
Vogul szójegyzék. 
M . 

ma, föld | erde B. mé K. KL. P. ma T. — hely | platz 1.18* 
tájék | gegend 1.63. má-lamt világtájék 11.131. út, weg K. 1.166-
me-tárm föld színe | erdoberfláche P. 19. nila mén négy részre KL. 
6. má-úár-uj földi giliszta | regenwurm 1.163. ma-tapris egér [ maus 
1.163. ma-yar-ant mamut-csont 11.112. — máyum nép 1.8. máyém 
id. 11.79. 129. (v. ö. mám). 

máyéjaivé letelepszik | ansiedeln 1.72. 
ma*és ért, miatt | für, wegen III.421. mas KL. 8. mas P. 23. 

moasj mas K. II. 239. id; — ámki mas magamról KL. 45. am 
moasám irántam, ellenem | gegen K. 

máji dúg, töm | stecken, stopfen 1.18. mqyi K. 11.237. moq,yi 
KL. 31. mai (tő: m§jr —) AL. 76. mqyi (tő: may —) P. 28. 
mgiviT. 332. id; — felszúr | auf stecken 11.309. vitné rn. vízbe 
márt | ins wasser tauchen 1.151. — mayintáli (a br.) 11.30. 
md'inti {a br.) 11.172. moqyémti KL. 32. makhti elbújik | sich 
verstecken K. 1.168. mqumtayti belebúj | bineinschlüpfen, -krie-
chen K. 11.225. 

ma'il mell | brust 1.96. mail KL. III.485. mail K. 11.233. moul 
T. 163. 

máyin mézes | mit honig 1.20. main id. 11.34. 
ma'ir tuskó | klotz B. NyK. 22: 2. mair id. KL. 2. kér. ma'-

irép ma'irin yap vas fenékbordájú fenékbordás hajó 11.56. — ma'ir 
jiw görbe hátú fa 11.91. 

(akwan) maitéli összefűz | zusammenheften 1.154. 
may, maypa: mán-may minő | was für ein AL. 59. man-maypa 

id. KL. 11. ál-mán m. valamilyen—von irgendwelcher art; at-
mán m. semmilyen [ keinerlei KL. 12. 

may ti: yülpét maytsém hálómat kivetettem | das netz aus-
werfen B*. NyK. 22: 48. 

maV mi | wir 11.27. 
mainit hasonló | gleich: tul-pányw m. sényw felhő borujához 

h. mámor III.288. 
ma)- B. máj- D. ad | gebén. S i n g . 3. s z. mly B. méi' K. 
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mij KL. mi AL. máji P. meu (fut.) T. —- mikti KL. 33. missénti 
11.143. id. 

majruté szorít | drücken T. 306. 
majt máj | leber 11.179. mőt K. KL. 
mak : möjt mak jelpin mátá a regének t u l a j d o n k é p v a l ó 

( e i g e n t l i e h ) szent helye 1.18. 
mdleji tapogat | betasfcen 1.5. malésli (a br.) 1.130. NyK. 

2 1 : 362. ' 
(an-) malin 1. an. 
maltip meleg (vöt szél) | warm 111.55. 511. 
mám nép | volk 11.127. mem id. KL. 5. — v. ö. magúm 1. ma. 
mari kicsi | klein 1.48. fiatal ( jung 11.260. 
man mi | wir B. L. P. mqn K. mán T. 
man vagy | oder 1.14. mán id. KL. III.347. P. III.523. váljon 

11.81. — 1. aman. 
man: man satvit mennyi, hány | wie viel 334. — jván mi, 

micsoda | was P. 12. mikép | wie KL. III.203. man-saut P. 12. 
mán-sat KL. 11. rnán-si AL. 61. mennyi | wie viel; mán-may, — 
maypá 1. may; mán-sér milyen | was für ein P.12. al-mán valami 
| etwas u. o. 

man meny | schwiegertochter 11.274. 
maná minő, micsoda | was für ein, was ; mana-sir id; m.-kem 

mennyi | wie viel 334. — máná mennyire, mint | wie sehr KL. 
III.349. 

manéy mennyi | wie viel; m.-kem. id. 334. 
manér B. máner P. mándér KL. mi | was — minek, mi czél-

ból | wozu 354. valami | etwas P. 12. manér-sir minő | was für 
ein 334. nanén manér neked mi közöd hozzá 352. manér áűm 
akármi legyen; a mi csak kell | es sei was immer; was nur nöthig 
ist u. o. manéráV, manri miért | warum 354. manériséntél mivel | 
womit 11.117. — al-mán 1. al. 

mányw 1) fejsze foka | schneide der axt: mányw-pál életlen 
| stumpf III. 13. saurép-monkhw id. KL. 27. 2) buzogány | keule 

iiál-m. nyílbuzogány III.360. 
máni gömbölyít | winden AL. 72 mérli bonyolít | verwickeln 

K. 398. mqnimti göngyöl | einwickeln P. 15. maniti B. id. (de v. ö* 
punká samá mamtéstá (a br.) fejét Rzemét lecsüggesztette 1.6. 20.) 
—- mányati fölfordul | umwerfen III. 401. 

manin 1. an. 
maniti összezúz | zerschmettern III.29. ránt | reissen 11.122. 

máneti szakít, tép | reissen P. 18. manenti P. 25. manémti 1.41. 
111.91. manésli B. mánémti K. 11.237. mánésli KL. III. 349. id. — 
maniti fölránt | emporreissen K. ménémti id. T. 160. 

mariéi vogul 1.48. mqné id. K. 1.179. mansá vogulúl | vogu-
lisch KL. 18. mqnsénés K. máúiinié T. 319. id. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. 2 0 
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mansik rén farka | schweif des rennthiers 11.112. 
mansim sopér hím fajd | auerhuhn III. 119. mansin fajd 

IH379. 
mdnsé eltompul | stumpf werden T. 307. mánsi id. K. 

11.223. 
mant lapát | schaufel III.380. 
mantd göngyöleg | ballen III.210. 413. 
mantél 1) mentében, irányában | in der ricbtung; üt'-as m. 

a víz fölszíne mentében AL. 60. — 2) gyalog jdmiti jár | zu fuss 
gehen 346. marital id. T. 320. 

mantén, mantin 1) annyi ideig | bis: pölém yul püt mantén 
míg egy jeges hal az üstben (megfő), annyi ideig 1.111. közben | 
wáhrend 11.207. folytában III.209. — 2) télpcijqnyép mantén süt 
egy újult hold korabeli hót III.337. — 3) ton-mantin hát pedig 356. 

mard játékbáb | puppe 11.204. 
(jol-) maréyti alá merülget | untertauchen 1.111. maréyti, 

maréytoqli id. KL. 20. 
marém szorultság, szükség | bedrángniss, noth 1.155. 138. — 

mdtd marmV jémtes a területe szűkké vált 1.157. 
mari szűkül | sich verengen 11.135. megszorul lilitd a lélek-

zete | der athem stockt ihm 1.140. jel-mari id. KL. 11. — marii 
szűkít 11.157. marili szükségbe esik | in noth gerathen 11.402. 
marapi szűkül, megreked q,ssd lényem vékony utam III.300. — 
marém-: marémané sorydn yul ti maremawesu mint szükségben 
levő pisztránghal, ím szükségbe jutottunk (in noth gerathen) II. 
160. — marémané katán-nak marémawés unatkozó kezünk ize meg
unatkozott (sich langweilen) 11.207. 

mari hisz, bizik | glauben, vertrauen AL. 72. 
markdyd (dual.) szárnykarjai | die schwingen 1.27. 
mariak 1. mqrs. 
mart dühös | wüthend III.405. 
masi B. mdsi K. 1.169 mdsi AL. 70. mdsi KL. 13. mési T 

330. ruhát ölt | ein kleid anziehen; — taHl masém qtér ruhát 
viselő fejedelem 11.119. — masili III.382. masépi 1.119. III.409. 
masepi K. 11.226; masyati 1.140. mdskéti K. 11.227. maskati P. 15. 
öltözködik; masti 11.121. mastili 11.28. öltöztet | ankleiden: 
ankwéldn yuritá mastén a fatuskó fölé ö 11 s d az ő alakját 111.411. — 
mdsné K. 11.377 mésné T. 330. másné-khar K. 1.169. öltözék, 
ruha | kleid. 

mastér mester J meister III.3. 
mat B. mdt K. L. valamely, valami | irgend ein, etwas — 

akw'-mat B. dkw'-mdtK. KL. valamilyen, valami; akw'-mat-ért B. 
dkw-mdt-sit egyszer | einmal; mat-yatpd kicsoda | wer 1.7. maí-vajpi 
minő, micsoda J welcherlei 335. mat-namin talán | vielleicht 1.25. 
máyum mat yum idegen ember | fremder mann 1.24. 
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matá-matd valamiféle | irgend ein I I213. matá-kémt egy 
ideig | eine weile; mely időben | wann 341. 

matélé talán, aligha | vielleicht, kaum 351. 
mater B. mater K. L. valamely | irgend ein akw'-matér B. 

dkw'mater KL. 1. akw'-mat; máter-püt KL. 11. mátér-püt-mdtárt 
KL. III.349. id; ne-mátér 1.1. matr-oat K.II. 240. senki, semmi | 
niemand, nichts; matér-kasin akármi | was immer; m.-sir-mat 
valamiféle. B. 

mati megöregszik [ alt werden 1.152. mati id. K. 396. AL. 
72. — matém q,jká öreg ember 1.35. 74. matép khqtél lenyugvó nap | 
untergehende sonne K. 396. khotél mdtné él-poalt nap nyugta előtt 
K.II.240. 

maukim bőgve | brüllend: m. jüwlé td sülinte'it b. rohannak 
visszafelé 111.67. 

ma... 1. részben ma. . . 
mdHúti, mayinti 1. müyinti. 
maist a mint | a ls : tü jvmét-m. a mint oda jött; akwe-m. 

egyszer csak | einmal K. — v. ö. ákw'-mát-sit KL. 
(dm-)mdld ha, hogyha | wenn KL. 23. — 1. dm. 
(pal-) mdlemti szétszakít | zerreissen T. 316. 
mama anya | mutter T. 164. 
man: khörém man il-urtilém három része (t h e i 1) osztom 

T. 324. 
(dm-) mánén ha ugyan | wenn ja KL. III.347. 
mánt 1) mentében, hosszában | lángs K. 377. 11.224. mdnti 

id. — 2) át, keresztül [ durch; mantél id. K. 377. P. 18. — 3) 
mialatt | wáhrend KL. 18. mántá akközben | unterdessen KL. 16. 
mantél id. KL. 16. K. mialatt K. mántén át | wáhrend, genau bis 
KL. III.349. — V. ö. mantél, mantén. 4) 1. mönt. 

mantém talán | vielleicht K. P. 23. 
már mi, micsoda | was, L. m.-tdmU id. aí-m. valami | etwas; 

at-m. semmi | nichts KL. 11. mdr-mas miért | warum KL. 22. 
mdruy id. AL. 62. KL. III.353 (a 1.); mér id. P. 23. 

máráu; ujné márdu-tail teunkwén (pass.) a medve szőröstül-
bőröstül ( s a m m t h a u t u. k n o c h e n ) egyen meg KL. 26. 

(soyl) márrdné mennydörgés | donner KL. 21. — v. ö. mirj-Udli, 
mirritawé. 

másé/ macska | katze K. misá% id. T. 322. — micáy T. 330. 
misakii (plur.) T. 158. 322. leány | mádchen. 

mai nevetés | das lachen AL. 78. 
mékés gyarló | schwach 11.329. 
mékéti megadja magát | sich übergeben T. 324. 
mun B. mén P. T. mén, min K. min L. (dual.) mi ketten | 

wir zwei. 
mmkw ördög | teufel 11.146. 

20* 
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mesi kanyarulat | windung II.5. mesi folyóforduló AL. 65~ 
mésin ja kacskaringós folyó 11.184. III.268. meséin ja id. AL. 55. 

mit bér | lohn: métin hat jutalommal tele kéz | die hand 
voll 1 o h n II. 403. mét-ne szolgáló | dienstmádchen 11.96. 

mű mély | tief 11.327. tal-militné ölnyi mélységre | klafter 
tief 1.70. 

mili: khurém köpeka milqus (pass.) három kópékat ígértek 
(adtak) érte KL. 47. 

milpá süveges | mit einer mütze: soras-oysér milpá fekete 
rókaprém-süveges 11.321. 

min 1. men. 
mini B. L. mini T. meni K. megy | gehen — minili 11.136* 

minilali 11.263. minenti 1.121. minmiti 1.55. pal-minkati szétter
jed | sich verbreiten AL. 54. 

mir nép | volk 1.9. emberiség ] menschheit 1.154. 
mirpláli dörög | es donnert 11.51. 131. mirritawé hirtelen 

dörög 1.15. 
mirin dörgő, csattogó | donnernd, krachend III. 153. 4. morgó 

| brummend 11.199. 
mis 1) tehén | kuh 1.8 — 2) nr-, vor-, vit-mis hegyi, erdei, 

vizi tündér j bergs-, waldes-, wasser-fee 11.277. 315. 
misi halmos | hügelig III. 9. vipr uj in. entép yot-péstitá vö

rös nyuszt halmos övét leoldja u. o. 
mö . . . 1. részben ma... 
moy (tő mojt-) mese | fabel K. 361. 
moyél kötés, görcs | knoten 11.337. 59. sorúi moylán kwol 

arany k i l i n c s e s ház | ein haus mit goldener k 1 i n k e 11.355. 
moyénli bogoz | schnüren III. 173. moyélti megkötöz | bin-

den 11.337. —jor-poultép mo-yénlüém a gyalufogót tovább görbít
getem (?) III.303. 

mqyi, moyi magzat | sprössling 11.369. — b i r t o k r.: mokém 
III.36. moyin 11.419. 

moysén mokszunlazacz | moksun-lachs 1.134. 
mqitli fárad, kínlódik | sich abmühen K. 398. 
möjt rege | sage — majt id. T. 162. — v. ö. moy. 
möjti regél | erzáhlen, fabeln 11.99. mojtenti id. KL. 45. 
mq,kti mászik | kriechen AL. 60. 
mqkaí khqtél tegnap | gestern P. 19. — v. ö. molyaí. 
mgké liszt | mehl K. 377. 
(sis-) moksér (hátán) púpos | buckelig III. 146. 
mol jószág, áru | vermögen, waare 11.331. K. 11.376. mólén 

yum vagyonos ember | reicher mann 11.325. 
möl 1) minap, régen, előbb | jüngst, lange vorher 341. mölál 

1.59. möléy 11.85. moléy K. 1.168. id; möl ta'il régtől fogva | seit 
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lange 341. möl yqtél-ta'il a már minapában is III. 113.—2) tavai 
teli télen | vorigen winter 1.57. mai tel-tuj tavai | voriges jahr AL. 
6 1 . mölti id. 1.55. molti K. melti P. 19. id. — molyat khotél (FK: 
molkant) tegnap [ gestern K. mqlakhai, mqla if id. T. 316. 

woi, -yé, -yál a ház előrésze | vorraum des hauses K. 375. 
mqlé múlik | vergehen, vorübergehen T. 327. moMi id. K. 

11.223. — dm lum nou lunmé khqnghq-mqlqstil az én lovam a te 
lovadat megelőzte (zuvorkommen) T. 316. rqutsmél khaiteu, khot-
khqr mqlé fussunk versenyt, ki győz? T. 166. 

mqíéy gyorsan | schnell KL. 20. AL.77. P. 22. — ti mol'ayél 
ily gyorsan j so schnell 1.71. 

motémi siet | eilen P. 22. mqlémi K. mol'émtayti id. 1.71. 
mohán maliczabunda | eine art pelz 1.152. 
moltéy fegyver | waffe T. 159. mqltqy T. 158. 
(jel-) mqltéjámi fölmelegszik törém SÍZ idő | das wetter wird 

Tvármer AL. 78. 
mqltép meleg | warm KL. 16. 
mewi mony | ei, hode T. 158. 
monyélti körbe vesz | umringen 1.119. — v. ö. müyelti. 
monéém inség | noth 11.262. munéém 11.349. 
mönt B. mont K. mdnt KL. régebben, előbb, minap ] früher, 

jüngst 341; an-mőnt 11.129. an-mont K. mönt-ta'íl B. a minap | 
vorigesmal; mqnté régebben | früher K. P. mqntél (PK: mantél) 
óta | seit K. — mántán azelőtt | ehemals KL. III. 201. ái-, dm-
mant; ái- mántán most, imént | jetzt, soeben KL. 16. 

moqré idő | zeit K. 1.167. wio(p-<m<Js késedelmezve, időt töltve | 
saumselig (adv.) K. 382. 

mor 1) silány qln ezüst | gering 11.364. 2) m. vör rengeteg 
^rdő | ein ungeheurer wald III. 155 sötét erdő 1.99. 

mar lehellet | athem K. 11.232. 
moray sárga málna | himbeere III. 134. 360. 
móri bolondság | dummheit, bagatelle 1.18. közönséges 

gewöhnlich 11.74. könnyen | leicht (adv.) 11.60. — maré hiábavaló 
unnütz P. 21. mqrái hiába, czél nélkül | ziellos u. o. mqri hitvá
nyán | unnützer weise K. 11.233. 

(pul-) moqri bogyó-fürt | beeren-büschel KL. III.487. morin, 
morip pil fürtös bogyó III.269. 

morjám zsombók | moorerde III.360. 
mors alkalmas | geeignet III.74. ta m. olyan | solcher 1.6. — 

^morsin sát kiszabott hét | ausgemessene woche 1.35. uj morsin nil 
Mén állatot megillető négy éjjeled 111.57. 

mqrs kevéssé, kevés ideig | kurze zeit T. 319. mqrse kevés, 
•egy kissé | wenig, ein wenig K. III. 131. mqrsák AL. 61. mqrédkw 
P. 22. mqrsán, mqrsákwén KL. 19. maréékölé K. 381. id; mqrsák 
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kevés bíja, csaknem | fást P. 23. mqrétdn kevés idő múlva, nem 
sokára | in kurzer zeit, bald P. 20. 

mq,rt déli m<$ vidék | eüdlich gegend P. 10. marti ma%um ma-
dárköltözö vidék népe 111.46. mortim tűrém költöző madarak déli 
hazája 1.28. m. stim tengertúli vidék | jenseits des meeres 11.70. 

morti mér | messen KL. 5. mqrté id. T. 160. — mqrtés: taw 
kaid mqrtés az ő kezéhez mért (angemessen) 11.87. mortés %qtél 
meghatározott nap | ein bestimmter tag 1.136 alkalmas | geeignet 
1.37. ta mortés oly derék | so vorzüglich III. 135. 

mos betegség | krankheit 1.165. III.3. mostál ép | gesund NyK. 
22:50. bűntelen | unschuldig 111.50. most erőtlen j kraftlos KL. 
III.355. 

mos, mosd B. mq,s K. mqs KL. mis, més T. ig | bis (postp.) 
mos egy keveset | ein wenig 1.1. III. 119. ismét | wiederum 

III.455. m. ert gyorsan | schnell — B. v. ö. mq/rs. 
mosíd kevés | wenig I.162.III.119. mossdkwé kevéssé 1.164 

mosédkwdn id. 328. 
most sáncz | schanze 11.331. 
möt B. KL. mot K. AL. P. mqt, met T. mát AT. más, másik 

anderer—mötén id. B. KL. möt-möt; mötén-mötén egyik-másik 
eineru. derandere; möténta másodszorra | das zweite mahl KL. 21 . 
moténta AL, 62. moténtdV K. 1.169. id. motinié, moténés máskép | 
anderst K. 382. moténis id. AL. 61. mötit másik 11.122. jövőre | 
künftig III.321. mötdl! máskép 344. motdlé mássá 1.69. 

mot khatél tegnap | gestern; mot-i( tegnap este | gestern 
abends AL. 60. moto-khqtél KL. 16. 

moivél 1. müyél. 
mowésruha | kleid P. 10. kwdrt- m. fehérnemű | weisswáscho 

P. 13. 
(la%wé-) mő'kndm szétágazó (l'onkh út) | sich verzweigend 

K. 3 7 6 / 
muyél körül | rings herum (postp.) 340. mowél id. 111.83. — 

Igék. müyél-jqmiti körüljárkál. 
müyélti megkerül, körüljár ) umkreisen, rund herumgehen 

1.135.11.129. mowélti id. 111.76. 
müyinti nevet| lachen 1.146. md^nti K. 397. mdnti KL. 15, id. 

möwéldli mosolyog 11.285. 
muj vendég | gast III.339. moj vendégség | gáste K. 11.227. 

moj punk násznagy | verlobungszeuge 11.248. 
mujili vendégeskedik | zu gaste sein 11.157 mujli id. II.7. 

262. ajándékoz | schenken 11.13. mujléptayti epymást megvendé
gelni II. 157. 

mujlép ajándék | geschenk P. 27. 
muk igézet | zauber 11.417. multém igézetes (adi). u. o. 
mülati füstölög | rauchen III. 120. 



VOGUL SZÓJEGYZÉK. 3 1 1 

muli vendég | gast 175. 11.125. m. pal vendégrekesz | gast-
zelle 1.33. 11.284. — mólén vendégrekeszbeli K. 11.239. 

mul'i nyer | gewinnen P. 28. kwán-multi eljátszik | verspie-
len P. 14. 

muli múlik | vorübergehen AL. 61. — múlna (postp.) -ig, 
multáig | bis KL. 17. mülnai' id. B. 

mul'in vit halsereges víz | fischreiches wasser 1.133. 
(Iqyw-J mülti körüljár | rund herumgehen P. 16. layu-mülti 

id. K. 376. — mület: soqt éoqr m. khgm hét világot körüljáró 
férfi K. II. 376. multenén söut a mint körüljárod K. 11.377. mül-
tián-mant miközben ők ketten megkerülték KL. 18. — V. ö. 
müyélti. 

muném izzadság | schweiss III.469. 
munkélti göngyölít | wickeln III.513. 
munmentaum (pass.) izzadok | schwitzen P. 25. 
mürén czölöpös | mit pfáhlen 11.331. kerek | rund III.405. 
muri alámerül | versinken 1.160. KL. 17. (u. br.) mürmi id. 

11.96. mürsi búvárkodik | untertauchen 1.160. 
mus kis | klein — musuy kisebb, musis mus legkisebb T. 320. 
müs, müséy B. mqs K. szerént, -ként: ti-m. így | so; yum-m., 

yuml'e-müséy hogyan | wie; müsyél helyesen | recht 1.70. müsyélá ti 
ez a rendje, módja 349. — ák-mas egyszerre, hirtelen | auf einmal, 
plötzlich K. tokh ülnát mqs a mit igy van K. 1.170. khgm-mqs em
berként J als mensch K. III. 131. 

mussi mosolyog | lácheln P. 22. 
müsti tetszik | gefallen K. 
muétayti kínlódik | sich quálen AL. 61. 
mutra bűvös erő, fortély | zauberkraft, kniff I. 11. 11.61. 

mutra-sátmil megrontás ellen való istenidézet 11,372. 

N, n. 

nay (tő : nangh-) a kelepcze kifeszítő fapeczke | stellnagel P. 9. 
na'ir nyereg [ sattel 11.327. 
naywi kopácsol | picken, hauen III.293. nékhwi orrával csipe

get K. IÍ.227. noghi AL. 69. — náywésli 111.92 id. 
(nunk-) nairéyti fölnyergel | satteln P. 15. 
1. naj B. nqi K. naj KL. 1) asszony, fejedelemasszony | 

frau, fürstin — naj-sanin asszony-anyád 11.134. gazdaasszony | 
hausfrau KL. III.355 — 2) istennő | göttin — najin 11.131. 

2. naj 1) nap | sonne 1.44. 11.61. — nai id. P. III.523. — 
2) tűz | feuer — naj-jiw tűzi fa 11.143. naj-yürV tűzi szerszám 
11.179. — najin napos 1.44. tüzes 1.8. 
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najt-yum sainán 11.374. 
1. nak 1) fok | stufe L138. — 2) vég | ende: jqmés nakné 

pattawán jó végre fogtok jutni 1.10 jamés n. szerencse | glück 
1.137. — 3) íz, tag | glied: katém-nak kezem íze 11.289. — 4) rét | 
falté: at nakpa nakén séskan öt rétű rétezett kendő I IL421 .— 
akw-nakét egy részben | theilweise L13. — ney íz tag T. 155. — 
v. ö. nak. 

2. nak r pila naká sunin tüw bogyó termésében bő nyár III. 
255. — pila nakin tüto bogyó é r l e l ő ( r e i f e n d ) nyár III.494. 

3. nak vétség | vergehen 11.388. baj | mühe, plage 1.5. nakép 
kárhozatos | ungliick bringend III.225. 

nakasi: n. taryin saw suj CBemetefenyős sok berek | viele 
heine mit fichten-setzlingen III.278. 

naki tapos | treten 1.84. nap id. AL. 78. nqkhi id. K. 399. 
nq,khi ráhág P. 17. — náktalti letapos 11.337 naytémti id. III.225. 
hoqklayti topog | stampfen KL. 12. 

1. nal ( igék.) 1) a víz irányában befelé, folyó irányában 
lefelé | wasser-einwárts, fluss-abwárts: khul nal-tarati a hal a kisebb 
folyóból a nagyobbá ereszkedik P. 16. — 2.) le | hinab, hinunter: 
nal- va'ili leszáll 337. nal-sunsem letekintek KL. III.347. nal-
vorti letaszít P. 16. — mir nal atyate'it a nép a folyóhoz gyülek-
szik 11.207. nal tatáit fölszállnak (a naszádra) | hinaufsteigen 
11.207. — nalu beljebb 11.266. — v. ö. nalém 

2. nal nyél | schaft, stiel, heft 1.151. nal id. 11.257. P. 14. 
nél: khausantné n. Írótok T. 330. 

nal 1. nol. 
nal nyíl | pfeil B. nal KL. nal P. nél K. id. — térén-nal kór

ság kínja | die pein der krankheit B. 11.349. 
nal csapda | falle 111.17. 87. fajdtör III.368. 
nalém lenn | untén, n. yujés lenn a vízen feküdt 11.83. n. 

yultyinteit lenn himbálódznak 11.203. v. ö. KL. III.347. nalmi jaris 
lent lévő folyócska 11.176. — nalm-pál T. 311. K a g. nalmén, ^ it, 
~ él 337. noqlmén lenn a folyónál, tűznél K. 375. nq,\t id. AL. 60. 
nal-wd, ~ wal B. nqlwé K. lefelé a parthoz, folyóhoz; nalwé id. 
11.265. püt nalwa ti tayötilmén fazekat a t ű z r e (a uf d a s f e u e r ) 
akasztunk 11.33. noyi nalwá ti petilémen húst az üstbe (in d e n 
k é s s e l ) aprózunk u. o. — nalu B. nalu K. 1) le a vízre jamés 
ment 11.95. n. repititá beleveti a vízbe 1.154. — 2) le (igék.) tll tü 
naluw sánywasi innen oda le-ugrik 11.213. — 3) be J hinein n. yuli-
taytsémm bellebb (weiter hinein) bocsátkoztunk 11.266. nalu pal-
téstá tűzbe vetette 1.13. — nalu-ké patnü ha kardomhoz jutna ül. 
ha beleesne ( k a r d az összefüggésből!) 11.148. 

nálémti nyal | leckén AL. 77. nqlenti id. K. 396. naljoali egyet 
nyal u. o. 

nali nyom | drücken P. 22. — v. ö. nolenti. 
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naliji nyel ( schlücken K. 373. nalti id. — sám-naletkati 
nagyot nyelve megfulad | ersticken P. 22. — v. ö. néleji T. 330. 

naliman negyven | vierzig B. nőimén K. 
nalin-varsin suj zörgő, ropogó zaj | rasselndes, krachendes 

geráusch NyK. 22:51. 
•halkan yul hering 11.160. nalék-yul id. III. 134. 
naltép fűrészorrú buvárkacsa | tauchente NyK. 22: 49. 
nam B. nám D. név | name — namin, ncimén neves, hires, 

jeles | berühmt, vorzüglich — namél szándékosan | vorsátzlich 346. 
naméji nevez | nennen 11.154. namejali III. 158. namti 

1.4. id. 
namék puha | weich III.287. 439. puha ágy III.278. 
namér sűrű | dicht 1.89. 
nampér : yis-n fövényszem | sandkorn 11.26. 
namsi AL. 64. namt KL. III.353. — 1. nam . . . 
nan B. náV K. nan KL. ncii AL. nái P. neu, nü P. te | du. 
nan kenyér | brot 11.87. — noan K. nan KL. 6. id. 
nánk vörösfenyő | rothtanne 11.120. 
nanki látszik | es scheint 11.89. nankpa látható | sicht-

bar III.273. naűkilén éleslátó | scharf sehend 11.335. — nanki 
KL. 25. 

nafiklasi vörösfenyő erdő [ rothtannen-wald 11.381. 
nanra hatalmas | máchtig II.4. 101. III. 4. 153. 
nap 1) bátyú | bündel III. 341. — 2) batyútartó | packsack 

1.109, — n&p KL. III.353. K. 378. id. 
nap jávortulok | elen-farren III.298. 
napi sülyed, elmerül | sinken AL. 72 nopi P. 17. ntípmin 

bukdácsoló II.2. (g, br. III. 189.) napmin 1.131. napémti lecsüggeszt 
sipá nyakát | hangén lassen 1.84. 

napréjaivé átázik | durchnásst werden III.295. nápréjayti id. 
III.343. — nápréjayti id. KL. III.203. náprájawé (pass.) lucskos lesz 
KL. III.355. 

nar bűn | sünde 11.462. — narin bünhődéshozó | strafe 
bringend III.507. 

1. nar mocsár, láp | sumpf III. 121. 267. nér id. K. 11.235. 
nar sár | koth T. 313. 

2. nar B. nq,r KL. nar P. nogr, noár K. 1) csupasz, mezte
len | nackt: nar kát-sgr csupasz kéz-szár III.235. ngr lq,mtél mez
telenül K. 19. P. 10. ngrné KL. 6. noqrné K. 1.169. id; nar aywtés 
kopár kő | ein kahler stein 11.192. — 2) nyers ker vas | roh eisen 
11.331. zöld jiw fa | grün 111.87. pom fű KL. 30. — noqr-vuj idei 
csikó j heuriges füllen K. 11.229. — v. ö. nári', ngréy. 

3. nar csizma | stiefel 11.122. nar bocskor j riemenschuh 
AL. 56. — nar a id. 1.17. nerá id. K. 

nárém váll I schulter 1.43. csipő [ hüfte 1.43. III.515. 
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narép torlaszoló fa 
náréptálti torlaszol 

schlagbaum 11.333. ajtótámasztó 11.293. 
verbarrikadieren 11.333. 

nari szablya | sábel 11.14. 33. 
nari': 1) nol-,pal- náryá orra-, füle czimpája | nasen-, oh-

ren-knorpel 1.17. 2) gyöngéd | zárt 1.138. nari KL. III.345. náré 
11.279. id. 

(pal-) nari szétfeszít | ausbreiten III.293. — nari erőlködik | 
sich anstrengen K. I. 167. 168 tol | scbieben T. 310. — nariti 1) 
taszít | stossen III.454; tol 11.271. náriti id. 11.56. náruti id. T. 
312.'—• 2) kátán. kinyújtja kezét | die hand ausstrecken 1.31. Hé-
narati id. P. 13. náriti id. AL. 64. naremti id. III.231. narmati 
beront | hineinstürzen 1.50 — naritayti tolja magát nalu le a vízre 
11.95. narkati id. AL. 54. narékhti ladikot tol | den kahn schieben 
P. 10. 

narmá busállvány | fleiscb-stánder KL. 14. 
nármi kopaszodik j kabl werden 348. kwán-narmés csupasz 

lett P. 14. 
(kwon-) nárpti kirekeszt | ausschliessen 11.87. — v. ö. 

nárép. 
narsi csúszik | rutscben P. 17. 
narti 1. norti. 
nasin: túri tqulép n. páns turnjsas szárnynyal t o l l a z o t t 

( b e f i e d e r t ) nyil III.523. 
nasmáp-tqr szemfedő j leichentuch III.421. 
nat 1. nat. 
náti B. neti KL. P. úszik | schwimmen 11.211. nötau (pass.) 

id. P. 25. nátawé id. III.497. úsztat | auf dem wasser fahren 11.81. 
ladikázik | kabn fabren III.498. —naüláwé 11.137. nátéltáli 11.184. 
úsztat. 

nati illeszt | anfügen 11.295. 329. III.279. 417. — nátépi 
id. KL. 28. 

naulkhqté 1. nawli. 
naur csikó | füllen KL. III.355. — v. ö. nawér. 
naurém gyermek | kind — nawrém id. 1.70. naurémakérn 

(dim.) III.456. 
nausi 1. nqwi 1.29. 
nawel: n. sitpá siten saut gyökérrel (mi t w u r z e 1) ívezett 

íves bödöny III.293. 
nawén kai pipegő hang | piepende stimme 11.337. — v. ö. 

nqwli. 
nawér csikó | füllen T.43. nawér-voj III.221. naor-vuj K. II . 

228. nawér-pV 1.43 id. — v. ö. naur. 
nawlék zsenge j zárt III.4. 
nawli üldöz | verfolgen 1.12. 11.22. nawliti id. 1.7. üget | tra-

ben I I I . l l . 67. leüt | herabschlagen: sipá nawléné sári ulém olyan 
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mély álom, hogy a nyakunkat le lehetne ütni 11.38. — nawlili 
11.136. 189. nawlilali 11.194. nawélyati 11.96. üldöz; nawélyati (a 
sic!) nyargal üldözve 1.119. naulkhaté id. T. 313. nauli 11.66. — 
ul voss nawlawé ne erőlködjék | sich anstrengen 11.310. — v. ö. 
niuli. 

náwriji kijátszani | hintergehen 11.129. 
na... 1. részben na... 
(ju-) nayé orrával betör | mit dem schnabel zerbrechen T. 

308. — v. ö. ndywi. 
náy : tik náyémt egyedül | alléin KL. 21. nayat penkél id. P. 

11. naykánt id. K. 386. ám náyémté stb. AL. 62. náyté jiw egyedül 
álló fa [ allemstehender baum K. 386. n. lay loattén mondj egy 
szót K. u. o. 

ná'i nedv | saft III.267. úái KL. III.349. 
naysém kopoltyú | kiemen KL. 46. 
naiytaytawé (pass.) hájasodik | fett werden KL. III.349. 
náiris erősen | stark (adv.) KL. 111.201. — úaürs id. 
najar 1. nqjér. 
nak 1) lépcső | stiege 11.409. — 2) sdt nakpa nakin kwolké 

hét szobájú szobás (ill. h é t t a g ú ) házacska J ein háuschen mit 
sieben zimmern, d. i. abtheilungen 11.38. — v. ö. kit nákep, náken 
két minőségű | zweierlei K. 11.223. — 1. nak. 

ntikw: nákwá posi jamés ta'ilém szine fényes jeles ruhám 
III.533. — nakwén sima nuj posztó | glatter stoff KL. III.355. 
nakwin nuj fényoldalas posztó | glanzfarbiger stoff III.210. 

naléwal hitvány | wertlos K. 
(nukh-) nalti nyélbe üti japt a kést | das messer in den 

heft einschlagen AL. 78. — nun-nélti id. T. 309. 
namti nevezget, szid | nennen, schelten T. 158. 
nan miért | warum K. 387. — nin T. 324 (FT. in) id. 
nd-nér mi, micsoda J welches, was K. 370. 
nántsati rénünő | renn-kalb 11.49. 
nar-jhv tolórúd (a ladikon) [ schiebstange KL. 45. 
nar gyűlölet | hass: nari' víwén meggyűlöltetel ill. gyűlö

letre vitelei 1.12. rossz néven veszi neked 11.156.— nárin 1) átkos 
| verflucht 11.409 — 2) szentséges | heilig 11.263. 

1. nar hab | schaum 11.36. — narin (adi.) 11.30. 310. 
2. nar karcsú | schlank 11.196. 
nar mi, micsoda | welches, was K. 370. nar id. T. 166. 

narné khoji mibe kerül | was kostet es ? K. nár-mas miért | warum 
K. 387. nar-squ hány, mennyi [ wie viel T. 166. nár-sau-por hány
szor | wie vielmal T. 323. — ne'r miért | warum T. 323. — v. ö. né. 

nárék punkpa termetes (?) fogú | mit ansehnlichen (?) záhnen 
JII.93. 

nárépi ingerel j hetzen 1.115. 
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ndri őröl j mahlen P. 27. 
náriti szűr j durchseien K. 377. 
nártmáti megragad | anpacken 11.60. 
nartáp yum összehúzódó férfi (a medvéről) | ein kauernder 

mann (vorn bárén) III. 142. 243. 
nás csáklya | haeken 1.98. riás id. AL. 62. — horog 11.57. 

at násap nasan kdtlá öt horgú horgas kezecske III.275. 
nátán Ízletes j schmackhaft 1.87. 
nasi kötöz | binden P. 15. 
náürá erős | stark; náürs erősen (adv.) KL. 18. —úáürié 

nagyon | sehr AL. 61. — v. ö. náiris. 
naürémtá%ti erősödik | erstarken AL. 54. 
náwi koppaszt, kiczibál | zupfen P. 29. 
1. ne nő | weib — T. ni — néyin nős; nétal nőtlen. 
2. né (tagadó szócska): né-mat-%qtpá senki niemand; né-mater 

semmi | nichts B. — né-né sem-sem K. 385. ni-ni id. T. 322. 
né mely, mi | welches, was; khivqn-né kicsoda | wer; né-sér 

minő né-sér-nár, FK. né-sé-nar mi, micsoda; né sgu mennyi | wie 
viel; né-né mi, miért | was, warum K. 370. — né-koaré-% miért 
K. 387. 

néelti vár | wartenKL.III.489. —punkhém kiconá néeltáslém 
fejecském kinyújtottam | hinausstecken III.312. — 1. néili. 

ney- köt | binden — né-/séliNyK. 22: 51. néyémti kötöz 11.107. 
néimti KL. 32. nelmüti 1.10. neisi KL. 32. id; — néikti hozzáköti 
magát | sich anbinden AL. 64. 

néV-at még nem K. 385. 
néili, né'ili B. néili K. P. né HU K. néili P. IIL525. 1) látszik 

j sichtbar sein 1.135. előtűnik | hervorscheinen P. III.523. fölbuk-
kanik | emportauchen 1.1. — 2) érkezik | ankommen 1.6. 11.81. 
193. 261. kwon n. kijön | herauskommen 1.8. neiléné %qtél kelő 
nap | aufgehende sonne 11.134. lilin néilés életed megmenekült | 
dein lében ist gerettet 1.20. 68. 70. — néildli jelentkezik | erschei-
nen 11.198. néilépi id. P. III.523. K. nélttawé id. 11.129; nSlt/ati id. 
11.89. fölnéz | hiuaufsehen III.439; nélti eltüntet | verschwinden 
lassen P. III.525. eljut, megérkezik | ankommen K. 11.240. ne'üti 
szemügyre vesz | in augenschein nehmen, beobachten III.508. 
néelti kinyújt ill. mutat III.312 (1. s. v.); néilkhq,ti találkozik | sich 
treffen K. III. 128. — néuli kijő T. 159. nili : khatél tar-nili a nap 
féljő AL. 79. pun kwan-niláti a szőr kihull | die haare fallen 
aus P. 14. 

nel szárító bak | ein gestell zum trocknen KL. 5. n. sir ke-
resztrúd | querstange u. o. 

nel 1. nal, nol. 
néleji 1. naliji. 
nelm nyelv | zunge 1.5. nilém, nilmé id. P. 9. — süp-nelmtal 
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szótlan ) sprachlos; süp atím, nelm atím id. 1.5. ul'd nelmd tűz 
lángja | flamme 1.45. 

nélti 1. nalti. 
nemié német | deutsch; n. lenkér vakondok ül. német egér 

maulwurf III. 148. 
nén-at még nem | noch nicht E. 385. 
nepék írás | schrift 1.75. papir | papier KL. 3. n.-lamt papír

darab 11.117. 
(old-) nér valamely | irgendwas T. 16G. 
nerdspi-uj-eryet medvebosszú énekek | lieder über die r a c h e 

des bárén III.441. — v. ö. nar 2. 
úérémti elragad ] rauben K. 11.222. 
nertéy istengyertya: ti nank-pV jqmés n. yqsit ezen vörös fenyő

csemetéből álló szép istengyertya hosszában 11.327. 
ness csak | nur 11.91. csak úgy | nur so 1.12. 111.64. ingyen I 

umsonst 350. szinte KL. III. 493. ness diné békében, üresen lévő | 
ruhig, leér 111.143; 513. n. telem magától termett | von sich selbst 
gewachsen 1,38. n. atím- nem egyéb 1.44. n. sun közönséges jószág | 
gewöhnliches gut 1.134. n.-pél toy jdli azon czél nélkül (o h n e 
z i e 1) is utazhatik 11.207. n. yqli minden különös ok nélkül (o h n e 
b e s o n d e r e u r s a c h e ) meghal 350. n. l'ühíé mozdulatlanul 
( o h n e s i c h zu r ü h r e n ) álló 1.84. — nésé P. niss T. noss KL. 

neici tép ] reissen AL. 76. — v. ö. tíawi. 
néwér borjú | kalb III.298. — v. ö. naur. 
ni... 1. részben ne . . . 
1. niy-vuj nyű, féreg ] made, wurm K. 362. — v. ö. nink. 
2. niy vörösfenyő | rothtanne K. 1.171. — v. ö. nafik. 
niylas vörös fenyő KL. 30. 
niypé jü fenyőág | tannenzweig P. III.539. 
niji nyúz | schinden K. 401. niyw P. 14. — 1. noji. 
nild négy | vier. 
niltdn-punk a veres sziklapart teteje 11.56. 
nilu negyven | vierzig T. 159. 
nimvirs csuszó-mászók | gewürm 1.163. 
mn 1. ndn. 
nink nyű | made NyK. 2 3 : 362. 
nir vessző | ruthe 1.23. ág | zweig KL. III.349. 
niri tép | reissen AL. 72. nirdsi ránt 1.163. 11.100. nirmiti id. 

11.83. nirémti elragad | rauben 1.18. 11.93. KL. III.487. 
nis (tő: nins-) haltej | tischmilch K. 362 AL. 55. 
nis medvefog | bárenzahn — nispd 1.117. III.335. nispd 

KL. III.349. 
nitép wanném szülő erdőm | der wald, wo ich geboren bin 

KL. III.345. 
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niuli üldöz ] verfolgen KL. 20. AL. 70. niulkanti AL. 69. 
niwlqléyti AL. 77. id. — v. ö. naivli. 

no . . . na . . . 1. részben na..., nu... 
w$/ér czirbolyatoboz III.205.11.183. 
nqyi sántít | hinken AL. 70. 
noyi hús | fieisch 11.33. 
noyqr mi | was, welches T. 166. 
noys nyuszt | marder 1.5. nyusztbőr | marderfell 1.31. 
sáme nqysitepti megfojt | erdrosseln K. 
noyia erdei tűz | waldfeuer T. 163. 
1. nokhti látszik | sichtbar sein KL. 15. 
2. nokhti unszol | aneifern K. 11.237. 
nqi igen, nagyon [ sehr T. 
najér fejedelem I fürst K. 11.232. — naér AL. 70. nájár 

T. 165.° 
nol nyolcz ] acht III.419. — nol-sat nyolczvan | achtzig 

III.502. úol-set K. nqlqllu T. — v. ö. nqllqw. 
nol B. nql K. T. nol KL. nal AL. 1) orr | nase. — nol-tus 

arcz | gesicht KL. 13. nqli-éom-ém id. T. 307. nal-töXdk orrczimpa | 
nasenknorpel AL. 55. — nol-kwalV kötőfék | halfter 11.112. — 
2) fok | das capll.136. 96. ur-nol hegyfok | vorgebirge 11.209. yard 
ú. ritkafájú föld 11.96. — jd-nel (illeszkedve!) folyó forduló partja, 
folyófok | flusswende AL. 55. — 3) hegy | spitze séri-n ; jüntép-n. 
kard, tű hegye | degen-, nadel-spitze K. 11.223. 

nqléy vékony (turpa hangú) | dünn 11.29. 
noléytayti viaskodik | kámpfen, streiten 11.20. 
nolém sas nyári nyirhéj | sommer-birkenrinde 11.52. 
nolenti nyomkod | drücken, pressen 1.60. 121. 
nqlV kigyó | schlange 1.80. 11.323. noli AL. 55. nalu T. 

314. id. 
nqllqw nyolcz | acht B. úqllqu K. nollou KL. nqlqlu T. 
nolt alacsony turpa hangú | mit tiefer stimme III.316. 
nqlt csekély | wenig: tepa vita n. étke, vize cs. IIL341. KL. 

III.355. — n. turpa turin rqny éles (?) hangú, hangos kiáltás | ein 
scharf (?) klingendes geschrei 11.11. — 1. nolt. 

(khivqt-J nqlttqus (pass.) megkoszosodott | aussátzig werden 
K. — v. ö. nulém. 

noluji összenyom | zusammendrücken III.456. 
nqmértké tojás | ei T. 308. 
nqmi gondol | denken 111.80. nqmélmati 1.15. nqmsi III. 120. 

KL. 8. K. 1.167. nqmsiláli 11.41. id; nqmsayti gondolkozik | nach-
denken 1.160. nomsayti id. K. 11.224. — il-nqmélmaté elgondol
kozik, búsul | grübeln, sich betrüben T. 307. 

namt (nqmét-né III. 55.) gondolat, elme [ gedanke, verstand 
1.5. T. Í60. vágy | sehnsucht 11.301. szándók | vorsatz T. 160. — 
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namtém yutilalém megsajnáltam (tik. elmém fölemelkedett) | 
bedauern 11.187. —- namtin elmés, okos | klug 11.41; 1.137. 
III.266. 

non női szemérem | weibliehes gesshlechtsglied: lo-nön lópéra 
K. 11.228. nön-vönghé— pü-oqmpei lyukfi-ebek P. III.523. ta ankwd 
nönV (káromkodás) 1.26. — nqn K. 11.236. 

úqnméji megindít [ bewegen 11.369. 
nonsi nyúlik | dehnen AL. 74. 
nqosté 1. nqwi. 
nopati fölfüggeszt, fölnyársal | aufhángen, aufspiessen KL. 

III.353. 
nqpiti mázol | schmieren 11.211. 
nor dió | nuss AL. 78. czirbolyatoboz-mogyoró [ zirbelnuss 

AL. 74. 
nqr hegység | gebirge III.323. Ural 1.12. 129. nár-oyivtés 

sziklakő | fels KL. 20. 
nor gerenda | balken 11.291. III.96 nar id. K. AL. 70; nor 

nyárs | spiess T. 159. nur-jiw id. 1.97 11.113. 172. 
úqréy zsenge | zárt 11.274. — úqryai vékony zelnicze | dün-

ner traubenkirschbaum III.455. — v. ö. nqley. 
nöri akar | wollen AL. 72. — nori id. K. 11.226. óhajt | wün-

schen K. 11.378. 
nori csúszik | rutschen 344. — kwon-normiü kimászik | 

hinauskriechen III.417. — normán kúszó 111.48. 
nori összezúz | zermalmen 11.23. norsi id. 11.108. — nori uj 

szorongató állat III. 154. norán: sis nordnél noréstd hátzúzássai 
zúzta széllyel 11.23. hátszorítással 11.108. — nori törik [ brechen 
K. 376. 

(supV-) narV (tok) porczogója | knorpel 111,499. 
nq,rili hemzseg | wimmeln 1.31. 
norma (deszka) állvány | gerüst 111.55. — dywtés-normd kő-

gát | damm 11.176. 
ngrtéy híd | brücke K. 362. 
norti terít | bedecken 1.45. kiterít J ausbreiten III.428. narti 

abroszt terít | aufdecken AL. 56. nortyati térítődik, oda hatol | 
sich ausbreiten, eindringen 11.362. — nortmdn: vijir qitdt n. 
mdkwé vörös színnel borított ( ü b e r d e c k t ) földecske III.7. 

ness 1. ness. 
nasén ízletes | schmackhaft KL. III.351. — 1. ndsdn. 
nai B. nat KL. P. kor | zeit, altér 1.129. élet | lében 1.137. 

nqtin: elém-yqles n. tq,rém az ember idejebeli világ 11.35. 179. stb. 
— nqtpalit mialatt | wáhrend 11.295. 

nöti segít | helfen K. 11.228. nqti id. AL. 72. T. 327. 
nqtmi megkorosodik | altern 1.149. 
nqu rekettyefűz | bachweide KL. III.355. 

( 
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nquyati stb. 1. noivi, nqwi. 
nout KL. 20. naul P. 22. nqwél {nq,wla B. 1.58) hús | fleisch. 
nguné miatt, következtében | in folge dessen, wegen K. 387. 

KL. 22. nüwné id. B. 354. — sám nguné szeme láttára K. 1.172. 
nguré erős j stark K. 11.232. — v. ö. naüra. 
fngkh-J nourémi megerősödik ] erstarken K. 374. — v. ö. 

nürémti. 
nouté egymás közt | mit einander : ekw'-qnsuy rí. loatyata az 

öreg ember s a felesége egymás közt beszélgetnek K. 1.166. — 1. 
a k ö v e t k e z ő t . 

nowám, nowan stb. egymás | einander : mén nowamt vőkhtésmé 
mi egymást megláttuk P. 12. ríowám-pes jerpta/timen egymással 
szeretkezünk KL. 22. 

nqwéltawé (pass.) izmosodik (nqwlci a húsa) | kráftig werden 
11.102. úqwélayti birkózik | ringen P. III.523. 

newi tép, gyomlál | reissen, játén K. 402. — nuwi kopaszt | 
rupfen T.331. — v. ö. ndwi. 

nqw- hozzáfog, kezd | beginnen K. 402. praet. nausi K. 11.238. 
nqosté K. 11.237. — naostém kezdve T. 336 naukhoté id. T. 
159. 138. 

úqwi B. ríowi K. KL. (noici mozgat, érint, bánt KL. 34). 
1) mozog | sich bewegen. — nqwési nyüzsög | wimmeln 1.156; 
nqwésali 1.25. nqwlenti ficzkándozik (a hal) | herumspringen AL. 
61. — nouli hajlik | sich beugen K. — ríoumi megmozdul 1.10; 
noumti 11.261. 1,31. noumáti 1.10. indul, halad | aufbrechen, fort-
schreiten. — nausi rezeg | zittern 1.29. nqusanti ma reng a föld | 
die erde erbebt 1.61. — nowémtépti (kissé) megmozgat 11.51. 247. 
nouti id. K. nouti (n!) id. KL. 34. nquti hintáztat | schaukeln 
AL. 60. nautép jü rezgő fa P. III.523. neuti fárad (ill. mozog) | sich 
bemühen T. 322. —2.) bánt | zu leidé thun 1.49. nqwiti 11.156. 
nquti KL. 23. id; nowiti megránt {éermát a gyeplőt) | anziehen 
11.317. bánt 11.410. nquyati (n!) bánt 111.87. ingerel I necken KL. 
III.353. 

nqwli tur pipegő hang | piepende stimme 11.429. nqwlém süp-
kém pipegő szájacskám u. o. — v. ö. nawén. 

nu ... 1. részben no... 
nukh, nokh... 1. nun, nunk. 
nuj posztó | tuch 1.7. III. 101. KL. III.355. 
("/ot-J nujémti (n?) félreránt | wegziehen 1.29. — v. ö. 

nqwi. 
nuji nyúz | schinden 1.152. 11.93. — yasli-sqw nuje'im moh

kérget vájok föl ill. nyúzok 11.185. — nujilí 11.192. nuj-fáli 1.153. 
nujyéláli 11.192. nujémti 11.165 nyúz. — úöjé T. 326. nüjji AL. 
64. id. 

nul árvíz | fluthwasser III.218. 257. 
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nul nol 1. nuli. 
nulás lúczfenyves | weiss tannen-wald 1.105. 
nulém seb | wunde III.505. kosz | grinde KL. 78. — nulém, 

nuhné P. 9. nglmi T. 163. seb. 
1. nuli jegenyefenyő III. 103. szurokfenyő III.317 | silber-

tanne, pechtanne; nul lúczfenyő P. 8 : nuli T. 163. riglo AT. 163. 
id; nol vörösfenyő | rothtanne K. 11.378. 

2. nuli eskü | schwur III.54. nuli-uj esküvő állat 11.195. noli, 
AT. úglo id. T. 163. nul id. P. 10. 

nultán meredek hegyfal | steile felsenwand 1.6. 
nulti esküszik | scwören 111.54. — nultili III. 152. nultiláli 

III.386. nultsápi III.381. id. — nglti K. 
num B. P. T. nem K. felső | das obere — numi id. Numi-

Tq,rém isten neve tik. felső ég B. 336. numi, nume id. T. 308. numén 
fönt | oben, auf B. P. ngmélt id. K. numél felülről | von oben B. 
T. ngmel id. AT. — num-öl P. 14. ngm-qol K. 11.223. legfelső | das 
oberste — v. ö. nun, nunk. 

nümiti megmozdul | sich rühren 111.61. — v. ö. nqwi. 
numas pal jobb oldal | rechts, rechte seite T. 330. 
nun : nunén, nunkét fölül, fönt | oben, auf KL. 13. nunk föl, 

fölé | nach oben, aufwárts P. 14. ngnkhé, ~ khwé, ~ khat id. K. 
374. ngnkhál' 11.233. nunghal AT. ngnghail' id. T. 309. — nun/ 
Tq,rém jáum fényes T. apám AL. 414. •— Igék. nqny- B. 336. 
ngkh- K. 374. nukh- KL. 13. nunk- P. 15. nun- AT. non- T. 309. 
fel-, meg- | auf-. 

nünsli kinyújt [ dehnen, ausziehen P. 18. — il- nönsqntayté 
kinyújtózkodik ] sich strecken T. 307. il-úönté kipiheni (ill. 
elnyújtja) magát T. 307. nontesali id. AL. 61. nonti pihen | ruhen 
AL. 74. — nüntlayti id. 11.219. — nüntsiti nyúl kátatel kezével | 
die hand ausstrecken; mit der hand greifen 1.131. nüntsintali: 
katánén nüntsintálei' ujjaikat húzogatják ill. kezüket nyújtogat
ják 11.67. 

1. nüp teri-pu gyönge húsú darufi | ein kranich-junges mit 
zartem fleisch KL. III. 349. 

2. nüp násznép | hochzeitleute K. 11.238. nüpi nász j hoch-
zeit K. 11.223. nöp leánykérő | brautwerber T. 162. — nüp-pásén 
lakodalmi asztal K. 11.238. nüpi-jör házastárs | ehehálfte K. 
11.223. 

nüpél (numpél) felé-, hoz, irányában | gegen, zu, auf B. 339. 
KL. 8. — vat n. akivé harminczegy ) einunddreissig B. 339. 

nupyenti sétál | spazieren 336. 
úüpis kemény | hart 1.27. 
nuplayti nősül | heirathen KL. 17. nüplaytné mám násznép f 

hochzeitleute 11.129. — nöplé nőül kér ] freien T. 159. nöplqytqlép 
khum kérő vőfély | brautwerber T. 331. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. 

21 
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nur bosszú | rache 11.96. megbosszulás: an jdV- píyen nur ti 
kojmiteí' ama bátyjuk megbosszulását keresik (űzik) ím 11.62. bosz-
szú-ok | ursache zur rache: jdyd miném jdrin nur man at qnsiken 
atyától eredt atyai bosszúokunk nincs 11.27. — ner harag | zorn 
K. 378. — nurin: ja'i n. yald uj apai bosszúval (megátkozott) 
dög állat III.444. haragos | zornig 111.76. nurin yum megrontó v. 
bosszúságot okozó ember IIL444. 

nür szíj | riemen: n-lak szíj-lapda 11.182. n. va'ilép szíj
nyakló | riemen-halfter 1.109. 

nürém rét | wiese 1.98. n.-uj medve (réti állat) | bár 1.98. 
nürmén yum id. III.334. 

nurém hatalmas | máchtig, stark: n. uj medve | bár 11.193. 
III. 1. — nurém : vuor n. erdei hatalmas a. a. medve KL. III.483. 
nörém-önt-voj-píkwé hatalmas erdei állatfiucska III.467. — v. ö. 
nouré, ndürd. 

nüremti megerősít I befestigen P. 15. 25. v. ö. nourémi. 
nüris erősen j stark (adr.) P. 21. — v. ö. ndiris. 
nurmalti: am nurmaltém utém az én bosszúm okozója | der 

mir rache schuldet 11.71. — v. ö. nur. 
nurpd: akw' n. sat q,ln egy k a r i k á r a f ű z ö t t (ill. karikás | 

auf einen ring geheftet) hét ezüstpénz 11.291. akwi n. sat put egy 
akasztóíves hót üst | síében késsel auf einem reif 11.17. 

nürslli rí | weinen 11.337. 
nusd szükség | noth 11.429. cLjtá-pil n. tüw réti bogyóban 

s z ű k ö s ( d ü r f t i g ) nyár 111.26. — nusd szegény I arm KL. 
III.353._ 

úüsdn tarka | bűnt 11.278. 
nusém nász | hochzeitvater 11.95 nászrokon 11.258. 
nusi (u br.) megjavul | sich bessern 342. nüsémldli id. 11.427. 
nüsi nyújtóztat | ausstrecken: nüsné 11.67. — nüsildli meg

nyugszik | sich beruhigen 11.196. —nünsli. 
nussélti 1. nuwé. 
nüwé mozog [ sich bewegen T.332. nuwémti megindul | auf-

brechen 11.99. himbál | schaukeln K. 11.222. nuwémtdli megmoz
dul | sich rühren 11.85. nuwiti hajt | treiben 11.21. rohan | rennen 
III.275. — nussélti üldözőbe vesz | verfolgen 1.12. — 1. nawi. 

O, a . 
o 

#-£Ígen | j aKL . 21. 
q,ana csésze | schale K. 378. — 1. oq,ná. 
od leány | mádchen K. 11.222. oa P. 8. oai KL. IIL345. 
odtém 1. oq,tdm. 
ey hegy | berg K. 374. é^-penk hegycsúcs | bergspitze P. 16. 

meredek part AL.78. 
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qyél ész | vernunft T. 158. 
ekhérti megátkoz | verfluchen K. III.129. 
ökhésém imádság | gebét T. 156. 
qyjin cserzett tawél bőr | gegerbtes ledér 11.50. — v. ö. 

qywti. 
qyi: law-qyi lawin nqmtél, kant-ayi kantin nqmtél jamili dühös 

f e j b e l i dühös elmével, haragos f e j b e l i haragos elmével jár 
föl s alá III.9. — v. ö. ey. 

oysalxéz j kupfer T. 162. 
qysá darab [ stück 1.13. 
oysá pénz J geld K. 365. P. 10. okhsé id. K. 373. — oyéén 

(adi.) K. 11.379. 
(jel-) oyéqmi lesoványodik | abmagern P. 15. 
oysér róka | fuchs." 
oyti 1. oywti. 
öywtés kő | stein K. 11.223. oywtés KL. 15. 
eyivti hánt | schálen P. 14. 27. oyti id. AL. 64. 

. qil 1. aul. 
(sip-J airin (nyak)örvös .| mit einem streifen am hals KL. 

IIÍ.351. 
qit mező | wiese T. 312. qjta III. 15. 502. qita a'it-uri' téls a 

rét rétalakúvá termett 1.41. — qitán (adi.) 11.294. 
oj szerencse | glück 11.285. 
qjyél kiáltás | schrei K. III. 132. ükvo' q. egy verszt K. kit qjyél 

két verszt P. 19. — óqfjél id. K. 11.228. 
qjyi kiált | schreien K. 11.224. — oqjyi id. K. 
oji menekül | fliehen, entlaufen III.363. — ojili III.361 ojilali 

11.148. ojilalili 11.195. megfut, futamodik | weglaufen; ojipi meg
szabadul | entkommen 11.56. el-qipi id. K. 373. ojipali id. 111.30. — 
vas-uj-yul ti ojipunkwé patsét a kacsaféle állatok [vonulása] v é g e 
f e l é kezdett j á r n i 1.56. — kun-qjmqti kiszabadul T. 159. jol-
ojmati leválik | sich ablösen 11.289. — la'il ojmatné vqnyin ma láb-
bicsakló gödrös föld | den fuss verrenkender graben 11.386. vitén 
qjmati vízbe sülyed | in's wasser untersinken 11.299. jqlé qjmciti el
hagy | aufhören K. 11.238. — ojti elszalaszt, futni enged | laufen 
lassenKL. 13. kwan-qiti id. K. 373. kiereszt | entlassen: nal ul öj-
ialn nyilat ki ne ereszszetek 1.95. v. ö. ara nalém ojpattal 1.111; — 
jel-oiti leejt | fallen lassen P. 15. KL. III.349; — ojti old | losbin-
den AL. 62. kwán-ojtyati leoldódik, lecsúszik KL. III.353. — qs 
qiteslém a czélt eltévesztettem | das ziel verfehlen K. — nan noysél 
ojtáln du b e z a h l e mit zobel B. 356. 

qji alszik | schlafen 11.127. qjwé KL. III.203. jol-qjwés elaludt 
11.83. K. 374. qjimé alva 11.127.° — aüti altat | einschláfern K. 
374. — qjilmatwés 1.7. qjilmatawé III.142. — ojilmatne u. o. 
jel-ojilmentlaum P. 22. alszik. 

21* 
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qjka öreg ] altér. 
e t o ' egy | eins P. 9. — v. ö. ou. 
Öl vég | ende P. IH.521. — el-olt kezdetben | anfangs; ji-olt 

végre, utoljára | endlich, zuletzt K. — 1 agl, oql. 
ql-} qlé-, oql-: ql-nar valami | etwas; qlé- khwqté valamikép

pen | irgendwie; oql-khun régen, valamikor | irgendwann K. — 
v. ö. al-khanghwa. 

dia: it'-dla egész éjen át | durch die ganze nacht AL. 61. 
qla szín | farbe IL319. n i .7 . 
ölem álom | schlaf T. 156. — v. ö. ülém. 
qlém élet | lében 1.16. 
qlémtayti emelget, hord | heben, tragen P. 17. qléntayti hur-

czol KL. 14. — oqlenti emel K. oqlmi emel | heben KL. 15. 
öli K. KL. qli B. AL. ql- T. van, él, lakik | sein, lében, woh-

nen — qlili III. 15. qlilali 11.164. qlméji lakni kezd, letelepedik | 
sich ansiedeln 1.72. 11.183. qlmilém volt vala 11.183. ölénti van K. 
11.240. —• qlinét a levők | die seienden III. 190. 

qlméx bal | links K. 11.229. — qlmqz id. T. 330. 
qln ezüst | silber — arany ] gold 11.123; — pénz [ geld 

B. 350. 
ql'p-: viyir qtppa dl'pen na'ir vörös festésű, festett nyereg | 

roth gefárbter sattel 11.339. sorúi dlppajdtél ma arany-színes ked
ves föld | goldfarbenes liebes land 111.40. 

álp hős | held T. 159. 
(akw,-J ölpá teljesen, épenséggel | ganz u. gar KL. 20. 
qltén arany | gold 11.327. aranyos | goldig III.227. 
alti hozzácsatol | anknüpfen, anheften 11.298. megtold | an-

stückeln 11.364. il-qlti KL. 12. ölti P. 16. id; qltféli hozzácsatol 
1.67. qltém: kit jiw q-pora két fából összerótt tutaj ] von zwei 
báumen zusammengeschweiftes boot 11.135. qltman id. 11.279. — 
qltyati hozzákapcsolódik 11.298. — lunt-vas tén jui-pálent ta 
qltyatsét a vizi szárnyasok ő utánuk sereglettek (schaarten sich 
ihnen an) 1.30. — öltmét gyarapodás | wachsthum 11.379. öltmétén 
gyarapító | vermehrend u. o. qltmin id. III.297. 

alti': lünt-, vas-alti' lúd-, récze-falka | gánse-, enten-heerde 
11.428. qltV-xqrkicé hal-nyaláb III.227. qlti-khwqr szárított csibe-
aprólék | getrocknetes hühnergekröse KL. 47. qlti-tori fiókdarú-
falka | ein schwarm kraniche KL. III. 347. 

qltqté csalogat | locken T. 326. 
q,ltul birtok | vermögen 11.46. III.192. jószág | vieh 1.134. 

életmód | lebensweise III.435. 
qmil'ti megmond | sagen P. 19. qmilti beszél ] reden KL. 

18. — puru-q,maltilem kiengesztelem (tik. visszabeszélem) | ver-
söhnen T. 308. 
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ön fölséges | erhaben 11.256. 356. vojle-önle nagyságos álla-
tocska | erhabenes thierchen III. 133. 

ön 1. q>ni. 
ofiy (tő : onyu-) anya | mutter T. 156. gnk AT. oqnkw KL. 

III.353. tömeH-oq,nkhw jávortehén | elen-kuh KL. 16. — oqnk KL. 
III.353. nőcske K. III.126. oqnkéské öreg asszony | alté frau K. 
1.168. — v. ö. B. ánkw, ank. 

öné ül | sitzen T. 314. gnté id. T. 333. il-qntén ülj le | setz 
dich T. 310. — Taut il-qnts a Tavda befagyott | die T. ist einge-
froren u. o. il-onté elmerül | versinken T. 159. ötté ültet | setzen 
T. 333. — khq,tél oniantne ur napnyugvó táj | die gegend gegen 
sonnenuntergang T. 330. — antéltayté előtűnik j hervorscheinen 
T. 310. 

ffiZ gy a n ta | harz III. 103. ankh-jhv szurkos fa [ harzbaum 
KL. III.355. 

enkhé hófajd | schneehuhn K. 397. 
gnyél'l. ankwél T. 156. 
enywi levetkőzik | sich entkleiden K. 399. elé-enkhwsayti id. 

K. 11.225. el-enywsayti K. 373. jel-énkwsayti id. P. 15. kwdn-qnkwsé 
levetkőztet | entkleiden KL. 5. énkwsi a bőrt lehúzza (a medvé
ről) | das feli (des bárén) abziehen P. 27. — önghi ruhát leveti | sich 
entkleiden AL. 74. 

q,nyji gyantáz | mit harz bestreichen III. 123. 284. 
öríi, ön nagynéne | tante K. 360. qúi id. T. 164. qZnV ángy | 

schwágerin 11.99. III.379. 
q,néi van neki | hat; visel | tragen, benützen 11.87. 1.34. 143. 

tart : tot ta qnsawém ime ott tart engem | er halt mich dórt III. 117. 
magánál tart, ápol | pHegen 11.105. ellát | pflegen 11.264. fölnevel | 
erziehen 1.159. —• amki aéné a fim a magam nemzette leányom j 
das von mir selbst erzeugte mádchen 11.150 ankum q,nsém kit 
pV anyám szülte két fiú | von meiner mutter geborene zwei 
söhne 11.213. qZswasém születtem | ich bin geboren 11.277. 

anétal szűz | jungfráulich 111.36. 
q,nsuy öreg | der alté K. 1.166. — 1. ansuy. 
önt'én szaruból való | aus horn K. 11.235. — v. ö. antin. 
(íntér méh | biene 1.103. 
qntés segítség | hülfe 1.142. 11.15. 
qZntésti segít [ helfen 1.162. 11.146. 
cinti árad [ das wasser steigt B. 328. kifut a víz [ das wasser 

übergeht 1.31. 
q,ntil borda | rippe 11.99. III.533. 
antsel mellett, tájékán | neben, in der gegend B. 338. ontsél 

közelében | in der náhe 11.73. 
ontollou kilencz | neun. 
qnu (tőiqnkh-) fenyő [ fichte T. 162. 
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oqkél'mén kegyelmes | gnádig K. 11.376. 
oqkw anyós | schwiegermutter K. nagynéne KL. III. 349.. 

oqkwérés nénécske K. III. 130. — v. ö. ankw. 
aol, oql, 1. q/ul. 
oql öl | schooss P. 17. KL. III.489. oaléfi. KL. III.485. — 

T. ö. ál. 
oqla csaknem, majdnem | beinane K. — v. ö. alá. 
oqlém-poql túlsó fél | jenseits KL. 11. v. ö. álém. 
oql'émn fest | malen K. 396. — v. ö. alpti. 
oqlpél korán | früh K. — v. ö. álpél. 
oqmél mód | art u. weise K. 1.168. 169. 11.225. P. 21. 
oqmp eb | hund K. 11.223. — v. ö. ámp. 
oqná csésze | schale K. P. 15. edény | geschirr KL. 14. —-

v. ö. áni. 
oqpá bölcső | wiege, oq/péü K. 11.222. apa AL. — v. ö. ápá. 
oar anyai részről való rokon | mülterlicher seits verwandt 

KL. 5. 
oqrent adósság | schuld P. 10. 
oqrés tűz | feuer P. 111.525. qrés-jiw hasábfa | scheitholz 

III.9. — naj-jiw örás tűzifa rakás | ein haufen brennholz 11.143. — 
v. ö. áréé. 

Oqs Ob K. 11.222. 
oq,ül halál | tod P. 15. 
1. oat fegyver | waffe KL. III.201. v. ö. át'á. 
2. oqt nem | nicht K. P. KL. oqii P. oqiii, oqiém id. KL. — 

v. ö. at stb. 
oqtém ember | mensch K. 11.223. oqtém id. KL. III.351. nép 

K. 1.170 11.377: oátém K. 376. — v. ö. áűm. 
qpa ipa | schwiegervater T. 163. 
öpa medve | bár KL. 6. 
qpér ügyesség | gewandtheit KL. III.481. ügyes | gewandtKL. 

III.485. — v. ö. ápér. 
opi náj nénédasszony | deine tante III.204. 
qpl'ém apácskám | mein váterchen 111.59. qpl'u 1.68; qpliké 

apácska | váterchen 11.426. 
qr-khqn bárki | irgendeiner: qr-noyor bármi | irgendwas^ 

etwas T. 167. 
öré vár | warten T. 325. 
örékh 1. őrokh. 
qryi fésül | kámmen 11.125. K. 399. arkh- id. T. 330. arrau& 

(pass.) P. III. 523. 
qrém B. qrém idő | zeit P. III.523. qrm 1.136. oqrém KL. 

qrémté idején j zur zeit III.401. taw joyténé qrémté az ő jötte
kor | als er kam. — ton-qrémt akkor f damals; ton-qrém-kémt 
azon idő tájt j zu jener zeit B. — mát oqrémté a mikor | als 



VOGUL SZÓJEGYZÉK. 3 2 7 

KL. 16. nal patém, oqrmdt midőn lejött [ als er herunterkam KL. 
111.487. 

. qrén atyafiúi [ verwandtschaftlich 1.115. — v. ö. oqr. 
qrés, oqras 1. őréé. 
orés-pöyép csíkos oldalú j gestreift K. 11.235. 
qri agár | windspil III.259. 
örokh pálinka | branntwein K. qrqkhw P. 8. qrqkhwé KL. 5. 

qrqy T. 320. örékh K. 11.234. 
qrqm (tat.-arab) haszontalanul, hiába | unnützerweise T. 322. 
qrqp szekér | lastwagen T. 308. 
qrqsp karácsony | weihnachten T. 318. 

- ormi megízlel | kosten K. 
qrmli könyezik | thránen vergiessen KL. III.345. (aumlif 

v. ö. NyK. 22 : 40.) 
őrsén rőf | elle K. 11.228. v. ö. arsin. 
(jalé-) örti elfárad | müde werden K. 374. P. 27. oarti id. 

KL. 18.° il-qrtsém id. T. 311. 
qs atya | vater AL. 11.414. — v. ö. as. 
1. oá város [ stadt T. 162. 
2. ös bábjáték | puppenspiel T.160. 
1. qs juh | schaaf. 1.8 11.26. os id. K. ös id. KL. 23. 
2. qs szintén, megint, még, is, hát, bizony | auch, wieder, 

nun, jawohl 1.1. 130.11.117. B. 355. qs at sem | auch nicht B. 
355. qs-yum, qs-ti persze u. o. til qsa ennél tovább, ehhez még | 
hiezu B. ös id. KL. 17. ös ám-mánén ha azonban | wenn aber KL. 
III.351. — v. ö. as P. 20. qs id. T. 318. 

1. qs, qsé hiába, czéltalanúl | zwecklos — qsé ölyém-khar 
szabad ember | freier mann; qs tokh csak, csak úgy | nur, nur so 
K. 384. 

2. qs szín | farbe 1.163. III.407. kit qsnépatsén halvány lettél | 
(ill. két színbe estél) | du wurdest b 1 a s s 1.123. — qs fölszín | ober-
flácbe: qst rajt | auf (mit dat.) qsnél -ról | von; qsén rá | auf (mit 
acc.) T. 314. •— vüt'-qs víz felülete | wasserspiegel P. 18. •— 
v. ö. as. 

qsa: takw qsa maga | er selbst KL. 9. 
osal-naurém fattyú-gyerek | uneheliches kind 1.29. 
qse-/ kedves | lieb AL. 11.414. — v. ö. ásé%. 
qsén: tau-masá at khölkhati, qsná aüm ő felőle semmi sem 

hallik, h i r e sincs | von ihm hört man nichts, es ist garkeine 
n a c h r i c h t über ihn P. 23. 

osérli lustálkodik | faullenzen KL. 22. 
qsyés kulcs | schlüssel T. 162. 
osi harag | zorn K. 387. 
esilté melegít | wármen .T. 307. > 
qsin vastag | dick 111.52. sűrű | dicht 1.156. 111.75. q. U sötét 
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éj | finstere nacht III.415. qsén 11.122. osiü 11.131. — qsén-és K. 
382. ősin KL. III.351. ősén (o long.) KL. 6. ősin ulém mély álom | 
tiefer schlaf KL. III. 201. — v. ö. asit. 

ösinté ásít | gáhnen T. 325. 
asit vastagságú | dick: tqrés qsit qsin arasznyi vastagságú, 

vastag 111.52. ősit 11.295. ositi' vastaggá 111.31. qst KL. III.489. 
ost KL. III.349. ostél vastagon KL. 19. — luwaném lé'in-lü ositV 
jémtsét csontjaim evetcsont v é k o n y s á g ú v á lettek ] meine beine 
wurden d ü n n wie die eines eichhörnchens III. 117. (v. ö. ossd 
vékony). — v. ö. qsin. 

ösiti 1. qsti. 
(pél-) ositi megsavanyodik | sauer werden P. 22. — v. 

ö. ásté. 
qsjé szűk | eng K. 
qsjqy suba | pelz 11.129. qsjé/ KL. 13. qsják P. 22. id. 
qsléy árpa | gerste AL. 60. 
qém'ar ügyesség | gewandtheit 1.160. tréfa | scherz III.477. 
osmarli ügyeskedik | gewandtseinI.7.furfangoskodik | schlau 

thun 11.60. 
qsmd párna | kissen 11.162. asmdn (adi.) 11.164. qsmq id. 

T. 154.f 
qépin yum jómódú, tehetős ember | reicher mann. B. 364. — 

v. ö. ansi habét. 
oss hadd | láss, lasset (sein) 11.166. 179. — v. ö. voss. 
ossa hogyne, persze, természetesen | wieso nicht, natürlich 

B. 351. 
ossd vékony | dünn III.362. qssá id. 11.219. ossi-jko gyalu -

forgács | hobelspan 1.4. assd-Wipd gyík (ill. vékony farkú) | eidechse 
(d. i. dünn-schwanzig) 1.163. — q,ésd keskeny | schmahl KL. 45. — 
v. ö. q,sjé. 

ossuléssV ydpán elhagyták hajójukat | sie verliessen ihr schiff 
11.66. 

q,st 1. asit. 
astal gyönge | schwach 11.37. nesztelenül [ lautlos (adv.) 

1.49. eszeveszett | toll 1.115. — v. ö. astal. 
ástér ostor | peitsche 1.103. 11.347. — östér id. K. 11.230. ostér 

id. KL. 3. 
q,sti haragszik | zürnen 11.81. qsté T. 325. ösiti P. III.539. 

oéetqlenti AL. 77. id. 
osti elhibáz | verfehlen III.452 qsti III.517. 
öt haj j haar K. 11.236. KL. 2. AL. 79. — v. ö. át. 
qtér fejedelemhős, isten | heldenfürst, gott; — qtrékém uram | 

mein herr, gemahl 1.57. qtérakém id. 1.58. dtérris (dim.) 11.192.— 
ötér 11.222. gazda | herr KL. III.355. 

qti kedves I lieb 11.47. 254. 
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qtin édes | süss 111.50. qtén III.235 (a br.) — v. ö. atin. at. 
qtom Ádám 1.166. 
qűm nincs | es ist nicht P. 23. 
qtlam lépés | schritt T. 162. 
1. eu iske az egyik | der eine P. III.525. — v. ö. aw kernel. 
2. ou-pü gyermek | kind T. 310. — v. ö. oá, oa. 
3. eu ajtó | thüre P. 17. KL. 5. kapu | thor K. H.237. — 

v. ö. áwi. 
qu-vaun turél auvau hanggal 11.201. 
au 1. aw. 
aul 1) vég | ende 1.23. 127. 11.91. 197. aol id. K. 1.172. T. 

330. qil id. KL. III.203. 483. — aulép (adi.). 11.147. jui-qult utol
jára | zuletzt 11.70. oqlt-peé egy sorban, egymás mellett | neben 
einander P. 17. akw'-oqlt-peé id. KL. 14. — 2) első | erster III.449. 
260. — 3) /a j , nem | art 111.16. III.386. — jqmés qul boldogság | 
glückseligkeit 1.136. — v. ö. aul, öl. 

aulag császármadár | haselhuhn 11.359. 
qulé'i jeges jpcsa 1.29. 
qum betegség | krankheit K. 11.376. tán-eum hideglelés | 

fieber T. 158. — qumin fájdalmas | schmerzlich P. 22. — 
v. ö. aum. 

qumétti fájdalmat okoz | schmerz verursachen P. 27. 
qumin 1. qwi. • 
qutá dárda | lanze III. 190. 400. KL. III.489. autan (adi.) 

III.140. 
qw 11.137. qu 11.137. 261. quw B. 377. víz folyása | fluth, 

strom; qívpa III.324. qwén 11.397. qwin 11.135. (adi.). 
qwa igen | ja K. 
qwét-nol folyófok | stromesbiegung 11.320 
qwi folyik | fliessen 11.31. quti id. I. 31. qutné vit folyó víz | 

fliessendes wasser I. 31. 5. qwétné ja sebesen folyó folyam | strö-
mender fluss 1.81. qwétné vit 11.386. — qwémli 1.81. quméli 1.39. 
folyamlik; aumlali ömlik: nar á/wtési' éld qumlalem kopár kővé 
változott (ömlik) el 11.192. — qumin: lilin sqrni q. kwol ragyogó 
aranynyal folyó ház | von glánzendem gold triefendes haus 1.31. — 
v. ö. aumán. 

owré% part | ufer P. 22. — v. ö. auré%. 
onkwé rövid | kurz AL. 54. 
(jel-) onmi megrövidül | kurz werden AL. 78. 
önst ép most, nem rég | soeben AL. 61. 
or vér I blut AL. 79. vörös I roth AL. 57. 
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P . 
pá, paV 1. puj. 
(aylá-) páylá ímmel-ámmal | so-so III.415. 
páywná dudorodás | geschwulst III.403. 
paywti elhajít | schleudern 11.291; lődöz | schiessen III.400. 

paywtili id. III. 142. jakért pdywtldti a vasmacskát lebocsátja j den 
anker herablassen 11.62. —paywti lő| scbiessen KL. III.481. P, 21. 
pdytkhatlé dobálódzik | werfen T. 165. —péywti lövöldöz K. 11.240. 
peytli meglő III. 131. páyti id. 1.7. 

pái' hüvelyk daumen 11.399. 
paip bödön fásschen 11.271. nyirhójputtony | putte aus 

birkenrinde. KL. IIL353. pajpék 11.18. paipkd AL. 76. (dim.) 
pajt arcz, pofa | gesicht, wange 1.60. 11.50. IIÍ.500. — pét, 

KL. III.491. pét, peut K. 190. 
pajti főz | kochen KL. 20. paiti AL. 64. pajti P. 25. id.; — 

pajélti forr | sieden 1.6. 75. pajéltdli 11.260. pajtayti 11.33. id. 
pajté megszűnik | aufhören T. 331. 
pákw czirbolyatoboz | zirbel III.93. p.-sam czirbolyatoboz-

mogyoró 11.108. — poakhív KL. III.349. 
1. pal 1) szobarekesz | ein abgesonderter theü imzimmerl.24. 

dwi-pál ajtómelletti szobarekesz 11.197. kwoti-pál középső szobar. 
u. o. muli-pál vendég-szobarekesz u. o. muli-pqal id. 11.125. pal
ául a szobarekesz vége 11.44. — 2) ágy | bett 11.164. III.257. 
palin ma ágyhely I bettstelle 111.54. —pal pad | bank T. 159. 

2. pal, pqal B, poal K. KL. V.pal AL. pal (tő : pol-)ll. l)fél | 
hálfte: sam-, kát-, la'U-pál fél-szemű, -kezű, -lábú [ eináugig, ein-
hándig, mit halbem fuss; sup-pál görbe szájú j mit verdrehtem 
mund 1.25. kit pala kétfelé | in zwei theile 1.13. — 2) oldal | seite : 
nar ta pdlnél az Ural túlsó feléről | von jenseits des Ural 11.188. 
akw'-pál egyfelől | einerseits 1.6. pasán ta pdlné az asztal túlsó 
oldalára 1.131. — 3) vidék | gegend : vorin p. erdős vidék | gebirgs-
gegend 1.4. — tuja, pal yqsd ydtél tavasztáji hosszú nap | ein langer 
tag zur frühlingszeit 1.89. v. ö. tüjá, takwsi palái ti jemts, patés 
tavasz, ősz felé kezdett válni (az idő) | es war gegen den frühling, 
herbst zu 1.53. 133. 56. — 4) féle | derartig: manéi-pal mirá m.-
féle népe 1.68. pala jiw az egyikféle fa | der baum von dieser art 
11.118. pártán pal náV deszkából való fajdtŐr | eine bretterne falle 
III.368. taiulén pqal tawlen yajtd szárnynyal alkotott (való) szár-
nyas követ | mit flügeln versehener fliegender boté 1.107. v. ö. 
1.101. — 5) Határozó : t'il-pql innen | von hier AL. 60. naurém-
pált a gyermekhez | zum kind III.369. am páltém hozzám | zu mir 
u. s. w. eli-pált előtt | vor 11.120. jui pqaltd után | nach 1.105. ti 
jui-pálkwét ezután III. 16. joli-pdlné alá | nach untén 1.49. tan pá-
lánélt mellettük | neben ihnen 1.131. — v. ö. poqlt-nál, -hoz | bei 
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zu K. L. P. dm peltémt mellettem | neben mir T. KL. dm-poqlémt 
KL. 15; poqli felé | gegen zu K. pal, palu id. T. palnél felöl | von 
zu T. l-jét kiipalt éjfél tájt | gegen mitternacht zu T. 318. — am, 
nan kwoni falén rajtam, rajtad kivül | ausser mir, dir 1.11. am ti 
kwoni pqal aseréin vqare'im csinálok még ennél is k ü 1 ö m b hide
get | ich mache eine noch grössere, als diese kálte 1.164. sdt yum 
kwoni-pdlt taw yási ő a hét férfinél is j o b b a n ért hozzá [ er ver-
steht e s b e s s e r a l s d i e sieben mánner 1.22. — 6) Igekötő: s z é t , 
k i , f e l pl. pal-yalili széthasad | zerspringen B. 248. v. ö. P. 18. jö 
pali-tqwi a folyó szótágazik | der fluss verzweigt sich K. 206. pal-
usitlém (v. palu) széttaposom | zertreten T. 315. pdl-khwarjdytsém 
megharagudtam | bőse werden KL. 20. — v. ö. pél, pele P. puX 
B. pil AL. 

pdlsüiü | dicht 1.105. LTI.18. 
pal fül | ohr B. — pal KL. III.351. K. sdm-pélan szemük

fülük P. HI.525. pil T. 
pal mo szabadon fekvő, sík terület | ein freies, ebenes stück 

land P. 18. pali khujép me id. K. 379.—pali' ciutné szabadon foly
dogáló j offen, frei niessend 1.5. pali' mailéi meztelen mellel | mit 
entblösster brust B. 329. kátdnl pali' taktépalst kezeiket fö l 
n y i t v a kinyújtották | sie streckten die offenen hánde aus 11.117. 
— palén öli szabadon van ] er ist ein freier mann K. 382. 

pala bárány | lamm 1.48. 
palai: ness qlné palál-nqwél tq,slilém húsod csupaszszá, gyö

kérfonal vékonyságúvá fogom leaszalni | dein fleisch werde ich 
gánzlich ausdörrenIII.51. — v. ö. pal, pali'. 

palém bögöly | bremse 1.163. III.75. palm bögölyraj | brem-
senschwarm 1.156. 

pali sörény | máhne 11.345. 
palit B. palt K. KL. 1) hosszúság ] lángé: tqrés p. arasz 

hosszúságú | eine spanne láng 1.133. mail palt mellnyi hosszú j 
brustlánge KL. III.485. — 2) távolság | entfernung KL. 20. tal-
palitné ölnyi távolságra | einen klafter weit 11.129. — 3) Időhat. • 
ten nqtén-pdlitél egész életükön át | ihr ganzes lében hindurch 
1.165. ölnén palt id. K. III. 128. ti, ta palit ily, oly soká | so lángé 
11.97.246. jel pátndt palt míg leesik | wáhrend es hinunterfállt 
KL. III.481. 

palti föléget | verbrennen 1.13. tűzbe vet | ins feuer werfen 
III.391. pqalti tüzet rak | feuer machen 11.129. pöqlti: lométné 
nalwé p. a lángba veti K. 375. palti éget | brennen P. III.525. fűt| 
heizen AL. 64. tüzet rak KL. 5. — pdltili 11.298. 

pamin kegyes sam szem | gnádiges auge 11.17. 
parid fürdőkamra ] badestube B. 351. parid AL. hl. parid T. 

313. id. 
páná bánya | bergwerk T. 164. 
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pány részegség | rausch 1.115.117. —pányen yum 1.117. — 
ponkli részegszik | sich berauschen P. 27. ponkhéloali id. Kii. 
17. pányélálálu hagyd a részegségedet 1.117. — ponkhlém-khar 
részeg | betrunkener P. 13. ponkhlém khals id. AL. 79. 

(tül-)panyw felhő boruja | wolken-düsterheit III.288. 
pánywit: yürem-párt p. három deszka s z é l e s s é g ű | drei 

bretter breit III.55. ma p. széles e földön | weit u. breit durch die 
erde 1.56. — pánywin sampá széles szemű | breitáugig 11.310. 

pank korom |russ 111.93. pang, pán id. T. 160.310. — piszok j 
schmutz 11.50. pank vit piszkos viz [ schmutziges wasser 11.106. 
— pánkin piszkos | schmutzig 11.247. fekete | schwarz 11.318. 

(il-) pánléyti bekormoz | mit russ einschmieren T. 310. 
(pdl-) pánmé kiszélesedik [ breit werden T. 316. 
pannami fingik | furzen AL. 54. 
pansi megérik j reifen KL. III.483. ponsém érett [reif 11.165. 
pansi befejez | beenden: soat pansém khotél hét befejező nap 

a. a. vasárnap | sonntag, d. i. der tag womit die woche endet K. 
397. —pgnsé elkészül ] fertig werden T. 331. il-punsqs bevégző
dött ; jamp a hold fogytán van | der mond nimmt ab T. 307. — 
jel-pansi lecsillapodik | sich beruhigen AL. 70. jel-panéli lecsillapít | 
beruhigen AL. 65. 

pansi dárda-nyil ] eine art pfeil 111.99. 
pánt sógor |schwager 11.56. 111.417. pántékém (dim.) III.382. 

pant'ukwé (a br.) III.383. 
pánti B. pánti L. T. fed [ hüllen 1.29. AL. 74. fedelez | zu-

dachen III.38. jel-pánti betakar | zudecken KL. 13. becsuk eumé 
az ajtót | die thüre zumachen KL. 5. khatél il-pántélteytels a nap 
elfödte magát, elsötétült [ die sonne verdeckte sich, ward dunkel 
T. 310. khul-pántép házfedél | dach T. 331. — pantili III.152. 

kivál-pántél házfedél | dach AL. GO. v. ö. khul-pántép T. 
pántVtoti laposra hord, a. a. tönkre tesz | zu grundé richten 

III.284. (a földdel) egyenlővé hord 11.188. p. totwés megsemmisült 
1.68. 

pántmi simává lesz | glatt werden 11.283. — pántmalti elosz
lat | ausgleichen, vernichten 11.352. 

par Ugar | brachland P.10. 
pár suba | pelz III.527. 
(pálén) parátayti félre takarodik | hinweggehen 11.22. 
párén-jéwér táltoscsikó | zauber-füllen 11.331.339. 
pari véget ér | enden III.380. — parné erV bucsuének | ab-

schiedslied III.216. 
parki unszol | nöthigen 11.93. kényszerít | zwingen 1.165. 
párs vitorla | segél 11.59. 
párt deszka| brett III.2. poart P. 15. part: partén jü mán-

goló fa | rollbrett P. 27. 
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pas hasadék ] spalte 11.289. — villa | gabel: pasin ölpd qntá 
villás alakú kopja | gabelförmige lanze KL. III.489. pasél-ke sat quta 
a villás hét kopja III.431 —pasép : nürém-uj qsné Iqw sajyép saj-
yénpdsép a réti állat tiz fogú fogas ágasa (szája, a medvéről) 1.99. 
paspén {a br.) qlpd sat quta villás hét kopja III.417. pás tornácz J 
ein offener gang T. 313. 

pas B. pas KL. pas T. pös K. pos B. 1) tájék | gegend : entép-
jor pásén az öv-hely tájékáig | bis zur gegend am gürtel 11.118. 
pást táján, vidékén pasné -ig [ bis KL. 15. salipos rén-nyugvó 
hely, a. a. tiz verszt B. 351. — 2) távolság | entfernung: nal liné 
pasné nyillövő távolságra | pfeil-schussweit 11.173. —3)vég|ende, 
gránze 1.16. nankné pas szemhatár | horizont 1.2. pasa (a 1.) sun-
sém czélba vette IIL293.341. pasa sunsili id. KL. III.493. •—pásén 
egészen | ganz,völlig 1.62. •— 4) idő, kor | zeit: yqlné pásén patém 
yum haló korához jutott férfiú | einer, der zur todeszeit angelangt 
ist 1.147. uy-pgst egyszer csak | einmal T. 317. akwt pöst egy idő
pontban j zu einer zeit K. 379. 

pasa üdvözlet | willkomm, gruss 11.18. búcsúszó | abschieds-
gruss 11.156. —pasahwé (dim.) 11.51. 

pasála/ti köszön | grüssen 11.70. kezet fog | die hand (zum 
gruss) reichen 1.51. 

pasáti keresztülfúr | durchbohren III. 144.245. halad | fort-
schreiten 1.5. —pasápi keresztül hatol | durchdringen 1.16.11.393. 
pasapáli, pasépáli id. 11.61. — minunkivé at pasapaivé (pass.) nem 
mehet keresztül 1.15. — süm-pasáti agyonfojt | erdrosseln KL. 20. 

1. pásén asztal, lakoma | tisch, gastmahl B. pásén K. KL. 
% pásén liszt | mehl KL. 4.11. 
paskha, pesfé 1. jjassá. 
pásyi csorog | fliessen 11.72. passátáli csepegtet | tröpfeln 

11.345. 
pasi mos | waschen AL. 72. 
pasi' szarvasborju | hirschkalb 1.90. rénborju | rennkalb 

III.314. — yár-p. szarvastulok | hirschfárse, vj-p. id. 11.201. 
pássá kesztyű | handschuh 11.127. pessd id. KL. III.349. 

pesfé K. lll.ni. paskha T. 309. id. 
pdssatali 1. pásfi. 
1. pat vadrécze ] wildente KL. 45. pqt K. P. 
2. pat lapos | flach P. 18. pdi T. 156°. — v. ö. B. pánt. 
3. pat csupán, csak | nur, bloss 1.164. III. 117. 
pátéri eltűnik | verschwinden 1.63. ű-paterméti id. T. 320. 

jel-patérti eltüntet [ verbergen AL. 78. 
patés madárháló j vogelnetz 1.27. 
páti B. páti D. l)esik j fallen ; száll | herabsteigen 11.349.— 

til'e ta pats nqmtánl erre irányult a zeszük j ihr sinn wandte sich 
hieher 1.54. tlle-tüU páti ide-oda dülöng | hin und her wanken 
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11.211. tare páti kiderül | zum vorschein kommen 1.134. K. 377. 
sámné pdti szembe-ötlik | ina auge fallen KL. III.345. — 2) vissza
pattan | zurückschnellen jqut-jantáw az íj idege 11.43. — 3) kezd | 
beginnen : aliélankwé tipats vadászgatni kezdett 1.4. — lesz, válik | 
fit, wird : va'ital pats erőtlen lett 1.34. — fog: minunkwe p. menni 
fog | wird gehen 11.209. — 4) tetszik | mögen, gefallen II.7. kwa-
lunkwé patiken ha akarnál kikelni III.217. —patili, patili, pátilenti 
hull | fallen; jé pali-pátili a folyó fölnyilik | der fluss wird eisfrei 
K. 379. yqntlankwé patili hadakozni kezd | er fángt an zu kámpfen 
11.190.—patli pattan | hüpfen P. 18. patilali visszapattan | zu
rückschnellen 11.43. —patémli sikamlik [ gleiten 11.125. — poq-
témli neki ugrik | entgegenspringen K. III. 130.patenti esik | fallen 
11.129. —patémti lő | schiessen B. 362. 1.6. poqtenti id. KL. 21. 
éáma-mqs poq,tétéslém agyonlőttem | ich habé ihn erschossen K. — 
patti juttat kdtdn kezébe | zur hand kommen lassen 1.131. lary p. 
hirt visz | nachricht holen 1.117 élá pattilém előre engedem menni | 
ich lasse ihn vorwárts gehen III.509. patti ejt | fallen lassen AL. 
62. P. 21. pattildli id. kap j bekommen 11.193. pattili rázogat | 
schütteln III.415. — patyati am num-palém fölém kerekedik | er 
überhebt sich über mich 11.159. pát'téléyti kezd 1 anfangen P. 318. 

patil lépés | schritt 11.129. szökés | sprung III.6. páiel KL. 
III.345 

pátit 1) nyom | spur 1.43. — 2) fenék | grund: türpatitté tó 
fenekén 11.320. — 3) saris patitné tenger végére | ans ende des 
meeres 1.135. — 4) belső | inneres: pátit kwolné legbelső házába 
11.264. — patt- B. pád- D. id. v. ö. 1) lü-kwol-pattát ma az istálló 
omladékának földjét 1.143. lü saw pattap üs lónak sok nyomával 
való város 11.64. 2) tür pattant tavad fenekén 11.130. pdítd sástém 
pditin suj a földe (feneke) benőtt földes berket KL. III.483. — 
3) pattén vol pattatd véges folyó fordulónak vége 11.209. pditin jiw 
pdt'né töves fa tövéből KL. III.489. — 4) hvol pattant házad zugá
ban 11.313. — 5) talp | sohlen 11.32.72. pattan talpas (adi.); yanl-
pattd hónalja | achselhöhle 11.112. kat pattat keze tenyerén ] auf 
der handfláche 11.117. koqt pdt't'q K. 378. punk-pattá feje búbja | 
kopfwirbel 1.2. pu-nkd-pattá id. 1.131. pánk-pátí- id. K. 11.237. áwa-
pattá id. III.144.171. (medvéről) yap-punk-pattd a hajó födélzete 
orma | verdecks-spitze 11.89. kivál-pátt- ház-padlás KL. III.353. — 
dwi pattat ajtó küszöbén | an der schwelle 11.329. — élém-yqlés-
nárém-luwél tüp pattijV sáris-vátánpá tqwés ember-lapoczka-csontot 
e v e z ő g y a n á n t h a s z n á l v a a tenger partja felé evezett 
11.120. — senri-pattá kőüst | steinerner késsel 11.33. 

patri eltűnik | verschwinden 11.74.300.pátialiid. NyK. 22.49. 
paterméti id. T. 317. paturi rejtőzik | sich verbergen T. 310. — sam 
vitdyém patrési könnyeim törnek elő | es brechen mir die thránen 
hervor 11.147. 
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patrawés (a br.) elfogta a dühe | er wurde grimmig 11.70. 
pattelim Un meglőtt evet | angeschossenes eichhörnchen AL. 

79. — v. ö. patemti. 
paul B. pönl, peulén K.; pailen K. 11.379. peél KL. pel AL. 

poul, powél P. paol T. falu | dorf. 
paula kender | hanf AL. 72.. 
pawél jávortulok | elenfárse 1.89. 
pd . . . 1. részben pa . . . 
pa'irmenti gurul [ rollen P. 16. — v. ö. pari. 
pdili fürdik K.II.225. — peili AL. 64. — v. ö. puli. 
pdji szíjai, halat felszeletel | fische zerschneiden K. 374. 
páképi 1. pokapi. 
palén szabadon | frei K. 382. — v. ö. pal. 
piilép; matpum-palép lu másodfuves ló | zweijáhriges füllen 

T. 167. 
(il-) pafdem lerészegedtem | ich wurde berauscht T. 311. — 

v. ö. pány. 
pánk 1. punk. 
pdr,pdr! vissza, vissza! | zurück (interiectio) KL. LTI.487.— 

jpár P. pdra KL. pari K. puru, puri T. — Igék. vissza | zurück. 
pari gurul | rollen K. 375. — v. ö. peri. 
pas könyök | ellbogen K. pisi id. T. 314. 
(il-) pdéérti kifacsar P. 13. 
pasi illatozik | duften KL. 6. pisi id. T. 160. 
pat lépés | schritt K. 11.235. 
(pal-) páteli fölnyilik ja a folyó a jégtől | der fluss wird eis-

frei P. 18. 
pdíeyti a fenekét megtölti] den boden (eines gefásses) füllenP. 
patéti lő | schiessen T. 331. — v. ö. páti, patenti. 
p'éi (tat.) nagyon, erősen I sehr, stark T. 322. 
peksá mókus | eichhörnchen KL. III.203. 
-pél is | auch B. D. at-p. sem | auch nicht; kwoss p. habár | 

obzwar. 
pél, pele (igék.) szét pl. pél-nali szétnyom | zerdrücken; péX-

sapan elrothad | verfaulen P. 22, — v. ö. puX, pal. 
pélamli kigyulad | erzünden 11.164.177. pelélawé (pass.) id. 

1.8.72. pelémlqus meggyúlt, megégett P. 15. tdutne nun-pilulus a 
tűztől fölemószietett | es wurde vom feuer verzehrt T. 309. — 
pélémti gyújt j anzünden NyK. 22 :51 . P. 27. — v. ö.pálti. 

péléytéyté elszegődik ) sich verdingen T. 160. 
péli munkás | arbeiter T. 160. 
péli fél | fürchten K. pili 111.88. KL. 26. P. 523. T. 327. AL. 

65.—pilné félelmetes | furchtbar 1.125. — pilém tdyji megijed | 
erschrecken AL. 54. 

péli szúr | stechen 1.20. 11.121. pili id.K. 11.223. pélti 11.308. 
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péíti id. P. 19. péüli szúrdal III. 19. pélyatili fúródik | sich ein-
bohren III.445. pélkéti id. P. III.539. — b e l á t h a t a t l a n jundurch-
dringbar 1.119. III.94. 

pelpV : p. tijémtsém neki gyorsalkodtam | sichereilen 11.167. 
— pelpié: mönt kwoni-pal pélpis még gyorsabban mint az elébb | 
noch scbneller als í'rüher 11.173. 

péltan yuj függő madárhálós férfi | ein mann mit einem hán-
genden vogelnetz III.393. — piltan id. 11.348. — v. ö. pil'átép. 

penyi varázsol | zaubern 11.16.582. 111.27. K. 396. 
peni varázslat I zauberei 111.27. pennén bűvös I bezaubert 

KL. III.201. 
pénti cserél [ tauschen 1.130. — péntyati 1.130. péntéltáyti 

ÁL. 54. id. 
péntémli: mái' tqrmV téri pentemleV a föld és ég ők megala

kulnak | erde u. himmel — sie werden erschaffen 1.101. 
péntlawé sima kétségbe ejtetik a szive [ es geráth in verzweif-

lung sein herz 1.86. 
per mestergerenda | hauptbalken 11.365. szarufa | thürpfo-

sten 1.132. 
per rügy | knospe T. 315. 
per görbe, rézsútos, ferde | schief, krumm K. 382. p. siimp 

kancsal, schielend; peri sgnsi kancsalúl néz [ schiel sehen K. 383. 
peré sunsi id. P. 21. oampém peréi jémtés a kutyám megveszett | 
mein hund wurde wüthend K. 382. — la'ila peri jekwd lábcsavar-
gató táncza | sein fuss-verdrehender tanz III. 199. koata per kéz-
csavargató | handverdrehend KL. III.203. — pön-pérou oné fejét 
lehorgasztva ül | den kopf hángend sitzen; pon-péru pdts fejével 
leesett | auf den kopf fallen T. 321. 

peréti fúr | bohren P. 19. pér pálu-peratuyts a rügy kifakadt | 
die knospe ist hervorgebrochen T. 316. nunk-perétöyw (a kést) meg
fenni | schleifen (das messer) P. 15. — v. ö. peli. 

peri 1) göngyöl | umwickeln 1.18. périti IIL293.341. peritali 
1.18. peritayti 1.14. id. —ju-péri begöngyöl T. 308. léy-pérkéts (é 
br.) körül-tekerőzött T. 315. — % périti fordít | wendenKL.III.353. 
(e br.) forgat AL. 64. pérémti id. P. III.523. péremtayti fordul | sich 
wenden KL. 22. péremtayti visszafordul 111.82. pérydtali kiforgat 
11.59. ilperuti kifacsar | auswinden T. 307. jáptém il-pérli (é br.) 
késem kicsorbul | mein messer wird stumpf T. 307. — 3) perili 
viti* vizzé változik | es verándert sich zu wasser 1.25. péremtayti 
átváltoztatja magát | sich umándern 11.96. nqny p. fölemelkedik | 
sich erheben 11.63. — yut-qtér jot périlém néta felesége a yul-éiex-
ral összeszűrte a levet | seine frau hat mit y. ein verháltniss ge-
sponnen 11.98. 

pérji választ | wáhlen, aussuchen 11.120. III.400. K. 396. KL. 
23. perjili 11.325. 
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permi tűr, kibir | aushalten K. 11.225.228. AL. 79. 
perna kereszt | kreuz 329. KL. 7. 
pérsi hozzáköt | anbinden K. 396. ayikénpérsélayti kis leányo

tokat elszerzi | dem töchterchen einen bráutigam verschaffen 
11.248. 

(el-)pérti elad | verkaufen K. KL. 47. P. 21. perti T. 315. 
péru később, aztán | spáter, nachher T. 319. 
pés régi | alt 11.59. pes K. 1.166. peé KL. 17. pés-tail régtől 

fogva u. o. pés P. III.521. pls T. 318. 
pes csípő | hüf'te 1.43. czomb (schenkel KL. III.489. lábikra j 

wade 11.95. pis K. 11.237. pis-poy K. 11.228. 
pés káka | binse III.417. —pesán kakás 11.416. 
péské'fi puska | ílinte K. 
péslán sással borított | mit riedgras bedeckt III.204. 
pesti old | lösen III.9. pésati 11.221.316. pesti K. 373. pesti 

P. 18. pestéli K. 11.231. pésmati 11.217. id. 
petéi kakas | hahn P. 17. 
pétér veder | eimer P. 14. —pétér-poal id. KL. 30. 
péti berak pütné az üstbe | in den késsel hineinlegen 11.300. 

pétili id. III.250. kivan-peti szőrét hullatja [ die haare verlieren 
P. — Losm tar-péti, pal-péti a Lozva megnyílik, megszabadul a 
jégtől AL. 61. 

pétiti lő | schiessen T. 159. — v. ö. pdtéti. 
pi . . . 1. részben pe . . . 
pi' B. pou pöu K. pü K. KL. P. pgu T. pü AT. fra ] sohn ; 

dim : plkwé, pikém 11.273. plrés, piris, pirisákwé. 
pH'- (igék.) szét, össze, meg | zer-, ver-, pl. pií-yattém szétsza

kítom | zerreissen; pásén pü- taps az asztal Össszetörött | der tisch 
zerbrach; pil-sowi megsavanyodik | versauern AL. 61. — v. ö.pal, 
pél', pul. 

pil bogyó 1. pol. 
pili fél f sich fürchten: pilatép madárijesztő [ vogelscheuche 

T. 331. pilés félénken | furchtsam P. 21. III.523. pilismá rettene-
tesség | etwas furchtbares 1.15. pilismdn félelmetes | furchtbar 
111.67. piliíwa yqsajahém i g e n messze jártam [ ich ging sehr 

weit fórt B. 350. pil'kéé félénk T. 320. piltapél várilém megijesztem | 
ich erschrecke ihn 11.20. — v. ö. péli. 

pimenti megizen | benachrichtigen KL. 26. oktat | unterrich-
ten, belehrenIIL217.221. 

pini helyez | stellen; namél p. nevet ad J namen gebén I. 4. 
vötp. szelet támaszt | wind machen 1.135. punk p. fejet hajt J den 
kopf bücken 1.9. md'U jorel pini 11.133. pinélti 11.192. pinéltali 
11.194. pinildli 111.24. pintélti 11.142. mell-erővel fölszerel j mit 
brusteskraft versehen; — pinti helyez 11.358. pintélti rárak 11.329. 
— v. ö. puni. 

NYELVTUD KÖZLEMÉNYEK. XXV. 22 
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piri: mater, materi* p. jut valamihez, akad valamire | zu etwas 
gelangen 1.6.29. 

pirwa felelő rucza, anas cricca 1.29. makkrécze 11.181. 
pis fogás | kniff 11.293. törém-pis isteni bölcsesség | göttliche 

weisheit 1.169. — pés: késne pés vadászfortély | jágerlist K. 11.226. 
— pisin fondorlatos | schlau 11.52. 

pisén 1. pus. 
pis réteg | schichte 1.68. sdt-pis. hétrétű | sieben-fáltig 1.47. 

kit-pis kétszeresen K.—pis : kit pispa kwal két emeletes ház | zwei 
stock hohes haus KL. 18. 

pisai puska | flinte AL. 78. pisdlin téren id. III.315. 
pisdr berkenyefa | vogelbeerbaum T. 163. 
pisyéltayti sípol | pfeifen III. 124. 
pisi könyök | ellbogen T. 314. 
piski átfúr | durchbohren T. 160. 
(kwan-) piskerti kifacsar | auswinden AL. 78. — v. ö. pdserti. 
(jel-) pissi (a gyertyát) elfújja, eloltja | das licht ausblasen, 

auslöschen, P. 15. ilé-pissémén fújd el P. 13.17. — v . ö. pisyél
tayti (?); posréli. 

il-pisuls lailem megzsibbadt a lábam | mein fuss ist ein-
geschlafen T. 311. 

pit fekete | schwarz 11.350. piti id. 11.352. 
pitém főtt | gekocht T. 331. — v. ö. pajti. 
piiémli fészkel | nisten K. 376. 
piii fészek | nest 11.96.132. — ptí id. KL. 111.355. 
piími ajak | lippe NyK. 24 : 9. — piímé P . 9. pitém P. 9. T. 

156. id. 
po . . . 1. részben pa . . . pu . . . 
pqaltém ttiz | feuer 11.129. — v. ö. palti. 
pöy, pq,y B. pq,y T. pöy AL. pökh K. — 1) oldal | seite 2) szoba

rekesz | abgesonderter theil des zimmers 11.299. — 3) part | ufer 
11.10. —pöyén mellett: akw p. egymás mellett | neben einander 
11.207. egymás mellé | zu einander 11.267. T. 313.píy'ípö^ewarczá-
hoz | zu seinem gesicht 1.79. payt id. T. 313. pq-yté id. 11.129. T. 
313. pbyété mellé 1.79.88. — am-pöyémné hozzám | zu mir K. 378. 
ák-pöy-pés egymás mellett | neben einander AL. 60; pöyátél 11.23. 
pq>yél T. 310. oldalt | seitwárts; —pq,y-nawrém fattyú-gyermek | 
uneheliches kind 353. pq>yén páti oda lesz | er wird hin 1.58. 

pajdtur hős ] held 1.50. 
poréri gördül | rollen III.444. porérdli dülöngőzik | wanken 

I. 6. III.456. — v. ö. perri'. 
pökhésli üt, vág | schlagen AL. III.351. 
pöyéti kapaszkodik | klettern 11.140. pöyetüli id. 11.137. nq,ny 

poyati 11.319. —pöydtali 11.283. felhatol | hinaufdringen; pöyti 
fogózkodik | sich anhalten 11.361. — v. ö. püyi. 
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poylép gomb | knopf III. 135.470- aln poylapin entapá ezüst 
gombos öve | sein gürtel mit silbernem knopf 1.143. 

poymor (tat.-arab) mámor | rausch T. 160.pqymér id. T. 321. 
poyrV vdrita gömbölyűre csinálja | rund machen 344. — v. ö. 

poyéri. 
poytsén le vagy csunyítva | da bist besudelt K. III. 130. 
(pal-) peytlayti megreped | bersten P. 18. — v. ö. pokapi. 
p&ist fejsze | axt T. 163. 
poj gazdag | reich K. 11.376. KL. 111.353. 
pöjerti megáld | segnen III.377. K. 11.377. megajándékoz 

beschenken K. I. 167. 
pojk könyörgés | bitté, gebét 11.319. 
pojki könyörög | flehen 11.319. pojkili 11.132. pojksi 1.135. 

pojéksi 11.129. pojékéali 11.259. id. 
pqjréyé úr | herr K. 11.230. 
pojres úr | herr K. 11.379. 
(ngkh-J pojti meggazdagszik | sich bereichern K. 374. nun-

pqjtaptapté meggazdagít | bereichern T. 309. 
pojti megszűnik | aufhören 11.283.303. megállapodik | stehen 

bleiben 11.140. étyélane sima pojti éhe (ill. éhező szive) csillapodik | 
sein hunger hört auf 1.70.148. pojtélti csillapítja [ (den hunger) 
stillen 1.148. tajil voss pojtén avval lakj jól | damit werde satt 1.165. 
— pojtakén csillapodjál [ besánftige dich 11.24. 

pokapi sugárzik | strahlen 11.316. yqtél p. a nap előbontako
zik ] die sonne bricht hervor 11.56. mákwe y. a földecske kibonta
kozik, kiterjed | die erde erweitert sich 1.103. fekpi jintan fakadó, 
sarjadzó fű | wachsendes gras III.335. — pokli hasadoz | bersten : 
asérém-re'il jiw-sim p. a hideg miatt a fa belseje h. 354. pökláp m& 
gödrös, fölrepedezett föld [ grubenvolles land K. 396. — páképép 
khqtél kelő nap | aufgehende sonne K. 396. jű pal-pdkmdnti a fa 
megreped a fagytól | der baum berstet vor kálte P. 18. 

pol bogyó | beere III.127. pol K. 1.167. III.126. pul P. 22. 
KL. III.483. — joiZ 1.165. 11.271. id. 

poléy köpés | 11.259. nyál [ speichel 1.16.165. — 
pqlkh takony [ rotz K. 373. 
polyé köp | speien T. 327. 
pal'yjs csizma 1.119. pol'yés AL. 77. 
pöli fázik | es ist ihm kait 1.24.164. fázlaltat | kálte verur-

sachen jemandem 1.164. — pöl'awé (pass.) fázik III.115. atpöl'awém 
nem fázom 1.164. polwdsem megfáztam 3%9.pöl'né fázó 1.148. polém 
fagyos | frostig 111.97.211. — pöli fagy | frieren P. 15. III.521. il-
pqXas (praet.) T. 311. — jel-pöléslim lehűtöm | kühlen P. 15 il-
pqXlaytsém meghűltem j sich erkálten T. 311. 

polis rágalom | verláumdung: polis vari rágalmaz IISl.pol-
sém szózatom | meine rede III. 106. 

22* 
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poltá fajd | auerhahn B. polta id. AL. 54. 
pqlts sógorasszony | schwágerin T. 162. 
polwés gyertya | kerze K. 375. P. 15. pqlwés KL. 32. 
pom fagy | frost 11.244. pomin vöt fagyos szél u. o. 
pom fű 1. pum. 
pömés kedves ] lieb III.438. 
pon keczeháló | garnnetz III.500.pon szőr | haarK. 11.223. — 

pun toll | féder AL. 56. tus-pun szakáll | bárt AL. 78. turuj-punpá 
sas tollú 11.101. — sorúi ponpé sorúi sermát arany festésű kantár
szár | gold gefárbter goldener halfter 11.350. 

ponál kender | hanf III.301. 
panyi szúr | stechen K. 399. 
ponghwél lapoczka | schulterblatt P. III.523. 
póni fen | schleifen K. 396. pqnliti kardját kijavítja K. 11.223. 
pqúiti odanyom | hindrücken K. 396. 
paús nyílvas | pfeil-eisen KL. III.351. nyílP. IIL523.—pons-

pun farktoll j schwanzfeder P. 18. sarnin pansip kukkuk aranyos 
farkú kaknk 1.39. ponsép id. K. 11.235. 

ponsásli főz | kochen 1.151. — pönslé (ö sic.) süt | backen 
T. 167. punsé föl | es kocht T. 322. 

ponsáti szül | gebáren 1.88. — am panstém jáim az én nemző 
atyám | mein vater, der mich erzeugte P. 28. 

pontái : ü me p. vqrim ezt a földet síkká teszem | dieses land 
mache ich eben P. 10. 

poaksi csudálkozik | sieh wundern P. 28. 
1. por, pora 1. pora. 
2. por-ne boszorkány | hexe 11.307. 
porayti tutajt készít | ein floss zimmern 11.94. 
1. pora tutaj | floss 11.94. III.378. pora AL. 55. por 1.70. 

III.497. 
2. pora, por idő | zeit 1.74. 11.50. ta, ti porát akkor, ekkor | 

damals, jetzt; taw joyténé porát az ő jöttekor | als er kam 341. — 
par T. 317. uy-pqr, uy-pqr él egyszer | einmal T. 323. khurém-por 
háromszor | dreimal AL. 62. KL. III.481. — 2) táj | gegend: yqtél-ját-
porát déltájban | gegen mittag I. 3. taw pora joytém arémté midőn 
vele egy irányba érkeztek | als sie mit ihnen in eine richtung an-
kamen 11.89. — 3) vapsém-por vőcskémet III.417. sim-porén áji 
szívbeli, szeretett lány | geliebte tochter 11.343. — 4) pora keresz
tül, át 1 durch AL. 60. 

porén vájó fejsze | hohl-axt AL. 55. —pörná szekercze | beil 
III.291. 

porés disznó | schwein 1.8. 
porésli : jol-poréslénát eli-pált mielőtt a hó be nem lepi | bevor 

es vom schnee nicht überweht wird III.237. — v. ö. poryej. 
poréy derék | rücken 111.96. poryá jáktim poryin ülém derék 
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levágható derekas álom 111.96. — jiw-parkh fatörzs | baumstamm 
K. 111.130. 

por/ej : tüjt-poryej-sayl hóförgeteg-felhő | sehneegestöberl.74. 
poryi iramodik | rennen III.6. poryilali 111.30. poryimi III.6. 
pori nq,mt neheztelő gondolat | árgerliche gesinnung 11.47. 
pori tquméste fogai közé fogta | er nahm es zwischen die 

záhne K. 11.225. — yasep-porV %uji a hálósátor alatt keresztben 
fekszik [ er liegt querüber unter der schlafkammer 11.60. 

1. port kóró | distel 1.33. fűszársíp | rohrpfeife 11.67.pqriV. 8. 
2. pori ugrás | sprung III. 136. 
porimi ugrik | springen 1.6.19. iramodik | rennen ü l . 136. 

porimáli tova ugrik III.479. — por rémi ugrik KL. 22. pqrrqmi id. 
P. 13. — v. é.poryi. 

pormásaném holmijaim | meine sachen 1.7. 
pors szemét | mist III.463. pors-tawri forgácsdarabka | stück-

chen spáne 328. pors-aná szemétdomb | misthaufen 11.112. — 
pq,rs KL. III.203. AL. 78. 

portéy hirtelen haragú | jáhzornig 1.109. 
portfinti csapdos a vizén szárnyaival J mit den flügeln herum-

schlagen 1.111. tüp portfinti az evező a vízben lebeg | das ruder 
schwimmt im wasser 11.215. 

porti (lat.): másném p. mánitayti ruhám darabokra szakadt | 
mein kleid ward in stücke zerissen K. 383. 

portin sam jó szem | ein gutes auge 11.17. — porttal szapo-
rátlan | unausgiebig III.286. 

pqrwéli ugrik ] springen K. 11.237. — v. ö. pqrrémi, porimi. 
pös kúpvarsa | fischreuse 1.151. 
pös sógor | schwager K. 11.228. 
pqs tornácz | gang T. 314. 
1. pos lélekzet | athem 1.161. pos-maratá id. 1.160. 
2. pos fény J glanz 11.364. — ét-pos holdvilág | mondschein 

1.24. sam-p. szeme világa | augenlicht 1.36. — posin világos | hell 
1.129. posén fényes | glánzend 11.219; — pasán 11.352.354. pasin 
11.130 pqsen K. 1.170. id.; sama posén, postai erős, gyenge szemű | 
stark-, schwach-áugig 11.209. posifiakém drága fényességem 11.44. 
pasin nq,r dicső Ural| der grossartige Ural 1.143; pqsén tiszta | rein 
KL. 6; pupV-posin kit éten bálványtól k i s z a b o t t (ill. jelzett) két 
éjjeled |deine dir von gott ausgemessenen zwei náchte III.213.280. 
— pas jegy ] zeichen T. 162. 

(il-J posaté kiürít [ ausleeren T. 307. 
posál folyóér | bach 1.141.151. 
pöséli meghal | sterben 1.41. 11.375. 
pgsé mos | waschen T. 307. vit posém (jiw) viztől ázott (fa) | 

vom wasser durchtránkt 11.61. — poékhéltayti vü( locsog a viz | das 
wasser rauscht P. 24. pgskhgté csepeg | tröpfeln T. 160. 
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poséy vér | bliit 11.14. 
posém, pqsem 1) sarok | ende, ecke: josd pasmayd a hótalp 

sarkai 11.300. pqsmén sun •pqsmdn (q 1.) a faros számnak farához | 
zum hintertheil des schlittens III.419. posmin sun posmekát id. 
11.51. — 2) kormány | steuerruder 11.261.270. posmin £öp kormá
nyos hajó 11.261.270. 

posém 1. posim. 
pösyati kinyilik | sich öffnen 1.31. — v. ö. punsi. 
pesfe 1. passd. 
pesyéli elfúj polwés a gyertyát | die kerze ausblasen T. 375. 

— v. ö. pissi. 
pöszén drágád | dein theueres (kind) 11.419. posyukwét ked

veskék | die lieben kleinen 11.429. 
pösyi rak piü fészket | ein nestbauen 111.287. ^ös'T-iid. III.439. 

poéyime (o br.) 11.299. —sutt-raytnél pösyés sdt élém-yqlés-yuri fehér 
agyagból g y ú r t hét emberalakot | aus lehm knetete er sieben 
menschengestalten 1.130.163. posyénte'im (o br.) narén matá sqrmél 
dagasztom a mocsaras helyét lábszárammal | den sumpfigen boden 
mit den füssen stampfen III.337. 

pési elhajt | vertreiben 11.395. — pásé T. 320. posénti AL. 
III.207. pösüi 11.49. id. 

pqsi befejez | beendigen : khönt dtém. pqsmdiétán midőn a had 
gyűjtését befejezte K. 11.227. NyK. 23 :397. 

posi' bél | kern 11.77. 
pösi (posyél) rakás | haufen 111.431. — v. ö. pösyi. 
posim füst | rauch 1.6.23.— posém T. 160. pasém AL. 79. 

pq,sém KL. 45. id. 
posimti füstöl | rauchen 362. 
pqsli elkopik (a czipő) j sich abwetzen 366. 
pq,smdk czipő | schuh III.396. — posméy K. 
posmeté ázik, nedvesedik | nass werden T. 307. — v. ö. pgsé, 

posém. 
(il-) posmqté lecsúszik | hinabrutschen T. 310. 
posséti nyom | drücken III.533. 
postán retesz j schloss 111.36. 
pösti legyőz | besiegen AL. 78. — at postém nem birom | ich 

vermag es nicht KL. 19. 
pqstin jelzős | bezeichnet: vouta elmip p. kdtél vékony élű 

jelzős kézzel (értsd: fejszével; de pqstin talán inkább azt jelenti 
fe j s z é s v. ö. T. poist fejsze) 11.291. 

postulé virrad | es wird morgen; khul uy-vail nun-postuls a 
ház egyszerre kivilágosodott T. 309. — v. ö. pos fény. 

pot pud 334. — pot K. 
pet 1. pajt. 
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potayt rakás, halom | haufen III.431. — PQtéyt zsákmány
rakás | ein haufen beute KL. III.491. B. III.337. 

potayti gunnyaszt rajta | darüber hocken III.431. 
(üs-J potali vár-gömböcske | rotunde 11.67. 
pqtélqk tető | dach K. 
potér beszéd | rede 11.249. IIL106. 
potérti beszél | reden 1.5.156. 11.144. potértali megkezdi be

szédét | die rede beginnen 11.249. 
poti zsákmányrakás | ein haufen beute 111.23.239. 
potiti: ékwatá tü ti potitimé ím felesége ott medvezsákmány 

gyanánt el van ásva | sein weib ist dórt als beute des bárén ver-
graben III.380. 

pötmd bosszúság | árgerniss 1.109. 
(jor-) poultép gyalú-fogó | hobelstiel III. 178. 
powari gurul | rollen 11.73. — p&wdri id. T. 310. 
pgwdrti gyúr j kneten T. 312. 
pömti kezd | anfangen K. 1.167.11.224. 
pötélké butella P. 20. 
püyi, püyi, püwi B. KL. puwi K. puwé T. puji P. püi AL. (tő : 

püy-) fog, megfog | fangen; —püyémti 11.129. püyalM 11.322. pü~ 
yinti 11.44. püwinti 11.250. püívmati 1.29. puumáti 1.41. puumti 
KL. 5. id.; — püyti 11.120. KL. 24. pükhti P. III.523. fogózkodik | 
sieh anhalten; ju-puukhoté beleakad | sich fangen (imnetz) T. 323 ; 
püytesV birkóznak | ringen 11.375. puyétaytíliiá. III. 146; — senkwd 
nqny püyéti füstje fölszáll | der dampf steigt auf 11.266.yapnolánl-
pal püyWit a hajójuk orros tájékát kikötik III.359. —paV püytili, 
püyatali a partra felkapaszkodik 11.186. III.369. páV pöyéti id. 
11.141. — puytémi üt | schlagen 11.63. puytmi betol, taszít | stossen 
1.50.57. püntmi dob, taszít | werfen, stossen 11.107. — ríqlérn nun-
puwantel az orrát fentartja, gőgös | die nase hochhalten, stolz sein 
T. 309. — 2) fuj 1. püw. 

püyélné kwol fürdő ház | badehaus 354. — v. ö. puli 3. 
puyén,puyné köldök|nabel P. 9.puyén KL. ^.puyni 1.36.11.327. 
püyérmati fölfordul | umfallen 351. 
püyq,n bika | stier T. 311. 
püyén tuskó | klotz: sat püynáp puyndn pq,altém, héttuskóval 

megrakott tűz 11.129. 
(tüjt-) puyrám hóförgeteg | schneegestöber 11.51. 
puys viharfelleg | sturmwolke 11.372. 
püytémi szúr | stechen 1.162. — as lap p. a lyukat betömi | 

ein loch verstopfen 1.163. 
(jar-, atat-) puytél matrácz, tollclerékalj | matraze T. 156. 
1. puj, puji B. K. P. pui L. poj, pgji T. a folyótól fölfelé eső 

vidék; erdő,hegy | vomfluss aufwárts gelegene gegend: wald, berg 
etc. B a g o z v a: pujin pujit, pujil; — palé, pai, pá B. pl. paV pö-



344 SZILASI MÓRICZ. 

yéts fölkapaszkodott | hinaufklettern 11.141. paV totwés a partra 
vitetett | er wurde an's ufer getragen u. o. pá ul kwálén a partra ki 
ne szállj 11.89. — pa T. 311. po?. 16. K. 375. id. — N é v u t ó s 
ö s s z e t é t e l : puji-pál B. puj-poqlné K. pgj-pál T. stb. — N é v u t ó 
pun : ay-pun a hegyre, aynél-punnél a hegyről | auf den, vom berg 
T. 311. — I g é k . pLpmtpa-vojáln emeld fel az üstöt a tűzről | 
hebe den késsel vom feuer weg B. 337. 

2. puj T. P. pgj K. far | hintertheil: pujit, pojit mögött, után | 
hinter, nach; ám pujimt utánam | hinter, nach mir T. 313. rny-
púit eső után | nach dem regen T. 319. — pujip P. III.523. pojip 
K. 11.223. farú. 

puki potroh, poczak | wanst 1.42. 11.375. 
(pal-J pukmáti fölpukkad | bersten 11.375. 
pül B. K. pul KL. pul B. T. pol' B. K. AL. T. pol T. darab | stück 

III.5.9. K. III.127. KL. III.349. — ként-pulV, pássá puS manésli-
lém mint egy sapkát, kesztyűt rongyokra szétszaggatom | ich 
reisse ihn in stücke wie eine mütze, einen handschuh 1.127. 
v. ö. KL. III.349. — 2) falat | bissen 1.87. 11.34 uy-polt ju ne-
lejilem egy falattal lenyelem T. 321. — 3) pol' forgács | spáhne 
K. 1.171. T. 318. jiw-pul' id. T. 314. — pol-sám daraeső | AL. 
74. ut-pul' vízcsepp | wassertropfen T. 313. tóit uy pultéi sqy-
tqtys a hó az utolsó szemig mind elolvadt | der schnee ist bis auf s 
letzte stückhen geschmolzen T. 320. — Igék. pul'-tauteslitá szét
rágja | zernagen 1.125. poW sairi szétvagdal | zerschneiden 11.140. 
pul'tu-pimsqs szétfőtt | es hat sich zerkocht T. 322. poli- K. 383. 

pulát aczél | stahl 11.343. 
pülép daganat | geschwür P. 14. 
pulép dugó | stöpsel III.444. 
1. (jel-) puli elfúj | ausblasen KL. 32. pülási ráfúj | anblasen 

1.131. — v. ö. püwi. 
2. puli fal | fressen B. 351. AL. 72. 
3. puli fürdik | baden; püléné kwol, l'q,ny fürdő ház, út 1.75. 

11.186. — v. ö. püyélné kwol. 
pülqyté földagad | schwellen T. 320. v. ö. puli. 
pulp nyilásfödél | eingangsdecke 111.98. — v. ö. pulép. 
kwán-puUáti kisiklik | ausschlüpfen AL. 60. 
pum fű | gras B. T. pum KL. pom K. 
pümas mulatság | unterhaltung 1.61. 
pümti vesz | nehmen T. 159. 
pun 1. puj. 
pünyláp: il p. nürem uj alul gombos hatalmas állat, a. a. 

medve III.374. — v. ö. poylép. 
puné fon | spinnen T.328. 331. punkhété fonódik T. 326. 
puni B. ptni, póni K. pon- T.rátesz, rak, helyez | auflegen — 

tör póni kendőt ölt I ein tuch umnehmen K. III. 126. sát nalpunim 
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tqwét hét nyillal fölszerelt (ill. megrakott) tegez | mit sieben pfeilen 
beladener köcher 11.113. künel pgírim vos kőből épült (ill. rakott) 
város | aus stein gebaute stadt T. 159. 

1. punk B. pofik P. L. pen T. parik K. KL. fej [ kopf — tui-
ponkté tavaszszal | im frühling AL. 60. pofikén uj farkas | wolf KL. 
23. yar-punk-uj hím farkas III.341. v. ö. pufikifi uj medve j bár 
III. 469. — umis-pánk málnabokor, jini-p. csipkerózsa-bokor | 
himbeer-, stachelrosen-strauch KL. I I I .203.— N ó v u t ó : pon-t 
rajt | an, i m ; pisi ponemt könyökömmel | mit meinem ellbogen 
pofién rá | auf, in; T. 314. 

2. punk B. pdnk KL. III.489. fog | zahn — yürém pünkpa 
dnt-sq,yarim három-fogas bunkós szaru-nyilam 11.192. yürémpunkpd 
ycfsléy három csúcsú horognyil 1.113. 

pünsi B. K. pönsi B. pqnsi AL. punsi KL. P. nyit | öffnen — 
punsili 11.34. punsildli 11.44. punsélti 11.395. id.; — XQtél punsi 
napot derít |die sonne aufgehen lassen 11.275. takwésp. őszt alkot | 
herbst machen III.469.—püsné (part.) III. 193. pusseyti kinyilik 
(az ajtó) | sich öffnen KL. 26. —punsi vet, dob | werfen P. 16. 

pup vége, hegye | ende, spitze 11.59. 
pupV B. pupi K. pupi P. popi L. bálvány | götzenbild — 

pupi-khwor kigyó | schlange K. 1.167. 
pupti rátűz | aufstecken 11.71. P. 10. — popti sétép befűz 

czérnát | zwirn einfádeln AL. 79. 
purd ár [ pfrieme T. 164. 
puri B. P. poré T. harap | beissen 111.75.372. P. 22. T. 328. 

— purliti harapdál 1.98. 
puri, puru vissza 1. pari. 
püri ételáldozat | speiseopfer 11.14. — p . tené, p. ayné kwol 

lakodalmi, vendégeskedő (evő, ívó) ház | hochzeits-haus 11.95. 
pürli áldoz | opfern 1.37. 11.97. I I I . 377 .—^wr^ íüd . 11.231. 

vendégeskedik | gasterei haltén 11.193. — purliti megvendégel | 
bewirten KL. 5. 

pus B. pus KL. P. pgs K. pis T. ép | gesund 1.26. 28. pusV 
j&mtsét meggyógyulnak | sie werden gesund, heilen 1.10. — pusén 
egészen 1.54. mind | allé 1.121. pusén, pusné id. KL. 21. III.489. 
puséntal egytől-egyig 11.67. pussén egészségesen P. 21. pusné épen | 
heil P. IIL523.—pgsén, squné ölén légy egészséges (köszöntés) | 
sei gesund (zum gruss) K. pisén v. sqw-pisén alantén ; saund, pisén 
khaitutUn egészségesen vagy-e ? (köszöntés találkozáskor) | bist du 
gesund? (gruss beim zusammentreffen) T. 321. 

pusd 1.97. pusa AL. 55. sűrű sör | eine art dickes bier -—posé 
id. K. 11.234. 

püsmél csaknem, majdnem: akw'ti jol-üsmém p. alsém csak
nem hogy meghaltam | bald dass ich gestorben wáre B. 346. — 
(talán: pusmel (u. br.) s a pus ép szóhoz való ?) 
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puska hordó | fass 1.69. — pucka id. T. 312. 
pusmi meggyógyul | gesurd werden 1.8. pusmipi id. 11.259. 

pusmélti meggyógyít | heilen T.8, 
pussi elszökik | durchgehen KL. 29. 
püt üst j késsel — jankin yul, tüjtin %ul püt-sis míg egy jeges 

hal , havas hal megfőhet (ül. üstbeli) | bis ein eiskalter fisch gar 
wird 1.80. 11.109. pütén tép főtt (ül. üstös) étel | gekochte speise 
11.215. püt-pank üst korma | kesselruss 11,201. 

1. put jégburok fölötti víz | das wasser über dem eis 111.257. 
putin sajim jégvizes patak I I I . 331 . putin awpa ja jégvize omló folyó 
III .324. — 2. put vadrécze | wildente T. 315. — v. ö. pat. 

pűtási köp | speien, putasi AL. 54. — süpánél yot-putásém wa 
a szájából kifröcscsent föld | die von seinem munde herausgespritzte 
erde 1.162. 

püü kebel | busen 11.19. I I I .431 . püt K. pet AL. 85. pöt T. 
162. id. 

püti szúr, bök | stechen I I I .400. P . 19. K. 11.233. — p ü l m i 
III.362._II.97. pütmalili I I I .362. 

pütqp kopja | lanze T. 154. khgl-p. halszigony | fischgabel 
T. 331 . pütép id. AL. 55 . 

puun gazdagság | re ich thum 11.46.jószág] v i e h I L I 11.gazdag | 
reich K. III .227. 

püwés fuvallat | luftstrom 11.319. 
püwi B . puwé T. püi (i'ó : püy-) AL. fuj | blasen. 

SZILASI MÓRICZ. 

A fosztó képző nyomatékosan állí tó értelemben. Feltűnő 
mindenesetre, hogy egyetlen a. m. kiválóan egy, mindeneknél különben 
egy. Hasonlók példátlan példa és végestelen végig (1. Thewrewk Nyr. 
VII. 195); noha teljesen nem egyezők az egyetlen használatával. Mert 
az első, a melyet Kazinczy használt, valószínűleg a páratlan példa után 
készült, a másik meg a fosztó képző rendes jelentéséből is érthető s 
magyarázható (t. i. olyan vég, a melynek nincs is vége); végre egészen 
sajátságos, hogy az egyetlen magában, a jelzett egy nélkül is járatos. 
Érdekes azonban, hagy a rokon nyelvekben is megtalálni párját. Ilyen 
a votjákban odigtam: acmaos odigtam birom mi magunk egytől-egyig 
(tik. egy nélkül, a. a. egy hija sincs) elveszünk Nk. 54. A vogulban egé
szen hasonló pusén-tal (v. ö. pusén mind) lailin uj sát tur puséntal tot 
takisita lábas állat hét hangját egyolt-egyig ott elfütyölte II. 67. — úgy
szintén : an- manin akui samtal yulné pérxlimét ime mind egy szemig 
(tik. egy szem híján) hal van (a hálószemekbe) bonyolulva (v. ö. sam 
szem) Nyk. 22 : 49. Ide vonható még jortal at'im teljességgel hiányzik 
I. 48. jortal akwai' at éppenséggel nem I. 46. — v. ö. jor hely, tehát 
jortal hely nélkül, ül. nyomtalanul. Hasonló jelentésváltozást, vagyis 
átmenetet Thewrewk i. h. a németből is kimutatott, a melyhez még 
Grimmböl II. 566. a következőket sorolhatjuk: mouti-lősi animositas, 
übermuth ; frowi-lősi temeritas, ausgelassener jubel. (nicht freuden-
losigkeit). SZILASI MÓRICZ. 


