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A vogul m\) ősi hitvilága. 
(Hatodik közlemény.) 

A vogul-osztják pogányság tanítása szerint is egyedül az 
istenek istene, Numi-Tq,rém égi atya mindentudó és mindenható; 
de a bálványszellemek tudása, ereje és képessége azért szintén 
összehasonlíthatatlanul tökéletesebb az emberénél, úgyhogy ez 
méltán kereshet amazoknál, mint hozzája némileg közelebb álló 
lényeknél támogatást számtalan ügyes-bajos dolgában. Azt a mi 
gondolatunkat, hogy isten mindent lát, a vogul istenidéző igék úgy 
szemléltetik, illetőleg fejezik ki, hogy az i s t e n s é g s z e m e 
o l y a n n a g y m i n t az Ob f o l y ó — tehát kiterjed a vogulok 
és osztjákok egész ismert világára — ; az ismétlés párhuzamos szó
lásában pedig: o l y a n n a g y m i n t e g y tó . o-Ob-szemü férfiú 
vagy; mint az Ob, oly nagyságú szemedet ragyogtasd lefelé/» (Ás 
sampa yum qsén ; Ás jani samén jol-vqUálaln ! II : 325.) mondja 
a EEGUL-stól följegyzett egyik középlozvai istenidéző ige, mely 
helynek változata a másikban (II : 335.): «Tó nagyságú szemes 
férfi, tó nagyságú szemed végét ragyogtasd alá ! Éleslátó szemű férfi 
vagy, szemed végét ragyogtasd alá!» (túr janit sampa yum, tür 
janit sam-qulén jol váltáláln! nankilén sampa %um qsén, sam-qulén 
jol-vqU'álaln!). A Konda folyó Jevra mellékvizének vidékén is mond
ják: «Ob szemű nagy Törém atyám, tó szemű nagy Törém apuskám 
(Oqs sámp jani Tórém- jaum, tür-sámp jani Törém (oqtém; I I : 379.). 
A Világügyelő-férfihoz intézik e szavakat: «06 nagyságú szemes 

férfi, tó nagyságú szemes férfi, Ob szélességű, szent szemecskéd, tó 
nagyságú szent szemecskéd hadd ragyogjon ide! (Ás janit sampa 

%um, tür janit sampa yum ! Ás pán/wit jelpin samkén, tür janit 
jelpin samkén tV voss postili ! II : 359—60.). A Lozva forrásánál 
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lakó hét «víz szentjének* is mondják: «Ob nagyságú szemű népr 

Ob nagyságú szent szemed ide hadd ragyogjon! (Ás janit sampa 
ma/um, Ás janit jelpin samén tV voss postilálnüw ! II : 385.), vala
mint a Paszét-bálványnak : «Tó nagyságú aranyos szemű fejedel-
mecském, Ob nagyságú aranyos szemű fej edelmecském . . . . Ob nagy
ságú szent szemecskéddel óh bár pillantanál ide, fejedelem! (tür 
janit sorúi qtérakém, Ás janit sorúi sam qtérakém . . . . Ás janit jel
pin samkéntél, átér, tV voss ánkwatálnün mönt! II : 423.). Hogy a 
bálvány látását a sötétség nem akadályozza, igazolja e déli szólás: 
popi-sam sortén l(: «a bálvány szemétől /elgöngyölt éjtszaka» = «a 
bálvány éber szemétől részeiben összerakott (értsd: átvirrasztott) 
éjtszaka» (III: 200.). Megfelelője ennek PATKANOV irtisi osztják ének-
gyűjtéseiben : töny-sém pétlem át: vbálványszem sötét éjjel)), mely
ben t. i. csak a bálvány szeme lát. 

Azt a felfogást, hogy Isten mennyei lakában meghallgatja a 
hozzája fohászkodók könyörgéseit, bálványszellemeire alkalmazva 
szintén vallja a vogul-osztják pogányság, csakhogy az istenség e 
hatalmához rendkívül nagy s finom hallású fület föltételez, vagy 
legalább ezzel fejezi ki azt a gondolatot, hogy az istenség halló 
képessége túlterjed a természetesség határain. Ép úgy, mint a 
szeme, az i s t e n s é g n e k f ü l e i s o l y n a g y , m i n t az Ob, 
v a g y e g y t ó ; ezért mondja a lozvai istenidéző ige a Világügyelő 
férfit «Ob nagyságú füles férfiúnak, tó nagyságú fii les férfiúnak)) 
(Ás janit pallpá/um, tür janit palpa /urn ; II : 359.), kit a Felsö-
Szoszva vidékén is ekkép szólítanak : « Tó nagyságú szent fülecskéd, 
Ob nagyságú szent fülecskéd ide hadd figyeljen! (tür janit jelpin 
paíkén, Ás janit jelpin pal'kén tV voss svjtnüw! I I : 314.). A Paszét-
bálványt szintén hasonló szavakkal kérlelik, mondván: «Tó nagy
ságú szent fülecskéddel óh bár hallgatnál ide, király!» (tür janit 
jelpin paikéntél yqn, tV voss yontémlalnun mönt! I I : 423.). Nyilván 
ezen — a szem jelzésének külömben egész szabályosan megfelelő — 
kép igen felötlő szertelensége okozta ama változat létrejöttét, mely
ben az istenség füle nem a tóhoz, hanem a t a v i t ü n d ó r r ó z s a 
(v. v í z i t ök ) n a g y k e r e k l e v e l é h e z (tür-löpant) van ha
sonlítva, s pl. a felsőlozvai «Víz -szentjéhez*) így imádkoznak: 
<(Tavi tündérrózsa-levél füles nép, tavi tündérrózsa-levél f nagyságú] 
érzékeny füled ide hadd hallgatózzék!)) (tür-löpantpal'pá máyum 
.. . tür-löpant sa'ilém pal'én ti' voss%q,ntémlálnüw! I I : 385.). Emel-
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lett rendesen kiemeli az istenidéző ige az istenség fülének rend
kívüli é r z é k e n y s é g é t , m e l y o l y a n , m i n t a f e k e t e 
k a c s á é (sanki), v a g y a c s á s z á r m a d á r é (qulay), így a 
középlozvai imádságban : «Tavi tündérrózsa-levél nagyságú füles 
férfi (tür-lapant janit pal'pá yum), tavi tündérrózsa-levél nagyságú 
füled végét konyítsd alá (tkp. helyezd le); jóhallású fekete kacsáé
hoz hasonlóan jóhallásií füles férfi jóhallású fekete kacsáéhoz ha
sonlóan jóhallású füledet konyítsd alá!» (sujin sanki sujin palpá 
yum, sujin sanki sujin palén jol ünttáln! II : 335.). Ez imádság 
változatában a megfelelő hely következő: «Tavi tündérrózsa-levél 
fülű férfi, obi tündérrózsa-levél fülű férfi, félénk fekete kacsa fülű 
férfi a félénk fekete kacsáéhoz hasonlóan jó hallású füledet ko
nyítsd (csapd) lefelé!» (tür-lápánt palpá /urn, Ás-lqpánt palpá yum, 
/uri sanki palpá yum, yuri sanki sujin palén jol-vqytáln ! I I : 325.). 
A Világügy elő- férfihoz intézett szavak: «Félénk császármadáréhoz 
hasonlóan érzékeny füled, tó nagyságú szent füled hadd hallgasson 
ide!» (yuri qulay sa'ilém palén, tür janit jelpin palén ti voss sujtif 
I I : 359.); «császármadár porczogós [füléhez hasonló] két füles, 
neves Aranyos óh bár ide hallgatnod!)) (sisir-moryo norán kit pal 
namin Sorúi, tV voss /öntémlénün mönt! II : 349.); «J"élénk kacsáé
hoz hasonlóan érzékeny fül, hallgasd meg /» (yuri sanki sa'ilém pal, 
yöntamláln! II : 323.), mely utóbbi szólás a «Víz-szentjének» 
felsőlozvai idéző igéjében is előfordul (II : 382.). 

Az isteni mindenhatóság eszméjének megfelelő fejletlen gon
dolat, melylyel a vogul néphit a bálványszellemek természetfölötti 
erejét magyarázza : «a b á l v á n y n a k h é t f o g á s a , i s t e n n e k 
h é t f o g á s a * (pupV sát pis, tárém sát pis), vagy más kifejezés
sel: «a b á l v á n y n a k h é t ü g y e s s é g e » (pupV sát ápér). 
Erre hivatkozik az imádság, midőn a Világügyelő-férfiúhoz a kö
vetkező szavakat intézi: «Az erdő szerencséje elmúlt, a víz szeren
cséje elmúlt: Numi-Tqrém atyád elé bálványi hét fogásoddal, isteni 
hét fogásoddal állj te oda (N. T. jajén pupV sát piséntél, tqrém sát 
piséntél), könyörögj érettünk» (II : 370—1.). Ugyancsak e ((bál
ványi hét fogásával)) viheti végbe pl. a Világügyelő férfi azt a cso
dát, hogy midőn menyasszonyáért Kul-qtér ipjának házába lép s 
ott semminemű lakodalmi készséget nem talál, «a maga lakó vá
rosából rántja oda egyik szögleténél fogva hét ajtótámasztóval zárt 
hambárját s fiúnak, leánynak enni való lakodalmi étel jön» ( I I : 

16* 
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292—3.)-A «lenn lévő lábas istenkék lábbeli hét ügyességét*, veszi 
észre a mennyei atya égi hajlékában nevelt zsenge korú Kul'-qtér 
s mivel azt tapasztalja, hogy amaz istenkék ügyességük folytán az 
emberektől «jeles pénzt, jó áldozatételt szereznek* (jolén q,lné 
latién pupi' la'ilén-ke sat ápér totawé: namén qln, jqmés puri tan 
vlyét), neki is vágya támad arra, hogy Numi-Tárém atyja a földre 
bocsássa, a hol «jeles pénzt, jó ételáldozatot*) ő is szerezhetne (II: 
289.). Mert megjegyzendő, hogy a «bálványi hét fogás» egyszers
mind a kuV-oknak, az alvilág szellemeinek is osztályrésze (kut sát 
pis II : 289.); minélfogva rendes kapcsolat e fogalom kifejezésére: 
pupiy' sát, kut sát pis. Ezt emlegeti a Kaltés-leány nászregéje 
(II : 295, 296.), melyben a hőslő ifjú ezen csodaerőnél fogva képes 
szárcsontjából egy darabot levágni, abból nyilat faragni, útjában 
egymás után elválni lábaitól, testtörzsökétől, úgy hogy csak feje 
gurul tovább s ez is egy kovács-műhelyben izzó vasüllőre kerül, 
ott kalapácscsal ütik, majd lepattan, visszafelé gurul; eléri törzsö
két, hozzá kapcsolódik; eléri lábát, hozzá kapcsolódik; visszanyeri 
eredeti épségét. 

A bálványhatalom természetesen nem egyenlő mértékben 
osztályrésze minden istenségnek; van «hatalmas isten, erős isten)) 
(nanrá tarém, várin tqrém; 11:4.), vagy más jelzéssel: «nagy isten, 
nagy bálvány)) (jani tarém, jani' pupi'; I I I : 189, 192.) s van 
gyönge, azaz ((apró isten, apró bálvány)) fiai tarém, lai pupV; I I I : 
227; IV : 94, 95.), illetőleg: úombleveles ág közét járó kis isten, 
tüleveles ág közét járó kis isten)) (tqw-yál jálmin mán tarém, tál-yal 
jálmin mán pupi'; II : 416.), vagy — mint a medvét nevezik — 
uvessző közét futkosó kis isten» (nir-yal yajtné mari tqrém; I I I : 
218.). Szinte megvető ez a kifejezés: ajémkitém la'ilin náj, ajém-
kitém taulin tqrém «apró-cseprő lábas istennőcske, apró-cseprő 
szárnyas isten», kik a Leplá-torkolati öregtől «nagyon félnek» 
(saka pilawé ; II : 136.). Nagyobb hatalmának érzetében mondja a 
lopmuszi isten : ((Magam fölött ha lábas isten jelentkezik, ha szár
nyas bálvány jelentkezik : mint a tó vizét úgy iszom^ meg (num-pálén 
la'ilin tarém, tqulin pupV-ke ne'ili : tur-vit aje'im ; I I : 278.) s mint 
egykori versengésében győztes félt nevezik ((hét bálvány, hat isten 
között győztes férfiúnak)) (sat pupi yalté, sát tarém yalté vorin yum; 
u. o.). Ugyanily czíme van a pelimi istenségnek : ((Mindenfelé levő 
hét istent szétosztott Aranyos, mindenf 'elé levő hét bálványt szétosztott 
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királya (yotal! qlné sat tq,rém urtém Sqrni, yotálqlné sat pupV urtém 
yan; II : 403.), valamint a Tuchtá-torkolati női bálvány is nhét 
bálványt, hét istent szétosztó istennő)) (süt pupV, sat tárém ürtpéy 
naj; IV : 234.). A Jütim-sqs-heli isten hatalmát ekkép adja tudtul 
híveinek: «Fiúcskák, ha én hozzám könyörögtök, egy oldali szár
nyamat ha meglebbentem: a föld egész nagyságában megfordul; 
más oldali szárnyamat ha meglebbentem: a víz egész nagyságában 
megfordul„• hét bojtos szent ostorom midőn meglegyintem : az ülő 
szent föld egész nagyságában megmozdúh (II : 430.). Hatalmánál 
fogva neveznek több istenséget ^királynak* (yqn), így a lopmuszit 
(II : 276.), a pelimit (II : 403.) s a Világügyelő férfit (II : 353."). 

Mindenesetre nem terjed a bálványszellem hatalma annyira, 
hogy úgy mint a bibliai istennek valamit csak akarnia vagy ki
mondania kelljen ahhoz, hogy az mindjárt meg is legyen. A po 
g á n y i s t e n e k az ő «hé t f o g á s u k k a l ) ) u g y a n c s a k 
f á r a d o z n a k , m í g c z é l j u k a t e l é r h e t i k . «Oldalas világ 
hét oldala szerűit forgolódunk, módos világ hét módja szerint forgo
lódunk)) (úrin tq,rém sat ur janyeu, artiü tarém sat art janyeu), 
azaz «minden oldalát megforgatjuk az ügynek s minden módját 
megkíséreljük)), mondják magukról a Pásét menkw-ek czélzással a 
sámántól követelt feladat rendkívüli nehézségére. Szintígy emlege
tik a Világügyelő férfira vonatkozólag a hozzá intézett imádság
ban : «Egykor, midőn Ínségünkben hozzád fordultunk, Aranyos 
király, midőn egykor téged idéztünk, te mint hét oldalú oldalas fa 
forogsz vala (hogy kérésünket teljesítsed; sat urp' úrin jiw, nan 
jcinye'in; II : 353.) s ennek megfelelőleg egyik czíme is ez istenség
nek : «Hét oldala oldalas király)) (sat urpá úrin yq,n; I I : 356.). — 
Van eset rá, hogy képtelennek is jelentik ki magukat a megoldandó 
feladatra, mint a Paszét-bálvány következő szavaival: «Bárha 
a mindenfelé levő szárnyas sok istent, a mindenfelé levő lábas sok 
bálványt [segélykérés czéljából] a lombleveles fa hét közében mind 
megmozgatom, a tűleveles fa hét közében mind keresgélem: a 
lombleveles fa hét közéből, a tűleveles fa hét közéből semmiféle 
módos fának módját ki nem eszelhetem, semmiféle oldalas fának 
oldalát nem győzöm ( = semmi módját nem találom, semmi szerét 
nem tehetem), semmiféle tanácsos állat tanácsát nem találom (né 
mat ártin jiw ártá at artéleim, ne-mat úrin jiw ura at vermateim, 
né-maí lanyin uj lán%a át yante'im; II : 418.). E- szavakhoz azt 
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jegyzi meg a közlő, hogy az idézett bálványszellem fölé még sok 
más hatalmasabb pupV van helyezve; a sámán ezekhez küldi, 
hogy eszközölje ki segedelmüket. Erre az idézett bálványszellem 
nem szívesen vállalkozik; «mert fél, hátba amazok megharagusz-
nak reá; azután meg a járása is sok, egyik pupi' a másikhoz kül
dözgeti*. 

De bár látja az ember, hogy isteneinek is korlátolt a hatalma, 
ne vegye a «bálványi hét fogást» csekélybe s ne képzelje, hogy 
ehhez ember is eljuthat. «Egykor»> — így mondja a Kaltés-leány 
regéje — «ha az ember korabeli világ fog támadni, az embernek fia 
bálványi hét, ördögi hét fogásomat keresve ne erőlködjék /» (%anal, 
ülém-yqlés jisin tarém üntti-pél elém'^q,lés-piyén pupi sát, kut sát 
pisém ul voss nawlawé !) ; mert úgy jár, mint e regében a Város
fejedelem-öreg fia, ki látván, hogy mikép boldogult az isteni hőslő 
(ki valószínűleg nem más, mint a Világügyelő férfiú) a nőszerzés-
ben, maga is úgy akart nőt szerezni s bárha amaz lebeszélni igye
kezett őt vállalkozásától, unszolásával addig nem hagyott fel, míg 
az isteni férfit kísérőül nem nyerte. Ennek segedelmével czélját el 
is érte, de harmadnapra házával együtt tűz emésztette el: « További 
élet fényes napjait megélni ö nem akarta* (elale alné posin %q,tálné 
öXunkwé taw at tanjés) — mondja okulásul a rege (II : 310.). 

A mindenek égi atyjától nyert h a t a l m u k a t a b á l v á n y -
i s t e n s é g e k h í v e i k j a v á r a é r t é k e s í t i k , tehát nem afféle, 
mindenkép rosszakaratú, csak önzéstől vezérelt démonok, a minők
nek őket az elfogultság s fölületes vizsgálat festi. Az i s t e n s é g 
e l m é j e s z e n t s é g e s , a r a n y o s ; g o n d j a m i n d e n k i r e 
t e r j e d ő : o l y a n n a g y m i n t az Ob, m i n t e g y tó . ((Nyo
morúságos sok kedveskéd, szomorúságos sok magzatkád» — mond
ják a Paszet-bálványnak — «ím hozzád könyörgünk: aranyos 
elmécskéd, királyi elmécskéd bár előre buzogna (= 'bá r megsajnálnál 
bennünket; sorni-nq,mtikén, %qn-nq,mtikén elál voss %uTilalnü; II : 
425.). A Lozvafő «Víz-szentjei» az imádság szerint: «Ob nagyságú, 
tó nagyságú szentséges elméjű nép* (Ás janit, tür janit jelpin nqmtpa 
má/um), melyet arra kérnek, hogy «0b-víz, tó-víz [módjára föl-
buzgó] szentséges elméjét a futó víz fölé. az omló víz fölé, ide 
buzogtassa» (Ás-vit, tür-vit jelpiií namtén tV',voss yutiténülén ! I I : 
386.). A Jütim-sas-beli istenkének elméje : nMint az Ob, mint a tó, 
[olyféle] aranyos, szentséges elme» (Ás sqrni, tür sarni jelpin nqmt; 
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I I : 430.). Az utóbbi két jelzővel szemlélteti az imádság a Világ-
ügyelő férfi elméjét is (II: 351, 360.), melyeken kívül még a követ
kezőkkel találkozunk: «Fölbuzgó Ob-vízhez, fölbuzgó tó-vízhez 
[hasonlóan buzgó] véráldozatos, ételáldozatos elmen (yuUléné Ás-vit 
jirin namt, yul'iléné tür-vit purin namt; II : 362.), na hét földet 
körülforgó szentséges elme, fényességes elmen (sát ma jqnyné jelpin 
nq,mt, pasán nq,mt; 11:358, 352.), «tarka tomporú szent állatos (t. i. 
azt kívánó) elmen (pes yansán jelpin uj nq,mt; I I : 314.). Ezekben a 
namt szó a «kedv, tetszés, jó indulat*) kifejezése (v. ö. namtémné 
pats «kedvem kerekedett, megtetszett))), a yullli pedig a «forrásvíz 
buzgásához» való hasonlítás, a mint világosabban kitetszik az 
utóbbi idézetnek következő folytatásából: namtén yuXlléné tür-vit, 
yuliléné Ás-vit, ti' voss %ul!ili/ «mint fölbuzgó tó víz, mint fölbuzgó 
Ob-víz, buzogjon ide elméd» (azaz: «igyekezzék föltünni»); a köz
beszédben: nqrntém yulilés = ((megsajnáltam, jó indulatom támadt 
iránta». 

A bálványszellem itt leírt tulajdonságaiból következik az a 
Ta i v a t á s a, hogy természetfölötti erejével és képességeivel elő
segítse az ember boldogulását. Mint a gyermek atyjához, az alatt
való urához, úgy folyamodik a hivő a bálványokban ábrázolt isten
ségekhez tanácsért s támogatásért külömböző szükségében s bajai
ban. Ezek mindenesetre közelebb állanak hozzá, mint a magasban 
lakó mindenható égi atya; hiszen egykor — ha a mai köztudatban 
elhomályosult is emlékezete — e bálványistenségek valóságos 
atyáik s uraik voltak, s az ember mindenkor első sorban saját 
embertársai közt kereste s keresi segedelme eszközeit. Kisebb 
ügyekben, anyagi javak elérésében rendesen elég magának a bál-
ványszellemnek jóindulata; ha az ember ezt elérte, kívánságai 
teljesednek. íme egy világosan szemléltető példa népköltési gyűj
téseimből (IV : 247—250.): «Kanysing gazda, ha éjjeli ladikos, 
nappali ladikos vadászatának szerencsés útjára indul, hét jávorral 
teli ladikkal téreget vissza. Egyszer [azonban azt veszi észre, hogy] 
éjjeli ladikos, reggeli ladikos vadászatának szerencsés útja meg 
van bűvölve (el van fogva: püwilimé). Kanysing-gazda most igaz 
szemű szemes bűbájost keresgél. Földje hosszú földet, vize hosszú 
vizet bejárva a híres Pelim-torkolati bűbájoshoz érkezik, ki az 
igaz varázslat jó czólját ekkép varázsolja: ,Neked, Kanysing-gazda, 
ladikos vadászatod szerencsés útja hogy kitől van megbűvölve? 
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Hát, a melyet atyád hajlongva imádott, az az ételáldozatot 
fogyasztó rettenetes ételáldozatos bálványod (püri yaltém pürin 
pupV kapajén), ő bűvölte meg. Ezután ím vékony posztó sok gön
gyölegjét göngyölgesd te, vékony selyem sok tekercsét tekergesd te 
[a bálvány részére]; ennek utána ételáldozatos üsttel, esészével 
rendezz te ételáldozatot s aztán éjjeli ladikos, nappali ladikos 
vadászatod szerencsés útját járd csak te, figyeld meg csak !'» Gaz
dánk megfogadja a bűbájos szavát, régi szerencséje visszatér s erre 
ő ((ételáldozatot, véráldozatot fogyasztó rettenetes bálványát)) ép 
úgy mint egykor apja gyakorolta «hajlongásaival buzgón imádja». 
Halászati és vadászati szerencsét voltakép minden bálványszellem 
adhat,. mégis egyesek kiválóan híresek e részbeli befolyásuknál 
fogva. Bőven ír már NOVICZKIJ arról, hogy a középobi osztjákok az 
«Obi öreget)- (Ás-ansuy) tartják a halak fő adományozójának; 
mivelhogy «a hal mind az övé; a vízi állatokat igazgatása alatt 
tartja s annyit bocsát belőlük mindenkinek birtokába, a mennyit 
akar». A fehérhegyi lúdbálványt ugyané szerző szerint főkép azért 
tisztelték, mivel ((leghamarabb ad sok áldást s különösen vizi 
madarak zsákmányában juttat nagy bőséget» (l. fent). GONDATTI 
értesülése szerint (20. 1.) Aut-já qtér is arról nevezetes, hogy 
ő uralkodik a tenger halain s ezekből az égi atya akaratának meg-
felelőleg ő juttatja mindenkinek birtokába azt a mennyiséget, mely 
számára rendelve van. 

Máskép áll a dolog, midőn nagyobb jelentőségű ügyekről^ 
különösen az egészség s élet kérdéséről van szó. Az égi atya, Numi-
Tq,rém az élet ura s a bálványszellemnek bármily nagy ereje sem 
képes a megállapított sorson változtatni hacsak nem Numi-Tarém 
akaratával s áldásával. Ez esetekben a bálványszellemek hivatása, 
hogy k ö z b e n j á r ó i , ü g y v é d ő i l e g y e n e k az e m b e r n e k , 
az é r d e m e k h í j á n k ö z v e t e t l e n ü l n e h e z e n m e g 
n y e r h e t ő f ő i s t e n e l ő t t ; szerepük tehát ugyanaz, mint más 
vallásokban a ((bűnösért könyörgő szenteké)). Midőn a lozvafői vogu-
lok az «Aranyos fejedelemhez*) imádkoznak, arra kérik, hogy 
«Numi-Tqrém atyád elé bálványi hét fogásoddal, isteni hét fogásod
dal állj te oda ; N. T. atyádnak [imitt] megrakott üstben három 
véráldozat ; te könyörögj érettünk/» (N. T. jajén pupV sát piséntél, 
tq,rém sát piséntél nan l'ülsaln, N. T. jáyénné petém püt yürém jir; 
nan pojksén! I I : 371.). Szintígy könyörögnek a Paszet-bálványhoz: 
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«Leánynyal, fiúval teljes teli házunk végét a kór ruhaszárnya na
gyon támadja, a betegség ruhaujja nagyon pusztítja; vajha [ama] 
hét istent szétosztó királyhoz, hat fekete sas röptényi magasságban 
lakó aranyos atyácskádhoz (t. i. N. T.-hoz) könyörögnél te érettünk; 
kinek a kelő nap teszi aranyos szemét, a nyugvó nap sugaraival 
[tündöklő] királyhoz siránkoznál te érettünk! (II : 424.). Midőn 
Ajász-isten hívei egészségükért imádkoznak s e végből az istenség 
áldozatokat rendel, megmondja, hogy «a gőzölgő edény gőzét, a 
füstölgő edény füstjét» ő veszi; de ezenkívül szükséges, hogy az 
áldozati állatok bőrét «az újonnan nőtt kis fa ágára felakasszák)), 
hogy ezt «Numi-Sorúi atya jó szemmel, kegyes szemmel nézzen (N. S. 
ásdn portin sam, pamin sam sunsi; II : 17.). A Világügyelő férfi, 
idéző igéjében is azt emlegetik, hogy az «Ínséget szenvedő sok 
leány, sok fiú elsírta, elkönyörögte ínséges siralma, Ínséges könyör
gése a hét fekete sas magasságbeli atya lakó eleven színekkel ékesített 
ház hét ajtajához mint menő felhő kis fuvallata hatoljon föl oda, a 
hét hímszarvast, hét lovat összekötő áldozatos kötéllel (t. i. az áldo
zati állatokkal) együtt hatoljon föl oda.')) (II: 319.). Hogy miképpen 
képzelik a bálványistenség ezen közbenjárását az atyaistennél, 
drámai módon adja elő a Világügyelő férfiúnak múnkeszi idéző 
himnusa; íme az egyes jelenetek (II : 354—8.): 

I. Könyörgés, hogy a Világügyelő férfi menjen föl Numi-Sorni 
atyához: «Sörényes állat szent alakjával vagy te, király, igézve. 
Mindenfelé levő nyílfegyveres, íjfegyveres sok magzatod könyörög 
hozzád, király: tarka csípőjű szent állatod hátán az arany fényes
ségű szent kantárszárat a magasból óh bár ide irányoznád! Ki 
[egykor] hét istent osztott szét: király atyádhoz, hét fekete sas 
[röptényi] magasságban lakó Fenséges-Aranyos atyádhoz óh bár 
emelkednél föl! A Fenséges-Aranyos atyád birtokát tevő arany
vízzel folyó, aranykilincses szent ház belsejébe bár oda belépnél; 
az ajtós ház ajtajába, óh király, bár oda állnál». 

II. Numi-Sorni atyának a Világügyelő férfiúhoz intézett kér
dése : «Fiúcska, micsoda Ínséges világ Ínsége ért téged, micsoda 
szűkös világ szüksége ért téged ?» 

III. A Világügyelő válasza: «Aranyos felséges atyám! Egykor 
igézettel előhozott abroncskarika módjára forgó hét vidékedet, hat 
vidékedet a kór kínja, a betegség kínja ragadta meg. ínséges subát, 
ínséges botost Öltött sok magzatod kóros hús kórjától, beteg csont 
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betegségétől érintve, fekete subájú alvilági járványvósz ragadja 
el őket». 

IV. Numi-Sorni viszonválasza : «Hét oldalú oldalas (azaz: 
minden oldalát a dolognak megkísérlő) király, fiúcska! Tarka 
csipőjti szent állatod hátán menj alá, kedves! A mint később az 
alsó égre (azaz : a földre) érkezel, ha kór támadt: a kór kínját osz
lasd el; ha betegség támadt: a betegség kínját oszlasd el! ínséges 
subát öltött sok magzatom leánynak, fiúnak járni való egyenletes 
föld drága szélét hadd járják tovább !» 

V. A könyörgő fogadalmat tesz a Vilagügyelö férfiúnak azon 
esetre, ha közbenjárása sikeres lesz: «Az abroncskarika módjára 
forgó kerek hét világ, hat világ vidékén ezután hét véráldozattal, 
hét ételáldozattal állok előtted; hét vizes üstöt forralok, újonnan 
növekedett kis fa tövéhez, a vizét ím oda öntik . . . hét földet 
körülforgó szentséges elméd óh bár irányoznád javamra (óh bár 
megsajnálnál). 

Mint ez idézetből is látjuk, nagy a bizalom a bálványistensé-
gek közbenjárásának síkere iránt; kedves fiainak kérését kegyesen 
fogadja az égi atya s a tőlük pártolt, kórtól gyötrött embert «szá
nalmába veszi)) (Numi-Téirém asánélné sál'i' ta% vissentawét • I I : 
408.). Természetes, hogy a Világügyelő férfi, kit a vogul-osztják 
mythologia Numi-Tcírém legkisebb s legkedvesebb fiának tart, egy
szersmind legbefolyásosabb nála s mint ilyen a leghíresebb gyó
gyító isten. Róla mondja az idéző ige: «Arany-Kworész atyádtól, 
Arany-Fény atyádtól, hogy leányod lelkét, fiad lelkét megőrizd, arra 
vagy igézetével rendelve (Sorni-Kworés áéénné, Sorni-Pos jáyénné 
üyin lili, píyén lili ürunkwé sátwásén • 11:364.) s másutt: ("Bár
merre levő véráldozatos mellű hét magzatkád istent megindító hét 
beszéddel indít meg téged [szánalomraj: egy megrakott üst [fel
főttének] ideje [elég, hogy] egy lelket megmentettél (fölemeltél) 
legyen; egy teli mert tányér [elfogyasztásának] ideje elég, hogy egy 
életet megmentettél legyen» (petém püt-sis lili almélasén ; yüném 
aná-sis nqt almélasén ; II : 369.). Az irtisi osztják hősének szerint 
Ar-mig yoj («Sok-föld férfi» = Világügyelő) ruhája: «élettoldó 
ruha)) (tlt őttetaj tét = vog. lili qltné ta'ilj; ő gyógyított már fiatal 
legény korában, midőn Tari-peé-nimal'á-sqiv néven járta a világot 
s Páraparséy félszemű, béna es sánta szolgáit lehelletével ép-
szemüekké, ópkezűekké s éplábúakká tette (1: 9—10.). De a b e t e-
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g e k g y ó g y í t á s a nem pusztán az ő képessége és szabadalma, 
hanem á l t a l á b a n h i v a t á s a a n a g y o b b t i s z t e l e t ű , 
b á l v á n y o k n a k . A Jütim-sqs istenséget «embert megmentő (föl
emelő) férfiénak (élém-yalés nqn%-álmém %um ; I I : 428.) czímezik, 
mivel segedelme oly sikeres, hogy a mint «folyami lúd módjára 
pipegő szajacskáját kinyitja, egy éj múltával, egy nap múltával erős 
csont, erős hús kerekedik ki a földből, kerekedik ki a vízből)) (II: 429.). 
Gyógyulásért folyamodnak a lozvafői «Víz-szentjéhez» is. A lop-
múszi istenke gyermekvédő bédvány, a mint következő szavaiból 
kitűnik: «Most növekedett falubeli, városbeli sok gyermekem a kór 
ruhája, a betegség ruhája szélétől őrzöm őket (is janiméin paul saw, 
iis saw naurémaném térén-kSmplinél, %ul!-kémplinél üriáném) . . . a 
melyik lányom, a melyik fiam kóros hús kórja érinti, beteg csont 
betegsége érinti: a hegyes karddal, az éles karddal járom körül)) 
(t. i. így gyógyítom; II : 277—8.). A szigvatorkolati istenke nő-
szerző útjában egy öreg ember házába tért, ki betegen feküdt s 
áldozati fogadalom kapcsán könyörgéssel fordult isteni vendégéhez 
gyógyulásért: «Te ón előttem minek is könyörgesz ?!» — szól az 
istenke — «ezen fekvő oldaladról másik oldaladra fordulj, aztán 
állj föl, köpj véres köpést, azzal ím meggyógyulsz)) (II: 359.). B «ren
delés» ugyan mód nélkül egyszerű, majdnem olyan, mint némely 
falusi kuruzslónké, de az istenségnek nem kell sok gyógyszer. 

A buzgó tevékenység, melyet az előadottak szerint a bálvány-
szellemek az ember boldogulása s kedvező életsorsa érdekében 
kifejtenek, méltóvá teszi őket az ember h ó d o l ó t i s z t e l e t é r e 
s i m á d á s á r a . Megvan ennek lélektani alapja már a bálványok 
eredetében, hiszen ezek az elhunyt atyák emlékjelei, tehát irántuk 
a kegyelet ugyanazon erkölcsi érzés kifolyása, melyet a mi vallási 
tanításunk ez igében hirdet: ((Tiszteld atyádat s anyádat, hogy 
hosszú életű légy a földön !» A bálványtisztelet fejlődésének ezen 
kiinduló pontja magyarázza meg azt is, hogy az ember érintkezési 
módja istenségeivel nem rideg, hanem bizalmas; majdnem olyan, 
mint a gyermekeké valamely idősebb családtaggal szemben. Az 
ember bálványszellemeivel, mint már fentebb érintettük, tárgyal, 
tanácskozik, alkudozik esetleg illetlenül is, úgy mint ez minden 
háztájt előfordul. Az áldozatok alkalmával az ember isteneivel ven
dégeskedik ; a hívők lakomájukhoz meghívják őket, etetik, itatják, 
távozásakor elkísérik, úgy mint valamely szeretett, becsült vendé-
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get. Az istenség ilyenkor együtt vígad kedveltjeivel; ezért panaszol
ják az ínségesek, hogy «hét szarvas állat áldozatos tereden vígadó 
szárnyas hátü hátas istent [most] nem látunk» (ántin sdt uj jirin 
kan num-pdlén ü Hl éne tqwlin sispá sisin tqrém at vayüw; I I : 
312.). Az ajándékadás részben hála, részben tisztelet kifejezése; 
nem — mint rendesen hiszik — ár, melynek fejében az ember 
okvetetlenül valamely megfelelő ellenszolgálatot vár. Kedvező 
anyagi viszonyok, sikeres vadászat, vagy halászat ép úgy indítják 
az embert tiszteletének ily módú kifejezésére, mint az ínség, a 
mely utóbbi esetben is nem a kért dolgok ellenértéke az áldozat, 
hanem mintegy kedveskedés avval a természetes emberi felfogással, 
hogy ennek kapcsán az istenség inkább buzdul kegyelemre. Nem 
külömb ez az eljárás, mint midőn a mi társadalmunk embere szo
rultságában ennek, vagy annak a szentnek fogadalmat tesz; papnak, 
barátnak pénzt küld, vagy a szegényeknek áldoz. Áll tehát a bálvány-
tiszteletnél is a mondás: Megérteni annyi, mint félig megbocsátani. 

Valamint eltérők a külömböző bálványszellemek hatalmához 
fűzött képzetek, nem egységes az eljárás az irántuk tanúsított tisz
telet nyilvánításának módjaiban és terjedelmében sem. A házi hal
ványnál nagyobb tiszteletben részesül a falu, vagy nemzetség bál
ványa s a hódolat még bővebb kifejezéseivel halmozza el a vallási 
élet azon istenségeket, melyeket a néphit egész folyóvidékek urai 
gyanánt fog föl. Legmagasabb fokon áll a bálványokban ábrázolt 
földi istenségek hierarchiájában a Világügyelő férfi, kinek hatás
köre — mint ezt alább bővebben kifejtjük — az egész világra ki
terjed, minélfogva vogulok, osztjákok és szamojédek, bármely föl
dön lakjanak, egyképpen járulnak hozzá könyörgéseikkel. A na
gyobb tiszteletű bálványok egyszersmind régibbek; ezeknek szer
tartásaikat hosszú évszázadok hagyományos gyakorlata szentesíti. 
A bálvány tiszteletére való mükifejezés : «a bálvány felé néz», így 
egyik szigvai közlőm szerint «az Ural túl felén lakó szamojédok a 
lopmúszi istenke felé néznek» (nqr ta-palt cflné jarnét Lqpin-üs 
q,jkd nwnpel sunse'it). Altalános követelménye a bálvány tisztele
tének, hogy az ember soha meg ne feledkezzék az istenség iránt 
tartozó kötelességeiről, különösen az a l k a l m i á l d o z a t o k r ó l 
s a s z e n t s é g é t m e g i l l e t ő s z e r t a r t á s o k r ó l . Az előb
bieket a részletek bősége miatt külön fejezetben kell tárgyalnunk 
(1. alább), az utóbbiakkal a következőkben foglalkozunk. 
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Mindenekelőtt ismerkedjünk meg a s z e n t s é g fogalmával. 
Ennek jelzése a vogulban : jelpin és pasin (v. pasán), melyeket a 
költői nyelv párhuzamos szólásokban egyenlő jelentéssel alkalmaz, 
így: süt majanyné jelpin nqmt, %qt ma jqnyni pasán nqmt («hét 
földet, hat földet körüljáró szentséges elméje» a Világügyelő férfiú
nak; II : 358.); vojliönli jelpin nqmt, vojlé-önlé pasin nqmt (a 
«nagyságos állatocska», azaz medve «szent elméje» ; I I I : 133.); 
völ'á sáti'' ünléné jelpin máyum, rösá yqtV ünléné pasin má/um 
(((folyófordulókat hét felé, fövénypartokat hat felé lakó szentséges 
nép» : a lozvafői vízi istenek; II : 385.); atin uj jelpin ywri, átin 
uj pasin %uri («hajas állat szentséges alak» : a Világügyelő férfi 
lova; I I : 354.); jelpin nqr, pasin nqr («szentséges hegy»: az Ural; 
I : 143.) | [egymás mellett:] sorúi pasán jelpin sermát (a Világ
ügyelő férfi szentséges zabolája; II : 354.); pasin vitép jelpin tár 
(a jugrai isten szent tava; II : 135.); lai pasán, piti pasán jelpin 
tál («alvilági. fekete szentséges tél»; II : 352.). Megfelelő szavak 
az osztjákban: jemin és pesen, pl. a «szent hely» neve : jemin pesen 
taga (PATKANOV I : 105.), vagy: jemin pisin mig (u. o. II : 124.). 
A jelpin (TV. ilpin, KLV. jelpin «szent» szónak alapértelme kitet
szik ezen közös tövű képzésből: jelű ((föléled, fölgyógyul, éppé 
lesz» (nuk-jelts «fölgyógyult», jeltipti «gyógyító), mi szerint jelpin 
tkp. «épséges, teljes, hibátlan», tehát oly kifejezés, mint a német 
heilig e mellett: heil («gesund, unversehrt»), vagy a zűrjén vic-ko 
«heiliges haus, tempeb) előrésze a vitf: gon-vi$ «gesundheit, un-
versehrtheit», viga «gesund» szó mellett. A jelpin «ép, teljes» ere
deti értelméből magyarázhatók következő alkalmazásai: jelpin mo-
U% minin ! «igen gyorsan menj !» (tkp. «éppen gyorsan»), jelpin 
am ülmim jiwwe «nagyon álmos vagyok», jelpin atin «nagyon 
édes» ; ul-jhv jelpin áiim «tűzifa éppenséggel nincs» ; jelpin ámp-
pV! «igazi, valóságos kutyafi!» (káromkodás). — A pasin értelme 
tkp. «fényességes», pl. a kondai énekben pasin töri ni (((fényességes 
ég») a sémii mé («fekete föld») ellentéte (I : 170.); a fentebb idé
zett pasin vitip jelpin tür szólásban is a pasin a mellett hogy a 
jelpin szinonimája, így fordítható: ((fényességes (vizű szent tó)», 
szintígy a sorúi pasán jelpin ser?nát-hen a két első szó «arany 
fényességű»-nek («a. f. szent zabola»). Az osztják jemin «szent» a 
jeni «jó» szó származéka. — A mi magát a «szent», vagy ((szent
séges* fogalmat illeti, a vogul-osztják pogányság ilyennek vesz min-
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dent, a mi valamely istenségnek birtokához tartozik, így: székhelye: 
jelpin ma, házikója jelpin kwol, vize, tava: ;. vit, j . ja, j . tür, szi
gete: ;'. tump, fája: j . jiw, ez utóbbinak ága: j . tqw; továbbá a bál
vány sapkája: j . kent, ostora: j . yaméi, kardja: ;'. sirej, paripája: 
jelpin uj, elméje: ;'. namt, a Világügyelő férfiúnak szent regéje : 
jelpiri möjt (I : 18.), a halott gyászának első hete: jelpin sat, a 
medvének öt szent kiáltása : at jelpin rqnyd (III : 145.) stb. Ezen 
kívül a jelpin jelzővel vannak meghatározva a költői nyelvben a 
következők is : a f ö l d : ünlép jelpin ma («az ülő szent föld»; 1:47, 
II : 99.), vagy ünléné jelpin ma (id. II : 313.), elém yqlés ünléné 
jelpin ma («ember lakó sz. föld»; I : 139.), né-yiŰn, yum-yiUn jelpin 
ma («nő jeles, férfi jeles sz. föld»; II : 373.), sat sampa jelpin ma 
(«hét tájú sz. föld»; II : 317.), yqtél janyéin jelpin ma («nap körül
járta sz. föld» ; I I : 311.), pankin sispá jelpin ma («piszkos hátú sz. 
föld»; I I : 318, 319.), sat sqicpa jelpin ma («hét réteges*), v. "bőrös 
sz. föld»; II : 145; jelpin sqwin ma II : 133.), kel-pésán jelpiri ma 
(«köté]fonásra való kákát termő sz. föld»; II : 416, 417.); tűrum 
tadem jemén mi<j («isten teremtette sz. föld»; PATKANOV I I : 82.) | az 
U r a l : jelpin riqr, pasin nqr (I : 143.) | a t e n g e r : tqrém-sárn 
kélné jelpin sdris («az ég szögletében tükröző sz. tenger»; IV: 308.), 
patitá marttal jelpin saris-vit («a feneke mérhetetlen sz. tengervíz»; 
I : 140.), pötta jinkép jemén sarai («be nem fagyó vizű sz. tengeri); 
PATKANOV I I : 142.), saruén jengpi jemin saris («aranyos vizű sz. 
tenger»; KEGULY Natin ar énekében) | az ö z ö n v í z : sqrni sirpd 
jelpin sdkw (II : 318.), qln sirpd jelpin sakw (II : 313.); az ős v íz , 
melyből a földet előbuktatják: jelpin vit (I : 139.) | a j é g e s ő : 
ALV. jelpén %art pdttiláttét «szent holmik hullanak« || a s z e n t 
á l l a t o k , jelesen a m e d v e , melynek szigvai nyelven rendes 
neve : jelpin uj («szent állat») s az énekben : Tqrém-sirpa jelpin uj, 
Kworés-sirpd jelpin uj (III : 479.) | a j á v o r : tqrémné kélem jelpin 
uj (a gönczöl-, vagy «jávorcsillagzatban égbe tükröződött sz. állat», 
IV : 308.) [ a k í g y ó s a kígyónak képzelt «KaMeimÍH 3MM» nevű 
csigakövület: jelpin uj (v. ö. a kígyónak KV. pupi-khwor «bálvány-
aiak» nevét) || a h i m l ő : jelpin yojtil («szent kór»), KLV. jelpén 
jqn, ALV. jelpin aum. 

A «szentséges»-nek ellentéte a « t i s z t á t l a n » (viksém). 
GONDATTI szerint (51. 1.) a vogul néphitben ((tisztátlan állatok» a 
béka, gyík és pók, melyeken kívül Xul'-qtér teremtményeinek 
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mondja a rege a vakondokot, gilisztát, szúnyogot, legyet, bögölyt 
s úgy látszik, általában a csúszó-mászó állatokat (nim-viré; 1:163.). 
De l e g f ő b b t i s z t á t l a n s á g a n ő i h ó s z á m (múlás), mely 
fölfogás több vallási intézményben nyer kifejezést s a «tisztának» 
vélt férfira nézve egész sereg óvatossági rendszabályt tesz kötele
zővé. Hogy a tisztátlanság ideje alatt a nő a férfit s holmijait akár 
véletlenből is meg ne érinthesse, ennek tartamára egy külön e 
czélra épített kis házikóba (mán kwol) kell vonulnia, hol külön edé
nyekben magafözögeti ételét s maga eszik • innen a tisztátlan álla
pot ezen euphemistikus kifejezései: akis házba jutott» (mán kwolné 
pats) és «külÖn üsthöz jutott» (janés pütné pats). A künn álló férjjel 
meg van ugyan a beszéd engedve; de nem szabad a feleknek egy
máshoz közeliteni sem: «[törvény szerint] tartják magukat, óva
kodnak)) (ÜrgatéV). A tisztátlan nő férjével együtt ladikra nem 
ülhet, szánon nem utazhatik (INFANTJEV III : 566.). Étkezésében is 
bizonyos szabályokat tartozik szem előtt tartani; így tiltva van 
számára a jávorhús étele; mert «a jávor istentől jelzett állató 
(Tqrémnél sqwlém uj) s isten rendelte őt úgy hogy «kis házbeli 
állapotban ne egyék (Tarémné to% satwés, máh'kwolin-ta?il ul voss 
téwé; IV: 415.)»; ha a nő e tilalmat áthágja, «férje büntetés okába 
esik (nakné páti), nyomorogni kezd, jávort [vadászatában] nem 
talál» (u. o.). Maga a jávor mondja magáról énekében (IV: 301—2.): 
«Ha bűnhödésokozó czipőben (= tisztátlan állapotban) levő no 
(nakin nürap né) eszik belőlem, midőn táplálékkal, táplálékkal [élő] 
embere vastag rudú rudas magalövö íjját fölállítja: én azt a mily 
messze csak látszik, kikerülöm. Hosszú farkú farkas ebét ha reám 
bocsátja: rothadt madzagkép vágom szét. Midőn holló orrát zuz-
marázó telet alkot [égi] atyám s táplálékkal, táplálékkal [élő] em
bere engem fölkeres, sűrű fajú jegenyefenyves oldalán elrejtő fü 
mögött lopózkodik felém : nem veszi észre, midőn [járásomtól] az 
ág mozog. A hegyi erdő fáját két szemhatárnyi távolságból tekin
tem, Numi-Tarém atyámtól felülről aláhullott hét arasznyi hava
mat egy éj alatt hullott hómorzsának tartom; vékony fonalkép, 
gyenge húrczérnakép húzott úttal húzom én, állat [azon messze 
utam = könnyedén elfutok)». Tiltva van a tisztátlan nőnek a 
medvehús evése is ; Szotyinova szerint «kis-házbeli nő ,bálványka' 
(pupakwé, azaz: medve) ,ruháját' (— húsát) egyáltalában nem 
,szedi' ( = eszi)»; de GONDATTI szerint (51. 1.) csupán a medve szíve, 
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feje és melle, tehát a lélek székhelyei, tilalmasak számára. Ugyanily 
törvények alá tartozik a betegágyas nö is, kinek tisztátlansága a 
szüléstől fogva három hónapra van kiszabva (yürém janyjy mül'i); 
mindeddig tisztátlan ruháiban (mul'ásiű ulam) jár s csak eztán jut 
tiszta (sistém) ruhához. Minden alkalommal a vallási értelemben 
vett tisztulás hódpézsmával való füstöléssel történik (sistém ma'és 
lalwal éáritayti v. lalwal taktélayti, sistémtayti), mely helyett egyen
értékű eljárás az, hogy «a nő kevés pézsmát szétrág a szájában, 
pézsmás nyálát vízbe ereszti s ezen vízzel locsolja ruháit s meg
mossa testétw (IV : 415.). 

De a női tisztátlanság kellőleg nem ellenőrizhető; ezért a 
vogul-osztják nő állandóan szeméremkötöt (vog. &ás,.osztj. vörép) 
visel, melyre a dörzsölés elkerülése czéljából sürtin váltott finom 
gyaluforgács jön. így is bizonytalan minden lépése; miért is nem 
szabad soha átlépnie a férfi ruháit, botosát, fejszéjét, ladiktoló fáját, 
evezőjét, üstjét s vadászszerszámait (IV: 416; BELJAVSZKIJ : 110; 
INFANTJEV III : 566.): a férfi a szentségekkel érintkezik, vadászata 
és halászata alkalmával szent helyeken já r ; oda el ne vigye a 
szentséggel egybe nem férő tisztátlanságot. Nem szabad a nőnek a 
háztetőre mászni, vagy a nyári sátor fedő nyírhéját átlépni (IV: 416.); 
mert a tető, különösen a füstnyílás «a nap sütötte földeket körül
járó király járó-kelő nyílása*) (najin mat jqnyné yan jálné snrma; 
III : 217.), «a kisded bálvány, a kisded isten bünhödéshozó nyí-
lása» (laj-pupi', Iqj tq>rém tiakép surém; III : 227.), vagyis ott jár
nak ki és be a bálványszellemek, tehát szentséges hely. «Befogott 
rénszarvasok előtt» — írja BELJAVSZKIJ (110. 1.) — «az osztják nö 
nem mehet keresztül az úton, hanem vagy bevárja, míg a fogat 
elhaladt, vagy a gyeplő alatt a rénszarvasok s a szán közt csúszik 
át a túlsó oldalra» (1. ide vonatkozólag még: FINSCH: 526. 1.). GON
DATTI szerint (53. 1.) vogul nőnek nem szabad ülni, feküdni vagy 
aludni a jurta előszögletében (hol a házi istenségnek van a szók
helye); mert külömben a házi gazdának minden dolga szerencsét
len lesz; szintígy nem szabad női holmiknak heverni az előszöqletben. 
Ha minden óvatosság mellett véletlenül mégis megtörtént, hogy 
egy nö férfiholmin (ruhán, fejszén stb.J, vagy férji nőruhán, vagy 
magán a nőn lépett át s a férfi, vagy holmija ily módon ((tisztát
lanná)) lett (jol-viksémlés): föltétlenül megkívánt tisztító müvelet a 
pézsmafüstölés (IV : 416; GONDATTI: 53.). Minden kétség kizárása 
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czéljából a vadászatra készülő ember nem is indul el házából, mi
előtt pézsmával nem tisztálkodott volna. «Házas helyen járdái» — 
magyarázza SZOTYINOVA (IV : 416.) — ((tisztátlan mocskot juttat 
lábaira (la'ilayá viksém pánkél nákiayá); ha füstölés nélkül (sdri-
tayttal) megy el, nem lesz neki szerencséje». 

Visszatérve immár a bálvány tiszteletének szertartásaihoz, 
ezeknek kiinduló pontja s vezéreszméje a b á l v á n y s z e n t s é 
g é n e k hite, melylyel ö s s z e f é r h e t e t l e n , h o g y ő t m a g á t , 
v a g y t e r ü l e t é t t i s z t á t l a n személy, vagy t á r g y é r i n t s e ; 
tehát női ruha vagy szerszám a bálvány hajlékában s szent ligetében 
el nem helyezhető. GEOEGI szerint a vogulok áldozatainál a nők egy
általában távol maradnak (1. fent); ezt azonban én, ki a felső 
lozvai vogulok közt egy vér- s egy ételáldozatnak voltam tanuja, 
nem tapasztaltam s csupán azt igazolhatom, hogy a főbb áldozati 
szertartások végrehajtásában nők nem vesznek részt, még ha a 
sámán (mint erre magam is tudok esetet) nő is. De áll az, hogy 
a nők a bálvány arczába nem nézhetnek (SZOTYINOVA). Ennek elkerü
lése czéljából a bálvány arczát mindenféle posztódarabokkal be
takarják, a mint ezt POLJAKOV a Paszerczovi jurták közelében talált 
halványnál látta (115.). így természetesen a férfiak tekintete sem 
fér a bálvány arczához, minek alapján megértjük, hogy miért ne
vezi az idéző ige a Világügyelő férfit «nőnek láthatatlan, férjinak 
láthatatlan szent király»-nak (né susstal jelpiü yqn, %um susstal 
sqrvi yqn ; II : 362.). 

Hogy a tisztátlan nő járta küszöböt a bálvány lába ne érintse, 
GONDATTI szerint (11. 1.) a bálványt, midőn a házból kiviszik s 
szintígy midőn oda visszaviszik, nem az ajtón, hanem az ablakon, 
vagy egy különösen ezen czélra készített falrésen emelik át, ép úgy 
mint ez a halottal s az istenke számba jövő, ünnepséggel tisztelt 
medvével történik. Erre czéloz az «állat-öreg» ( = medve) kikisérő 
éneke, midőn azt magyarázza, hogy a tisztelt vendég az «alsó nyí
láson » ( = ajtón) át ne távozzék; mert az «a kisded leány, a kisded 
fiú kárhozatokozó nyílása, ott szőre hegye bemocskolódikn (tot an 
laj-ayi, laj pV nakép surém, pun-tal'éy yot-vikéémtawé; III : 225.). 
hanem a jobb oldala felé «egy tüfok nagyságú likacska (= falrés) 
tetszik elő, arra távozzék)) (III : 227.). Egy másik változat azt 
hozza föl okúi az ajtón való kimenés ellen, hogy «az a köldök 
vágott embernek az ő járó-kelő nyílása; magadféle réti állatnak, 
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erdei állatnak ottan kikelni nem járja, nem illik)) (III: 217.). Ennek 
tanácsa szerint a háznak három nyílása (ajtó, kémény, ablak) közül 
a medve «a középső nyíláson*), vagyis az ablakon keljen ki; mert 
az «a vesszők közt futkosó kis istenek járó útja)) (nir-yal %ajtné man 
tcLrém jalné l'an'/ >' ^ : 218.). 

Különös tisztelet illeti a bálványházikót, illetőleg a lakóház
nak azt a részét, melyben a bálványt tartják. NOVITZKIJ azt írja, 
hogy «a kondai főb dívány hajlékába senki, még maga a kondai feje
delem sem merészel belépni; csupán egy bizonyos sámán jár be 
hozzája» (1. fent). Magam tapasztaltam a szoszvafői Jugra (Jani 
paul) faluban, hol hosszabb ideig egy jurtának jobb fölszerelésű 
(pléhkemenczével, paddal ellátott s papírtapétával bevont) bálvány-
őrző szobájában (jelpin kwol) volt szállásom, hogy e szobának 
küszöbét nő át nem lépte ; hanem midőn a ház asszonya beszélni 
akart, a nyitott ajtó előtt állva beszélt s midőn valamit be kellett 
volna hoznia, a világért sem tette volna máskép, mint hogy a kü
szöbnél átadta. Ugyanitt történt, hogy midőn egy ízben a jelpin 
kwol pléhkemenczójébe a háznép lakta szobának tűzhelye mellől 
fát akartam volna vinni, e fát nagy megbotránkozással kezemből 
kivették s helyette valamely külön helyen őrizett fanyalábból adtak 
egy darabot. Tolmácsom avval magyarázta meg a dolgot, hogy a 
bálvány házának kemenczéjóben csakis az ő saját jelpin ma-járól 
való, azaz az ő erdejéből vágott fát szabad égetni, melyből külön 
helyen mindig tartanak bizonyos készletet; ellenben én a nem 
szentséges fából véve «rossz fát tettem volna a tűzre». — Már 
fentebb említettük BELJAVSzKunak ama közlését (110. 1.), hogy az 
osztják jurtának az ajtóval szemközt eső oldalán álló s a ház gaz
dáját személyesítő rúd előtt nyolczadik évét túlhaladott nőszemély 
sem éjjel, sem nappal nem mer egyenesen végig menni, hanem ha 
okvetetlenül szüksége van rá, a jurta közepén elhelyezett, soha ki 
nem alvó tűz körül oldalt kerüli meg. 

Az istenség lakó területe, mint fentebb láttuk, «n ő n e k 
é r i n t h e t e t l e n , f é r f i n a k é r i n t h e t e t l e n s z e n t f ö l d ) ) : 
né rqivtal, yum rawtal jelpin ma, mely kifejezésben a rq,wtal «sértő, 
bántó szándékkal)) való érintést jelez (v. ö. ul rqwén! «ne nyúlj 
hozzá, ne bántsd!*)). A tisztelet nyilvánításai az ily helyek iránt, 
hogy rajtuk nő nem járhat (KÜZNECZOV: 747.); hanem ha útjába 
esik, kikerüli, a midőn arczát befödvén (kasti) tekintetével sem sérti 
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a szent helyet (IV : 415.). A férfi is csak szükségből közelíti meg, 
vagy megy keresztül rajta. A szent helyen vadászni, füvet tépni, fát 
dönteni, bogyót szedni, zajongani, vagy az embernek szükségét vé
gezni egyértelmű az istenségnek mély megsértésével (PALLAS I I I : 
61 ; POLJAKOV 119; PATKANOV I : 105.). A szent liget fáinak leveleit 
tépdesni szintén nagy bűn (IV : 94.). A szent fa előtt elhaladva az 
osztjákok beléje tisztelet jeléül egy nyilat lőnek (PALLAS III : 60.), 
még pedig BELJAVSZKIJ szerint (92. 1.) olyat, mely vadászat alkal
mával sikeresen szolgált. Szigorúan tilos a szent hegynek meg
mászása (HOFFMANN 77, 9 1 ; KUZNECZOV 747.), sőt megközelítése is 
(FEDOROV 292.), a mint ezt kifejezi a szent Uralnak következő jel
zője is: «Ember lábának érinthetetlen szent hegység, ember körmé
nek érinthetetlen fényességes hegység)) (élém-yalés-la'il yantal jelpin 
nq,r, élém-yqlés-kivoss yantal pasán nar ; 1 : 143.). A lozvaföi Jelpin 
'Nq,r ormára a vogulok évenként egyszer mennek föl ősz kezdetén, 
a midőn ott a hegyi istenség tiszteletére lóáldozatot hoznak; azon
ban ekkor is csak az egyes családfőknek van megengedve, hogy a 
szent helyre léphessenek (FEDOROV U. O.). 

Különös szokásokkal és szertartásokkal történik a tisztelet 
nyilvánítása a sz en t v i z e k iránt, melyeknek jelzése mint fön
tebb több idézetben láttuk, szintén: né rqwtal, yum rqwtal jelpin 
ja, vagy tóra alkalmazva: né rqwtal, yum rqwtal jelpin tür. Már 
PALLAS írja (III : 61.), hogy ezek területén halászni, vagy vizet inni 
nem merészelnek, félvén az istenség haragjától. Ha ilyen vidéken 
utazni kénytelenek, óvakodnak attól, hogy a csónakkal közel jussa
nak a parthoz, vagy hogy a szárazföldet evezőjükkel megérintsék. 
Ha az út hosszú, mielőtt a szent vízszakaszhoz érkeznek, ellátják 
magukat vízzel; mert inkább eltűrik a legnagyobb szomjúságot, 
mintsem egy korty ital vételére vetemednének az istenségnek szentelt 
vízből. POLJAKOV szerint (118. 1.) a víz tilalmán kívül nem szabad 
a víz nyugalmát énekléssel, lövésekkel s evezőcsapásokkal hábor
gatni. GONDATTI úgy tudja a dolgot (25. 1.), hogy evezni ugyan 
szabad, de nem a víz fenekét rúddal bökdösni (mire akkor van 
szükség, midőn a ladikot a sebes vízáram ellenében fölfelé tolják), 
sem a ladikot a parton vonszolni. KUZNECZOV a Felső-Lozvába ömlő 
Vizsaj (Jelpifí ja) folyó torkolata mellett utazván, tanúja volt 
annak, hogy e szent helyen a vogulok a nőket kitették a ladikból a 
partra; minthogy nekik nem szabad a szent helyen át utazniok, 

17* 
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sőt a legszentebb részét a folyónak, t. i. a torkolatot, szemeikkel 
sem láthatják. Midőn e helyen áthaladtak, maguk a férfiak is ken
dőt borítottak fejükre, s egy sző ejtése nélkül mély csendben tértek 
be a Lozvába, miután a szent helyen áldozatul egy ezüstpénzt dobtak 
a vízi istenségnek (747. L). FEDOROV szerint ugyané helyen a vogulok 
semmi szín alatt nem merészkednek kimenni a partra, sem pedig a 
folyó fenekére állani. Midőn ő erre utazott, az alacsony vízállás 
miatt a ladik zátonyra jutott, minélfogva emberei arra voltak kény
szerülve, hogy a ladikot a vízben húzva vontassák. E munkára a 
vogul ladikosok semmiképpen sem voltak rábírhatók, hanem na
gyon kérték az orosz munkásokat, hogy tegyék ezt ők meg helyet
tük, mialatt maguk nyugodtan a ladikban ültek (296.1.). A szószva-
középi isten szent vizének tiszteletére nézve a következőkép ren
delkezik: «A midőn az ember korabeli, az ember idejebeli világ 
fog támadni férfinak érinthetetlen, nőnek érinthetetlen szent folyó 
hadd legyen itt! Ha egykor erre fölfelé utazik ember, ha egykor 
erre lefelé utazik ember: e helyen vizet többé sohase igyék ; áldozat
étel-edényt, áldozatétel-üstöt állítgasson!» (yünt tay alyá minné 
yum, yünt tay lq,nyd minné yum ti mat vit vassV id oss aji; püri-
dni, püri-püt oss ünttáli ! II : 180.). A tavdamelléki «Szent tó»-ra 
(llpéh tö) vonatkozó vogul néprajzi közlés szerint (IV : 408.) 
régebben «ezen tót a szélén álló ligettel együtt szentnek tartották; 
nők nem jártak közel hozzá, a liget fáit nem vágták, vesszőt nem 
törtek benne. Ha ezen tóból halat fogtak, a halat nem tisztították 
vaskéssel, hanem fakéssel. A levágott tehénnek vérét a tó vizébe bo
csátották a ,Vízi Fej edelem'-nek (Ut-khaneun) áldozatul)). 

Eégebben, midőn a pogány vallási szertartások nyilvános 
gyakorlását még nem akadályozta a hivatalosan elismert keresz
ténység, a bálványok tiszteletének az a módja is dívott, hogy ő k e t 
h e l y r ő l h e l y r e , e g y i k b á l v á n y h á z i k ó b ó l a m á s i k b a 
h o r d o z g a t t á k , olykép a mint különösen az oroszoknál szokták 
házról házra s templomból templomba vinni a csodás erejűnek 
tartott szent képeket. Ily eljárásról a bálványokra vonatkozólag 
több helyen tudósít NOVICZKIJ. AZ egyik szerint «a kondai főbál-
vány oly nagy tiszteletben állott az osztjákoknál, hogy az Ob s más 
folyók vidékeinek bálványpapjai el szoktak volt járogatni annak 
birtokosához s ajándékokkal kérlelgették őt, hogy engedje rövid 
időre elvinni a bálványt helységeikbe. Ha ehhez az engedelmet meg-
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hapták, a szegénységben sínylődő sámánok saját lakóhelyeiken 
kihasználni igyekeztek az alkalmat áldozatok rendezésével a maguk 
javára». Másik ily adat az «Obi öregről*) szól, kinek «két halvány-
temploma volt: az egyik az Irtis torkolatánál, a másik alább a nagy 
Ob folyó mellett; a bálvány e templomaiban fölváltva három-három 
évenként tartózkodott*. Ugyané halványról írja NOVICZKIJ, hogy 
sikeres halászat esetén «tisztességadással előveszik s mint valami 
érdemes tárgyat egyik bálvány templomból a másikba viszik s míg 
kisérik, különböző ördöngös játékokat űznek* (1. fent). GONDATTI 
szerint (20.1.) megvan a bálványhordozás gyakorlata ma is a felső-
szoszvai voguloknál, kik a Jelpin nar szentjét, a 'Nqr-qjka bálványt 
minden három évben egyszer elviszik a pelimi istenséghez «testvéri 
látogatóba*). 

Nagy megsértése a bálvány tiszteletének, h a n e v é t ko-
m o l y ok n é l k ü l e m l e g e t i k , v a g y i d é z ő i g é j é t s z ü k 
s é g n é l k ü l e l m o n d j á k . «Ne vedd a te urad Istenednek ne
vét ajkaidra hiába; mert nem hagyja Isten bosszulatlanul azt a ki 
az ő nevét hiába ajkaira veszi», mondja a tízparancsolat is; de ez 
a bálványistenségekkel szemben sokkal nagyobb jelentőségű, mint
hogy az «idézés» (kástul) alkalmával, ők — mint fentebb fejte
gettük — rendkívül távol eső székhelyeikről az idézés helyére meg 
is jelennek s az idézőt kérdőre vonják, hogy miért hívta őket. Az 
ok nélkül való emlegetés s idézés ily módon a pogányságban való
ságos zaklatása, az istenségnek, mely kénytelen esetleg legszebb 
kedvtelését az idézetre abba hagyni s az idézőnek rendelkezésére 
állani. Két ízben volt alkalmam az ezen képzeletből eredt bajt 
személyesen megfigyelni. Az egyik eset Jugrában történt, hol az 
öreg Kavrila Petöris Sont'in-t hosszas rábeszéléssel és külömböző 
ígéretekkel sikerült rábírnom, hogy számomra a Világügyelő férfi 
idéző igéjét (II: 320.) elmondja. Az öreg hozzáfogott, de csakhamar 
félbeszakította a közlést; nógatásomra megint hozzáfogott, majd 
ismét abbahagyta, egyre emlegetvén, hogy anagyon fél, hátha a 
bálványörtg megneheztel érte* (saka pileHm, érin pupi'-qjkán narné 
vlwé). Ezek után magyarázásra fogtam a dolgot, kifejtvén, hogy 
nem czélom az istenségnek gúnyolása, vagy sértése; sőt ellenkező
leg azt akarom, hogy a hozzá intézett szentséges igék feledésbe ne 
jussanak s fenmaradjanak a jövő nemzedékek üdvösségére. A föl-
világosítás emberemet megnyugtatta; mindamellett a közlés be-
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fejeztével fölállott ülő helyéről s a szállásomon levő bálványszek-
rény felé fordulva hajlongások közben kért bocsánatot az istenség
től, mondván: «Aranyos halvány-öreg meg ne neheztelj érte!* 
(somi pupi'-qjka narné ul vojáln !). A másik eset izgalmasabb volt. 
Ez Berjozovban történt 'Semén-pV Botivon Rompant'op közlőmmel, 
midőn tőle a Paszét-bálvány idéző igéjét följegyeztem (II : 415.). 
Miután a följegyzés megtörtént, emberem kiment az udvarra, hol 
mindenféle testmozdulatok kíséretében vitatkozott az előidézett 
szellemekkel, azt hozván föl tette mentségéül, hogy nnem nevetség-
bői idézte őket; hanem kényszerből, mivelhogy t. i. a ,nagy ember' 
ültette le öt a kaj-saw elmondására (müyintim at kástésaném; jani* 
yumné ünttuwásém).» Ezután bejött s én arra kértem, hogy a föl
jegyzés pontosságának átvizsgálása czéljából mondja el még egy
szer az idéző igét, most már folyékony előadásban. Alighogy az 
ismétléshez hozzáfogott, egyszer csak elkezd egész testében remegni, 
rázkódni, végül rémes ordításban fakadt ki. Arra a kérdésemre, hogy 
mi a baja, azt felelte, hogy a ménkw-ek újból megjelentek s nyilakkal 
bökdösik, erősen is kapkodott a karjának ahhoz a helyéhez, hol a 
bökdösést érezte, hogy a nyílszúrásokat elhárítsa. 

Mint ez esetek is mutatják, a néphit szerint az i s t e n s é g e k 
i r á n t t a r t o z ó k ö t e l e s s é g e k n e k m e g s z e g é s e , v a g y 
t i s z t e l e t ü k n e k m e g s é r t é s e a z o k n e h e z t e l é s é t 
v o n j a m a g a u t á n . Az istenségek ily lelki állapotának vogul 
műneve: nár, nar. «Ha leányos falut, fias várost ezentúl is fogsz 
bántani» — inti Ajász-isten a jugrait (II : 156.) — «Numi-Tarém 
atyád elvégre rossz néven fogja venni tőled (N. T. ásénné ta% nári 
vlwén))). A Torna-énekben azt a medvét, mely a vadászhőst szét
tépte rmar-szerző réti állatnak (nar varém nürém-uj» ; III : 462.) 
nevezik, melyben a nar a «neheztelés, harag)) értelem mellett egy
szersmind azt fejezi ki, hogy e lelki állapot «oka a bekövetkező 
bűnhödésnek, kárhozatnak)). Ezen utóbbi jelentés domborodik ki 
a melléknévi narin, narift képzés következő alkalmazásaiban • 
simén rawtal l'ül latin, majtén rqwtal narin latin «csúnya beszéd, 
melynek a szívet nem lett volna szabad bántania; kárhozatokozó 
beszéd, melynek a májat nem lett volna szabad bántania» (a medve
sértő dicsekvés; III : 511.); /ul'%q,nttal nárin tq,n/ «a betegség lát
hatatlan átkos útja» (melyet az istenség neheztelése, haragja 
nárin-gé tesz; II : 408.), yin %ajtné narin vanya «kór futkosó kár-
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hozatos sírgödör» (II : 402.), puma yard narin sárié «füve ritka 
átkos tengere*) a Kórfej edelemnek (II : 409.). Mivel a szent helyek 
tudatos, vagy szándéktalan megsértése legkönnyebben idézheti elő 
az istenségek haragját, azért az ily helyek gyakori jelzője a narin, 
így a jugrai isten laka : «szent fájú kárhozatszerzö sziget» (jelpin 
jiwép narin tump ; II : 133.), tava : «szent vizű. kárhozatszerzö tó» 
(jelpin vitep narin tür; II : 152.); a szigvafői istenke «fája, füve 
kárhozatszerzö városhalmon» (jiwá narin, puma narin üs-éayl; 
II : 263.) lakik s a szigvatorkolati lakó földjének szintén ilyen 
jelzője van (jiwd narin narin má~lq,mt, puma narin narin ma-
lamt). Az alvilági A/wi-szellemek dolga csupa baj és kárhozat; 
ezek jelzője: «erdőből jött, vízből jött átkos ördög» (vöméi kwalém 
narin kid, vitnél kwalém narin kul; IV : 55.). 

Az a cselekedet, melylyel az ember az istenség haragját s 
büntetését kihívja, tehát a mit közönségesen «bűn»-nek nevezünk, 
vogul münevén : nak (1. e szó eredeti jelentésére s képes alkalma
zásaira nézve: Vog. Népk. Gyűjt. I : 182.); «bűnbe, bajba hozó 
vétségbe esett»: nakné pats. A «bűnös keblű ember»: mq,sin kayrép 
yum (III : 53.), a «bűntelen»: mostál kayrép yum (III : 50.), mely
ben mos tkp. «hiba, fogyatkozás)) (aum-mos «testi hiba, betegség))). 

Minden baj, mely az embert éri, az istenség haragjának ki
folyása, a bűnökért való b ü n t e t é s , melynek az a hivatása, hogy 
az embert kötelességeinek tudatára ébressze s annak belátására, 
hogy sorsa az istenség kezében van. «Isten viszi életem ügyét* 
(törém am ölné vorém tatilité), mondja a vallásos ember a pogány-
ságban is ; uisten megtalálta (tq,rémné ycíntwásém == «isten keze 
utólért») ez a szava, ha baját isteni büntetésnek érzi. Már WITSEN 
közöl némely nézetet a bálványszellemek büntető hatalmáról, jele
sen hogy beteggé, bénává és sántává teszik azt, ki nem kellő mér
tékben járul eléjük áldozatokkal (639.1.), továbbá hogy az áldozati 
tárgyak eltulajdonítása avval a veszedelemmel jár, hogy az illető 
eltéved a sűrű erdőben s nem tud addig kijutni belőle, míg az isten
ségnek szentelt tárgyat kezéből le nem tette (313, 632.11.). Magam 
hallottam a következő történetet: Az alsólozvai Télém-tit naj bál
vány puttonyában évek óta adománykép egybegyűlt sok ezüstpénzt 
Jevdjej és Pável Batjinjov, Saburov faluból való orosz parasztok, 
kik a bálvány szent helyének vidékén egy mellékvíznek halászatát 
kibérelték, ellopták. Ezért csakhamar utóiérte őket az istennő 
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büntetése; mert a két paraszt beteg lett s egy év alatt meghalt. Egy 
kondai ének beszéli (IV : 251—4.), hogy az «Obi-lúddá [változott] 
szamojéd ember öreg» (Oqs-lgnt joryén khom ansuy), mely való
színűleg azonos az «Obi öreg» = Ás-ansuy-halvány nyal, két feje
delmi vadásznak csak azon fogadalmára «tárta föl állati halálos, 
halálos [módon megsebezhető] helyét», hogy «nős vidékre, férfias 
vidékre ha megérkeznek, őt (t. i. a bálványistenséget, ki lúd alak
jában magát lelőni hagyta) hét arasznyi zsírtartó füles nyírhéj -
bödönybe helyezik», ezenkívül ((férfitől soha föl nem öltött posztó
ruhába, selyemruhába göngyölik». A két fejedelmi férfi becses 
zsákmányát haza vitte; de fogadalmával mitsem törődött. ((Semmi
féle hót arasznyi füles nyírhéj-bödöny nincsen, semmiféle posztó
ruha, selyemruha nincsen ; az öreget az üres pajta zugába dobták. 
A szamojéd öreg erre megharagudott: ,Kutyafiak — mond — meg
csaltatok engem !' A két fejedelem elméjében megzavarodott; vesze-
kesznek.» Csakhamar észre térnek, fölismerik bajuk okát s ele
get tesznek a fogadalomnak. Most az istenség kiengesztelődött 
(«visszaolvadt» : pari talés), «a fejedelmek egészségesek lettek s 
megszűntek egymással veszekedni)). A ki szent helyről való czir-
bolyamogyorót eszik, annak földagad a hasa (IV : 297.). A ki a 
Ne-pupí ur («Nőbálvány-hegy») szent ormára fölmászik, írja 
HOFPMANN (77—78. 11.), azt a rögtönösen támadd szél a mélységbe 
taszítja ; az ily szelek miatt nevezik zürjénül e hegyet Töl-pos-nak, 
azaz «Szél-fészek»-nek. KUZNECZOV fölrándúlván a Jelpin 'Nar 
nevű szent Uralbérczre, másnap heves fogfájást kapott, mire vogul 
munkása megjegyezte, hogy az onnan van, mivel e szent helyet 
megsértette; ha ezt vogul ember teszi, meghal, vagy komolyan meg
betegszik (747. 1.). Hogy a szent helyek tisztelete mindenkire köte
lező, arról GONDATTI is hallott, ki szerint az Alsó-Szoszvának egy 
szent folyószakaszán (Já'irim-paul közelében) az oroszok sem utaz
hatnak veszedelem nélkül; mert mindig valami szerencsétlenség 
éri ott őket, vagy a. ladik kap léket, vagy az evező törik el, vagy 
a vitorla szakad szét (57. L). Többször emlegeti a bálványok bün
tetésetői való félelmet NOVICZKIJ, ki szerint a hittérítés alá fogott 
emberek mindig arra kérték Feodor püspököt, hogy «segítse őket 
imádságaival a tőlük tisztelt bálványokban lakozó tisztátlan szel
lemek megrohanása és ármánya ellen. Többek közt Javlak sámán 
arról panaszkodott, hogy a hittérítők megérkezése előtt bálvány-
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szelleme «elővette őt, sokáig kínozta, megverte, ilyen szavait hallat
ván : ,Eddig veled voltam, most pedig te eltaszítsz engem; ha te 
ellenem az igazság tanujeleit fogod nyilvánitani, testeden súlyos 
kór fog jelentkezni"». A mester «megvédte» emberünket — folytatja 
NOVICZKIJ— s ((fölszerelte a (nyakába akasztott) kereszt fegyverével; 
ettől t. i. amaz ellenség remeg és reszket, nem állhatván ki ennek 
erejét» (1. fent). A vogul-osztják ember aligha lehetett teljesen egy 
nézeten a hittérítőkkel a kereszt ily csodás védő erejét illetőleg; 
mert az én fentebb említett Rompantyop közlőmnek is lógott nya
kában kereszt, mégis erősen fájlalta a Pásét méfikw-éknek haragos 
nyíldöféseit. 

A büntetésnek, mint említettük, általában az a czélja, hogy 
az embert a jó útra térítse; az istenség külömben nem kívánja az 
ember kárhozatát, ha ez megtér s szíve töredelmót könyörgésekkel 
s áldozatokkal nyilvánítja, az istenség haragját a kegyelem érzelme 
váltja föl (nqmtd yulili) s a bűnös bocsánatot nyer, a bálvány
szellem «sajnálatába fogadja» (sáli vissentawé). De az emberi 
indulatoktól és szenvedélyektől a bálványszellem sem ment; 
hiszen lényegében nem is más, mint ember. Megesik ennélfogva, 
hogy némely alsóbb rendű bálványszellem megfeledkezve magasz
tos hivatásáról, egészen olyan lesz, mint az ellenséges indulatú, 
rossz ember, mint egy kul. A medve pl., ha magát az embernek, 
a nélkül, hogy ezt bántaná, illően megadja, ha egyszerűen «leszáll» 
(va'ili) az ember hajlékába: ünneplésre méltó kedves istenke; de 
ha embert ölt: «nagyszemű ugató» (samin vutép ; 111:525.), ha 
hangjával az embert megrémíti: ez már «pupi-tgr, khwul-tor = 
bálványhang, ördöghangn (III : 127.). Midőn az istenke harczi má
morában se lát, se hall, csak vagdalkozik; ez a rosszindulatú elme
köd: pupV-séiikw, kul'-smkw = «bálvány düh, ördögdüh)) (II : 43.); 
midőn «bálványi hót fogását, ördögi hét fogását» arra használja 
föl, hogy az embernek vagyonát magához harácsolja, az: pupV 
selém altul, kul' sélém qltul = vbálvány szerezte vagyon, ördög sze
rezte vagyon* (II : 75.). Az ily szellem már nem méltó az ember 
tiszteletére; az egy rettegett kul, melylyel szemben az ember úgy 
hadakozhatik, a hogy tud. Az e m b e r a b á l v á n y t r o s s z 
i n d u l a t a , v a g y h a j t h a t a t l a n s á g a m i a t t m e g i s 
b ü n t e t h e t i . E pontra nézve igen tanulságos s érdekes elbeszé
lést találunk a PATKANOvtól följegyzett Son-yué városbeli hős éne-
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kében, melynek tárgyunkra vonatkozó részét ide iktatjuk (II : 
82—87. 11.): 

«Son-yus yoj, az erős hős, a föld hét tájáról, hét úri nőt, 
hét asszonyt hozott feleségül; de ezen hét asszonynak egyikétől 
sem született számára ijját fogó ijjas kezű hős fiú, sem tűjét fogó, 
ujjhegygyel dolgozó úri leány. Erre a birtokában levő medvebőr-, 
jávorbőr-subás bálványnak (ion%) pusztatáji hét hambár sok be
cses prémjét áldozta; a kicsüngő nyusztfarkak, a kicsüngő evet
farkak tavaszi halászmadár [nyúzott] bőre módjára lebegtek a szél
ben. Midőn a megöregedett ember mégis így [gyermektelenül] volt 
kénytelen meglenni: száraz szénát tett a ladik reves közébe, ott sok 
nyelvű (lángú) vészes tüzet (tárén-tüt) gyújtott s a pusztatáji hét 
hambár, erdőtáji hét hambár sok becses prémjét a sok nyelvű vészes 
tűzbe tette. A medvebőr-, jávorbőr-subás bálvány öreghez bár öt pán-
czélos testű ember közeledik: a bálványöreg a bőrös (réteges) földjével 
együtt mozog ( = « a földbe vert bálványkarót az emberek megingat
ják ugyan; de kihúzni nem tudják»). Midőn Son-yis yoj, az erős 
hős, haragos kézzel, haragos lábbal odament s a medvebőr-, jávorbőr-
subás bálványt sok hajat növesztett fejénél fogva megragadta: őt 
bőrös földjével, szőrös földjével együtt kifordítottam. Erre a bálványt 
a sok nyelvű vészes tűzbe tette; de az hímczoboly módjára felszök
kenve eredt tova. 

Most az öt pánczélos testű férji, vasbotot, vaséket hoz elő.. 
Miután a vaséket a farába dugták s a vasbottal reá vertek : a bál
vány fája két darabba esett szét. A sok nyelvű vészes tűzre úgy rak
ták, mint ételt a gyomor fenekére. Alidon az első füst fölszállott, 
érdes falatként akadt az meg az Aranyfény-atyának (Sorni-sanka 
jigeda=Numi-Tarém) torka közepén(=az égi atyának nem tetszik 
a bálványnyal való ezen eljárás). Aranyfény-atyja Sok-földet-
[járó]-férfiú fiának (Ar mig yoj, kale yoj = Világügyelő férfi) szól: 
,Szállj alá [az égből alácsüngő] vasláncz drága végén a halállal 
haló bőrös földre!'. A Sok-földet-járó-férfiú leszáll: Son-yus yoj, 
az erős hős, a sok nyelvű vészes tűzhöz majd hátával, majd mellé
vel fordul. A Sok-földet-járó-férfiú szól: ,Mintha itt valami harag
gerjesztő dolog (néréii = vog. narin), kellétlen dolog történt 
volna; Arany fény-atyámnak torka közepén a füst érdes falatként 
akadt meg'. Son-yus yoj, az erős hős, felel: ,Medvebőr-, jávorbőr-
subás bálványöregemnek pusztatáji hét hambár, erdőtáji hét ham-
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bár sok becses prémjét áldoztam; ijját fogó ijjas kezű hős fiam, 
tűjét fogó, ujjhegygyei dolgozó úri leányom még sem született;, 
ezért tettem én őt a sok nyelvű vészes tűzre'. A Sok-földet-járó 
férfiú ismét fölszállott Aranyfény atyjához; kettősen összehajtott, 
összetett hírt hozott neki. Aranyfény atyja erre zelniczemag nagy
ságú három morzsát adott át, hogy vigye el Soü-yus ^oj-nak s ez 
adja oda legkedvesebb nejének, hogy megegye. Mindez meg
történt s a mint az asszony a morzsákat lenyelte ,aranyos-
selyem drága gombolyaga gömbölyödött méhében'. Tíz holdhónap 
leteltével ,nők ülte [szülő] fa tövéhez ült le s az ijját fogó ijjas kezű 
hős fiú megszületett'. — Látjuk ez elbeszélésből, hogy a bálvány 
büntetésének egyszersmind az a mellékczélja van, hogy ily módon 
ráirányuljon az égi atyának figyelme a tőle kirendelt bálványszel-
lemnek arra az engedetlenségére, melylyel voltaké]) az ö parancsát 
hágják át. Az égi atya a bálványszellemeket az egyes vidékek gon
dozására, lakóinak boldogítására küldte le a földre; midőn tehát 
a bálványszellemek e hivatásukat elhanyagolják, sőt az embereket 
sanyargatják, méltán illeti őket a büntetés, melynek az ember 
végrehajtója. Az itt leírt esetben is az égi atya jogosnak itéli az 
ember fölháborodását s maga igyekszik helyrehozni azt, a mit ki
küldött szolgája, a bálványszellem megtenni elmulasztott. 

A pogányságnak ilyetén fölfogása — vagyis hogy a mindenek 
égi atyjától kirendelt alsóbb rendű istenségek csak addig méltók 
az ember tiszteletére, míg feladatuknak az ember érdekeinek elő
mozdításával megfelelnek; ellenben megvetésre, sőt büntetésre 
érdemesek, ha megbízatásukban nem fejtenek ki kellő buzgóságot-— 
igen alkalmas tárgyúl kínálkozott a hittérítőknek oly végre, hogy 
vele a vogulok és osztjákok régi hitnézeteinek alacsony színvonalát 
bemutassák. NOVICZKIJ ismételve visszatér az e felfogásból eredő 
cselekedetek részletezésére. «Hogyha a kívánt javakat» — írja egy 
helyt -— «az osztjákok meg nem kapják, leveszik a halványról a 
neki ajándékozott ruhát s mindenféle gyalázások kíséretében valami 
illetlen helyre dobják; utóbb azonban ismét visszahelyezik tisztele
tének előbbi méltóságába». Az «Obi öreg» bálvány leírásában 
különösen is megemlékszik arról, hogy a mennyiben a tavaszi 
halászat kezdetén az osztjákok «nem találnak gyorsan tengeri 
halra, nagy gyalázkodásokkal visszatérnek, a bálványra támadnak 
s megfenyítik ekkép szólván : ,Ez az arczátlan már olyan vén, hogy 
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hálátlanul elfeledve atyáink s dédatyáink tiszteletét és mitsem 
törődve a halászattal, éhséggel pusztít el bennünket'. Miután gya
lázásokkal illették, csakhamar tettlegességben nyilvánul a fenyítés : 
kidobják a bálványt lakából, vesszővel megverik, mindenféle piszkos 
helyre vonszolják, lábaikkal tapossák, leköpik s addig tartják ily 
tiszteletlenségben, míg a halászat eredménye javulni nem kezd». 
Ugyanitt elbeszéli szerzőnk, hogy «egy bálványimádó nagy sze
génységben bement a bálványtemplomba s arra kért valamely 
bálványt, hogy adjon neki Ínségében némi szerencsét; a bálvány 
fejében pedig egy darab arany rejlett. Miután sokáig imádkozott 
hozzá, de semmitsem szerezhetett, megfogta a bálványt s a földhöz 
vágtán. Az ekkor kigurult aranyat a szegény ember a következő 
szavakkal vette föl: «Imádkozással mit sem értem el; veréssel 
inkább lehet tőled áldást kapni*. Szatika, kondai fejedelemről, mint 
«az isteni gondoskodási) kiválasztott eszközéről, mondja el No-
VICZKIJ, hogy miként pusztított el sajátkezűleg több bálványt. Az 
eset következőkép történt: A fejedelem két fia megbetegedett s a 
bálványoknak hozott áldozatok mitsem használván, a gyermekek 
meghaltak. «A fejedelem erre telve a legnagyobb fájdalommal, 
elővett egy fejszét és sok bálványt összerombolt. Midőn ugyan ily 
szándékkal a nachracsi főbálványhoz kezdett volna közelíteni s ezt 
is szét akarta volna rombolni, a nép könyörgésre fogta a dolgot 
s valami váltságjutalommal lecsendesítette. Épségben hagyta tehát 
ezt, míg a többieket tűzben égette el, ekkép egyengetvén előre az 
evangélium hirdetésének útját» (1. e helyeket fent). A bálványoknak 
ilyetén megbüntetéséről tudósítanak BERNHARD MÜLLER, PALLAS 
(III : 59.) s BELJAVSZKIJ is (99. L). Az utóbbinál azt az ujabb rész
letet találjuk, hogy midőn az osztjákok a vadászat sikertelen ered
ményén fölingerülve a bálványtőkéket szétvagdalják, a széthulló 
apró fadarabokat a nép elöljáróinak kezeibe szétosztják. Ez az eljárás 
nyilván annak kifejezése, hogy a bálvány megbüntetése valóságos 
népitélet, melyhez mindenki közakarattal hozzájárult. A megsemmi
sített bálványbábút csakhamar új készítmény váltja föl s ezzel a 
régi szellem hatásköre is új «kézbe» került. PATKANOV szerint 
{I : 112.) a bálványbüntetésnek az irtisi osztjákoknál már nincs 
divatja; de ha a tőle várt eredmény nem válik be, az osztják em
ber bosszúból a, templomba megy s ott a szentképeknek imádkozik, 
meggyújtott viaszgyertyákat állítgatván eléjiik. Ha eztán a szerencse 
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jóra fordul, h ü marad a kereszténységhez; de egy sikertelen halá
szat, vagy vadászati kisérlet is elég ahhoz, hogy megint otthagyja 
a szentképeket s régi istenségeinél keresse sorsa javulását . Nem 
nagyon fogunk csodálkozni ez ingadozáson, ha meggondoljuk, 
hogy szükség esetén orosz parasztok is elfogadják a pogány istenség 
segedelmét. Ilyen esetet beszél el GRIGOROV (23.1.), ki a Vasz-Jugán 
folyó szent földfokának (IIIaüTaHCKÍH: MHCL) ama fáján, melynél a 
bálványnak szánt áldozati tárgyak voltak elhelyezve, nyolcz rőf
nyi vásznat látott fölakasztva. Ezt az 1881-ik év őszén A. Szosz-
nyin kozák, a vaszjugáni gabonatár őre, tette oda egy sámán aján
latára, kihez t. i. ő a végből folyamodott, hogy gyógyítsa ki régóta 
kínzó hideglelésébői, mely ellen semminemű orvosság nem h a s z 
nált . Megjegyzi GEIGOROV, hogy miu tán az orosz kozák a vászna t 
a szent fára felakasztotta, a hideglelés elhagyta. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Esperes(t). Ezt a szót azért nem lehet a latin presbyter-ve vissza
vezetni, mint SZINNYEI J. a NyK. XXVI. 486. 1. akarja, mert az s itt a 
román nyelvterületnek egész keleti részében már korán eltűnt (a vulg. 
lat. prebiter-re nézve v. ö. ,Vokalismus des Vulgárlateins' ez. munkámat: 
II. 355). A német Propst szóra sem, mint JACOBI Gy. a NyK. XXVII. 
324. 1. akarja, mert a p itt nem tűnhetett el (MELICH J. NyK. XXVII. 
470). De igenis a Propst szónak egy nagyon közeli rokonára, t. i. az olasz 
preyosto, prevosto-va, mely a velenczoi nyelvjárásban preosto-nak hangzik; 
a MELicHtől az id. h. fölhozott tiroli német prást, práust, praust alakok 
közvetlenül a tiroli ol.preosí-hoz csatlakoznak. A labiális spiráns kiesését 
a rákövetkező labiális magánhangzó okozta (azért van a spanyolban és 
a portugálban is prioste). Az olasz szó jelentései: prépost, főbb pap, dékán, 
plébános; TORQTJATO TASSO fölsorolása: d l papa, il cardinale, il patriarca, 
l'arcivescovo, l'abbate, l'arciprete, l'archidiacono, il prevosto». Azt sejtem, 
hogy ös-pöröst az archipraepositus = archipresbyter mássá, a melynek 
az apyi- előtagját dpyaioq-nak vették. 

SCHUCHARDT HUGÓ. 



Cseremisz szótár. 
(Hetedik közlemény.) 

sera (est.) bierwürze Gn. 
serbá kőrisfa; esche Tr. 
serbáká csorba; scharte Tr. 
serda orr; nase (?) — tolzostak tendan serdagecen lekmesko 

telanda kockást a sol lies egész hónapig míg o r r o t o k o n kijön, 
lesz nektek enni való hús; einen ganzen monat, bis es euch an der 
nase herauskommt, werdet ihr fleisch habén Ist. 79. 

sere kovásztalan, sótalan; ungesalzen; ungesáuert Gn. Bd. 
Tr. sírd (m.) Bd. sire (m.) M. 71. íd. édes; süss Ocs. 90. sere id. P. 
20. 45. — sere Idnde pogácsa; fiadén Ocs. 90. sero kindo id. Ist. 
128. sergínde id. Tr. s.-usmén rettig; ŐyiiiMa, serem-temen fogát 
elvásította; hat sich die záhne stumpf gemacht, untatta; war ihm 
lástig Tr. 

serem (cs.) gőz ; dampf Tr. 
ser-embál v. ser-bál id. Tr. 
seremét szegényke, kedves; der arme, liebe Bd. seremét 

MHJTHfi, JII06e3HHH T r . 
seréne keszeg; cyprinus rutilus Tr. 
serenge fűzfa; weidenbaum P. 45. — cf. t. jirek erle. 
serenge (cs.) : s.-sin§an barna szemű; mit braunen augen P. 

47. — cs. süren. 
serewa (r.) rovásos fa; kerbholz Gn. loos Tr. — - cf. r. iKpeŐiö 

werkzeug zum wahrsagen Gn. 
sergalűar- (cs.) tele, végig kiabál; mit geschrei erfüllen P. 56. 

cf. sigrém. 
sergaltám bokrétát szétszed; ein stráussehen auseinander 

theilen; eltép; zerreissen Tr. — cf. t. jirt- (acNpT- Voskr.) cs. sort-. 
sergaltém reng, hullámzik; sich schaukeln, fluthen, sergáltos 

hullámzás; wallung Tr. — cf. t. sir- sich wiegen. 
sergas (cs.) gyűrű; ring P. 56. Ist. 41. sörgas Ocs. 30. sergás 

{m.) sárgás (m.) sirgds Bd. id. sergás id. Tr. 
1. seryé fésű; karom P. 26. rpeöeHb Tr. M. 29. 
2. serge drága; theuer Gn. serge Bd. Tr. sergo M. 71. sergo 
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Ist. 64. serga Bk. 20. id. — serge akasan wertvoll Ocs. 46. serge-
ukán Tr. sergakán (m.) Bd. sergakán M. 75. id. sergakán edelstein, 
rubinstein M. 64. 

sergestár- drágává tesz; vertheuern Pu. 17. 
(wed-)sérgelts hullám; welle Tb. 247. 
serektől- fűszerez; würzen P. 51. — cf. sere. 
sermeí fék; zügel Tr. — sermet (k.) sermec (ny.) Weske 

35. id. 
serna fűzfa; weidenbaum — s. gecko barka; osterpalme; 

eepőa Tr. 
serpestar- szétforgácsol; zersplittern, serpest- sich zersplittern 

Tr. — cf. s&rpe. 
sert (r.) ördög, elkárhozott; teufel, verdammter; qopT"b, OKa-

aHHHÉt Tr. sii-t gonosz ; bőse ; 3JLOH Tr. 
sertne fűzfa; weidenbaum NyK. 6, 200. sertne-pu ji03HHa Tr. 
seske meny; schwiegertochter; jüngere schwágerin Bd. Gn* 

Tr. seske M. 8. seská (m.) seska (m.) Bd. id. — cf. saske nörz; 
HopKa cs. saske kirg. seske Zol. 

seste (r.) rúd, pózna; stange; niecTt Gn. 
setém (cs.) kikel, kicsirázik; aufgehen, aufkeimen — sitem 

(m.) setém id. Tr. setedem fr. sitiktem (m.) caus. Bd. 
sevoks, seveks nagy bőrzsák ; ledersack Bd. seweks id. Tr. 
sewer (est.): s.-wastár fürdőseprő ; badebesen, sibir-w. id. Tr. 
si . . . v. se . . . se . . . sii . . . 
si ezüst; silber Gn. Tr. a fa rétege; baumsehicht; cJiofi 

^epeBa Tr. — si-punűő silbergeld P. 17. si-kol harcsa; hecht; 
COMI. Tr. M. 43. si-gol (m.) salmo salax Bd. bohne; 6061. Tr. 

siam megver; schlagen Bd. Tr. Ist. 276. kovácsol; schmieden 
M. 67. csépel; dreschen P. 4. — siam (m.) Bd. M. 67. siedem fr. 
sidem (m.) fr. siedalam fr. Bd. siedálás (m.) sich herumschlagen 
M. 37. — siktem (m.) vereti magát; sich schlagen lassen Bd. — 
wujom s. panaszol; klage führen Gn. Bd. Tr. Ist. 136. 

sialtalam fütyül; pfeifen Gn. 75. sialű- hangzik; erklingen 
P. 27. vijjog; schreien (habicht) P. 55. — cf. cs. soívla- t. saula-. 

siálűos fuvola; flöte P. 27. 
siarsás brustlatz der frauen aus münzen auf ein rothes bánd 

genáht Tr. 
siba (cs. m.) sors; das loos Bd. sivá (m.) sva (m.) id. sewá, 

sowá id. Tr. siba (m.) NyK. 6, 213. — sibam á^a^das loos werfen Bd. 
sic (imperat.) ülj le ; setze dich P. 6. sicse (imperat.) mögé 

stehen bleiben P. 32. —- sicma&am ültet; setzen Km. 5. sicme, 
secme ver ülőhely; sitzplatz Bd. — sieme csendes; ruhig P. 18. —> 
cf. singem. 

sic korom; russ Tr. — cf. seks, siks. 
síelem araszszal mér; mit der spanne messen Gn. — cf. sec. 
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sidd (ra.) fabél; mark des holzes Bd. 
siÉe harag; gyűlölet; zorn, hass Gn. Bd. Tr. Ocs. 9. — sede, 

sedd (ra..), sida (ra.) Bd. sede Bk. 47. Ist. 33. sede (ny.) sédé (k.) 
Weske 26. id. 

sideském haragszik; zürnen Bk. 45. Máté 21, 15. —sideském 
Tr. sedeském Car. 35. j . sedesk- M. 92. sedeském Bd. sideském (ra.) 
Bd. id. sideskends CBHp'kirETL Tr. — sidest- megharagszik; zornig 
werden G. 21. — sidestdr- megharagít; erzürnen (trans.) Km. 13. 
sidastarem Bd. sidestarem Tr. sidektarem Tr. id. 

siderds fon; spinnen Tr. — cf. süder. 
sides abroncs; reif (am fasse) Tr. séden id. ibid. 
sidrálús lábával kapar, bókol; mit den füssen scharren, sich 

verbeugen; mapKaTi Hor-aara Tr. 
sigás lerág; abnagen; TO^ETL, HBT.'k.naTL (o iiepBaxt) Tr. 
siga (cs. m.) féreg; wurm ; .npeBecHHÍi qepBb Tr. — cs. süge. 
sigalás újra kijavít; vom neuen ausbessern; nepe^HHH-

BaTb Tr. 
sigiltes (m.) alkalom, ok; gelegenheit, ursache Bd. 
sikdlas (cs.) kopogtatni; klopfen M. 42. 
sikár (t.) czukor; zucker Pu. 44. 
sil klaftermaas; arfepa CL caaceHL Tr. 
sil-sirpn szegecske, czövekszeg; nietnagel; 3ayeeHnn;a Tr. 

sil'-sirpes id. ibid. — cf. r. IIIHJIO + serpe. 
sikítja falánk, éle vlminek; stachel, schneide, kígyó nyelve; 

zunge der schlange; atajio Tr. — cf. sil (-sirpe). 
sil'tás összeforraszt; zusammenlöthen; cnaHBaTL, caHBaTb 

Tr. — cf. siratem. 
sittes hókéreg; schneerinde; qepeni. CHBJKHBIH Tr. 
sime, sim'é v. seme. 
simel sok; viel Gn. 47. 
simlém kikutat; ausforschen; BbiBi^HBaTt Tr. — cf. t. sina-

prüfen. 
simsér (t.) falánk; vielfrass, gierig; oŐacopa, jKa^Hbifi Tr. — 

t. samsra- oŐHcupaTtca Voskr. 
sin (r.) sín; schine Tr. 
sinaltds kínál, megvendégel; bewirfren, zum essen nötigen; 

no^HBaTi. Tr. 
sindern v. sendém. 
sindek (est. m.) láda; kiste Bd. 
sinterlas kiver pénzt; ausprágen (münze); BMieKaHiraaTL Tr. 
sinzis kék; blau; CHHÍH — sinzimemdds blau fárben, sinzise-

mam, — simdl'tdm kékül; blau werden Tr. 
sintfa szem; aucje Gn. sinzd Tr. Bd. sinSd, sin$a, sinzd (ra.) 

sinzd (ra.) Bd. sinca Bk. 48. sing a NyK. 6, 196. id. — blick G. 50. 
— Ossz. s.-sol szemöldök; augenbraue G. 76. s.-ol, s.-ul id. Bd. 
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s.-yal id. Tr. s.-pnn szempilla; wimpern Bd. s.-pudd hályog; staar 
Tr. s.-ras augenlied Tr. — vüt-s. kútfő; quelle Bd. Uf. 87. j . ener-s. 
id. Uf. ibid. pamas-s. id. Uf. ibid. pel sinían félszemű; eináugig Bd. 
singan üsse varázsló ; zauberer P. 12. Bd. — sincalan kojso sicht-
bar Ist. 7. sincas kojso id. Ocs. 6. sincaskojdemo (kojtomo) unsicht-
bar ibid. cf. sonca. 

sinzaddr gálicz, vitriol; Kynopoci. Tr. 
sinial só; salz — sanzdl (m.) sanzdl (m.) Bd. soncdl id. Tr. — 

sinzaldn gesalzen Bd. 
sinZalán-sudo sóska; sauerampfer Tr. — cf. sinéal. 
sinZaldem sóz; salzen Bd. soncaltém id. Tr. singaltem NyK. 

6, 195. sanZaltém (m.) id. bosszant; erbittern Bd. sanzalaltam (m.) 
megsózat; einsalzen lassen Bd. 

sinialuk szemüveg; augenglas Bd. soncálok id. Tr. 
1. singem tud, ismer; wissen, kennen Gn. — singem P. sin-

cem Bk. Ocs. Ist. singem Bd. sinzem Bd. singem NyK. 6, 195. sinzás 
Km. 17. songem Pu. 35. soncém Tr. id. •— sinéeme tudvalévő, isme
retes; bekannt Bd. sincot&me unbekannt Ocs. 14. sincedemo id. Ist. 
18. — singem besuchen G. 67. 

2. singem megáll; stillstehen Gn. — ül ; sitzen Gn. sinie'm 
Bd. singem P. id. sencám id. Tr. sinc- Bk. Ocs. singold- G. 42. sin-
zeldam fr. Bd. — singam leül; sich setzen Gn. singam Bd. singam 
P. 6. singam NyK. 6. 195. singam untergehen (von der sonne) Gn. 
— iiniiktem leültet, marasztal; zum sitzen einladen, zurückhalten 
(den gast), sinZeldem szálldogál; flattern (von einem sitz zutn an-
deren) Bd. — kosken sincon elszáradt; verdorrte Ocs. 38. kece sin-
£as a nap leáldozik; die sonne geht unter Bd. kece secmas sonnen-
untergang Bd. — cf. secme, sic, sindem, sondem. 

sip (r.) sonde; myni. Tr. 
sipka bölcső; wiege Gn. 48. Bingw. sepkd id. Tr. sépka Bd. — 

cf. r . 3HŐKÍ1. 
sipkáin (m.) konkoly; lolium Bd. spergula; Topnija Tr. szalma; 

stroh NyK. 6, 213. 
siratása veszedelmes; verderblich; rHÖejiBHMH Tr. — cf. 

sirt, sert. 
sircd v. sirt, sert id. Tr. 
1. sire (m.) gyakran; oft Bd. Tr. háufig Tr. seren oft Bd. 

üppig, weitláufig Tr. — ? cf. r. iirape. 
2. sire (cs.) borona; egge M. 33. — sirás boronál; eggen M. 

21. Tr. — cs. síire. 
sirge lombos fa, erdő; laubholz, laubwald Tr. 
sirnalás széttipor, szétnyom; zertreten, zerdrücken; pa3,a;a-

BJiHBaTi. Tr. sirlem zerfallen, einstürzen ibid. — cf. serem 2. 
sirsasluk (m.) kenőcs; salbe BL. 23, 56. [setzen Tr. 
sisdalás (sindalásí sic) felállít, elültet; aufstellen, ver-
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sisér-suda vad saláta; wilder salat; ^HKÍH cajiaTt, MOJIO*!-
HHKI> TpaBa Tr. 

sisgátá IIOJIOCLI Ha Heöli Tr. — cf. t. sizik strich. 
siskal'tás (t.) fütyül; pfeifen — siskilaltén-girás kifütyül; aus-

pfeifen, auszischen Tr. — t. sizgir-. 
sispok (cs.) fülemile; nachtigall Tr. — cs. sepcek. 
sistarém viaszszal beken; mit wachs einreiben Tr. — cf. 

siste 1. 
1. siste (siste) viasz; wachs Tr. Gn. 56. — seste Pu. 45. 

söste, sostá (m.) Bd. söste M. 18. süstö NyK. 6, 201. — sárga; 
gelb Gn. 

2. siste harkály; specht Gn. Tr. NyK. 6, 201. siste id. M. 41. 
siste id. P. 27. 

3. siste (t.) pohár; becher s. kuder korka becher aus maser-
holz G. 74. — t. sisá kleines fláschchen Bál. 

4. siste szíj; riemen, sista id. Bd. 
sit (cs.) negyed; viertel M. 56. qeTBepTt apinHHa Tr. 
sitkada (m.) tökéletes, erős; vollkommen, stark, — kivált ; 

besonders Bd. sitkada, sitkadala (m.) id. ibid. sitkada nagyon, 
kivált; sehr, besonders Tr. 

sitlem v. siólem id. G. 
siwal nyál; speichel — siwál'am köp; spucken — siwál'sa-

sajtán csiga; schnecke; yjiHTKa Tr. — cf. cs. silige t. selagáj 
speichel. 

(fiiam (est.) érez, tapasztal; fühlen, empfinden, erfahren Gn. 
Bd. fölébred; erwachen Bk. 40. siiám (m.) id. Bd. — seéam Tr. — 
siéam lát; sehen Ocs. 40. Ist. 210. erwachen Ist. 246. si&deák wdrúg 
kolomds váratlan, hirtelen halál; unerwarteter, plötzlicher tod Tb. 
244. — sistar- fölkelt; aufwecken Bk. 94. sistarém npHBOHty BI. 
qyBCTBO, BHymaio Tr. — cs. sis- t. siz-. 

sizmds szív; herz M. 68. — cf. sizam. 
se . . . v. se . . . si . . . sü . . . 
sebaga (t.) sors; loos Ist. 142. sibaga Tr. sewaga Ocs. 100. 

sobagam koskas sorsot vetni; das loos werfen Ist. 142. sobagam 
kudalten ulut id. Ist. 185. — cf. sibá. 

socmo: kockás s. gócén ózno mielőtt enni leülsz; bevor du zum 
essen dich setzst Bk. 57. — cf. secme, sieme. 

secka mogorva; mürrisch Gn. 
soUay búza; weizen Gn. Tr. sedáng id. Bd. sidán NyK. 6, 

193. — sem soday pohánka; buchweizen Bk. 34. seme s. id. Tr. 
sédán rossz; schlecht M. 11. 
sogán (cs.) csipkerózsa; hagebutte Tr. 
sogar koporsó; sarg Tr. — sigar sír; grab Préd. s.-weném 

sír; grab sogdrtla temető; kirchhof Tr. 
segöLás lehámoz; absehálen; JiyriHTL M. 92. 
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sogoXe szömörcs; warze Gn. Tr. segeXe id. Bd. segol' id. Tr. — 
cf. CB. sobon id. 

sogoltos hiba, gyarlóság, fogyatkozás; mangel, gebrechen; 
nopoKi., Hê ocTaTOKi> Tr. -— sogoltosán KJiay3HHKT. ibid. — cf. cs. 
éogam- t. jugalt- verlieren. 

sógor szűk; eng P. 3. sógor id. Ist. 211. Tr. sögör, seger id. 
Bd. sigor id. Gn. —- sürgős, sietős; eilig P. 8. [sigircik 

sogorcok, songorcok (est.) seregély; staar Tr. — cs. soygorc t. 
sógorém szűkít, szorít; beengen Tr. sogaremdém id. Tr. sögö-

remdém id. Bd. sogoremd- bedrángen Tb. 207. segerem szorít; drü-
cken, beengen Bd. sögóremam eng werden Bd. 

sokő-sokö (ónomat, das geráusch beim aufpicken der hüh-
ner) Tr. 

soksdm füstöl; rauchen — sok-soktém ráuchern, rauch ma-
chen — soksaydm geráuchert werden, mit rauch bedeckt werden, 
soksaydém (trans.) Tr. 

sol hús; fleisch üf. 36. Car. 34. Gn. Bk. 39. Ocs. 21. Hl Bd. 
siX Tr. sel (m.) sél (m.) Bd. id. — silgoc lektés húshagyó; letzter 
faschingstag; silisko-purá húsvét; ostern (der erste neischtag nach 
den fasten) Tr. 

solem elfut; weglaufen, entrinnen Bk. 56. Ocs. 72. Ist. 109. 
sildm id. Bd. sittás id. Tr. siltem (m.) elfordít; abwenden (das 
auge) Bd. — silse saldak szökött katona; desertirer Bd. silse land-
streicher Tr. 

solam elrejtőzik; sich verbergen P. 1. 58. Gn. Uf. 7. Car. 7. 
solam (ny.) sulam (k.) titkol; geheim haltén Weske 24. sildm sich 
verbergen Tr. silanás id. ibid. — solon titkon; geheim (adv.) Ist. 
212. Ocs. 24. Zag. 41. solon utaralt- retten Ist. 111. solon ilemo wer 
menedék; asyl Ist. 111. — solt- elrejt; verbergen Ocs. 64. verheim-
lichen G. 16. — solastas verbergen Uf. 7. Car. 7. siXtém id. sich 
verbergen Tr. 

solá-kol (cs.) süllő, fogas; lucioperca Tr. — cs. solla pola 
cf. sol zahn. 

soldormd orsó czérna nélkül; spule ohne zwirn; irífcBKa ÖWL 
HHTOK/b T r . 

solojá (r.) hámszíj, nyakló; kummetriemen; uijiea Tr. 
solkamá őponma Tr. 
soltal-: kaíokom osalon ilomostlan soltala ulmas a népet rossz 

élete miatt korholta; er schilt das volk wegen seines schlechten 
lebenswandels Uf. 96. 

solddr salddr onomatopoetisches wortgebilde, das eine (flat-
ternde, brodelnde) bewegung darstellt Gn. 78. 

solűérgo szép, édes, hízelgő; schön, süss, schmeichelnd (?) 
oder: klingend (? t. saltira- cs. saldort-): s. sere somdk süsse worte 
P. 19. 
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seleé a ló dereka; der untere theil des rückens, das kreuz 
(bei pferden) Gn. 59. HM die gegend am kreuzbein NyK 6, 201. 

sem, sec, sna, sta (sém, sec k. Weske 26.) v. es. 
séma (t.) sima; glatt Gn. 71. Tr. semese id. (?) Zag. 66. —• 

s.puc engelwurz; angelica (pflanze) Tr. — s.-wuc id. P. 51. schilf 
P. 24. 

semdkse a fejkötő lelóggó hátsó része; der herabhángende 
hintere theil der tscheremissischen weibermütze P. 28. 

semarém a szájat a harapáshoz összeszorítani; den mund 
(zum beissen) zusammenziehen Gn. 

sematém vigasztalni; trösten Ist. 250. Bk. 46. hízeleg, vele 
érez; schmeicheln, mitempfinden Tr. semaytém id. ibid. — sómat-
lás geschmeichelt werden Tr. 

sémát v. semdkse id. rubus saxatilis Tr. 
sey sűrű; dicht, fest Tr. 
1. seyas megijeszteni; erschrecken Car. 46. Uf. 48. 
2. seyas (t.) próbára tesz; auf die probe stellen Car. 31. Uf.. 

32. — t. sina- prüfen, versuchen Bál. 
sena-soweéo a cseremisz asszonyok hegyes fejkötője; die 

spitze haube der tseheremissenweiber Gn. gesticktes (spitziges) 
hütchen G. 70. 

seyd (es.) szúnyog; mücke Gn. Ocs. 43. Ist. 60. Tr. éengá, 
singd (m.) Bd. id. seyá-ivia insekten M. 60. — ord-s. légy; fliege 
Bd. Tr. 

se-yal- illik; passen tor alasat torta koklas ok s. der braune 
wallach passt nicht in die gabeldeichsel Pa. 42. befér, kiwitka 
körges ok s. nem fér el a szánban; hat nicht raum im reiseschlitten 
ibid. — cf. sendal-. 

seydlek (cs.) ponyva; placke G. 47. szúnyogháló; netz gegen 
mücken Tr. sengálok id. Bd. seyálök (m.) bettvorhang M. 29. — 
seyalek omas vászoneátor; leinwandzelt Ocs. 50. Ist. 70. 

soncd szem; auge — i. wozen behexen (mit den augen), s.-
sortd szem feketéje; augenstern, sencalek szemüveg; brille, s.-pun 
szempilla; wimpern, s.-oso hályog; augenstaar, s.-wüd könny; 
thráne — sencdn, lisel-s. kurzsichtig, sörn-s. saik-s. schielend, 
pozomik-s. kurzsichtig, pel'-s. félszemű; eináugig — sencd-nus 
hexenmeister; 3Haxapi>, s.-komdes szemhéj; augenlied Tr. — cf. 
singa. 

soncalém nyerít; wiehern Bk. 32. sinéalam, sinlaledem fr. Bd. 
sencer (est.) láncz; ketté Ist. 41. Tr. sin&er id. Bd. — sen^e-

ran pi lánczos eb; kettenhund P. 51. 
sendarém v. soném. 
sendém ültet, letesz; setzen, stellen Gn. Tr. állít; stellen Bk. 

16. sendém M. 28. tindem ültet, letesz; setzen, stellen Bd. smde-
dem, sindolam fr. id. ibid. — sendém setzen, placieren P. 6. épít; 
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Taauen P. 34. süskon sonűén úlot teletömték; sie stopfen voll P. 6. 
éenűal- letesz; stellen Pu. 36. — sindiktem (m.) caus. Bd. 

soygortos v. seygercek id. Tr. 
sonosas (cs.) megátalkodottság, makacsság; verstocktheit Zag. 

62. — cs. somé-. 
soysdl'o gyík; eidechse P. 31. soysale id. Gn. seysdle Tr. Ist. 

322. id. senksdle id. Bd. seysále id. Tr. sigsále NyK. 6, 193. 
sep (cs.) halkan, lassan, csendesen; sachte, still (adv.) Gn. 

Tb. 93. geheimniss Ks. 18. s. umor stilles wetter Máté 8, 26. sepak 
csendesen; still adv. Ocs. 69. Ist. 97. Zol. sepaken id. Zol. ergo£dec 
sepak fia tudta nélkül; ohne wissen seines sohnes P. 12. — sep 
Bd. síp Tr. v. sep id. sip (m.) titkon; geheim (adv.) Bd. poloses sip 
kalasas a fülbe súgni; in's ohr flüstern Máté 10, 27. sep ok csendes; 
still Bd. — cs. soppen. 

1. ser természetes hasadás a fán; ritze, spalte am baum — 
omo-L finné Tr. 

2. sor szar; unrat, koth Tr. 
serem szétdob, széthurczol, ellop; auseinander werfen, ver-

schleppen, entwenden Tr. — cf. serem 2. 
seratem (cs.) olvaszt; schmelzen Gn. siratem (m.) Bd. siratem 

Tr. id. — soranem olvad; schmelzen (intr.) Gn. siranem Bd. sirá-
nem Tr. id. 

sered rozsnok; bromus secalinus Tr. 
sorca (cs.) kaláris; glasperle Gn. 48. soréa esőcseppek a leve

leken ; regentropfen auf den blattern Tr. 
sorcal- gyöngyöt felvarr; perlen aufnáhen G. 48. 
sorco (cs.) jászol; (heu)krippe Ist. 185. Pu. 43. sorceid. Tr. — 

cs. soros. 
sorcok (cs.) sáska; heuschrecke Gn. 58. sorcok Ocs. 44. 61. 

id. CBep̂ OKTb Tr. — sereik szökése; grashüpfer Bd. éircik NyK. 
6, 193. 

sorconém (cs.) nedves lesz; nass werden Tr. 
sorddn (cs.) kolbász ; wurst Tr. 
sorgdlce makkrécze; kriechente; anas querquedula Tr. 
soroém fogát csikorgatja; die záhne fletschen Tr. — ? cf. cs. 

sol zahn. 
sorka (cs.) bibe; staubfáden Gn. 58. sir/d (m.) id. Tr. •— sor-

kalandarem die staubfáden befruchten; fruchttragend machen 
ibid. — cs. sorgd t. serkd. 

sorkama (cs.) mellcsat; brustspange Gn. brustlatze mit sil-
bernen münzen (pockama) Tr. — cs. sülgeme. 

sorpe (est.) czövek, ág; zweeke, zacken Gn. sorpe, sorpdk 
szálka; splitter Tr. sorpd id. Zol. sérpe id. Bd. Tr. — cs. sorbok t. 
serpe Zol. 

seser tej, milch M. 18. sozer id. Tr. 
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sose cer (est.) poklosság; krátze Ist. 221. sej só cer id. Ocs. 
97. — cs. sos-cir t. ses. 

1. sosem hét; sieben (?) (veraltet) Gn. 
2. sosem: kok s. jot két egymáshoz teljesen idegen; zwei ein-

ander völlig fremde G. 57. s. kösö vadkecske; wildgais G. 40. sosem 
(od. som) püngÖ fichte G. 40. 

éeivás köp; speien M. 92. sevem (m.) id. Bd. — cf. éüwalam. 
sé'weú (cs.) emelőrúd ; hebebaum; pu^an . M. 63. 
sowercek (t.) záptojás; verdorbenes ei Tr. 
sowerdem: s. é. jür toles prasselnd u. tropfend kommt der 

regen P. 45. (viell. sowordon cf. cs. suiv- regnen, schneien, oder: 
t. siuart- begiessen). 

sezirgás fűrészt élesít; ságe einfeilen; 3yőpHTi> Tr. 
soée ősz; herbst Gn. éo£o Tr. seze, size (m.) Bd. — sezem? 

siíam (m.) im herbst Bd. sózom id. Tr. 
sezektem fecskend; sprengen, spritzen Gn. Tr. éiéiktem NyK. 

6, 193. sezektem, sezektelam fr. seiektedam fr. id. Bd. sezoktarém 
kiont; vergiessen Tb. 169. sezektaldam sich bespritzen Bd. 

sözwSk (cs.) fülemile; nachtigall M. 42. — cs. sopcok. 
skal tehén; kuh M. 33. Tr. skol id. Km. 87. 
skal'á tudniillik; námlich W. 206. Tr. Bd. — cf. skalá. 
éke, sket v. eske, eske id. skenéom éke önmagát; sich selbst 

(acc.) Ist. 176. Ocs. 124. — sketan magános ember, családtalan; 
ein alleinstehender mensch M. 71. — ékemen, ékemden, skenztn, 
skemán, skendan, skemeéton ich, du, er, wir, ihr, sie, selbst; MOÖ, 
TBOŐ etc. coöcTBeHHHH. Tr. cf. éketem, (pers. 1.) ékecok (pers. 3.) 
éketesta, ékecest (plur. pers 3.) ich etc. alléin W. §. 85. — ékenJim 
éke ojla bevall; eingestehen, ske tüleé ludám magamban olvasok; 
ich lese für mich selbst Tr 

élol (r.) iskola; schule Gn. ékola id. Bd. 
émá v. uérrtá id. Tr. sma popos pofa; wange ibid. 
éo . . . v. éa . . . 
éocam születik, nő ; geboren werden, wachsen Gn. Bd. wach-

sen P. 45. pajK^aTLcn Tr. cocám id. Bd. — éoceld — geboren werden 
Pn. 40. wachsen P. 35. — socektém szül; gebáren Bk. 76. wachsen 
(trans.) P. 20. pajK^aio Tr. cocuktem gebáren Bd. — cf. sacam. 

éocoé nemzetség, család; geschlecht, familie Tb. 247. ajdéman 
cela éoceszom des menschen ganzes geschlecht Tb. 84. Jessejan 
éoces der stamm Jesaja's ibid. 

soco (gen. éocen) rokon; verwandter P. 48. G. 69. socegelieb-
ter G. 63. — éocen awa gazdagság anyja; mutter des reichtums 
P. 29. éocen reskal glück G. 68. 

socmo hétfő; montag Bk. 34. éoemet godéen -ok seit deiner 
geburt Bk. 42. 

éocso gyermek, utód; kind, nachkomme Uf. Car. 3. nemzet-
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ség; geschlecht Ist. 79. socsom estet du wirst gebáren Car. 16. — 
socso szerető; geliebte G. 65. 

sodor sodor giebt eine plötzliche bewegung an Gn. 
éocto tüdő; lunge Gn. Bd. sádá, soda (m.) Bd. éodö M. 6. id. 
soda-sudo üröm; wermut (artemisia absinthium) Tr. 
soe (m.) ritkán; selten (adv.) M. 48. Tr. ritka, gyér: undicbt 

Bd. soje id. ibid. 
soerás megtréfál; foppen, zum bestén habén; no^niymi-

BaTB Tr . 
iogem áll; stehen Gn. P. 2. marad; bleiben P. 8. ér; kosten, 

wert sein ik mutso soga teyg-akasjeáes wort von ihm ist einen rubel 
wert G. 66. — kren soges megver Ocs. 39. Ist. 55. sogalám áll; ste
hen Pu. 19. türedás s. kezd; anfangen P. 8. sogolam megáll, föláll; 
stehen bleiben, aufstehen Bd. sagalam (m.) id. ibid. sogalám BCTaio 
Tr. — sogaltém fölállít; aufstellen P. 15. sogaldem id. Bd. sogaltém 
CTaBJiK) Öcs. Tr. Bd. megválaszt; erwáhlen, bestellen (kugu£alan 
zum könig) Ocs. 73. Bd. cf. kugo2alan sogaltas zum könig machen 
Uf. 77. k. sogalon er wurde könig ibid. 81. k. sogen er war könig 
ibid 81. — sogaltol- id. Ocs. 124. sogokt- Tb. 157. sagaltem (m.) 
Bd. — sogolaldam pass. Bd. — cf. solgem. 

sogás hebeg; stottern; 3aHKRTi>cH Tr. 
sogá (est.) eke; pflug Gn. Tr. s. wui id. P. 26. saga M. 33. 

s.-sowalá csoroszlya; pnugsehar Tr. cf. r. coxa. 
sogalém szánt; ackern Tr. 
sogán (est.) vörös hagyma ; zwiebel P. 25. sogan Bd.Tr. 
sogertén szarka; elster P. 24. Gn. 34. Nyk. 61, 194. — soger-

tán Bd. sögerten Gn. Bk. 18. sogertén Tr. sagarten (m.) Bd. id. — 
cf. cs. soygerc. 

sőyos füst; rauch P. 25. 
sogo hebegő; stotterer; 3aiiKa Tr. 
soj: olá-soj kacsa-fajta; mergus albellus Tr. 
1. sója (cs.) hazugság ; lüge Gn. Bd. Tr. hazug; lügnerisch Gn. 

kérkedés; prahlerei Bd. Tr. — saja (m.) lüge Km. 71. fecsegés; 
geschwátz Bd. sajaes lügnerisch (adv.) Km. 70. — sojáce lügner Bd. 
betrüger, schwátzer Tr. sojánzek lügner Tr. 

2. sója: s.-korem. halánték; schláfe Tr. saja-gorem (M.) nyak-
ezírt; nacken Bd.; s.-korka nyakszirt; nacken Gn. Tr. — r. mea 
(?) Bd. 

sojak hazugság; lüge Bk. 38. prahler Zol. — sojakes lügne
risch (adv.) Ks. 51. — Ossz. s.-jumo götzen Ocs. 124. 

sojaklém megcsal; betrügen Ocs. 43. 
sWik: so\k-so,ik süspekse die nachtigall mit ihrem schlageP.56. 
sojostám hazudik; lügen Uf. 44. sojestám hazudik, rászed, kér

kedik ; lügen, betrügen, prahlen Bd. sojstám lügen, betrügen, ver-
wöhnen Tr. saistam (m.) beszél, reden, sajist- (m.) id. lügen Bd. — 
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sajstas pa3CKa3HBaTB, pa3roBapHBaTi> ,npyrB CB ^pyroMt. M. 
92. roBopHTB B3ŐopB, JiraT; 3acTBHaTB, TGMHHTB Tr. sajsma ha-
zudás; das lügen Km. 71. — sojstém a világosságot elvenni; das 
licht einem benehmen; 3acTBHjno, 3ac.iiOHaio Tr. elrejt; verber-
gen ské cureétam mej gocém it- sójste dein antlitz verberge nicht 
vor mir Tb. 206. sojstalt- wird verborgen Máté, 4, 14. 

sojlan mögött; hinter (wo) Ocs. 47. sojeklá mögé; hinter (wo-
hin) Tr. 

soklá (t. m.) gödrös hely az utón; ausgefahrenes loch am 
wege Tr. 

sokláká (r. m.) ujj Ízület, könyök-bütyök ; fingergelenk, ellen -
bogenhöcker Tr. — r. mHKOjma (csigolya). 

sokmak (t.) ösvény pfad Gn. — cf. sokmak. 
soH ruhaujj; ármel Gn. 72. Bd. Tr. sogs, so%s id. Gn, - cf. 

jakut siáy. 
soksemam melegül; heiss werden, sich erwármen soksemdem 

melegít; wármen Bd. — soksestes forró; ist heiss Sdr. 5. 
sokso G. meleg, forró; warm, heiss Gn. Bd. sokse Tr. sokse P. 

18. sokse (m.) M. 70. sokse (m.) soksa (m.) Bd. id. sikóu (m.) hőség; 
hitze Bd. — sokso cet fieber Máté 8, 15. 

soktá kolbász ; wurst P. 25. 
soktem hangszeren játszik, hangzik, cseng; (auf einem in-

strumente) spielen, klingen Gn. Bd. őpeHqy, H3^aio 3BVKH Tr. 
soktedem fr. Bd. saktem (m.) Bd. M. 44. id. — kiált; schreien Ist. 
11. Ocs. 9. soktal- fuvolyázik; auf der flöte spielen Pu. 44. 

soktam szitál, kiszemel; sieben, sichten Gn. sieben Bd. saktas 
id. M. 93, CÍJH) Myity Tr. — sokmas szitálás; das sieben G. 47. 

sokte szita; sieb Gn. Bd. Tr. — s.-süder siebengestirn Gn. — 
sokte liszt; mehl Pu. 19. 

1. sol (cs.); kit-s, karperecz ; armband Gn. P. 53. kid sola Ist. 
25. sol id. Tr. — cs. sola. 

2. sol (cs.): s.-tul izzó tűz, parázs; gliihendes feuer, kohle 
Bd. — cs. solu OrHHBO. 

1. solam fő, bugyborékol; kochen, sieden Gn. Bd. Tr. soledem 
fr. id. solem (m.) fő, olvad; kochen, schmelzen, soldem főz, kochen 
(trans.) soltem (m.) id. soltolam fr. Bd. soltem Tr. soldem gar ko
chen P. 23. 

2. sol- folyik; fliessen tudó mlandosto cenak sör i rím sol&n 
sin ca azon a földön valóban tej és méz folyik ; in diesem lande 
fliesst wirklich milch u. honig Ist. 80. Ocs. 57. soleman jur solen 
es regnete hagel Ocs. 43. — solokt- hervorquellen, fliessen lassen 
kuremas ilomasem solokten-lukso pamas das ewige lében hervor-
quellende qnelle Ist 205. — ? cf. cs. éuic- regnen, schneien, hageln. 

3. solas (r.) pajzánkodik; mutwilíig sein; raajiHTB Tr. 
söí- das hintere: söl'nö megett; hinter; sö'l'an, söí'kö mögé; 
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hinter, sölc(en) mögül; von hinten her, hinter — hervor; söl'sö, 
sblnose megett való ; hinten befindlich Gn. 

sola (m.) tolvaj; dieb Bd. solo. id. Tr. — sola karem diebs-
höhleBM. 11. 17. 

sola (cs.) öcs, unokaöcs; jüngerer brúder, neffe Bd. Gn. sála 
Bd. — solo id. Gn. 27. Tr. atyafi; verwandter Ist. 266. —sol'asGn. 
sola M. 8. jüngerer brúder. 

solaaaj (est.) bal , linké (hand) Gn. Ist. 145. sola id. Gn. sola-
c)aj Bd. Tr. solayaj Zol. salayaj (m.) Bd. Tr. — solaste, -ske\ -g.ee  
auf, nach, von der linken seite Gn. 

soláye, soléye Tr. v. saláye, saleye. 
solcók ajtókilincs; thürklinke Tr. — cf. 3auj,ejiKa. 
solcok bugócsiga; brummkreisel; BOjméKt Tr. 
soldorga (a híd) szétválik; (die brücke) löst sich auf G. 62. 
soldo v. suldo. 
soldomandém csörög, dobol; klirren, trommeln — suldoman-

dém id. Tr. 
sóidra (cs.) darabos; grob; KpyiiHbiíi Gn. Tr. saldra id. M. 

72. soldora id. Bd. — undicht (?) Gn. 
söl'dra palló; diehle •— s.-umbál wandbrett Tr. — cf. éedrá. 
sole v. sülő. 
solem jégeső; hagel G. 58. Bd. Tr. kúj soleman fur kőeső; 

steinregen Ocs. 65. 
solgem áll; stehen Gn. P. 21. Bd. Tr. mlgem (m.) id. — sol-

goldam megáll, álldogál; stehen bleiben, solgoktem állít; stellen 
salgaktem (m.) Bd. 

(tul) solg&m (cs.) izzó parázs; glühende kohle G. 14. solgem 
Zag. 7, solgom Tr. — sol cs. wom feuer Zol. 

sólesiám lop; stehlen Bk. 122. Ocs. 51. Ist. 71. Gn. Tr. Bd. 
solastam, solstam id. Bd .— solostám NyK. 6, 201. sol&p titkon; 
heimlich Gn. Zag. 26. solopon id. Zol. solon id. Tr. Ist. 183. solokon 
id. Tr. solepso tolvaj; dieb Tr. —• sol&p ojlém fiüstern Gn. 

solok (r.) tetőoromzat; die firste Pu. 38. — noöopbi, cöopbi Tr. 
solkamá (cs.) az ing mellén való csat; schnalle an der hemd-

brust Bd. 
sóikon (cs.) hidegség; kálte Kingw. — cs. solgon. 
solnem (cs.) dülöngözni; hin- und herwackeln (im schlitten, 

auf absehüssigem wege) Bd. salnem (m.) hinabrollen Tr. lenyugszik; 
(die sonne) geht unter Bd. solnestes ferde hely a szánuton ; absehüs-
siger schlittenweg Bd. 

1. solo bél; darm Gn. Bd. ml id. Tr. M. 6. 
2. solo szilfa; ulme Gn. Bd. Tr. sole Pu 41. sol M. 45. — so-

lerlá szilfaerdő; ulmenwald, ter solo querholz am schlitten Bd. 
3. solo (est.) talphajó; fáhre, floss Gn. Bd. Tr. — s . küwar fáh-

ren-brücke G. 62. 
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solop (r.) eresz; dachrinne Gn. 30. Tr. 
sornak (est.) szó, beszéd; wort, rede P. 19. 43. Bk. 47. Bd^ 

Tr. — samak (m.) Bd. Km. 4. — cf. jomak. 
somaklaném pöröl, veszekedik, megdorgál; zanken, schelten 

Bd. Tr. — samaklaném (m.) szó], prédikál; reden, predigen Bd. — 
samaklanmas rede BK. 1, 2, 4. 

son agyag; lehm Bd. Tr. sun (m.) Bd. 
soy bab; schaum Gn. 29. Bd. Tr. 
1. sön ín, ér; sehne, ader Bd. Tr. Zag. 62. sün (m.) id. Bd. 

sen NyK. 6, 193. — s. supses görcsöt kap; krámpfe habén Tr. lus-
kada sön cerán gutaütött; vom schlag getroffen Bd. — cf. cs. senor 
t. seyer id. 

2. sön fösvény; geizig — sönlanem fösvénykedik; geizig 
sein Bd. 

sonem (est.) gondol; denken Bd. Gn. sonaldem mom. sanem 
(m.), sankalem (m.) fr. Bd. sanem (m.) Sm. 10. id. — sonem kivan; 
wünschen G. 63. — sonokt- gondolni enged; denken lassen Bk. 
68. sandarém biztat, hiteget; hoffnung machen jemanden, ver-
trösten Tr. 

soyalme öregség; altér Ocs. 14. soyemme id. Ist. 19. 
soyaltem magára ölt; kleiden, anziehen Gn. — soyalaltam 

refl. Gn. 49. 
sonán-pel szivárvány; regenbogen P. 27. Car. 22. soyan-pel 

Ist. 15. sonánbul Tr. — sona-pel Car. 22. j . sana-pel (m.) M. 47. id. 
sondr pil Bd. s.-pel Tr. s.-pol Uf. 23. s.-wül'o Uf. 23. j . sanál 

pjül (m.) Bd. v. sonán-psl id. 
sondále (cs.) üllő ; ainboss Tr. 
1. sondas kenderkefélő; flachsbürste Gn. 13. sondásY. 24. 
2. sondas üllő; amboss Tr. sondos id. Zol. —- cf. sondále. 
sondo húgy; úrin Gn. Tr. einer der oft uriniert Tr. 
soyemám öregszik; alt werden Ocs. 18. Ist. 24. Bd. Tr. soy-

kemám Uf. 72. soygememdem fr. soygemaldám Bd. id. — soyestarém 
alt machen Tr. 

soyestam habzik; scháumen Bd. Tr. soyestelam fr. Bd. soyay-
gám Tr. id. — soyaygdám, sosgestás caus. Tr. 

soygo öreg; alt Gn. Bd. Tr. soyga (m.) Bd. Bk. 41. 
sonomas gondolat; gedanke Bk. 46. sonemás P. 23. sonoma 

Bk. 48 sanama (m.) Bd. id. [igei Tr. 
sóyse sündisznó; igei Pu. 29. Gn. bóka; frosch Ocs 42. soyse 
sontán árnyékszék; abort Tr. 
sönfialam nyerít; wiehern G. 47. 
sÖ7i$al só; salz Gn. 56. Ocs. 17. 
sopke rezgő nyárfa; espe P. 2. Bk. 18. Bd. Tr. — sopokeGn. 

sapki (m.) Bd. id. — sopkerlá nyárfaerdő; espenwald Bd. sopkér 
id. Tr. 
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sopém savanyodik; sauer werden Gn. Bd, — sapem (m.) Bd. 
M. 92. sopedem fr. Bd. id. — sopoktarem sáuern, sopoktaredem fr. 
sapemdem (m.) id. Bd. 

sopo savanyú; sauer Gn. Bd. Tr. sape, sopo id. Weske 21 . 
kovász; satierteig Bd. sape kwasz M. 19. — é. sudo sóska; sauer-
ampfer Tr. 

sops orsó a fonállal; spule mit zwirn Tr. 
sopsár létra; leiter (aus einem astigen baume) Gn. P. 23. Tr. 

auf den zaun aufgelegtes ástiges holz um das übersteigen zu ver= 
hindern Tr. 

sopter ribiszke; johannisbeere Gn. sopter, saptar (m.) id. Bd. 
sor szar; unrath Bd. Tr. P. 25. sur P. 25. Tr. ér, sor id. Tr. 
soram szarik; scheissen Gn. Bd. Tr. soredem fr. Bd. — cf. cs. 

sos id. 
sőrém tapos; treten ; TOHTaTb Tr. — soram átlép, áthág; 

übertreten; HapyniaTB Tr. 
sor-wondo gereblye; rechen, harkeAGn. 6. Tr. 
1. sör szöglet, -él; kanté Gn. Bd. P. 49. sör Bd. sör id. Tr. — 

sörön egyik oldalára fordulva, dőlve; auf eine seite geneigtBd. sörn 
id. Tr. sörön kuwa krummes mütterchen P. 28. sördkdn geschliffen 
Tr. — cf. ser 2. 

2. sör te j ; milch P. 9. Gn. sör id. Gn. Tr. — s.-wal tejfel; 
sahne Gn. — cf. ser. 

sör-: sörén onga — haragosan tekint; schaut finster drein 
G. 75. — sor- (m.) veszekedik; streiten, zanken Bd. — sürca hara
gos, vad, veszekedő; zornig, streithans — sürcalanem veszekedik; 
streiten, sürcanedem id. Bd. 

söras eljegyez; verloben G. 75. 
sörem felbont, felfejt, lebeszél; auftrennen, abrathen Gn. Tr. 

Bd, sörkalém fr. Bd. megszüntet; einstellen (den zorn) Tb. 244. 
sőrém loswickeln, losflechten; pa3BHBaTB Tr. — sort- felbomlik : 
sich auflösen Máté 24, 12. — sörekt- : sedom sörekten kostse die 
friedfertigen, die ihren zorn einstellen Tb. 166. Bk. 82. íst. 208. 

soráks mocsáros hely az erdőben; sumpfige stelle im walde Tr. 
sorápa v. saráya Tr. 
sorandds behomályosít; trübe machen; cflluiaTB TVCKJIBIMB Tr. 
soránne gombafélék, a melyek fatörzsön nőnek; pilze, die auf 

"baumstummeln wachsen; HBHnieHBe Tr. 
sordo jávorszarvas, elennthier Gn. 60. Bd. Tr. — s. seder 

nagy medve-csillag; der grosse bár (gestirn) Tr. — s.-modo áfonya ; 
vaccinium uliginosum ibid. sorto-moto id. ibid. 

soré sirály; sterna hirundo Tr. 
sörgém a zsinór végét megköti, hogy föl ne bomoljék; das 

ende der schnur binden, damit sie sich nicht löse — sörgaltém cso
mót, hurkot köt; einen knoten binden; 3axjiecTBiBaTB Tr. 
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sörgd hurok; fangsehlinge; CHJIOKT. Tr. 
sörgas (est.) gyűrű; fingerring Gn. 
sorqonZe (cs.) serke; nisse Bd. sorr/énce, sorgene id. Tr. sorgenge 

NyK. 6, 196. 
sőrék (est.) j uh ; schaf P. 25. Tr. sorok Bd. sarok (m.) M. 33. 

sarak (m.) sarak (m.) Bd. id. — s.-sudo, s.-puc bürök; cicuta Tr. 
sorok sírás; das weinen Ocs. 35. 
soroktam sír; weinen Gn. 4. Tr. soroktam, saraktam (m.) sd-

raktam (m.) soroktedem fr. Bd. sortám P. 32. Bk. 37. Tr. id. sorton 
sonoma zerknirschung Bk. 74. — sortokt- megríkat; weinen machen 
Bk. 69. soroktarem, soroktuktulam Bd. id. 

sorkmo sírás; das weinen Step. 19. sorokmas id. Bd. 
sorlem : sorlaltem megingat; zum wanken bringen — sorlek-

tem botránkoztat; skandalisieren Bd. — sorlema feslett, kicsapongó; 
ausschweifeiid Tr. sorlemas kicsapongás; ausschweifung Tr. hábo
rúság; tumult, zwist Bd. 

sori- elterül; sich ausbreiten (der rauch), söröktem ausbreiten ; 
pa3ciflBaio Tr. — cf. sáréin. 

sörlem kijózanodik; sich ernüehtern, sörlölam fr. Bd. 
sörmoc fék; zaum Gn. 2. sörmüc, sermic (m.) Bd. id. sörmec 

peMeHHaa y3,na, s.-purgo, s.-kel gyeplő; leitseil Tr. sermec NyK. 
6, 195. 

sorom-pondo gereblye; rechen NyK. 6, 201. 
sors üröm ; wermut Tr. 
sortnalt-ico.éam megbotlik, elesik; stolpern, fallen Tr. sertnalt-

keds id. M. 91. 
sörtnö arany; gold Gn. Bd. sörtne (m.) Tr. Bd. sörtna Bk. 20. 

sörtni M. 64. sörtna (m.) Bd. sertne NyK. 6, 193. — sörtnedam meg
aranyoz ; vergolden, sörtnedelam fr. Bd. 

sorwá (est.) serbet Pu. 15. P. 21. ital; trunk G. Ql.jasman é. 
mischung von bier (ohne hopfen) u. honig Gn. 

sosgestám v. sonestám. 
éoéo tavasz; frühling Bd. Zol. sása Bd. sósom, sósam (m.) ta-

vaszszal; zur frühlingszeit Bd. — sosem frühling Gn. 62. P. 8. Tr. 
M. 52. zur frühlingszeit Tr. 

söstém elsötétít; beschatten Gn. 1. 
sot (r.) számadás; abrechnung Máté 25, 19. Tr. sotdomo un-

záhlbar Zag. 68. — ser sot rechenbrett; cxieTi>i Tr. — kok i soterak 
ilásawlám die noch nicht zwei jahre lebenden W. §. 140. — cf. cot* 

sotkém vaczog (a foga); (mit den záhnen) klappern Tr. 
sotlém kiszámít; berechnen Tr. recbnen Ist. 239. — toi üdo-

retlán sotlén asnendt lányodnak tartva őt felnevelted; du hast sie 
als deine tochter (gerechnet) auferzogen P. 2. 

sowas (cs.) akó; eimer P. 58. sowáks-wocko, s.-lenéz kleider-
truhe Tr. — cs. sobaska. 

sove vessző; ruthe in der falle lúdö kaska genannt Bd. 
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éowoco abrosz; tischtuch P. 15. kabát; rock Pu. 35. éowoco 
tuch (kopf, handtuch etc.) Gn. 28. SOWŐC id. Tr. soboc Máté 27, 51. 
soboc NyK. 6, 194. éoboco schweisstuch Ist. 251. — éovul^o, sobulgo, 
éogulgo, éaboc (m.) id. Bd. éowolco kopftuch Tr. — (<c éowor). 

éowon (est.) szappan; seife éovun, saván (m.) Bd. éobon Zol. 
NyK. 6, 194. éawon Zol. id. 

éoivor (cs. vászonkabát; kittel aus grober leinwand Bk. 14. 
Gn. 72. Tr. sovur, sávur, savar (m.) frauenkleid aus leinwand Bd. 
éobor NyK. 6, 194. — cs. éobor t. ciua cf. ciuar. 

sowo kwas, kofent Gn. 23. 
éowokt- savanyít; sáuern Máté 13. 33, éobokt- id. Ist. 228. 
éoz árpa; gerste Gn. 80. Bd. M. 20. Tr. éa£ id. Bd. 
éoégoéám leszakít; abreissen Tr. — cf. cs. sozar- id. 
éralaé betaszít; hineinstossen (ein messer) M. 92. 
érdé M. 48. v. éüraké, éüraé id. 
éráidé olvaszt; schmelzen M. 92. 
ére v. műké. 
éremdém gyakran tesz, ismétel; oft thun, wiederholen Tr. — 

cf. éire. 
étan (r.) alap; fundament Bd. — stan id. stan kelesema bizo

nyítás ; beweisung BJK. 1, 2, 4. to stafanók uyle.ma daraus erken-
nen wir BIs. 1, 4, 6. 

ste lem káposztaleves; krautsuppe M. 18. 
étem = ostem Gn. P. 21. 
éter-wostor söprű; besen Tr. 
étik (r.) érezdarab; metallklumpen Gn. 51. 
éter Tr. v. ostor id. 
étolm (r.) oszlop; sáule Bd. 
étop (r.) flüssigkeitsmaas Pu. 43. 
étrap (r.) büntetés; strafe Tr. 
étraé (t.) durva posztó; tuch (gewebe) Gn. Tr. —posto-étr. id. 

Tr. cf. öétercié. 
étukld fl^epHaa najiKa» nrpa BT> npaTHniKH Tr. 
éu . . . éü . . . v. si . . . SŐ . . . 
1. éu: ime é. tűfok; nadelöhr Gn. Bd. Tr. ime éuzo Ist. 244. 

im iüi (m.) Bd. id. 
2. éu korpa; kleie Gn. Tr. pelyva; spreu Bd. 
3. éu: sosna éu serte; borste Tr. Gn. sima éu id. Bd. — ci

ca, sus haar. 
4. éu (cs.) egészséges; gesund Tr. Bd. — cs. su. 
1. éü szén; (kalte) kohle Gn. M. 27. Bd. éu, éű id. Tr. éüj id. 

Tr. tulán-éüj Tb. 16. a fáklya hanva; die vom kienspan herabfal-
lenden verkohlten schnuppen Pu. 27. — éin£a-éü csipa; augen-
butter Bd. éu-nalme hamvvevő; lichtscheere Tr. 

2. éü nyak; hals (passim) éű Tr. Ocs. 21. éüj Ocs. 25. id. éűjá 
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id. Tr. — Ossz. sü körém halánték; schláfe Tr. (cf. soják.), sü-sawe 
nyakkendő; halstuch M. 15. sü-jer nyakláncz; halskette Bd. — cf. 
T. niea. 

3. sü genyedtség; eiter Gn. su, sű id. Tr. Süj id. Sdru. 3. 
süj Tr. 

éüam, süjam genyed, rothad; eitern, faulen, modern Gn. Ist. 
59. suam gáhren, P. 51. reifen Bd. — éüam faulen Bd. suam eitern 
P. 51. éüam id. Tr. Ocs. 42. éüedem fr. Bd. — éüéa gang ^er (m.) 
poklosság; aussatz Bd. éüév cer id. Máté 8, 2. éüéo jóra id. Uf. 
57. j . éüsö verfault G. 35. — cf. éükéö, éükiem. 

suam odaér, megérkezik; gelangen, ankommen Bd. Tr. Gn. 
fölér vele; gleich sein P. 52. soam (m.) Bd. Tr. M. 67. — kidéom 
suen er streckte die hand aus Ocs. 88. kocmem sues ich will essen 
Gn. Un sues megtörtént; hat sich erfüllt Ist. 40. luat kok i éun ulmas 
er war zwölf jahre alt Ist. 191. sun készen van ; fertig sein Gn.Bd. 
éuun id. Gn. 28. — pundaske wolen wozin suták mihelyt a fenékre 
estek; sobald sie auf den boden gefallen sind Ocs. 115. —wijét 
sumo dene ereje telhetőleg; soweit seine kraft reicht Step. 16. wiem 
sutomé id. Zag. 23. ske, -dek, vak sumeske -ig; bis Bd. — éuktem 
= suam, eine sache zu etwas führen Bd. Tr. P. 20. — luűen s. meg
olvasta ; hat gezáhlt P. 30. iktat aksom sukten ogol keiner Wollte 
den preis bezahlen Pu. 41. suktam einholen Tr. —palen suktedéma 
unbekannt, geheim Bk. 72. 

1. suem evez; (mit einem ruder) rudern; Gn. — sualtém ru-
dern; rpecTH BCCJIOMÍ Tr. 

2. sues (sing. 3. pers.) gyalul; (er) hobelfc Pn. 38. suas (infin.) ; 
rewe s. rüben beschneiden Gn. 4. 

3. suem vet, dob; werfen Bd. P. 11. M. 93. sült- (m.) fr. süld-
fr. Bd. pascbinaTB, KH âTL Tr. sulden-pustas agyon dobál; todt 
werfen Bd. 

süaltem mosogat, öblöget; spülen Gn. sűaltem id. Tr. sualtem 
wásche spülen Tr. kirtnim s. OTnycKara JKejrfe30 Tr. — ate süaltdso 
spülicht G. 59. — sualt-kes folydogálni kezdett; fing an zu tráufeln, 
fiiessen; 3apa6tJio, 3acTpyujiocb Tr. 

suan (cs.): s.-wónűo csipkerózsabokor; hagebuttenstrauch P. 
26. Tr. s.-bondo id. Ist. 211. — cf. sulan. 

süayd- szénné éget; verkohlen G. 51. 
suáp viszonzás, visszafizetés ; entgelt; B03Me3,a,ie, B03^aaHÍe 

Tr. — cf. suáp. 
suar mozsár; mörser Gn. Bd. Tr. — cf. surem. 
suarém eisen hárten; KajiHTL Tr. 
suármo-ivaks zúzómalom; stampfe Tr. 
süás gallér; kragen M. 15. sűás Tr. süésla nyakas, makacs; 

halsstarrig Bd. 
sub- egyesit; vereinigen ; coe^HHaTt Tr. 
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sübal- ráolvas, varázsol; durch sprüche bezaubern — sübalmo 
loktomo zauberer Ist 104. sübolt- id. Tb. 219. — cf. süwalam. 

subedás v. süwalam. 
subok rokonság; geschlecht Tr. 
sabon (cs.) karó; pfahl (hebebaum, pbiiarb? sic) Tr. — cf. cs. 

mbün 3acTyni> ^epeBeHHbiö. 
svbor Tr. v. sowor id. 
subos v. suwos. 
subs . . . v. süps. . . . 
süc korom; russ Gn. süc id. Bd. süc Tr. soc (m.) Tr. sücán 

verkohlt P. 9. — sücaíjgem megkormosodik; russig werden, sücal-
gem russige farbe bekommen Bd. sücaydém ráuchern; KOiriy, süce-
dám lehanvaz; cinmaTL KOIIOTB Tr. — ? cf. r. caata. 

sucko (= tüsdomo) alaktalan; gestaltlos Zag. 55. 29. — cf. 
süksö. 

éüűem parancsol; befebien Gn. Bd. Uf. Car. 10. — sűdém Bk. 
36. Tr. Ks. 15. südám Km. 20. sudém Tr. Bd. südedem fr. Bd. id. •— 
südas 3BaTb, npnrjrainaTb M. 92. suda.lt- parancsot kap, engedel
meskedik ; einen befehl erhalten, gehorchen Tr. — om südö tilt; ver-
bieten Bd. — südomo parancs; befebl Bk. 48. s.-ogol tilos; es ist 
verboten Ist. 323. 

sudalám szid, megátkoz; fluchen Gn. Ocs. 22. Ist. 29. Máté 
5, 44. Bd. (m.) Tr. — südalam id. Bd. — sudal koltemo elátkozott; 
verűucht Ocs. 7. svdaltma id. Bd. — sudalektém verfluchen las-
sen. Tr. 

sudayás füvei benő ; mit gras bewachsen — sudaydás caus. Tr. 
süder (cs.) csillag; stern P. 26. Gn. — südür Tr. süd&r Bk. 

37. södör, seder, sidar (m.) stder Cm.) Bd. sodor Tr. id. südür 
NyK. 6, 195. 

2. südor (= südö -ur) rubel P. 39. südör, süder (m.) sudur 
(m.) id. Bd. 

3. südor orsó; spindel Gn. P. 26. südür Bd. südür Tr. süder 
Bk. lQ.södr M. 32. tengely; axe Gn. südür id. NyK. 6, 201. — 
orawa s. karrenspeiche G. 31. ocb TejTfirH Tr. arawa sedr achse 
M. 32. 

südore'm, südréin fon; spinnen Gn. südürem, sidirem Cm.) sid-
rem (m.) sederem (m.) Bd. südürem Tr. süder- Bk. 16. sederas M. 
92. id. — húz, vonszol; ziehen, schleppen Gn. Pu. 29. sudrás 
Tam,HTb, Tep3aTb Tr. — südomém vonszolódom; sich schleppen 
Pn. 11. G. 6. südür ném id. Tr. koske südürnén kaja die schlange 
kriecht Tr. süÉdralt- wegschleppen G. 6. — südürmö fonat; ge-
spinnst, faden Bd. 

südos abrincs; fassreif Gn. 48. Pu. 36. kötél; strick P. 26. 
südes id. Tr. südüks Bd. südüks Tr. id. — koszorú; kranz Tr. südos 
id. Máté 27, 29. 
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sudo fű, széna, növény; gras, heu, pflanze, kraut Pu. 29. Gn. 
— sudo Bd. inda (m.) Bk. 24. Tr. sude M. 21. id. — osal sudo tö
vis, konkoly; unkraut, lolch Ist. 225, 227. sap sude sauerampfer 
M. 21. klop s. wermut M. 21. kömbe Japán s. klee M. 21. oso s. rozs-
nok; bromus secalinus Tr. 

Sűdö száz; hundert P. 26. Gn. südö Bd. Uf. Car. sudo Ocs. 9. 
Tr. süda Ist. 11. Bk. 51. sűdö Ocs. 11. sűde Máté 19. 29. süde (m.), 
suda (m.), südu (m.), sudu (m.) id. Bd. — sűdo-wic-ur dreissig ko
peken, s.-nel'-lur vierzig kopeken, s.-pacás dömböcz; labmagen Tr. 

suduluk rét; wiese Tr. NyK. 6, 201. 
1. sue: kutko s. hangyaboly; ameisenhaufen Gn. 48. Bd. 
2. sue récze; ente Bd. 
3. sue fésű; kamm ; rpeöeHKa Tr. 
4. éué ritka, gyér; undicht Gn. Bd. Tr. soe (m.) id. Bd. — 

éuen ritkán ; selten Gn. Bd. Bk. 26. soje (m.) id. Bd. — suemam, 
suengam ritkul, gyérül; undicht werden, suemdem caus. Bd. 

sue'-wondo csipkerózsa; hagebutte, heckenrose Tr. cf. 
sue'r v. suár id. Tr. [suán-w. 
súgás vet, hajít; wegwerfen Tr. 
sugár sír; grab Uf. 53. Gn. Bd. súgartla Bk. 98. Ist. 27. sü-

gárla Ocs. 37. id. — sügarlá temető; friedhof Bd. sűgártlá, sugártlo 
id. Tr. — v. segár cf. t. a. zijarat Voskr. sirat Bál. 

sugaremdém = segeremdém Tr. v. seger. 
suge mennydörgés; donner Ist. 303. sujge id. Ist. 302. — cf. 

caya, sugertal. 
sugertal- dörög az ég; es donnert M. 49. — cf. cayer t. siy-

girda- klingen. 
súyes (cs.) féreg; wurm P. 27. 
sugór (cs.) gallér; kragen Tr. sűgór id. ibid. 
suguno (cs.) emelőrúd; hebebaum Tr. — cf. suben. 
sujem kinyújt; ausdehnen Pu. 45. Gn. sujnem sich ausdehnen, 

sich verlángern — kece sujná der tag wird lánger, keske sujná die 
schlange entrollt sich Tr. 

suja kakas sarkantyúja; sporn (des hahns) Gn. 
sujéo fajdkakas; auerhahn Gn. 66. 
sujmen jégtörő vas; brecheisenstange, neiUHa Bd. Tr. 
sűjrukt- porrá zúz; zu pulver zerreiben Tr. 
sük (cs.) szemét, törmelék; kehricht, schutt, pilá s. fürészpor; 

ságespáne Gn. — gaz ; unkraut Ocs. 7. szemétdomb; kehrichthau-
fen G. 36. 79. — cf. sük. 

sükem taszít; stossen Gn. sűkém Tr. sükal- id. G. 27. sökál-
M. 91. — sükem tol; wegschieben sikem (m.), sukem, sükedem, -de-
lam fr. sükalam, -kaldem mom. id. Bd. sűkálám id. Tr. sükalaldam 
pass. Bd. — ? cf. cs. sakk- t. suk- schlagen. 

sűkáltes toló zár; riegel; 3a^BHacKa Tr. — cf sükem. 
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sukco (t.) angyal; engel G. 55. sukco Üf. 3. Ocs. 6. 
sukemam sokasodik; sich vermehren Bd. sukajemam (m.) id. 

ibid. sukemam id. Tr. sukam — id. Ocs. 10. sukemalt- id. Tb. 83. — 
sukemdém szaporít; vermehren Bd. sukemtém id. Tr. 

sukersek sokáig; lange (adv.) Step. 3. sukersen, sukersek rég
óta ; seit langem Bd. sukersek id. Tr. sukersen (m.) id. Bd. 

sukertak régen; lángst Ist. 150. oft Zag. 32. sukérte Bd. Tr. 
sukerte Ist. 186. sukerda (m.) sukerde (m.) Bd. id. — sukerdo ag'él 
vor einigen tagén ; HaMê HH M. 12. 

suklan- paráználkodik; huren Tr. 
suko sok; viel (passim) suka (m.) Bd. sukö M. 97. id. — sokat, 

soká; viel, lange (adv.) Bd. Gn. Ist. 12. nagyon, legfelebb; sehr, 
höchstens Bd. sokkal; viel (mehr) Bd. — suko lec suko sehr viel 
Ocs 86. sukon sokan; viele Máté 27, 55. sukes sokára; nach langer 
zeit Bd. — sukesak sokáig; lange (adv.) Uf. 74. sukok id. Ocs. 123. — 
sukaná (== suko-kanak) oft Tr. 

suks (cs.) féreg; wurm M. 61. Gn. 58. Ocs. 102. Bd. 
süksondal fürdőszobai manó ; badstubenkobold Gn. 51. sük-
siiksö v. süktém. [sendal id. ibid. 
süktém trágyáz ; düngen Tr. süktém id. M. 91. süktém rothaszt; 

verfaulen lassen süktedem fr. Bd. suktám kendert áztat Bd. suktal-
gáhren lassen P. 5 1 . — sűkse rothadt elviselt; verfault, abgetra-
gen Tr. süksö, süyse (m.), suksa (m.) id. Bd. —• siiksö schlecht 
(wenn auch neu) Gn. — sűksemaltsaslek rothadás; fáulniss Tb. 
164. — cf. süam. 

siiktar- bántalmaz; beleidigen ajdemom somak-deno siiktarmo 
Zag. 17. — cf. sükém. 

suktosáslok : sudome'tam isten suktosáslokom pú add hogy meg
tegyem parancsodat; verleihe mir die erfüllung deines gebotes Bk. 
70. — cf. suam, suktem. 

sülém (est.) lélekzik; athmen Gn. sülem Bd. sűlém id. Tr. 
sülaltas B^oxHyTL M. 91. sülálten -goltas (m.) sóhajt; seufzen Bd. 
éo£-ca£-s. röcheln; xpnnjiio Tr. sűlál'tarén-koltás, sülal'toktén koltas 
megfojt; erwürgen Tr. — t. suli- cs. sowla-

sulám metsz, szel, szab; schneiden, schnitzeln. zuschneiden 
Gn. Bd. Tr. sídost- zerschneiden G. 51. suluktém (m.) kiherél; ka-
strieren Bd. kdokt — id. Tr. 

sulem olvad; schmelzen (intr.) Gn. 52. P. 32. NyK. 6, 194. 
sulen-kaja verschmilzt G. 50. hü kuruk-samecat síden kaját selbst 
die felsen bersten Tb. 24. — suloktar- caus. Uf. 66. suluktar- pa3-
BeCTH, paCTBOpHTL T r . 

sulak (cs.) egészség; gesundheit Km. 51. sulek id. Tb. 4. Tr. 
suluk (m.) id. NyK. 6, 213. •— skat sídekan li a te egészségedre; 
zu deiner gesundheit (antwort auf kócosét perikán lize) Tr. — su-
lukán (m.) adiect. Bd. — cf. su. 

NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XXX. aojf , 1 " 
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sulan (cs.): s.-wondo csipkebokor, domstrauch Uf. 56. Gn. — 
cf. suan-w. — cs. solan dornbusch. 

suláyge fulánk; stachel; 3KaJio Tr. sláyga (m.) id. Bd. 
sutdal- megérkezik; ankommen P. 51. G. 73. monare wüdlan 

suldalat wie viel wasser wird dir zu theil, mennyi vizhez jutsz Pn. 
39. — cf. suam. 

suldal- szid, pirongat; zurechtweisen; atypnTt Tr. — cf. 
ittdal-. 

suldo olcsó; biliig Gn. Tr. iuldé (m.) M. 65. sulda (m.) Bd. 
xoldo Bd. id. — suldestarém wohlfeiler machen Tr. P. 17. suldemám 
wohlfeil sein Tr. 

suldor szárny; flügel Gn. Tr. suldur, solder (ni.), suldor (m.) 
id. Bd. — uszószárny; flosse Gn. kol-s. id, Bd. — suldoran adiect. 
Ocs. 4. suldrán (m.) suldurán (m.) id. Bd. s.-kaik vogel Tr. 

suldos szelet; schnitt (brot) G. 33. suldos id. Bd. Sültei Ocs. 
90. sultos Ist. 128. id. iuldui id. Tr. 

sülé sün; igei; eaci> M. 39. 
salos : kem s. csizmaszár; stiefelschaft (? von sulam) Gn. su-

luks id. Bd. Tr. 
1. sülő (est.) zab; hafer Bd. Gn. iűle Bk. 34. sülü Tr. éSle M. 

20. sile Zol. id. — s.-kaik kerti sármány; emberiza hortulana; 
OBCflima, kup-s.-kaik szajkó; corvus glandarius Tr. 

2. sülő öl; klafter Gn. sülő, sel (m.) id. Bd. — éüte armlánge; 
MaxoBaa caaceHL Tr. éole id. ibid. 

sült- elvetődik ; wird weggeworfen; ópocaeTca, Ky^aeTca Tr. 
M. 93. — cf. suem 3. 

sültkas kopog; klopfen; cTyqaTb M. 91. 
sülüs, sülüks (est.) lélekzet, lélek; athem, geist Bd. sűlüs Ocs. 

4. sülős Ist. 104. Ocs. 74. Tb. 4. sulis Tr. sülié (m.) éuUi (m.)Bd. — 
sülesttám lelkendezik; keuchen Tr. 

1. süm, süni szív; herz (passim) — süman, süman szives 
buzgó; wolwollend, eifrig — sumán liebhaber von etwas Tr. sümem 
jula fáj a szivem, sajnálom ; das herz thut mir weh, es ist mir leid 
Bd. süm korsta schmerzen habén unter der herzgrube (beim magen-
katarrh) Tr. — sümbel brúder Bd. Tr. verwandter Gn. sümpel brú
der M. 8. sumbel (m.) id. Bd. sümbel' id. Km. 48. 

2. süm halpikkely; fischschuppe Gn. Bd. héj; baumrinde P. 
27. Gn. schale Tr. som id. Tr. — cf. sem. 

sumem köszörül; schleifen, schárfen Gn. Bd. Tr. semas M. 
29. id. — sumedem fr. Bd. swmaltás pass. Tr. 

sumam. elfárad; müde werden, ermüden Gn. Bd. 
sumás szétmetsz ; zerschneiden ; pasp'BSHBaTt Tr. 
sumaktem zúg, lármáz; lármen. brausen Bd. 
sumala (m.) gyarló; hinfállig NyK. 6. 213. 
sumat (cs.) s.-keée- szombat; sabbat Ist. 287. Bk. 34. Bd. Tr. 
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sümed- genyed; eitern — sűmálá rothatag; verweslich; 
TJTBHHHÍÍ T r . 

sűmestar- szívesnek lenni; gefállig sein ; yroat,n;aTb Tr. 
sün Gn. Tr. M. 6. v. sön id. 
sun agyag; lehm Gn. 23. Tr. NyK. 6, 194. 
süncal Car. Uf. Bk. v. söngal id. 
sunén-ilém utazik, vándorol;reisen, wandern; CTpaHCTByioTr. 
sűngá röpülés ; flug der vögel; ÜTH^ÍH no-ien, Tr. 
suyga kopogás; das klopfen; CTVKI) sünga id. — suygás, suy

gás kopog, dörömböl; klopfen; CTyqaTb Tr. 
suygá domb ; hügel Tr. sűygá id. ibid. süygá (m.) id. NyK. 

6, 213. 
suygaltam arczra esik, alábukik ; auf das gesicht fallen, tau-

chen Gn. — tauchen G. 47. Tr. suygaldam id. Bd. stolpern, fallen 
Tr. wujéo dene suygalt kajen fiel rücklings auf den kopf Ocs. 72. 

suygáldes mély gödör; tiefe grube Bd. 
supká iszap ; schlamm; HJH> Tr. 
supsám húz; ziehen Gn. 15. Bd. Tr. Ocs. síupsám id. Gn. 46. 

subsám Ist. Bk. sopsám (m.) Bd. suwsám ránczigál; zerren Pu. 28. 
söps- M. 91. — szopik; saugen Tr. Gn. cizem s. id. Bd. — dohá
nyoz, tobákol; tabak rauchen od. schnupfen Tr. Gn. tamaka s., 
pipka, trupka s. id. Bd. — supsalam fr. Bd. supsidam zupfen, reis-
sen Tr. supsedem fr. Bd. supsedektem (m.) hurczoltat; wegschleppen 
lassen oder befehlen Bd. sopstem (m.) zu wagen führen, supstem 
czipel; schleppen Bd. sepstás BO3HTB M. 91. — supsedás, dektás, 
supskedds 3a^epriiBaTjb Tr. — supsen nalas wegnehmen Bd. suw-
son n. id. Pn. 11. supsunluktam id. Tr. subsekten kajas führen Bk. 
26. supsul-pocas fölránt; aufreissen (die thüre) Bd. — supsuktás 
ziehen, rauchen, führen lassen (caus.), supsultás gezogen, geführt 
werden Tr. 

supsal csók; kuss Bd. 
supsalam, suwsalam csókol; küssen Gn. supsalam id. Bd. Tr. 

— sepsalam id. M. 92. subsalam id. Ist. 223. megölel; umarmen 
Ocs. 24. 

1. sur szarv; horn Bd. Tr. — surdema szarvtalan; ohne horn 
Bd. surán mit horn Tr. 

2 sur szar; dreck, koth Gn. Tr. P. 24. ssür Tr. 
surem (cs.) mozsárban tör; (im mörser) stossen Gn. surám, 

suralás id. Tr. — cs. sora-. 
surem (cs.) taszit, tol, szúr; stossen, schieben, stechen Bd. — 

suraltém stechen Ocs. 67. Ist. 94. Tr. Bd. suraldem Bd. suralam 
(m.) durchstechen Bd. saralam (m.) stechen Bd. — surkal- szur
kál; stechen (fr.) Ocs. 92. surkedelám id. Tr. suraltol- id. Ist. 130. 
— sural-goltas, sral-g. kiszúr; ausstechen (die augen), letaszít; 
hinunterstossen, zörget; pochen (an der thüre) Bd. — suralt-son-
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dém BTHKaTb Tr. — suraldam sich anschlagen, anstossen, einboh-
ren Bd. — sűrgedás TbiKRTh, KOJIOTB Tr. — cs. sor-. 

1. sürem (cs.) hálóval vagy varsával halász; mit netz oder 
reuse fischen Gn. — cf. sűrágá. 

2. sürem (cs.) mázol, ken; schmieren Gn. Bd. Uf. 43. Car. 42. 
Zol. surém Zol. sűrem Ist. 36. Tb. Tr. serem (m.) serem (m.) érem 
(m.) Bd. sirem (m.) Bd. Km. 24. id. — sürkalem fr. sürkalem Tr. 
Bk. 37. fr. id. — sürált- sich einschmieren Tb. 47. 

3. sür- (cs.) szűr; seihen Sdr. 6. — cs. sur-. 
sűranem (cs.) megolvad; schmelzen Ist. 73. surandarém caus. 

Tr. — cf. soratém. 
surayg- elsötétül, elhervad; sich Verdiinkéin, verwelken; 

noTeMHtTt, noÓJieKHVT Tr. — suráygon ocKOMima HaŐHjiact Tr. 
süraks dara; gries, graupe Bd. — süraks Tr. süras Gn. 60. 

P. 11. süras Gn. sűras Ist. 67. sűrás Ocs. 48. surás Tr. id. — 
surásma-sudo uti fü; plantago Tr. [cf. sürő. 
sürca v. sör-. 
suré (cs.) halháló; fischnetz; HeBO^B Tr. — cf. sureká. 
sűré, sür ét Tr. v. sür ét id. 
1. suré, sujré (cs.) borona; egge Tr. süra id. Bd. — surem bo

ronál ; eggen Bd. sirem (m.) id. Bd. M. 91. sujrds id. Tr. — cf. süra'. 
2. suré (est.) poszméh; hűmmel NyK. 6, 201. — cf. suré. 
sureká (cs.) Tr. v. sürágá id. 
surém Tr. v. sűrén id. 
sürgő arcz; antlitz Gn. 48. sürgő id. Bd. sürgú id. Tr. Ist. 276. 

serge Weske 48. M. 4. — s. soweco törölköző; handtuch G. 48. 
sürg-üstös id. Bd. sűrg-űstos id. Tr. s.-tacká wange Tr. towar-s. fejsze
lap ; axtblatt Gn. Bd. 

sürgő nagy erdő; grosser wald Bd. sürgő TiepHOJitcBe Tr. — 
serge (m.) id. M. 45. serge (m.) sirga (m.) Bd. erdő; wald — s. kesd 
vadkecske; wildgaiss Bd. 

surka alterthümliches festliches kopfzeug der weiber Gn. 
mütze Pu. 42. schopf; XOXOJIB Tr. — ? cf. serka. 

surl- (cs.) mormog, dorombol; schnurren, knurren Tr. — 
cs. sürle-. 

surmaygés hiúz; luchs Pu. 17. surmayg&c id. Tr. surmayse id. 
Bingw. Tr. 

surno gabona; getreide Gn. 55. Tr. surna (m.) id. Bd. s-vuj 
kalász; áhre Bd. 

sürő káposztaleves; kohlsuppe Gn. 21. sür Bd. sür Tr. sűrű 
Bk. 14. id. pursan sűr linsengericht Ocs. 21. — cf. cs. sürbe. 

surse balha; floh M. 61. iurso P. 25. Tr. Bd. sursa(m.) Bd. — 
? cf. cs. sort- beissen; KycaTL. 

sürto ezérna, fonál; garn, zwirn Gn. Bd. Bk. 16. serte M. 28. 
sűrto id. Tr. sü/Wgedreht P. 27. — drót; draht Gn. 
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sürtnem (t.) botlik; stolpern Gn. 56. 60. sürtnem id. Tr. Tb. 
140. sürtnem id. Gn. — cf. sürtnem. 

surtus mész; kaik Tr. surtus id. ibid. 
susa (t.) vetélő; weberschiff Gn. Bd. Tr. M. 28. — t. susa. 
süsa nyakravaló; kragen — cf. sü hals Gn. 
süs genny; eiter Sdr. 3. — cf. süj. 
susel korpa; kleie Tr. 
suskán (t. m.) süket; taub Bd. — cf. suskán. 
süskám töm, betöm ; einstecken, hineinstopfen Gn. Bd. süs

kám id. Tr. köpül; buttern; naxaTb Tr. seskds coBaTB M. 92. — 
pöcal s. puskát tölt; gewebr laden Bd. sűskám id. Tr. 

süskem fütyül; mit dem munde pfeifen Gn. suském id. Tr. 
süskalt- Pn. 36. süskalü P. 54. id. suskalám, suskaldém id. Tr. — 
cf. sis haltai-. 

susked- csepüvel bedug; kalfatern Tr. 
süskelám vág (állatot); schlachten Gn. 23. süskűldmicLTr.— 

süskülám öl; tödten Bd. siskil- (m.) Bd. süskűl-, süskül Bk. 36. •— 
sSskislds M. 93. id. — sűskültás 3ap1}3biBaTLCfl Tr. 

susko habszedö kanál; schaumlöffel Tr. 
susmako (r.) paradicsom; paradies Zag. 42. 
süstne köpült vaj; gescblagene butter P. 51. iüsmá torok sajt; 

káse Tr. — cf. sáskám. 
suso érett; reif — kapes-s. felserdült; mannbar Tr. — cf. 

suam. 
süspek (cs.) fülemile; nachtigall Gn. 54. süspük Bd. süspűk 

Tr. id. 
susr (cs.) nyomorék; missgeburt; ypo,n,i> M. 13. suser seb, he-

gedés; wunde, kruste (an der wunde) Tr. wunde; krank Bd. v. su
ser •— susert- megütni; anschlagen M. 117. susertem, susergem v. 
susergem. 

sustdm lábbal dörömböl; mit den füssen klopfen — sistdm 
id. Tr. 

süstö . . . v. siste 4. id. sűstö id. Tr. — süste-wuj bőr kantár ; 
xiemenzaum Pu. 36. s.-kowáste weissgegerbtes ledér Tr. 

sut Tr. v. set id. — sutém kapzsiskodik; gierig verlangen; 
íKa^HH^aTb T r . 

sütém (t.) átfúr; durchbohren Gn. 1. ^OJIÖJIIO durchlöchern, 
eine wuhne aufhauen Gn. fölbont, megbont; auflösen Bd. Gn. 27. 
pacnyTHBaTb, pa3BH3HBaTi>, pasBHBaTL Tr. pa3BH3aTb M. 91. 
sich ausrecken; BHTarHBaTBCfi Tr. sütném refl. Tr. —sütedem tr.= 
sütem Bd. — sincazom siiten joktaren liess ihm das auge ausstechen 
(ausfliessen) Uf. 96. — sütkal- lyukat rág; ein loch nagen P. 1. — 
sütlém felpattan; aufbrechen (die blattern) Sdr. 3. pa3Bfl3biBaTbca 
Tr. — sűten kolten (der same) keimte auf Ist. 225. Tr. sütlen lek-
tes id. (prsesens) Zag. 55. 
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süwálam (cs.) köp; spucken Gn. süiválam Bd. sűwálám Tr. 
subalam Tb. 32. éival- (m.), sevem (m.) Bd. id. süwaleűém, süweűem 
fr. Gn. — süwedem ráolvas; zaubersprüche íiüsternd hersagen Gn. 
sűwedám 3aroBapHBaio Tr. Zag. 29. subedám id. BopoaciiTB, rabára 
Tr. sűwalaktasa ráolvasó; zauberprophet Ks. 49. siwálaktasa id. 
Km. 67. — süwálme köpedók; spucke Bd. — v. süwel. 

süwel-wüt nyál; speichel Gn. siivül-vüt Bd. sűwül'-wűd Tr. id. 
sübül NyK. 6, 195. — cs. silige. 

süwer (cs.) duda; sackpfeife Gn. 49. P. 24. harnblase Gn. 
sűbur id. Tr. — cf. seber, seiver. 

suwes tömlő; schlauch, lederner sack Gn. suwes M. 67. subes 
schlauch, sack, quersack Tr. Bd. kosár; korb Bd. 

suwesked- küzd, vitatkozik; streiten, kámpfen mej nergenem 
nune ia-samec-dene suke suwoskeden sogest; meinetwegen habén 
sie viel mit den teufem gekámpft Zag. 33. — cf. t. sugis- kámpfen. 

1. süwö áldozatra szánt darab kenyér v. hús ; opferstück (vom 
brot und fleisch) Gn. 61. 

2. éüwö (cs.) borkenkáfer, holzwurm Gn. — cf. sügö. 
smvo: ige -suwo — gyermek; kind Gn. 61. sábo id. Bd. 
suwo : kurwalanas kumel suwesem senen jen ein mensch, der 

seine begierde zum ehebruch besiegt. Zag. 35. 
suéo fajdkakas; auerhahn Gn. 46. svjzo id. Gn. 
suz káka, szittyó; röhricht Tr. 
suZém éhezik; hungern Bd. megéhezik; hungrig werden Gn. 

Bd. — suMm hungern Tr. suzeso hungernd, hungrig Tr. iuSén kő
ién illet starben vor hunger P. 6. suiasa id. BL. 1, 53. — suiéú 
éhség; hunger Tr. 

éuMar nőtestvér; schwester Ocs. 24. Ist. 32. húg;jüngere 
schwester Bd. Gn. 

suzeí Tr. suzl M. 29. v. süzl'ö id. 
éüíer te j ; milch Bd. suiér Tr. sisér (m.) Bd. — süéer-val 

obers Bd. 
süíge oldalszurás; seitenstechen Gn. 
suzo hasonló; vergleichlich, ebenbürtig Gn. 65. 

T 
ta . . . v. to . . . 
ta (pron. demonstr.): Bd. ta hű valaki; jemand, ta mam va

lami; irgend etwas, ta magáíia egyvalaki; ein gewisser, W. §. 68. 
ta-kü, ta-ma, ta-magána Bd. — íaűosíezek; diese Ocs. 124. 

ta (m.) vagy; oder — ta-ta entweder, oder Bd. 
tábém felduzzaszt; aufbláhen; nymiTL tábén sinzen aufgebla-

sen; BcnyTffljii> — tawá ny^HTt jre^Xi Tr. 
1. tabá (t.) serpenyő; pfanne Tr. 
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2. iába (m.) pehely, csepü, rongy; flocken, werg, fetzen; OXJIO-
IIOKT., KJIOK^ Tr. — tabán verfilzt; KJIOHHCTHÖ Tr. 

tabák-suer TaÖaiHaa Meabmiija Tr. 
tabe (m.) kút; brunnen — t.-wedrd vödör; eimer Tr. 
tabes (t.) haszon; gewinn Bk. 26. Tr. 
tace ma ; heute Gn. 55. Tr. Ocs. 50. Bd. taca Ks. 37. Bk. 26. 

tace Tb. 3. taáce Tr. id. —tacel&k a mai napra; für heute bestimmt, 
das heutige Tr. taőal&k id. Bk. 64. tacolok id. Tr. — cf. tagáce. 

taga (est.) kos; schafbock, widder Gn. Bd. taga M. 33. tágd 
(m.) Bd. taga Tr. id. — tagás kleiner hamm el, kacaká-taga ziegen-
bock, jumon-t. schnepfe; öeicacT. Tr. 

tagáce M. 52. tagáce (m.) Bd. Tr. tagaca Km. 51. tagaclok 
Ks. 34. v. tace, tacelok id. 

tágan (est.) patkó ; hufeisen Gn. Bd. Tr. tágan P. 26. — ta-
garilém patkol; (mit hufeisen) beschlagen Bd. Tr. taganlelam fr. 
Bd. — taganloktém szerszámmal patkol; mit einem werkzeug be
schlagen Tr. 

tagana (est.) teknő; trog; HaneBKH Tr. tagana id. M. 31. tagna 
id. Tr. — tagna lisztes láda, kosár; mehlkufe Gn. 6. mehlkorb P. 
50. — tagdna id. Gn. — cs. tagana t. tigdna. 

tagárse mai; der heutige tag Tr. 
tagdús (taydus, tandus?) barát; freund NyK. 6, 201. — 

cf. tan. 
tagom-kebék bizonytalan meddig; nicht bestimmt wie lange ; 

HensB'ECTHO #0 KOHXTB uopt Tr. 
tajá zwei ráderchen, an welchen die wiert (9) auf- u. abgehen 

(Beguly) Bd. 
tajal- (est.) meghajt; beugen, biegen Pn. 36. tajem, tajedem 

fr. tajaldem fr. id. Bd. — tajném hajlik; sich biegen Gn. Bd. 
tajnelam fr. id. Bd. — tajném beugen; HaiciOHHTL, npHKJiOHflTb Tr. 
tajnostás sich bewegen, wanken; maTaTLca, MOTaTbca Tr. tajnan-
darás (m.) beugen, einer sache sein ohr leihen; HaKüOHflTt, npn-
KjiOHHTb yxo Tr. — cs. tajel- t. tajil. 

tajém (r.) elrejt; verbergen M. 88. tájait elbújik; sich verber-
gen Tr. — r. TaHTb, TanBaTb. 

tajel lankás lejtő; (nicht steiler) bergabhang Gn. tajil Tr. -— 
cf. tajal-; cs. tajlek HaKJiOHHbiH, nOKaTbifi. 

tajyá (t.) fejkötő-féle; eine art haube für mádehen Tr. — cf. 
takja. 

tajn (r.) szentség; sacrament Tb. 9. tajnstwo id. Tb. 12. tajna 
id. titok; geheimniss Bk. 90. Bd. 

tajsen titkon; geheim (adv.) W. p. 207. cf. tajem. 
takes (ce.) babona; aberglaube Ks. 49. Km. 68. t. idol hamis 

bálvány; falscher götzen ibid. í. salgat sie stehen unbescháftigt 
BM. 20, 3. t. nanpacHO, #apoMi> Km. 70. Bk. 46. Tr. 
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takja (t.) mennyasszonyi főkötő; kopfputz der braut Gn. — 
taklá főkötő; haube Pn. 42. — t. takja achselband. 

takor (t.) letaposott; hartgetreten Pu. 39. Tr. yjnmHbiü Tr. 
taker kemény, egyenes ; hart, geebnet Bd. — hely; platz Pu. 39. 
ugar; blachfeld Bd. ^BopHHa Tr. — t. talár. 

takortém letapos, kitapos; festtreten, festsfampfen Tr. taker-
tem Bd. — takor-takortosa utód, örökös; nachkomme, érbe Tr. -
takorgém festgetreten werden Tr. 

1. takmak tánczdal; tanzlied («mit vielen worten») Gn. 78. 
2. takmak v. tápnak Tr. 
taktá vad (méz); wilder (honig); AHKÍH (Kaacerca ME^I>) Tr. 

tákta id. NyK. 6, 212. — taktá (m.) darázs; hűmmel Bd. 
tálém (t. m.) törvénykezni vlkivel; processieren Bd. tálas id. 

Tr. — cf. t. daulas- id. [sturmwind. 
tal: kuga -tal mardez vihar; gewitter Bk. 54. — cf. t. dauil 
tát Bd. v. tajel id. 
tála bátor; tapfer Tr. talo erős; stark P. 16. Tr. tal serény, 

egészséges; flink, gesund Bd. pes talon sehr P. 9. talon stark (adv.) 
Sdrc. 3. találok kühnheit, jugend, stárke Tr. — cf. t. daula- gewalt 
anthun. 

taláka kicsi; kleiner (puse kahn) P. 48. 
talán szerencse; glück Bd. Tr. siker; das gelingen Tr. — cf. t. 

a. taliga id. 
tálasa (t.) rabló ; ráuber Tr. — t. talauci. 
taté v. kosa-tate. 
talgoúe csikó; junges pferd, füllen (von 1 bis 5 jahren) Gn. 

15. talgede Bd. talgode stute, weiche noch keine füllen geworfen 
hat Tr. 

talgostolám ide-oda lebeg; herumflattern G. 56. talgostém in 
der luft herumfliegen (wie ein hopfenkopf) Gn. 

taliyga (r.) tányér; schüssel Pn. 38. Zag. 50. 
talosná forró láz; hitziges fieber; ropaifca Tr. 
talmo az övnek azon része, a hova a fejszét akasztják; der 

theil vom gürtel, wo das beil eingesteckt wird Tr. 
táluk (est.) esztendő; jahr Gn. Tr. talok Gn. Bk. 34. talikBd. 

tauluk Gn. íd. — talik (m.) tálik (m.) idő, időszak; zeit, zeitab-
schnitt Bd. — i-talik jahr Bd. i-talok jáhrlich Ist. 64. i-daluk: jahr 
Bd. jáhrlich Ocs. 46. — talukds egy éves; ein jahr alt Tr. 

talwe öv; gürtel Gn. t.-küzö (t.-towar) messer (od. axt), die 
am gürtel getragen werden Gn. 56. 

tam (t.) íz; geschmack Gn. Bd. Tr. — tamle izes; schmack-
haft. Bd. Tr. támla Ist. 6. tamlo Ist. 67. tamle Ocs. 5. tamán id. Tr. 
tamolon Ízesen, torkosán; schmackhaft, gefrássig (adv.) Zag. 18. 
45. tandemé ohne geschmack Bd. — támlán- ízessé lesz; wird 
schmackhaft Ocs. 48. — t. tam, támne. 
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tamaka (t.) dohány; tabak Bd. Tr. Gn. 
tamakci kicsi, finom, sekély; klein, fein, seicht Tr. — cf. t. 

tam tropfen. 
tamga (est.) ismertető jel, folt, kézjel, czél; merkzeichen, fleck, 

handzeichen, ziel Gn. tamgá bélyeg, folt, bepiszkolt hely; stempel, 
fleck; Tr. — tamgaemdém bepiszkít; beflecken, tamgaemám refl. Tr. 

tárnok (est.) pokol, alvilág; die untere welt, hölle, todtenreich 
Gn. Tr. — tamuko hölle Bk. 51. 

tan tisztelet; éhre G. 78. hír; ruf, leumund Gn. tán hír; hí
resség; ruf, berühmtheit Ocs. 13. — tay jóság, szépség; güte, 
schönheit — tatján derék, szép ; stattlich, schön — taydemo un-
stattlich, unschön Tr. — tanle híres, berühmt Ocs. 22. 

tay (cs.) egyenlő; gleich Tr. kortárs; altersgenosse Tr. barát, 
társ; freund, kamerád Gn. Bd. tdyg (m.) id. Bd. tay neben einander 
Gn. gemeinsam (adv.) P. 36. — ik taygas egykorú, kortárs; alters
genosse Bd. — tayot (= tay-kot) annyira mint; so weit als Tr. — 
es. tan t. tiy jak. tay. 

táya (t.) rubel M. 55. tcinká (ny.) tenke (k.) Weske 28. táyga 
pénz ; geldstück Bd. — tayak pelak anderthalb rubel M. 55. 

tayastar-, tayastar- (cs.) hasonlít; vergleichen Uf. Car. 8. 
tayastarém magasságban kiegyenlíteni; in der höhe anpassen; 
ypaBHHBaTb Be.raliHHbi Tr. táygastaréni (m.) egyenlít, hasonlít; 
au3gleichen, vergleichen Bá.táygástárás id. M. 89. táygástaraltás id. 
pass. tdygostáremla leicht vergleichbar; y^oőocpaBHHMtifi Tr. — 
tdyás- versenyez; wetteifern, wetteifernd arbeiten Tr. 

taygata fatőke; holtzklotz NyK. 6, 213. 
tanok (t.) tanúság, tanú; zeugniss (zeuge ? sic) Gn. zeuge Tr. 

NyK. 6, 201. — tanokos tanúság; zeugniss Tr. 
tdyol- cseng, hangzik; klingen, tönen; 3BeHtTb Tr. 
tanostar- tanúskodik; bezeugen Tr. 
tanlandar- dicsőit; rühmen Ocs. 122. [(adv.) Tr. 
taporon (m. r.) néha, változékonyan; zuweilen, unbestándig 
tapném merészel; sich erkühnen ; ocM^ejraBaTtca Tr. 
tápnak, tápnak (m.) uti táska; reisekoiíer Bd. 
taplan- megszárad, kiszellőzik; trocknen, gelüftet werden; 

iipOBH^aTB, npo*iaxHyTL, npoB^TpaBaTbca Tr. 
taptém kovácsol; schmieden; KOBaTB Tr. 
táptarem (cs.) szorít, nyugtalanít; bedrángen, beunruhigen — 

gyönyörködtet; ergötzen Bd. — cs. taprat- cf. tariuanem. 
1. tar (est.) puskapor; schiesspulver Gn. Bd. Tr. — uzar-tar 

vitriol; KynopocB — payea-t. mák ; mohn Tr. 
2. tar (cs.) bér; miethe, lohn, gehaltTb. 167. Gn. 61. Bd. tara 

id. Tr. tár{m.) id. Bd. antheil Tr. svátoj tar jümö (m.) das heil. 
abendmahl Bd. tares puras sich verdingen Bd. tarom juktás részesí
teni; theil gebén — tarom jnas részesül; theil bekommen Tr. 
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3. tar (est.) köles; hirse Tr. Zol. t. tari cs. tora. 
tar-: tarám ol'at (bedeutung unbekannt) P. 58. 
tara (cs.) túró; topfen M. 18. — cf. torok. 
taraj vörös pamutszövet; rothen baumwollenstoff P. 58. Bd, 
tarakán (t.) keleti csótán; blatté kaberlak P. 3. Tr. 
taraltém a szivet érdekli, gyönyörködteti; das herz interessie-

ren, erfreuen Bd. taraném buzgó, lelkesül; eifrig oder entzűckt 
werden — taratem érdeklődést kelt, biztat, rábeszél; interessieren, 
aufmuntern, überreden Gn. 

tarázd (cs.) kútgém; brunnenschwengel Tr. — cs. tarázd 
wage. 

tarazém kifeszít; überspannen; nepeTSTHBaTt — tarazaltám 
pass. Tr. 

tarb- hasít; spalten; OTKajitiBaTb, BLiKajitiBaTB Tr. 
tárca, tdrza szolga; diener Tb. 247. tarozó, tarco id. Car. 32. 

j . tarce béres; lohnarbeiter Bd. Tr. tarozó Tr. — cf. tar 2. 
targoktarém visszatart, erőt vesz rajta; zurückhalten (wider 

wunsch), überwáltigen Tr. 
tarlém bérel, bérbe fogad; miethen, dingen Ist. 229. Bd. 

Tr. tdrlem (m.) Bd. M. 89. — tarlalt- pass. Zag. 21. — tarlema oksd 
fizetés, bér; lobngeld Bd. 

tarok (r.) aludt tej ; sauére milch M. 18. 
tarmán vagyon, birtok; vermögen Bd. szerszám; werk-

zeug Tr. 
tárta rúd; deicbsel M. 32. 
tartom: t. posten elhatározta; beschloss (páter wastares lek-

tas gegen den beiden zu ziehen) Ocs. 76. 
tarwaném (cs.) megindul, mozdul; sich bewegen Bd. Gn. Tr. 

Ist. 233. tarbaném Ccs. 69. tarvánem (m.) tarbdnem (m.) tarvanulam 
fr. Bd. tárwánelas M. 89. id. — tarwatem mozgat; bewegen Gn. 
Bd. tarbanem (k.) Weske 22. tárvátem (m.) tarbátem (m.) tarvatelam 
ír. Bd. tarwatolam Ist. 98. id. — tarbalt- nyugtalanít, megrendít, 
felizgat; beunruhigen, erschüttern, aufwiegeln; TpeBOJKHTL, KOJie-
öaTL, CMymaTí, Tr. — cs. tapran- t. tibren-. 

tarwas forgács; spáuchen M. 46. tarbás id. Tr. 
táskás gyolcsdarab, melyen az esküvőn a jegyesek állnak; 

ein stück leinwand, worauf das brautpaar bei der trauung steht 
Tr. — cf. toském. 

taském v. toském. 
taslém kiárad; überschwemmen. Gn. Tr. 
tasmá (t.) szalag; bánd Gn. Tr. tasmá id. Tr. 
tata ezompó; cyprinus tinea Tr. 
taton (t.) egyetértve, barátságosan; eintráchtig, in freund-

schaft Gn. 65. tatoloktome egyenetlenkedve; uneinig Gn. — t. tatiu 
eintracht. 
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tátká v. táktá id. Tr. 
tatulas- (t.) kibékül; sich versöhnen, Ocs. 24, 64. — cf. taton 

t. tatiulan-. 
tau (t.) köszönet, hála; dank, dankbarkeit Gn. Bd. Tr. M. 68. 

tau kelesas (m.) hálát mond; sich bedanken Bd. 
taulo surt palota, palást, Uf. 81. j . 
tauluk Gn. v. táluk id. 
taustém hálálkodik; danken Zag. 66. G. 55. Tr. — taustulam 

fr. taustarem id. Bd. — taustolá mit dankbarkeit, dankbar Tr. 
tau-em (cs.) kapar; scharren (die erde mit dem hufe) Gn. 46. 

taivalam Gn. tawaltém Gn. 13. id. TonaTt Horon Tr. tawém npHTO-
niiBaTB HoraMH; nepeMiraaTLCfl CTE. Horn Ha Hory Tr. — cs. top 

tawan szántalp; schlittenkufe Gn. [t. tapta. 
tawo kút; brunnen P. 26. tave id. Bd. Tr. tabe Ist. 203. — 

tawe (kút)gém; (brunnen)schwengel Gn. (? sic!) Tr. 
tawel hinta; schaukel Tr. 
tawolém hintál; sich schaukeln — taw&ltém, caus. Tr. 
taw&s (t.) bőség, élés; vorrath G. 60. haszon, nyereség; nutzen, 

gewinn Gn. Step. 10. — cf. tabes. 
tawiikán helyenként; stellenweise Tr. távukan id. Bd. 
taza (est. p.) egészséges; gesund. Gn. Bd. Tr. taia id. Uf. 42. 

Car. 41. (m.) Tr. — kövér; fett Bd. M. 76. 
tazálők egészség; gesundheit Ocs. 73. Tr. tazalek id. Bd. 
tazalém kövéredik; fett werden; Bd. Tr. jó szinben van; gut 

aussehen Bd. tazalandarém hizlal; másten Tr. — tazarg- meggyó
gyul; genesen Zag. 63. tazaygam, tazalanem id. Bd. tazart- meg
gyógyít; heilen Ocs. 83. tazaydem, tazalandarém id. Bd. 

tazolán sikos, nyálkás; glatt, schlüpfrig, schleimig Tr. 
te . . . Y. ti . . . t& . . . tü . . . 
te t i ; ihr (plur. 2.) passim td (m.) Bd. 
teák, tejak még mindig; noch immer Gn. — cf. tegak. 
tebe v. tewe. 
teg, tegók többé; noch (in der zukunft) Bd. tegak (= ereak} 

immer Uf. 8. j . 
tegena (m.) (= tugaja) ilyen, olyan; solcher Bd. Km. 84. 

tegéúe Tr. tegena (m.) Bd. id. 
teaet (r.) nyirfadeget; birkentheer Gn. teget Tr. Bd. Ist. 167. 

Ocs. 117. teget Gn. id. 
teksorl- (t.) megvizsgál, kipróbál; untersuchen, erproben; 

HcnHTHBaTb Tb. 29. 39. 247. — t. tikser-. 
tekte vad méhraj; wilder bienenschwarm Gn. t. müks id. Gn. 

59. •— cf. táktá, tátká. 
telddrem pajzánkodik, lármáz, zajong; muthwillen treiben, 

lármen, tőben •— telűormas, -me pajzánkodás, zenebona; ausge-
lassenheit, tumult Gn. — cf. t. tiler- nárrisch werden. 
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tele tél ; winter (passim) teld (m.) Bd. tel M. 52. — telem té
len ; im winter Bd. telim Tr. — telese, telemse téli; winterlich Bd. 

tele: vüt t. mocsári szalonka; scolopax gallinago Bd. 
teletlá különös, különösen ;besonderer,besonders; ocoőeirahra, 

ocoŐeHHO Tr. 
temam megtelik, jól lakik; voll, satt werden Bd. Gn. témám 

(m.) temam Tr. temedem fr. Bd. id. — vüt t. a víz nő ; das wasser 
steigt Bd. Ist. 14. telge t. a hold telik; es wird voll mond Bd. koc-
ken t. sich satt essen Bd. kockon temmenost ivar a nachdem sie satt 
geworden sind Ist. 220. — temenam jól laktam; ich bin satt Bd. — 
temneske telesteli; ganz voll Ocs. 92. t. juktá megitat; satt tránken 
Ocs. 19. —pel i temme keeesteSe a fél évet befejező napon; am 
tagé wo das halbe jahr zu ende ist Zag. 51. — temdeme telhetet
len; unersáttlich Bd. — temektem sáttigen Bd. 

temem megtölt ; füllen Bd. Gn. Tr. jól lakat; sáttigen Bd. 
Gn. temedelam fr. Bd. — temal- megtölt; füllen Pn. 36. 

urnán (cs.) tömjén; weihrauch Tr. Zol. 
temedem nyom; drücken Gn. Bd. rányom; aufdrücken Bd. 

(m.) fojt; ersticken Bd. temdalam mom. drücken Bd. HaaotMaTL 
Tr. (m.) elnyom; bedrücken Bd. temdeétam fr. oft drücken Bd. (m.) 
tapogat; betasten Bd. temdestám id. Tr. 

tembáko közelebbre, ide erre az oldalra; náher, auf diese seite 
Tr. tembak-tumbak ide-oda; hier-her, dorthin Krest 13. tembake-
umbáke id. Tr. — tembál innenső oldal, diese seite Bd. Gn. Uf. 40. 
külső oldal; aussenseite Gn. tembál.ne innenső félen; auf dieser seite 
Bd. tembálno id. Tr. tembalan auf diese seite Bd. tembac innenről: 
von dieser seite Bd. tembácen id. Tr. (— passim). 

teme tele; voll Tr. 
temen mindannvi; sámmtlich mlánda ümbálnoéo temen ílesa 

sámec sámmtliche auf der erde lebenden Tb. 181. — megelégedett; 
zufrieden P. 18. — kurukiulak lecat kűskö temen kűzen (das wasser) 
stieg höher als die höchsten berge Ocs. 11. 

temlese kérő; freiwerber Bingw. 
t'emuská (r.) kis gyékényzsák; mattensáckchen Tr. 
ten te ; du — tin, tön, tej, tin (m.) ten (m.) id. (passim). 
tene (cs.): tenes puras keresztelkedni; sich taufen — tenes 

purtas keresztel; taufen Bd. tenes id. Tr. Ist. 193. 
tene az idén; dieses jahr, heuer Bd. Gn. tene id. Gn. tenéj id. 

Tr. tene-e, tene-i id. B d . — tenéje, tenejés, teneise idei; heuriges 
P. 8. 57. tenese id. Bd. — tene most; jetzt W. 207. Bd. tene wará 
nun aber BG. 4. 9. teáéi (m.) terlésa (m.) mostani; das jetzige ge-
genwártige Bd. 

Une, dene, dene bei; mit, sammt, und; entlang, über, durch; 
mittelst; von, aus (welchem stoff, welcher ursache) (vgl. ter : térne) 
— teke, deke, deke zu (vgl. ter: terhe) Gn. 
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teye így; so M. 13. Km. 22. Kani, TO^HO Tr. tiyge id. BM. 3,15. 
teyeld ilyen; solcher — teyeláok ebenso M. 57. teyeláok id. 

Km. 12. 
tenersa mostani; das jetzige, gegenwártige Tr. 
teyge (t.) rubel Gn. 66. Tr. geld Pn. 35. NyK. 6, 201. teygelek 

groschen Ist. 220. 
teygece (— tey- kece Uf. 56. Car. 53.) tegnap ; gestern P. 2. 

Tb. 173. teygece Gn. Tr. tengeca W. 207. teygece M. 52. id. teygése 
tegnapi; gestrig Tr. 

teygel (cs.) pad; bank Bk. 26. P. 24. Gn. teygel, t'eygel' (m.) 
CKaMefiKa Tr. t'éyg'él id. M. 27. 

tenes ide; hierher Gn. 1. 
teye£ (est.) tenger; meer Gn. Ist. 65. teyec Tr. tayeZ Tr. teyez 

Ocs. 46. teygez NyK. 6, 196. teyge£, taygaz" (m.) taygoé (m.) tanas 
(m.) Bd. id. — t.-on-kugo-jumo, t.-kugo-pvjroso, t.-awd meer-
götter Tr. 

tepená verem; grube in der riege; OBHHHaa AMaM. 38. — cf. 
dn-tepena. 

teptér fejtegetés, fogalom ; lebre, begriff, idee; TOJIKTB, noHaTÍe 
—• kíváncsi, tanulékony; neugierig, lernbegierig; ntiTJiiiBbiií — 
tepterlém untersuchen; HcnuTbiBaTb Tr. 

ter szán; schlitten Gn. Tr. ter, tir (m.) Bd. M. 32. tor (m.) Bd. 
id. — ter kudáltemo pairém gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe ; 
Maria verkündigung (feiertag) Tr. — ter-dovan szántalp ; schlitten-
kufe, ter-solo a két talpot összetartó keresztfák; kreuzbaum zwi-
schen den schlittenkufen Bd. 

1. ter kövér; fett — tériem hízik; fett werden — terlektarem 
hizlal; másten Bd. — cf. t. tere lebendig. 

2. ter: térne, terhe, terc(en) (gewöhnlich mit possesiysuffix) 
otthon, haza, hazulról; im oder zu hause, ins haus oier nach hause, 
von hause Gn. 28' Ocs. 80. (terke, terec, ter'écén) Tr. terán mellé; 
neben (wohin) P. 3. teres otthon: zu hause Uf. 49. j . 

terén (t. m.) görbe, meghajlott; schief, gebogen, tiren (m.) 
id. Bd. 

tergas (t.) fölállítani; aufrichten Zag. 61. — cf. t. torgoz-. 
teres (est.) ganéj, trágya; mist dünger Tr. teres id. Bd. — cs. 

tiris, t. tires. 
terke (cs.) tányér, schüssel Gn. NyK. 6, 201. tereké id. P. 22. 

•— cs. tirik. 
terkiís v. tervus id. Tr. 
terlaltém v. törXatém Tr. 
termen : krest termen pudalaltsa yristos a keresztre feszí

tett Kr.; auf's kreutz genagelter Kr. Km. 26. — cf. ter 2. 
tornalce pornalée Gn. nachahmung der stimme der kráhe u. 

a. Gn. 35. tdrnalce wemalce id. ibid. 
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ter<pem (r.) tür, szenved; dulden, leiden Tr. Bd. terpen bete
gen ; krank (adv.) Tr. P. 2. terpese geduldig M. 69. 

tersiak jeges bukdár; colymbus articus Bd. 
terstám v. törgestám Tr. 
tértei kör, körület; kreis, umkreis — tirdes (m.) id. — tér

teiké kerek; rund — terteskem kerek lenni; rund sein, terteskaldam 
dim id. — tertestem kerekít; rundén Bd. 

tervús hegyes, keskeny karimájú süveg; spitzer schmalkrám-
piger hut Bd. Tr. — terkús id. Tr. 

teste sammlung von zehn Gn. 
tetej mánnliches glied (bei kindern) Gn. 
tétele háló; fischernetz; cfcTb, KOTopoíiJIOBST'L ptiŐy, IIJIHBH: 

BT. ^Byxi. jio^RaxT. Tr. 
tetrad (r.) füzet; heft Bk. 28. 
tewe ime; siehe Gn. Bd. Tr. tebe id. Bk. 53. Bd. tebes(m.) id. 

Bd. tavié id. Ocs. 61. — teve most; jetzt Bd. — tebe kuze követke
zőkép; auf folgender art Ocs. 50. tebe tege der folgende Ks. 31. 

tewák majdnem; beinahe Gn. tevők id. mindjárt; sogleich Bd. 
tevún a minap, nem rég; jüngst, nicht lange vorher — tevu-

•nesen nem rég óta; es ist nicht lange her, vor kurzem Bd. 
ti . . . v. te . . . te .. . tü . . . 
ti tetű; laus Pn. 28. Bd. tü Pm. 25. te (m.) Bd. tő M. 61. Tr. 
ti pron. demonstr. v. te. 
tiak (r.) deák; schreiber Gn. 75. teák id. Tr. 
tic tele; voll Gn. ticak id. G. 44. tic, ticak, cic, cicok W. 30. 

cic, cee, cecók, tic. tii! Bd. id. — téc Tr. tecák Tb. ganz voll. 
ticmaüaném teleképüvé, vastaggá lesz; ein volles gesicht be-

kommen, fett werden Bd. 
ticmaslek teltség; füllé G. 56. ticmas Bd. ticmas G. 55. id. 

t. kinde még meg nem kezdett, egész kenyér; unangebrochenes, 
ganzes laib brot Bd. cf. óngel-ticmas die noch unberührte (speise) 
P. 21. 

tigr (r.) tigris; tieger Bk. 32. 
tigeűe kicsi, finom; klein, fein Gn. 
timalme ki van, tele van varrva; (voll) ausgenáht Gn'. 70. 

{? temalme, cf. temem). 
tines (t.) békesség; friede Tb. 13. tinéslek id. Bk. 100. tenec 

ilás békében élni; in frieden lében Ist. 19. tnnis id. Tr. — t. tinié, 
tiniclik. 

tir Bd. v. tür id. 
tii tele; voll — tic, cic (m.) cec (m.) cecók (m.) id. Bd. 
tiste: kit-t., kitteste kézjegy; handzeichen Gn. 
tize v. cize, ciée Tr. 
tizek fecske; schwalbe Tr. 
te . . . te v. te . . . tü . . . 
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te, ti (pron. demonstr.): teűe, teda, teile, tödé, tide, tidá, tedd, 
üde ez, (az); dieser, (jener) — teddldn Km. 84. tedlanin (m.) Tr. 
azért; darum — tegé P. G. tige Bd. tenge (m.) Bd. így; so tegak, 
tiak id. Step. 14. -— tegáno Uf. tegajo Car. tegáne Tr. tegena (m.) 
Bd. ilyen; solcher — tegelaj jey közönséges ember; ein gewöhnli-
cher mensch Car. 28. Uf. 66. — teletla többé ezután; nachher Uf. 
22. Car. 21. weiter Uf. 96. — tenár Tr. tenár (m.) Bd. tinard (m.) 
Bd. tinare Bd. ennyi; so viel — tendren so viel wert M. 117. — 
teyke mogor az innenső oldal; diesseits Car. 38. telec teye^e ezen
túl ; von nun an Zag. 40. — tesan Ocs. Ist. teián Tr. i t t ; hier tesak 
id. G. 1. tiste, testa (m.), tistd (m.), testd (m.) Bd. teste Tr. id. testa 
ott; dórt Km. 29. — teske G. Ocs. tesko Ist. tesko Tr. tiske, tis, ti-
£ak, tiSagen, toska (m.) tiskd (m.) teskd (m.) Bd. teke Tr. ide; hier-
her — teseí Ocs. tesec Tr. fdie<? Gn. tesecen Ocs. íifec, tizeden, tesec 
(m.) tesecen (m.) ííáec (m.) íesec (m.) innen; von hier — téskebék 
(m.) Tr. Bd. tiskebek (m.), teskebek (m.) Bd. tiskeren, tisken Bd. ed
dig ; bis hieher — tenam (m.) tindm (m.) tendm (m.) ekkor, akkor; 
damals Bd. — íenos most; jetzt Bk. 86. tesagen ezalatt; wáhrend 
dessen Ocs. 31. te-müngö, te-meyga (m.) ezután, azután; nach
her Bd. 

te-te és-is; sowohl—auchP. 52. 
tecák v. tic. 
teganekt- elkoptat, megsemmisít; abnützen, vernichten; H3-

HOCHTÍ, yHKraTOHCHTB Tr. — cf. t. tigen unnütz (adv.). 
tegir (cs. m.) tükör; Spiegel Tr. — tegar id. Bd. tigir NyK. 

6, 213. — cs. tügürt. 
tegeűe apró, kicsiny; klein Pu. 37.tögede, tegede, tugúda(m.) 

id. Bd. tigide NyK. 6, 193. tegede id. finom; fein Ocs. 48. tegede 
Tr. tegedo Ist. 67. tegede M. 24. t. oksá aprópénz Tr. — sűrű; dicht 
Pn. 28. — ? cf. t. tigiz eng, dicht gedrengt (kamm, rechen-
záhne) Bál. 

teyáláök (m.) szüntelenül; unaufhörlich; nenpecTamio Tr. 
te%aláok még, többé, mindig; noch, immer Bd. t. elam megmarad, 
(kitart); ausdauern Bd. — cf. toka, tokáles. 

tejem Ocs. 70. v. tajal- id. 
tekéit-: t. sagalas támaszkodik ; sich stützen, lehnen; ona-

paTtcfl M. 88. 
teklace (cs.) mutter des schwiegersohnes oder der schwieger-

tochter, CBaTba M. 9. 
tekwa (r.) tök; kürbiss Ist. 144. Ocs. 102. 
tel v. pantasá P. 24. 
tel toll; féder Gn. NyK. 6, 201. cf. pestéi Gn. (= poc-tel f) 
tel: t. kii tűzkő ; feuerstein M. 64. tel-ip szikra, funken M. 27. 
telek (cs.) árva; waise M. 71. 
telep (r.) gallér; kragen M. 16. — cf. tidup. 
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toloze hold, hónap; mond, monat Gn. telező Uf. Car. 10. ti-
lezo Uf. 10. j . teléé P. 26. teléé Tr. telze P. 18. NyK. 6, 196. tdfa, 
tüze (m.) telza (m.) Bd. id. u tolozan ujholdkor; am neumondMáté 
17, 15. telezaé egy havi járó (át); ein monat Janger (weg) G. 65. -— 
tocmás t. vollmond, u-t. neumond, — t. pujroso-kugo-jumo, t.-on, 
t. awá mondgötter Tr. — t. volgodo mondschein Bd. 

telmattem (t.) tolmácsol; dolmetschen - telmac tolmács; doi-
metscher Gn. 61. NyK. 6, 201. 

temensÖ tanuló; schüler M. 10. tanult; gelehrt M. 77. tem
etése tanító; lehrer M. 10. 

temek szélcsend; windstille Gn. béke, csendesség; friede, 
ruhe, stille Tr. — cf. tmek. 

temelge nedves; feucht Gn. 63. frisch Gn. 
top (est.) erő, kezdet, lét; kralt, anfang, dasein — teygoé kaém 

ich verliere die kraft. — Tr. est tin seele, verstand. 
tendas kikeresni; durchsuchen Uf. 51. j . 
tongá bremse (kleiner als pormo; schlagt nicht nieder) Gn. 

crpoKa Tr. — cf. songa. 
tonos v. tines. 
teneslandar- meggyógyít; heilen Tb. 5. tnnislandarém lecsen

desít megnyugtat; beruhigen, besánftigen Tr. — cf. tines. 
tenoslok (t.) nyugalom, békesség Pu. 20. nevekedés; gedeihen 

Pu. 15. — cf. tines. 
tennenni duda hangja; laut des dudelsackes (ónomat.) Tr. 
tepak (cs.) nyugodtan, csendesen; still, ruhig Step. 8. Gn. — 

cs. toppon. 
toplaném megszűnik beszélni, elhallgat; zu reden aufhören, 

still schweigen Gn. Step. 9. [79. — t. tir, dir. 
1. tor, űor (nachgesetzt) valószínűleg; wahrscheinlich Gn. 
2. tor zsiros; fett Tr. 
3. tor (t.) serény; flink Gn. — toro-al-deno kodso-samoc az 

élve maradtak; die lebendig gebliebenen (eig. mit gesünder oder 
frischer kraft) Zag. 55. — t. tere lebendig. 

4. tor (in.) éle, széle valaminek; schneide, rand; ocTpie, Jie3-
BÍe, Kpaá Tr. Bd. der id. Bd. pisa torán (m.) éles élű; scharfschnei-
dig Bd. — cf. tür derasta (m.) szélén; am rande. dirbá (m.) hozzá; 
zu, dorgoc (m.) tőle, szélétől; von, vom rande Bd. 

tér: izi t. kis szánkó; kleiner schlitten, darab fakéreg; stück 
holzrinde; cajrasKH, jryöoKi. M. 44. — t. kádé vadgalamb; turtel-
taube M. 41. 

terd'ér búgó csiga; brummkreisel; BOJI^ÖKI. M. 44. 
torgém csörgedez, habzik, kilocscsan; rieseln, scháumen, aus-

spritzen ; acyptiHTi., paőtTb, njieeKaTLCfl Tr. 
torgdémsa partijeg, jégtorlódás; ufereis, eisstauung; 3aKpairaa 

Tr. — cf. torgest-. 
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tergest- (est.) tolakodik; sich stürzen, drángen BMK. 3, 10. 
W. §. 108. — tergestarém taszít, bevet; stossen, hineinweríen'; 
TOJiKHyTB, BBepraTB Tr. — cs. terén- 3aiiiraa'ri>ca5 yTbraaTtca t. 
tört- stossen, törtön- sich anstossen, in etwas hineingerathen. 

terhese türelmes; geduldig M. 97. 
t'ér'éí- (m.) tapos, gyúr; treten, kneten, MaTb — tereisendas 

H3MSTL — terézalt- pass. M. 89. — cf. túriam. 
terke fiatal fenyő; junge kiefer Gn. 37. 48. 
terker fenyves; fichtenhain G. 61. 
terlém felelevenedik; lebendig werden Tr. trlén kinilat feltá

madnak ; sie werden auferstehen Ks. 28. Tb. 169. trlekt- föleleve
nít; lebendig machen trlektén kenel'tá liess auferstehen Tb. 169. 
trendar- feléleszt; beleben, lebendig machen Ocs. 91. -— t. terel-. 

terma (t.) borona; egge Pu. 28. t. tdrma Gn. t. tirma. 
ter-suluk eresz ; dachtraufe Tr. 
ters (t.) fáradozik, iparkodik; sich bestreben Ocs. 57. Step. 

8. — t. tiris-. 
tortest kikerekít; abrunden Tr. — cf. t. tira rund um. 
tertes gömbölyű; rund Tr. — cf. t. tira rund um. 
tertúa (est.) daru; kranich M. 40. — cf. túrna. 
terwe ajak; lippe U. 4. — cf. tilrwé Tr. 
testo bélyeg, czél; stempel, ziel; KJieíiMO, M*Ta Tr. 
tesk- ragaszt, enyvez; kiében, leimen M. 89. 
teslem megfedd, megdorgál; einen verweis gebén, ermahnen 

Bd. — (m.) megvizsgál; besehen, prüfen; pa3CMaTpnBaTi> Bd. 
te érnék segg; arsch (?) P. 24. — cf. t. tiéek. 
teéte : kocáin teste- kérne — ősömtől kijelölt út ; der vom vor-

vater bezeichnete weg Pu. 16. — cf. tuétem. 
töt (= téde jedem) ezen éjjel; in dieser nacht Tr. 
tötök vétek; schuld — tetekán bűnös; schuldig — ártalmas; 

schádlich — nem messze; nicht weit Tr. 
teterá v. tütra. 
tetr- (m.) ködbe borúi, füstöl; nebelig werden, rauchen BL. 

9. tetralte- id. Tr. cf. tütra. 
tmana M. 41. v. tumana id. 
tmen- tanúi; lernen M. 115. tmen éoaé (láktaé) mesterséget 

megtanulni; ein handwerk erlernen M. 67. 
tmin (r.) kömény; kümmel Máté 23. 23. 
tmek béke; friede; MHpi, Tb. 248. csendes; stillBk. 24. Tr. — 
tnám akkor; damals M. 13. [cf. temek. 
tnes Tb. 31. v. tenes, tines id. 

. to . . . v. ta . . . tu . . . 
tobalektem összezavar; verwirren NyK. 6, 201. — cf. towanem. 
tobsá (t.) ajtósark; thürangel Tr. imTa y nojieBHX'í. BOpoTi 

ibid. 
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töcem törekszik, akar; streben, wollen Gn. 3. tö'cém Ocs. 17. 
P. 7. tocem Bd. tocém Tr. id. 

tocás (r.) mindjárt; sofőrt Bd. 
tod (est.) íz; geschmack Km. 28. cf. tut. [dem fr. Bd. 
1. toűam fon; flechten, stricken P. 54. G n . M . 30. Bd. tode-
2. toűam (cs.) tör; breehen (transit.) Gn. ein brot aufbrechen 

Bd. kindom todolon brach das brot an Ist. 220. — todolam letör; 
abbrechen Bd. todolam Tr. — todoledem fr. todolaldam pass. todol-
koldas abreissen, todostam tördel; breehen Bd. — cs. tat- pBaTb. 

todolam behajt, összegöngyölget; einbiegen,zusammenrollen; 
3arHŐaTi>, CBepThraaTs Tr. — todolm küzo zsebkés; taschenmes-
ser Tr. 

togdájem (r.) eltalál; errathen P. 13. togadajem (m.) gyanít, 
észrevesz; vermutén, bemerken Bd. togadajtem, -ajdlem észrevesz, 
bizalmatlankodik; bemerken, misstrauen Gn. 

tögedemdem aprít; zerstückeln Bd. 
togon (t.): orawá t. keróktalp; radfelge; oóo,a;'L KOJieca Tr. — 

kürino-tognan orawa ein bereifter wagen P. 49. — t. tugim. 
to/atka, do/átka (m. r.) találós beszéd; parabel Bd. — r. 

^ora^Ka. 
toj (cs.) sárgaréz; messing M. 64. Gn. Bd. Tr. — toj kosko 

anguis fragilis Tr. 
tojem (r.) elrejt, eltemet; verbergen, begraben Bd. Gn. Ist. 20. 

toem id. Tr. Ocs. 39. Ist. 54. tajem (m.) Bd. tajsen (m.) titkon ; 
heimlich (adv.) Bd. tojdeak nyíltan; offen (adv.) Ks. 23. tajdeak id. 
Km. 32. — tojalt- begraben werden Tb. 53. tojald- sich verbergen 
Tr. — cf. tájait-, tajem. 

tója (cs.) bot; stáb, stock Gn. Bd. Tr. 
tojalém támaszkodik; sich stützen — tojalomo tojá bot; stáb 

Tr. Ist. 57. — cf. tója. 
tójmo temetés; begrábniss Bk. 86. 
tok vagyonos; wohlhabend, vermögend Gn. — cf. t. tuk satt, 

zufrieden, voll. 
toka, (tokán) egy kevéssé, alig, imént; ein wenig, kaum, so-

eben Gn. Bd. tokarak id. Bd. U ka TOJibKO ^TO Tr. toko kaum, nur 
Wied. p. 207. tokó-tokó (m.) kaum Bd. toka-toka id. ^epea^ cnjiy 
Tr. tokáles csak egy kis időre; auf kurze zeit Bd. — cf. to%al'aok. 

(oka (m.) leány; mádehen Tr. 
tokta : t.-ludo búvár; colymbus ; rarapa Tr. tukta-l. id. ibid. 
tolém (t.) rabol, lop; rauben, stehlen Gn. Bd. Tr. — talem 

(m.) id. Bd. — t. tála-. 
tolám jön; kommen (passim) — toledem fr. toloktem caus. to

lóid— fr. toldal- fr. G. 69. tolsas jövő; zukünftig, nalen tolás brin-
gen Bd. — tolásén mién odafutok; ich laufe hin Bk. 74. tolastar-
siettet, indulni késztet; zum gehen auffordern Ist. 22. talasem 
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(m.) siet; eilen Bd. M. 88. tolselá auf dem wege hierher; no uyTH 
cio^a Tr. 

tőle (cs.) tiló; hanfbreche Gn. — tőlem tilól; (hanf) brechen 
Gn. — cs. tolla t. talki. 

totane menyasszony; braut (?) wo ? 
tolasem bajlódik, erőlködik; sich anstrengen Gn. sich abmü-

hen Bd. Ocs. 86. Tr. iparkodik; sich anstrengen Bd. Bk. 44. tala-
sem id. Km. 18. sich beeilen M. 88. — tolastarem bajt okoz;mühe 
verursachen Bd. antreiben, belástigen Tr. — ? cf. cs. tawlas-, talaZ-
i. daulas- streiten (od. zu tolam ?) t. daula- gewalt anthun. 

1. tolk (r.) tartozás; schuld Gn. — tolga (m.) dolga (m.) 
id. Bd. 

2. tolk (r.) értelem, ügyesség; verstand, geschicklichkeit Gn. 
tolka (m.) Bd. — tolkan okos; klug M. 74. tolkadeók (m.) oktalan; 
unklug Bd. 

tolko (r.) csak; nur P. 57. 
tóikon (t.) hullám; welle Gn. Tb. 24. mardeé-tolkon szélvihar; 

windsturm Ist. 215. — t. tulkin. 
tolkenlan- fáradozik, bajlódik; sich abmühen Tb. 157. 
tolota (r.) véső; meissel M. 66. 
tom mag; kern Tr. püks t. nusskern Bd. 
torna (r.) ház; haus M. 24. Bd. domá id. Bd. — tonna otthon; 

zu hause M. 117. 
tornám üres, sovány; leér, mager Tr. 
tomasá (t. a.) zavar; verwirrung Pu. 42. efcwas ausserordent-

liches P. 50. gond, fáradság; sorge, mühe Tr. — t. tamása. 
tomaZikt- gyengít; schwáchen, entkráften ; HCT0in;aTi> Tr. — 

cf. tomasá. 
tomboro (r.) balalaikaspiel G. 79. tombdro balalaika Gn. 
tomona (cs.) bagoly; eule P. 48. — tómana Bd. Zol. tomná 

P. 26. tumana (m.) Zol. id. — cs. tumana. 
tomlandarém rátukmál; aufnöthigen Gn. 
tomnoj olvasztó kemencze; hochofen Gn. 51. 
tor) mag; kern Tr. id. dióbél; nusskern NyK. 6, 213. 
toném (t.) eltagad; verláugnen — sich von einer sache zu-

rückziehen; 3annpaTbCíi, — OTpfcKaTtca ő r t coBepuieHHHxt 
^HCTBÍÍ Í Tr. — t. tan-. 

tonatá tuskó; klotz Tr. tanatá id. M. 46. — cf. t. tiimgak. 
toygél (est. m.) ágy; bett Tr. Bd. — cf. tengői'. 
tongezemás vánkos; polster Bd. — cf. toyget. 
top (est.)labda; ball (zum spielen) Gn. Bd. Tr. ágyú; kanone 

Bd. Tr. — tobé (m.) puska; flinte Tr. 
töp (onamot.) klatsch Gn. 17. 
topán (est.) talp; sohle; nojiost Tr. — cs. tóban, t. taban. 
toplá Myxa (nrpa) Tr. 
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toplót mindig; immer M. 12. HenpecTairao Tr. 
topros törvényszéki vizsgálat; gerichtliche untersuchung Gn. 
1. tor (est.) pej ; braun (pferd) G. 70. Pu. 38. Tr. — cs. tor 

t. túri. 
2. tor (t.) szűk, szoros; eng M. 73. Bd. Tr. tőr id. Bd. szorult

ság ; drückende verháltnisse Bd. — t. tar. 
tor: toresto felől; über, von Uf. Car. 4. — cf. der, dor. 
1. tör (t.) díszhely; ehrenplatz Pn. 34. az ajtóval szemben 

levő sarok; die ecke gegenüber der thür Gn. —• t. tür. 
2. tör (cs.) egyenes; gerade Bd. tör id. Tr. tör sík, lapos; eben, 

flach M. 65. Pu. 36. Gn. magas; hoch Pn. 34. — igaz; rechtschaf
fen Bd. csendes; ruhig (v. túra) Bd. tör, tör eben, rechtschaffen 
Gn. — igazán,jól; richtig, gut adv. Bk. 54, 55. — törők, török (m.) 
Bd. törák Tr. — ik törak egyforma; gleich Ks. 6. Pu. 36. ikanák 
török Km. 16. tör P. 47. id. ik ganák törés esten egyformára tette; 
machte gleich Ocs. 37. ik töremak isten id. Ist. 51. — ik töras egy
korú ; vom gleichen altér Bd. — t'or-kecenes tag- u. nachtgleiche 
Tr. — cs. tűre t. töz. 

3. tör v. tür. 
törem hallgat; schweigen Bd. — v. turlem. 
torém kiszélesítek; breit machen P. 26. — eltávolít; entfer-

nen Gn. pasM^iraaio, pa3^,Boaio Tr. torlém eltávolodik, elválik ; 
auseinander gerückt werden, sich absondern Tr. torlal- sich entfer-
nen P. 48. — cf. tora. 

tora (cs.) távol egymástól; weit von einander Gn. ^aaeKO Tr. 
széles; breit Bd. tores keresztül; quer Bd. Gn. Tr. törés (m.) szé
lesség; breiteBd. M. 57. — torés-towar kapa; hacke; MOTtira Tr. 
törésiek bélfonal; einschlag (im gewebe) — cs. turu% ^iiraa, 
B^OJIb. 

tora (est.) úr ; herr Gn. 43. előkelő; vornehmer Bk. 38. tora 
bojare Pu. 34. biró; richter Bd. törd (m.) id. Bd. törd, t'ord magnat, 
richter Tr. — cs. tőre t. tűrd. 

torakan (t.) moly; schabe G. 79. kakerlak Gn. 
tördlem (m.) itól; urtheilen Bd. toralem id. Tr. 
tora (r.) kereskedés; handel Gn. torg (m.) Bd. torgo Tr. id. 
törgém szökik, ugrik; hüpfen, springen P. 16. Gn. Tr. — 

törgalt- P. 33. törgestem, tergest- (m.) törgestelam fr. Bd. tergestel-
(m.) M. 44. törgestám Tr. töretem Ocs. 41. Gn. 3. Pu. 28. törstel-
Pu. 9. tör étiem Tr. töstem Gn. torostól-, terost-, törtsaldém Tr. id.— 
törstel- tánezol; tanzen G. 48. 

torgajém (r.) kereskedik; handel treiben Bd. torgaém Tr. tor-
gejem (m.) Bd. torgajtlem Ist. 199. id. — torgejesa (m.) kereskedő; 
kaufmann Bd. 

törgalt- nem ragad; sish nicht ankleben; OTJiiinaTLca Tr. 
torgomsek kalmár; kaufmann Pu. 40. 
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torgostal- heveskedő, indulatos lesz; heftig, zornig werden Tr. 
torgóvaj (m. r.) kereskedői; den handel betreffend Bd. 
torok (cs r.) aludt te j ; geronnene milch Gn. TBoponb Tr. to

rok kvargl Bd. — vuj t. agyvelő; gehirn Gn. Bd. t. wúd savó; mol-
ken Tr. — es. tore% r. TBoport. 

töri- i tél; urteilen Ocs. 79. törlás id. Ocs.A49. 
törlém (cs.) egyenget; ebnen, glátten, törlóíam fr. tör istas 

(m.) id. Bd. — tériem sich demüthigen lassen; CMnpiiTbca M. 89. 
törlanem egészséges lesz; gesund werden Gn. Zag. 69. nüchtern 
werden Gn. megjavul; sich verhessem Ocs. 96. Bd. törlanem id. Tr. 
törlanem (m.) id. Bd. — törlatem megigazít, megjavít; verhessem 
Bd. törlém (m.) id. Bd. törlatem Tr. Ocs. 105. törlataldam megigazo
dik ; sich verhessem Bd. — törlalt- helyreállít; herstellen Tb. 5. 
törloktar- gyógyít; heilen P. 2. törlatokt- herstellen lassen Ist. 150. — 
t'orlokt- ebnen, gleich machen Tr. — törletem igéretét, az elvállalt 
mun' át teljesíti; sein versprechen, die bedungene arbeit erfüllen 
Zol. türlaltem (m.) id. ibid. törlém yiuiaquBaTt Tr. — cf. cs. tilrlet'-. 

torlém (m.) dorgál, szidalmaz; zurechtweisen, schelten Bd. 
tormakan (t.) ágas ; gezweigt kuű-t. tume sechs gezweigte eiche 

Pu. 35. — t. tarmak. 
torna : t. pöcös moháfonya ; vaccinium oxycoccos Bd. — cf. 

túrna, türna. 
ioro&mo heves, indulatos; heftig, zornig, t'orza-conán id. Tr. 
törser egyenetlen ; ungrad törsir (m.) Bd. — íorsír igazságta

lan ; ungerecht, t'orsirlek ungerechtigkeit Tr. — cf. tör 2. 
törsoremd- halmossá csinálja; hügelig machen tör molandom 

törsoremden den glatten boden hügelig machend G. 77. 
torst-, törstel- v. törge'm. 
torta (est.) rúd; deichsel, fiemerstange P. 6. Bd. Tr. Gn.íortó-

lek id. P. 6. — torta schlittenbaum Gn. torta-puncáltos Tr. v. pun-
galdes — cs. torda, t. tárta Tr. Zol. 

töréa (t. p.) ablak; fenster Gn. 31. törzá Pu. 28. — t. tarázd. 
tos (cs.) barát; freund Ocs. 77. Gn. szerető; geliebter G. 80. 

barátság; freundsehaft; ^pyatöa Tr. — toslas barátságot kötni; 
sich befreunden — toslá barátsággal; freundschaftlich (adv.) Tr. — 
cs. tos. 

tos (cs.) késfok; messer rücken Gn. Bd. fejszefok; hammer-
rücken Bd. Tr. axthammer Gn. — cs. tus. 

tosa sovány; mager M. 76. Tr. — tosca id. Uf. 46. — r. TO-
iu,aa cf. tornám. 

tösák v. tüsak. 
toskem lép, tapod, tipor; treten, zer-, niedertreten Gn. 22. 

Bd. Tr. — toskedem, toskestam fr. toskalam, mom. toskaldam, tos-
kalaldam pass. Bd. toskaltam pass. Tr. — taskem (m.) Bd. M. 89. 
taskalam (m.) Bd. M. 25. id. 
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toskáltoslépcső; treppe Tr. Pu. 37. toskáltes iá. lépés; schritt 
Bd. taskaltas (m.) treppe taskáltos (m.) Bd. taskaltesM. 31. id. 

töstem v. törgem. 
tokám mer, merészel; wagen, sich erdreisten Gn. Tr. magá

ban bízik, mer; in sich vertrauen, wagen Bd. — tostem (m.) toste-
dem fr. id. Bd. 

tostarj- elavul; alt werden Tr. tosteman id. Bd. tostemdem el-
avít, elkoptat; veraltern, abnützen Bd. 

tosto régi, ó; vorig, alt Gn. Bd. Tr. — tosta (m.) Bd. tost» 
Ocs. 9. Uf. Car. 3. id. — t. godom régente; früher (passim) tüy t. g. 
im voralter zeit Uf. Car. 3. t. godsa régi; alt Bd. — toston adv. 
Ist. 12. tosdon Máté p. 32. tost&n olsa das vergangene Km. 21 . 
tostan ulsa id. Ks. 16. 

t'ötá (r.) nagyapa; grossvater Km. 46. t'otá id. Tr. M. 8. t'otiin 
átáéö urgrossvater M. 8. 

totar tatár; tartar G. 46. todar Tr. 
totest- (m.) megédesít; ansüssen Tr. megkóstol; kosten Tr. 

élvez; geniessen Bd. totestalt- pass. Tr. — cf. tut. 
totla v. tutlo. 
totó JIHHB Tr. 
towa (est.) halmocska; hügelchen Gn. 57. hegy; berg Gn. 74. 

vorgebirge, insel Gn. — cs. tűbe t. tuba. 
towa (cs.) eskü; schwur Ocs. 34. tobalmas id. Zol. tovatlemas 

id. Bd. — cf. towatát. 
towalas- megesküszik; schwören Ocs. 21. towalasembűnbánó ; 

reuig sein Bingw. towaüém id. Tr. Bd. towalástar- megesket; schwö
ren lassen Ocs. 106. towal'ektem Bd. towaloktot- iá. Ist. 15. — 
cf. towa. 

tovan (est.): ter-dovan szántalp; schlittenkufe Bd. 
towanem, towayam megbonyolódik; sich werwickeln Gn. to-

vangam iá. Bd. — tovaygdem Bd. towatem bonyolít; verwi-
ckeln Gn. 

towar (r.) fejsze; axt Gn. Bd. tavar (m.) Bd. M. 65. 
towatát (cs.) igen-igen, bizony; ja-ja, wahrlich Tr. tobat id. 

Zol. toivat istenemre; bei gott Bd. — cs. tobada. 
towok (t.) pulwuj t. térdkalács; kniescheibe G. 53. — t. topik. 
towol kegyes; gnádig; MHJIHH Tr. towdlen gnádig (adv.) G. 

55. — towalém pártol; beschützen, verteidigen Tr. toívdlém geneh-
migen Gn. — cf. cs. tobala- cy^HTL. 

towolgo (r.) bajnócza; spierstaude P. 57. báumchen G. 69. 
towró valószínűleg; wahrscheinlich P. 14. 
tozgon zivatar, vihar; sturm, wetter Bd. 
toéo (r.) is ; auch Gn. toáa (m.) de mégis; dennoch Bd. 
traktir (r. m.) vendéglő; gasthaus Bd. — traktírsik vendég

lős ; gastwirt ibid. 

255 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 311 

tran (r.) piszok, hulladék; unreinlichkeiten, kehricht; #paHL. 
tran (m.): í. caska tál; schüssel Bd. tran sótartó; salzfass 

Tr. — ? cf. tren. 
tranca (cs. r.) lécz, vékony deszka, zsindely; latte, dünnes 

brettchen, dachschindel Tr. — trenga id. Gn. 7. terancá gespalte-
nes (nicht geságtes) brett Bd. 

tredas ami; ernten M. 21. nyír; scheeren M. 34. Tr. 
tren, tren Tr. v. terén id. — trinem meggörbül; sich krumm 

biegen Tr. 
trlém v. torlém. 
trés (m.) vége; ende; OKOHê HOCTL Tr. 
tritorter füstkata; coccinella Tr. 
trma Bk. 16. v. terma id. — trmal- boronál; eggen Bk. 26. 
trop (r.) srét; schrot Gn. Bd. jégeső; hagel Gn. 
trri (est.) pacsirta; lerche M. 41. 
trts Tr. v. tertes id. 
trudítlem (r.) dolgozik; arbeiten Gn. 
trujem (r. m.) fárad, dolgozik; sich bemühen, arbeiten — tru-

jektem fáraszt; bemühen (trans.) Bd. trujse szorgalmas; fleissig 
M. 13. 

trujbá (m. r.) fáradság, munka; mühe, arbeit Bd. 
truk (r.) egyszerre; plötzlich Gn. Bd. triik id. Ist. 209. 
trűtká pásztorkürt; hirtenhorn Tr. 
truwá (r.) trombita; trompete Tr. — trubá (m.) id. Bd. 
trwal eresz; dachtraufe M. 25. 
ÍM . . . v. to . . . , tii . . . v. te . . . tö. . . 
tu, tudó az ; jener (passim) tudó Zag. 32. tudó keconak ugyan

ezen a napon; am selben tagé Ist. 293. — tulecla azontúl; nach-
her Ocs. 39. (— tudlecon utla Ist. 54.) tutlec mert; weil Ocs. 74. — 
tugé úgy; so P. 12. tugák szintúgy; ebenso P. 13. (tugé, tugák) 
tugeák Tr. tugéla Bd. tugelá Tr. tuge gona tehát; alsó Máté 17, 26. 
t. gonat mindamellett; trotzdem Zag. 32. — tugák ok teljességgel 
nem; durchaus nicht P. 12. tuyát (m.) id. Bd. — tugaja hasonló; 
áhnlich Bk. 22. tugane, tugaje olyan; solcher Ist. 73. tugát H TaKT> 
HirayTb Tr. tukadár annyira; so sehr Ocs. 10. tugadár id. Ocs. 92. 
— tumbálno távol; in der férne ta^fálno (m.) id. — hier; TVTB, 
tumbáko, tumbácin in die —, aus der férne Tr. tulec tumbak azon 
túlra; darüber hinaus Bd. — tündén ennélfogva; daher alsó P. 3. — 
tunarn akkor; damals Bd. tunamse id. Ocs. 9. tunamsa akkori; da-
maliger Bd. — tunar, tunáre annyi; so viel, tunarosko annyira ; 
so sehr, tunaraska annyiszor; so oft Ks. 48. tunarolan annyiért; 
für so viel (theuer). — tu-cólo annyi; so viel Tr. — tuso ottani; 
dortiger Ocs. Tr. tuso id. Bd. tustoso id. Ist. -— tusto ott; dórt, tu
sán, tusakon id. Uf. Car. Ocs. tuskén id. Ocs. 31, — tuskó oda; 
dorthin tuskó Uf. Car. tuskat Ist. tuMk Bd. Tr. tuéagen Bd. tuéa-
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gen P. 8. id. tuséc Tr. tusecon Ist. Ocs. tuzéc Bd. tu£eé&n P. 16. on
nét; von dórt —• tuskebé bis dahin Tr. — tuéagát dazu noch P. 
21. — tusakak azonnal; sogleich Ist. tusakenak Ist. tusagonak 
Ocs. tusának Uf. id. 

tü te tű; laus P. 25. 
tu zászló, bélyeg; fahne, stempel; 3HaMfl Tr. 
tüém (t.) szétdarabol; zerstückeln Gn. 51. szétzúz; zerstossen 

Gn. tüjem id. Gn. 2 tüém TOJTKy, pyö.iio KanycTy Tr. Zol. — tüjes-
ona vágó deszka; hackbrett Gn. 6. — t. töj cs. tüw. 

tuák (cs.) egyszerű (ember, paraszt: hivatal nélkül); einfacher 
(mensch, bauer: ohne amt) — ingyen; umsonst (estas,puas arbei-
ten, gebén) — tuákes ingyen, hiába; umsonst, vergeblich tákes (m.) 
id. Bd. Tr. — tuák id. Tr. tuák-kece hétköznap; werktag Tr. — cs. 
tugak t. tik. 

tuámbalo (m.) hiába; vergeblich Tr. — cf. tuák. 
tuará (cs.) sajt; káse Tr. Gn. P. 46. —- cf. tara. 
tuán (est.) atyafi; anverwandter t. erga rechtmássiger sohn 

Bd. - cs. tuwan, t. tugan. 
tuarém Gn. (est.) kifog (lovat); abspannen (pferde) Gn. Bd. 

Tr. tuarkalem fr. t. tuar- cs. tuwar-. 
tuatkal sajtos lepény; káseküchen M. 17. — cf. tuará. 
tub . . . v. tuw . . . 
tubái páros szám ; gleiche zahl v. tügat id. Tr. — ? cf. cs. tübá 

theil, loos. 
tubur v. tugur. 
tübütök v. tüwet. 
1. tüc- bezár; schliessen opsam die thüre Ist. 13. Bd. tücen-

senden ulut bezárkóztak; sie versperrten sich Ist. 262. — cf. tükő, 
cücam. 

2. tüccm fogát csikorgatja; knirschen mit den záhnen Tr. -
cf. cucém (? t. tes zahn). 

3. tüc- csepeg; tropfen — mlandosko tücen, a földre hullt 
(izzadsága); (sein schweis) tröpfelte zur erde Ist. 272. tuc- id. Tr. — 
cf. cücem, őuckém. 

tuc- úgy tetszik, érződik; es scheint, wird so gefühlt Ist. 55. — 
cf. cucam — einem zweeke zustreben Zag. 64. Tr. 

tuca (r.) csapat, tömeg; schaar, menge Tr. 
tűcá nyom; spur; C J I ^ I . Tr. 
tückoden gyakran; oft Uf. Car. 13. — cf. cüekeden. 
tücü v. cücü. 
tüé(cBt.) teve; kamel Tr. — tűje id. NyK. 6, 201. 
tüemlá engedetlen, ellenkező; ungehorsam, widerstehend Tr. 
tugém tör; brecben Gn. paren tuga •— széttöri; schlágt ent-

zwei G. 41. — tug&lÉém törik; bi*echen (intr.) Gn. 10. 
tügál' páros szám; gerade zahl Tr. 
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tüganem elkopik; sich abnutzen, abgetragen werden Gn. Bd. 
tüganem id. Tr. — tügatem elkoptat; abnutzen, abschleissen Gn. 
köszörül, leköszörül; abschleifen, schleifen Bd. 

tüganctomo- végtelen; unendlich Pu. 16. — cf. tüganem. 
tugeoto kicsi, finom; klein. fein Gn. 
tügel Gn. (lockungswort) Gn. 22. 
tüg'ó v. tiinö. 
tugok közönséges (ember); gemeiner (mensch, aus dem volke) 

Bd. — cf. tuak. 
tugulace (es.) nászom, lányom napa; schwiegermutter der 

tochter oder des sohnes Gn. 47. tugdlace id. Gn. — tugelar schwie-
gervater der tochter oder des sohnes Gn. — tugular leánykérő; 
brautbewerber tugularce brautbewerberin NyK. 6, 201. — cs. 
tu/lac. 

tugum (est.) nemzedék, nemzetség; geschlecht — tugumtes 
rokon; verwandter Tr. 

tugur ing; hemd Bd. Tr. togor (m.) tugor (m.) Bd. t'ég'ór (m.) 
M. 15. — tubur Bd. Tr. tuwer P. 3. tuwdr Gn. tuwur Tr. id. 

tugurdek halom; hügel Tr. 
tugurlek ingre való; stoff fik das hemd Tr. 
tüel külső; áusserer — tüel'c kívülről; von aussen Gn. tül id. 

Bd. — cf. tün'ó cs. tol aussenseite. 
tuják (r.) olvasó; der leser NyK. 6, 201. — r. ^baicb. 
tvjesk- beteg lenni; krank sein Zag. 70. — cf. tuju. 
tűjmo mozsártörő; mörserkeule Tr. — cf. tüem. 
tujs edény hársfaháncsból; gefáss aus birkenrinde; öypaKt, 

qnjiaKT. T r . 
tvju beteg; krank tuju Ute gecak betegség nélkül; ohne krank-

heit Ocs. 5. tuj krank Tr. Ist. 213. 
tük szarv; horn Gn. 26. tükö Tr. t'úke Car. 32. — cf. cs. tüí. 
tuk, tukum v. tugum id. Tr. — tukum, tüknm Tb. 247. tukem 

Uf. 4. j . 
tük-mansa-kek (m.) pirók ; gimpel (loxia pirrhula) Tr. 
tükem (cs.) érint; anrübren Bd. Tr. taszít, meglök; stossen, 

anstossen Gn. TporaTt, cryKaTJb, 6o,3i;aTb Tr. t. opsam an der 
ihüre klopfen Ist. 326. komdek tüken kolta auf den rücken fallen 
lassen G. 4. — tüknem anrühren Tr. ér; gereichen (von der erde 
bis zum himmel) Ist. 17. Ocs. 13. sanaskose kű mién tüknen-da der 
stein bohrte sich in seine stirne Ist. 176. tükna ménen jelmem meine 
zunge stottert Uf. 58. — tükalam, tükaldam,, tükedem Bd. tükálem 
Tr. anrühren — tikálam (m.) tekal- (m.) Bd. tekál- Tr. id. — - tekém 
(m.) kopogtat; anklopfen Bd. — tükalt- közeledik; sich náhern 
Ist. 70. tükedal-: was t. egymással öklelődzik; gegen einander stös-
sig sein P. 33. tükedelám mozdít; bewegen; ^BuraTL, befühlen, be-
tasten Tr. teklalt- (m.) rugdozni; mit den füssen stossen Bd. — ong 
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tükalas das kreuzeszeichen macben (eig. die brust berühren) Bd. — 
cs. tiUc-. 

tűkalá mindenfélekép, különfélekép; auf allerlei, auf verschie-
dene art u. weise Tr. — cf. tilkö 1. 

tukált-, tukn-: tode ivátam tukáltosa- samoclan jázekestom ku-
dálto bocsásd meg bűneiket a kik ezen asszonyt ápolják; verzeihe 
ihre sünden, denen die diese frau pflegen Tb. 6. cf. tedo wato belén 
tuknöso-samoc Tb. 21. 

tükelem bereteszel; verriegeln Bd. tüklém 3a,HBHraTB Tr. tü~ 
keledem fr. Bd. tükdltám sich einschliessen Tb. 16. Tr. tiikáltes zá
vár, retesz; riegel Tr. — cf. tilkö 2. 

tüken mustra, bánásmód; muster, manier Tr. — cf. tükem. 
tukláce Bd. Tr. tuklár (cs.) brautbewerberin, brautbewerber 

Tr. v. tugulace, tug&lar id. 
1. tükö : kuni t. — háromszoros, háromféle; dreifach, dreierlei 

Gn. 55. wes t. másféle; anders beschaffen, verschieden Gn. — cf. 
tükalá. 

2. tükö (t.) kilincs; thürgrifí Gn. 48. retesz, tolózár; thürrie-
gel Bd. Gn. 

1. tul tűz; feuer (passim) tel (ny.) Weske 24. tol (m.) Bd. — 
tul-kü kova; feuerstein, t.-solom láng; flamme Bd. Tr. t. sawame 
tűzszerszám; feuerzeug Bd. t.-sol glühende kohle, t.-wondo ofen-
krücke, t.-olmo tűzhely; brandstelle, tul-wuj üszök; glut NyK. 6, 
201. t.-on-kugo-jumo, t. pujroso, t.-awá gottheiten des feuers Tr. 

2. tul szél; wind PÜ. 37. vihar; sturmwind Wied. 19. — cf. 
cs. tuwel, tut t. dauíl. 

tül v. tiiel. 
tulem kiabál, lármáz; schreien, lármen Bd. Tr. háborog; tu-

multieren Uf. 68. j . — it tulo hallgass; schweig Bd. — cf. t. daula-
gewalt anthun daulas- cs. tawlas- streiten. 

1. tülem elszaporodik; sich vermehren Ist. 12. 18. Gn. Tr. 
tülándar- megszaporít; vermehren Tb. 67. — tül-wuján termékeny; 
fruchtbar Pu. 16. tülö wujan Gn. tüle-ivujan Tr. id. — ? cf. t. tul-
voll werden. 

2. tülem (est.) megfizet; zahlen Bd. Gn. Tr. Pu. 43. Ist. 239. 
tüledem fr. Bd. 

tulac, tular P. 48. tulárce Tr. v. tuklace, tuklár id. — tulár-
cemo verlobt; croBopeHHtiö, cocBaTaHHLiíi Tr. 

tule (cs.) kendertiló ; hanfbreche — tulem tilol; hanf brechen 
Bd. •— cf. tőle, tőlem. 

tülés : ske-t. magában (olvas, gondolkozik); bei sich (lesen, 
denken) Tr. 

tuletta többet, többé (nem); (nicht) mehr Bd. — cf. tulcela 
sub tu. [cs. tüne. 

tülék (t.) kémény; schornstein Gn. 46. - t. tünlük Bd. 
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tulom ismertető jel ; merkmal, kennzeichen; npHMtTa Tr. 
tülosas adós; schuldner Ist. 223. tülosaélok-joy id. Ist. 239. 
tülö = tü?'lö. G. 57. 
1. tulo Tr. v. tule id. 
2. tulo kemény, kegyetlen; hart, grausam Tr. — cf. cs. teld 

t. tula grobes tuch. 
tulo-mardeé vihar; sturmwind Tr. — v. tul 2. 
tulso tüzes; feurig (vom pferd) Tr. 
tuluk, tulok (cs.) árva, özvegy; waise, wittwe, wittwer Gn. Tr. 

Bd. t. vate wittwe, t. pörjwjg wittwer Bd. 
tülügen héja; falke Bd. 
tuluktomo cKOnem& Tr. 
tulup (r.)báránybőr-suba; schaafspelz Bk. 14. Tr. tulep Pn. 43. 
tülűrgém elájul; magán kivül lesz; in ohnmacht fallen, be-

wusstlos werden Tr. — cf. tűlűig-. 
tűlűég- kimerül; sich erschöpfen — tűlán- fárad, iparkodik, 

törekszik valamire; sich bemühen, sich eifrig bestreben einer sache 
Tr. — cf. tolasem t. tal- müde werden. 

tülzo hold, hónap; mond, monat Bk. 28. tül'za Bk. 37. 48. 
tum (schallnachahmend) Gn. 34. 
tüm-tüm (ónomat.) laut der trommel Tr. 
twtná (cs.) halom; hügel Tr. cs. tüm'. 
tumajem (r.) gondol; denken. meinen. 
tumán (est.) köd; nebel Gn. Tr. 
tumaná (cs.") bagoly; eule Pn. 26. Zol. Tr. tumoná G. 34. tu-

mdná Gn. tumna Pn. 43. tomana Bd. Zol. tomnd Pm. 26. — cf. 
tumanl- czivakodik; sich streiten Uf. 55. [tmana* 
tumbak (m. r.) ólom; blei Bd. 
tümbor halverő bot; plumpstock, störstange Gn. 
tumegéle makk; eichel Tr. tumlege id. ibid. 
tümen (t.) ezer; tausend Gn. türnerí id. P. 20. tűrném millión 

Tr. tümém id. NyK. 6, 201. számtalan; unzáhlig P. 26. 
tűmén kánya; habicht Tr. 
tumenám (m.) tanul; lernen Tr. Km. 3. tumenam (m.) tome-

ndm (m.) Bd. toménam (ny.) W. 24. tumdém tanít ; lehren Tr. Bd. 
tomdem (m.) tamdakalem (m.) id. Bd. tomdem (ny.) W. 24. tomdek-
tem (m.) unterrichten lassen Bd. 

tumer cserfaerdő; eichenwald Pu. 37. tumerlá id. Bd. 
tumonego makk; eichenzapfen P. 51. 
tumos folt; flick Gn. P. 24. (m.) Bd. — tumoz (m.) Bd. turnus 

Bd. Tr. id. 
tümlém v. tüylem id. Tr. 
tumo cserfa; eiche Gn. Bd. Tr. — tumo Uf. 29. Car. 27. tuma, 

Bk. 32. id. — í. sogole gubacs; eichapfel t.-kol garda; clupea alosa; 
ŐíjmeHKa puőa t.-kaik császársas; goldadler Tr. 
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tümür (r.) dob; trommel Bd. Tr. — tümürzö tambur Tr. t. tója 
dobverő pálcza; trommelschláger Bd. 

tumustém megfoltoz; flicken, einen íleck ansetzen Bd. 3 a-
mia^HBaio, ÍHHH) Tr. — tumastem (in.), tumustulam fr. Bd. 

tüy tővég, kezdet; wurzelende, anfang Gn. — fa töve, kezdet, 
eredet; baumwurzel, anfang, beginn, echt Bd. tun, leng (m.) tiyg 
(m.) id. Bd. — tüy KOMejit Tr. — t. kugezo-aca urahn; patriarch 
Uf. 20. Car. 19. tüp-aéa id. Tb. 72. t. ilise urbewohner, tún-ajdem 
ősember; urmensch Tr. t. Iwmiö sein echter nahme Bd. — tüygö 
hozzá; zu : püngö t. zur flichte G. 40. — tüylan : kinűo-tüylan, oksa-
t. suas ok li lehetetlen kenyérhez, pénzhez jutni; es ist nichtmög-
lich zu brot (geld) zu kommen P. 57. 

tüyam (t.) megmerevedik, megfagy; erstarren Bd. Gn. sich 
biegen, vor kálfce krumm werden Gn, tüygedem fr. Bd. tüyen- Tr. — 
tiíyűem meghajt, meggörbít; biegen krümmen Gn. Tr. erstarren 
Tr. feszít, hajlít NyK. 6, 201. 

tuna (est.) tinó; farse, junge kuh Gn. Bd. M. 33. Tr. 
tüna (t. a.) világ; welt NyK. 51. P. 48. Tr. Tb. 13. 
tüyalam kezd; anfang, beginnen Pn. 11. Bd. tüyalam Tr. tu-

nalam Bd. Tr. — teygálám (m.) teygalam (m.) tiygdlám (m.) Bd. id. 
(hilfszeitwort für das futurum) Bd. tunalam NyK. 6, 194. 

tüy altos : kezdet; anfang Bk. 48. en- tüyáltos ajdém- a legelső 
ember; der erste mensch Tb. 71. karúm t. örökkévalóság; ewigkeit 
Bk. 48. tüyaltesdemo örökkévaló; ewig ibid. 

tűnd- görbít; biegen — tűnduktas H3orHyTh — tündéé ráncz, 
hajlás; falsé Tr. — cf. tüyam, tiiydem. 

tunemam tanúi, megszokik; lemen, sich gewöhnen Gn. P. 
NyK. 6, 194. Bk. Tb. (k.) W.: 24. -tunemam Bd. Tr. tünemedem fr. 
Bd. id. — umgang pflegen mit jemandem P. 12. sich aufhalten 
irgendwo G. 42. tan&ktem tanít, szoktat; lehren, unterrichten, ge
wöhnen Gn. P. tuuuktem Bd. Bk. Tb. (k.) W. 24. tünüktem Bd. 
Tr. — tünüktedem — ktelam fr. Bd. — tünüktüktem taníttat; unter
richten lassen Bd. 

tunémso tanítvány; schüler Bk. 118. tunemsa id. ibid. 20. 
tuygor vastag fakéreg; dicke baumrinde Gn. pa tuygur id. Bd. 
tünok (t.) kémény; rauchfang P. 24. tanuk Tr. NyK. 6, 195. 

tűnűk id. Tr. — cf. tüno. 
tunoktomas tudomány; wissenschaft Ist. 157. 
tüylem csudál, bámul; staunen, bewundern Tr. — cf. cs. túl

ién-, t. tayla- Zol. tayga kalmak Bál. [3opaTbca Tr. 
tilnldnem (est.) elpusztul, tönkre jut; zu grundé gehen; pa3-
tüno (cs.) füstnyilás; rauchfang Tr. tuno id. Bd. — cs. tüne. 
tünö künn; draussen Gn. 49. tüan id. Tr. — tüaö ki ; hinaus 

Gn. 6. tügö BOHt H3i» KOMHaTH Tr. tüga hinaus Máté 9, 24. tügo 
Ist. 218. tügo Ocs. 35. id. — cf. tüol, tül, tüno — t. tis. 

261 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 3 1 7 

tunuktoso tanitó ; lehrer Bk. 28. 
tüyültem elszokik; abgewöhnen; OTBtiKaTL Tr. 
tünü (cs.) : tünüika purtema keresztelés; das taufen Ks. 18. —-

cs. tüne, tene taufstein. 
tünga (cs.) világ; welt Gn. — tiingá Bd. tünca Tr. Uf. Ocs. 

tünze Tr. tü/rh Tr. id.— t.-ümbál ég; himmel, t.-kugo-jumo, t.-kugo-
pujroso, t.-ümbál socon awá gottheiten der welt Tr. 

tüng&gem (t.) fuladoz; ausser athem werden Gn. tüníügem 
megfúlad; ersticken (intr.) tiínzüktarem megfulaszt; ersticken 
(trans.) Bd. — tűnzoz- ersticken rjioxHyTb, tűnzozélek taubheit 
rnyxOTa (?) Tr, — t. toncok-. 

tünük v. tűnek. 
tuö sovány; mager Ocs. 29. tue üres; leér Ist. 40. temteme tuö 

wuj-wlak Ocs. 29. tues kod&c üresen maradtak; sie blieben leér Ocs. 
29. — cf. tuju. 

tup hát; rücken Gn. 60. — t.-lu hátgerincz; rückgrat Bd. 
t.-rűdo id. Tr. — tupen háttal fordulva; mit dem rücken zugekehrt, 
rückwártig Bd. P. 19. G. 59. tupen istas ellene cselekszik; zuwider 
handeln Ist. 312. 

1. tüp; t. ömne rudas ló; deichselpferd Bd. tup-omni id. Tr. 
tüp-imne id. Gn. — cs. tüpri t. töb at Zol. 

2. tüp (igen) régi; (sehr) alt Gn. tüpsö id. Step. 6. 
tupká csepű, kócz; P. 24. werg Tr. guzsaly, kunkel. 
tupras das füllsel von erde auf dem oberen boden Gn. (cs. 

tupra t. tuprak?) cf. tuwrás-rok id. 
. tur alap; unterlage Gn. fundament Bd. sáulen unter einem 

gebáude Tr. zuro id. Tr. 
tur: tur-gede, t.-káda (m.) gerlicze; turteltaube Bd. — v. kede. 
tűr szól, part ; rand, strand Bd. Gn. seite Gn. tör P. 24. tür 

P. 26. Éür P. 53. — türen ferde; scbief (adv. Gn. — türesko mel
lett ; an der seite Ist. 55. türusko Ocs. 40. türesto előtt; voi Uf. 
87. töreste P. 24. türstö mellett; bei Ocs. 19. turas id. Ist. 25. — 
t&rwré legszélső; letzte; Kpanmft Tr. — cf. tür. 

tür (t.) eleje, kezdete; vordertheil, beginn— t.-ivolák eresz 
dachtraufe Tr. — cf. tör 1. 

tufa (cs.) hímzés; stickerei Tr. tür P. 53. 26. tüfö id. G. 22.. 
türö brodüre Gn. — cs. tür. 

turá (t.) meredek; steil Gn. P. 47. Bd. Tr. tu.ro id. Gn. — t. 
sir meredek part; steiles ufer Bd. — egyenesen szemközt; gerade 
gegenüber Gn. Bd. tűre, dure (m.) id. Bd. túrák id. P. 11. dennoch 
Bk. 55. — túra fölött; über, oberhalb nunon túra über ihnen Ist. 
194. túra on%as mereven néz ; starr hinsehn Bd. — törés (m.) ellen ; 
gegen Bd. turas szembe; entgegen Ist. 237. Ist. 242. turas tolmo 
megérkezés; ankunft: sajrak £ap t. tolmem wucen kosten wartete 
bis eine günstige gelegenheit sich darbietet Máté 26, 16. turas to-
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Ion erreichte sein ziel Ist. 202. turusto = túrás Tr. — turaske (tu
raske?) ázat. mien suun a gyermekhez ért; gelangte zum kind 
Máté 2, 9. •— t. túri, turuk. cf. cs. tűre. 

túra (est. m.) csend, béke; ruhe, frieden, Bd. turá id. Tr. — 
csendes, békés; ruhig, friedfertig Bd. tör id. Bd. tur id. Tr. — t. wis-
sudo lathraea squamaria Tr. 

turangdem meredekké csinál; steil machen Bd. 
turbóé: port turbasom pocen ulut a szoba tetejét fölnyitották; 

sie deckten das dach des hauses auf Ist. 216. 
türbé v. türwö. 
türeűam vág, arat, nyír, borotvál; schneiden, ernten, scheren, 

rasiren Gn. ernten, scheren Bd. Ocs. 67. turedám (m.) Bd. — cf. 
tredám. 

turgóc allgütig; BceÖJiariö Tr. 
tur gén (m.) lúg; lauge Tr. 
turgustar- nyugtalankodik; unruhig werden — turgut- conán 

haragos, heves; aufbrausend, heftig Tr. 
túri (cs.) pacsirta; lerche Gn. Bd. tori id. Tr. tűri id. Tr. 

coccinella Tr. — t. lem suppe M. 18. 
türes (est. p.) egész, ép; ganz, unversehrt Gn. — türüs, türü-

sok Bd. türus Tr. id. türüs con£o dene mit seiner ganzen seele Ocs. 
70. t. jen rechtschaffener mensch Ocs. 73. türüs joratoma aufrich-
tige liebe Tb. 67. suditlomém mejn t. mein urteil ist gerecht ibid. 
171. türüsen őszintén; ehrlich (glauben an gott) ibid. 63. 

turkém szenved, tűr; leiden, dulden Bd. Tr. hallgat; schweigen 
Tr. — turném (m.) Bd. Km. 5. — tercem (m.) Bd. turyalem Tr. tur-
yektém caus. turyemla tűrni való; zu erdulden Tr. tur/amala id. 
Km. 64. 

turká goromba, kemény, csökönyös; grob, hart, eigensin-
nig Tr. 

tarka sűrűség; clickicht Uf. 33. 
turlem (est.) leülepedik; sich kláren (vom wasser) — lecsil

lapodik, nem kiabál, elhallgat; sich beruhigen, nicht schreien, 
schweigen Bd. Tr. törem (m.) schweigen ibid. — turlokt- caus. Tr. — 
cf. törlem. 

türlém (cs.) hímez; sticken Bd. Tr. P. 53. Gn. 22. — türlö-
mas stickerei Bd. türlemo id. Tr. 

türlö (est.) különféle; verschieden (passim) türlé Uf. Car. 10. 
türlü mód, minta; art, kategorie Tr. Bd. Zag. 47. tide türl'ön ekké-
pen; auf diese weise Bd. türl&ca különfélekép; auf verschiedene 
weise Ocs. 108. türlü-türlü iá. Tr. 

türmá (r.) börtön; gefángniss Bd. Gn. türma Ocs. 28. türomá 
id. Bd. 

turmalém boronál; eggen Tr. — cf. termalém. 
turmo hiúz; luchs Tr. 
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túrna (est.) daru; kranich Gn. Bd. türna id. Tr. — türna-pö-
<:ök moháfonya; moosbeere Tr. 

turnoj (r.) ostoba, pajkos; dumm, muthwillig Gn. — túrná 
engedetlen, ellenszegülő; halsstarrig Bd. túrna Tr. 

türö v. tűr a. 
tűrtem összeveszít; zank stiften Tr. 
turtektem ránezol; runzeln, faltén Gn. 
turwa (r.) cső; röbre Gn. 
türwongam prüsszög; niesen, schnaufen Gn. — türwüncam 

Tr. türvencam, türvencedem Bd. terbencam Tr. id. 
türwö ajak ; lippe Gn. Bd. — türwé Tr. Ocs. 69. tiirbe Ist. 98. 

tervá (m.) tirva (m.) torba (m.) Bd. térbe id. 
turzam dörzsöl; reiben Bd. Gn. turSém (k.) W. 24. t&rzem ny. 

W. 24. — turgam tapos, gyúr; treten, kneten; MSTb turzaltám 
pass. Tr. 

1. tűs ír.) cylindrisches gefáss aus birkenrinde Gn. 23. — r. 
Tya3ri>. 

2. tűs (est.) kép; bild Tr. — jumon tűé szentkép; heiligen-
bild Bk. 14. Tr. tüsan götzen Bk. 122. — tiisún különféle, külön
félekép ; verschieden (adiect. u. adv.) Tr. 

tus bűnjel; schuldbeweis; nojiiHHoe Tr. — ? cf. tüs. 
tűsem (est.) kiáll, kitart, eltűr; ausstehen, dulden Gn. 72. 

Ocs. 32. 
tusarém álmot fejt; traum deuten — sejt; ahnen Tr. — cf. 

t. tös traum. 
tűsio tükör; spiegel Tr. 
tus (est.) (dió) magva; kern (der nuss) Gn.kernZag. 55. Tr.— 

<5S. tüs t. tös. 
tüs v. tM. 
tüsak (est.) párna; polster, matratze Gn. — tűsük Tr. (m.) 

Bd. tösak Bd. tösák Tr. id. 
tüéka bokor; gestráuch Ist. 56. tüsko id. Bk. 32. tüskei Tr. toske 

Bd. id. — sereg, tömeg; schaar, menge Tr. tüska id. Bd. — ? 
cf. tuca. 

tuskaltem bemárt; eintunken Gn. tuskaltal- fr. Gn. 36. 
tusi- figyel, kikutat; acht gebén, erforschen Tr. — tustám ki

találásra felad; zum erraten aufgeben, rátsel vorlegen tustem id. 
<jn. Tr. — tustem kitalál; erraten (ein rátsel) Bd. tustulam fr. Bd. 

tusman (est.) gonosz; bőse Gn. gonosz lélek, ember; böser 
mensch, geist Bd. ellenség; feind Bd. Tr. hexenmeister Tr. Bd. 

tusto rejtvény; rátsel Gn. 45. Bd. példabeszéd; parabel Ist. 
226. rechenaufgabe Tr. 

tustom- v. tustam id. Tr. — tustom- tustomas kétértelmű; zwei-
deutig sein Tr. 

tut (cs.) íz, édesség; guter geschmack Gn. Bd. Tr. Zol. tot 
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(m.) id. Bd. Zol. — tutlo édes, ízes; süss, schmackhaft — totla (m.) 
Bd. Tr. totle M. 71. id. — tutielek lieblichkeit G. 56. 

tút tele; voll Pu. 16. tuto Tr. Ist. 40. — v. tit'- cf. t. túli, tutir-
C= tuldir-). 

tütan vízözön; sintflut Uf. 20. Car. 19. hitén áradás; über-
schwemmung Tr. 

tutes v. tutusak. 
tütküném hebeg; stottern Tr. tütkenoso stotterer Ist. 58. 
tutlemam édesedik; süss werden — tutlemdem édesít; süss 

machen Bd. — tutustém id. üdít; laben Tr. — cf. tut. 
tutlega (ménen jolmem) akadozik az én nyelvem; meine zunge 

stottert Uf. 58. — tutén ojlas id. Tr. 
tuto tömött, szilárd; kompakt Gn. érett; reif Tr. — tuten ke

ményen; fest G. 58. 
tütrém füstöl; ráuchern Gn. Tr. tütürem, tetrem Bd. 
tütra (cs.) köd; nebel Bk. 54. Gn. — tiitra Tr. tufára G. 52. 

tütüra, teterá (m.) tótra, (m.) Bd. tetera (ny.) W. 25. id. — tiltüran 
ködös; nebelig Bd. tütrán Tb. 242. — t.-kugo-jumo, t.-kugo-pujroso 
gottheiten des nebels Tr. 

tutusak gyakran; oft Ks. 37. tutusok Ks. 23. tutesok Km. 50. — 
tutes (m.) id. mindenütt; überall Bd. 

tütiit pásztorkürt; hirtenhorn Tr. — cf. cs. Mit. 
tüwá (t.) balom; hügel Tr. 
tüwállek egészség; gesundheit P. 21. — cf. t. a. daiilát. 
tüwe: tüwem porcom (kudaltend) samenkörner (wir sáen) 

Pu. 19. 
túwor v. tugur. 
tüwercek szaporulat; zuwachs (der heerde) G. 57. 
tuwertes (cs.) aludt tej ; geronnene milch, (ungebackener) 

kásestoff Gn. tuburtás id. Tr. tuvurtos túró; topfen Bd. tuburs id. 
Zol. — tuvurtos vüt Bd. tubursus vüd Zol. savó; molken. 

tüwö ni csak; sieh da G. 15. t. tode sieh dieser Ocs. 117. tii-
wos id. Gn. 

tüwot: oj t. iéer o, ein solcher dummkopf Gn. — tüvüt, tüvü-
tok éppenséggel, egyátalában (nem); durchaus (nicht) Bd. tűbűtök 
= ^IHJIT (allé ohne rest ? plötzlich ?) Tr. — cf. tüwö. 

tuwras padlás; der obere boden Tr. tuwras id. t.-rok das füll-
sel auf dem oberen boden P< 26. tuvuras id. Bd. — cf. tupras. 

tuwulem oltalmaz, véd; vertheidigen, beschützen Km. 55. Ks. 
43. — tubulém id. békéltet; frieden, stiften Tr. szabadít; befreien 
Bd. tubulosa békéltető; friedenstifter Tr. tubulemas védelem, óta-
lom; schutz Tr. — tüvülö holmiját megkímélő, jól őrző; der auf 
seine sachen acht gibt, sie schont Bd. 

tűé (t.) fürge, dólczeg; hurtig stattlich Gn. 
tűz- (t.) rendel; verordnen (ein gesetz) Ocs. 115. — tüzat-
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kijavít; ausbessern Máté 4, 2. díszít, ékesít; schmücken, verzieren 
Ist. 172. tüzatokt- schmücken ]assen Ist. 150. tuéat- helyreigazít; 
in stand setzen Pu. 19. — tüzlanem fölékesíti magát; sich schmü
cken, tüzlandarém fölékesít; schmücken Bd. 

tüzá (t.) öltözet; kleidung P. 26. — tüzö ékesség; schmuck Bd. 
tiii{%.) t.-iual külső oldal; aussenseite Gn. Bd. t.-walna künn; 

draussen Máté 12, 47. t.-wálno id. Tr. (üzwalnosQ külső; áusserer 
Máté 22, 13. tüitvalnoső Ist. 258. — tüzwdk ki; hinaus Pn. 11. tü£-
ivake Máté 13, 48. tüz'wakö Tr. tüZbako Ist. 256. id. — tüzwacen 
von draussen Tr. -— t. tis cf. tüol, tünö. 

tüi terhes; tráchtig (kuh, sau) Gn. 57. P. 16. tué, tű£go id. 
Tr. iüs, tűz (m.) id. Bd. 

Utéem ezer; tausend (passim) tiíem (m.) Bd. tezem (m.) Bd. 
Tr. tuéem Tr. 

U Ü 
ü u j ; neu Gn. (m.) Bd. u P. 20. Tr. (m.) Bd. — ugoc újból; 

von neuem G. 67. ugec (m.) Bd. ugecen Bk. 72. id. uges G. 27. 
80. idL 

ü vaj, olaj; butter. öhl Gn. Bd. ü Bd. Tr. — skal-ü tehénvaj; 
milchbutter, pu-ii faolaj; baumöhl Bd. — ü-arna tejes hét; butter-
woche (vor den fasten) Tr. 

uém (t.) őriz, véd; hüten, schützen (z. B. der vogel seine jun-
gen) Gn. — t. uja wach sein. 

ua fűzfa; íilzblátterige weide, Bépőa M. 45. Bd. TajitHHKi. 
Tr. — joksar ua salix capraea Bd. — ualá füzes ; weidenhain Bd. — 
cs. ywa. 

uac, uac (hangutánzó szó a nyúlról mondják; ónomat, vom 
hasén) Pu. 40. 

uáks gázló, zátony; fúrt, sandbank Tr. 
üal- iszik; trinken u£ar-körgan korkaz'o üales a zöld belsejü 

merítő kanál iszik; die inwendig grüne kellé trinkt P. 47. 
uán bizalommal, bízvást; zuversichtlich, getrost; Ha^éaíHO Tr. 

uanem (m.) bízik, remél; vertrauen, hoffen Bd. Tr. — uan-
mas remény; hoffnung M. 68. uanedemas kétségbeesés; verzweif-
lung Tr. 

üc: űcum konda emlékezetbe hoz, megemlékezik; in erin-
nerung bringen, sich erinnern Ocs. 37. — cf. us. 

ücasem veszekedik; zanken Gn. vcasem id. Uf. 82. Ocs. 114. 
Ist. 187. Tr. ücasem Bd. ücasem Ocs. 86. - cf. t. üc-; ücik- sich 
argern. 

ucenik (r.) tanuló; schüler Bk. 22. 
ucenom (r.): u. jen- tudós; gelehrter 0 . 102. 
ücorém (t.) otthon talál; zuhause treffen Tr. — t. ocorat-. 
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uco (t.) előkelő; vornehm Step. 6. — cf. uca stütze, gönner-
schaft Eadl. 

üdém vet; sáen Bd. Tr. üdedem fr. Bd. — üdeso ajdémo föld
műves; bauer Tb. 241. — cf. wüdem. 

ude (r.) sovány; mager Uf. 46. j . uda rossz; scblecht, scblimm 
Tr. Bd. — r. xy^oft. 

uditlen (= wasken) tolón gyorsan, robanva jött; er kam 
schnell, eilend Zag. 34. — cf. cs. ywatla CHJrbHbift; udetldnem Tr. 

udetldnem mohón kivan; begierig verlangen; aía^HHiaTt 
Tr. — cf. cs. ywatlan- sicb anstrengen, sich bemüben. 

nÉolám imádkozik; beten Gn. imád; anbeten Pu. 16. — ude-
lam beten G. 28. udolam id. Tr. rufen; 3BaTB Bk. 66. 

uűor (cs.) vakondok; maulwurf Gn. Tr. — cs. udur bisam-
ratze. 

üdor leány; tochter, mádchen Gn. P. üdür (passim), eder (m.) 
idir (m.) idor (m.) id. Bd. — ü.-vel' mostoha leány; stieftocbter Bd. 
Tr. kajse üdür. braut, ü-kudon, ü.-guin (m.) kranzelmádchen; no,n-
pyra HeBECTbi Tr. ü-araka hochzeitswein G. 75. 

udore'm vakar, gereblyéz; kratzen, harken Tr. udrem kratzen, 
ritzen, harken Gn. 24. kratzen P. 13. — uduralám id. Gn. — udu-
ralam kratzen Bd. udoraldm id. Tr. udurkalem fr. Bd. udorkalém 
fr. Tr. id. uduraldam sich kratzen Bd. — udurkalem (m.) aggódik; 
besorgt sein Bd. Tr. — cf. t. üdor- reiben, abreiben Éadl. 

üdorá v. übürd id. Tr. 
udoraltos vonás; strich Máté 5. 18. 
üűoramas asszony; weib P. 58. — üdür ama s Tr. üdüramas~B&. 

üdoramasjop Ist. 5. üdüramas Bk. 76. üdramas Uf. Car. 11. üdrá-
másjen Ocs. 4. ederámás (m.) idoremás (m.) idrámás (m.) Bd. id. 

udoroktoso rüh; krátze ; lecoTKa Tr. 
udral vonás, vonal; strich, linie Tr. udralmas id. Bd. — cf. 

udore'm. 
udralam jelt ad, int; winken Gn. udralam (m.) id. Bd. 
udur fogas borona, földvakaró ; karst (rastrum) Bd. — cf. 

udore'm. [udore'm. 
udurkalmás gond, aggodalom; sorge; cyeTa Tr. - cf. 
üé fűzfa; weide Tr. — cf. uá. 
üeűam tisztsl, dédelget; ehren, liebkosen Gn. — cf. osm. t. 

óját lobenswert ujg. ögd éhre Radl. 
uemám megújul; sich erneuern Bd. Tr. uemedem fr. Bd. — 

uemde'm megújít; erneuern Bk. 78. Bd. Tr.uemdar- id. Tb. 34. 
uemaltsdslok megújhodás; erneuerung Tb. 45. 
uestám v. ustám Tr. 
ugol (r.) sarok; ecke Tr. Bd. uqvl id. Gn. ogol (m.) Bd. 
ugurso müks fiatal, egyéves méhek; junge, einjáhrige bienen 

Bd. ugursa (m.) méhraj; bienenschwarm Tr. 

á67 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 3 2 3 

üj Ocs. i í . v. ü id. 
üjeÉam Gn. v. üeűam id. 
ukales nincs; es ist nicht Pu. 38. — cf. uke. 
uke nincs, nem; ist nicht, nein (passim) — uke-gen különben; 

übrigens Bd. •— uke semmi; nichts Tb. 12. uka (m.) id.Bd. uke-sa-
moc vagyontalanok; vermögenslose Zag. 23. ukem ojloso hazug; 
lügner Ocs. 79. ukemak koklalen lügnerisch verláumdend Ocs. 27. — 
ukelanak lügnerisch (adv.) Ist. 37. egytől-egyig; allé insgesammt; 
bis auf den letzten; molo pop-wlakomat kandasle wic popom, ukela
nak pustokten koskokten die übrigen priester; 55. priester allé bis 
auf den letzten Hess er mordén Ocs. 79. — ukeán kinek nincs sem
mije ; der nichts hat, ein habenichts Máté 25, 29. Tr. ukán id. Bd. — 
kuát-uke erőtlenség, tehetetlenség; kraí'tlosigkeit, ohnmacht Tb. 5. 
ívina-uke ártatlanság; unschuld Tb. 20. uke-godom abwesenheit Tr. 

ukelok szegénység; dürftigkeit, armut Tr. 
ukora (r.): u.-sud schnittlauch (? sic) P. 49. ukrá fokhagyma; 

knoblauch Tr. 
uksos (r.) eczet; essig Gn. uksac Bd. ukéec Tr. id. 
uks, u%s ág: zweig, ast Gn. Bd. Tr. uaos P. 24. uksa (m.) 

Bd. id. 
uksic-, uksec- v. uksongam. 
uksongam, uysongam (t.) okád; sich erbrechen Gn. oksoncám 

Tr. uksinéam, uksinzedem fr. Bd. uksoé- G. 3. uksec- Ocs. 56. uksic-
Ist. 243. id. — t. ukso- rülpsen, übelkeit habén Badl. 

üksőkt- (t.) lehüt; meghidegit; kait werden lassen, abkühlen 
M. 90. 

ül valaminek alja; das untere ( p a r t i k e l - s t a m m ) ül! Tr. 
— ülöl alulvaló; das untén befindliche G. 59. Bd. ülül Uf. 70. — 
iilnö, ülnd (m.) Bd. ütno Tr. alul, lent; untén (loc.) — ülnösö ülnsa 
(m.) Bd. ül'nos~6 Bk. üUnasa Ks. ülnasa Km. untén befindliche — 
ülük, ülükö, ülka (m.) ülká (m.) Bd. ülkö G. ülko Tb. üleko Ist. ülkö 
Ocs. ülükö Tr. le, lefelé; abwárts — ülkók aljáig; bis unterst, ülki-
larák weiter hinunter Bd. — ülán alá; hinunter (lat.) — ülüc, ülec 
<m.) ülec (m.) üUecen (m.) ülic Tr. alulról; von untén (ablat.) 

ulám vagyok; ich bin (cf. ólam, elam) — ulo, ulo van; ist -
minden a mi van, összes; alles was vorhanden ist, all, ganz: ulo 
kalokso űene mit allén seinem volke G. 60. cola ulo atomom pogen 
allé vorhandene gefásse nahm er her Uf. 93. ide wíéo űeno mit gan-
zer kraft P. 9. mo ulo pogogom cola uZala alles was er hatte sein 
ganzes vermögen verkaufte er Ist. 228. moéo ulo etc. Ist. 233. ula 
(m.) id. Bd. — ulan a kinek van; vermögend Máté 25, 29. Gn. pis 
u. Has bővölködik; in überfluss sein Bd. — ulgéce ha, hacsak; wenn, 
wenn nur Tr. — uldales van; ist Pu. 44. G. 64. 

ulá (est.) előfogat; vorspann Gn. Tr. Bd. — cs. olaw t. iiaa 
alt. ula. 
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ulák (est.) magányos; einsam Gn. Bd. Tr. csendes, rejtett hely; 
emsamer ort Bd. magányosság; einsamkeit Tr. Ist. 220. az ifjúság 
összejövetele; gesellschaft junger leute Tr. olák (m.) Bd. — ula-
kosko titkon; heimlich (adv.) Máté 2, 7. cs. ola% t. aulák alt. ulak. 

ulemd- jóakaró lenni; wohlwollen Tr. 
ulica (r.) utcza; gasse Bd. 
ulmo ske pora ulmoio semon az ő jósága szerint; seiner güte 

gemáss Bk. 49. u. godom jelenlót; gegenwart Tr. — v. uldm. 
ulmo (t.) férj; verheiratoter mann Gn. 73. ulmu férj, ur ; ge 

mahl, herr Bd. — cf. t. ul, ulim. 
ulmo: u. kür aus lindenrinde genáhter, (ein klafter langer) 

kasten Gn. 
ultém imádkozik; beten Uf. Car. 9. NyK. 6, 198. Tr. uldem 

Ks. 29. uldem id. P. 2. — odolen ultenet imádkozásban voltak; sie 
waren beim beten Bd. — ultemas imádság; gebét Bd. uldomo id. P. 
2. •— cf. jumuldem Bd. 

um- terem; wachsen sem i surno pes umomo (socmo) godom 
Ocs. 30. 

üma száj; mund (bei kleinen kindern) Gn. üma P. 47. —• 
üínam, ümaűom pu gieb einen kuss ! Gn. 

iima: ümáste tavai, a minap; im vorigen jahr, vor einigen ta
gén — ümdsen, ümdstegec tavai óta; vom vorigen jahr an — iimáse 
tavali; vorjáhrig Bd. 

umalém alszik; schlafen Gn. Bk. 116. Tr. — cf. málém. 
umalmo ágy; bett G. 69. 
ümat csók; kuss Pu. 43. — cf. üma 
umbal túivaló, túlsó rész; jené seite, férne ( p a r t i k e l -

s t a m m ) — umbálne, umbálna (m.) Bd. umbálno Tr. tul, valamin 
tú l ; jenseits; Ha 3a (loc.) — umbáke, umbák, umbáka (m.) Bd. um-
bako Tr. túlra; jenseits hinüber (lat.) — umbácon Tr. umbécen túl
ról; von jenseits (abl.) 

ümbal Gn. P. Bk. Ist. ümbdl Bd. ümbdl Tr. Ocs. a felseje va
laminek ; die oberfláehe, das obere — als adject: ü. wurgem ober-
kleid Ist. 134. iimbalsá w. id. Ocs. 12. ümbalan id. G. 60. — um
bálne, umbálne Bd. ümbalna, ümbalno P. ümbálnö felett, rajta; 
darüber, obenauf — ümbalnoso (adject.) Bk. 74. Ist. 150. — ümba
lan Pn. 34. Ocs. 9. id. •— iimbalke Ocs. 9. ümbak Bk. P. ümbák 
rája; darauf (lat.), ümbálan Bd. ümbalan Bk. 34.umbalanBd.id.— 
iimbác Bd. ümbac, ümbacon P.felülről, róla; von oben herab (abl.). 

urndola (est.) poloska; wanze Gn. 79. Tr. umdula Zol. undula 
NyK. 6, 196. — cs. y&ntla t. kandala. 

uműor (est.) hód; bieber Gn. 66. 
umdo ösztöke, szurony, nyárs; stachel, picke, bajonnett, brat-

spiess Bd. umdó id. Tr. úmdo bratspiess Bd. P. 7. dárda, lándzsa; 
spiess, lanze Ist. 287. Uf. 79. undo NyK. 6, 196. 
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umela, umla (est.) komló; hopfen Gn. umld Tr. umula, omala 
(m.) omla (m.) umla (m.) Bd. — u.-ivatréye komló-inda; hopfen-
ranke, u.-wará hopfenstange, a. kaik tengelicze, u.-suks MaxaoHL 
(ein wurm) Tr. 

ümol (cs.) árnyék; schatten Ist. 144. — ümül Bd. ümül' Zol. 
ümül Tr. ümol Tb. 154. ümol W. 25. imil (m.) ümülüks, ümülkd, 
emelká (m.) Bd. id. — imílka schattenbild, gespenst Bd. — ümü-
luksán schattig Bd. — cs. ümül'ge 

ümoltém beárnyékoz; beschatten Ist. 247. ümüttém Tr. 
ümülkd v. ümol . . . 
ümülüks v. ümol. 
umor (cs.) meleg (idö); warm (vom wetter) P. 50. Gn. 58. 

csendes (idő); ruhiges (wetter) Tr. ümor id. Tr. umor, umur ruhiges 
(wetter. wasser) Bd. umur nedves; feucht Tr. — cs. amor. 

ümor (est.) életkor; lebenszeit Gn. ümür Bd. üműr Tr„ Ocs. 
9. — ku&u umoran li hosszú életű légy; lébe láng Uf. 101. — üm-
rei örökké; ewig Ocs. 3. ümresak id. Uf. Car. 7. ümürdömö id. Bd. 

umosa száj; mund Gn. 36. umsa id. Gn. P. 14. NyK. 6, 196. 
umuléin megért; begreifen Bk. 22. ummulém id. Bk. 108. Tr. 

sich erinnern Ks. 33. — umuldarém megismertet; verstándlich ma-
chen Bk. 72. — umoldarém belehren Tb. 185. umlandarem id. Ocs. 
106, erkláren Ist. 227. ummultarém belehren Tr. — cf. t. uyna-, 
ay-, ayar- wissen uynat- belehren Badl. — v. nyelem, önglem. 

umurlanem megcsendesedik (a szól); der wind legt sich Bd. — 
of. umor. 

uy ész; verstand G. 58. — ef. t. ay. 
uyem (t.) buján nő, tenyészik; üppig wachsen, gedeihen Gn. 

73. — t. uy- id. Badl. 
üyds (t.) turbékol; girren M. 37. — t. ün stimme, ünda-

schreien Badl. öndá- Bál. cf. oyarem. 
1. uná (t.) amaz ; joner — t. ana Tr. 
2. und (cs.) vendég; gast Gn. 31. Bd. Tr. yana{m.) ynna (m.) 

yuná (m.) id. Bd. — undla kajem zu besuch gehen Gn. 31. 
unaloktém megvendégel; bewirten —yunalem (m.) vendéges

kedik ; zu gaste sein Bd. 
unalomét vendégség, lakodalom; gastmahl Máté 23. 6. unálok 

id. Bd. 
und(o)r Gn. undur Bd. Tr. v. umdor id. 
undo Tr. v. umdo id. 
imdula Bd. undola Tr. v. umdola id. 
undrém kínlódik, gyötrődik; sich abquálen; My^HTtca — un-

dralt- M3MyqHTbca Tr. —- cf. t. ontó- stöhnen; seufzen Radl. 
üygö (cs.) bagoly; uhu. Bd. Gn. Tr. üyge P. 56. üyg'é M. 41. 

üygo Zol. üngd (m.) Bd. — cs. üge. 
uyolém (t.) megért; begreifen Tr. uylo emlékezzél; erinnere 
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dich Ocs. 50. — uygoldarém megtanít; belehren Ist. 151. Km. 3-
uneltarém id. Tr. — unglem (m.) ungaldarem (m.) unglandarem (m.) 
Ad. — v. önglém cf. un, umulém. [(m.) Bd. 

unoka (r.) unoka; enkel, enkelin Gn. unuka Bd. Tr. mnuka 
ünose, ünse csendes, szelíd; still, mild Gn. iingse, ünsö Bd. 

ünse Tr. ünse Bk. 47. ünsa Bk. 68. üyso Bk. 80. — üijeson lisaslok 
alázatosság; demuth Bk. 106. — cf. t. anc, ancü ruhe, friede Radl. 

unsan eszes, bölcs; weise Bk. 36. 
üngsemdem kibékít; versöhnen Bd. 
üngürcük lassú, buta; langsam, dumm Bd. — cf. t. anor-

langsam, ohne autmerksamkeit handeln; nícht wissen, was man 
thut Badl. 

üngürcükemam megbutúl; verdummen Bd. 
ungelo fejjel lefelé; mit dem kopfe nach untén Gn. 53. — 

üntfülük Bd. üncülük Tr. uncoli Zag. 64. id. 
1. üp haj; haupthaar (passim) — üpüne-purgo hajfonat; haar-

zopf Tr. üponem porkó id. Bd. 
2. üp szikra; funke Tr. — cf. ip. 
upkalem (t.) harapdál, nagyon étkes; herumbeissen, gefrássig 

sein Gn. Tr. sehr hungrig sein G. 20. —• t. up- verschlingen, upkln 
vielfrass. 

ups sapka; pelzmütze P. 35. Gn. Tr. — ups-tür paszománt a 
sapkán; besatz an der mütze Tr. 

üps illat; geruch Gn. 55. Bk. 94. Bd. Tr. ü<ps, üws Gn. upos 
Bd. — üpsán duftig Bd. 

üpéem szaglik; riechen (intr.) Bd. üpsam id. Tr. NyK. 6, 198. 
üpsáltam id. Ocs. üpsaltam bűzlik; síinken Tb. 167. üpsaldam 
überall duften, riechen Bd. üpsaltam Tr. — üpsinzam riechen 
(trans.) Bd. Tr. üpsinzam id. üpsinzedem fr. Bd. 

upsa száj; mund Gn. 29. Tb. 248. Tr. 
upsal- sapkát fejébe teszi; die mütze aufsetzen Pu. 43. Bk. 

60. upsal- id. Ocs 45. upsalal- id. G. 74. 
ur mókus; eichhorn M. 39. Bd. Tr. Gn. kopeké ig-ur, kok-ur 

eins, zwei kopeken Bd. s'émur zwei kopeken M. 55. wezur halbe 
kopeké ibid. kmur eine kopeké ibid. — lur, luras zehn kopeken Bd. 
drei kopeken M. 55. wislur halber rubel Bd. weclur id. M. 55. südör 
rubel (100 kop.) Bd. kemle ivzur 10 kopeken stück; rpHBeHHHKi> M. 
55. — semiuras tana 20, 25, 50. kopekenstück M. 55. — urom-
tupán-kol'a mezei egér; feldmaus Tr. ur-poc-sudo equisetum Tr. 

1. ur- behányni földdel; bewerfen miterde; oŐBajiHBaTb Tr. 
2. ur- elszakíttatik, elsodortatik (a föld a viztői); wegge-

schwemmt werden (erde vom wasser) Bd. úron keds beszakad; ein^ 
stürzen; npOBajiHTJbCíi Tr. — elpusztít; zerstören; pa3pymaTL Tr. 
— uruktarem elsodor; wegschwemmen Bd. — urukt- lever, leüt; 
herumschlagen; cnraŐHTb Tr. 
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ura félénk, gyáva; furchtsam, feige Gn. 
urbal- (m.) kever; mischen Bd. für das vieh futter mi

sében Tr. 
1. urdém öntöz, kiöblít: begiessen, ausspülen; 3ajiHBaTB, 

npoMHBaTB Tr. 
2. urttem (jószágot) tart; haltén (haus, vieh, diener) Gn. el

tart, megóv; aushalten, behalten Bd. ernáhren Km. 21. erziehen 
Tr. fortsetzen, beaufsichtigen, haltén Tr. — cf. urlok, urman. 

urdemas kereset, foglalkozás; erwerb. gewerbe; npoMHnuie-
me Tr. 

urém (t.) utcza; gasse Ist. 143. P. 10. Ocs. 101. t. uram. 
urgem varr; náhen Gn. 35. Pu. 44. Tr. (m.) Bd. urguzo, urgoco 

szabó; schneider Tr. 
urgos varrás; nath P. 58. urgus id. Tr. 
uromto csikós evet; sciurus striatus Tr. 
url- elválasztatik, elkülönittetik; getrennt, vereinsamt wer-

den Tr. — cf. úr- 2. 
urlek (est.) vetőmag; same Gn. 58. Bd. Tr. táplálék; nahrung 

Ocs. 10. Ist. 13. nemzedék, nachkommenschaft, geschlecht Car. 4. 
Ocs. 14. Ist. 18. — urluk Bd. Ocs. 10. Ist. 13. 

urlokas vetőmag; samen P. 48. wüdas urlukas id. Step. 18. 
urman gyarapodás ; wachstum, gedeihen Bd. urmán szerencse; 

glück Tr. — cf. urűem, urlok. 
urmás vízmosás; wasserriss; pLiTBHHa Tr. — cf. ur-, url-. 
urmozam vonít; heulen Gn. Zag. 3. Tr. — urm'éZam M. 40. 

urmuzam, urmuz'edem fr. urmu£aldem mom. urmoéam (m.) Bd. id. 
urak (r.) leczke, tanítás; lection Bk. 30. 
urumeto Gn. v. uremto id. 
urus (cs.) aczél; stahl Tr. Bd. urs Bd. urso Tr. — cs. yors. 
urwál himzés; stickerei Pu. 29. urbál szeges; saum Tr. 
urwalde szeges; saum Gn. szoknya; schoss G. 58. urwdldo 

ing; hemd P. 26. — urwalto schoss, saum Tr. — (< ürgém) cf. 
orválde Bd. 

urweze Gn. 59. v. orwoée id. urbéze Tr. — NyK. 6, 194. (ür-
beze ? ibid.) 

urzo marék; handvoll, die hohle hand Ist. 128. urzö Ocs. 90. 
urzá Tr. — cf. cs. us, uzé id. t. üs Radl. 

uréa (r.) rozs; roggen P. 9. Pu. 39. Tr. —M.-aw;ácnopBiHHTr. 
uékar- uszít; hetzen Tr. — r. ycLKaTB. 
üskürt csökönyös; halsstarrig; ynpaMBiií Tr. — ? cf. t. iskdr 

arbeitsam Radl. 
uslówo (r.) szerződés; vertrag (schriftlich) Tr. 
üsso a pogány pap segédje; gehülfe des heidnischen pris-

ters Tr. 
usta (cs.) kézműves, mester; meister, handwerker Gn. Tr. 
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üstel (r.) asztal; tisch üstét Gn. üstöl Ist. östel Ocs. ustel, stel 
Bd. id. —• üstembalan auf den tisch Zag. 8. (= üstel ümbulan 
ibid.). f 

üstelem (t.) hozzátesz; hinzulegen Gn. — t. listáid- Badl. 
us ész, emlékezet; sinn, vernunft, gedáchtniss (passim) ns 

(m.) as (m.) Bd. <ss (m.) M. 67. «« Tr. id. — usán eszes, okos; ge-
scheut, weise ustomo esztelen; dumm, ustema (m.) id. Bd. — cf. cs. 
us t. us Badl. is Bál. 

üs bunkó; (hölzerne) keule Gn. Tr. sulyok ; schlágel Tr. kala
pács ; hammer Bd. 

usem (cs.) egyesít; vereinen, verbinden Gn. 52. Tr. Bd. volú-
kem ikverez u. a marhát összehajtani; das vieh zusammentreiben 
Bd. — hozzáad; hinzufügen Tr. Ocs. 43. — usnem egyesül; sich 
vereinen, sich verbinden Bd. usnalem id. Pu. 39. uslaném id. Bd. 
Tr. übereinkommen Tr. — ustarem hozzácsatol; hinzufügen Bd. 
egyesít; vereinen (m.) Bd. Km. 45. Ks. 33. uslandarém id. Tr. (m.) 
Bd. in übereinstimmung bringen Tr. — usal- magával visz; mit-
nehmen P. 42. — usar- megegyeztet; anpassen, in übereinstim
mung bringen Tr. — cs. yos . 

usakel bölcseség; weisheit Tr. Bk. 60. 
usanem (t.) szomorkodik; betrübt sein Pn. 40. Tr. usanal- id. 

G. 71. — t. usan- sich langweilen, eckel empfmden Badl. 
üéaném (t.) hisz, bízik; vertrauen Ocs. 14. Ks. 5. Bk. 74. Ist. 

50. Zol. — üsandar- vertrauen einflössen Ist 172. — t. isan-
cs. san. 

üsandarem nyugtalanít, háborgat; beunruhigen, störenBd. — 
cf. usanem. 

usestarém oktat; belehren Bd. emlékezik; denken an etwas, 
bedenken Ocs. 45. éke jaSeksom seine sünden Ocs. 66. — üsondar-
belehren Tr. — cf. us. 

üsok (t.) árnyék; schatten, védelem; schutz (gegen wind, re
gen) Gn. 64. — t. oZok windstiller ort, zufluchtsort Badl. 

uskal tehén; kuh Gn. Bd. Tr. — cf. skal. 
uskalém vetélkedik, törekszik; eifern, streben; peBHOBaTB Tr. 
üskei ökör; ochs G. 44. — bika; stier Gn. Ist. 199. üsküiid. 

Bd. Tr. — wiiÉ-ü. daru; weiher P. 17. vusko ü. ochs Bd. 
üskurém (t. m.) fölindít, fölingerel; aufregen, reizen Bd. — t. 

icékla-. 
usmá száj; mund Bd. Tr. cf. ima — u. tokmak szájpadlás ; 

gaumen Tr. 
usmén (cs.) retek; rettig Gn. 47. Bd. usman M. 23. salták-u. 

kohlrübe Pa. 28. sir-u. id. M. 23. koce-u. rettig Tr. joksar-u. czékla; 
rothe rübe Bd. Tr. 

usnomas egyesülés; verbindung Bd. 
usluk bölcseség; weisheit Bd. 
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üstam tisztít; reinigen P. 21. törül, seper; wischen, kehren 
Bd. Gn. üstam id. Tr. Hetedem fr. istálam (m.) istolam (m.) megtö
rül ; abwischen Bd. üstolal- seper; fegen G. 75. üstolam kehren, 
abwischen W. 25. üstolam, üstürám id. Tr. [cf. us. 

ust-:ustomo (= uses nalmo) említett; erwáhnt Zag. 50. — 
ustam ásít; gáhnen Gn. Tr. Bd. ustedem fr. ibid. — beten 

(= kumal-) Zag. 50. — ustalam: ustal koltem egyet kiált; einmal 
schreien Gn. 

üstolam, övez; umgürten P. üstálám Tr. istal (m.) stal- (m.) 
Bd. id. •— üstáloktém umgürten lassen, befehlen Tr. 

üstéi (r.) asztal ; tisch P. 15. 
üstef'WÓstor seprű; besen P. 26. Gn. 
üstos : sürgö-ü., kit-ü. törölköző ; handtuch Gn. 
ustos werst Gn. (m.) Bd. — uitM M. 56. ustds Tr. (m.) Bd. 

ustos Bd. ustus Step. 18. id. — sem ustes meile M. 56. 
üstö öv; gurt, gürtel Gn. Tr. Bd. — iste (m.) este (m.) síd (m.) 

Bd. id. — üstöled (-dea ?) ohne gürtel, losgeknöpft Tr. üstlé tárva-
nyitva; sperrweit-offen (adv.) Tr. — stövdr (m.) derék; taille 
{gürtelplatz) Bd. 

üsté (t.) hideg; kait M. 19. — t. üsü- frieren Badl. 
utas (cs.) segíteni helfen Ocs. 40. utlém megmenekül, meg

szabadul; sich retten, entgehen Gn. Bd. Tr. atlem (m.) id. Bd. — 
megszabadít; befreien Ocs. 45. utarém megment, megszabadít; be-
freien, erretten Bd. atare'm (m.) id. ibid. bewahren Gn. üdvözít; 
selig machen Ist. 245. utaraltám megmenekül; errettet werden Tr. 
üdvözöl; selig werden Ist. 245. — Mariit lekmo befreiung Ist. 64. 
utlen kajme id. Ocs. 46. — utaroso megváltó; erlöser Ist. 24. — 
cs. yudel-. 

utém fölös lenni; in überfluss sein Bd. Tr. ütemeiké mértéken 
tú l ; übermássig Bd. utomesko zu viel, mehr wie nötig Ist. 79. — 
utestam megnövekszik; anwachsen, zunehmen utemdem megnöveszt; 
vermehren Bd. — cf. uto. 

uia ajtó ; thüre Bd. 
utaraltmas szabadulás, üdv ; rettung, heil, cnaceme Bk. 116. 

Tr. utarosas kiszabadítás; rettung (trans.) Ocs. 42. 
utém; u.-tügáU (cs.) páros vagy páratlan; paar oder unpaar? 

Tr. — cs. őt-tigel! id. 
utlá (cs.) több, többet, sokkal; mehr als nötig, zu viel Bd. 

Gn. 36. Tr. Zol. — utlarak- inkább; vielmehr, eher Máté 10. 7. 
több, többet, többnyire; mehr, öfters Bd. — cs. etla. 

uto (cs.) fölös; überflüssiges Gn. Bd. ute-site id. P. 21. — 
uta (m.) egyebeknél több, kamat; mehr als das andere, zins Bd. — 
cs. ette. 

utarg- (t.) megzavarodik; verwirrt sein, utart- verwirren, auf-
regen Tr. — t. után- sich schámen, verwirrt sein Radl. 
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uwá pej; schwarzbraun (pferd) Tr. — cf. t. klua Voskr. 
uwaltém (t.) rág;,kauen G. 28. fal; fressen G. 21. harap; 

beissen Gn. — t. up-, ub- verschlingen fressen cs. y&p-. 
uwer kuwa (t.) boszorkány; hexe G. 17. nwer id. Gn. 30. — 

t. ubir. 
uwér (est.) hír; nachricht Gn. Tr. Zol. uver, ubér (m.) Bd. — 

uweremdem hirűl adni; benachrichtigen Tr. uberlem (m.), uberlan-
darem (m.) hirdet; verkünden. 

iiwora (cs.) igen kicsi légy; sehr kleine, fiiege; MoniKa Tr. 
üwra Gn. üwrá Ocs. 43. id. iivürá szúnyog; gelse Bd. übüra id. 
NyK. 6, 195. — cs. üpre. 

üwes- szaglik, illatozik; duften Pn. 39. cf. iipsem. 
uwos kalap ; hut P. 52. főkötő ; haube P. 25. 
uwsa Gn. upsa id. 
uzaktarém (est.) elkísér; begleiten Bd. Tr. 
üzem (t.): u. puseye szőlővessző; weinrebe Uf. 23. Car. 22.'— 

t. jözöm. 
uéo (cs.) hím; mánnlichen geschlechts Bd. Gn. Tr. uzo, oza 

(m.) Bd. Zol. oza (m.) Zol. uzo P. 57. — cs. aza. 
uémak (t.) paradicsom; paradies Step. 9. 
uzúklém (r.) uszít; hetzen; ycbuaTb Tr. 
uzam lát; sehen (passim) tisztel'; verehren Ocs. 117. uíakb&m 

caus. Bd. uíaltám pass. Tr. celám uzmo jumo allsehender gott Bk. 
61. cer&m aMe ohne krankheit Ocs. 10. — uion og ket irigyel; be-
neiden Bd. u£en ak kert (m.) id. ibid. u£en it kert (pers. 2.) Máté 
5, 43. UÉOH kertde irigykedve; beneidend Bk. 124. uion kertdemo 
irigy; neider Bk. 120. — uéén kertemas irigység; neid M. 68. u£on 
kettemas id. Bd. — koges u£se kevély; stolz M. 68. kuyulán uéso 
id. Bk. 100. 

ülam Gn. hív, meghív rufen, einladen Gn. 69. Bd. Ocs. 37. 
üMm (m.) Bd. Tr. üZiiktem meghivat; einladen lassen Bd. — ü£ak-
tem Bk. 40. üz'ektém Tr. id. 

uM ár; preis Bd. rész; theil P. 16. 
u£alem elad; verkaufen Gn. Bdi Tr. vuialem (m.) Bd. Tr. vu-

salem Bd. — éalkalem, £aledem fr. Bd. 
u£alsasluk eladó; zu verkaufen Bd. uSalomslek id. P. 17. 
uZar (attrib.) zöld; grün Gn. 43. P. 25. u. kap zarter körper 

G. 66. fiatal; jung (wuj kopf) G. 66. u. ajéan kapse kis gyerek 
teste; der körper eines kleinen kindes Ocs. 98. — cf. t. jás, jasel 
Bál. zás, Msel Voskr. Ostr. 

üiár göndör, eres, bütykös; kraus, maserig; Ky^peBaTbifi, 
CBHJieBaTsifi Tr. 

üzara, ilara (t.): er ü, er i. hajnalpír ; morgenröthe Gn. 50. 
üzará (morgen oder abend) röthe P. 32. üMrá, éará id. Tr. — t. 
zárd Tr. 

275 



CSEEEMISZ SZÓTÁB. 33! 

uéarge (absol.) zöld; grün G. 69. Pu. 38. Bd. Tr. éarga 
(m.) Bd. 

uéargem zöldül; grünen uzargemam, id. uzartem, uÉargemdem 
zöldit; grün fárben Bd. 

uzas rész; teil, anteil Ocs. 65. Ist. 92. Gn. uza(k)s id. Tr. 
nol u. négyszeres; vierfach Ist. 246. kok u. zwiefach Máté 23, 15. 
südo u. hundertfach Ist. 225. 

uzaslém megoszt; teilen Máté 25, 8. Tr. Gn. 
uiatém (est.) elkisér; begleiten Tr. Gn. 72. Ocs. 15. Ist. 20. — 

cf. uzaktarem. 
uiawá (r.) béka; frosch P. 31. Tr. 
uégá bunda; pelz P. 26. Bd. Tr. zga (m.) Bd. 
üzgar mesterség; gewerbe Gn. üzgar, üzgar szerszám, eszkö

zök, holmi; werkzeug, geráth, allerlei sachen Bd. —• üzgará allerlei 
sachen Bk. 55. zgar (m.) id. Bd. üzgar, üzgar cőpya, HHCTpyMeHTi., 
allerlei arbeitsgeráth Tr. •— Ömne ü. lószerszám; pferdegeschirr, 
vocko ü. konyhaszerek; küchengeráthe Bd. — ü&garan tevékeny -r 
betriebsam Gn. üzgarteme munkanélküli; gescháftslos Gn. 

üz&wer ein kleiner vogel (nachtigall ?) Gn. kendericze hánf-
ling G. 69. pinty; fink G. 67. 

W 
wa ... v. wo . . . 
wabs háló; netz zum wild- u. fischfang Ist. 297. waps, waws 

id. Tr. waps M. 43. — waps háló, gyalom NyK. 6. 203 
wacak (est. m.) tűzhely; heerd M. 26. herd, ofen Bd. 
wac: waíellenére, daczára; wider, zuwider Bd. 
wacas: süűo-wacasán— száz retű; hundertfáltig P. 27. — 

cf. ucas. 
wace váll; achsel, schulter Gn. Bd. Tr. ivaca id. Bd. — cf. t. 

%ca cs. wice. 
wackak Tr. v. ivacak id. 
wackalt- kézzel üt; mit der hand schlagen; TpenaTh pyKyio Tr. 
wacke (r.) sajtár; zuber M. 28. 
wacmaltém csipog; zwitschern Pu. 18. Tr. — cf. t. awaz stimme, 

awazla- schreien Bál. Radl. 
wacrépgo (karó a növények mellett; stange neben den ge-

wáchsen-): umlá-w. komló karó; hopfenstange P. 32. u.-wacorénge 
id. P. 27. winograd w. szőllőkaró; weintrauben-stange Bk. 39. 

wada (m.) este ; abend Km. 43. Bd. Tr. wade M. 53. — watna 
Bd. wadna abends Km. 42. wades este felé; gegen abend ibid. 44. 
— woűo este; abend, wotno gestern abend Gn. Tr. 

wadár tögy; euter Tr. Bd. wodar id. Gn. 24. Tr. 
wadoz (cs. m.) bálvány; götzenbild Km. 67. Bd. wod&é id. Tr. 
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védő szellem; schutzgeist G. 55. kobold Gn. gonosz szellem;böser 
geist Tr. tul w. feuergeist G. 

wayé malom; mühle Gn. wags P. 19. wagos P. 27. id. — 
v. waks. 

ways- bevetni az ágyat; zusammenlegen das bett G. 45. ki
terít ; ausbreiten (einen teppich) G. 67. 

wayses pelenka ; kinderwindel G. 30. 
waja hosszú szőr az állatbőrön, gubancz; die lángeren haare 

an fellen; die zotte an wollenstoffen Gn. 
wak czél, szándék; ziel, vorhaben; npe^MeTi. Tr. 
wake (est.) lék a jégben; wuhne im eis Gn. 27. Tr. — wake-

roé id. Gn. 27. wakeroi id. Gn. 
wakekt- émelygést okoz; übelkeit erregen; TOIIIHHTB Tr. 
waklán-ludo pirók récze; anus tadorna — búvár; mergus Tr. 
waks malom; mühle, tved w. wassermühle, niardez tv. wind-

mühle, imni w. (pferde) tretmühle srds itrdjme w. daratisztító ma
lom M. 31. — waks, waks (m.) Bd. 

waks ágy; bett NyK. 6, 203. 
waksam, waysam kiterít, padlóz; ausbreiten (den fussboden) 

dielen Gn. 67. waksám nocTHJiaTL Tr. tvaksektem caus. Gn. 68. 
wakses ágy, ágynemű; bett, bettzeug Gn. — wakses bett Tr. 

wakstes, wákses (m.) id. Bd. — wayses id. Gn. — ajza tv. pelenka; 
kinderwindel G. 30. [Bd. Tr. 

waktem (m.) csepeg; tropfen — paklem id. Bd. waktalt- id. 
1. waktos kis vejsze; kleine fischreuse Gn. 
2. waktos csepp; tropfen Gn. Bd. 
wal, bal oldal, fél; seite hálfte: tembal diese seite, tumbal 

jené seite, ümbal oberfiáche, kecewal dél; mittag, tüzwal külső ol
dal; áussere seite Gn. — wal- valaminek föle, szine; oberfiáche — 
walne, wiilnö, wülnd (m.) wilna (m.) rajt; auf (loc.) — walan, wak, 
wiildn, wülkö, wülke (m.) wüke (m.) wilka, wíka, wldn (m.) r á ; auf 
(lat.) — wac, wülec (m.), wilwec, wilwecen (m.) ról; von Bd. 

wala, wöla : jola-tv. mindenféle fortély, rágalom, boszorkány
ság; allerlei ránke, verláumdungen, hexereien Gn. 60. 56. Pu. 19. 

walówaj (r.): w. üsküz ökör; ochs Bd. 
waneni leselkedik, figyel, őrködik; lauern, aufpassen, wache 

haltén Gn. 5. waném id. Tr. waygem les; lauern, wdygem (m.), way-
gedem fr. id. Bd. — wane'm v. ande'm id. Tr. — wáyém őrködik; 
aufsicht habén Tr. — wdngen kasa (m.) kém; spion Bd. wáyasa 
edém álnok ember; ránkesüchtiger, schlauer mensch Tr. 

wanfiak, wancak v. wonfjO. 
waps v. ivabs. 
warém. összekever; mischen Ist. 284. Bd. Tr. warném kevere

dik ; sich vermischen Tr. — warém, warlém beken, bepiszkít; be-
schmieren besudeln Gn. tvarlalt- pass. G. 59. 
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1. wará (cs.) későn, azután, később; nachher, spát, de, még 
pedig; aber, denn, doch (passim) — wararák spáter Bd. warás ké
sőre, későbbre ; nachher, auf lange hinaus Bd. későbbi, warása id. 
NyK. 6, 213. warazo nachher Bk. 37. warazem spáter Ist. 7. Ocs. 
6. — waraéa későbbi; das spátere Bk. 52. wárasa (m.), waráse id. 
Bd. — cs. wara. 

2. wará pózna; stange; wiit-w. vederhordó pózna, wasser-
trage Bd. Gn. Tr. umlá-w. hopfenstange Tr. [6, 203. 

waraksim fecske; schwalbe Pu. 28. 54. waraksén id. NyK. 
warasem fecske; schwalbe Gn. 56. 
warasénge fecske; schwalbe P. 18. warasénga Tr. 
waras ölyv, héja; habicht P. 23. 51. varaké id. Bd. Tr. warás 

M. 41. — w. átá, wáte mostoha apa, anya; stiefvater, stiefmut-
ter M. 9. 

waréak (r.) ohrschmuck aus gánsedaunen Gn. 
warkendar- v. wakekt- id. Tr. 
warna v. párna id. P. 46. 
warsitlas csipog (a fecske); zwitschern (die schwalbe) P. 54. 
waúa vejsze-íéle; fischergerát aus latten; KOTIJH Tr, 
ivasartöl- undorodik, fitymál; eckeln; 6pe3roBaTb. 
wás összefüggő; zusammenhángend, verbunden ; CJIHTHO Tr. 
was szemközt, ellenében; gegenüber, gegen einander (pas

sim) wás (m.) Bd. — w. Has szemben találkozik; sich begegnen 
Bd. Tr. tv. tolám szembe jön; entgegen kommen Tr. — w.-omsa 
doppelthüre P. 56. — was-was-tene egymással; mit einander, ge-
genseitig, wás id., w.-w.-tek egymáshoz; zu einander Bd. wasákse 
Űéne id. Pu. 20. was-was kostas együtt élni, keveredni; zusammen 
lében, sich vermischen Ocs. 123. Ist. 175. 

wasák maradék; rest P. 20. lem-w. leves-maradék az edény
ben ; suppen rest im gefáss — sadrá-w. blatternspuren Tr. — 
jer-wasák kreis, umkreis (?): kasán j.-w. polpomos Tb. 187. 

waskalém bepiszkít; beschmutzen Tr. waskala.lt- pass. Zag. 31 . 
waske (cs.) gyors; schnell Bd. gyorsan, mindjárt; bald, schnell 

(passim) waskerak id. Gn. 27. 
waském (cs.) siet; eilen Bd. Tr. Bk. 47. ivaskese hamarkodó; 

übereilig Bd. — ivaskektém caus. Tr. 
waslandarém v. waskalém id. Tr. 
wast v. wost. 
wast- v. wostarém id. Tr. 
wastaltém változtat, cserél; wechseln, tauschen Tr. ivastal-

dem, wastalUm (m.) Bd. wostaltem Gn. 68. oksám tv. pénzt vált; 
geld wechseln Ist. 199. ivastaltoso geldwechsler Ist. 264. —wastal-
dam változik; sich ándern, wastalaldam cserélődik; sich umtau-
gchen Bd. — wastalteók változatlanul, örökké; unveránderlich, 
ewig Km. 6. 
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wastaltemas változás ; veránderung Bd. wastaltos (m.): orola-
w. őrváltás; wache-ablösung Bd. — kok wastaltos wurgem két öltöző 
ruha; zwei anzüge Ist. 139. 

wastár jávor; acer platanoides Bd. Tr. P. 47. 
wastares eleibe, ellen; entgegen, gegen Bd. 
wástos ágy; bett (v. waksos) Tr. 
wate asszony, feleség; weib, ehefrau (passim) wato Gn. 2. 

Ocs. Ist. watá (m.) wáta (m.) Bd. wate M. 82. — watedeme nőtlen ; 
ledig, wátdn edér ndlée házas; verheiratet M. 71. aza socmasko 
kostso w. hebamme Ist. 53. Ocs. 38. 

watér (r.) szállás; quartier Tr. 
watolek feleség; gemahlin Ocs. 83. Ist. 118. watelukes nalas 

feleségül venni; heiraten, zur frau nehmen Bd. 
watrépge v. wacreyge id. Tr. — cara w. denevér; fleder-

maus Tr. 
waze hagyma; zwiebel Tr. 
wazár (m.) csökönyös; widerspenstig Tr. keményszívű.; hart-

herzig (m.) Bd. — wazaraygam (m.) hartherzig sein Bd. — ? cf. t. 
sza zorn, ezarlo beleidigend Badl. 

waéök rézsútos; schief P. 6. Gn. Tr. waiok id. Bd. — wazo-
ketndem rézsútossá tesz; schief machen Bd. — cf. t. aus schief 
Kadl. 

wa£on kettéágazás; gabelung Tr. eyger wazonosto an der ga-
belung des flusses NyK. 3, 135. 

wázok öl; klafter Bd. wazok-kut caateHt ^JIHHEI Tr. 
we ... v. toi... 
wecerna (r.) vecsernye; wesper Ocs. 92. Ist. 131. 
wéco kerítés; zaun P. 16. kert; garten P. 25. — wece: kudo 

w. udvar; hof Bd. ívica karám istálló; viehhof, stall Gn. 57. 
weckes v. wickiz. 
weckezemam vékonyodik; dünn werden — iveckeSemdem vé

konyít; verdünnen Bd. 
wedra (r.) veder; eimer Gn. 27. wedra Bd. 
wejá prém; gebrame; ónyniKa Tr. 
1. wek (t.) tagadó igével: soha; mit negation: niemals G. 

67. w'ek Step. 8. Ocs. 30. — wekat Gn. w'ekat Ocs. 32. toegát id.— 
ivekát talán; vielleicht Bd. wekat gewiss Tr. 

welam leesik; hinunterfallen G. 67. kihull; ausfallen (haare) 
Bd. welam id. Gn. allmáhlig nieder- oder umfallen Gn. — welem 
elejt, elönt; fallen lassen, giessen Bd. Tr. Gn. elszór; verstreuen 
Tr. giessen P. 15. iveledem fr. wilem (m.) Bd. Tr. fémet olvaszt; 
metall schmelzen (eig. giessen) Uf. 66. Tr. welokt- schmelzen las
sen ; sörtnö dene welokten sondokten Hess es mit gold belegen (ver-
golden) Ocs. 54. [(m.) wel (m). 

wele csak; nur Gn. Ks. Km. vele Bd. wele Uf. Car. P. welá 
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wete hám; innere baumrinde Bd. Tr. wile Tr. wel'o P. 47. 
welez ék, ék alakú ereszték a ruhában; keil, zwickel (im ge-

wande) Gn. welez einsatz im kleide, wo die geraden streifen des 
zeugs nicht hinreichen Bd. — cf. t. bül- abscheiden, zerteilen bü-
lem abschnitt, kapitel Bál. ülüs anteil, abteilung Badl. 

wem velő; mark Gn. Bd. — u im (m.) Bd. M. 6. — wuj-w. 
agyvelő; gehirn Gn. ívuj-ivim (m.) id. Bd. — cf. mernék cs. mimé. 

weye vő, sógor; schwiegersohn eidam, der mann der jünge-
ren schwester Gn. Tr. wenge Bd. wiygö iá. M. 9. 

wencajem (r.) megesket; trauen w'encajalt összekel; sich ver-
^hlichen Tb. 67r wencajame tajn- házasság szentsége; eheeacra-
ment ibid. 86. 

loenec (r.) koszorú; kranz Bd. wencá id. Tr. wencá (m.) Bd. 
wenok (r.) fürdő seprő; badequaste Gn. 45. wenek P. 25. we-

nik Tr. 
wer hely; stelle, platz Gn. P. Ks. Km. Bd. wer Bk. Gn. Ocs. 

Zol. ivar (m.) (per) Bd. — weré, wercon helyett, miatt, végett, róla; 
anstatt, wegen, von Gn. — werec, werecen, weric, werec (m.) were-
cen im..) perec (m.) Bd. wercen P. 11. iveiden Bk. werc Ist. 283. M -
res (m.) Bd. id. werecin 3a, o, pa^H, no npirainríi Tr. — werem id. 
Bd. — Home wer lakás; wohnung Ist. 46. —cf. cs. woron stelle, 
platz. 

wera (r.) hit; glaube Gn. wera Bd. w'era Tr. Bk. Ocs. Ist. 
werblud, welblúd (r.) teve; kamel Bd. Ocs. Ist. 
weremja (r.) idő ; zeit Tr. 
weremtém helyet elkészíti valami épület alá; platz bereiten 

unter ein gebáude Tr. — werestam valahová ju t ; irgendwohin ge-
raten Gn. Bd. fogságba ju t ; gefangen werden Gn. talál; finden (als 
etwas) Bd. Ist. 245. Máté 24, 46. nona^aTBCH, npH'iHTatBca, npn-
HopOBJiaTCH Tr. — wereitedem fr. Bd. — werestarem megtalál, 
elér; erreichen, auffinden Bd. 

werei gerenda; dachsparren G n . — árr; pfrieme Bd. weröz 
id. Tr. [(m.) Tr. 

werge vese; niere Gn. Bd. werge id. Tr. lép; milz Tr. waíge 
werkes lápföld, ingovány; moorgrund Tr. 
werme v. werge id. Tr. 
w'erno (r.) igazán ; wirklich Ocs. 70. 
wersók (r.) hüvelyk; zoll P. 26. 
wesa vederhordó rúd; wassertrageRingwall. — cf. Btcu wage. 
ívese, wes más, második; ein anderer, der zweite Gn. Bk. Tb. 

wíse, wes Bd. weson-wesen oskenostem egymást; einander (acc.) 
Car. 24. ikten-iveson id. Uf. 25. ikta-wese id. Bk. 59. - wes-were, 
wes-wereste másutt; anderswo — wes-weres máshová; anderswo-
hin — wes-wergec másunnan; anderswoher -— wes-kana máskor; 
andersmal Bd. 
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wesl'a (r.) evező; ruder Tr. 
wet (r.) hiszen; ja, námlich Gn. 
wet-wulno ólom; blei; CBHHCITL Tr. NyK. 6, 204. 
wi . . . v. ive . . . 
wi (cs.) erő; kraft Bd. Tr. wiá (m.) Bd. — ívies erőszakosan ; 

gewaltsam (adv.) — wipes alig; kaum Tr. wipes istose (•= osalam 
ist.) gonoszul cselekvő; bőse handelnd Tb. 167. 

wias- egyenes (kue nyírfa) gerade (birke) P. 58. Gn. wijas id. 
Gn. igazságos; gerecht Gn. — wijakse, wiákse őszinte, őszinteség ; 
aufrichtig, aufrichtigkeit Bd. wijas (m.) szerény alázatos; beschei-
den, unterwürfig Bd. •— wijáks mild, ruhig, gerecht Tr. — wiaAam 
csendesen; ruhig (adv.) Ks. 43. 

wiaslek igazságosság; gerechtigkeit G. 70. 
wic, wic v. wii. 
wic viz; wasser G. 4. — v. wüt. 
wicasem (t.) veszekedik; sich streiten BMK. 9, 34. Tr. wica

sem id. Tr. — cf. ücasem. 
icicerayge, wicorayge venyige, inda; rebe, ranke Gn. umola-

w. hopfenranke G 45. WOÉO w. denevér; fledermaus Gn. 
wicke (m.) kegyesen, hízelgőén, gyengéden; gnádig, schmei-

chelnd, zártlich (adv.) Tr. w. purtas, nalas befogad, fölvesz; an-
nehmen, finden w. kolostas meghallgat; anhören Bd. — wickialt-
kézzel vereget (hizelgésből; leicht mit der hand schlagen (schmei-
chelnd) Tr. 

ívickoí vékony, finom; fein, dünn wicki£ Pu. 44. — wickez, 
wickedá Bd. weckes Bd. ivockoz Tr. w'éck'éz M. 20. id. wickié NyK. 
6, 193. — wickoZ mardeé erős szél; scharfer wind Gn. 72. 

widaydém elsülyeszt hajót, eláraszt; versenken ein schiff, 
überschwemmen; IIOTOÜJIHIO Tr. 

ívigák v. wik id. Tr. 
wij == wi Step. 4. wijge mindnyájan; allé Ocs. 11. wojge alles 

G. 3. wijtok erőszakosan; mit zwang Ocs. 52. bites id. Ist. 72. ívi-
onlok erő; kraft G. 61. 

wijanmás szelídség, alázatosság; sanftmut, demut Tr. 
wik egyenes ; gerade (adiect.) Bd. Tr. adv. Gn. icikost den& 

kalasas gradaus (aufrichtig) sprechen Zag. 16. 
wikslandarém bepiszkít, bekeD ; verunreinigen, beschmieren 

Tr. — cf. uksongam t. vkso-. 
íviktarém kiegyenesít; grade machen Bd. Tr. kinyújt; aus-

strecken (die hand) Bd. Máté 12, 13. Ist. 66. eligazít, gyógyít; 
zurecht machen, heilen Bd. korabl'am ív. hajót kormányoz; das 
schiff lenken Ist. 142. — wiktárás lenken, regieren; npaBUTt 
M. 34. 

wil' (m.) = wel: wilna Km. 11. wil'násá Km. 18. — wlan BL. 
1, 35. wike BM. 5, 23. ivek Sm. 8. wckö Sm. 12. ívika BM. 5, 1 1 . — 
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willecen Km. 60. wlec M. 18. wil'wec BJ. 6, 32. v. ívelne — welan— 
welke — welic id. 

wilam (cs.) megdöglik; krepieren Tr. 
wil'a (cs.) dög; aas Máté 24. 28. Tr. 
wilk (r.) vessző, ág; gerte, zweig Bk. 72.wilikid. Tr. — wilka 

villa; gabel (esszeug) Tr. 
wiie növény-nedv; fruchtsaft M. 46. — cf. t. ülam pflanze. 
wima (t.) segitség; hülfe Tr. (m.) Bd. wima iá. Bá.— gemein-

same unentgeltliche hilfarbeit Tr. — t. ömá. 
winem kiegyenesül, kinynjtózik; gerade werden, sich aus-

strecken Gn. Bd. Tr. ivejne'm id. Tr. gesund werden Gn. winem so-
(jalem sich erheben Pn. 11. — winal- fölegyenesedik; sich aufricb-
ten G. 64. winaldam sich ausstrecken Bd. — cf. wik. 

winamat (r.) bűnös ; sündig Ist. 47. wijnamat Ocs. 35. wina-
mato bűn; sünde Ist. 37. wijnamnte id. Ocs. 28. wujnomat (m.) 
Bd. Tr. 

winamatlas (r.) vádolni; anklagen Zag. 14. ívujnomatlanda-
rém (m.) id. Bd. 

winem gödör; grube Gn. 22. Ocs. 92. wenem, wánam (m.) 
Bd. wnema Bk. 37. wnem Máté 8, 20. wenem P. 6. Ist. 131. Tr. 
id. — pincze; keller Gn. medve téli tanyája ; winterlager des bá
rén G. 79. — cf. münem. 

winer vászon ; leinwand Gn. 17. wöner, wener id. Bd. wener 
Tr. — cf. miner. 

winograd (r.) szőllő; traube Uf. 23. Car. 22. 
wir (r.) világ; welt Bd. 
wire (cs.) köles; hirse Bd. wir Tr. 
1. wisem mér; messen, wágen Gn. Tr. wisen suktodemo meg

mérhetetlen ; unermesslich Ist. 42. wisem, wisedem, wiskalem Bd. — 
wisaldam das mass treffen (intr.) Bd. — cf. cs. wié-. 

2. ívisem (cs.) repül; fliegen Tr. — cs. wié- t. oc-. 
ívisa mérték; mass, gewicht Gn. Bd. mérleg; wage M. 54. 

wiéadeak mértéktelenül; masslos Ks. 60. — cs. wizi r. B^CL, 
BtCbl. 

wiskor: w.-ludo récze-fajta ; irgend eine entenart Gn. wisker 
id. Bd. 

wislaném ellene kel, rátámad; losgehen gegen jemanden, an-
greifen Gn. wislánem (m.) id. Bd. — megsért, megbőszül; beleidi
gen, ráchen Tr. wistarém verwirren, in aufregung bringen; MHCTH — 
antreiben (das pferd), noroHHTL (jioma^b) Tr. — cf. ücaéem u. t. 
üsná- widersprechen, üstás- sich anfeinden Badl. 

wiéte tönköly; spelt Gn. wiste Bd. Tr. puri-wiste (m.) id. Tr. 
wié nyitott; olTen Bd. Gn. Tr. 
wiskoűe folyékony, híg; flüssig Gn. — íviskodo Tt. íviskSdé 

M. 65. wiskede Bd. weskéde M. 71. wiskede, wisk'od'o W. 30. id. 
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wiskedemam higúl; flüssig werden, sich verdünnen — wiske-
demdem caus. Bd. 

wisnöpka (r.) cseresznyefa; kirschbaum M. 45. — r. BHnraff. 
ívisrás köles; hirse M. 20. 
wii öt; fünf Bd. wic P. Gn. wic (m.) wiz (m.) Bd. — wiéet 

(abs.) Gn. ívizot Ist. wizit (m.) Bd. Tr. — wisle ötven; fünfzig Gn. 
Bd. wizle (m.) wizlu (m.) wislu (m.) Bd. — ívizemise, wizemise, wi-
zitise, wizimsa (m.) wizimse (m.) ötödik; fünfte Bd. — wic-or fünf-
kopekenstück Pu. 39. wzur M. 55. 

wit erőszakkal; mit gewalt, gewaltsam Bingw. wites id. Zag. 
33. Máté 5, 41. bitéi Ist. 72. 

wita : tumer wostet tul wita a tölgyesen keresztül a szél fú; 
der wind weht durch den eichenwald Pu. 37. kuer wostet jür, lum 
wita eső, hó járja át anyirest; der regen, schnee schlágt durch den 
birkenwald ibid. cs. wit'- t. üt-. 

witá (cs.) istálló, ól; stall Bd. Tr. wita (m.) Bd. 
witnem kór, imádkozik; bitten, beten Gn. 55. witneze ,a;oK-

jia.niHKT. H3T. qHCJia MejiKHXr& őoroBi. Tr. — t. üten-. 
witnalal-: witnalal- witnalal kaina fortwáhrend antreibend 

(? sic.) fahren wir P. 58. — cf. wita. 
wizatka (r.) megvesztegetés; geschenk zur bestechung (B3HT-

Ka) Gn. 
w& . . . we . . . v. we . . . wi. . . wo . . . wu . . . 
ivocomatém csipog; zwitschern Gn. 57. 
wcckezemd- vékonyít; verdünnen M. 80. ... cf. wickog. 
1. wöjáks font, rőf; pfund, elle Tr. 
2. wejáks gerades holz, tauglich zu kienspánen Tr. — cf. 

wijaks. 
wor elrepül; wegfliegen P. 11. 
wora (m.) nemzetség, származás; geschlecht, herkunft Tr. •— 

cf. cs. wur samen. 
worceán (m.) szép; schön, hübsch ; KpacnBLiö Tr. 
wor ék: kastá w. rúd, pózna; stange P. 27. — cf. kastá 1. 
worém belső, kebel; HÉ^po Tr. — cf. cs. ivoron — t. urintin 

insgeheim Bál. urun heimlich Badl. 
worgeske gömbölyű ; rund Gn. 
w&rloc pautz (ónomat.) Gn. 1. 
worlok (cs.) mag; same Zol. wurlok id. Tr. — cs. wur cf. 

urlok. 
worivoká hengeralakú; cylindrisch, walzenförmig Tr. 
wose sovány; mager Tr. 
woswurak (r.) összes; allé insgesammt Ocs. 43. 
wladika (r. m.) fejedelem; fürst Bd. 
wlast (r. m.) hatalom; macht Bd. 
wiec, wnem v. wilec, ívinem. 
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wo . . . v. wa . . . wu . . . 
woc: wocan farkú; schwanzig G. 59. — r. XBOCTÍ.. 
wociná (r. m.) ország, vidék, haza; land, gegend, heimat Bd. 

wotciná ibid. 
wocők öl, mérték; klafter, mass M. 56. wocik Tr. 
wocko (r.) sajtár, bödön; zuber P. 56. Ocs. 90. Tr. Gn. wocka 

Bk 14. w. üzgar konyhaszerek; küchengerát Bd. 
wocma lefekvés; das sich niederlegen Ks. 31. wacma Km. 42. 

wGcmo leesés; das niederfallen Pn. 11. — v. wozam. 
wocmalt- csipog; zwitschern Pu. 38. 
woco reves, korhadt; maserig (holz) Tr. 
wocsas járandó; was jemandem gebürt (zufallt) (tar der lohn) 

Zag. 46. — wocsaslek járandóság; der gebührende (zufallende) an-
teil Ist. 233. v. wozam. 

wodo piitüránge denevér; fledermaus NyK. 6, 204. — cf. wada. 
woer vad; wild — woerlan- menschenscheu werden; ^aqaTb 

— woerlandar- caus. Tr. (< r. öoii, ÓopeiVb ?) 
wojinca (= Űene) vele, szerint; mit, gemáss: jumon kűstö'mö 

w. gottes befehl gemáss Ocs. 41. ivojnca id. 118. — ? cf. wojna. 
wojna (r.) had; heer Uf. 96. 
wokolmas, ivokolmus szégyenérzet; schamgefühl Bk. 50. 
woksom dér; reif G. 53. [baum) Bd. 
woktam megnyes, lehámoz; beschneiden, abschálen (einen 
wokten (woktena) mellette el, hosszában; neben, entlang 

Bd. Tr. rajta; an Pu. 28. woktenák P. 11. B03JTJ&, no^ji'B, OKOJIO Tr. 
wol (cs.) kis teknő; trog Gn. Bd. válú; rinne Bd. — wal (m.) 

Bd. wolo jászol; krippe Ist. 185. 
wolém leszáll, leereszkedik; sich herablassen, herabsteigen 

Gn. Bd. Tr. woledem fr. Bd .— walem (m.) id. Bd. lenyugszik (a 
nap); (die sonne) geht unter M. 50. wolen-kajem elmerül; unter-
sinken Ist. 221. ivoltem leszállít; herablassen Bk. 108. Ist. 288. Tr. 
woldem, waltem (m.) Bd. íviden w. levezet; hinabführen, supson w. 
lehúz; hinabziehen—wolt&kt- levetet; hinabnehmen lassen Ist. 
287. — wolald'en wojées leesik; falit hinab G. 44. wolen-wozes 
id. Tr. 

icola (r.) akarat, szabadság; (freier) wille, freiheit Gn. Bd. — 
tágas; geráumig M. 73. 

wolak (cs.) válú; rinne Pn. 40. Gn. 71. Tr. — cf. wol. 
wolqaltam (wolgaldam Bd. wolg&ltam Tr.) világít; leuchten 

G. 50. Tr. fénylik; glánzen Bd. Gn. villámlik; blitzen Bd. világos 
lesz; licht, hell werden Gn. — walgaltam id. M. 81. — wolgalde-
dem fr. Bd. — wolaaltarem megvilágít; erhellen Gn. wolgoltarém 
id. Tr. wolgaldará villámlik; es blitzt Bd. wolgoncá id. Tr. 

wolgáltme napfény; tageslicht P. 27. wolgaltmo hajnal; dám-
merung, tagesanbruch Ist. 33. wolgaltsas id. Ist. 289. 
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wolgénze villám; blitz P. 1.9. — wolgenge Gn. 58. — wol-
gunzo, walganzá (ni.) wálganca (m.) Bd. walgenzes M. 49. wolgon^o 
NyK. 6, 194. ivolgonéo id. Tr. — kukso w. wetterleuchten Tr. w.-
kugo-jumo, to.-kugo-pujroso gottheiten des blitzea Tr. 

wolgoÉo világos; hell, leuchtend Gn. 50. lüolgodo id. Tr. kell, 
glánzend Bd. világosság; licht G. 50. — kece tv. napfény; sommer-
schein Bk. 49. wolgodolok világosság; helligkeit G. 56. 

wolgozam hajnalodik; es tagt Tr. ivolgozsam id. ibid. — 
wolgozam id. Bd. wolgozsas hajnal; dámmerung, tagesanbruch 
Car. 38. 

wolgodemam megvilágosul, fényesedik; hell, glánzend werden 
— wolgodemdem caus. Bd. 

wolywo (r.) bölcs, jós; weiser, wahrsager Máté 2. 1. Ist. 188. 
wol'ek (cs.) jószág, marha; vieh Gn. 35. — ivol'uk Bd. wolek 

(m.) Bd. wolik Ocs. 10. Tr. Bk. 48. (m.) Bd. id. — w.-socon-kugo-
jumo oder kugo-pujroso oder awá, w.-sayce, w. kaznacej, w.-serl'agose 
vieherhaltende gottheiten Tr. 

wolos (r.) község; kommune Gn. — wolosnoj prsefect einer 
ivolos Bd. 

wolnaj (r. m.) szabad; frei Bd. 
wondo szál; stiel, stengel Gn. id. bot; stecken Bd. Tr. bokor; 

strauch Tr. panda (m.) Bd. wondo P. 47. toja-w. bot; stáb Gn. ay -
galtos panda (m.) id. Bd. tul-w. piszkafa; feuerkrücke Gn. suar-u\ 
mozsár; stössel Gn. Bd. kugo-wuj wondo weberwalze Bd. löcka-
panda (m.) tüskebokor; dornbusch Bd. 

wontfem vizén átkel; über ein wasser gehen od. waten Gn. — 
wonZem, wanzem (m.) Bd. woncem Tr. über etwas hinübergehen — 
wonjdktarém hinübertragen Ocs. 64. über ein wasser hinübergehen 
lassen Tr. — wonzuktarém Bd. 

wónjo átkelés; überfurt P. 21. woncák gázló; fúrt Tr. ivánzak 
id. NyK. 6, 213. 

wops méhkas egy faüregben; in einen wachsenden baum aus-
gehölter bienenstock Gn.Tr. iv.-mora id. G. 59. w.-kandra ein strick, 
vermittelst dessen man zum bienenstock klettert Tr. 

LCOT tolvaj; dieb P. 22. Gn. Tr. — cs. wura r. Bopt. 
wor-piro farkas; wolf Ist. 211. — cf. cs. wurum-yüre id. (eig. 

lang-schwanz.) 
worotá (m. r.) kapu; thor Bd. 
ivorwange, worwange árnykép; schattenbild Gn. 
ivosko (m.) v. niiéke id. Tr. 
woét keresztül, át; durch (passim) wait (m.) Bd. Km. wastak 

(m.) Tr. wostak kezdettől fogva; von anfang an Zag. 26. — jüt ív. 
die ganze nacht P. 11. — w.-ónc&mo tükör; spiegel Tr. wastkajsa 
átlátszó ; durchsichtig Bd. was kajso id. M. 65. wait tumendema klar 
gelehrt Km. 23. 
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woétarem v. won^ektarém id. Bd. Tr. — wastem (m.) id. Bd. 
wostares eleibe, ellen; entgegen, gegen Gn. 
wostolam nevet; (laut) lachen Gn. P. 3. Tr. Ocs. 12. wostolam 

Ist. wostulam, ivastalam (m.) Bd. id. wastelam M. 80. — ivosteltém 
megnevettet; lachen machen Tr. wostuldem, wostuldolam fr. Bd.— 
cf. t. ezai- lácheln Badl. 

wostelmás nevetés; das lachen Tr. wostulmas Bd. 
wostuldos nevetség; lácherliches Bd. 
wostor vessző; ruthe, gerte Gn. reis P. 24. tuostor, wástor, 

mastar (m.) waster (m.) Bd. — ster-w. fürdőseprő ; badebesen Tr. — 
cf. üster- w., kertni w. drat M. 64. 

wot feszes kötél; gespannter strick, eyeremse w. garn (nicht 
gewebe) der spinné Gn. — wod egeremse pókháló; spinnenge-

ivowá gödör; grube Tr. [webe Bd. 
wowos P. 26. v. wops, wowes-kerém P. 25. v. wops-kandra, 

wowosán puséygo ein baum mit einem bienenstock P. 25. 
woiusek (r.) teljesen, általában; ganz und gar, im allgemei-

nen Tr. 
wozam esik, lefekszik; fallen, sich legén Bd. Ist. wazam (m.) 

Bd. — wozam, ivojzam niederfallen, sich niederlegen, haften, an-
schlagen; gerathen, kommen Gn. — wozam gelingen, von statten 
gehen; Jiaat} CL, wolen-wozám niederfallen Tr. •— wojzam sich nie
derlegen Ocs. 23. — tvoc (pers. 3.) er legt sich nieder P. 3. wocso 
(prt.) P. 30. wocde lefekvés nélkül; ohne sich niederzulegen Uf. 23. 
Car. 22. — taríom monaro wozes telanda puem den lohn, der dir 
gebührt, gebe ich dir Ist. 230. wozedem fr. ivazalam (m.) mom. — 
wazaktem (m.) wazektem (m.) ejt, helyez ; fallen lassen, stellen Bd. — 
keca wazalma napnyugot; sonnenuntergang Bd. 

wozém ir; schreiben Bd. Tr. Ist. Tb. wojzém Ocs. wozaldam 
pass. Bd. — wozén koltemo levél brief Tb. 168. wozemás id. ibid. 
248. oyas wozemö tiis festmény; maierei (bild) Zag. 11. 

icojzak, wozak (cs.) tűzhely; herd Gn. 17. ivoéak Tr. id. wozak 
id. kályha eleje; platz vor dem ofen ivacák (m.) Bd. — wozaka 
kályha; ofen P. 51. — cs. woca-/_ t. ucak. 

WOÁ gyökér, ág, fog; wurzel Gn. Bd. korno w. keresztút; weg-
scheide Gn. Bd. wozon ágas, kétágú; zweizinkig Bd. — waé (m.) 
id. Bd. 

icoZolám szégyenli magát; sich schámen Tr. — wozolám Ist. 
Ocs. wozdlám Gn. wozlám Bd. wazlam (m.) waéalam (m.) Bd. waée-
lám M. 80. id. — woÁoltarém megszégyenít; beschiimen Tr. Ocs. 
70. wozoltarém, waZaltaréin {ra..) id. Bd. woéolt- szomorkodik, le
vert ; niedergeschlagen sein; yHbiBaTb Tr. — wazSlsö szégyenlős; 
schamhaft M. 74. wozuUan id. Bd. wazelteme szemtelen; frech M. 
74. woiuídomo Bd. woéoldemo Bk. 68. id. woguldók szégyen nélkül; 
ohne scham Bd. — cf. t. iza scham Badl. 
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wozolmás szégyenkedés, szemérmeteskedés; scham, blödigkeit 
Tr. szemóretntest; scbamteile Ocs. 15. Ist. 20. woSolmas lelkiisme
ret; gewissen NyK. 3, 149. — w. pam schándlicbe that Ist. 37. 
w. somák unsauberes, ungeziemendes wort Bk. 59. 

wozlanem gyökerezik; wurzeln — waiangam (m.) id. waza-
nektem (m.) meggyökereztet; wurzeln lassen Bd. 

wr-gecő, wrgenej v. ivür . . . 
wüc, wic (= wüt) folyó; fluss G. 58. os w. der fluss Bje-

laja Gn. 
toucem vár; warten Gn. Tr. Bd. kivan; wiinschen Bd. wocem 

(ny.) W. 23. woZem (m.) wuzem (m.) Bd. — wucedók váratlan; un
erwartet Bd. wucodemo godomak unerwartet, plötzlicb (adv.) Bk. 
66. — wucomés nálam bitéibe vesz; auf borg nehmen, wucomés 
puém auf borg gebén, leiben Tr. wucas puérn kölcsön ad; leiben 
Zag. 23. 

wückem vállát veregeti; auf die scbulter klopfen Bd. simogat; 
streicbeln G. 57. — wiicken örvendve; eucb freuend G. 55. 

wücö rovátka; kerbe Gn. Bd. piks-w. nyil-rovátka; pfeilkerbe 
Bd. — wücü czélgomb a fegyveren ; fii ege an der ílinte Tr. 

1. wüdém vet; sáen Gn. 42. Bd. — szór; streuen Gn. — wű-
dém sáen Tr. Ocs. 9. — cf. üdém. , 

2. wüÉem vezet; leiten, führen Gn. — wadém Bk. 18. wedem 
Ocs. 122. widem Bd. Ti. 

wűdanem vizessé, nedvessé lesz; nass, feucbt werden — wü-
duSgém id. Tr. 

wüdolam begöngyöl, fölteker; wickeln Gn. wüdelam, ivödelás 
M. 81. widelam (m.) id. ívidedelam fr. Bd. wúdoldm einwickeln Ist. 
185. wüdul- id. Ist. 29. wűdülám Tr. betakar, bepólyáz; einhüllen, 
wüdüláltám pass. Tr. — wüdülen oZas badarva beszél; scbnell reden, 
scbnappern Bd. 

wüÉnales vizessé lesz, megvizesedik; feucbt werden P. 50. 
wudül'ká tekercs, nyaláb; rolle, ein stück; cBepTOKi., nrryKa 

MaTepia Tr. — cf. wüdolam. 
wug.dl hangutánzó, a mint valaki a vizbe megy; ónomat, wenn 

man ins wasser geht G. 27. 
wuj fej, vég; kopf, gipfel (passim) kalász; ábre Gn. Tr. Bk.. 

40. —• éke wujsto dene ojlen ulut sprachen für sich Máté 9, 3. jer) 
wujes ik kuwsinem puen fejenként egy korsót adott; jedem ein-
zelnen gab er einen krug Ocs. 68. kudo wues bázanként; von baus 
zu haus Ocs. 45. — wujan fejes Bd. sörtiíö ívujan si sörgas ein sil-
berner ring mit goldener fassung G. 73. — ivwjgok, wojge, wojgen 
minden; alles Gn. wiljge id. Uf. 59. luujgók egészen, mindenestül; 
gánzlich Bd. wujgeak teljesen; völlig, gánzlich Zag. 63. —• Ossz. 
w.-seyél nacken, géniek, w.-koprák agy; scbádel, w.-korka (m.) id.,. 
w.-tórok agyvelő; gehirn, w.-p'ordém fejtető; spitze des kopfes, w.-

287 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 3 4 3 

sawertos szarufa; dachsparren (papká m.) — wuj-dene ojla im fie-
ber phantasieren, w. ümbáV-kugo jumo (kugo-pujroso) beschützer 
des kopfes Tr. 

wüja§szerény, szelíd; bescheiden, mild NyK. 6, 213. — cf. 
wijas. 

wvjém ez nyakszirt, agy; naeken, schádel Tr. 
wuingorka halottak emlékünnepe; gedenkfeier für die todten 

— w. ciiktas eine solche feier haltén Bd. 
wujlok főnök; vorgesetzter Ocs. 94. wulik id. Tr. wujluk, wu-

lik (m.) gubernátor, fürst Bd. 
wujstok (m.) a fej alja; der untere teil des kopfes; BHH3T. ro-

JIOBOIO Tr. 
wujsanem (= wujs-sanem) gondolkodik; denken Bd. 
wujzr ár ; pfrieme M. 29. wujzor id. Tr. — cf. w'ér'éZ. 
wül (m.), wil (m.) Bd. v. wal id. 
wula (r.) méhkas; bienenstock Tr. 
wulaca : olaca-wulaca tarka; bűnt P. 58. — cf. ola, 2. 
wuldurcán fürj; wachtel Tr. 
wulén megsárgult; wurde gelb Tr. 
wulno ólom, ón; blei, zinn Gn. wulno Pn 34. M. 64. wulne P. 

15. wolne Bd. Tr. wulna (m.) Bd. wolno Tr. — w. sor CBHHeu.t Tr. 
os-w OJIOBO Tr. 

1. wülö kancza; stute Gn. P. — wülö, wlá (m.) Bd. wüle Bk. 
18. wűlű Tr. wSle M. 33. 

2. wutó szijács; splint Gn. 
1. wüma (t.) segítség; hülfe Gn. wűma id. Tr. 
2. wüma = üm'a: wümam pu adj egy csókot; gieb einen 

kuss! Gn. 
wundo: jol-w. sark; ferse; éi w. kazna geldkasten mit silber-

nem boden (? sic) Gn. — si w. pénz; geld G. 55. — cf. pundo. 
wür, wür vér; blut Gn. — wür, wir (m.) Bd. wűr, wir (m.) Tr. 

wűr Bk. wür Uf. Car. w'ér M. 6. — w.korno ér; ader Bd. w.-sef 
puls T r . — wür-gece szerda; mittwoch B d . — wir-ge%e m. wür-
keco Bk. 34. wrgece M. 52. id. — ivüran véres; blutig Bd. 

würáy (cs.) kötél; strick Pu. 23. wüfay bindschnur, bind-
strick Tr. würap wurfschlinge, spannstrick Gn. — wűran, würen, 
wiren (m.) Zol. — cs. wiren. 

wiirangam megvéresedik ; blutig werden — würaygdem 
caus. Bd. 

wurűá- nyél; stiel P. 21. ívurtó id. Bd. wurt weber-schaft Gn. 
wurt-toja id. G. 31. — wurtas nyélnek faragott fa; zum stiel ge-
schnitztes holz Bd. 

wurgem ruha; gewand, kleider P. 7. Bd. Gn. Bk. 14. worgem 
M. 15. worugem Bd. — w.-pac saum des kleides M. 15. w. körgö 
kleiderfutter ibid. 
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würgene réz; kupfer Gn. Bd. — wergene M. 64. wirgene (m.) 
wergena (m.) Bd. würgene Tr. Ist. Ocs. id. — w. oksá kupfergeld 
Tr. — cf. cs. pdger t. bakir. 

würgengok (t.) fátyol; schleier P. 52. — t. börkáüc decke bőr-
kan- sich bedecken. 

wurgo Gn. wurgo P. 6. kit w. kar; arra. Gn. jol w. lábszár; 
bein Gn. fol w. id. P. 6. iude wurge stengel M. 46. toivar w. axen-
stiel Gn. 3. — wurgan: ku£e w. hosszúlábú ; langbeinig Gn. 60. — 
cf. porkö (cs. wura%, wuragon t. uzak ?) 

wurgumná jobb oldal; rechte seite Tr. wurgumld id. Km. 5. 
wuros, wurs aczél; stahl G. 56. — wurdú Gn. wurus Tr. w.-

kürtríö Gn. 77. id. — ívulne-wursan aus blei-stahl Pu. 35. 
wurk interj. von hüpfender bewegung Gn. 20. 
wűrlém bevérez; mit blut beschmieren Ocs. 27. földagad víz

kórságtól ; aufschwellen von wassersucht — elájul; in ohnmacht 
fallen Tr. 

wiirláyge czinege; meise, parus Bd. icurlánge Tr. w'érlayg'é 
M. 41. — cf. murlaye. 

wursem (cs.) szid; schelten Gn. wursem Zol. Bd. Ocs. 70. 
wursen haragosan; zornig Ist. 98. worsem (m.) Bd. worsem (ny.) 
W. 23. — wursedem háborúskodik; krieg führen Bd. wursedelam 
fr. Bd. wursedalam Bk. 45. (m.) Bd. wursedelam (m.) veszekedni; 
zanken Bd. — cs. wurs-. 

wursu cs. háború; krieg Ks. 58. wursa Km. 86. ívurso Bd. 
wurs Ist. 96. wurse Uf. 71. j . id. — wursa (m.) veszekedés, hada
kozás ; zank, streit, krieg Bd. — cs. wurs. 

wurt, wurtas v. wurdá — ívurt die netze am weberstuhl (an 
die stapfen angebunden, welche mit den füssen getreten wer-
den) Bd. 

wurt-wart tüstént; unverzüglich; HeMê JieHHO Tr. 
1. wurzalam letelepedik; sich niederlassen Gn. 55. kece wur-

éalme napnyugot; westen Gn. ívuréaltarem (sich?) sesshaft machen 
Gn. hinpflanzen G. 59. 

2. wurzalam = puréalam nyom, facsar; pressen Gn. 
wurzo fali fecske; mauersahwalbe; jiacTO'iKa-KacaTKa Tr. — 

würzümÖ kaik id. ibid. 
wwrfár;ahle, pfrieme Gn. würM aterajio Tr. würM NyK. 

6, 195. 
wuskemtém kiherél; castrieren Tr. wnskemdém, wuskemdelám 

Bd. — cf. muskuntém. 
wusko herélt (ló, ökör); kastriert (ochs, waltach) Gn. wuskoBá. 
wuss-a bőség; füllé Pu. 17. 
was (cs.) illat; geruch, duft 8alma ívus a serpenyő illata; 

duft der bratpfanne G. 55. — v. pus. 
wüt Gn. P. Bd. wüd Uf. Car. wüd Tr. Tb. ivüd G. 27. wed M. 
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24. wez, wit ím.) Bd. wid (m.) Bd. M. 19. víz; wasser -— Ossz. w.-
oye KpyrT. Ha BÍWB Tr. hullám; welle Tb. 219. w. tőiken id. ibid. 
w.-wal id. Tb. 247. iv.-wom id. ibid. w.-wálmo vízözön; sintflut Tb. 
46. w. nalmás (m.) id. Bd. w.-nalmaé überschwemmung Bd. w.-ná-
len id. Tr. sinja-w. könny; tbráne Gn. Bd. — w.-wara-seder orion-
gestirn; co3BB3,3i;ie neTpoBT. KpecTT,, w.p'ortem örvény; wasser-
strudel, w.-tele schnepfe, w.-otozá tyúkszem; hühnerauge, w.-iüraka 
ufer, w.-sar, w.-űyo haarwurm, w.-korem meder, flussbett, w.-sör, 
w.-jéger wassersucht— w.-on-kugo-jwmo, tv.-pujroso, w.-awá was-
sergottheiten Tr. 

wut-wut lautliche nachahmung des windes Gn. 
tvütá istálló ; stall P. 18. — v. icita. 
wütel szalonka; schnepfe Pu. 42. luiitele (k.) W. 31. —v.ivüt. 
wuwer (cs.) gonosz szellem; böser geist (beim menscben) Gn. 

waras-w. der bőse geier P. 58. — meteorstein, welcher nahe zum 
zuschauer herabfállt und von zauberern für einen drachen gehal-
ten wird Tr. — cf. uwer. 

wuzil: sorok-wuzil murem muren ilen (molitwa-ívlakom mu-
ren) — siralmas gyász dalt énekelt; er sang ein trauriges klagelied 
Ocs. 110. 

tvuzuk : eola wur wuzak Un petémet merő vér lettek; sie wur-
den ganz voller blut Ocs. 92. — ? cf. t. ezek feuchtigkeit, násse. 

wuzalém elad; verkaufen Tr. w&além M. 19. — wzalem kasé 
kereskedő; kaufmann M. 10. 

wzatka (r. m.) nyereség; gewinnst Bd. 

Z 
zaj v. izaj, ezaj Bd. Tr. 
zakón (r.) törvény; gesetz Gn. Bk. 42. (m.) Bd. zakonnik (m.) 

törvénytudó; jurist Bd. 
zamon, zamnnrak (t.) gyorsan; schnell G. 4. 
zapás (m. r.) eleség, készlet; vorrat Bd. 
zapowed (r. m.) parancs: befehl Bd. Bk. 53. 
zar, zára (m.): mazar, mazara mennyi; wie viel Bd. — 

cf. nare. 
zára (r.) hajnal; morgenröthe Gn. 
zarceye v. wacrene id. Tr. 
zautrená (r.) reggeli mise ; frühmesse Bk. 58. 
zawet (r.) szerződés, szövetség; vertrag Gn. Bd. 
zawetnan (r.): z. cuces es verursacht neid oder árger Gn. 27. 
zawot- (r.) műhely; werkhaus Pu. 34. 
zdorowajtlem (r.) üdvözöl; grüssen Gn. zdorowitlem, zdrawla-

jem (m.) id. Bd. 
zerla méreg; gift Tr. 
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zlod'ej (r. m.) gonosztevő; bösewicht Bd. 
zűlúkt-, zűz- hámoz ; schálen ; JIVIU;HTI> Tr. — cf. sügzem id. 
zw'er (r.) vadállat; wildes thier üf. 11. Car. 10. Ist. 155. 

Ocs. 109. 

Á 
1. Mlajem (r.) kivan; wünschen Gn. 
2. éalajem (r.) sajnál, bedauern Bd. zalaém Tr. zalaém Km. 

42. zalainem Bk. 37. — jaygem MlájéS kegyes; mild U. 78. 
zalga kék; blau; CHHÍÍÍ Tr. — cf. zarge. 
éalkalem, zaledem v. uialem Bd. 
zalwana (r.) fizetés; gehalt Gn. zalowanja zsold; sold Bd. 
£ap idő; zeit Gn. 58. Tr. Pu. 40. jahreszeit Bk. 34. ik zapos-

tak egy pillanat alatt; in einer secunde Bk. 46. — cf. t. cak zeit 
cs. co%. 

zapas útravaló; reisekost Gn. 
1. £aplem (cs.) tisztel, becsül; ehren Gn, Uf. 23. Car. 22. Ist. 

135. Tr. — cf. caplem — zepl'em id. Tr. Bd. — cf. ezaplem. 
2. zaplem (a.) számot ad ; rechenschaft gebén Bd. Bk. 43. 

íeplem (m.) id. Bd. 
fara (r ) hajnalpír; morgenröthe Bd. éera (m.) Bd. Mrd, zera 

id. Tr. 
zarga zöld; grün Bd. £arge Tr. zarge M. 24. v. uzar, u&arae. 
zaritl'em (r.) süt ; braten Gn. 
zawa (cs. r.) béka; frosch Gn. Tr. 
-ze (r.) ugyan, pedig; aber, dagegen — &a (r.) Bd. 
zep (cs.) tisztelet; éhre Km. 47. — cf. cap — számadás; re

chenschaft Bd. zepá cocTOíiHie Tr. — cf. e£ep. 
éertva (r.) áldozat; opfer Bk. 85. Ocs. 18. Ist. 23. 
Zertwennika (r.) oltár; opferaltar Ocs. 51 . 
zga v. uéga. 
zgar, égar v. üzgar. 
éogol ofengabel; yxBaTi. Tr. 
gem: pjom $om ojár— teljesen világos; gauz hell P. 26. 
zwata (r.) szerszám; geráthscbaft Gn. 58. ruhák; kleider G. 

5. 22. ágy; bett G. 45. ágynemű; bettzeug Gn. — r. atHBOTa. 
Genetz Arvid gyűjtésének felhasználásával szerkesztette 

SZILASI MÓRICZ. 
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Új finn nyelvtan. SETALA. B. N. Suomen kielioppi. Aanne ja 
sanaoppi. Helsingissá, 1898. 8-r. XII. 1281. — SETALÍ, a kinek ki
tűnő finn mondattana már két évtized óta forog közkézen, újabban 
közrebocsátotta a finn nyelv hang- és szótanát is. Már A jelenkori 
nyelvtudomány alapelveiről ( Nykyaikuisen kielentutkimuksen peri-
aatteista) írt népszerű füzetében (1891) te t t néhány megjegyzést a 
finnországi nyelvtanok tárgyalásmódjának némely részleteire, a me
lyek a nyelv életének mostani fölfogásával teljesen ellenkeznek, s 
harmadéve egy szünidei egyetemi tanfolyamban tárgyalta a nyelvtudo
mány és a nyelvtanítás viszonyát. Az előttünk fekvő könyvecskével meg 
akarja mutatni, hogy — a régi eljárással szakítva — miképen kell a nyel
vet tanítani, hogy ne gyökereztessünk meg a tanulóban a nyelv életéről 
egészen ferde fölfogást. Természetes dolog, hogy épen most, mikor jó
formán a nyelvtan egész rendszere vitássá van téve, nem is gondolt arra, 
hogy minden hibát kiküszöböljön és minden kívánatos újítást végrehajt
son, hanem épen csak a legszembeszökőbb helytelenségek kiirtására 
törekedett. Beéri azzal, hogy a nyelv tényeit konstatálja úgy, a hogy 
most vannak, és nem bocsátkozik nyelvtörténeti fejtegetésekbe, mert 
azok nem tartoznak e könyv keretébe. Azért pl. általában nem beszól 
h a n g v á l t o z á s o k r ó l (csupán oly esetekben, mikor az irodalmi 
nyelvben egymás mellett használatosak más-más fejlődési fokon álló ala
kok), hanem h a n g v á l t a k o z á s o k r ó l ; csak itt-ott, a hol az álta
lános alapelv megsértése nélkül tehette, mutat rá röviden a történeti 
fejlődésre. A szótövek tanát is módosította. Természetes, hogy a szótövek 
történeti fejlődéséről itten nem szólhat; de minthogy ragokról okvetlenül 
kell szólnia, s a szótő és a rag különválasztásának tisztán a mostani nyelv 
szempontjából kétségkívül van lélektani alapja, mindegyik szóalak tövéül 
(mint BUDENZ is) egyszerűen a szó hangtestének azt a részét veszi, a mely 
a rag leválasztása után megmarad. 

Anyag tekintetében a legszükségesebbre szorítkozott, de a kisbetűs 
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szakaszokban kissé tovább is terjeszkedett, minthogy a könyv egyszers
mind arra a czélra is készült, hogy egyetemi előadásai alapjául szolgáljon. 

SETALA ezzel a könyvével, mint előbb már a mondattanával, ismét 
megmutatta, hogy nemcsak éleselméjű és nagytudományú nyelvbúvár, a 
ki a tudományt biztos és nagy lépésekkel viszi előbbre, s a kit szigorú éi 
következetes módszeres eljárása megóv minden elhamarkodott egybeve
téstől és következtetéstől, hanem kitűnő didaktikai érzékkel és tehetség
gel megáldott nyelvtaníró is, a ki rendkívül világosan ós szabatosan tudja 
elmondani azt, a mit tanítani akar. Például csak a hangtani részt emelem 
ki, a melynél teljesebb és jobb nincsen egyetlen-egy finn nyelvtan
ban sem. 

A könyv főképen iskolai kézikönynek készült ugyan, de a szaktu
dósok is haszonnal forgathatják, nekik is van belőle mit tanulniuk. 
A finn nyelven megjelent valamennyi finn nyelvtan fölött magasan áll, 
és egyik-másik része BUDENZ nyelvtanához képest is haladást mutat. 

Sz.J. 

Hajdú. A hajdúságról mint eredeti magyar gyalogságról szóltében-
hosszában szólnak mind a magyar, mind a külföldi hadi és történeti 
művek. Félelmes katonák voltak, a kiktől rettegett a polgár meg a föld 
népe. A bányavárosok jövetei még BOCSKAY korában is az ördög aposto
lainak nevezik őket. így állván a dolog, nagyon is rájuk illett a török 
hajdúd (rabló) szó, vagy a délszláv hejduk. iá nyelvészeink innét szár
maztatják a hajdú szót. Azonban mind a hajdú szónak származtatása, 
mind a hajdúság intézményének, illetve eredetének eddig ismert és elfo
gadott ismertetése nagyon is távol áll az igazságtól. Már az a körülmény, 
hogy a hajdúság a legmagyarabb vidéket lakta, s hogy foglalkozása egye
nest a magyar alföldhöz kötötte, ellene mond annak a föltevésnek, mely 
a hajdú szót idegenből kölcsönzöttnek mondja. A hajdúság ősrégi foglal
kozás volt, s még mielőtt a török Európába költözött, már sok, igen sok 
embernek volt kenyérkeresete. Eredeti magyar volt a foglalkozás, s ma
gyar volt a neve is. S csak az idegen befolyásnak köszönhetjük, hogy a 
régi hajtó szó hajdúvá változott. 

A magyar marhakereskedés már a XIV. században az országnak 
egyik legfőbb jövedelmi forrása volt. A XV. században a kedvező viszo
nyok között meg oly erőssé fejlődött, hogy a külföldiek szinte hihetlen 
dolgokat írtak Magyarország kiterjedt marhakereskedéséről és rengeteg 
marhaállományáról. Nagy erőre kapott marhakivitelünket még a XVI. 
század zavaros viszonyai sem birták gyöngíteni vagy megrontani. Ez volt 
az ország első jövedelmi forrása akkor is, vagy a mint a magyar kamara 
mondta: éltető ere (nervus serarii). Ma már szinte mese számba megy, 
ha azt állítjuk, hogy a XVI. században, mikor az ország javarésze a tö
rököt uralta, egy-egy hetivásárra négy—ötezer magyar marhát hajtottak 
fel Bécsbe. Olyan kis határvároskák, mint Himberg, Laxenburg, Neu-
stadt már a mohácsi veszedelem előtt azzal dicsekedtek, hogy vásárjukon 
egy-egy évben húsz-húszezer magyar marha elkel. Morva- és Csehországot 
is jórészt Magyarország látta el; ezért kellett Auspitzban (a magyar marha-



KISEBB KÖZLÉSEK. 349 

hajtók Pusztapccsnek mondották) magyar kamarai tisztviseló'ket tartani. 
Velencze városa és vidéke állandóan magyar marhát vágatott. Még akkor 
is, midőn a marhakereskedés appaldatorok kezén volt, legkevesebb húsz
ezer darabot hajtottak ki egy nyáron. Szóval, a magyar marhát (mint 
egy XVI. századi okirat mondja: «magnos cornutos boves Hungaricos, 
qui sünt omnes coloris fejér szöjke») széltében ismerték és vásárolták. 

Mondanunk sem kell, hogy a rengeteg marhát lábon hajtották ki. 
Míg Erdélyből, vagy Délmagyarországból Bécsbe értek, épen három 
hó telt el. De azért, a mint az idő enyhülni kezdett, megnépesedtek 
királyi utaink, s egész késő őszig ezer meg ezer bokor és folt marhát 
hajtottak külföldre. Minden bokornak, minden foltnak megvoltak a 
maguk hajtói és botos legényei. A hajtók dolga volt a marhák megvédel-
mezése. Az utak bizonytalanok voltak, főleg a hódoltság idején; nemcsak 
rablók, hanem urak és parasztok is lestek a vonuló marhacsordákat, s 
ha csak egy harapást tettek a vetésben, vagy ha az útról csak egy lépést 
letértek, már birságolták a gazdákat. Ilyenkor aztán nagyon is elkeltek 
a jó markos hajtók vagy hajdúk, a mint őket később nevezték. Száz é& 
száz okirat szól azokról a valóságos csatákról, a melyeket ezek a hajtók 
vívtak a támadóikkal, vagy azokról, a melyeket harczvágyból ők maguk 
idéztek elő. Fegyverök kezdetben rengeteg nagy, csomós husáng volt 
(«ingentibus fustibus nodosis, quales hajdónes gestare solent»). A XVI. 
században azonban már puskát PS kardot is hordtak. 

Természetes, hogy mikor háború vagy más ok miatt megakadt a 
marhakereskedés, a több ezer hajtó kenyér nélkül maradt. Ilyenkor össze
verődvén, ott a Tisza hátán meglehetős csetepatét csaptak. így esett meg, 
hogy az 1514. évi 60. és 61. törvényczikk a fegyverviselést nekik meg
tiltotta. Bár e törvényt rendelet alakjában I. FERDINÁND is megújította, 
a hajtók azért mégis fegyveresen jártak. S mivel 1526 után a két király 
közt dúló háborúban nem akadt dolguk, beálltak SZAPOLYAI táborába 
gyalogosoknak. I. FERDINÁND a saját pártjára akarván csalogatni e rettent-
hetlen népet, 1530. június 30-án azt írja, hogy a hajdúkat («oder Ochsen-
treiber») könnyen meg lehetne nyerni, ha a marhahajtásnál előnyöket 
Ígérnének nekik. 

íme maga I. FERDINÁND király is világosan marhahajtóknak mondja 
a hajdúkat. A bécsi közös pénzügyi levéltárban több száz olyan XVI. 
századi okirat van, a melyekben czéltudatosan «Ochsentreiber»- éknek, 
vagy latinul «abactores 6oMm»-nak írják, illetve fordítják a magyar hajtó 
szót. Semmiesetre sem tehették volna ezt, ha a hajdú nem liajtó, hanem 
a törökből vagy délszlávból átvett hajdúd, vagy hejduk lett volna. Érde
mes megemlítenünk, hogy már a XVI. században sok hajtó végleg abba
hagyta mesterségét s a katonáskodásból élt. Ezeket a hajtókát és a mester
ségük mellett megmaradottakat az okiratok olykor világosan megkülön
böztetik egymástól. így 1554. aug. 19-én SPOHTIA PALLAVICINI azt írja a 
királynak, hogy az egyik dunántúli vásáron a hajtók (de nem olyanok, 
a kik zsoldba szegődtek) összevesztek a törökökkel és 18-at közülök meg
öltek. («Pervenerant hajdónes aliquot, non tamen illi, qui stipendio con-
ducti sunt» etc.) 

A marhahajtók adták az anyagot a hajdúsághoz mint gyalog kato
nasághoz még a tizenhetedik században is. VOLKRA gróf pl. panaszkodik 
1671-ben a király előtt, hogy a lipótvári őrségben sok a hajdú (egysze-
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rűen Ochsenknechtnek írja), elég lesz ebből úgymond 80 darab. Inkább 
a konfiskált javakba fogadjanak egy csomót («ain gewisse Anzahl Och-
senknecht»). 

Mondanunk sem kell, hogy a németek a hajtókát saját kiejtésük 
szerint haltuknak hívták és írták. A bécsi marhakereskedó'k és mészáro
sok maguk is tartottak egy csomó magyar haj tót, a kik a magyar vásá
rokon megvett marhákat fölhajtották. Sőt — a mi szinte hihetetlen — 
már a XVI. században olvassuk, hogy az összes bécsi marhakereskedők és 
mészárosok tudnak magyarul. A birodalmi városok kereskedői pedig ma
gyar tolmácsokat tartottak, s azokkal jöttek a bécsi marhavásárra. A bécsi 
vásárok felügyelőjének (handgravius) és hivatalnokainak kinevezésénél 
meg föltétel volt a magyar nyelv tudása. íme ilyen hatása volt nyelvi 
tekintetben a magyar marhahajtásnak. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a bécsiek, habár fizették a hajdúkat, 
azért meglehetősen féltek e marczona néptől. A XVI. század közepén 
már a városba sem bocsátották a magyar haituk&t, hanem az úgynevezett 
magyar úton, a városon kívül két csárdát nyitottak számukra. S a haj
dúk itt ittak, míg a tó'zsérek — így nevezték magukat a magyar marha
kereskedők — a városban az adás-vevéssel elkészültek. Ausztriában a 
törvény azt is tiltotta, hogy valaki a Bécsben vásárolt marhákat magyar 
hajdúkkal hajtassa tovább a birodalomba. A hajdúk Bécsből csak az el 
nem kelt marhát hajthatták vissza Magyarországba. 

Megemlítjük még, hogy a XVI. századi német oklevelek a hajtó 
(hajdú) szót vagy egyszerűen lefordítják (Ochsentreiber, Ochsenknecht), 
vagy pedig a magy. kiejtést utánozva heytuck, heytucken, heidog,heydocken 
stb. szóval írják. Latin nyelvű okirataink rendesen «abactores boum»-
nak mondják a hajtókát, vagy pedig hajdo, hajdonesnek (de sohasem 
hajdú, hajdunes) írják. Egyébként MOSSÓCZY a Corpus Juris 1584-i kiadá
sában szintén megemlíti, hogy a hajdú szó a hajtóból lett.*) 

TAKÁTS SÁNDOR. 

A Festetich-kódex egy ismeretlen másolata. — Nagy Géza m. 
n. múzeumi tisztviselő a nyár folyamán meglátogatta kézdivásárhelyi 
Vásárhelyi Géza tinnyei földbirtokos régiséggyűjteményét, s ez alkalom
mal a tulajdonos egy papírra írt, negyedrétű, magyar nyelvű kódexet 
mutatott neki. A kéziratból kiírt néhány mondatból aztán megállapítot
tuk, hogy a szöveg a Festetich-kódex szövegévei egyezik. Vásárhelyi a 
kéziratot 15 forintért egy szlavóniai magyar embertől vette, a ki előbb a 
kéziratot Strossmayer püspöknek ajánlotta volt fel megvételre. A püs
pök azonban a magyar emléket nem vásárolta meg. 

A Festetich-kódex Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára ké
szült zsolozsmás könyv; jelen alakjában másolat s a legfényesebb 
középkori magyar nyelvemlók. Az eredetinek a korát 1494 tájára te
szik, még pedig azon az alapon, hogy a 177. lapon «Paal wram be-
tegseegerewl zerzet Imaadsaag» áll, a mely Kinizsi Pálra vonatkozik 
(! 1494 máj. 3.) és hogy a 2. lapon a Kinizsi-Magyar czímer van. A Feste-

*) Az összes itt idézett okiratok a bécsi közös pénzügyi levéltár
ban vannak. 



KISEBB KÖZLÉSEK. 3 5 1 

tich-kódexből mindössze egy levél hiányzik; a 218. lapon ugyanis ez ál l : 
«Itt egy ievél heával vagyon.» 

A Vásárhelyi birtokában levő másolat, melyet a következő sorok
ban Vásárhelyi-másolatnak fogok nevezni, a XVI. század második felé
ben, ennek is inkább a vége táján készülhetett. A másolat 4-rétű (magas
sága I8V2, szélessége 14 cm.; a Fest.-k. 12-rétű) s összesen 119 lapja 
van. A papírra írt másolat igen gondos, álló és folyóirással van írva ; 
minden lap gondosan meg van vonalozva (21 sor), a lap szövege pedig 
kettős vonalú keretbe foglalva. — A kéziratot egyszerű, aranynyal vagy 
czinóberrel festett kezdőbetűk díszítik. Itt-ott e kezdőbetűknek csak a helye 
van meg, pl. a 78-ik lapon a Jelenek-bői csak a -lenek van meg, a Je-
helye üres. — Általában a Vásárhelyi-másolatot a szebb és a leggondo
sabban kiállított kéziratok közé kell sorolni. 

Hasonlóan gondos a Vásárhelyi-másolat kötése is ; a kézirat egy
korú fehér disznóbőr kötésben van, első fedéllapján Krisztus mellképé
vel. A fedéllap belsején ez ál l : Hic Liber est meus | testis et Deus 
•quis | illum quesit hoc nomen | érit Joannis natus j (a név ki 
van vakarva) vocatus. Ez a beirás 1809-ből való, a mint ezt az odairt 
anno elárulja. 

A Vásárhelyi-másolatnak az első lapján teljesen idegen kézzel ez 
vanbei rva: «1648dik Esztendőben kinyomtatok» — Mennyiben igaz 
ez az állítás, mindeddig nem tudtam eldönteni. 

A Festetich-kódex és a Vásárhelyi-másolat szövegükben teljesen 
egyek; a részletes bibliográfiai leírásnak a feladata megállapítani, hol 
teljesebb az egyik, s hol kisebb terjedelmű a másik. A két kézirat fŐelté-
rése azonban a szövegek sorrendjében van. A Festetich-kódex 416 lapja 
a Vásárhelyi-másolatban így foglal helyet: 

Fest-k. 1—140. lap, Vásárhelyi-másolat 1— 91. lap. 
« 142—177. « « « 94—103. « 

178—180. « • 1 92— 93. • 
« 365—416. « « « 104—119. « 

Ez összeállításból az látszik, mintha a Festetich-kódex teljesebb 
volna a Vásárhelyi-másolatnál. Ez azonban csak látszat. A Festetich-
kódex csak úgy hemzseg az ismétlésektől (vö. Nyelvemléktár XIII : XII. 
1.); a Vásárhelyi-másolatban nincs ismétlés ; itt a másoló ismétlés helyett 
mindig odaírja, hogy «.nezzed elöl a tizenegyedik foliumot», vagv «nez-
zedN°31» stb. 

A Vásárhelyi-másolat irója értelmes, tanult ember lehetett, a ki a 
kéziratot valósággal szerkesztette. A Festetich-kódexből tudvalevőleg 
hiányzik egy levél; ez a levél is főrészében, a mint a Vásárhelyi-másolat 
bizonyítja, ismétlés volt. A Vásárhelyi-másolat a Festetich-kódex hiányzó 
levelét így egészíti ki (vö. Fest.-k. 218. 1. Nyelvemlóktár XIII : 56.; Vá
sárhelyi-másolat 57. 1.): (erewk) «kewl ewrewkkee Ámen. Antiphona 
Alleluya Alleluya Alleluya. Dichösegh*) Attyanak etc. Inuitatorium.**) 
Üduö[z]legy M a r i a , malasztal | tellyes; Ur nagyon te ueled. Aldotth 
te asszony allatoknak | közötte. Uduözlegy M a r i a etc. 

*) Az ö, ü hangok fölül egy félkör öcskével w vannak ellátva. 
**) A kurzív vörös czinóberrel, a ritkított aranynyal van kifestve. 
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Psalmus. 
Jöietek öröllyunk Istennek, uigadgyonk mi üduösséges | Uionk-

nak etc. nézzed az első fol. N° 2.» 
A Vásárhelyi-másolat tehát bizonyítja, hogy a Festetich-kódex 

elveszett levelén ugyanaz volt, a mi a megmaradt 1., 2. és 3. lapján van. 
A Vásárhelyi-másolat napfényre jövésével egy egész csomó kérdés 

vár megoldásra; ilyen kérdés a két másolat egymáshoz való nyelvi és 
szövegbeli viszonya; részletes vizsgálatot kivan majd az is, hogy mind 
az a tanítás, a mit eddig a Festetich-kodexrŐl terjesztettünk, teljesen 
megállja-e ma már a helyét. 

E kérdések egyikére-másikára alkalomadtán még visszatérek. Ez
úttal megelégszem azzal, hogy megállapítottam, hogy a Festetich-kódex 
teljes szövege meg van a gondos, XVI. század végéről származó Vásár
helyi-másolatban is. 

MELICH JÁNOS. 

Rába, Rábcza. Hazánk helyneveinek a vizsgálata a kezdet leg-
kezdetén ál l ; hiányzanak még a munkálatokhoz a megfelelő' adat-gyüj-
temények is, a milyenek volnának a történeti geográfiai szótárak vagy 
a jelenlegi helyneveket magukban foglaló, a tudomány részére is hasz
nálható gyűjtemények. (Üdvös volna Pesty kézirati gyűjteményét szó
tárban feldolgoztatni.) Mert a helynevek eredete vizsgálatához his
tóriai ismereteken kívül kiváló nyelvészeti készültség is kell. S a hely
nevekből kihüvelyezhető nyelvi sajátságok, főleg ha a helynevek datált 
adatokkal ismeretesek előttünk, első rangúak mind a nyelvészet, mind 
pedig az illető terület története tekintetében. A helynevek helyes értel
mezése pedig első sorban nyelvészeti feladat. E gondolataimat a Rába, 
Rábcza is igazolhatja. A Rábát a rómaiak Arrabo-nak hívták; semmi 
kétség, hogy ez az állítólag kelta szó és a magyar Rába egy és ugyanaz. 
Csak az a kérdés, miképen. A szláv nyelvekben az ősszláv szókezdő 
vokális + r, l + consonans csoport: úgynevezett olt-, orí-ból lot(a), 
rot(a) lett a szláv nyelvekben. Az óbolg. raka sepulcrum, cs. rakev egy 
a latin a?m-val, az Élbe folyó neve latinul Albis, csehül Labe (Cosmas 
Chron. van a legrégibb adat, v. ö. Förstem. Altd. nambuch), lauz. szor-
búl Lobjo (Grebauer, Hist. ml. 36.). A milyen már most az Albis-, Élbe-, 
szláv Labe, ép olyan a latin Arrabo-, szláv Rába. A Rába szókezdő r-je 
tehát szláv közvetítésre utalja a kutatót, a ki feljegyzi azt is, hogy Rába 
alak már 790-ben előfordul (Umlauft, Geogr. Namenbuch, Oesterley-ből). 
A Rába mellékfolyója a Rábcza (németül Rabnitz, Lipszky) s szláv kicsi
nyítő képzővel van ellátva, s annyit jelent, mint kis Rába. Hasonló ese
tet találunk a Mura mellékfolyójánál, a Mürz-nél, melynek régi alakjai 
Muoriza, Muriza (v. ö. Förstemann és Umlauft); azaz a mai Mürz—kis 
Mura (vö. hasonló elnevezésre Don és Donyec, Oroszorsz.). A Rábcza egy 
szláv Rabica átvétele, s az, hogy a németek Rabnitz-nak, mi pe
dig Rábczá-nak híjuk, bizonyíték, hogy k ö z v e t l e n ü l a szlávoktól 
kaptuk. Idővel arra a kérdésre is megkapjuk a feleletet, milyen szláv 
nyelvű néptől vettük. MELICH JÁNOS. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesítő. A M. Tud. Akadémia megbizásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenegyedik kötet. 1900. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlókbeszódeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbizható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Értesítő »-t dijtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—X. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 4 kor. 50 fill. 

Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. XX. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindénkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

Atlienaeuni. Philosophiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Kilenczedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 

Irodalomtörténeti Közlemények. Tizedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor. 



Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 
XVIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kónig Gyula osztály titkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémia 
I I I . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

Nyelvtudományi Közlemények. Harminezadik kötet. A 
Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának meg-
bizásából szerkeszti Szinnyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényei-
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj 1900. folyam. I. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András 

A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizott
ságának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is, a 
mennyiben a bizottság sok nevezetes hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesbázat nyitott 
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul 
hevertek a bizottság kézirattárában. 

Egy-egy füzet bolti ára 2 kor., az egész évfolyamé 8 kor, 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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