
fcisebl) közlések. 
Adalékok a vogul nyelv török elemeihez. 

1. vogAL. a/seri/ pók | oauk-Hrek id. AHLQV. 35. || < tar, 
térik- (Maik) die phalange (eine giftige spinneart (EADL. W. T. 905.). 

2. vogE. a'ir örvény j P. a'ir j K. our j E. a'ir-ne cyprinus 
idus NyK. 25 : 260. || osztjÉ. avir-ne cyprinus idus AHLQV. 66. | D. 
egherne, égerney jászkeszeg (NyK. 26 : 16.) || cser. agur mély víz || 
? magy. ér-vény NyK. 25 : 260. || < csuv. avir OMVTL (ZOL. 1.). 

3. vogAT. arkháy kóbor lélek || < kirg. árnak < ar. —LA 
die seele der verstorbenen, gespenst (EADL. I : 282.) (MŰNK.). ^ 

4. vogE. atita/yti nekivágja magát || < kaz. tat. at- vetni, 
hajítani, dobni (BÁL. 6.). 

5. vogT. esanté bízik |j < sag. izin- auf etwas hoffen, sich auf 
jemand verlassen, vertrauen (EADL. I. 1541.) | cag. .vUjLio (imn-
mak) glauben, zutrauen habén; 1550. | kaz. tat. isan- id. 1400. 

6. vogE. yayijali kiáltást dörög || < kaz. tat. kauya lárma | 
sor. kyg(ö)- lárm, ton ] bar. kiiklá- widerhallen, tönen (EADL. W. 
II. 1426.) | csuv. yavga TpeBOra ZOL. 90. | pers. oszm. Lc.«x gavga, 
kavka tumult, streit, zank, lárm (ZBNK.). 

7. vogT. khajar hamis | P. khajérli hamiskodik | AL. khajér-
mati ravaszkodik | K. kJiq.jer ravasz j KL. kliqjérél hamisan | P. 
khqjérli hamiskodik || < csuv. /ajar 3JIOM cepflHTHii (ZOL. 71.). 

8. vogAL. khairén drága || < tel. sag. koib. kairan lieb, vor-
trefflich, gütig (EADL. II : 22.). 

9. vogT. khalé váj | E. yili ás; yiléláli váj; /Uyati ás ; yil-
yatili turkál | K. (iqlé)-kelekhti aláássa magát; jqlé-kheleklitoqli 
befúródik || < cag. dLoü .̂l̂  (kaula-) herumstöbern, ausgraben, 
herumwühlen J kirg. kciiilö- untergraben (EADL. II. 1057.) | oszm. 
cJLo^.lá' (keölemek) fouiller, creuser (ZENK. II. 734.). 

10. vogE. nqij/-^asárti felborzai [| < kaz. tat. káéi- vakarni 
(BÁL. 41.) || oszm. ( i^xij l i ' (kasi-mdk) gratter, étriller (ZENK. 
II. 681.). 

11. vogE. yaureéli köszörül | ? T. (il)-korepti kiélesít || kirg. 
kaz. kaira- knirschen | kaz. tat. tel. sor. kaira schleifen, scharf 
machenK wetzen (EADL. II. 21.) j . í t a l s (kairak) pierre á aiguiser 
(ZENK. IL 687.). r ' 
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12. vogK. kltqinti megvesszőz |j < kaz. tat. kijna- verni; 
kijin verés (BÁL.). 

13. vogKL. khamél sírgödör j P. id. j T. khdmét sír || < kaz. 
tat. küm- temetni (BÁL. 69,) || ószm. é^joyS (gömmek) enterrer, en-
sevelir, enfonir | * ^ (giíme, göme) enterrement; fosse (ZBNK. II. 
778.) [MUSz. 110. szerint a vogul alakokkal összefügg osztj. yom 
ausgehöhlter baumstamm j finn komo cavus, concavus j magy. 
homorú id.]. 

14. vogE. yasléy horognyíl || < viüyS" (kizlik, kéziek) SJy^S 
(gizlik) petit couteau, canif (BEAH. the curved edge of a sabre), 
(ZENK. II. 748.); a perzsából. 

15. vogP. T. kliati szakít | AL. khati id. pü-yatti szétszakít 
AL. kliatléuti tépáz || < csuv. kat- OTKOJIOTL, katkala- MCJIKO Kpo-
niHTb (ZOL. 33.). 

16. vogT. (keit-Jjagléy kendő || < kaz. tat. jaulik mindenféle 
kendő (BÁL. 73.). 

17. vogE. karkám ügyes | KL. (oqléfj)-kárkem ölbeli magzat
kám, (süéiy)-k(irkem csecsemő magzatkám || < kaz. tat. kilrkám 
szép (BÁL. 70.) || csag. ^m^S (körük) die schönheit (BADL. II. 
1253.) körka/m schön, reizend | bar. kir. körköm id. (BADL. II. 
1260.). 

18. vogE. kárwilti vigyáz, őrködik || < kaz. tat. kara- néz ; 
karcmllla- őriz (BÁL.). 

19. vogE. kásti idéz || < kaz. tat) hisát- meghagyni, ráparan
csolni (BÁL. 56.). 

20. vogT. (ü)-khuraté leborotvál [ E. yot-yüréti lenyír | P. 
khwuréti id. || < kaz. tat. kir- letörni, levakarni, beretválni, eszter
gályozni | kirik- megnyírni (BÁL. 55.) || oszm. i^ö^ys (kirkmak) 
tondre, retrancher [ Í^JVAJ (kirmak) rompre, briser, casser (ZENK.). 

21. vogE. kitti hajlít || < kaz. tat. Mjéa- hajol (BÁL. 51.). 
22. vogP. kötjeráli görbed || < kaz. tat. kakeraj- id. (BÁL. 

49.) | Hptr ferde (ibid. 51.). 
23. vogK. körsénli búsul || ? < kaz. tat. kajyír- szomorkodni 

(BÁL. 40.). 
24. vogAL. lay-kiilterti kerít || < kaz. tat. kirtalá- bekeríteni 

(BÁL. 58.). 
25. vogK. kuorey könyv || < arab. tat. köran korán (MŰNK.). 
26. vogT. majram festtag || < volg. tat. hajrám id. | ar. 

perzsa J u u (bairám) féte, jour de féte (ZENK. I. 233.) (MŰNK.). 
27. vogE. K. moZ jószág, árú; moléy yum vagyonos ember jj 

< kaz. tat. mai kincs, vagyon, jószág || < ar. JLo (mái) propriété, 
possessions, bien, fortune, argent (ZENK. II. 801.). 

28. vogK. möser friedhof [| < kirg. magár, grab, friedhof || < 
ar. mezár id. (MŰNK.) 
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2iK vogT. úamértk tojás || < kojb. numertka, numerka id. || 
oszm. jdLuWaj (jumurtga) o3uf (ZENK. II. 977.) | oszm. ade^eu ö'w-
murta); xóy++> (jumurda) csúf (ZENK. II. 976, 969.) || kirg. jfumurtka 
id. j alt. jimirtka id. || csuv. shiiarda m\\\o (ZOL. 67.) J jak. 
simit id. 

30. vogE. pdntmi simává lesz; pántV tóti laposra hord | P. 
pat lapos ] T. pat id. || < jaj (pat) flach (ZENKEK I : 200.). 

31. vogKL. péksa mókus || < csuv. vaksa id. (NyK. 21 : 43.). 
32. vog. peselam, pecilam castriren AHLQV. 41. || < kaz. tat. 

peé~ herélni (BÁL. 148.). 
33. vogT. per rügy || < kaz. tat. bó'rö rügv, faszem, bimbó 

(BÁL. 164.). 
„ 34. vogKL. pat vadrécze | K. P. pq,t id. || ? < pers. ^>J (hat) 

ar. ia-? canard; ente (ZENK. I. 175, II. 200c.) || ? szamO. pof}ogo \ 
N. pőtayo | K.pötono | Tsh. puőtayo (CASTK. 15.). 

35. vogE. (sim)-por szív || < kaz. tat. bawér, baur máj 
(MUNK.). 

36. vogE. poryej: tüjt-p.-sa%l hófergeteges felhő j park, 
poarka schneesturm. schneegestöber(A.) || osztjD. purké füstpurké-
wat fergeteges szél (NyK. 26 : 54.) || < kaz. tat. börköí sűrű fehér 
füst (BÁL. 164.) |! ? finn purku (g. purunj stark nederbörd, yrváder 
(LÖNNB. 281.). > 

37. vogP. ('sal't-)parma abroncsféle körfonat (Ethn. IV. 
306.) || < kazvtat. borma facsarék. görbeség (BÁL. 163.). 

38. vogE. pqsli elkopik || < csuv. pus- HcnapTHTt, nonpeÖHTi. 
(ZOL. 58.) || kaz. tat. bozil-, hozol- eltörni, elszakadni, megromlani 
(BÁL. 162.). 

39. vogK. posem sarok, vég, kormány |j ? < kaz. tat/poémah 
winkel, ende (BÁL.). 

40. vogE. posséti nyom | AL. pösti legyőz j ? E. pesi elhajt 
T. pq,sé id. | AL. posénti id. || < kaz. tat. has- nyomni, lépni, ta
podni, megtámadni elárasztani || csuv. pos- CTyiiaTL, ^aBHTB, 
noiinpaTb, raecTL (ZOL. 51.). 

41. vogE. püyén fatuskó || < kaz. tat. bükdn tuskó, tőke 
(BÁL. 167.). 

42. vogE. püri ételáldozat; pürli áldoz ; pürlayti vendéges
kedik ; purliti megvendégel |j < teleng. tat. púra áldozati állat 
(MŰNK.). 

43. vogE. sal'fi \ K. sáfyi \ AL. sáU'i köp | E. saUmi, saUmi \\ 
csuv. sülégd- köp (NyK. 21 : 7.) < kaz. tat. seláydj nyál, nyálas 
(BÁL. 135.). 

44. vogE. éaryi, sörri sivítgat || ? < kel. tör. »ls>. (f}ar) cri, 
appel (ZENK. I. 339.). 

45. vogAL. sarnia bőr || < kaz. tat. során csávába való bőr 
(BÁL. 140.). 
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46. vogÉ. sarti | K. sárti | T. sarlaté dörgöl, mázol || < kaz. 
tat. sört- kenni, dörgölni, zsúrolni (BÁL. 141.). 

47. vogÉ. sdti bűvöl | T. sati | K. sq,tyi id.; satil, sátmil igé
zet, igéző ige || < perzsa .<3Ls* (;,adti), «óLs» (gám) söreiére (ZENK. 
I. 339.) (1. a török alakokat Kel. Szemle I. 157.). 

48. vogAL. séli tud, ért | T. süi id., bír [| < kaz. tat. sál erő, 
tehetség. 

49. vogT. seráy gyér, ritka || < kaz. tat. sejrak gyér, gyéren 
(BÁL. 135.) || kel. tör. ^)>J^U (sejrek) peu épais, peu serré, rare, 
claire, rarement, peu fréquent (ZENK. II. 531.). 

50. vogB. sordm avas j KL. sarem id. || < kaz. tat. cer- rot
hadni (BÁL.). 

51. vogT. cgrkhomlé csepeg | É. surri csorog | AL. surri id. j| 
< kaz. tat. sark- elfolyni, elszivárogni. 

52. vogK. söki szid || < kaz. tat. sük- szidni (BÁL. 143.). 
53. vogK. mr/% csihol || < kaz. tat. cak- tüzet üt (BÁL.). 
54. vogT. (il)-süréntéyti megbotlik |j < kaz. tat. sürten- meg-

botlani (BÁL. 144.). 
55. vogÉ. tayii-m barátom || osztjD. Iqyés j É. loyos, luyés 

freund || mordM. tuga-n jüngerer brúder, tuga, duga freund, kame
rád j mdE. duga (anredeform dugajj jüngerer brúder; zártliche 
anrede an einen jüngeren mann || < kaz. tat. tíuyan testvér, rokon 
(<. tiu- születni) || cag. togan brúder (V.) || csuv. tuvan po^CTeH-
HHKT, (Z.) || (jlcv> (togan) ne en mérne temps; des mémes parents; 
jumeau (ZENK. 323.). 

56. vogÉ. laydfi akad, eléakad; tayati fölakaszt j tayép aka
dály || <kaz . tat.tak- felfűzni, aggatni; tayan akasztófa (BÁL. 104.). 

57. vogÉ. táji illik I tajpi, tajperj illő, alkalmas || < kaz. tat. 
tej- érinteni; tejes- illik (BÁL. 111.). 

58. vogÉ. tarV fenyő | K. tdri j T. taru fenyőcsemete || ? csuv. 
tir&k ocKOpb, Tonajii. || alt. terek \\ jak. tit, tiray nyárfa, fehér nyárfa 
(ZOL. 82.). 

59. vogAL. telti fizet | P. téláti id. | K. teltayti id. | T. tuldti 
id. | tutét olcsón P. || < kaz. tat. tülá- fizetni (BÁL. 127.) || kel. t. 
^Loü ĵj' (tiilemek) changer, échanger, compenser, rétribuer, nayer, 
changer les plumes (ZENK. I. 326.). 

60. vogKL. toyéri gyűr, nyomkod || ? < csuv. tavr-, tavit-
BoponaTL, oöpaTHTb (ZOL. 78.). 

61. vogKL. tiirey egyenesen || < kaz. tat. turuk, túriak egye
nesen, rögtön (BÁL. 126.). 

62. vogT. urti rész | É. ürtsi oszt, urtép osztályrész || < tob. 
tat. úrias- theilnehmer sein | kaz. tat. tob. urta-la in die hálfte 
theilen, in die mitte stelln, urta die mitte (RADL. 1671. L). 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesitő. A M. Tud. Akadémia megbizásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléséiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott ernlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (lia ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályórtekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- ós folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czólja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörtónelmi mozzanatokat- a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor 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. 

Athenaeum. Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik 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. Tizenegyedik 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. 
XIX. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kó'nig Gyula osztály titkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő* a M. Tud. Akadémiá
u l , 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. Harminczegyedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbizásából szerkeszti Szinnyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
udományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv fényei
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 folyam. 1901. II. 
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 bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok ne vezetés.hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat 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. 
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