
A vogul nyelv idegen elemei. 

II. Orosz jövevényszók a vogulban. 

1583-ban kezdik meg az oroszok Szibéria meghódítását és 
evvel együtt megkezdődik az orosz nyelv hatása az Ob körül lakó 
népek nyelvére. A telepítvényesekkel együtt mindjobban tért hódít 
az orosz nyelv is, és bizonyára nincs már messze az az idő, a 
mikor — a tavdai közlő jóslatos szavai szerint — a vogulok elfelej
tik azt a nyelvet, a melyet atyáik beszéltek és egészen beleolvadnak 
az oroszságba. Az európai műveltség tárgyai s így elnevezéseik is 
orosz réven jutnak a vogulokhoz. Az orosz közbeszéd hatását mu
tatja a meglehetős számú átvett viszonyszó. Van végül a szójegy
zékben néhány szó, mely, úgy látszik, csak az evangéliumfordítás
ban fordul elő s nem ment át a mindennapi nyelvbe. 

Az orosz jövevényszavak, mint ujabb átvételek, hangalakilag 
nem változtak annyit, mint a törökségből kerültek. Nagyobb mér
tékben csak a szókezdő mássalhangzócsoportok alakultak át.*) 

1. vog. ad pokol; hölle (AHLQV. Wog.W. 1.) < or. a,n;i> pokol. 

2. vög. akrid' sáska; heuschrecke (AHLQV. Wog. W. °2.) < or. 
aKpn.ua sáska. 

3. vog.: K. aromát fűszer; gewürz (MÁRK. ev. 16 : 1.) < or. 
apoMaTH fűszer. 

4. vog.: E. arsin rőf; elle | KL. áréin id. | K. őrsén id. II. 
228. | osztj.: É. orsin arschine (AHLQV. Nord. 0. 116.) < or. 
apniHHi> elle (russische). 

*) L. erre nézve AHLQVIST Journ. de la Soc. Finno-Ougrienne VI I I . 15. 
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5. vog.: KL. atlés atlasz III. 203. < or. aTjiaci> atlas. 

6. vog.: KL. dli vagy; oder tok Hdl'íi, üti at l'dtt'i? lehet-e úgy, 
vagy pedig nem lehet? 122. dl!: am jurtlem jiun, dl! oat? velem 
jössz-e, vagy nem ? | T. dli id.; td khatél sdurdntén-li, dli dk t ka
szálsz-e ma, avagy nem ? 288. < or. ajra, HJIH vagy; oder. 

7. vog.: K. bagranica bársony; sammet (MAKK ev. 15 : 17.) 
< or. ŐarpsHHua in purpur gefárbte leinwand. 

8. vog.: T. drícd-/ karó; stange, pfahl 258. — vö. or. pLiTiari> 
id. Mindenesetre tatár közvetítéssel (vö. alt. ircak < or* ptiian.). 

9. vog.: K. bjelilscik fejérítő; bleicher (MÁEK ev. 9:3.) < or. 
ÖiiJIHJIbmMK'b í d . 

10. vog.: K. daze sőt; sogar (MÁRK ev. 13:19.) < or. 
^aace id. 

11. vog.: KL. déniski pénzértékben IV. 245. < or. ,n;eHeatKa 
kleine kupfermünze; -SÍKÍ pl. geld. 

12. vog. K. dertaj bátorodjál (MÁRK. ev. 10 : 49.) < or. ^ep-
jKaTB haltén, habén ; ji;epacH ! tartsd ! 

13. vog. estöken trinkglas; ivópohár | osztj.: E. astakan id. 
(AHLQV. Nord. 0 . 66.) < or. CTanam. id. 

14. vog. estop stof, flüssigkeitsmass (AHLQV. Wog. W. 6.) | 
osztj.: É. astop id. (AHLQV. Nord. 0 . 66.) < or. UITOÍT. id. 

15. vog. gunica nyest, marder (NyK. 16 : 476.) < or. KVHHua 
marder. 

16. vog.: E. /usi görbe, ferde; krumm, schief II. 129. — ? 
or. KOCOH kancsal. 

17. vog.: T. i és, is ; lous i minds szólt és elment 288.pedig; 
aber IV. 369. < or. H und, auch, sogar. 

18. vog.: isl'áp kalap; hut (AHLQV. Wog. W. 7.) < or-
nurana hut. 

19. vog. islei pferdgeschirr; lószerszám (AHLQV. Wog. W. 7.) 
<: or. HLiea id. 
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20. vog. ispin schwein; disznó (AHLQV. Wog. W. 7.) < or. 
CBHHLH id . 

21. vog. isten nadrág; hőse (AHLQV. Wog. W. 7.) | osztj.: É. 
istan, Útin id. (AHLQV. Nord. 0. 77.) < or. niTam>i v. niTaHt id. 

22. vog. ja/, jaq gemeindeschreiber (Journ. VIII. 16.) < or. 
^BHKI> id. vö. jaykén. 

23. vog.: É. joker anker; vasmacska II. 137. < or. HKopT> 
anker. 

24. vog.: É. jámsékrés fuvar-kocsi; fuhrwagenIV. 69. | osztj.: 
É. jam poststation; postaállomás ; jamsik postknecht; jamsik-ola 
postfuhre (AHLQV. Nord. 0. 79.) < or. HMIH,HKI> postbauer, post
knecht, fuhrmann, kárrner. 

25. vog.: E. jankén diakónus; diakon III. 375. | K. jaqen 
diakon (AHLQV. Wog. W. 7.) | T. tdjeicaku id. IV. 366. < or. 
^bAKOHí. i d . 

26. vog. jassei kiste; láda (AHLQV. Wog. W. 8.) | osztj. E. 
jarsik kasten (AHLQV. Nord. 0. 78.) < or. HIHHKL V. flcaKt láda. 

27. vog.: K. jatér fajd; auerhahn II. 235. | E. pl. játrit id. 
II. 26. < or. .HATeJiB specht; harkály. 

28. vog.: É. jélvél szellemféle (NyK. 26 : 27.) | K. (vuor-) 
jalvél erdei manó ; wald-teufel II. 226. | osztj.: D. javéi HOTHCTOH 
^,yxí.; tisztátalan szellem (NyK. 26 : 27.) < or. ^BABOJTL ördög. 

29. vog.: E. jénár generális; generál IV. 276. < or. reHepajii. 
generál. 

30. vog.: K. jestle ha ; wenn (MÁRK ev. 8 : 3.) < or. ecaH, 
eatejin wenn. 

31. vog.: É. jupká ingváll; halbhemd, leibchen IV. 80. < 
or. K)ÖKa frauenrock, weiberrock. 

32. vog.: kaite/tam bereuen, megbánni (AHLQV. Wog. W. 13.) 
< or. KaaTbca busse thun, bereuen. 

33. vog.: kanas fejedelem; fürst (AHLQV. Wog. W. 14.) | osztj.: 
E. kanaz id. (AHLQV. Nord. 0. 86.) < or. KHA3B knéz. 
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34. vog.: E. kapitan kapitány IV. 283. < or. KaiiHTaHt itl. 

35. vog. kaptán kaftán (Journ. VII. 17.) < or. Ka*TaHt id. 

36. vog.: E. karabli hajó; schiff IV. 331. karap, kerep id. 
(NyK. 19 : 434.) | magy. kerep ein fahrschiff; epibades; kerepes 
eine gattung schiff; hipagus (P. P. 168.) < or. KopaŐJiB hajó. 
Nagyon sok szláv nyelvben megvan. 

37. vög. karmán zseb; tasche (AHLQV. Wog. W. 14.) < or. 
KapMaHT. zseb. 

38. vog.: E. kapák korcsma; wirtshaus I. 18. | K. köpa/ 
schenke, krug (AHLQV. Wog. W. 16.) | osztj.: E. kapek krug, trink-
glas (AHLQV. Nord. 0 . 86.) < or, KaöaKi. schenke. 

39. vog.: K. kartopka kartoffel; burgonya (AHLQV. Wog. W. 
14.) | T. kartop id. 321. < or. KapTO<i>e.íb, a nép nyelvében uap-
TOuiKa, KapTonita. 

40. vog.: E. kas gatya; unterhose IV. 206. kai szemérem-
kötő; schamdecke IV. 386. < or. ra'iH die enden an den unter-
hosen; die langen federn an den füssen der raubvögel. 

41. vog. kasa grütze, brei; kása (AHLQV. Wog. W. 14.) < or. 
Kama id. 

42. vog. kataitam rollen (AHLQV. Wog. W. 14.) < or. KaTaTb 
wálzen, rollen. 

43. vog.: E. katí macska; katze IV. 342. | KL. kátí macska 
5. | K. kádi, kati katze (AHLQV. Wog. W. 13.) < or. KOTT> kater; 
kandúr. 

44. vog.: P. karlet vörös, roth IV. 105. < or. CKapjraTima 
skarlát. 

45. vog.: É. kiúik könyv; buch IV. 69. | K. kéné% id. (AHLQV. 
Wog. W. 15.) < or. KHnra id. 

46. vog.: K. kerék bűn; sünde 373. kire/, kirak, kivik sünde; 
k. varam sündigen (AHLQV. Wog. W. 15.) | osztj.: É. kerek, kareh 
id. (AHLQV. Nord. 0. 89.) < or. rptxi . sünde, bün. 

47. vog. kila sérv; bruch (AHLQV. Wog. W. 15.) — or. iauia id. 
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48. vog. kinetkä barna ló; braunes pferd (AHLQV. Wog. W. 
15.) < or. пгЬдко der braune, braunes pferd. 

49. vog. kinliskä palaczk; flasche (AHLQV. Wog. W. 15.). 
Elferdített alakja az or. еткляночка-nak (glas, arzneiglas, gläschen). 

50. vog.: AL. kiskä macska; katze 77. | K. kiskä id. (AHLQV. 

Wog. W. 16.) < or. киска fiatal macska, кошка katze, weibchen. 

51. vog.: KL. kis ucczu (kutyának) 46. < vö. or. кисъ-кисъ 
czicz (macskának). 

52. vog.: K. kodrant negyedrész (MAKK ev. 11 : 42.) < or. 
квадрантъ quadrant. 

53. vog. E. kq,léé kalács; weissbrod IV. 416. holes id.IV. 388. 
kwoläs liszt 348. мука (NyK. 16 : 475.) | K. koales semmel, zsemlye 
(AHLQV. Wog. W. 16.) | T. kaidé kalács IV. 364. [ osztj. É. halai 
nemmel, bretzel (AHLQV. Nord. О. 85.) < or. калачъ kalács. 

54. vog.: K. kotos kerék; rad (AHLQV. Wog. W. 16.) | T. kolosq, 
id. IV. 402. < or. колесо kerék. 

55. vog.: KL. köpéka kopéka 47. < or. коиМка kopeké. 

56. vog.: K. koplfy Stiefelabsatz (AHLQV. Wog. W. 16.) < or. 
каблукъ id. 

57. V9g.: Т. korol' király; könig 307. < or. король id. 

58. vog.: K. kosel kecskebak; Ziegenbock (AHLQV. Wog. W. 
17.) I osztj.: E. kosai, kasul id. (AHLQV. Nord. О. 91.) < or. 
козелъ id. 

59. vog. kocerka krücke, ofenkrücke (NyK. 16 : 475.) < or. 
кочерга ofenkrücke, ofengabel. 

60. vog.: K. koi-kot akár-akár; kot oyúel, kot molél ültaytén 
fizess akár pénzzel, akár árúval < or. коть-коть entweder-oder. 

61. vog.: E. %qsé~£ kozák IV. 284. %q>sa% id. IV. 64. yqséyris 
-{dem. képzővel) IV. 287. kozákocska < or. казакъ id. 

62. vog.: P. kesér kártya; karte 28. | K. koser Spielkarte 
(AHLQV. Wog. W. 17.) | E. kaserii kártyázni, karten spielen (-U 
denom. igeképzővel) I. 22. | osztj.: E. kasir Spielkarte (AHLQV. 
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Nord. 0. 87.) | D. köser kártya | I. kiser | S. keser, kóser id. C. 
(NyK. 26 : 24.) < or. Kocuph id. 

63. vog.: T. köt év, jahr ; küt id. 307, 318. < or. r o ^ i d . 

64. vog. kuas dünnbier, ritka sör (AHLQV. Wog. W. 17.) < or. 
KBacL id. 

65. vog. kuasná backtrog (AHLQV. Wog. W. 17.) | osztj. E. 
kovasna id. (AHLQV. Nord. 0. 91.) < or. KBamim id. 

66. vog. kulpka galamb; taube (AHLQV. Wog. W. 17.) | osztj. 
E. yolup id. (AHLQV. Nord. 0 . 72.) < or. rojiyöb galamb. 

67. vog.: K. küls schlüssel; kulcs (AHLQV. Wog. W. 18.) < or. 
KJiioTn> id. 

68. vog.: E. kama, koma, kumakivé id. (-kivé dem. képzővel) 
IV. 12. | K. kum gevatter (AHLQV. Wog. W. 17.) | osztj.: É. kuma 
pathe, gevatter (AHLQV. Nord. 0. 91.) < or. KyMa gevatter KVMT. id. 

69. vog.: E. Uuléiti sétál; spazieren 340. | osztj.: E. kulaitlem 
id. (AHLQV. Nord. 0. 91.) < or. ryjiHTt id. 

70. vog.: K. küörnis zimmer, stube (AHLQV. Wog. W. 18.) 
< or. ropHHija zimmer, szoba. 

71. vog.: K. küré% kampó, hacken (AHLQV. Wog. W. 18.) | 
osztj.: D. kuruk csuka fogó horog (NyK. 26 : 25.) < or. KpiOKT> id. 

72. vog. kiisa haufen (AHLQV. Wog. W. 18.) < or. Kyia id. 

73. vog.: E. kusnés kovács; schmied III. 13. < or. Ky3Henr> 
schmied Ky3HHii,a id. 

74. vog. K. kussa sauerteig (AHLQV. Wog. W. 17.) < or. 
KBama id. 

75. vog. K. kuvsin krug, korsó (AHLQV. Wog. W. 17.) < or. 
KyBHIHHT> id . 

76. vog.: É. lapka bolt, kaufladen I. 14. lapka I. 48. id. < or. 
jiaBKa bolt; kaufladen. 

77. Elvesztette önállóságát és képzővé lett a vogulban az 
orosz jrfccb erdő szó. Szerepe ugyanaz, mint a magyar -s képzőnek 
(pl. fenyves, bükkös) vagy az ol. -efo-nak (pl. faggeto, cupresseto). 
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vog.: E. nayklási vörösfenyőerdő; rothtannenwald II. 381. 
(nayk vörösfenyő) | K. ni%las vörösfenyő 30. ni% vörösfenyő 1.171. 

Csonkított alakban van meg ezekben : vog.: É. nulds lucz-
fenyves I. 105. (rluli jegenyefenyő III. 103. szurokfenyő III. 317. J 
P. nul luczfenyö) | ^dldsi nyirfaerdö, birkenwald II. 381. (/dl! 
nyirfa) | KL. uldpsi czédruserdö II. 381. (utpd czirbolyafenyő 
I. 3. III. 351.) 

78. vog.: E. láréé szekrény, II. 313, III. 59. | osztj.: E. laras 
kasten schachtel (AHLQV. Nord. 0. 96.) < or. jiapeii,T> id. 

79. vog.: K. lent bánd, kötő (AHLQV. Wog. W. 25.) < or. 
jieHTa id . 

80. vog.: K. lepte kleine müntze; kis pénz (AHLQV. Wog. W. 
25.) < or. Jienra id. 

81. vog.: K. 217. -l'i vájjon; kwdne jalkan matér-li oq,t khön-
tine menjetek ugyan ki, vájjon nem találtok-e valamit? 217. | P. 
-lé: ndV mineinlé méssz-e te? 249. | T. -li: sanaten ti lam áitiy-
khq,r~li, ízleld meg ezt a levest, izletes-e ? < or. -JIH id. 

82. vog.: K. litsemer heuchler, képmutató (AHLQV. Wog. W. 
25.) < or . jiHii,eMr]>pT> id . 

83. vog.: K. lokot ellen, gegen (AHLQV. Wog. W. 26.) < or. 
JIOKOTI. id. 

84. vog.: K. lom darab; stück II. 239. | É. Iqmt rész; theil 
II. 151; ma-l. földdarab I. 135. | KL. tüjt-loqmt hófolt III. 345. | 
K. lomti darabokra vagdal; zerstückeln < or. JIOMT> bruchstücke; 
jiOMaTL v. JIOMHTL brechen. 

85. vog. K. Ion flachs (AHLQV. Wog. W. 26.) < or. JIÖHL id. 

86. vog.: E. lq,wés pad; bank < or. KaBHna dickes brett; vas
tag deszka. 

87. vog.: K. manet pfennig; fillér (AHLQV. Wog. W. 28.) | P 
mariét érem IV. 109. < or. MOHeTa pénz. 

88. vog.: E. maslicnaj olajfa (MÁEK ev. 13 : 3.) < or. Macjrai-
Hhiö oelbaum; olajfa. 

89. vog.: É. mastér mester III. 3. | K. master id. (NyK. 19 : 
435.) < or. MacTepi. id. 
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90. vog.: K. mate minze (MÁTÉ ev. 23 : 13.) < or. мята id. 

91. vog.: E. (tali-) mahä gyalomzsák, káta (Ethn. 4 : 305.) | 
KL. tq-lV-matnä id. < or. матня mittlerer theil eines netzes. 

92. vog.: T. mämä anya; mutter 316. — ? or. мама id. 

93. vog.: E. mekés gyarló II. 339. — vö. or. мягкш weich, 
zart, mürbe ('? мягче zarter (adj. сотр.). 

94. vog.: K. mel kréta; kreide (AHLQV. Wog. W. 28.) < or. 
м$>лъ id. 

95. vog.: K. melnitse malom; mühle (AHLQV. Wog. W. 28.) 
< or. мельница id. 

96. vog.: K. merin wallach (AHLQV. Wog. W. 29.) < or. 
меринъ id. 

97. vog.: K. milostina alamizsna (MÁRK ev. 10 : 46.) < or. 
милостыня almosén. 

98. vog.: K. mir béke; frieden (AHLQV. Wog. W. 29.) < or. 
миръ frieden. 

99. vog.: E. mir nép; volk I. 9. emberiség; menschbeit I. 
154. | K. mer gemeinde; gyülekezet (AHLQV. Wog. W. 29.) | osztj.: 
E. mur, mtrleute, menge, dorfgemeinde; nép, tömeg, gyülekezet 
(AHLQV. Nord. 0.105.) < or. м1ръ v. миръ welt, bauerngemeinde, 
bauernschaft. 

100. vog.: K. miró kenet; salböl (MÁRK ev. 14 : 4.) < or. 
Mvpo id. 

101. vog. minsä, spielball (AHLQV. Wog. W. 29.) < or. мячикъ. 

102. vog. K. mitar zöllner; vámszedő (MÁTÉ ev. 1 8 : 17.) 
< or. мытар id. 

103. vog.: Т. (и/sál')-moybl (réz)-rakás IY. 346. < or. могила 
grab, hügel, grabhügel. 

104. vog.: K. mojak stange als zeichen; jelzőrúd (AHLQV. 
Wog. W. 29. < or. маякъ id. 

105. vog.: K. mohi liszt, mehl 377. moke-(äleytäyw) liszt-
szitálás IV. 397. m'öka, тика id. (AHLQV. Wog. W. 30.) < or. 
мука id. , 
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106. vog.: K. moliü kérni, imádkozni; bitten, beten (MÁRK ev. 
11 : 17.) molipen gebet; imádság molitpe id. (AHLQV. Wog. W.29.) 
< or. молить inständig bitten; erősen kérni; молебень, молитва 
gebet, imádság. 

107. vog.: E. molsäij malicza-bunda I. 152. | K. moléay 
malitza, innerer peltz mit den haaren nach innen (AHLQV. Wog. W. 
29.) < or. малица. — Megvan a szamojédban is (maliié, malitseaj. 
AHLQV. szerint (Journ. VIII. 7.) innen került az oroszba. 

108. vog.: T. mora tenger; meer IV. 348. < море id. 

109. vog.: T. morta fonott varsa (Ethn. IV. 306.) < or. морда. 

110. vog.: E. most sáncz; schanze II. 331. | K. moste híd; 
brücke (AHLQV. Wog. WT. 29.) < or. мостъ brücke; híd. 

111. vog.: AL. maétaytikínlódik; sich quälen 61. (refl. képző
vel) | K. mucta./tam geplagt werden; muctam plagen; muctap-qar 
folterer ('p képzős nom. verb.) muctoviim geplagt werden (pass.) 
< or. мучить quälen; kínozni. 

112. vog.: E. muträ bűvös erő; Zauberkraft; muträ-sätmü 
megrontás ellen való istenigézet I. 11. | osztj.: E. mutran, mutrain 
weisz, klug, geschickt, schlau, künstlich; okos, ügyes, ravasz, mes
terséges (AHLQV. Nord. О. 106.) < or. мудро weise, klug; мудрый, 
мудрёный id. . 

113. vog. K. nardovoj nárdusból való; von nárdus (MAKK ev. 
14 : 3.) < or. нардъ, нардовый (adi.). 

114. vog. K. nacalo kezdet (MARK ev. 13 : 8.) < or. начало 
Ursprung. 

115. vog.: K. naslednik der erbe ; az örökös (MÁRK ev. 12 :7.) 
< or. наслЪдникъ id. 

116. vog.: E. nemié német; deutsch; nemié leyker vakondok; 
maulwurf (tkp. német egér) III. 148. | osztj.: E. nemes német; 
deutsch (AHLQV. Nord. О. 108.) < or. Himeirb id. 

117. vog.: K. nevesta braut (AHLQV. Wog. W. 32.) < or. 
неввста id. 

118. vog.: K. úirk apró halak általános nevezete (Ethn. 
4 : 309.) | P. úirké id. < or. нырка id. 
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119. vog.: E. nasä szükség; noth IL 429. | KL. nusä szegény, 
arm III. 353. | osztj.: E. nusa, nusa bedürfniss, dürftigkeit, armuth 
(AHLQV. Nord. О. 113.) < or. нужда bedürfniss, noth, nothdurft. 

120. vog.: K. okov békó (MÁRK ev. 5 : 4.) < or. оковы fes
seln, ketten. 

121. vog.: E. ql'p: viyir älppä äl'pey na'ir veres festésű festett 
nyereg; П. 339. sorúi älppä játéi ma arany színes kedves föld III. 
40. I P. alpti (denom. -ti képzővel) festeni; malen | osztj.: E. 
öli]) farbe; festék (AHLQV. Nord. О. 114. < or. олифа malerstoff, 
firniss. 

122. vog. K. opresnokov pogácsa, kovásztalan kenyér (MÁRK 
ev. 14 : 1.) < or. опрйснокъ ungesäuertes brot. 

123. vog.: É. päi hüvelyk; daumen IL 399. | osztj.: D. 
рака ujj-iz; pake puppe, baba (С.) (NyK. 26 : 48.) < or. бабка 
bokacsont-láb, melylyel dobálva játszanak (MUNKÁCSI). 

124. vog.: E. patti feléget; verbrennen I. 13. tűzbe vet, ins 
feuer werfen III. 391. paalti tüzet rak; feuer machen II. 129. | P. 
palti éget III. 325. | KL. KL.palti id. [ K. jjoqlti: lométné nqlwép. 
a lángba veti 375. < or. палить perzselni, égetni, tüzelni. 

125. vog.: T. pänä bánya. 164. L. 126.*) 

126. vog.: E. pänä fürdőkamara; badezimmer; 351. | AL. 
päriä id. 57. | T. pänä id. 313. < or. бапя bad, badestube. 

127. vog.: pap bolme; bab (AHLQV. Wog. W. 38.) < or. 
бобъ id. 

128. vog.: P. par ugar 10. < or. паръ ugar, ugarföld. 

129. vog. K. : páran hammel; bárány (AHLQV. Wog. W. 38.) 
< or. баранъ id. 

130. vog.: K. paris gewinn ; nyereség (AHLQV. Wog. W. 39.) 
< or. барышъ gewinn, vortheil. 

131. vog.: K. parkat sammet; bársony (AHLQV. Wog. W. 39.) 
< or. бархатъ id. 

*) Munkácsi szíves felvilágosítása szerint bánya a szövegben nyelv-
járásilag fürdő jelentéssel áll. 
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132. vog.: E. pars vitorla; segél II. 59. j K. parus id. (AHLQV. 
Wog. W. 39.) < or. napyct vitorla. 

133. vog.: E. perina vánkosalj IV. 11. | K. perin bettpfühl 
(AHLQV. Wog. W. 41.) < or. nepiraa bettpfühl, federbett. 

134. vog.: K. pecet, piset siegel; pecsét (AHLQV. Wog. W. 
41.) | E. pééatin pecsétes; mit siegel versehen IV. 255. (-in nom. 
possess. képzővel) < or. nexiaTL pecsét; siegel. 

135. vog.: K. pesmen schnellwage (AHLQV. Wog. W. 41.) | 
osztj.: E. posmek id. (AHLQV. Nord. 0. 124.) < or. 6e3MeHT. 
schnellwage. 

136. vog.: P. pete-/ kakas; hahn 17. < or. niiTyxT, hahn am 
schiessgewehr; a puska kakasa. 

137. vog.: KL. pete?' veder; eimer ] K. peter id. IV. 397. | P. 
pUér id. 14. | K. vetra eimer (AHLQV. Wog. W. 65.) < or. Be^po 
eimer, vedro. 

138. vog.: K. pdtnitse freitag; péntek (AHLQV. Wog. W. 40.) 
< or. imTHima péntek. 

139. vog. pila fürész; ságe (AHLQV. Wog. W. 41.) | osztj.: É. 
pila id. (AHLQV. Nord. 0. 121.) < or. nnjia id. 

140. vog.: T. (ü)-pincátléti megesküdni IV. 371. < or. BÍH-
qaTb trauen; BifeHtiame trauung 356. L. 261. 

141. vog. pirey, pere% pirogé (ételnemű) (AHLQV. Journ. VIII. 
18.) < or. íinporB id. 

142. vog.: AL. pisai puska; ílinte 78. | K. pisel, pisai! üinte 
(AHLQV. Wog. W. 42.) < or. nnmaJiL id. 

143. vog.: K. plotnik ács; zimmermann (MÁRK ev. 6 :3.) < or. 
nJIOTHHKl. i d . 

144. vog.: E. poduska vánkosalj, párna IV. 11. < or. noflynma 
kissen, kisschen. 

145. vog.: É. poylép gomb; knopf III. 135, 470,1. 143. < or. 
őyaaBa gomb, fej (pálczán). 

146. vog.: pö'/rep keller; pincze (AHLQV. Wog. W. 44.) < or. 
norpeót id. 
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147. vog.: E, pqjér-pV úrfi IV. 79. | K. pojer, pojar herr 
polizeibeamt (AHLQV. Wog. W. 43.) | K. pojres úr II. 379. pqjréyé 
id. II. 230. | osztj.: D. pojar богатырь (hős) pojar herr (C.) (NyK. 
26 : 52.) < or. бояринъ (pl. бояре) herr. 

148. vog.: KL. IV. 245. poluskii poluska (pénznem) < or. 
полушка id. 

149. vog.: E. pqnémari kántor IV. 69. < or. понамарь egy-
házfi; küster. 

150. vog.: K. pont font IV. 291. | osztj. E. punt, pont font 
(AHLQV. Nord. О. 126.) < or. Фунтъ pfund. 

151. vog.: K. poqrhry párolni; dämpfen IV. 420. < or. паръ 
dampf, пары dampfen, парить dämpfen. 

152. vog. popan pferdedecke (AHLQV. Wog. W. 43.) < or. 
попона id. 

153. vog.: E. porä, por idő; zeit; ti porät akkor, damals 
I. 74. | K. pör zeit, gelegenheit; saqiy por jede zeit, immer; min
den időben, mindig (AHLQV. Wog. W. 43. | T. par: щ pqrél egy
szer; einmal yqtel-jät-porät déltájban; gegen mittag 317, 323. [ 
osztj.: E. pora, para zeit, gute oder gelegene zeit (AHLQV. Nord. 0. 
123,) < or. пора zeit, gelegene zeit, Zeitpunkt; вь той поръ azon 
időben. 

154. vog.: E. pores disznó; schwein I. 8. | osztj.: D. porös 
disznó | I. piiras, pures | S. pöres (NyK. 26 : 52.) < or. порося 
ferkel; malacz. 

155. vog.: T. pardpq dob; trommel IV. 349. < or. барабань 
trommel. 

156. vog.: K. porti: mäsnem porti mänitaßti ruhám dara
bokra szakadt; mein kleid wurde in stücke zerrissen 383. < or. 
порты kleid, kleidung, lumpen. 

157. vog.: K. posma Sträuchen (AHLQV. Wog. W. 44.) < or. 
пасмо id. 

158. vog.: K. pqtélqk tető; dach 102. < or. потолокъ tető. 

159. vog.: P. pötélke palaczk 20. < or. бутылка bouteille. 
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160. vog.: E. potpol'nä pincze; keller IV. 342. < or. подполье 
räum unter dem fussboden. 

161. vog.: E. proéti bocsáss meg; prostitawén bocsásson meg 
IV. 26. < or. прощать, простить verzeihen, vergeben, verlassen. 

162. vog. piiynä carreau (im kartenspiel) (Journ. VIII : 18.) 
< or. бубны id. 

163. vog.: E. (pal-) pukmati fölpukkad II. 375. < or. пух
нуть dagadni. 

164. vog.: É. pulät aczél; stahl II. 343. < or. булатъ stahl. 

165. vog.: K. pülkä kugel; golyó (AHLQV. Wog. W. 46.) < or. 
пуля id. 

166. vog.: É. pulkä czipó IV. 324. < or. булка semmel. 

167. vog.: E. pümiísipe köszönöm; ich danke IV. 426. | 
osztj.: E. pomasibo dank! AHLQVIST szerint az orosz бояая мать 
спасибо kifejezés elferdítése. 

168. vog.: Т. pup pap; pfarrer IV. 403. < or. попъ priester, 
pfarrer. 

169. vog.: E. puskä ágyú, kanone IV. 125. | K. péskén puska; 
flinte 96. pesken, piskin id. p.-atkueiv blei; p.-nel kugel; p.-si schuss 
AHLQV. Wog. W. 41.) | osztj.: E. poskan, puskán büchse, flinte 
(AHLQV. Nord. О. 124.) | osztj.: D. pöcke, риске fegyver, puska; 
jüt-kar packen revolver (ujjával lövő fegyver) (NyK. 26 : 53.) < or. 
пушка ágyú. 

170. vog.: É. puskä hordó; fass I. 69. | K. püskä tonne 
(AHLQV. Wog. W. 46.) | Т. риска id. 312. < or. бочка fass, tonne. 

171. vog.: É. put pud IV. 422; pot, pot id. (AHLQV. Wog. W. 

44.) | osztj.: É. pot, put id. (AHLQV. Nord. О. 124.) < or. пудъ id. 

172. vog.: AL. rese% IV. 460. rozs; roggen; rase/ id. < vö. 
or. рожь id. 

173. vog.: T. rätem sorban, rendben 322. < or. рядомъ 
reihenweise. 

174. vog. rökis bastmatte (AHLQV. Wog. W.) < or. рогожа id. 
NYEbVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVIII. 2 8 
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175. vog.: É. röpot munka; arbeit I. 130; II. 117. rüpiti 
dolgozik; arbeiten IV. 324. | osztj.: É. ropitlem, rupitlem arbeiten; 
ropota arbeit (AHLQV. Nord. 0. 128.) < or. poőoTa arbeit, paöoTaTb 
arbeiten. 

176. vog.: E. rumka pohárka IV. 327. < or. piOMKa gláscheii. 
fláschchen. 

177. vog.: E. rus orosz II. 105. ruéiyis oroszul | KL. rusnuá 
id. | osztj.: D. ruc | I . : rui id. | S. rus id. (NyK. 26 : 66.) < or. 
poccí. orosz. 

178. vog.: É. saka nagyon; sehr I. 164. | K. sak id. | P. sak 
id. 22. sakál id. | osztj.: D. cikka sehr (NyK. 26 : 33.) < ? or. IUHBKO 
gyorsan. 

179. vog.: É. sakér czukor; zucker TV' 278. | K. sayér id. 
II. 239. < or. caxapi) id. 

180. vog. saimaV auf borg; kölcsön (AHLQV. Wog. W. 47.) 
< or. B3aftMH id. 

181. vog.: E. sakmet sakktábla; schachbrett IV. 388. sakmétli 
sakkozni; schach spielen I. 32. (-U denom. igeképzővel) | osztj.: 
E. sakmat schachspiel (AHLQV. Nord. 0. 138.) < or. maxMaTT* 
schachfeld, schachmatt. 

182. vog. sakon törvény; gesetz (AHLQV. Wog. W. 48.) < or. 
SaKOH'E. id. 

183. vog.: É. sal' sál, shwal IV. 47. < or. niajib id. 

184. vog.: E. sal' sajnálat I. 76. sqititi sajnál II. 85. | salam 
bedauern (AHLQV. Wog. W. 48.) | osztj.: É. sal, iaZ'mitleid (AHLQV. 
Nord. 0. 138.) < or. JKajrfeTL bemitleiden. 

185. vog.: E. samovar, samavar, szamovár IV. 277. < or. 
caMOBapt theemaschine. 

186. vog. saret ladung (in einer flinte) (Journ. VIII. 19.) < or. 
sápadt id. 

187. vog.: É. éarká pohár I. 18. | T. sarka 316, IV7350. 
< or. qapna pohár. 
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188. vog.: K. zavjet testamentum (MAKK ev. 15 : 24.) < or. 
3aBlm> bund (in der bibel). 

189. vog. same% schloss (AHLQV. Wog. W. 50.) < or. 3aM0Kt id. 

190. vog.: KL. sat: mán sütné khoji mennyibe kerül? 22. 
-< or. ciieTL rechnung, berechnung. 

191. vog. sel'a schiesspulver; puskapor (Journ. VIII. 19.) | 
osztj.: E. s él a iá. (AHLQV. Nord. 0. 131.) | D. sele-/ nopoxi (puska
por) (NyK. 26 : 41.) | S. sil'a, sil'a id. < ó-or. 3ejiie, 3ejn>e grünes, 
Tiráuter, arznei. 

192. vog.: K. selkori rubel | T. sqlkovoi id. 315. | osztj.: E. 
tsolkovi silberrubel (AHLQV. Nord. 0. 147.) < or. ITEJIKOBMH ezüst 
rubel. 

193. vog. seriig bráutigam (AHLQV. Wog. W. 51.) < or. 
aceHHxi id. 

194. vog. sep dreschflegel (AHLQV. Wog. W. 51.) < or. 
irÉnt esép. 

195. vog. serep loos (AHLQV. Wog. W. 51.) < or. atpeöift 
loos. 

196. vog.: K. sVkefe; bürste (AHLQV. Wog. W. 51.) < or. 
meTb id. 

197. vog.: simsey, semsey ohrring (AHLQV. Wog. W. 52.) J 
osztj.: E. simsek id. (AHLQV. Nord. 0 . 133.) < or. jKeM^yTb id. 

198. vog.: E. sins sáncz II. 401. < or. HiaHeiri. schanze. 

199. vog.: E. KL. P. sirp pirittyháló | AL. sirpi pirittyhálóval 
halászni (Ethn. IV. 305.) < or. cupn sebes folyóvizeken két ladik
tól vont háló, melybe a halat gübülóssel beleriasztják (Ethn. IV. 
:305. MUNKÁCSI). 

200. vog. sitis kattun (AHLQV. Wog. W. 52.) < or. CHTeHt id. 

201. vog. sistam rein; tiszta (AHLQV. Wog. W. 52.) | osztj.: 
E. sistam id. (AHLQV. Nord. 0. 133.) < or. qucTbifi id. 

202. vog.: K. slave dicsőség < or. cjraBa id. 

203. vog.: K. smirna mirha (MÁRK ev. 15:23.) < or. 
•CMHpHa id. 



GOMBOCZ ZOLTÁN. 

204. vog.: K. znamenie jel; zeichen (MAKK ev. 13 : 4.) < or. 
3HaMeme id. 

205. vog.: É. sq,lét arany; gold II. 329. < or. 30JIOTO id. 

206. vog.: É. sqltát katona; sóidat IV. 277. 281. | T. sqltát 
id. IV. 373. < or. co.n.naT'L id. 

207. vog.: E. solwél 355. só; salz | osztj.: E. sol, sola id. 
(AHLQY.Wog.W.135.) | n . sqlna COJIB (só)saZ(c.) (NyK.26:40.) — 
vö. or. COJIB id. 

208. vog.: E. Sompér (puskatöltő fa). Személynév Sevra falu
ból IV. 428. < or. niOMiiojiT. ladenstock. 

209. vog.: E. scfpék csizma; stiefel II. 274. | osztj.: E. sopek 
id. (AHLQV. Nord. 0. 135.) < or. canori> id. 

210. vog.: E. sq,réy lazacz; lachs II. 185. soryán-sdm lazacz-
pikkelyek; lachs-schuppen II. 28. sor/dn-^ul pisztránghal II. 160. [ 
KL. soréy id. | AL. siréy id. | K. sörkh id. | T. sorékh kis csabak 
Ethn. IV. 304.) || osztj.: E. soréy id. | D. sarak, sarok CLipoKT> 
(Coregonus vimba) < or. ctipoKt lachsforelle. 

211. vog.: E. sq,s, sos óra; stunde I. 2. ti sas rögtön, sogleich ; 
akiv-ti-sq,s rögtön, ebben a perczben 21. | KL. té-soast rögtön j K. 
akwe-sass egyszerre | P. ekw-sás id. 20. || osztj.: E. sos óra; stunde 
(AHLQV. Nord. 0. 136.) < or. ^aci. stunde, uhr. 

212. vog.: K. sovjet tanács; rath (MAKK ev. 15 : 1.) < or. 
COBÍTÍ rath, klugheit. 

213. vog. istarsin aeltester (AHLQV. Wog. W. 7.) | T. starsina 
starsina IV. 403. < or. CTapmÍHa oberhaupt. 

214. vog.: É. siiker csokur-hal (Ethn. 3 : 304.) | osztj.: É. 
sógor id. — ? or. scokur Coregonus lavaretus (Ethn. 4 : 304. 
MUNKÁCSI). 

215. vog.: E. suti palaczk 348. < or. cyjiea flache flasche. 

216. vog. sume beutel, tasche (AHLQV. Wog. W. 55.) | T. 
sumdnet zacskója IV. 403. | osztj.: D. soma: soma-jo^ nyírhójedény, 
a melyben a gabonát és a lisztet tartják (NyK. 26 : 42.) < or. 
cyMa zacskó. 
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217. vog.: É. satiti zúgolódik (bíráskodik) III. 38. | osztj.: D. 

mit HaiajibHHKT. (elöljáró) < or. cy^t törvényszék, cy,a;HTb 
bíráskodni. 

218. vog. suset nachbar (AHLQV. Wog. W. 56.) < or. cocfe '̂i. id. 

219. vog. sutka tag u. nacht; éjjel nappal (AHLQV. Wog. W. 
56.) < or. CVTKH id. 

220. vog. talqin brei, grütze; kása (AHLQV. Wog. W. 57.) 
<: or. TOJIOKHO russisches gericht. 

221. vog. tamga jegy (SZOKOKIN NyK. 16 : 477.) < or. 
Tanra id. 

222. vog.: E. tanti menyasszonyi dijat fizet; brautpreis 
zahlen | KL. tanti 28. id. | osztj. D. tan, Un KajiuMT, (menyasszo
nyi díj) tan-vc id. tan comloyg ju%: a rovásfa, a melyre a meny
asszonydíj mennyiségét róják (NyK. 26 : 34.) < or. ^aHb steuer, 
angabe, tribut. 

223. vog.: KL. tas tál ; schüssel III. 357. | K. toas táeza 
II. 229. < or. Ta3i> tácza. 

224. vog.: T. tata atya 164. | osztj.: D. t'at'g, OTeirb t'ad'a id. 
(C.) (NyK. 26 : 38.) — vö. ^a^a oheim; nagybátya. 

225. vog.: T. ticka rúd; stange 315. < or. Tbmiía staubgefáss 
staubfaden; TbMHHKa stange, zaunstecken. 

226. vog. tektam, tiytam weben (AHLQV. Wog. W. 58.) < or. 
TKaTb id. 

227. vog. tolat meissel; véső (AHLQV. Wog. W. 60.) | osztj.: 
É. tnluta id. (AHLQV. Nord. 0. 148.) < or. ^OJIOTO id. 

228. vog.: E. tolmes tolmács; dolmetscher 329. tohneéli 
(denom. -li igeképzövel) tolmácsol j osztj.: E. tolmas id. (AHLQV. 
Nord. 0. 146.) < or. TOJiMam. id. 

229. vog. ton netzzug, ort, \vo ein netz ausgeworfen wird 
(AHLQV. Wog. W. 62.) < or. TOHL id. 

230. vog.: E. tas keresztfa; querholz; tq,spá tq,siy g,pa kereszt
fás keresztfájú bölcső III. 164. — ? or. Tecb deszka. 



4 3 0 GOMBOCZ ZOLTÁN. 

231. vog. tosilantam schleifen; köszörülni (AHLQV. Wog. W. 
62.) < or. TOTOTL id. 

232. vog.: T. tu%, ta%, ta% így; auf solcher weise 283. —? or. 
TaKT. így; folgendermassen. 

233. vog.: T. ta%sa hasonlóképen, szintén; auf gleicher weise 
286. < or. Taiíate id. 

234. vog.: tuka krummholz (Journ. VIII. 20.) < or. ^yra id. 

235. vog.: E. tumaj vélemény; meinung I. 137. tumáj szán
dék ; vorhaben I. 69. tumaj vari gondolkozik rajta < or. ^yMa ge-
danke, idee, ^yMaTb denken. 

236. vog.: KL. türé/ egyszerre, rögtön; sogleich í. juajist 
egyszerre kiitta 120. < or. B^pyri. egyszerre (MUNKÁCSI). 

237. vog.: T. turma fogháztorony; kerkerthurm 331. | osztj.: 
E. turma gefángniss (AHLQV. Nord. 0. 148.) < or. TiopMa fogház. 

238. vog. turpa, torpa schornstein (AHLQV. Wog. W. 62.) j 
osztj.: E. turpa röhre (AHLQV. Nord. 0. 148.) < or. Typőa id. 

239. vog.: K. uksus eczet; essig < or. yKcycb id. 

240. vog.: É. uUs utcza I. 121. < or. yjiHna id. 

241. vog.: E. ürin-(ékwá) varjú, kráhe [ osztj.: D. urunghi, 
uréy-iki id. (NyK. 26 : 20.) < or. BopOHT, varjú. 

242. vog.: É.üsma hálóvarsa; fischreuse I. 133, 153.) | osztj.: 
É. üsim, vösim id. (AHLQV. Nord. 0. 153.) — ? or. vaéan hálóvarsa 
(Étim. IV. 307.). 

243. vog.: T. ustal asztal, tisch 310. < or. CTOJIT. id. 

244. vog. var pech; szurok (AHLQV. Wog. W. 64.) < or. 
Bapi id. 

245. vog.: KL. vaske teljesen, épenséggel; völlig, ganz 20. | 
P. vaské: vaské tarémné örökké, örökre < or. Bect ganz. 

246. vog.: T. Vanka Ivánka IV. 344. < or. BaHbma (HBam. 
deminutivuma). 

247. vog. vásnű/ ein getreidegewicht (Journ. VIII: 20.) < or. 
BOCbMyxa achtel. 
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248. vog. verd glauben, hit (AHLQV. Wog. W. 65.) < or. 
Btpa id. 

249. vog. vest [plur.] wage; mérleg (AHLQV. Wog. W. 65.) 
< or. BBCH id. 

250. vog.verblúd teve; kameel (AHLQV. Wog. W. 65.) | osztj.: 
D. verbut varsa-féle halászszerszám (NyK. 26 : 59.) < or. Bep-
ÖJHO^L teve. 

251. vog.: É. vina pálinka, brarmtwein 346; IV. 327. < or. 
BHHO id. 

252. vog.: K. vinitl- vádolni; beschuldigen (MÁRK ev. 15 : 3.) 
< or. BHHHTB id. 

253. vog.: K. vinograd weinbeere, virwgradar weinbauer, 
vinogradnik weinberg (MÁTÉ, MÁRK ev.) < or. BHHorpa;p>, Bimorpa-
^api., BHHorpa^HHKB id. 

254. vog.: E. vinovot bűn; sünde IV. 72. < or. BiraoBaTBiH. 

255. vog.: E. vintáy kampós III. 5. (-ay nom. poss. képzővel) 
< or. BHHTB schraube. 

256. vog.: P. valakéi erőszakkal 10. < or. BOJIA wille, freiheit. 

257. vog. votyv zauberer; varázsló (MÁTÉ ev. 2 :1 . ) < or. 
BOJIXBL id. 

2 58. vog. voloé bezirk; kerület (AHLQV. Wog. W. 67.) < or 
BOJIOCTL id . 

259. vog.: É. ur hegy; berg I. 129. uriy erdős; waldig I. 5,. 
vör erdő | KL. ur id. 20. vör id. | K. vor id. | P. var erdő; wald | 
T. vq,r luczfenyő; pechtanne 162. | osztj.: É. vor kieferwald | D. 
vor, uor MaTepnKT> őserdő (NyK. 26 : 59.) < or. őopi. sandige, mit 
birken und űchten bewachsene gegend. 

260. vog.: É. votka pálinka; branntwein IV. 279. < or. 
B0,HKa p á l i n k a . 

261. vog. vuensta/t megesküdni (jegyesekről), trauen (NyK. 
16 : 482.). L. 140. < or. BBimaTb trauen. 
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Pótlás. 
1. vog.: K. jörs ifjabb sógor; jüngerer schwager | T. jurs 

id. 162. 
< tob. tat. jargu id. (BUDAG. II : 372.) osztj.: D. jirt'i schwa

ger; sógor NyK. 28 : 16. (MUNKÁCSI). 

2. vog.: É. kési üveg; glas III. 126. | K. kési id. II. 377. kést 
id. (AHLQV. Wog. W. 15b.) kisi spiegel; tükör (ibid. 16a.) | T. kusu 
üveg; glas 185; IV. 402. 

< kaz. tat. közgö 3epKajio; tükör (VOSK. 84.) | vö. esuv. kos-
kiski id. (ZOL. 37a.) | azerb. giizgü id. (ibid.) | alt. küskü id. (ibid.) ( 
ujg. köskii id. (NyK. 17 : 335.) — Alapszó köztörök kör- kiír- látni, 
nézni; képzésre nézve 1. BÁL. III. 28. Hasonló jelentésváltozást 
mutat : zürj. vifedcan spiegel; tükör (viged- sehen, látni WIED. 
Syrj. W. 411.) | votj. uckon tükör (uck- nézni MŰNK. Votj. Sz. 
88.) || jak. körünár tás ein glas, in dem man sich selbst sieht; spie
gel (BÖHTL. 59a.). — A vogul alakok szabályos megfelelői a tat. 
közgö-nek. A gutturalisra végződő tatár szók a vogulban a ^-tövtiek 
csoportjába mennek át és így az északi és kondai nyelvjárásban 
-V vagy -i-re végződik a nominativusi alakjuk. A tavdaiban a régibb 
tővégi y mássalhangzó után rendszerint M-vá gyengül: pl. vog. E. 
tarka ~ T. taru kaulbarsch | É. kwálr- (nom. kwáli'J «•*•» T. kalú 
kötél. A személyragos alakokban ismét előtűnik a gutturalis kusu: 
kusúm v. kuském ; kusun vagy kuskén stb. (MŰNK. Ug. füz. 11 :258.) 

vö. még votj. sin-kuzgí tükör; spiegel (tkp. szem-tükör; ugyan
ilyen összetétel az idézett csuv. kos-kiski). (MŰNK. Votj. Sz. 459.) | 
magy. tükör. 

3. vog.: P. khwari szitkozódik; fluchen 11. | KL. khivarkhati 
id. (refl. -khat képzővel) 15. haragszik; zürnen 19. khwqrjé/ti id. 20. 

< kaz. tat. karfa- átkozni; fluchen; karrau átok, átkozás; 
fluch, das fluchen; karján- átkozódni; karris átok (BÁL. II. 46.) | 
csag. kargamak maudire, injurier; kargas querelle, dispute; kargis 
malédiction, imprécation, exécration (VÁMB. Cag. Stud. 310.) j jak. 
Mran-, kiranabin fluchen (BÖHTL. 64a.) | alt. karga- npOKJiHHaTB; 
fluchen (Alt. gr. 92.) || mong. /ara-, /arja- id. (SCHMIDT. 140.) 

vö. votj. kargal-, kargan- schwören, fluchen (NyK. 18 : 63.). 

4. vog.: K. küsnás, küesnás, küisnás ablak; fenster küsnds-au 
fensterladen (AHLQV. Wog. W. 18b.) kivösnds id. II. 231. kösnés id. 
III. 126. | P. kusnds id. 243. 

A NyK. 28 : 158. lapján a vog. kösnés-t az alt. közinek OKHO 
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szóval vetettem egybe. Pontosabb utánjárás csak megerősítette a 
feltevés helyességét. 

Az «ablak» északi osztják nevezetei isnuvis, isnuvis (AHLQV. 
1Í. 0 . 77.) isnus (HÜNF.). Isnuvis a szintén ablak jelentésű isni, isni 
(AHLQV. Nord. 0. 77.) ísén (CAST.) alakokkal egybevetve összetétel
nek bizonyul. Első tagja (isni) a zürjénből átkerült szó (vö. ősin 
fenster. WIED. Syrj. W. 218.), a második megvan mint önálló szó 
«lyuk, rés» jelentéssel az ész. osztj.-ban (vis loch visin lyukas, 
löcherig (AHLQV. Nord. 0 . 155.) vis nyílás (NyK. 11 : 160.). Isnuvis 
iehát magyarázó összetétel, tkp. «ablak-nyílás». Átment az ész. 
TOgulba is (isnás ablak I. 1. II. 21.). 

Ugyanilyen összetételnek kell már most a vog. kösnés-t is 
-tekintenünk. Első tagja (*közen) török jövevényszó kör- látni ige 
származéka (vö. csag. közeng (közén?) fenster; eine öfmung; 
fenétre, ouverture (VÁMB. Cag. Stud. 330a.). Ide tartozik a már 
említett alt. közinek fenster, mely átment a kam. szam.-ba (köze-
nák). A második tag (as) etymonja és jelentése szerint is ugyan
azon szó, mint az osztj. vis (vog.: E. ás rés III. 144. as nyílás 
III. 40. | K. as id. II. 124. | T. as id. 140.) *közen-ás-ből a második 
nyilt szótag hangsúlytalan magánhangzójának elveszte után lett 
kösnés v. kusnás, 

5. vog. örs-jiv femerstange; örs-poarug-koali weidenband, 
womit die femerstange an den schlitten befestigt ist (AHLQV. 
Wog. W. 36.). 

< kirg. áris, aris die obere seitenstange am wagenkorbe, 
femerstange | alt. tel. sor. leb. aris id. (EADL. Wört. 278.) 

6. vog.: K. saper: é. jémtsén, poytsén nagyon jól kijárt neked, 
le vagy csunyítva III. 130. 

< kaz. tat. cilbár, cibár KpacHBLifi, CTpoHHbiű (OSTR. 226b.) I 
mis. cibár hübsch, nett, schön (PAAS. 46.) | csuv. cib>r xopomift, 
KpacHBbiü (ZOL. 102.) | csag. ceber agile. habile (se dit des femmes) 
bonne ménagére (VÁMB. Cag. Sprachst. 227.) ceber eine wirtschaft-
liche flinke frau (ibid. 283.) | alt. ceber onpaTHHÖ, őepejKJuiBbifl 
{Altgr. 290. | jak. sabár rein; sauber (BÖHTL. 158b.) || mong. cebar 
rein; sauber, appetitlich, mássig (SCHMIDT 321b.). 

vö. osztj. D. íebara: tu iebara éttidet er sah scharf hin (NyK. 
28 : 22.) | votj. ceber gut, schön; ceberlik güte, schönheit (WIED. 
537.) | md. M. ceb'ár hübsch, nett, schön (PAAS. 46.) | cser. cever 
szép (NyK. III. 149.). 
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