Vogul szójegyzék.
R.
raitéli szétzúz | zerschlagen III.341. — raitéli összever KL.
III.493. — v. ö. rati.
ra'ipi aláhull | hinunterfallen III.273. — v. ö. raupi.
rayt sár | koth III.431. iszap j schlamrn 11.204. suU-r. fehér
agyag | weisserlehm 1.130. — rüktim sáros | kothig 111.90.
1. rakw gallér | kragen 332. — rayivin ta'il galléros ruha
11.119. 321.
2. rakw eső | regen 11.104. III. 118. — ráyw KL. 2, AL. 78.
ruy T. 319. id. — rakivin tür eső járta tó 11.244.
rakwi esik j regnen 11.104. rakicéltayti megered az eső j es
fángt an zu regnen 346. — rakwi K. rukhuíé T. 318. id.
rami ás | graben III. 380. jolá ramyats földbe ásta magát
1.12. — v. ö. rami, raumi.
rapfi csendes gyűrűket vet (vii a víz) | langsam fluten K.
11.226.
rapéi pillog | blinzeln 330. — rapéi id. AL. 57. — v. ö. répcás.
rasi vet | werfen AL. 72. — rasti dob | werfen. P. 25. v. ö.
rosti.
rassi 1. rési.
rati B. rq,ti AL. K. réti KL. roati KL. K. üt, csap | schlagen
1.133. 13. lever KL. III.355. ratili ILI33. ratilali 11.101. ratéltayú
verődik 11.71. rötpenti klopfen AL. 77. ákwán roatélti összecsap |
zusammenschlagen KL. III.349. — sáme roati agyonüt | erschlagen K. 11.231.
raumti elás | vergraben 11.273. — raumti KL. III.489. —•
v. ö. rami.
1. rauti hány | werfen III.25. ráhint | streuen III. 125. vitel
r. leönti vízzel | begiessen III.380. tü tarautsém ott alázuhantam |
ich bin dórt hinabgestürzt III.286. jol r. lerogy | zusammensinken
III.380. szór | verstreuen P. 27. — rauti kiráz | herausbeuteln K.
1.169. — rautili dobál III.8. rautlayti lehull KL. III.487. — rau•tasi szór 1.29. yamirautási fölfordít | umstürzen 11.118. pank vita r.
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a piszkos vizet kiönti | das schmutzige wasser ausschütten 11.106.
raupi hull | fallen 1.5. ILI. 217. jol r. összeomlik | einstürzen
1.6. raupiláli lecsappan j plötzlich niederfallen III.452. — 2. rauti
kavar: sat kenas rautdu hét üst (bozasört) kavarj (a. a. főzz) |
braue sieben késsel (bier) 1.94. mohé vii-jor rduti lisztet vízzel
kever | mehl mit wasser mischen K. 377. — manér nan nelméntel
saw raute'in mit zagyválsz (ill. keversz) annyit nyelveddel | was
alles plauschest du zusammen B. 329. — vita rautyati a vize fel
forr | sein wasser siedet 11.295.
raivi' apró darabokra | in kleine stücke 1.98. rawi' (a br.)
11.22. ram' (a) III.461.
rá ... 1. részben ra . . .
ráfi esik | falién 11.178. raydti id. 1.14. 11.298. összerogy |
zusammensinken 1.133. II.6. yot rayati elugrik | wegspringen
NyK. 2 2 : 48. yot rayatali id. ÍII.467. — ráytkdti rázkódik AL.
54. — v. ö. rauti, rduti
(il-) rdmds- ledől | herabstürzen T. 310.
(jel-) rámenti összeszed | zusammenklauben AL. 78.
(jol-) rdmi eltemet | begraben K. 374. — v. ö. rami,
rdnyenti szállong kwolkwé posimél a házacska füstje | der
rauch steigt auf 11.127.
khwqté-rdpéés összerongyolódott | zerreissen K. — v. ö. repi
raséy rozs | roggen AL. 60.
raéi ujjas | ármelleibchen III.397.
[III.207.
rdsis késik | ausbleiben: khwqtal! rdssén hova késel AL.
jel-ráti leesik | hinuntérfallen P. 15. — v. ö. rauti, rduti.
rátem sorban, rendben | der reihe nach (pa,a;OMrjb) T.322.
rdumti ás | graben KL. III.489. — v. ö. rami
reV B. réV K. réi T. rí KL. ri AL. hőség | hitze — reyin 1.52.
ren KL. 20. AL. 61. meleg | warm — re'il, re inéi B. 354. riil KL.
miatt, következtében | wegen, infolge; rakw-, vöt-réyil szél, eső
által | durch den wind, regen 11.104. ta re'ikwél annak hatalmánál
fogva | durch dessen macht 1.40.
reili melegedik | sich erwármen 1.155. ré'itili melegít | erwármen 1.148.
reyti ráz | schütteln 11.331. — akw' q,ntér sat sis taw reyti
(e br.) egy méhbeli hét magzatot fog ő szülni (ill. kirázni) | sie
wird aus einem schoos sieben kinder gebáren 1.103. — réytkhati
reng m&kán a föld szine ] die erde erschüttert K. 11.237.
rehv meredek part | steiles ufer 11.381. KL. III.203.
répi ráz | schütteln AL. 72. repéltayti megrázkódik AL. 77. —
repíti vet, dob | werfen 1.154. III.413. repitili dobál III.365. yqni
repitayti hanyatt vágódik | rücklings stürzen III.423. jol r. leesik |
hinuntérfallen NyK. 22. 48. — ripiti dob KL. III.351. ju-ripdntium
(pass.) megrázódom | zusammengebeutelt werden T. 308.

•

390

SZILASI MÓEICZ.

répcásné: sem r. saut egy szemhunyorítás ideje alatt | wáhrend einesaugenblinzelns, d. i. einer secunde T.317.— v.ö.rapsi.
réptámi virrad | es wird tag T. 309.
rés-jiw erdei fa | wald-baum III. 194.
reské sárga | gelb K III. 131.
réspi széjjel foszlik | auseinandergehen, zerfallen K. 1.172.
('/ot-J r&télalentawé (pass.) ravaszul elorzani készül | er will
mit list'stehlen III.229.
rétén úuii hamis eskü | meineid 1.127. III.411. rétin csalfa |
falsch, betrügerisch 111.84.
rétti csúffá tesz | betrügen, anschmieren K. 1.168.
ri... 1. részben re...
HU fut I laufen 1.113. rüi KL. III.493.
(khwat-J rimli összezavarodik | sich verwirren P. 21.
ro... 1. részben ra . . .
roásén 1. rasén.
ray 1. rq,ny ; — röyi 1. rawi.
jql-rayi leapad vií a víz | das wasser falit K. 374. T. 310.
reyyi röhög | laut lachen AL. 64.
royti B. KL. P. K. T. rqyti AL. ijed | schrecken; nq,ny-r. följed | aufschreeken III.287. ijedve fölpattanik | erschrocken, aufspringen 1.5. fölébred | erwachen 11.90. — roytépti 111.40. 445.
roytéptali 11.318. III.468. ijeszt | erschrecken.
rsytkhati: roytkhq,tep son rázós szán | ein schlitten, der beutelt K. 396. — v. o. reyti.
rq,min suj rezgő hang | schrillender schall 1.96. zengő hang |
tönender schall III.518.
rq,mmi zeng sayl a mennydörgés | der donner schallt P. 27.
ram min zengő u. o.
rq,n idő, zeit: khwqM rqn hosszú ideig; ton rq,nt abban az
időben, akkor | damals K. 379.
rqn kivül | ausser: ámánnél-r., neunne-r. rajtam, rajtad
kívül j ausser mir, dir T. 315. — rankhé öli külön lakik | alléin
wohnen P. 21.
rany rikoltás | geheul III.389. rq,nkwé (dim.) id. 11.29. —
ray kiáltás | schrei 11.209. rqry-mwan kiáltó szavuk u. o.
ranyi krákog 1.11. rqnyi kiált, kurjant | schreien, jauchzen
1.136. III.380. — rányilali 11.29. rqnyulali 11.190. kiált; ranyásli
elordítja magát | aufbrüllen III.380. rq,nyéltayti elkiáltja magát |
aufschreien 11.176.
rantá bárka | barke KL. III.485.
repi elhull mém a nép | das volk stirbt; jhv r. a fa lerogy |
der baum stürzt AL. 79.
röpot munka | arbeit 1.130. 11.117.
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ras, ros fövénypart | sandiges ufer 11.388. 381. ras AL. 78.
röé KL. III.483.
(kent-) rqsé-/ rongyos sipka | zerfetzte mütze III.529.
rqséyti birkózik, küzd | ringen K. 396. (nal-) rqsséyti leveti
magát | sich hinabwerfen KL. III.487. — okhsé kwan-rassém a
pénzt eljátszottam | das geld habé ich verspielt K. 373. — rqsti
•dob, vet | werfen K. 1.169. T.313. — v. ö. rási.
rqsén madzag | bindfaden P. 10. roásén K. — setép-rqsnü
czérnagombolyag | zwirnknáuel K. 399.
rosénéé oroszul | russisch K. v. ö. rus.
rqsi selyemmente | seidenrock K.
rosi késik | sich aufhalten 335. rasi P. 20.
rési s!r | weinen K.373. •— réséi AL. 65. rossenti AL. 59.
raséi P. 21.
rótt gyors | schnell 11.381. •— rottV hirtelen, rögtönösen |
plötzlich 1.15. — rqttén id. K. P.
rotti qlén csendben légy | sei still 11.306. békében légy | bleib
ruhig 11.63. — rottijV janimi szelíddé fog nevelődni | er wird für
sanft erzogen 11.105. — v. ö. rötmi.
rötmi megállapodik | still stehen I. 143. — rotmélti (o br.)
nyugalomba hoz (ma a földet) j zur ruhe bringen u. o. rottmélti
lecsillapít | beruhigen 11.408.
rqulayti átváltozik: vvj-ansuy-khwarél r. állat öreg (medve)
alakjára változott át. K. 11.225.
(khona) rquléyti hátra veti magát | rückwárts stürzen AL. 60.
rqutsmél khaité versenyt fut | wettlaufen T. 328.
röuli 1. rqwi 1.
1. rq,wi közeledni | nahen 111.77.1.151. rqwildli id. 11.147. —
röyi, röuli id. KL. 31. — at rq,wi nem szabad | es ist nicht erlaubt
1.4. kit jiw akwdn rqwldyén (q, br.) két fát illeszt egybe | die zwei
báume zusammenschweissen 1.151. •— ne-rqwtal, -rqutal nőnek
érinthetetlen jelpin tür szent tó [ für eine frau untastbar, unnahbar heilig 111,324. 11.204. majtén rqwtal lül'latin májba nem fogad
ható csúnya beszéd | es ist eine üble rede, die man nicht in die
leber aufnehmen (d. i. verdauen) kann III.504. — rqwné kellemes |
angenehm: majtné rqwné aiin pül májnak kellemes édes falat
111.50. — rqwn'-ut rokon | anverwandt 11.198. 268.
2. rawi himbál | schaukeln, schwingen K. 402. ráz | schütteln
K. 11.225.^ legyint, lóbál AL. 70. rqwi P. 29. rewi T. 331. — rqusi,
rqusoali csapdos | schlagen AL. 70. tőnkh kwáne rqwélés az út for
dulatot vett j der weg machte eine biegung K. 374. khöp khqmrawelöyw a ladikot szájával lefelé borítani | das boot umstürzen
P. 16* *
rury 1. rakw.
ruma barát | freund 11.62. 105.
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rumalayti barátkozik | freundschaft schliessen 344.
rumka kehely | kelch 11.313.
rus gyarló, gyönge | schwach 1.132.
rus orosz | russe 11.105. rusinis B. rusnisá KL. oroszul [ russisch.
rusi rojt, bojt [ franse 11.25. 197. — rus P. 8.
rüté (gabonát) vet | sáen T. 167. 327. — rütmi szaporodik f
sich vermehren 1.73. III. 149.
rütilaV jemti szomorúvá lesz | er wird traurig 11.87.
ö , s, s, c .
sa .. . 1. részben sá..., so ...
1. say nap heve | wárme der sonne KL. 22. nap | sonne AL.
79. — say yq>tél verőfényes napon NyK. 2 2 : 49. — v. ö. sank.
2. 80% bél | darm 11.184. III 268. AL. 207.
say én ököl | faust II. 6.
sayénli ököllel ver | mit der faust schlagen 11.205.
sayér czukor | zucker K 11.239.
sa'f B. saV K. sa AL. hajfonat, fürt | haarflechte, locke —
sa'ip, sa'in; sayip, sayin (adi).
sayi B. sdyi K. sáji AL. P. fon | flechten; — sa'iyati fonódik
III. 188. akiván saiyatili egybecsavarod ikl.15.
sayi suba | pelz 1.31. 45.
sa'ilém érzékeny | empfindlich: yuri aulay s. palén mint
félénk császármadáré oly érzékeny a füled 11.359.
1. sayl felhő | wolke 1.74. vihar | sturm 11.65. mennydörgés |
donner 11.51. III.4. s- Tqrém viharisten 11.98.
2. sayl halom | hügel 1.1. 11.263. bokor | strauch III.331.
liget | hain III.438. — saylén ma halmos föld | hügelland III.337.
(Uj-áns) saywésané érV az állat-öreget kikísérő ének | lied
beim hinausbegleiten III.221.
saywtél: sat ujpá ujin s. yantés hét szarvasból álló szarvas
falkát (heerde) talált I L I í 3 .
sai: khatél-sai naponként | táglich T. 319.
sai elrothad | verfaulen 1.15. sái KL. III.349. saji P. 29. —
p r a e t . pél'é-séis P. 22. ilséis T. 307. — kwálém kwaté-séis házam
elkorhadt K.
sail, saila 1. söl.
sailkhati hajlik | sich biegen P. 13. — v. ö. saili
saili tördel | brechen 1.125. sqili tör K. 11.230. saimti 1.125.
saimti KL. 15. sajimti KL. III.353. sqjémti K. 316. id; — sa'ilawé
töredezik | zerbrechen NyK. 22: 51. sqilaji (forgácsot) szálakravagdal | kienspáne schneiden.
saimtapté békít | versöhnen T. 328.
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sairi, sa'iri B. sagri K. souri, sáuri T. sair- P. sauri KL. vág |
schneiden — sairili III.384. sq,orli K. 11.237; sairépi csap 11.100.
sqorépi kezd vágni K. 11.237, sairélti P. III.539. id.; — sairépáli
III.299. saurépoqÁi KL. III.355. ácsol | zimmern; saorenti vagdal
K. 11.228. saurenti vagdal, ill. kapar | scharren KL. 111.347.
sairép fejsze | axt 11.122. III.384. saurép id, KL. 19. sa'irép
III.291.
sair érné fehéredik (a gyolcs) | bleichen T. SÍ 5.
sairin fehér | weiss K. 11.376. sqirén, sairin K. III.126. 127.
sair in P. 14.
saiti örül | sich freuen 1.16. 11.287. saitili III. 149. saitelpi
III. 120; — sauti K. sautéylénti KL. 8. coutkéti T. 307. id.
saj téa | thee 1.15. — soaj K.
saj mög ] abseits gelegener ort pl. saj-me KL. 15. sajné,
sajin mögé, sajnét mögül, sajit mögött | nach, von hinten, hinter
B. 339. KL. 15. saji mögé, mögött K. —yasáp-sajin kárpit mögött
1.24. 11.197. 111.17. sam sajt láthatatlanul \ unsichtbar 11.100.—
menedék [ rettung 11.366.
sajV medve-szemfog | hauzahn des bárén 1.125. III.335. sajyép, sajyén (adi.) 1.99. •—• kélpi'-saji' alkatéi'' véresre verik egy
mást | einander blutig schlagen 1.25.
sajilalili menedéket ad [ rettung gewáhren 11.367.
sajik fagyos, hűvös | frostig, kühl IIL256. 506.
sajkéli ébred [ erwachen 1.7. 11.44. III.144. sajkátili fölserken
III.518. — v. ö. sankéli.
sajli: yüs kwons, nilá saji' tü sajle'it húsz köröm, négy fog
oda (t. i. a húsába) belemélyed ] zwanzig krallen, vier záhne vertiefen sich in sein fleisch III.335.
sak darab | stück III.407; sakív 1.29. sciyw KL. 349. (dim.)
sak sulyok j hammer III.500. km-s. vas-pőröly | eisenhammer 1.28. — sákin smv-aulén mankós botra | auf einen stelzstock
1.137.
[KL. 20.
saka nagyon | sehr 1.164. 11.407, sak K. iák P. 22. sáká
sakati megront | verderben III.397.
(jüiv-) sakéráli összezsugorodik | zusammenschrumpfen NyK.
22: 51.
sakmétli sakkoz | schach spielen 1.22.
sakmin naphevű | sonnenheiss III.322. — v. ö. say, sánk
sakív víz-, tűzözön | sintflur 1.14. 11.67. éakwé 1.46.
sakwalik szarka | dohle II. 111= 156. sakwéláy K. 1.172.
sakwali széttörik | zerbrechen 1.15. szétszakad | zerreissen.
11.74. — sakwátí tör | zerbrechen (trans.) 1.74. III.461. yot s. meg
ront | verderben 1.164. —jáyém \n~fenne manéri sakwatawés apá
mat íiad mért becsmérelte | warum wurde mein vater von deinem
sohn gescbmáhlerfc III.471.
NYELYTTJD.

KÖZLEMKNYEK. XXV.

394

SZILASI MÓEICZ.

sakwin csecses ma'il mell. 11.23. 150.111.36. v. ö. sákw.
éákwéérí-ut: sa'irép jani'' sakwsén-utd ti dsti fejszebeli n a g y
m u n k á j a im elkészül | seine g r o s s e a r b e i t mit der axt wird
fertig III.291.
sahvoss csak | nur 11.123.
sal! sajnálat | mitleid 1.76. 11.85.
sal 1. sol.
salém szálka | spahn III.9. 11.143.
salyi B. édlyi K. sdll'i AL. köp ] spucken; — sal'émi 1.98.
saUmi 1.162.
calyo kasza | sense T. 163.
sdli rénszarvas | renthier; sdli-uj 1.50. sali-purn-uj 11.199.
farkas | wolf (ül. rénszarvas-harapó-állat).
sáli finom pun szőr | feines, weiches haar 1.119. s. din ezüst
pénz | silbergeld 1.18. s. tur vékony hang | dünne stimme III.317. —
éqli kaién éles hang KL. III.355.
salin hig étel | suppe III.417.
salik bozót | moor 1.89.
sdlt háncs | bast 1.153. 11.211. selt AL. 64. — sal'tpq hársfa |
linde (v. ö. s z á 1 d o b, s z á d o k ) .
sam- B. sdm- K. KL. mm-, sáme- P. i g é k . pl. éam-ratitd
agyon-veri | todt-schlagen; sámé-testé agyonütötte.
sam B. sdm K. sdm KL. som T. szem | auge; rakw-sam eső
szem | regentropfen 1.60. kelp-sdm csepp vér | tropfen blut K.
11.226, vot-sam szellöcske | ein kleiner wind 1.60. 11.388. sam-vit
könny [ thráne 11.142. — yuldn-sam halpikkely j fischschuppen
11.28. samin jüntép pikkelyes pánczél | panzer mit schuppen. samin
tawét karikás tegez | ein köcher mit ringelchen 11.22. akw* samtal
mind egy szemig NyK. 22: 79. — samné pats világra jött | er kam
auf die welt 11.85. samt, samté dt'im nincs jelen, eltűnt j er ist verschwunden, ist nicht zugegen 1.131. III. 120.
sam vidék | gegend 1.5. 11.70. sarok | ecke 1.14. vör samné
erdő zugába | in den winkel des waldes 1.99. szöglet | winkel 1.2.
sámp, samin szögletes 11.104. soqmp id. K. 11.377.
sami összevagdal | zerhacken 11.395. samdsi elapróz 11.331.
sámlin suj csengő hang | klingender ton III.320. sámlin
III. 106. — v. ö. sámli.
sampélti megpillant, észrevesz | bemerken 11.129. 111.24.
sámpélti: yürém sdmp samin sumpél yürmi' sampéltéstd, három
szögletti szögletes vízmérő módjára e s z é t h á r o m f e l é f o r 
g a t t a 11.104.
sdn csésze | schale 11.300. nyírhéjdoboz | schachtel aus birkenrinde 11.53. III.461. sdnkwé (dim.) 11.79.
sdn anya | mutter 1.5. 11.188. sáúim ekwd anyámasszony
11.273.
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sanaté megízlel | kosten T. 325.
sáneuw: nol-kwáli'-sáneuiv kötőfék homlokzabiája | stirnband
am halfter 11.112.
sánywi rág, rugdos j stossen III.247. 405. sánywási id. 1.28.
121. 11.74. leugrik | hinunterspringen 11.213. sánywáséli dobál |
werfen 11.182. — sángwi KL. 23. sanghé T. 333. senghasi AL. 54.
rúg; il-sánghwásét eliramodtak J sie liefen schnell fórt KL. III.347.
sáykhaté rugdalózik | hin und herstosson T. 333.
éánV tetűserke [ kopfnuss 326. — soani K. sami T. 155.
1. sánk ágyék | lende 11.112. 111.212.'— v. ö. sánkiv.
2. sánk hőség | hitze 11.395. I I I J 9 . sánkin tü napheves nyár |
heísser sommer 11.189. — taréin sánkiué isten nyila | blitz 11.62. -—
v. ö. say 1.
sankéli fölébred III.204. sqnyémláli id. AL. ÜL207. — v. ö.
.sajkéli.
sánkémti teremt | erschaffen 1.36. 77.11.291. — sanyémli AL.
11.414. sonyémli K. id.; —sáfikémli teremtődik | erschaffen werden 1.77.
sánkésli dobog | stampfen III.529.
sánki fekete kacsa | schwarze ente 1.29. 11.323.
sánkiu ágyék|lende 11.83. III.337. s.-pál czombdarab III.533.—
soankw csipő | hiifte P. III.539. — v. ö. sánk 1.
sankivélti penget (húrt) j die saite schlagen III.380. — sánkwéltép harmonika NyK. '24: 331.
yot-sankwémtawé (p&ss.) összekunkorodik |zusammenschrumpfen III.225.
sáns B. sans K. sans P. sáns T. —• sas B. III.374. sáspd sansin B. III.373. térd | knie; jaut sansa íjj hajlata | biegung des
bogens 1.95. íjj közepe | mitte des bogens 1.112. — n e m z e d é k i
geschlecht 11.47.
sans zsombék | moor 11.235.
santal szék | stuhl T. 314.
sap 1. sáp.
sáp fatörmelék | holzspáne 11.64. 188. sápinjiw korhadt fa j
morscher baum 11.61.
saptán pál gyékényes ágy | bett mit strohmatte LU.258.
sar B. K. sár B. D. sare K. csak | nur 1.14. K. 1.167. KL. 19.
no hát, tehát | alsó, nun 1.58. 11.265. immár | schon 11.184. talán,
vájjon | vielleicht, etwa K. alig, nagy nehezen | kaum, schwerlich
KL. 21. AL. 61. P. 22. — ul pá jále'im sar ugyan hogyne mennék
föl | nun, wie sollte ich nicht hinauf gehen 11.269. — sar yumim
első emberem | mein vorderer mann (ellentétül: jui yumim) II.
168. — taw ti kwolüt élém-yalés-sár ali ejnye, úgy látszik, ebben a
mi házunkban ember van | ja, wie es scheint, ist in unserem hause
«in mensch 1.51. sár takkátá egyes-egyedül | ganz alléin 11.59.
26*
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sara ritka sör | dünnbier AL. 55.
sarak rénszarvas-csorda | renthierheerde. III. 111. — 1. éark,
sarán zűrjén.
sarélayti kiunszol | ausbetteln 11.248.
saryi reszket ma a föld j die erde bebt 354. — atd saryenti
haja rezeg | das haar wallt III.223.
saryi: áyi saryi yürné joytimen leányzajgás (ill. zajgó) tájé
kára érkeztünk III.34L leánycsacsogó stb. III.419. | wir gelangten
an einen ort, wo die mádchen lármten — v. ö. sárri.
sáryi fáj | es thut weh 11.61. III.322. sáryéltayti megfájdul |
es wird weh 11.99. — éariti (a br.) fáj 11.431. sarráti (a br.) id.
11.85. awa-pattci sarrátém feje búbját megsajogtatta | am scheitel
einen streich versetzen, wehe thun III. 171.
sári igaz | wahr 11.38. 417. III. 16. — sár becsületes, igaz K.
sár és igazán, őszintén K.
sárifi irhából való ta'il ruha | ein kleid aus feli 11.20.
sárié B. soarés K. tenger | meer.
sarjim tompa | stumpf III.469.
sark csorda | hürde 11.280. — v. ö. sarak.
sarka pohár | glas 1.18; csésze | schale 11.388. sarka iá.
T. 316.
sarrimét megszenesedtek | verkohlen 1.46. — v. ö. sárjaivé.
sarnia bőr | feli AL. 77.
carsa merítőkanál | schöpfkelle T. 163.
sart előbb | früher 11.117. 139. s. jqmné elől járó | der vorne
gehende III.451.
sarti 1) dörgöl | reiben 1.12. III.361. sárti K. 11.231. vil'tját
sarti (é!) arczát fricskázza | ins gesicht schlagen II. 241. — sürtkáti dörgölődik AL. 54. — 2) mázol | schmieren: körém lap-sárti
kemenczém bemázolja K. 376. sarlaté mázol T. 160. sartyati
mázolódik III.461. — v. ö. kasetám vit-khüryétátél sártoy ié pgmtésté
öcscsét víztömlőjéből (vett vízzel) dörzsölni (ill. kenni) kezdte K.
11.231. — 3) akwán sarti egybe ragaszt | zusammenkleben 1.151.
jelsarti beszeg | einsáumen P. 15.
sas mind a kettő | beidé: já'i-piyá q,nyá sas alisayá bátyjátnénjét mind a kettőt megölte 11.104. an kit átér sas ta yqjivesi
ama két fejedelemhőst mind a kettőt érte 11.168. v. ö. 11.71. —
sas as most ismét | jetzt wieder 1.64.
1. sás 1) térd | knie 1. sáns. — 2) tő | wurzel: akiv sásnél telem
sát nánk egy tőből fakadt hét fenyő 11.166. (v. ö. sáns nemzetség).
2. sás nyirhéj | birkenrinde 11.52. 111.59. 461. bog | knoten
11.337.
sasi bogoz | mit einen knoten verbinden 11.337.
1. sasti terem, előterem | wachsen, entstehen 1.125. 107.
növeszt: puma sastém púmén kan füvét növesztő füves tér | wo das-

VOGUL SZÓJEGYZÉK.

397

gras wáchst, ein grasreicher ort III.337. netá sastém néyén sam nő
termő nős vidék 11.107. — sásti gyarapodik, ül. növekszik: nawlá
rakw-réyil s. húsa az eső által gyarapodik | sein fleisch wáchst,
entwickelt sich durch den regen 11.104. sayá sastém sayin né fürtje
tökéletes (megnőtt) fürtös nő 11.267. nunk-sásti felnő P. 15. sastém
KL.349.
2. sasti simára egyenget | ebnen; sastli id.; pVjamné sastém
lqn% sastemáV voss sastlénülaném fiúnak járni való egyenletes utat
egyengetnék bár egyenletessé 11.386. sastélti id. NyK. 21 : 363. —
s'istém ma egyenletes föld | geebnete erde 11.357.
sát B. soq,t, soat K. saat, sőt KL. sát T. hét j sieben, woche; —
száz | hundert 11.17. soat id. KL. 21. — sáUpunk vasárnap | sonntag B. 343. soatén tüm khotél hétbe menő nap, a. a. hétfő | montag
K. 397.
sáti bűvöl | zaubern 11.100. — sátili III. 16. sátiláli igéz | hervorzaubern 11.276. sátyati: sátyatné vármii ta yurip az istenigézés
dolga im ilyesnemű 11.375. — nan sátém élém-yqlásén igédre ter
mett embered | d> in mensch, den du durch dein zauberwort
erschufest 1.150. sátsén teremts igéddel 1.73. — satyi bűvöl K.
11.223. stíti igéz T. 327. soatéltaryti jóslatot kérdez ] die zukunft
erfragen KL. III.347.
sátil igézet | zauberei III. 16.
sátmil igézet 11.325. idéző ige | zauberwort 1.161. 11.311.
saumti tör | brechen 1.16. — v. ö. sakwali.
1. saw B. sau K. soau KL. sq,u T. sok | viel.
2. saw liget | hain 11.130. jiw-saw cserje | strauch 1.3. nirsaw vesszőbimbó 11.365.
3. saw inség | noth 1.138. 11.319. sawkém 111.19. saukán III.
191. bajom, bajod.
sawéli kínlódik [ leiden 111.79. sawáti kínoz | peinigen 1.21.
III.502.
sawi 1, saivi.
saiulát, sanlát: sát saivlát yasá ülém hét á l l a t - á l o m n y i
hosszú álom | ein schlaf so láng, wie ihn siebenmal ein thier
schláft III. 189. ánkiuél'pálkém yujne ülem sát saulatné minilawé
fülecskémet heverő álom h é t s z e n d e r g é s e járdalja [ mein ohr
übermannt (beschleicht) des ruhigen schlafes siebenfaches schlummern III. 152.
sa . . . 1. részben sa . . .
sáy só [ salz; ciy id. T. 155.
cayéltq-p harmonika T. 331. — v. ö. sánkwéltép.
sá'ir 1. sáir.
sáyw 1) köd | nebel K. •— 1. sényw 2) darabka 1. sak.
éáyw-vií tej | milch K. 377. — 1. éákw.
sáywlén dombos I hügelig K. III. 130. — 1. sákw.
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sai józan | nüchtern KL. 19. P. 21. sdine KL. sáin P. (adv.)
sáir tehén | kuh AL. 78. sá'ir P. 15. — 1. sqgr.
sákét gyöngyök | perlen K. sakét id. AL. 60.
sdkepi belefulad a vízbe | im wasser ersticken AL. 61.
1. sdkív oczeán 11.313. — v. ö. sakiv.
2. scikw csecs | euter 11.91. — v. ö. sáyw-vit.
(pari-) sákwenti felgyűri (ruha ujját) | aufstülpen (ül. vissza
tolja) K. 373. — sákwsi: katdfd vareV sákwéeV kezei működnek^
d o l g o z n a k | seine hánde wirken, a r b e i t e n 11.55.
sákwi szopik | saugen 11.91. P. 29.
sdl'ink bugyborék | schaum K. 11.232.
sdtt'i szeletel | in stücke schneiden. KL. 5.
sdlman: tatéi q,lpá sálmaném %(fpét a mint e s z m é l e t e m
híján voltam, abban a pillanatban | als ich der b e s i n n u n g baar
wurde, in demselben augenblick III.293.
(ju-) sdlti belép | eintreten 1.3. 11.262. vitné ju-s. a vízbe
beleereszkedik | sich in's wasser hineinlassen I.l. — sdltapi bebújik (
hineinschlüpfen 1.12. %otd sdltépeuw hová menjünk | wohin sollen
wir gehen 1.71. saltépdli betoppan III.383. — sdltémti dob, hajít \
werfen, schleudern 1.19. 11.196. III. 143.
sdmli: fankém la-/wé sámli fejem forog, szédülök | es schwindelt mich K. 376.
sdni orrlyuk | nasenloch I I U 5 2 .
sdngél csomó | knoten P. 18.
sdnkw halom | hügel III.323.
sdnsi veréb | spatz 11.187. madárka | vögelein 11.426. III. 139.
(ü-) sdnsilti térdre esik | auf die knie fallen T. 310. —
v. ö. sdns.
sdp ágas karó | gabelstange KL. 5. sap B. u. o.
saper: s. jémtsén, poytsén nagyon jól kijárt neked, le vagy
csunyitva | ganz gut ist es dir ergangen, du bist nun besudelt K,
III. 130.
sdptél mód nélkül, szerfölött | ausserordentlich (tat. ésáb +
vog. -tdl) T. 322.
sdpti temet | begraben K. 11.241. P. 27.
sar üszök | kohle 1.14.
éar szőr | haar T. 153.
sár-vqrép légy | fiiege AL. 79.
sáratenti unszol | zureden AL. 79.
sdryql: é.-qnét-jutldn q,jkd rénbika-szarvíjjas öreg 11.165.
sdrjawé (pass.) elhamvad | verbrennen 1.68. 11.95. — pélsdrjan (pass.) megpörkölődik | es wird angebrannt P. 22. — sáriti
éget | brennen KL. 26. — v. ö. sarrimét.
sarkén, sérkéné 1. sarri.
sárkés sas | adler T. 311.
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sárnépi elszunnyad | einschlummern K. 1.171.
sárri sivítgat [ kreischen: oai é. khür leányok sivítgató helye
(a falu széle) j der ort wo die mádchen lármend schreien KL. III.
355. — sarkén suj (az ölyv) visongó hangja III.452. sérkéne csevegő |
plauschend: pi s. nelma-suja sujti fiu módjára csevegő nyelve
szava hallatszik. III.284. — v. ö. éaryi.
sásér megálljunk csak | halt! 11.125. séser III. 113.
sásV nagybátya | onkel 11.96. sás (sásyém) K. sás P. 8.
sáskén zsebkendő | sacktuch 1.14. s'ésk 11.322.
sát: mán-satné khoji mennyibe kerül | auf wie hoch kommt
es, was kostet es KL. 22. — v. ö. éi.
(jel-) sátepi elsötétedik | es wird finster P. 15.
(jiiv-) sáu farügy | knospe K. 373.
sáuri kaszál | máhen T. 324. —• v. ö. sairi.
sáwes hüvelyk j daumen III. 124. tál yoltné sáwés voj tél eltöl
tésére való hüvelyknyi zsír III.285.
sáwi savanyodik | sauer werden KL. 20. P. 22. sáwenti id.
KL. 34. sawi B. NyK. 2 2 : 34. — sáüli savanyít j sáuern KL. 34.
se . . . 1. részben sa . . . , sá....
séjémáli leng j schweben 11.388.
séyi B. K. séyi KL. seji AL. séi P. ééji T. töröl | wischen; —
séyenti — KL. 32. séimti KL. III.347. sési KL. 32. seisi T. 310.
id.; — sé'isi megdörgöl | reiben III.411. séysáli törölget 1.50.
seyiláli: nurin namtém ta séyilálém bosszúálló elmém lecsilla
podott (ill. eltörlödött | mein rachegedanke hat sich verwischt,
d. i. beruhigt III. 196.
sé'isi vagdal, metszeget | schneiden 11.333. 343.
seyw (tő: sénkw-) köd | nebel KL. 3. — v. ö. sayw, sénkiv.
séywi szimatol | beriechen 11.98. 314.
1. séi, sai hosszában, mentében | entlang T. 314.
2. séi homok, iszap | sand, schlamm 1.160. III.324. 496.
séilén 1. séi.
(pél-Jseiltépti festőfűvel befest ( mit fárbekraut fárben P.22.
seim-kis rosszul | schlecht (adv.) T. 320. seim khora sowantem
sovány leszek | ich werde mager T.160.
sel szél j rand 11.67. áni-sél a csésze karéja 1.63. — sélp III.
204. séilén K. 11.222. 235. (adi.).
seléy hordó j fass K. 397. — ciláy kádacska, veder | fásschen,
eimer T. 155. 308.
selem-üü nyál (köpés-víz) | speichel AL. 54.
selyati hozzákap | angreifen, zugreifen; ámpém tü sélyats
kutyám hozzákapott | mein hund griff an ihm zu NyK. 22: 48.
séltayji id. NyK. 22: 50. — sériné tau sélékJiats kardjához oda
kapottt | er griff zu seinem schwert K. 11.237.
séli szerez | erwerben 11.75. 303. sélti 11.125. sélépi 11.108.
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id. am s&lérí-utém az én szerzeményem | mein erwerb NyK. 21 :
355. — gyarapodik: yürém uj q$itV séle'im három állat vastag
ságúvá gyarapodom (?) | wie drei thiere, so dick werde ich (vermehre ich mich) III.255.
süli ért, tud | verstehen AL. 72; bír, tud | vermag P. 21. —
siliiá. T. 166.
selkori rubel K.
éelmi elvész | verloren sein 213. — sellná sujits végső hörgése hallatszott | es wurde sein l e t z t e s r ö c h e l n hörbar P.
III.525.
(khwqté-) selti meghasad | aufplatzen K. 383.
sém, sémé 1. sim.
sernél fekete j schwarz 1.3. 165. — semel KL. III.489.
sémti haragszik | zürnen K. 396.
il-sémus (pass.) megrozsdásodott | es wurde rostig T. 307.
tqti-sémwés id. K. 372.
1. sényw köd | nebel III.288. — v. ö. seyw stb.
2. sényw mámor | rausch 11.313. kélp-s. vérdüh | blutige
wuth 11.24. 1.98.
senghwéji ámulatba jő | in ohnmacht fallen AL. 69. séngwéji
id. AL. III.207.
sénkw gőz | dunst 11.256.
senri-pattá kő-üst | steinerner késsel 11.33.
séns zsámoly | schemmel: qln sénsép sémin kwol ezüst zsámolyú zsámolyos ház 11.318.
sép zseb | tasche 1.17. —pié-jq,%-sépat csípői közt | zwischen
seinen hüften K. 237.
sépér yum művész | kúnstler III.409.
sépérti boronál | eggen K. 396. sipérti id. P. 27.
sépi elmerül | untersinken K.
1. sér 1. sir.
2. sér homok j sand K. 11.235. ser-ku kavics | kiesel T. 165.
ser rengeteg járatlan vör erdő | wilder unwegsamer wald.
111.30. 1.99. s. Unt sötét vadon | finstere wildniss III. 137.
sér láncz | ketté 111.44. K. 11.237. sár K. III.127.
séra% gyér, ritka | dünn, schütter T. 320.
séréyti vagdal | hauen KL. 23. 26. megijeszt | erschrecken
K. 11.239."il-séréytéyü megrezzen T. 307.
sér éti kínálgat | anbieten K. 1.167.
seri kard | schwert K. 11.223. — v. ö. sirej.
seri: yoli-, lii- s. reg-, esthajnal | morgen-, abendröthe II.
322. etí séri-pos estfény 350. — sir hajnal P. 20.
seri űz | treiben K. 396.
seri gazdálkodik | wirtschaften AL. 72.
cérkét padló | diehle AT. 309.
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sérmdt gyeplő, kötőfék, kantárfék | leitseil, halfter 1.6.11.107.
11.323.
sés hát | rücken: kwál-sésné a ház mögé | hinter das haus K.
377. •— v. ö. sÍ8.
sés farkas | wolf III.208. KL. III.491. P. III.523. éiéik id.
III. 208.
éés-(áni) sés-ezüst (tányér) | eine art silber III.260.
éésfeli toldozgat | flicken 11.67.
setén kerítés | zaun P. 22. — v. ö. citdn.
sétép fonál j zwirn 1.153. éetép id. K. KL. AL. vászon | leinwand AL. 60. — v. ö. sitii.
séti kijön | herauskommen: kivonsánátüpelsét, ti kwoss maniti,
yot at seteHt körmei oda befúródtak, akárhogy rántja, nem jönnek
ki 11.121. 122. — kwán-séti id. P. 14. el-séti kimozdul | sich hinaus
bégében K. ön séti námá nekem jut hires neve | sein berühmter
name kommt mir zu KL. III.491. -— kér-léy kwdn-iltuy at séti a
szeget kihúzni nem iehet (ül. nem megy) AL. 78. — khqtél ilmés
séts a nap erősen sütött T. 319.
sew hajfürt | haarlocke 11.28.
séwam bokor | strauch 111.117. bozót | dickicht III. 18.
8Í... 1. részben se .. .
SÍ idő | zeit P. 19. soqt-éi egy hót | eine woche u. o. KL. 16.
iééit azon időben | zu jener zeit KL. 203. te éitan KL. 16. ton-sit
akkor | damals P. 19. mán-si mennyi j wie viel P. 12. mqrsá-si
kevés | wenig u. o. ákw'-mát-sit egyszer csak | einmal KL. III.349.
akw'-sit id. AL. 61. — lü jel-örténát-sit sekhi a ló ha elfárad, liheg |
wenndaspferdmüde wird, schnauft es P. 19. nalpdtém sidnt midőn
lejöttek | als sie herunterkamen KL. III.487. — dm si khum magamféle férfi | ein mann meines schlages; dm siim, tdu úidt poj oly
gazdag mint en, mint ő | er ist so reich wie ich, wie du ; dkw' sikwél
joqmi egyformán halad | gleicherweise fortschreiten KL. 16. okw*
si khumei egyforma emberek P. 12.
Sl' 1. SŐU.

ílyxr: yar siyirtém siyir paul-kdnne yisdtésmén rénbika taposta
letaposott havú falutérre szánkáztunk III.317.
éiylin csikorgó | knarrend III 316. siylin III.261. siyrin 11.42.
sij hang, nesz | laut, lárm 11.18. 1.136. hír j kunde, ruhm
11.160. sijin híres | berühmt 11.160. — v. ö. suj.
sijéji híresztel | verkünden ILI. sijti hallatszik | man vernimmt III. 143. — v. ö. sujti.
[cul id.
cil mindig, folyton | immer, in einem fórt T. 318. F. T. cil,
(láp-) sikivertq,usei sámán hályoggal bevonódtak a szemei j
es entstand ein star an seinen augen P. 17.
sil rézkarika | erzring 11.329. silén khürpá rq,ntá csörgős
szélű bárka KL. III.485.
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síZ szilánk j spahn IIL407. — v. ö. tili.
silati eltűnik | verschwinden 11.221. pás s. hasadék támad,,
nyílik | es entsteht eine spalte 11.289. kivond silati kipattan, ül.
kiugrik | sich hinausschnellen u. o. — jüntép-pvp janit askwé s.
ttífok nagyságú likacska tetszik elő | ein nadelöhr grosses loch
wird sichtbar, entsteht III.2. 27. — nukh silati felkúszik | hinaufklettern | KL. III.351.
sili szel | aufschneiden 121. süti 11.320. hasít 11.331. siltéli
11.50. — süti metsz KL. 14. khulpal-silti halat fölszijal j fische zerlegen P. 18. — siléyláli awi stláV szétmegy az ajtó szilánkká | die
thüre spaltet sich in spáhne III.407.
silman : yajtné tul silmán üs menő felhő m a g a s s á g ú vár [
gleich einer schreitenden wolke h o h e burg 11.31.
sim B. sem, sémé, K. sim KL. P. 1) szív J herz 2) közép | mitte;
As simté az Ob medrében | im beet des Ob 1.119. sárié simén a
tenger közepén | in der mitte des meeres 11.120. nánmé pal-jáytit
simatán a kenyeret ketté vágja közepén | das brot in der mitte zerschneiden KL. 6. — simtal yapyá jiw béltelen nyárfa | eine morsche
pappel (ohne mark) 1.70. simén bátor ] muthig KL. III.481.
simri sügérhal | barsch (fisch) NyK. 2 2 : 48.
sinéypántwés (pass.) zörgött | rasseln, krabbeln III.222.
sinéli csókol | küssen P. 27. sinepenti csókolgat AL. 54. siniti
ölel | umarmen 11.265. sinitayti ölelkezik | sich umarmen u. o.
éinin bőséges | reichlich K. 11.229. — v. ö. sünin.
sinkwél ördög | teufel KL. III.353.
sins sáncz | schanze 11.401.
sinu nyirfa dudorvány | knollen am birkenbaum P. 55.
sip nyak | hals 1.84. sip-lü id. 1.20.11.107. sip KL. III.351. id.
sipel! kardhüvely | degenscheide 11.139.
sipili ölel | umarmen 111.77. sipyi ölelget 1.22. 137. sipiyati
ölelkezik | sich umarmen 1.20.
sipké szürke | schimmel (pferd) K. III. 131.
1. sir, sir B. sir KL. P. sér K. P. 1) faj | art: sát sir yul hét
féle hal | siebenerlei fische 1.148. tawlin sir uj szárnyas fajta állat |
flügel-artiges thier, d. i. vogel 1.152. — mán sér miféle | was für
eins P. 12. mot-mot sér külömböző (más-más) fajta | verschiedenartig K. 1.167. mát sérép valaminő | irgend ein K. — 2) mód, szer |
art u. weise: alné s. életmód | lebensweise 1.46. qln sirpá ezüst
szerű | wie silber 11.313. sirp, sirin szerű, féle P.III. 539. mán sirél
mi módon | wie, auf welche art KL. 19.
2. sir rúd, szarufa | stange, thürpfosten: sorúi, vay sirpá
sirén kwol arany tetőrúdú, réz szarúfájú ház 111.44. 11.369. aln
sirp sirin kwol-áwi ezüst rúdú házajtó 1.138. — sir rúd KL. 5.
sirá sirály | möve 11.52. 337. sirrá id. 11.85.
siréyti recseg | krachen 11.70. — siryetali a férfi hótalpainak
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csikorgása hallik, ill. a férfi csikorogtatja t. i. a hótalpait j es krachen ihm seine schneeschuhe; er lásst sie krachen III.415.
sir ej kard | schwert; — síri P. 8.
sirkip csípő | hüfte 1.123. 11.341. áwi é. ajtósarok | thürangel
11.196. 1.78. III.8.
sirrémati megcsapdos [ hauen 1.103. pal-sirremativés (pass.)
széttör | zerbrechen AL. 179.
sis B. sis D. hát | rücken; — 1) H e 1 y h a t. sisi hátra, mögé,
sist, sisát hátúi, mögött, sisnél mögül | nach hinten, hinter, von
hinten B. 339. stb. — qu-sisi' a vízfolyás irányában | in der richtung des stromes II.9. 2) I d ő h a t. l'ány kisném sis mialatt az utat
kerestem j wáhrend ich den weg suchte B. 343. ti sisá mantin ezen
idő folytában | wáhrend dieser zeit III.209. 393. sat sisá a hét folya
mán | wáhrend der woche 111.44. jankin yul, tüjtin yul put-sis míg
egy jeges hal, míg egy havas hal megfőhet, ill. üstben van | bis
ein eiskalter fisch gar wird, bez. im késsel ist 1*80.
sis gyermek, magzat | kind 1.103. 11.37. sisket, manér vasén
kedveském, mit láttál j mein lieber, was hast dú gesehen 11.289.
éiéfi sikít, üvölt | kreischen, brüllen 11.303. 178. sisyi 11.59. —
süjéltayti ordít | brüllen NyK. 2 2 : 48.
sisir-moryo császármadár | haselhuhn 11.349.
sisi-por nyomban | Bofort (?) 11.217.
siswé nyúl | hasé K. 376.
sit hajlat | krümmung, bug: sitin sun sitán haj latos szán haj
latára III.389. — qiln sitpd sitin apa ezüst ívű bölcső | wiege mit
silbernem bogén 1.135. nqn sitpd sitén nép rekettye-fűz k e r e t ű
batyutartó | ein (bast) korb mit einem r a n d , b e s a t z aus weidenruten KL. III.355.
sitá fonál, czérna | garn, zwirn T. 312. 164. — v. ö. setép.
citán sövény | zaun T. 163. — v. ö. setén.
sityati hajlik | sich beugen 347.
sitin gyors | flink AL. 77. sitén KL. 18.
(pét-)sitli megsüt | backen P. 111.525. — (v. ö. khqtél ilmés
séts 1. seti.)
so . . . 1. részben sa... sá ...
sö ferde | schief: sö sámpá kancsal szemű | schielend KL. 19.
soyd (adv.) ferdén | schief u. o. — v. ö. sqwi.
soaryawé (szíve) égettetik a. a. sajnálja | (das herz) brennt
ihm, d. i. er bedauert ihn K. 364. — v. ö. sárjawé.
sodr lószőr | pferdehaar K. III. 128. — v. ö. sár.
say: yotém-say valahogyan, ügygyei bajjal j irgendwie, mit
mühe NyK. 22 : 49?
! say T. sqkh, sokh P. sokh, sokho, sqkhwé, sgkhg K. sakha KL.
sqyd B. mind minden, mindnyájan | allé; sqkha tall id.. KL. 21.
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soyén khqr mindenki, sqkhen minden K. 1.170. sqkhin por minden
kor | immer P. 20.
(ant-) sqyarim szarú-nyilam | mein (hörnerner) bogén 11.192.
söyérmi összezsugorodik [ zusammenschrumpfen 11.364. —v. ö. sdkéráli.
sa)'értanti vonszolja magát | sich schleppen III.231. soyértayti
kapaszkodik | sich anklammern 1.121.
sqyi liheg | schwer athmen 111.76. sokhi P. 19.
sqkhi kalapál | hammern K. 396. —• v. ö. sak.
séyi halász | fischen AL. 72.
sayit göngyöleg | knáuel 11.247. 405.
(nqny) sqyráti fölugrik | aufspringen 345.
soyri kés | messer 11.20. 219.
soyt egyenes | gerade 345. K. 383. ma soytV toy ti ünttimé a
föld egyenes állásúvá igy alkotódott. 1.37. sim-por-soyt szivük táján |
in der gegend ihres herzens 1.164. soytél egyenesen (adv.) 345.
soyti id. K. 383. — sqytén jiw sudár fa | ein hoher schlanker baum
KL. 30. sokht qlpá becsületesen élő | ehrlich lebend AL. 69. am
sokhtlam velem szemben | mir gegenüber AL. 60. •— soynan mögé |
hinter KL. 111.491.
soytémli csillapodik | sich beruhigen 11.13.
söyti gömbölyít | aufwinden 11.111. sqyti id. 11.64. — soyti
föl-, összeszed | auflesen P. 10. pár-sqkhti íolgyüri a (ruháját) | aufstülpen AL. 79. khwqté-sqyti összekuszál | zusammenknáueln K.
383. — soytén it átvirrasztott éjszaka | durchwachte nacht (?) KL.
III.201.
sqyti zúz | zerschlagen K. 1.171.
il-sqkhujus (paas.) megperzselődött j versengen (intr.) T. 158.
soyw köd | nebel AL. 77. — v. ö. senyw.
soywlin halmos | hügelig P. III.523. — v. ö. éayl.
sokhivér tenyér marok | handfláche AL. 78.
sqilé lécz | latte III. 131. sqilé K. 11.228. sa'ild pálczika j stábchen 1.151. saila karó | stange T. 163.
soj igazán | wahr (adv.) K. 1.166. — v. ö. söl.
soji szelíd | mild III.315.
sqjim patak | bach 1.81. 11.137. söjim patakmenti erdő | wald
am bachesrand P. 22. sojim mocsaras bozót | sumpfiger morast
KL. 47.
sq,jmélti patakzik hervorquellen 1.81.
éokwérmati markol | aufgreifen AL. 65.
sol-kwalp,'' hasló szíjak | bauchriemen 11.112.
söl csörgő kacsa j anas crica KL. 20.
1. solB. sal P. nyárs | spiess 11.114. sal!-juiá. P. 10. ék | keil
III.445. P. III.539. tüske | dorn III. 19. sot-jqut-nál hegyes fanyilak | spitzige holz-pfeile 1.86.
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2. söl! B. ml KL. Ml T. dér | reif.
sol igaz, valódi | wahr, echt. 1.17. 11.329. igazán (adv.) 11.426.
sölin igaz III.395. sotinié igazán P. 21. — solP. III.521. ákw'-sol
egyenletesen | gleichförmig K. 384. — sálén, pisén alantén ? egész
ségesen vagy-e j bist du gesund. T. 321. —• v. ö. soj.
cölcis keveset | ein wenig(adv-) T. 319. cölq kevés | wenig T. 318.
rövid ideig | (auf) kurze zeit T. 319.
sötéy csakugyan | wirklieh, íürwahr 11.56.
sol'ey-ayivtés kovakő ] wetzstein 1.129.
sqlei arany | gold 11.329.
cqlkhan répa | rübe T. 331.
soli dér esik | es falit reif: solél sotime dérrel van bevonva |
es ist mit reif überzogen 11.95. solit: yulay-nol s. yol holló orrát
deresítö reggel | ein morgen (so kait) dass der schnabel des rabén
reif überzogen wird 111.81. — sol'awé deresedik III.413. sqli dér
esik K. sal'au (pass.) id. KL. III.489.
sölis hölgymenvét | hermelin K. 11.224. KL. III.351 — solsi
id. 11.71.
sqliti sajnál | bemitleiden P. 27. — v. ö. sal'.
sqlkovoi rubel T. 315.
éölpi megérkezik J ankommen 1.111.
solsi 1. sölis.
söltyáli ugrál | hüpfen 1.49.
solti fölnyársal | aufspiessen 11.114. — akwdn scíltim (sic!)
sdt seskán egybetüzött hét keszkenő | zusammengeháftelte sieben
sacktücher 11.322.
solwél só | salz 355.
sem fakérg | baumrinde P. 14. — taté-som az ujj hegyének
puha húsa | das weiche fleisch an der fingerspitze K. 11.228.
sqma, soma egyenesen, éppen | gerade : s. lül'né elém-yqlés
egyenest álló ember 1.26. s. posin tqrémné nqny ta mini egyenesen
a fényes égbe megybe föl 11.71 „ s. yálunkwé ti namési é p p e n
c s a k arra gondol már, hogy meghal | er denkt n u r darán, dass
er stirbt 1.13. •— s. lülin-vata meredeken emelkedő part | steil emporragendes ufer B. 347. — sam-tunsi meredeken áll KL. 20. sama
id. AL. 78.
somé khweréysiském drága kedves csókám | meine theure
lieber elster K. 11.226.
sömjayti éléskamrát épít | speisekammer bauen III.80. —
v. ö. sümjéy.
(yot-J sqmlati lecsúszik | hinabgleiten 11.298.
é$mtal erőtlen | kraftlos 1.137. 11.37. 111.60.
sqn eszmélet | besinnung: éqnén né sqnémné ti ioytásém eszméletes nő ím eszméletemhez jutottam III 425.
(nun-) sonási fölfeszít [ aufnageln, aufheften T. 309.
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(uunk-) sonáti izzóvá lesz j wird gliihend: kér oqrés-ket a vas
a tűzben | das eisen im feuer P. 15.
sénén dobozbölcső | eine art wiege (adi.) K. 11.222.
söneti észrevesz [ bemerken P. 21. sonáti becsül | schátzenK.
£q,nyalt: tüjá-jank s. türél raupiláli tavaszi jég a l á h u l l á s a
zajával csappan le (ijának idege) | (die sehne seines bogens) springt
ab mit einem geráusch g l e i c h w i e d a s f r ü h l i n g s e i s zus a m m e n s t ü r z t III.452.
éany-idn (preet.) végig tekintetted | besichtigen III. 198.
songhi tőr | dolch AL. 74.
cqnghétalt- (tetüt) nyomkod | (láuse) erdrücken T. 331.
éőni zúg | sausen: piUn-ás-khult conant a fülében zúg T.
313. — centi csörögtet [ klirren machen T. 327.
sqfde fűzfa | weide T. 163.
sons 1. sus.
sqnsi ferdén, oldalvást | schief, seitwárts 345.
sqntqy ládika | kástchen T. 315. — v. ö. sumtéy.
sonuté ölel j umarmen T. 308.
soqkh fokos j beil K. 11.230. — v. ö. sák.
sqgr tehén | kuh K. 11.378. 380. — T. 161. saur K. —
sair AL.
éoar világ | welt K. 11.222. világtáj | weltgegend K. 11.233.
sap-au (pass) rothad | verwesen P. 22.
sqpamti duczol | stützen III. 81. 88.
sqplim dúcz | stütze 111.81. 88.
sqpék csizma | stiefel 11.74. 298.
sqpél oszlop | sáule 1.117. sqpél villáskaró | gabelstange T.
156. — sopla karó | stange AL. 78.
sopér siketfajd | auerhahn 11.108. 111.23.
sopér voy tiszta ezüst | reines silber III.6.
sqpili rendezkedik | vorkehrungen machen 11.95 at sqpili,
at táji nem járja, nem illik ) das geht nicht an, es schickt sich
nicht III.217. — jel-éöpli megengesztelődik | sich versöhnen P.
III.539. — sqpiti fölszerel, ellát | versehen 1.23. 11.252. 1.24.
rendbehoz, intéz | ordnen, veranstalten 1.26. 156. elvégez | verrichten 1.156. 152.
(il-) sqpmaté odaszorul, benreked | sich einzwángen T. 310.
sqpitqilé nyom | drücken T. 313.
é$pri tarkó | hinterkopf III.403. (a 1.) III.423.
sqprins, saprinis oroszul | russisch T. 319.
sopsélti biztatgat | zureden 1.21.
sor pör | zank, streit: somé patsei Összevesztek P. 10.
sor-vit jíálinka | branntwein 11.388.
(kát-) sq,r keze szára | arm 11.305. III.223. lábszár KL. 46.
sorkwé (dim.) 11.35.
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sorak zúzmara | reif 11.253.
sorám keserű | bittér III.335. — v. ö. sőrém.
sorás-oysér fekete róka j schwarzer fuchs 11.321.
saré/lsLZ&cz j lachs 11.185. — soryan-sam (ál.) lazacz-pikkelyek | lachs-schuppen 11.28. v. ö. yulan-sam (a 1.) u. o. soryán
yul pisztránghal | forelle 11.160.
soréktoqli : qs soréktoqlés péskéném csütörtököt mondott, í 11.
hiába pattant puskám | meine flinte hat versagt K. 384.
sőrém halál | tod 1.15. 11.81. sorémné patém meghalt, ül. ha
lálba esett 1.3.
sőrém qnyén égett mézgaszinű (a medve talpáról) | braun wie
gebrannter harz (von den krallen des bárén) 1.125.
sqrén-khul gúnya | gewand KL. 13.
soryilti rovásra metsz | einkerben, auf's kerbeholz einzeichnen
III.445. "
cgrkhgmlé csepeg | tröpfeln T. 309.
sori virág | blume AL. 55.
sori' has | bauch 1.47. 153. sori P. III.523.
sqrin tép sör | bier 1.52. 11.34. soriri t. 1.20.
soriti veszekedik | zanken K. 1.168. soritayti id. K. 398.
jel-sörláyti lesoványodik | abmagern P. 15.
sarmdlti vigyáz, figyel | acht gebén AL. 77.
sornéyli reszket | zittern 328.
sqrni, somi; sqrni L. arany [ gold; — fehér | weiss AL. 57.
Sornikwé uram istenem | herr du mein gott 1.16.
sqrp jávor | elenthier NyK. 22 : 48. — sörp id. AL. 56. vad
állat | wildes thier AL. 77.
sorrin csevegő: áyi sorrin, jontin yar leány csevegő, játszó
tér | der platz, wo die mádchen schwatzen, ^spielen III.5. — v. ö.
sar-j-i.

sqrt csuka | hecht 1.7. AL. 70.
sqrti süt | backen AL. 64.
1. sös patak | bach.
2. sös nyirtapló | birkenschwamm III.211. — sqs nyirhéj |
birkenrinde P. 14. sos-pqr id. AL. 77.
sas, sos óra | stunde 1.2. — ti sqs rögtön | sofőrt 11.57. akiv'sos egyszer j einmal 11.301. yürém é. háromszor | dreimal 111.83.—
akwé-sass egyszerre | auf einmal K. okw-sas id. P. 20. t'é-soqströgtön | sogleich KL.
s&sar de már | aber schon K. 1.172.
sasi önt, szór | giessen, streuen 11.260. 188.; — sqsipi önt
1.72. 11.60. sqsili id. 1.98. szór 11.195. sqséntali 11.196. sasyati ömledezik [ sich ergiessen 1.39. yqmi s. a vizbe belefordul III.229. —
jel-soskhati aláömlik | herabfliessen AL. 78. — sqspi: juipá nqiiy
sqspitá pánczélját felölti | er legt sein panzerhemd an 1.119.
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sosi' ribiszke | ribischen 11.165. soso, sosu id. T. 163.
sossél valami féreg ] eine art unthier 1.68. 11.141.
sossamti letelepszik [ sich niederlassen 11.97.
sup-sossi keresztülrág | durchnagen P. 17.
seswá nyúl | hasé KL. 47.
sat szerencse | glück 1.73. 11.333. satén, sötin szerencsés f
glücklich III.417. 30. K. sőtén id. KL. III.491.
söt KL. sét P. száz | hundert; rubel P. 10.
tí-sqt ennyi | so viel AL. 62. — v. ö. ii.
catéy ingyenes | unentgeltlich; catéyél, catyél ingyen | umsonst (adv.) T. 320. cqtéyén id. T. 321.
sqtéfi bűvölet | zauber K. 11.223.
sqtér ezer | tausend B. soqtér KL. sqtér q T. 315. sqtrén
III.343. — };hqléy-sqtér népszerte | durch das ganze volk ; ar atam-s.
emberenként, minden ember számítva | für je einen mann ; sq.térqu
mindenfelé | überallhin T. 323.
s&ti ingat | hin u. her bewegen K. 372. — v. ö. sáti.
sottali száguld | rennen AL. 70. — v. ö. sutyéli, sotyáli.
squ, sqw (tat.) egészséges, ép | gesund : sqw-pisén qlqntén
egészségesen vagy-e? | bist du gesund (grussformel); sq,una, piéén
khaitutlén id. T. 321.
égu, söu, K. seu, éeu T. idő ] zeit: ton-éöut akkor | damals K.
1.167. tu-sout id. T. 317. piselénén sönt midőn böjtölsz K. — né-sgu
mennyi | wie viel K. kiíay tal seu két ölnyire, két öl mérték | zwei
klafter weit T. 323. —- tété só'ul ilyen módon [ auf diese art K.
11.224. — v. ö. éi.
seu gadus lota (hal) T. 158. — v. ö. B. si\
seu hajfonat | haarflechte T. — v. ö. B. sai.
seukété fonódik sich winden T. 154.
sauCéy-tép ocsu spreu K. 11.228.
éguléti dolgozik | arbeiten K.
(jalé-) sauli bekap | verschlingen K. 11.225: ju-sq,ulé id.
T. 308."
sq,ur nyúl | hasé 1.7. 11.299. — sqwér 11.373.
squt bödöny | putte KL. III.485. köcsög K. III. 127. sqioét
bödöny 111.21.
1- sqiv csillag, szem | stern, auge 111.21. sau id. KL. III.201.
squké (dim) III. 190. — nir-, pum-saw vessző-, fű-bimbó | ruthen-,
halm-knospe 1.87.
2. saw 1) bőr | feli 1.7. sau icl. K. 1.168. — 2) kéreg | rinde :
sqivin ma kérges föld 1.128. réteges föld 11.133. jiw-sqw fakéreg |
baumrinde 1.153.
3. saw szó | laut, stimme 11.209. sqwpá, sawén lünéél hangos
sírással j mit lautem weinen 11.79.
sqwétin siralmas | kláglich: yürém sqwép sqwátin lünsél há-
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rom siralmú siralmas rimánkodással | mit drei klaglichen bitten
11.365.
éqwél tűzhely | feuerherd 328.
sqwés medve szőre | haar des bárén 1.125. III.223. sqwsin
sayi szőrös suba | zottiger pelz 1.98.
sqwétép könny | thráhne : jqmés jayén sqwétpél sawél yoltawé
jó atyád a könnyekkel nagyon fogyasztódik III.407.
sq,wi ferdén, oldalvást | schief, seitwárts 345. — v. ö. so.
(ju-) sowi befon dtá haját | die haare einflechten T. 308. —
v. ö. sayi.
(pil-) séwi megsavanyodik | sauer werden AL. 61.
sqwka: taiv mán jqut-sq,wkatatél an jatrit ta lisaná ő kis
íjjacskájával rálőtt ama fajdokra | er schoss mit seinem kleinen
b o g é n auf jené birkhühner 11.20.
saunay-né szajkó | elster 1.13.
sok anya | mutter K. II230.
pal-söghörti felborzolja punan tollát | die fedem stráuben
AL. 56.
söki szid | schelten K.
jqlé-iökörlés meghalt | er ist gestorben K. 11.241. — jql*
sökérlés id. K. 374.
pal-sökörti szétfeszít | trennen P. 18.
soniti izzik | glühen AL. 57.
sori hazudik | lügen K.
sü pálcza J stáb 1.137. nari-, siréj-sü kardpálcza | schwert
stáb 1.79. 11.33.
süy tokhal | dick-fisch III.5. 449.
cuy csecs | zitze T. 155. — évik-it tej | milch T. 307. sük-üt
id. AL. 77. — v. ö. sakiv.
sukké sivít vqt a szél | der wind heult T. 322. — suyli köhög |
husten T. 327.
(jel-) cuymqXé leszakad | abreissen T. 310.
1. suj liget, berek | hain III.20. 269. gyalogfenyves | fichtenwald K. 11.235. III. 126. süj (ü 1.) KL. IIL483. soj T. 158. soj K.
11.232. III.128.
2. suj B. soj K. T. hang, hír | stimme, ruf III. 193. 271. zaj j
lárm T. 308. sujkwé id. 11.51. — sujifi hires | berühmt 11.179.
sujin sun csengő szán | klingender schlitten 11.151. soj énéé hango
san | laut K. 382. sujin pal érzékeny ül. hangfigyelő fül | ein feines ohr 11.325.
süjá: Sat-süjd-nárd-ültté-yujné-qjkd
hét szőrevesztett bocskoron által fekvő öreg 1.16.
sujáli szeret | lieben T. 326. sujaléytlé id. T. 165.
sujti zajlik | erklingen 1.44. sujtili szól | reden III.379. sujtilali hallatszik 11.131. v. ö. mater sujtnát sujti valaminek a zörNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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gése zajlik ül. hallatszik | irgend ein geráusch erklingt 11.113. —
palikén ti voss sujtnüv fülecskéd ide figyeljen | dein ohr gebe hieher acht 11.314. la'iláyá yotal yalyelalnétm sujti érzi, hogy lábai
valamikóp csúsznak | e r f ü h í t , dass ihm die füsse irgendwie
rutschen 11.112. — sujejawé (pass.) (a neve) hangzik | (sein ruhm)
erklingt 11.243. sujtawé id. 193. sujti szava hallik P. III.523. sujtélti zajog 11.331. sujtenti szól KL. III.349.
sük hajtórud | schlittenst ge 11.50.
suk czipő | schuh III. 6.
éukit-: lul il-sukitlém ló\al nyargalva utóiérem | auf dem
pferde reitend erreiche ich ihn T. 160.
(akwan) sukivari összehúzódik | sich zusammenziehen AL. 77.
éul'B. solT. söl KL. agyag | lehm III.431. KL. III.491. T.
312. föld T. 159.
sül ősz | grau 11.325. süli id. 1.137. — col id. T. 321. cölné
ujusém megőszültem u. o. — suti rayt fehér agyag | weisser lehm
1.130. — sölim 1.90. — éülin P. III.521. id.
(yot-) sulyi kiszóródik | es verstreut sich 348. — sulyélti
hull | fallen 111.94. sulyati hulladoz 11.217. lakwá sul'ati szótszóró
dik 1.146. — sutpali szökken | springen 11.339. sülásali szökken
III.304. sülinti id. III.304. sülintáli iramodik | rennen III.30. —
sulin szökkenő 11.60. csökkenés | sprung 11.339. (ü 1.) — v. ö.
sokján.
suli üveg | flasche 348.
süliti megőszül | ergrauen 11.299. jel-sultq,u (pass.) P. 15.
il-cöletus (pass. prset.) T. 307.
sull'oqli fölpillant j die augen aufschlagen KL. III.203.
suli szelet [ schnitt, scheibe T. 160.
sültásin szegélyű: somié, arany szegélyű | gold-randig 11.322.
sültem szikra | funke 11.95.
sümi szökik, ugrik | springen III.299. süméltali ugrándozik
11.345. sümtém uj (zsákmányra) szökő vad III.395. — sümi fut |
laufen K. 11.224. sümili ugrik K. suméltépti id. K. 11.225. sumi id.
KL. 23.
sümjéy éléskamra, pajta | speisekammer, 11.294. III. 17 1.5. —
sömjéx 111.80. sümléy 11.397. somliy K. somléy K. 1.166. — cumlay
fazék | topf T. 155.
sumli hallatszik | es wird hörbar 11.60. mat suj ta sumlés
valami zaj keletkezett | es entstand irgend ein lárm NyK. 2 2 : 51.
summéldli zeng | klingen 11.51. suméláma (viz) zúgása | das rauschen 1.71.
úump vizmerő nyirhój | wassereimer aus birkenbast 11.104.
fiL-sumri begyömöszöl | hineinstopfen III.298. sumri KL.
III.349.
sun B. sori K. sun KL. T. szán | schlitten.
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sun ék | pflock T. 153.
sun bőség, gazdagság, jószág (t. i. hal) [ wohlstand, reichtum,
íischerei III.146. 1.32. 1.134. boldogság | glück 11.75. — iunin
•dús | reich III. 192. boldog | glücklicn, bőséges | reichlich KL.
III.357.
éuni boldog | er ist glücklieh 1,32. 11.75. sunili élvez | geniessen III.192. sunilti boldogít | beglücken III.165. suniti id. III.211.
sunitili kedveskedik valamivel | versehen III.366.
suns B. sgns K. sus (tő: suns-J AL. P. sgs T. bolha | floh.
sünsén moszatos | moosig III.231. sasos | binsig: pes-sünsán
mii kákát sást termő föld 11.417. — v. ö. sáns.
sunsi B. sgnsi K. sunsi KL. sunsé T. néz, lát | sehen; — sunsili III. 170. sunsilali III.146. sunsilayti III. 170. id.; sunspi pillant |
blicken 1.109. sussélti megpillantani enged I erblicken lassen
11.134. — sgsséyti egymást nézi | einander ansehen K. 378. sunsti
mutat | zeigen KL. III.357.
sünsi növekszik | wachsen: sünsém yum sünsénté növekedő
férfi növekedésed korában, a. a. gyermekkorodban | zur zeit, als
<lu zum manne erwachsen bist, d. i. in deiner kindheit 1.117.
yürém yum sünsi ménkwV jemtsén három féri korabeli menkwvé
lettél IÍ.418.
(láp-) sunstaus (pass. pröet.) moszattal bevonódott | es überzog sich mit moos P. 17. v. ö, sünsén.
sünt B. KL. sünt K. sut (tő: sünt-) KL. sq,t (tő: sq,nt-) AL.
nyilas, szád | öffnung, mündung; küszöb | schwelle 1.10. dwi-s.
ajtó-nyilás | thür-spaíte 1.4. ja-süntkwé folyó torkolata | flussmündung 11,89. ja-sut id. KL. 3. — sünt-khal szádköz, ül. tokhüvelyIÍÖZ, kés | messer, d. i. was mitten im hefte ist KL. III.489.
suntéy láda | kiste KL. 13.
suopti készít | bereiten (verfertigen ?) KL. 111.485.
suorp jávor | elenthier KL. 46.
süp száj | mund: süp-nélmtal 1.5. süptal-nelmtal 1.80. szót
lanul | wortlos, v. Ö. süp aüm, nelm aüm 1.5. — söp id. II 34.
1. sup ing | hemd 329. sgp T. 331.
2. sup B. sgp K. sup KL, sgp T. darab, rész | stück, theil ;
lui, ali sup a folyó alvidéke, felvidéke | der untere, obere theil des
flusses 337. — sas-sup órácska | eine kleine stunde 1.2. mant-sup
lapátka | eine kleine saufel III.380. taléy-sup sirej kishegyű kard |
ein schwert mit kleiner spitze 1.119. nal-sgp félorrú | mit halber
nase T. 161. sup-khqrél a-l hószámos T. 320. — supV ketté | entzwei
1.16. sgpi id. K. 11.230. supV yajwés (pass.) közepén találta ő | er
traf ihn in der mitte 1.28. supi' ünsi átlépdel | überschreiten III.229.
supén feléig | bis zur mitte 11.60. sgpi mas id. K. 11.237. supél
felenként, részenként | halbscheit, theilweise 346. — N é v u t ó:
supV B. sgpi K. sapa AL. sápé P. supu T. át, által, keresztül | durch,

412

SZILASI MÓRICZ.

hindurch. — I g e k ö t ő : sup- L. sup-, supu- T. át, keresztül f
durch.
süpél-vuj másodfű csikó | zweijáhriges í'üllen K. 11.228.
in.221.
supi' tokhal j dick-fisch 1.133. III.324. supin khul KL. 46.
supu T. 163. id.
cuprak rongy | fetzen T. 309.
supti félig megtölti (sautá bödönyét) | halb füllen KL. III.485.
surém tetőnyílás | dachlücke HL 38. KL. III.345. P. 9.
sürém kemény | hart 11.54. — sut mén id. KL. III.493.
sürén száraz étel | trockene speise III.417.
(il-J sürentéyt- megbotlik | stolpern T. 314.
surin arany | gold K. 11.222.
éurkén fajd | birkhuhn P. 18.
sürméltáli siettet ] zur eile aneifern 11.127.
éurri csorog | rinnen, triefen 329. — surri AL. 79.
surti-yar réntulok | ren-ferse 11.108 III. 110.
éurti horzsol | wetzen 1.96. megbarázdál | furchen 11.72.
metsz | schneiden 11.59. sűríti (ü 1.) metsz 11.114. éurtémti lemetsz
11.172. — surtémti vonást húz | einen strich machen AL. 62.
suru nagy nehezen | sehr schwer (adv.) T. 321.
sus vad, ill. medve | wildes thier, bár III. 194. svs-ansuy id.
KL. III.201. szarvas | hirsch III.298. jávor | elenhirsch KL. III.481.
P. III 521. — sgs rén, jávor K. 11.239. 226.
sus ragyogó | glánzend : évé vitpá vitén tür ragyogó vizű vizes
tó 11.341.
süsás hozomány | mitgift 1.23. — süsém id. KL. III.353.
(sup-) susi átgázol ] durchwaten P. 17. sgpi-sgsi K.376.
susydanti, sussj-eli 1.123, susseli P. 24. sup-susti AL. 60. id. —
sgsiti kószál | herumstreichen K. 372.
sütydi futkos | heruralaufen K. 376. — suttéli nyargaltat
(lovat) | antreiben (ein pferd laufen lassen) K. 11.238. suttélenti id.
K. 11.239. — v. ö. sotyali.
sutiti (bíráskodik) zúgolódik | murren 111.88.
(il-) sutúré összeránczosodik taul' a bőr | zusammenschrumpfen T. 307.
suw mohlegelő | moos-weide 1.133.
suwé lesz, válik | es wird, fit T. 332. sowé id. T. 331. követ
kezik | erfolgen T. 330. (praet. süs, sgs T. 159. 158.)
suwintayti támaszkodik [ sich stützen III.448.
éüy, éiy gyorsan, azonnal | schnell, sogleich; éüy-mal'q,y csak
hamar | alsbald T. 318.
(maré-) süéi egy kevéssé | ein wenig KL. 22.
éüéin kárkém csecsemő magzatkám I mein sáugling KL~
III.487.
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T.
ta B. td KL. P. az | jenes; — ta-ti ime az; tátik tqrém a
-más világ | die jenseitige welt; tdtak ottani, túlsó j jenaeitig; tat'
ott | dórt; tdi-td id. tá-poal onnan; ta hát, úgy, akkor | nun, so,
damals; ta-pél tehát | alsó; tai az csakugyan 1.71.; akw'-ta
ugyanaz [ derselbe; td de, hanem | aber T. 324. — E a g o z v a :
tátim, tátin stb. tájim, tájin, tajdnem stb.
tay majd | dann, bald 1.58. 11.142.
tayápi akad, eléakad [ anstoss nehmen, begegnen: tayápané
ne botránkoztató nő 11.389. — v. ö. tayép.
tayáti fölakaszt | aufhángen 11.166. III.512. Uyati. 11.283.
tayápi 11.113. tddti K. 396. id. — v. ö. tálili.
taydtoali csúszik j rutschen KL. 15. v. ö. takaslé.
iayél, íaydán később, azután j spáter, dann KL. 16. takhel
id. K. — v. ö. tajéy.
tayép akadály J hinderniss 11.266.
tayénli czóloz | zielen 347. — v. ö. tayi.
táyét 1.95. tdyt 11.71. téyt AL. 20. 70. buvárkacsa, buvármadár | tauchente.
tayi B. tdyi KL. K. töm, dug | stopfen, verstopfen.
tayi jut, esik | gerathen: sama tayes ájulásba esett 1.60. yotaí
tayi hová fordul 1.34. 131. — tdyi AL/72.
ta'U B. tail KL. ruha, pánczelruha, ujjas | kleid, panzerkleid,
ármel.
ta'il B. tail, tail KL. ta*il P. tele | voll; —yápin-talil csóna
kostul | sammt dem boot 11.89. sq,yá-t. mindnyájan j allé 11.91.
mir talilép talilin ydp néppel telidesteli hajó 11,10. — ta'ilá tele
van | es ist voll K 1.167.
ta'ili P. tdili KL. elege van, jóllakik | genug habén, satt werden P. 28. KL. 29.
ta'ili beleakad vlmibe | hangén bleiben 329. talimati id. 11.295.
beleütközik | anstossen 327. taimaü fönnakad 1.15. akaszt 11.166.
tai iné: punkyal t. slldi awi sileyjdli fogköz v á j ó szilánkká
megy szét az ajtó | die thüre zerfállt in splitter w i e e i n z a h n s t o e h e r 111.407.
ta'ini zeng | tönen 11.209. talinéjawé megcsendül | erklingen
III.260.
talinti megtelik | voll werden 1.147. 153.; — talintépti meg
tölt | füllen 1,5. 111.21. talintapti id. 111.18. — taintettal telhetet
len | gierig III18. 21. 268. táinteltal id. III.268.
taymeji vágya kerekedik [ lust bekommen 1.5.
ta-yni: ünléné mdn at tayni ülő helyén n i n c s n y u g t a | auf
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seinem sitzplatz hat er keine ruhe 1.82. — v. ö. lülné mán at yani
álló helyén nincs maradása u. o.
tay hátszárny | schwimmflosse: táypá yul 11.345, III.499. —
v. ö. tány.
tayt-jü tűzi fa | brennholz P. 10. — v. ö. taut.
taytép orsó | spindel 1.77. — v. ö. tayti.
tayti fon | spinnen 367.
taytili serdül | aufwachsen : ti áyiris in-ét taytili ez a leány
még nem serdülő [ dieses mádchen ist noch nicht erwachsen 352.
tai ág | zweig KL. III.353. tát KL. III.485. — v. ö. tqw.
tail: tailnélle, alá; alulról | hinab; von untén T. 311. —
v. ö. talkwé.
tattanti rágcsál | kauen AL. 54. — v. ö. taj.
tajéy aztán, majd | nachher, bald 11.89. 1.105. később | spáter 11.112. •— szigvai tay id. — v. ö. t'ayél.
tája merőkanál | schöpfkelle III.423. (a br.) III.229.
taj- B. taj K. L. P. táj- T. eszik | essen; táji 11.118. 111.49.
tajépi III.80. tajénti III.223. tájimé eledel ] nahrung 111.81. —
tájim KL. III.493. tajépi K. 1.168. tqjenti KL. 33. tajepoali K.
1.168. — táiti etet | zu essen gebén T. 330. — v. ö. tél.
tájé hótalpon jár | schneeschuhe laufen T. 327. tajelayti id.
P. 13.
táji illik | es ziemt sich III.217. at táji nem lehet | es ist
nicht möglich 11.127. áném kwáltunkw' at tajilén ? engem fölkel
teni nem tudtál (ill. birtál) | konntest du mich nicht wecken?
11.300. tajpá illő | geziemend 11.87. tajpén rq,n alkalmas idő |,
günstige zeit K. 396.
tajwJm yqpát eszméletem veszte pillanatában | im augen^
blick, wo ich die besinnung verlor III.419.
tájt B. tot KL. töt (tqit-J K. ruha ujja | ármel.
tajwé ég | brennen NyK. 22: 51. táji id. T. 313. tajéltawés
égni kezdett [ es fing an zu bronnen NyK. 2 2 : 51. — lométné ju
tajwés a lángtól fölemésztetett | es wurde vom feuer verzehrfc K.
373. kwáli kivan tajwés a háza leégett | sein haus ist abgebrannt
KL. 19. (kur-kitvérné után tü saltémtawés, tat-ta) tajwés izzóvá
lett | wurde glühend 11.298. — jol-tajwés elájult | wurde ohnmáchtig 354.
ták erős J stark 11.429. III.361. erősség mátá matér-sir tákél
voss tákméltitá földjét valami erősséggel hadd erősítse 1.36. tákis
id. III.387. erősen '(adv.) 1.28. szigorúan | strenge III.392.
tak később | spáter P. 19. — 1. tay él.
takaslé csúszik | rutschen T. 307. takémti id. P. 13. takési joqnk-tárémt csúszkál a jégen | eis laufen P. 17. — v. ö.
taycitoqli.
takém tetű | laus 11.73. — tqyém K. 11.233. táyém T. 156. id.
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takkat egymaga j alléin 1.24. magányos | vereinzelt 1.53.
takkátá 1.34. — akiv' takkat egymagában 11.85. — v. ö. takwi.
tákmélti erősít | befestigen 1.36.
1. takti nyújt | reichen 11.219. tdyti id. K. 372. — kwon tah
iéit kinyújt | hinausreichen 11.72. taktépáli id. 11.117. érint | berühren, erreichen 11.68.
2. takti fon | spinnen: t. qln int-ker fonó ezüst orsó-karika
1.101.
takwés ősz | herbst 11.46. — tiikwés KL. P. — takwsa, tákwsá
őszszel.
takwi ő maga | ipse; takwi mirá saját népe j sein eigenes
volk 1.68. — tákw K. KL. P. ták AL. tu% T. id.
1. tál B. toal KL. tql AL. KL. tél | winter — tála, toqlél télen {
imwinter; év | jahr 1.103. 11.300. khurmét toqltát öli harmadik
évében van ] er ist im dritten jahre K. 380.
2. tál tűleveles galy | ein reis von nadelholz 11.416. toal K.
11.378.
tal átép kontyoshajú | mit einen haarschopf III. 195. — tátin
átpá 111.221. tat ötpá KL. III.355. id.
tal bizonyára | gewiss NyK. 2 2 : 48. csaknem | beinahe AL.
61. tql id. P. 23.
tal öl | klafter, umarmung: tálén %um tahié mén patimen öles
ember módjára ölre megyünk mi III.419. kit tal pán%witél két öl
szélességre | zwei klafter breit 1.103. talán sip öles nyak III. 172. —
tál K. AL. tal ruha alja | schoos am kleide 11.362.
tatéi B. taté/ K. tql'ékh KL. csúcs | spitze; — kasáj-taté% kés
hegye | messerspitze 11.333. As-tatéi Ob forrása | quelle des Ob
11.312. süriií sár tqtékt arany láncz v é g é n | a m e n d e der goldenen ketté K. III. 127. — kasm tatéi pá porikwé sárga virágú kis
kóró | kleine distel mit gelber blume 1.33.
talé'/ti hegyez | spitzen 11.93.
táli fölszáll | steigen: luwá sisén lova hátára | auf's pferd
1.9. -(áp noláné a hajó orrára j auf den schiffs-schnabel III.293.
tálmati gyorsan fölszáll (a lóra) 1.17. hajóra száll | sich einsehiffen
11.89. elát tálmatsi' további útra kerekedtek j sie begaben sich
weiter auf den weg 11.109. tálémáti fölszállani (mom.) : sonné
tálémáts K. 11.239. talapéji (a br.) 1.17. talili (a br.) úszik
fölfelé | aufwárts schwimmen 11.257. nal-toqlmdti ladikra száll |
in's boot einsteigen KL. III.487. toqli khep-ken id. P. 17. — talti
hord, ül. szállít | tragen 11.265. megrak yáp ladikot | beladen ein
boot III.376. taltili id. 11.152. III.145. fölültet sun kwoiélkatdn a
szán közepébe | in den schlitten setzen 11.247. sun taw qs taltiláli
a szánra ő is fölrakódik III.388. táltyati fölszáll (a hajóra) | ein
steigen (in das schiff) 11.266. — toqlti: jqmes lol toqltilén jó lóra
föltelepíted | auf ein gutes pferd aufsetzen, d. i. dazu verhelfen K.
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11.378. tq,ltyati (q, br.) khop-ken berakódik a ladikba | das boot beladen KL. 14.
talji öllel fölmér | mit klafter messen 329. tálji AL. 64.
talkwá, talkwé alacsony | niedrig 11.46. 162. tálkwé AL. III.489.
K. tálkis (adv.) T. 319.
talmati leszakad | ahreissen 11.297.
tolt rév | hafen.
talti olvaszt | schmelzen P. 22. — v. ö. tali.
taml'é, tamlín B. támli, támXén KL. AL. olyan | solcher. —v. ö. térnie, timle.
tan húr | saite III. 153. 380. czérna | zwirn 11.129. tanifi
inas | nervig III. 172. eres | aderig III.153,
tan B. L. P. tan K. tán, ten T. ők | sie (plur. 3. szem.).
tanent- : jonkhép sámé-tanénts a hold megtelt | es ist vollmond P. 22.
tanerti nyom | drücken : sam-t. agyon nyom | erdrücken 349.
tanriti összenyom | zusammendrücken 11.295. — tanrali gyúr |
kneten 1.145. tanrali id. 1.144. — tanerti szorít | drücken K. 372.
tány a hal hátszárnya | flosse: tan/pá, ~ in, - én yul 1.133.
11.58.; 11.345. III.499. — v. ö. táy.
tányi akar | wollen 11.20. 300. K. 377. a br. KL. 23.
tankw tüzmoha, moszat | moos 11.94. 1.38. tánkw KL. 3.
tané földi giliszta | erdwurm T. 156. töns B. id.
(témér-) tansepi ráhág | auf jemanden treten T. 313.
tanti menyaszonyi díjat fizet | brautpreis bezahlen; tanti
id. KL. 28.
táp medve epéje | gallé des bárén; toap id. NyK. 24: 154.
tapér: kasáj-tapér sairsayá a milyen apróra csak késsel vag
dalni lehet, olyan apróra vágta | so klein man es mit dem messer
schneiden kann, so klein schnitt er es 11.122.
tapi letörik | abbrechen KL. III.353. AL. 61. — tqpmi eltö
rik 1.58. táp- id. T. 310. taptal (a br.) törhetetlen | unzerbrechlich
11.339.
tapléy B. tápXiy T. 15. 314. tapló | zündschwamm.
(ma-) tapris vakondok | maulwurf 11.71.
tár gyökér | wurzel 1.3. 151. — toqr K. tq,r P.
tar KL. AL. tari- AL. toaré- K. tar- P. tár, tara- T. tára- B.
keresztül, át | durch (postp.); át | durch ( i g e k ö t ő ) ; — tára
jaméntimén egyenesen haladunk [ wir gehen geradeaus fórt
ILI 27.
1. tara szabad (mö hely) | ein freier (platz) KL. 5, — jiwá
tara matá vitné valami g y é r erdős (ill. fás) víztájékra | in eine
wassergegend mit s c h ü t t e r e m wald 1.111.
2. tara, tari felé, irányában | gegen, in der richtung KL. 15. —
v. ö. tori'.
í;:>
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táráti ereszt; bocsát | entlassen: kwonál t. kiereszt [ hinauslassen 1.17. ma táráti a földet lebocsátja [ die erde hinabsenken
1.36. tusa t. szakállát szétereszti | den bárt wallen lassen 1.134.
térnél t. kórral eláraszt | mit krankheit überschwemmen 1.96. —
Tqrémné nel tárátawásén T. nőt rendelt számodra (ill. Taremtől
nővel bocsáttattál el) 1.7. v. ö. ah Tqrém tawán tarátalim náj-áyi
f$li kwol-kiwért 1.10. — luwa jol ti táráts lova aláereszkedett | sein
pferd liess sich (von oben) hinunter 1.10. — tárem^i: ma 1.36.
tusa 1.133. tárátali elbocsát | entlassen (laufen lassen) 1.187. mimén
tártélim felülről alábocsátott 11.68. tárátayti ereszkedik | sich
herablassen 1.160. — tárémláwé (pass.) elárad | überschwemmt
werden: ma akw' pala vör-ujin tárémlawés (pass.) a föld egyik felét
elárasztotta az erdei vad 1.147. v. ö. III.361. 443. — tárámli ter
jed | sich ausbreiten : jányi' voss janimén, lákwá voss tárámlén nőjj
nagygyá, terjedj szélessé 1.161. — tarti KL. 5. AL. 57. táréti K.
III. 127. taréti P. III.523. • tartkéti T. 314. jel-tqrtenéyti alábocsát
kozik AL. 78. po táráti a hegyre felfut | auf den berg hinauflaufen
K. 11.238. táréti K. 1.171.
tárén medve [ bár. T. 161.
tarén, tarné réz | kupfer P. 9.
tar és (postp.): ma'U-t. egymás mellett ) neben einander 339.
tárt' B. (töri 1.96. tar 11.348.) téri KL. III.347. P. 8. táru T.
155. daru | kranich.
tari' fenyő | fichte 11.291. III.391. tári K. 11.236. KL. III.483.
táru fenyőcsemete T. 155.
tariti beköt einbinden III.293. — jel-tari megköt AL. 78.
táriti odaköt KL. III.355. tarsöyw kötözni P. 15.
tárká sérincz | kaulbarsch, B. táru (tő: tárk-) T. 155.
tarm (postp.) fölé | über, auf (mit acc.); tarmél fölött, rajt |
oben, auf (mit dat.) túl (időhat.) | über B. 339. 342. — tarm- D.
pl. tármél, tarmélné, tarmélt fölött, fölé K. 378.—yolit yatél tármél
holnapi nap tájt [ gegen den morgigen tag zu 11.245. — I g e 
k ö t ő : tarm-ünlitá rajta ül | darául* sitzen B. 339.
tarra külön, szót | abgesondert: am tarra allém én külön,
szétválva élek AL. 60.
tarseti fólpattog | bersten P. 9.
tárvitén nehéz | schwer III.413. — tárüt'én KL. III.483.
toarwéténés (adv.) K. 382.
\
1. tas idegen | fremd III. 92.
2. tas tál | schüssel KL. III.357. toas K. 11.229.
[AL. 57.
tas kész | béreit 328. fái; tásná (adv.) T. 321. tasná (adv.)
tasti 1) készít | bereiten 1.70. — tastkáti készül AL. 54.
tástkiti fölszereli magát T. 317. — 2) mer | sich getrauen: élnin
at tastasém, tül tastlaytsém előbb neria mertem, azután neki merészedtem B. 342.
"
; !•
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tata szánkó (medveműszó) | scblitten III.145. 246. 475.
tatéi üres | leér 1.64. 11.397. III.293. t. alné semmibázi f
nichtswürdig 11.154. — tatéi K. I. 169. toatél EL.' III.491.
(kwán-) tatélti kiűz | hinaustreiben AL. 60. tátéltaléyti üldöz |
verfolgen AL. 77. tatéltayti versenyt fut egymással | wettlaufen
(hol?)
tat- nedvesít | nass macben T. 325. (il-) tatélti id. u. o. kovászol | sáuern T. 167.
táti boz, visz — 1. táti.
tatlémti kiüresít j ausleeren 362.
tattém kincs | schatz KL. III.353.
tattémtáli megtekint | besicbtigen III.451.
tauli elég | es ist genug 1.59. 163. — taulé T. 159. — v. ö.
ta'ilá.
1. taut tűz: tautén ulá-sup üszkös fadarab | köble KL. III.
480. 481. — taut tűz | feuer K. 11.229. R III.521. toat KL. 5.
tqt AL. 78. taut T. 158. id.
2. taut tegez | köcber III.512. taut KL. III.351. — tawét 1.98,
11.295.
taw B. táu L. K. P. tou T. tü AT. ő | er, sie, es.
(vit-) taw (víz) sodra | etrömung: lakwsi vit süt taw mozgó
víz bét sodra 11.395.
tawant csendes vöt szél | rubiger wind 111.55. tawánt III.511.
tawér- (lüpi) korbadt (fatörzs) | morscber baumstamm
1.121. — (pors-) tawri (forgács-) darab | ein stück spabn 328.
tawrikwé morzsácska | krumme 1.1. — akw' tqwrit sakwalast izzó-'
porrá összetörtek 1.15.
(pul-) taivrita%ti szétmállik, morzsákra szótmegy nan a ke
nyér | das brot zerfállt in krummen 329.
iá . . . 1. részben ta . . .
tayam békám, barátom | mein freund 1.13. 11.168.
taywsá őszszel | im berbst AL. 61. — táywsi id. P. 20. —
v. ö. takivés.
táywsémti őszt eltölti | den berbst verbringen K. 396.
tákwal': t. joankhtilem pásén felfordítom az asztalt | den tisch,
umstürzen KL. 14.
tamén, tdmnéfi ilyen | solcber T. — v. ö. térnie.
tanem: ö/-, ju-tánémén a begyen, a fa tetején | am berg, am
gipfel des baumes P. 17. tanin, tánin-poql felülről, a magasból |
von oben, von der hőbe u. o.
tanér egér j maus K. AL. 61.
tárás ablak | fenster T. 309.
tárkutén nehéz | schwer T. 331. — v. ö. tárvitén.
tárcik gyökér | wurzel T. 160. — v. ö. tár.
taru 1. tarka.
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tata atya | vater T. 164.
tat-: nalénné pom tatánkwé pom vél lápé K. III. 129. pom
tatawépom oat lapi K. III. 130. orrodra egy f ö l t e e n d ő fűszál ne
emelkedjék, ül. nem emelkedik (a. a. nem lesz enni valód).
táuli 1) repül | fliegen 1.315. — v. ö. teili, tílémli 2) jelent
kezik | erscheinen K. 1.169.
táuti szerez j sich verschaffen K. 398.
tawénti lecsendesedik (a szél) | (der wind) legt sich K. 396.
-te és | und K. P. té-té is . . is | auch KL. de, hát, tehát }
aber, alsó K. — te-ti csak-csak, egyre | nur, fórt u. fórt T.
té pron. dem. 1. ti,
Wi, téi' B. téi' K. tij KL. ti AL. T. téi P. 1) eszik | essen ; —
tésintáli enni szók | zu essen pflegen 11.21. téssénti eddegél 11.255.
tépéji táplálékot szerez | nahrung verschaffen III.378. tépjéli föl
falatoz | aufessen 111.81. téyti enni ad, etet | zu essen gebén K.
1.166. tiyü KL. 29. P. 22. titti 11.21. (i 1.) 1.7. id. nukh-t'ékti teli
eszi magát, jóllakik | sich satt essen KL. 6. 20. — tép, téné étel |
speise, nahrung; ténéfi mS táplálékos fold j nahrungreicher boden
K. 396. tétal étlenül | ohne speise 1.3. 27. — 2) ég | brennen 1.14.
69. 11.95. tittilawé (pass.) összeég | verbrennen III.391. tv/ti éget \
verbrennen (transit.) AL. 78. — téné égő 11.404.
téywliji terít | ausbreiten: uj-pun námék t. vadszőrből puha
ágyat terít III.378.
teili 1. tilémli.
teji (tő: táj-) sző | weben AL. 75.
1. tél tél | winter; telté, telné télen, télire T. téli télen | im
winter 1.57. P. 20. téli (adi.): téli arpi téli vejsze 1.153. télijV jémti
télre fordul az idő | es wird schon winter 1.153. — v. ö. tál.
2. tél a mint, amely időben | als, wann T. 318. — bizonyára |
gewiss 1.22. akw' téléi rögtön | sogleich 11.111. —télátá áiim vássi'
többé semmi köze hozzá I es geht ihm nichts mehr an 11.98.
téli: télip, télin ként karimás süveg | mütze mit ranft
11.433. 533.
téli terem | wachsen 1.3. 11.68. III.360. telsáli id. 1.33. szüle
tik: man telem q,tér-áyi valami született fejedelmi leány | eine
g e b o r e n e prinzessin 1,11. keletkezik, létrejön | entstehen 1.1.
154. — nukh-téli fölépül | heilen KL. 20. — télti létrehoz | erschaffen 1.139. téltáli teremt III.270. — télpá jányép teli ill. újuló
hold | vollmond III.337. téltal: akw müs téltal lüt egyre csak lovak |
in einem fórt nur pferde 1.8.
télili elegyedik, keveredik | sich mischen 11.24. III.215. —
telíti 1.6. 9. télitáli 1.18. kever | mischen — teliti id. K. 396. AL. 60 —
üsén kwán-télili eszed megzavarodik j dein verstand verwirrt sich
KL. 19.
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télimi tol beáll a tél | es wird winter 11.189. — télmi id. K.
396. télemti telet eltölt | den winter verbringen K. 396.
telt kikötő | hafen T. 159. — v. ö. tölt.
telti fizet | bezahlen AL. 64. télati P. 27. téltqyti K. id.
téltkéti fölrakódik (a szánra) | (den schlitten) beladen T.
314. — v. ö. talti.
jel-télwés (pass-) behegedt | vernarben AL. 78.
témér, terrier fölrész | oberer theil — la-temért lovon | auf
dem pferd. —• I g é k . rá, szét T. 313. — v. ö. tdrmél, tomor.
térnie K. iarnl'i, üm-khar KL. tiinl'é P. timl'én AL. ilyen |
solcher — téml'in-khur olyan P. — v. ö. taml'e B. támén T.
tén B. ten, tín K. tin L. téri T. ők ketten (dual. 3. pers.)
1. tép táplálék 1. té'i.
2. tép epe | gallé T, 154. — v. ö. tdp, toqp.
(il-J tépélmáti mepcsip | stechen, zwicken T. 311.
(khwat-) tépi eltéved j sich verirren K. 383. — yot-tipi B.
NyK. 22.: 19. kwán-tipi KL. 19. kwat-tipi AL. 61. khwaté-tipi
P. 21. id.
térem ütőszer III.405. terem fegyver | waffe P. IÍI.523.
edény | geschirr K. 396.
térén kór, betegség | krankheit 1.165. 11.283. —kasajin térén
(térem ?) késes fegyver | messer-waffe 111.99.
terén, terp erős | kráftig 1.171. szilaj (ló) | wildes pferd K.
fürge | behend K. 11.229. — térén éri hősi ének | heldenlied 11.222.
térnin éri id. 11.204.
(khwqté-) téri szétfoszlik | auseinandergehen K. 383.
tés-khér kész | béreit T. 154. — v. ö. tás.
testé: khöni t. hanyatt vágta | zu boden werfen K. 11.233.
sáme-t. agyonvágta | erschlagen.
testi mer | sick erkühnen, getrauen KL. 30. P. III.523.
ti . . 1. részben te . . .
ti B. te K. te, ű EL. íé AL. ti P. ti T. ez | dieser — tit, tét,
í'ií'itt | hier; ti, teV', ti ide | hierher; tU, teil, ül innen, ettől fogva,
azután | von hier, hernach stb. t'iták itteni, ezen oldalbeli KL. 11.
Útik ez B. — tUé ide felé [ gegen hierzu B. K. til'ay id. K. tilt innen
kezdve | von hier aus K. til-til ezért | desshalb B. — 2) ti hát |
alsó 1.70. ti ím \ nun KL. III.347. most | jetzt P. III.523 Ül-pél
sőt azután | sogar spáter 11.202. — B a g o z v a : titim stb. 334. —
dimin: tiris 11.117.
ti- né hej asszony | heda, weib 1.11.
tik így | so 344. — v. ö. toy úgy.
tikés (tat.) egyenesen | gerade (adv.) T. 322.
til tele | voll 111.32. — v. ö. ta'il
tilémli repül | fliegen 1.11. 12. K. 1.172. — téili K. 11.224.
teilémli K. u. o. id. teilénti repdes | hin. u. herfliegen K. 11.226. P.

•
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10. — tllémti röpít (a szél) [ vorwártstreiben (von wind) 11.62.
nalél tara tilemtilém (sic !) nyíllal keresztül röpítem | mit dem pfeil
durchbohren III.452. tüemtapti elröppen | davonfliegen III. 196. —
tilliti repül KL. III.349. tílti röpülve visz | fliegend tragen KL.
III.349 — tllát: uj-tilát jorén mam állatnak r e p e s ő alkalmas
helyem, a. a. szivem | meín herz 111.341, 401. v. ö. KL.III.493.—
1. tauli.
tin ár | preis 11.106. pénz, ár | geld, preis KL. 6. — tén ár
K. T. 166. — tiná ti tana ti ára ez, díja ez | das ist sein preis
11.51. —- jdydn-tinén azt a drága apjukat | (eine verwünschungsformel) KL. III.487.
tinéli elad | verkaufen 11.106.
tinélt-: ma tinéltim ünlép kitV földet m e g n y o m v a (d r üc k e n d , b e l a s t e n d ) ülő kettő 11.399. (talán: titélt-).
tinsán pányva | leine 11.107. 108. 279.
. . .;
tlp gabona | getreide T. 167. — v. ö. tép.
tip fűzfa [ weide 1.70. bokor | gebüsch AL. 76.
tip-yaryei rigó | amsei 1.17. — tip-kharkhi harkály | specht
P. HL523.
ti&élti sík földdé változtat [ zur ebene machen 11.337. —
V. ö. tiss.
ticka rud | stange T. 315.
1. tiss sík m& föld | ebenes land P. II. 523.
2. tiss gyász | trauer 329.
tissém valaminő gyökér | ein art kraut 111.90.
tisti gyászol | trauern 329. tistuji szomorkodik u. o.
tit fa töve | baumwurzel 1.12. 11.260. KL. 6. torkolat \ mündung III. 189. — titin sajim torkolatos patak III. 189. titpdjd torkolatos folyó 1.113.
(pití-) titi átázik | von regen ganz nass werden 329. pal-titi
id. KL. 27'. jel-titéUawé id. AL. 78. — (wüt'né) titélti (vízbe) áztat |
ins wasser tauchen KL. 30. nedvesít P. 27. — vitné titélmati vízbe
márt j ins wasser tunken 428.
(ja-) tiwés no halld csak | nun hőre nur 1.139.
to . . . 1. részben ta . . ., tu . . .
ta} tau B. tő K. to KL. némely, egyik-másik | jemand, eineranderer.
tö tó | teich T. 154. — v. ö. tür.
tay torok | kehle IIL462. kér-tay ta'ilém vass mellű ruhám [
mein kleid mit eiserner brust (latze) 11.149. tyy-sünt yaldnel kés
tokja közepéből | von der mitte des messerheftes 11.219. — tökh
torokcsutka | adamsapfel K. 11.233. szügy | vorderbug KL. III.353.
toy, toyin, toyál'm B. tokh, tokho, tokhal, tokhalin K. tokhwé
PK. t'ok(t'okh KL. III.351.) KL. P. tuy T. úgy, olyan módon | so,
derart — toya-ti csak | nur III.460.
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tqyén vánkos | kissen: tqyén-jol vánkos-hely III.425.
toyéri (maga alá) gyűr | drücken 1.45. 64. visszanyomkod |
zurüekdrángen KL. 23.
toyyin 1. toytin.
1. töyi evez | rudern K. 402. — v. ö. tqwi.
2. töyi öklel, döf | mit den hörnern stossen KL. 31. toyati
öklelődzik u. o.
tqyl'q sapka | mütze T. 321.
tqyli akad valamire | antreffen K. 11.232.
(pali-) toylépti szétágazik jé a folyó | der fluss verzweigt sich
K. 378. — v. ö. tqwi.
tqyséti megunja magát | sich langweilen 366.
toyt 1) hajó keresztfája, tatfája | balken am hinterverdeck
11.56. III.337. kér toytép toytin yap vas keresztpántu hajó 11.407. —
2) toytin aj patás állat j thier mit gespaltenen hufen 11.282. toyyin
id. 11.283. 323.
[téyti, iiyti.
toyti. sámé toytilém jóllakatom | sáttigen K. 383. — v. ö.
tqytti feltatfáz | mit balken versehen III.293.
toj 1. tuj.
tojdnti hótalppal jár | mit schneeschuhen gehen 11.129.
tojás hótalpon való vadászat | jagd auf schneeschuhen 11.21.
tgji, tqjimq némely, egyik-másik | jemand, einer-anderer T.
167. — v. ö. tq.
töji havaz | schneien T. 327.
tgji olvad | schmelzen K. 396. — v. ö. toli.
tql kór | krankheit II.3. 277. 350.
tol-, töl-: tálmati elszakad, eltörik | zerreissen, zerbrechen
11.99. III. 144. töimati id. KL. III.353. toíémati törik K. 11.232.
tqlli szakad | reissen 11.79. tqlipi 11.187. tölpi id. K. 1.171. P. 15. —
sas tqlipém l'qny yasit térdkoptató (kniewetzend) út hosszában
11.170. sasán tqlipem mii tanya térdig besüppedt (bevágódott) mély
útja III.374. — tqléti metsz j schneiden 363. — talémáti (az eb)
vonítani kezd j zu klaffen anfangen P. III.539.
tqlyi gyalmoz | mit zuggarn fischen 1.133.
toli olvad j schmelzen 1.139. III.296. tqli 11.34. tqíi KL. 21.
id. tölti olvaszt III 102. toltili id. III.415. — sémém jal-tqls szivem
lecsillapodott | mein herz hat sich beruhigt K. 375. —jönkhép
tölpi a hold elfogy | der mond nimmt ab K. 11.227. — v. ö. tqli
jqnyép olvadó hónap (?) 11.48.
tqW gyalom | zuggarn 1.153. tqli vonó háló KL. 2.
tqljayti remeg | zittern AL. 78.
tolmés tolmács | dolmetsch 329.
tolmesli tolmácsol | dolmetschen 362.
tölti betölt, ill. telerak | ausfüllen: set vuj látt töltuy száz
-állat számát betölteni | die nummer auf hundert thiere ergánzen
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P . III.521. ju-tdlti telerak, teletölt | füllen: tdltén (d br. T. 328.)
noulél ju cilákét töltsd teli hússal a vödröket T. 308.
tqmén m a i : t. itu mai este | den heutigen abend T. 316.
tömil' jávorünő | elenkalb 1.89. tümél' 1.105. tőméi' KL. 30.
tqmmén ölenti kong | schallen K. 397. —• v. ö. tomsi.
tgmgr: lu-tgmgr-uki tizenegy ( eilf T. 314. lu-turm-uki id.
FT. •— v. ö. témér.
tomp állatorr | schnauze, rüssel KL. 3.
tampli csillapít I besánftigen 1.121.
tomsi kong | schallen K. 397.
ton B. L. K. tan P. az, amaz | jener — tönt akkor | damals
B. azután | darnach KL.; tonátél, toni-poqlt K. toni-pqlt AL. tqnji-poqlt P. azután j darnach, darauf; tondntél azzal tovább | damit
weiter K. 1.169. — tont, ton-mqs K. tönd, tönin B. azért | darum,
desswegen.
ton ín | nervenfaden KL. 15. L. tán.
tqny pata | huf 1.63. 11.337. •— jqmés lüw-tqnypdnél jeles
lópatás voltában 11.337.
tqnkhél: tqjepoqlén til-tqnkhél egyél egy keveset ebből | iss
doch ein wenig hievon K. 1.168.
tqnis erősen | stark (adv.) T. 319. — v. ö. tük.
töns giliszta | erdwurm K. féreg I wurm P. 10. — tüns földi
giliszta KL. 3.
töntyum vendégférfi | gast III. 102. jövevény ember | fremder 11.151.
töntli vendégeskedik, mulatozik | sich unterhalten II.7. 269.
toqnti megtelik | voll werden K. — td'ili.
(lap-) tqortdlili elrekesztheti | verrammeln III.245.
toqt atya | vater K. 11.230. íoai K. 11.240. 241. 380. todté
K. 11.376. todté K. 11.377. id.
töpél közel | nahe K. 375
tör kendő | tuch III.126. tqr id. 1.75. vászon | leinwand 1.14.
III.195. pdsen-tqr abrosz | tischtuch AL. 56. — oysér törpd yjim
rókaprémes sapkájú férfiú 11.11. tqrtal kendőtlen | ohne tuch
III.397.
tordsti támogat | stützen 11.145.
tqréy (igekötő) külön, félre, szétválasztva | beiseite, abseits,
abgesondert; — tqréy-pis alantét külön élnek T. 312. — tqryé
külön-külön, mindenfelé levő ] je-je, überall: t. pöul-mö lakwemtayti mindenfelé levő faluhelyeken átsuhan K. 1.170.
tqrémB.törémD.ég
\ h i m m e l l . l . 11.91.K. 1.170. KL.IIL345.
isten | gott 11.134. K. 1.166. tqrém-má id. 1.59. t.-sám id. III.116.
világ | welt 1.3. P. III.523. K. 1.170. óczeán 1.61. világtáj | weltgegend 1.52. t. naj isteni tűz | göttliches feuer 1.14. t. kan áldo
zati tér j opferplatz 11.114. t.-tüjt hófehér | schneeweiss 1.38. —
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idő | zeit P. III.521. dn törémt mostanság | jetzt; pés is-törémt haj
dan, a régi időben | vor alters KL. 17. — töréméiskwé (dimin.) K.
1.166.
tarén medve | bár T. 159.
törés arasz | spanne K. 11.227. KL. III.349. tqrés 11.399.
tqrkhé reszket | zittern T. 327.
toryémti ért | verstehen 11.418.
toi yen: toryénd^ pol'wdsém egész a r e s z k e t é s i g megfáz
tam | mir friert bis zum zittern 329.
tqryéní- hortyog | scbnarchen T. 314.
tori' B. tari K. tqré P. ellen, szembe, felé, -hoz | gegen, gegenüber, zu; — la'inat tori' hivására | auf seinen ruf ILI 16. oysertqri a rókához | zum fuchs K. 378. am tqrém ösiti én reám harag
szik | er ist bőse auf mich P. 18. — akw'tori' egyszerre j auf einmal 1.130. — törpén irányában III.411. qm taráéin velem j mit
mir K. 11.226. táu tqrydt ő ellene | gegen íhn K. III.130.
tori elszédül, eszméletét veszti | ohnmáchtig werden III.144,
245. 474. tarémii id. 111.260. torémii III. 184.
tqri rezg | schwingen: jqut tqrmd yalt az íjnak r e z g é s e
közben | wáhrend des schwingens des bogens III.374. — v. ö.
tarri.
torin helyre való, derék | tüchtig III. 67. 444. helyes, tisztes
séges | richfcig, ehrlich 347. — toryén helyesen, derekasan (adv.)
347. tqr-j-an alaposan, jól | tüchtig (adv.) K. 382.
tqrni zajg | lármen: jol ta tqrnéndtd sujtilali zaja aláhallat
szik | sein lárm wird untén hörbar 11.30.
toröw medve | bár III. 380. tqrquw (ajka) id. 11.375.
tarri reszket | zittern P. III.523.
tqrti kaczag | lachen K. 383. tqrtili id. u. o.
tqrti zár, zárva tart j versperren 1.35. III.3. tqrtayti elzár
kózik | sich einsperren 1.36. törti id. K. 11.237. — megtámaszt (?):
yürém-punkpd dnt-nalkwél ti tartesaném három hegyű szarú-nyilacskával döftem ím által (tik. támasztottam meg) 11.43.
torwinti hortyog | schnarchen 1.16. tqrivinti id. AL. 70. —
v. ö. tqryéní-.
tqrvoj hiába, haszontalanul j umsonst, vergebens K. 384.
tqs (tat.) tar, kopasz | kahlköpfig; tqsna pátsem megfosztot
tak mindentől | ich wurde ganz gerupft T. 320.
1. tös talpbőr | sohlenleder III.402. bocskor | sandalen 111.41'L
491: tös kita bocskorpár KL. III.491. tös czipö | schuhe P. III.523.
2. tös tiszta | rein KL. 18.
tqs keresztfa [ querbolz: tüspd ta,sin apa keresztfája bölcső
IIL164. 375.
tqsam száraz | trocken; — kalcéy czigánytorok T. 313. —
v. ö. tqsi.
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(jel-) tqsapi fennakad | hangén bleiben AL. 79.
(láp) tosjéytqus (pass. prset.) beszállta a piszok | es wurde
vom schmutz überzogen K. 376.
tösi K. tösi KL. szárad, elszárad | trocknen, vertrocknen; —
tqsi szárazra jut | aufstrockene (land) gelangen: jelpin vitén yüUlalim tqúmei'' a szent vizén lebegvén szárazra jutottak 1.47. yapél
tcLsilim ekwdi'' ajkai a hajóval szárazra jutott asszony s öreg em
ber 1.67. matat tü ti taswés (pass,) a maga földjén ott ért szárazra
1.72. — v. ö. töswé szárad KL. 30. tqsawé kiszárad 111.37. — tasmeji kiszárad | austrocknen 1.72. tqdi aszal | dörren 111.52. tqslili
kiszárít | austrocknen (transit.) 11.132. tosli id. KL. 5. 20. — tösém
száraz | trocken K. 11.224. tasém id. 1.12. 11.117.
tospi széjjel malik | ganz zergehen K. 1.172.
tot ott | dórt B. tqt id. K.; az | jener K. taté id. K. tatéy
amaz | jener K.
tötéyti támaszkodik | sich stützen K. totemtayti id. KL. 13.
tqtsayti II 329, tqtsélayti 11.341. id.
tatép ládika | eine kleine kiste 1.69.
tqti; tóti B. tqti K. (P. 26.) táti KL. T. (P. III.539.) táti AL.
hoz, visz | bringen; — szenved | erleiden 111.75. éri' totné ének
híresztelte ] vom gesang verbreitet 11.10. 258. tqtili visz 11.85.
tqtanti id. 11.118. tqténtiK. 11.240. totélti nyargalva utolér | reitend
erreichen III. 117. sijim totilawé hirem terjesztetik ] mein ruf wird
verbreitet 11.160. — khotél tolné láp-tq,ttils a napot elborítja a
felhő | die sonne verdeckt die wolke K. 376.
totma rejtett kincshalom | verborgener schatz III.6.
tóté khatél egész nap j den ganzen tag AL. 77.
tou K. tqu P. oda | dorthin; — íme | alsó, nun P. III.521. •—
tóul, taul onnan | von dórt; taul-nil azzal, akkor | dann, damals
K. 11.239.
tquy tyúk | huhn T. 308. tavy-pou (a sic!) csirke | henne,
küchleinT. 311.
(lap) tquy (infin.) betakarni (a gödröt földdel).
1. tqul, tóul' 1. tqwél.
2. tqul tele | voll: tqul tékti jóllakik | satt werden. K. 366.
toulémlé elröpül | fortfliegen T. 160. — v. ö. tilemli.
tquli eltelik, letelik | sich erfüllen, vergehen: morsin sat
tquléma jui-pdlt a kiszabott hét eltelte után | nachdem die ausgemessene zeit vergangen ist 1.36. soat tqulémist egy hét letelte után
K. 11.226. soqtén tqulép téne egy hétig tartó evés | eine woche
dauernder schmaus K. 11.241. — elfogy ül. betelik mojtém a me
sém | meine erzáh]ung nimmt ein ende K. 11.241. — tciulié jani*
sat éppen száz | genau hundert 11.68. — v. ö. ta'il, taili.
(nun-) t&uméyt- fönnakad | hangén bleiben T. 309. — v. ö.
taimati.
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tqumi beleharap | hineinbeissen III. 120. tqumayti a fogával
hozzákap | mit den zábnen angreifen 1.49. — tauti ILI23. tqutliti
1.9/. tquteéli 1.117. tqutesliti 111.90. rág, szétrág |nagen, zernagen;
il- qutlé megharap | beissen T. 311. — v. ö. taj-, taitanti.
tqw B. K. tqu K. T. ág, galy | zweig, reis; — ősin tqwpd
tqwin ülém vastag ágú ágas álom, a. a. mély á. | ein dick-zweigiger, d. i. tiefer schlaf 11.131. — lany-taivip keresztút I kreuzweg
11.333.
*
tawérti zár | sperren P. 17. — v. ö. tqrti,
tqwél, tqul B. szárny | flügel; taul id. KL.
tawét, tq,ut bőr | lederIII.99. 11.425. tóul id. KL. 26. — suba
bőr | pelz 1.7. — kwossém-t. a bödöny nyirhéja | der putten birkenrinde IIL99. háti batyu héja III.341.
1. tawi ágazik | sich verzweigen K. 378. tatvili id. 329. tawli
id. 11.256.
2. tqwi 1) evez | rudern III.293. KL. 34. P. 16. — tqwi AL.
76. tqwé, tuwé T. 332. tqwili 11.30. tqwl\t'< III.339. tqivtili III.359.
tqwénti 49. taivéntáli III.369. tqwééli 49. tqulti KL. 34. id. —
2) tqwi AL. locsol | spritzen; tawli id. 11.333. véltéi tujtél tqwléstá
arczára havat hányt | mit schnee sein gesicht bewerfen 11.127.
kwdn-tqwli kiönt | ausschütten KL. 79. voj yqmi tqwlayts a zsir
kiömlött | das fett hat sich verschüttet NyK. 2 2 : 50. — laywé
tgusán szétszórta őket | er hat sie zerstreut K. 376.
tqivl!il-sak (az ajtó) pántdarabja | aufsatzband III.407. t.-sakwé
keresztpánt | kreuzband III.529.
tű B. t'ü KL. oda | bin; tünü, tünüw B. odébb, tovább, oda |
hin, weiter hin: — tül'é B. K. tülay K. arra felé, odafelé | dahinwárts; — t'ut', fiit ott | dórt KL.; — tül B. onnan, aztán | von
dórt, dann.
tü, tüw. tuw, tuj B. tuj L. P. tgj K. T. nyár | sommer; — tuitörém KL, toj-tarém T. id. — tuwá B. tuja, tujil KL. tuja AL. táji
P. tgji K. tgju T. nyáron | wáhrend des sommers; — tujji' jémti
nyárra fordul az idő | es fángt an sommer zu werden 1.153. tuji
nyári (adi.) 1.53. — yürém tuw három éven át | wáhrend drei jahre
1.103.
tuym hasonlóképpen, szintén | ebenso, gleicherweise T. 322.
tuja tavasz | frühling 1.56. tuja-törém id. KL. tgj-pon id. T. —
tüjá B. tujai P. tgj-poüét tavaszszal | im frühling — töja-le'in
tavaszi e et 1.21.
tui K. KL. P. tg T. bemegy | hineingehen; —tujenti KL. 33.
tuttáli KL. u. o. id.
tüji havazik | schneien 11.127. III.313. tüjili III.310.
(ja'é) tüjimi beáll a tavasz | es wird frühling K. 374. jalé
tgjmi beáll a nyár | es wird sommer K. 374. tüjimti tavaszt eltölt |
den frühling verbringen K. 396. — iüj-qil tujim tvjmqus (pass.)
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utolsó nyaram érkezett el | mein ]etzter sommer trat ein KL.
III 347.
tujt (tüjt) hó | schnee.
tüjti elrejt | verbergen 1.12. tüjtyati elrejtőzik | sich verber
gen 11.89. III. 120. il-tojtkhaté T. 310." el-tuitpayti K. 373. id.; —
tujtyatné mö rejtek hely | schlupfwinkel K. 1.169. — v. ö. tüli.
tukés ősz | herbst; tuysu őszszel T. 317. —• v. ö. takivés.
1. tul felhő | wolke 1.6. 11.160. tol id. K. 376.
2. tul gallér | kragen: sords-oysér tulpa vártak f e k e t e ró kap r é m-galléros szőnyeg 11.321.
3. tul élésdúcz | stange mit lebensmitteln III.272. hústartó
dúcz | stange, worauf man íleisch aufhángt KL. 29. hombár |
scheune.
III.235. püt-tul üstholmi, ill. ennivaló ( esswaaren 11.83.
tul fokos | beil K. 11.228.
tutd ujj | finger 11.93. KL. III.351. — tol' K. 396. tat K.
11.228. 239.
tul dm hízott lü ló | ausgefüttertes, fettes pferd III.212. tulém
lü~ hizott (átnyaralt) ló III.539.
tuldti fizet | zahlen T. 330.
tűiét olcsón | biliig P. 21.
túli: tul túli hústartó dúczot épít | eine stange zam fleischaufbewahren aufstellen KL. 29.
1. tüli hoz | bringen, holen 1.3. T. 327. visz KL. III.355. —
7*-f. bevezet | hineinführen 1.20. 11.100. III. 184. KL. 33. tülili
11.410. 111.32. 95. tülpi 1.115. — ju-tuli behajt J hineintreiben
AL. 79.
2. tüli elrejt ] verbergen 1.89. tüli-jiw elrejtő fa j verbergender baum III.335. t. pom KL. III.347. — el-tüls elrejtőzött | hat
sich versteckt K. 373. — tülit titokban | im geheimen 1.69. —
iülmenti elrabol | rauben 1.7. — tülémti lop [ stehlen AL. 77.
tídmanti III. 119. tülmenti KL. 26. tolmenti P. 21. id. — v. ö. tüjti.
tulmay álnok | falsch III. 110. tulmakha lopva, titokban | ge
béim (adv.) AL. 61. — tülméy tolvaj | dieb III. 119. tolmoy id.
T. 166.
tülmay rozomák 111.27. borz | dachs III.382. (u br.) 11.35.
198.
tultaj tavaly nyáron | vorigen sommer T. 316.
tültyati küzd [ ringen 11.219.
túrna P. tqmé K. nem | nicht.
tumaj vélemény | meinung 1.137. — tumdj szándék | vorha£>en 1.69. t.-vari gondolkozik rajta | sich besinnen, nachdenken 1.68.
tuman lakat | schloss 11.132. III. 1.
turnén folyó alkotta tó | strom-see 1.111. 37. tómén K. 372.
tuménti lakatol, bezár | verschliessen III.2.95.
28*
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tumin kormos | russig III. 194. turnén szurtos | schmutzig;
KL. III.355.
tumlanté lop [ stehlen T. 166. 331. — v. ö. tülmenti.
tump sziget | insel 111.57. 85. 291. KL. 3. — v. ö. tomp.
tumpi frecscsen | spritzen 11.195.
tumranli tamburazik | tambura spielen III.379.
tun (osztják szó) : Tun-lq,r-qjka tüzmohás-tavi öreg II. 94. —
v. ö. Tankwtür-qjka id. u. o.
tunéltanti húrt penget | die saite anschlagen AL. 54.
tunrd-sayl tundrahalom 1.1. 38.
tunsi áll | stehen K. 1.168. — tünsi KL. III.489. tonsi AL. 61.
tonsi T. 313. tönsén (imper.) T. 308. — tünsélmati föláll | aufstehen 1.113. tunsenti KL. III.351. tünspi megáll | stehen bleiben K.
11.224.; (u br.) K. 377. KL. 15. — tüsti állít | stellen B. tűét T.
312. tgsti K. 11.380. tüstipi 11.116. tostenti AL. 77. id. tusti helyez
KL. 14. — tustpi lép | schreiten P. 19. — tüstyati beáll | sich
hineinstellen 1.63. helyezkedik | sich stellen 11.195.
tunsin magas | hoch KL. III.345. P. 22. — tgnsén K. tönsin-is magasan | hoch (adv.) T. 320.
túriéit (magasságú) mélységű | iief (adv.) K. 11.228.
tűnt réczefajta | eine art ente KL. 3.
1. tüp evező | ruder 11.215. III.326.
2. tüp majd, csak, alig, valahogy | bald, kaum, irgendwie
11.307. 147. tüp-jer csaknem, úgy-mint | baldso-wie 351.
tüpin kedves j liebling 11.105.
tur torok | kehle 1.1. hang | stimme 11.131. 199. tgr id. K.
III. 127. turpd, turp, turin vöt zúgó szél [ heulender wind 1.135.
11.190.
tür tó | see 11.94.
turuj turuj sas | eine art adler 11.299. — túri id. P. III.523.
turyi: pul-turyim amp megveszett eb | wüthender hund
349. — v. ö. tori.
turka puska | ílinte IIL190.
íurma fogháztorony | kerker thurm T. 331.
il-turpé elkölt | ausgeben T. 307.
turri csorog | fiiessen KL. 15. AL. 79. — v. ö. surri.
jel-türti lovat kifog | ausspannen P. 27.
1. tus B. tüs K. tős T. száj | mund; — szakáll | bárt 1.5tos-pun (o br.) id. T. 158.
2. tus vadászat | jagd T. 159.
3. tus (tat.) egyenesen, jól, biztosan | gerade, gut, richtig.
T. 322.
(il-) tusdti kiegyenget, egyenlővé tapos | gerade machen^
treten T. 310.
tusjé/ por | staub P. 13. AL. 77.
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tusléj- vadász | jagen T. 312. tuslejiyt- id. T. 325.
tüw 1. tü ; tuwé 1. tawi.
türéy egyszerre, rögtön | sogleich KL. 20.
tiissin hiába | vergebens AL. 61.
tüwdt csendes | ruhig, still T. 320.
U.
ü víz folyama | strom T. 154. 313. — v. ö. aiv.
uy, uki egy | eins T. 151. — akin együvé, együtt | zusammen
T. 312. üy-itél id. u. o. — uyívdl, uy-vail AT. uk-dil, uy-aitél tel
jesen, tökéletesen, egyátalán | völlig, im allgemeinen T. 320.
uysar róka | fuchs T. 162. — v. ö. oysér.
ükhti látogat | besuchen K. 1.167. — v. ö. uj-.
uil: akw-uil egyszerre, rögtön | plötzlich KL. 20. tül-uilt
azután | dann 1.141. yotél-uilt hogyan | wie 1.144. yotél-uit honnan
335. tilnén-uil a mint repült | wáhrend er flog KL. 18. — v. ö. vuil.
(dm) uiplam magamí'éle | meinesgleichen stb. KL. 9. —
v. ö. voipi.
uj állat | thier III.6. ló | pferd 1.35. jávor | elenhirsch 1.133.
rénszarvas | rennhirsch 11.164. szarvasállat | hornvieh 1.5. madár |
vogel 1.54. medvebőr, rénbőr, állatbőr | bárén-, renn-, thier-feli
1.31. 11.274. 254. — uj-ané medve j bár 1.50. — v. ö. vuj.
uj-, ui lát | sehen KL. 32. — ükti látszik | sichtbar u. o.
üsenti lát KL. 19. üéintoaü KL. III.351. ujyati egymást látja | sich
gegenseitig sehen KL. 32. cuk il-uits a tej megaludt | die milch ist
geronnen T. 307. — v. ö. vaH.
ujé vesz | nehmen; üm pgu, fogadott fiú | adoptivsohn T.
331. — v. ö. viy.
üjél-: üjélné üjtép supén a feszítő nyél (az íjjon) | der bogenschaft, woran der bogén gespannt wird 11.60.
(il-J ujkhet- megcsökönyösödik (a ló) | fuchsig werden T. 310.
1. uji úszik | schwimmen 11.257. KL. III.203. — ujlenti KL.
28. ujyali 1.149. ujili 11.193. ujrélánti 1.123. id. — ujmitépti úsz
tat | schwimmen lassen 11.152.
2. uji sülyed | sinken 1.132. ujtti lesülyeszt | versenken 1.70.
121. ujttép janyép alámerülő hold | untergehender mond 1.121. —
jol-ujtawé (pass.) alásülyed 1.132. ujtyati id. 1.140. —jel-ujli leszáll |
hinabsteigen KL. III.351. ujti alásülyeszt KL. 20. jel-uitenti alá
merül janghép a hold P. 15. — tarém pofi tulna ujus (pass.) az eget
b e v o n t a a felhő j den himmel überzog die wolke T. 159. ujim :
jutpdn-serján Vunsém ujim misein pánczélját, kardját s i r v a (wein e n d) odaadta K. 11.238. — v. ö. vaili.
üjim part domb | uferhöhe III 327.
ujtdn-jaut ajzó nyilú (tulajdonnévben) 11.59.
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üjtép 1. üjél-.
ujtéi manó | teufel 11.196.
ukité hozzáfog | anfangen, beginnen T. 159.
ul ne | nicht; hogyne | wie denn nicht; — id-pél alighanem r
bizonyára | wahrscheinlich.
ulci kerítés | zaun III. 119.
uíd tüz | feuer 1.44. ul'-jiw tűzi fa J brennholz III.218. ulásup fadarab | holzscheit KL. III.481. ul'á-kér csiholó aczél | feuerstahl NyK. 2 2 : 50.
ulq, karó, rúd | stange T. 163. 309. — v. ö. ula.
ul'ápsi czédrus erdő | zedern-wald 11.381.
ulcis szék, trón | sessel, thron II.8. 1.79.
1. ülém álom | schlaf 1.7. 11.19. ülminsin 345. ulmensd KL.
18. álmosan | schláfrig (adv.) —• v. ö. vulém.
2. ülém élet | lében 11.261.: jamés ülém! (köszöntés távo
záskor.
üli van, él, lakik | sein, lében, wohnen K. 1.170. ülné m&
lakóhely | wohnort K. 11.225. — ülíli élvez, mulatgat | geniessen,
sich unterhalten 11.318. 312. III.195. — ülin gyönyörűséges, vigalmas, boldog | genussreich, freudevoll, glücklich 11.255. 365. 47. —
v. ö. ali.
uW medvebocs | bárenjunge III.215. 237.
ulis utcza | gasse 1.121.
ülmeji álmodik • tráumen 1.7. KL. 12.
ülqté folydogál | fliessen T. 320.
ulpa czirbolyafenyő | zirbeltanne 1.3. KL. III.351.
al'pas czirbolyafenyves [ zirbelwald KL. III.351. — v, ö.
ulapéi.
ids állkapocs | kinn 1.162.
ültei 1) át, keresztül | durch, über jám-ültá a folyómon ke
resztül | über meinen fluss B.; KL. 14. id. — ültté id. 338. ult id.
AL. 60. ulti id. T. 314: — 2) felöl | von seitens, von-aus: am ülteim
latin minés részemről üzenet ment 338. — 3) idő h a t . át | wáhrend: at et ültei öt éjen át 343. ült id. tül-ült aztán [ dann u. o.
tul-ultté (u br.) id. III.328. %atél-ült joytali minden másodnap jön |
er kommt jeden zweiten tag 343. — 4) i g e k. ültei sdiri ketté vág j
in zwei schneiden 1.70.
umi-as üreg | höhle 11.96.
ümié málna | himbeer KL. III.203. ümés id. 328.
ump hal állkapcsa | kiemen: süy-vmpél vintein hattal tokhalálla formája kampós kézzel III.5. v. ö. sü'/-ümpcin {ü 1.) IIL449.
umpi merőkanál | schöpflöffel 350.
ün látó távol (?): varán jiw ünetmé ness vétentian az erdei
fáknak látó távolait szinte egybeszedi (úgy néz mindenfelé) KL.
III.493.
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ünék keskeny j schmal K. 11.235.
ünin nagy | gross 11.197. 188. — v. ö. ün.
ünk nagybácsi | onkel 1.117.
ünkwcí rövid | kurz KL. 47.
ünlés ülés | das sitzen: tarüícn ünlés tan űnlet nehéz üléssel
ülnek ők (a. a. erősen, keményen) | sie sitzen mit schwerem sitzen,
d. i. fest KL. 483.
ünli ül [ sitzen; unni id. AL. 64. él | lében III.391. 1.103.
unléné ma lakóföld | wohnplatz 1.36. unléné sam, elterülő vidék |
sich verbreitende gegend; uralkodik | regieren 1.37.11.145. toy ünli
úgy van (érintetlenül) [ so ist es (unberührt) 1.49. jol patém mattit
kwoW-sumjey^ ünleV leszálló helyükön ház s éléspajta állanak
1.18. — unlenti (u br.) üldögél KL. III.355. ünlenti id. 111,337. 3 4 3 .
ünéli uralkodik | regieren III. 123. ünliloqli ül KL. III.485. —
ünlép: má ünlépi' ti jémts a föld mozdulatlanná vált | die erde
wurde unbeweglich fest 1.129. — ünti leül | sich setzen 1.5. áll, ül.
ül | stehen bleiben: akw mát at ünti egy helyen nem áll 1.36. unti
leül AL. 74. jörén ta üntwés (pass.) akkor szállta meg az erő | seine
kraft befiel ihn nun 11.104. — untélmati id. 1.50. leülepedik | sich
niedersetzen 11.100. — üntyati felül 11.176. élém-yqlés nqtin tqrém
ü. az emberkorabeli világ beáll | die menschliche welt wird entstehen 1.16. yumin ü. embered megtörzsökösödik | deine menschen
werden erstarken 1.73. úrét ü. hegyek keletkeznek | berge entstehen 1.29. ma üntyatés a föld megalakult | die erde ist entstanden
1.154. — üntti ültet | setzen 11.267. tV ünttén ide ülj | setz dich
hieher 1.22. ma ü. a földet megállítja | die erde zum stehen bringen 1.36. ma, üntténé jis a föld teremtésének ideje j die erschafungs-zeit der erde 1.128. — épít, alkot | bauen, erschaffen 1.67.
37. -— vapsi' ü. vejévé teszi | zum schwiegersohn machen 1.26. —
ünttiláli 11.270. ünttípi 11.89. ültet; — nawér ünttélawés (pass.)
csikó ellődött | ein füllen wurde geboren 1.43. — nál ütti lebocsát j
hinunterlassen KL. III.485. — utti ül | sitzen AL. 60.
üns-jiiv borókafenyő | wachholder III. 258.
ünsay palló | stegbrücke III.218. — v. ö. vonté/.
ünsás tompora | hüfte III.227.
1. ünsi (át)gázol | waten III.229. — unsi id. D. — nan am
vorim manerai unsitén (u br.) te az én törekvésemet mért hiúsítod
meg (gázolod át) | warum durchkreuzest du meine bemühungen
1.76. — üssuli lépdel | schreiten 1.47. üsliti átlép III.231.j3aiusitlem széttaposom zertreten T.316.
2. ünsi padlóz diehlen : najin jqmés pi' ünsém kwol úrasszo
nyod jeles fia padlózta ház III. 104. — ul ünsakén ne kelj át a>
pallón | gehe nicht über den stég III.219.
unsit csak most, ép előbb ] eben jetzt, soeben T. 318. —
v. ö. vinst.
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ünsitin: sah ü. punkéi háncscsal k ö r ü l a g g a t o t t fejjel |
mit bast u m h a n g e n e m (d. i. bekránztem) kopf III.223. —
L. üns-.
unt erdő, vadon | wald, wildniss III.337. 341. 137. | vuorünt erdei vad | wald-wild KL. III.483. ünt-aj erdei állat j waldthier III.6. ünt-vörép-ne erdei magtörő holló asszony | wald-rabe
111.91.
üntmit ösvény jelei, ill. farovások | kerbschnitte in den báumen als pfadzeichen III.388. v. ö. III. 114. ösvény | pfad III.304.
ösvényrovás 111.96.
unulé csókol | küssen T. 308.
üp néne | tante 11.20. 111.84. KL. III.349. — üpukwe (dimin.) 111.84.
upci yum ipa ura | sein schwiegervater 1.121.
1. ür vér | blut T. 162. — 1. viyir.
2. ür tolvaj | dieb 11.70.
1. ur 1) oldal | seite 11.129. la'ü ur lábszár csont | die beine
11.295. szöglet | ecke 11.295. úrén szögletes | eckig KL. III.201.
rész | theil: khgrém urté három részre T. 323. táj | gegend: khqtél
gntantne ur napnyugvó táj T. 330. —- jét ur délben | mittag T.
317. 2) alak | form 1.141. mód, szokás [ art u. weise 11.418. —
man urél (gyakran ü 1. 1.14. 24. 142.) 1.143. 144. rnat urél 1.143.
mater-sir ürél 1.46. mi módon | auf welcher art, wie; khuml'é urél
id. KL. 19. man uru mi szerintünk, módunk szerint | nach unserer
art T. 321. — mastér ur mesteri szerkezet | meisterhafte konstruktion III.300. — v. ö. vgr.
2. ur hegy | berg 1.129. KL. 20. úrin erdős | waldig 1.5. —
v. ö. vör.
3. ur bálványsátor | hütte für den götzen III.329.
ura: ura patitá-mos manéraV ndrépáslén míg haragba nem
jöttem, miért ingereltél | bis ich nicht in zorn gerieth, warum
hast du mich gehetzt 1.115.
űrén udvar | hof 11.337. bálványsátor | götzen-hütte III.337. —
v. ö. varén.
űri 1) vár | warten 1.19. 56. ürili 11.191. III.70. id.; üryati
11.161. 1.25. ürmitayti 1.24. KL. 111.489. várakozik; urliti (u br.)
megvár | erwarten KL. III.485. — ürin sokátartó yasá yq/tél hosszú
napon által | wáhrend eines l a n g w i e r i g e n langen tages 11.201.
urna -ig | bis KL. 17. v. ö. B. urnái id. ill. várakozásnyira u. o. |
2) őriz | hüten 1.8. — 3) fentart | erhalten B. (hol ?) —• űrén tarts
meg | erhalte mich K. 11.376.
űrkén hazudjál csak | lüge nur 347.
uraié arat | máhen T. 167.
űrt fejedelem | fürst 11.407.
urti rész | antheil T. 159.

•
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ürtsi oszt | theilen 11.331. — ürtép osztályrósz | antheil u. o.
1. üs város | stadt 11.91. K. 1.172. kerítés ( zaum, umzáumung K. 1.171.
2. üs legyintés | leichter hieb: kér-sirej sdt üsél a vaskard hét
legyintésével 11.146.
3. üs nyelmalazacz | lax-fisch 1.133.
4. üs ész | verstand KL. 19.
üs-nqul czombhus, előczomb (medveműszó) | schenkelfleisch,
vorderschenkel III.514. 448.
us már | schon KL. 17. — us, üs még, ismét | noch wieder
K. 380. 1.168. us at még sem | dennoeh nicht K. 388. us té most
már | jetzt schon K. 380. üs té id. K. 1:168. us ákw' por még egy
szer | noch einmal K.380. — us ti csak most ] nur jetzt 1.5. egy
szer csak | einmal 1.3. azután | sodann 11.339. us-ta még csak |
nur noch 1.3. — nét éppen, akkor | soeben, damals 1.123. III.227.
ücéy sár | koth T. 159.
üsejáli várost alapít ] stadt grundén 11.188.
usi erős ülém álom (medveműszó) | fester schlaf 111.258.
(jolal) usi megpihen | sich ausruhen 11.109. uslapti pihentet |
ausruhen iassen 1.94. üslr/ü (ü 1.) pihenget 11.302.
üsi elfárad | ermüden: üsné katan-nak saka üsast fáradó ke
zük ize nagyon elfáradt 11.215.
1. üsi 1) üz | treiben 11.318. megfenyeget | drohen 111,411.
élá-üsili elüzöget | vertreiben 11.136. — üsiti meglegyint yaméi az
ostort | die peitsche schwingen 11.430. — 2) hálóvarsával halász |
mittelst reise fischen 1.133. — v. ö. üs 2.
2. üsi elpusztul, meghal | untergehen, sterben 1.158. üsém
ma halóföld | todesort 1.46. uéne (u br.) ma id. 1.15. usmá (u br.)
porát midőn megdöglött | als es verreckte 11.375. — jol-üsém yqlá
aláhullott (ül. halott) tetem 111.49. — yot-üsti elveszt | verlieren
1.35. 11.96. 127. üstipi id. 1.12. yot urtaíi (u br.) meghiúsít | vereiteln 1.76.
usikwé nénike | liebe tante 111.27.
üsil lépés | schritt; üsilakwé (dimin.) 11.35.
üsintdli egyet ásít | gáhnen 11.300. — ösinté T. 325.
uskiUy egy kevéssé | ein wenig T. 310.
ws7amVuha | kleid T. 307. 325.
üsma hálóvarsa | reuse 1.133. 153.
usmén haragos | zornig KL. III. 487. 531.
usq,khél (tat. ozak) lassan | langsam (adv.) T. 320.
üssa hiába | vergebens 11.74.
(sdt)-üséi hét manó j sieben teufel 11.391.
ust 1. us.
il-ustayt- bemázol | einschmieren T. 310.
ustál asztal I tisch T. 310.
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uí T. üt AL. víz | wasser — 1. vit.
ut 1) bolmi, valami | etwas, irgendwas: ten'-ut, ajrí-ut enní r
inni való [ etwas zum essen u. trinken 111.75. asttal-ut a mi készü
letlen, el nem készül | was nicbt fertig wird 11.127. am utém stb.
enyém | mein etc. 334. — yoti utuw melyik közülünk | welcher
von uns 11.116. 2) (batározott jelentés nélkül | ohne bestimmte
bedeutung) rqtm'-ut rokon | anverwandt 11.198. jany'-ut idősebb |
der áltere 11.127. manl-palt yuttém-utét kik a maguk földjén meg
maradtak | die auf ibrem eigenem boden zurückgebliebenen 1.72. —
ti ma-uit ezen a vidéken | in dieser gegend T. 158.
üté folyik | fiiessen T. 326.
utant- simogat | streicbeln T. 307.
ütéy ajtóküszöb | schwelle K. 375.
üti ugat | bélien NyK. 2 2 : 48, ütenti id. u. o. 49. ütpi ugató
III.463.
utsi manó I teufel 11.416. III.326. — v. ö. üdéi'.

V, w.
varén váll | scbulter 11.22. 315. va'in III.409. vqiné K. 378.
P. 17. vayén-kwaliké gyeplőszár | leitseil 11.247.
vayyátanti verekszik | sich berumseblagen AL. 54.
va'i B. vq, AL. vq P. woai KL. (uin KL. 32.) voa K. vou T.
erő | kraft.
vai B. vgi K. vei P. vaji, va T. va AT. lát | sehen; tud | wissen 1.13. — vassintali tekintget | umberseben 11.31. észrevesz |
bemerken 11.202. vasintali lát P. 12. vékhti egymást látja P. 12.
va/até látszik | scbeinen T. il-v. viszontlát | wiederseben T. 308. —
at woayén nem értsz | du verstebst nicht KL. 19. — vatal: %q,tél
vatal surmin kwolém a napot látni nem engedő tetőnyilásos házam |
mein haus, wesswegen die sonne nicht zu sehen ist (so hoch ist es)
III.208. — v. ö. uj-.
va'in leszáll | hinabsteigen 1.7. — voajli id. K. III. 131. voili
K. 11.225. vajlox (inf.) K. 374. vaué id. T' 159. 310. — va'ilili
111.38. va'ilipi nyomban leszáll 11.217. va'tlti leszállít III.167.
leterít | niederstrecken III. 150. — va'ütili levezet | hinunterführen
11.327. — v. ö. uji 2.
va'Üép vonószíj | zugriemen 1.93. III.421.
vayin gáncs | hinterbein stellen III.449.
vasintali leteper | niederwerfen III.449.
vail 1. vuil.
vaimélén fondorlatos (?) | ránkevoll K. 11.222.
vaj harisnya, botos | strumpf 11.122. 295. — voq,jK. vaji T^
veji AT. id.
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val'-jiw rozmarinfa | rosmarin-baum 111.95. 257. mohos
áfonya | heidelbeere III. 125.
vatsám forgács | spahn III.383.
vám szemlélet | blick, besichtigung III. 149.
vánépti 1. vántti.
vánV erdei hegy | waldeshöhe III. 167. 494. dombos erdő [
hügeliger wald 1.107. •— woqni (wanném) erdő | wald KL. III.345—
vánin (adi.) KL. III.489. — vani hegyi erdő P. 8.
ványriti horgász, tűz sirej-talyél a kard hegyére | aufspiessen
11.68. áwi pal-ványritestá az ajtónak akasztóját fölnyitotta, ill. föl
akasztotta | die thürklinke aufsperren 348.
vánkarin horgas nolpá orrú (fajd) | krumm-nasig III.379.
(jol-) vünkérti leránczigál | herabzerren 11.57.
vánki mászik | kriechen 1.9. csúszik | rutschen II. 366. —
sás-vánkil vánknuivuw térd-csúszással csúsznánk III.366.
vánsin gyepes | mit gras bewachsen 11.96. 320. — vánsén
11.399.
vant falka | hürde III. 163. — voant KL. III.347.
vántti vezet | führen 11.111. 327. vantenti id. AL. 74. vanépti
id. P. 27. — voantli költözik | sich ziehen K. 375.
vápi hánykolódik ] sich hin u. herwerfen 11.108. vápakti id.
u. o. vápilém rája ugrom | ich springe auf ihn III.513.
váps vő | schwiegersohn 1.30. — váps id. T. 163. — vápsikwé,
vápsukwé (dimin.) 11.47. 123.
varén udvar | hof AL. 79. — v. ö. űrén, varán.
vári, vaari (1.162. 11.89.) B. voqri K. KL. vari AL. P. vari T.
tesz, csinál | thun, machen; — ma v. földet szerez | sich ein land,
grund u. boden verschaffen 11.97. püt v. üstöt rendez | den késsel
bereiten 11.142. — taw manér várawé (pass.) mi történik ott j was
geschieht dorfc 1.14. — varili cselekszik 11.143. vöt vari, várili szél
támad | es entsteht ein wind III. 116. 11.190. — vaari, vaarili
bánt ] zu leidé thun 11.89. turél voari ordítással megijeszti | mit
gebrüll erschrecken III.347. — el-voari elcsinál | eine sache ausgleichen : am kérékém el-voqréslém én a bűnömet meggyóntam | ich
habé meine sünde gebeichtet K. 373. lap-vari elzár [ versperren
1.151. lap-vari beföd | zudecken T. 312. — vármélti készít | berei
ten 11.102. khom voqrépi férjet szerez | einen gemal verschaffen K.
11.240. varkatám változom | ich verándere mich T. 160.
vármét dolog, tett | sache that III.403. (I) 1.74. vaarmél
1.162. — várméli erősen | stark (adv.) 11.303. várméli saw igen
sok | sehr viel 111.83.
varsém szárnycsattogás | das schlagen mit den flügeln 11.317.
várták szörnyeteg | ungeheuer 11.321. 111.62.
vas kacsa | ente 11.38. 184.
[11.179.
vas gyomor | magén: vas-yurV gyomorzacskó | magenbeutel

•

•
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vaúermaiili üt | schlagen AL. 77. vaéerpili id. u. o.
vasi időzik | sich auíhalten 1.111, vasyeli id. III.4.15.
vaske (orosz) teljesen, éppenséggel | völlig, gánzlich KL.
20. — vaske, vaskan törémné örökké, örökre | auf ewig P. 20.
vasrém, voérém, kwaéérém epe | gallé NyK. 24: 153.
vassV 1) többé | mehr 111.65. 403. (adv.) — 2) legkisebb [ der
kleinste 1.101. — v. ö. vési, vessi.
vát B. veát KL. harmincz | dreissig.
vata part | ufer 1.54. — süj-váta fenyves széle | rand des
nchtenwaldes 1.52. jös-vatan, pasán vatant ösvénye, asztalod szélén |
am rande seines weges, deines tisches III.339. 11.313. —vet id. K.
11.222. KL. IIL489. — vátán tar csipkés kendő [ spitzenbesetztes
tuch 11.198.
vatém arcz | gesicbt AL. 77. vqtém id. K. P.
váti szed | klauben, pflücken III. 18. 246. vatili id. 11.271.
III.134. — véti AL. 72. K. III. 126. v&tli K. HL 128. id.; v&tenti
szedeget KL. III.493. votanti id. AL. 54.
vati 1. vöti.
váii 1) rövid | kurz 1.52, rövid ideig | kurze zeit; vét (vuot)
id. K. KL. 17. vet rövid | kurz P. 16. — 2) közel | nahe; váiin id.
11.167. vétené id. P. 16. veién, véiyén a közelben | in der náhe,
veiyé közelbe, rövid idei^ | in die náhe, kurze zeit K. KL. — vétkhql gyakran | oft K. 378.
vaiimi közel jő | sich náhern 11.96. — vat'imti megközelit |
nahe kommen 1.12. III. 136.
(kwan-) vátiti lesimít | abstreichen KL. III.487. — v. ö.
voténti.
vá . . . 1. részben va . . .
váip 1. voipá.
váitin szép | schön T. 319. — L. vééin.
váj- 1. vly.
(kwan-) válékmápti elcsúsztat | zu falle bringen KL. III.491.
várt L vort.
várti csikós evet | geschecktes eichhörnchen T. 164.
vátá bödön | putten K. 11.227.
vat- akar, készül | will, ist im begriff T. 310.
vek talán | vielleicht 111.268. bizonyára | gewiss 11.79. 144.
vél ne | nicht K.
vett arcz | gesicht 11.79. (é 1.) III.403. — vélt-punk előfog |
vorderzahn 11.375.
vénét, vinét csak akkor, éppen most | nur dann, soeben, jetzt
K. 380. — wiiinét, wüst KL.
vér ifjú, fiatal | jung III.413. 531. KL. III.203. vér id. P.
III.539. T. 318. — vér erő | kraft: vérná ti khartéstá erővel von
szolt engem ide.
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veriti kibírja | aushalten 11.302. bir vele | stand haltén, besiegen 1.17.; vermi bir | können, máchtig sein 1.3. vérmati id.
11.418. — vértésné-ké ha akartok | wenn ihr wollt K. 1.166.
véé szépség | schönheit: veép 1.22. véépá III.34. vésip 11.275.
vééin 1.22. 11.267. szép, ekés | schön, prachtvoll.
vesém gyűlölet | hass K.
véshet becsületes | ehrlich III.386.
vlj (tö vl-) B.; vij KL. veV K. üi AL. vui, vl P. (tö: vaj-) ü T.
(tö : vj-) vesz | nehmen; -— viylélawé (pass.) kerül, jut | gelangen
III. 199. — viéenti vesz, viééénti 11.153. viééévitáli 11.36. vajenti,
vájli KL. 33. id. — ni vuni pqsé növevö ideje T. 330. vukotst egy
másba fogózkodtak | sie hielten sich aneinander T. 318.
viyir vörös | roth 1.117.
viksém ocsmány | abscheulich III.502.
vikéémti bemocskol | besudeln III.225.
vil (tő: vitt) homlok | stirne K. 11.241. — v. ö. veit.
viná pálinka | branntwein 346.
vinét K. wüinét KL. wüst KL. 1. vénét. — v. ö. úriéit.
vintán kampós | gekrümmt III.5.
vié kicsiny | klein K. 1.170. ivüé KL. III.485. viéké legkisebb f
der kleinste K. 11.238. vis-khqr gyermek, kisded | kind, sáugling
K. — v. ö. vassV.
vit B. vüt' KL. P. víz | wasser. •— v. ö. üt'.
vitkes vizi manó | wasser-fex III.337.
vay réz | kupfer 11.365. vas | eisen 364. éoper vo% tiszta ezüst |
reines silber III.6. éené-voyi háncsréz III.35.
vöyi 1. vöwi.
vq,yti 1) dob ] werfen III.498. K. 11.231. KL. 13. voyü id. T.
326. — pala v. fülét lekonyítja | das ohr hangén lassen 11.325. —
vq>ytji dob P. III.523. kwáné va%tékéti kiugrik | hinausspringen K.
III.225. vqytén ndl kilőtt nyil | geschossener pfeil KL. 20. -—
2) vo/ti ver | schlagen K. 1.171. éam vaytási agyonüt | erschlagen
KL. 20. voyjqté verekedik | raufen T. 317. vayqté veszekszik | zanken, raufen T. 328. — vqyné jiw csép | dreschflegel T. 330 vq/ép
kalapács | hammer 11.298. — v. ö. vönkhi.
voikén fehér | weiss 1.14. 76. 11.135. voikén-vj nyű | made 1.8.
voipá hasonló j gleich 1.125. voipi id. 111.93. 201. váip, váipa
id. K. •— amkim voipa, am vojpilem magamféle | meinesgleichen
1.125. 111.39. táu váipat khgm olyan ember mint ő K. — vuipá id.
P. 12. — vgtnat váip me leülésre a l k a l m a s hely | zum sitzen
geeigneter ort 1.170.
vöj zsír, halzsir | schmalz, fischschmalz 1.93. 70. P. 15.
voj 1. vuj.
vojenti szagJaszik (ül. szagot vesz) | schnüffeln (d. i. geruch
nehmen) III.341. — v. ö. vlj, voj-.
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vqjintayü czivakodik | zanken KL. 351.
ju-vojlqté visszagondol | zurückdenken T. 308.
vöjtawé (pass.) megzsirosodik | fett werden III. 125.
vöt folyó fordulója | flusses biegung 11.320. III.326. — vuol'
id. KL, 45. pes-lu-völ' csipöcsoni-forduló | hüften-schlüsselbein
II. 179.
vol hely | platz 11.354. vol lülíli a helyét megállja | recht
stand haltén 11.197.
vqlakél erőszakkal | mit gewalt P. 10.
wólém álom | schlaf T. 314, — vuiém P. 9. — v. ö. ülém.
vol'iti ragyog | glánzen III.315. volyélti id. 111.98. vql'l'ali ra
gyogtat | erglánzen lassen 11.325.
vélti leszállít, leterít | herabstürzen, niederstrecken P. III.539.
v&lti öl | tödten KL. 5. — va'ilti.
vgki lompos | zottig P. III.539.
varr/ép kalapács | hammer 327. — v. ö. vqryép.
vqnya gödör | grube B. — woq,nkhá KL. 21. vq,ngha AL.
vongha T. 154. vqnhhq, T. 311. id.; — tür-vqnyd tó medenczéje |
see-becken 1.29. vit-vqnyá víz-forrás ] wasser-quelle 11.295. —
ványén gödrös 11.331. voqnkhén id. K. III. 131.
vönkhi üt | schlagen K. 11.228. — vönyi K. 378. vqfikhi vág,
út KL. 72. il-vqnkhé elver T. 311. vönghi csépel | dreschen P. 27. —
v. ö. vq,yti.
ker-vqnghantép kovács, ül. vasütögető | schmied T. 331.
vöné ü í | sitzen T. 331. (vgnqs prset. T. 324.) — vgnli K. 1.166.
vunli P. 20. id. — vgnti leül ( sich setzen K. 1.170. vq,nti leültet |
niedersetzen K. 396. törém vontén khgm eget lakó férfi [ den hím
mel bewohnender mann K. III. 126. vgtti állit, helyez | stellen 11.227.
vgnliloali elterül suj a liget | ein wald verbreitet sich K. III. 126.
vgntélmáti letelepedik j sich niederlassen K. 11.233. khqtél il-vöntq/nt a nap lenyugszik, ül. elül | die sonne geht unter T. 310. —
vunti ül P. 30. khqtél jel-vunti a nap lenyugszik P. 15. nai vutn'
qrwát nap lenyugtakor | beim sonnenuntergang P. III.523. —
v. ö. ünli.
voiiúal (n B. 347.) hiába | vergebens 1.131. vunsál id. 1.1.
pusztán | bloss 11.304. puszta, semmi | leér, nichts 347. ne-máter
aüm vonéál nincs semmije, éppen semmije 1.2. — vonsaln, vunsáln id. 347.
vgnséy palló | stegbrücke K. 373. — v. ö. ünsay.
vqnsyiji simogat | streicheln 11.315.
vonté rovásjegyet metsz | kerben T. 339. vontlayté ácsol |
zimmern T. 160. — v. ö. üntmit.
vantép horog | angel AL. 79. — woq,ntép id. KL. 4. — voanép
d. P. 10. J
[T. 162.
vöntér vidra | bieber 11.191. vqntért P. III.521. vqntéra-t
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voq, . . . 1. vo . . . voanép 1. vqntép.
voqnéén később, aztán | spáter, dann K. 380.
voantél viyw feleséget szerezni | sich ein weib schaffen K.
11.235.
vöpi: mát vöpi jelpiri uj földeket b ej á r ó szent állat j lánder
d u r c b s c h r e i t e n d e s heiliges thier 11.323.
vör B. vuor K. KL. var P. erdő | wald — vqr lúczfenyő J
pechtanne T. 162. — v. ö. ur 2.
vor szerencse | glück 11.377. vgr id. K. 111.377. — vgrtal sze
rencsétlen | unelücklich K. u. o.
vgr mód | art: vgrél, vgrné szerint, -képpen: kit vgrél, vgmé
kétféleképpen | auf zweierlei art K. 383. nal-samát-vgrél khanséslém
arczárói megismertem [ ich habé ihn von seinem gesicht erkannt
u. o. — am khqjér vgr khölyém én ravasz dolgot (ravaszságot) sej
tek | ich vermuthe etwas eine list K. 1.167. — v. ö. ur 1.
vqramli fölserken | erwachen III. 188. voarémli id. KL. III.201,
vormélti ébresztget | wecken III.366. — vorméltawém (pass.) vir
rasztanak mellettem | man hált nachtwache bei mir III.103.
vgran istálló | stall K. 11.238. vgrén id. u. o.
voráti vágyakozik | sich sehnen 11.102. törekszik | sich bemühen, wünschen 11.187. erőt vesz, erőszakoskodik | fordern,
instándig bitten III. 187. várati igyekszik | sich bemühen K. 11.239.
vgré'i sarló | sense. K. 352.
vöréji erdész | im wald auf wild jagen III.460.
várénké fekete | schwarz K. III. 130,
vorep magtörő holló | rabé 111.91. KL. III.349.
vgréti őriz | hüten K. L170. v. ö. üri.
vgrétenti vár [ warten K. 1.169. —- v. ö. üri.
vori törekvés | das streben, vorhaben 1.76. pörügy | prozess
11.58. vonü erőszakos, győztes | gewaltig, siegreich III. 1. 11.278.—
voril nehezen ] schwer, mit anstrengung 1.17. III.385.
vgrlayti arat [ máhen M. 398. — v. Ö. uraié.
verspi vereget | scblagen K.
vört keménység | hárte; vörtinjiw kemény fa | hartes holz
1.151. III.259. — várt: jáit-várt sauri ijjához kemény fát vág KL.
III.483.
vorti-pál baloldal | linké seite 11.56. 113. III.7.
vorti vöröslik j roth werden: ust vorti lüpta éppen most ve
reslő levél 1.123. vortém nü sajt vereslő ill. megvörösödött négy
medvefog | röthliche, d. i. geröthete vier bárenzáhne 1.125. III.335.
vgrti oszt | theilen K. 399. — vurti id. P. 10. •— v. ö. ürtsi.
(nány-) vorti fölpeczkel (nal a fajdtört) | aufspannen III.378.
n.-vortiláli id. III. 17. — vortenti megtámaszt (fával) stützen KL.
26. vortyati neki feszül, düleszkedik | sich anstemmen 11.197.1.17.

440

SZILASI MÓRICZ.

jqlé vortkáti támaszkodik | sich stützen, anlehnen K. 11.223. —
nal-vorti a partról eltaszít (póznával) | abstossen P. 16.
vös város | stadt T. 159. — v. ö. üs 1.
vos kín | pein 111.47. vösin (o 1.) szomoruságos | traurig HI.425.
vosin (s!) mocskos | beschmutzt III.194.
vos ruha | gewand K. 11.225. — v. ö. os.
vq,s, vos 1. voss.
vaééy sár | koth P. 17. vqsikin sáros | kothig P. 22. — v. ö_
üééy.
vosyiji megsimogat | streicheln III.317.
vési 1. vossi.
voski zúz, vág | hauen 11.209. voskési vagdos III.439. vodkasali (földhöz) vagdal 11.74. voéyésaytili lecsapja magát | sich niederwerfen 1.12.
vospenti kipirul | roth werden AL. III.207.
voérém sárga | gelb 11.299. epe | gallé NyK. 24 : 153. —
v. ö. vasrém.
1. voss B. vas, vos, vos K. superlativus jelelő : voss jani leg
idősebb | der álteste 1.92. vas vié legkisebb | der kleinste K. 384.
vos jorin legkitűnőbb | das vorzüglichste 1.167.
2. voss hadd | láss sein B. — v. ö. oss.
vossi legkisebb pü fiu | der kleinste sohn KL. III.493. vessi
vessi pu id. KL. III.353. vési id. AL. 11.414. — v. ö. vassV, vié.
vostayti bemázol, bepiszkít | einschmieren, beschmutzen P.
25. — v. ö. vos.
vöt B. vuot K. KL. vet P. szél | wind.
votéji felcsatol | aufschnallen 11.295. votáji III.407. votinti
11.191. votintayti 11.22. 113. id. josaja hótalpait | die schneeschuhe.
voténti simogat fpajt-pala fél arczát) | streicheln 1.60.
vot'ép B. vot'ép KL. (d 1.) K. 365. vaiép AL. vaüip T. özvegy,
árva | verwittwet, verwaist NyK. 2 2 : 10. — veipi khgl'isem árván
maradtam K. 365.
vöti fúj a szél | der wind weht 11.104. III. 119. a szél him
bálja | der wind schaukelt es 11.166. vötwés (pass. praet.) fúj a szél |
11.104. vuoti id. KL. III.353. vati id. AL. 79. — ngkh-vuotémli szél
kerekedik [ es entsteht ein wind K. vuotémti elfúj ] wegblasen
11.228. — vötkáta: punk-sawá tot vötkatá feje bőrét ott fújja a szél
11.87. lap — vötastaivé (pass.) befuvódik III.313. — vötlan himbálás | das schaukeln, wiegen : tür-yaleu votlanén numén oss votawé
tavi csüllő madár himbálására hadd himbálja ott fenn a szél 11.166.
vötli szelel (gabonát) | ráutern P. 27.
voti 1. vowi.
vötim őszült I ergraut 11.259. vötin id. 11.259. 260.
votkés vizi szörnyeteg j wasser-fex K. 11.225. — v. ö. vitkes^
votmét rovásjegy | kerbzeichen T. 333. — v. ö. üntmit.
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vou . . . 1. részben vo . . .
vouta vékony, finom | dünn, fein 1.151. 11.247., 111.56. 290.
vöm B. K. vöyi KL. 1) hív | ruíen •— 2) kér, követel | verlangen, fordern 11.106. 3) koldul | betteln 11.87. akar j wollen
III.379. — vöyenti hív KL. 31. vouyati KL. 31. —voti K. AL. vq,té
T. hív; vati kér K. 11.237. hív K. 11.241. vqfyyté hívogat T. 319.
votanti koldul AL. 79.
vuil (időhat. postpos.) midőn, miután | als, nachdem K. 380.
közben | wáhrend K. 11.232. óta | seit P. 20. ekw-v. egyszerre, hir
telen I auf einmal, plötzlich P. u. o. -— P i a g o z v a : uit, uite mi
alatt, a mint | wahrend, als K. 380. v. ö. uü.
wüir vér [ blut KL. III.349. viiir vörös | roth P. III.523. —
v. ö. vifir.
vaj állat | thier K. 11.225. P. 9. medve | bár P. III.521. ma
dár | vogel K. — voj id. 11.348. vojle-önle nagyságos állatocska,
a. a. medve III. 133. •—• v. ö. uj.
vvji úszik | schwimmen K. 377. — vuili iá. u. o. — v. ö.
vji 1
(jit-) vujti kerget, üldöz | jagen, verfolgen K. 373. K. 11.232.
vuitayü id. K. 11.230.
(tqut-J vuX tüzes üszök j glühende kohle P. 9. — v. ö. utá.
vukgt-, vuni 1. vly.
vünkwá rövid | kurz P. 10.— v. ö. ünkwa.
vurt rész | antheil, theil P. 10. — v. ö. urtL
vüs város | stadt K. 11.222. — v. ö. üss vös.
vusér vörösszórű evet | rothhaariges eiehhörnchen P. III.539.
wuti ngat j bélien : vutép P. III.525. — v. ö. úti.
wüs 1. vU; — wiiát, ivüinst 1. vénét.
SZILASI MÓRICZ.

Perzsel ( > erd. szász perCchdln, parschdln Jacobi): uro, sengen
brennen (Nyszót.) < szerb pr&iti ( > alb. persis ,brate, backe' Denkschriften der Akad. d. Wiss. in Wien. Phil. Hist. 19: 367). A szerb
prziti ugyanabból a gyökérből való {preg-), a honnan az ószl. praziti
{prag-, Miki. Etymldb. 261, v. ö. magy. parázs Nyr. 11: 363), t. prazit'
stb. — A régi magy. pé'rs, pérzs (NySzót.), a mint a nyelvtörténeti adatok
kétségtelenül igazolják, újabb eredetű, a hamis analógiás alakulásnak
tekintendő a perzsel-bö\ (v. ö. vándor > vándorol Nyr. 24: 402). ACorrespondenzblatt (des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 9: 120,
jegyzet 1) német jövevényt látott a magyar szóban, a nélkül hogy az
átvett német alakot közölte volna.
MELICH JÁNOS.
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