v i r farkas, jevret farkasok, li undrelna jev'ir lamba ullet 

belsejökben farkas félék. 7, 35 ; — ma ning'ilan kidlem met özet 
jevret kuta én benneteket küldlek mint juhokat farkasok közzé. 
10, 16. 

C. jeura, jeureh. 
j e m , l.jim jó, jem pelak jobb oldal; jem voj medve. 
C. jem, jemat valami jó. Kx.jovias. 
jem'ing jóságos, szent, jem'ing lil szent lélek, jem'ing iki szent 

öreg, jem'ing voj szent állat — kigyó. hun vog'il hul, mai luela je
ni-ing voj midőn kér halat, ád neki kigyót. 7, 10; — sirsna mudra-
inga ulat met jem'ing voj, pa lik al tájat holup nemba voj idí tehát 
okosak legyetek, mint kigyó, 's haragot ne tartsatok, mint a' ga
lamb nevű vad. 10, 16. 

jem'ing kot, vagy tor'im hot egyház, ma ev'illem i jem'ing koda 
én hiszek az egy szent egyházba. •—jem'ing kot ovi jelbi egyház 
csarnoka. 

jeminga verta szentté tenni, megszentelni. 
jem'ingla nem szent, gonosz. 
j i , lásdj'2 atya. luel izid'i mosl pojks'ata i ces mata, kod'i malit 

jia i poga hozzá úgy kell imádkozni 's (neki) tisztességet tenni, a: 

mint teszünk az atyának és fiúnak. 
0'jig,jíh atya. 
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j i - í a 1) jönni, menni: jis jött. 
juva jöjj. sidet havat ar hojadet jilet azokon sokan jönnek. 

7, 13. — hun Tsus tolta sagatjis midőn Jézus onnan jött. 9, 27. — 
i hója jastcdem'. mana, i manl. pa p>a hója jastalem: juva. ijogodí 
az egyiknek mondom: menj. és megyén, Js másiknak mondom: 
jöjj., és jő. 8. 9. 

2) lenni: jima riingena jil jobb lesz neked, ma levein tungtaka 
jil én szolgám egészségessé lesz. 8. 8. — riing muj ma hoza jilen 
te minek jösz én hozzám. 3, 14. — at jileta rím turum azen pogetna 
hogy legyetek mennyei atyátoknak fijaivá. 5. 45. — hun Isus tolta 
sagatjis midőn Jézus onnan jött. 9, 27. 

ji-tot jövő, jitodet jövök, ma jubem jitot ma kinza tak az én 
utánam jövő én nálamnál erősebb. 3, 11. — Iván lu hoza jitodet 
kaéalamna jastas János az ö hozzája jövőket látván monda. 3, 7. 
— lujubina jitodeta jastas az ő utána jövőknek monda. 8. 10. 

jitel (jitem, jitenj a* jövetele, kad semla lu jvbina jitel sagat 
lív'iset két vak ő utána jöttekor üvölte. 9 ; 27. 

jita hadi íita h.) jövő. levő nap, holnap. 
O.juvem, jivem jött, Kv. jej-hv jönni: V. '̂ím jövök, ju jő, 

ji-ngve jönni. 
j i atya. ma an usta jermlem ma turum j'im jezalt én nem aka

rom ismerni én mennyei atyám előtt. 10. 33. 
j'i-anki atya-anya (szüle), evi-poget ellalet j'i-ankilal ohtija 

a5 leány-fiúk (gyermekek) támadnak szüléjikre. 10, 21. 
j'i-pog atya-fi, egy atyának fijai. tolta sagat jelsik pitmal latna, 

kazalas pakud i jipognen onnan továbbra jutvájakor talála más 
két egy*) atyafiat. 4, 21. 

Kv.jeg atya. 
j i l le. hun riing tor'im pog irtlen, jil korija ha te isten fija 

vagy, essél le. 4, 6. — jil sev'irla pa tuta jutla levágatik és tűzbe 
vettetik. 3 ; 10. 

jill'i alá. le. lu jilli an pits, kevi oMina omd'im vorna az alá 
nem esett (rogyott), kőre lévén rakva. 7, 25. 

jilbija alá. hanne-hojet kuret jilbija az emberek lábai alá. 5,13. 
jilta alatt, alá. hoia lol'imta jah juta sagat h'irman an longlet 

*) 'Mint egy testvér. 
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pa an lol/imlai a' hol a : tolvajok alá ásván nem mennek be éa nem 
tolvajlanak. 6, 19. 

C. jit al, le; fit hot alház, pincze: fit vot alszél, éjszaki szél 
Kv.jot. Y-jot. 

j i l új, jilzp új, jilba újra. hoda jilba séma pitim Judej han 
liol az újdon született júdeai király. 2, 2. — jilip jolipta új folt. 

j i lba la- ía éledni, lu longmalna Itt el jozel elta v'isle i evijil-
lalas o bemenvén azt a' kezénél megfogta 's a'leány föléiede. 9,25. 

jilbata-ta éleszteni, feltámasztani, muzingodet tungtaka ve-
rat, híningodet s'istamtat, uzimodet jilbatat a' betegeket egészsé
gessé tegyétek, a' bélpoklosokat tisztítsátok, a' holtakat támasszá
tok fel. 10, 8. 

C jédep, jídep új zzzfiUp. K.Y.jal = j i l ; jált-uhv = jilbata, 
jaltept-uhv = jilbatata. V. jalt-ungv éledni, éleszteni. 

j i i lk . 1. ink víz. jbik elta ed'zs a' vízbül kijőve. 3, 16. — jo
gán jinket eb'itsct a" folyó vizei kiöntötték. 7, 25. 

C. jink. 
j i s , 1. is öreg, jis jah öregek, nenhulseta, muj jast'im us jis 

Jaha ti hallottátok, mi mondva van az öregeknek. 5, 21. 
j i r , f. ír áldozat, hun ning jiren túléri tor'im hota ha te áldo

zatodat viszed isten házába. 5, 23. 
K.y.jur. V.jur, jir, ir. 
j i t o t , fítél lásd ji-ta jönni, lenni. 
j i m , 1. jem jó. jim ho jó ember, jim ho uhnan jó ember lé

vén. 1, 19. 
jim pelak jó fél, jobb. jim pelak sem. jobb fél szemed, hun 

ning jim pelak semen n'ingen husi ha a' te jobb íél szemed téged 
kisért. 5, 29. 

JO meg, vissza, lásd jolta. 
j o u p s a folyás, jou-ta f 
jóul , vaj jóul lábszár kötő. 
joul-to , 1. jul-ta vetni, ingatni, mozgatni: josna v. lujna jovlta 

kézzel vagy újjal fenyegetni; joulípsa vetés, mozgatás. 
jouléa-ta reszkedni, jouls'ipsa reszkedés. 
jouland-ta egyszer vetni"? joulantípsa vetés. 
joídma-tá elvetni, pungla joulmata visszavetni. 
j o u r a görbe: joura ung'ilpa görbe szájú; főura l'ilba görbe 
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lelkű, hamis; jouraja görbén: joura tagoja csapinós irányba; joa-
raing görbés. 

joura-ta görbülni, göndörödni, joura'ipsa hajlat, görbülés. 
uptet jourata hajat göndöríteni. 
joural-ta, jourla-ta görbülni; lilnajouralta lélekben görbülni, 

tettetni, kétszínű lenni \jourXipsa görbülés, csavargás. 
jouralt'i-ta görbíteni. 
jouras'-ta görbülni. 
jourd-ta csavarni, takarni; jourt'ip takaró, pólya; jourt'ipsa 

ravaszság. 
jourUj'i-ta csavargatni, tévedésbe ejteni; jourtijitot, jourtítot 

ravasz, álnok. 
jourma-ta göngyölödni. 
C. jouraj, joura, jograh görbe; jour-ta forogni, fúrni; joura-

hamd-ta sebesen forgatni. 
JOUtla-ía lőni, joutlata ho lövész; joutl'ipsa lövés. 
joutl'ij'i-ta ló'ddögélni. 
C. jevd-ta lőni. 
j o h , jog, juh fa; naz'idta joh mázoló fa, ecset. 
JOgan folyó, jogán jinket a' folyó vizei, lu el'tel pernaja lon-

g'ilttjiset Ordan joganna ő általa megkereszteltettek a' Jordán fo
lyóban. 3, ti. 

C. jeaga. V. ja. 
j o g a r t ág? jogart jug ágas fa, villa; kur jogart térdhajlás. 
C. jágart ág. Talán joura, jourad-ta-tól. 
j o g o vissza, meg; lásd: jo. Iván luel jogo kadlta pits János 

őt vissza kezdé tartani. 3, 14. — nen lit'im sitak volpazen nen hoza 
jogo kertéal & ti kivánt békességtök ti hozzátok visszatér. 10, 13. 

jogos meg, vissza, jogos kerlatelna n'ingílan ara al manzilajita 
azok vissza fordulatukban tik meg ne szaggattassatok. 7, 6. — 
jogos pela visszafelé ; jogot utó, jolta megöl, utói, jolta nogolta utói
érni, üldözni. 

C. joh, Kv. ju he, meg ; jot utó. 
jogod-fa jutni, érkezni, jönni, ma jogodlein, talanga vériem 

luel én jövök (megyek), éppé teszem őt. 8, 7. —jogots Israil mua 
juta Izrael földére. 2, 21. 

joht'ipijogt'ip befogadó, kas, nyírhéj edény; joht'ip'ije kis kas
szatyor : johUpm és jogt'ipsa érkezés, jutás. 
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johttpta-ta juttatni, iktatni, szerezni. 
johfitla-ta, jogtUi-ta gyakran jutni, érkezni, johtilodet szállók, 

szállások. 
jogt'ij'i-ta gyakran érkezni, halkkal érkezni, madet nen hoéa 

jogfíjillet oz sahna a' mellyek hozzátok jönnek juh ruhában. 7, 15. 
johtanta-ta, johtanfí-ta összehasonlítani, johtanfípsa hasonló

ság ; an johtanfípsa külömbség. 
johtanéa-ta összeütközni. 
C. jogod-ta, johd-fa ; Kv. joht-uhv ; V. joht-ungve. 
j o g o m bozót (gestrüppe). 
j o l hódzsír. 
jold-ta füstölni (hódzsírral); joltip hódzsírra való edény; 

jolfípsa füstölés. 
joltand-ta füstölni, joltanfípsa füstölés. 
jo l ih , joloh levegő, nedves; jolhipsa nedvesség. 
jol-ta foldozni, joltpsa foldozás, folt. nemhojat an ponl joVipsa 

jil'ip sah el'ta senki sem teszen foltot új ruhából. 9, 16. 
jold-ta foltozni, jolfípsa folt. 
j o l t a utol, jolta sagat hátulrul. jolta sagat suzemimna hamm* 

tas lu sahlal s'ú hoéa hátulrul jővén érintkezék ő ruhájinak szélé
hez. 9, 20. 

jolta jogodta utóiérni; jolta sup v. sup utó rész; jolta supna, 
supna hátrafelé; jolta sol'p vis hátulsó bélü lyuk, segglyuk; jolta 
sah bunda; jolta ol'ip utolsó fekvő hely, szent Mihály lova. 

jOUg, jang 10. Q.jong}jang. 
j o n utó,^'on sup hát, hátulsó rész; jon Supil segg. 
j o n k , jenk jég. jonkna eb'idta filis jégre Öntő hó «== május. —• 

jonk'ing jeges. 
C. jenk. V. jang. 
j o n k t a - t o utazni, forgatni. 
j o n d - f a játszani; kaz'irna jondta kártyázni; íahmatna jondta 

sakkozni; ongítnajondtot sípoló. 
jont'iAg játszós; jont'ip j á ték; jonttpsa játszás. 
C. jantk —janth — játszani. 
j o n d - í a varrni, jontas-ta varrogatni. Vi hoViplal jontasman 

onnstodet ő hálójukat varrván ülők. 4, 21. — lap jondta bevarrni. 
C. jond-ta^ jund*ta varrni. V. juont-ungve. 

JOS kéz J jozem} jozen, jozel kezem, kezed, keze. sar lujozelna 
XVELVTUD, KÖZLEMÉNYEK. XI. 5 
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szóró lapát ö kéziben. 3, 12. — /oslal oht'ina n'ingen tulaj in kezeiken 
te vitetel. 4, 6. 

jos-sur kéz szára, könyök, haj nen el'ta pusl enm'iltata lu luel 
kns- i jos kiír palatkem ki ti közületek képes nevelni magamagát 
akár egy könyökdarabnyival. 6, 27. 

kard'i józet vas fogó, harapó fogó; hint jos lúd láb; joh it réf: 
jos-pat tenyér (pad). 

j o r úr. nem hojat an pusl hizidta kad jóra senki sem szolgál
hat két úrnak. 6, 24. — lev'ija izi tarmai, lu jord, lamba at us a 
szolgának bizony elég, ő ura félévé ha lett. 10, 25. — un jor nagy 
úr; vos lav'ilta jor kormányzó. 

jor'ing úri, büszke, előkelő ; jor'ing ho, joring ne, úrias ; jo-
rasla-ta uraskodni, büszkélkedni. 

joras-ta úgy tenni, mint úr, fontoskodni. 
jorm'ilt'ij'ita fontoskodni, úriaskodni. 
Kv. jor méltóság, joren méltó, jorl-ahv tisztelni. V.jor kevély, 

jordaht-ungve büszkélkedni. 
j o r szamojéd, jor-ho szamojéd ember; jor ogol könnyű szán, 

egyes embernek való. 
C. jaran, jargan szamojéd; V.jarn szamojéd, jarn sunsza

mojéd szán. 
jorema-fVí, joremi-ta felejteni; joremapsa felejtés. 
C. jarad-ta, jard-ta, jorog-ta felejteni; Kv. jorevl uhv, V. 

jornl-ungve felejteni; kot jorulem elfelejtek; jorvlaht-ungve felejtkezni. 
j o t l a n g sark, kur jotlang láb sarka. 
Cjattang, kurjattang láb sarka. 
J0VÍmta-fa vetni, \.joumta-ta. * y 2 ^ 
JOVra, 1. joura, görbe; jovra'ing = jouraing; por jatm'ing 

haj ma ? 
j o m eső, lásdjert;jomtng esős. 
jomi-ta esni az esőről. C.jom eső, mint jert is. 
j o m t i ? jomt'i krek bujaság ? jomt'i krek verta <pa ho-ne (rahta 

ne) pilna házasságtörést követni el; jomt'i krek verta evi pilna bu
jálkodni egy leánnyal. 

j u k a n osztály, rész. 
jukana gyanánt, részben, nen mu sol jukana ulleta tik a' föld 

sava gyanánt vagytok. 5, 13. — sem, san jukana, pa penk penk ju
kana szem szemért és fog fogért. 5, 38. -*- ojanget} madet hanne-ho 
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natsalet, si jukana föd natéála boldogok, a' kik a' felebaráton kö
nyörülnek, azért rajtok könyörültetik. 5, 7. 

jukand-ta. osztályul nyerni, örökölni, ojangei, madet romét, 
U jorning mu jukandlet boldogok a' kik csendesek, szelídek, ök a* 
szent földet öröklik meg. 5, 8. 

C. jukan osztály, sorsrész. 
j u g fa, juget fák. izagat ülia jug, jim ttipsa an t ajtót, jil 

gev'irla: nz lajim juget Jer hoía hojl minden fa, jó gyümölcsöt nem 
váró, elvágatik: már a' fejsze a' fák gyökerén fekszik. 3, 10. 

hom-jug koporsó, hom-juget el'ta et'/modet koporsókbul kijö
vök. 8, 28. 

pumjug a* katlan fája, a' mellyen függj hala jng ~= Kom jug 
koporsó; tutjúg tűzi fa ; narasj. hegedű; alta, j . hordható szék; 
sohekj. sámfa\jinh altaj. szivattyú; —jug'ing fás. 

C. juh fa. Kv./e/t;, V.jiu, ijn. 
j u g o l íj- voj-hul jugol vadász íj, rnelly magától lő; jugol el'ta 

nol jontlita íjról nyilat lőni. 
jugol-úol íjnyil =? fegyver; jugol.'-ríoi'la, fegyvertelen. 
juhl'ije, jugl'ije íjaeska. 
0 . jogot, V. jatíijjají. 
j u g o t , 1. jogot utó, megint, neljang atuen pa hadlnen usJfíjim 

jvbina jugot lita langmas negyven éj és nap böjtölése után megint 
enni akart. 4, 2. 

hun jugot míg. an uMe luel si vonda, hun jugot Ju taj'is la 
ol'lng pogel nem ösmerte meg őt, míg szülte ő első fiját. 1, 25. —-
si hus mans 1/ jeHnna, hím jugot jogots az a' csillag méné ő elöttök 
míg eljutott. 2, 9. 

G.joh meg, haza, jókon honn. Kv.ju be, meg,jun ben, honn 
V. jn bele, meg; jun. 

jul-ta vetni, al julat t'ining tunen pursel sozil'ita tagaja, ne 
vessétek becses gyöngyeiteket a' disznók taposó helyére. 7, 6. 

julta-ta vetetni; jultala vettetik, turum nuh'it poget padlem 
túrnia jultalajit a' mennyország fijai setét helyre vettetnek. 8, \2. 

julma-ta vetni, lob luel kim julmata ragil az csak kivetni 
való. 5, 13. — menma luel i n'ing el'ta julma szakítsd ki s azután 
vesd el te tőled. 5, 29. — anta nogajen izagat jídmala tŰMng saras a 
hogysem egész tested vettessék tüzes tengerbe. 5, 39. — V'. ö. jo-
vimta-ta. joulma-ta; joidta. 
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j u i l ben, jun taga belső hely, belső. V. ö. jugot, jogot. 
j u n t i - f a a lak í tan i ; pa hurb'ija juniita átváltoztatni. 
Talán csak annyi,rnint G.jond-ta,jund-ta,Y.juont-ungve varrni . 

Vagy inkább V. junit-ungoe kalapálni, Kv . junit-uhv ütni, csapni. 
j u s t a m jutalom, riingílana unjustamull turmet oht'ina nek

tek nagy ju ta lmatok van az egekben. 5, 12. 
justa-ta jutalmazni • just'il'i-ta jutalmazgatni . 
Kv. just-uhv jutalmazni , jvstel bér, jutalom. 
j u s szádló, dugó. 
jusla-ta dugulni ; justa-ta dugni, teli dugn i : vágni, szúrni ; 

muht'i justata általszúrni, fúrni. 
JUS, jos k é z ; jus alta ho vezető. 
j u r erő, hatalom, jur muht'i ha ta lommal ; jurna erősen, jurla 

erőtelen, gyenge. 
jur'ipsa erő, ha ta lmasság ; juripmla erőtelen. 
V. ö. jor és ur. 
j u r á m barázda. 
j u r t haszon, nyereség, Juri'ing hasznos. 
j u r t i - í a társalkodni ? rahta ne pa ho ne mola evi panna al 

jurt'ija rokon nővel és férjes nővel vagy leánnyal ne paráználkodjál 
5 , 2 7 . 

V. ö. K.v.jurt társ . 
j u r b i d - í a panaszoln i ; jurb'il'ipsa panasz. 
jurbild-ta imádni, jurb'ilttpsa imádság. 
jud- ía vetni ; jutla és judta vettetik, jugjü sev'irlapa tutajutla 

a' fa elvágatik és tűzbe vettetik. 3, 10. — sev'irla pa tutajudla 7, 19. 
juUajem vettetem, al jutsajen n'ingen turrna hot libija ne ve

tessél a' fogházba. 5, 25. 
j u b utó 5 jubem, juben, jubel utánam, utánad, utána, ma jubem 

jitot ma kiriia tak az én utánam jövő én nálamnál erősebb. 3, 1 1 . — 
manat'i ma jubem menjetek (jöjjetek) én utánam. 4, 19. — manta 
pitset lu jubel menni kezdenek ő utána. 4, 20. 

jubina után. Vavüon voza kasl'im jub'ina Babilon városba köl
tözése után. 1, 12. 

j u v a jö j j , légy, 1. ji-ta. hója jastalem: juva, ijogodl a' kinek 
mondom: jö j j , és j ő . 8, 9. — langalem, s'istama juva akarom, tisz
tává légy. 8, 3. —- l'i horaspija al juvat'i hozzájok hasonlókká ne 
legyetek. G, 8. 
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juviVi-ta lenni; nogenga juv'il'ita húsossá lenni, vastagodni. 
juv'ind-ta válni, lenni, sitaka v. husla juvíndta elnémulni 

csendes lenni. 
C. j'ivem, javem lett, jött. V. ji-ngve jönni. 

L. 
l a , ti talán, kas-la örömtelen, nom'isla esztelen; nomislapsa 

esztelenség; ve'ila erőtelen, semla vak, pemala kereszteletlen, po
gány stbv hotla ház nélküli, horasla éktelen, hanila nem titkos atb. 

lajím. lajm fejsze, balta. 
C. tájem fejsze. V. Tangmi, lujmes. 
l a k kerék, golyó, gyürü, kör. 
lov'i lak jó járom; sem lak szem golyó; pal' lak fül gyürü, fülbe 

való; venéata lak menyasszonyi koszorú; sugum lak fonal gombolyag. 
lak'ije golyócska; sem laktje szem golyó; lak'ing gömbölyű, 

kerék. 
lakká körül, széllyel; lákk'ing köröskörül, lakk'ipsa-ta utazni, 

költözködni, s'i mans sit olinpela izagat si mu lakká hír mene a' fe
löl mind ez országban. 9, 26. 

lakká kerdta megkerülni, an sohn'iptaleta Israil vozet lakká 
kerdta nem végzitek Izrael városait megkerülni. 10, 23. 

Kv. lah világ, lahve széllyel. V. lak, lah kör, lahu kerék; lahu 
széllyel; lakú is, amp lakú a' húzó ebnek járma; kér lahu voarem 
vas kereket csinálok, megvasalok kereket. 

l ak - í a 1) pökni, hákogni; v'irna lakta vért pökni; pols'ingna 
lakta nyállal megpökni, lak'ipsa pökés. 

2) enyvezni, ragasztani. 
lakta-ta kenni. 
l a l öl, lal'ing öles. 0 . tet öl, V. tel\ finn syli. 
lald-ía lélekzeni., lengeni; lalt'ipsa lélekzés, lavirt laUipsa 

nehéz lélekzés. 
C. tít lélekzés. 
l a n k a széllyel, 1. lak, lakká. 
l a n k i evet. C. tanga, tenki. V. len, lejn, Un. 
A' legrégibb vogul és osztják szójegyzékekben azt találjuk, 

hogy vog. sat Un, osztj. sot langa =* rubel, egy orosz pénz, szó sze-
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rint azaz eveiké = egy rubel. Tehát az evet (bőr) pénz gyanánt 
szolgált. A' deli osztjákban tenki az evet; az oroszban denga most 
egy kis rézpénz, fel kopeka. Hajdan bizonyosan egy kopekát tett; 
egy (Inga egy kopeka volt. IJenga pedig csak az ugor tenki, langa, 
Un (== evet), 's száz denga vagy kopeka = 1 rubel, azaz száz evet 
== sat Un, sot langa. Alább a'* nuhki alatt mutatjuk, hogy finnben 
nahka, észtben nahk is bőr, 's Hogy a' régi észteknél a' pénz nagata 
azaz bőr volt. Az oroszoknál is nogata egy régi pénz, mellyböl négy 
egy kuna-t ért. Kuna pedig nyestbőr, 's mint illyen, régi pénz. Finn
ben raha = pénz, de a' szó a' lappoknál máig becses bőrt, szőrös 
bőrt »pellis í'erina earior«-t jelent (lásd: De Vestiinska spákens 
Kulturord-nak 168. lapját, Aklgvisttől). A' magyar marha = pecus, 
egyszersmind pénzt is tett, arang marha, ezüst marha annyi, mint 
arany, ezüst holmi. — Kérdés: az oroszbul mentek-e a" dolognevek 
az ugorokhoz, vagy ezekből jöttek-e az oroszokhoz ? V. Ö. Vogul 
told és nép, 105. lapját. 

lank-ía fedni, ruházni; lap lankta befedni, lankip és lang'ip ta
karás ; lankipsa fedés, napleáldozás; tilts lankipsa holdfogyatkozás. 

lang'il tető, langlet tetők, losaltasa luel hot lang'il ohtija állat
ták a' ház tetejére. 4, 5. — s'imaltati hot langlet el'ta hirdessétek a' 
háztetőkről. 10,27. — hod lang'il háztető, olagun lang'il hajó fedele. 

lank'is'a-ta rejtőzni, voz an pusl lank'izata rep oht'ina lolman 
a' város nem rejtőzhetik a5 hegyen állván. 5,14. — lank'iz'ij} takaró ; 
lövi lank'iz'ip ló takaró. 

C. langem, linkem fedett. 
l anga- / / akarni, laugalem, s'istama juca akarom, tisztává 

iegy-8,2. 
langma-ta kezdeni kívánni. uslUJ'im jubina jugot lita langmas 

böjtölése után megint enni kivánt. 4, 2. 
C. tanyám akarva, akart. Kv. tanh-uhv akarni. V. tang-ungve. 

Finn. tah-t-oa. 
l ank ir váll. lankret vállak; han Imikir ho királyi tanácsnok, 

a király válla (mellett) ember. 
C. tenger váll. 
l a n g s i p s a reszkedés, ijedés. 
langsald-ta rázni, ogna langsaldta fejet rázni: langsaltipm 

rázás. 
l an t liszt, gabona, halszálkával vegyült liszt pép; árpa kása; 
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landi is, mert lű land'i szárított balszálka, télre; lanzije lisztecake, 
pépecske. 

lövi lab'idta lant zab •*** lóetető gabona. 
tor'im lant manna. 
lant har szántó föld, lant kar verta szántani, lant har veripsa 

szántás. 
lant verta kev'i lisztet csináló kő ; őrlő kö. — l'i antalant amid-

let anta evidlet ők se nem vetnek (gabonát ültetnek), se nem arat
nak. 6, 26. — seming lant szemes liszt, dara; nőét seming lant fehér 
szemes liszt — sáska, lu levipazel us növi seming lant pa har voj 
mavi ö eledele volt a' sáska és vadméz. 3, 4. 

lant sem gabona, lant pom szalma, akidl somsi lant semlal, a 
lant pom tutna labidl gyűjti a' búza szemeit, de a' szalmát tűzben 
égeti. 3, 12. 

lanting a' kinek, a' minek enni valója van; lanting As, koling 
As táplálós Obi, halas Obi. 

C. tant gabona; tant seska gabona madár — veréb. 
lar sigér (maulbarsch). 
laras , lar'is szekrény, iskátulja féle. 
C. tares tető, fedél, hot tares sátor teteje. 
larbi méreg, étető, csálét. 
larbid-to eloldani, kioldani, kifejteni; jogos lavbidia megfej

teni, leoldani. 
larb'ipt'ili-ta fejtegetni; larbiptilipsa fejtegetés. 
l a t kor. tolta sagat jelsik pitmal latna házalás onnan tovább 

mentében láta. 4, 21. 
Kv. lat. 
lat'ala-ía; laüdi-ta számolni, külőmböztetni, dönteni. — lata-

l'ipsa, lat'alapsa számolás, döntés. 
Kv. latkcd-ulw egyezkedni ? 
l a p be; lap verta betenni, bedugni, bekeríteni, lap veripsa 

fákkal bekerítés ; lap tugorta bezáródni, lap tuhripsa, tugr'ipsa 
bezáródás; nul'im lap tugr'ipsa et sebnek összeforradása. 

l a p lap, jod-lap, jos-lap $ tenyér. 
labid-ía étetni; tutna lab'idta égetni, tűzben emészteni, lant 

pom a n hurlata tutna labidl a' szalmát nem alvó tűzben égeti. 3,12 
— ez'imna lab'idta szoptatni, iskina lab'idta fázni; laptipsa etetés, 
fogyasztás. 
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labidlaji-ta étettetni, tápláltatni. nen lurum azenna l'iel labídla-
jit a' ti mennyei atyátok által tápláltatnak. 6, 26. 

lapta-ta fogyasztani; tuina laptata égetni; lapt'il'i-ta fogyaszt-
gatni. 

lavema-ta enni (egyszerű cselekv.) 
laptald-ta táplálni. 
laptals'a-ta, laptiUa-ta táplálkozni, de évődni is, p. o. iskina 

laptiléata ho fázó ember, hideg által évődő ember. 
A' lav'id-ta ige a' le-ta, l'i-ta igenek tétetője. 
C. tív, tev = le — en-ni; tipt == lav'id *= étet. 
labindi lepke. 
labi't hét, 's a' hét (septem, septimana), labít-mit 7-dik. 
lab'it hos jang vagy labit moltas jang 17. 
lab'it jang 70. 
lab'it hutm'it hadi a' hét hatodik napja. 
lab'it lurit'i hét-szám, hetenkint. voj leta lab'it vaj evő hét, va

jas hét, böjt. — C. tábet 7. 
lavi l - fa őrzeni, védeni, gondozni, legeltetni. — hod lavílta 

ház-őr, lavílta ho pásztor, riing el'ta edl lav'ilta ho te belőled jő ki 
őrző ember. 2, 6. — mujs'ir justam lav'ilta pildleia miféle jutalmat 
fogok kapni. 5, 46. — lav'il'ipsa őrzés, vigyázás. 

lav'iltot őrző. lu ízlel lav'iltot luél ustal a' maga lelkét megőrző 
azt elveszti. 10, 39. 

lav'iltm jah őrzök, pásztorok, lavíl'im jah hugolmaset az őrök 
elfutának. 8, 33. 

lav'íléa-ta őrködni; őriztetni, jelnasik Vi eTta lav'iléaset un purset 
paktt távolabb ő tőlük őriztetik vala egy nagy disznó-nyáj. 8, 30. 

lav'íléaman őrizkedve, lav'íléaman ulat rogop jellí jastata jah 
eVta őrizkedve legyetek a' hamis prófétáktul. 7, 15. 

lav'ils'ipsa őrködés. 
laviírt, líirt nehéz, teher; lav'irta verta terhessé tenni; lav'irta 

jum ne teherbe esett nő. 
C. tágért. Kv. tarv'it. V. tarut = teher. 
l av id- ía szólni, tak'il'ije lav'idta szidalmazni, nen ojanget, hun 

ning'ilan arurna tak'iVije lav'idta •pidlajitan ti boldogok, ha ti sokfé
leképen szidalmaztatni, rágalmaztatni fogtok. 5, 11. — uhtm ja~ 
zingna lav'idta csúnyát, trágárságot beszélleni. 

Kv. lav-uhv, lat-uhv szólni, V. lau-ungv, lát-ungv. 
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iav i t t l szén ; lavm'ije kis szén. 
C. Icivum. 
l a m ? lam-ba hasonló, féle. lev'ija izi tarmai, iu jorel lamba 

at us a' szolgának bizony elég, ha ura félévé lett. 10, 25. — l'i un-
drelna jev'ir lamba ullet ő belsejükben farkas-félék. 7, 15. 

lamba ho felebarát, takílye Vikaíatot lu lamba ho oht'ija hijába 
haragvó ö felebarátjára. 5, 22. — lamba hojen ning oht'ija nur tajl 
felebarátod te ellened haragot tart. 5, 23. 

l©-ía, li-ta enni. let-jasta enni, inni, let-jaétahot ebédlőház.— 
nen unltata hojen lel pa jaúsl akttpsa ak'idta jáh -pilna ti tanítótok 
eszik és iszik a' vámszedőkkel. 9 ,11. — muj nen leta pajaéta pid-
leta mit ti enni és inni fogtok. 6, 25. — tutna leta égni; ar leta 
sokat enni; lela étlen; lev'ipsa evés; tutna lev'ipsa égés. 

letot az evő, az étel. Vil letot kinéa una an ull a' lélek az étel
nél nagyobb nemde ? 6, 25. — ar letot sokat evő. 

lev'im evén, levíman u. a. jelemelna lev'im lelkösmérete által 
evődvén. — hanne-ho i úarí levíman an voll az ember egyedül ke
nyeret evén nem él. 4, 4. — levimot étel; levimot hon libina kav'ir-
t'ipsa az ételnek a' gyomorban főzése = emésztés. 

levipas étel. lu levipazel us ő ételé vala. 3, 4. — riaú mung 
mosta lev'ipaseu mija mungeu kenyerünket kellő ételünket add 
nekünk. 6, 11. 

levindta fogyasztani. 
Lásd: lab'id-ta} laptald-ta. C. tév-ta enni. Kv. te-hv. V. té-ngve 
leíla-z'rt; léiXi-ta felvigyázni, ügyelni; le'ilata, leilita ho fel' 

ügyelő; léílipsa felügyelés. 
V. o. lav'il-ta. 
l e n nyom, pánt leh ösvény, útnyom. 
C. Uk nyom (spur). 
l e k k a r (or.) orvos, tungtakodet an tajlet nuéa lekkarna egész

ségesek nem szűkölködnek orvos nélkül. 9, 12. 
le l alacsony, lel-kam lapos, lel-ta szállani, reászállani. lu lel'is 

hop libija ő reászálla a' hajóra. 8, 23. 
V. tel-kve alacsonyka. 
léíd'ta és lelta-ta terhelni, lelt'ipsa terhelés. 
Ion restség. 
leni'ta heverni, restelkedni; lenipsa heverés. 
l e n g , lung bálvány; — lav'ilta tor'im leng (leni) őrangyal. 



74 OSZTJÁK 

C. tonh 1) bálvány, 2) csúd. V. long, láng. 
leilkir, leng'ir egér; un lenyír nagy egér, patkány, vakon

dok ; tohl'ing lenkir szárnyas egér, denevér. 
C. tenger. V. tdnger; jani tdnger patkány. 
l eé -kam széles, tágas, nyúlt. — viMng övet pa leskam jus tu-

let halta sorma tágas ajtók és széles út visznek a' halálba. 7. 13. 
leskamtíUjí-ta szélesedni, terjedni; leskamtil'ijipsa szélesedés, 

terjedés. Lásd lel-kani lapos. 
lezala-ífl, lezal-ta érni, lehető lenni, illeni, lezalipsa crés; 

kellés. 
lezamata, lezam-ta érni, illeni, kelleni. 
Iczad-ta kelletni, illeszteni; készíteni, jilba lezadta kijavítani; 

velpas ulamna lezadta fegyverruhába készíteni, fegyverezni; páni 
liiela pajta lezatat az ösvényt tegyétek neki egyenessé, 3, 3. 

lezatípsa illesztés, készítés, rendezés. 
ler gyökér. 
mii ler földi gyökér, pázsit: ler'ing gyökeres, lajim jüget ler 

háza hojl a' fejsze a' fák gyökerén fekszik. 3 ; 10. — C. túrt; Kv« 
tar; V. tar. 

ler, lír ismert, nyilván való; ler'ing ismeretes ; lera-jita nyilván-
ná lenni, lera-júpsa nyilván-lét, lera-pdidta nyilvánítani, fölfedezni. 

lerama-ta látszani, nyilvánítani, nem ?nolt'i an haniot, madüi 
an leramts nincs semmi eltitkolva, a' mi nem nyilvánult. 10, 26. — 
sirsna Ivla leramlem: ma n'ingilan nem hunts'i an ussalem akkor 
nekik nyilvánítom (mondom): én titeket soha sem ismertelek. 7, 
23. — leramas, lu undrelna tajl jem'ing l'il el'ta ime, ö méhében visel 
szent lélektül. 1, 18. 

leramd-ta, leramta-ta nyilvánítani, magyarázni, megfejteni; 
leramtipsa magyarázat. 

lert ismeretes, bizonyos ; lerta-jita nyilvánná lenni, lerta jűpsa 
nyilvánná lét; lerta pa'idta nyilvánítani. 

V. tér-ungve feltűnni, feltetszeni ? 
lerma-í« fekünni, terülni. 
lermrpsa ágy. hila lermipsajen v'ija kelj föl, ágyadat vedd. 

Lu hil'is, lu lerm'ipsajel v'isle ö felkele, ő ágyát vévé. 9, 6. 7. 
lermad-ta fektetni, teríteni. 
lermilta-ta és lermild-ta teríteni, álmot vetni, aljazni. lermil-

tipsa terítés, aljazás. 



BZÓTÁE, 75 

leóid-ía (or.) gyógyítani, lecittpsa gyógyítás. 
l ep közel, lepna közelben, sirsna lu haza lep jogotset lu unl-

tim jahlal akkor ő hozzá közel ménének ő tanítványai. 5, 1. — 
Gálilej saras lep Sóstul sagat lu házalás a' galileai tengerhez lépte
kor látá ö. 4, 18. — hanne pog an tajl taga, hada kas ogel lep ra-
g'ildta az ember ujának nincs helye, a' mellyhez akár a' tejét hozzá 
értetni. 8, 20. 

leptald-ta térni, tértetni, leptalt'ij'i-ta u. a. 
lepsa-ta térni, férni. 
V. láp-ing, lap-ungve férni. 
lepild-^ct csalni, lepildta ho csaló, lepill'ipsa csalás. 
lep'ilsa-ta csalatkozni. 
C. tlapeste/u csalt. 
lebin. lib'in, p. o. tor'ihi hot leinti előháza a' templomnak. 
leblS galy, ág ; v'ina reh leb'is szőlőfürt; leb'is reh bogyó-fürt. 

lebsd, lepset galyak, lepsije kis galy, fürtöcske. 
leps'ing galyas, fürtös. 
lebi't lágy, leb'it sampa ho lágy szivü ember. 
lepta-jita lágyulni. 
leptamd-ta lágyítani, leptamt'ilij'i'ta lágyítgatni. 
C. tébet lágy. 
l e v i követ, szolga; levem szolgám; tor'im levet angyalok. 

ior'im lev'i ol'imna luela kaéasas az isten követje álomban meglá-
szőtt neki. 1, 20. — torim levet jogotset i luela luMtset isten angya
lai előjutának és neki szolgálának. 4, 11. — levem ólai ma hoza 
honsman szolgám van én nálam betegen. 8, 6. 

l e v i a' Szoszvá-nak osztják neve. Vogulban tájt; a' Reguly-
osztjákban leu a' neve ; leu kudob (kutep) ar, vogului: tájt kvatí eri 
a' Szoszva közepéről való ének. Ez a' leu az osztják Szoszva, vo
gului man tájt = kis Szoszva. 

l ev im. lev'iman evén, lev'ipas étel, lásd le-ta enni. 
li'ta, le-ta enni. lita langmas enni akara. 4, 2. 
l i és Uj fark, lijla farkatlan. 
C. teg} teuh fark, V. li, lij, lig. 
l i j lapos fa tál, Uja verta lapossá tenni, kiásni. 
liji-ta kiásni. 
C. teges lapos. 
li (lu ő) Ők. l'i anta lant om'idlet^ anta ev'idlet ők se nem vet-
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nek, se nem aratnak. 6, 26. — l'iel Vipleem voza kitmalna jastas 
őket Bethlenem városába küldvén monda. 2, 8. — jastas Viela 
monda nekik. 3, 7. 

l i i r tap = lavirtap teher, nehézség. 
Viírtama-ta = lavirtama-ta nehezedni, terhesedni. 
Lásd : lav'irt. 
l ik harag, hoj n'ing'ilana nonüs mas hondta vanam'im lik el'ta 

ki adott nektek gondolatot (tanácsot) futni a' közeledő harag elől ? 
3, 7. — l'ika-ita haragunni; lika pdidta haragítani, lik verta bo-
szantani. 

liking haragos, gonosz, liliinga ula n'ing kut'ing hojen pilna 
haragos légy a' te ellenségeddel. 5, 43. 

likas-ta, ligaé-ta haragunni, boszankodni; likazipsa és liga-
z'ipsa haraguvás, bosszúság, keserűség. 

likamd-ta, ligamd-ta boszantani. 
l ik , lik'im 1 
liMm-ta történni, előtűnni,' likm'ipsa történet, eset, történet 

helye, an-l'ikm'ipsa ritkaság. 
likma-ta történni, likmapsa történet, körülmény. 
likmad-ta tehetni, valamit végrehajtani. 
liksa-ta történni, megesni; liksipsa. 
likmijili-ta gyakran történni, történni szokni. 
V. Tikom szerencse, mana likom mi szerencse! — likm-ungve 

történni, sikerülni; öt likmi nem sikerül. 
l i l lélek, jem'ing lil szent lélek, lu undrelna tajl jem'ing lil elta 

ő méhében visel a' szent lélektül. 1, 18. — Isus jem'ing lilna tuv'im 
us tal tagaja Jézus a' szent lélek által vitetett volt a' pusztába. 4 , 1 . 
— hanne-ho lil lavilta torim lev'i az ember lelkét őrző anyai, őr
angyal. 

l'iling lelkes; lilba lelkű. 
lilta-ta elpárologtatni, elgőzölögtetni. 
C. Út = lil, Kv. lil, V. lil 
llí-ta f 
lild-ta zavarni, vegyíteni, lilt'ipsa vegyítés, zavarás, v'ir lil-

t'ipsa v. káli lilt'ipsa vérfertőzés; — lilt'ipsala vegyületlen. 
liléa-ta vegyülni, beleavatkozni; potar kuta liléata beszédbe 

avatkozni, abban résztvenni. 
l'ilt'il'i'ta vegyítgetni. 
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tilfipta-ta zavarni, keverni; nom'isna Ult'iptata valakit elmé
jében megzavarni, botránkoztatni. 

l'illa-ta megháborodni. Irot han nom'isna Villás Heródes ki
rály lelkében megindult. 2, 3. 

Kv. telit-uhv botránkoztatni, tdü-vhv fogódzani, botránkozni; 
V. tel gond, tel-ungne keveredni, télil-ungve zavarodni, fogódzani, 
téUt-ungve keverni. 

lil-ta sírni; l'ild-ta siratni, sírni, liltipsa sírás, siratás. Jcaéalas 
jali UUipsana látá a' népet sírásban. 9, 23. 

C. t'el-ta sírni. 
í í n g gyenge ; lingamd-ta gyengíteni, lingamt'ipsa gyengítés. 
l i s hurog, tőr; varas l'is szőr hurog. 
lir, ler ismert, l'irla ismeretlen, l'ir'ing ismeretes. 
l'ir-ta világos, látható lenni. 
Viramd-ta nyomozni, kitudni, bizonyítani; l'iramt'ipsa bizonyí

tás, kitudás. 
li-ta, le-ta enni; lita lidta enni akarni, megéhezni. 
Üd-to akarni, v. ö. langa-ta akarni, samel l'idta igyekezni; 

samna an lidta nem igyekezni, mulasztani, jim ver lidlem a anta 
jir jó tettet akarok, de nem áldozatot. 9,13. — an l'idl vol'ijita nem 
akar vigasztalódni. 2. 18. — tam hota sitak volpas lidlu e' háznak 
békét kívánunk. 10, 12. — hod'i lidieta a' mint akarjátok. 7, 12. 

l'ittm kivánt, akart, sirsna nen l'ittm sitak volpazen lu oht'ija 
an jogodl akkor a' ti kivánt békességtök ő reá nem jut. 10, 13. 

litman akarván, lu olinpela s'ijaldta an litman ő végett híresz
telni nem akarván. 1, 19. 

leta lidlem ehetném; leta l'idtot éhező ; litipsa akarás. 
li't újj, ruha ujja, l'it-s'il ujj szele, szegélye; l'it'ip ujjas. 
V. tájt újj, ujjas. 
l ib, libi edény, bél; sola libi só-tartó, poskam libi puska-cső, 

ink mungta libi víz lapát, mortalata libi mérő, mércze, tut tulata 
libi lámpás, libeng belső. 

libi elia belőlrül; libina ben. man long'illalam n'ingilan jink 
libina én keresztellek titeket vízben. 3, 11. 

libija belé. akidl somsi lant semlal hozap libija gyűjti a'biíza 
szemeit a' csűrbe. 3, 12. 

C. t'ibef tigbi bel, belső. 
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l ibas .szabad, libaza szabadon, lihaza >'dlta, v. éslta szabadon 
ereszteni. 

li'bit levél, viráglevél, virág; nehek lih'it könyvlevél; lihtet 
(liptet) sugodta leveleket fosztani; kard'l l'ih'lt vas levél, lemez; — 
'{h'itla leveletlen ; lih'itpa levelű, un lih'itpa nehek nagy levelű könyv ; 
lifting leveles, lombos. 

C. Upet} lihet, Kv. lupét, V. Itiopt levél. 
loj-fo függni; lap lojta betenni, lojpsa betevés, befüggés. 
lojma-ta, egyszer függni, leereszkedni; sansuh ohtija lojmata 

letérdelni. 
lojta, lol'ta, lol-ta állani; lap lojta elállani, ulti lojta ho által, 

előálló; nohta lojta fe\ii\\a,n\7jell'i lojta előre állani. 
lojbas. 1. libas szabad, kötetlen. 
lok, loget liliom, vandafi harna ulta loget ohtija nézzetek a' 

mezőn lévő liliomokra. í>, 28. 
l o k e l ? sem lokel szempilla, szemhéja. 
loh esont; hon-loh has csontja, oldalborda. 
l o g hó fajd. 
logi-ta, kodácsolni, logema-ta egyszer kodácsol, logemapsa 

kodácsolás. 
C. luk, pegda luk fekete fajd; huj luk kakas, neng luk jércze. 
l o g öböl (bucht), tengeröböl. 
C. loh, V. loag. 
l og i s . lug'is barát, logset barátok, logs'ing barátságos; logsipsa 

barátság. 
C. tógos barát. 
logid-ía, Tjg'id-ta mosni; logídta, ne mosóné; log'it'iji-ta mo

sogatni, logit'ij'ipsa mosogatás. 
Kv. lovt-uhv mosni. V. laut-ungve. 
logoá-ta köszörülni, esztergályozni. 
lohta-ta u. a., lohtipsa esztergályozás. 
lolií'üa-ta, lí>ht'il'i-ta köszörülgetni, lohtil'ipsa esztergályozás, 

köszörülgetés. 
C. toht-em köszörült. 
lola-to olvadni, lolipsa olvadás. 
lolpi ólom, ón, lolptng ólmos, lo/p'inga verta megónozni. 
G, toppá (nyilván — tol-pa.) ólom; V. tol*, tal-ungve olvadni. 

talpa hotel olvadó nap. 
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lol-to 1) állani; lolía jug paj bokor (álló fa rakás), csalit. 
2) méltó lenni, ma an loüem, n'ing ma hotema at longsen én nem 
vagyok méltó, te én házamba hogy bemenj. 8, 8. — pogel mola 
pvel ma numhija tajtot mcmema an loll fiját vagy leányát én nálam
nál feljebbre taj'tó, én reám nom méltó. 10, 37. 

lol'ipsa állás, lol'ipsala szakadatlan. 
lolimta-ia megállani. lolimta.r si -taga ohfina, hodaríavirem 

us megálía azon hely felett, a' hol a' gyermek vala. 2, 9. — hvs lo-
límfim kaéatamna ti amiteet a' csillag megállását látván ők örülé-
nek. 2, 10. 

lolimd-ta megállítani. . - - • - • 
V. lÁd-ungve állani, InTimt-ungve megállítani. 
lolim-írt lopni, tolvajlani, tolvajló. lol'imta jah tolvajok, hoda 

lol'imta jah jilta sagat h'irman an longletpa an lolimlet a', hová a 
tolvajok alá ásván nem mennek bé és nem tolvajlanak. fi, 20, ™ 
lolm'ipsa lopás. 

lolmah torkos borz. 
0. totmem lopott, totma lopva, titkon; Kv. Ud-uhv vinni, lopni, 

tutp vivő, lopó; tídmeh titkos, tulmmUulw lopni; V. tvlmah tolvaj 
tnlmant-ungve lopni. 

Ion húr, ér, ideg; naras-jug Ion hegedű húrja, kar hoza Ion 
ábszár kötő, inakból; Ion-kel ín zsineg, Ion sagat ín, idegczérna. 

loriije erecske. 
0. ton, finn. suon'u 
lonis, lorís, lun'is dér, zúz, hó; seming lonis jégeső, szemes 

hó, pofim lonis fagyott hó; lons rav'ij'i-ta havazni. 
lonz'ing deres, zúzos, havas. 
lonzak szappan; lonza ita hűlni, lásd lunza ita. 
G. font' hó. Magyarban a' lom »pruina in arborum ramis con-

gelata«, lomos »pruinosus«, (finnben lumij tartozik ide: ellemben 
a' hó, hava szó a' tujt-hoz való. 

l o n g bálvány, longa pojksata ho bálvány imádó. 
C tonh bálvány. 
l onga , ebben: longa jogán Irtis folyó. 
C. tangat Irtis; tangat-jah Irtis melléki osztják. 
lonlWtf, long-ta 1) bemenni, hota longset, kaéalaset nav'irem 

a' házba bemenének, találák a' gyermeket. 2, 11. — longipsa -be-
menés ; naplemente. 



80 OSZTJÁK 

2)pernaja longta keresztelődni; long'im keresztelődre; longmal 
keresztelődébe, hun Isus pernaja longmal jubina jink el'ta edi's mi
dőn Jézus a' keresztelődése után a' vízből kijött. 3, 16. — pernaja 
longUlalam keresztellem a' sokat; ma ning'üan pernaja long'illa-
lam jink libina én titeteket keresztellek vízben. 3 , 1 1 . 

longema-ta elérkezni; longem'ipsa elérkezés. 
longüj'i-ta bemenni, longtijat jermat ovetna menjetek be a' 

keskeny ajtókon. 7, 13. — hoda lolimta jah longtvjiUt a' hová a' 
tolvajok bemennek. 6, 19. 

long'ilta-ta bemenetni; pernaja long'iltata keresztelni; pernaja 
long'iUim iki keresztelő atya, keresztelő. Iván, tor'im pernaja long'il-
t'im iki János, isteni keresztelő, vagy szent keresztelő. 3, 1. 

long'ütiji-ta bemenetni; pernaja long'iltijita kereszteltetni, lu 
el'ta pernaja long'iltijiset Ordan joganna Ő tőle megkereszteltettek a' 
Jordán folyóban. 3, 6. 

C. tangam bémenve, bement. 
lonh-ía , longta hasadni, long'imjug hasadt fa a' tüzelésre. 
long'id-ta hasítani, longit'ipsa hasítás. 
C. langadem hasított. 
l o n g a n z i p csengettyű. 
V. longancup és lans'ip csengettyű. 
lOBÉ'ta, los-ta állani. 
lonéta-ta állítani, állatni. 
lons'ilt-ta széllyel állani. 
lonsimd-ta megállítani. 
lonéan-ta felállani, lonéanda-ta felállatni. 
loé-ta állani. 
losalta*ta és loélta-ta állítani, állítgatni; noh losltata felállí

tani, pa losaltasa luel lang'il ohfija és állítá őt a' tetőre. 4, 5. 
C. tondem, todem állva, állott; Kv. tunc-uhv és tuc-uhv állani; 

V. tuns-ungve és tus-ungve. 
l o i t a - í a nedvesíteni; jinkna lostata vízzel meglocsolni. 
loáta- to és lonsta-ta jelenteni, tanítani; lonsiVi-ta oktatni; 

lons'il'ipsa oktatás, tanítás. 
l o i ^ a belökni. 
loziá-ta rént, lovat kifogni. 
l o z a p , ebben : jink talta loíap szivattyú. 
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lor alacsony, sekély part,- lor vazi egy kacsa faj, lor lunt egy 
lúd faj, talán alacsony lábaikról. 

C. tör alacsony hely, lapos hely. 
lorá-ta beretválni, lordta kézi beretva; lortipsa beretválás. 
l o t gödör, ink lot kút, tócsa; mű lot árok; hala lot sír. 
loting gödrös, lot'inga lirta által dúrni; loting taga gödrös 

hely, a' vadnak fekvő helye. 
C. lát gödör. 
l o t folt, lotipa foltu, növi lotipa fehér foltu. 
lotah, lot'ih folt, növi lotah sápadtság. 
lothing foltos; növi lothing sápadt. 
lotham-ta foltossá lenni, növi lothamta sápadni. 
lothamd-ta foltossá tenni. 
Kv. lal folt, lalt u. a. V. lalit-ungv foltozni, lalt folt. 
l o t e m a - í a megbotlani. 
lot'ala-ía számolgatni, 1. lafala-ta. 
lod-ta venni (emere), lotipsa vét, vétel. 
C. tudem véve, vett. 
lop-ta , lob-ta szólni. 
lobiji'ta dadogni, súgni; lobijipsa dadogás, súgás. 
Kv. lav-uhv mondani. 
ldb'iji-ta viszketni, lobijipsa viszketés. 
lobas , lábas élés kamara, pajta; han lobas koronái magtár; 

lant t'inita lobas lisztes bolt, lisztet áruló bolt, noga t'inita lobas mé
szárszék. 

C. tupas (magazin). 
lobís törlő, ruha, vászon rongy ; jelbi lobis előkötő, lov'i 

lankta lobis ló fedő, takaró, ves potlang lobis homlok kötő. 
lop sing darabos, rongyos, szalagos. 
lopsah lapos; lopsah naú lepény; lopsah vanzi lapos levelű fíí, 

bojtorján; vit'ing lopsah tág laposság, lapos föld. 
l o v í ló, lövet lovak; har lov'i mén, ne lov'i kancza, hapt'i lov'i 

herélt ló, sas lov'i hátas ló; lov'i sav'üa ho lovász. •—• pa mu lov'i ho-
razip voj idegen föld lova-féle állat = teve. 3, 4. — lövet longta 
hot ló-ól ,• huri lov'i vad ló; lov'i labidta lant zab; loveng lovas. 

C. tau, V. lu. 
l o v a t nagyság, magasság, termet, élet hossza, mu lovat kör

nyék, egész ország. Isus jangas Halilej mu lovatna Jézus megfor-
NYEEVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 6 
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dúla egész Galileában. 4, 23. — l'i etmelna síjalset lu olinpela si mu 
lovatna ők kimenvén elhiresztelének felőle azon egész föld környé
kén. 9, 31. 

hul'im tal lovat károm tél (év) hossza. 
lovat vornajum ho meglett ember: un lovat nagy termet, aj 

lovat kis termet, aj lovadot kis termetű. 
lovating temérdek, felséges. 
lovatelna egész terjedelmében. 
lovil-ía evezni, lov'ilta ho evező ember. 
C. tűp evező. V. tuop evező és halnak úszó szárnya, innen 

majl tuop mell-szárny, elöszárny, és elő evező; sis tuop hát-szárny, 
és hátulsó evező; sis férne tuop kormány (hátat forgató evező). 

lomird-ta, lom'irt'i-ta ránczolni, lomirt'ipsa ráncz, lom'irt'ipsa-
ing ránczos. 

lom'iréata ránczolódni. 
lomid- ía , lumid-ta ölteni, felölteni. 
lomi-ta tévedni, lom'ipsa tévedés. 
lom'id-ta téveszteni, lomt'ipsa tévesztés. 
lomtila-ta tévedezni. 
lomtipsa-ta tévedni. 
C. tebem tévedt, tehettem tévesztett; Kv. tepl-ahv tévedni. 
l u ő, luel őt, luela neki. 
l'in ők (kettős sz.). 
l'i ők (több. sz.). — lu lu murel sav'ijil l'i krehlal el'ta ö ő né

pét megőrzi ő büneitül. 1, 21. — s'iri antom hun l'in jega volta pit-
sangen előbb mintsem ők (ketten) együtt élni kezdettek. 1, 18. 

l u csont, og lű agy, koponya; hul lű hal szálka; jos serkep; 
lű könyök, kur svgos lű lábszár; lank'ir lopsah lű vall lapoczka; 
pung'il lű oldal borda; sansuh lú térd kalács; sas lű hát gerincz. 
V. ö. loh (lou, luu, lű). 

lűng, Ivung csontos, 
C. teu, tlouh csont. Kv. lusem, V. lu és lusm. 
lu j újj 5 un % n a g y AJJ? hüvelyk ujj ; jont'ista luj varró ujj, 

mutató újj ? luj kar gyűszű. 
C. tuj újj ; V. tuTe. 
Ivjt gyürü. 
C. tujit; V. tvl'e nur. 
luj-ta csörögni mint a' szarka. 
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l u k , lók nyírfajd. 
lukit , log öböl. 
lukema-ta., lukem'i-tá lökni; libija lúkernita belelökni, dugni. 
lugol-ta ; luhli-ta rágni, kérődzeni. 
luhl'ili-ta rágcsálni. 
luhlema-ta egyszer rágni. 
C. tohtem rágott, rágva, megköszörülve. Tehát a' déli oszt-

jákban tohtem rágott és köszörült: az éjszakiban lugolta, luhl'ita 
rágni, 's logodta köszörülni. 

lug'ÍS, log'is barát ; lujset társak, hvn ragija ulleta nen lug'is-
lan pilna ha nyájasok vagytok ti baráíjaitokkal. 5, 47. 

C. tagos barát. 
l u g u p — lub'ih merítő edény. 
C. togop merítp háló (eishamen). 
lul-naf nem molt'i antom haiíat'imot, madot lulnajdba an ed'is 

semmi sincs elrejtve, a' mi nyilvánosságra megint nem jő. 10, 26. 
l u l g e p horgos pózna a' halak kergetésére. 
l u n g ; long} leng bálvány, dl ver a n'ingena lunget ne csinálj 

magadnak bálványokat. 
l u n g nyár; tal-lung tél-nyár = esztendő; i tal lungpa egy

éves; lung kud'ip Mis nyár-közép hó = július. 
C. tung nyár; Kv. tujmafi, V. tuj nyár. 
l ü n k szeg, szálka, muj ning vandlen lamba hojen semna ulta 

lünk oht'ija mit nézesz te a' felebarátod szemében lévő szálkára ? 7,3. 
lünk senkta szegezni, ékelni; jourt'im lünk csavaró szeg, csa

var ; naras lonet tolta lünk hegedű szeg; lunk"je szegecske. 
lunkta-ta és lunk'il-ta szegezni; lunkt'ipsa szegezós. 
Kv. lig szálka, szeg, liht-ungve szegezni; V. lig, lij szeg; — 

lénk, leh (a' Pelimi vogulban). 
lungid-fa öltözni, lásd lumid-ta; lung'idta sah öltözet; lun-

cfitsa-ta öltözködni, takarózni. — hun ning libina ulta nov'i turmana 
lung'itsal ha a' te benned lévő világosság sötétbe takarózik. 7, 3. 

InngVi-pta-ta öltöztetni; ékesíteni. 
lungí'd-fa olvasni, számolni; lungt'im olvasva, számolva, nen 

hoéa i og-ub'itlan izagat lungt'imet ti nálatok a' fejetek hajszálai is 
aneg vannak mind olvasva. 10, 30. — lungt'ipsa olvasás, szám. 

lung'ilta-ta számítani, fizetni. 
C. tungdem olvasva, olvasott. 

6* 
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IwáXto-ita hűlni, lunz'id-ta hűteni; lunziUj'i-ta u. a. lásd loriisy 
lons dér. 

lunt lúd; aj lunt kis lúd (anser bernida) ; as lunt Obi lúd r 

lor lunt parti lúd, alacson partokon tartózkodó ? alacsony lábú ? 
lunt'ing ludas. 
C. tűnt, V. Imit. 
lunti . lundi, úgy látszik, egy a; lundta, vagy lungta, szám,, 

szóval, tehát: tal-lunt'i évenkint, t'ilis lunti havonkint. De többnyire 
i = egy, szó előzi meg a' szerkezetet, így: 

i-hadl-lunoVi (egy-nap-szám) naponként. 
i-lab'it-lund'i (egy-hét-szám) hetenkint, hét számra. 
i-taga-lund'i (egy-hely-szám) mindenütt. 
i-tal-lund'i (egy-tél-szám) évenkint, tél, vagy év számra. 
i-mesta-lundi u. a. mi i-taga-lund'i. 

lund-ta számolni, hint'ipsa számolás. V. ö. lung'id-ta olvasni,, 
számolni. 

luzba (or.) szolgálat, VaT luzba hadi szolgálat; lusbana pidta 
szolgálatba lépni. 

luzid-ta szolgálni, nem hojat an ypusl luzidta had jóra senki 
sem szolgálhat két úrnak. 6, 24. — htéitipsa szolgálat, torma luzi-
ttpsa istennek való szolgálat. 

lur ím vékony kötél a' halászatra. 
lud-*a, lod ta venni; ludta ho vevő. 
lup lapát, evező lapát; lup verta ho evező, evező-csináló. 
lubih = lugup merítő edény. 
lumzema-fa hűlni, lásd lunza-ita. 
lumíd-írt ölteni, öltő; lumidta sah. öltő ruha. el luniidta sah 

kinéa una an ull ? a' test az öltő ruhánál nagyobb nem-e ? 6, 25. 
lumitsa-ta öltözni, anta elén oTinpela al sugasat, mujna lu~ 

mitsata se testeitek felül ne aggódjatok, mivel öltözni. 6, 25. 
lumitliji-ta öltözködni. Solomon han izagat ulta s'ielna sidt an 

lumttlijis Salomon király minden való dicsőségében nem öltözködött 
úgy. 6, 29. 

lumfipd-ta öltöztetni, hartia ulta pom tor'im hódi lumt'iptal. 
a' mezőn való füvet isten úgy öltözteti. 6, 30. 
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L 
lfak-ía folyni, lak'ipsa folyás; virna Tak'ipsa vér has = halina 

Tak'ipsa is. V. ö. lak-ta pökni. 
lalf öl; alta jug TaV építő fa öl, tut jug TaV tűzi fa öl. V. ö. laL 
l'al' ellenség, had. lal-jah hadi nép, katonák, manema pitim 

l'al-jah tajlem nekem (szót) fogadó hadi népem van. 8, 9. — l'al ha 
katona, loveng lal'ho lovas katona. 

l'aVing hadas, ellenséges, sereg. 
l'alista vívni, csatázni; lulista ho katona, lalipsa csata. 
Kv. l'al' ellen, Tal'h ellenébe, l'al't ellen; V. l'al' ellen; nang kumle 

katel l'ali Tul'en te minek állasz a' nap ellen ? 
lald-írt lehelni, nol sungna Valta az orr szögibe lehelni •* 

súgni; lalt'ipsa lehelés. 
l'alt'imd-ta valamit meglehelni. 
V. ö. lald-ta lélekzeni. 
l 'abit 7, és B! hét; l'ab'it og hadi hétfő. V. ö. lábít. 
l 'avid-ía gyalázni, káromolni, szidni, lu tofim lav'idl ő istent 

káromolja. 9, 3. 
l'avidtot szidó, jim jaz'ing jastat ning'ilan lavidtodet olinpela 

jó beszédet mondjatok a? benneteket szidókra. 5, 44. — l'avitipsa 
veszekedés, lavitipsaing potar szidalmazó beszéd. 

V. l'aut-ungve szidni; lanti dm nobelom szid (reám), harag
szik reám. 

í av id - í a mosni, lavidta jug mosó sulyok. 
l'avema-ta egyszer mosni. 
Kv. lovt-uhv mosni. V. laut-ungve. 
lamka húzó szíj. 
l'eh nyom, 1. leh és lek. 
l 'eíta-ía megrakni, terhelni; l'el't'ipsa megrakás, terhelés, lásd 

leitata. 
l'Ogld-íos mosni, nmg uia pidten irsna ning venden l'ogita te 

böjt ölesedkor te képedet mosd meg. 6, 17. — logidta ne mosóné. 
Ibgitiji-ta mosogatni. 
Togit'ij'ipsa mosogatás. — V. ö. lavidta mosni. 
lol-ta állani, méltó lenni. V. ö. lolta. 
l'ol'a-ía olvadni; lolpi ólom, l'ol'pi nol golyó. V. ö. lola-ta. . 
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l'on (or.) len. C. tong. 
l'ortsa-ía beretválkozni. V. ö. lordta. 
l o t h a m t í p s a sápadság. V. ö. lotah stb. 
I'opsah lapos, an Topsah tál. V. ö. lopnak; 
hlgol-ta rágni, luhlipsa rágás. V. ö. lugolta. 
lúb'id-ta (or.) szeretni, Vuo'it'ipsa szeretés. 

N. 
n a j , nag tűz, nap; naj edta pelak kelet; naj'ing napos. 
C. naj tíiz, nap. V. naj tűz, fény. 
na j t s a - í a reményleni, najtsipsa remény, najtsipsding remé-

nyes, najtsiipsinga verta reményt gerjeszteni; najtsipla, najtipsala 
reménytelen, hirtelen. Talán a' najt büvölö, jövendölő, szótól való, 
mellyből V. najt-ungve bűvölni, jövendölni, Kv. ríajtehl-uhv jöven
dölni ; tehát najtsata reménykedni, magát a' jövendővel bíztatni. 

n a k tag. jima n'ingena jil, hun n'in naklan el'ta i nak at vsl 
neked jobb lesz, ha te tagjaidbul egy vesz el. 5, 30. — hun naklan. 
el'ta i mada nak at usl ha te tagjaidbul egy valamelly tag el
vesz. 5, 29. 

V. nak íz, tag, nak-lu csukló. 
nag. naj nap, napfény, nagem, nagen} nagel napom, -od, -ja. 

lu pardl lu nagla ell'ita ad'im ijim hanne-hojat ohtma ö parancsol, 
ő napjának feltámadni rossz és jó emberekre. 5, 45. 

nahsema-fa tüsszenteni, nahsemapsa tüsszentés. 
C. nahtes-ta tüsszenteni. 
n a l nyél, honza nal pipaszár. 
C. nütl nyél. V. nal. 
n a n k veres fenyü. C. nánk. V. nánk, ndng. 
nar és nafit csupasz, lásd nar ; nafta verta csupasszá tenni., 

penket narta verta fogat mutatni, vicsorítani. 
C. nara, V. nar, Kv. nar csupasz. 
naras , nar'is játék, naras jug hegedű féle. 
nar'isla-ta játszani, muzsikálni; nar'islata ho zenész, muzsikus. 
C. náres játék, nares juh hegedű féle, ndres-ta muzsikálni. 
narep a' hó leporolására való bot. 
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V. ndrep poroló bot. 
navir-to ugranni, futni. 
navr'ipsa futás, ugrás. 
navirma-ta, navr'ima-ta hanyatt ugranni, vetődni, román pv-

r'is pakit izagat nav'irmas rep el'ta sarasa mindjárt a' disznó falka 
mind hanyatt ugrék a' hegyrül a' tengerbe. 8, 32. 

noh nav'irmata felugranni. 
nav'irmapsa ugrás. 
nav'irm'ilta ugrálni. 
navfitla-ta ugrálni. 
C naur-ía ugranni. 
n a m i k lágy; namk'ing lágyas, namk'ing taga lágyas hely. 
namkamd-ta lágyítani. 
C. namak gyenge, laza. 
nambír por, szemét, semmire kellő, si vóz el'ta kim, etmanna 

nen kur-pad'lana han'im namh'ir hol parkatat a' városbul kimenvén 
ti a' lábszáraitokra ragadt port rázzátok le. 10, 14. — nambra se-
v'irta kivágni, nambra senkta kibonyolítani. 

nambr'ing szemetes, piszkos. 
n e nő ; ho ne feleség ; rahta ne rokon nő. rakta ne pa ho ne 

viola evi panna aljurt'ija rokon nővel és férjes nővel vagy leánnyal 
ne paráználkodjál. 5, 27. — ez'imna lah'idta ne szoptató nő; ne ka-
lang rén tehén; samba voj r.e coeur dame ; puppa voj ne carreau 
dame; nénije kis nő. 

C. ne és neng nő; Kv. ne • V. ne. 
nel , níl négy ; nelna, nelna négyen, négyen ; nel stingpa négy

szögű, nel kurpa négy lábú. 
nel hos'jang tizennégy. 
neljang negyven. 
nelm'it 4-dik; nel hoé jangmit 14-dik. 
C. neda} neta 4 ; Kv. nile ; V. nile. 
nel-ía nyelni, nel'ipsa nyelés, mohó éh; nel'ing nyelős, falánk. 
C. netlem nyelt. 
u e l a h ebben : nelah pun ebszőr, pih. 
ne l ik hering faj, kis hal. 
Y. nalak. 
n e n tik. nen veskaten ti ígazságtok. 5, 20. — nen ol'inpela 
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magatok felől, al nomísat'i nen oUnpela jastaman ne gondoljatok, 
magatok felől mondván. 3, 9. 

nez mégis; tagadó mondatban: nem is. tofim néz tam hevet 
eTta editál evi-pog Avrama isten még a' kövekbül is támaszt gyer
meket Ábrahámnak. — ma néz an tijilem lu sopeklal allijita nem 
is vagyok méltó ő saruit hordozni. 3, 11. — sud-sir el'ta nez i han-
zipsa pos mola i surfipsa an manl sid'i hun a' törvénybül még egy 
írásjegy vagy egy vonás sem megyén el addig. 5, 18. 

V. nes hijába, csak. 
nes tompa. 
neslta-ta tompítani, neslUpsa tompítás. 
nesm'i-ta tompulni, nesm'ild-ta tompítani, nehnilt'ipsa tompítás. 
C. nes tompa, nesmem tompult, nesmettem tompított. 
nézi horog, néz\d-ta horgot vetni. 
ner-ía kenni, festeni, mázolni; olzpna nerta befesteni; nov'i 

vohna nerta megezüstözni; ner'ip festék. 
nersa-ta dörzsölődni; nefisl'i-ta veszekedésre hajlani. 
V. nerep, nérp festék. 
nerema-to fosztani, rabolni ,• nerem'ipsa fosztás. 
C. neremem fosztva, fosztott. 
neriji-£a tenni, cselekedni, bánni valamivel, vesződni; poga-

tura ner'ij'ita úriasan, zabolátlanul cselekedni; katkuta, vagy pa-
rohna n. dühösködni. — hod'i lidieta, hanne-hojet nen pilna at ner'i-
jilet, sirsna nen izid'i ner'ijat l'i panna a' hogy akarjátok, az embe
rek ti veletek hogy tegyenek, tehát tik is úgy tegyetek ő ve-
lek. 7, 12. 

nebek, népek könyv, levél; rud-nebek nemzetség könyve; 
kadna manta nebek váló levél, elbocsátó levél. 5, 31. — evíltata w. 
hiteltető írás, felhatalmazás; unlt'ij'ilta n. tanító könyv; arijita n. 
énekes könyv; im ajkol n. evangélium, imengen hojngen kadna manta 
n. nöt-férjet elválasztó levél; han nebek ukáz, hansta n. író papír; 
jos pos n. v. jos n. nyugtatvány; jastandta n. szerződés, írott jegy, 
jurdidla n. kérő levél, lungtasta n. számadás. 

nem jasinget n. szókönyv; pos n. bélyeg papir, pos nepket 
per-irományok; posíng n. nyugtatvány, pánt n. útlevél, pamtildta n. 
parancs; pojkéata n. imádságos könyv. 

nebek'ing könyves, tudós, nebeking jah tudósok. 
C. nebek, nipek papir; Kv. népek könyv, papir. 
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n e m nem; nem urna semmi módon. 
nem hojat senki, nem hojat an pusl luiidta had jóra senki 

nem szolgálhat két úrnak. 6, 24. — nem hojata ál jasta senkinek 
ne szólj. 8, 4. — nem hoda semmikor. 

nem hunti és nem huntsi soha. ma riingilan nem huntsi an wf-
salam én benneteket soha nem ismertelek. 

nem tagana sehol. 
nem molt'i semmi, nem molti antom hanatimot semmi nincs 

elrejtve. 10, 26. — lu uz nem molt'ija an pattmdta pidl az már 
semmire nem fog érni. 5, 13. — n'ing nem molt'ina aj a an ullen 
te semmiben kisebb nem vagy. 2, 6. 

nem-molti-kem se mennyi. 
V. nem ; nem-kat senki, nem-kotl sehonnan, nem-mat (ne-mat) 

semmi. 
nem név. nem ponta nevet tenni, adni. nem luela ponlen Isus 

Jézus nevet add neki. 1, 21. — nem mata nevet adni; nem sagat 
hojta névszerint híni, nevezni. 

pus nem? obras nem? nemba nevű. Názáret nemba vos Názá
ret nevű város, holup nemba voj galamb nevű állat, 10, 16. 

nem'id-ta nevezni, nemi-ta is, nem'ipsa nevezés. 
nem'itéa-ta neveződni. hoting kuéaj nem'itsa kul'et kanaéa a' ház 

ura neveztetik ördögök fejedelmének. 10, 25. lu Nazarea nem'itéál 
ő Nazarenusnak neveztetik. 2, 23. 

nem'itsatot neveztetett, t'i'is Isus Hristos nem'itsatot született a' 
Jézus Krisztusnak neveztetett. 1, 16. 

neman mert, névszerint ? ti neman kasla horaz v'ilet li ohtel 
ők mert szomorú képet vesznek magokra. 6, 16. 

C nem név; Kv. nam; V. nem. 
Jíi-ta nézni, an nitot nem látható, titkos, nila látszik, látható. 

pojksema n'ing tor'im azena, madot an nila imádkozzál mennyei 
atyádhoz, a' ki nem látható. 6, 6. — riin tor'im azenna at uéla, ma
dot an nila, pa n'in azen, si an nitot vandtot, sem vanman n'ingena 
mai te mennyei atyád által tudatik, a' mi titkos, 's te atyád, az a' 
titkost látó, szem látomást adja meg neked. 6, 18. 

nili-ta nézegetni, niVipsa nézés; an-niVipsa nem látás, sem an' 
n'ilipsa vakság. 

n i l nyolcz, mlm'it 8-dik; nil hos 18; nil sot 80 és 800; nil sot 
pela hulim 83 ; ml sot nil 808. 
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C. nit, nida 8, nidamet 8-dik; nít hús 18; nit sot 80 és 8C0. 
Kv. nol-lov, V. ríol-lu. 

n i n g t e ; ning nimen te nőd. n'ingen téged, ningena neked,. 
n'ingüan titeket, ma ning'ilan pernaja long'illalam én benneteket 
megkeresztellek. 3, 11. — nen ojanget,hun ning'ilan navr'ijita pidla-
jitan ti boldogok, ha tik sértettetni fogtok. 5, 11. 

n'ing'ilana nektek, hoj ning'ilana nomis mas ki adott nektek 
tanácsot. 3, 7. 

C. neng te és t i ; Kv. nag te, nan t i ; V. ncing te, nán ti. 
nink nyű, n'ink voj nyü. hoda anta n'ink voj anta sami volla 

an veri hol se a' nyű se a' penész nem emészt. 6, 19. 
C. nink nyű; V. ning, ningve. 
n i n k t a h n e légy. V. ríimser égva pók. 
niz i , 1. nézi horog, nizi kard a' horog vasa. 
nizil'i-ta horgászni. 
n i z i n g a' hal teje ; nizing pohlet ? 
V. ríisin hal teje; nisning kul — kum kul tejes hal. 
nisla-to nyúlni. 
nislta-ta nyújtani; nizipt'i-ta u. a. niziptipsa nyújtás. 
n i r lábbeli, csizma ; nir kusláhbeli; sah nir ruha; sugaing n'ir 

bőrös láda. 
C. nir csizma. 
nir vessző, pózna; sojp tag'irdta nir szárító állás a' hálókra. 
nirsiki vesszőcske, poznácska. 
C. nerem vessző. V. nir vessző, nir sau bokor. 
nirimd-ía elvenni, fosztani, 1. nerema-ta. 
C. neremem fosztott; V. nirmt-ungve elrántani, fosztani. 
ni'p teher, vihető batyu, tarisznya ; ntp'ije tarisznyácska. 
níblt. nub'it tartósság ; nWitla, nub'itla nem tartós, hú n'ib'itla 

ho3szú tartás nélkül. 
n i m al, éjszak; n'im vot al szél, éjszaki szél. 
riim mű alföld = Szibéria; n'im hola-vot éjszak-keleti szél; 

n'im kev olta vot éjszak-nyugati szél. — riimis" alá felé. 
niimíl, n'imlet havon járó bocskorok, szőrös réntalppal. 
nimür kerek. 
no (or.) de. no lu jastas sit oht'ija de ő monda arra. 4, 4. 
nog , noh fel, noh ism'ita felismerni, megtudni, ol'im eTta noh 
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rakínmalna ver'is sid'i álombul felserkenvén.tőn úgy. 1, 24. — si ne 
noh hil'is i luela Inzits a' nő felkele 's neki szolgála. 8, 15. 

nog'il, nohla fel, nohla pela felfelé. 
nogis fel felé. 
C. noh, noh fel; Kv. noh és nonh fel; V. nong fel, nongo felé. 
noh-írt sántítani, nog'il'i-ta sántikálni, nag'isa-ta heverés által 

megmerevülni. 
noh- ía nevetni, nohti ho nevető ember. 
C. tíah nevetés, tíagam nevetett, nevetve. 
nogor toboz; nogorjah szibériai czédrus, nogor sem czédrus 

mogyoró. 
C. nágar czédrus mogyoró. V. ncir mogyoró. 
nor, n'ir pózna, gyertyatartó, asves'a put jilbija an om'isla, no 

nor ohtija a' gyertya fazék alá nem tétetik, de gyertyatartóra. 5, 
15. — nor juh pózna, a' mellyhez a' vozim, vészháló, alsó végit kö
tik ; nor lakét gyűrűk a' pózna két végén. 

V. nért. és nerteh gyertya. 
nor gerenda. 
nori fali oldaldeszka a' szánban és jurtában. 
nor'it hidas, patka, a' mellyen hálnak. 
nor'im és norom híd, szárító pajta, tehát hídlás; norom sogol 

és torim lojta nor'im szentség tartó; hnjta nor'im vaczok, háló 
hely, ágy. 

nord-ta hidalni, fával burkolni, kövezni, nort'ipsa csinált út, 
kövezés; jink ulti nort'ipsa vizén által való hidlás, híd. 

C. nart híd; Kv. nor gerenda; V. nor gerenda, többesben 
nort; Jcvol nor ház fala; nor-ungve leterülni, nort-ungve teríteni; 
nortkat-ungve leterülni, p. o. iu jole pates,jole ti nortkates a' fa le
esett, leterült. 

nor gyűrű, nor-juh gyűrűvel való pózna, fa, a' mellyhez a' 
vészhálónak (vozim) két végét kötik; nor-laket gyűrűk azon pózna 
két végén; — lujt nor ujjak gyűrűje. 

nor'ing gyűrűs, pal nor'ing fülczimpa. 
nob ta ld - í« elvitorlázni (nub'it, nob'it, nibit tartósság, mesz-

szeség ?) 
n ö v i fejér, világos, világosság, riing an puslen nez i ub'it no-

v'ija mujpa p'itija verta te nem vagy képes csak egy hajszálat is 
fejérré vagy feketévé tenni. 5, 36. — turmanna omista hanne-hojet. 
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un nov'i turum kaíalaset sötétben ülő emberek nagy mennyei vilá
gosságot láttak. 4, 16. 

nov'i sem'ing lant (fehér szemes fü) sáska, lu lev'ipasel us nov'i 
seming lant fa har voj mav'i ő étele volt sáska és pusztai állatnak 
méze. 3, 4 

nov'i ub'it fejér haj, nov'i ub'itpa fejér hajú; nov'i jink póZih 
libina tojás fejére; nov'i ner'ip fejér festék; nov'i sem lah fejér szem 
golyó, fejérség a' szemben; nov'i voh ezüst, nov'i vohna verta ezüs
tözni ; nov'ija jis világosodott; nov'ija verta fényesíteni, fejéríteni. 

C nova, növi, nogi fejér, nova rok, roh fejér róka, canis 
lagopus. 

nonWa gondolni, emlékezni; nom'it emlékezet, ma nomtemna 
emlékezetemre, a' mennyire emlékezem. 

nom'is elme, gondolat, nomsem, nomsen, nomsel elmém, -éd, -éje 
nom'isna Villás elmében megháborodott. — krek verta norríisna gon
dolatban bűnt tenni. 5, 28. — hoj riing'ilana nom'is mas ki adott 
nektek tanácsot ? 3, 7. — l'i nomsel us'man jastas ő gondolatjokat 
tudván, monda. 9, 4. 

jim nom'is könyőrület, jó tetszés, jim nom'is kerta mung oht'ina 
jót tégy (könyörülj) mi rajtunk. 9, 27. — madot hoéa izagat ulta 
ma jim nomsem a' kinél minden én tetszésem. — ad'im nom'is go
noszság. 

nomsa vita eszébe venni, nom'is verta = nom'is mata taná
csot adni. 

nomisla esztelen, nomisla jah sidi verlet esztelenek tesznek 
így; nomislapsa esztelenség. 

nom'ilma-ta gondolni, emlékezni, hun lu nomilmas sit midőn ő 
gondolja vala azt. 1, 20. — hun n'ing jiren tulen, pa nom'ilmalen 
ha te áldozatodat viszed és megemlékezel. 5, 23. 

nom'ilmata-ta, nom'ilmad-ta emlékeztetni; nomilmatipsa emlé
keztetés. 

nomis-ta gondolni; képzelni, al nom'isat, ma jogotsem sudsir 
pasagat verta ne gondoljátok, én jöttem a' törvényt mássá tenni. 
5, 17. — al nom'isati nen olmpela jastaman ne gondoljátok ma
gatokban mondván. 3, 9. — li nomtslet, l'i ar potrelna hullajit ők 
gondolják, ő sok beszedjök miatt hallgattatnak meg. 6, 7. — muj 
voma admas samlanna nom'isleta miért gondoltok rosszat szíveitek
ben, 9, 4. 
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nom'isip képzelet, gondolat, nom'is'ipsa és noms'ipsa képzelés, 
nom'is'ipsaing képzelgó's. 

nomis'il-ta képzelni, nomisl'ing képzelt. 
C. nomta, num-ta emlékezni; namas ész, emlékezet, namseng 

eszes, okos, namas-ta emlékezni, gondolkodni. V. namt, nomt ész, 
emlékezet, namt'ing, nomteng okos; names-, nomes-ungve gondolni; 
nom-ungve emlékezni. Kv. numt elme, gondolat; nums-ahv gondolni, 
emlékezni ,• numelmat-uhv gondolni, emlékezni. 

nomi, numi felső, nomilta felülről. 
n o m n a rén, har nomna bika, hopti nomna ökör. 
noms'ira egy éves rén üsző. 
nuj posztó, nuj'ing posztós. — C. huj, V. nuj. 
nuh-ía pedzeni (a' halról), vágni (a' madárról). 
C. noh-ta vágni, elkapni (a' madárról); Kv. nahv-uhv ebben : 

toulen ujt johtem tavamé nahvsanel a' szárnyasok jővén azt elkapda-
sák. Mát. 13, 4. 

n u z a (or.) szükség, nen tor'im azen uél, mujs'ir nuza tajleta ti 
mennyei atyátok tudja, miféle szükségtek van. 6, 8. — nen turum 
azen usl nen aradtel nuzalan olínpela ti mennyei atyátok tud a' ti 
minden szükségeitekrül. 6, 32. — nuzaing szegényes, nuzas sze
gényül. 

nur harag. Iámba hojen n'ing oht'ija nur tajl felebarátod el
lened haragot tart. 5,23. — nur'ipsa bosszúság, nur'ipsaing bosszús. 

nur'ing haragos, gonosz, nur'ing ho ellenség, imas'a soraja n'ing 
nufing hojen panna egyezkedjél ki előbb te ellenségeddel. 5, 25. 

miring vqj gonosz állat, kígyó, nur'ing voj el'ta t'iimodet kigyó 
fajzatjai. 3, 7. 

nurd-ta boszúlni. nurt'is-ta bűvölni. 
nur vékony botocska, a' mellyre halat szúrnak, hogy meg

fagyjon ; asvesa nur gyertyatartó. 1. nor. 
nur, nor 1) gyürü, abroncs; nuring gyűrűs, abroncsos, nu

r'ing put katlan, lakét oht'ina ulta nurt kerdta kereket megvasalni. 
2) tengely. 
V. nur gyűrű, tul'e nur újj gyűrűje, nur'ing gyűrűs. 
nub'it, n'ib'it életkor, tartósság, örökké valóság. nubtem} nub-

ten, nubtel országom stb. 
turum nub'it mennyország, at jogodl n'ing turum nubten jöj

jön te mennyországod. 6, 10. 
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turum mibta an lonhleta a' mennyországba nem mentek 
be. 5. 20. 

mibt'ing tartós, örökké való. i nubi'ing egy korú; nubitla nem 
tartós. 

Kv. nuv nagyság. 
n u m fel; num hot felház; num holejt délkelet, num hev'i dél

nyugat; num tvj felső tő, csúcs, num pelak déli oldal, num taga 
felső hely, oltár, num vot felszél, déli szél; rep num hegy felseje, háta. 

num'in fent, num'ilta felülről. 
numbi felé, felső, felette, numbi sev'inga jis felette csendessé 

lett. 8, 26. — hun nen veskaten numbija an pidl ha a' ti igazságtok 
felsőbbé nem lesz. 5- 20. — unlt'ijilta ho untata hojel nambija an ull, 
lev'i lu jorel numbija an ull a' tanítvány a' tanítójánál nem feljebb 
való, a' szolga ő uránál nem feljebb való. 10, 24. 

C. num, nom fel, num vot felszél, déli szél, numen, nomen fenn. 
.Kv. num, V. num, numen, numel fel; fenn, felől, numi felső. 

N. 
ríah'ta nevetni, nahset lu ohul nevettek ő rajta. 9, 24. 
nahim nevetve, nahming nevetséges. 
nah'ipsa kijátszás, megcsalás, házalás űah'ipsa lu oht'ina mudra 

jah el'ta látá a' maga kijátszását a bölcsek által. 2, 16. 
nahal-ta és nah'il-ta gúnyolni, kaczagni. 
nahmíltí-ta gúnyolni, nahmilt'ipsa gúnyolás. 
C. -hah, náh nevetés. 
ríahsim kopoltyú, 1. nohsim. 
C. nahsem, nansem ; V. nahsem. 
ríali kanál, nalina jansta kanalozni, kanállal inni. 
C. nála, V. nali, nalujem kanalozok. 
ríalim nyelv, tut nal'im láng, tut nal'imna edta lángot vetni. 
nal'imla nyelvetlen, néma, nálimlaot a' néma. nalimlaot po-

tardta pits a' néma beszélleni kezde. 9, 33. 
nalmap nyelvű, ad'im nalmap rossz nyelvű, joura nálmap 

görbe nyelvű, dadogó. 
C. nádam, nadem nyelv. Kv. nilm ; V. nelm, nilm. 



SZÓTÁR. 95 

ríarí kenyér, jasta, tam kevet kaka at veréalet mondd, e' kö
vek kenyérré hogy legyenek. 4, 3. — kak mung kenyerünk. 6, 11. 

kan verta ho kenyérsütő; tut'ing kan lángon sült kenyér, lán
gos ; mav'ing k. mézes kalács; put padi k. lepény; tofim naket ke
nyér az úr vacsoránál. 

kaking kenyeres. 
C. nan, Kv. nan, V. kan. 
ríar nedves, nyír. C. •korom mocsár, V. kar, kiír vad vize 

föld, kdreng nyirkos. 
nar kopasz, csupasz, lásd nar; kar-uh, kar og kopasz fej, 

kar kurba mezítláb. 
kar-ta, kafi-ta kopaszodni, kar oga jita kopaszfejüvé lenni, 

kar long'ilta lemeztelenedni. 
ríatipsa vigyázat, kat'ipsa'ing vigyázó, előrelátó. 
katsa-ta kimélni, szabadulni, könyörülni, ojanget madet hanne-

ho kats'alet, si jukana Viel katsala boldogok, a' kik a' felebaráton 
könyörülnek, azért rajtok is könyörülnek. 5, 7. 

katiing könnyű, natsingasik könnyebbé. Sodom pa Gomor 
vozeta si voz kinza kátéin gasik jil Sodom és Gomorra városoknak 
e' városnál könnyebbé lesz. 10, 15. 

C. nod-ta, Kv. kot-uhv segíteni, lásd kod-ta. 
ríavir hab, tajték; kav'irna edta habozni, tajtékzani. 
kav'iréa-ta habozni, tajtékozni. 
C káver, kever tajték. 
n a v i r e m gyermek, pufiját kavirem olinpela tudakozzatok 

a' gyermek felül. 2, 8. — hoda kavirem us a' hol a' gyermek volt. 
ho kavirem férfi gyermek, kitas velta ho kav'iremet külde meg

ölni a' férfi gyermekeket. 2, 16. 
aj kavirem pora gyermekkor; kavirem tajta szülni, kavirem 

verta nemzeni; — kav'irem'ing méhben viselő. 
C. kaurem, neurem ifjú, fiatal, aj kaurem gyermek. Kv. kaur 

fiatal, csikó; V. kaurem gyermek. 
riavriji-ía 1) megbeszélleni, alkudozni; navfij'ipsa alkuvás. 

2) rágalmazni, nen ojanget, hun ning'ilan navr'ij'ita pidlajitan ti 
boldogok, ha ti rágalmaztatni fogtok. 5, 11. 

kavfij'ita-ho rágalmazó; tofim navr'ij'ita istent káromolni 
úavr'ij'itot káromló. 

kavfijil'i-ta megbeszéligetni. 
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n a m i k puha, \á,gy; áamka barátságosan. 
hamkamd-ta puhítani, lágyítani. Lásd nam'ik. 
C. úamak gyenge, laza. 
ríílim seb, útiming sebesült, sebes. 1. úul'im. 
ríoksim, úühsim kopoltyu; hul nohs'im hal kopoltyu. 
n o g a test, hús; n'ing noga jen te tested. 5, 29. — sor'im noga 

és hala noga halott, holt tetemek; sem noga szemhéj, penk noga 
foghús, ínyhús; noga anpardta hadi húst tiltó nap, böjtnap; noga 
leta hadi húst evő nap, nem böjt nap. nogaing húsos, kövér; úogala 
sovány, úogala ita v. pidta soványodni. 

C. úoga, úőgo hús. Kv. úoul, úovl hús, test. V. úaul hús. 
riogal-ta; úohla-ta mozdulni; i pelka úohlata félre lépni. 
úogald-ta mozgatni, feléreztetni; ogna úogaldta fejet rázni; 

úogalt'ipsa mozgatás, felérzés ; úogalt'tp hinta, bölcsü. 
úogalsa-ta inogni. 
úogall'a-ta, nogaíli-ta ide-oda mozogni. 
úogaltma-ta megindulni. 
C. úogod-ta mozdulni, inogni, úohtim inogva, úogattem moz

gatva, hintáztatva. Kv. úov-uhv indulni, mozogni, úoult-ahv moz
gatni. 

ríogol alacsony. 
ríogol-í« utána menni, nyomozni, üldözni; jolta úogolta utol

érni, üldözni. 
Kv. úoultaht-uhv utána menni, következni. V. úaid nyomr 

úaul-ímgve követni, üldözni, úaulkat-ungve u. a. 
ríogos nyuszt. 
C. úógos, V. úohs nyuszt. 
ríogor-taj nohr'i-ta faragni, gy alíúni. n oh rep faragó kés, gyalu-
úogord-ta, úogard-ta gyalulni. 
C. úogrem, úohrem faragott, gyalult. 
ríogom-ía futni. 
riol orr, fok, hegy; siski úol madár orr, sajput úol sárkány. 
úol'ip orrú, un úoVip nagy orrú. 
C. úot, úat orr. Kv. úol, úol-sam orr-szem, arcz. V. nal orr> 

hegy. 
nol nyíl, kardi úol vashegyü nyíl; úolije nyílacska, szeg 
C úot, úatl nyíl; V. nal, údl nal nyíl nyele, údl ker nyíl vasa 

= kardi úol. 
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nollji-í« nyalni, nolíj'ipsa nyalás. 
nol'id-ta nyalni; nol'iU-ta nyaldosni. 
C. nadl-ta és nidaj-ta ; az utóbbi reflexív alak. 
nol-ta liámozni ? hámlani ? — nolta kev malom kő. 
nold-ta, nolta-ta örleni; nolt'il'ita őrlegetni, nolüVipsa őrlés. 
noltsa-ta szét őrlődni. 
nol'im-ta, nol'imd-ta szőrt ereszteni, vedleni. 
C not'em fosztott; V, nnj-ungve nyúzni, (lappul: nvnHat;nuollet 

vetkezni. 
nonTXiild'ta nevelni, nonmílftpsa nevelés. 
nOllgll geny, nongling genyes, nongl'ipsa genyedés. 
nongíléata genyesedni. 
nozi-ía kenni, noz'ipsa kenés. 
noz'id-ta kenni, n'ing ogen noz'üa te fejedet kend meg. G, 17. 

— sel vohna (nov'i vohna) noz'idta megezüstözni; nozit'ipsa kenés. 
ríozitipsa meghintés; v'irna noMpt'ipsa vérrel meghintése az 

áldozati állatnak. V. ö. noz'i-ta. 
ríorsi paj bokor, cserje. 
nord- ía nyomni, sajtolni, ri&rdta jug széna nyomó fa; nor-

fipsa lenyomás. 
nort'il'i-ta nyomogatni; iiort'ilípsa nyomogatás. 
C hord-ta, norod^ta nyomni. 
ríod-ta, nofi-ta segíteni, reményleni, hozzá tenni, lap nodta 

előre lépni ; not'ipsa segítés, reménylés, előre lépés, hozzáadás. 
not'H'z-td segítgetni. V. ö hat'ipsa és najtmta. 
C nod-ta, Kv. úot-uhv segíteni. 
ríomin, nomriing kényes, gyengéd 
nominli-ta kényesztetni, puhítani. 
ríuki bőr; nuki ant'ip bőröv. anttpCijilsas úukianttpna Öved-

zik vala bőr övvel 3, 4. — nuk'ing bőrös. 
Jegyzet. Finnben nahka} észtben nahk. Nogata egy régi orosz 

pénz, a' hajdani észteknél is nagata. 
Jűíugol-ía, nuhl'i'ta üldözni, j olt a-műdtta; niűil'ipsa üldözés, 
nugod-ta hajtani. V. o. nogol-ta. 
riugum-ía és nugomta felelni; (nugum'íra), hí gammán fe-

lelvén, sotn'ik jogos nugamman luela jastas a százados visszafelel
vén, monda neki. 8, 8. 

NYELVTUD, KÖZEEMÉNYEKi XI, 7 

# 
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úuhma-ta felelni. Isus sit oht'ija nuhmas luela Jézus arra felele 
neki. 3, 15. 

ríugmili-/a leányt kérni, nugmil'i/pm leánykérés. 
n u l ebben nul-vel'ipsa sebütés, verekedés. 
md'im seb; nulming sebes, sebesült, nvlm'inga verta sebesíteni. 
nulímd-ta és nulm'ild-ta sebzeni. 
C. úűlem seb; de van nut-ved-ta is, verekedni, mi azonos a' 

nul-vel-ta-v&l; V. línlem, líulm, (V. Pel'im. nali seb), nulming sebes, 
sebzett. 

ríuld-ía reáeskünni, átkozni, volla al nulta soha ne esküd
jél. 6, 34. 

róhfa nultot hamis esküvő. 
nult'ipsa eskü, esküvés, nidt'ipsajen pasagat al vera, no sid'i 

vera, hod'i nidtsen tor'im, jezalt esküdet mássá ne tedd ; hanem úgy 
tegyél, a' mint megesküdtél isten előtt. 5, 33. — nidt'ipsa el'ta manta 
esküt törni. 

nidts'a-ta esküdözni, összeesküdni. Kv. nid eskü, nul as eskü? 
nul-uhv és nult-uhv eskünni. 

a úrim mocsár, úurmtag mocsáros. 
C. norom. 
nuiéSL-ta lesütni, il nuréa-ta (szemet) lesütni. 
nuvel - ía verekedni; nuvelta ho verekedő. Lásd : nid-vel'ijpsa 

nul-vel-ta). 
ríumil* kerek, num'ir jpodalije kerek csomócska, golyócska. 
úum'irot kerek valami; humirot'ije kerekecske. Lásd: n'im'ir. 

% 

sajk, sajt józan} éber, eszes. 
sajkal-ta ébredni, józanodni. 
sajkad-ta, sajgad-ta felkölteni, ébreszteni, vidítani. 
sajg'im-ta ébredni. 
C. sdu, sdven éber, V. sajk, sajkái-, sajkel-wigve ébredni; saj-

Icet-ungve ébreszteni, sajhtdl (sajktal) bolond. 
sajla-ía védelmezni, sajlapsa védelmezés. V. saj csendes ? 
sajna (or.) megett. 
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sajt , sajk józan, éber, derült, víg. V. sajt és táji', Kv. sajt 
eszmélet, ész. 

saj t , tájit szerint ss± sagat. 
s a j m a kölcsön, sajmaja mata kölcsön adni, snjmaja vita 

kölcsön venni. 
sajmata kölcsönözni; sajmapsa kölcsönzés. 
Kv. saj ajándék ? 
s a k gyöngy. Kv. sak gyöngy; V. sak serét. 
s a k a r (or.) ezukor. 
s a k l a t (or.) zálog, saklada ponta zálogba vetni, saklat vita 

zálogot venni. 
s a h csuklyás bőr ruha, mind férfinak, mind nőnek; lang'ista 

saj ágytakaró; sah-kusgnen ruházat. 
C. sah ; V. sau bőr. 
sahsü kövérség, sahs'ing és sahsang kövér. 
C. sahse kövérség, faggyú, mít-sahse, mis*sahse vaj (tehén 

zsir); sahseng kövér. P. v. saj-vitaj = vaj. 
s a g a t 1) szerint, ként. pora sagat} mada muJra jah el'ta pu* 

r'ijis az idő szerint, mellyet a' bölcseletül megtudott. 2, 16. — ló
rim. jasUpsa sagat isten mondása szerint. — hódi sagat miként. 

2) ért. kad siski t'ims'alet i aj sel voh sagat két veréb vétetik 
egy kis ezüst pénzen. 10, 29. 

3) kor. Halilej saras lep sostal sagat lu kaéalas a' Galileai 
tengerpartján mentekor látá ő. 4, 18. — kad semla lu jvhina jitel 
sagat uv'iset két vak ő utána jöttekor kiálta. 9, 27. 

jolta sagat után, tolta sagat onnan, jilta sagat alatt, alá stb. 
hun Isus tolta sagat jis midőn Jézus onnan jött. 9, 27. — tolta sa
gat jelsik yitmal latna kazalas onnan távolabb esvén-kor láta. 4, 
21. —jolta sagat svzemimna utána lépvén. 9, 20. — hoda lol'imta 
jahjilta sagat h'irman longt'ijilet a' hol a' tolvajok aláásván bemen
nek. 6, 19. 

izagat (i-sagat egyként, egyszerint) mind, lásd izagat. 
papságát másszerint, más. pasagat verta másszerint tenni, 

megváltoztatni, ma antom pasagat verta jogotsem no sidet tarmadta 
én nem megváltoztatni, hanem teljesíteni jöttem azokat. 5, 17. 

C. tet sagat innen, tem sagat így, hot sagat hogyan. 
saj'it (annyi mint sagat) miatt, hoj kadna manl lu imel panna 

7* 
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anta pa ho panna krek veimmel saj'it a' ki elválik feleségétül nem 
más férfival bün tevése miatt. 5, 32. 

s a g i l t i , ebben : sag'ilti paj bokor; csalit. 
V. sau p. o. iu sau fa sűrűje, nir sau bokor, vessző bokor. 
San fa gomba. C sdna, saneh nyírfa gomba. 
sanhra prémzés, posztóból és bőrből. 
Bar szóró (lapát), sar lujozelna szóró lapát ő kéziben. 3, 12. 

— nan orriidta sar sütő lapát; kard'i sar ásó. 
8ar de. moj-pori oht'iaa ültödet t'istalet muj, muj moza li pilna 

veng-ho? sar jogodlet hadlet stb. a' lakadalomban levők búsúlnak-e, 
míg vélek a' vőlegény ? de jönnek napok. 9. 15. 

garan szirjan, V. sarán, scireng. 
A' szirjánek az éjszaki Ural és Ob tartományainak kereske-

dőji hajdanban, sőt az újabb időben is; azért a' vogulok és osztjá
kok a' külföldit saran-nak. nevezik. így a lazacz az osztjákoknál 
sarán hul (szirjan hal), mert a' lazacz kerüli az Obot, azt tehát a' 
szirjan folyókból, Pecsorából, Dvinából, lehet csak kapni; — sa
rán ong szirjan szurok, bizonyosan finomabb szurok, mint a' bel
földi. A' voguloknál is sarán dni szirjan edény, mi janget'im dni 
(fazekas kerékencsinált edény); sarán kap szirjan sajka; sáriin 
tuJilp szirjan tréfa. 

saras , s"aras tenger; hátim saras holt tenger. 
s a s t r a k (or.) reggeli, sastrakajdta reggelizni. 
sadis-/a kötni, foltozni, sojp sad'ista tnt'ip háló foltozó tü. — 

C. sadem folt. 
sabí l nyak. 
hating sah'il (hattyúnyak), egy 10—12 rézhúru zeneszerszám, 

hattyú nyakkal. 
sabl'ing, sapling nyakas. 
0. sdbet, sápét nyak; V. sip nyak, sip-lu nyakszirt. 
s a v e p erkölcsű, szokású, nd'im savep rossz természetű; lásd: 

Botá' szokás. 
V. sau nóta, melódia, különösen: éri sau az ének nótája; tan 

sau zenedarab. 
s a v ín a szarka. C. seuh} sauneng. 
s a m szív. si ho si ne pilna lu samelna, krek vers az az ember 

avval a' nővel ő szivében bűnt tett. 5, 28. — nam'ik sam lágy szív 
jim sam irgalom; jug sam fa-bél, aj sam gyávaság* 
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mmíng szíves, samhigatajta szeretni, azelmola ankelma mm-
hija sam'iaga tajtot manema an loll az atyját vagy anyját én ná
lamnál jobban szerető, nem méltó reám. 10, 37. — samtnga verta 
bátorítani. 

vina pela sam'ing borszerető. 
sampa szívű • leb'it sampa könnyelmű, nam'ik sampa lágy szívű; 

aj sampa gyáva. 
samipsa hajlandóság. 
samasa-ta szívesen tenni; samas'apsa kedv, hajlandóság. 
C. sem; Kv. sim, V. sim szív. 
sami rozsda, penész, hoda riink vojna pa sam'ina volla verla 

a hol a' nyű (moly) és rozsda által semmivé tétetik. 6, 19. 
samij'i-ta rozsdásodni; sam'ij'im rozsdásodott. 
Kv. simil rozsda. Mát. 6, 19. V. sim, simeh 
86 az, 1. si; sega azután, arra, selta onnan. 
sej homok, madot lu hotel oniits sej oht'ina a' ki ő házát ho

mokra ültette. — sej hul karcsú ponty (elritze). 
sej'ing homokos. 
V. sej homok. 
segi-ta ringani, lógni; seg'ip hinta, bölcső. 
segís'a-ta ringatózni. 
se la , sela puskapor, selaing puskaporos. 
C. sita, sitla puskapor. 
se l fejér,sel voh ezüst, panna al v'ijat anta somi voh, anta sel voh 

vele (magatokkal) nevegyetek se ai-any pénzt, se ezüst pénzt. 10, 9. 
se l ta onnan (tolta, jolta), lásd se, sega. sit hoéct ulat selta 

edtan moza annál legyetek onnan kimenéstekig. 10, 11. 
s e l u jajgatás, sel'ipsa zokogás, s'i Ramna s'asl liollipsa i se-

l'ipsa pa senk numbi selu szó hallik Rámában, sírás és zokogás és 
nagyon hangos jajgatás. 2, 18. 

selema-ta sírni kezdeni, vinyogni. 
C. t'el-ta sírni. 
se l ld- ía és selta-ta vetni, dobni. 
selítand-ta vetődni, magát vetni. 
selma-ta vetni, dobni. 
sen, seneg serke. 
C. sena, senneh. 
sen'i (or.) elöház, pitvar, szín. 
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Kv. sen. Mát. 17, 4. 
genis pondró, nyű; senis-liir nyüfészek (madensack). 
seniid-'a becsülni, árát meghatározni. 
senitipsa becsüle's. 
senk-írt verni, kopogni, l'i pojksata hotlalna riing'üan senkta 

pidlet ő imádkozó házaikban fognak benneteket verni. 10, 17.—• 
ova senkat, i ning'ilana puslet az ajtón kopogjatok, 's nyitnak nek
tek. 7, 7. 

nambra senkta porrá törni, rabija s. összetörni, ses pung'il s. 
pofon ütni, jos padina s. tapsolni, voh s. pénzt verni, lank'ir s. vállat 
ütni, jun kuretna s. kirúgni, hátulsó lábakkal ütni; — senkep ütő, 
senkipsa ütés. 

senkil-ta és senk'il'i-ta ütögetni; jega senkili-ta összeverni. 
senkand-ta csapni, megcsapni, senkandtot csapó; senktantipsa 

csata. 
senkansa-ta verődni, verekedni, senkansata ho verekedő; 

pungla senkansata elvergődni, szabadulni. 
C sengem} senkim ütve. 
serís, ezekben: sagolet sens, handi s.} norsi s. nádfólék. 
ser négy élü gerenda; ulti ser általgerenda; ovi ser ajtó fél, 

küszöb. 
C. serak fal, V. sir rúd, szárú fa. 
sera talán ugyanaz, mi ser ; seraing lup kormánylapát. V. ö. 

sar lapát. 
serasla-í« alkudozni; kereskedni; serasl'ipsa kereskedés. 
SSri-ía égni, sefim égés, égve; ser'ijipsa égés, sam serifipsa 

szív-égés, bú, szomorkodás. 
ser'iU-ta gyakran égni. 
serid-ta égetni. 
V. sár-ungve égni, főlni, sarum w.ml tűznél sült hal; sárit' 

ungve égetni; — ser-ungve is égni. 
serim-ía csudálkozni, kétségbeesni, ijedni. 
ser'imlem csudálkozom; serimim csudálkozás, csudálkozva. 

noh serimman fel, elcsudálkozván. jah noh ser'imman potarset a' nép 
elcsudálkozván monda. 8, 27 . 

serimta-ta, serimd-ta csudálkozni, ijedni, sít hulimna Isus 
serimfas ezt hallván csudálkozék Jézus. 8, 10. — serimUpsa csu
dálkozás. 
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serkema-ía csikorogni. 
serkemapsa fogcsikorgás. 
serd-ía és serta-ta bűvölni, jósolni; serdta ho bűvölő, jós. 
sert'iVi-ta bűvölgetni, babonázni, sertilípsa babonázás. Lásd: 

kel-ta} mi obdorszki osztják, serd-ta berezovi osztják. 
serma pdid-ta (tűzzel) kiirtani, elpusztítani, lásd seri-ta, serim, 

égni, égés. 
sermat kantár, fék; sermat-hol gyeplő. 
V. sermat a' ló kantára. 
s e s ebben: Jcard'i ses vas tőr, rókafogó vas. 
C. sese csapda a' vad fogására. 
ses tisztelet. C. testem rendezett. 
setia ott. seda nomilmalen ott megemlékezel. - 5, 23. — seda 

ad'im v'ir mariipsana imi ott rossz vérfolyásban (való) asszony. 9, 
20. — Lásd: se, sega} selta. 

sep (tör.) zseb; sep'ing a' kinek zsebe van. V. sep, scip. 
s e v i szövet, fonadék, hajfonadék; sev'i kel szalag a' fona

dékban. 
sevi-ta fonni; kel sev'ita ho kötélverő ; sev'ipsa szövés, fonás. 
sev'il'i-ta fonogatni. 
C. seu fonat, sevem, sevgem fonott; Kv. sagem fonott, sag-uhv 

fonni; V. sag-ungve szőni, fonni. 
s e v i s a' sajkának hátulja, sev'is lup kormányzó lapát, sev'is 

olagun hoza u. a. 
C. seves sajka fara. 
BQviv-ta vágni; sev'irla vágatik. jil sev'irla pa tuta jutla el-

vágatik és tűzbe vettetik. 3, 10. — jug sev'irla pa tuta jiidla a' fa 
elvágatik és tűzbe vettetik. 7, 14. 

sevirand-ta vágni és vágó. sev'irandta kézi vágó kés, kard. 
ma jogotsem sevirandta kézi tuta én jöttem kardot hozni. 10, 34. 

pum sevirta füvet kaszálni, tut-jug sev'irta ho tűzi fa vágó ; 
sev'irta kardi kasza; sevfipsa vágás, vigályítás. 

sev'irma-ta vágni kezdeni. 
s e m szem; jink sem víz csepp, súgom sem} pun sem háló szem ; 

hulim sem három szem a' kártyában, nogor sem dió, mogyoró; lant 
sem gabona szem, lant isim sem korpa, isim semet polyva, talán in
kább liszt-szemek; sem utsing jelen való, személyes; al'im (?) nan 
sem kenyér morzsa;. — semat szem előtt, előtt, torim semat isten 
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előtt; haviját nen jim véren v'rtahojet sémit őrizkedjetek a'ti jó tet
teiteket tenni az emberek előtt. 6, 1. — lep semna vantot rövidlátó. 

séma pidti szembe esni, születni. Isus séma pits Jézus szüle
tett. — jilba séma pitim hm új született király. 2, 2. — séma pitim 
mű születés helye. 

lu lant sem pa'ilta harel s'istaml Ő gabona-cséplő szérűjét 
tisztítja, 3, 12. 

sem pelak félszemű, sémije szemecske; seming szemes; i M-
m'ing egy szemű; sempa szemű, i sempa egy szemű, joura sempa 
kancsal szemű; — nov'i seming lant fejérszemes szalma = sáska. — 
la lev'ipazel vs nov'i seming lant pa har voj mav'i ő étele volt sáska 
és pusztai állatnak méze. 3, 4. 

semla (több. semlet) szemetlen, vak. kad semla uv'isel két vak 
üvöltött. 9, 27. — sirsna suzemaset lu hoza si semlet akkor közele
dének ő hozzá a' vakok. 9, 28. 

C. sem, Kv. sam, V. sem. 
Sf-man hadi t'ilis septemberhó. 
SÍ (or. se) ím. si, evi undrelna v'il íme, egy leány méhében 

visel. 6, 23. 
s i ; (sit) ez, az. has ílristos tíipsa si horasna us J. Kr. szüle

tése e' módon volt. J, 18. — ma si én az (vagyok), magam. 
sí arat annyi, si (inat olly nagy, si huvat olly hosszú, si kem 

annyi, si lem ara annál több, si hit a' közben, majd; si vorna azért, 
si vonda addig. 

si-mis" ollyan. ull muj nen kutenna simis ho van-e ti köztetek 
ollyan ember? 7, 9. — hoda nen simis jeming tazen idl, toda i nen 
samen ulta pidl a' hol a' ti ollyan szent kincsetek van, ott a' ti szí
vetek is fog lenni. 6, 21. 

SÍ mórt annyi, annyira, senk un votas, si mórt hop humbetna 
femta pidsa igen nagyon elszelesedett (nagy szél támadt), úgy hogy 
a' hajó a' habokban merülni kezdett. 8, 24. 

s i t (si) az. sit izagat mijisal az mind megadatik. 6, 33. — 
sit halmán írod nomisna l'illas azt hallván Heródes, elméjében meg-
háborodék. 2, 3. — ojanget sidety madot lilel sagat konara vollet 
boldogok azok, a' kik leikök szerint szegények. 5, 3. 

sid'i úgy • sid'i-ke tehát, sid'i aradtel ruclet így minden nemzet
ségek. 1, 17. — Osip veiis siói, hod'i tor'im lev'i pardis József tőn 
úgy, a' mint az Isten követe parancsolta. 1, 24. 
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81 és s'ij szó, hang, hír, dicsőség; s'iem, síén s'iel hírem stb. 
sí Ramna sasi szó hallik Rámában. 2, 18. — sí mans sít ol'in

pela izagat si mű lakká híre ment a' felől mind az országban. 9, 2(í. 
— ne& i Solomon han izagat vita síelna nlmcn sidí an lungítlijis 
még Salomon király is minden való dicsőségében lévén, így nem 
öltözködött. 6, 29. 

pal'-síj hallás; tur s'ij emberi hang; híj eslta híre terjedni; 
s'ij verta lármázni; síjing hangos: i tur s'ijínga eg37hangulag. 

síjla hangtalan, siket, tur sijla-ita elrekedni, tur síjla-jum 
elrekedt. 

sílas csendesen, hallgatva; sílas jita elhallgatni. 
síjald-ta és síjaltí-ta híresztelni, hirdetni, dicsérni, lu ol'inpela 

síjaldta an litman ő felöle híresztelni nem akarván. 1, 19. — l'i at 
síjallet nen tor'im azen sit voma ők hogy dicsérjék azért a' ti isten 
atyátokat. 5, 16. — lí etmelna síjalset hí ol'inpela si mű lovatna ők 
kimenvén híreszteltek a' felül azon föld környékein. 9, 31. — sijal-
tzpsa híresztelés. 

sijas-ta hangzani, lármázni. 
s'ijemata megszólalni. 
síiníltata, síjmilta-ta hirdetni, prédikálni, s'imiltata pits tál 

Judej műna prédikálni kezde a puszta Júdeai földön. 3, 1. — holís 
jogodleta kimutat jastaman: turum nubít vanamas a' hová juttok, 
hirdessétek mondván: a' mennyország elközeledett. 10, 7. — s'ij-
míltípsa hirdetés. 

s'imilü'psa dicsőség, níng Jioza idl turum nub'it i vei i símíltípsa 
nubít huvat, Jena nálad van a' mennyország és hatalom és dicsőség 
örökké ámen. 6, 13. 

C. sej szó, hang; Kv. suj, V. sij, suj. 
Slj-ta rothadni, genyesedni. 
síjím rothadt, síj'ipsa rothadás, genyedség ; h'ijlíta savanyodni, 

rothadni. 
V. sáj genyedség, sajt-ungve rothadni. 
SljIS sas, s'ijising sasos. 
C. sives halászó sas (íischadler)-
sij i- ía fordulni, síj'ipsa fordulás. 
sijí'-ta forogni. 
sijis'a-ta fordulni. 
S'ijít tapló. C. céget, ciget. 



XÖ6 OSZTJÁK 

s ík vastag jég. 
s i k i j a k fecske. C. cegajem. 
s íh ezekben: s'ih velta agyon ütni, s'ih joudta agyon lőni, s'ih 

ev'idta agyon vágni. Lásd: sah. 
SÍI szél; mii sil föld széle, part; l'it sil újj széle, karkötő, ha-

n'imtas lu sahlal s'ű hoza érinte ő ruhájinak széléhez. 
sil'ing széles, és szélen való. 
Mt'il'i-ta felfejteni, felvágni, s'ilt'il'ipsa felfejtés. 
V. sil szél, oldal. 
SÍlovat (or.) bün. silovat jim verta magát kimenteni; silóval 

jim ver'ipsa kimentés; silovat jim vohta u. a. 
s i n g jug szilfa; tos juh is. 
SÍngím hegy, s'ingming hegyes. 
V. sank görbeség, sangung púpos. 
SÍs félbeszakadás, köz; si sis az alatt, a' közben, sis ohtíja 

arra, a' közre; siz'ing ebben: van siz'ing rövid tartású. 
V. sis, ti sis az alatt, tol sis tél alatt, tél közben. 
s i sk i veréb, kad sis'ki ttn'isalet i aj voh sagat két veréb meg

vétetik egy kis pénzért. ÍO, 29. 
arnal'im siski pacsirta; hot lang'il siski ház fedelén lakó ve

réb ; hon gr a siski rigó. 
C. tant seska veréb. 
SÍstep vakaró kés. 
s'istam tiszta; langálem, sístama juva akarom, tisztává légy. 

8, 3. 
s'istam samba tiszta szívű, s'istam sambot a' tiszta szívű, ojan-

get s'istam sambodet boldogok a' tiszta szívűek. 5, 8. 
s'istamla tisztátalan. 
sistama-ta tisztulni. 
s'istam-ta u. a. és tisztítani, lu el'ta pernaja long'ilt'ijiset Ordan 

joganna l'i kreklal nstamman ő tőle megkeresztelkedtek a' Jordán 
folyóban, bíineiket tisztítván (megbánván). 3, 6. — lu lant sem pa'idta 
harel s'istaml ő gabonaszem csépelő szérűjét megtisztítja. 3, 12. 

s'istamd-ta tisztítani, hiningodet s'istamtat bélpoklosokat tisztít
satok. 10, 8. — sistamtep tisztító; penk s'istamtep fog tisztító. 

sistami'iji-ta tisztulni. •— lu ízi kur'imna s'istamfijis muz eTta 
ö azon pillanatban megtisztult betegségétül. 8, 3. 

s'is'al-ta tisztulni. 
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Kv. list-uhv tisztítani, list'üaht-ulív tisztulni. 
A' Kv. tanúság szerint s'ist (list) igetőt kell fölvenni, mellynek 

származéka s'istep, sírtam. Azt a' tőt lehet-e az orosz inct-tel össze
kapcsolni, a' mibül lesz *JHCTHTT> tisztítani, "MCTMÜ tiszta stb. nem 
tudom. A' szirjánben söstöm tiszta {sudaös söstöm sölömajas ~ njan-
get s'istam sambodet. Máté 5, 8.), azonos az osztják s'istam-ma\. A' 
permiben is söstöm = s'istam tiszta, söstömt-rii és söstömi'irii = s'is-
tamd-ta tisztítani. Viszontag a' votjakban s'uza-rii} suéa-m tisztítani, 
mellynek tőjében nincs meg az m képző. Ezeket összefoglalva, a' 
szók tője gyanánt sist, list, suz tűnik elő; 's ez, a' magyar tiszt-a 
szóval együtt az orosz-szláv XIHCT-, cisl-hől való-e ? némi kérdés. 
De az bizonyosabbnak látszik, hogy az osztják, szirján, permi su
tám, söstöm, nem így taglalható: s'is, sös (piszok ?) és töm, tam 
(fosztó = talán), minélfogva a' szó szirján-permi kölcsönvét volna 
az osztjákban. Ez ellen tanúskodik a' Kv. list meg a' votják s'uza, 
suía. — A' finn siisti, decens is ide tartozik. 

Sir féle, törvény, rend, pa-s'ir másféle, más; i sírna közönsé
gesen ; ar-s'ir sokféle, sok. lu hoéa tutlma aradtel muzingodet ars'ir 
muZetna ö hozzá vitetének minden betegek sokféle betegségben. 4, 
24. — pas'ir jusna manset l'i irel pela más úton ménének ő országuk 
felé. 2, 12. 

sud-sir itélet, pantipsa sudsir törvény, parancs; seda nemmolt'i 
sir antom ott nincs rend ykatmeho sir an tajtot emberi törvényt nem 
tartó, embertelen. 

s'irla törvénytelen, rendetlen. 
Kv. sir féle, példa; sav sir sok példa. Mát. 13, 3. — ne-sir 

millyen, mat-sir miféle, sav-sir sokféle. — V. sir = ur mód, kép; 
szer, féle. 

s ira egy éves rén. 
s irám falat, darab. 
V. sirem szelet, nan sirem kenyér szelet; sir-ungve vágni. 
S'iri előbb, s'iri antom hun Un jega volta pitsangen előbb 

hogysem ők (ketten) együtt élni kezdettek. 1, 18. — s'iri imasa si 
ho fanná előbb békülj meg azon emberrel. 5, 24. — sirija előre-j 
sirija edta megelőzni. 

C. sira, sire előbb; sár előbb; V. sár el, sárt első, 
SÜründa darázs, s'irinda t'igil darázs, fészek, 
V. sir vuorp légy. 
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s irs im szerzet, sirsim og ho apát, sirsim inti, sirsim ne apá-
cza; sirsim intet og ne fejedelem asszony. 

SÍrsna (si-irt-naj akkor, sirsna mádra jah hola pelak cl'ta 
jogotset akkor a' bölcsek kelet felől jövőnek. 2, l. 

s i t az, lásd si. 
s imi s ollyan, lásd si. 
s i t kielégített, kövér, sit moza elég, jól lakásig; s'ita verta 

kielégíteni, jóllakatni. 
s'itíng jóllakot, sitla éhen. 
s i t a (or.) szita. 
simri, semri sigér (barsch), s'imr'ing a' hol sok sigér van. 
V. simri. 
SOJm 1) hegyi folyó, patak; ilbi sojm forrás ; sojm jurám 

forrás. 
2) vadnak fekvő helye, sojmíng taga vadnak fekvő helye. 
C. sőjem, sájem patak. 
SOJp háló, sojpet hálók; sojp kev'i háló köve, a' melly a' hálót 

a' vízbe lehúzza; sojp talta kel háló húzó kötele; sojp) sogol deszka, 
a' mellyen a' háló a' sajkában fekszik; sojp sad'ista int'ipj háló
kötő tü. 

sojb'i-ta hálózni; sojb'ita jah halászok; sojb'ita hop halászó 
sajka. 

C. sájep háló (netz, reusse). 
SOUS fonott kosár; souzíje kosárka. 
soh, sog bőr, bekecs; — haj. h'ir soh bőrzsák, hon soh has 

bőre, mű soh pázsit, ríar soh nyers bőr, seri soh a' színnek takarója, 
ver'im vagy toultim soh cserzett bőr; — soh mii bőr sapka; ink soh 
sár; — pa sohna ulta más bőrben — magán kívül lenni. — sog'ije 
bőröcske, kis haj, héj. 

sog'ing, soh'ing bőrös; — ink sog'ing sáros, mű soh'ing pázsitos, 
seri soh'ing szín-takarós. 

C. soh bőr,haj,héj. V. sau. Tehát: saung ma nem »héjas föld, 
mint a' víznek ellentéte«, hanem » pázsitos föld.« V. o. Egy vogul 
Monda. M. Akad. Értés. IV. 1859. a' 386. lapon. 

SOgol deszka, sohlet deszkák (soglet); hansta sogol író tábla, 
hulta sogol == sojp sogol deszka, mellyen a' háló fekszik; sahmat 
sogol sakkozó tábla; sohl'ije táblácska, deszkácska. 

C. sdgat deszka. V. sogat^ soht. 
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SOgon vég (szün-et), sogonla végtelen. 
sogon-ta végződni, an sogontot véghetetlen* soh/npsa vég. . 
sohrit'm végződött, szakadt, sohnema-ta elszakadni. 
sogonsa-ta végződni. 
sogond.ta végezni, végező, végzés, l'ü sogondta moza verkltot 

sit undlisal élete végéig tűrő az üdvözül. 10, 22. 
sohnipta-ta végezni, an sohniptaleta Israil vozet lakká lierdta 

nem végzitek el Izrael városait megkerülni. 10, 23. — hun Isus sí 
jaz'inget solxniptas midőn Jézus ezen beszédeket elvégezte. 7, 28. 

SOgOpta-/í( fizetni, sogopUpsa fizetés. 
sogoptantí-ta lefizetni; sogopianfili-ta fizetgetni. 
SOgom ezérna. C súgom. 
sol (or.) só. 
solang sós. nen mu sol jvkana idleia; hun sol lu veel uUal, 

sirsna mujna hiel vérien solanga f ti a' föld sava gyanánt vagytok; 
ha a' só ő erejét ve3zti, akkor mi által teszed azt sóssá? 5, 13. 

C. sat só. 
so l bél, sol-kel hasaló, a' befogott réniiek hasalója. 
sol'lld-ta letekerni. 
C. sut, sot bél (darai). 
s o l o m a t (or.) híg lisztpép, vajjal, vagy zsírral. 
só idat (or.) katona, soldadet katonák. 
souái-ta zendülni, sond'itot zendülő, sond'ima-ta felzendülni, 

8ond'imapsa. 
s o n g e p a' hó-korcsolyázásnál való bot. 
SOS hölgymenyét. C. sos (hermelin). 
SOS asz; sos'il'i-ta aszogatni, aszalni, sosma-ta aszni. 
SOr-ía száradni, sor'im száradt, száraz, sekély; sofim lű szá

radt hal szálka; sofim voj a' kövér halbélből való étel, a' vendég 
számára; sofim noga száradt hús, sonka; sor'im taga sekély hely. 

sor'il'i-ta száradozni. 
sorlta-ta szárítani, sorlt'ipsa szárítás, sorlt'ilsa-ta száradozni. 

• C. súr-ta száradni, sorom, sdrem száraz, sor ettem szárított; 
V. sur-ungve száradni, mrom, surem száraz, kemény, surt-ungve 
szárítok. 

sora (or. skoro) hamar. 
soraja hamarább; sorana előtt, soraja tutim i mu tolla manl 
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hamarább az ég és föld elmúlik. 5, l&. — si sorana, hun Isits jink 
eV'a ed/is előbb, hogy Jézus a' vízbül kijött. 3, 16. 

sorim sürü, 1. sor-ta, sofim: sorma-'ita sürtidni. 
V. sura sürü, suritig u. a. 
SOrim halál, dögvész, 1. sorm ; sorma pa'idta megölni; jur ura 

sor'imna pozal'is erőszakos halállal halt meg. 
sor'imla halhatatlan; hannehosor'imlaullal toptofiinnaev'il'ipsa 

i jim veret sagat az ember halhatatlan lesz csak az istenbe való 
hit és jó tettek által. 

C. saram halál; finn. surma. 
soroll pirosszárnyu ponty; soroh jogodta t'ilis június (ponty-

hó, a' mikor a' ponty érkezik ?) 
C. sarait, sdrak (plötze). 
sorni arany, majl'ipsa tusét somi, jeming onk ajándékot ve-

vének ki, aranyat, szent szurkot. 2, 11. 
sorni voh arany pénz. panna al v'ijat sorni voh magatokkal 

ne vegyetek arany pénzt. 10, 9. — sorneng aranyos. 
C. sarna, sorna, Kv. surú, V. surn. 
SOrt csuka. C. sdrt, sort. 
SOrm halál, lásd: sofim; — sorm oht'ija jaj mai apsel halálra 

adja a' bátya az öccsét. 10, 21. 
sorm'ing halálos, sorm'ing ishorna om'istodeta nov'i turum kalt-

mas halálos árnyékban ülőknek mennyei világosság támadt, 4, 16. 
SOt száz. C. sot, sdtf V. sdt. 
sotriik százados (fél orosz szó). 
SOtip hüvely, sot'ip libija ponta hüvelybe tenni. 
C. sdtep, sodop. 
sodom lárma, zenebona. V. ö. sond'i-fa. 
SOpaS szüleség, eleség. 
úopaz'ing bőséges. 
SOpek, sobek (or.) csizma, anta s'ijat sopeket ne is vigyetek 

csizmákat; sopek jonfsata ho csizmadia, sopek'ing csizmás. 
V. sapah} sapak; sapakeng csizmás. 
sobild-ía, soblald-ta, soplald-ta piszkítani, rondítani. 
soplalt'ij'i-ta piszkolni. 
soplal-<a locsolni, pacsolni. 
SOVÍ szokás, szertartás; sov'itajta szokni. Lásd savep erkölcsű. 
SOVlland-ta, sev'iland-ta birkózni, sov'ilanfipsa birkózás. , 
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som kéreg, pikkely. 
C som, sam pikkely; V. sam. 
SU, síi bot, jos-su kézi bot. anta v'ijat, jos-su ne is vigyetek 

kézi botot. 10, 10. — kardi síi dsida, láncsa. 
C. sava, sova, seu bot; Kv. su. V. síi. 
suh, soh tok (hal); aj suh kis tok. 
SUgUS szár, kur sugus lábszár. 
sukspi szárral való férfi lábbeli. 
SUgod-ta, sogodta szakítani, tépni, nyó'ni, gyomlálni. 
suMipsa szakítás, gyomlálás. 
suMili-ta szaggatni. 
C. sohtem szakítva, nyőve, gyomlálva, sagad-ta szakítani. 
SUgum czérna, fonal; sugum pun = sogom pun czérna háló, 

mindenféle kötött háló; sugum sem háló szem. 
sugmung, suhm'ing fonalas, czérnás. 
SUl, sol bél. 
Sun nyír héjbői való tekenő; an sun nyír tál. 
SUUk halom, domb; rep sunk magos domb. 
sunk'ije dombocska, sunk'ing dombos. 
L. stílem hegy. 
SUng szög, hot sung ház szöglete, ríol sung orrlyuk, 
sungpa szögletü; jertjang sungpa kilencz szögletü. 
C. sung (ecke). 
s u n g í t nyírfa, sung'ü-vas nyírváros = Berezov. 
sungt'ing nyíres, sungt'ing taga nyíres hely, sungfíng ur nyíres 

hegy, domb. Lásd sumet. 
G. síimet, sugmet nyírfa; sűmet ele tílis nyír-héj-hó, 3-dik hó, 

mikor a' nyírben a' nedv megindul. 
SUngid-te ölteni, fölvenni, lásd sumül-ta. 
sung'itl'i-ta öltözni. 
sungVipsa-ta öltöztetni, ékesíteni, 
8US ősz, sus ol'ing t'ilis ösz-elő-hó, september. 
sus'ing őszos. 
sus-kurek valamiféle sas; ho sus kurek hím. 
C. sűs, sugus ősz. V. takus. 
sur szár, jos-sur kéz szára, könyök ; jos-sur palatkem könyök 

darabnyi. hoj nen el'ta pusl enm'iltata lu luel kus ijos sur palatkem 
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ki ti közöletek képes nevelni maga magát akár egy könyök darab-
nyival ? 6, 27. 

C. sur szár. 
Slira ebben: i suroja egyáltalában. 
suralt-taf stiral'ipsaf suraltpsala észrevehetetlen. • 
sut köszörű kő. 
G. sitt. 
sud (or.) ítélet, sud verta ítéletet tenni, ítélni, sud al vernt 

pyol'ís jazingna ne Ítéljetek hamis beszéd által. 6, 1. — suda vohta 
törvénybe idézni. 

sud-ho bíró. nur'iag hojenna riingen sud-hoja al masajin ellen
séged által a' bírónak ne adassál által. 5, 25. — sut verta kö hívó, 
tudjak felsőség, kormány. 

sud-slr itélet-szer, törvény, sud-sir d'ta nez i hanzipsa pos an 
mctnl a' törvénybül csak egy írás-jegy sem megyén el. 5, 18. 

sud'id-ta ítélni, muj sudna sud'itleta, izimis' sudna riing'llan su-
d/idta pidlajita a' mi ítélet által ítéltek, ollyan Ítélet által tik fogtok 
ítéltetni. 7, 2. — sud'ü'ipsa Ítélés. 

sudár homlok-, haj-ékesség, gyöngyökből és fémből. 
suval , cuval tűzhely. 
C. cuval (Ethnogr. 123): V. savai füst csöve, kémény, som/ 

p>ide.p a' kéménynek fedele. 
s u v e t botocskák a' halak szárítására. Lásd su bot. 
sumid-frt ruházni, 1. sung'id-ta. 
sumt'il'i-ta ruházgatni. 
sumttta-ta} sumt'ipta-ta ruházni, takarni. 
fiump csekélység, bolondság, ostoba, hoj jasfal: riing sump 

ho, sit og-suda pidl a' ki mondja: te ostoba ember, az fö ítéletbe 
esik. 5, 22 ; — sump potardta haszontalant; hazudságot beszélni; — 
riing sump veretna sulisaién te haszontalanságokkal kínlódok 

9wmpa} sumpas haszontalanul; sumpa jastata hebehurgyán 
beszélleni. 
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S. 
s a k sulyok, kalapács ; kard'i sak nagy vas kalapács ; pa'ilta 

sak ütő, kovácsoló kalapács. 
V. sak furkós. 
s a k voj csóka, szarka, 1. sag'il voj. 
á a k i j a k fecske, 1. sikijak. C. cegajem fecske. 
sak ir fösvény, s'ak'ir ho] s'ak'ira fösvényen, sal'ira tdta fösvé

nyen lenni. 
C. t'eger fösvény. 
sah, 1. sah mint: sah ev'idta agyon vágni, leölni; 1. slh. 
sahrema-fa roppanni, s'ahrem'ipsa roppanás. 
sahrem'ing ropogós, csikorgós. V. ö. s'arkemata, serkemata. 
sag i l voj csóka. 
sagí'r legelő, 1. sug'ir. 
san kád, véka, köböl; tut-san tűzi szerszámra való zacskó. 
V. sán tál, iskátulya. 
san a' rén kantára. 
sas érzés. 
s'as-ta érezni, hallani, uta si éasl tal har tagana üvöltő szó 

hallik a' pusztában. 3, 3. — s'i Hamum sasi szó hallik Rámában. 
2, 18. 

sas-kas verta tréfálni 
éaz i ezekben : s'azi ho nagy atya, sazi ho azi sagat atyai nagy 

atya, sazi ho imi sagat anyai nagy atya; pimg'il s'azi ho mostoha 
nagy atya, sazi imi nagy anya, pung'il sazi ne mostoha nagy anya. 

V. sás, sas egva nagy anya. 
saras tenger, jogots i volta pits saras honing vosna ment és 

lakni kezdett a' tengerparti városában. 4, 13. — saras pela tenger 
fele, oldala. '4 , 15. 

tutíng saras tüzes tenger, gyehenna, palát l'il i el tut'ing ia* 
rasna veltot el'ta féljetek a' lelket és testet a' gyehennában ölőktül. 
10, 28. — saras loh tenger öböl. 

C. sorét. V. saris. 
sari-£a szomorú lenni. 
s a r k á n evet v. hölgymenyét kelepcze. 
sarkema-ía csikorogni;pénkna tothtmata foggal csikorogni. 

JSYELYTUD, KÖÜLEMKXYEK, SJ, 8 
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V. ö. sahremata. 
sa t ezekben: s'at s'azi inti öa nagy anya, s'at s'azi azi ős nagy 

atya. 
éapok csizma, 1. sopek ; sápok jondta ho csizmadia. 
samild-M bedugni, temetni, esla manem s'iri manta i ma 

azem samildta hagy engem előbb menni, 's én atyámat eltemetni. 
8, 21. 

sam'iltípsa temetés. 
s a m l a m kerek, samlama verta kerekíteni. 
éeraa ho verekedő, veszekedő. 
serid-ía, serid-ta perzselni. Lásd: ser'ita égni. 
SOS (or.) óra; tam s'os mindjárt, most. 
éoras lapsa alkudozás. 1. serasla-ta alkudozni. 
Óorís tenger, 1. saras. 
som. éum erő; som antom nem leket, lehetetlen. 
suksema-/" foglalatoskodni, bajlódni. 
éuksemapsa foglalatosság, gond. 
sugir , sag'ir legelő; s'vgír Jiar herélt ló. 
SUgOS, sngus lábikra, láb-czomb. 
su lan kézi éléstár. 
í u l e j k a palaczk. (.!. sulajka üveg palaczka, tintatartó. 
éuli-ta fényleni, éuUpsa fénylés. 
éutema-ta fényesedni, villámlani. 
Sul i im szikra. V. sultoni, sültem szikra. 
éulz i voj szalonka. 
sunkar , s'unk'ir púp, sunkareng púpos. 
Sunki'ng dombos, 1. sunk. 
s u n g bőség, sung'ing bőséges. V. enni boldogság. 
SUZÍ kedves, 1. s'azi. 
SUS kurek kakas, ne kurek jércze. 
sur vonal; sojm s'ur patak; jink eslta sur csatorna. 
surd-ta barázdálni, vonalozni; mugoltija surdta körülvona-

lozni; nebek surdta sogol vonalozó, linealis. 
surVip vas szánkatalp. 
surt'ipsa vonás, sud-sir elta nez i hanz'ipsa pos mola i surt'ipsa 

an manl a' törvenybül csak egy Írásjegy vagy egy vonás sem me
gyén el. 5, 18. 

4urtema-ta egy vonást tenni. 



SZÓTÁR. 115 

surt (or.) csetvert. 
áurt-juh vashegyü bot. a' szánkának egyensúlyban tartására, 

1. éurt'ip és s'ur. 
surtni retek, répa; v'irt'i éurtni veres répa. 
éurtni lib'ü répa levél. 
V. sortni répa. 
sutríeh (or. ?) haj ma. C. sutnik pázsithajma. 
Óudsa-ía szuszogni, magát kifúni. 
Bum, som erő; sumla gyenge. 
SUma csuklya a' felső ruhán. 
s'uma hot = ad'im hot rossz sátor. 

8. 
saj (or.) tea, saj-put tea-edény, saj-put ríol tea-edény orra. 
V. saj tea. 
s a k nagy (sok ?); saka nagyon, ktka aj nagyon kicsiuy. 
Kv. sak nagyon. V. sau sok. 
s a k ócskaság *? 
íakal-ta romlani, veszni. 
Sakad-ta rontani, veszteni. 
V. sak ócska lom. 
sak ; sakm-ta fúladni, hahn'ipsa fuldoklás. 
lah'insa-ta fúladni, §ahnstpsa fúladás. 
saknipta-ta és sakíptata fojtani, fulasztani. 
C. caknem fúlt; V.sak-uhv lélekzeni,je? sakut-uhv megfojtani. 
s a k m a t ostábla, sakkozó tábla; salimat'ing tarka. 
s a g a m dohány (bérez.), 1. sar (obdorszk.); sagam talfa do

hányt színi. 
s a l (or.) irgalom; hat verta irgalmat tenni, irgalmazni, saj

nálni, jah kaialamna sal vers l'i met'ipsajel pa lakká pozat'ipsajd 
ol'iripela a' népet látván megsajnálá ő fáradtsága és széllyel szórt
sága miatt. 9, 36. 

sáling szomorú, siralmas, sajnálatos. 
saVid'ta szánni, megkönyörülni; sal'ittpsa szánás, könyörület. 
sank hő, melegség ; sank-ink izzadság. 

8* 



HQ Ószt JAK 

sank'im-ta izzadni; sakrnij'i-ta izzadozni, sankmilt'i-ta izzasztaní. 
C. tenk hőség, cenkmájem hevült. V. sák, sah, sang hőség. 
s a n k a n harang, csenget tyű; sankan hot ha rang láb, sankan 

senkta csengetni, harangozni. 
sankan'ing csengettyűs. 

sans, $<ú hát. 
sans-uh térd, térd feje ; sansuga longta. térdelni, sansuh ohtija 

korijimna luela og ponset térdre esvén neki fejet hajtanak. 2, 11 . 
C. cemc; Kv. sans; V. sans térd. 
s a s , sans hát, sasna hátul, sasa hátra , sas pela há t ra felé. 
lanki sas egy kacsa faj (evet határul neveztetik-e ?). 

s a z i - í a mu ta tn i ; sazil-ta mutogatni, izagat alta mutel vozet i 
Ti taélal luela sázilal a' földnek minden való városait és ő gazdag
ságait mutatja neki. 4, 8. 

sázimt-ta egyszer mutatni, fordítni, hun hoj hadnál ningen 
jím pelak venz pungelaa, sazimta luela kimit venz punglen ha ki üt 
téged jobb orczádra, fordítsd neki a' másik orczádat is. 5, 39. 

sasltijiéa-ta látszani, tetszeni. V. o. sas. 

s a z i lakó, M%i ho == sezi ho lakos. 
sazi-ta lakni ? sazipsa lakás ? 
V. sasé benszülött. 

s a r dohány, sav talta tobákolni. 
Üaric!-f« sütni ; saritimot sült, süte t ; mritipsa sütés. 
V ser, sár-ungve, sarij-ungve égni. 

s a v i j W a őrzeni, őrző. túrig ol'inpela lu levílala pardl sav'ijita 
ningen te felőled ő szolgájinak megparancsolja, őrzeni tégedet. 4, 
6. — madot ma Jsi'ail murem sav'ijil a' ki én Izrael népemet őrzi. 
2, 6. — lu lu művel sav'ijil l'i kreklal el'ta ő az ő népét megmenti 
büneitül. 1, 2 1 . — mungeu savija kul' el'ta minket szabadíts a' go-
nosztul. 6, 13. 

sav'ijita ho őr. sud-hona al másajin turma-hot sav'ijita hója 
a' bíró által ne adassál által a' tömlöcz-őrnek. 5, 25. 

savua-ta megtartatni , mentetni. jiVip vina ponla jil'ip h'iret 
lihija} % savisál sít i paot új bor tevődik új tömlőbe, 's megtar ta t ik 
az és a' másik. 9, 17. 

s a m a n bűvész: Samanipsa bűvölés. 
i e m - t a csengeni, 
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s e n k nagy, nagyon, sirsna Irot kan senk l'ikazas akkor He
ródes király nagyon megharagudott. 2, 16. 

senlia-ta naggyá lenni, erősödni; senkiim felnőtt. 
s e n k a p hirtelen, senkap garas oht'ina ellas senk un vota$ 

hirtelen a' tengeren támadt igen nagy szélvész. 8, 24. 
sez i lakos, vos sezi városi lakos. 
$e%Íng lakosú, helybeli, sezing sud-ho helyparancsnok. 
hsm'i'lta-ta telepíteni. 
sehnaza-ta lakni, telepedni. Názáret nemla vosna sehnazas 

Názáret nevű városban letelepedett. 2} 23. 
seákan kendő; sah'il seskan nyakkendő; nol pusta seskan . 

orr-fúvó kendő, orr-kendő. 
V. seskan kendő. 
sej)-ta szopni, líamrem hpta ong'it gyermek-szopó, szopóka. 
sebípsa szopás. 
s e b a n bűvölő, seban ho bűvész; seban verta bűvölni; seban 

potret bűvölő szavak, reáolvasás. 
seban'ipsa bűvölés. 
V. sepiin ügyesség; sepening okos, tudós. 
s e v i n g csendes, an pard'ú vofa polta, i numbi sevíngajis 

eltilta a' szélnek fúni, ?s felette csendessé lőn. 8, 26. 
Slj köd. V. seng, seng, senk, seh köd, pára. 
Slk sűrű, sika gyakran sűrűen; sík'ing erdő sűrűje. 
s i k kicsinyítő szó. kid' Hki ördög. 4, 10. 
musfim-sik-ot a' jó. 10, 11. 
natsinga-sik jil könyörületessé lesz. 10, 15. 
ar-siki sokacska, sokaság. 
s i irt ebben: si'irt kol öv. 
sí i ebben: jernas síi ereszték a' hónaljban, pálha az üngben. 
s i l s i m i l n a lassan. 
s ínglS a' halász ágya a' sajka elején, vozim-m&l együtt, hogy 

ki ne essék. 
s i r s n a egyszerre, akkor. L. sirsna. 
s irpa közel. 
s id-ía elérni, utóiérni; sititi-iá sietni. 
s i t a m a n titkon, v'itsilas sitáman lu püna kadna manta gon

dolkodók titkon ő tőle elválni. 1, 19. 
s i t a k békességes, ojanget, madef sitaka vollet boldogok, a' kik 
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békésen élnek. 5, 9, — sitaka ulta hallgatni; sitaka ul'ipsa hallga
tás ; — Sitak volpas békesség, tam hota sitak volpas lidlu e' háznak 
békességet kívánunk. 10, 12. 

s ip part, nyak ; sip'ing meredek. 
V. sip és sip nyak, part. 
s ibat a' hálónak húzó kötele. 
s i m í l kevés, hod'i simli hojadetna l'iel uidlajit millyen kevés 

ember által találtatnak meg azok. 7, 14, 
simlamd-ta kevesbíteni, simlamtipsa kevesbítés. 
C. címet kevés. 
sojt vessző, rúd. huldta pun sojt hosszú rúd, a' mellyre a' há

lót kötik. 
SOJt köböl, kád, sojt sulp félköböl. 
SOUr nyúl, sovr'ije nyulacska; souring nyúlás. 
C. cd ver, cever nyúl. 
sokas-fa, sogas-ta szenvedni, tűrni. 
sogasta ho} sogas'ta ne özvegy ember, özvegy nő. 
sokas'ipsa és sogas'psa árvaság, özvegység. 
ÜOga fajd, növi soga fejér fajd. 
SOgad-to szenvedni, 1. sokas'ta, 
s o g a r i görbén nőtt fa. 
SOgÜrd-to feltátani. 
SOnzind-/« önteni, 1. sozimta. 
SOS kacsa féle, 1. sas, lanfü sas. 
SOZ (or. cas) idő, óra. ízi sózna azon órában, Íziben. 
SOZÍ taga lakó hely. 
SOSCl-to közelíteni. Halilej saras lep sostal sagat a' galileai 

tenger partjához közeledése szerint. 4, 18. 
sozili-ta menni, járni. Sozilita taga járó hely. ál julat tining 

tunen purset sozilita tagaja ne vessétek becses gyöngyeitek a' disz
nók járó helyére. 7, G. 

SOzim-fa ömleni, szóródni, izidi an sózimla jil'ip vina karra 
h'iret libija akképen nem öntetik új bor ócska tömlőbe. 9, 17. 

sozind-ta önteni, szórni, sozints'a-ta ömleni. 
C. cosmem szórott, kiömlött. Kv. sas-uhc, sos-uhv omlani. 
SOzitak szívesség, nyájasság. 
sozitak'ing szíves, nyájas. 
SOt számolás, sot verta számolni. 
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V. ö. sot száz. 
sop igaz, igazság, igenesség; hopa helyesen, igazán. 
íob'ing igaz, szokott, közönséges. 
íoppa, sobpa igazságú, sobp'ing igazságos. 
SOD, sop} sub darab, sopa darabra: poter ulti sopja vita a' be

szédet félbeszakasztani. 
sobpa darabu, fél, sobp'ing darabos, fél, filis sobp'ing félhónap; 

mer a sobp'ing felmérő. 
V. sap darab, el, mint: sub jahtem elvágok. 
som meredek; Soma meredeken,, igenest, si soma annak elle

nében : tornaing meredekes. igenes. 
C. cama igenest, igenes irányba. 
somsi és sumsl búza; tulajdonképen fürt-e, vagy gabona

fej? mert somsi reh, sumsi reh ribiszke, tengeri szőlő. — akídl 
somsi lant semlal hó&ap libija gyűjti a' búza szemeit a' pajtába. 
3, 12. 

Slijla-ta, svfil-ta fúlni, belefúlni, puris pakit izagat, íuj'ilas 
jinketna a' disznónyáj mind belefúlt a' vízbe. 8, 32. 

sujlapta-ta, sujl'ipti-ta fúlasztani, sülyészteni. 
sujld-írt terhelni, sujlipsa terhelés (súly ?). 
SUjd-ta kiönteni, jínkna sujdta vízzel megönteni. 
suk, sok darab ; suk nol serét; liiz'im suk izék, maradvány ; 

suk-sak'ing hitvány, jelentéktelen. V. ö. sak ócskaság. 
saMng apró, darabolt. 
sulc'üy ebben: sukal'im suk'it törött; ankalt-ta törni, darabra 

tördelni. 
C. cakadem = siikalim törött, 
s u k restség, suk'ing rest. 
sukla-ta rest lenni. 
suk baj, kín, fájdalom, szomorúság ; sug vondta ho kinszen-

védő, mártír. 
sugad-ta kínozni, sérteni, megkínlódni, t'i jogotsenpora jelbina 

mungeu sugadta ide jöttél idő előtt minket kínozni. 8, 29. — nav'i-
remna sugadta gyermekszülésben lenni; sugalipsa kínzás, kínlódás. 

sugadtot kínozó, sértő, torima poiksat n'ingílan sugadtodet pa 
vozadtodet ol'inpela istennek könyörögjetek a' benneteket sértők és 
üldözőkért. 
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sugas'a-ta, sukas'-ta sértődni, szenvedni, kínlódni, aggódni. 
levem olal ma Jwza honsman i senk sugasl szolgám fekszik nálam 
betegen 'a nagyon kínlódik. 8, 6. — anta ölen ol'inpela al sugasat 
se testeitek nratt ne aggódjatok. 6, 25. — lumtdta sah ol'inpela 
nomisna suqasleta öltő ruháért elmében aggódtok. 6, 28. 

sugas'man aggódván, hoj nen el'ta, nonüsna, sugas'man, pusl 
ennnltata lu Ivei hts ijos sur palalkem ki ti közőletek,' elméjében 
aggódván, nevelheti maga magát akár egy könyöknyivel ? 6, 27. 

suksem-ata aggódni, nen l'ilenna al suksemat'i ti lelkeitekben 
ne aggódjatok. 6, 25. 

suks'ing fáradó, aggódó; siikas'ipsa aggás, nonüsna sukas'ipsa 
ugyanaz. 

suh-to, Sug-ta süvölteni; sug'ipsa süvöltés. 
C. cogom süvöltve, fütyölve. 
sul'p fél, sulpa keresztbe; suTp veder fél veder ; lal sídp 

fél öl. 
sulpíng fél, feles, tol sulpíng fél éves. 
sungas-ta rúgni, kirúgni; sungípsa rúgás. 
sungansa-ta rúgni. 
s u n g i t boldog, boldogult, halott; sung'it ilsi a' holtat ábrá

zoló fabáb, a' mellyet a' nők étetnek. 
Y.suni boldog, boldogság; sunine patem boldogságba esem, 

boldog leszek; sunet boldogság, ti sunetl ölet e boldogsággal élnek. 
SUnla-írt sülni, fűlni; sunl'iptí-ta sütni, fűteni, sund-ta sütni. 
SUS-Zet lépni; suzem lépve, lu hoza suzemelna noh kiltata pitset 

ö hozzá lépvén (lépvéjök) föl kezdek kelteni. 8, 25. 
suzipsa lépés, menés. 
suzil'i-ta lépegetni; t'ij iogo suzilita ide-oda lépegetni, menni. 
suzema-ta egyszer lépni, la hoza siizemas sotnik ö hozzá lépé 

egy százados. 8, 5. 
sup ; sop rész, darab, rongy; sub jug darab fa, bot; jug ankíl 

sup tuskó, favágó töke. 
sum zúgás, zörej. 
sumíd-ta zúgni, súgni. 
sum- ía savanyodni; sumíni savanyú, sumipsa savanyodás; 

summíng savanyús. 
V. sdu-ngve savanyodni, saum savanyú, sáum sákvit sa

vanyú tej. 
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sum'íl rovás, vágás. 
sumíld-ta vágni. 
C. cit.mat ház rovása (hausgerüst). koporsó; cumcd-ta ácsolni 

cumdem ácsolt. 

Őes, s'es (or.) tisztelet, cesla tiszteletlen, becstelen. 
ÉaJHia (or.) kölcsön, zajmaja mata kölcsön adni. 
sereb i (or.) sors, zerehi sagat sors szerint. 
Kv. s'erep. Mát. 27, 35. 

rag- , rali-ta érni, illeni, kelleni, jó lenni, rokon lenni, kedves 
lenni; rahta rokon, kedves, rakta ne pa ho ne mola evi panna id 
Jurt'ija rokon növel és férjes növel vagy leánnyal ne társalkodjál. 
5, 27. — rahtot a' rokon. 

raJilem, rahlen, rag'il érek, érsz, ér; kellek stb. lu vz nem mol-
t'ija an pai'imdta pidl, tob luel kim jvlmata rag'il az már semmire 
való nem lesz, azt csak ki kell vetni. 5, 13. — rag'im rokon. 

rag'i nyájas, kellő, hun rag'ija idleta nen lug'islan pilna, muj 
moltas verleta ha nyájasok vagytok a' ti barátjaitokkal, mi felest 
tesztek ? 5, 47. 

rahta-ta} rahti-ta rokonná, kedvessé tenni, rahtípsa rokonság. 
rakt'i rokon, rakt'ija versata rokonná lenni. 
rag'il'i-ta közelíteni, hozzá érni; vana ragílita közel érni hoz

zá ; rag'il'ipsa hozzáérés. 
rag'ild-ta, ragilt'i-ta szeretni; nyugtatni; lep rag'ildla hozzá 

értetni, illesztni. hanne-ho pog an faji taga, hoda kus ogel lep ra-
g'ildta az emberfijának nincs helye, a' hová akár fejét lenyugtassa. 
8, 20. 

rag'ils'a-ta belé szeretni; samna rag'üsata szívbe, azaz belé 
szeretni; — rag'ils'ipsa szeretet. 

C. rágam ismeretes. V. rau-ngve hozzá illeni, rokon lenni, kel
letni, rauílem illesztem; raünu rokon, raunut egy nemzetségbeliek. 
'— Talán a' finn rakás = kedves, is ide tartozik-
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rajki-ta hengerezni, rampsa hengerezés. 
rmiipsa jug henger. 
rwW'i-ta hengerezgetni, ranij'ita-ta hengerezni. 
raú'isa-ta hemperődzeni. 
rat tűzhely; rat-MB hamu; rat kardi széntartó medencze. 
rabota (or.) munka, robot. 
r a v i darab ? rav'ija aenkta széttörni, széttaposni. 
rav'id-ta csépelni, taposni. 
reh bogyó, reget bogyók; v'ina reh szőlő, ak'idlet pela anzi 

jug el'ta v'ina reh gyűjtenek-e csipkés farul szőlőt ? 7, 16. 
epl/ing reh szagos bogyó, íige. mola pelp'ing vanzi el'ta epl'ing 

reget vagy szúrós pázsitrul (bojtorjánrul) figéket? 7,16. — v'irt'i 
reh veres áfonya, p'it'i reh fekete áfonya, mav'i reh málna, mű reh 
földi eperj, siski reh csucsor. 

rep hegy. la rep oht'ija hungis ő hegyre hága fel. 5, 1. — 
pasi kid'na t'isa, luel pal rep oht'ija megint az ördög által vitetek 
fel egy hegyre. 4, 8. — rep'ing hegyes. 

C. rep meredek part, rep-voje parti fecske. 
YlA'ta fecskendeni, fecsenni. 
rijema-ta meghinteni, feccsenni. 
rílta-ta, uld-ta meghintegetni, halina ríldta vérrel meghin

teni, rilt'ipsa feeskendezés, meghintés. 
rih, riget, lásd reh, reget bogyó, bogyók. 
r'ig'ing bogyós. 
r íng ím, r'i.ú'im köd, homály, alkonyat, ring'im pora alko

nyat ideje. 
r'ingím-ta homályosodni, alkonyodni. 
rínk-ta u. a. 
r'ink'ila-ta homályosodni. 
r ipnik (or.) hallal kereskedő. 
r o h a n l a - í a , rogaiili-ta roggyanni, il roganlita ledőlni, lesza

kadni, muht'i roganlita általszakadni. 
rohn'i-ta rogyni, rolmipsa rogyás. 
rohn'imd-ta szakasztani, szakadni, dőlni, rohn'imdta v'is föld

szakadás ; rohnimt'im volet romok, romiadékok. 
rohríimt'ü'i-ta szakadozni, rogyni. 
rohn'imsa-ta dőlni, rogyni. 
rohn'ipta-ta dönteni,, szaggatni. 
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rogand-ta szakasztani. 
V. ropsat-ungve roppanni, p. o. jang jole ropsatem a' jég le

szakadt. 
rogOp bamis, bazug; rogop jell'i jastata jah bamis előremon-

dók, próféták. 
rogop vespa bamis képű, képmutató, hod'i verlet rogopves'pa 

jah a' mint tesznek a' képmutatók. 6, 2. 
rohping hamis, csaló, hazug. 
rohpíjita csalni. 
C. rdgap hazudság, rahpang hazug. 
rohtot közel való, rokon, 1. raktot, rahta. 
roiWa késni, tartós, állandó lenni; rompsa félbenszakadás 

nélküli tartás ; ron'ing lassú, késedelmezö. 
ronal-ta késedelmezni, tartózkodni. 
ronald-ta visszatartóztatni. 
ronsa-ta, ronas-ta késni. 
Kv. rats-uhv késni. Most látom, hogy jobb : rac-uhv. 
VQZÍ (rozet) bojt, bojtok, ecset; ohsam rozet festő ecset (arcz-

ecset?), jos rozet kézrojt. 
V. ruzi rojt, 
roda maga ? lu roda magában, si ne lu roda potars a' nő ma

gában mondta. 9, 21. — l'i roda magokban. — i madodet nebekíng 
jah el'ta l'i roda jastaset egy némellyek az irástudókbul magokban 
mnodának. 9, 3. 

rota >sai roda, lu rota magában, magából, rotana váratlan, 
véletlen. 

V. rota, p. o. menki rota olsmen mi ketten voltunk magunk, 
egyedül. 

ropsald-<a pislogatni, semna rop>saldta szemmel pislogatni. 
rom szelíd, ojanget, mádét romét boldogok, a' kik szelídek. 

5, 5. — roma vol'ipm szelídség. 
rommama-ta csendesedni, szelídülni. 
rommild-ia szelídíteni; rommilVij'i-ta szelíddé válni. 
rommalsa-ta magát megalázni. 
C. ram csendeség, béke; V. ráma, rumli barát, raming ba

rátságos. 
román hamar, mindjárt, Vi román uv'idta pitset ők hamar 
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üvölteni kezdenek. 8, 29. — román paris pak'it sujilas jinkelna 
mindjárt a' disznó nyáj belefúlt a' vizekbe. 8, 32. 

ru hév, hévség; num rű világosság. 
ruung, ru'ing heves, meleg. 
V. rej melegség, rPjing meleg. 
ru meredekség; rua meredeken. 
ruang lejtős. 
rud-/« keverni, vegyíteni, tésztát csinálni, naií rúdta kenas 

tészta dagasztó tekenő, lant rúdta jug lisztet keverő fa. 
C. rűvdem kevert, vegyített. 
rut'ili-ta őrleni, rűt'il'ipsa őrlés. 
V; rautű-ungve; mint: köles rautilem lisztet őrlők. 
Tud-ta fecsegni, locsogni, 1. ríd-ta. 
jinlcl'ibinarúdta vízbenlubíczkolni,rűtípsa locsogás,fecsegés. 
ruták balga, ostoba; rütaka jastata bolondul beszélleni. 
runk-ía ide-oda csapongani, tévedezni, képzelősködni, run-

k'ipsa csapongás, tévedezés. 
runkman sutita, runkman manta, runkman ita szerte szét ka

landozni. 
runk'itla-ta ide-oda csapongani. 
rus orosz, többesben ruset, rué ho} rus ne paraszt, orosz; rus 

voj bolha. 
V. rus; rus tarom szent kép. 
rusid-ía zavarni, bántani; rusitipsa bántás. 
r u d , rut (or.) nemzetség, sid'i aradtel rudet Avram cl'ta Tavid 

vonda nelhosjang rud úgy az öszves nemzetségek Abrahámtul Dá
vidig tizennégy nemzetség. 1, 17. 

rud-nebek nemzetségi könyv. Isus Hristos rud-nebek Jézus 
Krisztus nemzetség könyve. 1, 1. — títa rud faj; rudna rokon
ban lenni. 

rudung fajbeli, nemzetségbeli ; lel rudung alacsony nem
zetségi!. 

V. ruot, rot; man rotau nemzetségünkbeli; ruoteng rokon. 
rubid-to (or.) dolgozni, dolgozó, rub'idta ho dolgozó ember. 

— rub'idta ho mosta levipas uidl a' dolgozó ember a' kellő kenyeret 
megtalálja. 10, 10. — rub'idta mit munka bér. 

rub'it'iipsa munkálni, dolgozni. 
r u m k a (or'?) ivó pohár, un rumka nagy pohár. V. runkd pohár. 
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T. 
t a ez, az, lásd tcdta. 
t a j tő, vég, csúcs; jiűi taj fa teteje, csúcsa. 
as taj folyónak forrása; ezhn taj mell-csecs; taj potali gom

bos tető, csúcs. 
tajpa hegyes, parti, taj'ing csúcsos, hegyes, tajing ogpa he

gyes fejű. 
C. tej, toj, taj tő, csúcs. 
taj-fa bírni, tartani, n'ing nirpa hojen mvst'ija tája te feleba

rátodat kedvesnek tartsd. 5, 43. — lu undrelna tajl jeming'l'il el'ía 
ő méhében visel a' szent lélektül. 1, 18. — pog tajl, pa nem liiela 
ponlen Isus fija lesz, *s add neki Jézus nevet. 1, 20. — mung azija 
tajlu Avram mi atyának bírjuk Ábrahámot. 3, 9. — tungtakodet 
an tajlet nuza lekkarna az egészségesek nem tartanak szükséget 
orvosra (nem kell nekik orvos). 9, 12. — Avram taj'is Isak Ábra
hám nemzé Izsákot. 1, 2. — nav'irem tajta gyermeket szülni. 

tajtot bíró, tartó, jún t'üt'ipsa an tajtot jó gyümölcsöt nem bíró, 
hozó 3, 10. — hun nen mustija tajta pidleta ning'ilan mvsfija tájia
dét ha tik szeretni fogjátok, a' kik benneteket szeretnek. 5, 40. 

tajpsa (taj'ipsa) használat. 
tajl'i-ta viselni, megviselni. 
tajpsa-ta viselni, használni, koptatni. 
t a n l-f a rágni. 
C. tahi, tagod = taid r ág ; V. taut-ungve rágni. 
t a k erős, vastag, kemény; tung-tak egész erő, egészség. 
takla és tak'ila erőtelen, hiába való, nélkül, tor'im takla nemolt'i 

an utt isten nélkül semmi sincs. — tor'im ev'ilipsa takla i pernainga 
jűpsa takla turum nvb'it vol'ipsaja nem hojat an esléal istenbe való 
hit nélkül 's megkeresztelés (kereszteltté tevés) nélkül az örök (a' 
mennyországi) életbe egy ember sem megyén bé. — nez it mu 
olit'ina an pidl nen tor'im azen kaz takla még csak egy sem esik a' 
földre a' ti mennyei atyátok akaratja nélkül. 10, 29. 

tak'ilije hiába, ingyen ; tak'ilije lav'idta rágalmazni, szidalmazni. 
nen ojanget, hun arurna ning'ilan taMUje lav'idta pidlajitan ma vorna" 
ti boldogok, ha sokféleképen szidalmaztatni fogtok én miattam. 
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5, 11. — kvs hoj, takilijc l'ikazatot, lu lainba ho oht'ija akár ki? 

hiába haragvó, ő felebarátjára. 5, 22. 
(tak'is), taksáng hatalmas. 
tak'ipsa erő, erősség. 
takams'ata erősödni. 
takamd-ta erősíteni. 
V. tag, tah erős, kemény. 
tah-ía vetni, tagipsa vetés. 
tog'M-ta vetegetni, tag'ilipsa vetegetés. 
C. tagamem vetett, kivetett. 
tak l l , takal hajfürt, üstök, tahiét fürtök; tátiing fürtös. 
tak'üd-ta göndöríteni. 
tah t í cserzett rén bőr, törlő rongy. 
hojta tahtí ágy. 
t a g a hely. hus lolimtas si taga oht'ina, hoda nav'irem us a' 

csillag megálla azon hely felett, a' hol a' gyermek vala. 2, 9. — 
hanne-ho pog an táji taga az emberfijának nincs helye. 8, 20. 

jilbi taga alsó hely, gyalog szék (zsámoly), volla ni nulta} 

anta műna, lu tor'im kuret jilbi taga soha ne esküdjél, se a' földre, 
az az isten lábainak gyalog széke. 5. 35. 

volta taga lakó hely, téli szállás, Sozi taga lakás, tartózkodás • 
kim jangta taga kiforduló hely, árnyékszék; hanneho iíl mncidta 
taga az ember lelkét kínozó hely, pokol; holajet fonta vagy sam'ildta 
taga temető hely; — ar taga el'ta sok helyről, oldalról. 

C taga hely, met taguja hová, met tagana hol, met tagajivet 
honnan. 

t á g a s szőrcsomó, szőrkoszorú a' házi állatnak és vadnak 
lábain. 

t a g a r gyékény, rüé tagár szőnyeg. 
t a g l l a hiába, 1. tahla, tak'üa. 
tagird-ía felaggatni; sojp tagírdia nir & háló szárítására 

való állás. 
tagirla-ta, tagirl'Ma felakadni, nal'im tagtr'il a' nyelv hebeg, 

tagirlifsa hebegés. 
tagirma-fa befűzni, p. o. fülbefüggőt. 
V. tiiurmet-iingve akasztani, tcigat-ungve u. a. Kv. taget-ahv 

akasztani. 
ta l ; tel tél, év; talna vollata taga téli lakás; tal-lung tél-nyár, 
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esztendő; tal kud'ip tilts tél középhava, januarius. (tal tél. tov'i ta
vasz, lung nyár. sus ősz), taleng télies. 

C. teda, tede tél, éne tet cenS tílis 11-dik hó, aj tet fenetilts 
12-dik hó. — Kv. tal, V. tál, tel. 

t a l puszta, üres, lakatlan; tal mu puszta föld; tal har puszta 
mező, puszta; tal har taga a' pusztának helye; tal taga puszta hely. 
Toan s'imiltata pits tal judej múna János prédikálni kezde a' júdeai 
föld pusztájában. 3, 1. — uta s'i s'asl tal har tagana üvöltő szó hal
lik a' pusztának egy helyén. 3, 3. — si jubina Isus tuv'im vs tal 
tagaja azután Jézus vitetett vala egy puszta helyre. 4, 1. — tála 
verta üresíteni. 

V. tál nélkül, azután mint fosztó képző: talán. 
ia la i lg egész, egészséges, n'ing scmenna talang pairt ull te 

szemedben egész gerenda van. 7, 4. — ma jogodlem, talanga vériem 
én megyek, egészségessé teszem. 8, 7. 

tal- ía 1) húzni, színi, honza Zar talta dohányt színi; tal'ipsa 
húzás, szívás. 

2) fojtani, megfojtani. 
t a l t a innen, tolta jelli innen túl, innen fogva, lásd: fa. 
talisa-ta; tal'isi-ta költözködni, nomád életet folytatni. 
hot el'ta tal'isi-ta a' házból kiköltözni. 
taVuipsa menés, szánon, kocsin való menés. 
tall'a-ta szánon menni. 
V. tal-ungve szállani p. o. hajóra, talt-ungve szállítani, rakni. 
tal isi- ía szerelmeteskedni, tolulta ne kurva, tal'isi-psa sze-

relmeteskedés. 
í a n a r e n g ebben: tanareng nolpa tompa orrú. 
tanl ta- ía törni, lent törni. 
tangir-ta, p. o. nan tang'irta tésztát dagasztani. 
tangr'imd-ta bécsipni. 
taz , taé kész, készen való, áru, kincs, szüleség. al alltat rt'in* 

g'ilana ma ohtina taz ne gyűjtsetek magatoknak a' földön kincset. 
6, 19. — l'i tazel edlt'imna luela majl/ipsa tusét kincsöket elővévén 
neki ajándékot adának. 2, 11. 

h'iz'im taé, oms'im taé örökség; taé oin'isla örökös nélkül. — 
taz'ing gazdag. 

tasta-ta készíteni. —ju8 tor'ima tastat utat készítsetek isten
nek. 3, 3. — tastaman készen, készítve. 
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tastam .nászajándék, a' menyasszony vagyona, imi taétam 
u. a., taüamla szegény meny; taéfipsa készlet, szüleség. 

taét'ili-ta szerezni, keresni; tast'il'ipsa keresés. 
C. tds áru, tdsang gazdag, vagyonos. Kv. taí kész; V. tds 

kész, áru. 
t a r a k a n moly, csótán. 
t a r a h tüdő, kopottyú; halnak mellyszárnya. 
t á r a s gyékény. C. táres fedél, hot táres sátor fedele. 
tarasta-to zavarni, tarast'ipsa zavarás. 
tar'in. (V. tern) vitéz; tariüng ar hősi ének. 
tar'inla-ta fáradni, dolgozni, mujpaidla tar'inlata pidla^kimid-

totel ofinpela an tarínlata vagy az egyikért szorgalmatoskodni fog, 
de a' másikért nem szorgalmatoskodni. 6, 24. — lógat an tar'inlalet, 
anta jengillet a' liliomok nem dolgoznak nem is fonnak. 6, 28. 

tar'inlaman fáradva, gondosan, tar'inlaman pufiját úav'irem 
ol'inpela gondosan kérdezzetek a' gyermek felöl. 2, 8. — tar'inVipsa 
fáradtság. — V. tcrning eri — tarn'ing ar. 

taripta-to felejteni, nom'isna tai'iptata elfelejteni. 
t a r i m kemény, tar'im sam kemény szív, tavim ho fösvény. 
tarma-ita keményedni; tarma'-verta keménynyé tenni. 
t a r im-fa elég lenni; tarmai elég. tarmai hadlungd'i kezalu lu 

muklal elég naponkénti bajnak az ő maga munkája. 6, 34. — ta
r'imta kem elégség, tar'imta vonda eléggé; tarm'im elégedve, leta 
tarmim jóllakni, tarm'ipsa elégség. 

tarmad-ta, tarimd-ta tölteni, kielégíteni, ma antom pasagat 
verta jogotsem no sídet tarmadta én nem mássá tenni jöttem, hanem 
azokat teljesíteni. 5, 17. — ol'im tai'imdta az álmot kitölteni, magát 
kialudni. 

tarmat'im töltött, teljesített, iiurtipsa an manl sid'i, hun izagat 
tarmat'im an jil egy vonás sem megyén (múlik el) addig, hogy 
mind teljesítve nem lesz. 5, 18. — tarmat'ipsa kielégítés. 

tarmat'ing elégedett, ojanget madet kanzlet i lidlet ves'kat ver, 
Vi tarmatinga jilet boldogok, a' kik keresnek és akarnak igazságot, 
ők elégedetté lesznek. 5, 6. 

tabi-to tévedni, veszni, tab'ipsa tévedés. 
tabili-ta tévedezni. 
C. tép-ta tévedni, tebem tévedt, tébed-ta téveszteni, tehettem 

tévesztett. Kv. tepl-ahv tévedni, 
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t a m az. tofim néz tam hevet el'ta editál evi-pog Avrama isten 
még e' kövekbül (is) támaszt gyermekeket Ábrahámnak. 3, 4. — 
tam porana most, tamidi úgy. 

tam hadi, tam gadl e nap, ma. mija mungeu tam hadi oht'ina 
adj nekünk mára. 6, 10. 

tami ez. tami izagat ed'is sit vorna ez mind lett azért. 1, 22. 
— hoj tami t ki az ? 8, 27. Lásd tom, tömi. 

C. téma ez, tem sagat, temida így^ tem hat ma. 
t a m p s a szokás = taj'impsa. 
teknipta- íö , tokn'iptata, tukniptata megtölteni, teknipüpsa 

töltés. 
C teknem, talcnem, tőknem szűk. — A' szók tek'in, tok'in, tuk'in 

töt tesznek fel. 
t e l teliség, tujt fel szán telje, egy szán-teher. 
teling, telang teljes; tel'inga verta tölteni, teljessé tenni. 
C tet teli, V. taul, Kv. taul teli. 
t e l e k a (or.) talyiga, kocsi. 
te lo (or.) test. 
tér t j a k ezekben : tertjak ho tanú, tertjak ver tanúság, tért-

jaka ulta tanúnak lenni. — Berezovi szók; (idt'i ho, ult'i ver Ob-
dorszki szók). 

terpid-ía (or.) tűrni; terp'it'ipsa tűrés. 
t e r m á t sietség, termatna sietségben, sietve. 
termali-ta sietni, termal'im sietve. 
termad-ta siettetni, hajtani, termafipsa siettetés. 
C. termadem sietve, termattem siettetve. 
tevil-íía ütni ? szűnni ? 
tev'ilsa-ta benyomulni, behatni. 
t e v i n g csendes, lassú; tevíngna csendes időben. 
tev'ingl'i-ta csendesedni. 
Kv. tavet béke, tavent-uhv csendesedni. V. tauent csendes^ 

tauent-ungve csendesedni. 
t e v t i m tetű; tevtming tetves, tevtming kazi v. muz tetvesség, 

betegség. 
C. tagutem, taudem tetű. V. toahem tetű, toahm'ing tetves. 
tem-ta merülni, temetni, temetődni. hop humbetna temta pits 

&' hajó a' habokban merülni kezde. 8, 24. 
NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 9 
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t i ez, t'ij (fáji) ide. t'ijijogotsen pora jelbina mungeu sugadta 
ide jöt tél idő elő minket kínozni ? 8,29. — t'ij togo ide oda ; t'ij móza 
eddig. — K v . ti ez, tig i de ; V. ti ez. 

til-ta. tt-ta, tij'l-ta születni, lehetni, nőni. mada el'ta t'i'is Isus 
Hristos a' ki tül született Jézus Krisztus. 1, 16. — an ttj'il nem le
het ; ma an t'ij'ilem In sopeklal all'ijita én nem viselhetem, nem lehet 
nekem viselni, az ő saruit. 3, 11. — lap t'i'ita benőni. 

t'i'ini, t'ij'im születve, született, lu vndrehia t'i'imot jem'ing Jil 
el'ta ull az Ő méhében született a' szent lélektül van. 1, 20 — it t'i
j'im pog egy szülött fiú. 

t'i'ipsa születés, szüleség, gyümölcs. Isus Hristos t'iipsa si ho-
rasna us Jézus Krisztus születése e' módon volt. 1, 18. — jim jug 
ad'im fö'ipsa an veri, pa ad'im jug jim t'i/ipsa izi an veri jó fa rossz 
gyümölcsöt nem csinál, 's rossz fa j ó gyümölcsöt azonképen nem 
csinál. 8, 18. —- l'i t'i'ipsalal sagat uslalan l'iel ők gyölmölcseiek 
szerint ismertettetnek azok. 7, 16 

fi'id-ta szülni, tut'ipsa szüleség, gyümölcs, jim tut'ipsa an taj
tót j ó gyümölcsöt nem hozó. 3, 10. 

t'i'il'i-ta lenni, tör ténni ; t'i'il'ipsa történet. 
t'i'ilta-ta teremni, teremteni, mur t'i'ilt'im ho nép-teremtö. 
t'i'ilt'ipsa termés, gyümölcs, izagat vlfa jim jug jim tiilt'ipsajet 

veri, a ad'im jug ad'im t'iilt'ipsajet veri minden jó fa jó gyümölcsöt 
terem, de rossz fa rossz gyümölcsöt terem. 7, 17. — sid'i l'iel mos-
tallan l'i t'i'it'ipsalal sagat így őket gyümölcseikről ismerik meg. 7. 
20. — t'i'ilt'ipsala gyümölcstelen. 

tisa-ta, t'i'is'a-ta növekedni, benőni ; vanzina t. fűvel benőni. 
C. tivem születet t ; tivdem kijött. Kv. tel-uhv születni, tel-ahr 

szülni, telt-uhv szülni. V. tél-ungve születni, télt-ungve teremteni, 
A' gyökér-szó tehát ti, tiv} ié} magyarban ifi, a' többi mind 

képző. 
t i j - í a kötni, tijpsa kötés. 
t i j m i l l - í a fáradni, tijmipsa fáradás. 
t i g i l fészek, tíhlet fészkek, turum tohl'ing vojet t'ihlet tajlet 

az ég madara inak fészkei vannak. 8, 20. — t'ig'il verta v a g y om'ista 
fészket rakni, tigl'ije fészecske. 

C. teagat madárfészek. 
t i l i s hó, hónap ; jil'ip tilis" új hold; tilis muz hold-kórság; 

fils'ang és t'ilsing havi , hónapos. 
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január: as halta t'ilis Ob halálának hava. 
február : ut pardta t'ilis adót parancsoló hó. 
martius : aj ker t'ilis kis kéreg hava, mikor kissé kezd olvadni 

a hó. tov'i ol'ing t'ilis tavasz elő hava. 
április: un ker t'ilis nagy kéreg hava ; mikor jobban olvad a' hó. 
május: jónk nob'idta (nab'idta) t'ilis jég . . . hó. 
június: sorokjogodta t'iles ponty érkezésének hava. vonz t'ilis. 
augustus: muroh tilis bogyó hava. 
september: sus ol'ing t'ilis ősz elő hava. as lep podta tilis Ob 

befagyásának hava. 
október: un jir tilis nagy áldozat hava. horvogandta t'ilis 

(Obdorszkban). as podta t'ilis (Berezovban). 
november: amp kur t'ilis eb láb hava, rohping kur t'ilis csaló 

láb hava. van hadlep ttlis rövid napú hó. 
december : ut ponta t'ilis adótfizető hó. 
í i n ár, becs; muj t'ina mi árba ? hogy'? 
t'inla olcsó, becstélen, t'inl'ipsa olcsóság. 
t'in'ing áros,becses, aljulat t'in'ing tunen purset soz'il'ita tagaja 

ne vessétek becses gyöngyeiteket a1 disznók járó helyére. 7, 6. 
t'itíi-ta árulni, Unitot árus. kereskedő ; finisem árultam stb. ma-

•dot luel Jevrej mura t'in'isale a' ki őt a' héber népnek árulta, 10, 4. 
t'ines-ta kereskedni, t'ines'ipsa kereskedés. 
tin'isa-ta árulódni, kad sis'ki t'in'isalet i aj sel voh sagat két 

veréb árultatik egy kis fejér pénzért, 10, 29. 
C, tin ár, tinda olcsó, tineng áros, drága, tines-ta kereskedni, 

tinij-ta árulni. Kv. tin ár, becs. V. tin ár, tinel-ungve árulni. 
t i n z a n inakbul, idegekből font hurkos kötél a' rének befo

gadására. 
t is , tus bú, szomorúság; t'izing bús, szomorú. 
Visla-ta búsulni. 
tista-ta búsítani, de szomorkodni, búsulni is. muj pofi oht'ina 

ültödet t'istalet muj a' lakadalomban lévők szomorkodnak-e"? 9, 15. 
t'istam bú, t'istema-ta elszomorodni. 
C. tistem szomorú. Kv. tus baj, aggodalom, tmt-uhv aggódni, 

szomorkodni, tustem szomorkodott, szomorú. 
t i m t i p s a fohászkodás, lehellet. V. ö. tijm'il'ita fáradni. 
t o az, lásd tot. 

9* 
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togo oda. paltamas togo mánia féle oda menni. 2, 22. — 
pa togo joc/otmalna 's oda juttában. 2, 23. — tolta attul, onnan. 

tolla sagat attul való, onnan, tolta sagat jelsik pitmal latna 
kaéalas pa kad i j'i-pognen onnan tovább juttában láta más két egy 
atyafit. 4, 21. — tolta sagat mantelna onnan tovább mentében. 9,9.. 

t o g o l szárny, toll; tohlet tollak. 
tohl'ing tollas, tohl'ing voj tollas vad, madár, tor'im Vél, madot 

jis met tohl'in voj isten lelke, a' melly jött mint madár. 3, 16. — 
anMrmatfi turum tohl'ing vojet oht'ija nézzetek az ég madaraira. 6,. 
26. — hul togol hal szárny. — togolla tollatlan. 

C. tügot toll, Kv. tóul, V. tani toll. 
togol háló. 
t o g o n - í a szakadni. 
togopta-ta, tohn'ipta-ta szakítani, tohn'ipt'ipsa szakasztás. 
tohn'ipt'il'i-ta szaggatni, tohn'ipt'il'ipsa szaggatás. 
C. tdhnem szakadt, tagaptem szakasztott. Kv. togem szétvált, 

oszlott. 
t o g o r - í a záródni, rejleni, togfipsa les, rejlés. 
togord-ta zárni. 
C tőhrem zárt. Kv. tovrtaht-uhv záródni. 
t o l m a s (or.) tolmács. 
t o n d l nyírkéreg. C. tunda, tondah. 
t o n i l d - í a csendíteni, hangoztatni. 
tos-jug szilfa. 
t o s l t a - í a sózni, solna, tosltata sóval sózni. — Kv. tuselat-uhv 

sózni (tör. tus só) 
tor torok; torop, tor'ip torkú, törhet ajak, torop punét bajusz; 

— toring torkos. 
C. tar; V. tur; tvrp tur'ing vuat torkú torkos = nagy torkú szél. 
tor daru. C. tora, tárah, V. tciri. 
t o r a s zavar, akadály; toras verta zavarni, torasla zavarta

lan, akadálytalan. 
torasta-ta akadályozni, zavarni, keverni, torast'ipsa akadály. 
torastema-ta felkeverni. 
V. toros alkalmatlanság. 
tor Í - ía rázódni, rengeni, borzadni; tor'ipsa rengés, borzadás . 

mű tor'ipsa földrengés, földindulás; tor'ita honz'ipsa 's tor'ita kaíi, 
hideglelés. 
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tor'ima-ta rendülni. 
Kv. tom-uhv rázódni. rengeni; ma tomes a' föld megindula. 

Mát. 26, 51. — torg-uhv reszkedni, torget-uhv reszkettetni. V. tori, 
tari, targ-ungve rendülni. 

tor igenes? 
tor'il igenesség, igazság, torla igenességre, igazságra; torla 

jastata igazságosan beszélleni; elmondani, lav'il'imjah torla jastaset 
izagat ulimot ol'inpela a' pásztorok igazán elmondanak mindent. 8, 33. 

torlang érthető, világos. 
toramd-ta igenesíteni, igenleni, helybenhagyni. 
V. tor, tori irány, ellen; tor'ing igenes, rendes. 
tor ím isten, tormem^ tormen, tormel istenem, -ed, -e. al huia 

n'ing tormen ne kisértsd te istenedet. 4, 7. 
tor'im lev'i isten követje, szolgája; — tor'im jena bizony isten; 

tor'im semat isten előtt. — tor'im horem lonz'ilata isten képét állító, 
szent szekrény; tor'im el'ta paltot istenfélő ; savij'ita tor'im őr-angyal. 

tormije oh isten, uram. torm'ije, levem olal ma hoéa honsman 
uram, szolgám van én nálam betegen. 8, 6. 

torming istenies; tor'imla istentelen. 
C. torem, torum, Kv. torem, V. tárom.. 
to t az, lásd to ; toda ott, oda. ula toda si vonda} hun ma n'in-

•gena jastalem légy ott addig, hogy én neked mondom. 2, 13. 
torok többesben törhet bél, tüdő. C. targat, tarnget tüdő. 
torn fű, széna; lant torn szalma, lant torning szalmás. 
torop, tor'ip (torkú), torop punét bajusz. Lásd tor torok. 
tob alig, csak; tob an majd nem. tob jastajaz'ing, i ma levem 

tungtaka jil csak mondj egy szót 's én szolgám egészségessé lesz. 
8, 8. — lu uz nem molt'ija an pat'imdta pidl^ tob luel kim julmata 
rag'il az már semmi érő nem lesz, csak ki kell azt vetni. 5, 13. 

V. tuop alig. 
tobol vas Tobolszk, Tobol város. 
t o v a r (or.) áru, a' régi magyar tavára, mai tár. 
toVl tavasz; (ovi ol'ing Ulis tavaszelő hava, marczius-aprilis. 
toveng tavaszos. 
C. taven, tauh tavasz, Kv. tujmah (nyár), V. tója, tuoja tavasz? 

Y. tvj nyár, C. tung, tong. 
tom, tömi, 1. tam, tami az, amaz. 
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tömbi azon, sit tomb'ina azon kívül, tomb'ija azzá, arra, tomb'ija 
pidta, elmúlatni, kikerülni, tomb'ija pit'ipsa elmúlás; ma tombemna 
én kívülem. 

C. torna amaz, tom-pélga, -peja túlsó, azon túl. 
t o m a n lakat, kulcs; lojta toman függő lakat. 
iomand-ta zárni, lap tomandta bezárni, 
C. tuman (riegel), V. tuman lakat. 
t ó m r a (or.) tombora, csontból való szájdörömbölő. 
t ú tó ; tú-hul kárász. 
tuung tavas. 
C. touh, teuf V. tűr tó. 
tw-ta, tű-ta hozni, vinni, ma jogotsem anta sitak volpas no 

sev'irandta kézi tuta én jöttem nem békét, hanem vágó kardot hozni. 
tuvatz veékat kajt'ipsa hozzatok igaz megtérést. 3, 8. — hun ríing 
jiren tulen tor'im hota ha a' te átdozatodat hozod isten házába. 5, 
23. — sit pada v'it'in övet pa leskam jus tulet halta sorma a' végett 
tágas ajtók és széles út visznek a' halálra. 7, 13. 

jetna pelka lu hoza ar hojadet tusa este felé ő hozzá sok em
ber hozaték. 8, 16. — luela majlipsa tusét néki ajándékot hozá-
nak ki. 2, 11. 

tűm vive, vitel; túpsa. vivés, vitel. 
tidaji-ta hozódni, vivődni, joslal olittna riingen talajin kezei

ken te vitetel. 4, 6. —• pa tidajitan riing'ilan sud kadlta jah hoza 
és vitettök a' törvény tartó bírókhoz. 10, 10. 

iusa-ta vivődni; ar tovar tusai sok áru vivődik, sok árut visz
nek ; mung tus'aju vivődünk, minket visznek. 

tutla-ta hordozni; ajkol tutlata hír hordó; tudatot fuvaros. 
C tuem vitt. Kv. tu-hv bemenni, tuj, tuv bémegyen, tutel-uhv 

gyakran bemenni, tutelt-idiv bevinni, bemártani gyakran. — V. tuj-
ngve bemenni. 

tu j tályog, fekély. 
t u j t szán. V. tujt szán, ló-szán: tujt hó, tárom tuji hó esik. 

ujtukve kis hó. 
tujm-ía fáradni, kimerülni, tujm'ipsa, tujmapsa fáradás. 
C. tujmem fáradt. 
tujmila-ta harapdálni; 1. tugom-ta harapni. 
tuknipta- to tölteni, tvknipt'ipsa töltés, lásd tekniptata, tok-

niptata. 
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t u g a íj, görbe fa. 
t u g o l más, többi. 
tugor-ía zárni, kenteni. la_p tugorta bezárni. 
fuJir'im bezárván, n'ing jubenna ovi tuJir'imna pojksenia ning 

tofim azena te utánad az ajtót bezárván könyörögj te isten atyád
nak. 6, 6. 

tuJirep retesz, toló zár. 
tuhfipsa kerítés. 
tuhr'i-ta benyomni, betenni, zárni. 
iugr'ili-ta és tuhfil'i-ta oda támasztani, betenni. 
tugordata záratni. Lásd togor-ta. 
t u g o t i a sajka, komp; tugotlana unzita ho révész. 
t u g o m - í a és tuhma-ta} tugmata barapni. 
tuhm'im harapva, tuhm'ipsa harapás. 
tulimos falánk. 
tugm'ild-ta, tujm'üa-ta, tuhm'ild-ta harapdálni. 
t u l a i l 1) szalonka, 2) evetfarkbul való nyakkötő. 
tulim-írt jutni, tul'imta potfipsaja beszéllgetésbe jutni. 
Kv. tul-uhv fordulni, futni, befogadni ? 
tu l -pul ; tul-bul bolond, vad ember; tnla-pula jum veszett 

ember. 
C. tul, tul-pul ostoba. 
tuT tegez. V. táut. 
ÍUll gyöngy ; t'in'ing tun becses gyöngy. 7, 6. — aj tun gyöngy. 
t ü n k 1) moh, tunk'ing mohos. 
tunkta-ta dugatni, dugni. 
tunksa-ta dugulni. 
2) penész ; tunk-ta penészesedni. 
C. tünk szálka, botocska, dugó ? 
í u n g igenes, tunga igenesen. 
tung'im-ta igenesedni, tung'impsa igenesedés. 
tung'imd-ta igazítani, javítani. 
tungm'il-ta igazodni. 
tungmílta-ta, tungm'űd-ta igazgatni, tungmilt'ipsa igenesítés, 
tungm'ilt'ipsa-ta egyenesedni, elkészülni. 
tung-takj tunhtak (egész erő), egészséges, ma levem tungtaka 

jil én szolgám egészségessé lesz. 8, 8. 
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t u n g a l tal tavai ? egy éves ? 
t u n g o t l , tongotl = tom-hadl az nap, tegnap. 
tus , tus 1) ügyesség, mesterség; 2. ismertető jegy. tus ho 

művész; tusa ügyesen, tusla ügyetlen, tuz'ing ügyes, mesterséges ; 
tuz'ipsa mesterség, fortély. 

t u s szomorúság, 1. t'is ; tuz'ing szomorú, tuzinga verta szo-
morítani. 

t u s szakái, tusla szakálatlan, tuz'ing szakálos. 
C tus szakái, V. tus, tuos száj, tus pun szakái. 
t u r torok, tur pukla torok-dió, Ádám csutkája, tur libi gége, 

tur-s'ij hang, tur-s'ijla rekedt; tur'ing torkos, tur'ing kevi an torkos 
kő-edény. 

túrba, turpa cső, 1. tor'ip is. 
C. túr, K. tur torok és cső. 
turah (or.) bolond. 
turema-ía hortyanni. 
tur'itla-ta hortyogni, tufitl'ipsa hortyogás. 
C. tarasem (geschnauft). 
turum, túrom menny, ég, idő. turum azi mennyei atya; tu

rum nub'it mennyország; turum hus égi csillag ; turum Jc'iz'i szivár
vány ; tev'ing turomna csendes időben. 

turmvng mennyei. 
Jegyzet. Az éjszaki osztják tehát külömbséget teszen a' tofim * 

és turum közt, amaz isten, ez menny lévén. A' Castrén nyelvében 
a' menny-nek osztják kifejezése nem fordul elő, turum csak isten. 
A' Kv. torem ég, menny, időjárás meg isten. A' V. hasonlóképen 
tárom ég, menny, időjárás, isten, nagy. 

t u r m a (or.) torony, turma-hot tömlöcz. b, 25. 
turman setét, setétség. turmanna om'ista hanne-hojet a' setét-

ségben ülő emberek. 4, 16. — turmana-ita setétedni. 
V. turep borúit, tarom turep az ég borúltA tehát tur-ungve, 

ettől: turep; továbbá turm-ungve elborulni, ettől: turmene, turmen 
elboruló, homály. Az osztják turman azonos a' vogul turmen szó
val, ezt tehát vogulos szónak kell venni, mert az osztjákos alak 
turma-ta volna, turman (turmen) helyett. 

t u t tűz. tutajuila tűzbe vettetik. 3, 10. — tofim tut vagy 
turum pal'ing tut villám; tut lev'im taga tűzégés helye; tut san zacskó 
-a' tűzi szerszámra, egyszersmind női varró szerszámra. 
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tut-muz tüz betegség, forró láz; tut'muzna hojtot tüzes beteg
ségben fekvő. 8, 14. 

tut'ing tüzes, tut'ing saras tüzes tenger, gyehenna. 
C. tűt, tuget, tüd-us' tűzi szerszámra való zacskó. Kv. taut. 

V. tol. 
t u t l a - í a hozogatni, hordani, lásd tu-ta. lu hoza tutlasa arad

tel muzingodet ő hozzá vitetek mindenféle beteg. 4, 24. — tutlatot 
fuvaros, tut tutlata libi tüzhordó edény = lámpás; tutl'ipsa szeke
rén járás. 

t u v a hozz, vigy, 1. tu-ta. riing jiren tor'ima tuva te áldozato
dat istennek vidd. 5, 24. — tuvat'i ves'kat kajtipsa hozzatok igazi 
megtérést. 

tuda ott, lásd to. 
tup , top alig; tup alloVimta bámulni, tup allol'impsa bámulás. 
tupa ló köröm, pata, tupa'íng lókörmös. 
C. tonh lóköröm. 
t u v i m us (1. tű-ta) vitetett volt. 4, 1. 
t u v e m a - í « (lásd tű-ta) vinni; ad'im jazingna tuvemata rá

galmazni. 
t u m a (or.) gondolat, tumajita = tumaja-ita gondolni. 
t'urma (or.) tömlöcz, torony. 

P. 
p a más, meg. kazalas pa kad i j'i-pognen láta más két egy 

atyafit. 4, 21. —purijat nav'irem olinpela, pa hun uidleta luel kér
dezzetek a' gyermek felől, 's ha megtaláljátok. 2, 8. — pa ajsika 
még egy kevéssé. — pa irma néha; pa-idi másképen; pa ur'ing 
más módú, nem helyes. 

pa-ot egy más. paot lu unUijilta johlal el'ta egy más ő tanít-
ványaíbul. 8, 21. — pa lamba másféle. 

pa-sagat másszerint. pasagat verta megmásítani. 5, 17. — p a 
sagatíng nem a' szerinti, nem helyes; pa-si meg-az, megint. 4, 8. 

pa-s'ir másféle, pas'ir jusna manset más úton ménének. 2, 12. 
pa sohajum (más bőrbe jutott) magánkívül, megveszett, pa 

soha ita magánkívül lenni, megveszni. 
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pahadl másnap, holnapután ? 
C. pa ismétlő számokban, mint ej pa, egyszer, hudeni pa há

romszor stb. Azután: mégis. 
paj rakás ; mű, paj göröngy ; paja rakásra, öszve, paja aludta. 

összegyűjteni, i paja együvé ; — pajna pon'a rakásba tenni. 
C. paj rakás, domb. V. pa part, fel. 
pa j Ül sík, egyenes, pánt luela pajla lezatot az ösvényt neki 

egyenessé tegyétek. 3, 3. 
pajlaldta síkká tenni,pajlalt'ipsa simítás-
pail- ía kovácsolni, forrasztani; pailta ho kovács, pa'ilta ank'il 

vas ülő, pajlipsa kovácsolás. 
p a i r t gerenda, n'ing semenna vita pa'irt an hidlen te szemed

ben való gerendát nem veszed észre. 7, 3. — sur pa'irt vagy sur'ing 
pa'irt ház tetőnek csatornája. 

C. pdgart, pogert gerenda. 
pa id- ía vetni, csépelni, cséplő ; pa'idta har szérű, lu lant sem 

pa'idta harel s'istaml ő gabona-cséplő szérűjét megtisztítja, 3, 12. 
jogos pa'idta megvetni. 
ajhol pa'idta hírt vetni, üzenni, ajkéi manem pa'itat hírt vesse

tek nekem. 2, 8. — i jaz'ing el'ta pa jaz'ing oht'ija pdidta egyik 
nyelvről a' másikra fordítani; — józa pa'idta kézre vetni, kézhez 
venni, fölfedezni; — noh pa'idta magasítani, félj ebbre tenni; tampsa 
eTta pdidta használatból kivetni; — pungla pa'idta elvetni, eltá
volítani. 

p a k i n - í a ijedni, muj el'ta n'ing pak'inseta mitül ijedtetek meg? 
8, 26. — pakn'ipsa ijedés, csüggedés. 

paknipta-ta ijeszteni; pakn'ild-ta ijesztgetni; pak'int'ij'i-ta u. a. 
C. paknem ijedt; pagaptem ijesztett; Kv. paks-ahv álmékodni, 

csudálkozni. 
p a k l i nyáj, csorda, pur'is pak'it disznó nyáj, purset pak'it 

disznók nyája. 8, 32. 
lunt pak'it lúd folt. 
pakrep földbeli lak, ink pakrep kút. 
V. pahrep, pangrep. 
pal magas, felső, pasi kul'na visa luel pal rep oht'ija megint 

az ördög által egy magas hegyre vitetek. 4, 8. — pal sip meredek 
part ; pal taga fel hely, magasság; pala verta magasítani; palat ma
gasság ; palatna magasságban, magosán; palating magasságos. 
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V. pal fel. 
pal fül, palíje fülecske. 
palla siket, pcd-s'ijla siket. 
C. pet. Kv. pal, V. pal, pel fül. 
pal-ía félni, al palát hanne-ho veltodet el'ta. a palát l'il % el 

iut'ing sarasna veltot el'ta ne féljetek az ember ölöktül, de féljetek 
a' lelket és testet a* tüzes tengerben ölötül. 10, 28. — an palta bá
tor lenni, an palta Jio bátor ember, tov'im el'ta paltot isten-félö. 

palípsa félés, an-pal'ipsa bátorság. 
palta-ta ijeszteni; paltap ijesztő dolog, patapia bátorságos, 

paltap'ing ijesztős. 
paléa-ta ijedni, pals'im ijedt; paltapsa-ta félemedni; paltapta-

ta ijeszteni. 
paltama-ta félemedni. pattamas togo manta féle oda menni. 

2, 22. 
C. pedem félve, félt, Kv. pil-ulw félni, V. pel-ypil-ungve. 
p a l á t darab; palat-kem == darabnyi. hoj pusl enm'iltata lu 

luel kus ijos sur palatkem, ki nevelheti maga magát akár egy kö-
nyöknyivel. 6, 27. 

V. pul, pol falat. 
p a l i n g felhő, több. palnget; pal'ing martfű mennydörög; 

paUng'ije felhőcske. 
paling-hur felhő-zsák, pal'ing-huring felhőzsákos. 
C. peteng felhő, 
palid-fa oldani, ptungla pal'idta eloldani, szabadítani. 
Kv. pcil-en, V. páleng szabad. 
pa ld - í a sütni, palt'ipsa, sütés. 
V. jpalt-ungve fűteni. 
p a n oldal? panna vei. mung panna tor'itn mivelünk isten. 1. 

23. — lu ankel Maria Osip panna ő anyja Mária Józseffel. 1,18.— 
panna al v'ijat vel(etek) ne vigyetek. 10, 9. 

p a n fövény, zátony, part; paneng fövenyes, partos, pártbeli; 
paneng ho parton, hegyen lakó. 

C. pan homok, hegy-csúcs; paneng homokos. 
panne menyhal, kutyahal, békafi : panne-Mr menyhalból 

való zacskó. 
V. pori-pane béka. 
p á n t nyomj ösvény, pánt luela pajla lezatat az ösvényt neki 
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egyenessé tegyétek. 3, 3. — pant huvat út hosszában; pant nebek 
útlevél. 

Kv. pat ösvény. V. pant lapos hely; pantem ma sík föld. 
pang i gombolyag, czérnacsomó. 
pang'ij'i-ta gombolyítani; pangíl-ta fonalat motolálni, pangíl'i-

ta u. a. pangilipsa gombolyítás. 
C. pöng. 
p a n g i l fonal? panyil holet fonal-kötelek; madzagok. 
V. panel, manci panel csalán, rus panel kender. 
p a n k maszlagos redőszirom, csudafa (stechapfel). 
V. pang gomba, pazeng pank légyvesztő gomba. 
p a s i megint, lásd pa alatt. 
p a z a n , pasán asztal, ir verta pazan oltár; pazan'ije asztalka; 

omista pazan ülő szék. sit lu tofim om'ista jem'ing pazana ull az az 
isten szent székül van. 5, 34. — sungit pazan nyírfahéj asztal. 

0. pesan, pesen ; Kv. pasen ; V. pdsen. 
p a s i k fém vagy fa csat a' rén hasalján, a' mellyen által az 

istráng megyén. 
pazird-ffl kinyomni, kisajtolni. 
pazad-ítf, pozadta kiadni, elkölteni. 
paslal- ía szarral megrondítani. 
C. pat' fos, pad'em fosott. 
paslald- ía paskolni. 
paslimd'ta tenyérrel paskolni, csapdosni. 
pazoh, pozoh borjú, mis pdíoh borjú (tör. buzagu). 
pasta , past'i éles, hegyes; past'ija élesen, gyorsan, pástija 

verta élesíteni; pastipsa élesítés, élesség. 
C. pesté éles ; V. pás-ungve és pást-ungve fúrni, átfúrni. 
pára (or.) pár, paraja verta párosítani; para'ing páros. 
paris, paris vitorla, parset vitorlák. 
parsing, parsing vitorlás. 
paris (tör.) haszon, nyereség; paris vita ho uzsorás, paris 

v'ipsa uzsora. 
parsing hasznos ; par'isla,parisotla haszontalan, haszon nélkül. 
paripta-fa felejteni, nomna p. elméjében felejteni. 
p á r k a (or.) bárka. 
p a r k a n (or.) selyem. 
parkad-fa rázni, hol perkatat rázzátok le. 10, 14. 
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C. pergadem tisztítva, lerázva, Kv. parht-uhv rázni, V. pdr-
gelt-ungve. 

pargad- ía fonni. 
párta , parda bal, partatogija, pardatog'ija baloldalon, ferdén. 
parpi'ng kemény, erős, kegyetlen, haragos, hom-juget elta 

etimodet si kein parkinget koporsókbul kijövök, olly erősek. 8, 28. — 
parp'inga an pard'is luela erősen eltiltá neki. 9, 30. 

pard-íct parancsolni, n'ing olínpela lu Itv'ilala pardl savijita 
n'ingen te felőled ő szolgájinak parancsolja, őrzeni téged. 4, 6. •—-
ver'is sid'i, hod'i tor'im lev'i luela pard'is tőn úgy ; mint isten szolgája 
neki parancsolta. 1, 24. —párta mungeu manta pur'is pak'ita pa
rancsolj nekünk menni a' disznó falkába. 8, 31. 

an pardta tiltani (nem parancsolni), an-pard'is vota polta 
tilta a' szélnek fúni. 8, 26. —jogos pardta megtagadni, jur muhti 
pardta kényszeríteni. 

partípsa parancsolás, an part'ipsa tiltás. 
part'il'i-ta parancsolgatni. 
C. pardem, pirdem, pirtem parancsolt. V. part kivánság, te

hetség (?) —part iit ansi, ti-kvos teji kivánsága nincs, még is eszik ; 
sem part at ansi, kosa at ndngi a' szemnek nincs kivánsága, tehet
sége, messzire nem fénylik. 

patimd-£a ? érni ? hun sol lu veel ustal, lu u% nem moli'ija an 
paümdta pidl ha a' só ő erejét elveszti, az már semmire sem fog 
érni. 5, 13. 

pad, pot ebben : jos pad tenyér. 
pada ért, végett, ulti sagat potardta pada őszinte mondás 

végett. 10, 18. 
sit pada azért, sit pada v'it'in övet tulet halta sarma mert tágas 

ajtók vezetnek a' halálra. 7, 13. 
C. peda, pede, pedan, pedait miatt, ért. 
padi fenék, pad, föld; pad'i hur'ip alsó kéreg; padi oht'ija 

om'ista a' földre leülni. 
C. pete, pede fenék, föld, úir-pede csizma talp, kur-pede láb 

talp, kéd-pede tenyér. Kv. pcite vég, patet végett, miatt. V. pdt vég. 
— Látjuk, hogy pad, pad'i vég, végett stb. egy szó. V. ö. padal is. 

padaruh réz, padaruh voh rézpénz, panna al v'ijat anta somi 
voh, anta padaruh voh veletek ne vigyetek se arany pénzt, se réz
pénzt. 10, 9. 
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padlem, pátiam homály, setét, n'ing elén izagat padlem ulta 
pridl te tested mind setét való lesz. 6, 23. — muj ma jastalem pad-
lemna, potartat nov'ina mit én szólok setétben, mondjátok világos
ságban. 10, 27. 

paüama, padlema verta homályosítani, tetette tenni; p. ita 
homályosodni, padlema jüpsa alkonyat; padlem-siki setétetske; 
padleming setétes, homályos. 

C. pétiem homályos, petlóf homályosodott, pedlidet homá
lyosodik. 

padlata homályosodni ==> turmana jita. 
padal ; padit fenék; kur'padal láb-talp, padlana talpaitokra. 

si voz el'ta kim etmanna nen kur-padlana hariim namb'ir hol párka-
tat azon városbul kimenestökben a' ti lábszáraidra ragadt port 
rázzátok le. 10, 14. —padlang fenekes, tetős. 

pad k a lelkész, pap. no mana, padka hoéa vanlt'ijis'a de menj, 
a' papnál mutasd magadat. 8, 4. 

pat'ka is. 
patéa helyett. V. ö. pad, pad'i. Tehát: padié, patsa. 
patrald-ía csapni, paskolni. 
páni hőség; Ivng pamat nyári melegek. 
pam'ing heves. 
C. pem^pém a' fürdőház gőze, pemeng hő, heves; pemdem he

vült, pemettem hevített. 
pailli-to, pamij'i-ta tanácsolni, oktatni, pam'ipsa tanács. 
pamta-ta, pamid-ta parancsolni, oktatni; pam'idta ho tanító. 
pamt'ipsa, pamdípsa rendelet, parancsolat, hoj tam aj pamt'ip-

sajet cl'ta it pasagat veri a' ki ezen kis párancsolatokbul egyet meg
másít. 5, 19.—jong tor'im pamt'ipsa tíz isteni parancsolat; jong -
nakpa pamtipsa tíz czikkü parancsolat. 

pamt'il'i-ta, pamt'il-ta oktatgatni, utasítani, pamt'ilta nebek 
utasítás. 

pe'il, pej'il fürdés, pej'il hot fürdő ház. 
péil-ta fürdeni, peiVipsa fürdés. 
pe'ilta-ta füröszteni; pe'il'ipta-ta füröszteni. 
C. peget fürdés, péget hot fürdő ház, pegdem fürdött, fürödv . 

pégettem fürösztve. 
peir-ía hibát elkövetni, pe'ii 'ipsa hiba, hibázás. 
peimti-fa; péimd-ta fázni, fagyni, fogyasztani. 
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C. pegmem fázott. 
pe l fél, oldal. 
pela felé, túl. pas'ir jusna mansel l'i irel pela más úton méné

nek ő országuk felé. 2, 12. 
nüsot pela hulim nyolczvanon felül három = 83. — ol'in-pela 

felül, végett. 
pelak, pelik 1)' fél, pelak joz fél kéz, jim pelak joz jobb kéz ; 

pua pelak józ bal kéz. 6, 3. — voh pelak fél kopeka, lal pelak fél öl. 
2) vidék, hola pelak napkelet; hadi edta pelak, naj edta pelak 

kelet, mung lu turum husel vantsu hola pelakna mi ö mennyei csil
lagát láttuk napkeleten. 2, 2. 

jim pelka jobbra, pua és párta pelfca balra, ar pelak sagat 
sok oldalról. 

pelking jeles, oldalos; hola, höleit pelk'ing nap keleti 
C. pelek fél, oldal. 
p e l a vájjon, ak'ldlet pela arizi jug eTta v'ina reh szednek-e 

vájjon tüskés farul szőlőt. 7, 16. 
pel-ía szúrni, kivágni, pel'ip szúró. 
pelp'ing szúrós, ak'idlet pela pelp'ing váriéi eTta epl'ing reget 

szednek-e vájjon szúrós pázsitról (bojtorjánrul) figéket? JF, 16. 
peldta} pelta-ta szúrni; peldta szúró, csipő pogár. 
pelt'ip fulánk, pelVip'ing, peltp'ing fulánkos, peltípsa szúrás. 
peVipta-ta beszúrni, bedugni. 
V. pdl-ungve, pel-ungve szúrni; palem, pelim szúrás, azután 

darázs, szúnyog; pel'imja Pelim folyója, pelim uos Pelim városa (a' 
darázsokról ?); pelt-ungve szúrni, szúratni; peltpi szúrás, oldalnyi-
lalás. C. pedem darázs ; petnai szúnyog. 

peld-ía váltani, cserélni, voh peldta pénzt váltani, peltipsa, 
váltás, peltipsaing változékony. 

peltiVi-ta változtatni, cserélgetni; peltilipsa változás. 
peltas-ta változni. 
Kv. pel't-uhv változtatni, másítani. 
penk fog. sem sem jukana, pa penk penk jukana szem szem

ért, és fog fogért. 5,38- — j elli penk, s'ir'i penk, lojta penk előfog, 
Imit penk fürész «= lúd fog. 

penking fogas, penkla fogatlan. 
C. penk, pank, pengeng a' minek foga van, pengeng juh ge-

rebl ye, pengas (fogas) csuka. Kv. pank, V. ponk, pong fog. 
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pender, pén$er (tör.) dob, pender senkta dobolni, pender 
senkta ho, vagy pender senktot doboló, pender sebein dobos bájoló. 

pesat (or.) pecsét; pes'ata-ta pecsételni. 
peá ezomb, pes punglet ezombok, ágyék, csipő. 
V. pes ezomb, pes lu ezomb csontja, pes naid ezomb húsa. 
pezi rén borjú. 
pereman (or. ?) sor, pereman verta váltani, változtatni. 
peremand-ta változtatni. 
C. perem múlt. 
per ina (or. ?) párna. 
perkat kev'i köszörű kő. 
perna 1) ebben: tor'im perna isteni keresztelés; perna pos 

kereszt jegy. tor'im pernaja longta keresztelödni; pernaja long'ipsa 
keresztelés ; pernaja long'iltíta keresztelni; pernaja long'ilUpsa ke
resztelés ; pernaja, long'iltata put keresztelő edény. 

2) kereszt, hoj lu perna jel an v'il a' ki ő keresztjét nem veszi 
fel. 10, 38. 

perna'ing keresztes, pevna'ing ho keresztyén, pevna'ing jah 
keresztyénség. 

pernala kereszteletlen, pogány, pernala mur kereszteletlen 
nép, pogány nép. pernala jah hotna tajta tor'im bálvány = pogá
nyok házában lévő isten. 

C. perna kereszt, pernajat pan-ta keresztelni, pernas-ta ma
gára keresztet vetni. Kv. perne kereszt, pernél punuha keresztelni. 
V. perne kereszt, pevnet-ungve, pement-ungve keresztelni, pernentem 
jevi keresztelő ének; pernttd kereszteletlen. 

p e t k a s rigó, húros madár. 
peda (or.) nyomorúság, ínség. 
pevir- ía hibázni, psvrtpsa hibázás, pevr'ipsa'ing hibázható. 
pev'ivsa-ta hibázni (sich irren). V. ö. péivta. 
pi l fél, vei, pil ho feles, társ; pilna vei, lu pilna ő vele. si ho 

si ne pilna lu samelna levek vers az az ember azon nővel az ő szivé
ben bűnt tett. 5, 28. 

lu pilna kadna manta ő tőle elválni. 1, 19. — i pilna együtt. 
pil'ing feles, társ, egyesült; pil/inga együtt, pil'inga volta ha 

lakó társ. 
pild-ta felesíteni, egyenlíteni, piUipsa egyenlítés, egyesítés* 
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piltsata, piltas-ta, pilt'iéa-ta egyesülni, csatlakozni; jega pilt-
s'ata felesülni, házas felekké lenni. 

p'ilt'iXi-ta egyesítgétni, jega p'ilt'ili-ta össze egyesítgétni. 
C. pi, pe ezekben: itpeja, itpija előfelé, előtte, itpena előtt. 

V. pel} pal fél. 
pi l t madárháló, pilt kelet a' madárháló kifeszítésére való zsi

negek. 
piá csuda, nagy tehetség. 
V. peS, pis ügyesség, embererő feletti igéző erő; farom pis1 

pubi pis jót tevő erő, kid'piti ördöngösség, rosszat tevő erő. 
píra ser. Talán a' bor, boza-nsxh megfelelője. 
pirek (or.) pástétom, lepény. 
V. pirik lepény. 
piriji-ía nyomozni, kérdezni, választani ; pirij'ipsa nyomozás. 
p'ifijila-ta kérdezgetni, nyomozgatni. L. pnr'iji-ta. 
pir is öreg, pirsa-ita öregedni. 
pirsama-ta, pirs"am-ta öregedni; pirsamípsa öregedés. 
C piris ö]*eg, ősi. 
pid-ía esni, fogni; jil pidta leesni; humb irfi pidta összeom-

lani; artna pidta adósságba esni; potripsaja, pidta beszédbeesni; 
pungla pidta elválni; untl'ipsa el'ta pidta elszokni, al esla mungeti 
huzipsaja pidta ne hagyj minket kísértetbe esni. (>, 18. — uljastaf: 
muj mung letapidlu ne mondjátok: mit fogunk mi enni. 6, 31. — 
Ivanjogotspa sim'iltata pits János eljőve és kezde prédikálni. 4, 1. 
— hop humbetna temta pitsa a' hajó a' habokban merülni kezde. 8, 
24. — s'iri antom hun l'in jega volta, pitsangen mielőtt hogysem 
ők együtt élni kezdettek (ketten). 1, 18. 

séma pidta szembe esni, születni, hun Isns séma pits midőn 
Jézus született. 2, 1. — séma pidta hadi születés napja. 

pitim esett, ma kus vei jilbina ullem, no manema pitim l'al-jah 
tajlem én valami hatalom alatt vagyok, de nekem (szót) fogadó hadi 
népem van. 8,9. — hoda jilba séma piUm judej han? hol az új szü
letett júdeai király ? 2, 2. 

pitimot u. a. seda tusa lu hoéa hoúsman ve'ila pit'imot oda vi
tetek ő hozzá egy lázzal erőtlen való. 9, 2. 

pidlaji-ta kezdetni, ningilan sudidta al pidlajita tik ne Ítéltes
setek. 7, 1. — ningilan taltilije lavidta pidlajitan tik híjába, ok nél
kül fogtok szidatni. 5, 11. — aradtina lilünga tajta pidlajitan ma 
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nemem vorna mindnyáj ok által gyülöltetni fogtok én nevem miatt. 
10, 22. 

Kv. pat-uhv esni, lenni; V. pat-ungve. 
p í t s a kölcsön, pitsaja ning el'ta vita langata ho el'ta al Jionda 

kölcsönbe te tőled venni akaró embertül ne fordulj el. 5. 42. — 
pitsaja nxata kölcsön adni • voghig pitsa pénz-kölcsön. 

pitsding kölcsönös. 
pif }a üdvöz légy. 
C. pet'a, ped'a (grussformel). Kv. pave köszöntés, csók; pace 

ölen üdvöz légy. V . pcis üdv. 
p i d a r szél, part . madet saras pidarna holip oniitset a' kik a' 

tenger szélébe hálót ültettek. 4, 18. 
V. piter szél, part. 
p í t í fekete, ning an pushn nez i ubit novija mujpa p'it'ija verta 

te nem teheted csak egy hajszálat is fejérré v a g y feketévé. 5, 36. 
V. ö. pufi fekete. 

p o j a r (or.) úr, tisztviselő; og pojar fejedelem. 
Kv . pojer úr. 
p o j k - í a kérni, pojkipsa kérés. 
pojkéa-ta imádkozni, imádkozó, nen sidi sagat pojks'at t i e' 

szerint imádkozzatok. 6, 9. — hun pojksalen, ning adel hotena 
longa midőn imádkozol, te magános házadba menj be. 6,6. — pojk-
sál luel imádja őt. 8, 5. — pojksset kértek. 8, 34. 

poks'ata hot imádkozó ház, zsinagóga, madet muslija tajlet 
pojksata hotlalna i voz haretna pojksata lolimdta a' k ik szeretnek 
imádkozó házaikban és a város téréin imádkozni állani. 6, 5. — 
pojksipsa imádkozás. 

pojksema-ta, imádkozni, ning jubenna ovi tulir'imna pojksema 
ning tor'im azena te utánad ajtót bezárván könyörögjél te mennyei 
a tyádnak. 6, 6. 

pojkamd-ta megkérlelni. 
p o g , poh fiú. pogem, pogen, pogel fiam, -ad, -ja. pohlal fijai. 

evi undrelna vil i tajl pog egy leány méhében visel és szül fiat. 
1, 23. —• sit ma senk musti pogem utt ez én nagyon kedves fiam. 
3, 17. — liahil hollal lu evi-pohlal olinpela Rachel siratja ő gyer
mekeit. 2, 18. 

poging fias. 
C. poh, pah fiú, Kv. pi'iv, V. pi. 
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p o g i l csomó, gomb, daganat; pokla rakásba, rakással, poh-
l'ije csomócska = podalíje kerlata pohl'ije forgó golyócska. 

pogol = pogil; ant'ip pogol öv gombja; jong, jeng pogol jég 
darab; pogol enm'ipsa = pogol t'ipsa a' fának kidudorodása. 

C. pöng. V. pokel darab, csomó ; jang pohlet jég darabok; — 
pahlep gomb. 

pohni-fa, pogon-ta fakadni, pukkadni, felszakadni; pohnim 
taga pukkadás helye; pohn'ipsa, pogon'ipsa pukkadás; puskán poh-
riipsa puskalövés; pohnema-ta pukkanni. 

pogor , pugor sziget, pogoma volta ho szigeti lakos. 
pohfing szigetes, szigetbeli; pohfing ho szigetbeli. 
C. pógor, paugor sziget. 
p ogatur (tör.) úr, erőszakos. 
V. pogatur ; pogatur lu táltos ló. 
pol víz-gát, geréb a' folyóban, vosta pol hal fogó geréb. 
V.pól-ungve fogni; polnepis hamar megfogó tehetség. 
pol-ía fúni, lehelni, vödet polta pitset a? szelek fúni kezdenek. 

7, 25. 
pold-ta} polta-ta, polt'i-ta megfúni, fúvatni; tor'ip poldta ajkat 

fúni, fintorítani; polfipsa fúvás, lehelés. 
polUa-ta fuvalkodni, dagadni. 
C. pu-ta, pőh-ta fúni; pumem pillanat. — Y. pu-ungvc, pul-

ungve fúni. 
polat vaczog, fekvő hely. 
p ó l i n g mennydörgés, morgás. 
poliji-ta zörögni, dörögni, hebegni, Utaka, p. magában mo

rogni; pol'ij'ipsa morgás, hebegés. 
polemi-ta megmordúlni. 
pol í s hazudság, hamis, sud al verőt pol'is jaz'ingna ne Ítélje

tek hamis beszéddel. 7, 1. —pol'is jastata rágalmazni. 
polsing hazug ; pols'ipsa rágalom, szemrehányás. 
po l s íng nyál, takony : pols'ing'ing nyálas, taknyos. 
C. palah nyál; V. palali takony, palkeug taknyos. 
po l t rothadás, redvesség, polt jug tölgyfa. 
polt'ing redves. 
pon-ía tenni, nem hojat an ponl jol'ipta jil'ip sah el'ta senki 

sem teszen foltot új ruhárul. 9, 16. —pog tajl} pa nem hiela pon-
len Isus fiút szül, s Jézus nevet add neki. 1, 21. 

10* 
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pvngla ponta eltenni, megszüntetni; og ponta imádni, panaszt 
tenni; og poiitot panaszló; ho ponta embert herélni; haref, lövet 
ponta ökröt, lovat herélni. — poriipsa tevés. 

ponsa-ta tevődni. 
C pan-ta, Kv. pun-uhv, V. pin-ungve tenni. 
pon, pun háló féle, holti pon halászó pon ; juh pon fa poné, 

ugyanaz, mi a' vogul kamha. 
p o n fing, pon eb'il eslta fingani, poni-ta fingani. 
V. ponit-ungve fingani. 
p o n szegély, kundí pon a' bekecs szegélyezése, préme. 
pons- ía ; pos-ta melegíteni, tésztát pörkölni, érni; ponzím 

érett, ponzipsa érés, pörkölés. 
V. pans-uhv, pans-ungve érni, főlni. 
ponzi - to fosztani, erőszakkal rabolni; ponzita ho rabló; jurna 

ponzita erőszakkal rabolni. 
ponzíji-ta fosztogatni. 
pong , pong'i gomba, po»g'ipsa fekély. 
C. pongot fekély. 
pos ujjatlan keztyü, jos pos u. a. 
poz'ing kesztyűs. 
C. pos kesztyű. 
pos jel, csuda, jegy, czél. pos fajta czélozni, pos jug jel-pózna, 

posna ponta bélyegezni, pos nomta pada emlékeztető jegy. ar pos 
an versu muj sok csudát nem tettünk- e? — han pos ország czimere. 

hanzipsa pos Írásjegy, betű. svd-sir el'ta nez i hanzipsa pos an 
manl a' törvénybül csak egy Írásjegy sem megyén el. 5, 18. — jos-
pos pon'ipsa aláirás. 

poz'ing jegyes, perna poz'ing koczkás. 
posta-ta jegyezni, postípsa jegyzés 
postéa-ta jelentkezni, jelenteni. 
C. pas, pos jegy, jel. Kv. pos. 
pos határ, vég. 
pozala-ta végződni, halni, halál, nav'irem Vil Jcanzimodet póza-

laset a' gyermek lelkét keresők meghaltak. 2, 20. — pa us toda 
Irot han pozalata vonda és vala ott Heródes király haláláig. 2, 15. 

pozal'im végezve, halál. Irot han pozal'im jubina Heródes ki
rály halála után. 2. 19. 

V. pas határ, kalne pas v. mas halálig. 
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p o z a d - w kiadni, kivetni, végezni. 
pozat'ipsa kiadás, kivetés; lakká pozat'ipsa szélivel-, elszórás. 

ml' vers l'i lakká pozat'ipsa jel olinpela megsajnálá ö elszórások miatt. 
9, 36. 

posni , posni ho szántó-vető, paraszt. 
pos a' háló közepén való keskeny zsák. 
V. pos, posd halászó kosár (zsák ?). 
pos fos, szar. 
poé-ta szarni, fosni, poz'ipsa fosás. 
C. patf fos. 
pos-ía ázni, nedvesedni. 
poslta-ta} post'ili-ta nedvesítgetni, posU'ipsa nedvesítés. 
post'ij'ih'a-ta, post'ijiéa-ta nedvesedni. 
posog has, többesben: pohhet. 
posh'ing hasas. 
p o s k a n puska; suk űolpi poskan serét-tok. 
posni, posni ho szántó-vető paraszt. 
posneng parasztos. 
p o z a r (tör.) vásár. 
pozijl-ía, pozi-ta folyni, csepegni; poz'ipsa folyás, csepegés. 
pozem-ta cséppé válni, pozem'ipsa cseppecske. 
pozijema-ta csepp égni. 
pos'il, posl folyó ér, kis folyó. 
V. posel folyó ága, ér. 
poz i száradt hal. 
C. pa%a száradt csuka. 
pozi-íct, ponsi-ta fosztani; jwrna pohi-ta erőszakot tenni. 
pozíh, pozoh, ebben; lonis poz'ih dér. 
pozoh (tör. buzagu) borjú, gede; amp pozoh kölyök, os pozoh 

bárány. 
por fúrú, jos-por ár, n'ir jondta por ár ; pori-ta fúrni, poritipsa 

fúrás. 
C. par, por fúrú. 
por-írt marni, rágni, pofipsa marás, por'ipsaing marós. 
pord-ta} porta-ta rágni. 
porema-ta harapni, poréand-ta megharapni. 
C. por-ta harapni, V. pur-ungve ; purn-uj farkas. 
pori-ía fordulni, por'ita-ta, porid-ta fordítani. 
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porema-ta megfordulni. 
pora (or.) idő; i pora ho egykorú, kortárs ; porala idétlen. 
pOFlS serte ? lövi pofis" ló sörénye. 
porim-ta., purimta lépni, hozzálépni, neki menni. 
porm'il'i-ta lépegetni, pormil'ipsa lépegés. 
porimd-ta lépni. 
C. porrnem, purmem megtaposott. 
porüjípsa, (por'iji-ta f) áldozás, áldozó vendégség. 
Kv. pur vendégség, lakodalom, V. puri áldozat. 
porog, poroh gyökér, szár; porog kel szánra való kötél. — 

sem poroh szem fény ? 
porga bekecs, középső bőr ruha. 
pörge t szemét, sepredék. V. pores szemét a' faragcsálás után 

pors dna szemét domb. 
porgon voget posta pénz. 
porlí pöröly. 
pordon, pvrdon méreg, orvosság, timsó. 
puti pordon gáliczkő, vosti pordon u. a. 
pordon pofip verta timsó csináló. 
pormas fegyver. 
pot (or.) pud, pot kenas egy pudnyi. 
póling pudos. 
pod-ta fázni, iskina podta hidegben fázni, podta t'ilis fagy-hó. 
pofim fagyott, pofim sem jégeső, pofipsa fázás. 
potema-ta, potím-ta hűlni, potemapsa hülés 
pot'ili-ta gémberedni, fagyoskodni; podUa-ta, podlfi-ia fagy-

lalni. 
C. pötdjem hűlt, potmem hűlt, pottem fagylalt. 
podal i gömbölyű dolog, jong podal'i jégcsap; veska podal'i 

mázsáló súly; podalije = pohl'ije golyócska. 
podlang gömbölyüs; ves-, venz-podlang homlok, o<j podlang 

a' fejnek hátulja; sas podlang nyakszirt. 
V. potali gömbölyű, setep potali czérna gombolyag, sans-lu 

p. térd kalács. 
poter, potar szó, beszéd, is potar agg beszéd, mese. potripsa 

beszéd, potripsa s'i nyelvjárás. U ar potrelna hullajit ő sok szavaik 
által hallatnak meg. 6, 7. 

potard-ta szólni, potarfipsa beszéllés, sipora eVta Isus similtata 
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i potardta pits azon időtül fogva kezde Jézus prédikálni és szólni. 
4, 17. -— madot potarl (potardl) a' ki szól. 1, 22. —pojkéatanna 
moltas jazinget al potartat imádkozástokban sok beszédet ne mond
jatok. 6, 7. 

V. poter, poater beszéd, potert-ungve, potert-uhv beszélleni. 
pom fű. harna idta pom, madot tam hadi eriimi mezőn való 

fü, a' melly ma nő. 6, 30. 
lant pom gabona fű, szalma, lant pom an hurlata tutna lab'idl 

a' szalmát el nem alvó tűzben égeti. 3, 12. 
C. pom, püm} Kv. pum} Y. pom, pum. 
poniasiba (or.) köszönet, p. jastata köszönetet mondani. 
poiTiing ebben: pom'ingna lakta okádni. 
puj 1) tö,jugpuj fa tő; 2) segg, puj-vis segglyuk. 
C. pvj ; V. puj segg; puj sünt segg nyilasa ; pujet seggpofáji. 
pUJia-iVí dagadni, pvjttpsa dagadás. V. ö. püla-ta. 
puka , pukaj madárbegy. 
puliing köldök; puhaing köldök zsineg. 
puk'ing ank'i bábasszony. 
C puklang, pukleng köldök. V. puháé köldök, puhne angu 

bábasszony. 
p u k í í tárgy, dolog; puliitot a' dolog, al m'ijat jemiyig puk'i-

totlan amba ne adjátok szent dolgaitokat az ebnek. 7, 6. 
olping puk'it festék, festő anyag, szer. 
p u k l a a' fogónak, kelepczének felállító, igazító fája. 
tur pukla torok-dió. 
puklaing az igazító fához kötött zsineg. 
V. tur puhla torok dió. 
pu 'h l ipsa sulyok-ütés. 
puhrem zivatar; puhreming zivataros. 
p i ü l t i p s a bohóczság, haszontalan beszéd. 
p u g a púp, hát. 
puga'ing púpos, hátas. 
pugo l falu, lakás; tal pugol téli szállás, puhling, pugling 

falusi, pugling ho falusi ember. 
C pogot, Kv. pavl, V. paal falu. 
pugol-ía törni; átbökni, vájni, vésni; kim pugolta kilökni; 

n-tmra pugolta porrá törni. 
pugl'ipsa, puhl'ipsa törés, bökés, sulyok-ütés. 



pugolma-ta, puhl'inia-ta bebökni, szemet kiszúrni, pugolmipsa 
átbökés. 

puhlil-ta kivésni, puhlilipsa vesés. 
pugor, pogor sziget. 
pugod-ía feesegni, képzelődni, haszotalankodni. 
puht'ipsa bobósság. 
pul falat, darab, harapás; pulije falatocska. 
C. pul, V. pul falat, harapás. 
(pul-to) dugni ? fedni ? 
pid'ip fojtás, dugó, szádló ; kevan pul'ip palaczk dugó; pulipsa 

hólyag a' bőrön. 
V. ptidep födél, sóval pulep kémény födele, dugója, 
p u l k a (or.) zsemlye, fehér czipó. 
V. pidkli. 
puln csalán; hand'i pulii csalán $ pa mű puln len, puln og'irta 

jug guzsaly, fonószék. 
C púdén, poden. 
p i l l u g a - v a s Obdorszk. hun ma pulnga-vasna usem, an líkmi-

lis manem untlata jeming vojet midőn én Obdorszkban voltam, nem 
esett nekem (módom) megismerni a' kígyókat. V. ö. Bevez. 17. 1. 

pun fan, szőr, gyapjú; nelah, nulah puh pehely, ebszőr; mm-
pun szempilla; turop punét bajusz. 

jpun'ing fanos, szőrös, punla szőretlen. 
C. pún gyapjú, vau pún pehely, pihe, pftnang szőrös, gyapjas. 

V. pun, tus-pun bajusz. 
pun, pon háló féle; pun sem háló szem. 
p u l a n g kor, mellett, vei; 8Í pulang akkor, ott. si pulang i 

madodet nebeking jah el'ta li roda jastaset akkor egy némellyek az 
Írástudók közül magokban mondának. 9, 3. — jus ohtína ulten pu
lang úton voltodkor. 5, 25. 

pulang josna maga kezével. 
i pulang (pulanga f) egyszerre. 
pungí l oldal; hot pung'il fal; pungla oldalra, félre, pungla 

mana ma el'ta félre (oldalra) menj én tőlem. 4, 10. — pojks'sct, li 
muleVta pungla manta kérték, ő földjökrül elmenni. 8,34. — pungla 
mans Halilej mu tíz oht'ina elmene a' galileai föld tájára. 2, 22. 

venz pung'il kép, arcz-oldal, orcza; j'im pelak venz pung'il jobb 
preza. 5. 39.! 
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pung'il mi mostoha atya, pung'il anki mostoha anya. 
C. pangat oldal, pungada mellé, pungatna mellett, pungadí-

vet mellől. 
puns-ía, pus-ta nyitni. 
punzas-ta nyílni; sirsna lu oht'ina turum haret punzas'set ak

kor ő felette az egek megnyilatkozának. 3, 16. 
C- pun$em nyitott. Kv. puns-uhv nyitni. V. puns-ungve. 
pus-ía fújni, fejni; nol pusta orrot fúni, puz'ipsa fúvás, fejés-
puz'ila-ta, puz'iU-ta fújdogálni. 
pusta-ta sérteni. 
pus ok; pus-ta okozni-, tehetni, ev'illeta muj, ma tárni verta 

pusltm hiszitek-e, én azt tehetem? 9, 28. — voz an pasi lank'isata 
rep oht'ina lohnan város nem tehet rejleni (rejlhet) hegyen állván. 
5, 14. — an jjuslen verta nov'ija mujpa p'it'ija nem teheted fejérré 
vagy feketévé. 5, 36. 

pust'i-ta okozni, eszközölni, pustípsa okozás. 
pusta-kem lehető. 
V. pus ép, pus ölem egészséges vagyok, Kv. pus ép, egész. 

De pas (erő, tehetség) inkább idevaló. 
p u z í n g füst, por, gőz; pusning füstös. 
pusnila-ta füstölögni, pusnilipsa füstölgés. 
puzing'i-ta füstölgetni. 
V.-pos'im füst. Lozv. pos'im u. a. 
pusmek (or.) kézi mérleg; pusmekíng súlyos. 
pusmekla-ta mérlegelni; pusmekl'ipsa mérlegelés, 
pus szer rét? ar-pus sokszor, kam'ing pus hányszor, i pus 

egyszer; tam pus most; had, kid pus kétszer, kid p-v&a két részre ; 
hul'im pus háromszor. 

puz'ing, — kad piizing, haVim pu&ing kétszeres, háromszoros 
pus-ta nyitni, 1. punsta. ova sekat, i n'ing'ilana puUet ajtón 

kopogjatok, 's nektek nyitnak. 7, 7. 
pusim nyitva, nyitás; img'il pusim száj nyitás, lu unlel pus-

mal jubina unltata pits ő szájának megnyitása után tanítani kezde. 
5, 2. — ung'ü pelka punzita szájat feltátani, ásítani. 

punz'ipsa nyitás. 
puzas sövény, kerítés, pi&as os juh-nyáj (egy kerítésbe való). 
V. posra sövény, kerítés; poses voarem, kerítést csinálok. 
puzü fark, puzila farkatlan. 
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C. puisseg (schwanzrienien), ebben puis talán = piái. 
p u s í n g gombás. 
p u ő k a (or.) hordó. 
pur-íö, porta marni, harapni ; purta voj =* tugodia voj 

'kígyó, 
pufim és p'iv'im 1) görcs lyuka; 2) a rénbőr alatti fekély. 
p u r í s disznó, purset disznók; poriim purís ártány — honti p. 

hor p. — an poriim kan. 
pufis paltit disznó nyáj. 
purset paliit disznók nyája. 8, 30, 31. 
C. púras, pűres, pores ; Kv. pures. 
puriji-to kérdezni, tafinlaman pufiját navirem ol'inpela 

szorgalmasan kérdezzetek a' gyermek után. 2, 8. — mada mudra 
jah eVta pufijis a' mellyet a' bölcsektül megkérdezett. 2, Í6. 

pur'il'i-la kérdezgetni, hus étim pora l'i eVta pufiUjis a' csillag 
íöltetszésének idejét ő tőlük kérdezgeté. 2, 7. 

pu r l a - í a repülni, purVipsa repülés. 
purVil'i-ta repdesni. 
purindla-ía ; pufintil'i-ta taposni, al julat tiriing tunen pur

set sozil'ita tagaja, kurlalna al pufindlalal ne vessétek becses gyön
gyötöket a' disznók járó helyére, lábaikkal ne tapossák el. 7, 6. 

pufintilipsa taposás. 
C. purumem taposott. V. pormem taposott hely, fészek, nohs 

pormem ma a' nyuszt fészke. 
purti-íö' , purt'id-ta rontani, elrontani. 
purt'ij'i-ta rongálni. 
Kv. porti ratuhv lerontani, td haret soho porti ratvet ezek 

mind lerontattatnak. Mát. 26, 61. — porti jovtim térim eltörött 
edény. Mr. 14, 3. 

p u t fazék, Haj put teakatlan, üst; hansta put kalamáris; 
nacirem long'iltata put keresztelő edény ; niring put katlan; sohta 
put, tor'im hot jol'idta put egyházbeli füstölő. 

C. piit, Kv. put, V. pdt fazék, katlan. 
p u t i , p'iti fekete. 

. pud, pod (or.) pud, súly. 
pu.d!ipta-/<7 kitaposni, csizmát elnyőni. 
p u p (or.) pap, pup-sir j ah papság, pupsir ho pap. 
pup jukan ho papi helyettes; ha'idta pup gyóntató. 
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pubí medve, növi pub'i fejér, jeges medve ; pub'i ong medve
fészek; pub'i voj füles bagoly, jpubeng medvés. 

V. pubij, pupi félisten, bálvány ; tehát rendkívüli. 
puvill-.'rt dagadni, felduzzadni. 
'puvazing feldagadt, hasas. 
Egy pü-ta igét teszen fel. 
C. puem fúvott, pumem perez. V. pu-ungve fúni. 
pum, pom fű; pum poj széna boglya; lant pum gabona, 

szalma; lant pum sugodta gabona nyőni, szaggatni; lant pum se-
virta aratni. 

pumeng füves. 

y. 
v a ! vaj, ah ! 
v a j lábbeli, harisnya; nuki vaj bőr harisnya, vaj jóul láb

szár kötő, harisnya kötő; vaj kus meleg lábbeli; vaj kus jondta ho 
csizmadia. 

C. vaj harisnya-, csizma-szár, vajeng a' minek szára van, va-
i en; ke%e nyeles kés. V. vaj, voaj szőrös csizma és harisnya; sag'im' 
vaj I73töttt, szőtt harisnya. 

v a l a m vagyon, birtok. 
C. vadlem volt. 
Van rövid, közel, van kutna rövid közben, gyakran, van 

kutla (rövid közetlen) folyvást; vanot közel való ; van-sik közeiké ; 
vanasna közel, nál; vanilta közelről; vana röviden, vana verta 
rövidíteni, van'ing közeles. 

vanam-ta közeledni, si vanamas turum nub'it ime elközeledett 
a' mennyország. 3, 2. 

vanamim közeledő, közeledett, haj n'ing'üana nonv ,% hondta 
vanamim lik el'ta ki adott nektek tanácsot futni a' k dő harag 
elől? 3, 7. 

vanamd-ta közelíteni; vanamt'ipsa közelítés. 
C van} vana közel hozzá, vanen, vanna .öen, vanetta 

közelről. 
vangim-íöt ütközni, kev'i oht'ija ning l a al vangimlen 
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kőhöz te lábaddal ne érjél. 4, 6. — Kv. vonh-uhv, V. vuong-ungve 
ülni. 

vanlta-^a, vanltz-ta vezetni, lom sematl (?) eVta vanltata lovat 
szemök elől elvezetni. 

vanlt'ipsa vezetés. 
Kv. vanteml-uhv vezetni; V. vant-ungve, vanht-ungve vinni, 

vezetni. — Úgy látszik, a' vanlta és vant-l között csak hangátvetés 
a' külömbség. 

vank-ta mászni, vánszorogni; vank'ipsa mászás. 
vankil'i-ta, vank'ila-ta mászkálni. 
V. vang-angve, vanhn-ungve mászni, vánszorogni. 
v a n k a r horog, kapocs. 
vangir-ta görbülni, vankrep görbült; horog; kur ruta vankrep 

szénvonó. 
vankivd-ta, vankirta-ta görbíteni, vank'irt'iji-ta görbítgetni, 

vantört'ij'üot görbítgető. 
vank'irsa-ta görbedni. 
vankr'ila-ta görbülni, vankr'űipsa görbülés. 
V. vanhrep horog, kér v. vas horog; vangr'it-ungve kapcsolni 
vankilta-íVí, vanktlti-ta akasztani. 
vank'im-ta beakadni, megakadni. 
vank'ilma-ta elakadni, vank'ilniipsa elakadás. 
vank'ilmapsa-ta akadni. 
vank'ilm'ijis'a-ta botlani. 
vanzep vágó, vájó? 
vanzil'ipsa kivágás. 
v a n z i pázsit, pelp'ing vanzi bojtorján. 7, Ki. — epl'ing vanzi 

szagos fü. 
V. vanzi pázsit. 
vand-ía látni, nézni; vandta ho felügyelő, vandat'i harna 

ulta loget ohi'ija nézzetek a; mezőn való liliomokra. 6, ^8. — mnng 
lu turitm husel vantsu hola pelakna mi ő mennyei csillagát láttuk 
napkeleten. 2, 2. — n'ingilan U at vandlet titeket ők hogy lássanak. 
6, 1. — lí at vantlet nen jim veret ők hogy lássák ti jó tetteteket 
5, 16. — muj ning vandlen miért nézesz te ? 7, 3. 

vandtot látó, néző. 
vanman (vantman) látva, ning turum azen, haniot vandtot, sem 

vanman ningena mai te mennyei atyád, a' titkot látó, szemlátomást 
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adja meg neked. 6, 4. — si oht'ija an vantman arra nem nézve, 
mind a' mellett; vant'ipsa látás. 

vancllaji-ta láttatni, hanne hojetna l'id at vandlajit emberek 
által ők hogy láttassanak. 6, 5. 

vanlt'ij'is'a-ta (vandl'ijisa-ta) mutatkozni, mana, pad'ka hoza 
vanlt'ijisa menj, a' papnál mutasd meg magad. 8, 4. 

C. vanem (gesicht), V. uont-ungve, vanhmgve látni. 
v a s keskeny, szűk, vékony; vaéa verta szűkíteni, vékonyí

tani, hódi vas övet pa jermat jus millyen szűk ajtók és keskeny út. 
7, 14. — vas hu juh vékony, hosszú fa, vessző (spiessruthe). 

C. vaf keskeny, V. vát rövid. 
vaska-to csapni. 
v a z i kacsa; egy kacsa faj, vazi punúnga versata (?) támasz

kodni. 
C. vasa, váseh kacsa. V. vas rucza. 
v a r geréb-gát a' halfogásra. 
C. var (stromwehre beim lachsfang). V. arpi. 
v a r a s galy, vessző; varas lobas vesszős kunyhó. 
v a r a s szőr. pa mu lövi horaz'ip voj varas idegen föld ló alakú 

állat szőre (teve-szőr), 3, 4. — varsang szőrös. 
C. vaves lószőr. 
v e i erő, hatalom; veem, veen, veel erőm stb. riing hoza ull hí

rűm nuh'it i vei te nálad van az ország és hatalom. 6, 13. — vei 
jelbina ullem hatalom alatt vagyok. 8 ; 9. — hun sói lu veel ustal 
ha a' só az erejét elveszti. 5,13. — hojat ve'ina vita valaki alatt lenni; 
vei numhi erőn túli, vt'i numbija sefimlem nagyon csudálkozom. 

ve'ing erős, hatalmas; numhi ve'ing mindenható, lu kor'ijipsajel 
senk ve'ing us ö esése nagyon erős volt. 7, 27. 

ve'ila erőtelen. ve'ila jumodet. 4, 24. 
veimta tehetni, erős lenni, véimpsa hatalom. 
ve'impta4a kényszeríteni. 
veamd-ta meggyőzni. 
véila4ta gyengülni, ve'ila verta gyengíteni, ve'ila pa'idta u. a. 

Ve'ilam-ta gyengülni, ve'ilampsa gyengülés. 
véilamt'ijisa-ta gyengülni. 
C. veg, vok erő, vegeng, vokeng erős ; Kv. va, vagen; V. vau, 

vaj, voj, vauing, vojing. 
v e k (or.) ebben: vek keza örökké, élethosszáig. 
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v e k s a tuskó, fahasáb. 
vél-ta ölni, fogni, vadászni, kitas valta ho nav'iremet külde 

ölni a' figyermekeket. 2, 10. — al vela, hoj hanne-ho vett, sit suda 
pidl ne ölj, a' k i embert öl, az Ítéletbe esik. 5, 21 . — vel'ipsa ölés, 
vadászás, éul vel'ipsa verekedés. 

velpas fegyver, fogó, csapda, vadászat, jos velpas kézi fegy
ver ; velpasla fegyvertelen. 

velan-ta verekedni, velantot verekedő. 
velpasla-ta halászni, foglalatoskodni, hul velpaslata halászni; 

velpaslapsa halászás. 

veltasla-ta öldösni, fogdosni, l'i hul veltaslata jah uset ők hal 
fogdosok voltak. 4, 18. — ma n'ing'ilan vériem hanne-hojet veltaslata 
jahna én t i teket teszlek embereket fogdosókká. 4, 19. 

C. védem fogott. Kv. al-ahv, V. al-ungve ölni, fogni. 

v e l i m velő, vel'imla velőtlen. 
C. védem ; V. valem. 
vel 's i (?) minap, nem régen. 
v e n i k (or.) fürdős vessző-csomó (venyige?). 
V e n g vő, veng-ho vőlegény, hun l'i el'ta vis'al veng-ho ha tőlük 

elvétetik a' vőlegény. 9 ; 15. 
C. veng, vong; Kv. vaps, V, vuaps, vudps. 
v e n z , ves arcz, venz pung'il orcza. jim pelak venz pung'il jobb 

orcza. 5, 39. 
v é n t feleség. 
vents'a-ta, ventsat'iji-ta házasodni, hoj kadna man'im ne pilna 

ventsat'ijil a' ki elvált nővel házasodik. 5, 32. L. vensad-ta. 

vensad-ta esketni, házasí tani ; vensat'ipsa esketés. 
vens'at'ili-fa nősülni, vensat'il'ipsa. 
vens'atla nőtelen, hitves nélkül. 
Kv . vant, Lv . voant feleség. 

v e s k a t igaz, becsületes, j obb (kéz), ves'katajis igazzá lett. 
2, 17. 

veskatem, veskaten, veskatel igazságom stb. hun nen veskaten 
nebek'ing jah veskat nwmbija an pidl ha a' t i igazságtok az Írástu
dók igazságánál feljebb nem lesz. 5, 20. 

veskatot igaz, veskat'ing igazságás, veákaUpsa igazságosság. 
veskatla igaztalan, jert ki dl veskatodet i veskatla jahet oht'ija 
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esőt küld igazakra és nem igazakra. 5, 45. — ves'katla várta becs-
teleníteni, gyalázni. 

V. veskal-ungve jóvá lenni; tdu VuV ols, an ti veskals ö rossz 
volt, most jóvá lett; veskat becsületes. 

ver tett, dolog, veskat ver igaz dolog, igazság, menem'in mosl 
tarmadta izagat ulta veskat, ver nekünk (kettőnknek) kell teljesí
teni minden igazságot. 3, 15. 

jim ver jó tett, alamizsna. Iwr'ijat nenjim véren verta hojet se-
mat őrizkedjetek ti alamizsnátokat tenni az emberek szemében. 6, 
1. — han ver koronái, országos dolog, mur ver köz ügy; vera pa-
'idta vádolni, vera jridta bűnösnek tartani. 

verna igazán, valóban. 
verla tétlen, nem bűnös ; verla volta foglalatosság nélkül lenni, 

verla vol'ipsa reáérkezés, heverés. 
ver-ta tenni, sud al verat Ítéletet ne tegyetek. 7, 1. — Osip 

verís sid'i József tőn így. 1, 24. — ma riing'ilan vériem hanne-hojet 
veltaslata jahna én titeket teszlek ember fogdosókká. 4,1 9. — hoda 
anta riink voj\ anta sami volla at veri a' hol se a' nyü, se a' rozsda 
semmivé nem tesz. 6, 20. 

veraji-ta tétetni, hoda n'ink vojna volla verla a' hol a' nyü 
(moly) által semmivé tétetik. 6, 19. 

ver'im csináltatott, csinálás; vermem, vermen, vermel csinálá-
som stb. hoj kadna manl lu imel panna anta pa ho panna krek ver
mel saj'it a' ki elválik a' maga feleségétül nem más okbul, hanem 
más férfival való bűntevése okábul. 5, 32. 

versa-ta tevődni, válni, hun n'ing tor'im pog, jasta, tam kevet 
nana at vers'alet ha te isten fiija, mondd, e' kövek kenyérré hogy 
váljanak. 4, 3. — nom'ipsa el'ta versata emlékezetből kimúlni. 

C. ver tett, ver-ta tenni. ~Kr. var-iihv tenni; V. voar-ungve, 
vármel munka, valóság. 

veres gyalog fényű. 
verid-ta tűrni, tűrő; ver'idtot a' tűrő. l'il sogondta moza ve-

r'idtot sit vndlisal az élete végéig tűrő, az üdvezül. 10. 22. 
ver'itipsa tűrés. 
V. verit-ungve tűrni, bírni valamivel, dm at vcritem nem bí

rok (vele); verm-ungve u. a. ti kap nong at vermaue e' hajó fel 
nem bíratik, fel nem birják tartani; veritaht-ungve igyekezdni, 
vergődni. 
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verind-ííx valakit utánozva gúnyolni. 
v e r s t a (or.) verszt. 5, 41. 
vert l veres, vertiot a' veres, vertiot'ije vereske. 
C. verde veres. 
v e t öt, vetnnt ötöd-ik. 
vetjang 50. 
C vet öt, vedat öt-öt, ötével,* veimét 5-dik. 
v e d r a (or.) veder, Tagadta ink fajta vedra. mosó víz tai'tó 

veder. 
vedrding vedres. 
v i n o v a t (or) bűn, vinovata verta vádolni, bűnössé tenni; 

vinovatla ártatlan. 
VÍ-ta (v'i'i-ta) üvölteni, kiáltani, vipsa (v'i'ipsa) kiáltás. 
vivema-ta magát elkiáltani, 
V. ö. u-ta kiáltani. 
C vigem kiáltva, kiáltott. 
VÍ-ta, venni, vinni, evi undrelna v'il egy leány méhében visel. 

1, 23. — mija, ma riing semen el'ta lünk kim v'ilem hadd, én te sze
medbal a' szálkát kiveszem. 7, 4. — lu imel visle ő nejét vette. 1, 
24. — ara vita elvenni (sokra venni ?), inkna v. kiönteni, jurna v. 
erővel elvenni, rabolni, jurna vita ho rabló; noh v. feltenni, védel
mezni ; pitsaja v. kölcsön venni. — vipsa vét, vétel, jurna vipsa 
rablás. 

visa-ta vevődni. sar jogodlet hadiét, hun Ti el'ta v'isal veng~hr> 
de jönnek napok, mikor ö tőlük elvétetik a' vőlegény. 9, 15. 

r'isaj'ita tartatni, mentetni. 
noh visaji-ta fentartatni. evi! n'ing ev'ilpsajenna noh v'isajin 

leányom ! te hited által (fel) megmentetel. 9, 22. 
C. vjem vett. Kv. vi-hv venni, vinni. V. vi-ngve. 
vijansa-ía szándékozni, valamibe fogni. 
Vlju süvöltő kacsa (anas Pénelopé). 
Vll rén-szarvas. C. veta, veda rén. 
Vina (or.) bor, égett bor; v'irt'i v'ina veres égett bor, likvór 
V1S lyuk, nyilas, v'is karraot kinza adnia jis a lyuk a' régi-, 

nél rosszabb lesz. 9,16. — isni v'is ablak, lonhta v. bemenet, torok. 
mxűú'i manta v. átmenet. — v'iz'ing lyukas. 

C. ves, V. iis lyuk. 
v'is bőrpattogzás, himlő; vis-kar szemölcs, rüh. 
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vízing pattanásos, v'iz'ing hiú himlő, v'iz'ing h'iri ponta himlőt 
oltani. 

v'isVi hólyag, himlő ; v'ist'ipsa kelevény. 
C. ves-Jcar rüh; de véstem lyukat csinálva. 
Talán egy a' v'is lyuk és v'is pattogzás. 
Viza, viéa üdvöz légy. 
víziül a rossz utak ideje, sár? 
C. vitlah sár. V. voslah sár, vit'ing voslahn jdlil'im vizes sár

ban járván. 
vixii&rta gyújtani, alágyújtani. 
v'iz'ila-ta gyúlni, vízílipsa gyúlás. 
v'izWjí-ta, gyújtogatni. 
Vir vér. ad'im v'ir mariipsana kadhos jang tal sugasim imi 

rossz vér-menésben tizenkét évig szenvedett asszony. 9, 20. 
v'ir eslta vért ereszteni, v'ir l'ildta vért fertőztetni, v'ir l'ilttpsa 

vér fertözet; sigi sar'im v'ir aludt vér; tor'im vír-ink úr-vacsora; 
tor'im v'ir-ink jas'ta úr-vacsorával élni. 

v'ir'ing, v'ireng véres. 
C ver, V. vur vér. 
v i r k i a' hal kövérségéből való étel. 
Vlt tágasság, szélesség. 
vit'ing tágas, v'iUnga verta tágasítani. 
v'itla} v'itl'i szűk. 
vitat tágasság, * vitat egy tágasság, négyszög; v'itaUng mesz-

szire terjedő. 
Vlt í ja-ía akarni. 
vits'a-ta szándékozni, v'its'ipsa szándék. 
v'itsila-ta magát elhatározni, v'its'ilas s'itaman lu pilna kadna 

manta szándékozék titkon ő tőle elválni. 1, 19. 
VOJ vaj, zsír. jem'ing voj szent zsír, kenő. 2, 11. 
und'ir lihi voj bél zsír, jug voj fa olaj, pvris voj disznó zsír, 

mis voj faggyú, mis voj as'veza gyertya, hon libi voj bél zsír, sor'im 
voj sűrű, aludt zsír. — vojang zsíros. 

C. voj, Kv. voj, V. voj, vuoj, vuaj. 
VOJ vad, állat, vot voj szarka, pa mu lov'i horaz'ip voj idegen 

országbeli ló féle állat = teve. 
aj voj légy, ink voj hód, und'ir voj bélgiliszta, unt voj vad 

(erdei) állat, kalang pord'i (porta) voj farkas (rén maró vad), ka-
NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK, XI. 1 X 
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pitst'/ng voj hernyó, jémimg voj kígyó, ler voj földi giliszta, lopsah 
voj csimasz, poloska, saras voj czethal, senkta voj harkály, sulzi voj 
szalonka, tohlíng voj madár, tugodta voj kígyó, p'ir'im, pur'im voj 
darázs, pók, purta voj kígyó, mav'i verfa. voj méh, mú har voj 
egér? un mú har voj vakondok, vanzi, vagy vánM ulta voj szöcske, 
muzina voj béka. 

.voj-hol (hul) állat, vad-hal; vojdiol'ing állati. 
C. vdje, vajak vad, állat, jeni v. medve, jink v. hód, ene v. 

jávor-szarvas, pidah v. légy, rep v. parti fecske. — V. uj, vjd-kul, 
(voj-hol) állat. 

VOJm-ía elaludni, vojm'ipsa elalvás. 
vojmfa-ta altatni. 
vojlta-ta, vojltí-fa aludni, vojlt'ij'ipsa alvás. 
C. ádem aludt. V. ö. ol'im, tdem álom, idmij'i-fa aludni stb. 
VOjdta-fa kitudakozni, kikémleni. V. ö. v-ta? ujd-fa, tudni. 
v o h pénz, fém, i voh egy kopeka; sel voh ezüst; nov'i voh is 

az; sel voh verta ho ezüst műves; somi voh arany; padaruh voh réz. 
voh pelak félpénz. aa edlen tolta si vonda, hun an maién h'izim 

voh-pelak nem mégy ki onnan, míg nem adott meg az utolsó (ma
radék) félpénzt. 5, 26.—panna al v'ijat anfa sorni voh, anta sel 
voh, anta padáruk voh (vele) magatokkal ne vigyetek se arany 
pénzt, se ezüst pénzt, se réz pénzt. 10, 9. 

vog'ing pénzes. 
C. vdh pénz. V. vogi ezüst. 
VOh-M híni kérni, hoj ningen vohla pidl i versfa a' ki téged 

híni fog egy versztre. 5,41. — lu pogel vog'il lu hoéarían ö fija kér 
tőle kenyeret. 7, 9. — vogaf: i mijiéal ning'ilana híjjatok és adatik 
nektek. 7, 7. — Jegipet mu el'ta ma vogsem pogem maote.m Egyip
tom földjébül híttam én fiamat. 2, 15. 

vog'im híván. hanija mvd/ra, jah vog'imna titkon a' bölcseket 
híván. 2, 7. 

vohtot tx hívó. nen turum azen mai izagat ulta, jim lu hoza 
vohtodela ti mennyei atyátok ád minden való jót ő tőle kérőknek. 
7, 11. 

vohteni, -en, -el, kérésem stb. nen tor'im azen uél, mujs'ir nnza 
tajleta nen, lu hoéa vohfcn jelbi ti mennyei atyjátok tudja, miféle 
bajatok van, a' ti ö tőle kéréstök előtt. 6, 8. 

vogema-ta híni. Viel vogemas őket híva. 4, 23, 
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vogand-ta kérdezni, vogant'ij'i-ta sokat unszolólag kérni, kér
dezni. 

vog'il'i-ta hívogatni, csalogatni. 
C. vágem} vűgem hitt, kért; Kv. vov-uhv híni, nevezni, kérni; 

V. vou-ngve híni. 
VOgol-fa, vohla-ta leszállani; vohl'il leszáll; lu rep eTta vohlas 

ő a' hegyrül leszálla. 8, 1. — vohVipsa leszállás. 
vohl'il'ij'i-ta lassan leszállani, tor'im lil vohl'il'ijis Isus oht'ija 

isten lelke szállá Jézusra. 3, 16. 
vogold-ta leszállítani. 
V. vajl-ungve, Kv. vojl-uhv leszállani. 
v o h s a r róka. vohsaret ong tajlet a' rókáknak gödrök van. 

8, 20. — hom'ing vohsar piros róka, pufi vohsar fekete róka. 
C. vohsar, Kv. ohser, V. ohser róka. 
v o l alj, alap, hely; vol oht'ija om'idta alapítani (aljra ültetni); 

vol moza aljig, aljáig, vol verta alapítani; rohnimt'im volet rom
iadékok. 

vola helyett, volang alapos, helyes, méltó, volanga verta meg
határozni. — htd'is, Archdaj hana vll judej vosna, lu azel vola hallá, 
Archelaus királyul van Júdea városban (országban) ő atyja he
lyett. 2, 22. 

vol-la, voll'i alaptalan, helytelen; volla manta enyészni, soraja 
turum, i mu volla manl elébb ég és föld elenyészik, elmúlik. 5, 18, 
volla verta elpusztítani, volla versata elpusztulni. 

volla az időre vonatkozván, soha-t jelent, mint: volla al ríulta, 
anta turumna, anta muna soha ne esküdjél, se az égre, se a' földre. 
5, 34. 

VOl-ta lenni, élni, lakni, s'iri antom hun l'in jega volta pitsan-
gen előbb hogysem ők együtt élni kezdettek (ketten). 1, 18. — 
hanne-ho i nan lev'iman al voll &T. ember egyedül kenyeret evén 
nem él. 4, 4. — ojanget, madet Htaka vollet boldogok, a' kik béké
sen élnek. 5, 9. 

volta ho lakos, volta taga lakó hely. 
vol'ipsa élet, tungtak vol'ipsa egészség. 
volpas élet; jim volpas jó élet, boldogság, üdvösség. 
jeming volpas szent élet. hódi vas övet, madet tulet jeming vol 

paéa mi szűk ajtók, mellyek visznek a' szent életre. 7, 14. 
t i * 
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sitak volpas békés élet, békesség, tam hota Utak volpas lidlv 
e' háznak békességet kívánunk. 10, 12. 

C. vd-ta, vad-ta lenni, élni. Kv. ol-uhv lenni, lakni. V. ol-ungve. 
volij i-to vigasztalódni, an lidl volijita, hun l'i öntőmet nem 

akar vigasztalódni, hogy azok nincsenek. 2, 1.8. 
v o l a (or.) akarat, szabadság; vol'ana szabadon; an volana 

ulía nem szabad lenni. 
vol'ala szabadtalan. 
vo lam, valam dolog. L. volta lenni. 
VOll-ta fényleni, vol'iji-ta u. a. reásütni. 
vol'ij'ipsa fénylés, sütés; vol'ij'imot fényes. 
V. vol'oli villogás, vol'gi fénylik, sav. vol'gi a' csillag fénylik, 

savht vol'get a' csillagok fénylenek. 
voll-ía, ebben : jogos voMta visszatartani. 
vol'ij'i-ta szűnni, engedni. 
vol ih simaság ? volhing, vol'k'ing sírna. 
volh-ta faragni, vágni. 
voTIcimt'i-ta simítani. 
volta-fa. volfi-ta gyalulni, simítani. 
volt'ip gyalu, vakaró kés. 
volsam gyalúforgács. 
C. vattem gyalult, faragott. V. volt-ungve gyalulni, voltep 

gyalu; vololit-} vologt-, voloht-ungve gyalulni. 
vonh-fa vágni, hol vonhia elvágni. 
vong'iVi-ta vagdalni. 
vongema-ta meg- belevágni. 
vonhtl'i forgács, vonhtl'i paj forgácsrakás. 
V. vuong-ungve kalapácsolni, vuongop, vuonkop kalapács. Kv. 
vonh-uhv ütni, csapni. 
voríga rézsút, csapinósság, vongaja? vongatopje rézsúton, 

csapinósan. 
v o n s e m hul hering. 
v o n z a . a verta megfosztani, elvenni, vonéala vcr'ipsa vesz

tés, fosztás. 
vonéala-ita veszni, vonzala jüpsa veszés. 
vorís t'ilis június. 

t 
VOllda -ig. Avram el'ta Tavid vonda Ábrahámtul Dávidig. 

1, 17, 
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C. uncia -ig. 
VOS = vos város, vos-ho kereskedő, voé-hoj'ing kereskedői. 
VOZl füst. 
voz'ij'i-ta füstölni. 
voz'ij'ipta-ta füstölni. 
voz'id-ia, vos'id-ta füstölni, húst füstölni. 
tutna voz'idta füstölni. 
voz'ilta-ta füstölögtetni. 
VOSkrem epe, savanyúság, voskremtng savanyú. 
voskrem'ipsa savanyúság. Lásd: vosrem. 
VOsla-ía iszapban piszkoskodni. 
voélah iszap, voslag'ing iszapos. 
V. vóslah sár, voslahing ma sáros hely, föld. 
VOSrem epe, vosreming keserű, savanyú. 
vosrema-ta keserűvé válni. 
vosremla-ta keserű, savanyú lenni. 
vosremd-ta keseríteni, keserűvé tenni. 
Kv. vocerem, V. vosrem, osrem epe. 
vos t i zöld, sárga, posek libi vostet tojás sárgája. 
vostisik zöldes, sárgás. 
C. vasta zöld. 
VOS, vas város, vozet városok. Tsus séma pits Vipleem vosna 

Jézus született Bethlenem városban. 2, 1. — Vavihn voza Babilon 
városba. 1,11. — nem molt'ina aja an ullen Judej oijing vozet kinza 
semmiképen legkisebb nem vagy a' júdeai fővárosok között. 2, 6. 
— Irot kan nom'isna Villás i izagal ulta Jerumlini vostel mur lu 
panna Heródes király elméjében megindula 's egész Jeruzsálem 
városának népe ő vele (együtt). 2, 3. — aj vos kis város, falu, vo-
zije városka. 

C. vac} vos erősség, város; Kv. us, V. uos} uos város. 
VOS-̂ a veszni, halni, vos'ipsa veszés. 
vosta-ta veszteni, vost'ipsa vesztés. 
V. uos-ungve veszi, halni, uost-ungve veszteni, ölni. 
VOzad-fa, vozatt-ta hajtani, üldözni, nen ojanget} hun riingí-

lan vóiadta pidlajitan ti boldogok, hogy benneteket üldözni fognak. 
ő, 11. — n'ing nemenna halét hanne-hojet dia an vozitsu muj te ne
vedben az ördögöket az emberekbül nem hajtottuk-e k i? 7, 22. — 

voüatipsa kihajtás. 
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vozataj'i-ta üldöztetni, ojanget sidet, madet vózatlajit veskat 
ver vorna boldogok azok, a' kik üldöztetnek az igazságért. 5, 10. 

vozatsa-ta üldöződni. izid'i vózatéajit jelli jastada jemvng iket 
így üldöztetnek a'jövendölő szent öregek. 5, 12. 

vozat'ili-ta hajtogatni. 
VOZ-ía hálóval halászni; vozta var geréb, halászó gát. 
vozim háló; munhlep a' voz'im lemerítésére való pózna. 
V. uosem vész. — Jegyzet. A' halászat fő életmód lévén az 

ugoroknál, annak eszközei is számosak. A' Vogul teremtés-mon
dában négyféle háló említtetik: pos, poas halászó kosár, nősem, tá
lig és kámka ; azonkívül van az osztjákoknál és kondai voguloknál 
hódap, hol'ip, hulp, kulp is. Ez azonos a' magyar Aa/o-val, mint azo
nos az uosem, voz'im a' magyar vész-szel, mellyet Kresznericz »sa-
gena« szóval magyaráz; nevezik vészháló-n&k is. 

VOr, ur vonal. 
VOr ér; vorna ért, végett, si vorna azért, mttj vorna miért ? 

9, 4. — tami izagat ed'is sit vorna az mind lett a' végett. 1, 22, — 
veskat ver vorna az igazságért. 5, 10. 

vorem, voren, vorel érettem stb. Vi vorelna turum nubit ull ö 
érettök (övék) van a' mennyország. 5^ 10. 

voronka (or.) töltsér. 
VOl'inga varjú. C. varngaj, urngi. 
VOrd-ta támasztani; ulti vordta eleibe tenni, kadna vordta 

ketté ; szét feszíteni, vort'ipsa támasztás. 
vortil'i-ta támogatni. 
vortsa-ta támadni, vödet polta pitset, i si hota vortaéset a' 

szelek fúni kezdenek 's a' házra támadának. 7, 27. — vorts'ipsa 
makacsság. 

Kv. vortp-uhv ütközni. 
VOt szél, vodel szelek, sirsna kílmalna an pard'is vota polta 

akkor felkelvén, eltilta a' szélnek fúni. 8, 26. — vödet pa saras 
Ivei hulíndht a' szelek és a' tenger őt hallgatják (szavát fogadják). 
8, 27. — lórim vot nagy szél, vot-voj szarka, vot'ing szeles. 

votas szélvész, senkap saras ohtina ellas senk ziu votas hírte -
len a' tengeren támada igen nagy szélvész. 8, 24. 

votaz'mg szélvészes. 
votlta-ta szelelni. 
C vöt, vát, Kv. vot, V. vuat. 
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vod-írt száradni, hervadni. 
vod'ing szürke, vod'inga-'ita szürkülni, őszülni. 
VOtka (or.) pálinka. 
Vili bátya, néne (idősbik testvér). 
vul , vulet czölöp a' sátor felállítására. 
vul-to, ulta lenni. 
VXLÜ-ta, vs'-ta gyúlni. 
vnz'ila-ta gyúladozni, vazilvpsa gyúladás. 
V18 dolog, loveng vus ménes. 
VUI*, vor eszköz; hand'i var csalány. 
VUr vér, varia vernéikül. 
C. ver. 
v u r t haszon, vart ho fő bálvány, vart pofip neki való áldozat. 

vurting hasznos. L. jurt. 

M. 
T&B. én, mm fogtÁirm i ^ ^ ^ ^ k j ^ n ^ k * , «w> üa$ft&& daloltam. 

ma müvem én népem. 2, 6. 
maot enyém. Jegipet ma el'ta ma vogsem pogefn maotem Egyip-

tombul én híttam fiamat. 2, 15. 
mancm engem, hun lidlen, maneni s'istama vcra ha akarod, en

gem tisztává tészesz. 8, 2. 
manema és maneni nekem, manema mosl riing d'ta pernaja 

longta nekem kell te tőled megkeresztelődnöm. 3, 14. — ajkol ma-
nem pa'ítat hírt nekem küldjetek. 2, 8. 

C. ma én, Kv. am} V. dm. 
ma-f'í adni. l'i riingilan suda mata pidlet azok benneteket 

ítéletbe fognak adni. 10, 17. — sít izagat malem ningen ezt mind 
adom nektek. 4, 9. — hun an malen h'izim voh pelak míg nem adod 
meg a' maradok fél pénzt. 5, 26. — ríing turum azen sem v<inman 
n'ingena mai te mennyei atyád szemlátomást adja meg néked. <">, 4. 
— tofim mas hanne-hojeta simis' vei isten adott az embernek illyen 
hatalmat. 9, 8. —jel mata eladni; hozait mata férjhez adni. 

niasaji-ta adatni, nur'ing hojenna ningen sud-hnja al masaji 
haragos embered által te a' bírónak ne adassál. 5, 25, 
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majlípsa, mojl'ipsa ajándék, luela majUpsa tusét neki ajándé
kot adának, hozának elő. 2, 11. 

majlzpta-ta, mojl'ipta-ta ajándékozni. L. moj. 
Kv. majen adj. majep-uhv ajándékozni. V. ö. mi-ta} 0. mej-ta. 
m a j , mav'i méz, maj reh mézes bogyó, málna. 
C. mag, Kv. mag, V. mau. 
maird-to ; miírd-ta igyekezni; molti maírdta valamin igye

kezni. 
mairt'il-ta gyakran igyekezai. 
V. maert-ungve venni igyekezni. 
m a g a d l , azaz ma-hadl tegnap, másnap. 
m a i mély, malat mélység, mély hely, mal'ing mélyes. 
C. met: Kv. mü} V. mii, 
malyi-ff ' tapogatni, tapasztalni; mal'ij'ipsa tapogatás. 
malema-ta egyszer tapni. 
mals'a-ta magát megtapogatni. 
V. malej-ungve megtapogatni; ponk'á malejista a' fejét meg

tapogatta. 
JUSLU-ta menni, manta pitsel menni kezdenek. 2, 9. — ma 

manlem luela og porrta én megyek neki fejet hajtani. 2,8. — sí hus 
mans Vi jelbina a' csillag mene ő eló'ttök. 2, 9. — mariipsa menés. 

C. men-ta, Kv. men-uhv, V. min-ungve. 
manas t í r (or.) monostor. 
manz i - t e tépni, szakítani, manzaji-ta tépetni, szaggattatni. 

pa jogos1 ktrlatelna riingílan ara al manzilajita 's visszafordúltok-
ban tik meg ne szaggattassatok. 7, 6. 

mangema-^' elszunyadni. 
mang'üla-ta, mang'itl'i-ta szundokálni, mang'iű'ipsa szundokálás. 
mangm'isla-la szudokálni. 
C. mongnid-ta, mongnidáji-ta szunyadni. 
mangliitla-'' begöngyölni, mangriülípsa begöngyölés. 
C. mungol$em} munhlaht'im csomózott; Kv. manit-uho; V. 

maú-ungve, moü-ungve} mun-ungve göngyölni; manit-, monit- munit-
ungve göngyölíteni. 

m á z a k ököl, masking öklös, mask'ing senkant'ipsa öklös ve
rekedés. 

C. me$ek ököl. ^ 
master (or.) mester. 
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V. máster, mdster-ne mesterné. 
m á r a idö; i marana egy húzómban, egyszerre. 
Kv. mar, maré idő. 
mar-£« merülni. 
mard-ta mártani, meríteni, merülni, noh mardta felmerülni. 
martila-ta merítgetni. 
C. meredem mártott, merített. Kv. amert-ahv. V. amer-ungve, 

nmert-ungve mártani, meríteni. 

marem szükesse'g, unalom, marema unalmasan. 
marsim aggodalom, unalom. 
V. mdi'-ungve szorulni, szűkülni, mdrm szorulat, maremáuem 

unatkozom. 
mariji-to mennydörögni, pal'ing martfii mennydörög, paln-

get mafij'ilet u. a. mafij'ipsa mennydörgés. 
C. merid-ta. faj meridet mennydörög. 
mariik szárny, váll, mafik-lű vállcsont. 
C. merek szárny, mérkeng szárnyas, Kv. mareh, V. már eh, 

ruarh szárny. 
m a t mi, melly. 
mada melly, ki, kus ni'tda akárki, mada evi el'ta t'i'is Isus a' 

melly leány tul született Jézus. 1, 16. -- mad-tajis, rövidítve: madta 
mintha (mi lett); i madta ho egy valamelly ember. 

madot a' ki, a' mi. Jena at vll tor'im el'ta jast'imof, madot pofari 
igazzá hogy legyen az isten által mondatott, a' melly szól. 1,22. — 
lu sít, madot ol'inpela jastas ő az, a' ki felől szólott. 3, 3. — rangelta 
edl lav'ilta ho, madot savijil tőled jő ki a' pásztor, a' ki meg
ment. 2, 6. 

C. met mi, melly, Kv. mat, V. mat, mater (milly). 
matliji-/rt tapogatni, matl'ij'ipsa tapogatás. 
V. ö. mangemata, mang'itlata. 
mavi , maj méz. — lu lev'ipazel ns har voj mav'i ő étele vala 

mezei állatnak méze. 3, 4. 
meí l melly, sor, azaz egymásmelleit valóság; ruéű, targasa 

egymásután. 
méil-lü mellycsont, méil lob'is előkötő: méilap mellyü, yal mei~ 

lap nagy mellyü. 
me'iVing mellyes, sorbeli. 
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C meget, V. majl, majl lü mellycsont, majl társ melly irányá
ban, ellenben. 

m e í d l rózsahal (meerbarbe, rothbarbe). 
C. megdeng (Cyprinus Dobula). 
m e l n i c a (or.) malom, melnica tajta ho molnár. 
nten mi ketten, sid'i mcnem'in mosl tarmadta izagat ulta ves'kat 

ver úgy kell nekünk (kettőnknek) betölteni minden igazságot, 3 ; lö. 
C. min, Kv. min, V. men mi ketten. 
menim-iírtj menema-ta szakadni, menyülni, szakítani, menma 

luel i pungla n'ing elta juhna szakítsd (ki) őt 's azután te tőled vesd 
el. 5, 29. — meriipsa szakadás, menyülés. 

men'imd-ta, menimta-ta szakasztani, noh meriitidata felsza
kasztani. 

menmand-ta, mennüld-ta szakasztani. 
men'imsa-ta szakadni, jü'ijj joiipta meriimsal sah elta az új folt 

leszakad a' ruhárul. í), 16. 
Kv. manit'ulív szakítani, V. mdnit- mánt-ungve. 
Mienk, meng ördög, erdei szellem; meng-voj bőr egér, 
V. meng, mehu erdei isten. 
menla-í« ; menlí-ta hajlani, jil menl'ita lehajlani, menl'ipsa 

hajlás, merd'ipsa'ing hajlandó. 
rmni-ia, menta-ta meghajtani, görbíteni. 
G. mendem, menedem hajlott. 
men, meny meny. men unfpel-imi panna ordta a' menyeta'' 

napájátul elválasztani. 10, 34. 
C. meri, Kv. man} V. mdú. 
m.BSÍÚ.-ta dagasztani, tésztát gagasztani. 
mesta (or.) hely. 
mesajd-íft (or.) vegyíteni. 
m e z a (or.) mezsgye, meza verta kimérni, kimezsgyélni. 
m6zimü.-ta adni, mezimt'ipsa adás, 
mezimt'ili-ta adogatni. 
m e r a (or.) mérték, merairig mértékes. 
mera'id-ia, merid-ta mérni, mer'it'ipsa mérés. 
m e t mint. lu unltas l'iel met vei tajtot ő tanítá őket, mint ha

talmat bíró. 7, 29. — sí ma ning'ilan Mdlnn met özet jevret huta 
íme én benneteket küldlek mint juhokat farkasok közzé. 10, 10. — 
metjeming voj mint szent vad, kígyó. u. o. — al ulat kasla hurhet 
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met rogop-ves'pa Jah ne legyetek Örömtelen arezuak, mint a' hamis-
képü nép. 6, 16. 

C. metta mint. 
med-ta fáradni, szenvedni. 
metipsa szenvedés, sal' vers l'i met'ipsajel pa lakká fozat'ipsajel 

oVinpela megkönyörüle ő szenvedésükön és széllyel való szóráso
kon. 9, 36. 

mefil'ita fáradozni. 
C. metem fáradt. 
meü-ta érinteni, csatlódni. lövi volla met'is a' lóhoz csatlódott. 
medsa-ta nyújtózni, nyújtani, jel medsata előre, kinyújtani. 

Isus josjel medyimna lu hoéa hanímtas Jézus a' kezet kinyújtván ő 
hozzá érinte. 8, 3. 

muht'i medsata által értetni, tűzni. 
med^'ipsa tűbe tűzés. 
mij ad. n'ing el'fa vohia hója mija te tőled kérőnek adj. 5,42. 

— al mijat jem'ing pnk'itotlan ámha ne adjátok szent dolgotokat 
az ebnek. 7, 6. — n'ing milostina sid'i mijila te alamizsnádat így 
add. 6, 3. 

mijipsa adomány, hun nen hosleta jim mijipsa nen nav'irem-
lana, mata ha ti tudtok jó adományt ti gyermekeiteknek adni. 7,11. 

mijla-ta adogatni. 
mijisata adatni, vágat i mijisal n'ing'ilana kérjetek 's adatik 

nektek. 1, 7. — sit izagat mijisal ez mind megadatik. 6, 33. 
C. mej-ta, Kv. mi-hv, V. mi-ngve adni. V. ö. ma-ta. 
m i i süveg, huliing mii bőrsüveg; jeming ho mii papi. püspöki 

süveg. 
C. mii. 
m i l o s t i i í a (or.) alamizsna, n'ing milostina sid'i rnilija a' te 

alamizsnádat úgy add. 6, 3. — n'ing milostinajen at ull hanija te 
alamizsnád hogy legyen titokban. 6, 4. — milostina uv'itot koldus. 

m i s tehén, aj mis borjú. 
C. mis, kár-mis ökör, mis sahse vaj. V. mis tehén. 
mis-voj héja. 
m i z kincs. Még is ojs jeming vah is. 
mird-ítf, miirdta, ma'irdta igyekezni, mirtipsa igyekezés. 
m i t bér, fizetés; mida mata bérbe adni, volta mit lakó bér, 

mit voget bérpénz. 
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midala-ta, mital-ta bérleni, bérbe adni, midalt-tci bérbe ado
gatni. 

mitas'-ta bérleni, szegődni, mitazim ho béres, mitazipsa bérlés. 
mitasal-ta bérbe menni, szegődni. 
mitansa-ta bérbe, kölcsönbe adni. 
C. mit bér, midadem bérlett, ?nidasem szegődött. V.met, metel-

ungve bérbe fogadni, metelaht-ungve bérbe szegődni. 
moj vendégség; moj jah vendégek, moj pori vendégség, la

kadalom, moj pori oht'ina ültödet lustáiét muj a' lakadalomban lé
vők szomorkodnak-e ? 9, 15. — moj-jah edta ho vendégfogadó, 
vendégszerető. 

moj'ing lakadalmas, moj'ing ho lakadalmas ember. 
mojla-ta vendégül lenni, mojlatot vendég. 
mojlema-ta egyszer vendégül lenni. 
mojlíl'i-ta gyakran vendégül lenni. 
mojl'ipta-ta vendégnek ajándékot adni; kad'is (?) mojliptata 

viszont-ajándék. 
C. moj lakadalom. Kv. muj lakadalom, és vendég. V. midi, mid'. 
m o j d e k szappan, hindi mojdek fekete-szürke osztják szappan. 
C mojteg, majtek, V. mojtek} majtuh; maj/uh sdn szappanra 

való iskátulja. 
mok, muk gond. 
mokla gondatlan. 
laohll juh hársfa. 
inogadl tegnap, mogadlot tegnapi. L. magadt. 
V. molel tegnap, mol múlt. 
lX10gld-f« kifogni, leszerszámozni, mogifipsa kifogás. 
mogima-ta egyszer kifogni. L. •mug'idta. 
m o l a 1) vagy. muj hona ull, jastata muj mola jastata 

mi könnyebb: mondani-e vagy mondani. 9,5. — rahta ne pa 
ho ne mola e> i panna al jarfija szerelmes nővel és férjes nővel vagy 
lánnyal ne paráználkodjál. 5, 27. — neí i hanzipsa pos mola i sur-
fipsa an manl csak egy írásjegy vagy egy pont sem múlik el. 5,18. 

2) mi, miért; mola vorna miért, izid'i nen hidsda, niola jast'im 
us jis jaha így hallottátok, miért volt mondva a' régieknek. 5, 33. 
— mola vertet nen unltata hojen lel pa jansl miért a ti tanítótok 
eszik és iszik. 9, 11. — mola vorna mung pa orkas'ta jah arpus us 
verlu miért tartunk mi és a' fariuzéusok sokszor böjtöt ? 9, 14. 
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mola pa muj pa vagy vagy. 
mola-lamba miféle. 
m o l t a s sok; moldas bőség, moldazavlta bőven lenni,moltasa 

felette (sok), muj moHas verleta mi sokat (többet) tesztek? 5, 47. 
— pojksatanna moltas jazínget ál potartat imádkozástokban sok 
beszédet ne mondjatok. 6, 7. 

moUi valami. 
i molt'i egy valami; molfi-kem valami. 
nem-molt'i semmi, si ontom riingilana nemmolM justam nen 

turum azen el'ta an jil mert külömben nektek semmi jutalom nem 
le3z a' mennyei atyátoktól. 6, 1. 

nemmolt'i antom hanafimof semmi sincs elrejtve. 10, 2(5. — 
nemmolt'ina aja an ullen semminél kisebb nem vagy. 2, (3. 

jang moltas lab'it 17. 
lobit jang moltas liul'im 73. 
moltasa ulta bőségesen lenni, moltasa volta túl élni, molfasa 

samta túlságig savanyodni. 
molsa-ta (moltsa-taf) kizárni. 
mons mese monda. 
mons'-ta mesélni, mondani; monsipsa mesélés. 
C. mont', mant' mese, mond'-em mesélt. V. majt monda, majt-

ungve mondani, majtl-ungve mesélni. 
mondai bátyú, csomó; pergő. 
monail-ta göngyölni, csomózni. mondM'ipsa csomó, kötés. 
mond'ilta-ta göngyölíteni, mond'ilt'ipsa göngyőlítés. 
'mont'ilt'ij'i-ta takargatni, montílt'ij'ipsa takargatás. 
C mungol csomó. V. ö. mangn'itlata. 
TttlOB-ta kelleni; tetszeni, kellő, naií mung mosta lev'ipaseu mija 

mungeu tam hadi ohttja kenyerünket, kellő ételünket add nekünk 
ma. 6, 11. — Jioda mosl séma pidta Hristosa hol kell születni a' 
Krisztusnak? 2, 4. — si s'osna torim el'ta misal riing'ilana, muj mosl 
jastata azon órában istentül adatik nektek, mit kell szólni. JO, 19. 
— hod'i mosl a' hogy tetszik; mosta horasna illő módon; mostpsa 
kellőség. 

most'i szerető, kedves, mostya tajta szeretni. 
mosta-ta szeretni, csókolni; most'ipsa csók. 
moslta-ta szeretgélni, csókolgatni; moslt'ipsa csókolgatás. 
C. mosem kedves, csókolt, szeretett; most kell. V. mosti ösz-
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szeér. összeülik, p. o. ti kit sau akvea at mostei, akvet mot. kurip, 
akvet mot kurip e' két bőr össze (egybe) nem illik, egyik más féle, 
másik más féle. 

m o á vég, -ig, moza míg. mtij moza l'i pilna veng ho a' míg ő 
velők a' vőlegény. 9, 15. 

Kv. mos . . . ig. V. mos. 
1X103, ebben : mosla ár tat lan, mosna lehetségesen. 
mozing lehető, mozing . . . nes talán, mozing pa há mégis. 
mozid-ta tehetni. 
MlOSta-to vélni ; ismerni, jelpi mostata sej teni; mostata ho 

jósló, sid'i liel mostallan l'i t'i'iltvpsalal sagat így őket ismeritek ő 
gyümölcseikrül. 7, 20. 

most'ipsa vélemény, jóslás. 
most'ip'ing észrevehető. 
most'ipsala megfoghatatlan. 
mostipta-fa megvallani, elismerni, ma•lotmanem most'iptal i ma 

Ivei most'iptalem a' k i engem megvall, én is őt megvallom. 10, 32. 
mostij'i-ta észrevenni, most'ij'ipsa észrevét. 
most'il'i-ta megkülömböztetni, most'il'ipsa külömböztetés. 
mostand-ta, vélni, gyanítani, mostant'ipsa gyanítás. 
V. most-ungve észrevenni, mostl-ungve u. a. 's emlékeztetni. 
2I10Z; muz betegség, fájdalom. 
mozmild-ta', muzmüd-ta csonkítani. 
V. mos, mos betegség, mosing7 mosing beteges. 
moral-ta ázni. 
moralta-ta, morald-ta nedvesíteni, áztatni. 
moralt'ij'i-ta nedvesítgetni. 
m o r i - í a törni, jang il mor'il a' j é g törik. 
mofim törött, ráncz ; morm'ing ránczos. 
mofid-ta törni ; mort'ipsa törés, lútna, mort'ipsa muz csontok 

törésének betegsége, köszvény. 
morema-ta megtörni (megtörik). 
C. mdram, mórom ráncz. 
m o r o h - f a bedugni. 
m o r t mérték, i mórt egyenlő, i mórt pelkap egyenlő oldalú; 

i mort tal-lungep egy éves, i mort talp u. a. mort numb'i mérték 
feletti; mort'ing mértékes, an morting nem egyenlő ; morila mérték
telen, nem illő. 
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mortala-ta mérni, muj mortna mortalaleta} izimis mortna nin-
g'ilana mortrdafa pidlet a' mi mértékkel mértek, azon mértékkel 
nektek fognak mérni. 7, 2. — mortal'ipsa mérés, mortatipsala. mér
hetetlen. 

C. mardadem mért. Kv. mort-uhv mérni, mortes mérték. V. 
mars mérték, mort-ungve mérni. 

mot ? más ? mot varrna, imént, röviddel azelőtt. 
mota'id-ta,, motald-ta vesztegetni, pazarolni. 
m ú fold, ország, honda Jegipet mua fuss Egyiptom földjére. 

2, 13. — izagat ulta mutel vó&et i Vi tazlal luela zazilal a' földjének 
minden városát és ő kincseiket mutatja neki. 4,8. — Vipleem vosna 
i izagat ulta lu mulatna Bethlenem városban 's minden ő földjei
ben. 2, 16. 

múp, müpa földi, i müpa ho egy országbeli, földi, pa mvp ho 
idegen. 

C. meg, meh föld, morda-meg, morti meh az ország, a' hová a' 
kacsák ősszel költöznek. — Kv. ma V. ma- mórt md az ország, 
melly felé a' madarak.költöznek. 

XHIlj 1) mi. muj ull: mung panna tofim a' mi: mi velünk 
isten. 1, 23. — muj sudna sudítleta a' mi ítélettel itéltök. 7, 2. — 
muj miért? muj-lcem mennyi, muj-kem, muj lamba, millyen, muj voj 
miféle, muj-sir miféle, muj-pa mi más, vagy. an jogotsem sud-sir 
mujpa jell'i jastata jem'ing jah nebket' pasagat virta én nem jöttem 
a' törvényt vagy a' próféták könyveit mássá tenni. 5, 17. — muj 
iceming hány ? si-kem mennyi . . . annyi. 

muj 2) a' mondatok végén kérdő, mungn'ing nemenna jelit ver 
a,n jastasa muj? . . . an vózatsu muj? pos an versu muj? mi a' te 
nevedben nem jövendöltünk-é? nem hajtottuk-e ki ? . . . jelet nem 
csináltunk-é ? 7, 22. 

muk, mok baj, munka, szükség, holejt, hadi lu nom'isata pidl 
lu lu muklal ol'inpela'; tarmai hadlungd'ikéza lu lu muklal a' hónapi 
nap ő fog gondolni a' maga bajárul; elég a' napra a' maga baja. 
6, 34. 

muküs, muksild-ta tördelni, szét gyúrni. 
raukir púp; mukreng púpos. 
mukirla-la görbedni, homda muk'irlata arczul leesni. 
C. műker púp, mukreng púpos. 
muhsun eperlán-szemling (hal). 
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C. mohsang, muhseng muksun. 
muht l által, mellette el. nez nemhojat sijns muhfi manta an 

cslaset csak egyet is azon úton által menni nem hagytak. 8, 28. 
i-muhti egyfolytában. 
C. mohta, mogda, mugda által. 
mug'id-ta kifogni, noh mug'idta kifogni. L. mog'idta. 
m u g o l máj. C. műgot. 
mngolta körül, mugoltog'i körül. Isus ar mur lu mugoltog'ija 

kaéalamna Jézus sok népet maga körül látván. 8, 18. . 
mugoltog'ing kerek. 
mugold-ta környékezni, kerekíteni, os'na mugoldta kerítéssel 

keríteni, mugolt'ipsa kerítés. 
mulA-ta reáesküdni, kérve kényszeríteni, elátkozni; mult'ipsa 

reáesküvés, átkozás. 
multéa-ta átkozódni. — V. ö. áuldta. 
m u n g mi. mung panna torím mi velünk isten. 1,23. — mung 

azieu mi atyánk. 6, 9. — mung ho belföldi, mink embere, magunk 
embere. 

mungeu nekünk, mija mungeu adj nekünk. 6, 11. 
m u n g o t e u köröskörül. Lásd mugol. 
mung-íffl törülni; zsurolni, ves mungta ultahti arcz törlő ruha ; 

mungipsa törlés, törülés, zsurolás. 
mung'ila-ta, mung'il'i-ta törülgetni. 
mungasa-ta, mungaé-ta, mungíéa-ta zsurlódni, törlődni, törül

közni. 
C. mungdem, mongasem törült, zsurolt. 
mung'il csimbók, kötés; muhiing csomós. 
C. mungol csomó, mungol$em csomózott. 
m u s tehén, 1. mis. 
m u s t i szeretett, kedves; szeretet, sit ma senk must'i pogem vll 

az én nagyon kedves fiam. 3, 17. 
musttja tajta kedvesnek tartani, szeretni, n'ing is'irpa hojen 

must/íja t'ija te magadféle emberedet szeresd. 5, 43. — madet mvs-
i'ija tajlet pojks'ata hotlalna lolimdta a' kik szeretnek imádkozó há
zaikban állani. 6, 5. 

musta-ta, mosta-ta kedves, jó ; kellő lenni, hun si hot mustrd 
ha e' ház jó. 10, 13. 
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must'im illő, kellő ; must'imsik jócska, j ó ; mustímsikot a' jó. hoj 
seda musttmsikot ull ki ott a' jó. 10, 11. 

musmili-ta, mosmíU-ta hasznos, érő lenni. V. ö. mosta. 
m u s betegség, muzet betegségek, lu izi kurimna sistami/ijis 

muz el'ta ő azon pillanatben megtisztult betegségétül. 8. 3, — izagat 
vita muzet minden betegség. 4, 23. 

muzing beteg; muzing ho beteg ember. 
muzingot a' beteg, aradtel muéingodet ars'ir muzetna minden 

betegek sokféle betegségben. 4, 24. 
tut-mus forró láz. t'ilis-mus hóid-kórság. 4, 24. 
musm'il-ta csonkulni, beteggé válni. 
mucid-to (or.) kínozni, kényszeríteni, mucit'ijpsa, kínozás. 
mvct'im ho kínszenvedő, mártir. 
Kv. muct-ahv kínozni. 
muz betegség, 1. mus. 
muzi száraz földi tó. 
muzing tavas, muzing hul kárász. — C mugi kárász. 
m u z i hangya; muzi paj hangyaboly. 
mur, m'ir (or.) nép. lu lu mur el sav'ijü ö a' maga népét meg

szabadítja. 1,21. mur kazi (adim k.) ragadós betegség; mur paj 
néprakás. 

űm mur hazai nép, lal'mur hadi nép, hod'ing mur házi nép; 
mur ulman, mur lovatna nyilván. 

mur'ing községhez, néphez tartozó. 
murid-ta, mor'id-ta törni, lent törni. 
mursild-ta üveget törni, morzsolni. 
murema-ta eltörni, muremapsa törés. 
muroh hegyi málna (schellbeere), mnroh t'ilis augutus hó. 
murhing málnás. 
C. múrah, mórok (moltebeere). 
mudra (or.) okos, derék, bölcs, bölcseség. tor'im mudra isten 

bölcsesége. 4, 19. 
mudra jah bölcsek. 2, 1. 
mudraing bölcs, okos. mudrainga vlat met jeming voj okosak 

legyetek mint a' kígyó. 10, 16. — mudrala ügyetlen, ostoba. 
művi' folyó hajlatja. 
muveng öblös, kígyós. 
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