
Vogul szójegyzék. 
Bizonyára sok időbe telik még, fájdalom, míg egy t e l j e s 

vogul szótár birtokába juthatunk. Nemcsak azért, mert az ilyen 
munka megírására több óv szükséges, hanem mostoha viszonyaink 
miatt is, a melyek miatt még a hátralevő vogul szövegek kiadására 
is várakozni vagyunk kénytelenek. Ámde bizonyos, hogy a meg
jelent három kötet vogul népköltési gyűjtemény nemcsak néprajzi, 
de legkivált nyelvészeti tekintetből is rendkívül becses, szinte meg
becsülhetetlen tartalmú, és misem kívánatosabb, mint hogy nyelvé
szeink minél behatóbban foglalkozzanak vele. Hogy pedig e szöve
gek beható tanulmányozásából hány homályos kérdés nyerhet 
felvilágosítást, azt egyelőre még csak sejteni sem tudjuk. S mégis 
azt tapasztaljuk, hogy e becses anyag, tisztelettel ugyan, de félre
tétetik, a minek az oka nem lehet egyéb, mint a s z ó t á r h i á n y a . 
Mert mit csinálhat a nyelvész szótár nélkül — a holt anyaggal ? 
S az eredménytelenség biztos kilátásával senki sem mer e szöve
gek tanulmányozásába belefogni, bizonyára a tudománynak nagy 
kárára. 

Ezért bátorkodtam ón erre a munkára vállalkozni, a mely 
csak fólmunka, mert egy teljes vogul szótárt csakis egyedül Mun
k á c s i írhatna meg. Azonban reményiem, hogy az én ideiglenes 
munkám is megtermi majd gyümölcseit, — ha egyébként nem, 
hát csak ideiglenesen, Egyúttal lehetetlen elhallgatnom, a mit külöm-
ban mindenki természetesnek fog találni, hogy bizonyára némely 
hiba, mulasztás stb. is belefurakodott ezen első kísérletbe. 

Ezen szójegyzékben feldolgoztam a három kötet , V o g u l 
n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y t ' , továbbá Munkácsi nyelvtanait, a 
melyek a NyK. 21. s kv. köteteiben jelentek meg. A Eeguly-féle 
irás nincs bevéve, valamint nem dolgoztam fel A h 1 q v i s t-nak 
ujabban megjelent vogul evangeliomát sem, mivel ehhez már 

2* 



2 0 SZILASI MÓRICZ. 

készített szótárt H u n f a l v y a NyK. 9. kötetében. A két szöveg 
közt van ugyan eltérés, de nem oly lényeges, hogy érdemes lett 
volna értük minden szót újra írni. Külömben még e szöveg 
helyessége is szigorú bírálatra szorul. Megemlítendő még, hogy 
A h 1 q v i s t-nak van egy vogul szójegyzéke is (Wogulisches Wörter-
verzeichnis. Hels. 1891. a finn irod. társaság kiad.), a melyre, 
minthogy teljes szótárt nem irok, fölösleges lett volna, hogy tekin
tettel legyek. így is meglesz ezen szójegyzékkel együtt az összes 
ismert vogulság szótára, és csakis a halászati műszók hiányzanak, 
a melyeket Munkácsi a z E t h n o g r a p h i á b a n állított össze, de a 
melyekéi már nem birtam felhasználni. 

A mi eljárásomat illeti, a mennyire helyszűke miatt tehet
tem, minden szót s változatot külön kiírtam, mert ez a szótár 
használójára a legkényelmesebb. Eltértem ettől annyiban, hogy 
a névutók s határozók ragos alakjait a tőszóhoz irtam, ha az 
alak ezáltal nem változott. A rokon alakú szókra nem mindenütt 
utalok, mivel ezeket a német szómutatóból könnyű összeállítani. 
Továbbá a képzett igéket állandóan a töige alá soroztam, 
részben helykimélésből, részben mivel a gyakorító képzők a 
jelentésen úgyse igen változtatnak. Megtalálni is könnyű őket, 
mert a tőszó a képző hozzájárulásával változatlan marad. Az 
igéket a p r a e s. s i n g . 3. személyében irtam, kivéve a t a v-
d a i igéket, a melyek a f u t u r u m b a n közöltetnek, mivel a 
p r a e s. gyakorító képzővel bővül. 

Hogy megkönnyítsem a képzett igék keresését is, betűrend
ben elsorolom itt a leggyakoribb képzőket, a mint a p r a e s. 
s i n g . 3. személyében a tiszta igetőhöz járulnak. 

Ezek: -ámli, -ási, -átali, -éji, -ejoali, -eláli, -élti, -emli, -émti, 
-énti, -ééli, -eslanti, -étali || -yati, (-khati), -yatili, -yéli, -felüli || 
-iláli, -ilati, -ili, -ilta\i, -inti, -ípi, -isii, -islali, -itayti, -itali, -iti, 
-ji || -li, -litapi (| -maii, -rnáti \\.-pi, -pti || -sétayti, -si \\ -tayti, -tay-
tili, -téli, -témtayti, -téptali, -ti, -tili, -titi || -uji, -ujépti, -u\ali. 

E ö v i d í t ó s e k : B. = éjszaki, D — dé\i nyelvjárások, K.= 
kondai, KL.=közóp-lozvai, ^4L. = alsó lozvaí, P.=pelimi, T.= 
tavdai. Ezen betűk az idézet száma előtt állnak; az é j s z a k i 
v o g u l szóknál csak a p u s z t a szám van rendesen. A római 
számok a Vogul népk. gyűjtemények köteteit jelentik; a hol csak 
arabs szám van, az azt jelenti, hogy a szó az illető dialektus nyelv-
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tanából van idézve; némely szó, mivel igen gyakori, vagy a 
nyelvtanban könnyen föllelhető, nincs idézve. 

-a, (-a) 1) -e (interrogativum) am-a ón-e? nás-á csáklya-e? 
AL. 62. 2) felszólító pl. ankw-a ugyan anyám 1.123. 

a-á igen | ja — a-ha AL. 61. 
a'imélti láj | es schmerzt 351. 
arir örvény j wasserstrudel 11.391. 
ayi leány | mádchen, tocbter. 
ayja ejha | juhei 11.87. 
ayla-páylá immel-ámmal | oberfláchlich III.415. 
ayseriy pók | spinné AL. 78. 
aywtés kő | stein 11.56. szikla | fels 1.27. 
aywti bánt J scbálen 11.77. 
ailmatél-, ailti 1. aiwé 
aimant előbb, régen | früber AL. 61. 
aité, il-ai. elveszt [ verlieren — qyélém il-aitstél elvesztette 

eszét; amp il-aitstél az eb megveszett | der bund wurde wütbend 
T. 307. 

aiwán zabola | zaum 11.339. 
aiwé alszik | schlafen T. 328. jü-ailté, K. jql-ailti elaltat, 

einscbláfern; jü-ailmatéleum (pass.) elalszom T. 310. 
ajaí első | der erste T. — ajalt előtt, elé | vor; elől | vorn, 

voran; előre j vorwárts T. — ajalnel elölről | von vorn T. 306. 
aján, a. yum-pi : apród | knappé 11.131. — a. yum saw piyá 

sok fegyveres szolgái II.5. 
ajémkitém apró-cseprő | sebr klein — a. la'ilin, taulin naj a.-

cs. lábas, szárnyas istennőcske 11.136. 
aji iszik | trinken; — ajenti iddogál 1.115. — ajti itat | zu 

trihken gebén 1.69. K. 11.376. 
- ajin 11.20. 1. aján. 

ajté ejt T. 327.' 
»>-'.-: ajuw ajtó | tbüre T. 156. 

ak nagyapó | grossvater K. 
aki nagyatya | grossvater III.124. bácsi | vetter 1.34. akim-aé 

öreg bácsim II. 127. 
akwé egy | eins — akw'-ert egyszer j einmal; a-mat-ert id. 

a.-mat valamely | irgend ein; a.-mát egyszer csak, tik. egy helyt ; 
a.-rnüs mindé- egyre | unaufhörlich 1.162. a.-mus ta'ilá telides teli | 
ganz voll 11.120. a.-ma'il-tarés egymás mellett j neben einander 
11.111. a.-qlpV örökösen. 1.142. a.-pal egyik-másik része j irgend ein 
theil 1.90. a.-pqyén egymás mellé 11.267. a.-ti épp úgy1.58. a.-ti-pél 
mindenesetre 350. a.-ta mát ugyancsák azon a: földön1] eben in jener 
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gegend 1.54. a.-ti sawit ugyanannyi — a mennyi | gerade so viel. 
a.-toy ugyanúgy | eben so 1.146. a.-torV egyszerre | auf einmal 
II.20Ö. a.-müs at soha | nie 1.3. 

akwáV (transl.) egytől egyig |bis auf eins, insgesammtll.119. 
mindenfelé | überallhin 1.8. a. át'im éppen nincs | es ist durchaus 
nicht 1.3. 

akwéé egyszeriben | auf einmal 11.93. 
ákw nagyanya | grossmutter 11.322. néne | tante — ákum-, 

akwa-ekwá néném-, nénje-asszony 1.15. 11.125; 1.7. 
al majdnem, valószínűleg I beinahe, wahrscheinlich KL. 21. 

P. 23. 
al-khanghwa valaki | jemand AL. 59. al-khun valamikor | je 

einmal P. 19. al-mán, al-máner, al-már valami | etwas P. 12. 
ál 1) lábszár | schienbein 11.170, 358. 2) öl | schoss — al-til 

tele öllel 111.32. 3) tegez | köcher (?) 1.125. 
alat ágy | bett T. 309. 
old fedél | dach 11.395. — ma, aláV a föld színéhez | zur ober-

fláche der erde 11.74. 98. — alán födeles 11.351. alap fedelű 
11.313. — sarnin alap kit nárá aranyos fejbőrti két bocskor III.3. 

alá majdhogynem 1.17.11.72. III. 142. á.-pél mintha, csaknem 
351. áláti már csaknem 11.259. — 1. al. 

alám íme 1.136. hiszen 111.20. lám 11.432. j sieh', nun 
álém bal 11.244. 
álemkáténti, álémti, álenti- 1. almi. 
aléslép vadász-, és halászzsákmány | jagdbeute u. fischfang 

1.134. — v. ö. ali öl. 
olya, alyál 1. ali: felső. 
ali felső | oben 1.135. — ali vöt felszél | nordwind; alyá 

11.89. alfái 11.87. a folyón fölfelé | stromaufwárts; — alél, a.-uit 
felülről a folyón | von oben herab am strome; — álén a folyó fel
vidékén | oben am strome B. 336. 

ali öl | tödten 1.3. 11.279. — alili öl 11.61. vadászgat | jagen 
11,201. — alisli id. 1.4. — alééli id., halász | fischen 1.153.— 
alisláli fogdos, öldös III.368. — alyati verekedik | sich herum 
schlagen 1.25. 11.93. — akw-müs at alyatili semmikép se hagyja 
magát megöletni 11.202. 

alin ragyogó | glánzend 11.327. 
almaji letelepszik | sich niederlassen AL.' 77. — v. ö. qli él. 
almi emel | heben 1.150. — namén alémnuwu nevedet ma

gasztalnék | deinen namen würden wir preisen 11.134. ma?il-jör 
alémnuwu mellerőt merítenénk | brusteskraft schöpfen 11.134.— 
alméji \&.IM.almeláli id. 11.192. álémti id.IIl.lSQ. áléntiid. 11.285. 
hord | tragen 1.22. n.96. álmélti emelint 11.182. almejoali fölemel 
P. III.523. alemkátenti (refl.) emelkedik AL. 77. 

alné élet J das lében AL. 69. — v. ö. qli ól. 
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dlpél reggel | morgens II.3. korai | früh III.204. yolitdn a. 
holnap jókor | morgen früh 11.127. 

alpi test | körper 1.132. alpip (adi.) 11.62. 
atipti fest | mahlen P. 27. 
als halász-, vadász-szerszám | geráthe zum fischen u. jagen 

111.64. 379. áléin (adi.) 111.64. — V. ö. ali öl. 
alu át | durch, jl-a. egész éjen át KL. 18. 
aluw, et-aluw III.227. — 1. alu. 
am B. AL. dm KL. T. am K. P. én | ich. 
aman, man B. — am, amna vagy, avagy | oder K. 
dmén fejbőr | oberleder — ndrd-dmnanélné samanl sakapattu-

wást bocskoruk fejbőrére szemük nagyon ráesett III.407. 
dmérawé alámerül | versinken 1.71. — dmérmati belemerít 

eintauchen III.242. amértélawé levágódik ill. földre esik | zu boden 
fallen H.183. 

amis találós mese | ráthsel B. NyK. 24:153. 
amp kutya | hund. 
amper hambár | kornboden 1.48. 
an most | jetzt, an-man, an-manin, an-manén hát | nun ; an-

malin hát ime IÍI.279. ezalatt | wáhrend 11.20. a.-m. ayi ama leány | 
jenes mádchen 11.97. an-mönt a minap | neulich 11.129. vala
hol | irgendwo 11.204. aninén yq,télinénl.3. a. yq,télinné 11.118. mind 
e mai napig; — an-ta (sic!) íme az AL. — v. ö. an. 

an mert | weil K. 1.167. 
and, pors-a. szemétdomb | mist-haufenll.112. ndl-ker-a. nyil-

vas csomója | knoten an der pfeilspitze 11.221. 
dnés 1) falka | heerde 1.31. 2) szánsor | schlittenreihe 11.96. 
anya hófajd [ schneehuhn 11.337. III. 136. 
dnywi levet (josdyd hótalpait) | ausziehen, ablegen ÍI.299. 

— dnywiti id. 1.49. yot-ánywitali id. 11.198. kioldozgat |losknüpfen 
III.144. dnywili III.250. dkywsi 11.274. levetkőztet | auskleiden, — 
dnywsélayti levetkőzik | sich auskleiden 11.187. 

ani csésze | schale 1.63. —püri-d. áldozattétel-edény | opfer-
schale. 11.180. 

aúili megcsókol ) küssen 1.136. 11.89. anilayti csókolódik | 
sich küssen 1.20.11.264. 

dnk asszonyka | weibchen KL. III.483. — netd dnk asszony
nép | frauenzimmer KL. III.485. — v. ö. dnkw. 

ankér terebélyes | geráumig III. 196. — an. tátéypa uUpd-taléy 
terebélyes csúcsú czirbolya-fenyő teteje 111.91. — * sűrű | dicht 
KL. 30. 

ankéské öreg asszony, anyóka | altes weib, mütfcerchen K. 
1.167. 168. — v. ö. dnk. 

angurmdti tekint | schauen AL. 60. — v. ö. ankwdti. 
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ánkív 1) anya | mutter. — ankwa-jekwá asszony-anyja | seine 
frau mutter KL. III.539. — antikén nagyanyád | deine grossmutter 
III.231. 2) menyecske | junge frau P. III.539. 3) jávortehén | elen-
kuh, ánkiv-kwot-josá jávortehén lábszár bőrével fedett hótalpak | 
mit dem beinfell der ellenkuh überzogene schneeschuhe 11.22.— 
szarvastehén | hirsch-kuh, dnkw-kwot kit jósa 11.113. •— v. ö. 
ánék, ank. 

ankwati tekint, pillant | schauen, blicken 11.299. ánkwéti id. 
P. 18. — ankwátali id. 11.127. ankwérmáti id. 11.213. 

ánkivél 1) fatuskó ] klotz 11.93. 2) ker-á. vasüllő | ambos 
11.298. 3) á. é. medvefül | ohr des bárén III. 143. 

dús atya | vater III. 100. öreg | altér 11.98. 
ancém-khar csúnya | hásslich T. 167. 
ansér agyar | hauzahn. 
ansér vagyon | vermögen 1.121. 
anéuy öreg j altér; gazda | hausherr. —ánsw/ KL. III.353. 
dúsuk öreg III.208. dual. anéukwái (a br.) 11.129. 
ánt 1) Bzarv | horn 11.167. 2) csont | bein 11.11. — antin vj 

szarvas állat | hornvieh 11.282. 
apa bölcső | wiege 11.85. 
apér ügyesség, fortély | gewandtheit, list 11.289. 123. — aprin 

ügyes | gewandt III.147. 
apérli ügyeskedik | geschickt sein 11.61. 
api' öcs | jüngerer brúder; (tik. unokaöcs) —-dim. apikwé 1.7. 

a%ja, apikcit ej haj öcsiké 11.87. apiket id. 11.127. — apirié 11.19. 
apirés 11.125. 
•• - apsi öcs 1.42. III. 120. apsikwé 1.42. — \. ápi\ 

árés tűzhely | feuerherd 11.404. 
ari fölös | überflüssig — ar/án bőségben | in überfluss 

11.257. arydnpi legfölebb | höchstens. 11.421. 
ariti fönmarad, fölöslegessé válik | übrigbleiben, überflüssig 

werden 11.213. 1.34. 
arpi czége 1.133. 
árién %qtél tüzes nap | glühende sonne 11.291. — 1. árés. 
arsin rőf | elle 1.14. KL. áréin. 
art 1) idő | zeit. 2) mód | art u. weise 11.418. 3) sokaság | 

menge — ti kem art mágum ilyen sokaságú nép | so zahlreiches 
volk II.6. 4) nemzedék | geschlecht I L 2 0 3 . — artin 1) módos 
11.418. 2) okos | klugII .Í70. 

artéli fontolgat, okoskodik | klügeln 11.170. — ártélayti vágyó
dik | sich sehnen 111.61. . " ' 

artmi: taw yumXé vassV ártmi ugyan mi fog ezután történni 
11.375. — taw man ürél a. ugyan mikép lehetne itt cselekedni (ill. 
mikép fog az megtörténni) 11.73. 

as fölszín I oberfláche AL. 60. — v. ö. T. as. 
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as 1) nyílás, rés | öffnung, spalt 111.40. 2) lyuk | loeh 1.12. 
—• as-plyét semmirekellők | die nichtswürdigen 1.26. hitvány álla
tok | nichtsnutzige thiere II. 117. 

ás hát j nun 11.89. 
ás 1) apa j vater 1.4 20. 2) nagybátya | onkel 11.91. — ás-

qjká öreg II. 115. aád-pV nagybátya 11.93. áé-plréé kedves atyafi | 
lieber verwandter III .231.— dim, dswkwé ; dühén atyácskád 11.356. 
deákén nagybátyád | dein grossvater III.231. — v. ö. dús. 

áséy nagyon | sehr P. 22. 
ase'rém hideg | kait, kálte 1.24. 57.111.82. 
(ü-) askhét-s elviselődött a (ruhám) | mein kleid ist abgetra-

genT. 307. 
ásínii reméttykedik | hoffen K. 

; assin 1.43. III. 190. — 1. nrsin. 
astal a lén csendben légy | sei ruhig IÍ.306. 

* ' ásté savanyodik | sauer werden T. 307. 
ástés (praet.) kész lett | wurdef értig 1.11. ástém id. 111.141. 

megtelt | wurde voll III.378. — nálné men tü ástsémén a nyilboz 
már mi odáig értünk | wir gelangten schon hin (waren nahe) zum 
p.feil 11.217. — at ástélást nem értek rá | sie hatten keine zeit dazu 
11.235. ástlayti készülődik | sich vorbereiten 11.129. 

at öt | fünf — at-laú ötven III.429. — v. ö. át. 
at nem | nicht." at-pél mégsem 11.162. atnüw még nem | noch 

nicht; atd-atá, P. aié-aié sem-sem | weder noch. '•> 
at szaglás | geruch 111.98. •—• atin szagos | riechend III. 103. 

édes | süss IIÍ.50, átéri édes 111.235. 
,: át hajszál | haar 11.365. — atin sörényes | bemáhnt 11.354. 

— T. át. 
dt ugrás III.335. — P. at EL. át. 
áiak fegyver | waffe III 209. — 
átakti fölfegyverez | bewaffnen III.209. 
dtá fegyver | waffe III. 199. 
atá 1. at nem. , : 

,\J;;-.!; Mié 1. at nem. : i£r: "'.- . ::: • • 
atéy, niléy-a. körülbelül négy-öt 1.4. 
ateji megszagol | rjechen III.208. - ^ atejáli III.208. átinti 

IIL98. id. ',r;; . ;.; r ^ 
atém ember | mensch 1.203. nép | volk III.231. 

, V átér "derült j heitér 11.337. 
.;:'•• aii gyűjt l.sammeln II. 120. — atili id. 11.246. atyati 11.81. 
428. atyatili 11.160. egybegyűl | sich versammeln. 

aii nem | nein ; — at'in-ke noh^t a. a, ,ha nem kell, hát 352. 
nem lehet máskép; 11.55. V • ' ": 
.Jl áüm nincst j ési^tilicht. ' ;v -,'.;.• - ' f."', 

átitayti neki vágja magát | tlösi:eiinep 1.27. ,' • ...... ; ; 
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atlés atlasz KL. III.203. 
atnüw 1. at nem. 
atpén ötven 11.57. 
au egy | ein 11.303. egyik | einer 11.297. 
aul 1) vég | ende — am sánéi-lili-aulém yartankwé az én 

veréb-lelkem végét kiszakítani 11.188. akuf- aul numpél jdli 
egyik vége felé megy 11.271. ault utoljára | zuletzt 1.56. sar-
ault elsőben | zuerst 373. 2) tájék | gegend — nar aulnél Urál 
tájéka felől 1.12. totim aulá-nüpél a tájék felől, melyről hozták 
11.122. 3) (nincs megszabott jelentése) taw varém aula ez az ő 
dolga | das ist seine sache 11.21. süli at-aulén joytsémen ősz haj
hoz jutottunk | wir kamen zu grauen haaren 1.137. sákin süw-
aulén joytsémen mankós botra jutottunk 1.137. matné kdt-aulén j . 
öreg vénülő kézre jutottunk 1.136. lui nq,r aulkém aláfelé nyúló 
bérczecském 11.244. — aulép végű — kerin aulép sirejrisém vas 
végű kardocskám | mein schwertlein mit der eisernen spitze 11.144. 
4) első | erster III.451. — v. ö. aul. 

aum betegség | krankheit 1.158. 11.261. aum-mos fájdalom s 
kór 1.165. — aumin fájós, kinos | schmerzlich 11.303. III. 164. 
aumén beteg | krank KL. 20. 

aumdn, jélpin vit au. jelpin tür szent víz folyta szent tó | mit 
heiligem wasser fliessender heiliger see ILI. — 1. q,w, 

auréy-pdl meredek partú vidék | steiles ufergebiet 11.29. — 
awréy 360. 

aut hegy | spitze 11.295. 
aw kernel egyformán | auf einerlei art 329. — 1. au. 
awa medve feje | kopf des bárén III. 144. 171. — dwdn (adi.) 
awi ajtó | thüre. — awpa, awin (adi.) 
(sip)-awrén nyak-örvös | mit einem halsband versehen 

III.231. 

A 
-a (interr.) vájjon ? -e ? B. AL. 
a nem | nicht T. 322. — d-khan senki | niemand AT. 167. 
a-a igen { ja P. 23. 
ay-khan, dy-úgygr T. 167. — 1. khan, ngygr 
a\ anyós | schwiegermutter T. 155. 
ay hegy | berg T. 159. 
a'in áll | kinn; — á'ináspinél állánál fogva | beim kinn 1.15. 

á'inép állú (orrú) | mit einem kinn versehen III.394. — á'inin állas 
III.261. 394. 

afnén 1.119. — 1. ölinin. 
dytyati gyülekezik | sich versammeln K. 376. 
ái-mant, dm-mánt, ái-mántán most, imént |jetzt, so eben KL. 

16. — ái-mant hejha KL. III.349. 
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áit öt ] fünf T. 160. — aitlú ötven | fünfzig 1. át. 
áit illat |duft; ditin illatos T. 160. aitén-khar Ízletes | schmack-

haft T. 225. 
ditám ember | mensch T. 166. 331. 
diti hisz | glauben K. — választ j wáhlen T. 159. 
diti 1. áj ti. 
dji iszik | trinken — ájti itat | zu trinken gebén — sám-aiti 

(megitat), megmérgez | vergiften P. 22. il-áiti id. T. 311. — D. (de 
v. ö. ajti, ajtaum K. 11.376.) — öjkéti beivódik | eingesaugt werden 
T. 154. — djné-khqr inni való | getránk K. 1.166. 

ajmém ruhám | mein kleid K. 
ak, aki nincs | ist nicht. — ak-nar ak semmi sincs | es ist 

nichts T. 322. 
dk 1. ükioe. 
ükén hirtelen, egyszeriben | plötzlich — FK. dkwén. 
aki anyós T. 164. — v. ö. áy. 
ákwé egy | eins K. KL. — KL. összetételben 1) dk pl. ük-por 

egyszer | einmal; ük-nüyémt egyedül | alléin; ák-khqjip-lou tizen
egy | eilf. 2) dkw'-oalt pés egymás mellett | neben einander; dkwc 

l'dl't pés egymással szemben | einander gegenüber; — K. dkvf 
maunp egy alakú, d.-mdist egyszer csak, dkwé-pél egyre, mindig | fort-
wáhrend; d.-ton mindegy | einerlei; d.-tdkw egyedül, egymagában | 
alléin — K. dkwét KL. ákwdt együtt | zusammen; K. KL. ükiván\ 
együvé; ükwéps egyhamar | sobald. 

dkwi úgyis | ohnehin KL. 16. 
dl ne | nicht T. 323. 
üt-khánkhü, át-már valaki, valami | jemand, etwas KL. 11. 
ül födél, felső rész | deckel. dach K. 11.227. KL. 13. — a folyó 

fölvidéke | die obere seite des stromes K. KL. P. — ül-vöt fölszél | 
nordwind K. ül-mökhém fölvidéki nép | leute von der oberen gegend 
P. — Rag. ülyé, álydl K. üllü KL. allé P. diai' P. KL. fölfelé | 
aufwárts. 

álü-nér valamely | irgend einer T. 166. — v. ö. at-
dia közelj közelében | nahe, neben KL. 14. 
üli (postp.) vminek tetejére, színére | auf die oberfláche. — 

qm vqiném a. auf meine schulter; mé-kan öli a föld színéhez | zur 
erde. — Rag. dlyém stb. fölöttem K. 378. — v. ö. dl. 

álam lám | sieh', nun KL. III.203. 
áláu, álu 1) közel | nahe; 2) -ra j in T. 312. 314. — 

v. ö. áli. 
áli T. ül'i KL. vagy | oder. 
üli öl, vadász | tödten, jagen D. — il-á. elpusztít | zerstören 

T. 159. pil-ü. megsért | verwunden AL. 61. sám-á. megöl | tödten 
KL. 20. — álili megöl KL. III.489. khul dliloali halát fog | fische 
fangen K. állati K. 374. ülkáti K. 11.226. verekszik | sich herum-
schlagen; ülketi szidalmaz | schelten T. 154. il-á. megbénul | er-
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lahmen T. 313. dlkitlé veszekedik | zanken T. 165. — dlém-khar 
zsákmány | beute K. álne-yar id. ÁL. 78. — v. ö. B. ali. 

dlké felső | ober KL. HI.203. 
almi hord | tragen T. 315. — il-dlméji elemelődik T. 159. 

— v. ö. almi. 
álu majdnem | beinahe, fást T. 321. — v. ö. dia. 
ami- am. 
ám-mánt 1. di-mdnt. 
dm-mdld ha | wenn KL. 23. — dm-manén ha ugyan, pedig | 

wenn, nun KL. III.347. dm-né avagy | oder K. 11.232. 
dmdl'és találós mese | ráthsel FT. 153. 
dmertdyti merül | sinken T. 154. 
dmp eb | hund T. 153. 
dn most | jetzt K. KL. AL. P. —• dn-té ímez, íme most K. 

1.168. án-qs most már | jetzt schon K. 1.169. dn-ü mindjárt | 
sogleich P. 20. emide | hierher AL. 60. dn-tü amoda | dorthin 
AL. 60, dn-mqnté nem rég, éppen az imént | soeben P. 19. — 
v. ö. an. 

and rakás | haufen P. 10. falka | heerde K. — pors-dnd sze
métdomb B. III.463. v„ ö. ana. 

(il)-dni levet (ruhát) | ausziehen T. 310. 
dnghq, hófajd | schneehuhn T. 163. 
ángwdlt később | spáter AL. 61. 
dnkwánt id. KL. 17. 
dnser-tal fogatlanul | zahnlos (adv.) III.251. P. III.521. — 

v. ö. ariser, 
áriéi van neki | habén D. — lehet | möglich P. III.521. visel, 

hord | tragen KL. 34. szül | gebáren K. 11.240. 
dnsuy T. 160. 1. dnsuy. 
dnt szarv | horn T. 153. 
dp, lili-ápél püldséstd leheletével illette | er hat ihn mit sei-

nem h a u c h e berührt 1.23. 
dpd T. 164/1. apa. 
dpp-ou-pü kutyakölyök | hundsjunge T. 156. — v. ö. dmp. 
dr (adi.) minden | jeder pl. dr it minden éjjel; — dr-khq,r 

(subst.) id. T. 167. ar-pom mindig | immer T. 317. 
ara sok | viel K. 1.169. 
(puru)- drdté visszatart | zurückhalten T. 308. 
drémlqyén nagyon, szerfölött | sehr, überaus sehr T. 321. 
drént adósság | schulden T. 326. .,.'.'"' '"'' "v 

áres wiií kvasz KL. 20. . > 
ári több I mehr K. 365. khus ári ekwei huszonegy | einund-

zwanzig P. 9. •— drin többé, tovább, ezentúl | lánger, nachher 
KL. 17. ; ; , 
"- • \drili megemlékszik róla | gedenken einer sache K. 11.378. 
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aricá% karó | pfahl T. 155. 
áritapti meghagy j zurücklassen KL. 23. 
árkin tovább | lánger — pal it á. fél éjszakánál t. T. 323. 

v. ö. ári, árin. 
árulóén nagyon, szerfölött | sehr, überaus sehr T. 321. 
árun inkább 
árút nagyon 

éber T. 323. — v. ö. árin. 
sehr T. 321. — v. ö. ári. 

(il)-áruti megmarad | űbrig bleiben T. 310. — v. ö. ariti. 
ás rés | lücke III. 144. lyuk | loch K. 11.124. T. 160. — 

v. ö. as. 
ás dolog | arbeit K. 
ácál halál | tod T. 330. 
asát-ku kölesön | leihweise T. 160. (tat. á$át). 
áselti dolgozik | arbeiten K. 396. 
ásenti remél j hoffen K. 1.169. ásenti id. P. 10. 
aserém hideg | kálte K. 
ási, aci nagyatya | grossvater T. 164. 156. 
(kwqt) — ástausei (pass. dual.) koátám megrühesedtek kezeim | 

meine hánde wurden krátzig K. 
at ugrás | sprung P. III.523. 
át haj | haar T. 
at öt | fünf KL. at K. áit T. 
at szag | geruch KL. III.489. P. III.533. — úal-át vl szaglá

szik | wittern P. 17. — atén szagos | riechend KL. III.489. ízletes] 
geschmackhaft K. — átiettal: tén átiettal jékwér-kq,mté oqtim nin
csen gyökórhalom, melyet m e g n e s z a g o l n á n a k | esist kein 
wurzelhaufen, den s i e n i c h t b e r i e c h e n P. III.523. 

átám ember ( mensch T. 107. •— 1. áitám. 
átenti szagolgat | beriechen KL. III.489. — il-átvji megsza-

gosodik | einen geruch bekommen T. 307. 
áti gyűjt | sammeln K. 11.227. AL. 72. — átéftenti gyűlik | 

sich anháufenKL. 14. átesli összeszed |zusammen klauben. KL. 351. 
áté% adó | steuer K. 
átmén ötven K. 11.222. 
átpén ötven ] fünízig KL. 22. K. 11.235. — v. ö. átpenné 

K. 386. 
áu, áw leány | mádchen. tochter T. 154.—áu-puané (aw.br.) 

gyermekei | seine kinder T. 160. jü-awinéit nötestvérek | geschwister 
T. 158. v. ö. jü-pünsit v. punét fiútestvérek [ gebrüder T. 158. — 
v. ö. áyi. 

é igen | ja T. 323. 
-é (interrog.) vájjon ?-e? | ob — minéin-é? mósz-e? P. 24. 
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Sy-já ejha—ei! 1.59. 
ejja id. 1.7. 
ekwá asszonyj frau B. — ekivé asszony K. 1.166. feleségi gat-

tin K. 11.225. 
ekwoj ugyan | nun denn 1.168. 
1) el, éld előre, jövőre | vorwárts, künftig, 342. 11.249. elül, 

elálé künftig 1.154. Slánüw, Slnüw előbbre; a távolba | weiter 
vor, in die férne 11.295. 125. elél 336. Síén 1.13. 111.81. távolról, 
távolban | von, in der férne; élnin előbb | früber (adv.), — éln in 
tál előbbi télen | im vorjáhrigen winter (adi.) III.278. — Igék. 
el-mini e l ő r e megy | vorwárts gehen; álném Sl-jonyáslém pén
zem eljátszottam | ich habé mein geld verspielt. 

2) el K. — el-me idegen föld | die fremde 11.222. el-ol (FK. 
ql) első | der erste, el-oli id. — elén távolban; elt előtt, elől, előbb, 
korábban | vorne, früher; elül', elálay előre [ vorwárts; el'é-iíou, el-
nqu előbbre | weiter vor; elé/ khql holnapután | übermorgen; 
ele-pári előre-hátra, össze-vissza | durcheinander; el-poql előtt | vor 
(postp.) —• Igék. el-khqüi e 1 fut | weglaufen; el-pésti 1 e old j los-
binden; —• elé-lőkémi eltaszit j wegstossen; elé-sqgritá megvágja | 
einschneiden. 

3) eli további, potrén beszédüket | ihre weitere reden III.278. 
élit maga előtt | vor sich selbst 1.121. eli-pált előtt, — eli-, ili-pal 
id. T. 309. 

eléy khql — 1. el. 
elé-/ szita | sieb K. 377. 
elém háló | netz T. 313. 
SUm-yqlés B. S.-kholés, e.-khols K. ember | mensch 
elém enyv | leim 1,101. 
elmip, Slmin éles | scharf 1.7. 11.277. 
el'émti ragaszt T.308. — v. ö. él'ém. 
élpél előbb, tovább | früher T.318. 
élti vonszol | ziehen K. 11.240. 
-ém vagy | oder T. 324. 
enkaj szolgáló, komorna | dienstmádchen, zofe 1.165. 62. 
entép öv | gürtel 1.115. 
enti felövez | umgürten III.4. — entapti id. 1.36. entyati övét 

fölövezi | den gürtel sich umgürten 11.127. 
era 1) rendes (tik. örök, állandó) | gewöhnlich —jqt éra ülné 

metán tatésté rendes lakó helyére vitte magával K. 11.225. — 2) 
végképpen | völlig — era té vuotémtésté végképpen elfújta j völlig, 
ganz u. gar weggeweht K. 11.228. 

éryi énekel | singen 11.54. er/kiti éneklődik (noeTca) T. 319. 
— v. ö. éri'. 

éri' ének | gesang 1.4. 11.10. — Sri K. 1.171. eru T. 319. 
Sri 1) kell | sollen II.6. — 2) alkalmas | geeignet sein — 
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menkwné ére'it manóknak lesznek a. | sie werden sich zu teufeln 
eignen 1.130. — érmili id. 341. — érné, sayi é; yum subára szo 
r u l ó ember | einen pelz bedürftiger mensch 1.152. sim joli-pal 
érné pül szivnek t e t s z ő é d e s falat | dem herzen a n g e -
n e h m e r s ü s s e r bissen (v. ö. kellő) 111.49. — é'rp szerető | 
geliebter K. 

érin lehet | möglich 11.266. talán | vielleicht 1.161. 111.75. K. 
III. 127.— V. ö. éri. 

érinpi talán | vielleicht 351. — 1. érin. 
érkén, nan érkén a te kedvedórt | dir zu liebe. III.233. — 

v. ö. éri. 
érkélqiwé (pass.) kényszeríttetik | gezwungen werden K. 398. 
ermitali megemlékszik | sich erinnern AL. 61. 
érpti szeret 341. — v. ö. érp, éri. 
errq örökké, mindig | immer — oqt-e. soha | nie K. — FK. ira. 
ért, akiv'-é., akw(-mat-é. egyszer | einmal; — mos-é. rövid idő 

alatt, gyorsan | in kurzer zeit, schnell; — tq> é. néha | manchmal; 
— latin é., morsin é. ritkán | selten. 

értem mintha | als ob 11.127. 
éi'ttém a mint | als. 11.20. 
éru 1. érV. 
érwi, érwésti kérdezget | fragen K. 11.225. 
•és sem | kein — ük khum-és egy férfi sem KL. 23. 
és, jiw-és árnyék | schatten K. 374. 
es dolog | arbeit KL. AL. T. 
esanté bízik, reménykedik T. 165. 159. 
esélti dolgozik | arbeiten KL. 17. — eséltetti id. AL. 61. 
ésém forró | heiss K. — esim id. T. 316. 
ési leszáll | herabsteigen K. 1.170. — ésépi id. K. 227. 
esémtayti szégyenli magát | sich schámen K. 1.169. — éssé-

mawé (pass.) szégyenli magát 1.11. 11.293, éssémti szégyenkezik j 
verschámt sein 352. 

ésérma szégyen | schande 11.302. 
esili fölforr | sieden K. 374. 
esim 1. ésém. 
ésém emlő | zitze ; — és mán emlős — anétal é. ma'ilép mokém 

szűz emlős mellű szülöttem | mein kind, die eine brust mit j u n g-
f r á u l i c h e n z i t z e n hat 111.36. 

essémawé 1. esémtayti. 
ét éjjel | in der nacht 1.36. éta id. — sat ét sat yatél hét éjen, 

hét napon át 1.36. sat étin yq,tel id.; éti este | am abend; étin 
estére | auf den abend 11.258. •— ét-pos hold | mond 11.52. hold
világ | mondschein 1.24. (tik. éji fény). 

étalin éjjelenként | je wáhrend der nacht 11.162. 
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etyélawé simém éhes vagyok | ich bin hungrig 1.11. — v. ö. 
simdnl étyelawét, majtánl Uyéldwét 11.257. 

et'imi beesteledik | es wird abend 1.3. III. 114. — jol eümta-
wást (pass.) rájuk esteledett I sie wurden vom abend überrascht 
11.91. 

X, kh, j , gh. 

khaéwlant-: ait ut'né lép-lhaétvlantus (pass. prset.) a mezőt a 
víz elöntötte | die wiese wurde vom wasser überschwemmt T. 312. 

yaryseV 11.66. ydytalén 11.327. — 1. yany. 
khayti bágtat KL. 34. 
khayért-: pasém nouné khayértaum (pass.) a füsttől ég a torkom 

vom rauch brennt mir der hals KL. 22. 
yayijali kiáltást dörög | laut schreien 11.29. 
khaymil hágcsó, hegyorom | leiter, bergspitze KL. 34. — v. ö. 

khayti. 
kaikhaté találkozik | es trifft sich T. 315. 
khairén drága j theuer AL. 414. 
khaitél módjára, -ként, -keppen | nach art u. weise, so wie T. 

321. am-khaitlam éppúgy, mint én |ganz so, wie ich AL. 61. — v. ö. 
yajtél, khqjtél. 

khaiti 1. yajti. 
khajar hamis (adi.) khajarél hamisan (adv.) j falsch T. 320. 
khajé kiköt | landen T. 159. 
khajérli hamiskodik | falsch handeln P. 28. — khajérmati 

ravaszkodik | schlau sein AL. 65. 
yajta követ | boté 1.107. III.527. y.-yum leánykérő követ | 

brautwerber 11.95. 
yajti fut | laufen 1.17. — yajtili (fr.) 11.194. yajtilali (fr.) 

III.365. yajtiti (fr.) 1.4. 137. yajtéli kérőbe megy | freien 11.284. — 
in yajtelasét a leánykérést tárgyalták | sie besprachen die braut-
bewerbung 11.95. yajtlitápi oda fut | hinlaufen 11.125. yajtemli 
futamodik | plötzlich laufen KL. 24. lecsúszik | abrutschen 
11.83. — khaiti futkos P. III.523. khaitenti id. KL. III.489. 
khajtúté id. T. 326. K. khaiti, khaitenti, khqititi id. K. 11.228. 232. 
238. — khaiti KL. IIL4856. khqitsi száguld | rennen K. 397. 

yajtpá híd | brücke (tik. f u t ó ) 364. 
yal B., khal L. khal K. T. köz | zwischenraum. — kit yal pat-

tuwés megbolondult | verrückt werden 340. — Rag. yalné közt; 
khalné közben | zwischen KL; khqlné, közbe, középre | dazwischen, 
in die mitte T. — yalté közt | zwischen; ié-, td- khalt eközben, 
aközben; khalté közben KL.; khq,lt közép útján j in der mitte des 
weges K. 1.172. sam-khalt szemben | vor den augen — s.-kh. lat
ién mondd szemembe | sag mir es ins gesicht K. 377. tákw khq,-

+ 
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latét loqtti önmagában szól | er redet für sich K. 11.224. khqlt 
középen | in der mitte, közt, közben | zwischen, wáhrend (postp.) 
T. 312. 319. yalkwét közt; yalét-yalét ritkán | selten; khwqsa khalél 
KL. yasa yal B. ritkán | selten, vet khalél K. vati yal B. gyakran | 
oft. — yalén közű 1.125. III.335. khqlén id. KL. IÍI.349. yalin va'-
llép közbefogó vonószij 1.93. yalinis ritkán | selten 347. — yalpa : 
átér tqrém sát y. pV derült ég két k ö z é b e n l a k ó fiú 11.337. 

khal nőstény | weibchen KL. III.353. 
yal! zaj | lárm III.293. hír | kunde 11.81. 
yal nyírfa | birke 11.381. — 1. khel. 
yálaíi nyírfaerdő | birkenwald 11.381. 
khalé váj | ausbohlen T. 327. 
yal'ém mámor | rausch 1.115. — yalmen mámoros u. o. 
yaleu csúllőmadár ] möve 11.166. 
yaXyi csúszkál jank tarmél a jégen | schleifen auf dem eis 339. 
yaXi gyors | schnell (adi.) 11.417. 
khalplenti kigúnyol ] verhöhnen AL. 79. 
yalipi hasad | reissen, sich spalten III.211. — yaltéli hasít 

1.151."11.59. yallélawé (pass.) reped 11.67. — khaiti P. 10. ü-khalúté 
fölfejt (varrást) | auftrennen T. 307. 

(JÜW-) yal'temti betol, süpné szájába | hineinstecken in den 
mund 1.125. 

yal'témtayti kioson | entschlüpfen 329. — v. ö. yaXi. 
kham arczczal, felső részszel lefelé | mit dem gesicht, oberen 

theil abwárts KL. 13. 
khamitayti fölfordul ] unrwerfen KL. 13. 
khammas khamitayti teljesen fölfordul | vollstándig umwer-

fenKL. 13. 
khan valaki | jemand P. 12. — v. ö. khqn. 
khana hanyatt | rücklings KL. 13. khqná-tari (q sic!) id. 
yanyei sás | riedgras -— yanyei lüsin tür sás teres tó 11.320. 

— £«Á£m kakás | schilfig III.205. 
khanyati bánt | beleidigen, stören KL. III.353. 
khankha ki, kicsoda | wer KL. 11. — v. ö. khan. 
yanyéltép létra | leiter 1.23. 
yafiri (yanyés 1.24.) hág | steigen 11.354. 111.50. — yányási 

fölmegy [ hinaufgehen 1.149. yahyili fölfelé halad 11.257. nqny-
yányiti fölmászik | hinaufkrieehen 11.127. yányti emel | heben 
Í.69. szállít | hinbefördern 11.175. — kháfighi KL. 30. khankhi 
KL. 34. khanghé T. 309. — kh&nkhi, khenk'hili K. 11.224. kefighi 
AL. 72. T. 327. id. 

khangwa ki, kicsoda | wer AL. 59. — khanghwa valaki | 
jemand AL. 55. — v. ö. khan, khankha. 

yani 1) függ | hangén 11.66. — 2) ráakad | antreffen — qul 
noys aulén yaném yum első nyusztocskájára akadt férfi III.260. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. 3 
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3) hozzáragad | kiében —• an voss qsa man ta yanimé most pedig 
egész testét hozzáragadt föld lepi 1.43. — l'ütné man atyani álló he
lyén nincs maradása | er kann auf seinem standplatz nicht aushar-
renl. 82. —yanilali paV partra ér | an's ufer gelangen 11.194. — 
yanésli lóg 11.303. yanuji odaragad, odailleszkedik | kiében, sich 
anschmiegen 1.20. 63. 11.116. kérd aywtasén tű yanuwés (a nyíl) 
vasa a kőbe akadt [ die pfeilspitze ist in dem stein stecken geblie-
ben 11.303. yanujepti ragaszt 1.75. — khani függ K. IT.239. KL.12. 

khanl hón | achsel P. III.539. khanl-rqu KL. III.491. yanl-
rqw III.419. yanl-pattá hónalja 11.99. 300. id. 

yansa hímzés | stickerei III 310. — yansán tarka |bunt 11.16. 
ékesített [ geschmückt 11.184. —yqül-yansáp naphímes. — v. ö. 
yansi. 

yansi jegyez | bezeichnen III.337. — khansi ir | schreiben 
P. 27. — v. ö. yasyati. 

tanéi ismer, fölismer [ kennen, erkennen III.337. 288. tud | 
wissen III.231. yanéétdli megismer III. 147. yanéuláli észrevesz j 
bemerken III.360. yanéti tanít | lehren 1.153. 111.65. yanétap taní
tás | unterricht 364. yot-yanéti elszoktat | abgewöhnen 348. — 
khansi id. P. III.521. tud | wissen K. 11.377. fölismer K. 1.166. 
(khqsrén (q, sic!) hallod-e te (tik. tudod K. 11.223.); tud KL. III.347. 
(khesen tudsz KL. 18.). — khaskhéti egymást megismeri | einander 
erkennen T. 313. khansti tanít P. khanstqp tanítvány, khansten 
tanító, khanstaytlép khul iskola T. 331. khanstaneyti tanulni kezd | 
anfangen zu lemen AL. 61. 

yantal 1) a min nem függ semmi — noys y. akw* lénk atim 
nincs egy szeg sem, melyen nyusztbőr ne függne | es ist kein 
nagel, woran kein marderfell hángt 1.31. 2) érinthetetlen — elém-
Xqlés la'il y. jelpin nq,r tels ember lábának é. szent Ural támadt | es 
wurde der dem menschlichen fusse u n t a s t b a r e Ural erschaí-
fen 1.143. 3) megmászhatatlan üs vár | eine unerklimmbare burg 
II.7. — v. ö. yani 

khanti megtalál | finden KL. 26. 
yap hajó | schiff — yapin ja hajós folyó 11.160. 
yapya 1.68. yapyd 1.6. nyárfa | pappel 
yar AL. khar KL. P. (kiegészítő szó | ein ergánzungswort) — 

ié-, ta-yar ez, az | dieser, jener AL. 59. alne-yar zsákmány | beute 
AL. 78. tá-khar izé | etwas KL. 66. t'im-khar, üm-kharép ép ilyen | 
genau so KL. 11. khwoitép-kh. betegen fekvő | der kranke, khans-
tép-kh. tanító | lehrer, voyetép-kh. verekedő j raufbold P. 27. — 
v. ö. khar 

yar rénbika | renn-stíer 11.46. yar-yV csŐdörcsikó j hengst-
füllen 11.339. 

yar tér | platz III.5. má-y. földszín [ erdoberfláche 111.41. 
yara szóles yal köz | ein breiter zwischenraum 11.192. 



VOGUL SZÓJEGYZÉK. 3 5 

yard ma tágas vidék | geráumige gegend 11.109. szabad hely | 
freier platz 11.260. y. suj gyér liget | ein lichter hain 111.20; 
11.409. khará KL. III.481. 

yardtali, yarili, yariti 1. yarti 
yarés vékonyhavú takwés ősz | die herbstzeit, wenn der schnee 

noch dünn liegt 11.46. 
yarin téli sás nyirhéj | die birkenrinde in winterszeit 11.52. 
yarni sovány (tik. vékony solsi hölgymenyét | mager schmách-

tig 11.71. yarnin zsenge (punkpd fejű) j zárt 11.58. 
yarsin bozontos szőrű | zottig III.413. — kharsin P. III.523. 

kharsen KL. III.491. 
yarti 1) von 11.300 húz 1.6. vonszol 11.272. | ziehen ; bevonj 

einziehen 1.27. kiszakít | zerren 11.188. entép y. az övet felÖlti | den 
gürtel anlegen III.337. jaut yarti, yartili íjjat feszít | den bogén 
spannen 11.168. 42. — yartili (fr.) IÍI.19. yartilali III. 144. yartyati 
vonul | herankommen 11.68. yarttaytili vonszolódik | sich fortzie-
hen 1.121. — yarátali: jüntép-kemli yarátalnát sujti midőn a pán-
czélruha aljának s u h o g á s a hallik | als das rauschen am saume 
des panzerhemdes vernehmbar wird 11.93. kharti húz KL. HE.201. 
von KL. III.347. P. 27. hurczol KL. IIL347. bevon KL. III.487. 
tep-kán nunk-kh. szántóföldet fölszánt | den acker aufackern P. 15. 
leld khartelit lélekzik | athmen P. 22. át khartenti szimatol, szag
lál | wittern KL. III.489. (v. ö. ütem khartilem szagomat vissza
tartom) ich halté meinen geruch zurück (u. o.); kharilenti eltűnik | 
verschwinden KL. 45. — 2) yarili kialszik | erlöschen — náj latyá 
a szikra | der funken 1.13. pV-lili y. a fiú élete kioltódik | das lében 
des kindes erlischt 11.425. eii séri-pos yarils az estfény elaludt 350. 
— yariti kiolt | auslöschen; lilin yaritawé életed kioltatik | dein 
lében wird ausgelöscht 11.87. alá lap-yarititd eloltja a tüzet | er 
löscht das feuer aus 348. de lap-yarititd 1.72. — jel-kharti id. P. 
15. 27. kharutléiá. T. 158. — v. o. khgrti. 

yas ágazás | verzweigung: — kit yaspá aiwán két ágú zabola 
11.339". v. ö. IH.267. 335. 

yasyati rajzolódik | es wird hingezeichnet 11.117. — 1. yansi 
yasdp kárpit | vorhang 11.40. III.231. hálósátor | schlafzelt 11.83. 
(nq,ny-) yasárti felborzol | struppig machen 48. 
(pél'J-khasétau (pass.) megpenészedik | schimmlig werden 

P. 22. 
yasi 1) penget | erklingen lassen tán húrt | die saite III.537. 

yassénti id. III.411. yaséélanti id. III.427. — 2) vág, ránt | schnei-
den, zerren, reissen; — yansá yasné kasdj himzés v á g ó kés | ein 
messer zum ausschneiden der stickerei III.362. pal-khasti szétága
zik az út | der weg verzweigt sich P. 18. yasmáti leránt | herab-
zerren, herabreissen III.455. tau pál-khasmaté az ág leszakad | der 
zweig bricht ab T.316. yassémii húzni kezdIII.299. 409. ránt 1.73. 

3* 
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m.455. jauty. íjjat előragad | ergreifen, an sich reissen 11.93. il-
khaskhus (pass.) meghasadt | ist geborsten T. 307. — 3) beköt j 
einbinden — apán yasimém bölcsőbe vagyok bekötve III.209. 

yasi ismer | kennen 11.85. ért 1.22. 11.23. tud (yaésén (praet.) 
III.231. yassaya (prset. dual.) 1.165.); yaési fölismer III .134.— 
yastal ismeretlen | unbekannt III. 172. — khaskhéti egymást meg
ismeri T. 313. — v. ö. yanéi 

yasin mohos | moosig III. 17. yassin 111.52. 
(il)-khaskhns 1. yasi 2) 
yasli moh | moos 11.31. yaslin ma ingványos föld | moor-

grund 11.337.111.89. 
yaslime dühösködve | grimmig 1.50. 
yasliti mohosodik | es wird moosig 11.33. yaslitim mohos | 

moosig III.219. 
yasmáti 1. yasi 2) 
yasmin 1) vonszolt | gezogen — sarni jápéky. l'qnyém élá ta 

pünsáslém aranyos selyemként v. utamat erre tovább folytatom 
III.288. — 2) beborított | überzogen — vipr q-tát y. vörös színnel 
b. | mit rother farbe ü. I I I . l l l . — 3) ékesített | geschmückt—lilin 
qXaty. kwol eleven színekkel é. ház | mit lebendigen farben g.haus 
11.319. — v. ö. yasi 2) 

yassémti 1. yasi 2) 
khati szakít | reissen AL. 72. pil'-yatti szétszakít | zerreissen 

AL. 61. — khatlenti tépáz | zausen AL. 79. 
yauresli köszörül | schleifen — süpá-nelma y. száját nyelvét 

k. [ mund u. zunge wetzen 111.429. 
khankhá valaki | jemand, al'-kh. id. at-kh. senki | niemand 

KL. 11. 
khánghé mászik | kriechen T. 309. — v. ö. yányi 
khap ladik | boot T. 331. v. ö. yap 
khápkha nyárfa | pappel T. 163. — yüpyö, 
khár csődör, | hengst T. 159. — v. ö. yár 
(pdl-J khaslé megreped | bersten T. 316. — v. ö. khaskhus 

yasi 2) 
(pari-) kháuléti oldalt fordul vgnséy a palló | die diehle ver-

biegt sich T. 373. 
kháuli evez | rudern KL. 13. 
yili ás | graben 1.3. 111.54. yiléldli váj | aushöhlen 11.36. 

yilyati ás 1.6. yilyatili turkál | wühlen 11.164. 
yil'in jelű | bezeichnet — ne-yil'in, yum-yiUn jelpin ma nő-jelü, 

férfi-jelű szent föld 11.373. elém-yalés y. ma emberjegyes terü
let 111.77. 

yin, laj-y. alvilági vész | die unterwelts-pest 11.282. 350. pit-
yin járvány vész | pest 11.282. 

yinfi feléje közeledik | sich náhern 1.111. megrohan J angrei-
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fen III.335. — khinneji leselkedik | auflauern KL. III.485. khin-
nenti id. KL. III.347. 

khipsáti csúszik | ausgleiten KL. 19. 
(pal-)khirati elszóródik | sich verstreuen AL. 78. 
yis fövény | sand, y.-sam 1.12. y.-námpér 11.26. fövényszem j 

sandkorn — y.-yumpin homokos habú III.324. 496. 
khisati csúszik | rutschen AL. 54. 78. yisáti szánon csúsztat | 

mit dem schlitten fahren III.101. 317. 
khitérti ráhúz (ütést) | einen schlag versetzen AL. 70. 
khiulenti evez | rudern KL. 45. — v. ö. kháuli. 
yq ki | wer 
khoiyéli 1. yuji 
khqinti: nirél oqném sám-khqintésté engem megvesszőzött | er 

hat mi eh mit ruthen geschlagen K. 
. khgipé 1. khojpén 

(lap-) khqistaus (pass.) bemohosodott | bemoosen P. 17. 
khqitél 1. yqjtél 
khqiti 1. yajti 
khqiwé (pass.): jqmp puru-khaiivés a hold fogyóban (vissza

menőben) van | der mond ist im abnehmen T. 308. 
yoj hím | mánnehen III.470. 
khöj üstök | schopf KL. 5. pánk-khoj id. K. yqjin (adi.) 11.388. 
khajér ravasz | schlau K. 1.167. khqjárél hamisan (adv.) 

KL.19. ' 
khqjérli hamiskodik | hintergehen P. 27. — khajérli. 
yqji (yöji II.3.) talál, érint j treffen, berühren 1.93. ér | an-

treffen 11.266. yöji id. 11.62. — sawné yqjásén Ínségbe jutottál | du 
kamst in noth 1.138. qu yqjné qwin ja víz sebje m o s t a (ill. 
é r i n t ő ) folyó 11.137. numél minné tqrém yqjné nolté fent járó 
isten l á t o g a t ó (ill. m e g t a l á l ó , é r i n t ő ) földfokán 11.136. 
yajiltali id. 11.347. yqjilali betér | einkehren 11.406. —yajtal érin
tetlen | unberührt ÍII.362. — D. khqji talál P. III.521. találkozik | 
es trifft sich T. 166. khojékhati id. P. 19. khöji érintkezik AL. 70. 
khoji talál K. 11.239. sgpi kh. ketté vág (ill. talál) | in zwei schnei-
den K. 11.237. nélél taré khojéntqu (pass.) keresztűléri öt a nyíl 
11.240. ngfikhwé khöji (ö 1.) fölér | liinaufreichen 11.223. — 2) kerül I 
kostet T. 166. KL. 22. P. 10. — mán sdtné kh. mennyibe kerül ( 
auf wie viel kommt es ill. was kostet es ? KL. 22. 

yqjilt -ként | gleich vatém pil y. szedni való bogyóképpen 
II.6. ja yqjiltél folyó alakjában | in gestalt, gleich einem flusse 
1.141. ti-] ta-y. így, úgy | so 

khqjip: ák-kh.-lou tizenegy | eilf KL. 21. 
khgjlqlé hajladozik | sich beugen T. 327. il-khgjlqli lehajlik 

T. 310. il-khgtant id. T. 310. 



38 SZILASI MÓRICZ. 

kkojpén méltó | würdig K. 396. Mioipé megfelelő | entspre-
chend K. 369. 

yqjtél -ként, képpen | gleich — tülméy-y. tolvaj módra | 
gleich einem dieb III. 119. a mint [ so wie Í.75. — khajtél KL. 
khqitél P. K. khoitél K. 

yqjti betegen fekszik | krank Hegen 1.165. 11.342. 
yojtil kór | krankheit 1.158. 
khgl hal | fisch T. 331. 
yol reggeli idő | der morgen 341. yoli reggel | morgens 11.258. 

kelet | osten II.5. yolit másnap reggel | am anderen morgen 1.6. 
yolifyqtél holnap | cras 11.87. yolitán másnap 11.87. — khqlti, khql-
tdn holnap AL. 60. — khul, AT. khgl, khultq reggel; — khulét', 
AT. khglait, khgláit'qtén holnap; khgl-pos hajnal | morgenroth. 
T. 317. — khival, -t, -tan K. khwölt, khwqltin P. khwol, -tán, -it 
KL. id. 

yöl áldás | segen 11.75. jólét | wohlstand 1.32. yölei' (dual.) 
boldogok | sie sind glücklich 1.4. — yolan dús | reich 111.35. 
11.348. boldog III. 187. 

khql nőstény [ weibchen P. III.523. v. ö. khal' 
khoJ! posztó [ tuchwaare T. 161. 
khöü nyírfa | birke KL. III.483. AL. 77. T. 161. lehet P. 17. 

— v. ö. yal. 
khal 1. yal. 
khqlds ikém senki sincs | niemand ist T. 167. — v. ö. khqls 
yqlá tetem | leichnam 11.279. III. 110. —yqlán ma halottas 

ország | todtenland 1.90. yqlán {a br.!) fekete | schwarz 11.321. 
kholé istálló | stall K. 11.238. 
khöléy holló | rabé K. 11.225. — khwgléy varjú K. 11.226. 
khöléy K. khqléy T. 322. nép | volk 
íjaié) khelékhtoqli befúródik | sich hineingraben K. 11.228. 
fpél'J- khqleluy festeni | fárben P. 22. 
elém-yqlés 1. khqls 
yqlyélali csúszik | rutschen 11.43. 112. — v. ö. ydl'yi 
yqXi (khali, khwqli) meghal | sterben 1.6. elpusztul | zu grundé 

gehen 1.23. elmúlik, kifogy | ver-, ausgehen 1.145. 160. elcsönde
sedik | still werden III. 107. — sun-jiwd yq>lés szánfája elkopott 
11.211. —ydlti, yölti tönkre tesz, elpusztít II. 143. 27. elfogyaszt | 
verzehren 11.321. kiti ét y. két éjszakát eltölt | zweináchte verbrin-
gen III. 185. ydtél yq,ltné egy nap multával 11.429. tal yqltné a tél 
eltöltésére HÉ. 13.• v! ö. 11.189. yöltili id. H. 149. yöltitiid. III.419. 
yot yoldlti elpusztul XXII.51. yqlém halott | todt 1.136. yqltal 
ki nem fogyó | unerschöpflich 1.113. vége érhetetlen ] unendlich 
HI.192. — khqli meghal | sterben KL. 16. T. 311. khqli AL. 
72. — pdl-khqlwé elhervad | verwelken KL. 20. — jql khöli meg
hal K. 11.376. — khwqli K. 11.232. khwaliti K. 11.231. elfogy | ausge-



VOGUL SZÓJEGYZÉK. 39 

hen; khwaltal kifogyhatatlan K. 11.379. — viit'né khwalli a vízbe 
vész | im wasser umkommen P. 23. jal-khtcqli elmúlik | vergehen 
P. 373. khwqltéli veszít | verlieren P. 21. —pil-khwalili megrom
lik | verderben AL. 61. kwaí-khwalélali elfogyatkozik | abnehmen 
AL. 61. 

yöli hall | hören; khöli K. 11.239. AL. 72. khwöli KL. III.349. 
P. III.521. id. sejt | vermuthen K. 1.167. khwöléloali KL. 351. yölili 
id. 1.70. 11.127 ; yöliláli hallgatózik | horehen 11.243. — khölti mu
tat | zeigen K. ÍI.239. yöltili 1.165. yölti id. III.124. elárul | ver-
rathen 1.49, toaré-khöltili bebizonyít | beweisen K. 377. kholpi 
meghall K. — khőlkhati hallatszik | es verlautet P. 23. khalkhaté 
id. T. 153. khwölyati id. KL. 21. 

khölé hál | übernachten T. 327. 
yolliti himbál | schaukeln 1.103. 
kholpi reped | bersten K. 378. pal-kh. széthasad P. 18. pal-

khelpi id. KL. 22. — khölti hasít | spalten KL. III.483. hámoz | 
schálen, khélteli id. P. 27. 

khals ember | mensch KL. 11. élém-yalés id. B. at khals Benki | 
niemand KL. 11. 

khqltérém híd | brücke T. 314-
khélti 1. kholpi 
khom férfi, férj | mann, gatte K. 11.230. 240. vis kh. fiú | knabe 

K. II.24Ö. 
yqman némelykor | bald, manchmal 340. 
khqm, khamái, khqmi 1. "/ami 
khgmél!, khgml'é hogyan? miképpen? a hogyan ) wie, so wieK. 
khgmér természet | der mánnliche samen 11.223 
Xamyi zúg (mint a bögöly) | sausen 1.156. 
yqmés hoporcs | holper 111.360. 
yqmi arezra | auf's gesicht III.463. hasra | auf den bauch 

1.5. y. sasyati a vízbe belefordul III.229. punkd y. tarmatéstá fejét 
leeresztette | den kopf hangén lassen 1.80. y. rauti felfordít ] um-
stossen 11.118. — khami pdts arezra borúit K. 376. khamái, khq,mé 
id. khqm igék. P. 16. 

khqm-khqmi szádjával lefelé borít | mit der öffnung abwárts 
umstürzen P. 16. — khamuté id. T. 331. yqmitayti egymást | elbo
rítja | einander überdecken 1.160. 

yamléy csibor | schwimmkáfer 1.40. " 
%qmsayti fölmer | aufschöpfen III.229. 
yqméi ostor ] peitsche 1.16. 11.318. 
khq,msémti ütöget | schlagen P. III.539. 
yqn fejedelem | fürst 1.8. 
khon FK. khwqn ki ? | wer ? K. — khonár, khwqnár id. khq,n id* 

P. khon-khon némely | irgend einer K. khön mikor | wann T. 316. 
khan: ül kh. ne érintsd I berühre es nicht T. 158. 



4 0 SZILASI MÓRICZ. 

khona, khondV 1. yqni. 
yqnal egykor | einmal 1.17. y. yqtél egy jövendő napon | an 

einem künftigen tag, künftig 1.78. 
khőfiéltqp hágcsó | leiter T. 331. 
(nun)-khqnémli fönnakad | hangén bleiben T. 331. 
(lel-) khönér a láb hátsó térdhajlata | hintere kniekehle P. 9. 
khqngha át, keresztül |über AL. 60. khqnkhd K. 11.237. yqnyji 

11.291. kqnkhé K. 1.171. kqnghé P. 19. khqnghq T. id., kqnkhd id. AL. 
14. múlva, sqat-k. egy hét múlva | binnen einer woche KL. 18. —Igék, 
k.-tustpesém átléptem | übertreten P. k.-kdlstil megelőzte, túlhaladtál 
überholen T. 316. 

yqnyd ki? a ki | wer ? welcher 11.280. yqnydn id. 1.143. 
khonfá rén | rennthier K. 11.235. v. ö. khonfé-pon rénszarvas 

szőre K.~H.223. 
yönyélt folyócska | flüsschen II.2. 140. 
khqnkhénnq, egyikőtök-másikótok | der eine u. andere von 

euch beiden T.167. 
kéfikhi, kenghi 1. ydnyi 
yqni hanyatt | rücklings III.403. khqni ; khoni' id. K. 11.233. 

khonV pütmésté hasba döfte | in den bauch stossen u. o. khondi id. 
P. 16. khona id. AL. 60. khanq.ii id. T. 312. 

(jel)-khqni behunyja a szemét | die augen schliessen P. 15. 
yqnin görbe j schief, krumm III.409. khqnin kh&p meredek, 

magas oldalú ladik | ein boot mit steiler hoher seitenwand, P. 16. 
khörís csillag | stern T. 156. 310. — v. ö. yös 
khqnsi ir, fest | schreiben, zeichnen K. 399. khq,nsé id. T. 

327. — v. ö. yansi 
yqnt had | kriegsvolk 1.119. 11.99. y.-ydp hadi hajó | kriegs-

schiff 11.163. — khőnt id. K. 11.227. tábor | láger K. 11.228. 
yfnti 1) megtalál | finden III.396. —khönti K. 1.166. khqnti 

KL. III.349. khqnti, khqntloqli P. III.521. 573. T. 153. id. — yqn-
tipi id. 1.34. yq,ntyati találkozik, akad | es trifft sich 1.24. 5. yqmt-
yatili id. III.321. khöntkhéti id. K. 11.234. — 2) B. észrevesz | wahr-
nehmen 1.12. néz 1.46. tekint 11.112. pillant 11.125. | sehen, 
schauen, blicken; elé-khönti előre néz | vorwárts schauen K. 11.230. 
— 3) yqnteli hall | hören palkátd a fülecskéje 1.44. yöntémlali id. 
III.389; — hallgatózik | horchen 11.217. figyel | aufmerken 
III. 193. yqntémli id. 1.61 ; yöntéli hallgatózik 1.20. érez | fühlen 
III.83. yontéldli meghallgat | anhören 11.145. — 4) khqnté szül | 
gebáren T. 327. pü khqntqm-vail a fiú születése óta T. 318. — 5) 
khwqntémli szót fogad | gehorchen (ill. meghallgat) KL.JII.485. 

yqntli hadakozik | krieg führen 11.131. yqntlayti 11.24. khönt-
layti K. 11.226. P. 27. khqntlqyté T. 315. id. 

khép ladik I boot K., KL. III.485. 
khqp (pl. khgmpét) hullám | welle K. 
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yqp-: tü tajmém yqpdt eszméletem veszte p i l l a n a t á b a n 
III.419. tatéi qlpa sdlmaném yqpét a mint eszméletem híján voltam, 
a b b a n a p i l l a n a t b a n ÜL293. 

Xqpéji fölkapja püsméy a czipőjét | den schuh schnell anzie-
hen III.427. khqpéji id. AL. 56. — yöptildli kapdos | hin u. her-
greifen 11.190. 

XQpén halhólyag [ fischblase 1.151. 
(kot-) yqpi (kéz) fej | die handmitte III. 120. 
kheplin dombos | hügelig P. III.523. 
yqplin kopogó svj zaj | klopfendes geráusch (eines ankom-

menden bootes) III.442. 497. 
yapt rénökör | renn-ochs 11.372. yqptép, yqptin (adi.) u. o. 
khsr hím j mánnchen K. III.491. KL. IIÍ.203. bika, rénbika, 

szarvasbika | stier, rennstier, birschbock K. III.489. 11.235. KL. 
III.347. csődör | hengst KL. 23. — v. ö. yar 

yorvoj apróhal-zsir | kleiner fische fett 11.77. — v. ö. 
khwqrin 

khqr D. khgr, ghqr T. (kiegészítő szócska | ein ergánzungs-
vrort) témté-khqr miféle | was für einer? K. 11.237. tümle-, temllin-
kh. ilyen, olyan | solcher P. tűmén-, tqmén-kh. id. T. khot-, noyor-
kh. a ki, a mi | welcher, welches T. ám-khqrem stb. enyém | mein 
KL. T. — ménép-kh. menő ember K. 11.223. ember K. 11.233. ájné-
kh. innivaló | trunk K. 1.166. tené-kh. u. o.; tini-kh. ennivaló|speise T. 
330. — além-kh. zsákmány | beute K. jgntém-kh. varrás | náhterei T. 
307. khqté oalmém-kh. tqu oqlémwést kiki a hova elemelődött, oda 
emelődött el K. 11.239. — wiiün-kh. nedves valami | etwas nasses 
KL. seim-khgr sovány | mager T. 160. uun-ghqr sebes (folyó) | reis-
sender (fluss) T. 154. — vis khqrt gyermekek | kinder K. 11.239. 
jilké-kh. első | erster KL. 11. us-kh. egy keveset | ein wenig T. 313 
uy-khgr egyféle | einerlei; squ-khqrtnél a sok közül| unfcer den vielen 
T. 159. — saptél pafi-kh. nagyon részeg | sehr berauscht T. 322. 
dm pgidém-kh. földim, falumbeli | mein landsmann T. 165. — 1. 
yar, khar. 

khör kor, idő | zeit T. 316. 
yqrdmin ékes | geschmückt 111.74. 
yqréysi rabló | ráuber 11.280. 
yorémti 1. khwqrti. 
khgrép vörösfenyves | lerchenbaum-wald K. 11.235. — v. Ö. 

khworép. 
yqryei harkály | specht III.293. — v. ö. khweréy. 
khqrji 1. khwqri. 
khqrkhqu: sgpém kh. léy-juntus ingem s z e g ó l y l y e l körül

varratott | an mein hemd wurde e i n s a u m angenáht T. 315. 
kharqté néz | schauen T. 160. 309. khqraulqté őrködik | wa-

chen T. 316. 331. 
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(pali)- yqrsáti szétmegy | zerspringen 11.375. 
Kortyén 1.7. yqrtyqn 11.42. khortkhán K. 11.224. ölyv | 

geier. 
yqrti 1. ktvarti. 
khqrté húz, szánt | ziehen, ackern T. 154. 327. — khartéli, 

felajz | spannen (den bogén) K. 11.228. — ám semém lép-khartkhq-
tus (pass.) az én szememet bevonta a hályog | an meinem auge 
entstand einstaar (wurde vom staar überzogen) T. 312. il-khqrulé, 
il-kharutlé elalszik, eloltja (a tüzet) | es erlischt, auslöschen (das 
feuer) T. 310. — v. ö. yarti, kharti. 

khgru zsák | sack. T. 154- — v, ö. yurV. 
yös csillag | stern III. 135. — v. ö. khöns. 
yos, yos-jiiu kemény fenyő j harte fichte K. 1.171. 
khös bélgiliszta | bandwurm T. 155. — v. ö. yüns. 
khos-vi( húgy K. — v. ö. yurís. 
khos habár, bár, bármint | sowohl T. 324. — v. ö. kwoss. 
khös húsz | zwanzig T. 307. khos K. — 1. yüs. 
yasaB. khasá KL. 14. hosszú | láng; sokáig | lange zeit; 

yqsáV soká. yasát, -n messzi, messzire | fern, weit; yqsit 
hosszában, mentében | entlang 337. satmilén yqsitél bűvigéd útján | 
durch, vermittelst dein zauberwort 1.161. — v. ö. khwq,sá. 

khqséy szűk | eng T. 310. 
khqsém hagyma | zwiebel P. 9. 
khqsémté megránt | ziehen, zupfen T. 159. 
yasép-jiiv gyalogfenyő | wachholder III.278. — P. khwasppé-fü 

III.539. 
khoséypi ropogtat | krachen lassen — koqt-tgl'é khoskhén 

ölenti a kézujj ropog | der finger kracht K. 397. 
(nonkhal)- khesertayti fölemeli a fejét | den kopf erheben K. 

11.233. 
khoskhé imádkozik | beten T. 324. — v. ö. khwqéyi. 
khéskhén 1. khoséypi. 
khösfi satén hangya-bűvölet | ameisen-zauber K. 11.223. 
yqsi, yqsén; — yqsi-yumlé-narin-q,tér sokszolgájú-férfiucska, 

szentséges nős; rusin-aulép-yqsén-saí'' bojtos végű-sokszolgájú-haj-
fürt 11.25. 

khqsin-khq,r katona | sóidat T. 160. 
yositi kisöpör | auskehren III. 195. 
khqsiti rohan | stürzen T. 318. 
ygsléy horognyíl | pfeil mit hacken 1.113. 
yasna a fa rugékony része | der elastische theil des holzes 

1.151. — yqsnafi 1) rugékony | elastisch 1.151. 2) hajlós (fa) | bieg-
sam 3) bordás | gerippt — yqsnáp id. 11.22. — khqsné hajlós | bieg-
sam KL. III.483, 

khgső, khusg hosszú | láng — khoso-t, -n, -nél távolbán stb. 
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árun khgsgn tovább | weiter T. — khost, khosto hosszában | ent-
lang, nat-khostna örökre | auf ewig AL. 60. — v. ö. yasá. 

yossuli csapdos, hajít, meglegyint | schlagen, werfen, streifen 
111.440. 11.68. 1.75. yossulali 11.98. yosfili 111.365. yosyi 11.79. 
csapdos; —yosyawé (pass.) himbálódik | sich schaukeln 1.15. yos-
sulayti csapódik | schnellen 1.15. yossiyati fölcsapdos ul'á nelmá a 
tűz lángja | die flamme schlágt in die höhe 1.45. 

yqt hat | sechs B. khat KL. T. khöt K. 
khqt papir | papier T. 308. irás | schrift T. 159. 
yot B. khot D. hol | wo; bárhol | irgendwo I. 59. — khgt hová 

T. — mely, melyik | wer, welcher KL. T. khot . . . khot némely-
más | mancher KL. — khqt hol ? T. — khot-poql honnan | woher 
P. — kwat hol KL. 

yot- B. khwqt-, khwqté-, K. P. (igekötő | partikel) el, meg, 
le pl. yot-saji elrothad | verfaulen, yot-lqtyati megfakul | die farbe 
vérlieren. — khwqté-kiuqltili elveszt | verlieren khwqt-pátti elejt | 
fallen lassen P. khwqt-tépsém eltévedtem | sich verirren khwqt-
royti megijed P. erschrecken. — össze, szét khwaté-sqyti össze
kuszál | zusammenwirren, khwqt-rimli összezavarodik | sich ver-
wirren P. khivaté-ters szétmállott | auseinanderfallen — 1. NyK. 
21:348. 23:383.° 24:21. 

khotal', khwq,talhová | wohin KL. — khutalKL.— khotail'id. AT. 
yotál~B, khotal', khwq,tál' 11.224. K. khotal T. hová; valahová; 

valahogyan | irgendwie B. NyK. 21:344. yotaX alné bármerre levő 
I. 57. — yotaiá. 63. 71. 

yq,tan hattyú | schwahn 1.30. 
(il-)khöté lehajlik | sich biegen T.310. 
khoté valahol | irgendwo K. 11.226. 
khaté K. 11.226. khwqté K. 11.224. P. hová| wohin? 
khwqtéy-mater valamelyik | jemand K. 
yotél B. khotél D. khgtél T. khwqtél KL. honnan | woher. — 

yotél-uit (~uilt B.) merről | von welcher seite NyK. 21 : 345. 
yqtél B. khqtél L. P. T. khotél K. nap, délszeg | tag, sonne, 

mittagsgegend — yqtélá nappal | bei tagé, etá-yqtélátél éjjel-nap
pal | tag u. nacht; khotélátel naponként | táglich K. 1.167. khqtlan 
nappal | bei tagé KL. 17; khotél-jot-sit dóikor | mittags K, khqtél-
poql déltáj | mittageseite KL. III.347. yqtélinsiri nap szerént | der 
sonne nach jányi fordul | sich wenden NyK. 21:345. khotélénés dél 
felől | von der mittagsgegend K. 

yqtali nappalodik | es wird tag III. 112. yqtáltén yqtél derítsd 
fel a napot | láss die sonne aufgehen 1.129. yqtélti tündököltet | 
glánzen lassen 11.316. 

yötém B. khatém K. KL. khqtém-sak KL. khwqtém-sakh AL. 
valahogyan | irgendwie — y.-kepéi valahogyan, y.-kasim akár
hogyan j wie immer, yótém*, yot-müs valamiképpen | irgendwie. 
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yoti minő, micsoda, melyik | was für einer, welcher. 
khqti szakít | reissen P. T. 
khqtci írástudó | schriftgelehrter T. 325. 
yqtpci valaki | jemand — qlné y. ember | mensch 1.21.yumy. 

férfi személy | mannsbild 1.131. yoti y. akárki | irgendeiner; mat-
y. kicsoda | wer; nem-y. ne-mat y. senki | niemand. 

khqttá valahol | irgendwo AL. 60. valamikor | irgendwann 
AL. u. o. 

yotté valahol | irgendwo 11.125. valahová | irgendwohin 11.27. 
— khwqtía id. AL. 60. khwqtté id. P. 13. khwqt't'él valahonnan | 
irgendwoher AL. 60. 

khquri koppaszt | schaben P. 14. 
yqus hamvas | aschgrau 11.341. 
yqut jegenyefenyő | rothtanne 11.122. — khqut lúczfenyő | 

weisstanne KL. 14. 
khqwqnté függ [ hangén T. 314. 
yü ember | mensch jáyén-yü-yüsén'-yü sok-népű-ember — sok-

szolgájú-ember 11.52. 
(nun)-khuipi fölpuffad | aufplatzen T. 309. 
khuj hajnal | morgen, sonnenaufgang KL. III.201. AL. III.207. 
yuj hím | mánchen 11.339. — v. ö. yoj. 
yuji fekszik, hever | liegen 1.2. 11.163. aJcuf l'qnyd y. csak 

nyoma látszik 11.125. — alszik | schlafen 111.15. — yujili ÍII.351. 
yujyélali II 81. yujipi 11.254. yujipti lefektet | legén 1.67. yujti föl
bujtat [ aufhetzen 11.81. — khuji, khujiloqli; khujjeloqlenti fek
szik; hever KL. III.481. 485; 351. khuji alszik P. 23. khejné mö 
K. 11.236. jql-khoiréli lefekszik K. 374. il-khujlalem id. T. 310. — 
khwuji id. P. III.521. — khujés fekvés KL. III.483. 

khul' posztó | tuchwaare K. 11.229. szűr | mantel KL. 30. — 
v. ö. khgl'. 

yul' emésztő betegség | verzehrende krankheit 1.96. II.4. yut-
qtér ördögfejedelem | höllenfiirst 1.160. khwüE ördög | teufel K. 
III. 127. — yul'tallM. 

yul hal | fisch — yulin fadi.) — yulan-sam halpikkelyek | 
fischschuppen 11.28. vas-uj-yul, lunt-uj-yul kacsaféle, lúdféle álla
tok 1.50. 

khul ház | haus T.153. 
khul reggel 1. yol. 
yulay holló | rabé 1.1. — v. ö. khwöléy, khwöréy. 
khul'em hamu | asche K. 
yuli hámlik J sich schálen — an saskwé yuli (part.) kit qsné 

yumlé patsén most pedig mint lehámló nyirhéjacska miképpen let
tél oly halavány 1.123. —v. ö. khulti. 

yül'i elhagy | verlassen III. 105. yuíti hátramarad | zurück-
bleiben IE.110. (u br. 1.17. 52. Hl . 154. stb.) yüttélali id. III.154. 
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yültéptali meghagy | übriglassen 11.195. — khüUi id. AL. 72;; khuU 
id. T. 327. il-khulqs elfogyott ] ausgehen T. 317. khultulé elveszt 
T. 328. khulti marad | bleiben K. H.238. KL. III.353. khuutti id. 
P. III.523. 

yulili támad | entstehen 11.352. vitén yul'Uime vizzel van elbo
rítva | mit wasser überschwemmt 1.45. yuUléné tür-vit felbuzgó 
tóviz | emporquellendes seewasser 11.314. nq,ny-%. fölbukkan, föl
merül | emportauchen 1.161. 140. yuUlali id. III. 154. sakw y. tűz-
özön kerekedik | eine feuersbrunst entsteht 1.47. vitén yulilalim a 
vizén lebegvén | auf dem wasser schwebend 1.47. yul'iti előbuktat | 
auftauchen lassen 1.140. előhoz | hervorbringen. erschaffen 1.129. 
fölemel | herausheben III.500. yuUtáli id. III. 154. yulítayti föl
bukik 11.393. nalu y. ereszkedik | sich herablassen 11.266. — 
khulanti khatél a nap lenyugszik | die sonne geht unter AL. 77. 
khütüati (ü'l.) felszáll 1 aúfsteigen K. 11.232. 

yülp háló | netz I. 27. 
yulpji halász | fischen 11.118. 
yultéy halászfelekezet | fischergesellschaft III.498. 
yulfyi úszkál | schwimmen 11.95. yutiyinii hintázik a hullá

mokon | auf den wellen schaukeln 1.95. hullámzik | fluthen 11.391. 
yultyinti vizben lubiczkol | im wasser waten 11.118. — khutti inog | 
schwanken AL. 69. 

khulti lehánt | abscháh n P. 14. — v. ö. khelti. 
yum, yuml'é B. khum, khumle P. KL. hogyan, a hogyan | wie; 

yum-müs, yuml'é-müséy id. kwoss-yuml'e, y.-kasin akárhogyan | wie 
immer 344." — v. ö. khomél K. khúnal T. 

yum ember férfi | mensch, mann — yum-pV ember 11.105. 
y.-lunt hím lúd | gánserich 11.105. yumpci, yuman, yumén (adi.) 
ÍI.498. 125. — khum id. KL. III.481. K. ktigm, 

yüma ejha | juchhei 11.125. 
khumlqy komló | hopfen T. 315. 
yump hullám, hab [ welle, schaum — yumpin 1.61. v. ö. 

khüp. 
yumpéltantawé (pass.) hullámzásba hozódik | aufwallen 1.61. 
yün mikor | wann, hogyan j wie — at y. soha | nie, kwoss 

y.-ta'ü mindig | immer; — khün KL. khun K. khön T. 
khunáy hogyan | wie? T. 319. 
khunátiá. T. 319. 
khuné huny | die augen schliessen T. 327. 
yunyal patak | bach 11.320. 
yüni kanalaz | mit dem löffel sehöpfen 11.300. yünliti id. 

11.33. — khüni P. 17. 
khunná rénszarvas | rennkuh KL. 46. 
khunalté valamikor | irgendwann KL. 16. 
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yuns bélgilitiszta | bandwurm NyK. 24:155. khuns id. KL. 
3. •— v. ö. khös. 

yuns húgy | úrin NyK. 22:3. khus-wüi KL. 3. AL. 55. T. 156. 
— v. ö. khos-vii. 

khunsé, hugyozik | urinieren T. 333. khunsi KL. 3. AL. 55. 
yunsin kemény | hart III. 143. 
yünt bátyú | bundel 111.57. —• v. ö. khüt. 
yünt, yünté valahogy | irgendwie 11.113. valamikor | irgend-

wann 340. khunté valamikor KL. 16. — nem-yünt soha | nie, 
yünt-ta'U valamikortól fogva | seit jeher 340. 

yüntép lapát | schaufel 327. 
yünti hátára vesz | auf den rücken nehmen 11.221. yüntmi 

id. III. 186; yüntliti hátán czipel | am rücken tragen 11.227. khunti 
id. KL. 5. — v. ö. khüti. 

(alá-) khunun valahogyan | irgendwie T. 319. 
khuost hosszában, mentében | entlang KL. 14. 45. — v. Ö. 

khup (khump-) hullám, hab KL. P. T. — 1. yump B. khap K. 
yür szél | rand 11.314. — khur K. IL228. khür KL. III.351. 

(u br.'NyK. 22:18.) 
tu-khur izé | etwas T. 166. — v. ö. KL. tá-khar. 
yurayli fél | fürchten 11.26. 
(il-)khuraté leborotvál j abrasieren T. 158. yot-yüréti lenyír | 

scheeren 111.227. khwuréti id. P. III.523. yürtéli horzsol | streifen 
11.192. 

yürém B. khűrém K. KL. khörém T. három | drei. 
yuri alak | gestalt 11.354. ta, mat yurip ép olyan, milyen 

alakú | gerade so, wie gestaltig 1.26. I . l . ügyes | geschickt 1.6. ti 
yuril ilyen módon | auf diese art 1.137. yulay yuril holló alakban | 
in gestalt einer rabé 1.11. yurin (adi.) 11.321. — khurép K. III. 127. 
khur él KL. III. 351. 

yuri felénk | furchtsam 11.323. 
yurV zacskó | beutel 11.179. III.242. vas-y. gyomorzacskó | 

magenbeutel III.242. (yüryém, ü 1. III.298.) — khüri tömlő | schlauch 
K. 11.231. 

khurlati folyat | rinnen T. 325. 
khurt khqtél holnapután P. 19. 
yürtéli 1. khuraté. 
khurti gyolcs | leinwand T. 315. 
yüs B. khüs KL. khus P. khös T. khgs K. húsz | zwanzig. 
yüí szolga | diener 1.165. 11.301. yüsén (adi.) 11.52. 
khus-wiit' 1. yuns. 
yusati hasít | spalten 11.73. 291. khuseti P . AL. 
yusi görbe | schief 11.129. [khuost. 
khusti hosszában menő | nach der lángé zu T. 312. — v. ö. 
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khüt (khűnt-) K. khut KL. bátyú | bündel — 1. yünt. 
khuí-khun bármikor | wann immer KL. 16. 
khuta AL. 66. — 1. yjütái\ 
khutat hova | wohin AL. 60. 
yütaV mögé | hinter IH.S23. khuta id. khuti id. K. khutél 

mögül | von hinten K. — v. ö. yünt, yot-
khüti hajlik | sich beugen P. 15. AL. 70. yütayli, yütayldli 

(fr.) hajlong 11.423. khütéltayti id. AL. 54. (u br. 64. 77.). — yütéyli 
1) hajlong HE. 192. 2) hajlongva imád | anbeten 1.37.11.99. —*ngkh-
khütémtayti fölköti háti batyuját | sein bündel aufbinden K. 374. 

khwasi tép | reissen, játén AL. 72. 
khwgji fekszik | liegen K. 11.376. khwoiti betegen fekszik | 

krank liegen KL. 30. khwoitép-khar beteg | ein kranker P. 10. — 
v. ö. yuji. 

khwoiti fölbujtat, uszit | hetzen K. 399. 
khwql, khwöl 1. yol. 
khwgléy K. 11.226. 1. yülay. 
khwöli stb. 1. yöli hall. 
khwqli stb. 1. yqli hal, vész. 
khwqli megy | gehen K. 11.227, khwqlti áthalad | hinweg-

schreiten K. III. 130. khwqltiti léptet, félrerak KL. III.491. (v. ö. 
elveszt NyK. 22:19. khwqli halni tőből) — v. ö. kwdli. 

khwglili marad | bleiben K. 11.226. khwoiti elhagy | zurück-
lassen K. 11.234. elé-khwgttépti elhagy K. — v. ö. yüli elhagy. 

khwqn 1. khon. 
khwqnqtél egykor, a jövőben | künftig KL. 16. — v. ö. yqnal. 
khwqnkhi huny | die augen zumachen K. 396. khwqniti id. 

KL. 27. — v. ö. khuné T. 
khwqntémli 1. yqnti. 
khwqr alak, kép | gestalt, form K. 1.166. khwgr K. 11.224. —• 

v. ö. yuri. 
khwéréy csóka | dohle K. 11.126. 
khworép czirbolyaerdő | zirbelwald K. III.226. 
khwqri szitkozódik | fluchen P. 11. khwqrkhati id. KL. 15. 

haragszik | zürnen KL. 19. khqrji (sic!), khwqrjáyti id. KL. 20. 
khwqrin yul szárított vagdalékhal | getrocknete kleine fische 

KL. 46. — v. ö. yor-voj. 
khwqrti ugat | bélien K. 378. yqrti vonít | heulen III.417. 

III.314. yartésli (fr.) id. III.429. yariélti rángat III.314. yorémti 
megugat ÍII.341. khwarémti id. KL. III.491. P. III.525. yarémtapti 
id. III.393. 

khwqsá KL. khwqsé K. P. khiuqise FK. khwqse K. 1.168. khwq-
süt, -n; — khwqsást hosszában | entlang KL. khwqst id. P. 16. 
khwqstél hosszára | bis ans ende 1.167. — 1. yqsá. 



SZILASI MÓRICZ. 

khwasé a min t | als K. 1.169. khwqsé nár akármi | irgendwas 
K. 1.167. — v. ö. kivoss. 

khwgséti hasít | spal ten K. 1.170. — v. ö. khwási. 
khwqéfi imádkozik | beten K. 11.376. — 1. khwqséi. 
khu-asppé jü borókaág | wachholder P. HI.539. — v. ö. yaéép. 
khwassi 1) imádkozik | beten KL. 26. 2) panaszkodik | klagen 

P . 23 . khwassékhati id. P . 27. 
khwosti felránt | aufreissen K. — v. ö. khwasi. 
khwat . . . — 1. khot . . . yot . . . 
khwuji 1. yuji. — khwüt 1. yid. — khwüUti 1. yül'i. — khwuréti 

1. khuruté. SZILASI MÓEICZ. 

A Königsbergi Töredék újabban fölfödözött részeit Nagy Gyula 
nagy fáradsággal kibetűzte s közzétette az idei Akadémiai Értesítőben. 
Hogy a szöveget kiegészíthessük, mindenekelőtt a latin eredetijét kel
lene előkeríteni. Addig részünkről legföljebb a köv. toldásokat merjük 
indítványozni. 1. lap, 3. sor: [a]niad le. — 8. s. [Me]rt v. [Miejrt.— 
11. s. uta[l]atlon ? — [Te] le[g], — 13. s. [hajmar ele mulhas[sa, egjecnec 
eg[et] meg[e iarhassa ? es] nazaret. — 20. s. iduz leg [maria ysten]. — 
21.-2. s. aldut uog te [mend asunuc fjelevl. — 2. lap, 1. s. scen[t]. — 
6. sc[en]t. — 24.-5. s. quin angol[oc erevlenec, vrduguc busu- v. buzio-] 
lanoc (bosszúlának) pukul[n]oc setit segeb[enj. 

Nagy Gy. olvasására megjegyzendők í 1.1. 23. s. leszel alak eddigi 
tudomásunk szerint a régiségben nincs. — 2. 1. 3. s. vese alig lehet más, 
mint vész (mert a vész ige régente vészen volt). — 12. s. muyun alig 
lehet más, mint tollhiba «munyun» helyett; vö. mvny 14. s. ésmenyun 
11. s. — 13. s. alkalmasint állata félen vagyis oldalt, félre. — 16. s. 
latuc = látúk (látók) v. látjuk. — 20. s. fizeni talán tollhiba fizetni 
helyett ? — 26. s. ignec nem lehet égnek, mert az ég sehol sem fordul 
elő i-vel; hanem igynek: «ez lőn új igynek csudája». 

A nyelvi sajátságokból csak egynéhányat emelünk ki. A -nek és 
-vei ragok mélyhangú párja itt -noc és •vet. Vájjon lehet-e ezeket o-val 
olvasni? akkor a magash. alakokat így kellene képzelni: -nSk, -vél, 
holott tudjuk, hogy eredetileg így ejtették : nékem, vélem. Úgy látszik, 
a -noc és -vol irás -nak és -val ejtést jelölt, tehát az Árpádok korában az 
o betű nem csak o, hanem a hangot is jelölt, s ezen kétértelműség el
hárítására alkalmazták aztán az a hangra az a betűt. Ez utóbbi már itt 
is megvan, pl. sa rmaza l= származol stb., és az 1 : 21. sorban egymás 
mellett wagun és uog — vagyun és vagy. — Érdekes az -at, -eí-féle főnév
képzés változatos alakja : sciletetvi = sziletetvi — tamadatia = táma-
datja — aradatia = átadatja, holott a HB-ben kinzotvia = kínzotuja — 
és mogzotbelevl = mogzotbelól. — A névragok közt i t t is különböznek 
hagzásukban : gukeritul = gyükeri-twZ, [kejralatul = kerályá-tw/ (vagy 
-tül), és másfelől [bjinucrevl = bínök-ró7 s mogzotbele[vl] = mogzot-
beló'Z, agbe[lejvl = ág-beló'Z (ámbár «scuz» mellett «sceuz» is előfordul 
1:19. és 1 :14. s e szerint a -revl rűl-nek is olvasható ; de ez kevésbbé 
valószinű). — Sok nyelvtani alaknak itt van most legrégibb előfordulása, 
de fölsorolásukat máskorra hagyjuk. SIMONYI ZSIGMOND. 
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