Vogul szójegyzék.
i.
i és, is | und, auch (or.) T. 324.
i 1) éj | nacht AL. 2) éjszak | nord, i-poql éjszak felől | von
norden; i-vuot éjszaki szél j nordwind KL. III.353. — íjin, i poql
khürém khqtél éjestöl három nap a. a. három éj, három nap | drei
náchte u. tagé KL. III.355.
iátélt a réten | auf der wiese K. III. 131.
isi év | jahr; cin-ti ielt az idén | heuer, mol-ti i. tavaly J voriges jahr, mot-ielt a jövő évben | künftiges jahr K. 380. — idő |
zeit K. 1.166.
iyt hátul, utóbb, mögött | hinter, spáter — Igék. iyt-joyti
utolér | einholen P. 14.
ikém nincs | es ist nicht — plur. ikéminét T. 322.
ild, Hal előre | vorwárts P. 13. il'ánü távolabbra | weiter KL.
III.349. uj iltd-yoqltdn a medve elé KL. 5. ilnén khqtél harmad
nap | a m d r i t t e n t a g KL. 17. — Igék. il- P. KL. T ; — ilé P.
(jelentését 1. el-, jel-).
il 1) alul | untén III.374. — 2) zsenge | zárt III.269.
ilél-ilél imitt amott, messzire egymástól | hie u. da, weit von
einander KL. III.345. — v. ö. ild.
iléli von | ziehen III.433. ilyati (fr.) u. o. iléli hord | tragen,.
einführen — pom ilélém oqrémt'é szénahordás idején | zur zeit des
heu-einfuhrs KL. 16. ilélayti, ilélayténti ; ilélaytélti hurczolkodik;
hurczolkodni kezd | ausziehen, sich schleppen NyK. 22: 49. ilkhatir
khqnkhé-ilkhatné me (két folyó közti) vontató út K. 377. üti húz,
vonszol | ziehen AL. 79. ilátali hord P. 27.
ilém idő(-járás) | wetter KL. 16. — 1. elém
ili-pal előrész | vordertheil ; T. 307. — v. ö. ild.
ili jár | gehen T. 320. — iléli halad | schreiten AJj. 77. ilánti
utazik | reisen T. 326. ilkeli (fr.) járogat T. 319. 1. jáli.
iliyni mennydörgés | donner T. 330.
ilki mennydörög | es donnert T. 330.
ilkil' el, tovább | fórt, weiter T. 306. — v. ö. ild.
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ilmés, ihnis szerfölött nagyon | überaus (tik. élesen v. ö. B.
elmi) T. 319.
üt (adi.) gyors | schnell B. 346. Hiti' hirtelen | plötzlich u. o.
ímét-lunt, imét-vas cseles lúdbáb, cseles réczebáb III.497.
in miért, mi okból | warum FT. 324.
in most | jetzt T. 318. — in-pél, -aé még most; in-ti, in-cin
éppen most u. o.
in még | noch 11.103. már j schon L34. csak most | nur
jetzt 1.20. — inét még nem | noch nicht. — in yafiélasét, in éapilasét a leánykérést tárgyalták, nagyban rendezkedtek | sie habén
die brautbewerbung besprochen, habén grosse vorbereitungen gemacht 11.95.
inár nyereg | sattel 1.45.11.316.
(jel-) iugili elsötétül | sich verdunkeln AL. 61. jel-ingels
P. 15. — 1. jinki.
inV csipkerózsa | heckerose III. 18.
ink sógorasszony | schwágerin K. 11.225.
inkém titkos | geheim; Inkémén titokban | heimlich K. 383.
inki szolgáló | dienerin K. — v. ö. énkaj.
inét csak most | nur jetzt P. 20. án i. hát most P. III.523.
int kér orsókarika | spindelring 1.101.
intam vagy | oder T. 324. éntám AT.
intáp öv j gürtel T. 309.
intápti övez | gürten T. 309. intéptá/ti övezi magát AL. 64.
intér terebélyes | geráumig 11.381.
inti kezd | anfangen P. III.521. fog | wird P. 25. lesz | werden, ön intá enyém legyen | dass soll mein sein KL. III.351. —
khum ints tau mi lett vele | was ist mit ihm geworden P. 25. (pass.)
khatuy intans szakítódni kezdett | es fing an zu reissen P. 2 5 ; nulmél itwésem megsebesültem | ich wurde verwundet u. o. — intili
kezd KL. 30. intenti fejlődik, lesz | sich entwickeln KL. 6. — L.jemt.
ipsá sötét | finster II. 127.
ira örökké, mindig | immer FK. — 1. errq.
is most | jetzt 11.277.
is kor | zeitraum — án-íé isté ebben a korban | in diesem
zeitraum (epoche); pes is-törémt hajdan, a régi korban | in altén
zeiten KL. 17. — isin torém régi idő | alté zeit. P. 20. — v. ö. jis.
is-yqr árnyék | schatten 1.5.
is kicsi j klein — ié-khar kisded | kleines kind AL. 60. iskárkwé id. AL. 61. tayt-jü is-kárkwdi khaitelán hasítsd a tűzifát
apróra | das brennholz klein schneiden P. 10. ié-vuj madárka |
vögelein P. 17. iéké khum fiú P. III.525. — 1. vis, wiié.
is ész | verstand T. 159. — l.jes.
ié húg | jüngere schwester K. 11.238.
(il-) isámi megszégyenít I beschámen T. 307.
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isáp helyett, gyanánt | statt T. 322. (tat. esáb).
iéém meleg | heiss P. 15,
isérmá szégyenérzet | schamgefühl P. 325.
iékhöl'i kisebbik | der kleinere P. III.525. — v. ö. is.
isili 1) melegedik | sich wármen 1,152. iéeli id. P. 15. iétáyti
id. AL. 79. 2) melenget | wármen 1.40. — issélti 1) melegít III.372.
iétili id. KL. 20. 2) forral | sieden 11.358.
isi száll (a madár) | sich niederlassen 11.295. — isilali 11.244.
isrééli 111.91. isépi III.456. Jsépi {i 1.) KL. III.487. isápi KL.
III.349. id.
ísirme fagy | frost T. 160.
iéláti (tat.) dolgozik | arbeiten T. 325.
ismit' leves | suppe KL. 14. (a. a. iéém üt' «meleg víz»).
isnás ablak | fenster 1.1. 11.21.
tét faszeg | holznagel III.291.
it, it' (igék.) vele | mit T. 315. — 1. jit, jet.
it-noys szökő nyuszt | hüpfender zobel, it-lein szökő evet |
hüpfendes eichhorn 11.345.
^'éjszaka | nacht KL. III.201. est | abend K. 380. %(á este
—abends KL. 17. Ui éjjel | nachts, it'-yatél éjjel nappal B. 342.
este K. 380. it-séri esthajnal | abendroth 11.322. ár it minden éjjel
| jede nacht T. 167. itu, itun, ítutin este AT. 317. iülátel estén
ként | jeden abend K. 380.
itel 1. jitél.
itími beéjjeledik | es wird nacht 11.102.
itmáx (tat), kenyér | brot T. 167.
itmén jól szökdelő- hely | sprung-platz III.425. — v. ö.
it-noys.
J.
ja no | min I. 11.59.
ja apa | vater FK. 1.170. — l.já'i.
ja folyó | fluss — jé K. 377. ja P. 15. KL. 3.
jayatá nos, ó | nun, oh 1.73. halljátok-e | hört ihr 1.137. —
jayatá sár nos tehát | alsó 11.250.
jayté mer | schöpfen T. 309. — 1. iöyti.
jákér vasmacska | anker 11.137.
jal . . . 1.

jól...

jam . . . 1. jqm . . .
janés külön | besonders 1.161.
jani játék | spiel KL. IIL203. AL. 55. — jani id. P. 8. joni'
id. B. III.206. mb.jánu id. T. 155.
janitli magasztal | preisen 362. — v. ö. jánV.
jánk jég | eis 11.321. ;'. yulay hófehér holló | schneeweisser
rabé í.l. — jánkin jeges 1.80. jánkém fagyos 1.93. jeges III.211.—
joank K. KL. P.
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jdnkélmá láp | sumpf 1.90. III. 121.
jánkén diakon III.375.
janni játszik | spielen P. 28. — v. ö. jonyi.
jansés saját, külön | eigen, abgesondert 1.75. — v. ö. janés.
jdntaw íj-ideg | bogen-sehne III.452. — jánteuw 1.96.
III.204.
japák selyem | seide 1.96. — japék KL. III.203.
jar hely | ort KL. IH.491. járté, jarné helyett, gyanánt | statt,
anstatt KL. 15. jarné módjára | so wie KL. III.491. — jar mint |
wie B. 351. j a r id. 11.67. (a br.) jarén gyanánt 11.85. (a br.) jarpél,
jar-mantik, jar-mont mintha, úgy tetszik | als ob, es scheint so B.
351. jaréntakét éppen mintha 11.177. jártakét id. K. 11.164. —
v. ö.jor.
jara gyalu | hobel AL. 57. — v. ö.jor.
(il-) járaté lekapar | abkratzen. T. 159.
jdrém inBég | noth 1.7. 11.262.
jarén, jaréntakét l.jar.
jarili felejt | vergessen AL. 61. — v. ö.joruli.
jarin büszke | stolz AL. III.493. — v. ö. jör erő.
jarmak selyem | seide 11.397. jarmék III.427.
jarméli rászorul | bedürfen 366.
(jel-) jármi lesoványodik | abmagern P. 15.
jártakét 1. jar.
(el-) jartkhati megesökönyösödik 1 störrig werden. KL. 6.
jarti akadályoz | hindern 11.103.
jai ösvény | pfad KL. III.489. P. III.521. ösvényrovás P. 27.
— josid. B. III.337.
jasá hótalp j schneeschuh KL. 5. josá id. B. 11.285. josan
(adi) 1.74.
jasi ró | kerben P. III.521. pal-jási széthasít, fölszijal | zerschneiden P. 18.
jassd egyenesen | gerade III.208. 278. — tu jassa (a br.)
egyenesen oda 11.291.
jdt közép | mitte — yqtél-ját dél | mittag 1.3. maHl-jatét
{a br.) melle közepén 11.20. — 1. joU
játa nosza | wohlan, ha! 11.22. jata id. 11.56.
játéi kedves j lieb 11.268. 111.39. j . misét istenadta kedves
tehenek 1.10.
jatél 1. jotél.
jatén-takh később ismét j spáter wieder KL. III.353. — v. ö.
jatel.
ja ós | und B. KL. ja-ti no lám 11.118.
ja 1. ja, jai.
jayyáti megremegtet | erschrecken 1.86.
á'l apa I vater — jd'xkwé atyuska 1.77. j-~pV bátya 11.21. öcs

218

SZILASI MÓRICZ.

1.40. atyafi 11.207. | álterer, jüngerer brúder, anverwandter; jaf-áyi
nőtestvór | schwester 11.22. jáyén tinin, ánkwén tinin azt az apá
dat, anyádat III. 123. jigintém ánkwéntém id. III. 110. — jő, K.
1.169. ja-pöu bátya K. 11.223. jd-pgyiéé testvérek | gebrüder K.
11.222. — fái KL. III.349. P. 8. jaí-íf testvér P. 8. jáumpü bátyám
AL. 70. jau T. 154. jáw-áu leánytestvér u. o., jü AT. u. o.
jayihoé húgocska | schwesterchen 11.423.
jáyti 1. jákti.
jait 1. jaut.
jáj- jön | kommen D. — B. jiw; —jajalti megjön KL. 46.
jajinti KL. 33.
jákti metsz | schneiden 1.17. (de v. ö. jáytuwást 1.19.) —jáktli 111.380. jaktélili 11.185. vagdal; jáktapi kettévág | zerschneiden
1.71. jáktlayti vág KL. 18. — jáyti id. K. 11.230. KL. 6.
jali jár, megy | gehen B. K. P. — jalili B. jalili KL. 6.
jáliláli 11.183. jalléloali KL. 111.351. jálenti 1.69. K. 168. jdlrelanti
1.123. járkál; jol jalili letapos | niedertreten 1.43. jálépali megy
11.167. —jálmin bujkáló | schleichend 11.417.
jálpél új | neu K. — v. ö. jélpél.
(nukh-) jalts begyógyult | heilen AL. 78.
(vuor-)jálwél erdei manó | wald-teufel K. 11.226.
jdmes 1. jamés.
jánkhi 1. jonyi.
jani'' 1) nagy | gross — D.jdni T.jánu; janén id. KL. 45^
2) soká | lange KL. III.345. — janit régóta | lange sehon KL.
III.283. ta janit paul oly nagyságú falu 1.48. ma janit széles e föl
dön 1.158. ma jánitél id. 1.27. 143. nankin janitél egymagádban [
du ganz alléin 11.145. janitátél egész terjedelmében 1.163. jántétátél
id. K. yumim jánitin yum férjemhez hasonló nagyságú férfi
III.402. janf-uj jávor | ellenthier 111.81.
jánimi nő, növekszik | wachsen 1.4. ül.34. KL. 226. jánumi
id. T. 153. jdnimáli id.—jánmélti nevel | erziehen 1.137. P. 27.
jánméltéli id. 11.181.
jánitaktv 1) terület | gebiet 11.26. •— 2) amkámyumjánitakámtél
a magam férfiúi m é l t ó s á g a szerint u. o.
jánkéman magában, magányosan | alléin P. 21. — 1. inkém..
janu játék | spiel 1. jani.
jápék 1. japák.
jápét kés | messer KL. III.491.iapi id. P. 22.
jáppi látszik | sichtbar sein P. 22.
járt 1. jort.
ját 1) közép | mitte KL. III.353. ját-pü középső fiú KL.
III.493. játin áwi keresztpántos kapu j ein thor mit einem querholz 11.63. — 2) vele, együtt | mit, zusammen AL. 60. am játém
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velem j mit mir P. 18. — Igék. ját-ülem magammal viszem | ich
nehme ihm mit AL. 61. — v. ö.jet,jot.
jdtér fajd | auerhahn K. 11.235. plur. jdtrit B. 11.26.
(%q,nin) jatri (medve-műszó) görbe kés (?) | messer 111.409^
jé éj | nacht — tejé ez éjjel | diese nacht K. — 1. jl.
(pél)-jexééti szétrombol | zerstören P. 22.
jeywjekw táncz 1 tanz III.417. KL. III.491.
jekéli fölnyergel | satteln K. 11.229. jekéli befogja a lovat |
anschirren das pferd P. 25.
jehvá asszony, feleség | weib P. III.539. AL. 45. jékwé K.
8. — v. ö. ekwá.
jekivér gyökér, gyökércsomc | wurzel, III.208. KL. III.489..
jékwér P. III.523.
jékivi tánczol | tanzen K. 399. tánczoltat KL. 5. — jékweélali
tánczolIII.367.
jel (tő jal-) hely | platz AL. 55.
jel P. jél T. alsó | unter, jelé, jel alá, le P. 13. jelül!, jelen id.
KL. 13. — Igék. jel-pati leesik j himmter fallen KL.; jel-püy el
fogni 1 einfangen; jel-nüremti megerősít | befestigen P. — jélcuymaten leszakad T. Eendesen il- a tavdaiban pl. ü-khöté lehajlik^
il-aruts megmaradt, — vidékenként jil pl. jil-ailtélém elaltatom. —
v. ö. jal, jól.
jél-öl első | erster, jelt elöljvorn P. 13. Igék. il-, ilé-; T. KL..
il- v. Ö. el-.

jelé-/ törém alvilág | unterwelt P. 15. jelé/ ma id. FT. v. ö.
jah, jqle-/ ma id. AT.
jéli-pal alsó fél | untere seite FT. jaU-p., élí-p., ili-p. id. T..
309. — jéli-nu7ni khul emeletes ház | stockhohes haus u. o.
jélkhél le, lefelé | abwárts FT. jqlkhél jqlkhail id. T. 309.
jelili letapos | niedertreten III.247. — v. ö. jálili,
jelit dermesztő | erstarren machend — yula%-nol j . yol hollód
orrát dermesztő reggel 111.81.
jelpél új | neu K. 11.229.
jelpin 1) szent | heilig 2) igen | sehr j . moUy minén igen gyor
san menj NyK. 21: 350.
jelti föléled | auflében 1.131. K. 11.231. jeltepti föléleszt | be
leben 11.280. alkot | hervorbringen 1.30. K. H.334.
jém homok | sand III.337.
jémén katlan j késsel 1.113.
jemt, jémt-ké: yq,téla j . minden nap | jeden tag 343. %umit j .
férfianként | je ein mann 349. 350.
jemti válik, lesz | werden III.445. 467. — q,rm yumlé j . amint az idő beáll | wenn die zeit da ist 1.136. yumté jemtsén mi
lelt | v/as fehlt dir 1.15. ajunkwé jemtsém inni kerekedett kedvem \
ichbekam hist zum trinken 1.115. joytunkwé jemtéstd csaknem utói-
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érte | bald holté er ihn ein 1.12. püyémtuükwé jimtéstá meg akarta
őt fogni j er wollte ihm fangen 11.129. jémti K. 1.167. — 1. inti.
jén benn | drinn FK. — 1. jun.
jengi szolga | diener P. 8. — v. ö. B. énkaj K. inki szolgáló |
dienerin.
jeni csipkebokor | hagedorn K.
jéniti szab | zuschneiden K. 396. —jénsi id. u. o.
jenti épen marad, | unversehrt bleiben 1.68.
jeprin ügyes | geschickt P. 521. — 1. aper
jer tájék | gegend 1.90. (birt.-r. jera 1.11.)* j ^ r irány j richtung 11.5. j'ér hely | platz T. 310. idő | zeit K. III. 131. jeri oldal
vást | seitwárts 347. jérén id. T. 321. pés jérél id. 345. tüp-jér csak
nem, mintha | beiaahe, gleichsam 351. oqmp-jer-nqni-pöu eb lyuka
kölyke K. 11.236. — v. ö. jar, jor.
jeri ének | gesang KL. III.201. jeri id. P. III.539. jéru AT.
eru id. T. 155. — v. ö. eri\
jeri átkoz | verwünschen K. III. 131. —jérpti átkozódik | fluchen K. III.130. jéryati szitkozódik | sich gegenseitig fluehen 1.26.
— il-jéré elátkoz T. 311.
[érin.
jérin talán | vielleicht KL. 21. —jérén id. P. 23. — v. ö.
jérki énekel | singen T. 326. — jérkti átkoz | verwünschen
K. 396. — v. ö. éryi.
jérmi rászorul | bedürfen. KL. 16. — v. ö. jarméli.
jérné kellő | entsprechend KL. 23. — v. ö. érné.
jérpti szeret | lieben KL. 27. AL. 69. —jérptayti szeretkezik |
verliebt sein KL. 22. jéréptayti id. P. 12. — v. ö. éri.
(nukh-)-jerrelti megvendégel | bewirthen AL. 78.
jerri énekel | singen, jerrenti id. KL. 45. jerrékáti éneklődik |
noeTca AL. 77. — v. ö. jérki.
jérté rögtön j sogleich, jértél gyorsan | schnell, akwe-jért egy
szer j einmal (B. akwc-ért) K. 380. — v. ö. jer.
jés ész | vernunft AL. 77. — v. ö. Is.
jésélti észrevesz | wahrnehmen AL. 77.
jési dörzsöl | reiben pglíjéswés Xqxlém feldörzsölte (ill. feldör
zsöltetett) a lábam (a csizma) K. 383; — jeslanti koptat | abreiben
111.421. jésyati egymáshoz ér | sich gegenseitig berühren III. 197.
jessi dicsér | lobén KL. 22. — jessekáti dicsekedik | sich rühmen AL. 54. — 1. ésyi.
jét középső | mitte T. 321. jét-ur délben | mittag T. 317. —

v. ö.jat,jot.
jét est | abend, jétái este | abends P. 20. — v. ö. ji.
(lü)-jéivér lóménes | gestüt III.335.
ji utó, hátsó rész j hinten K. 373. ji-q,olt utoljára | zuletzt K.
11.232. ménémat ji-poalt távozása után j nach seinem entfernen
1.167. — v. ö. jui.
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ji P. KL. ji K. T. i AT. 1) éj, éjjel | nacht, nachts; — ji-té
khqtél éjjel nappal | tag u. nacht P. 19. ji te kh. id. K. 11.237. jinkhqtél id. KL. 17. jí-íup éjfél | mitternacht P. 19. jiy éjjel | nachts
K. 1.170. jítdlén id. P. 19.jitelatél éjjelenként | jede nacht K. jita
este | abends T. 317. — 2) jiké-poql éjszak | nord KL. HL 347.
jiti-pqal éjszaki 1.117. jiténés éjszak felől | von norden, nördlicherseits K. 382. — v. ö. í, ii.
jiytli vág | schneiden T. 160. — v. ö. jakti.
jij 1) utó | letzt, jij-öl utolsó | letzter P. 2) belső \ innen, jijpoql belülről, hazulról | von innerj, von zu hause P. 14.
jil (igék.) Ijel.
jilin dörgő | donnernd 1.35.
jilké első | erster KL. 11.
jilpél újonnan | neulich 11.17.
jilpi id. 11.187.
jüttt' rögtön | sogleich 11.71.
jimi jön | kommen KL.
jimláti gyógyít | heilen T. 309. jimlcitéyti gyógyul | geheilt
werden u. o.
jináí — 1. junáh
jin-qlt (postp.) után | nach T. 308.
jinnél belőlről, hazulról | von innen, von zu hause T. 308.
(jqle)-jinémtqivé elszenderedik | einschlummern K. 374.
jini csipkerózsa | hagerose KL. III.203. — v. ö. jeni.
jini szab | zuschneiden 11.316. — v. ö. jeni.
jinki sötétedik, éjjeledik | es wird finster, nacht KL.25.
jintán fű | gras III.267. 335.
jir véráldozat | blutopfer 11.258. — jirin (adi.) 11.14.
jira-mqs örökre | ewig P. 20.
jiryati véráldozatot hoz | blutopfer bringen 11.282.
jis 1) kor | zeitraum, tijist ezen korban, mai világban | in der
heutigen welt; tlém-yqlés jisin tcirém az ember korabeli világ •—
2) őskor | urzeit; jis-yum ősi ember | urmenschIII.470.jis-gyA:a^/.m
1.70. éri-jis az ének őskora | die urzeit des liedes 341. jist régen,
hajdan | vormals 341. inat jist valami régi korban | in einer altén
zeit 1.43.
jis-yuri árnyék-szellem J schatten-gespenst NyK. 24. 155.
jisu-khgrg árnyék | schatten T. 155. jisi-khgrg id. AT.
jii'éenti jön j kommen KL. 33. reyin vöt réyin jiésentaivént
(pass.) meleg szél melege szálldogál hozzám III.20. jiésentali jődö
gél 11.148. — l.jiw-.
jisi, jisu 1. jis-yuri.
jit 1) utói, hátul | hinten K. 11.239. jitém-poqlémt utánam f
nach mir K. 373. — Igék. jit-kwaji üldöz (után-jár) | verfolgen K.
373. jit-j'tli kisér I begleiten K. u. o. — jit-kwájméti nyomában jár,
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nyomoz | verfolgen, nachspüren, ausforschen P. 14. — v. ö. B. jui,
juit — 2) vele | mit T. 315 .tetatim jit-ustil atyját magával vitte | er
hat seinen vater mitgenommen; v. ö. it-khqrttus magával czipelte |
mit sich schleppen T. u. o. — v. ö. ját stb.
jital ti patwés enyészni kezdett | es begann za versen winden 1.52.
jitel vele | mit, jitélém velem | mit mir, üy-jitel, üy-itél együtt |
zusammen AT. NyK. 24: 315. — v. ö. T. jgrtél.
jitémtel: roytérn j . ijedtemben | in meinem schrecken NyK.
22. 50.
jitér ménes | gestüt 111.40.
jiw 1) fa | baum 1.3. KL. 111.347. P. 12. — 2) koporsó | sarg
III.120. kerén jiw vas sáncz | eiserne schanze 11.87. — v. ö. jü.
jiw jön | kommen B.
jő folyó | fluss 1. ja.
jqkh bőr, suba | haut, pelz K. 11.235. — noysin jqyi nyusztgalléros | der einen marderkragen hat III.254.
joyél szárított hal | dörr-fisch III.461. joyl id. 11.54. khul-jqyél
szárított halszeletek | geschnittener dörr-fisch KL. 6.
jcfyné körülforgó K. 11.360. — 1. janyi.
(pis)-jqysep csipöi | hüften K. 11.238.
;'^íil)megjő ( ankommen 1.3. 11 7.K. 1.166.— 2)jut | gelangen. — 3) utolér | erreichen. — 4) halaszt | aufschieben 11.420. 258.
posém at joyti lélekzetem nem futja ki ] mein athem reicht nicht
aus 1.161. ma nany joytte'im földet hozok fel | ich hole erde
herauf 1.160. —joytdli jut 1.35. at joytili nem elég | es reicht nicht
aus 11.131. joytildlLi eljön 11.190. joytépi elér valahová | angelangen
11.117. joytyati jut III. 193. gyarapodik | zunehmen III.285. at joytyatwés nem biri megjönni | er konnte nicht ankommen 1.115.
ükwcin joytkhétséi összejöttek | sie kamen zusammen K. 1.166.
joytenti lesz, válik vmivé | wird, fit KL. 6. — yotá joytnáV meddig |
wie weit III.212. khot joytná id. KL. 29. joyttal: qglé joyttal üs télé
vége é r h e t e t l e n város támadjon I es entstehe eine endlose stadt
K. 1.171.
joyti kanalazni—löffeln, mit löffel schöpfen. KL. 14.
jöjil belülről, hazulról | von innen, von zu hause K. 373. —
v. ö. ju, juil.
jol 1) haszon [ nutzen K. P. 13. — 2) hely | platz K. 11.377.
KL. III.201. ülőhely j sitzplatz 11.99. jolpa, jolin üléses III.359.
jql K. T. jel KL. jol B. alsó | untén; jqlén, jqlé, jqláH lenn, le,
lefelé | untén, hinab, abwárts K. 374. jolén, (jalén KL.) jola, jolál'
alant, alá, alulról | untén, unter, von untén B. 336. jql-poqlt, jqlpoqlné, jql-poqlnél id. K. 374. — j^l-q-Qí legalsó K. 11.223. jal-alpöu a fiatalabb fiú | der jüngere sohn K. 374. — Igék. K. jql-ajwés elaludt | einschlafen, jal-ali megöl | ermorden, jqlé-kétiJeküld |
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lainunter schicken 1.170. jqlé-tujimi beáll a tavasz | es wird frühling; B. jol-va'ili leszáll j herabsteigen jol-ráti lever | niederschlagen. — v. ö. jel.
jöléyü megesik | es ereignet sich K.
jqlém gyalom | fischergarn K. 373. T. 156.
jolésayti könyörög | flehen K. 11.240.
jolémti kér | bitten KL. 26.
jolémtáli lealáz [ demüthigen II. 99.
jqlkhaü AT. le, lefelé | nieder, abwárts, jqlkhél id. T. 309. —
v. ö. jql.
joli-pál alrész | der untere theil 336. — v. ö. jql, jol.
jelké-törém alsó ég, föld | der untere himmel, erde KL. 13.
— 1. jql.
jqló, jalóy ma alsó világ, túlvilág | die untere welt, jenseits;
úqlo-pal alsó fél | untere seite T. 309. — v. ö. jql.
jqlti hasonlít | vergleichen K.
jolti 1) rendel j ordnen 11.242. — 2) igéz | zaubern 11.150. —
joltyati támad | entstehen 11.331.
jqmés 1) jó | gut. 2) szép | schön KL. III.347. 3) jamés jeles |
Torzüglich KL. III.203. —jqmésdkto jól, szépecskén j gut, schön,
(ddv.) 1.25.111.77.11.187. jclmsok id. KL. 19. — 4) jamés pál jobb ol
dal | rechte seite 11.99. jamés poql id. KL. III.347. jqmés qlnéj.
kátém jobb felől való jobb kezem | von rechts meine rechte hand
11.262.
jamésmayti kibékül | sich aussöhnen II.6.
járni B. jömi K. P. joqmi KL. jár, megy | gehen jqmenti
1.113. jqmanii KL. 54. jamentali 1.18. jqmiti 1.34. jomitenti
K. 11.240. (fr.) id. joamliti lép ] schreiten KL. III.487. jamili
(fr.) id. 11.186. kwon jqmliti, kwon jqmlitali félre tér | abseits gehen
11.127. elei jqmméti eltávozik | sich entfernen 1.99. jolá jqmasáli
alátapos | niedertreten 11.187.
jqmp hold | mond T. 308.
jgn benn, otthon a házban | drinn, zu hause K. 373. jén id.
FK. — v. ö. jun.
jqné forog | sich drehen T. 160. — l.jqnyi.
jonyi játszik | spielen 111.35. jonyasi id. 11.125. jqnyimé
játszva 1.46. — jankhi id. T. 153.
jqfqép hónap | monat 1.60. 11.48. 111.47. — jonkhép hold j
mond K. 11.227. joqMhép hónap KL. III.349.
jqnyi B. jönkhi K. joqnkhi KL. jonghi P. jqnghi AL. 1) körül
jár | herumgehen 11.120. — 2) fordul, forog | sich drehen, wenden K.
11.224. KL. 30. p&nkém lq;/~jonghi a fejem forog, szédül | mein
kopf dreht sich, sehwindelt P. 17. — jqnyiláli megfordul 11.193.
jqnyéin (mom.) 11.117. jqnyási forog 11.129. jqnghémli id. AL.
6 1 . jányti fordít, forgat | drehen, wenden 11.153. 1.162. jönkhti
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KL. %9.joqnkhti KL. 14. jqnyciti III.153. janyiti III.372. id. — mab
jayné földet körülí'orgó 11.360.
jqnymán forgó | sich drehend, tal'yin sirei j.yan hegyes kard
dal forgó király 11.276.
jonkhivéltén kanyarulatos | schlángelnd, Oas j . socit vöt Obnak
k. hét fordulója K. 11.223.
jonV játék | spiel— l.jani.
jonti varr | náhen AL. 74. jönté id. T. 333. — v. ö. jünti.
(jel)-jqnti lehűl, megfagy | sich abkühlen, erfrieren P. 15.
(kat)-jqgloy kendő | (band)-tuch T. 310.
joqm . . ., joqn . . . 1. jqm . . ., jq-n . . .
joqnk jég | eis. — 1. jank.
jqot-nél nyíl | pfeil T. 331. v. ö. jq,ut.
jöpék szoknya | weiberrock K. 1.169.
jor B. jqr K. T. jor KL. 1) hely | platz kwol-jor háztájék [
hausumgebung. 2) gyanánt | anstatt B. 111.98. qm jqrém helyet
tem K. 384. am jorémt, taw jorát id. 338. jorné gyanánt 11.409.
jarén 11.85. jorté 1.121. jqrtli, jqrmant K. 384. id. — jorén alkal
mas | tauglich, geeignet III.293. jortal teljesen (a. a. nyomtalanul)
350. jortal id. KL. 20. jortal atim teljességgel hiányzik | es fehlt
ganz u. gar 1.48. jortal akwaV at éppenséggel nem | überhaupt
nicht 1.46. — v. ö. jar, jér.
[302.
jor gyalu | hobel III.291. jor-poultép jho gyalufogófa III. 172.
jqr, jör 11.131. 1) erő, hatalom | kraft, macht. 2) erős, hatal
mas | kráftig, máchtig 11.72. 397. akic jqritt egy erejűek 11.74.
— jorin (o br.) gőgös j stolz 11.71. joHn kitűnő | ausgexeichnetK.
1.167. jártai erőtlen I kraftlos I.137.~— 3) jör hős | held NyK. 21 :
349.
jörél szándékosan | vorsátzlich T. 320. jgrél id. P. 21.
jorélayti büszkélkedik | stolz sein III.289. jorlépti megtisztelj
beehren III.212.
jqrén szamojéd 11.279.
jörésti könyörög | flehen K. 11.377. (o br. K. 396.)
jöry,jöry társ | genosse K. 11.223. (transl. jgrri).
joryén szamojéd K. 11.223 — v. Ö. jarén.
jqrli alkalmas | tauglich, geeignet K.
jqrli 1) tisztel j ehren K. 2) jorli áldoz | opfern K. 374. meg
vendégel | bewirthen K. 396.
[11.223.
iorli 1) szegény J arm K. 1.166. — 2) jqrli árva | waise K.
jorl Iqy szegénység ] arrnutb K.
[T. 311.
(jqlé)-jörliti leszegényedik | verarmen K. 374. il-jqrlgmé id.
jörmi rászorul | bedürfen AL. 79. — v. ö. jarméli.
jormonis tatárúi T. 320.
[365.
jorpin áldozat | opfer, jorpinái milém áldozatul adom K.
jorsti áld | segnen K. 11.379.
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jort társ | genosse K. 11.223. jgrt id. T. — v. ö. jurt.
jártéi (postp.) vele | mit K. 11.377. ani jartlém (jqrtélém)
velem K. 1.168. jgrtél, jgrtlém id. T. 315. — am jartlém id. AL. 60.
joruli elfelejt | vergessen IIL86. jaruli id. K. 1.168. jarilayti
KL. 20. jaruloali K. jorkhulayté T. 328." id.
jas láb | °fuss III.221. jós id. P. III.537.
jos ösvény | pfad III.337. — v. ö. jasá.
jósa 1) hótalp | schneeschuh 11.285. josan (adi.) 1.74.
(nun)-jqsmé kiderül | sich aufheitern T. 319.
jot közép | mitte III.423. jót id. K. III.131. jotké középső K.
11.238. jötét,jőtné középen, középre K. 377.
jqt- K. jot- B. együtt, vei | zusammen, mit, — am jqtlém K.
11.223. amjotém B. 338. velem, akw'-jot együtt 338. nét-jot nőkkel
338. vií-jot vizzel K. 377. — Igék. jot-toti B. 338. jat-tati K. 11.225.
vele visz | mitnehmen. jet KL. — v. ö. jöry, jurt, jqrtél.
jotél később | spáter 342. — jatél AL. 61. jqtél K. jatél
KL. 17.
jotlitapi varr j náhen AL. 77. — kwán-jqtsaus ki van varrva
AL. 78. — v. ö. junti.
jqu morzsa | krume P. 8.
jqut íj | bogén —jditKL. III.483.
jouti vásárol | kaufen 338. KL. 6. jgwti K. jquti AL. 64.
javaié erdőt irt | wald roden T. 167.
jqicqlé egybegyüjt | zusammenbriügen T. 330. jaltlét egybe
gyűlnek T. 312.
ju be, haza | hinein, nach hause K. 373. KL. 12. P. 14. jii
AL. 60. — jun benn a házban | drinn im hause, otthon | zu hause
III.378. T. 308. benn | drinn KL. 12. T. 308. jüw be a házba | ins
haus hinein B. 336. jüw jo/ti haza érkezik 1.130. Igék. 1) ju-tuyw
bemenni P. ju-áji kiiszik P. ju-néléji lenyel T. lométné ju-tqjwés
(pass.) a láng fölemésztette K. 2) ju-vojlqté haza, visszagondol juunulé megcsókol (v. ö. B. jüw vissza) — v. ö.jgn, jui, jén, jinnél,
jij, jüil, jöjil.
jáu apa | vater — 1. jái\
jü 1) apa — 1. jáV. 2) fa P. III. 523. — 1. jiw.
jui 1) belső, benső fél j das innere, juiy kwál a belső szoba
P. 14. •— 2) jui-pál hátsó rész | der hintere theil, jui-aul utóvég | ende,
jui l'qn% visszafelé út |rückweg; —juit hátul, után | hinten nach,
juil hátulról | von hinten, jüw, jüwlé hátra, vissza | rückwárts,
zurück, jui-pált (postp.) után | nach B. 336. — KL. jüi; jüit jüin ;
jüil iá.jüj-qil utolsó | letzter KL. III.347. jüi-quil id. KL. 12. —
Igék. juit-koiliti nyomoz, nyomában jár [ nachspüren, jüw-mini
visszamegy | zurückgehen B. 336. — v. ö. ji, jit, jin.
juil 1. jui 2.
juit 1. jui 2.
NYBLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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juká öreg asszony | matrone T. 160.
jül'é haza | nach hause 1.23. hátul | rückwárts III.6. v. ö. jüw,
jüwl'é — 1. ju, jui 2.
jumqs jó | gut T. 160. — v. ö. jqmés.
jumqslq-/ jóság [ güte, jumqslayél khul'tin maradjatok jól
(köszönés elváláskor) J lebt wohl T. 160.
jun 1. ju.
junanti szendereg | schlummern AL. 54. — junsé id. T. 326.
jel-junémtqwesém elaludtam P. 15.
juni-palt (postp.) után | nach T. 308. B. jui-palt.
jüniti üt | schlagen 11.298. KL. 20. junéti id. P. IH-525.
junitoqli id. KL. III.201. puW junilati izzé porrá tapos | zerstampfen in kleine theile 11.54.
[jui 2.
junál hátsó | rückwártig, jinál id. T. 308. B. juin-qul — v. ö.
jüns-uj fekete sas | schwarzer adler.
jüntép 1) tű | nadel 11.46. K. 11.223. j.-pap tűfok | nadelöhre
III.227. juntpin tűs, tűvel kirakott 11.59. — 2) pánczél | panzer 1.6.
11.59.
jünti varr | náhen 11.59. juttemtoqli (fr.) KL. III.491. jüntsaytné tqtép varrószerszám-ládika | náhzeug-kástchen 1.69.
jüntmil varrás | naht 11.60.
jür jur-féreg 1.68. 11.130.
jur-squt nyirhój-köcsög | topf aus birkenrinde III. 127.
jurán erős | stark jqut-jürán íjfegyveres | mit bogén bewaffnet 11.354. — v. ö.jör, jerin.
juri 1) szándékosan | absichtlich NyK. 24. 21.
jurs sógor j schwager T. 162.
juréayti összetársul j sich associiren 1.53.
jurt társ | genosse III.379. KL. 6. barát | t'reund 11.47. jurtél
(postp.) vele | mit; B. 338. KL. 15. akw-jurtél együtt | mitsammen
338. ákwc-jurtél id. KL. 14. am jurtlém velem | mit mir 338. —
v. ö. jort, jó'ry stb.
jüti vásárol | kaufen T. 327. v. ö. jouti.
[K. 227.
jütkén-álé varródoboz födele | deckel eines náhkástchens
jütmél varrás, K. 378. — 1. jüntmil.
jüttémtoali 1. jünti.
jüw, jüwl'e 1. ju, jui 2.
K.
kai ati ó nem 1.130.
kaj, kaj-sqw idéző ige | zauberformel II. 349. 369.
kayér kebel | busen; vágy | verlangen 111.55. kakér kebel
III.386. méh 1.84. ls-k. Ob medre | flussbett des Ob's 11.67. ka/rép
(adi.) 111.50. — kayr id. K. 11.235. has | bauch K. 11.226. méh |
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gebármutter K. 11.240. — klyr has T. 160. — kuyr kebel KL.
III.487.
/^'nőstény | weibchen II.339.III.27. a br. 11.35. — kaj III.203.
kátén hang j stimme KL. 355. — kalné id. 11.337. kal'ná kur
jantás | geschrei III.341. — v. ö. kal'in, yal.
kaléndV pontosabban | pünktlicher III.535.
(nir-) kálin suj vesszőágak z ö r g é s é n e k (ill. zörgéses)
zaja | das geráusch vom r a u s c h e n der ruthenzweige 11.59. v. ö.
jpwn-kalin suj u. o.
[III.128.
kam: kam vétli jur-sautdtél szedegető medvetalpköcsögével K.
kami silány voy ezüst | geringes silber III.6.
kdmint puha, lágy | weich 1.164. 11.112.
kamká nagy varsa | senkhamen 1.152. — kdmkd id. P. 22.
kamndmi meglágyul | weich werden 11.401. kamiemi id. kq,mXémti lágyít | erweichen P. 27.
kamtd halom | haufen III.417. — kqmté id. P. III.523. —
kdmta id. KL. III.480. — kamtd-pal földhoporcsok [ kleiner hügel
III.208. — kdntd-poal gyökérhalom | ein haufen wurzeln KL.
111.481.
kan tér \ platz 1.3. kwol-kan padló | diehle 11.164. — kan id.
III.385. KL. 15. darab | stück III.449. me-kdn földszín | erdoberfláche K. 11.230. pöl-kan utcza | gasse P. 22. tép-kan szántóföld |
acker P. 15. kép-tén id. AL. 60. — kanén téres | geráumig kdnin
id. kanin padlós | gediehlt 1.79.
kaniti tapos | treten 11.289. kdndti id. AL. 78.
kank nagybátya j onkel 11.21. 194.
kanéi elsorvad | auszehren, hinschwinden 1.23. kanéilali
111.26. kanéli 11.312. kanélawé (pass.) 111.29. id.
kant harag | zorn III.9. — kant id. III.370.
kantmawé megharagszik | erzürnen 11.291. kantméjawé id.
1.165. 11.54. kantméltayti mérgelődni kezd 1.58.
kanturén 1. kani.
kapaj rettenetes 1.50. irtózatos 11.424. | gewaltig; istenadta :
jani' md-éayl kapaj ti néilém nagy földdomb az istenadta tűnt ím
elém III.141. —• loni-kapajém vadászkutyám (lőni kopó) | mein
jagdhund III.201. — v. ö. kdpi.
kapák korcsma | wirtshaus 1.18.
kapalém: nanyotél-uit k. elém-yalés te honnan k e r ü l t ember
vagy NyK. 21:335.
kdpérti fáradoz, bajlódik | sich bemühen 1.145. igyekszik |
sich bestreben (a br.) 11.127. ügyeskedik geschickt thun 11.375.
am jotém kdperte'in én velem huzakodol | du ringst mit mir 11.202.
kapsdj mérges légyraj | ein schwarm giftiger fliegen 11.219.
— kapsei apró légy || kleine fliegen 1.163.
[III. 130.
kar rigó ] drossel 111.41. — kár id. 111.91. kwdr-kwdr id. K.
15*
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karaj tokhal | stör 1.68.
karak-yul ganajhal | mist-fisch III.502.
kárés káresz-madár | eine art vogel 11.185.
kar és magas | hoch III.510. — kar* id. III. 188.
karfi morog | brummen 1.49.
karkám ügyes | geschickt III.455.
kármitali megfigyel | beobachten III.223.
kars 1. karés.
kárt udvar | hof 11.325.
(kér-) kartá vas-sáncz | eiserne schanze 11.69.
kartin dühös | wüthend 11.265.
kartop burgonya | kartoffel T. 331.
kárwilti vigyáz, őrködik | acht gebén, bewachen 11.162.
kas kedv | lust 1.39. — koqs id. K. kas id. T. 322. — ness
kasi' (kassV III.504.) mind hiába | alles umsonst 11.116. kásin
vígságos | lustig III.366. yotál-kásin yöntWit b á r m e r r e lehet
hallani | ü b e r a l l kann man es hören 1.72. — kas-kas akár-akár|
oder-oder P. 24.
kas öcs | jüngerer brúder 11.73. III.380. — káé id. K.
kasaj kés | messer 1.7. 11.122. kasáji 11.33. — kari K. 11.223.
kasáp-jiw 11.335. -—-1. yqéép-jiw.
kasauic-joyl keszeghal [ weissfisch 11.54.
káséli észrevesz J wahrnehmen 1.49. 11.265. III. 144. — káséli
K. 11.232. kdseloaü K. 11.226. id. pári-káselayti visszatekint \
zurückschauen K. 11.232.
kási versenyez | wettstreiten 11.116.
kasm sárga | gelb 1.33. III.7.
kásti előidéz | mittelst zauber rufen 1.74. IL382. — kástém
yar-pikát ti.sélépamé á l d o z a t u l f o g a d o t t rénszarvas tulok
ját ím megszerezte 11.108.
kastel (postp.) át, -ig, -ra | wáhrend, bis, auf: tal-k. a télre,
télen át | wáhrend des winters; ti vdrmél-k. aWim taw-pált ezen
dologra vagyok nála I auf, wegen dieser arbeit bin ich bei ihm
343. mari juw joytenuw k. míg mi visszaérkeztünk | bis wir zurückgekehrt sind 1.94. — kastél id. KL. 18.
kástul idéző ige | anrufung 11.402.
kát kéz | hand B. K. kat KL. kat, koát K. koqt P. KL. kátkwe
kezecske 11.292. kátla kacsó | hándchen 1.98. kátlá-pálém félkezecs
kém 111.51. kaü-poqlát félkezecskéje P. III.523. kátin épkezű 1.10.
145. kátep 11.^74-. kátpá III.343. kogtpá ügyeskezű ill. kezű KL.
III.491. kat'tin kész pénz | baargeld KL. 6.
kát'éltap vízmerő | wassereimer 11.333.
kátláp medvetalp | bárentatze 111.52.
katsá sajtár | scheffel AL. 79.
káwénli hajtogat | beugen III.303.
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ka... 1. részben ka . . .
kai... 1. kwal. . .
kálcéy torok [kehié T. 313.
kamp földhalom | erdhaufen K.
(khqm-) kámsértayti összekuporodik | kauern P. 16.
kan sok | viel T. 322.
kani ernyős | mit einem schirm versehen P. III.539. — k&ntürén ernyős süvegű III.257.
(ti-, tu-) kánifi íme ez, az | dieser, jener T. 165.
t'i-kánt rögtön, azonnal | sogleich AL. 61.
kap (tő: kamp ) halom | haufen KL. 6.
kapi igen, nagyon | sehr AL. 11.414. — v. ö. kapaj.
(oqlen-) karkém ölbeli magzatkám | mein schoosskindlein
KL. IIL485.
karséltayti javul, gyógyul I heilen AL. 54. kársti helyreigazít,
gyógyít AL. 69. — karselti: manéraV kcirseltén'-után mire való
volt neked őket bántanod | was hast du ihnen leides angethan 11.66.
kas zseb | tasche K. 1.169.
kaserii kártyáz | karten spielen 1.22.
kasi szeg j sáumen P. 16.
kaslitapi odarak j hinstellen AL. 77.
kasmelqwé (pass.) sárgul j gelb werden ; pel'-kaémelqwés tönkre
ment | zu grundé gehen P. 22. — v. ö. kasm.
kastel kedveért | zu liebe, um K. 11.237. — v. ö. kas, kas.
köti macska | katze KL. 5.
kein malomkő | mühlstein K. P. 8. KL. 3. — káumén id. (?)
K. 11.232. — ku kő | stein T. 159.
(sám-) káwé szembogár | pupille P. 8.
-ke (enclit.) ha, midőn | wenn, wann.
kein gomb | knopf III.287. — kénn id. 111.99. kin id. P. 18.
kéind könnyű | leicht 359. — kinna KL. 18. kunkaT. 153.id.
-kel (enclit.) ha | wenn KL. 23. P. 24.
kel 1) kötél | strick 11.416. — 2) beszéd | rede, sprache 11.420.
kélan beszédes | redselig u. o.
kelV láp | sumpfwiese, moor 1.105. III.298. KL. III.347.
kéli látszik | es schéint K. 375. KL. 29.
kelp vér | blut 11.24. vörös | roth III.299. kélp-sényw mámor |
rausch, betáubung 1.98. — kelpinvéves \ blutig; kelpén vörös | roth
1.113.
kelpawé (pass.) bevérződik j blútig werden 11.73.
kem mód, mennyiség | art, quantitát 346. ti-, ta-k. ilyen,
olyan; ennyire | solcher, so weit; ma mat-k. a föld a mekkora|die
erde, so gross sie ist 1.146. sát-k. egy hétig | eine woche 1.4. —
kemV ti jemtés elmúlt | es ist vergangen 1.4. — kérnél módon, for
mán NyK. 21:329. 346. körülbelül j beinahe.
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kémin elmés | klug 11.170.
kémjéli elmélkedik j sinnen 11.170.
kémpli 1) ruha széle, alja, szárnya | saum, schooss des kleides 1.45. 11.21. 93. 277. — 2) tarém k. világ széle | ende der welt
1.34. ma-k. föld környéke | umgegend 1.96. — képel ruhaelő K.
kipli T. 164.
kénás üst | késsel 1.98.
kenés ügy (ill. tanács) | angelegenheit, rath P. III.521.
kénésti tanácskozik j sich beratschlagen P. 12. III.521.
kenin tur bömbölő hang (medvéről) | brüllender laut III.287.
kenn 1. kein.
keni hirtelen, rögtön | sogleich, plötzlich T.
kénsi 1. kinsi.
kénéi ébred | erwachen 11.97. kénéi AL. 74. kénsamli III. 188.
366. kénsémii KL. III.201. kénsémláli AL. III.207. id. — kénsélti
III.188. AL. III.207. kensémti III. 164. ébreszt | wecken; késéltáli
id. III. 106. késéltayüli ébresztgeti magát III. 321. — kinsi K.
11.225. kimenti K. 1.172. kisemti T. 309. ébred.
ként süveg | mütze 1.35. — két id. KL. III.349. K.
képel képpen, ként | gleich 346. /ula-/ k. holló alakjában
11.295. yotém-k. valamiképpen | irgendwie 346. képél-képél úgy —
mint | so — wie 1.151.
kér 1) vas | eisen 2) sáncz | schantze 11.213.
kérin, kérén 1) vasból való | eisern üs kérén jiwültté a sánczoszlopon keresztül 11.213 11.213. — 2) pikkelyes pákw czirbolyatoboz | beschuppter tannenzapfen 11.78. — 3) kérges nank fenyő |
tanne mit harter rinde 11.26. — 4) k. yansap csipke himzésű | spitzenbesetzt 111.35.
kér vlminek belseje | das innere — kért, két -ben | i m ; kén
-be | in's; kér-pql -ból | aus KL. AL. P. — kit, kin id. FK. v. ö.
kiwér.
kéraX kell \ bedürfen T. 166. — koqré-/ id. K. 1.169.
kérás meredek hely | anhöhe III.242.
kéreji fölhúz | anziehen III.427.
kerék bün | sünde K. 373. (or.)
kéri fűz, tűz | reihen, schnüren, nesteln D. köt | binden
11.122; — befog I einspannen 11.21.112. kériláli id. 11.253. jn-kérs
bennakadt | stecken bleiben T. 313.
kerili botlik | stolpern K. 378.
kérinankar sákmin sa'i numpalén a szétömlő (?) naphevü
fürtök fölé 11.322.
kérléyti merészkedik | wagen T. 159.
kérsáli fürdik | baden 11.327.
kérsawé meghorzsolódik | streifen 1.113.
kérsétanti vágódik | einschneiden, sairép nola tüjtné k. a fejsze
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orra a hóba v. | die schneide der axt schneidet in den schnee ein
III.462.
kérsti készít magának | sich bereiten K. 1.169. — kérstgyti
készülődik j sich vorbereiten K. 11.223. útra készül J reisevorkehrungen machen K. 11.170. kerséltáli mozgat | bewegen III.417.
kert igazán j wahrlich KL. 23. kert tay éppen így j geradeso
T. 319. kértinié igazán T. 320.
kés 1) káka | binsengras 11.381. kés sás KL. III.347. — 2)
khwal-kés reggel, reggeli időben | morgens 380.
kés . . . 1. kéns . . .
késéli fütyöl | pfeifen K. 396. — kisi id. 11.67.
késétépti gáncscsal elcsúsztat ) ein bein unterschlagen, zu
boden werfen P. III.523.
fcmüveg | glas III.126. K. 11.377. — kusu id. T. 185.
-két 1) 1. ként. 2) ha, midőn j wenn, wann (enclit.), -kétél K.
ketél P. III.523. id.
[T. 331.
kéti küld | schicken B. K. AL. — kétilali id. 11.248. kíti
kiyr 1. kayér.
kii sógor ] schwager 11.308.
kitkdti csiklandik | kitzeln AL. 54.
kimét rozomák | rosomak III.527.
kin 1. kér; — kin 1. kein.
kinná 1. kéina.
kinsi keres | suchen 1.1.11.45. K. 1.170. kinsi id.KL.LU.349.
P. LU.521. — kénsi keres, vadász | jagen K. 1.167.11.226. — kinsilali vizsgál untersuchen III.392. — kisséytdli keresgél, herumsuchen 1.109. kissyati 11.177. kissyatili II. 164. id.; kisméji id. III.384;
vadász HI.384. késéyti id. K. 396.
kinsi kisemti 1. kénéi.
kipli 1. kémpli.
kirt: kirt-nolp-ekwá f á c z á n k a c s a orrú asszony | die frau
mit der fasanen-nase 1.19.
kis abroncs | reif III.394. E.310.
kis ucczu (kutyának) KL. 46.
kiséti csúszik | rutschen P. 21.
kisi 1. késéli.
kiska macska | katze AL. 77.
kiskáli sejt | ahnen T. 324.
kisti hajlít | biegen 11.311. kerekít | rundén 11.372. — v. ö.
késétépti.
kit kettő | zwei — két; kii T.
kiti kérdez | fragen — kitili 1.74. kitili AL. 64. kitéli P.
m . 5 2 3 . kitili K. 1.169. kitapi 1.8. kitépi u. o. kitipi 1.81. kituli T.
328. id. kitilayti kérdezősködik 1.71.
[kénéi.
kiti 1) 1. kéti. 2) nunk-kitim felköltőm | wecken P. 15. v. ö.
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kiüti köszörűi | schleifen P. 15. 11.229. kiutkátné eywtés
köszörű kő | schleifstein K. 11.223.
kiivér, kiwr 1) belső j das innere — kiwér-t, -né, B. K. -nél
B. keurt K. kiwér-poql K. -berj, -be-, bői | im, in, aus. — v. ö. kér,
kwir. 2) üreg | höhle 1.152. tál | schüssel III.199.
koamélt kemény | hart KL. 27.
kolit 1. kát.
koytali szalad | laufen AL. 77.
koip dob | trommel 11.428.
koji követ [ verfolgen 11.96. 111.96. koilili id. 11.189. kojmiti
id. 11.91. űz | nachjagen 63. kojlli megmozgat ill. megvizsgál
11.418.
koji magzat | sprössling 11.354.
(jqlé-J kelékhti aláássa magét | sich vergraben K. 11.224.
köm kis idő | ein wenig zeit 11.190. — kűm pillanat | augenblick 1.35.11.19. 121. (u br. 341.).
kqmlemi 1. kamúámi — kqmté 1. kamtá.
kmsé kér | verlangen T. 333. — v. ö. kénsi.
koqréy (tat.) kell j bedürfen 1.169. —né-koqréy mi végett, mi
czélból | wozu K. mán-kqréy P. 23. már-kar éy AL. 62. id. koqrkái,
jémti szükséges | es ist nöthíg K. — v. ö. kéráy.
koqs 1. kas, kwos ; — koq,t 1. kát.
köpéka kopek KL. 47.
(punk-) kopit koponya | schádel 11.298.
(il-) kerépti kiélesít | schárfen T. 311.
korol (or.) király | könig T. 307.
korpkis hegyesen, élesen | spitzig, scharf (adv.) T. 320.
(tqu-) kqrti megmerevedik | erstarren K. 372.
kesér kártya | karten P. 28.
koi-köt akár-akár | ob-ob K.
keté köt | binden 308.
kotmél kötés | verband T. 308.
köt (or). év | jahr T. 307. küt id. 318.
köyesti megharagszik zornig | werden K. 398.
köm erő | kraft K. tehetség | kraft P. 23.
könerali görbül | sich verbiegen P. 13.
könni sikamlik | gleiten P. 22.
kör kemencze j ofen K. 376.
körsenli búsul [ trauern K.
kösnés ablak | fenster K. III. 126. kusnás id. P. 18. kwösnás id.
K. 1.231.
kü 1. káu — kiiyr 1. kayér — kujé 1. kwáji.
kukkuk kakuk 1.39.
kul' ördög | teufel, kulin 1.5. — v. ö. yul.
kul szövet | stoff K. 388. — v. ö. khul'.
:•'•
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külciti szétszóródik | verstreut werden 1.62.
kuleiti sétál | spazieren 340.
kurn-pal hegyetlen | ohne spitze III. 13. kum-pal qlné saw
lujmas hegyetlen sok törővas.
küm 1. köm.
kumlin pettyes | getüpfelt 11.362.
kun 1. kwcin.
kunallem: á k. ti oumnél nincs nyugtom ettől a betegségtől |
ich hí be keine ruhe von dieser krankheit T. 160.
künas 1) göngyöleg | ballen 11.28. — 2) csöngetyű | schelle
kunds — ifi, — pá' (adi.) 1.45. 11.316.
kunér szegény | arm 11.311. kunerak (dimin.) 11.17.
kunka 1. kéina, kunkas adv. T. 319.
kítpnit könnyű | leicht 1.132.
kür 1) kohó | schmiedesse 11.298. kemencze | ofen NyK.
22:49. kwir id. T. 311. — v. ö. kör. — 2) 1. kwir belső.
kur láb | fuss: jq,sin-kurin éeé-vojin-noyi kezes lábas háncs
vastagságú hájas hús 11.33.
kurili ordit j brüllen KL. 20.
kuritawé csattog | knallen 1.14. kuritané csattogás | k n a l l l . l .
kuriténé id. 1.13.
küriti összerombol | zerstören 111.29.
kurkd-nol bárka [ barke 11.55.
kursip tekercs | gewinde 1.18.
küs egy szűrfajta | eine art pelz 1.152.
kus abroncs | reif T. 312. — v. ö. kis.
kus merőkanál r| schöpf-löffel KL. 14.
küsdj gazda | hausherr 11.112.
kuééri göngyölödik, zsugorodik, ránczosodik | sich rollen,
einschrumpfen, runzelig werden P. 14.16. — küseri id. AK 77.
kusmdn mámomoros | berauscht: k. smywén részegséged
mámora 11.362.
kuéndn adományozó | verleihend: twjd uj k. yq,n tavaszi álla
tot a. király 11.350.
kusnes kovács j schmied III. 13.
kuénds 1. kösnés.
(kwdn-) kuspi leesik | hinunterfallén P. 14.
kusu 1. kési.
kusuy kürtő | rauchfang T. 318.
küt 1. köt.
kutéuwé lerészegszik | sich berauschen 1.69.
(lay-) kültérii körül-kerit | umringen, einfassen AL. 61.
küs ablak | fenster — v. ö. kösnés.
kwdlV kötél | strick B. kwali P. 8. kwali K. 11.222. kwoali
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KL. SL.^kwqlé P. 17. kalu T. 155. — tdnyd'kwalyd at dstés szavadbeszéde be sem fejeződött 1.119. — v. ö. kél.
kwali B. kwqli K. kwoali KL. káli T. fölkel | aufstehen 1.6.
K. 1.167. KL. III.203. T. 309. kiszáll | hinaussteigen 11.83. kimegy |
hinausgehen 1.4. K. 11.222. KL. III.345. szétágazik (a folyó) | sich
verzweigen III.335. nő | wachsen T. 317. — kwalélali 1.4. kwalilali
11.181. kwqlépi K. 1.167. kdlápi T. 159. id. kwalépi megtámad jangreifen üs a várost 11.91. kwáltapi id. III. 163. kwdlépayti fölkere
kedik | sich erheben 11.219. kwalti fölkeleszt | aufgehen lassen
JnéV a holdat 1.121; visz | tragen 1.3. 29. kwaltilali visz 11.243.
khatél kwalenti fölkel (a nap) | (die sonne) geht auf (khulanti id.)AL. 77. khatél kdldntné ur napkelő táj T. 330. kwalpd jqjfiyép kelő
hold | der aufgehen de mond 1.121. id nun-kali a víz kiárad T. 309.
neul posémél kdltilém a húst füsttel járatom a. a. megfüstölöm |
fleisch ráuchern T. 160.
kwasértqwé: sdmdm pqéémné kwasertqwei (pass.) szememet
égeti a füst | meine augen brennt der rauch P. 25.
kioat (igék.) el, meg | ver: kivat'-jarili elfelejti | vergessen,
kwai-rqytés megijedt | erschrecken AL. 61. — v. ö. khwqt.
kwá . . . 1. részben kwo . . .
kwdji nyomon jár | folgen P. 27. kujé id. T. 327. jit-kwájméti nyomoz. P. 14. jit-kwdji követ, üldöz | verfolgen K. 372. —
v. ö. koji.
kwdnkd át, keresztül | durch, über KL. 14. — v. ö. kqnghq..
kwdr-kwdr 1. kar.
kwáréy tyúk | huhn AL. 56. P. 17.
kwdrt ing | hemd K. 1.169. KL. 14. AL. 56. P. 15. kwdrtmowés fehérnemű | weisswásche P. 13.
kwdsémlenti gyúlad | sich entzünden KL. 17. simém kwdéau
(pass.) szívem ég, kesereg | mein herz brennt, trauert P. 25.
kwdssaus (pass.): sük-üt'pqrsél tail kw. a tejet Bzeméttel tele
keverte AL. 78.
kwdt melyik | welcher AL. 59.
kwir, kür, kér FT. khul belső | inneres, kwirt, kürt; kwirén
bent; be | drinn, hinein T. 313. — v. ö. kér.
kwlr 1. kür.
kwq... kwoq . . . 1. részben kwd . . .
kwol B. kwdl K. KL. ház, sátor, szoba j haus, zelt, stube —
kwdl-kdn padló | diehle K. kwdlén qnsuy, né házi gazda, asszony |
hausherr, hausfrau K. 1.166. KL. III.355.
kwqlén éppen | gerade, kw. tokh éppen úgy | gerade so K.
kwolds liszt | meni 348.
kwon B. kwdn D. kun T. kwqné FK. ki, künn; félre | aus,
hinaus; abseits. — kwon-d, -dl, -dl ki, kifelé, -él kívülről; kwdn-é,
-él id. kwdnt künn AL. 60. kuni-pdl külfél T. 309. kwonnü odább |
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weiter fórt III.119. kwdné% külső | áusseres — Igék. ki, el, meg |
hinaus, weg, ver-: kwon-mini kimegy, kwan-asti elkészül KL. 30.
nán kwdn-sailém kenyeret megtörök AL. 61.
kwoni-yatpd akárki | irgendwer 11.129.
kwons, kwoss B. kwdns P. kwas P. KL. köröm | nagel; marókf
die hohle hand B. 1.129. — kwoss-ker köröm 1.163. 154. kwossker-nál fricska | nasenstüber 1.6. kwosspd nál horgos nyíl | pfeil
mit hacken 11.168.
kwonsi karmol | kratzen 1.30. kwdnsi P. 27. KL. 34. kwonsésli vakar | kratzen 1.131. kwonsiti körmei közé fog 1.16. kwonsitayti kapaszkodik j klettern 11.120. kwásétayti összekarczolja magát
P/27.
kworés 1) menny | hímmel 1.45. ü l . 116.— 2) életkor j lebensalter 11.286.
kwoss B. koas, kwas, kwasé K. kwos P. kwas KL. a mint, habár
| als, obwohl; legalább | wenigstens B. ti-kwoss hiába | umsonst
1.145; bárhogyan | wie immer; ta-kw. id. kwas-ndr, kwas-khon-nar
bármi, bárki | irgendwas, irgend jemand K.
kwosér csíkos evet | eichhorn III. 124.
(yot-) kwoéértawé (pass.) összepörzsölődik | versengen HI.225.
kwoénd-pdrd kopott suba | abgetragener pelz III.527.
kwoss 1. kwons.
kwossém 1) nyírhéj puttony | putten aus birkenrinde 11.204.
kwassém id. KL. III.493. — 2) háti bátyú j bündel auf dem rücken
III.341.
kwot: a szarvasfélék lábszárbőre 11.22. 113.
kwotél B. kwáÜ KL. közép | mitte; kwoÜin sun kwotélkdtdn
közepes szánom közepébe 11.247. ja kwoiélrisemt folyócskám köze
pében 11.160.
kwösélti suhogtat | rauschen lassen: om tösém púmét kwöséltdm, khwaté józtam én a száraz füvet suhogtatva, hova jutok el K.
kwjosnás 1. kösnds.
[11.224.
L.
la'il láb | fuss B. tol K. KL. — la'il-ker talp | sohle 1.2.
la'iltit lábnyilás; kemplinél la'iltit-nupél joláU lewétaytés a
ruha szárnyából a lábnyilás irányában lefelé huzakodott 11.19.
lay: %um-la'/ totné jütpém b a j v í v ó pánczélom | mein kriegspanzer 1.119.
la%, Xd'i 1. ldn%.

laydti törekszik | streben 1.107.
layér pánczél | panzer 1.98. 11.22.
Xayi 1. Idwi.
layw 1. lakw.
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laj 1) alvilági | unterweltlich 11.350. lai id. 11.354. — 2) kis
ded ayi leány | kleines mádchen III.225. lajin id. III.233.
laji dob | werfen III.379.
laki labda | ball 11.182.
lakw kerék | rad 11.311. lakwin kerek | rund u. o. — lakwpá :
sqrni l. kit sapák arany patkós két csizma | mit gold bescblagene
zwei stiefel 11.315. — layw kör | kreis KL. 14. környék | gegend
KL. III.345. — lakw karika | ring P. 10. — Névutó: üsá lakivá
város s z e r t e | d u r c h d i e g a n z e stadt h i n d u r c b 11.207.
keresztül | d u r c b l . 1 5 ; laywá körül | rings KL. 14. layw, lq,y id.
P. 16. laywé, lay a szét, körül K. 376. laya mindenfelé | überallhin
K. 11.225. léy "(léykémj körül T. 3 1 5 / — Igék. lakivá- szét B.
lay- AL. layw-, lay- P. léy- T. körül | ringsum, umlakw sürü | dicht, ILI 13. III. 195. lakw id. 1.98. III.270.
lakwi B. lakwi K. KL. AL. érkezik | ankommen 1.21. lép |
schreiten 11.67. lopózkodik | schleichen 111.84. KL. 29. juw'lakwi
betoppan | plötzlicli eintreten 11.66. akwan lakwsét egymásra borul
tak | sich umarmen 1.31. 11.22. mozog | sich bewegen III.395. AL.
69. K. 11.227. 229. (a 1.) lecsúszik | abrutscben 1.62. jiw-tál lakwi
ölfát rak | klafterbolz auflegen K. 399. — lákwti mozdít | bewegen
K. 372. lakwelti ugrik | springen 11.129. lakwélti (al.)id. K. I. 168.
11.225. lakwéltáyti indul | aufbrecben AL. 54. lakwyati búvik |
sich verstecken 347. lakwémtayti (a 1.) átsuhan | huschen FK. 1.170.
lal ellenfél | gegner, feind 11.41. — l'alt ellen, szembe |gegen,
gegenüber 1.5. (visszafelé j rückwárts 1.17.); — l'al't KL. 16. P. 19.
l'qlt K. 378. let T. 315. id. akw'l'al't minésV egymásnak neki men
tek 11.375. ákw'l'ál't pes egymással szemben KL. 14. lét-pis id. T.
315. — Igék. szembe | entgegen.
l'alepti megigazít | richten K.
l'a?n B. lem K. liam KL. T. 1) zelnicze | kaulbeere 11.271. K.
III. 126. KL. III.483. lám-jiw zelniczefa 111.91. Iámén, lámántén
zelniczés KL. III.483. lamantén id. AL. III.207. — 2) bogyó | beere
T. 314. — tam-vg 1.163. lam-uj 1.119. szunyograj | ein schwarm
miieken, lám-ojkw szunyogocska | eine kleine müeke KL. III.487.
l'qmi szúnyog P. 8.
lány beszéd | rede 11.399. üzenet j nachricht 1.35. lay id.
1.79. tanács | rath 11.418. —lay szó | wort D. beszéd KL. 3. "(tő:
lány- K. de v. ö. am lenkhém K.I. 168. lánkh- KL. lánqh- T. lenghP. III.521.).
lansin puha | weich 11.58.
lansumé meglangyúl | lau werden T. 323. jel-lqnsi id. P. 15.
lap- B. lápé-, láp- K. lép- T. igék. pl. lap-mayilém bedugom |
zustopfen; ulá lap-yarititá a tüzet e l o l t j a [ das feuer v e r1 ö s c h e n 348. j&mé lápé tustilém a folyót elzárom | den fluss ver-
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sperren K. 376. ustél l'ép-pcintilém, az asztalt betakarom | den tiseh
zudecken T. 312.
tapa közel, közelre | nahe II.5. lapát közelben | nahe, in der
náhe, lapáté id. IIL123. lapan id. 151. ta Vapánü erre közelebb 1.61.
l'apz-iles id: lap^-ilés álém-kem paulétté álém-kem mir a nép, mely a
k ö z e l b e n létezett falvakban élt 1.79.
lápi elfér \ platz habén 1.34. 71. loapi id. K. lápi AL. 70.
laplayti id. 1.157. — mán laptal ti patmét a földön kezdenek el nem
férni "1.156.
lapi emelkedik, fölkerekedik | sich erheben 11.317. lápi id.
K. III.129. AL. 77. — lapiláli 11.253. lapUáléyti 11.329. laplawé
1.45. lapéji 1.18. lapejémtuwé 1.6. lapejálaivé, lapejéptüwé 1.10. id.
yotél lapi hogy birja ki 1.27. — laptal föl nem érhető | unerreichbar: josá nol l. pal ur kinse'im hótalp orra, melyre föl nem emel
kedett, oly sűrű hegyet keresek III. 94.
lapi ágernyő | gezweige III. 188. lombernyö | laubwerk III.510.
lapka bolt | gewölb 1.14. lapka id. 1.48.
lárés szekrény | schrank 11.313. 111.59.
larj-i forog | sich drehen 1.6.
[267.
larki terebélyes galyú {tan' fenyő) | breitástige (tanne) III
larpi: Sát-pupV-larpi-náj hét istenkét-t e r e m t ő — asszony
11.322.
larééy rongy ócska | lumpenzeug 111.91.
(pél-) larsatayti szétmegy | auseinandergehen P. 22.
laréin rovátkos (yurpá szélű) | ausgekerbt 11.314.
lásél lassan | langsam III.361. lásél K. 1.171. loq,éél K. P. 21.
lééáliá. T. 320. loqsél, loaéit csendesen KL. 19. loqséy lassan járó K.
III. 131. láselákw lassacskán 1.7.
Iáéi leskelődik | lauern III. 120. Iáéi id. T. 153. jql-loqsi meg
les | auflauern K. 374. láéepi id. III.380. loaékati lesbe áll P.
III.523.
lat érték, minőség | werth, qualitát — kit latéi kétféleképpen \
zwéifach; yumitá latéi nétá jis férje helyett neje jött | anstatt 345.
— ton-lat akkor | damals K. 379. ton-lát az alatt | wáhrend dessen K. 11.233. ton-loqt erre | hierauf, nachher K. 11.228.
látéy szó | wort 1.45. IIL30. nyelv | sprache: Iá látyél osztják
nyelven 329.
latin szó | worfc 1.137. 146. üzenet | nachricht 11.207.
latkati alasüpped | sinken III.6. latkáti id. 111.40.
latt mérték | maass P. III.523. — látt id. P. 111.521.
Iáid B. láwi K. P. laivi (prss. lant) T. láyi B. loq,yi KL. Iái
(tő: lay-) AL. mond, szól | sprechen, sagen; rendel | verordnen
1.22. igér | versprechen P. 29. láwáslén áldd meg | segnen 1.73. láyi
hív | rufen 11.116. v. ö. lá'lnát tori* hivására n. o. — lq,wéli em
leget | oft erwáhnen P. III.539. láwélti 111.27 \. laolti K. 11.222.
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KL. 12. id; lawildli megszólal | anfangen zu reden 11.244. lawépdnti kikotyog | schwatzen 345. — latti mond K. KL. P. loqtti K.
1.166. lattenti beszélget KL. III.481. loqtyati id. K. 1.166. lausi
igér | versprechen 329. laukti AL. 64. lauyti KL. 31. id; Iquyati
mondódik KL. 31.
l'auti pörlekedik, káromol | zanken, schmáhen 1.35. III.472.
l'autná szidás | das schelten 1.20.
lauti 1. louti.
law düh | wuth 11.12. — lg,w III.371.
la... 1. részben la . . .
la 1) közelebb [ náher, latá közelben | nahe T. 312. —
2) tuj;tárém-lá nyár táján [ zur sommers-zeit T. 319.
la/ jó (adi.) laykiéjól J gut adv. T. 320.
(kivan-) Idyti kiver | hinausschlagen P. 14.
Idy: UV K. lij KL. li AL. léyi P. vet, dob, lö | werfen, schiessen — lájenti dob KL. 33. lajépi lö K. 396.
(son-) l'dl'i (dual.) szántalpak [ schlittenkufen K.
lati alkudozik | unterhandeln K. 11.238.
latti illik, odavaló | passen AL. 79. tok tdlli úgy lehet | es
mag so sein KL. 22. tasna Idlldsém kész lettem | ich wurde fertig
AL. 57. lálpti készentartva rendez | ordnen III.429. Idlptdyti
egyezkedik | sich einigen AL. 77. lálptayti id. P, 10. v. ö. lal'épti.
lam leves | suppe T. 153. lám P. 15. loam K. id.
(il-) lamtus (pass.) megveszett dmp a kutya | der hund wurde
wütbendT. 307.
tan jég | eis T. 158. lan-eum hideglelés | frostiges fieber u. o.
tdnqst a jégen T. 307. — 1. jdnk.
lankiüi szerszám | werkzeug 111.44.
[11.419.
(terén-) Idusán kór g y ö t ö r t e | von krankheit g e p e i n i g t
lapel 1. lapéi.
[KL. 20.
(lap-) lapépi bereked tűrém a torkom | heiser werden
lápkhé susog [ flüstern, sáuseln T. 313.
láskhqn test | körper: nár liiskhqnél meztelen testtel | mit
nacktem körper; nár láskhanin áitám meztelen ember | ein nackter T. 320.
lat darab | stück KL. III.487. — khqtél-ldtél napról napra |
von tag zu tag; jamp-látél havonként | monatlich T. 317.
látné: nqyér l. opi ndj czirbolyatoboz k o p á c s o l ó (pickend,
klopfend) nénédasszony III.205.
látti ropog | krachen: katdnén lattiketen ujjaik a mint ropog
nak II 67.
látti olvas | záhlen III.201.
le 1. -li. — léy- 1. lakw.
Win evet | eichhörnchen 1.4. léin P. III.521. liin KL. III.203.
Un KL. III.355. lén T. 160.
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léyti szegez | vernageln P. 17.
UV fark | schwanz 11.345. leipá (adi.) 1.64. léteinél farkánál
K. 11.227. II KL. 46. li AL. 55.
leimati 1. leivati.
(ju-) lékémi belök | hineinstossen K. 11.238.
(nukh-J léki rak j legén, schichten: tat-jkv tállá nukh-l. a
tűzi fát öllé rakja AL. 57. — v. ö. lákwi, lakivi.
Ukw sógor, a férje bátyja | schwager 11.81. KL. 2.
léié lélek | seele K. léi T. 321. léfP. 8. léién eleven | lebendig K.
11.231. elevenítő | lebendig machendK. 11.230. léit elevenen T. 321.
— v. ö. lili.
[P. 15.
(nunk-) léleis (prget.) föltámadt, ill. föllélekzett | auferstehen.
lémés ronda | schmutzig K. 11.238.
lén, Un 1. fáin.
lény 11.198. lénk 1.31. ti% K. 11.239. KL. 3. T. 314. (tő: link-,
linkh-) szeg | nagel.
lenkér egér | maus III.148.
(lap-) lenkhtási bedug | verstopfen 1.163.
lénkwi fejaze | axt III.469.
Untáti reog | schwanken 11.313. lentélti rengedeztet | erschütiern 11.91. — lentfi hullámzik | wogen 1.29. Untyenti dagadozik |
anschwellen 1.61. lentéltántawé (pass.) id. 1.61. — Untén teprém 1)
rengő ég 11.213. 2) lentin t. dagadó oczeán 1.61. 3) Untén sárié
tápláló (?) tenger 11.291. — léntitená rengedezés: lenién teprém léntitenát sujti rengő égnek rengedezése hallik 11.213.
Untpiji letakar | bedecken 11.424. — v. ö. Upi.
léptei lepedő | decke: jamés léptál lépawém jeles, lepedővel
-takarnak be engem III.318.
lepi terít, takar | decken, bedecken 11.316. 321. KL. 20. K.
.111.129. lápi K / I I I . 1 2 9 . UpUi III.151. lepémti 1.33. id. lépsayti
.betakarózik 329. — léplin takaros, ill. takart [ bedeckt 11.321.
lés vadászhurok | jáger-schlinge III.4.
lécül 1. lásél.
[1.101.
Usi enyvez | leimen III.307. lése/ti ragaszt | zusammenkleben
leépiji elsorvad | auszehren, siechen 11.382.
il-lesti 1) megigazít toat tüzet | das feuer richten KL. 19. P.
14. nunk-lesti (a kést) megjavítani, megfenni, (messer) schleifen P.
15. taut-léép-jü tűzipiszkafa | ofengabelP. III.539.— 2) olt | lösehen:
pahvés lestné ker-kept gyertyaoltó vaskéz a. a. koppantó | lichtscheere P. 27. — Ustéli csillapít | stillen: simén éhedet 1.3.
lét 1. Mt.
létki kopogtat eu ajtót | an der thüre klopfen K. 399. nun-létki
felbugyog | aufsprudeln T. 311.
lewáti lehúz, előhúz | herab-, hervorziehen III. 107. 11.219.
<e 1.11.174.) Uwátáli (é 1.) id. III.384. lewétayti huzakodik 11.19.
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(é 1. 11.83.) — leuteli kivon 11.237. leumati leveti sawá bőrét | die
haut ablegen 11.295. leimati kihúz kásája kését | das messer ziehen
1.17. lunt-saw leveti ludbőrét 1.28. (é 1. III.362.).
U . . . 1. részben Z<? . . .
•U vajjon,-e | ob K. T. -lé P.
Ily vet, lő | werfen, schiessen B. lissenti lő 1.6. liytsayti
eldobja magát KL. 33. — ö. v. lájliywsi mozog, locsog üi a víz | sich bewegen, wallen (vom
wasser) AL. 79. — v. ö. lákivi.
likmi hozzájut | dazu gerathen 328. likmélti találkozik vmivel J antreffen III. 120. — likti leesik ill. levetődik | fallen AL. 78.
kwon-likti kirepül | hinausfliegen 11.83. — v. ö. lakwi, lakwi.
lili lélek | seele 11.365. lélekzet | athem 1.17. lilisamá-müs
a mint lélekzett 1.6. v. ö. 1.1. lili-áp lehelet | athem 1.8. lili-át id.
KL. 23.
lilin eleven | lebendig 1.29. lilin sarui ragyogó arany | glánzendes gold 1.31.
lüijépti éleszt | zum lében bringen 1.44. 129. Ulti 1) lélekzetet vesz | athem holen 1.1. — 2) ordít | brüllen: uj-áné Ultimé ti
sülintali az állatöreg ím ordítva ugrándoz III.380.
lil'peli' újra, ép most, újonnan | wiederum, soeben, neulich
1.29. 11.260.
litími lazul | erschlaffen 348.
lipés: 1. punkél ünli szabad (be nem takart) fővel ül | baarhaupt sitzen 1.29. — v. ö. lepi.
(hvan~) lipésti kiloccsan | herausspritzen P. 14.
lipkiti takarózik | sich zudecken T. 308. — v. ö. lépi.
la . . ., lo . . . 1. részben la . . . és hí . . .
l°q, osztják 329.
íq,y B. loqkh, lökhw KL. lökw P. III.523. zúg | winkel 11.269.
III.55. saris-lay tengeröböl | meeresbucht 1.135. süp-l. szájöble [
rachen 1.161. tus-lökhw id. KL. 46. kuyr-loakhémné keblem zugába
KL. III.487. tuy—Igyét maga magában ill. maga belsejében T. 313.
(qr-) l'qy versenyt J um die wette AL. 78.
Iqyiji betör ) einbrechen III.60.
Iqysé fölreped | spalten, bersten T. 160. khap pal-lqytqlus
(pass.) a ladik széthasadt T. 316.
loys- csikland | kitzeln: ám leysmén-khqr qsém én csiklandós
vagyok — loyslilém csiklandoztatlak | ich kitzle dich T. 331.
Iqkhwi gömbölyít | haspeln K. 399.
lohkwi zörget | pochen K. — kiván-l. kiver | hinausschlagen,
P. 14í.jel-l. leY&g, leszúr | niederhauen, erstechen P. 15. v. ö. láyti,
Iqim fejsze | axt P. III.523. Iqjim-yal id. III.431.
lökw 1. Iqy.
l'okwi kúszik [ klettern P. III.523. lokwenti id.
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Iqlta folt | fleck AL. 54. loltá id. 1.165.
Iqm leves | suppe P. 15. loqm K. lám T. id.
löm darab | stück K. 11.239.
lomét láng | flamme K. 37 3.
Iqmyati földagad | anschwellen III.423. Iqmyépali id. III.531.
Iqmj-ejenti taposgat | treten AL. III.207.
Iqmiji közeledik | sich uáhern 111.84.
Iqmp lompos lépés | schlotternder gang KL. III.203. Iqmpá,
-én lompos | schlampig u. o.
Iqmpéyji áttalpal, átlompol | durchschreiten KL. III.203.
Iqmsan lompos | schlampig III.441.
Iqmt rész | theil III. 151. má-l. földdarab 1.135. tüjt-loqmt
hófolt KL. III.345. — nar lq,mtin yum meztelen (ruhájú) férfi | ein
nackter mann 11.60. v. ö. nqr lq/mtél jcili P. 10.
lomti darabokra vagdal | zerstückeln K.
lány 1) út | weg l.\± — lönkh K. 11.232. tőnkh P. 18. toy (tő:
Xonkh-) KL. 3. tqn T. 155. id. — 2) nyom | spur 11.125.
lönyitayti fáradozik | sich abmühen 1.71. czibálgat | zerren
1.26. Iqnyitayti küszködik | ringen 11.74.
(juiv-) tqnyéli haza visz | nach hause tragen III.235.
Iqni kopó | jagdhund III.208. medvebocs | bárenjunge KL.
'.III. 351. lőni kapajém vadászkutyám 11.201.
Iqnmqté meghasad | bersten T. 307.
Iqnyá, -ál a folyón lefelé | strom abwárts B. Iqnyé, lq,nyal,
lankhal K. 11.223. Iqnkhq stb. KL. Iqnghq, AL. id. — IqnyaXin jakém
lefelé vivő folyócskám 11.243.
loqskéti lecsillapodik | sich beruhigen K. 396. — v. ö. lesti.
loqttelp monda | sage K. 1.166.
[11.325.
Iqpant lapu | kiette AL. 55. tür-lqpánt tavi tünderrózsalevél
tqpatali súg | flüstern P. 13.
lepéyti lebegve tovafut pqt a récze | flatternd davonlaufen P.
27. v. ö. tqulin lopenkél szárnyas lebegéssel | mit f l a t t e r n d e n
flügeln u. o.
lapéi (postp.): paidá-l. jdli falunkónt jár | von dorf zu dorf
gehen 349. — lapel id. khqtél-l naponként | táglich KL. 18.
lopen 1. lepéyti.
lopesti talpal | schreiten K. 11.224. lépéétenti csapdos a szár
nyaival | die flügel schwingen AL. 57. — v. ö. Iqmpéyji.
Iqpééy ruha | kleid AL. 77.
losati reped | spalten. bersten AL. 54.
losém csont | bein T. 312. — v. ö. lusém.
lásyi erősen bevágja aivi az ajtót | die thüre zuschlagen
III.370. Iqsréliiá. III.371.
Iqsyénti vánszorog | taumeln K. 111.131.
(pal-) Iqéili szétbomlik (a szán) j auseinandergehen 348.
NYELVTÜD. KÖZLBMÉNVEK. XXV.
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Iqsin szikra | funke P. III.525.
lóéit tágas | geráumig 1.158. bő j reichlich 11.245. III. 145. —
Iqéit id. 1.90.
(par-) laékémi meglazul | sich lockern P. 14.
Iqéééyati viszket | jucken AL. 54.
lq,st laza | locker AL. 57.
laté/ szikra | funke 1.13. Iqtyin üszkös jiw-sup fadarab
kohle, g l i m m e n d e holzstücke 11.310.
(ngfíkhwé) lötéli leszakad | abreissen K. 11.228.
(yot-) Iqtyati megfakul | fahl werden 348. kwán-latpi id. AL,
57. lötpi, lötpenti; Iqtti fehéredik; fehérlik AL. 77. — il-lqtkheté
elhervad ] verwelken T. 307.
lotyi ropog | krachen — koqt-tgl'é lotyi v. löteypén ölenti keze
ujja ropogós ] seine finger krachen K. 396. — v. ö. l'átti.
[325.
Iqtkhé locsog uélam a ruha | das kleid trieft vom wasser T..
(pal-) Iqtulé megreped | zerspringen, spalten, bersten T. 316.
lau tíz | zehn KL. III.349. P. III.523. lou KL. 21. lou T.
Iquyati, Iquyti 1. lawi.
[159, id.
kat-lqutan keszkenő | sacktuch T. 309.
louti mos j waschen 1.68. 11.14. Iqutyati mosakodik | sich
waschen 11.106. Iqutsi lemos 11.327.
(amp-) Iqw elpóráz | leitriemen III.529.
laives pad | bank 1.5. 49.
lowinti olvas | záhlen III. 144.
(elé-) lökémi eltaszít | wegstossen K. — v. ö. lekérni.
lökéq,u (csiklandós | er ist kitzlig — ám löksép öeém csiklan
dós vagyok K. 396. — v. ö. leyslömerti ránczol | faltén K. 396.
[gut K.
lön jobb | besser — lőni helyesen | richtig; lónkat' jól [
Honéi, tóé 1. Hunéi.
lu T. 155. lü KL. 3. lüw B. v. ö. lü-kwol, lü-l'ül'1.6. lo K.
(Ion K. 11.378. loyén K. 11.239. 380.) ló | pferd.
lü düh | wuth KL. 1. — v . ö. law.
lu (luiv-J csont | bein 11.120.
lui a folyónak alvidéke | stromabwárts B. KL. alvidéki 1.135.
lui-ötér K. 11.222. alsó KL. 3. luiké id. KL. III.203. loi, lóiké AL..
60. — v. ö. Iqnya.
lujyi énekel | singen 11.291. — luimén éneklő 11.429.
lujmás törő vas, ék | brecheisen III. 13. 243. lojmas KL..
III.489.
luki mozog | sich bewegen; luyti mozgat | bewegen T. 327.
— ju-luyton a tolózárral bezárni | zusperren; ajuw-lukátép ajtózár |
thürklinke, schloss T. 331. luykutné suj kopogó zaj T. 330. — v. ö.
lakwi, lakwi.
Xül rossz | schlecht 1.5. lüt id. KL. 22. csúnya | hásslich K.
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lül törém rossz idő | schlecbtes wetter AL. 79. l'öl csúnya: löli ql
hószámban 111. CBÚnyán van T. 321. — lü-lül ló-ganéj | pferdemist 1.6.
Mi áll | stehen 1.2. 11.259. Menti III.421. lütildli 11.196,
lülméti 11.95. lülsi 1.144. tawdn q,s yot lüli püwunkwé neki pedig
hogyan l e h e t e t t megfogni II. 112.
lülV vöcsök | haubentaucher 11.71. III.229. IblV id. 1.2.
lülin magas | hoch 1.71. III.242. tutit 1.12. lülitté 11.123.
magasan (adv.). assin-lülit rőf mélységre | eine elle tief 1.43.
lülsin rosszul | schlecht (adv.) 11.309. — v. ö. lül.
lumpérte?iti motyog | schwatzen KL. III.349.
lumsi a munkába belemelegszik | eifrig arbeiten, sich ereifern 367.
lüné sírás | das weinen 11.319. lüné KL. 45. tüé id. III.380.
lué-vüf könnyek | thránen P. 10. lös K. tőé AL. 55.
lünéi sír | weinen 11.99. lonsém (gerund.) T. 331. lönsi AL.
74. lünsi K. 11.377. id; — sírva kér | weinend bitten 11.91. jol-t
megindít | rühren 11.91. lünéti, tüiísáti sirat 11.174. 1.56. elallünééltayti elsírja magát 1.34. lunsenti KL. 45. il-löncé elordíta magát |
brüllen T. 321. löncta%ti sír T. 310.
lunt lúd | gans 1.28. 11.184. KL. 18. Iont K. T. 160. — lontijép khgm lúdvadászó férfi | gánse-jáger K. 396.
luntüawé (pass.) izmosodik | stark werden 11.289. luntilané
izmosodó u. o.
luopta 1. lüptd.
lüp fatörzs | baumstamm P. III.523. lüpi id. 1.121. 11.60.
III. 124. kidőlt fatörzs P. 17. löpi id. T. 163.
lüptd levél | blaH 1.6. III.298. (lüptap 1.38.); luopta KL.
III.349. lopta B. NyK. 22:54. lépté K. 373. lapta AL. 54. lq,pta
tüs 1. lüné.
[T. 331.
lusi kúszik | klettern; luspáli id: kai noys lusinél tot lüspala
nőstény nyúszt kúszásával kússzék ott alá 11.339. — lusati mászik
KL. 351.
lusém szálka | gráte B. NyK. 22:49. — v. ö. Igsém.
lüsin bojtos, rojtos | mit quasten, fransen versehen 1.98.
123. — lüspd id. 1.98. 11.316. sát lüspd qln apa hét karikás ezüst
bölcső III.116. — Xafiyei lüsin sat tür s á s - t e r e s (ül. rojtos, sás
sal borított) hét tó 11.320.
lutdtél: matdtél lutdtél földestül mindenestül | mit land u.
alles darüber 1.68.
luti keményedik | hart werden, sich hárten 11.102.
ÍM . . . L részben lu.
lüttén bűnös ] schuldig KL. 26. — 1. lül.
lülémti szid | schelten K. — 1. lül.
SZILASI MÓRICZ.

16*

.

