
TOLDÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK. 
a j kicsiny. 
aj vas} aj vos kis város, falu. aj vázing, vózing falusi, lungna 

aj vózing vol'ipsa un vózing vol'ipsa kinéa mvst'im nyáron a' falusi 
élet a' városi életnél kedvesebb. 

ajilta lassan; ajilta longa lassan, halkan menj bé. 
aj-sik kicsinyke; a i pa aj-sika de még egy kevéssé. 
ajli kicsike, ajlas kicsinyes, ajlas haiizipsa kis betű; — ajlat 

kicsinység. 
a j k o l bír, szó, jem'ing ajkol-jasttpsa evangeliom, így is : 

tor'im jast'ipsa nehek, vagy: Jisus Ilristos mú aktija johtipsajel % 
ver'im verlal % ars'ir lu unlt'ipsa mim oling pela hanzim jem'ing nehek 
Jézus Krisztusnak a' földre jövetele és cselekedetei és sokféle adott 
tanítása felől írott szent könyv. Ezt várná az ember: ars'ir vnltip-
sajel pela stb. 

altak-^x = ol'imla álom nélkül. 
al-ta hordani, emelni; altd teher, nip'ing altel csomó. 
al'-to mutatni, ígérni; alipsa mutatás, igérés. 
a lomis l áldás, bőség (ö^aro^aTb, moúuAie). 
allojÍmd-£a ebben: tup allojimdta elámítani, tup allojim-* 

fipsa elámítás. 
a l ingyen, talán : köz, közönséges; ebbül való : al-ti ingyen. 
allikidim (?) csekélység, allikidimet t'inimot csekélységeket 

áruló. 
a n edény, an'ije és ansik edényke; — jug'ing an-sunet fa 

edények. 
a n nem. an ull nincsen, hod'i an vtt si a' mint az nincsen ; 

an uéman nem tudva, híjába; antidot (an-i'ita-ot) semmire kellő — 
twm ho. 
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a n k e s és ankas borsó, ankazing borsós. 
ankirma-to nézni, ankirnnj'i-ta (nem: anlarmi}il-ta) néze

getni, lu van kutna ma ohf'ija anktrnvij'il ő gyakran (rövid közben) 
reám tekintget. 

anglld-f*?, ong'ild-ta kezdeni, megkezdeni. 
a n g i n , angm íny, áll; uh'itla, angin szőretlen áll. 
C. angen. V. egn, én, 
asna l közel, jogán mung hoía asnal ull egy folyó mi hozzánk 

közel van. asnal nemmolt'i jogán ontom közel nincsen folyó. 
ar sok. ar leta ho, ne sokat evő ember, nő, falánk; ar telnaot 

közönséges (sok télen, éven való). 
ar-ur sok mód; ar-nrp, ar-urbot sokféle. 
arot bő. 
arla-ta, soknak lenni, arlatot bőség. 
a r n g a l í m és arúaföm sis'ki pacsirta. 
arten, artn, artni adósság, ma, artni kadltajangsem én adós

ságot szedni, behajtani, mentem. • 
ai'tala-Za kisérteni, próbálni; artaVim próbált; artal'ipsa ki-

sértés, próba ; artal'ipsala kísértés nélkül való, artalipsalot = oíla 
nem gondoló, meggondolás nélküli. 

a t hogy. torira n'ingen at mai isten adjon neked, att'iba = 
at-ctobi hogy. 

at íp 1. etip; (e.d-ta) nedv; aüpla jug nedvetlen, száraz fa. 
adim rossz; ad'imjazing rossz szó, gáncs; advma verta el

rontani, gáncsolni. 
admasik rosszacska, 
abi, abiji hej huj! 
abir mód, mesterfogás, ürügy. 
avi'-ía szagos lenni; puz'inga av'itot füstös büzü. 
amird-í« meríteni stb. amerma-ta, u. a. am'ivmas'a-ta merülni, 
ambar (or. tör.) hambár. 
ehta-ía függni stb. 
e,g'üma-ta, függni kezdeni, cg'iiman tolta függve állani, lebegni. 
el el, elna messzi, elna olákun n'íla messzirül hajó látszik. 
ella-i'^, eU'i-ta támadni, emelkedni, noh. ellata =• noh jmrlata 

fölrepülni; noh dl/is met sijts fölreppent mint sas. el!'/'m magos, 
emelkedett, 

12* 
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enim-ta nőni. ma lu pilna (panna) jega en'imsem én ö véle 
együtt felnőttem. 

enm'ipsa fal növés szaka, hanneho nel eriimpsa toll: aj nav'i-
rem, en'imta nav'irem, kut'ip art ho i senkiim ho az ember négy no-
vés-szaka: kis gyermek, növekvő gyermek, középnagyságú em
ber és felnőtt, nagy, ember. 

enkir-£a káromlani, morogni, enkrijita u. a. morogni, enkr'is-
ta morogni, piris vtnet, kus sitaka, a enkr'islet öreg asszonyok, bár 
csendesen, de morognak. 

engi- /a nyeríteni, eng'ipsa nyerítés, lövi eng'ipsa lónyerítés. 
6Sl-ía ; esl'il'i-ta bocsátgatni, esl'il'ipsa bocsátgatás, eslipta-ta 

bocsátani. 
es im és cz'im melly, csöcs, es'im h'ir tőgy, telang ezim h'ir taj-

dot tőgyes rén ; puiis ezim h'ir disznó tögy. 
ed-te, 
etas előtermett, előtűnt. 
etma-ta, etmipsa, kimenyülés, kimenés, etmalta-ta kimenetni, 

kimenyülni; 
edmipt'ijüta-ta haladni, boldogulni. 
edlsi-ta jelenkezni, nyilvánulni = kabas'ij'i-ta. 
edlta-ta kivezetni sth.jilba edlíata kimutatni, kitalálni. 
ed Ír, edr'ing derűs. 
ebil, epl'ing v'ina édes bor. 
eplema-ta ízlelni — lavema-ta. 
evi", ev'iji-ta Linni, bízni, ev'ijipsa hit; i tor'im i i ev'ijipsa 

egy isten és egy hit. 
ev'tta-ta hitetni, bízni =r kadl'ipta-ta. 
ev'iltapta-fa bízni, bíztatni = kadl'ipta-ta. 
evid-to vágni =• sugodta, sev'irta • tur ev'idta torkot metszeni, 

ölni, vágni. 
ev'idla-ta vagdalni, ev'itVim vagdalt. 
i, it egy. i samna egy akarattal, i ld,hot egy lelkű, i nom'ipsa 

egy gondolkodású. 
i k i férj, ikip férjü, kád ikip imi két férjü nő. 
igld-/tf, ig'idta n'iret akasztó fa. tam ho itj'idta n'iret elta sohne-

mas.ez ember az akasztóm 1 leszakadt. 
i l á est, Ha levipsa uzsonálás; ilam-ta esteledni, késni, ilamd-

ta késleltetni, késni, ílami'im elkésett, elmaradt. 
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in most, inot mostani. 
inzísa-/ '< kérdezni, inzisa ezalt jifoí i tdt't mantot kérdezd 

a' szembejövőt és általmenó't. 
i n k víz, ink-voj hód, ink-voj soh mii hódbőr sapka. 
ÍB-ta, isid-ta őrlcni, szitálni, és vetni; iz'im semet liszt szemet, 

és velő mag. 
ÍS árnyék. 
is-kor, is-lior árnyék-kép, árnyék, kisértet. 
V. is árnyék, is páti árnyék esik, árnyék van; katem isci tot 

nangi kezem árnyéka ott látszik. 
i s k i hideg, iskija jita hideged ni; isking hideges. 
iskamd-ta, iskamta-ta hidcgedni, hidegíteni. 
isma-í'í kérdeni, ismapsa kérdés. 
ism'iji-ta stb. 
i s t a n e t (or.) nadrág, 1. kas. 
Ízi =£ i-zi. 
izagat mind, izagat'ing mindenes. 
izik-ta dicsérni, hálálni. 
isk'ipsa, iz'iksa dicséret, hála. 
iskasta dicsekedni — orgaüa. 

i sn i vis == isnus ablak, tam loVimta ho isnvsna long'is a' zsi
vány az ablakon ment bé. 

í r szél, oldal stb. ima hojtot, oltót heverő (oldalon fekvő, 
háló.) 

ir'ing a' minek szélei vannak, iringa verta szélessé, lapossá 
tenni. 

i t , i egy; it ur egy mód, it ur-sij egy rnódu, féle hang, it ur-
sijna hármoniásan. 

ipsal-ía helyesnek lenni. 
an-ifsaUu nem helyes = sum ; anipialta ( = swii) jaz'inget 

haszontalan beszédek. 
ib i füles bagoly = pubi voj. 
i m i nő, asszony, imi-tor női törvény, nőies, annyi mint imeng. 
imila nőtelen, imilot nőtelen, özvegy ember. 
OJ boldogság, oj lidta boldogságot kivánni. ojang boldog, 

szerencsés. 
ojanget hoza pa tazinget hoía ar logset; nazangot hoza, hun it 
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ull, ar logset kinza nóh uJl boldogoknak és gazdagoknak sok a' ba-
rátjok; szegénynek, ha egy van, az sok barátnál feljebb való. 

Og fej. og Ion fej húrja, fejszének foka, og lu agy, koponya. 
nebek-oh vog papir-fej pénz = papirpénz (talán inkább vog-oh nebek 
pénz fejében papir ?) 

o l a k u n (or.) hajó. elna olakun riila messzirül hajó látszik. 
o l in (?) vit olin ho víz parti ember. 
ol ip festék, piti ol'ip fekete, kaleng ol'ip veres festék, szín, 

festék. ol'ipna verta befesteni, V. ol'p, ol'ep, alep festék. 
o l ing , al'ing első, ol'ing verta ho kezdő. 
ong'ild-ta, ang'ild-ta kezdeni. 
ong'ilt'imot kezdet, ong'ilt'ipsa kezdés. 
ongiltiji-ta kezdeni. 
ongt'í kopja, 1. auti. 
OS kerítés, város, 1. vos. 
osna verta, osna mugoldta keríteni, oina veri'm sm puzasna 

ver'im bekerített; os jejiptata kerítést készíteni; voj-hol os vadak 
kerítése. 

OS-halt ? aéhalt ho tréfáló, bohó ez — nah kas verta hojat 
nevetést csináló. 

OZi'm vánkos. C. dsem. V. osem. 
OS ész, osla, dzla esztelen, ozing eszeB. 
OS, oz juh, os pozoh bárány. 
OZing? ozing liling adakozó. 
ozlil ajándék — mojlipsa ozlil torim el'ta mijiéal ajándék is

teniül adatik. 
Oryi-ía morogni mint kutya, or'ijipsa morgás. 
OtiCL-ta, or'it'ita szakítani. 
volla or'it'ita, manzilata egészen elszaggatni. 
orjas, orkas; orjas'ta, orkaéta, orgasia =s iskasta dicsekedni. 
ort szolga; — ord'ing • ortla ki nem szolgál, febőség nélküli. 
Ordning 1: artn, adós. 
ordn'ingem, en, el adósom, od, a, és szolgám. 
Ot, ut vagyon, adó. 
otang, odang} utang, udang gazdag. 
otsam ostoba stb. otsama vers ostobául tett; otéamot ostoba, 

oisaming ostobás. lu hoza huntsitelna otsam'ing potrtt neki mindég 
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ostoba beszédei vannak. •— Talán némi kapcsolat volna az otsam 
és ostoba között ? 

OVÍi folyó, oviiig stb. Leu {Lem) jogán oving a' Szozsva folyó 
sebes. 

oviji'psa folyás. 
ovima-ta és ommd-la dagadni (nem csak vízriil), ma hoza kur 

lap ov'imtas nekem lábam megdagadt. 
ömís-ta ülni stb. 
omsalta-ta kirakni, kiültetni. 
omsalt'ipsa kiültetés. 
U-ta kiáltani, úta pidta kiáltani kezdeni, elkiáltani magát. 
UOrt, urt fejedelem, úr. 
llksííTl undok; uksim kreket pilna Ialipsa veinga ull Viking 

jah pilna Ialipsa kiríéa az undok bűnökkel való csata nehezebb, 
mint a' haragos ellenséges néppel való csata. 

uksimla-ta undorodni. 
Ugol híg = vas ; uglot'ije vékonyka. 
ul nagy. 
ul-tahti lob'is törlő. 
lll-ía lenni stb. 
iilim dolog = volam, 
ulpsa és ul'ipsa lét. 
ulla-ta gyakran lenni, lakni. — senk v'ina janzipsa el'ta numbi 

ad'im ullal a' nagy borivástul igen rossz szokott lenni, allata kazi, 
hun nav'irem hoza penket edlet szokott betegség, midőn a' gyermek
nek fogai jönnek. — inkna ullatot vízben lakó. 

u l a m ebben: velpas ulamna leéadta felfegyverezni, k'irta ulam 
hám, lószerszám, rénszerszám. 

ul im álom, ulmiji-ta álmodni, ma tami ulmiman vanlsem 
én azt álmodva, álomban, láttam. 

ulta-ta altatni. 
Ilin ón, de lolpi ólom. 
un nagy; un lovat nagyság; un us nagy bojt. 
unang nagy, csudás, imangot u. a. 
und vad, erdő, und vili vad rén ; unda longta erdőbe bemenni 
undír has ; und'ir voj giliszta, kazanga ulta und'ir vojet elta 

beteg lenni giliszta miatt. 
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VL8-ta halat fogni, uzom vészháló. V. ö. vos-ta halat fogni 
vosta pol halfogó geréb. 

Vog. uos-ingve hálót vetni, uosem háló, vdszháló. 
US-ía = vos-ta veszni, usta-ta veszteni, veszíteni, hol itStata 

elveszíteni = hol vostata = tapta. 
XLCÍ-ta akarni, met ízi Ida halta ucimot mintegy éhen halni 

akaró. 
US szél, határ, usla határtalan, tor'im numbi verel usta isten

nek nagysága, nagyvolta, határtalan. 
VLB-ta, vué-ta gyúlni uzipta-ta gyújtani. 
US ismeret ? 
ué-ta, vué-ta ismerni stb. uéta-ta ismertetni, uzan-ta előtűnni, 

uiantiji-ta nyilvánulni. 
u r vonal, ár-ok ? 
uram töltés, mű uram földvár, mű uramna mugoltzm vas f old -

töltéssel kerített város. 
u r hegy, domb; sungt'ing ur nyires domb, hegy; hul jug'ing 

ur fenyüfás dombliget. 
u r és ura erő; urek tehetség, erő; pungla anmantot urek félre 

nem menő tehetség, ning manem ureka vohlen te engem erősen kérsz. 
ur- ía őrizni, tartani, urp, urup őr, őrző, női szemérem kötője. 

sem urp, sem urbot szemöldök; 1. sem hulum, -hulmit. ur'il'i-ta tarto
gatni, jimas ur'ilíta jól összetartani. 

urt leánykérő, urti-ta kérni, hősleni; urt'iliji-ta leány után 
járni, ar evi urtijilsem, a tam evi an sitsem sok leány után jártam, 
de azt a' lányt nem mertem (kérni). 

Ut adó, vagyon, ut akídta adószedő; ut sogoptata adót fizetni. 
ut'ing adófizető, gazdag. 
XLVl-ta üvölteni stb. bőgni, osni idi uv'idta pits mint medve 

kezdett bőgni. 
u b ipa és sógor. 
VLlú.-ta meríteni, umipsa merítés, kim um'ipsa kimerítés. 
umili-ta és um'űt'i-ta merítgetni, umilüpsa merítgetés. 
kai'-ía és kaj'i-ta bánni. 
ka'idta pop gyóntató pap. tami hünpelna manem kajidta pup 

(sic!) ez régólta gyóntató papom. 
k a l a s (or.) kalács, kerd'im k., sev'im k. fonott kalács. 
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kaltma--ta csillámlani. no&'i tavam kaltmas világos ég (vilá
gosság) csillámlott fel. 

kanst-£<3 és kasta keresni, noh k. felkeresni. 
kanzas ta keresni. 
k a s nadrág, vagy istanet (or.) 
k a s akarat, kedv, mulatság = jon&pw jitszás. 
kas sagat kedv szerint, szabad. 
kazasa-ta és kazas-ta beleegyezni, ma an kazaslem nem egye

zek belé. 
k a z i betegség, fájdalom. 
kazid-ta fájni, beteg lenni; kazitodet hojta hot kórház. 
kazeng és hazaiig beteg, kazanga álla beteg lenni, betegedni; 

kazanga pa'idta beteggé tenni. 

J e g y z e t , kazeng örvendő, kedves, kazeng beteg, teljesen egyhangú. 

kas-ía tudni, emlékezni, pozalimodet lilét kaéta lant jeni-ing 
hotna SL holtak leikéire emlékező étel az egyházban = halotti mise. 

kas'ta-ta tudatni, említeni, al kaéta n'ing tormen nem takila ne 
említsd meg te istened nevét híjába. 

kasmili-ta emlékezni, kasmil'ipsa emlékezés. 
k a r kéreg stb. jos kar ujjasnak perémje, kéz pereimje. 
k a r á u l (or.) őrzés, karaul-ta őrzeni. 
kar í s magas, kar'is lovat magas növés, magasság; kársat 

magasság, karsat'ing magas. 
karra, hatra ócska; karrot, katrot ócska; kar raja, katraja 

jita ócskává lenni, karrajita-ta koptatni, elhasználni. 
kart , kard, kardi vas ; luel kardina ponsa ő vasba tétetett. — 

ung'il kart zabola; kart'ing, karding vasas, ungil kart'ing zabolás. 
k a d két stb. kat pelak két fél, katpelak kas ver kölcsönös 

kedvezés. 
kadpa, katpa két fél, katpang és kadpaing kettős, iker. lukat

pang nav'irem tajs neki iker gyermeke lett. 
kad'is ebben: kad'is mojl'iptata viszont ajándékozni. 
k a d k a c i v pintyőke. 
k a d l - í a tartani stb. kadl'ipsa tartás, jogos" kadl'ipsa vissza

tartás. 
kadls'a-ta tartózkodni. 
kapus t (or.) káposzta, kapusfing voj hernyó, 
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kabacl ta vádolni stb. 
kabaéa-ta jelenkezni; kabasipsa jelenkezés, hirdetés. 
kabas'iji-ta =± edls'i-ta nyilvánulni, mutatkozni. 
kavir - ía főlni. lev'imot hon libina vagy und'irna kav'ir'il az 

étel a' gyomorban vagy hasban föl, emésztődik. — kavirta mit fövő 
föld; me'sz — növi mit. 

kav'ir'im forró stb. 
kav'irta-ta főzni, kav'irdpsa főzés; kavirtip levimot főzve ételt, 

lev'imot kav'irtvp étel főző. 
kav'irt'iji-ta főzÖgetni. ma u& ar pus kavirt'tjisem, a n'ing holna 

nez i pus an kavirtsen én már sokszor főztem; de te soha egyszer 
sem főztél. 

k a v d a r í görbe út, útcza, kerület, kavdaret kerületek. 
k a m ebben: lel-kam lapos, léú-kam, 
k a m = kim, ki, kü (kivé, kün). 
kam'in kin; kam'in nov'ija jis kün világossá lett. 
ke l , kol szó. C. ket} kot, kotl. 
kel , kol kötél, zsineg stb. 

kardi kel láncz (vas kötél), nir jondta kel csizma varró szineg, 
czérna, dratva. 

k e n a s kád, póling kenas füles dézsa, kád. 
kes-te ( = kas-ta?) vizsgálni, kitudni. 
k e z i kés stb. tus lordta kézi beretva. 
keri-ía — kor'i'ta esni. 
kerita kazi epilepsis, nehéz nyavalya, sas ohtina kerita hátra 

esni. 
kerid-ta hullani, uptet keridlalet a' hajszálak hullanak. 
ketim-to sérteni, ketmipsa sértés, lu an verits ketm'ipsajet ö 

nem tűrt sértéseket. 
ketm'ild-ta háborítani, mozdítani = nogald-ta, 
kem, si-kem annyi stb. moltikem valamennyi, molt'ikem senkta 

valamennyire verni. 
kin, kün inggomb; kín jerdta begombolni. V. kén, kin zsineg, 

melly gomb gyanánt van. 
kii ís (nem köz, hanem) nál, hoz, tehát 2, 6. og'ing vozet kiúza 

fő városoknál. 
hir-ta befogni, k'irta ulam befogó szerszám, hám. 
kol , kel szó, rogop kol hazudság, rágalom. C. kot, kotl, kei. 
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k o l fcnyü, kid, hul. C. kotl, hutl. 
k o l , kel kötél, kol sev'ita master kötélszövő mester, kötélverő. 
k o s , hos" hoz ; ma kosem én hozzám. — kozing nála levő, 

mellette való. 
kllj-ítt bűvölni, gyógyítani. 
kvjta ho gyógyító, bűvölő. 
kujipsa bűvölés, gyógyítás. 
k l l j e r ebben: oz'im kujer vánkos. 
k u l i és kul<i vastag, kid honb'i vastag hasú; kulot v a s t a g ; 

kidsik vastagocska. 
k u l a j l - t o (or.) sétálni, kulaj'ita taga sétáló hely. 
k u l ' t a g a folyóköze == lav'i, ven. 
kl lr í sa ? horog, voj-hal sugadta kuna'a vadat fojtó horog, tőr. 

V. kans&p tör, horog. 
k u n s köröm, kunstel öszmarok. 
kunz'ip fésű, kard'i kwnzibet vas lésük, gereblyék. 
hwvzema-ta körmölni, noh kunzeinata megfogni. 
k u á - í a fütyülni, kuzipm fütyülés — súgta, hujipsa. 
k u s k u r ós kusjar, sőt kusar esíkos evet. 
k u s (or.) akár , bár stb. kué hun akármikor , mindég. 
kus-kas ho, . . . . ne. 

kus-ke akár , ha, habár, kvske n'ing manem i voh peták oht'ija hizitsen 
habár te nekem egy fél pénzért szolgáltál. 

k u s , kuns köröm. 
kus-ta körmölni, gereblyézni, fésülni. kustajuh gereblye. 
k u s a r csíkos evet = kuskur, kusjar. 
k u r láb. 
kar ilbi láb alatti, pokol. 
kur ilbiof, kur ilbeng pokoli, föld alatti. 
kur'im lépés, pillanat, i kur'imna egy lépésben, pillanatban. 
kur'Wa, kw'ijita — keri-ta, korita esni; kurij'im, korij'im, 

pifim jugi pajet untna hullott, esett fa rakások az erdőben — om
lás fa. 

k i i r t , kort, kart ház, falu. 
kurtna voltot falun lakó. 
k u t köz, stb. 
kut'ip közép, kudob is, p. o. Leukudob or a' Szoszva közepérül 

való ének, vagy a' Szoszva középső éneke, joudta kui'iba közzé vetni* 



188 TOLDÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK. 

kvfpel (ktitpem, kutípem, kutpen, kut'ipen) közepe, rep kutpel 
moza nila a' hegy közepéig látszik, kutpel moza kalmatot, n'idot 
közepéig kilátszó. 

k u t (or. ?) harag, kut verta haragot okozni, 
kut'tng haragos, kufíngot u. a. 
kutas harag, kutaz'ing haragos. 
kutas-ta veszekedni. V. ö. orosz: kutit' lármázni, viszálkodni, 

kutühij veszekedős. 
k u d aa éazi ho nagy atya. 
klltlrd-fa szúrni 1= peld-ta. 
kutsa-'" és kutsa-ta rdszegedni. 
kl imíska üveg, ves vanta k. tükör. 
A' h (eh) a' mondat e's szók közepin néha g-vé válik. 
g u d = hot ház, unlt'ijita god iskola. 
gon, hon gyomor, has. 
górod, górd (or.) város. 
gurbl = hurhi színű, alakú. 
hal-íí< halni, hal'im, kaim holt; hala halott, halajet halottak. 

hal'ipsa hálás, halál, hal'ipsaing halálos. 
hal'ipta-ta ölni, leli h. éhen veszteni. 
hsd-ta, hol-ta hálóval fogni, halep, halp háló. 
h a l a t és kalat (or.) háló ruha =—: rus sah. Tehát nincsen vi

szony közte és a' Vogul kol, kuj szó között. 
h a l e v i (tengeri) csér madár, csinált szóval: sirály. 
han- to valamihez érni; ragadni; hanmi ragadt; — hanalt'i-ta 

érinteni. 
harí-ía hunyorítani, hanta-ta hunyorítani. 
hani titkos stb. 
hanad-ta, hanata-ta titkolni. 
hanat'il'i-ta rejtegetni, hanat'üipsa rejtegetés. 
hanzar i csavart ? hanéareng u. a. 
hanzarenga verta csavarttá tenni. 
hasap, hazep, hozap előfüggő. 
har mező, tér stb. har taga tundra, fátlan gyepes térség. 
kartíng har udvar. 
harsa-£a ropogni, harsogni; harsalipsa harsogás, ropogás. 
harsald-ta ropogtatni, lu penkwt haréaldta pits metjev'ir ő a 

foggal ropogtatni kezde mint farkas. 
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hadi , hadil nap. anta jatna anta hadina sitak volpas antom 
se éjjel se nappal nincs békés ég. 

hadla-ta nappalodni. 
hadVipta-ta nappá tenni. 
hadlungdi, hadlungda mindennap, kazinga ulta hadlungda 

vígan lenni minden nap. 
hadl-ítf, kadl-ta húzni; kim hadlta kihúzni; tam loras kim 

hadlta a' szekrényt kihúzni. 
had l t a - fa akadályozni, reteszelni, lap hadlta ta béreteszel ni. 
hadltila-ta zárogatni. V. ö. kadl-ta. 
had-ía csapni, hadna-ta (hadnál 5, 39.) talán nyomtatási 

hiba, hats'a-ta vagy hatca-ta helyett; — fut hats'ata tüzet csaholni. 
hat'iii-ta csapdosni, vágni. 
havírma-la = kav'irma-ta felforrni. 
M-ía, haj-ta hagyni. 
liis maradék, hamu. 
hiií himlő, v'iz'ing lün u, a. 1. htm, 
hizem és Mz'imot penészes. 
liizim penész, htziméa-ta penészesedni — iunkta, 
h'izem eb'ilpot penész szagú. 
his hamu, maradék, 1. hts; liis'ing hamvas; h'isinga verta 

hamuvá tenni. 
hÍT-ta ásni stb., mna lap hirta, a' földbe leásni, elásni. 
ho, hoj ember, férj. sorm'ing kj'ek veri si ho} madot lu lamha 

hojela ad/im veri halálos bűnt követ el az ember, a' ki felebarátjá
nak rosszat teszen. 

hojp férjü. kad hojp imi két férjü nő. 
hOJ--to veszni, hoj'ipsa, és hojpsa veszés, veszteség; t'ilis 

hojpm hold fogyatkozás. 
hojem (hojni) hamu. C. hojem. 
hojld-fa dugni, fojtani, lap h. bedugni, befojtani = Unútata. 
hojlVi ta fúlni = sa,lün-ta} hojlf'ipsa, fúlás. 
h o l a hóival, reggel stb. 
holt reggel, holnap — holt hadi =s holejt holnap. 
holt hadiing •*» holejt hadiing holnapi. 
hol, le el, hol pela lefelé. 
hol-ía és hola-ta folyni/ hoiipsa folyás. 
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hol-ta hallani, holla ismeretlen,, hallatlan, hangtalan, csendes, 
hiába való. holla ulta — s'ijla ulta és takila} sumpa ulta. 

hol-ta^hal-ta hálóval fogni.-; hoTip háló ; lioltí pon halászó pon. 
holim-ta vadászni, ölni. 
holm'ipsa vadászás, keresés, nyereség. 
J/oPimM-ta vadászgatni, keresni, nyerni. 
A' holtmd-ta, Jiol'imta-ta keresni stl>. a' hol-ta tő alá tartozik. 
holim-iíú' szabadítani, kiváltani. 
holir&psa kiváltás, mahadl holmipsa voh un antom most (e' na

pon) a' kiváltás pénze nem nagy. 
iiolisiidta-fa keresni, kitalálni = je%a pa/kltata. 
hoI"í« ; holata folyni, futni, tam, hop hoTal e' sajka fut, siet. 

fajtatot folyó. 
holta-^ö költeni, kiadni, holtipsa költés, kiadás. 
holt'ipta-ta költeni. 
hon , hun gyomor, has stb. 
honing part, hong'ijc partocska. 
hong-fa, Jtung-ta hágni. 
horigep hágó, part. 
hongfejj hágó, erdő. lu hongtep hwat lung'is ö az erdőn ál

tal ment. 
llOllgza, honza pipa, hongza nal pipa szár, csibuk. 
h o n g r a , honhra siiki a*= pétkctV fekete rigó. V. hohril (egy 

madár). 
hohreng fa-kúszó. 
hOS húgy, hon 'ink jogos kadl'/psa fenh ad'tm a' hugyazást 

' visszatartani igen rossz. 
IlOSait; hl obel hosait edts a' nénje férjhez ment. 
h o z a k (or.) kozák, napszámos, 
hoz, hoé hoz stb, ma hoza én nálam, mint az orosz: u mena, 
hos-ta, meleg lenni, hozím ink leves. 
hosm,ald-ia. stb. melegíteni. 
h o z a p pajta, csűr. úaíi, ponfa hoza]) kenyeres pajta. 
h o r alak. 
horam, l/orevi oíörnjz s\h. un horam pompa; horamet jondta 

hímet varrni. 
huramtng ékes, horarn'lng l'ihtt virág. 
hor , har bika, mén, hor lom mén. 
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h o t ki, ho-, hoda hol. tor'im hoda mosl turum oht'ina i mű 
oht'ina voll isten mindenütt a' mennyben és a' földön van. 

hot , hat, gat, gad ház; tor'im hot egyház, long hot bálvá
nyos ház. 

hop hajó, fa-törzs, hop-jog, vog. kap-ju kivájt fatörzs, komp. 
(hop-jog, kap-ju = hav-jó, hajó? mint sav-jog = sajó?). 

hovil-to hullámozni, fennúszni, noh hov'il'ipsa fennúsáás. 
homíng , ebben : homing vohsar piros róka. 
hompsa ingás, hullámzás, hompsa'ing hullámzó. 
hombilnia-/" dőlni, fordulni, lu jil homh'ümas ugol el'ta 

ö lefordult a' szánbul. 
homb'ilta-ta düjteni, rakásra hányni, vetni. 
h ú hosszú, messze, huot a' messze, hosszú. — hutel ő messze

sége, hutelna hajdan, régen, tam und hutelna sev'irta pitsa, no holna 
izagat volla an sev'irsa ez erdő régen vágni kezdetett, de korántsem 
vágatott ki mind. 

huna hosszan, messze, hunasik messzecske, hunasik ull mész-
szecske van. 

hulta messzirül, hulta vandla messzirül látszik. 
huvatj hadi huvat nap hossza, egész nap. huvatel hossza. 
hul, hol fényű, Ind juh u. a., Ind voj szurok, fenyíi zsir. 
hul korom, huleng kormos, hulengsik kormoska. 
hul-to hallani stb. 
hul'ind-ta, hul'int'i-ta hallgatni, szót fogadni; jimas hultni'ita, 

szívesen szót fogadni; parVipsa ull jogodta ver noh hutindta pada 
meg van parancsolva a' jövés a' kihallgatás végett. 

hulma-ta és hultma-ta hallani, érteni. 
hu, ho-jliun hogy, mikor, ahun dehogy, pedig, hun-ki hogyha 

p= mozing talán. 
hunt, hund'i-ke valamikor; Imnt'ifelna, és huntflna mindég, 

nem, hunti soha. 
hunt'is, hui\ts'i hová, huntsidna akármikor. 
hXLU-ta? hunyni? hvviimf huny ott. 
hun'ini'lta-Ui hunyorítani, sem Imiümdata szemet hunyorítani. 
hting-to, hong-ta hágni, kúszni; qo'i eíalt nohla hnngta 

(hunhta,)^ patak ellenébe felmenni. As hivat huiihfa az Obi men
tiben felfelé menni. 
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huiitil , huntl hajnal (talán hwit meg l rag), al'inga huntl 
reggeli — hola huntl hajnal, etn huntl esti hajnal. 

C. hunt, huntl. 
hué-ta kisérteni stb. 
huziVi-ta (leim) kicsalogatni. 
hus-ta húzni, lap hus-ta Lehúzni, benyomni = falta tan-

g'irdta. 
huri félős, huri lövi vad ló. 
hurla-ía oltódni, tespedni, rothadni. 
hurt'il'i-ta megsiketíteni, elbódítani. 
hurtma-ta (hurma-fa) siketülni, elbódulni. 
hu illa-/a alkonyodni. 
huviia-ící, hov'il-ta hullámozni, noh huv'ila-ta fenúszni. 
hump hab, hullám stb. humb'ing hullámos, humhing elltpsa 

hullámzás, votas jubina kushun saras oht'ina humh'mg elltpsa ullal 
szélvész után rendesen a' tengeren hullámzás van. 

huml'U hullámok, humb'ida p'idta összeomlani. 
j a k a r (or.) vasmacska. 
jak-íct forogni, tánczolni. n'ing al'inga jakta pitsen te reggel 

tánczolni kezdtél. 
jan-ííí inni, jans-ta, jas-ta inni; nal'ina jansta kanalozni; v'ina 

janstot bor ívó. 
janzema-ta egyszer inni. ansilc pad'il moza janzemalem a' 

csészét fenekéig kiiszom. 
jang-ía , jank-ta} janh-ta, jah-ta járni; lövi sas oht'ina janhta 

lóháton menni, lovagolni; janhal'i-ta járdogálni. ma tom hadi jong-
let (?) versta janhalsem. én ma tíz versztet mentem. 

jasta- to szólni stb. torla jastata magyarázni, kifejteni. 
jastand-ta értekezni, egyesülni; jastanila szó nélkül, feltétel 

nélkül, jastanila ev'ülem kikötés nélkül hiszem. 
jazing ésjading szó,jor'ingjadinget} potret úrias, büszke szók. 

adel h&ri&ipsajet jatífnget vola csak betűk szók helyett. 
jastant'ipsa, beszéd, szövetség, hatra jastant'ipsa tor'im veres 

Avraam panna, ajilbot kits Isus Rristos el't'i, az ó szövetséget isten 
Ábrahámmal tette, de az újat Jézus Kr. által küldte. 

j eka i l =jakan reteáz, ovi jekan ajtó lakatja. 
jegan u. a. karding har övet jegan az udvar ajtajájánk lakatja. 
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j e g a együvé, je.gaot együtt való, közönséges. {jegaS talán 
jegaol, helyett van.) 

j e l e m szemérem, szégyen. In hoza volla jelem antom neki 
semmi szégyene nincsen,—jelemta-ta megszégyeníteni, reá bizo
nyítani. 

j e l em, jielem isten = torim, tarom, num tarom aze.m, num 
jelem, jigem felső tarom (isten) atyám, felső jelem (isten) atyám. 

jelemla, istentelen, riing jelemla ho te istentelen ember. 5, 22. 
Az orosz 6e3C0BrJbcTHHH nem teszi ugyan azt, hanem lelkiösmeretlent, 
gondolatlant. 

j e l el, előre stb. jel nub'Ü a' múlt; mert Vologodskinál jogot 
nul'it a' jövendő. 

C. it} it/pi ~r el, jel, jelbi; V. el, Kv. el. 
j e n g i t guzsaly, sukm'ing jeng'it fonnó guzsaly. 
jeng'id-ta fonni. 
j e n g í m szabad — larb'it; jeng'il'i-ta oldani, szabadítani, jengi-

Vipsa szabadítás. 
j e z a meg. jeza potemata = fou p. megfagyni, odafagyni. 
jezas-frr bátorodni, vívni, adel jezaála ho magánosan vívó, 

párbajt vívó. 
jezazipm, bátorság, jezazipsaing bátorságos; nem ijezaipsa stb. 
j ez ik , ebben: ma sameni riingena tast'ima ull, jezik tormije 

én szívem néked készen van, ó istenem. 
jeskas-fr t goromba lenni, jeslcas'ta ho goromba. 
jeskaz'ipsa gorombaság. 
jeskazing goromba, szemtelen. 
jei ' l tá-ite birtokba ejteni ^ jói<a pa'idta, talán egy KJérUcftQ, 

szóval. 
jersa-i^f cllcntállani ;jers'ata takla ellentállás nélkül. 
^QVt-jang d^jertsotésjertjaiig sót 90. 
j e r d - í a betenni stb. bekeríteni, jert'il'i-ta kerítgetni. 
j e t n estve,jetna estvei. 
(A' »C. idai, ifa, idaina« ki kell húzni). 
j i atya sth.ji-pog atyafi — fiú. unji-pog bátjra, aj ji-pog öcs. 
ji-fa jönni, stb. j'ita nvb'ü jövendő. 
j i l le stb. jilii aláfelé. 
j i l a , ila est:jila ev'ip?a uzsonálás> 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 1 3 
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jilbala-la- éledni, jilbalapsa feléledés, jilbalapsa- halajet eVta 
feltámadás a' holtakbul. 

j i n k víz stb. jink sok sir, jink solüng sáros. 
j i s régi stb. jisot a' régi jjisna hajdan, régen; Jitádna hajdan. 
j i r , iV áldozat stb. j i r pazan áldozó oltár, jir verta ho áldozó. 
jirasla-ta áldozni. 
jiras-ta áldozni, jiraz'ipsa áldozás = porijipsa. 
j í t o t jövő, j'itel,j'i-ta. 
JO meg, és jou, jou Jcur hátulsó láb, jou kuretna, senkta, kirúgni; 

jou sith'ije, hátulja valaminek —jolta oling. 
jOVLÍ-ta, jul-ta vetni, csapni stb. lu manem htjna jouls ő engem 

újjal megfenyegetett; nolet joulta nyilat vetni, nyilazni. 
joulma-ta, vetni, csapni, hol'is kézi riing joulmasen hová dob

tad a' kést. G.jáoetmem csapott. 
jouUa-ta vetődni, rázkódni. 
jOJirSitjovra görbe stb. 
jourak haj ma. 
jourd-ta, jourdta-ta, csavarni stb. fonni, ubtet sev'ij. hajat, czi-

bakot fonni. 
JOUtla-ta íjazni, lőni. 
JOgat és jogart, innen : jogát jug = jogart juk ágas fa, villa. 
JOg meg, 1. jou, jo; jogo megé, vissza; jog'il (mint nog'il), 's 

ebbül: johla vissza, johla pela visszafelé. 
jogot, jugot utó. 
j o g o l ésjugol íjj. 
j o l hódzsír stb. 
joltand-ta füstölni; jovilta-ta. u. a. 
jo l íh , joloh levegő, nedves i joloha úttá nedves lenni, johling 

nedves. 
jond-ía játszani, narset jont'ipsa hegedülés; kaz'ima jondta 

kártyázni, ma elbi nar'is joh oht'ina, jontsem én az első hegedűn 
játszottam. 

jond-fri varrni, vajkus jondta. ho csizmadia. 
jontsa-ta, joni'is-ta varrni, hímezni, jontsata imi hímező asz-

szony, jonts'ipsa, hímezés, varrás. 
JOS kéz stb. jos-pad, jotpad, tenyér, jodlap is tenyér. 
j o r úr stb. han-jor ország, királyság, riing hanjoren atjogodl 

te országod jöjjön; un jor nagy úr. 
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jor ura úri erő, erőszak, lu jor-ura sofimna posalts, mis ő 
ei'őszakos halállal halt meg. 

JOrema-/a felejteni, joremasa-ta felejtkezni. 
j o d kéz ? jos jodpad és jotpad tenyér, jotla.ng lábsark, láb-

talp? G. jattang, kur jattang lábsarka. 
j o m eső, jom jűa eső lesz; jom pidl un sem.na eső esik nagy 

szemmel. 
jomi-ta esni. tofim jom'il veskadot oht'ija i veskatladot oht'ija 

esik igazságosra és nem igazságosra, (tform j>ow«7 — juppiter pluit). 
j u l - í a ; joul-ta vetni. 
julan-ta birkózni, juland-ta f 
JUS szádló, dugó ssa lünk, puUp, hojlt'ipsa, — jnMa-ta dugni, 

Stb, ju&ma-tct dugulni —- pugohnata, pelta. 
JUS üt £s lek, "pánt, jus tofima tas'tat utat készítsetek az 

istennek. 
j u r á m helyett jurás (lopauib), jurasef vert a barázdot csi

nálni. 
l a j í n g genyedősj 1. Uji-ta. 
l a g ebben vues lagat homlok (Regulynél), 
lak'ípta-/a húzni, kim l. kihúzni. 
la ldVa lélekzeni stb. lalt'ipsa, lélekzés, ihletés, lu lalttpsajelna 

jeming jah potarset az ő ihletései által szóltak a' szent emberek. 
l a n k i és langa evet. 
l anga - í a , langta akarni stb. 
langala-ta kívánni, langaltpsa kívánság, szomjúság. 
l a r i s , laras szekrény, ma laras lutsem én egy szekrényt vet

tem, laras'ije szekrényke. 
l a r i s kannamosó fű (or. hvose). 
lafid-ta sulykolni, mosni, lar'idtajoh — kerdílata joh mosó 

sulyok, sulykoló fa. kim larulta kifogni. 
larb ' i méreg, csal-ét; hajtó vadászat. 
larbí t szabad, larbíd-ta eloldani stb. larbít'i-ta oldogatni, 

szabadítgatni, larb'it'ipsa, szabadítás. 
lat'ala-^f számolni, külömböztetni stb. lat'alapsa takla kü-

lömböztetés nélkül. 
lábas (or.) éléskamara. 
labid-to étetni stb. 
lavema-ta egyszer enni, ízlelni. 

13* 
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laptaUa-ta táplálkozni, putnna, vanzina l. fűvel táplálkozni. 
labi't hét és 7. lah'it og hadi hétfő (nap), lah'it kimit hadi 

kedd, lah'it nelmü hadi csötörtök, lah'it vetm'it hadi péntek, lah'it 
hutm'it h. szombat == hatod nap. jem'ing hadi szent nap, vasárnap. 

l a v i folyó köze = kul' taga, ves. 
lavi'l-/« őrzeni stb. várni, reményleni. i lav'ülem jogot nuh'it 

volipsa és várom, reménylem a' jövendő örök életet. 
lavid-i^í szólni, szidni, lav'it'ipsa, lav'itapsa szidás. A' V.-hoz 

kell tenni: laut-ugv szidni, ul l'auteln) ul rateln ne szidd, ne verd. 
Vátakum I. 

le-to, lita enni stb. lela} leli éhes, lela ho met jev'ir éhes em
ber mint a' farkas. 

l ek és leh nyom, lek alfa ho kalauz. 1. jus, pánt. 
lez&lSL-ta érni, lehetni, illeni, manem an leéalal huva nen hoéa 

mojlata nekem soha sem lehet hozzátok vendégül menni. 
leéama-ta és lesma-ta érni stb. lesm'il ér. 
le£ad-ta kelletni, készíteni, tömi i tami leíata azt és ezt ké

szítsd. 
l er gyökér, mű ler földi gyökér, mű ler voj földi giliszta. 
lerma-/a fekiinni, lermad-ta fektetni, teríteni, lermilta-ta 

teríteni, vos hari izagat kev'ina lermilt'im a' város utczája, tere, 
mind kővel van kirakva. 

l ep közel stb. lep semna vantot rövidlátó. 
lepia-ta térni, férni, tami an lepsal az nem fér meg. 
lepild-ta, leh'ild-ta csalni stb. ar urna leh'iltman vohta sok* 

képen csalogatva híni. 
lebüs galy, ág, vost'i leh'is zöld galy. 
l i j geny, l'ij'ing, l'ing genyes, l'inga jita genyesedni. 
Vij'i-ta rothadni = pol-ta; l'ij'im rothadt, l'ijipsa rothadás. 
l'ij'ima-ta genyesedni. 
l ik = logy l'ik'ih öböl, darás l'ik'ih tenger öböl. 
l ik, Vik'im'ta történni, l'ikmapsa történet, eset, hal'ipsaing l'ik-

mapsa halálos eset. 
ÜlÍSta-/« csatázni, Vilistapsa csata = Talipsa. 
1Í8 hurok, tőr, Ir'na tolta megfojtani. 
l'is'ing hurkos, luing hol hurkos kötél. 
l i t újj, ruha újjá, l'ü'ip ujjas, de hal, láb ikrája is; kur lit'ip 

láb ikra, hul l'it'ip hal ikra; l'itipijc ikrácska. 
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l ib, libi edény stb. tok is, sot'ip libi hüvely, libija ponilda 
tokba tenni, kézi sot'ip libija ponia a' kést, kardot hüvelybe tenni. 

l ibíndi lepke. 
V. lapah, lapoh. 
l í b í t levél, liptije levélke, virág, libitpa levelű, un líb'üpa 

nebek i ugol nagy levelű papiros és vékony. 
loj-íct állani, kimna lojta kin állani, ulti lojta jót állani, párt

ját fogni, jem'ing Nikola iki veskata idta lojta ho mung vorna tofim 
jeéalt Sz. Miklós patrónus érettünk isten előtt. 

loj-ta függni, lap lojta betenni = lap jerdta. 
lojli-ta zárogatni, berakogatni. 
l okep , ebben : sem lokep szempilla, szemhéj, kázi sem lokepet 

i hűimet oht'ina betegség sJ szempillán és szemöldökön. Tehát »lo~ 
kel« kivetni való. 

l og , loh öböl, saras loh tenger öböl. 
logid-ící mosni, log'it'ipsa mosás. 
lol-ta 1) függni, lebegni. 
2) állani stb. an lolman meg nem állva. 
Ion húr, kad lonpa nafisjuh kéthúrú hegedű. 
lonís , lons dér, zúz, hó; ar lons pits sok hó esett; seming 

lons jégeső, lant izagat seming lon'isna senksa az élet mind jégeső
vel megveretett. 

l o n g , láng bálvány. 
lons-ía és los-ta állani, lons'imd-ta megállítani, beledugni. 

Azért alább nem los-ta belökni, hanem los-ta. lap lonéta — pardta 
megállítani, határozni. 

lonsta-ta betenni, isnus sogolna lap lonéta az ablakot táblával 
tedd be. 

loéalta-ta állítani, s imiina n'ingen veskata usem, ar oht'ina 
n'ingen losaltalen lassankint téged becsületesnek ismertelek meg, 
sokra állítlak, tartalak. 

los , loMs, lons hó stb. ed'ir loé sem, iski loé sem déiv 
loras szekrény, tani loras kim hadlta a' szekrényt kihúzni. 
lorA-ta beretválni stb. tus lordta ho, tus lordta hot borbély, 

borbélymühely. 
lorts'a-ta beretválkozni. 
l o t gödör, hala lot sírgödör, h'iria mosl hala lot pecatning lala 

ásni kell a' sírgödröt törvényes ölre. 
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C. lat gödör, lőttem temetett. 
lot folt; loVip, lodip folt, foltos, növi lottpna ver'imot fejér fol

tosnak meg van csinálva. Tehát lotipa nem foltu, hanem foltosán, 
növi lotipa fejér foltosán. 

lod-ía c's lud-ta venni (cmere). 
lohí^i-ta viszketni, csiklandozni; lobijita v'is kar viszkető 

szemölcs ; — lobijisa-ta vakarózni. 
lobas, lábas (or.) éléskamara. 
loblS törlő stb. mejl, me'il lob'is előkötő. lopsah lapos, lopsah 

an tál. 
l o v a t nagyság, stb. lu lovatdna torijil egész nagysága, mi

volta, megrázkódik, lovating, lovading teljes nagyságú. 
l o v i ló stb. lövi idiÁahalta nevetni mint a' ló nyerít, lövi 

hódié engidta, úahta, uvidta pits a' ló hogyan kezdett nyeríteni. —-
vanda, lövet al esla vigyázz, a' lovakat el ne ereszd. 

lung , long, leng, len bálvány. 
Iliiig nyár stb. tal lungti, tal lungta. (mint hadl-lungti) tél

számra való; lehet i tal lungtip és * tal lungVibot is. 
Ilink szeg, szálka, kerdta lünk —jourtim lünk csavaró szeg, 

csavar. 
lungi't, ebbül való lungta, lungti ezekben: hadi-lungta (had

lungta), i hadlungta egy napra való, napontai, tilis-lungta, tilis-
lunjt'imot hónap számra, hónapra való, hónapos, labit-lungta hétre 
való, hétszámra, tal-lungta évre való, évszámra, évenkénti. 

lungid-ta olvasni stb. v. ö. lunii, lundi, a' minek tője talán 
hasonlóképen lunit. 

Imit lud stb. lunt penfe lúd-fog, fűrész, ráspoly. 
lurot szabad — l'ibas; lurota szabadon. 
lud-ta venni stb. ma laras lutsem én egy szekrényt vettem. 

ludot vevő, lutili-ta vásárlani. 
IsLk-ta 1) folyni stb. 
2) húzni, mázolni, tam put-kor (kur) libija lakta mosl azt a' 

fazekot belül bé kell mázolni; lak'ipsa kihúzás. 
l'akil-ta húzogatni. 
lSLÍ!d-ta lehelni, sziszegni. Tatdta pits met jeming voj sziszegni 

kezdett mint kígyó. 
l'obl-£a susogni^ súgni; l'obijipsa súgás. 
aajtsa-ía reményleni, najtsipsa remény, izagat ultu najtsipsa 
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torira oht'ija ponta minden reményt istenbe helyezni. Nem tudom, a' 
najt, bűvölő, vagy az orosz nadesta, remény, szótul való-e ? 

nahsema-í tf és nahsemata tüsszenteni. 
n a m b í r apró, por, szemét stb. nambra sev'irta apróra vágni. 
nel négy stb. nel hadi négy nap, és csötörtök, nelm'it hadi 

helyett. 
ne l - ía nyelni, nel'ing nyelős, nelínga éhen; a' ki nyelhetnék, 
nez mégis stb. ma sid'i joidsajim^ nez noh ktlta sum antom 

annyira levetődöm, hogy felkélni sincs erőm. 
nes tompa, ámuló, magán kivüli. fneZim) nesrnild-ta elra

gadni, nesmilt'ipsa elragadás, ámulás. 
nézi és nizi horog stb. nezili-ta horgászni. 
n e m név stb. nemla, nem takla nevetlen, nemetlen. 
n'ing te stb. n'ingoten tiéd, mint maotem enyém. 
siisla-m nyúlni, nisl'im nyúlt, nislta-ta nyújtani, húzni — 

talta. 
nip teher, vihető batyu, stb. n'ip'ing tehernek való, elvihető, 

mp'ing altel csomó, a' mennyit el lehet vinni. — V. nap hordható 
batyu, edény. 

noh- ía és noh-ta nevetni. 
nor gerenda, híd. nor as ulti sohletna nort'im híd a' folyón 

által deszkákbul borított. 
nord-ta hidalni, burkolni, ar sir kevetna norfimot sokféle kő

vel borított. 
nobít , nub'it idő. izagat ulta nobit jelbina minden idő előtt. 
nobteng idős, éltes; hű nobteng hosszti életű, hű nobtenga jilen 

hosszú életűvé léssz. 
nobtald-ta távolítani, elvitorlázni, nobt'il'i-ta vitorlázgatni. 
n o v i fejér stb. nov'i mű fejér föld, mész = kav'irta mü; növi 

voh ezüst, nov'i sem-lak szem fejére, nov'i ink pozek libina tojás fe
jére, nov'isik fejéres, novisika ulta fej érésen lenni. 

nom-ía gondolni, emlékezni stb. nomípsa emlékezés, tami ma 
hoéa nomipsa el'ta ed'is ez az emlékezetembül kiment, elfelejtettem. 

nőmig elme, gondolat stb. noms'ip elméjű, gondolatú, jim nom-
s'ip jó akaratú. 

nomisla esztelen stb. nomislot nem emlékező. 
nom'is-ta gondolni, képzelni, emlékezni; nominpsa emlékezés, 

képzelés, nom'isipsada emlékezés nélkül. 
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n u r harag stb. nuras'ta haragunni. 
HŰT teher — lurtap. lu ma okítja nur taj'il ő reám terhet rak. 
n u m fel, stb. num ho fő ember, fejedelem. Minthogy az Obi 

éjszak fele', tehát délfül foly, azért num de'l is, num mű fel föld, és 
déli föld, num'ing déli, num heveny délnyugati. Lásd a' 9. és 10. 
lapot. 

ríah nevetés, nah-Icas verta ho nevetést okozó ember, tréfáló, 
bohócz. 

j í a h s e m a ••(a tüsszenteni, nahsemapsa tüsszentés. 
i i a h s i m vastag, feszes. 
nahsípsa, nahs'imtipsa = etnupsa kimenyülés, lűt nah'sipsa 

csontok kimenyülése. 
nahsimd-ta ~ etmaltata kimenetni, kimcnyülni. 
l í a t s ip sa , natsipsa (nem nat'ipsa) vigyázás. 
natsa-ta könyörülni ós őrizködoi. natsaman. őrizkedve. — 

Minthogy nem világos a' tő, azért nem tudom nats, nats-ot kell-e 
írni, vagy csak nac, nac-ot V 

n o g a és nog'i hús, test. noga kavírd-ta húst főzni. 
ríogal-ííi mozdulni, nogaldta mozdítani, nogalt'ipsa mozdítás. 

elli i jogos nogaUipsa előre és hátra mozgatás. 
ríogor-ta faragni, gyalulni, ríohr'im gyalult. 
líol orr stb. sajk nolpn noVing vitat híves szél. 
líola-to, nol'i-ta nyalni, un nolata edényt nyaló, tányérnyaló. 
nolt'ij'l-ta nyalogatni stb. 
nolís, nols'ing ebben: nols'inga l'aTdta pidta nyelvvel sziszegni 

kezdeni (a' kígyórul). 
n'oilg — ríom geny. nong'il geny, stb. l'ij'im nong'il genyedtség, 

sem nong'il szem csipája. 
nonmil&-ta (nem: nevelni) kényeztetni, tam poh lu jim an-

kelna nonm'ilsa c' fiú jó anyja által elkénycsztetett. nonm'ili'im jah 
hű-nuh'itla az elkénycsztetett emberek rövid életűek. 

ríozi-ta kenni, mázolni, ol'ipna úozil'im festékkel bemázolt, 
festett; — sarán ungna lap úoz'ita = ungasta szurokkal bekenni, 
beragasztani. 

ríor porczogó, kavics. 
ríom s= nong, vagy non geny, innen fiomung taknyos. 
ríuki bőr, szíj, úufci homzi szíj ostor. 
ríugom-£«, nugum-ta felelni stb. 
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nugomtaía felelni, an tíugomtot nem felelő. 
s a j k józan stb. híves, sajk nolpi noling vuat frisorru szél, 

híves szel. 
s a j n a és sajn (or.) megett, után. ho sajnjahta ne férfi után 

járó no, kurva. 
s a j m a (or.) kölcsön. Tehát nem szabad a' Kv. saj szóval 

egyeztetni. 
s a g a t stb. = vogul sogat, soht, saht igaz, igenes. 
s a r szóró, kardi sar ásó. 
0. ser ásó. 
s a b l l nyak, sab'il ses-kan nyakkendő. 
s a v t r a h (or.) reggeli. 
s a m szív stb. sam adma jupsa szívnek, gyomornak rosszul

léte; rosszul lót, okádásra hajlás. 
samas'a-ta szívesen tenni, megkívánni, sóvárogni valami után. 

hodí lu tani vus samas'al hogyan megkívánja azt. 
sel híg, folyó, sela hígan, selot híg. 
sel fejér stb. finn selvii, selkia, magy. szőke = szol-ke. 
se lu sírás stb. sdema-ta sírni, vinyogni, selemipsa sírás, 

vinyogás; vohsar selemipsa róka vinyogás, amdiilata amp selemipsa 
örvendező ebnek vinyogása. 

senk- í« ütni, verni, kopogtatni, stb. molti-kem senkta egy ke
veset ütni. senkta voj kopogtató állat, harkály. 

serís stb. handi sens kel osztják, azaz közönséges kötél. Elleni
ben puln kol, kel kender kötél. 

ser gerenda, ovi ser küszöb, tup ov'iszer tombija pits, seda i 
korij'is alig hogy az ajtó büszöbén kiment, legott leesett. — ser so
gol ajtó fél, gerenda deszkája, karting har övet ser sogol az udvar 
ajtajának fél fája. 

s e r e k hirtelen, nagyon — senkajj. 
serim-ítí csudálkozni. vet nmnb'ija sefimlem felette csudál-

kozom. 
s e b á n bűvölő ; petizer sebein dobos bűvölő. V. sepiin. 
sevi-to szőnni, fonni, tekerni. 
sevidot fonó, szövő 5 t'igil sev'il fészket rak (sző). 
sevi land-^r , soviland-ta birkózni. 
sein szem, stb. tofim semat isten előtt, valóban, 
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nogor sem mogyoró szem, czedrus mogyoró, lanki nogor se-
met porta saming az evet czedrus mogyorókat szeret harapni. *) 

sít , si az, sitna úgy, azért, ma sitna luel mostöja an tajlem, 
lu rohp'ijita ho én öt azért nem szeretem, ő csaló ember. 

sidis oda, felé"; sits'a és sitsa si kut a' köz, néha; tom vanda, sitsa 
ma jangsem si kut tiji si kut togo azt nézd, a' merre én fordultam, 
néha ide, néha oda. 

SÍ és s'ij szó, hír stb. 
j'ij'ing hangos, híres, sijíngot u. a. 
s'ijla hangtalan, hír nélküli. 
SÍji-ía fordulni. 
sifil-ta és s'ijil'ita forogni. 
Sljít és s'ij'ü tapló. 
s i jus (si-jus, si- és orosz cas rész ?) csak, elégedő ? ver takla 

ulía sijus dologtalan idö. — sijus — tarman elég. 
Blk-ta s= seltan-ta vetni, sikili-ta vetegetni, hányni. 
s ih ezekben stb. jev'ir vili sih pors a' farkas a' rént agyon 

harapta, sih tolta megfojtani = lisna talta hurokkal húzni, meg
fojtani. 

sillfgjiig szilfa, de jel-fa is (signal). 
sir és sir féle, rend, törvény stb. i-s'irpa egyféle, hasonló 

i-s'irbot u. a. Hristoja, torim poga, ev'illodet i-s'irbodet Krisztusba, 
isten fijába, hívok egyfélék. — hoj lsus Hristos unltipsa huhndil i 
si-sagat neríjil, sit lu sirbotel a' ki Jézus Krisztus tanítását hall
gatja és a' szerint cselekszik, az neki hasonlója. 

tung-sir igaz; hanzipsajet sir betűk. 
s'irla törvénytelen, rendetlen, hanneho sirla embertelen, lu 

hanneho s'irla veri ö embertelenül cselekszik. 
s ira l ípsa la vegyítetlen = lilfípsala. 
ad'im sima voltot rosszul élő. 
SOgol deszka, penking kartna evitim sogol fürészelt deszka. 
sojgol lúgos, oms'ipsa sogol ülés, múlatás lúgosa. V. sau bokor, 

*) A' czedrusmogyoró hosszúkás, kisebb és gyöngébb hajú, mint a' mi 
mogyorónk. íze jó, ollyan, mint a' mi mogyorónké. Tromsöben tapasztaltam, 
hogy nagyon szeretik az emberek, magam is ropogtatam. Szibériábul viszik oda, 
I t t pedig a' bő czedrusmogyoró termés a' vogul és osztják vadászoknál bő esz
tendőt jelent, melly sok evetkét nevel. Az orosz asszonyok is szeretik azt a' mo
gyorót, azt hívén, hogy tőle híznak. 
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Saut pedig az arpi-nak, kamkd-nek (balfogó gátaknak) belső 
sövénye. 

SOgOM vég, szakadás, sogon-ta szűnni, sohnema-ta végződni, 
szakadni, sohnemas leszakadt. 

SOgopta-£« fizetni, ut sogoptata adót fizetni. 
SOhía agyag, sohta put agyag fazék, sohta el'ta verim an sun 

agyagos edény. 
sohtaing agyagos. 
sol bél, solit belek, kazi solitna tajdot hascsikarásban szenvedő. 
SOl, sola só stb. solal-ta sózni, hul solalvpsa hal-sózás. 
BOY-ta száradni, sor'im száradt, száraz, sorímot u. a. 
sortim-ta száradni, száraz betegségben lenni, sortemim illyen 

beteg, sortema-ta u. a. 
SOrua, sorne, sornu} éorni arany. 
soros arasz. 
sovanta- ía ingerleni — nemid-ta^nemVilt-ta gúnyolni (nevez

getni ?) 
S0V1 szokás, erkölcs; sovep erkölcsű; adim sovep rossz er

kölcsű. 
SUgod-ítf, sogod-ta szakítani, vágni, nyőni stb. hondi jah tus 

uhfet sugodlet az osztják nép a' szakái szőreit kitépi. 
tani hodl had ur sugotsu ma két kerítést szakítottunk le. — 

lant purn sugodta aratni. 
Slll, sol bél, undir sulet belek. 
sul t im szikra, sultmije szikrácska. 
sun boldogság, bőség, sun'ing boldog, suning volpasna ulta 

boldog életben lenni. Lásd sungtt. V. süni boldogság. 
SUük, s'unk halom, és sungim is. 
s u n g szög stb. holim sungbt, sungot három szogletü, szögű. 
sut köszörű kő — logodta kevi. 
sum, sum ho haszontalan ember = an-titot. 
sump bolond, csekély, sump ver bolondság, csekélység, sump 

vertot bolondság tevő. n'ing sump veretna suksalen te bolondságokon 
törődöl j sump = takla oknélkül. 

sumpa és sumpasen (?) híjába, sumpasenen lilén vellata (?) 
hijába megölni. 

sak voj csóka, szarka stb. C. sauneng, seuh. V. sakvalih, sak-
valing szarka. 
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saki jak fecske, sakijak t'igil sev'il hot lang'ü jilbina a' fecske 
fészket rak a' ház teteje alatt. 

San (or.) kád. 
s a m a n ebben: lavílta s'aman őrizkedni. 
éamiji-ta rendesen eltenni. 
éamild-ta bedugni, temetni stb. 
soris ezer. 
s o m i arany. 
SUgOS, sugus lábikra, czomb; kur s'ugos lű lábszár. 
su lan (or.) kézi éléstár. 
suli-to fényleni, villogni, s'ulitot met éorni fényes mint arany. 
sunk görbeség, 1. sunk. 
sunking dombos. 
sur vonal, barázda stb. hot lang'il 4w pa'irt háztető csator

nája; — saving barázdás, suríng pa'irt fa csatorna. 
éurtip vas szántalp, surm'ing szántalpos. 
surís, soris ezer. 
sak talán nem ócskaság, hanem savanyúság. 
sakal-ta romlani, veszni, sakaUim vina romlott égett bor. 
V. ó\ V. siij geny. 
s a n k í n w v botlani. 
s ang r imd- / a beszorítani, becsíptetni, sangrímtim szorított, 

csíptetett. 
sans, sas hát, sans-uh-lú térdkalács. 
sas, sans hát, sas ohtina jangta (ló)-háton járni, lovagolni. 
saper, soper kiálló, kitetsző; saper nogil nagyon magos, sa

per naj kitetsző asszony. — V. saper nyakszírt. 
saper lu, sapri lu nyakszirt csontja, sapri kuali a' rén szar

vainak kötője. 
savij i - ía őrzcni stb. savijipsa őrzés, hot savijipsa gazdál

kodás. 
áek, sík kicsinyítő, sek og'ing kis fejű = og'ingsik, ogingceh. 
senk nagy, nagyon = sak; senk horídol nagyon beteg. 
senkla-ta nőni, senkiim felnőtt, lu uz senkiim, lu hoéa tus i 

torop-punet edta pitset ő már felnőtt, neki szakála és bajusza már 
kijönni kezdtek. 

sep-ía szopni, libija septa beszopni. 
sev'ing csendes stb. sevingli-ta csendesedni. 
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V. scij hely, a' hová szél nem ér: távét béke, tauent csen
desedik. 

SÍjlt tapló. 0. céget, ciget. 
SÍ'd-ía elérni, bírni stb. penk nienímta pitsem kus, pa an sitsem 

menimtM a' fogat bár ki kezdtem húzni, de nem bírtam kihúzni. 
s íp part, jil roliriimsini síp juz izagat elti sozm'is a' leomlott 

part az egész utat elöntötte, sip'ing partos, meredek, siping honing 
meredek part. 

s imi l kevés stb. Hmilna lassan, simlama-ta kevesedni, sim-
lamapsa kevesbülés. 

SOUr nyúl stb. sour sog'ije nyúl bó'röcske. 
SOgird-^a mereszteni, feltátatni. hodt ríing sidi semgalan 

ellipela Hogvrsalan (sog'irtsalán) hogy te így két szemedet előre 
meresztetted. 

sot (or.) számolás. Tehát nem vethető össze a' V. sot száz, 
szóval. 

Slljla-to fúlni, sülyedni stb. sujlim súlyos, terhelt, sujlipsa 
sülyedés, terhelés. 

sujlap teher, súly. 
htjlaman sülyedvén, terhelődvén. 
sujlapta-ta fúlasztani, sűlyeszteni — leld-ta terhelni, sujl'ip-

tipsa terhelés. 
suk, Sok darab stb. suk űol serét, suk nolpiposkan serétre 

való puska, suka puhhpsa darabra fakadás, törés. 
suk baj stb. 
sugas-ta stb. szenvedni, kínlódni, sugasta ho, ne özvegy em

ber, nő. 
sugasipsa özvegység. A' czikk végire vesd: V. sau baj, 

savet-ungv kínozni, sovetaht-ungv kínlódni, aggódni. 
Slinzi zsineg = kol, kel; sunzet zsinegek. 
SUS-ía lépni, menni stb. hongep ri'ta susta partrul, hágórul 

lelépni. 
Slip, sub, sop darab, rész, jolta hip hátulsó, el sup első rész. 
sub'ije részecske. 
Slimíl rovás, vágás, suml'ije kis vágás. 
z a l (or.), sal'ho nyomorult ember, zaTa voll nyomorultul él, 
z'al'ip nyomorult, zalbot u. a. 
éagül, éag'il voj csóka. 



206 TOLDÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK. 

rakínma-/a ébredni. 
rag-te,, rahia érni, kelleni stb. 
ragipsa szeretet, sam ragipsana tor'im pela, vizilata a' szív 

szeretetében gyúladni isten iránt. 
r a v i törés, töredék stb. 
ravUi-ta széttörni, rav'it'ipsa széttörés. 
rep begy stb. kev'i rep szikla hegy ; undna lankim repet erdő

vel fedett hegyek. Kv. rekv meredek kőszikla, part. Mark ev. 5,13. 
rasthates ane rekvnil sar'isne vetődött a' nyáj a' meredek hegyrül 
a' tengerbe. 

ri, rijema-ta csöppeni, jert top rijemal az eső csak esöppög. 
ríl-ta csöppögni, föcsögni. 
rtlta-ia vagy rid-ta fecskendeni, hintegetni. 
rogop hamis stb. rogop kol hazudság; rohp'imman (?) vokta 

álnokul híni. 
ron ebben ronajita késni = huva j'ita. 
ron-ta késni. U si vonda ronlet ők addig késnek. 
rons'a-ta, ronas'-ta késni. Kv. rac-uhv (nem rats-vhv) késni '•> 

ras késő, ras-nngv, raz-ungv késni. 
roda nyilván rot a' tő, rot-a, rod-a ragos alak. 
ropsald-te 1) pislogatni, 2) tapsolni, kocczantani. 
r ú hév stb. vot rü szél melege, rüng, rungsik melegecske. 
mdi-fa keverni stb. nal'imna rüdta, nyelvvel keverni, no-

m'islü, takla rüdta összevissza keverni. 
t a j , t'ij tő stb. num taj csúcs, rep num faj hegy csúcsa. — 

taj'ing hegyes, taj'inga, verta hegyesíteni. 
taj-fa bírni stb. In un halárig pak'it tajil neki nagy réncsor-

dája van. 
tajpsa használat, bírás. 
t a k vastak, erős stb. 
takl®, tak'ila erőtelen, nélkül, nem takla nevetlen, ver takla 

ulta dologtalan lenni. 
t a g a hely stb. hot libi tag el a' házban a' helye. 
ta l i t i cserzett rénbőr. ult tahti lobis, obi tahti l<>bis törlő ruha. 
ta l , tel tél, év; tal-lung} tel-lung tél-nyár, év. sot tal hanneho 

nnb'it luntasl száz tél ember korának számíttatik; hid'im tal lovat 
három éves. 

talp télü, évü, hol'im talpa, hul'im talbot három éves. 
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tsií-ta húzni, ma luel jorna kim talsem. én őt erővel kihúztam. 
taVim, húzott, nyúlt. 
tall'i-ta húzogatni, tal'il'ipsa húzogatás. 
ung'il talVita szájat tátani, ung'il tall'ipsa szájtátás. 
taliéa-ta, talts'i-ta húzódni, költözködni stb. tal'is'itot csavargó, 

tal'is'ita ne kurva, lap talisa-ta megfúlni, lov'i sih talisas a' ló 
megfúlt. 

tangir-ifa nyomni, nan tang'irta tésztát dagasztani, tang'irta 
kard csavar, sajtó. 

tang'irta-ta benyomni, bezárni = tuhrilita. unglen lap tag'irta, 
túlira fogd bé szádat. 

tas, taé készen való stb. laz'ing gazdag. 
taé omisla a' ki nem örökölt, taé omsipsala örökségnélküli. 
tas'tam kész, tastamla, tastamlot készületlen. 
tarmla-£a fáradni, bajlódni. 
tar'inl'ipsa szenvedés. tar'inl'ipsajet i verit'ipsa justam takla 

an h'islet a' szenvedések és a' tűrés jutalom nélkül nem maradnak. 
taris, ebben : me'il-tar'isa bajosan, erőszakosan, kalanget me'il-

tar'isa lonsat a' rének nehezen állanak meg. 
t a r g a s , ebben : meil targasa egymásután. 
tar im kemény stb. tar'im kev'i gyémánt. 
tarom, iorum levegő, ég, tarom fut IU az ég tűz lelke = 

éjszaki fény. 
tap-/a tévedni, téveszteni, mert tapta = hol vostata elveszí

teni, hol pela mis tah'ü hová téved a' tehén. 
tab i l i - /« ölteni = lom'id-ta, lum'id-ta. 
t e n g W a csengeni, tengidot csengő. 
termát sietség stb. 
termali-ta, termala-la sietni, termalaman hand'i hot lihija lon-

gemata sietve az osztják házba bemenni. 
töVll-fa ütni = senkta. 
tli-ta, t'iji-ta születni stb. lap t'ij'i-ta benőni. 
t'íím, fij'im születve stb. 
fíj'im mű születés földje, hódi at us jim pa mű oht'ina volta, a 

aradtel litlet t'ij'im mü ohtija, kerlata, bárhogy is jó volt idegen föl
dön lakni, mégis mind a' születés-földre kivannak visszatérni. —• 
(A' czikk végin: magyarban tü helyett szil). 
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tij , taj tő, csúcs ; num og t'ij fej teteje, as tij folyó tője, 
forrása. 

tij-ítf; ebben: lant t'ijla lah'is kenyeres tár, pajta. 
tij-ía kötni stb. t'ij'Ha ne, kötő nő. 
t l l i s hó, hónap; január így isi tal kud'ip filis tél közepe 

hava; július lung kud'ip filis nyár közepe hó. 
t i n ár stb. fin ponta becsülni, finjastata. árat mondani, tar

tani, fin vohta árat kérni 5 fin vog'ipsa molt'i sagat árát kérni va
laminek. 

fin'i-ta árulni, t'iriija manem kafanget, tam ogolna ktr'imodet 
add el nekem a' réneket abban a' szánban béfogottakat. 

t ínzan, tínzctn idegekből font hurkos kötél, finzdnna veltas-
lafot illyen kötéllel vadászó. 

tís, tus bú stb. fista-ta, búsulni stb fisfipsa fohászkodás. — 
(Or. tuzif szomorkodni). 

to az stb. tou oda, fon pofinta oda fagyni —jeza p. 
t o h t i n g búvár madár. 
tologsan=powt/ gomba, fekély, uks'im tologmn csúnya fekély. 
tongild-írt hangoztatni, íoriild^ta h., tong'ilfipsa hangoztatás, 

trombitálás. V. ö. tengita csengeni. 
tor daru, tor pózoh darufiú; tofing darvas. 
to lo ta (or.) vésü. 
tondl és tondet nyírkéreg, héj. 
tOS, tm ügyesség, tostof, ügyes. 
tor torok stb. torip torbet ajak. 
toroh, törhet bél. vojhul und'ir elta törhet, jugodlet az állat ha

sábul a' belek jönnek ki. 
tori-to, toriji-ta rázódni, borzadni, lu lovatelna torijil ő egész. 

mivoltában borzad. 
tor igeneS; törvény, vmi-tor női jog. 
torím isten stb. tor'im semat valóban ; torim vel'im mur zsidó 

~ istent ölt nép; tor'im tut lil isten tűz lelke s= éjszaki fény. 
toril fű széna ^=pom. torn kiitta jugot szénagereblye ; rosti 

torn zöld fű. *) 

*) A' Közlem. X. kötetében a' Kondai Vogul Márk-evangélium 4, 28. 
verse homályosan van írva, mint azon kötet 309. lapján a' pari szó a la t t olvas
ható. Az idézett versben : vojl'in ma takü jinkimne ielita elolt pari-t nyomattam. 
Lehet, hogy nem pari, hanem torn oda való, ha t. i, e' szó a' Kondai Vogulbau 
is ott van, mi lehető. 
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tob, tub, top alig, csak. 
t o v i tavasz stb. tov'i vot tavaszi szél, tavi pora tavasz ideje, 

tov'i pugol tavaszi falu, lakás. 
tVL-ta hozni, vinni =johtipta-ta, vandta-ta stb. Obd. mung tu-

saju holim ur ohlet oht'ina = Bérez, mung tusiju kulim jur'ing uglet 
ohtína, mi vitettünk három nagy (úrias) szánon. 

t u g a (or.) íjj, görbe fa. 
tuga'ing lür láda. 
tugor-fa zárni, keríteni, tuh'ipsa, tugr'ipsa kerítés — os 

ver'ipsa. 
tugom-ía és tugol-ta harapni, leim tugolta kiharapni. 
t u n g igenes, stb. tung-s'ir igaz, való, tungs'ir torrm igaz isten, 

tungímd-ta igazítani, javítani, ma. kalang tungmUsem én a' rént 
befogtam. 

t u n g a l t a l ezt így igazítsd k i : vagy tutijaitól tegnapi, tam 
pué loúú malsik tunjaltal kiúéa most a' hó mélyebb a' tegnapinál. 
Talán: tum-gadl-al, azaz 3-dik személyü birtokos ragu. V. ö. 
tungotl. 

tus, tus, tos ügyesség stb. tuzipsa mesterség, fortély = ver'ipsa 
tevés. 

t u s szakái stb. un tus nagy szakái, tus lordta ho borbély. 
turum, túrom menny, ég, idő stb. — noh turum pela semet 

ulimtot fel az égre a' szemeket emelő. 
turum tut villára, met turum fut volijil mint villám úgy fény

lik. — turum tut lil éjszaki fény. 
p a meg, más; pa hajót idegen. 
paj rakás, % paja k'irdta egy rakásra hányni, hengeríteni. 
paj'il sík stb. pajla verta síkká tenni ; pajlot, pajlodlje sík, 

síkocska. 
paid-ta, paj'id-ta vetni stb. ma luel pa'Usem mű ohfija én Őt 

a' földhöz vágtam. — séma po'idta találkozni. 
pajtemCi-ta vetni, pajt'il'ita vetegetni, vetni, sor ma pajtilita 

megölni. 
pali ni -ta, polini-ta fakadni, pahnema-ta u. a. 
pal magas stb. palot a' magas, palsik magaska, pal síkot u. a. 
pal fül stb. pattá, pallót, pal'ijila, pal'jilasik siket. 
pa l - ía félni, stb. 
paltap félő, félelem, paltap an fajtót félelmet nem ismerő ]pal~ 

NYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XI, 1 4 
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tapla nem félő, félelmetlen. paltapta-ta félemíteni, ijeszteni, tam hot 
kor'ijipsana paltaptal a' ház lerogyással ijeszt. 

pan fövény stb. luel pan ohVija oms'iltasa ő homokra ültetett. 
pánt , pont út, pánt nebek út levél. 
párta , parda bal, pardaja balra. 
pard-ía parancsolni, engedni = esl-ta. partipsa parancsolás. 

jong nahpa partipsa 10 parancsolat (tíz tagú parancsolás). 
partipsala, part'ipsalot szabad. 
pad, padi, pada fenék. anUkpadil móza janzemalem a'csészét 

fenekéig kiiszom. 
jos pad, tenyér, jü§ padana senkta tapsolni (kézzel ütnij stb 
padird-ta, paz'ird-ta kinyomni, sajtolni; padirt'ipsa, paz'ir-

fipsa nyomás, sajtolás. 
padiam, padlem, patlem setét, padlemsik, de padamsik is 

setétke. 
patsa helyett stb. v'ija kézi lajím paHa vígy kést balta 

helyett. 
patrad-^' csapni, paskolni, ink soli libija patraldta, sárba 

taposni. 
p a m hő, lung pamet (nem pamat) nyári melegek. 
péil , pejil fürdés, stb. 
C. peget stb. Déli V. pajlt-uhv lovat úsztatni = lov'i pejltata. 
peimti-te, peimta-ta fázni,fagylalni =*= iskina lab'idta (hideggel 

étetni) ; peimtimot fázott, fagyott = iskina lapt'ilsata ho: pe'imt'ili-ta 
fázni, pe'imtil'im fázott, fagyott. 

pel fél, oldal; pelak u. a. vidék, hely. hot libi pelkel = tagel 
a' házban a' helye. 

pel-fa szúrni, peld-ta ú. á., pell'il'i-ta szurkálni. 
p e n k fog, peng nogajet fog-hús, íny; síri, elli lojta penket 

előfogak. 
peáat (or.) pecsét, pes'ating pecsétes, pesat'ing lal pecsétes öl, 

törvényes Öl. 
peá ló üstöke. 
perna kereszt, stb. perna azi kereszt atya. pernaja jupsa 

keresztelés, tor'im evilipsa takla i pernaja jupsa takla turum nub'it 
vohpsaja nem hojat an esUal istenbe való hit és keresztelés nélkül 
a' mennyországba (örök életbe) senki nem bocsáttatik, 

p&tkas rigó, húros madár = hangra sis'ki. 
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petli. padi talp, kur ped'i lábtalp. C. pete, pede, piti fenék, 
V. paf. 

pi l fél, vei, pil ho társ, pilhoang társas. 
pild-ta felesíteni, befoglalni, lungtipsaja p. számításba befog

lalni ; ma pilisem luel én számba vettem őt; piltipsa egyesítés, be
foglalás. 

piltéa-ta egyesülni, foglalódni, piltsiji-ta egyesülni, csukódni. 
A' pil tőhöz felhozott hasonlatosság. 0. pi, pe ezekben itpeja stb. 
nem áll, mert itpeja = jilbija. 

pis csuda, nagy tehetség, pising csudás, pisinga ver'im csu
dásan lett. 

p i r i j i - ía nyomozni stb. kiszedni, p'ir'ij'ipsa kiszedés, noga el'ta 
Int p'ir'ij'ipsa = akttpsa a' húsbul a' csontoknak kiszedése, p'ir'ijipm 
taMa választás nélkül. 

pirbavid-ía (?) kiegészíteni, toldani, segíteni — úotila-ta. 
pid- ía esni stb. a raggal beléesni, hozzá-tartozni, mint séma 

pidta születni, séma p'it'im hadi születés napja; manema pidl hoz
zám tartozik, 'manema p'it'im VaT jah tajtem hozzám, alám tartozó 
hadi népem van. izagat sit, mola pa hója pidl mind az, a' mi más
hoz tartozik, mi a' másé. 

piti, pufi fekete, p'it'i ol'ip fekete festék, pitis'ik feketés. 
C. pegda., pegde. *) 
pogi l , pogol csomó, gomb, daganat stb. mű pogol göröngy. 
pohni-ta, pogon-ta fakadni, stb. sopek pelka pohriis a' csizma 

felszakadt. 
p o g a t u r (tőr.) úr, stb. pogatura erőszakosan, vadul. 
pol-ía fúni, stb. pold-ta, polta-ta fúvatni, fúni. 

*) A' Castrén-féle osztják pegda, pegde szakasztott ollyan mint a' magyar 
fekete, mintha fek = peg volna a' tő. Már Kreznerics így magyarázta meg : 
fek-ette, mit a' N. Szótár emígy fejteget: »mit a' fele, fekély megrontott, vagy 
ollyan, mint a' fekvő testnek nem világos része !« A' czikk végéhez hozzáveti 
a' N. Szótár : »A' köznép a' két utóbbi mássalhangzó átcserélésével gyakran 
feteké-nék mondja.« A' köznépnek van igaza, mert fele a' tő, osztjákban pifi, 
putt, a' melly tőbül egy torokhang (pegda, pegde, mintegy fekte) kiesett. Az utó
tag ke pedig kicsinyítő. Tehát fektéké az eredeti teljes alak, melly feteke-xé 
Vált, 's melly most fekete. A' kicsinyítő pedig ott van a' szö-ke (sel-, sel-ke), 
sár-ga (sár — soré, vog. sajr^eng)^ vog. telkve, osztják lel alacsony, szür-ke, 0. oszt* 
ják sur szókban is). 

1 4 * 
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poltma-ta egyszer fúni. tor'im poltmas hanneho lib'ija lil'ing i 
sofimla l'il isten fút az emberbe élő és halhatatlan lelket. 

pól ing mennydörgés, morgás; polij'i-fa dobolni, zörögni stb. 
poVijipsa dobolás, morgás, hebegés. 

polos takony, nyál. pusta kim polos kifúni a' taknyot. 
pols'ing és polMng taknyos, nyálas, pols'inga, ver/a bepökni. 
polt rothadás, rothadt = l'ij'im. 
pon-ta tenni, kiherélni, stb. pon'imho purts, p'or'is — hopt 

pur'is ártány. 
pon'il'i-ta teddegélni. 
pons-ír/7 ponzi-ta nyitni, látni = vandta; sem ponzipsa, látás. 
poná-fa, ponzi-ta melegíteni, érni; hodts romnga reget pon-

zilet mi lassan érnek a' bogyók. 
ponzi-/a fosztani == jorna vita erővel elvenni. 
ponz'iji-ta fosztogatni, ponzijipsa fosztogatás, rablás. 
pont, pánt út, pont nebek útlevél. 
"pov'i-ta fordulni, porUa-ta fordítani, lu sogol izagat arurna 

por'itsale ő a' deszkát mind sokképen fordítgatta. 
pos jel, jegy, csuda, czél, stb. 
poz'ing jegyes, poz'ing nebek bélyeges papiros. 
pOS-to, pus-ta fúni. 
pOS fos, szar, pos eb'il fing, bűz. 
pOS-to ázni. 
poxl-ta gyakran ázni. 
poslta-ta áztatni; locsolni, 'inkna. noh posltafa vízzel fellocsolni, 

feláztatni. 
pozoh (tör. buzagu ?) 1) borjú, csikó, mis pozoh borjú, os 

pozoh bárány; lov'i pozoh csikó. 
2) fiú, pozoh = nav'írem, poslüje gyermekese ; kid' pozoh 

ördög fi ja.. 
3) pozog, pozoh tojás, csirke. 
pOSni és poSni rvs szántó-vető = lant har verta ho. 
poroh, porog törzs, szár. — sem porolt szemgolyó = sem 

lakiyo \ ev'ilpsa, sid'i lav'ilman tájat met sem poroh a' hitet úgy őriz
zétek meg mint a* szemfényt. 

V. parah} pnrali supü törzs, de*rék, tatel parah test törzse, 
tagok nélkül, siri parah} park kar ; kumit parkci az ember dereka, 
törzse. 
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p o r d o n , porden méreg, orvosság stb., tapasz, flastrom, tam 
porden ltjim nog'il kim tall e' tapasz a' genyedtséget (rothadt húst) 
kihúzza. 

pod- í« fagyni stb. potims'ata fázni; fagyni, tou pot'ims'ata oda
fagyni, megfázni. 

podd.ll gömbölyű dolog, podlang gömbölyüs ; og podlang 
fejtető. — v'iz'ing potlang = saras voj tengeri vad, némi czethal. 

p o t a r , poter beszéd stb. 
pótra longla beszédbe jutni . 
potard-ta, bcszélleni stb. lu i muht'i potarl, a izagat surnpa 

ő egyre szól, de mindég bolondul. 

p u a bel, pua pelak joz bal kéz. 
pujla-fri és pugl'i-ta dagadni, sem kazi, hun seméi pugl'ilet i 

virdet szem betegség, midőn a' szemek dagadnak és veresek. 
p u k a bögy, begy, tohVing voj puha madárbögy. 
p u h r e m zivatar = votas, puhreminga j'ita zivatarossá lenni. 
p u g o l - / « törni, bökni ; kurna kim pugolta lábbal kilökni, ki

rúgni ; puhl'ipsa lökés, suka puhtipsa széttörés. 
pugolma-ta egyszer lökni, kim luel pugolma lökd ki őt. 

p u g o t képzelődés, haszontalanság. 
pugod-ta fecsegni., képzelődni. 
puhtipsa bohósság, puhtipsajet haszontalanságok. 
pul-ÍT, pol-ta fúni, tut pulta tüzet fúni. 
p u l a - t o fuvódni, dagadni. 
pulim jos dagadt kéz. 

p u l a n g kor, mellett ; vei stb. molt'i pulang vita valami mel
lett lenni. 

i pulang kad nav'irem tajdot iker gyermeke van. 

p u l i 11, puln csalán, hand'i puln csalán, rus" puln k e n d e r ; 
•puln kol, kel, suiizi kender kötél, zsineg; ellentéte hand'i sens kol 
közönséges osztják kötél, karding kar izagat hand'i pul'inna lap 
t'ijis az egész udvar csalánnal be van lepve (nőve). 

C. púdén, poden csalán, V. ponel, panel kender. 

p u n g i l oldal stb. pung'il az'i, anki mostoha atya, anya. 
pung'il poh, evi mostoha fiú, leány. 
p u n t (or.) font, punt podal'i egy fontnyi. 
p u s , pos jel , jegy. 
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piMKa fúni, fejni; mis pusta tehenet fejni, ne vilet puslajit 
vedra a' nőstény réneket vederbe fejnek. 

puz'ing fúvás, lehelés, puzng'ilta-ta lehelni. 
pus szer, rét stb. puz'ing rétes, hol'im pufring háromszoros. 
pusmek (or.) faczipő. 
purla-í« repülni ; noh purlata felrepülni = ellata, togolna 

noh ellata. 
purlili-ta repdesni, noh purliVita fölrepdesni. 
purind-ía taposni. 
pur'indla-ta taposgatni stb. 
purtí-í« rontani stb. (or. portit). 
ptlti, piti fekete, pufi gurb'i vohsar fekete színű róka. vogema 

t'iji tömi pufi ogpa ho hidd ide azt a' fekete fejű embert. 
put-hul'ing fekete-kormos, lu izagat puthul'ingi senkim ő egé

szen kékre van verve. 
van,lta-í« stb. vezetni, vonni, lövi sermail el'ta vanltata lovat 

kantáránál fogva vezetni. (Hiba volt: sematl.) — vanltata kol alat-
ság, haj óvón ó kötél. 

v a l i k a r horog stb. vangrep és vankrep horog, hop sukadta 
vankrep sajka . . . . horog. 

vank'ird-ta görbíteni stb. hul vank'irdta vun'ip halászó horog, 
vans-íff, vasta vágni. 
vanzep vágó, vájó stb. 
v a n z i pázsit, fű. variéi leta füvet enni. 
v a n d - í a látni stb. vanda, lu hung'is juh oht'ija lásd, ő felhágott 

a' fára. 
vanlfijil-ta nézni, mola lamba ma ningen vanlüjilsem mi félé

nek néztelek én. 
vas-to, vans-ta vágni, vaska-ta csapni, ma luel ves punglel 

sacjat vaskasem én őt pofon csaptam. 1. vozik-ta, 
v a s keskeny stb. vasot keskeny valami. 
vas hü-juh keskeny, hosszú fa = bot. 
vas , vos város, vas svzi jah városbeliek, polgárok. 
C. vac, vos • V. uos, us. 
v e i erő stb. vei numbija serimlem nagyon, szerfelett csu-

dálkozom. 
véí-ho özvegy, nőtelen. C. huj vele özvegy ember, neng vele 

özvegy nő. V. vatp, votp. 
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ventáa-to (or. vencat' esketni) házasodni stb. 
v e s folyó köze =s kuXtaga, lav'i. hun tam ves muht'i manlen, 

soma tája ha azon folyóközön által mégy, igenesen tarts. 
VGSka (or.) mázsa, veskajet = pusmeket mázsák. 
veskala-ta mázsálni. 
veskas , ves'kat igaz, veskasla igazságtalan, veskasla j'is igaz

ságtalan lett. lu manem kam'in pus veskasla ver'il'ip ns} no ma an 
Vikaslem ő nekem egynéhányszor igazságtalan tevő volt, de én nem 
haragszom. 

v e s kép, homlok, ves podlang homlok, ves pung'il orcza, ves 
pung'il senkta pofon csapni; ves mungta ultaht'i orcza törlő. 

ver tett, dolog stb. imi ver női munka, vera pa'idta okolni, vá
dolni, vera p'it'im bűnbe esett, lu verel az ő tette, bűne, verla dolog
talan, verla ho semmire kellő = an mostot. 

ver-ta tenni, verta ho mester. 
ver'ipsa tevés, mesterség. 
ver'il'i-ta, ver'ila-ta teddegélni, ver'il'ipsa; — patlama ver'ilata 

setétté tenni. 
vi-ta vinni stb. noh vita, v'ijita kivenni, noh v'ijipsa kivétel. 
vij'il'i-ta viddegélni, 
Vlji-ía merülni, inkna v'ijipsa vízbe merülés. 
v i l t ebben: lank'ir vilt senkta vállra ütni. 
vis , vus (or. vese) dolog, longta v'is bemenő dolog, bemenés 

:= long'ipsa. 
v'iz'ing potlang czethal féle. 
vir, vur vér stb. 
v'irla vértelen. 
v'irki (or.) vark'i a' hal kövérségébül való étel. 
virt i veres, veres bogyó, ribiszke. 
v'irdet veresek. 
VOJ vad, állat stb. mii har voj giliszta; mii har voj kígyó, 

(nem egér), jink oht'ina ulta mű har voj vízi kígyó. 
VOJ zsír, hon, und'ir Itbi voj bélzsír; pur'is voj disznózsír. 
VOJlta-ía aludni — hojta. 
voh-ía híni stb. n'ing manem vohlen te engem hisz. luel voza 

vogla ő városba hívatik. 
vo l alap, alj, hely stb. 
volla stb. volla velta, senkta agyon ütni. 
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vol-ta élni stb. manem togo tuva} hoda riing vollen engem vígy 
oda, a' hol te élsz. 

vol'a (or.) akarat stb. riing volaen at ull te akaratod legyen. 
hoda tor'im vol'a idl, seda izagat veret jemmget a' mint az isten aka
ratja, úgy minden jó. 

volita-ta reá bcszélleni. 
VOll-í<í fényleni, villámlani — kaltma-ta ; vols'is villámlott. 
VOnh-í«, vong-ta vágni, vong'im, vong'imot vágott, vongim so-

gol vágott, simított deszka. 
vonhtli és vond'il forgács, vondlet forgácsok. 
vondir vidra = ink voj vízi vad. 
C. vander. V. vuanter = kul tep hal evő. 
vostü zöld stb. vosteh gerezd, vostot a' sárga, pozíek libi vostot 

tojás sárgája. 
VOZlk-£« vágni, simítani, voék'im vágott, csapott. 
vosk'iji-ta simítani, gyalulni, voshilija luel aj'ilta simítsd őt egy 

keveset. V. ö. vas-ta, vaska-ta, vans-ta vágni. 
VOSla-'a iszapban piszkoskodni; voslah iszap, voslaging isza

pos, de ikrás is. voálagíng hul ikrás hal; voüag'ing taga iszapos 
hely. 

VOS, vas város stb. kurd vos hari útcza. 
VOS-ta, us-ta halat fogni, vosta pol hal fogó geréb. 

vozem vészháló = ázom. 
VOrínga, voro»ga varnyu, varjú. 
vord-ía támasztani, vorts'ata támadni, vorts'ata takla makacs

ság nélkül. 
VOt szél stb. 
hola vot, holejt v. keleti szél. 
kevi vot nyugati szél. 
riim hola, holejt v. éjszak-keleti sz. 
riim kev'i ol'ing v. éjszak-nyugati sz. 
riim ous vot éjszak . . . . sz., riim ous vödet ajker Ulis olirig el-

b'ina i hol'im jang hadi vidtodet az éjszak . . . . szelek a' márczius 
hó elseje előtt harmincz napig valók. 

vobiji-ía tudni, nézni s s vandü'ijita. 
vobijipsa tudás, nézés. 
vobili-ta kitudni, nézegetni = vand'ili-ta. 
vunip horog, halászó horog. 
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VUS-ía, us'-ta ismerni, vnstot ismerős. 
VUS, ves (or.) dolog = puhít, ulam, volam. 
vur, vív vér. 
maird-/" stb. igyekezni stb. 
ma'irCipsa törekvés. 
mai mély stb. mala melyre, malasik melyecske, halajetműna 

mala lap liirilíta mosl a' halottakat a' földben mélyen el kell ásni. 
mal-ía megtapintani. 
malijíta topogatni. 
maUa-ta tapogatózni, malsiji-ta barangolni. 
mal i i , molt'i valami, maittja v'ijanta valamibe fogni. 
man-ía menni stb. pungla manta kerülni, manipsa és manapsa 

menés. 
mariilí-ta, maníla-ta mendegélni; pungla manilata kerülgetni. 

ma liun'Uelna pungla man'üasem kiitaps'ipsajet elta, i tam pora 
oht'ija arurna tarinlasem pungla manta, pa pungla manta Jcum an-
tomus én mindég kerülgettem a'veszekedést, akkor sokképen igye
keztem kerülni, de azt kerülni mód nem volt. 

manz i - fa szakítani stb. 
•manzil'i-ta szaggatni. 
mangema- ía clszúnyodni, mang'itla-ta, mangn'itla-ta szundo-

kálni; mang'itlipsa és mangnitl'ipsa. 
mangn'üiléa-ta elszundokálni. 
mázak ököl, maikét öklök; maikét ohtíja senkta öklözni. C. 

me^ek. 
mariji-ía menny dörögni stb. paling mar'ij'ipaa nol isten nyila. 
mat , mad mi stb. 
madta mintha. C. metta ? tomadta, támadta tegnap. 
melek, rnehh meleg, meleh turpi turing vuat meleg torkú, 

leheletü szél. 
C. melek, V. maltep, malt'ip meleg. 
menüm-/'f szakadni stb. noh men'imta, felszakadni. 
men-írt hajlani, menyülni; menípsa hajlás. 
mend-ta meghajtani, görbíteni, tam kardi ment'im a' vas meg 

van görbítve. 
menla-ta hajlongani stb. menlapsa és menl'ipsa. 
m e t mint stb. növi met lons fejér mint hó; met ízi mint az, 
C. ta-ment ollyan mint az. 
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med-fa érinteni stb. 
meds'a-ta, metsa-ta nyújtani, ma riing ohten nebek mels'asem én 

neked papirost nyújtottam. 
m i j ád stb. 
m'ijla-ta addogatni, árulni, lant m'ijlata han lohas eTta lisztet 

árulni az országos tárbul. 
m i i , mai mély. C. met. 
m i s , mus tehén. 
m i t , bér stb. 
mitas'-ta bérbe szegődni, lu mitazis pum kusta Ő szegődött 

füvet gereblyélni. 
mo j vendégség stb. moj-ho vendég. 
mojla-ta, mojTi-ta vendégül lenni, ajándékozni, mojl'ipsa aján

dék, mojl'ipsa vita vendég ajándékot elfogadni. 
m o l g a d l — mogadl tegnap. 
mol tas sok stb. moltasot, moldasot bőség, moltas'ipsa u. a. 
molt'i valami, ma oht'ija vilem moltt puk'itot magamhoz veszek 

valami dolgot, moltí-kem valamicske. 
Lapp maodde, modde sok. 
molsad-fa, mqltsa-ta, molsadta-ta kizárni, kirekeszteni. 
m08-í« kelleni stb. an-mostot — verla ho semmire kellő. 
moz'ing kellő, lehető, a hunki moz'ing ha pedig, mozinges lehet

séges, talán. 
mosta-ící vélni stb. ma tami eTta niostalem, lu hanneho sir an 

tajl én ebbül azt vélem, látom, (hogy) neki ember módja nincsen, 
embertelen. 

mostand-ta vélni, gyanítani, —jövendölni, jósolni, hoj mostan-
t'il, sit krek veti a' ki jövendöl, az bűnt követ el. 

m o r o h -ta bedugni, morgimot bedugott, befojtott. = lap lunk-
t'imot. 

m o r t mérték, határ, czél stb. 
mórt numb'i merték feletti. 
mortot mértékes, mortotla mértéktelen. 
m u föld stb. mü jilbi pokol, tor'im mu jilbija vohl'is edltata 

luelveékata voUmodet isten a' pokolra szállott alá, hihozni az ő igaz
ságosan élőit. — mű har, mü soh, mű ler pázsit; mű ler voj földi 
giliszta. 

mung földi, rmma ho belföldi. 
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milj mi stb. muj vorna miért ? 
muj vorna . . . an miért . . . . nem ? 
muj vorna tami an versen miért nem tetted azt ? 
muk, mok gond, baj. muk tajta gonddal, bajjal lenni. 
mukla gond, baj nélkül. 
mtikam púp; görbeség = sonk} sunk, 
mukaneng görbe. 
muht i által stb. luel muht'i nila ő keresztül látszik. 
m u n g i l csimbók, kötés; mungl'ing és muhl'ing csomós. 
mur, mir (or.) nép. stb. mur yaj nép sokasága, mur kazi ra

gadós betegség = ad'im kazi. 

Schlözernél (Allgem. Nordische Geschichte. Halle, 1771, a' 
308—315. lapján) van egy kondai szójegyzék (Kondisches Wort-
register) az Irtis mellékérül, mellyet Schlözer a' Fischer gyűjte
mény ebül vett. — Ezen Fischer-féle szók az éjszaki osztják nyelv
hez tartoznak, mert ott vannak következő igealakok: ma omeslam 
én ülök, nu omeslan te ülsz, lu omesl ő ül; mung omeslu mi ülünk, 
nung omeslite ti ültök, l'úl omeslai ők ülnek; másszor lu lollat ők 
állanak. — Klaprothnál is van (Asia Polyglotta, Atlas, zweite Aufl. 
Paris, 1831. a' XII—XXII. lapjain) egy osztják szó-jegyzék, még 
pedig, úgymond, a' Berezov, Nar'im, Jugam, Lumpokol, Vasjugain 
vidékeiről, mellyet KI. a' Katalin császárné nagy Egybehasonlító 
szótárábul vett. — Tanúság kedviért közlöm itt, úgy, hogy a' ma
gyar és a' Vologodszki-féle osztják szó után C. a' Castrénnél, F. a' 
Schlözernél, KI. a' Klaprothnál lévő megfelelőket jelöli. 

ajak toríp, toribet, C. petém. F. pülem KI. — 
aczé l jitip, C. — F. intl-vuah, KI. — 
a r a n y sorai, C. sorna, F. sorne, KI. sorne, sarai. 
arany pénz sorai voh, C. — F. sorneng vuah, KI. — 
a t y a j'i, jig, azi, C. jig, jih, afa, F. jüg, KI. aga, igám = atyám. 
a n y a anki, C. anga, ange, F. anke, KI. ana, anke. 
a g y a g sohta, C. meg, moh, F. nemből (?), KI. sare míg = 

sárga föld, sohta. 
asz ta l pasán, C. pesen, pesan. F . pesan, KI. — 
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ab lak isni vis, C. isen, F. teráca ? KI. — 
ajtó ovi, C. au, F. hot-au, kat-au = ház ajtó, KI. hot-onk — 

ház-nyílás, au? leveng, tepeh. A' két utolsó szó alkalmasint függőt 
jelent. 

á g y tahtí, hojta tahti, olt'ipil, C. — F. vujde soh = talán olta 
soh azaz fekvő bőr, mint az evangéliumban olindta jug az ágy, KI. 

á l lan i loj-ta, lol-ta, állj meg lója, lola; C. t'od, fond, F. lol, 
— KI. lolej = állj meg, rotá — csendes. Fischernél : ma lollam, 
nung lollan (lolla), lu loll s= állok, állasz, áll; mung lollu, n'íng lol-
lite, lu lollat állunk, állótok, állanak. 

a ludn i hoj-ta, vojlta-ta. C. ad, ód, ődam = álom, F . ma vojt-
lam — alszom, KI. vojtlem, hollem, voltlaj = alszik. 

alvás hojpsa, vojltipsa. 
árpa — C. — F. lant, KI. — Tudjuk, hogy lant ételt, ehe

tőt, gabonát jelent. Déli vogulban aslah az árpa. 
a l a c s o n y lel, 0. tet, F . lel, KI. lel, tet' nagol (?) 
a s s z o n y imi, C. imi, F . — KI. mii. 
ég , menny turum, C- — F. pölh = felhő, KI. nomen, num 

felső; num torom, jom = cső ? 
eső jert, C. jert, jom, F . jert, KI. ert, jert, lovot? 
jégeső potem lons, sem'ing loiiá = fagyott hó. szemes hó, C. 

— F . pojssam (?) === pot-sam, sem = fagy-szem ? KI. pojsem, keung 
lőne = köves hó. Déli vogulban is áhtezung — ahfesung — köves. 

éj at, C. at, jogon = késő, F . at, KI. ej, jig (?) 
ember ho, C. huj, ko, F. huj, KI. ho, huj. 
erdő und, unt, C. unt, vont, F . arjuh = sok fa, KI. ar joh, vont. 
e z ü s t sel voh, növi" voh, C. — F . jim voah — jó érez, KI. 

ím voh, najivoh = nov'i voh, azaz fejér érez. Az ezüst úgy viszony
lik a' szirjan cz'is'-hoz, mint a' nyuszt a' vogul-osztják nogos-hoz, 
mellyekrül az utó t leesett. 

es t il, ila; C. ida, F. itn, KI. etnopelik, itna, iten, itn. — A' tő 
il vagy ila, it, ida, a' na, n rag, tehát estvcl: ilna, itna, itn. 

éjfél (at = éj) at-kuti'p, C. at-kuttep. F. at-kutlep, KI. (at, 
eJ = qj)-

é v tal-lung («= tél-nyár), C. öt, atl, F . ool, KI. tel ( = tél), 
al. Tehát látjuk, hogy az tíü-nek megfelelnek tinn vuot, osztják 
öt, öl, al. 
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enni le-ta, lelem = eszem, C. tev-da, F. lelem = eszem, KI. 
le-ta, lelem. 

éhes lela ( = étlen), C. — F. simgudai, a' mi érthetetlen, KI. — 
e v e t lanki, C. tanga, tenki, F. lanka, KI. —• 
eb amp, C. ámp, F . amp, KI. amp, amb. 
e g é r lenkír, C. tenger, F . lenkar, KI. lenk'ír, lungur, longur. 
élő, eleven lileng, C. titeng, F. lilén, KI. lil, vulta. A' lil = 

lélek, élet, a' vulta pedig ol-ta, vol-ta = élni. 
i s t e n tor'ím, C. tőrein, tőrum, F. túrom, KI. torom, torm. 
i n y angin, C. angen, F. angn, KI. — 
í j j jugol, C. jogot, F. jogodl, KI. — 
i n n i ja-, jan-, jans-ta, C. jen-, jinda, F. jandsa, KI. jens-ta, 

janslem — iszom. 
írni has-, lians-ta, 0. han^-ta F. kand-sa, KI. — 
ördög kuí, C. kul', F . kuli, KI. — 
Orr ríol, C riot, ríat, F . net, KI. ííol, úul. 
orcza venz pungil — arcz-oldal, C. pohtam, pugodem, F. ongl 

== ung'íl száj, KI. puglom, puglem. A' C. és KI. megegyeznek. 
Ónuln, C. — F . uln, KI. — Tudjuk, hogy Fischernél a'vogul 

alna ezüstöt jelent, 's hogy az ólom osztjákul lolpi, tolpa. 
üln i oms-ta, om'ís-ta, C. omís-ta, umís-ta, F. ma omeslam 

«= én ülök, omeslan = ülsz, omesl = ül, omeslu, omeslite, omeslat 
ülünk stb. KI. -— 

Út pánt, (J. — F. pánt, KI. — 
úr uort, urt, 0. — F. űrt, KI. — 
újj luj, C. tuj, F . dluj, KI. luj, loj, joj. 
k é z jos, C. két, köt, F . ket, K. jas, köt, 
köldök pukíng, C. puklang, pukleng, F. poklong, Ki. — 
k ö n y ö k jos kavan, jos keven, jos serkep, C. kungnaj, kunhni, 

F. kungaj, KI. — 
k o p e k a voh, vog (pénz), ö. ta,nga; tlenki, vah, F. jah langa 

( = tíz evet), Ki. — Lásd a' szótár 69. 70. lapjait. 
kút , forrás sojm jurám, ilbisojm = patok árka, élőpatak, C-

— F. mi* vong = föld-gödör. KI. — 
k é s ke/i, 0. ke^e, kaceh, koceh, F . kec, KI. — 
k a n á l nali, C nála, F. nála, KI. — 
k e r é k lak, C. — F. arba-lageb, KI. — Az árba szó török 

•= szekér, lageb pedig = lakep, lagep — kerekű, gömbölyű. 
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köté l sunsi = zsineg, C —, F. gán|a, KI. —• 
k a n t á r sermat; C. —, F. sermat KI. — 
k a n c z a ne loví = nőstény ló; C. neng tau ? F. nen lau, KI. — 
k e n y é r áaá, C. naií, F . nan, KI. nan. 
k é k pudí, piti = fekete, C. — F . langa 5Ín^, KI. — A' F . 

langa = ég, vog. l'eang; 3Ín^ talán az orosz sinij = kék. 
k i s aj, C. aj, F . a], KI. aj. 
k ő kcv'i, C. keu, F . keu, KI. kiv, keu, koh. 
h a s hon, hun, C. hon, honaj, F. hon, KI. hon, kun, poroh = 

derék, ont — onder, under = has. 
hó (nix) lon'is, lons, 0. t'onf, F . ton$, KI. lonc, lonc. 
h ó l y a g —• 0. hama, komlang, F . kauvah, KI. — 
hó, hold, hónap föliá, C. tilis, F . tiles, KI. tiles, tilis. 
h á t sans, C. canc, F . geng, KI. cens, canc, tűnő. 
hol-(val) hol-nap, hola, holejt, C. hoda. F . kulangatl, holan-

gatl *). KI, holoet, huleut. 
haj ub'it, C. —, F . ubot, KI. upat, obit, opta. 
homok pan, C. pan, F . pan, KI. pan. 
hét labit, 0. tábet, F . sabat, KI. labet. 
h e g y rep; ö. rép, F . raep, KI. rep, rüf. 
h á z hot, hat, 0. hot, hát, F. hot, KI. hat. 
h a r i s n y a vaj, 0. vaj, F. voj, KI. — 
hordó — C. - F. lagun ? KI. — 
h ú s noga, C. íiöga, nögo, F . nogo, KI. nogo, nuga, nogaj. 
ha l hul, C hut, hutl, F . kul. KI. kul, hul. 
h i d e g iski, C. — F. ajdsek, KI. iski, itik, itcih. 
hol t hala, halím, C. hadem, F. kolom, KI. -— 
g y e r m e k navirem, C. riaurem, aj naurem; F. aj navrem : 

kis gyermek, Ki. — 
jiu gyermek ho ííav'írem, C. —, F. pog ho = fiu ember, KI. — 
g y ű r ű lak, C. —, F. lageb, lásd a' k e r é k szót. 
g y ö k é r ler, C. túrt, F. ler, KI. ter. 
j á v o r szarvas kuri'ng voj — lábas vad, nagy vad, C. noh, 

ríouh, F. krungoje = kuri'ng voj, Kl» — 
j u h os, C. os, aé F. os, KI. — 
j é g jónk, jenk, C. jenk, F . — KI. jónk, jenk. 

holnap után = püj gáti, 
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jégeső seming loiíi's = szemes hó, C. — F. pojssain, KI. pojsem, 
keung lon£. A' F. és KI. pojszam. pojsem nyilván sam., sem = szem, 
és poj talán a' pot, pod = fagy szó. A' KI. keung lonc = köves hó. 

láb kur, C. kur, F . kur, KI. kur. 
l e á n y evi, C. eva, euva, F . euva, KI. eua. 
l e v e g ő ég vot = szél, C — F. aebach (sic) ? KI. epYl, pug-

ram = puhrem, szélvész. 
ló lövi, C. tau, F . tau, KI. tlau, lou, log (kopta loh — he

rélt ló). 
l a k a t toman, C. tuman, F. tuman, KI. — 
l á t n i ű-ta (tudni, látni), C. uj-ta, F. ent ulem = nem látok 

('= an ulem). KI. — 
lúd lunt, G. tűnt, F . lunt, KI. Iont, lunt. 
l e v é l líb'ít, C. lipet, libet, F . liibet, KI. lipit, liibet, luvat. 
n a g y un, C. éne, una, F. ená, KI. on, una, ele, helle. A' két 

utolsó szó lehet = vog. = dl fel, ali felső. 
néne obi, C. opa. oba, F . opo, KI. obe, jigem evai = atyám 

leánya. 
nap hadi, C. hatt, F . hotl, KI. hatl, kotl. 
nő ne, C. neng, F. neng, KI. nang. 
n e v e t n i tíah-ta, C. nah-ta. F . ma ííahlom = én nevetek. KI. — 
n y e l v nal'im, C. nádam, nadem, F. nálem, KI. nalem, nálim. 
n y í l úol, C. not, natl, F , nodl, KI. — 
n y ú l sour, 0. caver, cever, F . gauvr. KI. — 
n y u s z t nogos, C. nogos, F . nogos, KI. — 
nyest — C. — F. susar, KI. — 
n y í r f a sungít, sumet, C. sűmet, sugmet F . sumet, KI. — 
s z á r a z sor'fm, C. sorom, sárem, F. sorom, KI. — 
s z á r n y marik, C. mérek, F . moreg, KI. — 
s z á n ogol, C. ögot, augotl, F . ogol, KI. — 
száj lul,*) C. tut, F. lul, KI. lul, jul, ungl = nyílás, száj. 
s z é l vot, C. vot, vát, F . vot KI. vuat, til. 
SZÍV sam, C. sem, F . söm, KI. sem. 
s z é k — C. — F. omas-juk (ülés-fa) KI. — 

*) A' szótár 83. lapj'án a' lul-na szót nem értem, de a' F. és KI. lul, a' mi
nek a' 0. tut törvényes megfelelője, bizonyság, hogy az idézett lul szájat je
lent. Tehát lulna jelba edta száj által előjönni, nyilvánulni. 
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s z e m sem, C. sem, F. sem, KI. sem. 
SZÖr pun, C. pűn, F. pun, KI.— 
szakái tus,, C. tus F. tus, KI. tus. 
s z o l g a ort, C. ort, F. ort, KI. — 
szó ln i jasta-ta C. jasta-ta F . jasta, KI. — 
s z o m j a s langalíp = kivánó, C. — F. jantlam = iszom, KI. — 
s á r g a novi hurbi, vostí = világos, zöld, C. — F . narba nej-

leb = nar'íp es nejl? KI. — 
SÖr arás ink = savanyú víz, C. — F. sur, *) KI. — 
sírni h'l-ta, C. tél-ta F. ma tülam = sírok, tüllam helyett, KI. — 
Süveg mii, C. mii, F . mii, KI. — 
sötét pátiam, padlem, C. pétlem, F . botlem, KI. — 
zúz , der loiis =5= hó, C. — F. laum. KI. — A' F . laum = lom 

lehet, mi nem csak a' finn lumi = hó, hanem az osztják loiís, lonís-
szal is egyezhető. 

zö ld vosfí, C. vasta, F . vosta, KI. voste. 
z a b loví labidta lant = ló etető gabona, C. — F . vat-lant 

KI. vat-lant, tur'ín lant, sulo. — A' vat-lant = szél gabona, talán sa 
orosz 03HMHHH OBÍCL = Winterhafcr. 

Csillag hos, hus, C. hús F. huz, KI. hus, kos. 
Csizma nir, C. nir, F. nir, KI. — 
r é s z e g kuts'ím, kufiji'm. C. —, F. kudsaj, KI. — 
réz padar-uh = padar-voh, C. — F. peter-boah, KI. — 
rubel — C. caget, F . sot langa = száz evet (kopeka). KI. — 
ruha sah,sah-kus C.sah, F. sah-ner «= felső ruha-csizma, KI. — 
hörruhaos C. űc, űs, F . os (na), KI. — 
rén szarvas víl, kaleng, C. veta, vcda, F. vüle, KI. —• 
tó tu, C. teu, touh, F . tou, KI. —-

*) Nevezetes míveltségi szó a' sör, osztják sur, Votják sur, perm sur, dél 
vogul s(tr (Alilqvist szerint, Cnlturord, 45. lapján sara), cseremisz sra ; — habá 
a' török-tatár serq volna is eredete. A' magyar bor szónak is ilyetén eredet 
lebet, mert a mordvinben púra (pure), cseremiszben pujro mébser, ellemben a 
cseremisz púra ser; ujgurban Vámbéry szerint bor (a' bor). Vájjon ez az njgu 
bor egy-e a' csagataj-osmán bo::a =s= hevítö-ital-val ? kétkedik Budenz, Nyelvtud 
Közi. X. köt. 78. lapján), minthogy az njgur nem látszik a' z—r változást űg, 
kedvelni, mint a csuvas ; azonkívül a' boza szónak töröksége is kétes volna még 
De akárhonnan származnak is a' sör és bor szók, a' magyarok magokkal boztáí 
azokat, akár mint eredeti ugor, akár mint ott a1 közös ugor hazában kölcsö: 
vett szókat. 
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t ű z tut, C. tűt, tuget, F. tűt, KI, tugut, tut. tűzi fa sori'm jog, 
juh = száraz fa, G. — F. sourum juh, KI. — 

t e h é n mis, mus, C. mis, F. sagar (tör.), KI. mes, sagar. 
teve == C. - F. tuja (tör.). KI. -
disznó puri's, C. puras, pores, pures, F. pures, KI. puris, poris, 

poros. 
tÓk.-hal sog, soh, C. — F. soh, KI. — 
te j esim-ink (emlő viz), C. esem jink, F. esemik =•= esem-ink, 

KI. esem-jink, tüti-jink (scecs-víz. 
to jás pozoh, C. moh, kar-moh, F. kar-moh, KI. karemoh, 

moh, pazoh. 
t e g n a p mogadl, C. — F. mohatl, KI. — 
pénz vog, voh, C. vah, F. vuah, KI. — 
fej og, oh, C. oh, uh, ouh, F. uh, KI. uh, og. 
fül pal, C. pet, F. pel. KI. pel, pil. 
ÜÚ pog, poh. C. poh, pah, F. poh, KI poh, pali, pagam = 

fiam. 
férj hó, hoj, C. ku, kuj, huj, F. huj, KI. ho, huj. 
fa jog, joh, juh, C. juh, F. juh. KI. joh, jog. 
f o lyó ]'ogan, C. jeaga, F . tangat = Irtis, KI. jugan, jogán, 

tangat. 
föld mű, C. meg, mah, F. mög. KI. mig, mih. 
fejsze lajim, C. tájem, F. lajem, KI. lajim, lajm, jajm. 
fa lu pugol, C. pogot, F. ar hot «*=» sok ház, KI.— 
fazék put, C. put, F. put, KI. — 
fe lhő paling, C. peteng, F . püllen, KI. — 
fürdő pe'il, pej'il, C. peget, F . pegl hot = fürdő ház, KI. — 
f e k e t e piti, pufi. C. pegda, pegde, E. pujta KI. piti, pugete. 
f eküdni ol-ta, C. — F. ol-lam = fekszem, KI. — 
fark li, lij, C. teg, teuh. F. lüg, KI. — 
farkas jevír, C. jeura, jeureh, F. jeura, KI. — 
fény a hul, hol, C. hut, F. hul, KI. — feketefenyü — C. un|a, 

on^eh, F. un^a, KI. -— 
fű pom, pum, C. pöm, púm, F . pum, KI. pom. 
fejér noví, C. nova, növi, nevi, noga, F. nauva, KI. növi, nevi 

nage. 
forró hősem, C. kusem. F. ho^em, KI. — 
veres vírti, C. verde, F. vürta, KI. virti, virte. 
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v a j voj, C. voj, F. mis-sahse = tehén zsir KI. — 
város vos, C. vac, vos, F. vos, KI. os, vas 
VÍZ jink, C. jink, F. jiink, KI. jing. 
v a s kardi, kórdí, C. et vah, F . voah, KI. — 
(C. et-vák — vas, F . intl-voah = acze'l.) 
madár tohh'ng voj s=s szárnyas vad, C. — F . lunt-vas, = 

líid-kacsa, KI. — 
mony — C. — F. rnun, KI. — 
m e l l y meil, C. meget, F . megil, KI. — 
mező har, C. kar, F . kar, KI. leita-gor = leta-gar (kar) — 

étel-föld. 
menni man-ta, C raen-ta, F. ma mendlam = én megyek, 

menlu = megyünk, KI. — 
m é z mav'i, C. mag, F . majg, KI. — 
m a c s k a katí, C. mösek, F. míisek, KI. musok, misak *) 
m a tam hadi, gadl, C. tem hat, F. tam gotl, KI. — 

*) A' macska szó és helyettesei kati, mösek stb. megérdemlik az észrevé
telt. Miklosich a' Slawische Elemente im Magyarischen. Wien, 1871. pag. 40.) 
a' macska szót a' déli szlávbul eredetinek mondja. De az osztják mösek, musok, 
misak a' mellett tanúskodik, hogy a' szó a' török-tatár népektül jutott az ugo
rokhoz és a' déli szlávokhoz, mert az oroszban koska a' macska. Valamint a' 
kati, catus, Katze, keletrül jött az ugor, német és szláv nyelvbe, úgy a' macska is. 


