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Pápai Károly szelkup szójegyzéke 

Bevezetés 

A finnugor néptudomány történetében PÁPAI KÁROLY alakja kissé 
elhomályosodik nagynevű barátja és útitársa, MUNKÁCSI BERNÁT egyénisége 
mellett. Ez az utóbbi időkben már szinte mellőzésszámba menő értékelés abból 
a sajnálatos tényből fakad, hogy PÁPAI KÁROLY rövid idővel szibériai útjának 
befejezése után, 32 éves korában meghalt, s anyagának zömét nem tudta 
feldolgozni, illetőleg kiadni. Űti jelentésein, beszámolóin kívül1 mindössze három 
nagyobb finnugor vonatkozású tanulmánya jelent meg nyomtatásban.2 Hagya
tékából pedig csak déli-chanti szójegyzéke került sajtó alá. (NyK. XXVI és 
Ugor Füz. 12.). Ennek kiadását MUNKÁCSI BERNÁT baráti és munkatársi 
kötelességének tar tot ta . Hátrahagyott kéziratainak nagyságából ítélve még 
számos értékes tanulmány került volna ki PÁPAI kezei közül, ha munkásságá
nak nem vet véget a kiváló tudós hirtelen halála. Hagyatékában az ural vidéki 
rokonnépek antropológiáját tárgyaló kb. 8—10 nyomtatott ív terjedelmű és 
,,A palócok" c. mintegy 15 íves néprajzi tanulmányának kéziratán kívül 
több kötetre terjedő néprajzi és antropológiai jegyzetek, valamint szibériai 
útjának részletes naplói voltak találhatók.3 Kéziratainak egy része állítólag 
a Nemzeti Múzeumba, az Orsz. Széchényi Könyvtárba, más részük a Néprajzi 

. Múzeumba, illetőleg a Tudományos Akadémia kézirattárába került. Mindezek 
azonban részben még az első világháború alatt, részben a legutóbbi háború 
alkalmával elvesztek, illetőleg még jelenleg is lappanganak. Néhány levelén 
kívül mindössze két kiadatlan kéziratát sikerült megtalálnom: szelkup szó
gyűjteményének céduláit, valamint egy chanti és szamojéd hősmondákat, 

1 Ethnogr. I (1890), 117-130 ; Földr. Közi. XVI (1888), 619-624 : XVII (1889) 
4 2 2 - 4 2 6 ; 561-579. 

2 A vogul házasság (Hunf. Alb. 133 kk); Az ugor típus (Bp-i VI. ker. reálisk* 
értesítője 1894); Der Typus der Ugrier (Ethnol. Mitteil. aus Ungarn III) . Kisebb cikkei 
még: Levél a vogulok földjéről (Nemzet 1888, 283. sz.); Eine Heldensage der Südost-
jaken (Ethnol. Mitteil. aus Ung. 1893). Egyéb munkáira 1. SZINNYEI: Magyar írók 
élete és művei. 

3 A Magyarországi Néprajzi Társaság 1894. évi közgyűlésének titkári jelentésében 
ezt olvassuk: „Boldogult kedves barátunk irodalmi hagyatékának kiadásáról gondos
kodni fog a társaság. . . " (Ethnogr. V, 151). A következő évi titkári jelentés azonban az 
első felbuzdulás után, a reális pénzügyi lehetőségekre is gondolva már-már takarodót 
fúj: ,,. . .előkészítettük amennyire lehetséges volt Pápai Károly elhunyt jeles társunk 
kiadatlan műveinek megjelenését. Ha e vállalatunk sikerül (a mi csakis anyagi erőnk 
korlátoltságán múlhat), akkor úgy a néprajz, mint a vele kapcsolatos embertan számára 
új és rendkívül becses tudományos adalékokat fogunk nyújtani." (Ethnogr. VI, 339). 
Ez a terv még mint jámbor óhaj is hamarosan feledésbe merült, időközben azután a 
kéziratok nagy része elkallódott. 
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meséket magyar fordításban tartalmazó kötetet4 a Tud. Akadémia könyv
tárának kézirattárában.5 PÁPAI meglévő hagyatékához számíthatjuk még azt 
a szibériai térképet is, amelyet MuNKÁCsival közösen terveztek, s melyen 
a bejegyzések szemmel láthatólag PÁPAI kezeírásával6 azonosíthatók.6/* 

PÁPAI ( L I P ) KÁROLY7 1861 december 20-án született Pápán. Közép
iskoláit Pápán végezte, az érettségi vizsgálatot azonban már Budapesten 
tette le. Egyetemi tanulmányait 1880-ban kezdi meg. Először jogásznak irat
kozik be, s egy évet el is végez. Már joghallgató korában is eljár a bölcsészkari 
előadásokra, s rájön, hogy a filológia sokkal inkább érdekű, mint a jogtudo
mány. Ezért 1881-ben átiratkozik a bölcsészkarra. MUNKÁCSI BERNÁTtal is itt, 
szövődik barátsága. Először filológiai előadásokat hallgat, később a természet
tudományok felé vonzza érdeklődése, s a földrajz-természetrajz szakot választja. 
Nagy érdeklődéssel és szorgalommal készül fel az etnográfusi és antropológusi 
hivatásra, TÖRÖK AURÉL és HUNPALVY JÁNOS legkiválóbb tanítványainak 

4 L. F O K O S : N y r . 1937, 103; S Z Í N N Y E I i. m . — A kézi ra t t a r t a l m á t elsősorban 
szamojéd hősmondák alkot ják: A) Nyenyec anyag: 

1. Jar-Sudibja-ku (yünüpc = ének) . 
2. Pricikodötta (lanaku = pa3t0B0pT>). 

Mindke t tő közlője: S tepan J a n g a s o v (Xalmérlo, Xe%é-ja%a, cht i . Xalas-poxél). . 

B) Szelkup anyag : 
3. Őul-á"elá"es'hac"i-belgel--las (hősmonda) . J a k o v Lar ivonov Taba ld ' in közlése 

(HraaTKOBa). 
4. Koldi-6ondii-xok (hősmonda). Dániel Szemjonics Sziesin közlése (HBaHKHHW)̂  
5. Címnélküli hősmonda . Mitifon Sziesin közlése. 
6. Köde-pajet. S t epan Gavrilics Ka ja rov közlése (ÜBaHKHHbi). 
7. Kodui-porki-éra (hősmonda). S t epan Gavrilics K a j a r o v közlése (HBaHKHHii). 
8. Öazábka éondzi-%ok (hősmonda). Vasili Ivan ics közlése (Kvöjnigol-jét = 

*= 3aHKHHa). 
9. Kodui-pore%-era (hősmonda). Dániel Szemjonics Sziesin közlése (HnaHKHHbi), . 

10. Id'e (hősmonda) . Vasili Ivan ics közlése (3aHKHHa). 
11. Id'e (hősmonda) . Andre i Prokofovics Sziesin közlése. 
12. Címnélküli mese . Miholai Karpovics T'elesen közlése (Masse-kü),. 

C) Magyar anyag : 

13. Czigány-búcsúzta tás (verses). 
14. Pejlófer Ki s J a n k ó (mese). 

D) Egyéb: részben naplószerű, gyorsírásos feljegyzések a szamojédokról és komik
ról, köz tük egy komi lakodalmi ének ; n é h á n y Munkácsihoz í r t levél. 

Minthogy a szelkup folklórról n e m soka t t u d u n k , ezeknek a fordí tásoknak még jó -
ha szná t vehe t jük . A n n a k ellenére, hogy elsősorban olyan vidékről származnak , ahol az , 
orosz h a t á s erősen érezhető a lakosság é le tmódjában és nyelvében, a P á p a i ál tal lejegy
z e t t hősmondák sok érdekességet őriztek meg . PL a rabszolga ta r tás , a női samánt isz tség 
emlékét . A szelkupok á l ta lánosan ismert hősének Zd'e-nek egyes kalandjai , is szerepelnek 
a gyű j teményben (ezeket D O M E K n e m említ i : J S P O u . X X X / 2 6 ) . 

5 Je lze te Nye lv tud . 16-r. 23 . sz., ül . Munkács i -hagya ték 72. sz,. 
6 Szintén a Munkács i -hagyatékhoz t a r toz ik . A t é rképe t — földrajzszakos lévén — 

minden bizonnyal P Á P A I rajzolta. 
6/a D I Ó S Z E G I V I L M O S muzeológus b a r á t o m t ó l a n a p o k b a n é r tesü l tem arról , hogy 

P á p a i K á r o l y n a k szibériai ú t j á n készí te t t napló i az Örsz. Népra jz i M ú z e u m b a n előke
rü l tek . A valószínűleg igen ér tékes néprajz i ós nyelvészet i a n y a g o t t a r t a lmazó gyors
írásos jegyzetek megfejtéséről minél h a m a r a b b gondoskodni kellene. _ 

7 E rede t i nevé t 188l -ben v á l t o z t a t t a PÁPAira. L . Századunk névvá l toz ta tása i . . 



PÁPAI KÁROLY SZELKUP SZÓJEGYZÉKE 143 

egyike. Egyetemi tanulmányait egy évig Lipcsében és Drezdában folytatja, 
majd i t thon bölcsészeti doktorátust és utána földrajz-természetrajz szakos 
tanári oklevelet szerez.8 

Tanulmányainak elvégzése után két évig a gyakorló-gimnáziumban 
tanított , s életének ezeket az éveit a tudományos munkára való felkészüléssel:; 
és széles irányú önképzéssel, anyagi gondoktól meglehetősen függetlenül; 
töltötte. A zárkózott, kissé borongós jellemű fiatal tudós tuberkulótikus haj-;4 

Páp&y Kár< 
í,-!húiíVt fiatal 

lamú családból származott, s tisztában volt azzal, hogy szüleihez és testvéreihez 
hasonlóan vele is hamarosan végezni fog a veszedelmes betegség. Szüleitől; 
örökölt néhányezer forintját ezért úgy osztotta be, hogy az 28 éves koráig 
elegendő legyen a gondtalan megélhetéshez. Sejtelmei alapján úgy vélte, hogy 
mire pénzének végére ér, a halál meg fogja szabadítani későbbi anyagi gond
jaitól.9 Életét úgy iparkodott berendezni, hogy hátralévő néhány évébe össze
sűrítse mindazokat az örömöket, mindazt, ami szép és jó, amelyet az ember 

8 Disszertációja: A tudat fogalma. Bp. 1885. 
9 L. LENKEI HENRIK : Emlékezés Pápai Károlyról. Munkácsi-Emi. 127. kk. 
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az élettől kaphat. Nyelveket tanult, élénk figyelemmel kísérte a tudományon 
kívül az irodalom és a művészet kérdéseit, ezek adtak értelmet és célt életének. 

A minden iránt élénken érdeklődő PÁPAI, aki már az egyetemen a földrajzi 
és természetrajzi előadásokon kívül antropológiai, nyelvészeti, irodalmi és 
filozófiai órákat is látogatott, nagy lelkesedéssel fogadta MUNKÁCSI BERNÁT 
ajánlatát, hogy kísérje el szibériai tanulmányútjára, s a rokon manysik és 
chantik között néprajzi és antropológiai kutatásokat végezzen. 

Szibériai útjára nem felkészületlenül indult el. Már hosszabb idő óta 
gondolt egy ilyen vállalkozásra. Az a cél, melynek megvalósítása érdekében 
már régóta szőtte magában egy ilyen expedíció tervét, s az, hogy erre elő
készületeket is tett , legjobban a Tudományos Akadémiához 1888. jan. 28-án 
benyújtott kérvényéből látszik, melyben munkatervét vázolj Akadémia 
erkölcsi és anyagi támogatását kéri. 

„Nyelvészeink és ethnologusaink régóta elismerik és ismételten hang
súlyozták annak szükségét, hogy az az összehasonlító munka, mely a rokon 
ugor és török népek nyelve körül folyik, nemzeti őstörténetünk teljesebb meg
világítása céljából kiterjesztendő az ethnographia és anthropológia terére is. 
I ly szempontból ez ideig terv- és szakszerű kutatás alig történt, bár külföldi 
utazók sok becses anyagot hordtak össze. . . Oly munka ez, mely nem tűr 
halogatást." 

„Alulírott a dolgok ilyetén állása mellett, áthatva az ethnographiai és 
anthropológiai vizsgálatok jelentőségétől, tanulmányaimnak pár év előtt oly 
irányt adtam, hogy a fentebbi feladatok egy részének elvégzésére elkészülve 
legyek. E célból ethnographiai előtanulmányokat tettem hazánk egyes vidé
kein: így a Csepel-szigeten és a palócok között. E célból igyekeztem és igyek
szem a néprokonainkra vonatkozó ethnographiai anyagot megismerni és más
részről az orosz nyelvet, mint nélkülözhetetlen külső segédeszközt elsajátítani." 

A reá váró feladatokat pedig a következőképpen rögzíti : 
, , 1 . Gyűjteni kívánnám azon történeti, régészeti és néprajzi anyagot, mely 

az orosz irodalomban néprokonainkra vonatkozik, és mely reánk nézve eddig 
részben hozzáférhetetlen vo l t . . . 

2. Tanulmányaim főrészét a szorosan vett ethnographiai vizsgálat 
képezné anthropogeographiai alapon. E szempontból különösen vizsgálnám 
a nép foglalkozását és gazdasági viszonyait, családi életét és társadalmi szer
vezetét, jogi és erkölcsi felfogásának, tudása és művészi hajlamainak bármely 
kezdetleges megnyilvánulásait és vallási fogalmait. Főfigyelmem mindezeknél 
a régibb állapotok nyomainak, rudimentumainak felkeresésére irányulna. 

3. Egyik további feladatom a szorosan vett anthropológiai és demo-
graphiai vizsgálat l enne . . . 

4. Végül, ha kellő anyagi eszközök állanának rendelkezésemre, úgy 
fényképi felvételeket tehetnék és anthropológiai, praehistoriai és ethnographiai 
tárgyakat gyűjthetnék."10 

MUNKÁCSI és PÁPAI 1888 március 13-án indultak el Szibériába. Útjukat 
a M. Tud. Akadémia és a Kultuszminisztérium ú. n. támogatásával kezdték 
meg, de ez az összeg a meglehetős gyakorlatiatlan PÁPAI esetében oly kicsiny 

10 A M. Tud. Akadémia könyvtárának kézirattárában, a Munkácsi-hagyaték 
Pápai-leveleit tartalmazó kötegében. 
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volt, hogy éppen csak meg tudta vele kezdeni utazását.11 Először Varsón át 
Pétervárra utaznak. I t t tíz napot töltenek el az útjukat megkönnyítő cári ukáz 
megszerzésével. PÁPAI ezt az időt az orosz tudósokkal és gyűjteményekkel való 
ismerkedésre fordítja. Nemcsak a maga szakmájába vágó néprajzi gyűjteménye
ket járja végig, hanem élénken érdeklődik az orosz szellemi élet minden 
megnyilvánulása iránt. ,,Az orosz festészetet úgy megszerettem — írja —, 
mint már előbb az orosz költői és regényirodalmat, bár amannak fénykora 
még, azt hiszem, a jövőben van."12 Útja során mindvégig ilyen szélesirányú 
érdeklődéssel kíséri az orosz életet, s ez teszi lehetővé, hogy helyes érzékkel 
felismerje az orosz nép nagyrahivatottságát, s a népi erők kifejlődése elé 
gáncsot vető idegen erőket. ,,Az érintkezésből mindezen tudósokkal és sok 
másokkal, az előnyökön kívül, mellyel az szaktanulmányaimra nézve járt, 
azon meggyőződést érlelte bennem, hogy az oroszság nem olyan, minőnek 
nyugoti tájékozatlanság és politikai gyűlölség kifesti. Mindaz, amit tapasz
taltam, láttam és hallottam, egy serényen munkálkodó, nagyratörő, nagyra 
hivatott népre vall, mely rövid idő múlva elfoglalja méltó helyét a művelő
désbén a nagy nyugoti népek mellett."13 

Anyagi gondjai már Péterváron nyugtalanítják. Jól látja, hogy a rendel
kezésére álló összegből nagyobb arányú gyűjteményt nem képes összehozni. 
Az akkori magyar kultuszkormány nem értette meg ennek az útnak a nagy 
jelentőségét, s amit a ,,m. kir. minisztérium" nem tar tot t oly fontosnak, azt 
felfogta és megértette az orosz tudományos élet, és hajlandó volt PÁPAI 
segítségére sietni. Rövid pétervári tartózkodása alatt megismerkedett az orosz 
néprajztudomány akkori vezető személyiségeivel, elsősorban SCHRENK akadé
mikussal, a Néprajzi Gyűjtemény igazgatójával. Ezek a tudósok átlátva 
PÁPAI vállalkozásának a nagy jelentőségét, felajánlották neki, hogy utazásának 
támogatására nagyobb összeget bocsátanak rendelkezésére azzal a feltétellel, 
hogy gyűjtését az orosz Néprajzi Gyűjtemény rendelkezésére bocsátja.14 

PÁPAI KÁROLY feltételesen visszautasította ezt az ajánlatot, amely pedig 
utazásáriak anyagi problémáit megoldotta volna, mert még számított a kultusz
kormányzat támogatására, s valószínűleg arra is gondolt, hogy nem szabad 
megelégednie a tárgyak összegyűjtésével, hanem az összegyujtendo néprajzi 

11 Útnak indulásakor a következő összegek állottak rendelkezésére : 
Saját vagyonának maradéka kb. . . . . . . 600 Ft 
Nagybátyjának, Hinriksz Károly uradalmi intéző

nek kölcsöne 400 ,, 
A minisztériumtól kapott régebbi ösztöndíjának 

maradéka 120 „ 
A Tudományos Akadémia segélye a Reguly-alapból 300 ,, 
A Földrajzi Társaság segélye 100 ,, 

Összesen 1520 Ft 

Ebből az összegből kellett beszereznie még az antropológiai mérésekhez szükséges eszkö
zöket, továbbá fényképezőgépet és egyéb úti felszerelést. 

12 1888. IV. 9-én Kazánból keltezett levelében LIPPICH ELEKnek (Orsz. Széchényi 
Kvtár kézirattár). 

13 Ethnogr. I, 120. 
14 L. LIPPICH EtEKhez 1888. IV. 9-én, Kazánból írt levelét (Orsz. Széchényi Kvtár 

kézirattár). 

10 Nyelvtudományi Közlemények LIV 
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tárgyakat odahaza fel is kell dolgozni, s ezt nyilván ő maga szerette volna 
elvégezni.15 

Ilyen kedvezőtlen körülmények között megkezdett útját PÁPAI mégis, 
reményekkel és nagy tervekkel eltelve lelkes hangulatban folytatta. MUN-
KÁcsival együtt Kazánon át május 6-án érkezik Persinába, egy Szoszva 
melletti manysi faluba. A nyarat a Szoszva, Lozva, Pelim, Tavda és Konda, 
valamint ezek mellékfolyóinak manysi lakossága között tölti, antropológiai 
vizsgálatokat és néprajzi kutatást folytat. Szeptemberben Tobolszkon át 
Tomszkba utazik, s innét indul okt. 23-án téli tanulmányútjára, melynek célja 
a chantik néprajzi és embertani vizsgálata volt. Tomszkból csónakon utazik 
az Ob folyása mentén a chantik területei felé. Pontosan nem mondja meg hol, 
de valószínűleg Narimtól délre, az ottani szelkupok közt várja be a téli szánút 
megnyíltát. I t teni tartózkodásáról, a szamojédokról mindössze ennyit ír: 
„őke t az oroszok osztyáknak nevezik, bár tényleg úgy nyelv, mint fizikai 
típus és szokás tekintetében a szamojédekhez sorolhatók. . . Az osztyák-
számojedek megtelepült, vadász és főleg halász nép, életük és foglalkozásuk 
módjában a közöttük települő oroszság erős befolyása alatt állanak, de azért, 
bár nagyon titkolva, őrzik ősi hagyományaikat és vallásukat. Feljegyeztem, 
bár nem az eredeti nyelven, néhány hősi mondájukat, meséjüket; tettem 
nyelvjárásukra vonatkozó feljegyzéseket és láttam gondosan rejtegetett 
bálványaikat."16 A folyó befagyása után szánon utazik tovább PÁPAI a Vasz-
jugán vidékére, ahonnét az Obra visszatérve Berjozovba megy. Ezeken a 
helyeken a chantik között végzett kutatásokat. Az újév kezdetén az északi 
manysik közötti egy hónapos búvárkodás után Obdorszk felé veszi útját az 
ottani chantik tanulmányozására. 1889. márciusának közepén tér vissza 
PÁPAI KÁROLY Berjozovba, ahol MüNKÁcsival találkozik, s innét már együtt 
hazafelé készülődnek. Tobolszkon, Kazánon, Moszkván át Pétervárra utaznak, 
ahonnét Helsinki, Stockholm, Kopenhága és Berlin érintésével 1889. júl. 15-én 
érkeznek Budapestre. 

PÁPAI igen nagy nehézségekkel küzdött meg szibériai kutatóútján. 
Gyenge szervezete is hátrál tat ta munkájában, de ezenkívül elsősorban anyagi 
nehézségekkel kellett megbirkóznia. Azt, hogy PÁPAI útja nem volt kellőleg 
anyagilag alátámasztva, több körülménnyel magyarázhatjuk. Elsősorban 
a kultuszkormányzat közönye volt az oka ennek. Kapott ugyan pénzecskéket 
a minisztériumtól, de ezt is valószínűleg csak barátjának az akkor ott szol
gálatot teljesítő LIPPICH ELEKnek közbenjárására. De emellett PÁPAI meg
lehetősen gyakorlatiatlan, ,,a gyámoltalanságig is szerény" természetű ember 
volt, nem sokat törődött azzal, hogy útja jelentőségét és eredményeit vázoló 
jelentéseket küldjön azoknak, akik sokat tehettek volna érdekében.17 Emellett 

15 A kultuszminisztériumtól kapott még útja során 600 Ft-ot tárgyak gyűjtésére, 
később még 300 Ft-ot, s végül 250 Ft-ot a tárgyak hazaszállítására. Tanárának, TÖKÖK 
AuRÉLnak közbenjárására 200 Ft-ot adományozott útja folytatására SEMSEY ANDOR; 
a tanulmányutat pedig az Akadémia Reguly-alapjától rendelkezésére bocsátott 150 Ft-tal 
tudta befejezni. Több mint egy éves útját tehát mindössze 3000 forintos költséggel 
hajtotta végre. 

ioFöldr. Közi. XVII (1899), 423. 
17 BUDENZ írja MuNKÁcsrnak, amikor közli vele, hogy az Akadémia Nyelv

tudományi Bizottsága 1400 Ft-ot utalt ki számára: „Egyúttal jelentem, hogy 
Pápai uram, akinek az a rossz szokása van, hogy nemigen ír, vagy jelent valamit, akiknek 
kellene (pl. Török Aurél tanár úrnak is írhatott volna), a Bizottságtól is kapott valamics
két, t. i. 150 frtot. . . " (Nyr. LXVI (1937), 7. 1.). 
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— s talán emiatt is — PÁPAI volt tanára, a magyar antropológia úttörője, 
TÖBÖK AURÉL sem tanúsított kellő érdeklődést tanítványának vállalkozása 
iránt.18 

PÁPAI néhány fennmaradt levele, melyeket LIPPICH ELEKhez írt, élénk 
színekkel ábrázolják helyzetét és kilátásait útjának befejezése után. 1889. 
május 14-én Kazánból ezt írja LiPPiCHnek : „Téli bolyongásom véget ért: 
bebarangoltam nagy vidéket hó és jég hátán, éltem hideg, füstös, szagos 
viskókban és most útban vagyok haza-felé! A nyomorúság, az anyagi gond, 
mely egész utam alatt mindennél inkább kínzott, lehangolt, most sem engedi, 
hogy hamarosan haza jussak. Garas nélkül ülök itt, társamra [Munkácsi B.] 
utalva, s nem mozdulhatok és a gyűjteményt sem mozdíthatom előre. Ez kény-
szerített arra, hogy a mellékelt jelentésben ujabb támogatást kérjek. A kért 
összeg nélkülözhetetlen, a minimális. . . Nem tudom a jelentésemben foglalt 
kéréssel szemben milyen állást foglal el az új miniszter. Ha az összeget meg
adják, kérlek azt Budenz utján nevemre a moszkvai konzulátushoz küldeni.19 

Mindenek felett megörvendeztetnél, ha azonnal e soraim vétele után egy 
levélkét jut tatnál hozzám, melyben értesítenél az irántami hangulatról a 
minisztériumban. Félek, hogy sokat várnak, mert nagynak tartják a hozott 
anyagi áldozatot. Pedig, akik a viszonyokat ismerik, felette csekélynek tartják 
azt és a velük elért eredményt nagyon kielégítőnek. Félek hogy otthon csupa 
laikusok ítéletének leszek alávetve. 

Útban vagyok hazafelé, egy aránylag elég eredményes u t után. De e 
haza-ut nem az öröm, hanem a nyomorúság útja. Egész utazásom anyagilag 
egy hipotézisen épült föl és az anyagi gondok, melyek egész utón mindennél 
inkább gyötörtek hazautamban is utamba állnak. 

I t t eddig ur voltam, ha nem is anyagilag; otthon semmi leszek. Minél 
közelebb érek, a zsarnokság országából a szabadság országába, annál inkább 
rabnak érzem magam, a kenyérgond rabjának. Szétfoszlanak az utamban szőtt 
illúziók egy úttörő tudományos munkásságról egy nálunk uj irányban. Haza
érve azonnal torkon ragad a nyomorúság; nem tudom mihez fogjak ; ered
ményeimet nem lesz módom feldolgozni, értékesíteni. Nem csudálatos, ha 
nem nagyon vágyódom haza-felé. Az egyetlen öröm, ami reám vár, amit 
nagyra tartok, néhány jó barát ölelése, mint aminő Te vagy." Néhány nappal 
később, máj. 27-én Moszkvából így ír: „Ahányszor a hazaérkezésre gondolok, 
mindig egy csomó nehéz kérdés kínoz, melyekre barangolásom ideje alatt nem 
gondoltam. 

Pénzem nincs, de van adósságom; 2o állásra, azt hiszem, nincs több 
kilátásom, mint volt elutazásomkor."21 

Ezekhez a sorokhoz szükségtelen a magyarázat. Hű tükrei ezek a rész
letek a kapitalizálódó Magyarország kultúrpolitikájának, s lehetetlen észre nem 
vennünk azt az ironikus gúnyt, mellyel a „szabadság" országáról beszél, ahol 

18 L. uo. 3. jegyzet. 
19 Valószínűleg erre a levelére kapta meg a kultuszminisztérium 250 Ft-ját. 

Az összeg kiutalását LIPPICH E L E K eszközölte ki, amint az MUNKÁCSI BERNÁTnak a 
LIPPICH által neki írt, 1889. dec. 28-án kelt levél aljára vetett feljegyzéséből kitűnik 
(Akadémiai kézirattár, Munkácsi-hagyaték). 

20.Valószínűleg arra a „rokoni kölcsön"-re gondol, melyet nagybátyjától vett fel 
utazásának megkezdése előtt. 

21 Az idézett levelek eredetije az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában 
található. Hasonló értelemben ír SÁEMAY JózsEFnek Pétervárról 1889. jún. 17-én. (A M. 
Tud. Akad. könyvtárának kézirattárában, Munkácsi-hagyaték). 

10* 
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rabnak érzi magát. És hogy mindezek a sorok nemcsak PÁPAI pesszimizmusára 
vallanak, mutatja az is, hogy a leveleiben vázolt sejtelmek szinte betűről 
betűre meg is valósultak. 

Hazajövetele után PÁPAI, éppenúgy, mint MUNKÁCSI BERNÁT, nem 
kapott állást. „Nem elég — írja egyik kortársa, — hogy Pápai külföldi nagy 
útját, önfeláldozó vállalkozását is részben a maga költségén tette meg, midőn 
hazajött, sem az Akadémia, sem a Földrajzi Társaság nem részesítette anyagi 
segítségben, hogy nyugodtan szentelhesse idejét irodalmi tevékenységre. 
A kormány pedig nem látott benne egyebet, mint egy végzett tanárjelöltet, 
mint egy közönséges dr. philosophiaet, aki, ha állami szolgálatba akar lépni, 
akkor kezdje a napidíjasságon, illetve óradíjasságon."22 Egy ideig abból élt, 
hogy „nevelő-társalgói" állást vállalt egy gazdag családnál, majd a Nemzeti 
Múzeumban végzett napidíjas munkát, később pedig óradíjas tanár lett.23 

Anyaga feldolgozásához mindezek ellenére hozzákezdett. Először útja antro
pológiai eredményeinek rögzítéséhez fogott hozzá. Elkészített egy mintegy 
8 íves tanulmányt az ugor típusról, illetőleg az urálvidéki rokonnépek antro
pológiai viszonyairól.21 A kézirat nehezen készült el egyrészt megélhetési 
nehézségei, másrészt egyéb tudományos elfoglaltsága és betegsége miatt. 
1892-ben azonban benyújtotta munkáját az Akadémiához, a tanulmány 
teljes egészében mégsem került kiadásra. TÖRÖK AURÉL — talán kissé egy
oldalú — bírálata következtében át kellett volna dolgoznia művét. A szükséges 
változtatásokat azonban már nem tudta végrehajtani, úgy hogy e nagy tanul
mánynak csupán egy része jelent meg (Az ugor típus és Der Typus der Ugrier, 
1. fent), melynek tudományos értékelésére a szakember véleményét idézzük: 
,,Die meisten Feststellungen dieser nicht genügend geschátzten Arbeit stehen 
auch heute fest. Sie bedürfen nicht so sehr einer Veranderung, als Ergánzung. 
Ein besonderes Verdienst ist es, dass sich auch ethnogenetische Gesichtspunkte 
in derselben geltend machen."23 

Eletének erről a korszakáról sem tudunk sokat. 1893-ban helyettes tanári 
kinevezést kap a VI. ker. főreáliskolához, mindez azonban már csak arra jó, 
hogy gyászjelentésére kinyomtathassák: ,,m. kir. állami helyettes tanár" . 
A tanítási év kezdetén betegsége kiújul. Ennek ellenére tovább tanít, végül is 
barátai rábeszélésére kér szabadságot s fájdalmainak enyhítésére nov. 3-án 
délibb vidékre utazik. Görznél tovább azonban nem jut, itt éri a halál. Decem
ber 1-én egyik tanártársának eszébe jut, hogy érdeklődjék PÁPAI hogyléte 
iránt, minthogy az már két hete nem adott magáról életjelt, s erre jön a német
nyelvű távirati válasz Görzből: ,,Am 25. November gestorben und beerdigt."26 

A fiatal tudós elhunyta nagy vesztesége volt a tudománynak. Széleskörű 
ismeretei és érdeklődése folytán több tudományágat gyarapított értékes 
fejtegetéseivel. Nem vagyunk hivatottak arra, hogy filozófiai, pedagógiai, 
földrajzi vagy magyar néprajzi tárgyú munkáit értékeljük. Bennünket első-

22 KAEDOS ALBERT gyászbeszédéből (M. T. A. Könyvtár, kézirattár, Munkácsi
hagyaték). " 

2 3 L. L E N K E I i. m. 130.1. 
24 L. BARTUCZ, A magyar ember 117. Ezt az azóta elveszett murikát MUNKÁCSI 

BERNÁT a Néprajzi Múzeum részére átadta SEMAYER ViLiBALunak (1. MuNKÁcsinak 1904. 
H l . 10-én kelt, SEBESTYÉN GYULÁHOZ intézett levelét; Akadémiai Könyvtár, Kézirattár, 
Munkácsi-hagyaték). 

25 LIPTÁK P., Antropologische Beitráge zum Problem der Ethnogenesis der Alt -
ungarn. Acta Arch. Hung. I (1951), 242. 

26 L. Pesti Napló 1893. dec. 2. (339. sz.) 7. 1. 
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sorban az ugor néptudománnyal foglalkozó PÁPAI KÁROLY érdekel. Útjának 
főcél jaamanysikésachantik embertani, néprajzi és statisztikai kutatása volt. 
Az antropológusok véleménye szerint PÁPAI úttörő munkásságot végzett az 
ugor embertan területén. Másrészt néprajzi anyaga is nagyjelentőségű. Igaz 
ugyan, hogy néprajzi jegyzetei nem maradtak fenn, finnugor néprajzi cikke 
pedig alig jelent meg, értékes tárgyi gyűjtése (mintegy 500 db néprajzi és 
régészeti tárgy, fényképfelvétel stb.) azonban az Orsz. Néprajzi Múzeumban 
ma is megtalálható. Ilyenformán útjának és munkásságának eredményeiről 
teljes képet nem alkothatunk. Hogy azonban ezt a töredékességében is nagy
jelentőségűnek induló életpályát újabb vonással is kiegészítsük, szólnunk kell 
PÁPAI nyelvészeti munkásságáról is. 

Tanulmányútja során nyelvészeti feljegyzéseket is te t t PÁPAI KÁROLY 
az útjába eső népekre vonatkozólag. Ilyen természetű anyaga közül leggazda
gabb déli-chanti szógyűjtése. Ez a MUNKÁCSI BERNÁT által 1896-ban kiadott 
(NyK. XXVI) szójegyzék nagyjelentőségű és fontos adalékokat szolgáltatott 
a kevéssé kuta tot t déli-chanti nyelvjárások ismeretéhez. 

PÁPAI másik nyelvi gyűjtését, szelkup szójegyzékét, most adjuk közre. 
Szó jegy zekének céduláit az Akadémia Könyvtárának kézirattára őrzi (Nyelv
tud. 16-rét, 23. sz.). A szócédulák 2,5x8,5 cm nagyságúak, s' ezeket még 
PÁPAI rendezte el fogalmi csoportok szerint. Az egyes fogalmi csoportokba 
tartozó cédulákat egy külön kis papírburkolat veszi körül, melyen fel van 
tüntetve, hogy a kis köteg milyen fogalmi csoport szavait tartalmazza. A cédu
lákon általában egy adat áll, sok esetben azonban több adat is fel van rajtuk 
tüntetve. A szavak értelmezése rendszerint oroszul van megadva, gyakran 
azonban a szó jelentése magyarul is, vagy néha éppen csak magyarul van 
feltüntetve. A szó jegyzékben a cédulák a következő csoportokba voltak 
elrendezve : hónapok, évszakok; étel, ital; égitestek, természeti jelenségek 
stb.; rokonság; testrészek; ház, konyhaeszközök, szerszámok; madarak, 
madarászat; vadak, vadászat, háziállatok; halak, halászat; számnevek; 
falvak; vegyes; mesékből; tulajdonnevek mesékből; falvak különböző 
közlőktől. 

Feladatom a sajtó alá rendezés során abban állott, hogy a szavakat 
lemásoljam, az orosz jelentést magyarra fordítsam, a jelentés nélküli szavakat 
értelmezzem, s az egyes adatokat CASTRÉN, illetőleg más közlők adataival 
kiegészítsem és rendezzem. Az eredetileg fogalmi csoportok szerint rendezett 
anyagot betűrendben közlöm. Kivételt képeznek a számnevek és a tulajdqn-
nevek. A számneveket függelékként csatolom, mert így a számnévképzés 
módja áttekinthetőbb, s a CASTRÉN által közölt számnévképzéssel való egye
zései és különbségei jobban kidomborodnak. A tulajdonneveket (helynevek, 
víznevek, személynevek) ugyancsak külön függelékként közlöm. Feltüntetem 
közülük a betűrendes részben azokat, melyeket szelkup köznevekkel tudtam 
azonosítani.27 

A szelkup szók orosz jelentéseit PÁPAI lejegyzéséhez híven közlöm. 
Ezek nagy mértékben eltérnek az orosz irodalmi alakoktól, minthogy PÁPAI 
az obmenti szibériai orosz nyelvjárás szavait szelkup közlőjének kiejtése szerint 
írta le. Gyakran csak hosszas utánjárással voltak azonosíthatók ezek a szavak 
az orosz irodalmi nyelv szavaival, s ezért szükséges volt az orosz jelentéseket 

27 Kivéve az -ak, -jet (-et) szavakkal összetett helyneveket, amennyiben előtagjuk 
ismeretlen. 
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magyarul is megadni. Néhány esetben az orosz nyelvjárási alakok jelentését 
nem is tudtam megfejteni. Az általam megadott magyar jelentések szögletes 
zárójelben vannak. 

PÁPAI hangjelölésén sem változtattam semmit, bár az nem elég követ
kezetes. Pl. a dz helyett gyakran ír dzs-t, cserélgeti a v és w jeleket, bár semmi 
különbség nem látszik köztük.JPÁPAi sehol nem nyilatkozik az általa használt 
jelek hangértékéről, minthogy azonban fonetikai ismereteit jórészt MUNKÁCSI 
BERNÁTtól szerezte, gyanakodnunk kell arra, hogy jeleinek legalábbis egy 
részét MUNKÁCSI megfelelő fonetikai jeleivel tarthatjuk azonosnak.23 Az g,. 
alatti karika a labializációt jelentheti. Feltűnő azonkívül, s PÁPAinak CASTRÉNÓ-
nál finomabb lejegyzésére mutat, hogy azokban a szavakban, melyekben 
CASTRÉN k-t jelöl, PÁPAI a k, kh és % jeleket alkalmazza. Az, hogy a szelkup 
nyelv egyes nyelvjárásaiban valóban ismeretes az aspirált kh hang, K. DONNER 
eddig közölt anyagából is kitűnik. Pl.: CASTR. N., Jel., B., Taz, Kar. korg ~ 
~ P Á P . Mor^~DoNN. Ty. krorr, KTy. k'"rgr, N. k'orr, kr>rgr, Vj. k^rr, ATa. 
knrgr, KTa. korg, B. kcorg, Ka. k^orga, FKe." kurny*, Cs. kufirr, FO. k'u§rr 
'Bár ' ; 

CASTR. N., B. kuegar ~ P Á P . khvöger ~ DONN. Ty. ku§y§r, N. k'uvr§r, 
ATa. kueg§r, Csa. kru§r§n, FO. kr/3ay§n 'Stör' (Anl. Lab. 44—5) ; 

CASTR. B. pakalnarj ~ (PÁP. pagelgu) ~ DONN. Ty. pákl/dűnaBr, KTy. 
pákrk(dnna,Br', FKe. pyUk'Qnam, FO. pak'kr§nnau 'graben, bohren' (i. m 
1 4 1 - 2 ) ; 

CASTR. N. pok ~¥kp. po% ~ DONN, Ty., KTy. p^lcl, N. p^lc , ATa. 
ppjck'*, B. pok', Ka. pnk'ke§K FKe. pojf, KKe. pprjgs, AKeM. por\gd, 
ÁKeí poggn, Csa. pggg^, FO. *pok'kr$, FOSzI poggK 'Netz''(i. m. 168). 

DONNER adataiból tehát az derül ki, hogy a k aspirálódása elsősorban 
a timi, narimi, felsőobi, csajai nyelvjárásokban fordul elő, vagyis azon a terü
leten, melyről PÁPAI feljegyzései is származnak. Hogy azonban CASTRÉN &-val 
jelzett hangjai mögött a valóságban mely szavakban kell ¥ hangot vélnünk, 
arra vonatkozólag DONNER szórványos adatai nem adnak megfelelő útmuta
tást. Minthogy azonban a PÁPAI által használt kh, % jelek jogosultságát egy-két 
esetben sikerült DONNER adataival igazolni, az egyebütt található kh és % 
jeleket is a való fonetikai helyzet tükröződésekép kell felfognunk. Ez a körül
mény PÁPAI szójegyzékének lényeges érdeme. Tekintve azonban, hogy az aspi
r á l t k'-t ismerő nyelvjárásokban még nem ismerjük a kc és k hangok egymáshoz 
való viszonyát, nevezetesen azt, hogy az aspiráció csak bizonyos helyzetekben, 
vagy bizonyos körülményektől függőleg megy-e végbe, s következéskép egy 
főném két féle realizáció járói van-e szó, vagy pedig két külön fonémről, s 
minthogy a szelkup nyelvi közlésekben még mindig CASTRÉN szótára jelenti 
a kiindulópontot, a betűrendben a k, kh és % betűket nem választottam szét, 
hanem egyenértékű jelekként rendeztem őket. Ezzel a betűrenddel több 
utalás is megtakarítható volt. PÁPAI anyagában u. i. számos ilyen alakot 
találunk, mint kö, khö, kö; kok, khok, %ok stb. 

Az é jel valószínűleg a hangértékű, bár az összehasonlításul rendelkezésre 
álló DoNNER-anyag vallomása erre vonatkozólag igen gyér és nem egyértelmű. 
PÁPAI é hangjainak DONNER lejegyzésében a Ty. és N. nyelvjárásban s (e, 
e), d (d), e szokott általában megfelelni. Ezekkel a hangokkal szemben azon

os L. NyK. XXVI, 9. 
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ban PÁPAinál néha é áll, s így az e — é közti különbség nem egészen világos. 
Ugyancsak homályos a PÁPAI által használt á, á, a jelek közötti különbség, 
valamint az é, ű, ö stb. jelek hangértéke. 

PÁPAI nem nyilatkozik arról, hol és kitől gyűjtötte szelkup szóanyagát. 
Egyedül a számnevek gyűjtési körülményei ismeretesek. Saját feljegyzése 
szerint ezeket HBaHKHHbi-ben (Pigeljet) gyűjtötte Dániel Szemjonics Szicsintől. 
Egyes szórványos esetekben (különösen helyneveknél) szintén megadja a 
lejegyzés helyét. 

HBaHKHHbi az Ob középső folyásának bal partján fekszik a Ket és a Parabel 
torkolata között HHKHHO-tól délre. Minthogy a szójegyzékben közölt szók 
zöme hangtanilag nem mutat lényeges eltérést a számnevek csoportjától, 
feltehetjük, hogy PÁPAI szelkup szóanyagának nagy részét ugyancsak 
HBaHKHHbi-ben, vagy HBaHKHHbi közvetlen környékén gyűjtötte.29 Ezt a fel
tevést megerősíti az a körülmény is, hogy útjának leírása szerint a téli szánút 
megnyíltát Narimtól délre várta meg. Nyelvi szempontból PÁPAI gyűjtése 
a CASTPVÉN által nariminek és középsőobinak nevezett nyelvjárások között áll. 

A narimi nyelvjárással megegyező, de a középsőobitól különböző saját
ságok : 

N. -p ~ K 0 . -m: 

N . -fc~KO. -í?: 

IN. £-3o~KO. s-

P Á P . khupp, %upp, x°PV ~C . N. kup, kop; KO. FO. kum 
P Á P . nop, nopp ~C . N. Nop ;• KO. Nom 
P Á P . törepp ~ C. N. terap; KO. term 

P A P . ak 
P Á P . dr'ék 
P Á P . po% 
P Á P . pékhe 
P Á P . tak 

P Á P . sok 
P Á P . sorsét 
P Á P . Söj 
P Á P . sünd 

N . -v-3i ~ K O . 0: (~más nyj.-okban m) 

P Á P . néva 
P Á P . pové 

P Á P . sova 
P Á P . tava 

C. N. ak, ak; KO., B. dr) 
C. N. ark; KO. drarj, arerj 
C. N. pok; KO. por) 
C. N. peak; FO. piarja 
C. FO., KO. tar) 

'C. N. Sak; KO. sak 
C N. §or§ 
C. mml; KO. söi 
C. N. éűng; KO. süná! 

C. N. newá; KO. no 
C. N. pöu [u••= u]; vö. (D.) 
Ty. pö 
C. N. hun; KO. sö 
C. N. tawa; Jel., B., Taz, 
Kar. tama stb. 

29 Erre mutat az is, hogy a meseforditásokat tartalmazó kéziratának feljegyzése 
szerint a szelkup mesék nagy részét HBaHKHHH-ben és a közelében lévő 3aHKHHU-ben 
gyűjtötte. A Néprajzi Múzeumban őrzött fényképfelvételeinek zöme ugyancsak ÜBaH-
KHHU-ben készült. 

30 A CASTBÉN által nariminek jelzett nyelvjárásban az ered. *£s- és *é- hangoknak 
ma is kettős képviseletük van (s, ill. h-), a többi nyelvjárásban e két hang s képviseletben 
olvadt össze. Ennek ellenére a N. nyelvjárásban is van bizonyos ingadozás az s és s között, 
s ez PÁPAI lejegyzéseiben is megfigyelhető. 

8 1 DoNNEBnél u képviselet van a felsőobi, keti és csajai nyelvjárásokban is. 
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N. c, | ~ K 0 . (és egyebütt) t, d: 
P Á P . cisat 

N. -<Z~KO. -t. 

PÁP. ce^a 
P Á P . cangva 
PÁP. caö 
PÁP. cw 
P Á P . Mndzs (~Mnd) 

P Á P . pede 

*í C. N. cesem 
~ C . N. cega; NP. tte stb. 
~ C . N. carju 
~ C . N. ca6; 
~ C . N. cu; 
~ C. N. ##«# 

KO. tarjuarj 
KO. ftiö 

KO. ft* 
• KO. sünd 

~ C . N. ped; KO. pet 
A középsőobi nyelvjárással megegyező, de a narimitől eltérő sajátságok 

KO. (és más nyj.) s ~ N . &32: 

a^ P Á P . sai 
P Á P . sadcöreku 
P Á P , sangedga 
P Á P . sebenda 
P Á P . seldze-pü 
P Á P . somblách 

P Á P . .som 
P Á P . aza 

6^ P Á P . £oi 
P Á P . <&>& 

P Á P . ,&>Za& 

P Á P . södérgu 

P Á P . iwrep 

KO. d,1;~~N.g,c : P Á P . paZda 
P i p . *Zífa 

P Á P . .SWWíf 
P Á P . aefede 
P Á P . jowcfe 
P Á P . moffa 
P Á P . f*6 
P Á P . faxos 
P Á P . í'e^e 

KO. -í- ~ N . -d: P Á P . íöíé. 
KO. ( s t b . ) - ^ - N . - / : 

P Á P . neps 
P Á P . a6£ 

KO. « ~ N . í . P Á P . saghu-je 
P Á P . sa&w 
P Á P . sanda 

C. KO. se*; N. faro 
• C. N. hánfiernak 
C. KO. sé??; N. Aa^ 

' C. KO. sebenda; N. hébanga 
• C. KO. sefo%; N. halap 
• C. N. homplah, egyebütt 
somblan stb. 

-C. KO. sö; N. Awa 
-C. N. a^a stb. 
'C. N. hoi; K., NP. so* 
'C. N. hok; Jel, B . ,Taz ,Kar . 

<C. N. holak; Jel., B., Taz, 
Kar. solarj 

'C . N. hödarak; K., Cs., FO. 
swííera?; 

- C - N . hürup; KO. sürum 
stb. 

'C. KO. ^ ( f á ; N. p a ^ á 
<C. K., Cs., FO. stb. ilda; N . 
ügá 

> C. KO. sünd'; N. £«»£ 
'C. FO. eafe; N. ö£ede 
'C. KO. pof; N. £>oc 
- C. KO. wof; N. moca 
- C. B.«, Taz, Kar. f tó ; N. cib 
• C. KO. fakkos.; N. ca&os* 
-C. KO. fegr; N. ma stb. 
>C. KO. totó; N. fod 

- C. KO., Jel., B . neps; N. nef 
•C. K., Cs., NP. , B., Jel., Taz, 
Kar. aps; N. af 

'C. KO. ságeá; N. sa</eá' 
'C. KO. sakú; N. áaA;w 
' C. KO. sarai; N. .saraí stb. 

32 Vö. 30. sz. jegyzet. 
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A narimitől és középobitól eltérő, de más szelkup nyelvjárásokkal meg
egyező sajátság : 
N., KO. (Kar., Jel., B., Taz) 0 ~ K . , NP., Csl., Cs., FO. (B., Taz, Jel. Kar.) 
-e, -a, -a, -ö, -o : 

P Á P . nőbe ~ C. N. nob, KO. nop, Kar nup; 
B., Taz. nope, K. N P . nop-
pa(e), Cs. FO. Zo&á 

PÁP. müde ** C. N. myd, Jel. Kar. raid; K., 
NP. , FO. midé, Csl. myda, 
Taz, B. raííe 

P Á P . pucté ~ C. N. po£, KO. pöf ; K., NP . 
putt'e, Cs. £>wfö FO. pwí'o 

P Á P . ódé ~ C. N. í*d, B., Jel., Taz, Kar . 
ut; K., NP . utte, Csl.-wíö, 
FO. ude 

P Á P . ítw/e ~ C . N. und, KO. i m d ; B.,Jel. , 
Kar. unde, K. umdde, FO. r 

NP. iwicZe stb. 

A narimi és a középsőobi nyelvjárással megegyező, de más nyelvjárásoktól 
eltérő sajátságok : 
N., KO. (Cs., FO., Taz) -g- ~ K., Jel., B., Kar., NP. (Cs., FO. Taz) -k- (-kk-) : 

P Á P . tvég(e) ~ C . N. tweg, KO. tüego, Cs., 
FO. cüögo; K. tüokko, Jel., 
B., Taz, Kar. iöko, NP. tökku 

N., KO. (FO., Csl., NP.) v (ül. biz. esetekben KO. </>) ~ B . , Jel., Taz, Kar. 
stb. m : 

P Á P . tava ~ C. N. tawa; B., Jel., Taz, 
Kar. tama 

P Á P . avá ~ C . N. aw, KO. éu, FO., CsL 
ew, NP. áwue; B. araa, 
Jel., Kar. éra, Taz érae s tb . 

Más nyelvjárásokban ismeretlen hangtani sajátság pl., hogy a P Á P A I 
által dokumentált nyelvjárásban nem egyszer előfordul szókezdő j - , más 
nyelvjárások magánhangzós (i, ü) szókezdetével szemben : P Á P . jet ~ C . B . , 
Jel., Taz éte, Kar. Ite; P Á P . ji ~C % N., B. i, Taz, Kar. i; P Á P . jimja ~ C . N. 
ima, B. imelja ; _ P Á P . jüdemba ~ C. üdemba; P Á P . jüdi ~ C. N. üd, K., NP., B., 
Taz üde, Kar. üte, Csl. ütö. Más nyelvjárásokban ismeretlen pl. az a fentebb 
tárgyalt sajátság, hogy a narimi &-nak $ is megfelel, a más nyelvjárásokban 
szokásos s hangon kívül. 

A fenti hangtani jellegzetességek alapján megállapíthatjuk, hogy PÁPAI 
KÁROLY szójegyzéke főleg olyan szavakat tartalmaz, melyek egy a narimi 
és a középsőobi között levő nyelvjárásra vallanak. Az olyan esetek, mint a szó
jegyzékben előforduló pédé ~ pééízé-féle váltakozások, egyelőre homályosak. 
Nem tudjuk, hogy egy közlőtől származó, ugyanarról a helyről való adatokról 
van-e szó, vagy nyelvjárási eltérést tükröző adatokról. Néhány esetben 
P Á P A I jelzi egyes adataiban, hogy az milyen vidékről való, ezeket a szójegy
zékben én is feltüntetem. 

PÁPAI szójegyzékét nemcsak azért érdemes kiadni, mert hangtanilag 
érdekes állapotot tükröz, hanem azért is, mert az i t t közölt anyag egy része 
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CASTRÉN szó jegyzékében és DONNER eddig publikált anyagában sem ismeretes. 
Ezenkívül gazdag PÁPAI anyaga olyan összetételekben, melyeknek, ha egyes 
tagjai ismertek voltak is ezideig, maga az összetétel azonban nem volt adatolva. 

Ezen túlmenőleg pedig, PÁPAI halálának 60. évfordulóján tartozunk a 
hányatot t sorsú tudós emlékének azzal, hogy hagyatékának jóformán egyetlen 
megmaradt kéziratát a tudomány rendelkezésére bocsássuk. 

*** 

A szócikkek elrendezése a következő : a címszó kurzív betűkkel van 
szedve, utána vesszővel elválasztva következnek az alakváltozatok és a szó 
jelentése oroszul, illetőleg magyarul. Ezeket pontosvessző választja el a szóval 
alkotott kifejezésektől (példamondatoktól), összetételektől és képzett alakoktól. 
Az egyes kifejezések (példamondatok), összetételek és továbbképzett alakok 
után szintén az orosz, ül. magyar jelentés következik. PÁPAI adatait CASTRÉN, 
ül. DONNER adataitól pont és gondolatjel választja el. PÁPAI szavait általában 
CASTRÉN szamojéd szótárának adataival vetettem össze, de az ott közölt nyelv
járási alakok közül rendszerint csak a N. és KO. alakokat idéztem, minthogy 
ezek állanak legközelebb a PÁPAI által lejegyzett nyelvjáráshoz. Más nyelv
járás adatát csak akkor közöltem, ha a szó N. vagy KO. megfelelőjének alakját 
CASTRÉN nem ismeri. DONNER adatait akkor idéztem, ha a szó CASTRÉN 
lejegyzésében egy nyelvjárásból sem ismeretes. 

A helynevek közlésénél figyelembe vettem a MUNKÁCSI—PÁPAI féle 
térkép33 adatait is. A térképen szereplő szelkup helységnevek kerek zárójelben 
szerepelnek. A helyneveket földrajzi sorrendben közlöm ; a vízneveket 
ugyancsak ilyen szempont szerint rendeztem el. 

A tulajdonnevek közé (elenyésző mértékben a betűrendes részben is) 
beledolgoztam azokat a szelkup adatokat, melyek a PÁPAI által gyűjtött 
szamojéd hősmonda-fordításokat tartalmazó kézirat-kötegben találhatók. 

A szócikkekben szögletes zárójelben lévő szövegrészek tőlem szár
maznak. 

PÁPAI gyorsírásos feljegyzéseinek megfejtéséért HORVÁTH TIBOR ANTAL 
tanár úrnak ezúton is őszinte köszönetemet fejezem ki. 

A szó jegyzékben alkalmazott rövidítések a következők : 

T. = TaíteaKOB-ban feljegyzett szó 
P. = rieuiKOBO-ban feljegyzett szó 
K. = Konepo-ban feljegyzett szó 
L. =3B JlacKHHO-ban feljegyzett szó 
I. = HBaHKHBbi-ben feljegyzett szó 
lg. = HrHaTKOBa-ban feljegyzett szó 
Z. = 3aHKHH0-ban feljegyzett szó 
Vj. — A Vaszjugán felső folyása mentén feljegyzett szó. 
A szó jegyzékben felhasznált egyéb rövidítések : 
C. = M. -A. CASTRÉN, Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Spra-

chen. Ptbg, 1855. 

33 Ez a térkép, ül. másolata a VNGy. IV. kötetének KÁLMÁN BÉLÁÍÓI sajtó alá 
rendezendő tárgyi és nyelvi magyarázataival fog megjelenni. A térképnek a PÁPAI által 
bejárt szelkup területet feltüntető részletét facsimilében e helyütt is közöljük. 
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Gr. = M. A. CASTRÉN, Grammatik der samojedischen Sprachen. 
Ptbg. 1853. 

D. = K A I DONNER. 
Anl. lab. = K A I DONNER, Über die anlautenden labialen Spiranten 

und Verschlusslaute. Hki 1920 (MSFOu. XLIX). 
fkl. = folklór. 
szn. = személynév. 
vn, = víznév. 
hn. = helynév. 

S z ó j e g y z é k 

aha CTapuian cecTpa [nővér]. — (C.) Taz, Kar. apa Vater, áltere 
Schwester. 

abs nnme [táplálék, étel]. — (C.) aps Essen, Nahrung. 
adarmo aTapjvia. 
adzsarmu 1. ácHzá felkel. 
ad'anás OTeLVb onia [az apa apja]. L. at'a OTeirb, aznas, ézéndas, aunas 

jXbjtyWKa. — (C.) agá-n + a$á. 
a'd(e)de oneHb [rénszarvas]. — (C.) N. ágede Renntier. 
ád'zá felkel; telde á. a nap felkel; ielnd-adzsarmu BOCTOKb [napkelet].—. 

(C.) N. acap wachen. . 
ád'va MaTb oma [az apa anyja] ; ádzsiva 6a6yuiKa [nagyanya], L. 

afa + avá. 
aga crapiiie 6paTb [idősebb fivér]. — (C.) N., K., FO. aga álterer Brúder. 
ai eme [még] ; okersarmoldettot-ai okkerd'atgöt 99 [tkp. tíz híjján száz 

és egy híjján tíz] ; ai oker-bár eme pa3 [még egyszer]. — (C.) N., K., B. , 
Taz ai wiederum, noch. 

dk porb [száj], ycift [torkolat] ; soxor-madanak nieeroK [kemenceszáj 
előtere] ; s*üdrernak OKHO [ablak] ; südermadanak. ablaknyílás ; Samarnak 
ycTfl 14pT[bírni.] (vö. Samare HpTbiiirb) ; Konernak hn. [üTímer-torkolat] ; 
maci-ax [tajgaszél, -vég]. — (C.) N., Jel., K. ak, ák Mund ; N. madan ak 
Schwelle (Zeltmund). 

ald'igá, aldziga d apyxa [öregasszony]. 
amba 1. avá MüTb. 
amd(ed)i %ok CHflHTb öoraTbift [az úr ül] ; amdi %onema CHflHTb 

öoraTan (wemuHHa) [az úrnő ül]. — vö. (C.) N. ámdak sitzen. 
amdi-kova csontvégű TaMapt [tompahegyű nyíl prémes állatok elejté

sére]. — (C.) N. ámd Horn. 
and'a nővérem [így hívja] feleségemet, fivérem felesége. 
angde, ángdi BOCTpoe [éles] : südan-ángdi-peü olló [kétélű kés]. — (C.) 

N . ar}d Schneide. 
anuldzset npHM'ETKa [jel]. — vö. (D.) Ty. andldzaBr zeichnen (1. MSFOu. 

LXXII , 164). 
arad oceHb [ősz]. — (C.) B., Jel., Kar., Taz ara Herbst, arat im Herbst. 
araka („felső nyelvjárás") pálinka. 
árék-cvöcet-xupp ellenség, H3 My>KOH" 3eMJia qejioB'EK'b [idegen (más) 

földről (való) ember]. — (C.) N. ark, KO. árán, árén ein anderer. 
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astiaut [ = ast i aut] родителей, отец и мать [szülők, ара és anya] . 
L. ata, as [apa] -f- avä, au [anya]. 

as, as [apa]. L. at'a id. 
atop губа [ajak] ; ? inni-atopxe-unte [bajusz, tkp. felső ajak-szakáll]. — 

(С.) N. átop, КО. an tob Lippe (eig. Mundrand) [vö. N. ak, ak Mund -f N . 
top Rand] . 

ata отец [ара] ; as : [ast i aut] родителей [szülők] ; -аё: аипаё отец 
матери [az anya apja] ; az : tet azel твой отец [a te apád]. L. adanás, aznas, 
ezendae двдушка [nagyapa] ; äctva мать отца [az apa anyja]. — (C.) N . 
a$á, K. as Vater. 

au [anya] : аипаё отец матери [az anya apja] ; [ast i aut] [szülők] ; 
aunemba мать матеоа [az anya anyja]. L. avä. 

auergu %шть [enni]. — (C.) N. auarnak essen. 
aunas отец матери [az anya apja]. L. avä мать -f- ata отец. 
aunemba мать матери [az anya anyja]. L. avä* — (C.) M. nemé, К О . 

newa Grossmutter. 
avä мать (délebbre : amba), au: аипаё отец матери [anya apja] ; 

[ast г aut] родителей [szülők, apa és anya] ; aunemba мать матери [anya 
anyja] ; ädva мать отца [apa anyja]. — (С.) N. au, NP. äwue, B. ämä Mutter. 

avoi áll — (С.) N. aoí, K. awoi Hals. 
az 1. ata [apa]. 
aza н^тъ [nem ; tagadó ige] ; taba aza netembe онъ холостой 

[ő nem házasodott, nőtlen] ; taba xunne-aza-xwanbe она холостая [ő hajadon, 
tkp. ő férjhez nem ment] . — (C.) N. aha, K., NP. ássa (1. Gramm. § 551). 

aznas двдушка [nagyapa] ; natol-dáké aznas távoli (?) ДБД)Шка L. ata 
отецъ, adanás отец отца, ezendae дЪдушка. 

ädzsiva бабушка [nagyanya]. L. ädva мать отца. 
-bar 1. -par. 
büka бык (bika). 
cerep kvac связь [kacsa-fajta?]. 
cab листъ [levél] ; nudzse-cab листъ трава [fűlevél] ; pot-cab листъ 

[falevél]. — (С.) N. cáb Blatt. 
cabgbi kvbl сушенная рыба [== szárított hal]. L. cagbi. 
cabeik кислой [szibériai növény-fajta, „Sauergras"]. 
cagbi vat сушенное мясо [szárított hús] ; cabgbi kvöl с, шеная рыба 

[szárított hal]. — (C.) cagak austrocknen. 
candzse-khgt лопъ, homlok. — (C.) N. cänge breit. 
cangva HiiTy [nincs] ; éred cangva месяц н^ту [hoki nincs] ; sédédadgöt 

[nyolc, tkp. kettő híján tíz] ; 'sedecatsedsarem [tizennyolc, tkp. kettő híján * 
húsz] stb. — (C.) N. carju, сащац ich-nicht (negatives Zeitwort). 

caecib на низъ, низовскш [alsó rész irányában lévő]. 
cängu слопецъ [erdei vadfogó csapda]. — vö.? (C.) N. cakos, iakkoae 

'Fuchsfalle'. 
се: töbal-%ui-köbal-ce [fiúgyermek] ; nel-xui-köbai-ce [leánygyermek]. 

L. tébe мужь, köba малинкШ, nél-khupp женщина. — vö. ? (C.) NP. tie, 
N. céga Waise. 

седа сирота [árva]; Kodba (v. Khödba)-téga (v. седа'1.) szn. fkl. L. ce? — 
(C.) N. céga, NP. tie Waise. 

céxne селница [szemgolyó]. 
célkei-mun kisujj. — (C.) Taz telka, telkael-mün der kleine Finger. 
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cembadet: miguntöngol с. нам поел) шни [nekünk engedelmeskedő]. 
cepte I . сказка, mese (a régiekről). 
cesto мъхто [hely]. 
-cisat: soldzset-c. (а)шеник [nyakörv, tkp. ? nyak-hurok] (1. ott). —-

(С.) N. cesen, NP . cesan Schlinge, Band. 
съй таименъ [taimen, lazacfajta]. — ? vö. Kam. (С.) te~ji Taimen (Salmo 

fluvialis). 
condzs половина [közép] ; pet-condzs сЬверъ [észak ; tkp. éj-közép] ; 

íel-condzs полдень [dél; tkp. nap-közép ] ; kadcondzsi-éred január [tkp. tél
közép-hónap] ; condzsöt [prosec] половина ; condzsb%i среднш [középső] ; 
Koldi-condzi-kKok szn. fkl. [Obközépi „fejedelem"] ; Condzo%-let hn. Маргина 
[Középső falu] (1. jet). — (С.) N. ion$ Mitte, das Innere, congut mitten entlang. 

coS сала [faggyú, háj]. — (С.) N. tos, КО., K. cos Talg. 
соседа материнъ братъ [anyai fivér, az anya fivére]. — (С.) N. середа, 

К О . сеса, Oheim, Mutterbruder. 
си, ей боръ [homokos fenyves v. nyíres]. L. iur. — (C.) N. cu Erde, 

Sand, Thon. 
eugun-morate-kvos )хватъ [edényfogó, mellyel a kemencébe az edényt 

behelyezik]. 
cul'gid якеръ, halfogó [horog?]. 
cumbene волкъ [farkas]. — (C.) N. cumbané Wolf. 
cumbugvac востраквосъ [kacsafajta (mocsári kacsa)]. L. kvq,c [kacsa]. 

— vö. (C.) N. cumb Moos. 
сйг(е) песокъ [homok]. L. iur id. 
cüng лебедь [hattyú]. — (C.) N. cer\ Schwan. 
cür посакъ [bot]. — (С.) N. cur Stab. 
evor, cvöri чворъ. 
cvöcebe попъ, священиКъ [pap, pópa]. — (С.) B., Taz cuegebe Priester. 
cvöcet: arék-cvöcet-xupp ellenség [idegen (más) földről (való) ember]. — 

(C.) N. cuec Platz, Erde, Stelle. 
cvöri 1. evor. 
davund'a пилинъ [bagoly]. 
dux Д)ХЪ [lehellet ; szellem]. • 
dvel-mat балагань [nyírhéjborítású nyári szállás, sátor]. L. tvei-mat 

[nyír héj sátor]. 
dzsandzse [megy] : mo%one dzsandzse fogyó (hold) (?), vissza megy. — 

(C.) N. cangák herausgehen. 
ёсса каршунъ [ölyv]. 
ela [ő él] Sg. 3. sz.; tet azel %ai elan, v. elanli твой отец живой ли [a te 

apád él-e] ; kudkebok selok elespükvalet [milyen egészségesen él tek?].— (C.) 
N. elák ich lebe. 

el'mat ребёнокъ [gyermek] ; elmadla [plur.] дЪти [gyermekek] ; man 
elmam [gyermekem] ; teu nel%upp moktet elmat ypmméndet эта баба родила б 
ребёнокъ [ez a nő 6 gyermeket szült]. — (С.) B., Jel.2 Taz il'mat Sohn. 

ema жена [asszony] ; %onema богатая (женщина) [úrnő]. L. kok. — 
(C.) B., Jel., Taz, Kar. imá altes Weib, КО. ema Frau. 

émné vő. — (С.) N. ämne Schwiegertochter, Schwiegersohn. 
ennei-saínnu szemöldök ; ellei-sainnu, sain-nu felső szempilla. — (С.) N . 

ennél, enneagal, K., Cs., FO. innei oben befindlich ; sain-ü Augenwimper. 
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éra, erä старикъ [öreg] ; erä-jimja бабушка [nagymama]; svaaiéra 
nász -uram; Kodui-porex-éra szn. fkl. [Bőrruhás öreg]. — (C.) N. ará Greis. 

érámba: täb érámba онъ старикъ сталъ [öreg let t] . — (С.) N. ärambak 
alt werden. 

éred месяцъ [hónap, hold] ; Kadcondzsi-éréd január [télközép hónap] ; 
Kvőre-éréd február [varjú hónap] ; Lömbi-éréd március [sashónap] ; KoSpai-
éréd április ; Kvölet-pötéi-éréd május [halívó hónap] ; Öccö-kvg,dcebi-éréd június 
[kis vízrekeszték hónap] ; Varge-kvadcebi-éréd július [nagy vízrekeszték 
hónap] ; Vandzsi-éréd augusztus [nyelma-hónap] ; Kvögeri-ered szeptember 
[tokhal hónap] ; Küri-éréd október [mukszun-hónap] ; Köba-pecatkuj-éréd 
november [kis csuka bőségének hava] ; Warghe-pécat-kuj-éréd december [nagy 
csuka bőségének hava] ; éred cangva месяц нЪту [nincs hold]. — (С.) ireäd 
Monat, N. are Mond, Monat. 

érénd-bar полный (месяцъ) [telihold, tkp. hold-magaslat]. L. éred 
месяцъ. — (С.) N. par das Obere, die Höhe. 

ézéndae дедушка [nagyapa] („tágabb értelemben és ha róla, mint 3-ik 
személyről van szó".). L. at'a отецъ, ad'anás отецъ отца, aznas дедушка. 

-gai: korpugai [суп, leves]. L. kurpa [dara, kása]. — (C.) N. kai Fisch-
oder Fleischsuppe. 

gödi улица [utca]; Seld-godi-jet (egy falu neve volt) [tkp. két-utcás falu]. 
L. ? kodi уставъ [izület, köz]. 

gvac [kacsa] 1. kvac. v 

i [és] 1. astiaut родителей. 
igái сынъ сына [a fiú fia]. L. [2. tag] ji сын [fiú]. — (C.) B., Kar. irja 

Jüngling. 
ilda 1. отцовой брат [apai testvér] ; 2. старикъ [öregember] ; 3. женина 

отец [a feleség apja] ; 4. мужина мать [a férj anyja] ; 5. „így hívja feleségem 
idősebb fivéremet" ; köba ilda братинъ сынъ ^fivérem fia]. — (C.) N., B . 
il$á, K., Cs., FO., NP., Jel., Taz, Kar. ildá älterer Oheim, älterer Anverwandter 
aus demselben Geschlecht ; Gott. 

indima menye. 
inni верхъ [felső] ; inni-atopxe-unte [bajusz, tkp. felső-ajak-szakáll]. — 

(C.) K., B., Jel . ; Kaz. inne, NP. Inni nach oben. 
(i)skavroda скавродникъ. 
jet, (Vj.) eta горъ [város ; falu] ; SeM-godi-jet [egy nagy falu neve volt : 

tkp. hét utcás falu]. L. még: Öulunajet, Mudzna-jet, filangujet, Vareket, 
Mudzbaret, Közertabijet, Kortnajet, Madzetbarjet, Öurbajet, Kögenajet, Nardzena-
jét, Sugotet, Khal'an-parijet, Nurgajet, Kozarbaret, Kössoket, Takki-jet, Pigel-jet, 
Kiaren-et, Küel'et, Kanaket, Cvörsi-jet, Nevalgunajet, Purtona-jet, Köttibiet, 
Kvörijet, Parbifjjet, Köba-küajet, Kollaga-l'et stb.; (Vj.) Etaxaru-cvor hely
nevekben. — (C.) B., Jel., Kar., Taz ete Zelt, Jur te , Wohnsitz. 

ji сынъ [fiú] ; igái [tkp.: iga + *] сынъ сына [a fiú fia] ; négai дочери 
сынъ [a leánygyermek fia] ; jik, jit: Léndés kadet-köd-pari-xok-jik (jit) 
[Lendés-fenyő-folyó-felsővidéki „fejedelem"-fi] ; Ningés-khan-jik [iQinges-
fejedelem-fi] ; Kolgese-fit, Kolgeseit [Kolgese fia] ; stb. — (C.) N., B. i Sohn ; 
(D.) Uten id^ son of Ide (JSFOu. XXX/26, 10). 

ji-sait-pudzs pupilla. L. sai глаз [szem]. 
jide сырожка [?lazacpisztráng]. 
jimja, erä-jimja бабушка [nagymama]. L. éra. — (C.) N. ima, B. imeljä 

altes, verwandtes Weib ; Grossmutter. 



PÁPAI KÁROLY SZELKUP SZÓJEGYZÉKE 159 

jüdemba вечеръ стала [beesteledett]. — (С.) üdemba es ist Abend 
geworden. 

jüdgö oldzset юлымъ [?]. 
jüdi вечерное [esti] ; jüdi kvönnend-khadi-közkäsai [esthajnalcsillag]. — 

(С.) N. üd Abend, üdi kuend Abendröthe. 
kabi-mangéldzge трубъ. 
kaborx рубашка [ing]. 
каски дымъ [füst]. — (С.) N. каска, КО. каско Rauch. 
käde зима [tél] („deczemberrel kezdődik") ; Kadcondzsi-éréd január 

[télközép hónap] ; ? kande-käde осень [ősz]. — (С.) Cs., FO. kä Winter, 
B. ket winterlich ; (DONN.) Vj. káf, FO. kÜD Winter. 

khade I. ель [fenyő]; Lendés-kadet-kö(d) päri-^ok szn. fkl. [Léndés-
fenyő-folyó-felsővidéki „fejedelem"] ; Khude-marget, Kudi-m. hn. Таизакова 
[Fenyő-bokor-falu] (1. marg кустъ, jet [falu]). — (С.) N. käde Tanne. 

kad'a 1. сестринъ сынъ [a nővér fia], 2. „feleségem [így] hívja fiatalabb 
fivéremet", мужина братъ, деверь [a férj fivére, sógor]. — (С.) K. kaia 
Schwester sohn. 

kad'e рабъ, работник, слуга [rab, (rab)szolga, munkás], hadifogoly. — 
(C.) N. kag Arbeiter, Leibeigner, Knecht. 

khagat-pare могила, курганчикъ [sír, sírhalom]. L. pare 1. — (С.) N. 
käga Todter, Verwandter; Kar., B. káka eine alte Leiche. 

%ai [kérdőszó] : tet azel %ai elan, v. elanli твой отецъ живой ли? [a te 
apád élő-e]. — (С.) kai oder. 

khal [hal]. L. kvöl. 
kala чашка [csésze], талерка [tányér] ; kongorsündi kala чашка. — 

(С.) N. kalá Tasse, Schüssel, Schöpfgefäss. 
kalanok коланокъ [szibériai nyest ; mustela sibirica]. 
khalat, khal'an язакъ [adó, jaszak] ; KhaTan-parijet hn. [tkp. Jaszak-

végi falu?]. 
Xaldzsekumdzséli последнш [utolsó], „de ez alak nem használatos, 

helyette : paslédni". 
khal'an (?) язакъ. L. khalat id. 

.khal'lak мартинъ [sirály]. — (C.) FO. kaTák Möwe. 
kamhad весна [tavasz] („márciustól a folyók megnyíltáig"). — vö. (C.) 

kamba, kämba Frühling. . ~ , 
kan, khan, %an, %on [fejedelem] : Ningés-%an [N. fejedelem] ; Cvörges-

%an [Ö.-fejedelem] stb. — (D.) kor] prince, tli-yon the Tartar prince (JSFOu. 
XXX/26, 8 - 9 ) . 

kanak собака [kutya] ; Xanaket hn. Саландуковъ [tkp. kutya-falu] 
(1. jet). — (С.) N., Jel., B., Taz, Kar. kanak Hund. 

khande настъ [a hó fagyos felülete, jégkéreg] („midőn márcz.-ban a hó 
felül kissé felenged, majd megfagy"). — vö. (C.) N. kandak stb. erfrieren. 

kande-käde [helyesen : kandek-kade'1.'] осень [ősz]. L. käde [tél]. — 
(C.) kandek Herbst. 

kandz племя [törzs]. 
kándzs нартъ [narta, utazószán]. 
кар трутъ [tapló]. —' (C.) N. káb Zunder. 
kar csikó. 



160 HAJDÚ PÉTER 

Khar-vand szn. Крива-лицо [ferde-arc] („egy »kok« [nemzetségfő] volt 
Иванкины vidékén"). L. wánt [arc], karindiak кривой. — vö. (C.) karerjdal, 
N P . karúi, кагщ schief. 

Шага szürke шуравель [daru]. — (С.) N. kara Kranich. 
X&ra, %ära, khara село, деревна [falu] ; Molcen-xära hn. Молчанова, 

Sandä-xgra hn. село Ново-Илинское, Küel-khara hn. Инкина деревна. — (С.) 
N . kara Dorf. 

karamö земляникъ [földkunyhó]. — (С.) Taz karálmo Erdhütte. 
kharba самоловъ [varsa]. L. khare. 
khard утра [reggel] ; kari утряная [hajnali, reggeli]: kari-kvön nend-

khadi-közkásai [hajnalcsillag]. — (C.) N. kar Morgen, kari kuend Morgenröte. 
khare морда [varsa], kharba самолов [varsa] ; kharbanol утъ [horog?] 

<1. ól). — (C.) N. kär Reuse. 
kargu дерева малакитъ, талникъ-féle [fűzbokor]; Kargun-kö folyócska 

neve. 
kari утряная 1. khard утра. 
karindiak кривой [ferde, görbe]; Karindiak-tö кривой озеро [ferde tó] . 

L. Khar-vand. — (C.) karerjdal, K., Cs. karukkai schief. 
karzinka каржина, горобъ [kosár]. 
khat [homlok] : candzse-khqt id. — (C.) NP., Kar. kat Stirn. 
khate köröm. — (C.) N. kad, NP., K. kalte Nagel (Finger). 
khauja лень [compó]. 
kaupi платок [kendő]. — (С.) kaupy Leinwand. 
käze сарока [szarka]. — vö. (С.) Taz, Kar. käsera Nusshäher (Corvus 

Сагу о catactes). 
khazé окунъ [sügér] ; ? Khazsikö Тымъ [az Ob keleti mellékfolyója]. — 

(С.) N. kahá, КО., Cs., FO., B., Jel., Taz, Kar. kása, K. kässa Barsch. 
khä, ко рЪчка [folyócska]; Sajai-kö vn.; K. kü Чая; Vj. kü, kü [folyó], 

Warge-kü Васъюган рЪка ; Khazsikö Тымъ [sügér-folyó] ; kät-^ut ,,így 
hívják az osztjákokat a felső Vaszjugánon", ручной люди [folyómenti embe
rek]. L. коде. — (С.) N. ky, Csl. ke Fluss. 

kapp кровь [vér]. — (С.) kap Blut. 
kät-yut ручной люди [folyómenti emberek], ,,így hívják az osztjákokat 

a felső Vaszjugánon". L. khä р'вчка, khupp ember. 
khäüle возъ [kocsi, -rakomány]. 
kéd, kéde кишки [bél]. — (C.) N. Tcäd, FO. käte Darm. 
ked, ket nyírhéjládika. — (C.) Cs. kiedä Korb aus Birkenrinde. 
kel'le марская сорока (?) [tengeri szarka?]. 
kergis киргизъ [kirgiz]. 
ket 1. ked nyírhéjládika. 
kétégu убить [megölni]. — (C.) N. ketap schlagen. 
kézér плиница [hurok] ; nabi-k. пл. для утки [hurok kacsafogásra]. — 

(С.) КО., FO. kesén, N. ceher Schlinge. 
ко островъ на сору [sziget] ; Kvéni-kő hn. [Fenyves-sziget] ; Kollaga-

let [Kol-laga-let] hn. [Szigetrész-falu]. — (C.) N. ku, ко Insel. 
khob(é) кожь [bőr]. — (С.) N. kob, FO. köbe Haut . 
косе сколько [mennyi] ; miedeyéndét косе oltaje-khupp въ ваше деревня 

сколко семей [a ti falutokban hány család (van)]. — (С.) N. кос viel. 
kodui: Kodui-porex-éra szn. fkl: [Bőrruhás öreg]. L. por ex одежда, 

эга старикъ. — vö. (С.) Taz, Kar. kotil-porg lederner Kittel. 
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Jcoäi уставъ, izület, ? gödi улича [utca] ; ? KucHi-marget, Xudomarket hn. 
[ = Szigetköz-falu?] [vö. (C.) marg Insel]. — (С.) N. kodé Zwischenraum. 

Xoer(i)-espa онъ седеть, őszül; %oerba заз'Ьд'Ьлъ [megőszült]. 
kok, khok, %ok, %ök хозаинъ [úr, gazda], „hősénekekben kiváló gazdag 

emberek, szolgáik (ondz-xopt) voltak" ; amd(ed)i x°k сидитъ богатый [az úr 
ül] ; iius-xök хозяинъ, „régebben a falu ura" ; Koldi-condzi-khok szn. fkl. 
[Ob-középi „fejedelem"] ; Lendés-kadet-kö(d) päri-xok szn. fkl. [L.-fenyő-
folyó felsővidéki „fejedelem"] ; xonema богатая (женщина) [úrnő ; 1. ema]. 
- (C.) N. kok Herr, B. kük Fürst. 

кохо прикладъ, товаръ [áru, portéka] ; koxom ödögu товаръ весить 
[árut mérni ] ; khomodeda-coc товаръ весить шерду. 

hol петинка (серди). 
kholme невъхта [menyasszony], высватанна [akit megkértek]. 
khomde денегъ [pénz], копеикъ [kopejka]. — (С.) N. komde Kopeken, 

Geld. 
Xomméndet родила [szült; aor. narrat. sg. 3. sz.] : teu nélxupp moktet elmat 

Xomméndet эта баба родила 6 ребёнокъ [ez a nő 6 gyermeket szült]. — (С.) N. 
koap erzeugen, hervorbringen, finden, gebähren. 

konäl лутокъ (?) [vöcsök]. 
kondzse [gyökér] : pot-k. fagyökér ; nudzse-k. fűgyökér. — (C.) N. kong, 

NP., Cs. konge Wurzel. 
Xonema: amdi xonema сидитъ богатая (женщина) [az úrnő ül]. L. 

kok хозаинь, ema жена. 
konér, копегда овецъ [bárány]. — (C.) N. konér Schaaf. 
kongorsünCÜi kala чашка [csésze]. L. kala id. 
Ь о уши [fül]. — (C.) N. kö Ohr. 
Хорр челов'ъкъ. L. khupp id. 
kopt, kopté pad [ülő-, fekvőhely, hely], („három egész magas deszka van 

a bejárattal szemben a hombárban") ; nudzset-kopt покозъ [kaszáló, (rét), tkp. 
füves hely]. L. nudzse трава. — (С.) N. kuopt Platz, Stelle zum Sitzen oder 
Liegen. 

khor горносталь [hermelin]. — (C.) N., Jel., B., Taz, Kar . kur, kor 
Hermelin. 

Мбгмухсунъ [mukszun, coregonus-fajta] ; köri-ered október [mukszun-
hónap]. — (С.) M. kór Muksun. 

khor-mun közép-ujj. — (C.) B., Taz, Kar. kor-műn Mittelfinger (eig. 
Stierfinger), vö. kor Stier, Hengst. 

korb струба, fa emlékjel (?) a síron. — (С.) NP . korbe Grab über der Erde. 
korbetdze-kvos: soxori-k. клука [szénvonó, piszkavas, szósz, kályha 

keverő vas]. L. kvos [vas]. — vö. (C.) Kar. korbannap, Taz korbetpam mischen. 
kordze nagyobb féle hengeres nyírhéjládika ; komdzset-pakk nyírhéj-

edény fogója ; korndze, korundze лукошка, vízhordó edény. — (C.) N. kom§é 
Korb aus Birkenrinde. 

Xore-xula берёзовсюй остяки [berjozovi osztjákok], („régi elnevezés"). 
korép племя, народъ, орда [törzs, nép, horda]. 
khorx медведь [medve]. — (C.) N., Jel., B., Taz, Kar. korg Bär. 
korndze 1. kordze nyírhéjládika. 
korndzset-pakk nyírhéjedény fogója. L. kordze nyírhéjládika, pakk 

[nyele valaminek]. 

11 Nyelvtudományi közlemények L1V 
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korpugai cynn [leves], „ето съ крупой вариться" [ezt kásával főzik], 
L. Jcurpa [крупа, dara, kása], gai. 

korundze 1. kordze nyírhéjládika. 
khosti худой [rossz]; %оеН*ущрр неприятель [ellenség], неугодной [t. i. 

человек : kellemetlen, nem tetsző (rossz) ember]. — vp. (C.) N. koSka, ko$tal 
schlecht, arm. 

Koépai-é[réd] április. — vö. (C.) N. käs* sibirischer Feuermarder (mustela 
Sibirica) ? 

khoé-pak чердакъ 
kova, kovä тамаръ [tompahegyű nyíl prémes állatok, coboly, nyest, 

hermelin stb. elejtésére]. — vö. ? (C.) N. kyau den Bogen spannen. 
khovi богатый [gazdag]. — vö. (С.) N. köl, kői, NP. kowai reich. 
kozor, kozar мамонтъ [mammut] ; Kozarbaret hn. [Mammutfő-falu] 

(1. par, jet) ; Kozarmat hn. — (C.) N. koSár, КО. Cs. kosár Mammuth. 
kö 1. khä [folyó]. 
kö, khö, kö яръ [meredek folyópart] ; Köttibiet hn. [Partvég-falu] (1. íibr 

jet). — (С.) N. ke Berg, Hügel. 
kö пояска [öv]. — (С.) N. kü Gürtel. 
köba малинкой [kicsi, kis] ; köba гЫа братинъ сын [fivérem fia, tkp. 

kis testvér] ; köbakvönék feleségem fivére, feleségem nővére [kis sógor] ; 
köbamála khula семя (ребята его) [család (az ő gyermekei)] ; köba pare 
малинкая свадба, когда высватаются [kis esküvő, amikor a megkérés megy 
végbe] ; köba-pécat-kuj-éréd november [kis csuka bőségének hava] ; köbai-ce 
ребёнок [gyermek] ; töbal-%ui-köbal-ce [fiúgyermek] ; nel-xui-köbai-ce [leány
gyermek]. — (C.) N. kebá klein. 

köbai-ce ребёнок [gyermek], köb-aice[!] csecsemő ; töbal-xui-köbál-ce [fiú
gyermek], nel-xui-köbai-ce [leánygyermek]. L. köba малинкой. 

köbamála khula семя [család]. L. köba малинкой. 
ködella borda. L. la 2. [csont]. — ? vö. (C.) N. käd Darm és N. li, NP. le 

Knochen. 
ködzek, ködze-ek хитрой, мудроный, мудрой [ravasz, okos]. — vö. (C.) 

kéd Weisheit. 
khödzsüi-xupp шаманъ [sámán]. — vö. (C.) ked Zauberweisheit, Weis

heit, kedelhul-gup Zauberer, Priester, kedegak zaubern. 
коде речушка [folyócska, patak] ; Kögena-jet hn. [Patak-(menti) 

f a lu ] ; Vj. коде, küge: Patél-küge vn., d e : Perdalat коде, Köbamac-köge, 
Mucbar-köge stb. L. khä р^чка. — (С.) N. kegé Flüsschen ( < ; ку, ke Fluss). 

kök косати [madárka, fecske]. 
kös копя (kopja). 
khöu мозгъ [velő, agyvelő]; oltkhöu agyvelő. — (C.) N. köü Gehirn. 
közkä-sai зв'Ьздъ [csillag, tkp . csillagszem] ; jüdi-kvönnend khadi-

közkäsai [esthajnalcsillag] ; käri-kvönnend-khadi-közkäsai [hajnalcsillag]. L. 
sai глаз. — (С.) N. keSka Stern; N. keekahai, K. kesakas sai Stern. 

khude, kudi 1. khade ель. 
kudkebok [milyen] : kudkebok sélok elespükvalet каковъ здорова живёшь 

[milyen egészségesen élsz, tkp . éltek]. 
kuergu душать [lélekzeni]. — (C.) N. kuejarnak athmen < : N., Jel. , 

B., Taz, Kar. kuei Seele. 
kuerti духаше [lélekzet]. L. kuergu душать. 
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huj: köba-pécat-kuj-éréd november [kis csuka bőségének hava] . L. 
kwoeh лишно. — (C.) N. кие Überfluss, zu viel, kuei überflüssig. 

%ula, khule народъ, люди [emberek, nép], [a khupp szó PL -a] ; yore-
%ula берёзовскШ остяки ; Ш-кУтХ-учЫ остяцкШ народъ; wq,r-kät-%ula 
ВасъюганскШ остяки ; köbamála khula семя. L. khupp ember. 

kulé воронъ [holló]. — (С.) N. kulé Rabe. 
кита (?) fehéres шуравель [daru]. 
khumbä [perf. narrat . sg. 3. sz.] : tabu kh. онъ умеръ [ő meghalt] ; 

tebu %umbe, v. %umben онъ померъ [ua.] ; tabu khunda%et-khu§ [praet. perf. 
sg. 3. sz.] онъ давно умершш [ő régen meghalt, halott] . — vö. (C.) kuak, 
kumbak, sterben. 

•khundaxet давно [régen, régóta] : tabu kh. khuS онъ давно умершШ 
[régen meghalt]. — (С.) N. kundakt weit fort. 

kungél (alsó) lábszár. 
khunibi-nel-khupp баба (замужная) [(atyai) nagyanya]. 
khupp, %upp, x°PP ember; on&zs-%opp свой челов'вкъ, a la t tvaló; 

%osti-%upp непр!ятель [ellenség] ; %ore~xula [Plur.] берёзовскШ остяки; 
khödzsui-%upp шаманъ [sámán] ; khunibi-nel-khupp баба (замужная) [(atyai) 
nagyanya] ; miede%endét kocc oltaje-khupp въ ваше деревня сколько семей 
[a t i falutokban hány család (van)] ; nélkhupp женщина [nő, asszony] ; 
svortei-yupp другъ [barát] ; tebel-khupp мужик [férfi] ; árék-cvöcet-xupp 
ellenség ; kät-xut ручной люди [folyómenti emberek] (1. khä) ; töbal-xui-
köbal-ce [fiúgyermek]; nel-xui-köbai-ce [leánygyermek]. — (C.) N. kup Mensch. 

kurpa курпа [dara, kása]; korpugai [суп, leves]. L. ga% id. 
kur'skät курица, ketrec. 
khu§ 1. khumbä. 
kuSSakket когда [mikor, amikor]. 
kuseei-bari сколоко разъ [hányszor]. 
kutat ГДБ [hol]: kutat tat tel'engmant гд*Б ты родилъся [hol születtél?]. — 

vö. (С.) ku névmástő 1. Gr. § 567. 
Jeti 1. khä ptiKa. 
kündebutti (?) ери, gyógyfűféle (?). 
künte лошадь [ló] ; kündet лошаднШ [ló-] : kündet teld лошадшй 

хвостъ [lófarok]; kündet-рй крива [sörény]. — (С.) NP. kündä Pferd. 
khüvi-peng ér, жили. . 
kvac городище, городъ [vár, város] ; Vj. kvoc запоръ [halászcége, víz

rekesz] ; Top-kvac Томскъ; Narep-kvac Нарымъ; Koz-kvac Тогуръ 
helyén volt. L. kvadcete. — (C.) N. koac, КО. kuac Stadt, Burg. 

kvac [kacsa] : cerep kvac связъ [kacsafajta] ; cumbugvac востраквось 
[kacsafajta]. < or. гусь? 

kvadcete запорный промыслъ [folyó-, (víz)rekeszték] ; öccö-kvadcebi-éréd 
június [kis vízrekeszték-hónap] ; Varxe-kvadcebi éred július [nagy vízrekeszték-
hónap]. L. kvac [vár, város]. 

ícvaja скотсюй дворъ [karám]. 
kvant елецъ [fehér keszeg]. 
Xwanbe : taba xunne aza xwanbe [perf. narrat . sg. 3. sz.] она холостая 

[ő hajadon, tkp . ő férjhez nem ment] . — vö. ? (C.) kuennak fortgehen. 
kvarmé nővérem férje. — (C.) N. kuermé, КО. kuarme Mann der altern 

Schwester. 

11* 
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kvg,s-ündz сЬнь [kunyhó, sátor, körülkerített (védett) hely]. Vö. kvac 
городище? 

kvai : odet-kvat alkar. L. ódé рука [kéz, kar]. — vö. ? (C.) kue$ Hälfte. 
kvé сосна [erdei fenyő] ; Kvéni-ko hn. [Fenyves-sziget]. — (C.) N. cwe, 

К О . küe Fichte. 
kvélok тунгузъ [tunguz]. — (C.) N. küelom Tunguse [~ vö. Kar. Kwälak 

Jurák] . 
kvelc(et), kvélcset, kvöldzed старинка, hősének. — (C.) N. Meldet, NP. 

küelgut Altertum. 
kvén пелъ, бель (?). 
kvoc (Vj.) запоръ. L. kvac городище. 
kwoek лишно [felesleges, több, túl-] : okergwoe(t)-sedsare [huszonegy, 

tkp. egy túl a húszon] stb. (1. Számnevek). L. kuj. — (C.) kuel, kuei darüber 
(Gr. § 360) : oker kuel sede särm [huszonegy]. 

kvore [varjú]. L. kvöre id. 
kvos [vas] ; cugun-morate-kvos ухват [edényfogó] ; kvozi-pore%, kvözi-

por%, kvözi-poré% панцеръ [páncélruha, tkp . vas-ruha]; mandzerse-kvos церкло 
[tükör] ; pilai-kvös вилка [villa]; so%ori-korbetdze-kvos клука [szénvonó vas] ; 
nudzsi-padzsetetel kvös коса [kasza, tkp. fűvágó vas]. — (C.) N. kues Eisen. 

kvozdebele bal kéz. — vö. (C.) N. kuedagi link. 
kvöde : teld kvödeясной день [derűs (meleg) a nap]. — (C) FO. kueie Hitze. 
kvödembe: tü k. [perf. narrat. sg. 3. sz.] огонь светло [a tűz világított, 

sütött] . — vö. (C.) FO. kuete Hitze. 
khvögher осетра [tokhal] ; kvögeri-ered szeptember [tokhal hónap]. — 

(C.) N., B. kuegar Stör (Acipenser Sturio). 
kvöi плосъ [folyó(meder)szakasz]. — vö. ? (D.) Csa. кищ Fluss, Ob 

(Anl. lab. 57). 
kvöl, khal рыба [hal] ; cabgbi kvöl сушенная рыба [szárított h a l ] ; 

kvölet-pötei-éréd május ; tau khal tit kwös эта рыба поль сажень [ez a hal 
fél szazseny] ; neprei-khal яловая рыба [ikrátlan hal] ; töruj-khal икранная 
рыба [ikrás (ívó?) hal] ; eaghetpi-kvöl солоная рыба [sózott hal]. — (C.) N., B., 
Kar . kuel Fisch. 

kvöldzed hősi ének. L. kvélc(et) id. 
kvönded. (вечерная, утряная) заря [esti, reggeli pír; hajnal, alkonyat]; 

jüdi kvönnend khadi-közkäsai [esthajnal csillag]; käri-kvönnend khadi-közkäsai 
[hajnalcsillag]. — vö. (C.) N. kuend Morgen- und Abendröthe, kari k. Morgen-
röthe, üdi k. Abendröthe. 

kvonék [sógor] : köbakvönek feleségem fivére, feleségem nővére [kis 
sógor]. — (C.) N. kúenek Schwiegersohn, Schwestermann, Schwager. 

kvöre, kvöre ворона [varjú] ; kvőre-éréd február [varjú hónap] ; Kvöre-
pedzide Кривалуцюя hn. [Varjú-fészek-falu] ; Kvörijét hn. [Varjú-falu] ; 
Kvöri-to vn. [Varjú-tó]. — (C.) N. kueré Krähe. 

kwös, kwösket [prosec?] половина [fél, fele vminek]; tau khal tit kwös эта 
рыба поль сажень [ez a hal fél szazseny]. — (С.) kues* halb. 

kvözi [vas]. L. kvos id. 
la 1. ясъ [pirosszárnyú ponty]. — (C.) N. lä Plötze (Cyprinus Idus). 
la 2. кость [csont] (halnál i s ) ; ol-la черепъ [koponya, szósz, fej-csont]; 

? ködella borda. — (C.) N. li Knochen. 
lad-kodi членъ [tag]. — (C.) kodé Zwischenraum. 
láda черканъ [csapda]. — (C.) N. ladá Eichhornfalle. 
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laga [rész] ; Kollaga-let [Kol-laga-let] hn. Нижний Каски [tkp, Sziget
rész falu] ; puliaga pálcácska. — (C.) N. laga Stück, Bissen (pl. pöl-l. Stein-
stück). 

lapa [lapátalakú] fa keverő kaná l ; nai-pengute-lapa kenyérsütésnél 
használt lapát. — (С.) Ш,, Jel., B. lab Ruder. 

lappa balta, 
v lendegu понимать [megérteni]. 

Under [csel, mellyel a tagdák-ot fogják]. 
-lep [tábla, deszka] : tobeslep песеница [sakktábla]. — (C.) N. lep Brett. 
lobuvan темно стала [sötét lett, besötétedett]. — (C.) N. lebuan es ist 

finster geworden. 
lo%ä лисица [róka] ; lo%ei madzse лисица мЪрка [rókamérték]. [Való

színűleg azt a „mérték"-et értik ezen, amilyen magasra az önlövő nyilát állít
ják be a rókafogáshoz. Attől függően u. i., hogy milyen állat elejtésére állítják 
fel az ijjas csapdákat, önlövőket, a vízszintesen fekvő nyíl helyzetét függőleges 
irányban változatni lehet. Vö. huan-mandze [nyúl-mérték] a mandze címszó 
alatt] . — (C.) N. logá Fuchs. 

lomb арёлъ [sas] ; lömbi-éréd március [tkp. sas hónap]. — (C) N. lemb 
Adler. 

maci-ax 1. madze 1. тайга. 
mada дверь [ajtó] ; madanak [ajtó-száj,'küszöb] (1. ak) ; südermadanak 

ablaknyílás. — (C.) N. mäda Tür, mädan ak Schwelle (Zeltmund). 
made~§ünä комната [szoba, tkp. sátor, ház belseje]. L. mat домъ [ház, 

sátor]. 
mador богатырь, hős. — (C.) N. mádur Held. 
madze 1., mate, тайга [tajga] ; Madzetbarjet, Mahnbarit hn. [Tajgaszéli 

falu] ; maci-ax [tajgaszél, -vég]. — (G.) N., Jel., Taz, B. mac Wald. 
madzse 2. [mérték]. L. mandze id. 
madzet пила [fűrész]. — vö. (C.) N. magap schneiden. 
maka курганъ [kurgán] (általában „domb" értelemben), sziget. — (C.) N. 

maká Rasenhügel. 
mana-SoS куликъ [sárszalonka]. 
Manak-téör дураковатой [együgyű, balga], который очень балуетъся 

[aki nagyon ostobáskodik]. — vö. (C.) N. mänal wild, toll. 
mandze мЪра [mérték], madzse м'Брка [mérték] ; nuan-mandze чет

верть [negyed, szósz, nyúl-mérték]. (,,A nyúlra a cselnél a nyilat egy araszra 
kell felállítani") ; L. loxei-madzse [róka-mérték] a loxä címszó alatt. — (C.) 
NP. müngi Maass. 

mandzegu гледеть [nézni]. — (C.) N. mannambap, K. mangembau sehen. 
mandzerse-kvos церкло [tükör, tkp . néző-vas]. L. mandzegu гледеть. 
mapte сказка [mese]. 
marendzset катци [vejsze]. — (C.) Taz mämgerj Stromwehre. 
marg I . ЦЕЛЫЙ кустъ [bokor]; Khude-marget, Kudi-m. hn. Таизакова 

[Fenyő-bokor-falu] (1. khade, jet). — (С.) N. marg Busch. 
maslo масло [vaj]. 
mat домъ (ház, sátor) ; tvei-mat [nyírhéjsátor] ; dvel-mat балагань [nyír

héjborítású nyári szállás, sá to r ] ; made-Mnd! комната . [szoba]; L o c , poss. 
Pl. 2. birtokos sz. raggal Sg. birtok : miedexéndét въ ваше деревня [a t i falu
tokban] ; Nulmatelet [Nul-mate-Tet] hn. [templom-(istenház-)falu]. — (C.) N. 
mát, mat Zelt. 
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maié 1. madze 1. тайга. 
mazek саипъ, челъ, melyből hálót készítenek. 
merengu продать [eladni]. — vö. (C.) N. merrjnap verkaufen. 
mezalbugu танцовать [táncolni]. 
miguntöngol: m. cembadet нам послушны [nekünk engedelmeskedő]. 
módija моложе братъ [fiatalabb fivér]. L. müdja. — (C.) K. myda 

jüngerer Bruder. 
moga мука [liszt]. 
mo% спина [hát] ; mo%one vissza ; nun-mo^el tejút [tkp. ég-közép]. — 

. (C.) N. mog Rücken. 
moxone dzsandzse fogyó (hold), tkp . vissza megy. L. mo%. 
moloJco молоко [tej]. 
monbi-mun mutatóujj. L. mömbi gyűszű. — (C.) Taz mumbel'il-műn 

Zeigefinger, vö. Taz mumbel Fingerhut. 
morale [nom. verb, subst.] cugun-morate-kvos ухват [edényfogó, mellyel 

a kemencébe az edényt behelyezik]. — vö. (C.) NP. mornam zerschlagen, zer
brechen. 

motía петка [sarok]. — (С.) N. moca Ferse, untere Wade. 
mozerbüvai főtt hús. — (С.) Taz тиёегат kochen. 
mod война [háború]. 
mömbi напёршка, gyűszű. L. monbi-mun mutatóujj. — (C.) Taz mumbel' 

Fingerhut. 
mud болшая кривилка (плосъ) по р^кЪ [nagy, dombos par tvonula t ] ; 

Mudzna-jet, Mudzbaret, Mutnajetu hn. — (C.) B., Taz, Kar. тис Ziehplatz, 
Trageplatz des Fahrzeugs (auf den Krümmungen des Flusses). 

müghe озорный быкъ [vad bika]. 
тип ujj, munla ujjak ; celkei-mun kisujj ; khor-mun középujj ; monbi-

mun mutatóujj ; тип-par nünke lábujjhegyen állni; nemgedi-mun gyűrűs ujj ; 
warke-mun hüvelyk [nagy ujj]. — (C.) N. műn Finger. 

-mut: sidmui грудь [mell, kebel]. — (C-) Cs. műt Busen. 
müde печонки [máj]. — (С.) N. myd Leber. 
müdja fiatalabb fivérem [így hívja] gyermekemet. L. módija. — (C.) K. 

myda jüngerer Bruder. 
müla мыла [szappan]. 
nager torgu könyvet olvas[ni]. — (C.) N. nager Brief. 
nandzse бруха, has. — (C.) N. nan§ Magen. 
närgu барсукъ [borz]. 
natol-daké aznas távoli (?) дедушка. L. aznas дедушка. 
né дочь [lány] ; пёдапё дочери дочь [a leánygyermek leánya] (1. nenga). 

- (C.) N. ne Tochter. 
nedeg девушка [ leány]; tari nedekántik она ещё Д'ввка [ő még lány]. — 

(С.) N. nädek Mädchen. 
nédégu жениться [nősülni] ; taba aza netemba онъ холостой [ő nőtlen, 

tkp . ő meg nem házasodott]. — (C.) N. nadák heiraten. 
négai дочери сынъ [a leánygyermek fia]. L. nenga моложая сестра, 

ji сынъ. — (С.) N. пещ jüngere Schwester + * Sohn. 
пёдапё дочери дочь [a leánygyermek leánya]. L. nenga моложая 

сестра, né дочь. — (С.) N. пещ jüngere Schwester + ne Tochter. 
nél-khupp женщина [asszony] ; nel-yupp баба [nőszemély] ; nel-%ui-

köbai-ce [leánygyermek]. — (C.) FO., Cs. neä Frau, N. näl-gum Weib. 
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nemgedi névtelen ; nemgedi-mun gyűrűsujj. — (C.) N. пер, К О . nem 
Name, N. nepkadal, КО. nemgadal, nemgedi namenlos, nipketil-тйп der 
Ringfinger. 

nepSeze [instr.] : 1. neps грудь. 
nérg вЪтеръ [szél]. — % (C.) N. märg Wind. 
nerga вътеръ дуетъ [a szél fúj]. — vö. ? (С.) märg Wind. 
nérsa ёрсь [sügér]. — (С.) N. nersa Kaulbarsch. 
neuraldzsiku [intens.] кормить [szoptatni]. — (С.) N. neurap säugen. 
névunémba (клатву) бажилъся [megesküdött]. 
nőbe руковица [kétujjas kesztyű]. — (С.) N. nob Handschuh. 
nödék стерлидъ [sterlet, kecsege]. — (С.) N. nődak, nödek Sterläd. 
пор, порр иконъ, богъ [szentkép, is ten]; nulmate templom [istenház]; 

•nun moxél tejút [égközép]; nuSüna* небо [ég-belseje]. — (C.) N. Nop 
Gott. 

пи [szempilla] : sain-nu id. — (D.) Ту. пй Augenwimper (Anl. lab. 52) 
nudzse [fú]. L. nudzse id. 
nulmate [: nul-mate] templom [istenház]. L. пор икон, богъ ; mat домъ. 

— vö. (С.) Nun-mät Kirche. * 
nun-moxel tejút, небо середина (половина) [égközép]. L. пор икон, 

богъ ; то% спина. 
nuSünd небо [ég], nus-üngg [helyesen : пи-ёипдд] id. [tkp. ég-belseje]. 

L. пор икон, богъ ; Sünd! [valaminek a belseje]. — (С.) Nü-süng Himmel, 
Nü-sündje (Reiseber. 169). 

nuzna бедный [szegény]. 
пипке [á l l ] : тип-par п. lábujjhegyen állni. — (С.) N. nenak stehen. 
nabi яйцо [tojás]. — (С.) N. näbi Ei. 
nabi-kézér пленица для утки (kacsafogó hurok). L. пар утокъ és kézér 

плиница. 
nai хл'Ббъ [kenyér] ; nai-pengute-lapa kenyérsütésnél használt lapát. — 

(C.) N. nai, пап Brot. , 
пак елованое мъхто [iszapos hely] ; Nakuet, Nangujet, Т. Nango-jet hn. 

[iszap-falu]. — (С.) N. пак Schlamm, NP. nar\a Thon, Lehm. 
пар утокъ [kacsa] ; nabi-kézér пленица для утки [kacsafogó hurok]. — 

(С.) N. пар, nab Ente. 
nare, nar болото [mocsár]; nare(s)-säre чайка [sirályfajta, mocsári 

sirály] ; Narep-kvas НарымЪ [Mocsár-város] ; Sana-nar vn. [S. mocsár, 
a Csaja vidékén]. — (C.) N. nar, N P . narre Moor, Tundra. 

nenga моложая сестра [fiatalabb nőtestvér, húg] ; nennga fiatalabb 
fivérem [így hívja] gyermekemet. L. négai дочери сынъ. -— (С.) N., Kar. 
neiqa jüngere Schwester. 

nénné orvespa növekvő (a hold), tkp . előre nő. — (C.) N. nanné. nanne 
vornhin. 

nénna сестра [nővér] ; nenna fiatalabb fivérem [így hívja] gyermekemet; 
братеринъ дочь [a fivér l eánya] ; сестеринъ дочь [a nővér leánya]. — (С.) N. 
nená Schwester. 

nennga 1. nenga моложая сестра. 
neprei-khal яловая рыба [ikrátlan hal]. 
neps грудь, чички [mell, csecs] ; [instr.] nepSeze neuraldzsiku грудомъ 

кормить [mellel szoptatni]. — (C.) N. nef, К О . neps Brustwarze. 
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néva заицъ [nyúl ] ; nuan-mandze четверть [egynegyed, szósz.: nyúl
mérték] (1. ott). — (C.) N. hewá Hase. 

heveda неводъ [húzó-, vontatóháló]. 
пог (изъ) кочи [bőr-, bőrből való] ; hoi-mat [bőrsátor] ; hoi-pové lábra

való [bőr-csizma]. 
nuan-mandze четверть [negyed, szósz : nyúl-mérték] (,,A nyúlra a 

cselnél a nyilat egj araszra kell felállítani"). L. néva заицъ. 
hudzse, hudz трава [fű] ; hudzse-cab листъ трава [fűlevél]; pádéh-

hudz с/Бна [széna] ; nudzse-kondzse fűgyökér ; hudzset-kopt покозъ [kaszáló 
(rét)] ; hudzsi-padzstetel kvös коса [kasza]. — (C.) N. nu$ Gras. 

hűik сладко [édes (étel), nyalánkság]. — vö. (C.) N. hui süss. 
hurg-, nurga- соръ [szemét] ; Nurgajet hn. Иснаевы [tkp. szemét

falva]. — vö. szám. Jur . (C.) hahar, szám. Jen. nohi, szám. T. hager Schmutz. 
hus-xöJc хозяинъ [gazda, ú r ] , („régebben a falu ura"). L. kok. — (C.) 

hö§ Wirth. 
hü налимъ [menyhal]. — (C.) N. hü Quappe. 
öde рука [kéz, kar] ; odén-ol k;ézfő ; odep-pangu тамга [tamga, kézjel] ; 

odet-kvat alkar. — (C.) N. ud Hand. 
ol голова [fej, fő] ; оНа черепъ [koponya] ; olt-tári волосъ [haj]; olt-

khöü agyvelő ; odén-ol kézfő ; tobenol lábfej ; sabünol уда [horog] ; kharbanol 
утъ [horog?] ; tobes-ol пешки [sakkfigura]. — (C.) N. ol Haupt, das Obere. 

olt-khöü agyvelő. L. ol голова. 
ondzs-xopp, ondz~xopt [Plur.] свой человъ'къ, alattvaló, szolga. L. khupp. 

— vö., (C.) one- visszaható és birt. névm. tő : onek mein eigen, selbst, onenfte du 
selbst, dein eigen, onge er selbst stb. 

orati-kvos скавродникъ. 
orvespa [növekszik] ; hénné orvespa növekvő (a hold), előre nő. — (С.) 

N. orweSpak wachsen. 
öccö неболшой [kicsi]; öccö-kvg,dcebi-éréd június [kis vízrekeszték-

hónap]. 
ödergu пить [inni]. — (C.) N. ünnam, ütpam, ütkuam trinken. 
öderme волокъ [két (hajózható) folyó közti szakasz]. 
ödöd весна [tavasz], a folyók megnyíltától júniusig. — (D.) Ту. oddD 

Frühling (Anl. lab. 51). 
ödögu весить [mérni] ; koxom ö. товаръ весить [árut mérni]. 
ödzüdment в^съ [tekintély, súly]. L. (-üdment). — (C.) N. Ц Wort + N. 

üdap schicken, herablassen. 
öldzetet забля [kard]. 
Óldzeöt падоша [talp]. — vö. Kam. (С.) ülud Fussohle. 
ölga feleségem [így hívja] nővéremet. 
önd kézi í j . L. ünde. 
öngh запоръ [rekesztek, halászcége]. 
önghönc арсамакъ [rozsomák]. — (C.) N. ürjáng Vielfrass. 
or жиръ [zsír]. — (С.) ür, ör Fet t , besonders von Fischen. 
ött вода [víz] ; paradi-ött pálinka. — (С.) üt} öt Wasser. 
padarmu: télnd р. западъ [nyugat, tkp. napnyugta]. 
pádéh-hudz свна [széna]. 
padza кузенка, nyírhéj vízmerítő edény a csónakban, padze négyszögletű 

nyírhéjedény ; sosa-padza чуманъ [(nyírhéj) doboz]. — (D.) Ту. padiza Korb 
aus Birkenrinde, Korb, Gefäss (Anl. lab. 70). 
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padzstetel-kvös [vágóvas]: nudzsi-padzstetel [part.praes.] kvös коса [kasza, 
tkp . fűvágó vas]. L. kvos [vas], nudzse трава. — (С.) N. pagelpap hauen. 

раде черка [vadkacsa-féle]. — (С.) N. page Entenart (Anas Crecca). 
paghe-bo мьтка [jel]. L. po ? — vö. ? (D.) Csa. pakP Muttermal (AnL 

lab. 69). 
pagelgu капать [ásni]; pagelsef наворточка [fúró?]. — (С.) B. pakalnar} 

graben. 
paja [öregasszony] ; svadibaja nászasszony ; Kóla-pajani szn. fki. — 

(C.) K. paja altes Weib. 
pakk [vminek a nyele] : korndzset-pakk nyírhéjedény fogója. — (C.) N. 

рак Schaft. 
pal'da женина мать, мужина мать [az anya anyja, az apa anyja]. — 

(C.) N. раЦа, К О . pald'á Schwiegermutter. 
pangu: odep-pangu тамга [tamga, nemzetségjel, kézjegy]. L. ódé 

рука. — vö. (C.) pannap legen. 
panne садиться [lenyugszik] ; telde р. солнце садитъся [a nap lenyug

szik]. — (С.) N. раппар legen. 
panes коса [hajfonat]. 
-par, -bar : érénd-bar полный (месяцъ) [telihold, szósz, holdmagaslat] ; 

nun-par nünke lábbujjhegyen állni ; tat-par вершина [csúcs, hegy] ; Lendés-
kádet-kö(d) pari-%ok szn. fkl. (Lendés fenyőfőivé-felsővidéki „fejedelem") ; 
MadzetbarjetYm. [Tajgaszéli falu] ; Curbaret hn. [Cur-torkolati falu]. — (C.) N. 
-par das Obere, die Höhe ; (D.) Tj.pär Kopf, Scheitel, Spitze (Anl. lab. 148). 

paradi, paridi коркая [keserű] ; p. ött вино [pálinka]. — (С.) N. pari, 
N P . parridi bitter, N. pari üt Branntwein. 

parcendze-toi-cendze пировать [vendégeskedni, lakmározni]. 
pare 1.: khagat-pare могила [sír]. L. pori. — (C.) NP. peäre eine Bahre. 
pare 2. жертва [áldozat] régebben свадба [esküvő] ; köba-pare малин-

кая свадба, когда высватаются [kis esküvő, amikor a megkérés megy 
végbe] ; varg(e) pare болшая свадба [nagy esküvő]. — (D.) Ту. par, FKe. 
pari Hausopfer (Anl. lab. 99). 

pari: Lendes-kädet-kö(d) päri-^ok szn. fkl. [Lendés fenyőfolyó-felső-
vidéki „fejedelem"]. L. -par. 

paridi [keserű]. L. paradi id. 
paslédni последшй [utolsó]. t 

pä, päü, рей: südan-ängdi-peü olló. — (С.) N. pagi, КО., K., NP . pä 
Messer. 

peca, pétta чука [csuka] ; pécat: köba-pécat-kuj-éréd november [kis 
csuka bőségének hava]. — (C.) N. peca Hecht. ч 

péde ночь [éj] ; pet-condzs свверъ [észak]; pinnut-pelek (изъ) полночной 
сторона [északi irány(ból)]. — (С.) N. pi, ~KO. ре Nacht. 

pede гнезда [fészek] ; Kvöre-pedzide hn. [varjúfészek-falu]. — (C.) N . 
ped Nest. 

pécHé, pedzé плотка [ponty-fajta hal] ; Peäegendab-jet hn. Тайна. — (С.) 
B., Taz. расе Plötze. 

pégé рабчикъ [fogoly]. — (D.) N. pege, Ту. рёде Haselhuhn (Anl. lab. 159). 
pékh(e) лосъ [jávorszarvas]. — (С.) N. peak Elentier 
pel товарищъ [társ, bará t ] . — (С.) N. pal Kamerad. 
peldembogu пособлать [segíteni]. — (С.) N. päldau hinzufügen. 
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pelek [irány]: pinnut pelek (изъ) полночной сторона [északi irány(ból)]. 
— (С.) N. pälek Hälfte, Seite. 

pelekagens половина [fél, fele vminek]. — vö. (С.) pelek, pelerj halb. 
Gr. § 373. 

pell combcsont, — (D.) Ту. pel, Csa. pele Lende, pel^li Schenkelbein 
(Anl. lab. 111). 

peng жили [ér] : khüvi-peng id. — (D.) N. рацд Ader (Anl. lab. 112). 
pengute: nai-pengute-lapa kenyérsütésnél használt lapát. 
perbü-vat sült hús. — (C.) Cs., Г 0 . poruan, pormbarj brennen. 
pet-condzs свверъ [észak], tkp. ночь половина [éj-közép]. L. pede ночь 

és condzs половина. 
péttfa [csuka]. L. peca id. 
peü 1. pä ножикъ. 
pidte топоръ [balta, fejsze]. 
pilai-kvös вилка [villa]. L. kvos [vas]. — (C.) N. kues Eisen, Metall. 
pinnut-pelek (изъ) полночной сторонв [északi irány(ból)]. L. plde ночь. 
pö дерева [fa] ; pocélbi-pö Драва [tűzifa] ; saldzsebu полъ [padló] ; 

pot-cab листъ [falevél] ; pot-kondzse fagyökér ; pul-barge болванъ [fabálvány] ; 
pol-zák лъхъ [erdő] ; puliaga pálcácska; ? paghe-bo мътка [jel]. — (C.)' N. 
po Baum. 

pocélbi-pö драва [tűzifa]. 
pocéghu каракай [kacsafajta, ? Anas rutila]. — (C.) N. pózogo Entenart 

(Anas Penelope). 
pod лабецъ, halszárító állvány. 
pojél калымъ leánydíj. — (C.) N. pojel Brautschatz. 
pox сътъ [háló]. — (С.) N. рок Netz. 
pol-zak л'всъ [erdő]. L. pö дерева [fa]. / 
pone на улиц'Б [az utcán]. — vö. ? jur. po' Zwischenraum. 
poraldzsét икра [boka]. — (C.) N. puró$, Taz puraget Wade. 
pord лось (csillagzat) [nagymedve?]. — (C.) N. pord der grosse Bär 

(1. DONN., Anl. lab. 169). 

pöre, pur, por-чука. [csuka] („arégi neve, lejjebb nevezik most is #>or-nak, 
itteni neve : peca") ; Purtona-jet hn. [Kiscsukatavi falu]. — (C.) pur, NP, 
purre Hecht. 

pore%, porx одежда [ruha] ; kvözi-por%, kvözi-poréx, kvozi-porex пан-
церъ [páncél, tkp. vasruha] ; Kodui-pofex-éra szn. fkl. [Bőrruhás öreg]. — (C.) 
N. porg Kleidung. 

pori амбаръ [éléskamra]. L. pare 1. — (С.) B., Kar. püré Vorraths-
kammer, N. poH eine Art Bahre. 

porox порохъ [lőpor, puskapor]. — (D.) Ту. pöroGr Schiesspulver (Anl. 
lab. 96). 

pors уракъ [szárított hal]. — (D.) Ту., FO. pors trocken gemahlener 
Fisch (Anl. Jab. 95). 

porset-corg лукошка [kosár], nyírhéjedény a szárított hal tartására. 
po§ лъчучШ бъитокъ [repülő mókus]. — (D). Ту. poS fliegendes Eichhorn 

(Anl. lab. 162). 
pounol желудокъ [gyomor]. 
povsare постелникъ („olyan csónakülés, amelyről a víz lefolyik"). 
pö, pö, pü камень [kő] ; sakut-pö tűzkő, seldzé-pu köszörűkő. — (C.) N. 

pö Stein. 

é-
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pötéi: kvalet-pötéi-éréd május [halikrás hónap]. — vö. (C.) N. peg, FO. 
pet Fischsuppe. 

pötpä, pötpa : tönde pötpä ЗДБСЪ жарко [itt meleg van] ; wargek pötpa 
шипко жарко [nagyon meleg van] . — (C) N. pötpalc, pöcap sich erwärmen; 

pové [lábravaló] : noi-pové lábravaló; — (C.) N. рои, NP. pöwa 
Stiefel. 

pü: kündet-рй крива [(ló)-sörény]. 
pudc бобръ [hód]. — (C.) N. po$ Biber. 
pudel Щёки, pofa? — (C.) N. púdal Wange. 
pudzs, pudzs [közép] : ji-sait-pudzs pupilla; sait-püdzs szivárványhártya; 

ie%e-sait-pudzs szemfehér (1. sai глаз). — (D.) Ту. püdz das Innere, Mitte ; 
in, innerhalb' (Anl. lab. 170). 

pudzi-dava кротъ [vakond]. L. tava мысь [egér]. — (С.) N. pog Biber ; 
(D.) Csa. puizöl-täua grosse Rat te (Anl. lab. 170). 

púdé носъ [orr]. L. pui-tabak [burnót]. — (С.) N. рос, K., NP. putte Nase. 
pul'barge балванъ [bálvány, tkp. fa-bálvány]. L. pö дерева. 
puliaga [pul-laga] pálcácska. L. pö дерева, laga [rész]. — vö. (C.) B. 

pul-lib Stock. 
pulséi коленка, térd [láb-, térdszem], L. sai глазъ. — (С.) N. pulhai Knie ; 

(D.) Ту. pulsei, FO. pUlzei (Anl. lab. 174). 
pur kis чука. L. pöre id. 
pür коголь [kerceréce, csörgő ruca, Anas clangula]. — (C.) N. pur 

Entenart (Anas Clangula). 
рига калчанъ, tegez. 
put tabak нухателной табак [burnót, dohánypor, tkp . orr-dohány]. 

L. риёё нось. 
рй kő. L. pö id. 
púja пилинъ [bagojy]; ielendgvarme püjá малинюй пилинъ [kis 

bagoly]. — vö. (D.) Csa. püUaldzdga Eule, Uhu (Anl. lab. 140). 
püm (?) nadrág (?). F — Vö. kam. phVmä Hosen. 
rak ракъ [rák] (,,itt nincs ez a hal [?]")• 
rezovka режовка [ritkás szemű háló]. 
rugvatpugu hortyogni, крапить. 
ru§§ orosz. — (C.)'N. Bus Russe. 
éaghetpi 1. 8ak солъ. 
Saglúkk соленно [sós étel]. L. Sak солъ. 
sak солъ [só] ; eaghetpi-kvöl солоная рыба [besózott hal] ; ЫдШкк 

соленно [sós, sózott étel]. — (C.) N. sak Salz. 
§ang(e) глухарь [nyírfajd]; sangut тетеръ [fajd] : S.-kü vn. (Fajd

folyó] (a Csaja mellékvize). — (C.) N. har), КО. ser] Auerhahn. 
Sakkodé железеня [kacsafajta]. Vö. segedud черничъ? • 
§ё язикъ [nyelv]. — (С.) N. se, Jel., Taz Se Zunge. 
Sek тайга [tajga, őserdő]. — (С.) Csl. sarja Föhrenwald, schwarzer Wald. 
£id! сердце [szív]; sidmut грудь [mell]. — (PÁLL.) „Tomszk" syd; 

(KLAPK.) Nar. sidze; (C.) mscr. Csl. seieä kol, hjerta (1. PAAS., Beitr. 76). 
Sógor печь [kemence]. L. so%or id. 
soi шей, горла [nyak, torok] ; soldzset-cisat (а)шеникъ [nyakörv] 

(1. ott) ; turba-soi kémény. — (C.) N. hoi, K., NP . soi Kehle. 
Sok мысъ [a folyó fordulójánál lévő magas part, folyófok] ; KöSSoket hn. 

[tkp. Kös-folyófok-falu]. — (C.) N . hok, Jel. sok Landzunge, Vorgebirge. 
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Sokké суга [nősténykutya]. 
So%or, Sógor печь, печка [kemence]; Soxor-Sündzs печь belseje ; Soypr 

madanak шесток [kemenceszáj előtere] ; soxori-korbetdze-kvos клука [szén
vonó, piszkavas]. — (C.) N., КО. sógor Ofen. 

Solak лошка [kanál]. — (C.) N. holak, Jel. sólar\ Löffel. 
soldzset-cisat (а)шеникъ [nyakorv, tkp.? nyak-hurok] („a kardot 

nyakra öltve viselték"). L. Soi шей, -óisat [hurok]. 
Sorsét szégyen. — (C.) N. sors Scham. 
SoS шуёкъ [madár-féle?]. 
SoS-khul-xula остяЦкШ народа» [osztják nép]. L. %и1а народа». 
Södérgu шить [varrni]. — (С.) K. süderar/ nähen. 
Söj пупъ [köldök]. - (C.) N. Söl, КО. söi Nabel. 
Söl чувалъ [csuval, tűzhely]. 
Söve пестругъ [fajdtyúk]. — (C.) N. süwa Auerhenne. 
Sudja началникъ [feljebbvaló, főnök; hivatalos személyiség]. 
Surép зв'Брь [vadállat] ; timbédi S. птица [madár, tkp. repülő állat]. — 

(C.) N. hürup, КО. sűrűm, sürem wildes Tier. 
Sü соболь [coboly]. — (С.) N. Sl Zobel. 
Sund, Sündzs [vminek a belseje] : made-S. комната [szoba, tkp. a sátor > 

ház belseje] ; nuSünU, nu-Süngg небо [ég], Soxor-Sündzs печь [kemence] 
belseje. — (C.) N. Süntf das Innere. 

Svon мартинъ [sirály]. 
sabünol уда [horog]. L. ol голова. 
sadcöreku играть [játszani]. — (C.) N. hänfiernak, Cs. sändaman spielen. 
saghu-je кукушка [kakuk]. — (C.) N. Sägeä, Csl. sägüja Kuckuck. 
sai, (sail) глазъ [szem]; sait-püdzs szivárványhártya; sainnu felső 

szempilla ; ji-sait-pudzs pupilla ; közkä-sai зв'БЗДЪ [csillag] ; fexe-sait-pudzs 
szemfehér ; pulséi коленка, térd. L. köv. — (C.) N. hai, Jel. sai Auge. 

sain-nu, sainnu: ellei s. felső szempilla; ennei sainnu szemöldök. L. 
sai глазъ. — (С.) sain-ü Augenwimper ; (D.) Ту. пй (Anl. lab. 52). 

saldzsebu полъ, padló. L. pö дерева. — (С.) N. salge-po Fussboden, КО. 
salg Säule, Pfosten. 

saku tűz verő ; sakut-pö tűzkő. — (C.) N. Sáku Feuerstahl. 
sandä, sante új, новый ; Sandä-xQ-ra, Sante-xg>ra hn. село Ново-

Илинское [tkp. új falu]. — (C.) N. Sand neu. 
sangedga заколъ [sólyom?]. — ? vö. (С.) КО. seri Auerhahn. 
sangut 1. Sang глухарь. 
sante 1. sandä ú j . 
säre чайка [sirály] ; tüdiol-säre id.; närefsj-säre id. [tkp. mocsári 

sirály]. — (C.) N. sär Meerschwalbe. 
sarémba видовецъ, обдавецъ [?]. 
sebenäa свинь [disznó]. — (С.) N. hebanga, К О . sebenda Schwein. 
sebenctis свинецъ [ólom, puskagolyó]. — (С.) N. hébandies, КО. sebanctessa 

Blei. 
sébika бурундокъ [csíkos evet]. — vö. (C.) Taz Sepärj fhegendes Eichhorn. 
segedud черничъ [kacsafajta], vö. Sakkodé железеня? 
séghóla сипушки [fóka?]. 
sékök чёрной [fekete]. — (C.) N. hág, Cs. säga schwarz. 
seldzé-pu köszörűkő. L. pö [kő]. — (C.) N . hälap, КО. selau schärfen. 



PÁPAI KÁROLY SZELKUP SZÓJEGYZÉKE 173 

selok éta онъ здоровъ, живой [szósz, egészséges (en) él] ; kudkebok selok 
elespükvalet [milyen egészségben éltek?]. L. ela [él]. — vö. (C.) ? K. Sulu 
gesund (de vö.: MSFOu. CIII, 299). 

selonik здоровъ [egészséges]. 
sitfmut грудь [mell, szívkebel]. L. Sid' сердце, mut [kebel]. 
sivruga сивруга [tokféle hal]. 
so%ori-korbetdze-kvos клука [szénvonó vas]. L. So%or печь, korbetdze-kvos 

[keverő vas]. 
sorémdzsö дошъ [eső]. L. svörá [esik]. — (C.) N. huromg, B., Taz soromfí 

Regen. 
sormugu вязать [kötni, megkötni]. — vö. (C.) N. harap, КО., K. sarán 

anbinden. 
sosa-padza чуманъ [(nyírhéj)-doboz]. 
sova хорошой [jó]. — (C.) N. hwa, КО. sö gut. 
söde сырокъ [lazacpisztráng]. 
sumba сатилокъ, a fej hátsó része, tarkó. 
südan-ängdi-peü olló (изъ обоихъ сторонъ вострое kés) [mindkét oldalon 

éles kés]. L. angde вострое, pä ножикъ. — vö. (С.) КО. sede zwei, seder] zweimal. 
südermadanak ablaknyílás. L. südernak окно, -dk [száj], rnada [ajtó]. 
südernak окно [ablak]. L. -ak [száj], südermadanak ablaknyílás. — (C.) 

Taz éöt'er Loch. 
sür корова [tehén]. — (C.) N. hyr, K. syr Kuh. 
svadibaja nászasszony. L. paja [öregasszony]. 
svadiéra nász-uram. L. éra старикъ. 
svamdzugu мириться, békélni. — vö. (C.) N. huoma, KÖ. sü, Jel. suoma 

still, ruhig. 
svortei-%upp другъ [barát], любезной [человек] [szeretetreméltó, sze

retet t ember]. — vö. (C.) FO., Cs. suoram Heben. 
svörá [Sg. 3. sz.] дошъ идотъ [esik (az eső)]. — (C.) N. huorek, K. 

säroau es regnet. 
tab устя [torkolat] ; Közertabijet hn. [Közer-torkolati falu]. — (C.) N . 

top Rand«, v. N. tob Fuss? 
taba, täb(u), tebu онъ, она [ő]. — (С.) N. tap, tau, B. tep er. 
tabak табакъ [dohány]. L. put tabak нухателной табакъ. 
tadbele jobb kéz. — (С.) B. tät-pälel recht. 
tagdák снегери [madár(veréb?)-fajta]. 
tak горь [hegy]: varghe-tak болшая горъ [nagy hegy]. — (C) FO., 

К О . tárj Berg. 
takki нижнШ [alsó]; Takki-jet hn. [Alsó fa lu] : Игаткины újabb 

elnevezése. — vö. (C.) tak, tar/ abwärts, nach unten. 
tal-tél вчера [tegnap]. L. tél [nap]. — (C.) N. ie cél, tat-gel gestern. 
taöd лътъ [nyár]. — (C.) N. tagi, tal Sommer. 
taptél сегодня [ma]. L. tél [nap]. — (C.) tam, tan, tap dieser hier. 
tár перо [madártoll], tari, tárt шерсть [szőrzet] ; olt-tári волосъ [haj]. — 

(C.) N. tar Wolle, (D.) tari hairy (JSFOu. XXX/26, 4). 
tar, tari ещё [még] ; tar ücdzsenek онъ ещё молодой [ő még f ia ta l ] ; 

tari nedekántik она ещё дввка [ő még lány] (1. nedeg дЬвушка). 
tat ты [te]. — (С.) tat, tan du. 
tat-par вершина [csúcs, orom, hegy]. L. par. 
tau эта [ez]. — (С.) N. tau, tap er. 
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taugu купить [vásárolni]. — (C.) N. tawap kaufen. 
tava мысь [egér] ; pudzi-dava кротъ [vakond]. — (C.) N. tawa Maus. 
tab(u) 1. taba онъ. 
tébe мужъ [férj, férf i] ; töbál-%ui-köbal-ce [f iúgyermek]; tébel-khupp 

мужикъ [férfi]. — (C.) N . teb Mann. 
tébék б'влок [mókus]. — (C.) ~N. tabék Eichhorn. 
tebu 1. taba онъ. 
téga сиротка [árva]. L. седа. 
tégha мЪдъ, забя [kard]. — (С.) N. teaga Tungusenschwert. 
teld хвостъ [farok] ; kündet teld! лошаднш хвостъ [lófarok]. — (С.) N . 

tal§, ГО. tald Schwanz. 
téör : Manak-teör дураковатой [együgyű, balga]. L. Manak-t. — vö. 

N. B. tän Verstand; N. tänuap, Cs., FO. töruam wissen; N. tärbak denken. 
tere просёкъ, ,,egyik folyótól a másikig" [terjedő vidék]; Terenak hn. 

(ak = torkolat, száj). 
teu эта [ez]. 
téu зубъ [fog]. — (C.) N. teu Zahn. 
tidaul-Ш завтра [holnap]. L. Ul [nap]. — vö. (C.) cid, ud, Üt nahezu. 
timbédi §urep птица [madár, szósz, repülő állat]. L. surép зв'Ьръ. — vö. 

(C.) N. tlmbak fliegen, N. telger-hürap, K. tilger-sürum Vogel, eig. fliegendes 
Thier (vö. tilgernarj fliegen). 

tit [сажень, öl] : tau khql tit kwös эта рыба поль сажень [ez a hal 
fél ölnyi]. 

to, tö, Vj. tu озеро [tó] ; Vj. Warghe-tu Nagy-tó. — (C.) B. tu, КО. to, 
N. tu See. 

tob alsó végtag (láb). — (С.) N. tob Fuss. 
tobenol lábfej. L. tob láb, ól голова. 
tobeslep песеница, sakktábla. L. tob láb, lep [tábla]. 
tobes-ol пешки [sakkfigurák]. L. tob láb, ol голова. 
to%oldzsogu читать, zählen [olvasni, számolni]. — (C.) N. togolgap durch

lesen. 
tola м^ДЬ [réz]. — (С.) N. tola Kupfer. 
torgu [olvasni, számolni]: nager torgu könyvet olvas[ni]; torozse счётомъ 

[megszámlálva, megolvasva]. — (C.) N. tornap lesen. 
tóté карась [kárász]. — (C.) N. tod Karausche. 
totsömbíne ördög-ábrázat (,,egy varázsdobverőre karcolva"). 
tönd, tönde ЗДБСЪ [i t t] . — (C.) tend hier (Gramm. § 567). 
törepp икра [ikra]. — (C.) N. terap Fischrogen. 
töruj-khal икранная рыба [ikrás, ívó hal]. L. kvöl рыба. — (С.) N. terap 

Fischrogen. 
töSse стрелокъ. L. tüsse. 
töt видра [vidra]. — (C.) N. töt Otter. 
töttömbu birkózni. — vö. (C.) N. tudap, tudonnap schelten. 
tu 1. криля [szárny]. — (С.) N. tu Flügel. 
tu 2. 1. to озеро. 
tunak agyag főzőedény. 
tunanalet deszkafedő tejre. — vö. (С.) B., Taz, Kar . túrjam, tümbam 

zudecken, zuschliessen. 
turba-soi вывожъ, турба, kémény (a házban és a szabadban lévő része). 

L. Soi. 
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tuSka тыесъ, hengeres nyírhéj edény. 
tü огонь [tűz] ; tü kvödembe огонь светло [a tűz világított] ; tül-Шёе 

ружё [fegyver, puska]. — (C.) N. tü Feuer. 
tüdiol-säre чайка [sirály-fajta]. L. sáré id. 
tiila [plur.] татаринъ [ tatárok]. — (C.) N . Ту Tatar. 
tünep каршки [vízbemerült fatönk?]. 
Шё8е, töeSe стрелокъ, hegyes ny í l ; tül-töSSe ружё [puska, fegyver, 

szósz. tüz(es)-nyíl] (1. tü огонь). — (С.) N.. tesse Pfeil. 
tvég(e) гусь [liba]. — (Ó.) N . tweg Gans. 
tvei-mat [nyírhéjsátor]. L. mat домъ. — (С.) N. twe Birkenrinde. 
faxos клепецъ [rókacsapda]. — (С.) КО. takkoS Fuchsfalle. 
ie%e fehér ; te%e-sait-pudzs szemfehér. — (С.) К О . teg weiss. 
tél [nap] ; tél-condzs полдень [dél, szósz, nap-közép] ; tal-tél вчера 

[tegnap] ; taptél сегодня [ma] ; tidaul-tél завтра [tegnap] ; teld солнце, день 
[nap] ; felde panne солнце садиться [a nap leszáll]; telde äctzä a nap felkel; 
féld kvöde ясной день [derűs (meleg) nap] ; télnd-adzsarmu восток [kelet, tkp . 
napkelet] ; félnd padarmu запад [nyugat, tkp . napnyugta] . — (C.) N. fel 
Sonne, Tag ; célt bei Tage. 

telendgvarme püjá малинкш пилинъ [kis bagoly]. 
telingu светло стала [világosodott]. — (С.) B., Taz, Kar. tele-фа, N . 

Шефа es ist hell geworden ( < : N . tel Sonne, Tag). 
telengmant: kutat tat t. гдЬ ты родилъся? [hol születtél?]. 
temna братъ [fivér]. — (С.) N . tebena, FO. tämna Bruder. 
fib конецъ [vég] ; Kötfibiet hn. [Part-vég-falu]. — (C.) N. cib Ende. 
fur, cur(e) песокъ [homok]; T'urbarit, v. T'urparit, Turbarethn. [Homok

végi, v. Fövenyvégi falu]. L. ей. — (С.) Kar. fű re Erde, Lehm, Sand. 
tűbe légy. 
й курапатёкъ [fogoly]. — (С.) N . в Schneehuhn. 
unté борода [szakáll] ; inni-atopxe-unte [? bajusz, tkp . felső-ajakszakáll]. 

— (C.) N. und Bart . 
urgu плавать [úszni]. — (C.) N . urnak sich baden, schwimmen. > 
üc-dzsei-xupp молодой паринь [fiatal gyermek]. L. ücdzs'ének. — vö. 

(C.) N . üce, ücege, ücegel jung, Kind. 
üedzsenek: tar üedzsenek онъ ещё молодой [ő még fiatal (gyermek)]. 

L. üc-dzsei-xupp молодой паринь. 
[-üdment]: ödzüdment в^съ [tekintély, súly]. — vö. (C.) N. üdap 

schicken, herablassen. 
ünde лукъ [íj] (cselre) ; önd kézi íj. — (C.) NP . yndi Selbstschuss, N . 

end Bogen. 
ündz 1. kvq§-ündz СБНЬ. 
üsserbat пяп [?]. 
щ&г&ло [test] („állatnál is, és hús is") ; vat: cagbi vat сушенное мясо 

[szárított hús]; mozerbüvat főtt hús ; perbü-vat sült hús. — (C.) N. wac, К О . 
waf Fleisch. 

vandzs нелма [nyelma, lazacfajta] ; Vandzsi-éréd augusztus fNyelma-
hónap]. — (C.) N. wange Njelma, Taz, Kar. wuenge-ireäd der Njelmamonat 
(Juli). 

wánt лицъ [arc]; Khar-vand Крива лицо [Ferde-arc] szn. — (С.) N. wand 
Gesicht, Antlitz, das Vordere. 

wyr-kät-xula ВасъюганскШ остяаки [vaszjugáni osztjákok]. 
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varabeik варабеика [veréb]. — (D.) Ту. vorabeika Sperling (Anl. lab. 32). 
varg(e), var%e, warghe, varghe, warke болиий [nagy] ; warkemun hüvelyk 

[nagy ujj] ; varg(e) pare болшая свадба [nagy esküvő] ; warghe-tak болшая 
горъ [nagy hegy] ; wargek pötpa ширко жарко [nagyon meleg van] ; Var%e-
kvadcebi-éréd július [nagy vízrekeszték hónap] ; Varghe-pécatkuj-éréd december 
[nagy csuka bőségének hava] ; Vareket, Warx~jet hn. [Nagy falu] ; War-kö 
vn. болшая р^чка [nagy folyó]; Vj. Warghe-tu nagy tó ; Warge-kü Васъ-
юганъ ръжа [Vaszjugán folyó, tkp. nagy folyó] ; Warghe-pöre. — (C.) N. 
warg gross. 

vat [hús]. L. vact ТБЛО. 
ventele вендели [halász-szerszám, varsa?]. 
vésse-köel подушка [párna, vánkos]. 
zák: pol-zak лъхъ [erdő]. L. ? pö дерева. — vö. ? (C.) Csl. sarja, NP. 

siana Föhrenwald, schwarzer Wald. 

S z á m n e v e k 

I. Tőszámnevek 

PÁPAI CASTRÉN 

I. 
1 okér, okker öker 
2 sédéjax N. áede, Sedeag 
3 nägor nágur 
4 tét Ш 
5 somblách homplah, somblar\ 
6 mogtét, moktet muktet 
7 seid, сеЫ selde, ЫЦ 
8 sédédadgöt sede tar] köt 

(безъ двухъ десять) [kettő híján' 
tíz], (L. sédéjax, cangva, köt) 

9 okérdadgöt öker {щ köt 
(L. okér, cangva, kőt) 

10 köt, (кШ) köt, küöt 
11 okor-gwoét öker kuel köt 
12 sédé-gwoet sede kuel köt 
13 nagor-gwoet nágur kuel köt 
14 tete-gwoet Ш kuel köt 
15 sombla-gwoet somblarj kuel köt 
16 mogtet-gwoet muktet kuel köt 
17 seld-gwoet sielde kuel köt 
18 sedécatsedsarem sede cär] (tat]) sede särm 

(безъ двухъ двадцать) [kettő híján 
húsz] i 

19 okerecatsedsarem öker cär] (tan) sede särm 
20 sedsarem, sedsare sede särm 
21 okergwoet-sedsare öker kuel sede särm 

(L. kwoek) 
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28 sedecen-nagursare 
29 okercen-nagursare 
30 nágorsaru 
31 okergwon-nagorsaru 
38 sedeceitesaru 
39 okorcsaitezaru 
40 tezaru 
41 okergwoe-tezaru, (okerkwoi-tezaru) 
48 sédéca-somblazaru 
49 okérca-sombla-zaru 
50 somblazaru 
51 okergwe-somblazaru, okerkwe somblazaru 
58 sede-tei-muktsaru 
59 oker-íei-muktsaru 
60 muktsaru 
61 oker-gwöi-muktsaru 
68 sede-ie(i)-seídsaru 
69 oker-ie-séWsaru 
70 séldsaru 
78 sede-te-sédsarmoldéltot 
79 okertésedsarmoMel'tot 
80 cédsarmoldel'tot 

_ (безъ двацати сто) [húsz híjján száz] 
90 okersarmoldeltot 
91 oker-gwoi-okersarmoldeltot 
98 okersarmoldeltot ai sedd'atgöt 

(L. a i j . A számnév előtt a következő 
feljegyzés olvasható : ,,98-at nem 
tudja megmondani, majd így mond
ja : Л . . " 

99 okersarmóldeltot-ai-okker dat-göt 
(L. ÍWJ 

100 íoí 
101 ton-ai-okker 
200 seííoí, siííoí 
300 жэдег íoí 
400 íeí toí 
500 somblatot 
600 muktot 
700 seldi-tot 
800 siddadgit-tot 
900 okker-datgit-tot 

1000 Ш íoí" 

PÁPAI szerint : .,,1000-en felül nem szá
mítanak. Kérdésemre a nagyobb szá
mokat így fejezte k i : &őí &öí íoí — 
= 10 000, íoí Ш tot == 100 000". Vö. 
(C.) ködén köt ton == 10 000). 

sombla särm, hompla häru 

тик särm, mukta häru 

se särm, helge häru 

sede särm сщ (ieul) ton 

öker särm car] ton 

ton, tot 

set ton, sede tot, sit tut 
nägur ton 
tet ton 
sombla ton 
тик ton 
se ton, sei ton 
sede car] kot ton 
öker car] köt ton 
köt ton 

12 Nyelvtudományi Közlemények LIV 
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II. Sorszámnevek 

1. perbui efer, easeroi, änkoi, püsegol 
2. sedemdzsel sédemmel 
3. nágoremdzsel nägurmgel 
4. tetémdzsel tetemmel 
5. somblamdzsél somblamgel 
6. mogtémdzsél ^- muktemgel 
7. séMemdzsel . sectemgel, seldemdü 
8. sédédadgémdzsel sedecan ködemgel 
9. okérctadgémdzsél öker car} ködemfál 

10. könemdzsel kddemqel 
11. okergwoemdzsel öker kuel ködemfiel 
20. sédsarémdzsel sede särm kodemgel 
30. nagorsarmdzsel nak särm ködemgel 

100. tonemdzsel tonemgel 

III. Szorzószámnevek 

oker-bär egyszer ; ai oker-bär ещё разъ [mégegyszer] ; sede-bär kétszer. 
— CASTRÉK (Gr. § 370) szerint a szorzószámnevek képzése -YJ, ill. -к segítségével 
történik : ökererj, ökerek 'einmal', seder], sider/, sitek 'zweimal' stb. A szelkup 
irodalmi nyelvben sittb par два раза (Aritmetikát 38). 

DONNER szerint: Ту. -bar (okkur-bar einmal), ATa. pár mal (Anl. lab. 
149). 

H e l y n e v e k 

1. Az Ob mentén, а С sulim torkolatától délre (D ~> É) : 

Top-kvac Томскъ. L. kvac городъ. 
Bülénov (Bulinü). 
Ambarit, Anbaraet (Ambarit) Амбарцова, Амбарци юрти. 
Molcen-xära (Molcenxära) Молчанове (,,már nem beszélnek »osz-

tyákul«"). 
Mudzna-jet, Mutnajetu (MuSnajet) Игрекова, Игрековы ; Т. MuSna-

jet Усть-Чулымская. L. mud болшая кривилка. 

2. Az Ob jobb partján, a Csulim és a Ket torkolata között (D -> É) : 

Öulunajet, Tulna-eda (Öuluna-jet) Усть Чулымская („aligha beszél
nek osztyákul"); T. MuSna-jet Усть Чулымская. 

Varghet, Varket, War%-jet Могучина, Макушина [Могочин]. L. varg(e) 
болшой. 

Kvöre-pedzide (KvorépécKide) Кривалущая [Varjúfészek falu]. L. kvöre 
ворона, pede гнезда. 

Mudzbaret, Muzoghet, T. Muco%jet (Mucba-jét) Пешкова, ПешковскШ. 
L. mud болшая кривилка. 

Közertabijet, Т. Kuserdabet, Р . Küzür-dabet (KáSértabjét) [Közer-torkolati 
falu] Сунгурова, Сунурова. L. tab устя. 

Méndégunak, Т. Mendenit (Mende-gu-nak) Сандарова, Сундерова. 
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Madzetbarjet, Maienbarit, Mazembaret, P . Maserbarit (MaCtebari-j.) 
Казаласова. [Tajgaszéli falu]. L. madze тайга, -par. 

Nardzena-jét (Nardéna-j.) Пун душна (a Nardze folyócska torkolatánál). 
Sugotet, Sugutit (Sugot-j.) Веденный. 
Sandä-xgra, Sante-%g,ra (Sandä-%ara) село Ново Иликское [Új-falu]. 

L. sande новой. 
Khal'an-parijet (Xalanpari-j.) Островные [Jaszak-vég falu]. L. khalat 

язакъ,^ -par. 
Nurgajét (Nurga-j.) Искаевы [Szemét-falu]. L. nurga соръ. 
Terenak (Terenak) село Тогурское L. tere просёкъ. 
Koz-kvac „Тогуръ helyén volt". L. kvac городъ. 
Teunak (Teunak) Протошная. 
Tö-%or, újabb neve : Takki-jet (Tö-chor, Takki-j.) Игаткины. L. takki 

нижнШ. 
Kvéni-ko, Kvöjnigol-jet (Kveni-ko-j.) Заикины [Fenyves-sziget-falu]. 

L. kvé сосна, ко островъ. 
Övörsi-jet, ÖvorSelet (Cvörsi-j.) Пасмасова. L. cvor чворъ. 
fleválgunajet (fleválgina-j.) Eredeti neve : Purtona-jet Невальсюя 

[Csukatavi-falu]. L. pur kis чука, to озеро. 
Kvörijet, Khor-let (Kvöri-j.) Ласкина [Varjú-falu]. L. kvöre ворона. 
Köba-küajet (Köba-küa-j.) Кыялцевы. L. köba малинкой. 
Őeraijet (Cera-j.) Чераевы. 

3. Az Ob bal jelén, a Csulim és a Parabel torkolata között (D -> É) : 

Kortnajet (Kortna-j.) Шелкова, Челкова. 
Khude-marget, Kurfi-marget, Kudi-m., Xudomarket ('Udomark-j.) Таи-

заковъ [Fenyőbokor-falu]. L. khade ель, marg Ц'БЛЫЙ кусть. 
Tiu-cenet (Tiuéenet) Тискина. 
Öurbaret, T'urparit, T'urbarit, Turbaret (Cur-bar-j.) Баранаковъ [Homok-, 

v. Fövenyvégi falu]. L. iur песокъ, -par. 
Kozarbaret (Kozarbar-j.) Еженина [Mammutfő-falu]. L. kozor мамонтъ. 
Kiaren-et (Kiarén-j.) Кияревы. 
Piel-jet, Pigel-jet, Pikhölet (Pijel-j.) Иванкины. 
Küelet, Küejjet, Küel-khgra (Küel-jet) Инкина, Инкины юрти. 
Kanokét, Xanaket (Kanak-j.) Саландукова [Kutya-falu]. L. kanak 

собака. 
Köttibiet (Köttíbi-j.) Мо(л)мушова [Partvég-falu]. L. ко яръ, üb конецъ. 
Parbi(j)et, Parbelet (Parbe-j.) ПарабелскШ (3 ház). 

4. A Narim alsó folyásánál, a folyó bal partján: 

Övoruet (Cvoru-j.) Тюхтерева. — (D.) TSmdrogol-ed (Anl. lab. X I I ) . 

5. Az Ob mentén, a Narim és a Tim torkolata között (D -> É) : 

Narep-kvac (Narém) Нарымъ [Mocsár-város]. L. nare болото, kvac 
городъ. 

Tebinak, Tübinak (Tübinak) Тебинакъ. 
Kollakalet, Kollaga-l'et (Kollakálet) Каски, Нижний Каски [Szigetrész

falu]. L. ко островъ, laga [rész]. 
ISkanet, Iska-nét (Iskan-ét) Ишкины. 
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Nulmatelet село Тымское [Templom-(Istenház)-falu]. 
Kglginak (Kalgihak) Кальганъ. 

6. Földrajzilag nem rögzíthető helynevek, a Narim és a Tim torkolata között: 
Pölki-let Пыдины. 
Nuvassaga Мизуркинъ. 
Künkönak Кынганакъ. v 
KaSanak Каше. 
Urkenak Чсть-Чворъ. 
Gülleneta Чьелинский. 
Köbakuenak Адянкинъ. 
Kozarmai Вескомъ-Яръ. L. kozor мамонтъ. 

7. Földrajzilag nem rögzíthető helynevek az Ob mentén Timig: 

Oigaréka ,„elhagyott falu". 
Nakuet, Nangujet, T. Nango-jet Сарапановъ, Сарафаловы, Сарафина. 

L. пак елованное jvrbcTO. 
Meddenet Сундура, P . Meddanaet Содорова. 
Konerna-jet, Konerjet Коперо, Konernak Коперева. 
Kazpanget Едежина. 
Küssok Техоловый. 
Küngünak „Korábban а Парабель torkolatánál". 
Tevo%-let Конаскины. 
Urnak Каска. 
Labatkvoi Лобаткой. 
Cilin Чилинъ. 

8. А К et mentén : 

Pedegendab-jet K. Тайпа. L. péde плотка. 
Öondzo-%et K. Илдеева. L. condzs половина. 
Murox-set K. Жегаловъ. 

9. A Tim mentén: 

Medei-lete (Médéika) 
(Kugoda) 
(Kuleeva) 
( Varganunctin) 
Nö%et 

10. A Csaja mentén : 

Küt-%o-jet Костепкина. 
Kvénzok Коропкина (az „Urghana^ folyócska mellett"). 
T'arinajed „elhagyott falu". 
Кщгеп-dabet lg . , К ; Т. Kuorendabet Игаткины (2 ház). 
Kön%ujet K.; Т. Könguet Костепкины, Костяпкина (6 ház). 
Toena-jetlg., K.; Т. Toianet Глишкины, Грищкина, Гришкины (3 ház). 
Saja Ig., K., Т.; v. Paskor Поское(ва) (3 ház). 
Kandijára K.; T. Kandara ; lg . Kandjara Кандяра, Улуспаевъ (2 ház). 
Cigünan ~K.; Öiginak; K. Suigo; K. Andarmo; K. Parbiga, Parbigä; 
K. Norsä; Т. Tüetso (Тюессо). 
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11. A Parabel mentén: 

Küalet L. Кыалсюй (1 ház). 
Zaispai L. ЗаиспаискШ (1 ház). 
Karának L. Мунку (1 ház). 
Tögönak L. Серкина (elhagyott falu). 
Öaronak L. Чаронакъ (2 ház). 
Köcarok L. Мужчи? („itt ágazik ketté a Parabel"). 
Elument L. Шелбина (1 ház). 
Nazzimaiel L. Чумаровъ (1 karamo). 
Mazile L. (2 ház). 
Perémétu L. Перемесъ (1 ház). 
Pudeinmöt L. Пудина (1 ház). 
Teurma Теурмеку (1 ház). 

12. A Csezsabka mentén: 

a) a folyó felső folyása mellett (a bal parton D —>• É) ; 

Sabai-net (Sabainj.) (1 ház == 8 lélek). 
Gheitkulnet (Xeit%ulnét) (6 lélek). 
Miskeinete (Miskeinete) (1 ház = 6 lélek). 
Kvolkenak (Kvolkénak) (2 ház = 7 lélek). 

b) pontosabban nem rögzíthetők : 
Kolgénak; Acgénak; Valdzanéd (3 ház) ; Niyalginak (1 ház) ; Öaskanak 

ЧежапкШ юрт ; Vgldzi (5 ház = 19 lélek) ; Nolgenak (2 ház == 3 lélek) ; 
Xacélkönak (3 ház == 20 lélek). 

13. A Vaszjugan mentén: 

a) (K-^Ny) 

Tekél-et (Tékél-j.) Югина (balpart) ; 
(Margin--), balpart). 
Öondzo%-lét (Condox-j.) Маргина [Középső falu] (jobbpart). L. condzs 

половина. 
Naunak (Naunajet) Наунакъ (balpart). 

b) pontosabban nem rögzíthetők: 
Süttüddete Зимн. Варганажинъ (3 ház = 19 ember, 7 ló). 
Kocarma JTfem. Варгана ж динъ (2 ház). 
Kurkultau Кыркылдаева. 
Kargaldajét Каргалдаевъ. 
Kalgi (ja) -jete Калгиятснлй. 
Kubdelded ad!a („régi város"?). 
Pöre-let (1 ház). 
Idel-cvor 
Pöre 
Warghe-pöre 1. varg(e) болшой. 
Uliputi-cvor 
Eta-%ara-cvor 
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Ro^amet-lcvoc . / 
Adzanganak Миколкина? 

14. A Vah felső folyásánál : 
Kamésés 
Köslet 
Körgilet 
Va%eontaxlet 
Nulenet. 

15. Egyéb helynevek: 

Söponet Т. Чебанская (elpusztult falu). 
önderit Т. Тискина. 
Kögena-jet Поделнисна [Patak(menti)-falu]. L. коде речушка. 
KöeSoket Теголова [Kös-földnyelv-falu]. L. Sok мысъ. 
Maci-ax (Tajga-szél). 
Őurtanná Пилилдеева. 
Korbeeok село Каргашокъ 
Samarnak Усть Иртишъ. 

V í z n e v e k 
Ob = Kold, Khold 
Csulim = Öulup 
Tim =F Khazsikö [Sügér-folyó]. L. khazé окунъ. 
Ket =-- Köt 
Csaja = Sajai-kö, Saja; K. lg . Kü [folyó]; T. War-kö [nagy folyó]. 
Mellékvizei : K. Muzer; Sengetke; T. Sangut-kü [Fajd-folyó] (1. sang(e) 

глухарь) ; K., T. Kales-kü (— Голынка) ; K. Iksa. 
(„csónakon nem járható"); Jeve-kü,T. Jive-kü (= Икса) ; 
Т. Antermo; Parbiga; Suigo; Nursi; Kopta; Sana-nar 
[egy mocsár neve]. 

Parabel = Kong, Könge, Khöng(i)-kö. Mellékvize : Öu%ündz ( = Чузукь). 
Vaszjugan= Warge-kü. Mellékvizei: Őadzé-kö (Чежабкар'Бка); Kemdzär; 

Khindal; Lo%ol-kü ; Külcibel-kü ; Aisige; Pöröt-kü ; Naue-kü ; Patél-küge ; 
Perdalat-köge; Köbamac-köge; Mucbar-köge; Köba-kulet-köge; Warghe-
kvlét-köge; Ictel-cvor-küge; Halat (Салат рЪчка) ; Pöret-köte. 

T a v a k a Parabel vidékén : Warghe-tu; Khindal-tu. 
Egyéb pataknevek; 
Totuj-kü (Майкова mellett). 
Nerte (Nerfenit = Пундугина mellett). 
Koner (Konernak — Коперево mellett). 
Pi-khö, Pika (Пиковка — patak : Pikhölet = Иванкины mellett). 
Sugut (Sugutit = Водяны mellett). 
Caxer Шигарка р*вка. 
Küel-khö (Küejjet = Инкино mellett). 
Küelkä, v. Südi-kö Инкина р"Ьчка. 
Sayandut-kö (Сагандукова mellett). 
Túzuv 
Kargun-kö 
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T ó n e v e к : 
Karindiak-tő Кривой озеро [Görbe-tó]. 
Kvöri-to [Varjú-tó]. 

S z e m é l y n e v e k (Isi .) 

Khar-vand Крива лицо [Ferde-arc], „egy »kok« volt Иванкины vidékén" 
Koldi-condzi-khok I . [Ob-középi „fejedelem"]. L. kok хозяинъ. 
Lendés-kadet-kö(d) pári-xok. I . [Lendés-fenyőfolyó-felsővidéki „feje

delem"]. L. kok хозяинъ. 
Tössén-odzet pari cädzbo-nucibi-cvor(e)-köskä I . egy богатырь neve. 
Ka(n)dzen-mador I . [egy hős (богатырь) neve]. 
Kola-pajani I . L. paja [öregasszony]. 
Kodui-pore%-éra [Bőrruhás öreg]. 
Ningis-%an [IQ. fejedelem], Éinges-kan-jik [N. fejedelemfi]. 
Kargun-könel-mador [Kargun-folyómenti hős]. 
Khödba, Ködba-téga [K.-árva]. 
Nabés-xon-jir. 
Pönégése (%upp) , I . PönegeMe широкой, толстой человек, „így nevezték 

az alsóvidékieket (madorokat)". — vö. (DONN.) Ту. Pünegéze 'a great man-
eater', Ke. Pünegusse 'a terrible unknown giant and man-eater ; a mighty 
man-eater from the north' (JSFOu. XXX/26, 2, 3, 4, 6). 

Pinnunel északi hős. 
Sidze I . „régi pogány név, melyből а Сичинъ családnév lett ." 
Öul-delcHes-haci-belgel-las lg. 
Ide Z., I . - (D.) «Тс, Це sth. (JSFOu. XXX/26, 2 kk.). 
Őazabka-condzi-Xok Z., Cazabka-condzi-xon-müdi-köbane, Öazabka-condzi-

Xon-müdi-köbai-padalgel-pudzel-Elctem-xan. 
Кöde -pajet I . 
Övörges-%an. 
Murm-xok 
Mass, Mas 
Kholgéssé, Korgéssé egy mador neve. Fiai : Kholgaseit (Kholghese-jit v. 

Kolgei), Kholdjit és Капа. 
Khomde-%an, Komdé-x^n [K. fejedelem], Komde-xan-net [K. fejedelem 

lánya]. 
H A J D Ú P É T E R 
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