Vogul szójegyzék.'
a
á'lts : taw at a'lts ő nem hitt nekem 306.
[agwtés] kő — aywtés drágakő 335. 336. arwtéi D. 413.
[a%wti] hánt — aytim sas hántott nyírhéj 51.
aits : aits tulátéy qkhcqt ikém nődíjat fizetni nincsen pénze
T. 369.
? aj: aj Vasékém kis Vaszilkám. 74.
ajji: Töri ajji söt jalá daru rikkantó hét terület(e) KL. 97.
ajjuk: kaj-ajjuk ej-hajh. 3.
[ajal] első. ajql T. 402. ajolt előbb. T. 353.
[ajuw], aju-véijér ajtókapocs T. 403.
ükéi! kegyes 121.
akér házikutya 342. akératén házikutyáját. 330.
[aki = nagyatya] aké nagybácsi K. 371. ákins, akét nagy
bácsija K. 371.
[al] oql nyiltartó KL. 98. 99.
[alat] qtqt ágy T. 402. qtqtqti-qst ágyban T. 364.
alái : am alaV tü ti lakw/ate'im én oda közel lopózko
dom. 243.
álén czompóhal 392.
aléé: ulá-alés pareltép a rénfogó kerítés csapdájának ugró
fácskája 389. — aldéém vadászszerszámom 238. — vit-alsémné
vízi fogó szerszámomhoz 238. [vö. alé Sz.]
amakém mamuskám 54.
[amis] ámés találós mese 385. amés 387. am ámpéimá az
*) SZILASI M. Vogul Szójegyzékében a Vogul Népköltési Gyűjtemény
I — I I I . kötetének szavait állította össze. Minthogy a vogul nyelv teljes
szótára eddig még nem jelent meg s előreláthatólag rövid időn belül
n e m is fog megjelenni, a VNGy. IV. kötetének szókészletét e rövid szójegyzékben bocsátjuk a kutatók rendelkezésére.
E szójegyzék tehát a SZILASI Vogul Szójegyzékének kíván függelékéül
szolgálni, s így a rövidítésekre, a földolgozás módjára SZILASI Szójegyzé
kének bevezetése (NyK. XXV.) irányadó.
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-én találós mesém Szv. 393. lástén ma'és cimsawé Fenkőről mond
ják ezt a találós mesét 385. Ast. jalséné parsat toy amúaivét az
Obon járó teherhajót adják föl így találós mesében 385. yumlé
nay amsilén miként fejted meg ezt a találós mesét? 385. ampsawé nevezik a találós mesében Szv. 393. 394.
amnan : la'il-amnan lábtetőre 417.
[amp] oamp — eb. KL. 244.
[ami] and csésze 65. 242. saj-ánál saswés egy csésze csajt
öntött neki 65.
[dyxwi] H-cLyghem levetem. KL. 89.
[dyk] oq,ykhwa anyja KL. 89.
[dykwél] oq>ykwét fatuskó K. 396.
ancein : métar ancein-khqr söskét Ha valami baj lesz T. 354.
ansériy tür téli csík [lakta] tó 306.
[anéu%] ansukw öregember 8. 14. ansu% öreg K. 247.
•ansuy id. KL. 299. K. 251. ancuy id. T. 351. áncux T. 356.
ancust: ilpéyu ancust = szentnek tartották T. 408.
[ant] ant szarubunkó 174. antpa szarvú 36. KL. 133.
[api'] apukwé öcsiké KL. 163.
árént: drént ojtén fizesd az adósságod 265. arántén adós
ságod 266.
[arV] aryan túlságosan 8. 53.
drkeri: drkeri pasér kurafi püspök 125.
[őrt] art idő KL. 98.
artén szérű T. 404.
[dé] apa ds-jis nagyatya 238. oas nagybácsi KL. 98. 110.
asá de viszont 303.
dsék bőmódú 21. 22. (vö. dséx = nagyon P.).
dsék vérsavó 421. vérsavó hurka 420. askél vérsavóval 421.
asjé keskeny K. 398.
asris: tanki asrisánl a maguk [ruha] szakadását. 15. (v.ö.
•as = nyilas, rés E.).
[dstés] dstés elkészült. D. 420. üsti elkészül 407. neta,
?iayy-kénstunkwé at dstita neje nem bírja (nem ér rá) felköl
teni. 155.
[at] at nem 335.
[dtim] oaiém nincs KL. 100.
[atémj ember, dtémá embere 301. 302.
aü: tik-áii vagy pedig 411.
aul: yoti aul nérisné vúHte'it mifajta nőcskének fog maradni
2. %oti aul ásémné valamelyik húgomnak 4.
aulti megkezd. 23. (vö. aul = vég).
[auréy-pal = meredek partú vidék] aurax meredek part
211. 218. auraxné^-hoz 223. quré% KL. 97. awréy T. 352. 353.
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a
[áy] aX hegy T. 358.
[á'iw] áinéy állas | mit einem kinn versehen. KL. 157.
árénné: sun-ayénné a szán elejéhez 40.
áiwén zabola KL. 158. (vö. [aiwári]. Sz.)
[ál] kwol-dlá-samnél a háztető szögletéből 389.
alék szita 388. mgké alélta/w lisztszitál ás K. 397.
[álké] dlék-öl felvég. K. 108.
ál-: nqjérné oqt álwé a fejedelem nem engedi K. 379.
[ámértáyti] amértdl merít T. 401. ámérts merített T. 347.
dn: joqnk-töp khbiiiy dn a jégmerő zsákháló görbe állabroncsa K. 291. (vö. Win), an áll | kinn. K. 291.
[áná] and sereg KL. 166.
[ánsi] van neki áncqst T. 356. dnciu 362.
dp pára (vö. áp).
ápfi: xqrp-sákwará sarapyi nyíressel borított hegyorma csak
ködlik 148. (vö. dp.)
dp : khár-áppü kan ebfi T. 351.
[ár] dr minden T. 350.
drili: popi t'u drilau az istenkét odaigézik KL. 406. (vö.
árili megemlékszik róla), árulén idézz elő engem T. 346.
áriti marad. KL. 164. (vö. dritdpti meghagy).
ás: ásén húgodat 31.
dsrdil sárkány T. 352. 353.
[át] at szag KL. 158. — kutyabűz K. 268.
d
d'eniski: khürém kopéka milaus s d'eniski három kopekát
ígértek érte pénzértékben. KL. 245.
e
[ekwá] asszony, akum ekwa néném-asszony 151. rué ekwa
orosz asszony 60.
EL: El vármé varmél' az istenségnek való ajánlás 405.
énk sógorné 58.
[enkaj] enkáj cselédleány 80. 276. jipkei nőcseléd KL. 107.
éntem: squn-éntem cölq minást soká vagy pedig rövid ideig;
mentek T. 347.
lenti] entepaytdsém felövezkedtem 4.
[éri'] érV ének 118. eri K. 290.
és : kusuy-és taru a kéménylyukon át T. 358.
ésqy: ésqy supu sourstáné mind ketté vágta T. 349.
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esi' dicsekvés 181. 229. ésyiy dicsekedő 229. mólé-/ an
éssiyatém yum Ki minap dicsekedtél nős férfi 34. ésikhats dicse
kedett K. 377.
khais olló T. 403.
yáyti: nq,r-ydymilt ünlim yaytwasém a bérczihágón ülve
vitettem föl 1. (vö. kháyti és yáymil.)
[khairén] yajrén kedveske 21.
[yoj) yajim vj him madár 119.
[yajtá] khaita vőfély KL. 87.
[yajti] yajtémtaliayém futólag rápillantok 50. — yajtné yum
nászoló férfi 31.
[yalém] khal'ém mámor KL. möm-khal'mi mom-khatémné
khal'émlét népvigadó népvigasságba merülve vigadnak KL. 99.
khalméy KL. 102.
[yaleu] yalleuw halászmadár 170.
[yayyéltép] khüyhéltap hágcsó T. 401. yayyéltapéy kwoUawisüntné a lépcsős háznak ajtónyitásához 45. ydyyéltdpnél lépcsőről
328. khöykhéltép id. K. 398.
[khdyghi] khayghi kúszik KL. 127.
[yanél] hón 143. (vö. khanl).
[yani] függ khqnantql id. T. 403. khantal KL. 100. (vö.
yantal).
[yansi] khansi ír KL. 166. khansá írás KL. 166. khqnsciy
tarka í . 401.
[-/ansi] nqmtél-he at yanstaíwásém észszel [gondolkozni] meg
nem tanítottak 55. an namteí yanstawán most megtanítanak
észszel 55. yanéulali összeszokik 76. il-khanstoy megfejteni T.
401. khancqnten tudsz T. 362.
yap: dwi-yap ajtóküszöb 387.
[yár] yar-laHl rénbikaláb 56. yar sdli-uj janit dmp kan
farkas nagyságú eb 85.
kharaulét őrök T. 346.
yard : átér tarém-y aránélné ünténé derült égboltjukra ülő 209.
yáre'éti: ydréstaykwé ti patwés ropogni kezdett 255. yarésténe
ropogás 254.
[yarili] khqriti elolt K. 373. khcirulé elalszik T. 355.
khariti kiolt KL. 89. kharili pasém t'ok-t'é kharilenti [házunk]
füstje ím így tűnik el L. 83.
[yariy] yariy sas kérges nyírhéj 60.
yars^/ars harismadár 414.
[yarti] akw* nárit satitá XQsit ti yartwés rénünője hosszában
elterült 168.
yas moh 385. khoséy penészes K. 399. khq,s T. 404.
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[yasdp] khqsép hálókárpit K. 291. KL. 412.
[yasi] khasi penget KL. 116. khwqssénti id. KL. 166.
khwqssdlts id. KL. 166. yqssentitd id. 153. — 2) khgséts lerán
totta T. 355. sun yasit pasimé szán hosszában kifeszítve 168.
3) nqyy-yasitd felhangolja 153.
[khasiti] khqséts előrepült T. 355. khaséits T. 348.
yaslés: samarin süntép jupkdtd pvsén yaslés, éimsér-nol
pqsmaydyá yasélseV ránczos torkú ingvállja egészen szétfoszlott,
búvárkacsa orrú czipői szétmentek 50.
[yaslitim] yaslitim mohos 150. (vö. yas).
khatciané: starsinanét khatciqnénét a sztarsina és íródeák
jai T. 403.*
khdnstop himbálni T. 368.
[khdr] khdr csődör T. 348.
%ér: md-yér-vjin Uwét az egér azt megeszi 342.
khüi kiás" K. 347.
[%Í8ati] sun kit pattdyd %Í8%eV a szán két talpa csúszkál
391. yisyém csúszkáló 391.
yisrá kök kampós faszú 246.
khqit-pü vörös fenyő KL. 406.
[khöj] yqj üstök 94. khdji-pun a nyakszirt sertéje T. 404.
khajéy halászmadár KL. 112. (vö. yaleu id.).
[yqji] khgjqs betért T. 369. Jukdnét dncuy qlst, khgjqst
Egy asszony s egy öregember élt, megvolt T. 356.
[/tfjiföíZi] yojiltáli érint 62.
OchSt] khat nyírfa T. 357.
yöléyli .-yölayléné táréy jiw kwond yöléyli mint elálló gyökerű
fa [gyökerei] ugy áll el [testemtől, nem illik reá] 77. yölayli id.
36. yölayléné 36. yölaylénét 36.
khqléy népség T. 350.
[yol] khgldit'qtén reggel T. 367.
khalkhané: uilatalép khalkhané amalUét bölcsei felelnek
T. 346.
[yqli] yqlés elkopott 2.
yöli: éru-sgj khqlqntem énekszót hallok T. 358.
yqli-naú vdrs útravaló kenyeret készített 82.
kholiti: dsmé lapé kholitité a lyukat beforrasztja K. 376.
yqlli: yqllém nvj-yül'V lawilém festett posztógunyának neve
zem 269. voikén voikén yalldttál nuj-yüW lawilém fehér daróczból
való festetlen posztógunyának nevezem 269.
khdlé: khaluls szétszóródott T. 403. khqlulém (part.) T. 403.
khqluls T. 345."
khgl'ém süketfajd K. 396.
kölmé hamvát T. 348.
yqlmdti billen 21.
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Xölti áthalad 283. yöltenti id. 194. 318. yöltili id. 187. 189.
yöltildli id. 280.
[yöltili elárul] yumné . . . yöltipalawé ember . . . . fogja muto
gatni 20. kholtiláyw kimutatni KL. 411.
kham[él] sírgödör K. 110. sata-khamén minén menj a
pokolba T. 366.
[yqmyi] %qmyésli zengedez 69. khqmyétésyé rikoltottak föl
(ketten) K." 252.
[yq>mi] /. sqsaslém kiöntöttem 243. / . tquiayts kiömlött 243.
khqmmiy svj csengőzaj P. 106.
[yQn] yqn pérnáy pi érdemjeles (császárkeresztes) fiú 62.
[khoyya] khwonyé vadrén K. 319.
khqni ragad K. 109. (vö. yani)
[Xqniy] khöniy görbe K. 291.
[íchöns] khuns csillag T. 404. khönsét (plur.) T. 403.
[%qnti] yqntipáli szerez 218.
[ydntéli] khwöntli figyel P. 104. khwöntleim hallgatózom
P. 1061"
khop: öúé-péykíkhop az ángyi fejkoponyája K. 291.
\yap~] íü tajdtém khoqpétté abban a pillanatban, a mint
elalélt KL. 161.
%qpsiy-latit} tail %ot manémtitá a tüdejét szakítja ki min
denestül 172.
[yqréysi] yqréysi rabló 5.
yqrémmq'és ékesség czéljából 418.
[yqryei] khqrkhei harkály KL. 90.
khqrqn: kérséméy-khqrqn a legkissebbikjük T. 344.
khqrp a ligettel együtt T. 408.
nwnk-khqrri fölzúg P. 105.
khörtép: khortpél lapáttal K. 109.
[yqrtyén] khqrtkhén ölyv KL. 98. kharsun T. 403.
[kharté] uy ít il-khq,rtén egy éjjel őröld meg T. 364.
[yqsá] khasá hosszú L. 83.
yqsé/ kozák 284. 287. yqsayém kozákom 64.
khqsélté: khqséltqlst egybe vegyültek T. 407.
khqsiy kér ágasvas T. 403.
khoskhant: pdy khum táut khoskhqnt fekete ember tüzet
«sihol T. 404.
yosyulali meglegyint 61.
[yositi] yosyimé söpörve 328.
yqsit[antél] : nay mat yqsitantél valamikép a te segedel
meddel 39. 40. am yqsitémtél az én segedelmemből 139.
\%qtél] khwalt reggel KL. 92. khqtél poql napkelet KL. 128.
khotéli nappalodik K. 267.
[%q>tay] xq,téy hattyú 65. 66.
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[fú'] khgtmgkhots hátán hazaczipelte T. 351.
yqurép-nal őrlőnyél 119. khqurép-ndl id. KL. 136.
khqusd: nqusd né khqusd né rontó nő bontó nő K. 32CL
khouséx: vgli-qgl kheuséy rúdvégi lengő K. 396.
khujdlé: khujdlal búsul T. 366. khujálim (part.) T. 361.
khujálém (cond.) T. 362.
[yuj%] khwojés aludt K. 372. khojqntét megvannak (feksze
nek) T. 357. khgjgy inf. T. 369. xujipiali dédelget 18.
[yut\ khgl ördög K. 265. khuí-najér ördögfejedelem KL. 103.
[khut] yül'-kdttal %um gúnyátlan kezű ember 269.
khul: ds-khulén lyukba T. 403. (vö. yal köz.).
[yüli] khul'tenti elmarad L. 83. khwgl'tsém maradtam K. 246.
yulylldli: léyém yulyiláli farkam potyogtat trágyát 276. 277..
yuli: üs-yuli a város utczája 328. üs-yidit (loc.) 328. Iqyyuliné Cili- 293")
[yulili] khul'ili támad (entstehen) KL. 90.
khulitqli: khulitqléslén fölemelted K. 110.
khulméli: át sodt... ndr-mqs khulméléslém öt hetet miért,
töltöttem szerelmi izgalomban K. 290.
yülmiti: yülmités meghált 167. yülsét megháltak 305.
lyülp] yulpá hálóját 293.
[yum] ember, ydm? 42. khum P. 105. T. 344. 345. khgm
T. 357." khgm-pal manó T. 362.
yuntel 207. 256. yuntél 207. hód.
yüntép suw-auld karikás hóbotja végét 306. (vö. %üntéplapát 306.)
[yünti] khüntgy hátára rakni
yup : d}-i yüpá a leány kanala 81. 82.
[yürV] juil süsém nild lamtpd qsém yürV hazulról hozo
mánykép hozott négy darabból [varrottj vánkoshoz [hasonló] 68.
yari: kast né %uri áldozatváltó 406.
yuri: nild né y úrin él négy nő társaságában 218. 219.
[yuri] khürép alakú K. 264.
khuruté: mésnidn ű-khurutilqn öltözetüket levetik T. 363..
[yüs] yusand férficselédei 277.
yusli lehasad 388.
[khüti] yutdlti meghajt, meghajlít 69. khuotsét meghajlanak
KL. 98. khutsoqlém (part.) KL. 110.
khwüu: kwdl-tdü kicois A [ház gerendáinak hézagait]
betöltő moha K. 395. (vö. yas).
khivqli: khwqlép fogyó K. 290. khankhd né-oqi khwqltiloalém wiis jéri micsoda leányasszonytól énekelt (fogyasztott) kia
ének KL. 97.
khtcqlcji: ja khivqleji atyja halat darabol K. 400.
khivanénlál harmadfüvessé KL 161.
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khwarérf : sernél mö~ khwqrén jql-poqlt a fekete föld fölötti
sírkerítés alá K. 109.
[khwarti] yqrémti megugat 149. yqrti id. 35. 85. ampén at
%orémtálwes eb nem ugatott rája 71.
khwqsjé: khwqsjat köszönget K. 397.
i
ikdlé: khörém lu ikálén fogj be három lovat T. 347.
Ikáiit fütyörész T. 401.
il: il! jiw nedves fa 201.
ítémpa élű KL. 133. 135. (vö. elmip).
Hantiét járnak T. 352. (vö. iléli von)
ilkhati hord K. 399.
[ilmés] ilmés szerfölött, rendkívül T. 347. erősen T. 348.
ilnü távolabbra KL. 162. (vö. ilá előre).
ilpáy több T. 359.
ímp-jampu aranybegy-madárkép T. 368.
iné%: inéy khör-més mostani korig T. 360.
iykáláliu: ásráil il-ipkáláliu a sárkány legyőzetik T. 353.
[ipsa] ipsán-khqr sötét T. 403.
[isém] isém forró 386. esem tüzes T. 356.
iskérté: iskérilét sivítanak T. 403. tekertél kiabál T. 403.
no/or iskértéytni soj tu jun micsoda kiabálás zaja ívan] odabenn
T. 360.
ism-M-tur halotti tor KL. 117.
itméli: itméle'im szökdécselek 228.
j

[ja] ja folyó 22. 63. 280. 242. An-já An-folyó 199. joásém.
folyóágam K. 247.
ja hát, nohát. 335. 340. 341.
[jayatá sár] jayatá sár halld-sza csak 279.
jamp. L. imp-jamp.
jámsékres : yul solwéltané jámsékrééém halsózó fuvarkocsiskám 69.
jamt'éwa: jamt'éwaná gyeplőszára 13. jamt'éwanél gyeplő
száráról 13.
jctmtuw-kwalyáná kantárfék-szíjjai 144.
[jantaiv] selt-jantu faháncsból [font] ideg P. 105. jantuwá
idegét KL. 312.
[japak] jápéx KL. 107. 112. P. 104. K. 395. selyem.
japán bácsija.33. japa bátyja 31. japán nagybátya 3 1 .
japrisém bácsikám 32.
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[jas] jas ösvényjegy KL. 133. — Asá Numi-Tqrém jdydmne
jasitawém-pél De viszont ha a felső ég, az én atyám [arra] jegyez
(azt a sorsot rendeli) 303. supi jasélawét keresztül metszetik
178. supi' jasawét 178. 179. id. Jáim jasé%toq,lém... jas Atyám
jegyezte... ösvényjegy KL. 132.
? jasi: ul'd jasné ma tűz égette föld 388.
[jassá] jassá egyenesen KL. 314.
[j(tt] an yq,tél-jatV tüp jémts Most alig lett még déli idő
(napközép) 308. yqtél-jat dél 217.
[játa] játá hallod-e 172. (Vö. ja; jayatá sar.)
jatél: nar pum jatél kdnnin peul kannán sunsi a zöld fű
gyepje [borította] terű teres falu terére néz [az ember]. P. 104.
[jakti] kun-jéytléstdné kivágta T. 349. supujéytántiu ketté
vágatik T. 403.
[jani'] nagy jani sok KL. 88. L. 83. K. 267. váyen janyi
•qlmei hatalma nagy vala 6. jany^ dyi nagyobbik leánya 6. nar
teu juntital a milyen nagyságú ő T. 345.
[japét] jeáptél késsel KL. 406.
[jáppí] jáppenti ködlik, alig látszik KL. 161.
jdrné: oamp-járné 7iené-pöu-oqmp kutyarágó-picsa-fi kutya
K. 371. 372.
jatél éhség T. 351.
jelma%él: jelmayél il-raunát az ülőtakarót ráveti KL. 108.
kdsm jápé% jelmayél khopa jelmé/tit sárga selyemből való ülőkét
vet ladikja aljára. KL. 107.
jelméyti L. jelmayél.
[jelpél] jelpéW újból 332.
jendr generális 276. 277.
jényé sajim khgm sarka rothadt férfi K. 400.
jeplén ködös KL. 97. 102.
jéréstil: ajwme mus dsél jéréstil az ajtón egy kis lyukat
rágott T. 356. — oqmp-jern -nöné-pewi kutyarágta picsának K.
253. (vö. jdrné).
[jeri] jerrem jerrd énekelt éneke L. 83. jeri jerrentem éneket
énekelgetek L. 83.
[jisi] jésli koptat KL. 138.
jeti: kdtdnl %ansál jetiánl kezüket rajzzal tűzdelik 417.
jétawé (pass.) 417.
jeur: lü-jeur ménes KL. 159. 160. (vö. jéwér).
[jikd-poal] jikd-poal észak KL. 128.
jikáls: lot jikdls lovakat fogott be T. 370.
[jiyki] il-jinkés beesteledett T. 369.
jipés sötét K. 396.
jipV: sossd-jipV sdt pV «Törzsöktelepes-bagoly» hét fia
207. 208.
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[jissenü] jiééinti jődögél 85.
[jiw fa] jiw koporsó KL. 116. 117.
[jo%ti~] jökhti érkezik KL. 88. jol-joytawém lerészegedem 80..
[j$X%] nol toxatiy jqysém a mint a határszéli folyókon
körülhaladtam 25. %ürém-por laywá jqyst három ízben körül,
forogtak 153. (vö. ;fj^i).
[jol] jal ülőhely KL. 107. jalá területe KL. 97.
[jolémti] puru-jqlémtqytql visszakéreszkedik T. 354.
[jolti] jalti rendel P. 104.
janiéi: uysail qrtén-jqmél rézből való szérüágy T. 353.
[jqmp] jamp hold T. 351. 101.
[jonyi] janghantet játszanak T. 359.
[joykhép] jöykhép hold KL. 290. 414.
jqyghé : pqtqlqy noy-jqyghuts a fedélzetet (tetőt) felforgatják
T. 367. jöykhtaa megfordul KL. 92.
[jonV] jani : mara-jqnV muHaspin czéldobó játékversenyhez,
207. 208. suri-jqni' muldspin gyürüdobó játékversenyhez 208.
joak : joak-jeri «nénike» (medve) ének P. 298. joaké nénike
P. 298.
jaoltqls gyülemlett össze T. 345.
jor: am la'il-jorémné lülné piyén a lábom nyomába lépő
fiú 2. [vö. jor]
[jor] jar hely T. 357.
[jqr] jqr hős 410. jör hatalmas KL. 107.
jorási járdogál 44.
joryentildn faricskáljátok (praes). 120. joryati faragcsál 385.
[jorli] jorli koldus KL. 136. farig T. 360. 369.
jqrmq: kucd-jqrmq darabos darát T. 322.
jes-jdiinnél szépapámtól K. 247.
[jósa] hótalp jqsá 129.
jqsi: ulan voss jqse'im égjek el a tűzben 413.
[jot] jot középső KL. 159.
jotélté : tül tqwél jotlapél jotéltawé azután a bőrt nyomkodó
vassal nyomkodják 419.
[javaié] jqvqloT) begyűjteni T. 362.
[jü] jü-püi testvérek T. 352. 355. jü-punsit fitestvérek T.
351. jiwáni-püt' testvérei T. 355. juwdnd-püt testvérei T. 353.
jü-awit nő-testvére T. 368.
juyér: jqut alrnejis, yürém puykpá dnt-juyér vis. íjjat emelt,,
három fejti szarubunkós nyilat vett elő 174.
[juniti] junyimé taposva 328. jünyuwés rugdostatott 170.
naland puW jünyésana nyilait darabokra törte 172.
junyép: saim junyép...
rían rodhadt sarkú kenyér 389.
junyé-pal saw swmléy Egy sarkon [egy oszlopon] álló sok [erdei]
éléskamrát. 132. junnd-poql KL. 138. id.
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[junqi] junql hátsó T. 402.
jupkdl: samariy süntép voikén jupkdl mastimé ránczos torkú
ingváll van reá öltöztetve 80.
jürmi: tü-jürmés ott esett meg velem 260.
juti: saw jute'im sokat nyomkodok szét 129.
jüjiy-poql háztáji KL. 310.
k
kaj-ajjuk ej-hajh 3.
kaji: papiét kajim nar punk Kusél'résém a bálványszellemek
kitaposta kopaszfejű Kuselyecském 49.
kajji elhuhog 411.
[kai'] kai' nőstény 51.
[kaién] uy kdl'nil iskértlét egy hangon sivítanak T. 403.
[káléyáV] kálinái' kellően 217.
[kant] manér kantlíldWim ugyan mit követelek haraggal
én 205. 206.
kap domb 237.
[kapaj rettenetes] kapaj né jómódú nő 22.
[kapák] kdpék korcsmát 63. kápékét-mus korcsma szerte 64.
kapitan kapitány 283.
[kar] karr rigó 414.
karapli hajó 333. karapliy hajóbirtokos 331.
karélt bársony 95.
karén: karén janit fülbevalója nagyságú 263. karén-ta'il
pár fülönfüggőjét 151. kamd-pal fülönfüggős füle 118.
karmitayti megfigyel KL. 135. karmitili id. KL. 133. (vö.
kdrmitdli).
[kart] karf-dwi az udvar kapuja 328.
kartand megaludt vórdarabok 421.
kdrti megmerevedik 173.
[kas] kaéém öcsém K. 108. kdskwé KL. 98.
káé gatya 206. szeméremkötő 386.
[kaséli] koqéilaqli észrevesz K. 265.
[kdsduw] kaseuw konczérhal 123.
kásin : yuml'é kdsin a hogy csak lehet 326.
kasin: mat kasiyné ten patsei' valami susogásba kezdett
[a két öreg] 150.
[hmm] kdsém K. 292.- kaim KL. 107. 116. sárga.
kasti arczát elfödi 415.
kastné-yuri áldozatváltó 406.
[kát] kdtémné kezembe L. 83. koatél kezével K. 373. hat
T. 345.
katrd száraz 307.
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kausélti: apa kauséltayhvé «bölcsőt ringatni)) (coire). 294.
kauéátapti billegtet 276. 280.
káláé kalács T. 364.
káltém lepény D. 420.
kámtá: áméy kámlá-khar qsém magam lágy vagyok T. 352.
kanésá: üs-ta'il pqjérá, kánésá az egész város gazdagja,
előkelője 327.
[tip-]kapán gabonaasztag T. 401.
kapi né derék nő KL. 103. kápi khgm istenadta férfi K. 267.
kaptár galamb T. 363.
karlet sipin vörös bársonynyakú P. 105. karlét bársonymente K. 251.
kárseji készülődik KL. 313.
kasaj kés 66.
kási: kit mayr-uj yalént takwoss káseV, káseV két egér
hiába verseng, verseng egymással a futásban 387.
kasémlayti füstöl K. 319.
kaséntol szemöldök K. 291.
kast: kit kastén két vasrúdja K. 292.
[kein] klnpd gombos KL. 112.
kéld varén tudd ki pontosan T. 352.
[kélp] kélp vörös 64. K. 371. kélpén véres KL. 310.
kem : sáli sát-kem püwsém renet mintegy százat fogtam 40.
[kéné] kéns hirtelen T. 348.
[kénéi] ébred, kérném KL. 89. kénsém KL. 92.
képéi-: képél-khal ndkéyél khun kwoqltémi ruhaalja ízeit
közével valahogyan elvitte őket KL. 104.
[kér] kér vas T. 403.
kévéikéi kalácscsal T. 322..keretkén kalácsod T. 322.
kérpié tégla T. 401. 404.
kerséltoqli köszörüli (torkát) KL. 98.
kérsém-khar kicsifajta T. 350. kérséméy-kkqran legkisebbikjük
T. 344.
kérsén válu K. 292. kéréin pöypá válu-oldalas 296.
kérutáp-: ajuw ké'rutápél ju-kérntus az ajtót reteszszel be
reteszelték T. 355.
kilalé észrevesz T. 365. neszel T. 355.
kimét rozomák 15.
kiúiká: tárém-pas saw kiniká a világ (égifény) sok köny
vét 69.
[kinsi] kénsé kér T. 348. 369. kiskálé keres T. 357.
kirsti-vorsti zörgő-zajgó 386.
kirtén: kirtén manéék jqmés yaptén a hegyesfarku récze
farkához hasonlatos farkú rénökrödet 37.
kisénas-pönép ablakráma K. 399.
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kisép fogoly madár 388.
kisi-kwál üvegház K. 110.
[kiska] kiské macska K. 371.
kislenti fütyül (a nyíl) KL. 316.
kistiláp szivárvány K. 400.
kifánté tisztel T. 362.
[kiüti] kiwtalép köszörűkő 387.
?klqr: tlni-klqran ennivalójuk. T. 351.
koimiti követ 54.
kök: /iérá kök kampós faszú 246. kök pütuykwé %anstawés
«madarat bökdösni)) (coire) tanította 295.
kolosat kerekek T. 402.
kqmka,: nq,r pum kqmkd rdsi poul kanna nartkati a zöld
fű, mint selyemmente terül a falu terére P. 104.
koqkép kapa K. 291.
koqléyés kellően KL. 88. (vö. kdléyai').
koqméltá tdkw inti hogy puha legyen D. 419.
koqpér vitéz KL. 159. 164.
k&rsti rendez P. 106.
[köt] kut év D. 413.
könér szegény K. 264.
korés nal kimeredő orrú K. 267.
ku: jiw-ku kézi őrlőmalom T. 403.
kuipux hab T. 403.
[kuleiti] kulaiti sétálgat 44.
kuma koma 12.
[kunér szegény] kuner 328. 329. kunér KL. 136 id.
kűri: lüri-kűri csengős csörgős 223.
kurká-nol jamás yáp a tyúkorrú jeles hajót 124.
kurséltánti: tatéi qlne sas kursipét, ayit kurséltantawet mint
üresen levő nyírhéj dobolót (dobolásra való nyírhéjtekercset)
dobolgatják (döngetik a leányokat) 10.
kucd-jqrma darabos darát T. 322.
[küédj] küséj gazda 31. küsej id. 21. 41. kusei 54.
küslén K. 372. kuél'én K. 371. zörgő.
kus[un] pgsun kusun aylqtqytql tükörben (fényes üvegben)
szemlélgeti magát T. 402.
küiüw %ujné l'ül! jolné kutya fekvő ronda helyre 125.
kut'érééán kutyácskájuk KL. 311.
[kwaW] kwalla gyeplője KL. 167.
kwarak nyaláb 208. Szv. 395. kwarák id. 204.
kivár: soqt sutpd suntéy kwáréy il-poqln a hét szádú szádas
sörös kád elé KL. 101.
kwassé/ti kapaszkodik KL. 137.
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kwir, kwlr: kwir-vqyne khul vasverő ház, kovácsműhely.
T. 355. kwlr T. 355. (vö°. kér).
[kwons] kiccins karom K. 109. kwás köröm K. 411.
kwossjátá: vör jani' kwossjátá az erdő nagy szerencsétlen
ségét 263.
kwosmaném eleségtartó dobozaim 84.
kivossunkivc patwés égni kezdett 75.
[kicot] kwát lábszárbőr KL. 156.
[kwotél] kwotí középső 41. 68.

La Vánká Bolond Jancsi T. 344.
lay: khum-lay férfiügyesség KL. 157. 158. uj-lay állatkezelő
ügyesség 146.
lay: ám la/ lom én derék lovam T. 354.
[laycití] layáti kiszakít KL. 134.
lays gomba 390. loys 59.
[laj] lai apró 94. Iái KL. 89.
laikwési biczeg K. 400.
[la'H láb] luilén KL. 99. 132. lelpá KL. 88. 99. iailel
lábbal K. 268. Iqili két láb K. 292. lailénél lábáról T. 355.
lakwép : eryá lakwép ékicá kinek oly könnyen megy énekem,,
én asszony 20.
l'al'énk jiicét keresztgerendáit K. 374.
lalwá: hódpézsma 415.
Hamis: Himis-l'amis ringy-rongy KL. 393.
[lamt] má-lqmt földdarab 7.
lantin táplálékos 173.
lani vonít 35.
[lápi] loqpépté ágernyőjén KL. 157.
[laréélti] belocsolja 415.
las harismadár 389.
[Iáéi] lacén lesd meg T. 356.
latfi: mán pV sa/á ti latfiáném a fiatal fiúkat mind
végig számolom 50.
latin : nuli-látin esküforma 413.
[láwi] laivtélti pirongat 25. 72. 73. l'awtáltawé megveretik
293. 294. khun Iqicintém hogyan bírom ráolvasni (olvasva róni)
KL. 99. leus mondta T. 347. leun (inf.) T. 358.
lawné: ta lawné verémyatnata vit q,li a mennyire csak tőlem
telik, van víz 59.
Xáy hír T. 348.
lákánaw: lákánáwél bábuval T. 367. lákánéytén bábuzni
T. 367.
Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX.
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[Idtli] l'álpti elrendez 122. KL 135.
talpéi koqpér patém jüi-poalt miután új vitéz támadt KL. 164,
[lam] loqm leves KL. 107.
IdmpéndV: kit tqrém-yürV IdmpéndV a két ég széle a míg
rezeg 233.
langhé: il-ldnghést lehúzta T 365.
Idspi: ta-kwoss laspawés bármint csapdossák 228.
lástén fenkő 385.
[latti] latti fölszámol KL. 99.
Iduti zörög K. 395.
[léjri] Un evet KL. 101. léin T. 369.
[lény] Ily szög (nagel) T. 359.
lesig ndl szárnyazott nyíl 389.
lét-pis: kii khgm lét-pié khqrqtlét két ember egymással
szembe néz T. 401. (vö. l'al).
likéin: maná-likém qls mi a csoda történt 334.
[lili-át] UV-atém lehelletem KL. 90. 91.
litpél új (neu) 393.
limis L. lamié
liméé-liméé ringy-rongy 389. (vö. lamis).
lipi rénőrzőeb 81. lipi id. 172.
[Iqy] squrép-tus-lokhw «Jávorszáj öble» KL. 245. lö% lyuk,
K. 253. zug K. 396
Iqyéépi: eu layéépqu csapkodják az ajtót KL. 98.
Iqiétém vagyonom K. 108.
lolwd vöcsökmadár 21. 23.
Iqli foltoz 256. (vö. Iqlta folt).
[lomét] lomtél sorfi szikrát szór K. 373.
[Iqmt] Iqmt darab 153.
[kV/,] % út T. 357.
Iqnyanéip 17. Iqnyanéép 53. 171. Iqyyansép 54. Iqnyansép
8. csengetyű.
Iqnyi: sgltémét kwdné Iqnyat a szikrák kifelé illannak K. 399.
Ionéig langyos 415. (lansin puha)
lopin : mat lopinné, mat kaéinné ten patseV valami sutto
gásba, valami susogásba kezdett [a két öreg] 150.
Iqpéyté ágernyőn 146. (vö. Idpi ágernyő és Iqpant lapu).
löpi fatörzs T. 352. löpi T. 353.
Iqpa oszlop T. 351. 402. l'qpat karók T. 401.
lepét: lopta %ansdp Iqyy falevéltől tarkálló úton 17. léptét
falevelek K. 399.
loé haris Szv. 394.
Iqsyi büszkén lépeget K. 251.
Iqéyi: sünta laéydts szádja üressé (tágterűvé) lett 126.
[jol] laéivati lefordul 177. 178.
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[Iqtéy] Iqtéy khgm szénvivő ember K. 396.
Igtkhqtql mosdik T. 402.
[lowinti] lowenti megszámol K. 375.
Iqwné: nissá tanya kat-lqwné vékonyinas kézcsuklódba 96.
lön jó K. 373.
[lu] lg ló T. 352.
lukhanté: sol'né lukhantén a földhöz csapdossák T. 404.
[lujyi] lojji énekel K. 397. ti lujji kukuk lujméy tur twkém
ezen éneklő kakuk módjára énekes hangú torkocskam 20.
lult[né] : %ar lultné saw nol rénbika hágó sok ormát 37.
lult[ém] yár kiélt bika 50.
lumariy süntép redős szájú 80.
lumán: vit yuntél ta'iliy lunian vizi hód [vonulása módjára]
poczakos (teli) törzsökünket 207.
lumné: ta'iliy lumné ta paltilém teljességben izzó zsarát
nokba vetem be 66. %qut-jiw ta'iliy lumné paltimé vojpi olyan
mintha szurokfenyőfával teli zsarátnokra volna vetve 75.
[tünéi] lönsés sírt. T. 348. il alu löncqnt majdnem hogy
sírva fakad T. 362. lönsuy sírni T. 348. ál-lönsén ne sírj T. 348.
Vusép síró K. 400.
[luntilawé] ráyw-nal luntiláttal eső-nyíltól meg nem erő
södött KL. 103.
[lüptá] lüpta levél 217.
lüri-küri csörgős-zengős 223. sü'i-lüri csengős-csörgős 223.
lus: lus-vitémtél könnyeimmel 72. lus-aul-ke man aula
siralmacska kis kezdetét 23. (vö. lüns)
[lusém] pqy-lüsm oldalcsont 229. poqkh-lusm id. KL. 98.
Iwtin 1. %qpsiy-lütiy
lüti: alpita lüti megmossa testét 415.
lüti: yuje'im, lüte'im fekszem s minden dolgomat végzem 12.
luway ernyősátor T. 345.
m
ma'i: ma'i-sir'ja mézszerű folyó 210. 216.
maymana aiimamét nincsenek emberei 82. jqr ma%ém a
hősök nemzedéke 410. 411.
má^r-uj egér 387.
[majruté] mairutus préselődik T. 404.
[mari] man kicsi 119. kisebbik 1. 4. jani'-man a legifjabbnál idősebb 10. 13. Xül man-supémnél rossz gatyámon (kis inge
men) 185.
man-man akár-akár 326.
[maná] mini menye T. 368.
[manémti fölránt] manémti letép 94.
30*
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mayywld: kit mayywld két bagoly 392.
[mani gömbölyít] manmil göngyöleg 249.
[manéik] kirtéy mansék jqmés yqptén a hegyes farkú récze
farkához hasonlatos farkú rénökrödet 37.
[mantd] mantiy kerek 118.
[mard'} mard-jqniy muldspiy czéldobó játékversenyhez 207.208.
[mari nay dném manér marélalilén te engemet minek bán
tasz. 44. marémimé katém-ndk unatkozó kezem ízét 188. törém
márndV az ege szorítjátok K. 267.
[vmstér] mastér mester K. 251.
mdtéy másik T. 369. 370.
mawit: ne-mawit, yum-mawit...
qlmémen nő nevetségére,
férfi nevetségére... lennénk mi 66.
[ma T.] mané mezőre. T. 344. 345.
maülr sulyok K. 291.
maniii kitép KL. 166. (vö. maniti).
[méykw] mé%w manó KL. 89.
mérettettél ordít T. 404.
mikti: megadja magát KL. 116. (vö: mékéti).
[mii mély] mii KL. 167. id.
[mir nép] mir KL. 167. id.
miryi dörög 387.
micdy leány T. 365. (vö. mésdy, misdy macska), misdkittén
leányokhoz T. 344.
miskéréx ifjú T. 363.
[mqyi] mqy poronty 322.
mohhá: kdyr-mokhántél hasa poczakjával K. 319.
mgkhl[i] : pum-rgr mgkhli voqrnést midőn a szénarendet
boglyává alakítják K. 400. uysal-moyol rézrakás T. 346.
mqyjanté: dl mqytantén ne dicsekedjél T. 349. mqytantoy
dicsekedi" T. 353.
moj: moj-mdyémné söl-pél ti joytivés tényleg vendégsereg
érkezett hozzá 81.
[möjt] mojt-aulém regécském 23. mojtV mojtawé regélje
regévé 23.
[mgl] mulyé khqrtém a főhely irányában K. 395.
[möl] möldl egykor KL. 157. mqléy minap KL. 312.
moléy értékárus K. 108.
mqlqit: teu as mqlqií-khqrnql-pél seim-khoru sös ö még a
tegnapinál is soványabb lett. T. 367. (vö. möl).
mqnét érem K. 109. | münze.
mqúmiy la izzadó ló P. 105.
[moqyi] mqyi dug KL. 161.
moqnti: sgrém moqntélné naléy pülép a háztető nyílását
betömő jeles tömlője K. 291.
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mord: morá-khgrén a tenger széléhez T. 348.
1. [móri] móri hiába 170. móri élém-yq,lés közönséges
ember 310.
2. móri: seri-mori samt rengeteg-zordon vidéken 38G.
3. móri: takwi móri % aj ti Ő maga futkos paráznaság után 15.
mq,riy: vö~t-mq,riy szeles időjárású 303.
[mars] mar és kevés ideig T. 355.
mörmi; ránczol 421.
marsémawdsém meguntam magam 80.
mortés: ti-mortés vöt nayrdmés olyannyira nekierősödött a
szél 333. ti-mq,rtés annyira 330.
mösérné temetőbe K. 374.
mostál and ép csésze 242.
mot:m&t saiká mpiy sarkal ájtel másfél vedro nagyságú
csészével itat 350. (vö. möt).
[ju-]moustil bedugta T. 356.
möké dléytdyw liszt szitálás K. 397.
müyér tuskó 390.
[müyinti] möwinti nevetgél 339. moyali nevet 259. moyaliy 30.
mulásiy hószámos (szennyes) 415.
mutaspiy: suri-jqnV mul'áspin gyürüdobó játékversenyhez
208. mara-janV midaspin czéldobó játékversenyhez 207. 208.
müyi tojás 388. 392.
[mué] mus kedves T. 346.
n
[na'ir] nair nyereg KL. 88. 99.
nayméli kaczag 185.
naxsém : unaysém-Vöh) «Kopoltyú-folyóvonal» 47. 51. ndysem
id. KL. 245.
nai nő P. 106. (vö. ne).
[nőj] nőj istennőcske KL. 91, naj asszony K. 267. (vö. ne).
najt bűbájos 248.
najtékli szerencsét jósol, bűvöl 414. úajtéklaptili mondja
bűbájos igéjét 248.
[nak] ndk büntetés KL. 104.
nakiti szabdal 235.
nakpd: ti sőt nakpá nakiy kwolné tülnü'd ezen hét szobájú
szobás házba vinne be ő engem 75. 75.
nakwd színe-fénye 212. 215.
[nal] ndl nyél KL. 108. nálp 81.
nalé%-yul hering-hal 49.
nalépi levág 261. nalépi id. 261. nalki levagdos 406. nqléyti
id. KL. 406.
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údl'iy-vársiy suj zörgés-ropogás zaja 244.
namértk tojás T. 404.
[nan] lepény 387.
naylép nyájaskodó 50.
nayrami megerősödik 333.
nantsáti: yürém yansdn nantsáti három tarka rénünő 73.
[ndr] nar csizma KL. 99. nardpd KL. 88.
[ndr] nq,r pum zöld fű P. 104.
naraw szürkésfehér 38. 40. 42.
[ndrép] narapél lapátkával 81. noarép faretesz K. 372.
[naréptdlti] nqrépti elrekeszt KL. 165.
[nari] narrí jiw ladik-toló fa 416. nárémti eltol 24. nyújt
153. narili benyomul 224.
narili meredezik 223. 225. naritayti id. 237.
nartpén: tarütiy nartpén pdtsém nehéz ágyba [betegségbe]
jutottam KL. 116.
[ndti] néti úszik K. 399. netyeli id. K. 375.
natémta^ti eltolja magát KL. 108.
naupenti mozdul KL. 160.
nautap kaparóvas 419.
nauti lekapar 419.
[nawet] nqwléy khürpd soq,u [saitél] a hasított zelniczeszállal [varrtj szélű sok nyírhéjdobozzal. KL. 299.
[nawli] naulyati nyargal 52.
náira erős KL. 90. (vö. ndiris).
[najar] ndjárlékén fejedelemséged T. 348.
nak: kepéi-khal ndkéy él khun kwoaltémi ruhaalja ízeit
közével valahogyan elvitte őket KL. 104. ndkéy ízeit KL. 88.
nak: úüsém-ndkém nászrokonom 52.
[nantsáti] nántsati rénünő 168.
narili előtűnik 13.
narpiy q,ulép jamiéwananél festett homlokbojtú gyeplőszá
ráról 13.
narti megtisztít 421. lefarag 167.
ndsm: popi-ndsm istenke ábrázat KL. 406.
né'ili megmenekül 334. lilim né'xltdüén megmentetted
életemet 333.
[neili] néili érkezik KL. 88.
[nelm] nilma nyelvét KL. 98. úelméyláli jártatja a nyel
vét 197.
néltép várakozó P. 105. khwasé nelteim habár előtűnósét
várom P. 105.
néne miért K. 108. (vö. nan).
[nepék] nepak-qln papírpénz 64. népákéy papírtapétás 46.
nérjét tay-sei minéy a középső úton haladni T. 352.
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nerpiy lé'ipa festett farkú 239.
[niy veresfenyő] KL. 98.
niltáy meredek sziklahegy 334
nimént-qXqt nemez-ágy T. 403.
nissá vékony 96. 262.
niur-naur dünnyögés-vinnyogás KL. 300.
niw-dmp nőstény eb T. 351.
noymiti kaczag 259.
noys nyuszt KL. 127. nokos id. T. 369. no/s 27.
[nqjér] fejedelem, najér K. 371. 372. najér KL. 103.
[nol] nal orr KL. 158. awi-nol ajtófélfa 149.
úqlé: khgl kwlr-japtél d nqlus: a halat nem tisztították
•vaskéssel T. 408. (vö. nalépi: levág).
[nqli] nőli kígyó K. 291. nöli K. 375. 376.
nolyati vedlik 170.
[nqmt] namt gondolat 26. KL. 92. 100. nami gondol. KL.
103. nqmtiy eszes P. 106. dl namsén ne bánkódjál T. 366.
namsalen gondolkozol T. 366.
[non] non K. 371. nqn T. 404. női szemérem | weibliches
geschleohtsglied
nönté pihen T. 355. 361.
nqpi sülyed 321. (vö. napi) nqpémtayti függ 154. KL. 167.
nöplup : niwu nöpluy vatetil nőül akarja szerezni (nászolni)
T. 348.
noplün: yürém úoplünél varém jdnk poryát három nyári
rénborjú bőréből készült hófehér sapkás bunda 170.
•0
[údr] noq,r nedves KL. 137.
[nor] nar gerenda, KL. 132. T. 403. nqr KL. 98. T. 355.
? úör: pal'én-ke sujjam nör fülednek érzékeny hallású
(porczogójával) 186.
norémti előragad, elővesz K. 377.
norép haragvó K. 247. nerin haragos K. 247.
[riöri] neran akarsz K. 372.
[narili] nqrili nyüzsög 224. 225. 226.
nörp jánk sikos jég 119.
norsi qulép jq,més kwolkwé vékonyrudas elejü jó [nyári]
sátracska 12.
[norti] supu khaltérém nqrtim anciu keresztül rajta híd van
vetve (vetve tartatik) T. 352. nartkati terül P. 104.
nqrtpéy : wüt'a poasém nqrtpéy jolné vizétől felszívódott
párnájú ágyas helyre KL. 134.
nqséy ízletes K. 267.
nqtenti hivalkodik 10.
nq,té: dmp khdr-dppü nqts az eb kan ebfit vetett T. 351.
nqtné nyalka 141.
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nqtpiyV támogatóul 168. (vö. nöti)
[nquyati] nou%ati bánt 197. nouyatilali bántogat 196.
noumtáttal ma-lqmt rendületlen földdarab 7.
úqusá ne rontó nő K. 320.
nouti ünő 41.
[nqwét] nqul' hús KL. 87. 103. 134.
[nqw] nqus T. 356. noustél T. 347. kezdette noukhotst kezd
tek T. 346. 347.
[nqwi] nowi mozog 302.
[nulém] nulmél varus megsebesült T. 350.
nünsi nyúlik 418.
[nüp] nup násznép KL. 87. nnop id. KL. 98.
nur: ker-put-nur a vasüst tartóíve 39. 391.
nur-kwali' szíjkötél 244.
nur: tüjii-^ul nur pus jqrén yqnt nurltves mint tavaszi hal
[fűződik] a nyársra, úgy nyársolta szét az egész szamojéd hadat 169.
[nürém] nurma khwqsd rété hosszú KL. 102.
nüri rimánkodik 208. 210.
nürp jaijk sima jégtükör 20.
nusa szegény 338.
nutjd erdei tűz KL. 313.
o, a
o

[ökhésém] ö/ésém imádság T. 403. öyésém öyotUt egy imád
ságot olvasnak T. 403. ökhéutél elolvasta T. 848*
[oyja] qkhsq pénz T. 345. akhsal pénzzel T. 345. qkhcqt
pénze T. 369.
h-/sér] qysér róka 169. 170. rókabőr. 208.
[oywti] éywtém lehántott (fa) K. 396.
[oji] jüw-qjasém hazaszöktem 25. qjné 80. — ojipánái : mot
aulán onpanai" s míg a másik végükig el nem jutottam 63.
ojipi: tatil-ke at ojipi ha ezzel megfizetve nincs 266. ojtén
fizesd meg. 265.
[qjká] qjká 6. qjká 1. öreg.
[öl] lilék-öl felvég K. 108.
[öli van, él, stb.] öli P.
[qlmé%] qlméy bal KL. 161.
ql'mélti: ámulatba hoz 185. al'ém 185. álmélkodó, ql'mém
álmélkodó 191.
[qlti-khivar] qlti-khivqr szárított csibeaprólók KL. 245.
[qlri\ qlén-jdmél ezüstből való szérűágy T. 353. qln K. 372.
[qlp] hős, Cilp 145. KL. 156.
[qíp ] nérpiy qlpél sartém pasánné a színes festékkel mázolt
asztalhoz 282.
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qlpV: akuf qlpC ul voss astén hát ne ia érj rá soha 321.
[ő-ltén] qltén arany T. 354.
[qlti] akwán öltilqytés egybe illeszkedett K. 379.
qmélés találós mese K. 395. omálci omálci mese mese
meskete T. 401. omalié találós mese. T. 401. (vö. amis).
[qmitti] amql't'ql szol 346. 347. 348. amql'tlet felelnek T. 346.
ömis vigasságos 281.
önkh-ptit pqiliy szurokfenék falvi K. 108. (vö. qyy gyanta).
[öykhé] Sykhé hófajd K. 110.
[öni] q,nyd nénje 232. oné-eri ángyiének K. 290. qniris
dimin. 59.
qykwéti pillant K. 376.
qylqtql megszemléli T. 34 i. 348. qntéltén mutasd T. 345.
346. qylqtqytql T. 402. aylqtqytql T. 402. szemlélgeti magát.
[qntes] qntés segítség 342.
[qntésti = segít] antéstálsén 32. qntéstdlsén 32. támogattad
[qytil] qytil borda 118.
oqkél! kegyes KL. 117.
oqréjaus: jodsém lap oaréjaus folyóágamat czégóvel elkerí
tette K. 247.
oqrtaytau: összetalálkozunk K. 247.
oqtkhwés ólom K. 376.
oqttélenti gomolyog KL. 162.
qp-dyi unokatestvér 56.
qpéris : jd'im-qpérisémnél yültem atyámtól-dédapámtól rám
maradt.. . 3 1 8 .
qrasél hasábfa 388.
őrén: sáris-orén naluiv ti patépdst a tenger sima jégtükrére
im lekerültek 308.
qrip fésű 391. (vö. qryi fésül).
qrmeli kipróbál 181.
[örokh] qrqkh pálinka T. 346.
[arsin] qrsén rőf T. 351. qrsén KL. 157.
arcqyiy subás T. 402.
qrtén: uysail qrtén-jqmél rézből való szérüágy T. 353.
ös: ös khotél khotéli minden nap nappalodik K. 267.
ös: nqjér-os'kwdl-kküémé a fejedelem juhaklába K. 372.
(vö. qs).
qs: qs-peyk okos P. 105.
qsa : ti qsa-td most aztán meg 238.
qs-sditi: t'ét'ati qs-saiti il-khulqnt nagybátyjának eláll (elvész)
az esze T. 370.
qsél-yumrés fattyú legényke. 62.
[qsey] qséy kedves KL. 132.
osV: kdé-osyd szeméremkötőjének gyalu forgácsát 415.
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qsyqu: akwán qsyau egybe gereblyélik K. 400.
[qsyés] qskhus kulcs T. 346. qskhust (plur.) T. 346.
qsi: qsi koqsiloqlat alig vegye észre az K. 265.
? ösi: jani nql ösém nagyorrú vagyok K. 267. noumtattal
má-lqmt voipi ne qsém mint rendületlen földdarab, olyan vagyok.
7. plréé qssém fiacskám lett 57.
qsi': ti qsV most aztán 238.
[qsin] asén vastag T. 402.
íasJaÚ ayéy-pal aj Vasékém Bekecses (félsubás) kis (?)
Vaszilkám 74.
[qsmá] párna: juil süsém nilá Iqmtpci qsém-i'arV hazulról
hozománykép hozott négy darabból [varrott] vánkoshoz hasonló
68. qsém ágypárna K. 398 qsmén KL. 134.
[qsmar] osmar tréfa 185. furfang 414.
qsn-ut viselni való [ruha] 18.
[qstal] : et qstal patén éjjel ne legyen nyugalmad 321.
osulaivés (pass.) ott hagyott 328.
qswasém: toytilénái at akvasém nem tartott el egész fölserdültömig 71.
[qsti] östés megharagudott K. 253.
[átér] ötér fejedelem E, 110.
[qul] aulán végébe KL. 89.
qumin duzzadó 256.
aut maláta D. 420.
qwéy omló K. 320. (vö. qwi folyik) •
owri: saor owri a tehén tőgye T. 40 4-.
P
paym: Paym-tit pault «Széles-folyó-torkolati» faluban 21.
[paywti] tar-paytélém keresztül lövöm T. 346. ju-pq^téstil
bevetette (dobta) T. 355. péywtlenü pattan KL. 92.
[páVI paja lülit hüvelyk magassági; 389. poajd id.
KL. 188.
[pajti] pqjti főz KL. 312. poaji fő K. 395. sart pitin csukát
főzni T. 351.
[pakw] pakw fenyőtoboz 66. poakwén khürép tobozalakú
K. 264.
[pal] sampéltal félszemű 70.
? pal: sis-pal qlné örök időkre 24. pál-yqtél az a nap 36.
pal: tan kwoss tarig jiw pal al manite'it ők habár olyanok,
hogy gyökeres fát majdnem fölszakítanak 59.
pala tele 242.
paXémti följelent (fülébe súg) 75.
palkhus csizma T. 355. pqlyés id. K. 395.
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[pálti] palti tüzet rak K. 399. táilin lumné ta paltilém
teljességben izzó zsarátnokba vetem be 66.
[pán%wit] pepkhiüén sámpá széles szemű KL. 103.
[pánk] poayk szemét KL. 159. mist.
pannél sovány KL. 138.
paris : nan ési-pans totwrjkwé tanfijin? ti dicsekedni (dicsek
vés nyilát hordani) akartok? 181.
páreUép: ulá-alés páréttép a rénfogó kerítés csapdájának
ugrófácskája [melynek egyik hegye lefelé, a másik fölfelé néz] 389.
[párén-] pérén-pü táltos csikó KL. 158.
parkan rusip jamés punk-tq,r jorné hárász rojtos szép fej
kendő gyanánt 120.
[pars] parsat teherhajót 385.
[part] part gerenda T. 367.
[pas] p$s idő T. 354. 356.
pas: kat-pas könyök 235. pásén könyököd 262.
[pas] pq,s-pont pitvaron T. 367.
[paéálayti] paselapsét üdvözölték egymást K. 377.
[pásén] pásén liszt D.
[pásV] pasV borjú 6.
[passa] pássá kesztyű 256. 392.
passi: kharkhei-passi ríolt jiiv a harkálytól vájt kispartű
fát KL. 90.
[pqstir)] ám váitá il'émpá pastéy koatél én vékonyélű (fejszét
tartó) jegyző kézzel KL. 133. 135.
[páti] pátemli esik (fallen) 176. pátétstil lőtte T. 346.
koaléyés kwás páttilém a mint kellően figyelembe vettem KL.
88. — tárá-patém sánsén saka patém átrongyoUott (kikopott,
keresztül jutott) térded nagyon átrongyoUott 262. patém lunt
tollaskodó lúd 48.
pattá-: sun kit pattáyá a szán két talpa 391. kerin pattáp
vasas sarkú (patkós) 257. 285.
pattijV : pőlém vort-taw pattijV megfagyott kemény fajú ág
gyanánt 259.
[paul] poél KL. falu, pailéy KL. 107. pailém KL. 127. pagl
T. 355. poél pailejém falut alapítok KL. 138.
páyéroqli hengergőzik K. 376.
pa'iri gurul K. 380. (vö. pari).
pákénké lo tarka ló K. 397.
pál-: tuwin minántem paliu hozzá megyek szolgának T.
363. 364.
pán fekete T. 352. 404.
páná fürdőkamra T. 404. (vö. pánü).
pánüpáli röhög 149.
parés jégtörő vas K. 395. 400.
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[pasi] pasi bűzlik K. 268.
pktt fejsze T. 358. 359.
pdí: önkh-pát' yaiUy szurokfenékfalvi K. 108.
pat'ém: jümén pertém kitém pü pdt'ém non q,sén az atyánk
nak eladott száműzöttfi nyilván te vagy T. 364.
[pélamli] pelejis meggyúladt KL. 313.
[pér] peri görbe 217.
[per] pérd-ke losit tágas [közüj keresztgerendás 276. perép
périy 272.
peremen: éti ünluykwé karapli ürné-ma'és peremen taiván
patés a hajó őrzése czéljából való éjjeli virasztásban az őrváltás
sora reá esett 334.
perina vánkosalj 11. 65.
[pérji] périji kiválaszt 212. 214.
pérkatti: sdirép pérkattawé a fejszét küszörülve forgatják 388.
per mii göngyöleg 250. (vö. peri).
[pérná] pérna keresztség 122. pérnáy 62. pérnéij K. 109.
keresztes.
[pBrti] il-pertaslém eladtam KL. 245.
[pes] régi, pld T. 357. pis T. 357. pés. KL. 136.
pésatii) pecsétes 255.
pésy-: vgnkhwé as pésyémau de ha fújják, fölfelé K. 399.
[pétér] veder K. 397.
[péH] péti bele vet, bele rak KL. 107.
[pV] pü, pü KL. 88. fiú KL. 100. jáim-pü bátyám KL. 98.
\nlé%ti nyivákol 391.
pili: sitá-pili czérnagombolyag. T. 363.
[pini] : pun kém pine'im fejemet fedem 9.
pincdüé-: pincáttéíéyst megesküdtek T. 370.
pintélti-: námél pintéltéytiu cseréljünk nevet T. 347.
<,
pirak pástétom 78.
pitayti fészket rak 211. (vö. piti).
[piti] pii fenék T. 401.
piikd- •' jósa, pitkara a hótalpak orrai 387.
poduska párna 11.
\pö%] poqkh-lusm oldalcsont KL. 98.
poysiy nyüves 185. 392.
poyti: poytén veszteg maradsz (szarsz) 326. tou poytém
u/saZ-mgyol vajantet az ő odacsúnyított rezrakását látják T. 346.
pqyté: sayqnd kun-pqytust beleit kivették T. 356.
[poj] pqj gazdag T. 369.
pöjér bojár 280. P. 105. pqjér gazdag ember, bojár 79. 327.
pojit: khőrém ju-pünsit pojit a három testvér mögött (nyo
mában) T. 355.
pojtéy néy-oq rimaasszony K. 290.
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[pojti] téykwé kiuoss pojtéltawém bár evésre unszolnak 5.
pokapi: tqrém vöti' ti pokaps az időjárás (ég) im hirtelen
szelessé változott (szél gyanánt tört elő) 305. pokmati fölpukkad
421. pisél pokmati a puska elsül 393. poktlitá kopogtatja 121.
[pöli] pöl'ém sü-khürat a befagyott legelő szélén KL. 314.
polém ker a lehűlt vas 392. polém voj fagyott zsír 130. polét-ker
aczélvas K. 397. voikén pöl fehér fagyott hóréteg 69.
pol: n% polt egy falatkép T. 352.
politika- : khürém poluskát három poluskáért KL. 245.
pqy fark T. 401. 402.
[ponál] pqnlé vöykhéné kit rnci'ir kenderverő két sulyokja.
K. 291. polna kendert T. 402.
pqnél: sal't-pqnel úá'r sal't khuréu a hársfáról a kérget (nyers
háncsot) lehántjuk T. 347.
pqnémari kántor 69.
pönép: kisénás-pbnép ablakráma K. 399.
[poyghwél] pöyyél lapoczka 256. pqykhwél KL. 103.
pgykhuy fingani T. 404.
[pqríiti] ponimti lenyom 184.
penne- : tarém-ponnel az égboltról T. 345.
[pqns] poqús nyílvas KL. 314. 315.
pqnsi: put poqji, tajél jql-pqnsaii, az üst [zúgva] fö, faka
nállal [keverve] forrásával alábbhagy K. 395.
pqnsi: pqnsita farkát 119. pqnsitá fara 119. 125 pqn&ip
farkú 119. (vö. pqy).
ponsi: ponsém sosi érett ribiszke 11. 129.
pöns*ti kinyit T. 346.
ponté: át ponté tampéy öt font burnót K. 291.
poq%i: pal-poqyqu szétgyúrják D. 420.
poqrti párol J). 420.
poasi: wüta poasém qsméy jolné vizétől felszívódott párnájú
helyre KL. 134.
popi istenke KL. 406.
pör: pör-sán tüiilép az ikrás nyírhéj-tál színjátéka 246.
pörana ikráját 246.
poré megfojt T. 357.
[poré'/] lürém noplünél varém jayk poryát %ot-nolyatém három
nyári rénborjú bőréből készült hófehér sapkás bundájának szőre
levedlett 170. poré% guba 70. poryay 70.
pqréy sa'íti réntörzsököt tördel 235.
perén-pü táltos csikó KL. 159.
pöréntult forgácsok 389.
poryiy : mis poryiy sujü tehén bőgésének hangjával 21.
[pori'] koat-pqri KL. 134. koat-pori KL. 103. kézszár poro
fűszár T. 401. °
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poripaná: poripanákwét voye'it békák kurutyolnak 35.
porkwé: vaps-porkwé vöcske 180. (vdps vő).
pqrqpqnél dobbal T. 349.
poré disznó 387.
pq,rs: peréét teherhajók K. 397.
[pös] pqsél ünttipilém-sér hadd állítok csak kúpvarsát 238.
[pos] tqrém-pqs saw kinika a világ (égi fény) sok könyvét
•69. pos fény T. 345. posoy T. 354. paspa 86. — söt pospá posép
jiw száz jegyű jegyes fa KL. 99. /qn-posin ta'ila fejedelmi
érdemrendes ruháját 339. samáya posűlésV szemei megvilágo
sodtak 328.
[posal] poslay ne patakvidéki nő 57. pqsél patak K. 320.
pqsár bazár 260.
pq$ér arkeri kurafi püspök 125.
pqéfér rozomák K. 373.
poéyi tapaszt 389.
pq,si présel 220.
posi: poéné amés a fosásról való találós mese 387.
[posi] pösi elhajt 169. 294. posi id. 294.
pqsilap árr K. 397.
posité: il-positus összenyomódik T. 404.
neu-péltént...
iémér positus n á l a d . . . rányomkodtak T. 404.
pqsm: pqnkhwél-pasm váll-lapoczkám KL. 103.
[pq,smák] pqsmé% 80. pqsmé/ KL. 161. czipő.
posqnté fej T. 402. posawét feJetnek 391.
pqépon pitvar T. 367.
pqsti rá-ró 86.
postili: Numi-Tq/rém já'ikém postilema Fönséges-Ég atyácskámnak viradását 4.
poéuli: mölal nanki pusén posuláslén azt a minap magad
mind megetted (kifostad 296.) tqrém akim-aéén jüw-poéulawásém
istenke-bácsikám bekapott (lenyelt) engem 318. [vö. posi].
pot adó 76.
pgt récze T. 359. kacsa T. 366.
potar orrhegy K. 319.
[pqtélqk] pqtqlq/ tető T. 367. pqtqléx T. 403.
potpolan: potpol'nán pinczébe 342.
potpuruk hasaló szíj KL. 161.
poulálé fürödni T. 363.
pouré: pourméts gördülni kezdett T. 363.
[powari] puwáré gurul T. 363.
pöytité: oqném at pgytitén engem nem basznak KL. 268.
törém mamaV
pöytiné az eget szorítjátok [úgy] basztok
K. 267.
prost'i bocsáss meg 26.
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[pufiéá] puknit jáktém köldöke vágott 188. pufiiíi köldök
T. 357.
[pufii] ti jaikém püj-iltdlém maté ezen atyácskámtól részemre
rendelt földön 7. pükhatoy összefogózkodni T. 352. puyláté bekap
csol T. 355.
[püyan] pugha bika T. 401.
pujou kholné kit koqkép festőfű ásó két kapája K. 291.
[pül] pul bogyó KL. 299.
[fiül] pöl forgács 120. 153. pol! id. KL. 166.
[pulát] pulét-sirei aczélkard 258. pulát id. KL. 157.
[pulép] sőrém moqntélné náléy pülép háztető nyílását betömő
nyeles tömlője K. 291.
pulka czipó 343.
[puni] pom fű KL. 101.
[pümas] mana pümés minő érdekes 10.
pun: voérém punpa vörösbarna színű 6. vas-pun vadréczetoll 11. éol-pun szőrszálka KL. 157. réské-pun rókaszőrű P. 105.
ponoy szőrös T. 357.
[puné] ponst fontak T. 358. ponén fonjatok T. 358. kalu
$>gnsas puném a kötél befejeződött fonván (meg van fonva) T. 347.
[puni] nay yotal punyatsén hova vetődtél te 150. jayém
ponfétalém melyet atyám tömködött meg 126. yot pundin félre
tedd 26. payk pgnés fejet hajtott K. 372.
[pünsi] ponstil fölnyitja T. 361. pönsén nyisd ki T. 346.
jponsoy (inf.) T. 355. püsnülén nyitnád ki 28.
puolti kézhez ad KL. 99.
pup pap T. 403. püp id. 69. 77. pop id. T. 366.
purka rókaszőrű 269.
púmé: ti sáli purné fiúm kapajné ezen farkashoz hasonló
otromba férfihez 44.
pursékéy soát kan borsótermő hét mező K. 396.
pus: tűjé-yul nur pus jq,rén fi^nt nurtwés mint tavaszi hal
[fűződik] a nyársra, úgy nyársolta föl az egész szamojéd hadat 169.
piisás kerítés 17. 387. rénkert 44.
puska ágyú 124. 125.
pusn mind KL. 135. (púién)
put: yürém put tárwitém három púdnyi terhemet 6.
[put] pot üst T. 351. poat tál K. 376.
[püii] püti kebel 330. pütémne kebelembe K. 109.
;
puultáli kelengyével felszerel 273.
[puwé] püstél megfogta T. 345.
[püwi] püwilimé meg van bűvölve 248. püwilalimé id.
248. 249.
püwluw: sat pmvluw hét jávortulok 306. püwlüm jávortul&om 305. püwluw id. 307.
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raji rezeg 69.
rayiy : lü rayiy sujil ló nyerítésének hangjával 21.
rayuli nyerít 153.
rdmpi: tqul rampiyél szárnylebegéssel 282. rámpiyakwél
286. rampiyakwél 289. id. (vö. rapi).
rapi: raplayts röpült 223. 225. tuja vas rapiyél tavaszirécze
vizi röpte módjára 223. 225.
[rasi] rasti bevet, bedob T. 362. 369.
[tvl-] raw felhődarab 123.
rawli: lü puyká nqyy rawlita a ló a fejét fölcsapja 154.
[rári] ráyiv eső KL. 87.
rákasi-sau gyékény-darab 335. 336.
ras: ras rasiy-ke tara voss ráskéltanülém rágva rágva hadd
rágcsálom keresztül 319.
[ráééy] rásé-y rozs D. 420.
[rasi] vasi mente P. 104.
rauti: kavar K. 108. 398. (vö. rauti kever).
ré't: pupV-r'é iné-ke joytawé Ha az istenke réülete meg
szállja 411.
[réyti] kiráz KL. 103.
[reské sárga] réské-pun rókaszőrű P. 105. riskat' lawilém
«vörös ló»-nak nevezem 269.
rétéi: taic la'ilán vaykélmatné rétéi mintha az ő lábába
botoltál volna meg 327.
röyuli nyerít KL. 166. (vö. royyi röhög)
rami duzzadó KL. 87. 103. ramiy id. KL. 134.
[rqmmi] rqmati rezdül 387.
[rqnta] rqntá csolnak KL. 299.
roqt-khul'ém kiwért tűzhely-hamuban K. 108.
rapi: tüjá-sanki ropil roplayti tavaszi feketerécze vizi röp
tével röpül oda 211. 215. rapitawé röpitödik 48. raptélti röppen
218. 219. [vö. rapi].
[röpot] rüpet-yum dolgos ember 336. rüpiti dolgozik 9.
[ras] ros K L / 2 9 9 . P. 298. ras 309. fövénypart 309.
rösi: jiw-towét 7'öéitanát somlés ágropogás zaja keletkezett
K. 412.
röti: pakénké lg öy réti tarka ló hegyet hengerít K. 397.
rausi: tuojá-sqrt rausoali jarné tavaszi csuka bukdácsolása
módjára KL. 91.
raw: jerpa sortá kit rqwá kedves lábszára két csuklójára (?)
KL. 107.
rqw[i']: tüjt-rqwV qnsilém hómorzsának tartom 202.
1. [rqwi] rawe'it összeilleszkednek 387. nay váta-%um yq>nné
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rqwe'in te mint kereskedőember illesz a fejedelemhez 337.
raulawét együvé illesztgetik 387. rqun-ut rokon 221.
2. [rqwi] rqutsiáfém forgatom 129. il-rqunát ráveti (?) KL.
108. lété rqwélénést midőn farkát mozgatja K. 400.
ruyté : ruytqs megijedt T. 367. (vö. royti).
[ruma- bárót] ruma kedves (geliebte) 64.
[rué] ?'os orosz KL. 109.
rüta-vosá rokonsága-ivadéka 144.
[rütilái] rütáli bánatossá 339.
8

sárin horgas 305.
sa'i napsugár. 39. 40.
[sa'f] saipa sa'iy yál bimbójú bimbós nyírfa 94. sa'ikwé
bimbócskát 94.
sa'ilá-jhv léczfa 93. (vö. saili)
[sa'iri] sa'irépala ácsol 46. 78. kai no/s sairil nőj a nős
tény nyuszt nyoma jegyes istenkeasszony 51.
[sa%] sq%qná beleit T. 356. sakh bél KL. 108.
[sayrém] pol'ém vöj sa/rém atén püt-sis palitné a fagyott
zsír [olvasztásakor] az odaégett [zsírj szaga oly távolságra,
[mennyit] egy ebéd (üst) elkészülte alatt [utazni lehet] 130.
sayr[idja] két hasbőr rész 418.
saywi: awi saywásaicé az ajtót bevágják 232.
[sai] seis elrothadt 410.
sailá karó KL. 299. (vö. sa'ilá). saüáy 266.
[saili] sailawé dörgöltetik 419.
saililali : kíván 205.
saimém ékwa bolond asszony 174.
sait rubel 331. 332. sajt 77.
[saiti] karr sa'itékli a rigó fütyül (örvendez) 414). éa'itém
kátéi örvendő kézzel 293. 294.
[saj] saj máné védett helyre 333.
saj csaj 64. saj 46. (vö. saj).
[sajkéli] saik'íli felébred KL. 165.
sajtan sátán 204.
[sak] sakw rongy KL. 136.
[saka] saka mind KL. 157.
sakajik fecske 320.
sakér czukor 74. sakarél czukorral 284. 285. 288.
[sakérali] ul áwi-suntét sakértanuw az ajtó nyílás táján vájjon
nem fog-e [ott] gubaszkodni 46.
saki: térí-ut at saki az étel nem romlik 342.
sakmét sakktábla 388.
Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX.
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[éakéráli] akwán sakrati összezsugorodik 421.
sákw komoly 320.
[sakwal'ik] sakwal'é/ 218. 219. sakwálek szarka 129.
sakwérkém dombocskám 8.
sal': tuja sal' volépné jqut at taráti a tavaszi csörgöréczéhez
való csontnyílnak az íjj nem enged 2 3 0 . . . sal 230.
sal' sálkendő 70.
saléyjé kovácsol T. 355.
salyd: kélp-qsné yuliléné sályá a vér felszínére emelkedő
híg levet 421.
sati'voli csillogó-villogó 388.
[salik] uj l'üU Vakw jiiupá saw salki páyné a jávor álló sűrű
lúczfenyves oldalába 129.
[sáli] sáli qln tiszta ezüst 318. sáli qln 64.
[sáli-vj] sali-uj farkas 130. | wolf.
[sáliy] soqXiy híg étel KL. 158.
salká: salkáV láivilém darúszőrünek nevezem 269.
[sál't] söl't faháncs P. 105. satt-kalu háncs-kötél T. 347.
[sam] sémétán szemének K. 377.
sám 8oam szöglet KL. 99. soámi (dual.) K. 291.
[sam] sam-rátitá agyonüt 82.
samavar, 278. samovar szamovár 45. 277.
sami: samém puykép nyírott fejű 76. 77.
[sári] sári csésze T. 401.
cay harang T. 349. 403.
[sáy/wi] sápkwimé (part.) rúg 328. söyywi K. 268. sánghásiu
rúgják T. 368. soyghqs ugrott T. 323. il-sayghas elvágtatott T.
349. saykhi rág KL. 100.
sániy pV nyírhéjdoboz bölcsőben fekvő fia 50.
[sánk árnyék] KL. 313.
sanká sanygi-béles 80.
sayká: kér nelmpá saw saykán vasnyelvű sok harangot 69.
sáykási: sáykásitá bedöfi 177. sánkásilém bedöfóm 178.
(vö. sáy/wi). sáyklit bökdösi KL. 316.
saykw: tqrém-saykw mennykő 389.
[sáykw] éaykwá testrésze 329.
ísáykwélti] hárfázik 389. sáygwáltén pengesd a hár
fát 262.
sáyli: sáyláts megcsendül 180. egyet csendült 39.
[sáns] sans térd KL. 102.
[iol]-saptawé eltemetik 156.
[sárák rénszarvas csorda] sáli sarak kwoni-pált a rénlegelön
kívül 171.
sarátáli érint 142.
saréy süntéy gyűjtő szekrény 84f
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sarékpénti: an ie jerrém sarékpentau zengik ezt az énekem
KL. 116.
sarém avas KL. 132.
[sdryi] sdrrenti reng 124.
éarri: éakajik toy ti éarri a fecske így föcsög 320.
saryelti gyarapít K. 108.
[sárin] sárén taul' vojil voq,rq,a daróczból varrnak neki kap
uzat KL. 157.
éarin ánkwél üszkös oszlop 22.
[sárié] tenger édrééné 149. saraséi (?) 150. söréé K. 380.
[sarka] édrkam csészikém 31.
sdrképarét rebesgetik 85.
sarképdnti zeng-bong 119.
édrkéé: cLlti sakwatéy (édrkéé) nqsén tdltné szarkafióknak
kedves [falatú] kikötőjéhez 93.
sarkin: takkát sarkin vánkdti dli egy magában legelésző
ester réntehén van 142.
[sart] sart előre 307.
[sarti] sdrtawé megkenetik 418.
[sás] sods nyírhéj K. 396.
sasV nagybátyja 7.
sasyi: tara sasydslém keresztül rágtam 319.
[sasti] sdstli 256. sdstli KL. 134. sdsti KL. 134. növeszt, nevel
sata 1. khamél.
saital esztelenül P. 298.
saukdném: eri-saukaném, mojt-saukdném kis énekecskéimet,
kis regécskéimet 27.
saun zajgó K. 265.
[sawéli] sawálép 57. 58. 70. sdwélép 256. árva sawélapi
árvául 57. 58.
sawtuldn hántásaitokat 120.
éardt: élnuw patém sarat midőn kissé távolabbra jutott 149.
éair-md taposott föld 171.
sd%w domb KL. 160. (vö. édkw és sdnkw).
sdkhw khom nyalka ember K. 251.
sakhasgn : ámanmi sakhq,sgq, tártén engedj egyszer kipiheg
nem magamat T. 354.
sdyti sóz D. 420.
sáiká veder T. 401.
[sdir tehén] sdir KL. 127.
[édkw] éakw-tépén yülwdsém maradtam hátra csecsemő ko
romban (csecstáplálékra) 24. édkw K. 291. sdyw KL. 159. domb.
%q,rp-édkward nyíressel borított hegyorma 148. Ané-tit-édkwér az
« Öregember-folyó»-torkolati orom 84. (vö. sdnkív).
sdlkmdti megráz KL. 159. 160.
31*
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[sáUi] l'áp-saU'émti keresztül szúr KL. 163.
sámérti megdagaszt D. 420.
sdmlé/ti észrevesz KL. 111.
sapkán nagyannyjuk KL. 313. (vö. sári).
[sánsi] cánci veréb T. 322. sápié madárka K. 397. vuorsenást erdei madárkákat KL. 164.
sápéi': u% khum-pelt sumanét sdpél khanantal egy embernek
zacskója és késhüvelye csüng T. 403.
[sáptél] sáptál számtalan T. 361.
sári: sqrt sári sári csuka ikrázik, ikrázik K. 400.
[sár] sári perzsel KL. 411. mansi né lalwál sáritayti a vogul
nő hódpézsmával füstöli magát 415.
sár kés sas T. 361.
sdrkiti fecseg KL. 117.
carmétáli unatkozik T. 365.
[sasi'] : sássá-poqlné anyai nagybátyjához KL. 159.
[sdwés] sdwés hüvelyk 23.
[iám] jáit sáwtulán nal pqjtián az íjj [lekapart] aludt vérét
megfőzik KL. 312.
séima kötél 142.
cékérén : pap cékéréy khum fekete fürtös ember T. 346. 348.
[selkoril selkovi rubel 45. 47.
[sernél] sernél K. 109. sernél KL. 98. 99. simel T. 322. simél
T. 401. semel 42. fekete.
[s'ép] sép zseb KL. 163.
sépanél ajtwnkwé varázsitallal megitatni 343.
[ser] seri-móri sámt rengeteg-zordon vidéken 386.
ser húr 153.
ser: pqsél ünttipilém-sér hadd állítok csak kúpvarsát 238.
serkés sas T. 359.
[sermát] sérmatin zablás Szv. 394.
sértésli szétpattog 179.
sértéláli: üpén-int sertéláli nénéd orsója a midőn per
dül 263.
[séé] seé ifjú KL. 100.
séd voyi tiszta ezüst 205.
séskán: kélp seskán-suprisá vörös vászon ingecskéjét 289.
éeskén zsebkendőt 268.
[séten] sét-sopél sövénykaró K. 398.
seti: aném tüjtél al setitá majdnem hogy megfullaszt
hóval 15.
sVir: sát váta-^um sVirtane éiir mintha hét kereskedő
taposta volna simára, oly sima teret taposva 19.
sikwará: jotélténátá jui-pált sqw-sikwará miután [puhára]
nyomkodták irháját 419.
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sikwél: am akwi sikwél ii tqwéslasém én lassan feléje
evezek 241.
cilak veder T. 359.
silanté: ut nuy-pattan ci silántét vizet felhozni [fejuttatni]
nem tudnak T. 347.
siléyti nyikorog 391.
siti: siU-lüri csengős csörgős 223.
silis póling-madár (tringa squatarola) K. 320.
süli földagad 297.
[sim] simiy dühös 173.
ciy ; in-ciy most T. 358.
[sinéli} sinémtáslém nyakába borultam 73. sinémtéstá átka
rolta 143.
siyés : najiy siyés joli yürné a tűzhely előtti tüzes tönkő
alsó szólére 37. siysiy küszöbös 184. (vö. siys = sáncz)
siíisér fehér buvárkacsa 217. KL. 114. simsér id. 80.
[sip nyak] sipiy P. 105.
sirám : nan-éirám yqjtél kenyérszelet módjára 54.
[sirej] sirei KL. 157. sirei 171. kard.
siryenti: int siryenti zúg az orsó 263. siryén recsegő KL.
113. sirkéy csörgő KL. 128.
[sis] cis kedveske T. 357. sis kisded KL. 107.
siser siser-madár 23.
sisséli: hwan-sissélau leszűrik D. 420.
sistém ma'és tisztaság czéljából 415.
sistémtayj.i tisztálkodik 416.
sityéli futkos 386.
siwfi: vöt siwfi a szél sivít K. 400. int siwjrenti süvöltöz
az orsó 263. siwwéloqlát süvöltöznek KL. 316. siiviviy 263.
sqy egészen T. 345. sqyá mind 50. sqkh K. 376.
cq%él: tqréy-pü serkés tösén nouH-cqyél meus a medvefiú
a sas szájába egy darab húst dugott T. 360.
sqkhérém ötén perzselésszagod KL. 132.
cqyl viharfelhő T. 404. (vö. éa^l).
sqyrép pitvar K. 399. soyrép 377. 396. 399.
sqyrimé kwon poryédlémti hadonázva ugrik ki 149. (vö. s ^ rati fölugrik).
sqysei : khicqté sqyseV elméjében megzavarodott K. 253.
seywi: ju-se%wsán berúgta KL. 161. (vö. sayywi rúg).
sokhwérli kaparász KL. 412.
sqit nyírhéjdoboz KL. 299. 300.
sqirqy fehér T. 402. (vö. sairiy)
sojnq erdőbe T. 360.
éqjön csuka 239.
[sqjim] söjim mocsaras bozót KL. 245.
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[sót] söl igazság 197.
[sol] sol'-pun szőrszálka KL. 157.
sol föld T. 347.
sol'émti leszúr 151.
[éqlkhqn] sq,lkhq,n répa T. 356.
sqlém szalma KL. 100.
coléi) ősz T. 404.
[sqlét] salat arany 126.
[söl'is] sölié K. 396. sals T. 401. hölgymenyét
[éöla] cola rövid ideig T. 352.
saltat katona sqltdtá katonája 277. saltétánmé K. 379..
saltattén a katonáknak T. 345.
sölti: elül ta söltaslém tovább tűztem (folytattam) erre 23.
salwé-ker kaszavas 419.
söma: söma-paulin áyi a «Sapka-falvi» leány 64.
sqmarin süntép voikén jupkal mastimé ránczos torkú ingváll
van reá öltöztetve 80.
sgmér sügérhal K. 398.
samré/ gyermekszopó szárú (czuczli) K. 397.
sön csésze K. 251. (vö. sári)
sönáti dicsőít KL. 157.
[sqn] sönén né lelkes nő KL. 89.
sqnyi sétál K. 251.
sénkhi: khaná sönkhém hátrafeszült KL. 312.
soni gyönge K. 109.
sanqtqyté megpróbál T. 353.
sqor tehén T. 404.
saori: supi saorsün keresztül harapta K. 374.
éoari: sémé éoaro% pömtés hozzáfogott, hogy agyonüsse
K. 321.
sgp: pil-sgp fületlen T. 358. nal-sgp orratlan T. 357.
sqpa: ta pqpasa jot vömé mini ezen úti készletével az
erdőbe megy 80.
[sqpam] sqpámél sírkerítéssel KL. 135.
sqpaslé: sápáslém unis-lömt készlet kép eltett tompora
darab KL. 313.
[éqpél] set-sopél sövénykaró K. 398. ou-söpél ajtó-félfa K. 400.
söpél: dm reytem nal-tqul kit söpél a tőlem kirázott nyiltoll
[gyorsaságú] két csikó KL. 103.
sqpér: sodt soulép sqper kkasép jüntés hét gyolcscsíkbói
rengeteg nagy hálókárpitot varrt K. 291.
sápér orosz T. 407. sqpru oroszszá T. 408.
sopér üstök KL.- 166.
sqpkhé: ju-sq,pkhqsus fellötyföltetett T. 323.
sqpkés csapda 294.
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soplayti nyájaskodik K. 377.
sar szár kat sar kéz-szár 94. sar-uilép Lábaszára ereszkedő
KL. 244.
[soram keserű] avas 130.
[sqré%] sqré^-^ul csabakbal 49.
? éqrémlaytné szurtos K. 319.
[sori] sqrya hasát 74.
sor fi: lomtél sor fi szikrát-szór K. 373.
sorydliy rovátkos 418.
íerkhél-jiw rovásfa D. 422.
éerkhélti ródal D. 422.
sori: jun qéné sori otthon tartott holmi 416.
sori: türiy sorit a tavak közföldein 43.
sqrkés szarka 218. 219. (vö. sarkés)
sqrqy festett T. 401.
[sqrp] squrép jávor KL. 245.
sqrpd: at sqrpá sqriy nüp öt rovásfajú rovásfás násznép 235.
sqrpa KL. 87.
[sqrt] sort csuka 242.
sort : jerpd sorta kit rawd kedves lábszára két csuklójára
KL. 107.
sbrvit-sáyiy né [evet] hasbőr subás nö 391. (vö. sorV).
1. [sös] sqs patak 11. 170.
2. [sös] sas nyirhéj 51. sös nyirhéjdudorodvány K. 291.
3. sos jávor T. 359. 369.
4. sös kácsér P. 105.
[s^si] iímúí-twr éösuyw halotti tort tartani KL. 117. sasén
borítsd (öntsd) el T. 345."
[SOSÍ'J sasi' ribiszke 50.
sossd-jipi' «Törzsöktelepes-bagoly» 207. 208. (vö. sossdmti)
sqssd törzsöktelepes 83.
söstq: janukiu söstq nagyokká lettek T. 351.
[sqt] sqt szerencse T. 369.
sotér terebélyes KL. 128.
souyi faldos K. 400.
soulép : soat soulép sapér khqsép jíintés hét gyolcscsíkból
rengeteg nagy hálókárpitot varrt K. 291.
[sq-ur] saur nyúl 390.
squrém átél pasi utálatos kutyabűzzel bűzlik K. 268.
squrép béka squrpné KL. 133.
centim örvendezve T. 349.
sqwajitd féltékenykedik 15. sawajitd gyanúsít 15.
sawélmati: punkiy qntpém putsqivélmats fejembeli agyvelőm
megzavarodott (megsavanyodott) 229.
[éqwél] squl KL. 89. K.399. sowél Szv. 394. tűzhely.

'
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söpékét: lo-tqykh-pát-sgpékét Lópata-patkók K. 399.
sörém-nql egérfi orrú K. 397.
starsina sztarsina T. 403.
sü legelő KL 313. 315. (vö. smv)
suymétlé: il-suymétlém megfulladok T. 347.
\suj] suj zaj P. 106. sgjti hallik K. 371. sgjtqnt megszólal
T. 354. ceydnt zörög T. 401.
éltkon vasfazék T. 404.
sul zab KL. 97.
pal-sul'áti szétzúz KL. 167.
sülémii: nevelni K. 3i'0.
sutéti: ngykhtvé sul'éti fölugrik K. 371.
sulyati: lakivá sulyati széthull 3S7.
sul'i-pütris öntött vasfazekacska 386.
sulpi kitekint KL. 90.
[sultém] sülteimét szikrák K. 399.
sulti bámészkodik 185. 188. sultépti bámulatba ejt 206.
suméslenti zümmög KL. 114.
[éumij sümi ugrik KL. 159.
[sümjéy] saml'ékh KL. 100. sumlekh KL. 88. pajta, soml'éy
id. K. 253. "
sumli hallatszik P. 106.
suma-: sumqnét sdpél zacskója és [késjhüvelye T. 403.
sump potér zagyva beszéd 174.
[sunsi] sunsi néz P. 104. sgséytam nézem magam K. 267.
susnuwémén (cond.) 11. susné (part. prses.) 407.
[sunsi] susmdmén meggyarapodtál KL. 136.
[sünt] sönt szád, nyílás T. 359.
[mntéy] szekrény 84.
supá: soyri-supa yassémtitd kis metszőkését előrántja 177.
[süpél] sdpél másodfüves KL. 161. süplin fiatal 213.
supiy : mot sáiká supiy sarkal ajtel másfél vedro nagyságú
csészével itat T. 350.
sürém] surmá keménysége 419.
[surém] sőrém tetőnyílás K. 291. 376.
[süréy] száraz étel KL. 158.
éuryi csorog 389. (vö. surri)
surijqni mul'dspin gyűrűdobó játékversenyhez 209.
[surti] surtayti vonszolódik 174.
stirti rénszarvas 12.
surti mintáz 418. surti 418.
cuskhq, disznó T. 404. cuskha T. 403.
sut: sut-palné palémtawasém a bíróságnak följelentettek (a
bíróságnak fülébe súgták) 75.
süw: hajtórúd 20. hóbot 306.
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[suivé] suwé lesz T. 345. métar ancein-khqr söskét ha valami
baj lesz T. 354. khön noun tarkutén süskat ha valamikor neked
nehéz [sorod] lesz T. 34G.
süli-sán szenes csésze T. 401.

[tar api] tarapi akad 6. 7.
[tail] pássa-ta'il egy pár keztyü 268. karén-ta'il egy pár
fülönfüggője 151.
ta'ilitayti gombolkozik 126.
ta'in: tü ta'tném yápémté a mint lélekjelenlétemet elvesz
tettem 125.
tayés szigorú 8.
tayi: nan arrán ul tayérésén, Te túlságosan ugyan ne
hánytorgasd magad 53.
[tayi] jiwné ta/ni-ke ha fát talál K. 413.
taysi csúszkál 391.
tayt búvármadár 21. 22. téyt id KL. 9 1 .
[taytép] tayt éné nalél orsó nyéllel Szv. 394.
[tája] taji-kwarak nyaláb merőkanál Szv. 395.
[takém] tayém tetű 126. takmin tetves 126.
tal: tal-vöj olvadó zsír KL. 92.
[táli] talmatsém felszállottam 24.
[íaííj talt kikötő 25. KL. 97. 102.
[talti] talti olvaszt KL. 103.
tampéy burnót K. 291.
tanmapti rezget 387.
tanrémi: luiua-nawtá tanrémim né csontja, húsa kifejlett (?)
nő 176. 177. 178.
[tanti] tanti menyasszonyi díjat hoz 235.
[tápi] tqpi eltörik 231.
tdpté[-varséy] sárga [czinke] K. 397. tepta id. T. 401.
[tar] ma-tar giliszta (földi gyökér) 392. tq,r gyökér KL. 133.
(pum-)tdrakwei
füszálacskák 390.
tar én-por o angyelika-fü T. 401.
[tarV] tari fenyő 10. 66.
[tariti] tari köt, kötöz 180.
tartélani durrogat 123. 125.
tarwit: tarwitém terhemet 6. tárwitékém terhecskémet 6.
(vö. tarvitén).
tas tar T. 404.
[tás] tas kész 325. tas aln készpénz 331.
[tasti] tastén készíts T. 359. tastilém elkészítek T. 365.
[tatéi] toqtél üres K. 253.
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táti gyakorol KL. 157. 158.
[tatlémti] tatlémti kiürít 126.
tatmiti pillant 148.
taur-: rumkan akws-müsé% tauri voss sakioaWit hadd tör
jenek darabokká pohárkáid 327.
tawenti csendesedik 334. 335.
tdyati: sát qysér-kwarék táydte'it hét rókabőr nyalábot
akaszt föl [versenytétül] 208.
táytépoali átnyújt KL. 166. (vö. takti).
táV': t'é khalt wüt kit talné ezen közepes víz két sodra közé
KL. 90.
tájáti: tu tájatém khcapétté abban a pillanatban, a mint
elalélt KL. 161.
tajéicák káplán T. 366. tájéica/ id. T. 366.
tájéi fakanállal K. 395. (vö. tája).
tájmejé ebédel T. 351. (vö. taj-).
tálé-/:, khunná U-tál'é/ rénszarvas farok vég KL. 245. (vö.
tql'éy).
[tápér] tápkár KL. 133. táykér K. 397. egér.
táykív gyújtó moszat D. 419.
tán kivé-maykwé iczi-piczi K. 399.
[tárkut'ép] khön neun tárkuUn süskát ha valamikor nehéz
[sorodj lesz T. 346.
táut folyó T. 352. 353.
télá: man a jani' teld micsoda nagy gond az 172. nayén
aném miykwé man telén qli hogy te engem odaadj, az hogyan,
volna a te dolgod 32.
[teli] tanánélné at telirié vám'-ut várupkwé nem telik ki
tőlük, hogy valami munkát készítsenek 58.
[terem ütőszerszám] KL. 89. 137.
terén-yul lidércztűz 409.
térfalát: kasm yürpá téri/alát qnse,im sárga szélű «rejtett
kincsem» (holt tetem) van. 266. 267.
térpéyti: mqltqyém ngy-térpéytsil fegyverét fölvonta T. 367.
terpi: majt-térpi májpép 418. 419. kwolás-térpil lisztpép
pel 418.
tét'á nagybátya T. 369. 370.
[tin] tiniy drága 31. tintái olcsó 342. 343.
[tinsáy] tinéáy pányva 169. 392.
tip-: yün tipmén hogyan tévedhettél [úgy] 57. tipné uj-ámp
tévedő állat-eb 58.
tir: Tqrém-tir az áldozattér fája 406. KL. 406. tirip apkwél
áldozati oszlop 237.
tiréélti belocsol 415.
[tisélti] egyenget KL. 135.
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tisséni kiegyenesedik 148. (vö. tiss sik). tisseltayti rendbe
hozza maga KL. 161.
tiskén gyeplő T. 349.
toya-pél mindamellett 30.
toyaliy : nol toyalin jq/sém a mint a folyofokon körül
haladtam 25.
tqya: kériy tqya sütin suj vassal vert lóigának esengetyűszava 85.
takhsi csúszkál K. 397.
[to%t] a hajó keresztfája KL. 91. —• tayyiy patás 205.
toytili fölserdül 64. toytili id. 24.
tgj lakodalom T. 348. 349.
tqléxté tilól T. 402. tatyultap tiló T. 402.
tam nosza T. 359. gyerünk T. 353.
[torait] tömetem 305. tömtem 307. jávorünőm. töml'aná
jávorünői 307.
[tomp] Tqmpüs[ém] Szarvasorrvár.
tomp domb T. 364.
tqmpi: nanrá éayl jorné ness tqmpi erős mennydörgés
gyanánt verődik oda 209.
[tqyy] tqykh pata K. 399.
tqnghél liliom T. 401.
toqri sérinczhal K. 397.
top: joqyhtöp-já parés jégmerő szák és jégtörő vas K. 400.
joqyk-töp jégmerő szákháló K. 291.
tqntqwlép-tqul %uripei a denevér szárnyához hasonla
tosak 409.
[tor] tör kendő KL. 99. töréy KL. 99.
[tqrém] tqrém-tir az áldozattér fája 406. tárém T. 345. 404.
tqrén durva 262.
torén : khötél-toréy napszürkület K. 397.
tqrés: /qtpan tqrés at vareim senkinek akadályt nem
okozok 326.
[törés arasz] P. 298.
torésti akadályoz 386.
[tori] sirej katnél yot-toréltéstá a kardot kezéből ki
ejtette 172.
[tösi] tqsém aszott 307.
[töté%ti] tqtéyti támaszkodik 122.Aqtémtayti 152.
[totélti] kit vis put totéltoqlés két kis üsttel készített (vegyí
tett, nedvesített) K. 291.
[tqti] visz T. 345.
tqtulqyti: ilmié tqtulaytlet erősen viaskodnak T. 353. 355.
tqulyati: aném jüw-teykwé tqulyate'it elég nekem ahhoz,
hogy belőle ételem lehessen 44. (vö. tquli).
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[tauli] elég 151. tawa tqulém il jiw ága megnőtt nedves
fa 201.
[taumi] tautésli rág 151.
[Iqywéltousán szétszórta K. 379.
[tawél] tauE bőr T. 370.
tqwi: tquwém ásnak el engem K. 109.
tawép: pors-tqwe'p szemét csomó 179.
tqwip: yq>sa tqwip hosszú nadrágfenekű 77.
[noy-]tQwité fölakaszt T. 367.
tuyma tető T. 404.
[f/fi] tüi belép KL. 98. tvji id. 149.
[tuja] tüja-vas tavaszi récze 48. tuja yar tavaszi rénbika 48.
tuojíi söE tavaszi kerczerécze KL. 90. tűje poqlt tavasztájt P. 104.
[tujt] tojt hó T. 402.
tujt úri szán 328.
[tutá] jüntsaytné tulatá varró gyűszűjét 322. qln tul'áy ne
ezüst gyűrűs nö 386. tulatal aji gyűrűtlen leány 66. tqláy gyű
rűs K. "396. tul'q gyűrű T. 365.
[tulám] tülém-lü hízott ló 84.
[tüli[ tolmqnté lop T. 356.
[tüli] ju-tolastil behozta T. 368.
tülilép színjáték 183. 186. 199. tülilép id. KL. 244.
[tülmag] tőlmgx tolvaj T. 345.
tump hegyköz 13.
tumrá tambura 153. 156. KL. 166.
[tunsi] tunsi KL. 87. tömi T. 357. áll. nin puru-tönsén
védelmezd meg (álld vissza) nődet T. 348.
[tunsiy] tunééy K. 399. tönséy T. 361. magas töúsiyis
magasan T. 352.
[tunsit] tunsit KL. 87. tunsit KL. 102. magasságú
[tüp] tup KL. 137. tuop KL. 90. evező.
tups- : ajuw-tupsan az ajtó küszöbre T. 401.
tur: ismdt'-tur halotti tor KL. 117.
[tur] torok KL. 90. 98. T. 349.
[tür tó] tür-yul kárászhal 130. tur-khul id. KL. 132.
túri turujsas KL. 314.
turmén sötét 33. 389.
[tus] tus száj 151. tus KL. 92. tői T. 356. 360. id.
tusmén ellenséges KL. 117.
tust'épali megszúr 155.
tütal: sol'-pun tütal szőrszálkától át nem hatható KL. 157.
tüttéli: am ti tüttélásém ti én léptem be hozzátok színjá
tékkal 234.
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u
[uy] w/ail egyáltalán T. 359. vyüitél teljesen T. 360.
uysail!: uysail qrtén-jamél rézből való szérűágy T. 353.
u/sal' rez T. 344. 345.
uilép: sqr-uilép lábszára emelkedő KL. 244.
uilatqlép: najar uilatalép khalkhqném tukit'in vqtstqné a
fejedelem magához hívatta bölcseit (gondolkodó népét) T. 346.
uitél: lantig sárié al-aitél a táplálékos tenger alsó tája
felől 173.
[üjim part] üjim fenyves 255.
uklat-narét a [ház] alapgerendái T. 403.
ula: ula-alés pareltep a rénfogó kerítés csapdájának ugró
fácskája 389. (vö. ula kerítés).
ulcim: ulamatél ruhájával 415. ulamné ruhához 415. ulámaná
ruháit 415. ülémana ruháit 82.
ulés-poqla a fél állát KL. 311. (vö. uh).
[üli] sanéy áyi yürém üli nyírhéjdoboz bölcsőben fekvő
leány három mulatságát 52.
[umi-as üreg] asiy umi afnéy jiw a nagy [vastag] üregű
állalakú fát 92.
uni ángya KL. 138. (vö. qn-V.)
[ünli] ül ünttéla^tné varmét halotti áldozat 407. nal uttilérn
lehelyezem KL. 90. oqkwí qrémté uttétn kivali-sumlekhi-[poqléu]
egyazon időben épített házhoz és pajtához KL. 88. jqlé té
ülláykwet ím szeretkezésre aláhúzta K. 321. tanán (ürmén, il-öttuy
laustil megparancsolta, hogy csukják (ültessék) be őket a toronyba
T. 346.
[ünk] nagybácsi KL. 138.
[ünsáé] tompora ünéa farát 222. unscin 173. id. unié-lömt
tompora darabot KL. 313. am qs nayéntél ünsim at séye'im
Hiszen te veled a faromat sem törlöm ki 61.
lupa] upaném-pált sógoraimhoz 40. 41. upém ipám K. 110.
[ttr] urém-ke %ürém ur irányom szerint három irányban 78.
ura pajtát 263.
uram: nol uram orr-nyereg Szv. 393.
uras : paul téné janr' uras Falu emésztő nagy veszedelmet
238. 239.
[üri] voril ürila^te'im alig bírom magam tartani 62.
ürciy czinke T. 401.
urt halottak szelleme 409.
[ürtsi] oszt ürtilén (prses.) 66. 67. urtein (prees.) 67. palV
urmité'in szétvetitek (ketté osztjátok) 184.
[üs] MS KL. 138. uos KL. 102. 103. város, üseji várost
alapít KL. 138. üsasilém ácsolok 266.
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uéqg tüuti a tűzhely lángja T. 355.
ucu: ucunét man szemérem test és herezacskó T. 403.
üéi: tülma/én ti üssem am a te gazságodat ím én elbírtam 73.
ussam : ti ussam namtén /ot-punáln az efféle bolond gon
dolatodat félretedd 26.
usti: t'i tipeg Turnén ültté ustwásém Ezen a táplálékos
Tumenen át átvittek KL. 88.
üsuwli: átlép 416. (üsil = lépés).
v
[va'i] erő, voun T. 351.
[vai] vasinti meglát 60. 64. at vamlén nem láttál 55. (vö.
vám szemlélet).
[váj] vajkáyém botoskáimat 42.
valém velő 409
vaykdti: takkát sarkin vánkáti egy magában legelésző ester
réntehén 142. 143.
[vankarig] váykrin úolpa horgas orrú 296.
[vánki] taw la'ilán van kélmatné rétéi mintha az ő lábába
botoltál volna meg. 327.
[vántti] vántáls vándorútra indult 81. vantlémá 82. (part.)
vdntlunkwé 82. (inf.) vanta/ti vonul 48. voanti vezet KL. 99.
vápi: sopér-vapi süketfajd ülőgödre 393.
[vdps] vépsétdtél vejével K. 376.
[vari] vari készít 3. elvaraivé elajánlják 405.
[vármél'] ajánlás 405. möt vdrmdíél diné né a másállapotban
levő nő 405.
varéin: nal'i?j var sin suj zörgés-ropogás zaja 244.
várták szőnyeg KL. 107.
[vas] vadrécze 11.
[vassV] vasi' többé 55. vássi p% legkisebb fia 220.
221. 229.
[váta] váta-yum kereskedő 19. 64. vata-yum id. 331. —•
vátalayti kereskedik 324.
vdita vékony KL. 133. 135. (vö. vouta).
vdjés: tailén vdjés bő adó KL. 1.11.
varasé/té: kit' kaptára varasé/tat két galambbá változott
T. 364.
vdrsé/: tdpté-várséy sárga czinke K. 109. 397. KL. 100.
váténti: vdténta/tiji felöltik hótalpaikat KL. 315.
véldtitá vagdalkozik 14.
[vélt] vélt arcz 27. véltél arczczal 30.
vénér: aju-vénér ajtókapocs T. 403. harapófogó T. 355. 356.
[vésket] véékét becsületes 333.
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vinovot: am eli-palént vinovot varsém én bűnt cselekedtem
előtted 72.
[vit] vii víz K. 267. wüi id KL. 90.
vit-vit: ant nurpá kit vit-vit a szarvból készült fogóívű két
vedret 271.
yoxi: poripanakwét vo^eHt békák kuruttyolnak 35.
[vq%] séd vo%i tiszta ezüst 205.
vq//ri kapaszkodik (streben) KL. 117.
[vq/ti] vökhoten verekedsz T. 352. vqkhatst . verekedtek T.
355. vqxxqts verekedtek T. 349. vaxxqtuy verekedni T. 349.
vg%X$tétt verekedjél meg T. 348. — va/Uy nal a kilőtt nyíl KL.
92. — ju-vq,/tjq,tus bedobatott T. 353. vqxt'qlsém odadobtam T.
355. y^jíe'm (part.) T. 355. vaxtéstél dobta T. 363. vq,xtq,u (pass.
prses.) K. 399.
vóikén: voikén-lqltal voikáném lahvés gúnya-foltjával foltoz
lak a gúnyám 256. darócz 269.
[vöj] vöj KL. 92. vuoj K. 267. vaj T. 356. vaj T. 404. zsír.
voja: kapcza KL. 136. sárén taut vojil voqrqu daróczból
varrnak neki kapczát KL. 157.
[vöt] folyó fordulója] vöt folyóvonal 9. 11. 21.
[votép[ tuja süt vol'épné jqut at táráti tavaszi csörgőréczéhez
való csontnyílnak az íjj nem enged 230. volépné id. 230.
voti: sati-voti csillogó-villogó 388. (vö. votiti).
vgli-qgl khouséx rúd végi lengő K. 396.
valtesli lekapargat KL. 312. (vö. v&lti).
[voné] vöné ül T. 352. vonlán ülsz K. 110.
[vöykhi] vqyghasaxtét vágódnak (a földre) T. 363.
voyget fatuskó í . 402.
vqni hegyi erdő P. 10 k vqnéké erdőcske P. 104.
[vq,y%á] vöykhá gödör KL. 167. 165. vqyghq, id. T. 347.
[vontér] voqntért vidra K. 397.
[voqnép] vánpél horoggal T. 351.
voqnés: voqnés-kiualla vezető-gyeplője KL. 167.
vop-: sam-vopiy bűvös szemű 409. sam-voptal szembűvösség nélküli 409.
[vör] vqr erdő 364.
vgr: pum-vgr szénarend K. 400.
[voráti] varati követel KL. 134.
[vgrari] vgrqnén istállóba T. 368.
voráp magtörő holló 297. vqrép id. K. 399.
vgréy: vass voréy pdnk lomé legderekabb fő lovat K. 377.
vörkhqtql dajkáskodik T. 368.
[ju]-vörqntil haza-várja T. 356.
vorsti: kirsti-vorsti xap-kwot'élt zörgő, zajgó a ladik köze
pén 386.
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[vört] vort-dnt-punk kemény szarvú fő 270.
vorte a vum osztályrészemet nem veszem el T. 370.
várté/ szőnyeg K. 377.
[vorti vöröslik] %q>tél vortém vorti ma'il naptól barnított
barna mellű 50.
vortin : kér yqsndp md-yar-ant vortin yürém jqut vasrúgószeres, mammutcsont hajtószercs három ijja 171.
vortt'u: sdli posné %ürém vortt'u rén űző három kis őrző
ebem 35.
vosd L. rütá-vosd.
voé? fasz 55. 298.
[vasé/j voélayné sárba 321.
[voérém] vörösbarna 6.
[voss] vqss leg- (superlat.) T. 377.
vostro/ börtön K. 109.
vat szél T. 348. (vő. vöt).
votd: am kis-votd kit jqsd én a lábkarikás két hótalpat 129.
votémti: ant-juyérdn pusén votém tawdst szarubunkós nyila
mind eltörülte [a föld színéről]. 174.
voti: punkém joldt votawé arczomat simogatják 21. (vö.
voténti). vqtoy (inf.) id. K. 373.
[vöti] vöt vöti, porsét vöt/éslawét a szél fú, a szemetet föl
kapja 389.
votkd votka 279.
[votkés] votkis vizi szörnyeteg K. 397.
vquta/ti bőg 139.
[vonta] voutá vékony 77. 78.
[wüir] ivür vér KL. 161. vörös KL. 107. vlrén véres K. 110..
vunnql liszt[böl] T. 364.
vüri: vürém vuil várokoztomban P. 105. (vö. üri)
vus kicsi T. 362. (vö. vis).
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