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ELŐSZÓ.

Jelen nyelvtudományi munkámnak szótára előbb 
nyomatván ki, mint nyelvtana, mivoltán az eredeti szőkébb 
szándék látható. Úgy gondoltam vala eleinte, hogy a’ Vo- 
logodszki evangéliumi fordítása, jóllehet csak 10 fejezetet 
ád Mátéba], lesz dolgőzatomnak főbb alapja, segítséget 
várván ugyanannak osztják szótárától, mellyet Wiede
mann Sz.-Pétervárott saját használatára németre tett által, 
s velem szivesen közlött, s Castrén nyelvtan átül, melly a’ 
déli osztjákot tárgyalja. Azért a’ szótárban csak Vologodszki 
és Castrén szerepelnek mint utolsó tekintélyek vagy for
rások. Természetes vala egyébiránt az osztják szóknak a’ 
megfelelő vogul szók általi megvilágosítása, valahol az hosz- 
szabb keresgélés nélkül megtörténhetett.

Jobban-jobban megismérkedvén a’ nyelvvel s annak 
elérhető szókincsével, a’ Reguly hozta osztják énekeket is 
elővevém, ámbár nem igen bíztam, hogy valamellyiknek 
megértése sikerüljön. Mert azt tudom vala, akár mythicus, 
akár történeti, akár lakadalmi énekek azok, nyel vök bizo
nyosan különbözik attul a nyelvtül, a; mellyet Vologodszki 
által lehet tanulnunk. Reguly egy kis osztják szójegyzéken 
kívül, a’ mellyben némi grammatikai adatok is találhatók, 
semmit sem hagyott hátra, mi az énekeket megfejtené. Azon
ban említett följegyzései ugyanazon nyelvjárást mutatják, 
a’ mellyet az énekek; a’ mi legott az érthető szók idomai
kul kilátszik. A’ nyelvtan kidolgozásában tekintettel lévén
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már azokra a’ följ egy zésékre is, a’ grammatika tehát szélesebb 
alapúvá lett, mint a szótár. S mennél többet forgatám az 
eredeti énekeket is, annál több-több remény csillamlék 
fel előttem, hogy talán mégis közölhetek legalább nagyobb 
töredékeket azokbul. Azért bevezetést is készíték az erede
tiek jellemzésére. Végre a’ Vologodszki orosz-osztrák szó- 
tárbnl kezdém mind az egyes szókat, mind a’ szólásokat 
kij egyezni, a’ mellyek nálam nem voltak meg, hogy toldás
képen a’ már kinyomatott szótárhoz csatoljam, azon felül 
a’ Schlözernél és Klaprothnál lévő osztják szókat is akar
ván közölni.

Ámde munkám ezen bővülések által lassankint annyira 
növekedett, hogy nem fér bele a? jelen kötetbe. Kénytelen 
vagyok tehát egy más, halehet a" következő, kötetben adni 
azt, a’ mit az énekekből közölni fogok, annál is inkább, 
mert nyelvi sajátságaik is fejtegetésre szorulnak, s 
mert az énekék a’ Reguly nyelv jegyzeteivel együtt némi
leg egy külön osztják nyelvjárással ismertetnek meg ben
nünket. De ha meggondoljuk, hogy 

Szegény ember szándékát 
Boldog isten birja,

úgy hiszem, az olvasó nem fogja talán neheztelni, hogy 
már itt találja az Eredetiekhez való bevezetést. Ha el is kel
lene maradnia, a’ mit most Ígérek, -a’ közlöttnek hasznát 
veheti majd, a’ ki munkámat folytatja. Még a’ szótári tol
dások sem férnek el mind itt. Ámbár tehát kétszerre jelen 
is meg az osztják nyelvet tárgyaló munkám, az által, mégis 
reményiem, csak növekszik majd mind teljessége mind ala
possága. Eddigi késlelködése sem vált kárára.

Budapesten, 1875. tavaszhó 24-én.
Hunfalvy Pál.
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BEVEZETÉS.
1) T ö r t é n e l m i  t á j é k o z á s .

Az Ugor nevű föld (Ugria, Jugria, Jugoria) az alsó Ob és 
Irt is folyók mellékeit foglalja magában, nyugatra az Uraiig, éj
szakra ja’ szamojédekig, keletre a’ Nácim, Agán és Vach folyókig, 
délre a’ tatárokig terjedvén. A’ vogulok és osztjákok hazája, ki
ket az orosz krónikák és czári oklevelek egy névvel jugorok- vagy 
V gór ok-nak (jugricsi) neveznek. Az ugor vagy jugor név a’ szir- 
jän-ek utján jutott az oroszokhoz, mert ezek amazok által kerültek 
az Uralelvre; a’ szirjänek pedig ezt az Uralelvet, vagy Uralon túli 
országot és népet jögrá-nak és az ugorokat jögrajas-nak nevezik 
vala. A’ vogulok mind magokat, mind a’ rokon osztjákokat mansi-- 
aknak híjják.

De az ugor, ogor név sokkal régibb. Attila birodalmának 
szétbomlása után a' Deneperen túli vidékeken a’ kutrigurok és uti- 
vagy utrigurok tűnnek elé; az vgur, ugor, onogur, saragur népne
vek is ott vannak a Volga- és Káspi tenger meg az Ural hegység 
között. Mind e’ nevekből az ogor, ugor név látszik ki.

Az 550 körül írt Jordanis, a: kinek alán eredeténél és a’ gó- 
tok közt viselt hivatalánál fogva lehető tudomása vala a' mai déli 
Oroszországról, ezt így írja le: A’ (Balt) tengernél az eszlek lak
nak ; tőlök dél felé van az akatzir erős nép, a’ melly nem szánt-vet, 
hanem marhatartásbul és vadászatbul él. Azon túl van a’ bolgár 
nép; ez után a' hun vitéz és számos törzsnek két ága, az ultziagiroké 
és szaviroké; a' hunugurok pedig, a’ kiknek vitézsége nagyon félel
mes, onnan ismeretesek^1 inert tőlük származik a’ nyest bőr-keres
kedés (quia ab ipsis pellium murinarum venit commercium). *)

~) Az Anonymus is úgy ismeri a’ magyarok ősi hazáját, hogy abban 
»ultra modum abundanter inveniuntur zobolini, ita quod non solum nobiles, 
et ignobiles vestiuntur inde, verum etiam bubulci et subulci ac opiliones sua 
decorant vestimenta in terra illa.«

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I. 1
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A' byzantinus Theophylactus Simocatta (612—640.) még vi
lágosabban tudósít az ogor néprül. Ez, úgymond, igen hatalmas 
mind számra, mind hadi gyakorlatra nézve. Keleten, a’ Til folyó 
mellékein, lakik, melly folyót a’ turkok/efceíé-nek *) neveznek. Az 
ogorok legrégibb fejedelmei Uar (Ováo, Var) és Cheunni (Xsovrvi) 
valának, kiktül némelly ogorok Uar-nak és Cheunni-nak ne
veztetnek.

Az ugor, ogor nép- és ország-név azután a’ novgorodiak által 
lön ismét ismeretessé, a; kik 1096 ólta kereskedést űztek ott, mi 
mindég rablással járt, ezt adóbehajtásnak nevezvén^ Az ugorok 
több ízben agyonverék a’ kereskedőket és adószedőket, jelesen 
4198-ban. Kern sokára a’ mongolók hódításai másfelé fordíták a’ 
novgorodiak figyelmét, A’ mongolok t. i. 1235-ben a' Volga és 
Káma mellékeit pusztítók; 1236-ban a’ mordvinokat és Bolgáror
szágot hódíták meg; 1237 — 1239-ig az orosz fejedelmeket hajták 
igájok alá egész Tverig és Jaroszlavig, de Xovgorodig nem jutottak ; 
azután Magyarország elpusztítása után 1242-ben visszatérének, ’s 
a’ mordvinokon, bolgárokon és baskirokeiTTferesztül Ugorországot 
is meglátogaták. De az alsó Volga mellékein telepedvén le, az éj
szaki vidékeket kevesbbé ronták. Novgorodnak kereskedése tehát 
azután is folya Ugorországgal, jóllehet maga a’ Kapcsaid ordu-naik 
(Batu-khán utódainak) adózik vala. A’ XIV. században bomladozék 
a’ Kapcsaki ordu, ’s belőle több khánság lön, egyike a szibir khán- 
ság, a’ melly alá némileg a’ vogul és osztják fejedelmek is tartoz
tak. 1455-ben egy vogul fejedelem, Aszik, az Uralon innen, a’ vi- 
csegdai tartományban pusztíta; ’s az ütközetben a’ permi püspök 
Pitirim  is elesvén, azt 1467-ben egy nagyobb sereg megboszúlá 
Viatkábul és Permbül, a’ melly a’ vogul Aszikot is foglyul ejté.

A; moszkvai nagyfejedelem Iván egészen megváltoztatá az 
ottani viszonyokat. 1477-ben megsemmisíté a’ novgorodiak szabad
ságát, ’s ezeknek jogát is vagy kereskedését az ugorok közt eltu
lajdonító. 1483-ban egy sereget indíta az ugorok ellen, minek kö- 
vetköztében 1484-ben Aszik fija, Jumsan, néhány társfejedelem
mel együtt hódolni mene Moszkvába; a’ többi vogul-osztják feje
delmek folytatók még a’ védelmet. 1499-ben még nagyobb sereg

*) Meg lehet jegyezni, hogy ma is .a1 török népek a' Voltlát Etil, Edéi
nek, a’ Kámát pedig fekete Etil-пек nevezik. i
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indúla az Um 1-elvre, ’s Läpinä, Jujl, Munkesz vagy Munkosz vogul 
városokat, ’s több, számszerint harmiuc2két más váröfíf^ftjglalván, 
ötven fejedelmet és az előkelő lakosok közöl ezernél több foglyot 
hurczolván magával, 1500-ban visszafére Moszkvába; Iván pedig 
az Ugor- vagy Jugorország nevét is béfoglalá a’ czímébe. Mind 
errül HerUersteinZsigmond, ki Miksa és V. Károly császárok, meg 
Ferdinand osztr. f'oherczeg követéül kötszer^1516-ban és 1529-ben, 
járt Moszkvában, szerze tudomást, ’s az említett hadjáratok leírá
sában így nyilatkozék : »Haec est Juharia, ex qua olim Hungari 
progressi, Pannoniam occuparunt . . . Äjunt Juharos in hunc diem 
eodem cum huugaris idiomaíe uti, quod an verum sit, nescio. Nam 
etsi diligenter inquisierim, neminem tamen ejus regionis hominem 
habere potui, quocum famulus meus, linguae Hungarieae peritus, 
colloqui potuisset.«

Még Herberstein előtt is híre vala nálunk, hogy a’ magyarok 
odavaló országbul jöttek volna ide. Mátyás király és Iván czár 
között követségek járának több ízben; azonban a’ kereskedők előtt 
sem vala ismeretlen ama távoli ország, a’ mellyben magyarul be- 
széllők volnának, mit Herberstein Moszkvában is hallott. »Ezt Má
tyás, úgymond Bonfinius, orosz (szarmata) kereskedőktül megtud
ván, követeket és tudakozókat is indíta oda, hogy, ha lehetne, a' 
rokon népet Pannóniába hoznák, a1 melly a’ folytonos háború által 
néptelenné vált. *)

Sőt már IV. Béla idejében, a’ tatárjárás előtt, a’ rokon népet 
keresni arra felé ménének a’ magyar szerzetesek, mint azt a’ »Fa-

*) »Unnor et Magor, cujusűam annalium scriptoris opinione, Unnorum 
auctor fuisse traditur . . . .  Quare Unni, bello asperrimi, trajecta ad Cimme
rium Bosphorum palude Maeoti, non modo sedibus Gothos rejecerunt, sed uni
versam Europae Scythiam domitarunt, in repetitisque Pannoniis quieverunt, 
quas a se Ungarias appellarunt. Pius autem Pontifex (mihi crede) doctissimus, 
Ungaros ab Unnis (quod omnes rerum scriptores confirmant) promanasse non. 
patitur, pari cum Jornande tractus affectu, qui Ungaros ac Scythas, pellium 
murinarum commercio.notos fuisse scribit. Deinde Sacrosanctus ille pater cujusdam 
Veronensis nomen adducit, qui cum ad Tanais ortum penetrasset, gentem Un- 
garica lingua loquentem se invenisse dicebat. Divus quoque Matthias noster, 
hujusce rei non ignarus, quam a Sarmaticis quibusdam mercatoribus acceperat, 
legatos illuc ac exploratores misit, quibus cognatam gentem, si posset, in Pan
noniam, populis diuturno bello haud parum exhaustam, alliceret: quod etsi 
hactenus assequi nequivit, si vixerit tamen, fortasse praestabit.« Bonfinius, Rer. 
Hungaric. Decades. Dec. I. lib. II. Editio Car. Andr, Bel. Lipsiae, 1771. pag. 41.

1*
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ctum Magnae Hungáriáé« elbeszélli; végre Anonymus és Kezai Si
mon krónikáiban is némi homályos emlékezés van arrul a’ messze 
országrul, mert az Ural vidékre teszik azt a’ Scythiát, ’s abban a’ 
Dent- és Mo^or-országot, a’ mellynek keleti határosa »regnum Jo- 
rianorum«, mi nyilván az Ugor vagy Jugor ország.

De a’ vogulok és osztjákok nyelvérül a’ XVIII. század 
elejéig alig tudtak valamit. Talán Witsen Miklós az első, a’ ki 
1705-ben*) az éj szaki és keleti Tatárországot leírván, ’s külömböző 
utazásokbul sokat közölvén a’ vogulokrul és osztjákokrul, ezeknek 
nyelvébül is mutatványt, jelesen a’ Mi atyánkat közié. De azt nem 
lehet megérteni. Valamivel használhatóbbat ád az osztják nyelvbül 
Strahlenberg Fül'óp János 1730-ban.**) — Messerschmidt is 1725. 
és 1726-ban jára az osztjákok és vogulok közt, de tudósítását csak 
Klaprothbul ismerem. Sokkal többet tamilunk Fischerbül, ki az 
1768-ban kiadott Szibériai történelmében, nemcsak a’ vogulok és 
osztjákok történeteiből annyit közöl, a’ mennyit Müller Gerhard 
Fr. 1735-ben a’ szibériai levéltárakban megtalált, hanem háromszáz 
szóbul álló szótárt is állított össze, a’ mellyek jelentéseit negyven 
szibériai nyelvben kitette. E’ szótár kézirata aJ göttingai egyetem 
könyvtárában lévén, abbul közié Schlözer az »Allgemeine Nordi
sche Geschichte«-ben (1771.) a’ háromszáz osztják szót. -— Pallas 
1768—1774-ig utazgata az orosz birodalom ázsiai részeiben ; 
1772-ben az obi osztjákoknál tartózkodók, ’s útileirásában ***) némi 
szójegyzéket ád а’ В erező von aluli és Berezovon felüli osztják 
nyelvbül. Végre Pallas szerkesztő & nagy egybehasonlító szótár 
első részét is, mellynek latin' czime : Vocabularia linguarum totius 
orbis comparativa, Augustissimae cura collecta. S. Petersburg, 1786. 
A7 .mit Gyarmathi az osztjákbul és vogulbul felhoz, az mind abbul 
a' nagy szótárbul, meg Fischernek összeállításábul van kiszedve. 
Klaproth »Asia Polyglotta«-jában is csupán a’ nagy szótárt hasz

*) Noord en Oost Tar taryen stb. DoorMr. Kicolaas Witsen, Burgmester 
te Amsterdam. Amsterdam 1705. (Második kiadás 1785.)

**) Das Nord- und Östliche Theil von Europa u. Asien stb. Bei Gelegen
heit der schwedischen Kriegsgefangenschaft in Bussland, aus eigener sorgfälti
gen Erkundigung auf denen verstatteten weiten Beisen zusammengebracht und 
ausgefertigt. Stockholm, 1730.

***) Beise durch verschiedene Provinzen des russischen Beichs. 4. kötet 
St. Petersburg 1771—1.776. •
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nálja. Az orosz császárné szótára nem lévén nagyon elterjedve 
(-orosz írása is nebezíté használását), a’ Fischer gyűjteményében 
előforduló osztják szók, a’ mellyeket Schlözer Ejszaki történelmé
ben találhatni, egész Reguly és Castrén utazásáig voltak a’ legbe
csesebb tudósítás. Akárki gyűjtötte is e’ szókat, a’ nyelvet ugyan 
nem érti vala, de füle jól fogta fel a’ hangokat, 's a’ gyűjtemény 
ma is használható, ’s mint száz évesnél régibb nyelvemlék, törté
nelmi becsű. Van ugyan benne sok érthetetlen, de legnagyobb része 
nemcsak érthető, hanem tanúlságos is, p. o. a’ számnevek, az ige
szók prasense, a’ mint azt az illető helyen látni fogjuk.

2) F ó r r á  so k.

Az osztják nyelvet tárgyalni akarván, elő kell adnom azokat 
a’ forrásokat, a’ mellyekbül az osztják nyelv ismeretét merítem.

Első bővebb tudósításunk róla a’ Castrén Sándor 1849-ben 
Sz. Péterváratt megjelent »Osztják nyelvtani kísérlete, egy rövid 
szó-jegyzékkel együtt.« Castrénnek az »ugor« osztjákok nyelve nem 
vala fő feladata, mert több évi utazgatása közben Szibériában, csak 
néhány hétig tartózkodék nálok. Ezen rövid idő alatt sokféle nép- 
és helyrajzi jegyzésen kivül némi anyagot gyüjte az addiglan-igen 
kevéssé ismert osztják nyelvrül is ; mert a’ mit róla Gyarmatin, 
Pallas, Klaproth stb, rnunkájiban találunk, úgymond Castrén, az 
nem egyéb holmi csekély és nagyon hibás szójegyzékeknél. Castrén 
leginkább az Irtis melléki osztják nyelvből gyűjtögetvén, azt tévé 
előadásának alapjává; de meg-megemlíti a’ Szurguti és Obdorszki 
nyelvjárást is, amazt a’ felső, ezt az alsó Ob mellékeiről. Bővebb 
tudósítást mind az osztjákrul mind a’ vogulrul a’ tudós világ, evvel 
bíztatja olvasójit Castrén, egy magyartul várhat, a’ ki nem rég az 
osztjákok és vogulok közt tett nép- és nyelv-kutató utazásbul tért 
vissza.

Ez a’ magyar, mint tudjuk, Reguly Antal, a’ ki 1843. ősszén 
Pétervárbul kiindulván előbb a’ Loszva vidékein tartózkodék az 
Uraiban, onnan elmenvén 's Tobolszkban rövid ideig mulatván a’ 
Tavdán által Pelimbe, ’s innen az éjszaki Szoszvára és az éjszaki 
Uraiba utazék, a' hol a’ legeredetiebb vogulokat találta. Az Ural- 
bul pedig a’ Szin-ja folyóhoz, Tildomba, igyekezék, melly folyó az 

• osztjákok földjén az Uralbul az Óbba kanyarodik.
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Tiidomban 1844. őszelő hó 18 — 20-án megpihenvén, tovább 
folytatá útját éjszak-kelet felé, a’ Vojkar és Szob folyókhoz, ’s az 
utóbbin lefelé a’ hatalmas Ob-hoz, mellyen átkelvén Obdorszkba ér- 
kezék. Itt a’ bőr-adó beszolgáltatása végett összegyűlt osztjákoktul 
írta le az énekeket. Obdorszkbul megint egy nagyobb kerülés után 
Berezovba siete, a’ hol a’ telet az osztják tanúlmányaira akarta 
fordítani. Tehát az obdorszki tartózkodásnak köszönjük azt a’ nagy 
osztják szöveg-gyűjteményt, a' mellyet a’ Reguly hagyományábul 
kézirati kincsül bír a’ magyar Akadémia. Ámde e’ nagy ’s maga 
nemében unicum-féle gyűjteménynek megértésére Reguly hagyo
mányaiban nem találtunk kulcsot; tőle osztják szó-gyűjtemény 
nem maradt reánk egyéb egy kis jegyzék-csomónál, mellyben a’ 
számneveken kívül egyes szók és néhány grammatikai alak van 
összeírva, miket illető helyeken elő fogok hozni. Úgy látszik tehát, 
hogy Regulynek nem vala ideje vagy módja elegendő szóbeli ma
gyarázatokat is följegyezni. Arra is emlékszem, hogy néhányszor 
kifejezte óhajtását előttem, visszatérhetni az osztják tanulmányok 
ismétlésére és béfejezésére.

1868-ban kijött Londonban Bonaparte Lucian költségén az 
obdorszki osztják nyelvre fordított Máténak tíz fejezete. Nagy 
örömmel vevém e’ fordítást s be is mutatám némi ösmertetéssel *) 
az Akadémiának, mert az lévén az első, általunk is megérthető 
osztják szöveg, sok felvilágosítássá! kecsegtet vala. Fordítója 
Vologodszki pópa, kinek, úgy tudtuk, orosz-osztják szótára is meg
van a’ Sz. Pétervári Tud. Akadémiánál. **) Ennek lehető hiteles 
másoltatását a’ mi Akadémiánk számára Schieíner és Wiedemann 
valának szívesek eszközöltetni; Wiedemann pedig német fordítását 
is közié velem, a’ mellyet magának készített volt.

Vologodszki az orosz-osztják szótárához, a’ melly 1840-ben 
készült, a’ káténak némi fordítását is csatolá; ez tehát meg a’ Má
ténak 10 első fejezete az osztják nyelvű szöveg, a’ mellyet értel
mezni lehet, hogy rajta a’ nyelv alkotását 's miképi mozgását meg 
láthassuk, mit se a’ szójegyzékek, se a’ szótárak nem mutatnak

*) Lásd : Nyelvtudományi Közlemények 1869-ben megjelent VII. köteté
nek 403 — 419. lapjait. »Osztják Evangelium 's az éjszaki osztják-nyelv.*

**) Azt Vologodszki maga 1842-ben küldte be az Akadémiának. Lásd : 
Castrén osztják nyelvtanának Schiefner által eszközölt második kiadását a’ XII. 
lapon. V. ö. a’ következő jegyzetet is.
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meg, hacsak igen bő ős sok mondatot nem közölnek. Ez okbul a’ 
Castrőn nyelvtana ős szótára sem felel meg annak a’ vágynak, a’ 
melly nemcsak a szókkal 's ezeknek képzőseivel ős ragozásaival, 
hanem magával a’ nyelvvel is meg szeretne ismerkedni, mert 
Castrőn kőt rövid mondásnál többet alig közöl.

Vologodszki hírőt Reguly is vette vala, *) sőt miatta ős a’ vo- 
gul származású Satigin tanár miatt utazők Tobolszkba, de nem ta- 
lálá ott Yologodszkit, ’s azt hallván felőle, hogy nem jól tudna oszt* 
jákul, a’ tobolszki püspök ajánlását sem fogadáel, a’ ki Yologodsz
kit fel akarta szólítani, hogy másoltassa le számára a’ szótárát; 
mert Reguly azt hiszi vala, hogy rósz munkának bírása inkább 
káros mint hasznos. Ebben csalatkozők derék hazánkfia, mert min
den szótár jó, a’ melly a’ szók értelmét megmondja; azután mi 
látjuk most, hogy Vologodszki eléggé jól tudta a’ nyelvet.

A’ források tehát, a’ mellyekbül az osztják nyelv ismeretét 
meríthetem: a’ Vologodszki fordításai ős szótára (1840. köi’ül); 
Regulynek nagy osztják-szöveg gyűjteménye meg nehány szó ős 
grammatikai jegyzetei (1844/5-bül); 's Castrőn osztják nyelvtana 
(1849-bül), mellyet Schiefner némi bővítéssel 1858-ban másodszor 
adott ki. Castrőn nem ád szöveget, Reguly nem ád szó-magyaráza
tokat, Vologodszki ád szöveget (bár nem eredetit) ős szótárt. Re
guly gyűjteménye sűrűén teleírt 116 főlívet teszen; mind ének, a' 
mit az egyes czímek jelentenek, a’ mellyek többnyire vogul nyel
vűek, néhol osztják fordítással megmagyarázva. E’ gyűjtemény a 
legbecsesebb, 's úgy látszik, az egyetlen afféle osztják nyelvemlék. 
Fájdalom, azt egészen megfejteni nem egyhamar fog sikerülni.

E ’ három forráson kivül van ugyan még az Ahlqvist gyűj
tése, a ki 1858. őszén és telén járta be az osztjákokat mind Beze- 
rovban mind Obdorszkban, 's a’ ki az Ob jegén térvén vissza, a’ 
Kondinszki monostor fejétül egy kéziratbeli orosz-osztják szótárt 
nyert ajándékba; **) de mind ez Ahlqvist sajátja, ehhez tehát nem 
lehet férnem.

*) »Tobolszkba leginkább két férfiú Ilire vonzotta volt, egyike Vologodsz
ki, a’ ki az Obi vize mellékein sok évig papi hivatalban élvén, az osztjákok nyel
vével huzamosabb ideig foglalkozott, ’s néhány évvel ezelőtt a’ Sz. Pétervári 
Akadémiának osztják szótárt küldvén be, Sjögrén előtt úgy nyilatkozott vala, 
hogy osztják nyelvtan készítésében is fáradozik.« Vogul föld és nép. 56. lapján.

**) Muistelmia Matkoilta Venäjällä vuosina 1854—1858. Kirjoittanut 
Aug. Ahlqvist, Helsingissä, 1859. 249. lapján.
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3) Az o s z t j á k  né p  t e r ü l e t e .

Az első és régibb tudósítások többnyire a’ Kondai osztráko
kat emlegetik; a’ Fischer szógyűjteménye is ezek nyelvébül való, 
’s nevezetébül azt lebet gyanítani, hogy általánosabb, szélesebb 
vala a’ Kondai osztják név. *) Azomban Fischer a’ szibériai törté
nelmében az osztjákokat tartózkodási helyeikről nevezvén meg, 
Irtisi, Obi, Kaszimi, Szoszvai (Ostiaken an der Obischen Soswa), 
Narimi, Keti, Jeniszeji, Kérni osztjákokrul beszéli. Ebben tévedés 
is lehet, legalább a’ szoszvai osztjákokra nézve, mert három folyó 
viseli ezt a’ nevet, ’s ha az éjszakit, vagy nagy Szoszvát értjük 
rajta, melly Berezovnál egyesül az Óbbal, annak mellékein vogu- 
lok laknak. Sok helyütt talán bajos is határt vonM a vogulok és 
osztjákok között, minthogy ezek amazokat keletről és éjszakrul 
bekerítik. — A’ jeniszeji és kérni osztjákok külön megvannak ne
vezve, pedig Castrén szerint a’ tatárok Kem-nék híjják a’ Jeniszejt; 
a' kérni és jeniszeji tehát egy volna.

Az osztjákok és vogulok területeit semmi természetes határ 
nem választja el egymástul, azért egynek is tartható az osztják és 
vogul föld. Ennek mivoltát az Ural-hegység és a’ hatalmas Ob 
vagy Obi határozzák meg.

Az Ural-hegységre se a’ vogul se az osztják nyelvben nem 
találok nevet, melly t. i. az egészet jelentené; az egyes csúcsok,

. völgyek stb. természetesen saját nevüek. Már Herberstein tudja, 
hogy az Uralt »cingulum mundi«, világ övének nevezik; Müller 
(der ungrische Volkstamm I. 18.) meg azt mondja, hogy az Ural 
név, melly a’ tatár nyelvben övét jelentene, a’ dsingiszkáni kor ál
tal és utána lett ismeretessé. Az oroszok kammenoj-pojas (kőszikla 
öv), vagy zemnoj-pojas-nak (föld öv) 'nevezik, tehát lefordították 
a,’ tatár szót. A’ vogul hit-rege, a’ Teremtés mondája, megadja ne
künk annak a’ nevezetnek az okát. Az Elmpi (a’ vogul hitbeli de
miurgos) a’ fő isten, Nvmi Tarom, meghagyása szerint előteremtette 
a’ földet, azaz felbuktatta a’ vízbül, de az egyre forog vala. Hogy

*) Schlözernél ez így áll : Kondisches Wörter regis tér, bei-den Kondischen 
Osztjaken avi lrtisch. Körülbelül ollyan, mintha valaki a’ tiszai magyarokrul 
beszéllene, a’ kik a’ Dunánál laknak. Kegulynél is : handijah osztják, ma handi 
jah  én’osztják vagyok.
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mint tehesse állandóvá, erre tanácsot kérvén Numi Taromtul, ez így 
oktatá: »A’ magam bírta ezüst gombu évemet vedd el, ’s lémen vén 
rakd az egész föld körűi.« Az Elmpi úgy tön, megkerülvén a’ föl
det, azon körülhúzá az ezüst gombu övét, ’s íme a’ föld veszteg 
maradt. — Az Ural-hegység, a’ kiálló'csúcsaival, nagy gombu öv
höz hasonlít.

Az osztják nyelv keu-, kevi-nék nevezi a’ követ és általában 
a’ hegyet; keu vagy kevi tehát az Ural is. ’S minthogy nyugat felé 
húzódik el a’ hegység, azért a’ nyugatot is km- vagy fcetn-nek neve
zik ; Reguly szerint tehát keu vuat hegyi szél, annyi mint: nyugati 
szél; Vologodszki szerint meg kevi pélak hegyi fél, hegyi oldal, 
hegyi tájék annyi mint: nyugati tájék.

A’ Reguly és Koppén térképein most az osztjákoknak hatá
rosai: éjszak és kelet felől a’ szamojédek, nyugat felöl a’ szamojé
dek, szirjänek és vogulok ; délfelől a’ vogulok és tobolszki oroszok ; 
kelet felől a’ szamojédektől fogva a! déli határokig török vagy ta
tár nyelvű népek. A’ vogulokon kívül, a’ kikkel úgyszólván egy 
nemzetet tesznek, az osztjákok előtt legnevezetesebbek a’ szamojé
dek és szirjänek. Az elsők, úgy látszik, nagy tekintélyüek, legalább 
nevök azt sejteti velünk. Az osztjákok jor , or-nak híjják, de jor, 
or erő is. Nem tudom ugyan, egy-e a’ két szó, vagy csak hasonló 
hangú de külömböző eredetű: de Reguly is, a’ mint emlékezem, 
büszkének találta a’ szamojédet. Az osztják orjas, orkas gőgöt je
lent; orjasta és orkas'ta gőgös lenni, büszkélkedni; Vologodszki a’ 
farizeusokat orkas’ta jah-пак =  gőgös népnek, fordítja. En régolta 
gyanítom, hogy a’ magyar órjds-nak egy eredete van talán az or, 
jor-rsú.

Jor-jdh vagy or-jah tehát a’ szamojéd nép, még pedig keu 
or-jah hegyi szamojéd, a’ legéjszakiabb Uraiban lakó, és nim or-jah 
alföldi szamojéd, a’ tengerpart felé lakó, mit legitt äz Ob folyó le
írásánál jobban megértünk.

A szirjänekrül is alább lesz említés.
Az osztják területnek legnagyobb folyója az Oh vagy ОЫ, 

melly leghalasabb folyó is.
Osztják és vogul nyelven Asz (atya). Jelentőségét tudja és 

tiszteli a’ nép, mert az osztják énekek jerriing as-nak, azaz szent 
atyának, továbbá lant'ing os-nak, kul'ing as-nak, azaz, tápláló atyá- 
vak, halas atyának nevezik. Ha a’ régibb tudósítások helyesek, a’
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mellyeket Fischernél találunk, 's a’ mellyek szerint a' Jeniszejnéí 
és Ketnél is osztjákok laktak: ezek akkor az Obnak felső vidékein 
is, szinte az Altáji hegyekig, terjedtek volna. Most, Castrén szerint, 
a’ Szurgut városon felül a’ Vach folyóig érnek csak; a' nevezett 
Szurguton kívül lefelé még Berezov és Obdorszk városok vagy 
helységek vannak az obi osztjákok területén.

Minthogy az Ob délfelől halad éjszak felé a’ Jegestengerbe, 
az osztják nyelven az al föld nim mű, al szél nim vöt, al tenger 
nim saris az éjszaki földet, éjszaki szelet, éjszaki tengert jelenti ; 
Szibéria is alföld, nim mű, t. i. az Uraihoz képest, a’ mellynek ke
leti folyóji az Óbba és Irtisbe folynak ; viszontag a' fel szél num vöt, 
fel föld nnm mű a’ déli szél, déli föld. Ha tehát külömbséget tesz
nek a' keu or-jah (hegyi szamojéd) és nim or-jah (alföldi szamojéd) 
közt, az utóbbi azért neveztetik úgy, mert éjszak felé a’ Jegesten- 
ger partján lakik. — A' második folyó:

az Irtis, mellynek forrásai szintén az Altajiban vannak, kö
zel az Ob forrásaihoz, 's a7 melly az Ош, Isim, Tobol, Tavda, 
Konda nagy folyókat felvevén ’s nagy folyamra növekedvén Sza- 
marován alul az Óbbal egyesül. Osztják neve, Castrén szerint, 
Tangat, Vologödszki szerint Longa. E’ névrül alább többet. Az 
Om, Isim, Tcbol, Tavda mellékein nem lakván osztjákok, ezeknek 
harmadik folyója tehát:

a’ Konda, osztjákul Chand/i. Ez az Ob és Irtis folyókhoz ké
pest kicsi, de a’ tudósítások gyakran említik, mert legtöbbet a 
Kondai osztjákokrul beszéljenek. A’ folyó az Uraiban veszi erede
tét 's dél-keletnek tartván, déli hajlásúval éjszak-keletnek fordúl, 
’s Szamarován felül az Irtisbe szakad. Villa-félét képez tehát a' fo
lyó, a’ mellynek nyugati s délfelé nyúló ága a’ Tap-ja , Jag-va 's 
több apró folyót felszedvén a' vogulok földjét, keleti ’s éjszak felé 
nyúló ága pedig az osztjákok földjét hasítja. Ezért vannak Kondai 
vogulok és Kondai osztjákok. A Kondai vogulok nyelvét a' Máté 
és Márk evangéliumok fordításábul ismertettem meg, a' mellyet 
Popov készített.*) A’ Kondai osztjákok nyelvőrül az említett Fischer- 
féle szójegyzéknél külömb tudomásom nincs; Castrén sem említ 
belőle valami eltérőt. Ha tehát abban a’ régi »Kondai osztják« 
szógyűjteményben bízni lehet, az inkább az obi, mintsem az irtisi

*) Nyelvtudományi Közlemények IX. és X. kötetében.
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osztjákhoz tartoznék, ámbár Fischer egynek tartja az Irtisivel. — 
Negyedik folyó:

a' keleti vagy kis Szoszva. Három Szoszva van, a’ déli és éj- 
szaki, mellyek a’ derék Uraiban keletkeznek, 's a’ keleti, melly an
nak egy keletiebb hátában származik*. A’ két első egészen a’ vogu- 
lok földjén van; a' harmadik viszontag egészen osztják folyó. —• 
A’ déli Szoszva és a' Loszva egyesüléséből lesz a’ Tavda, melly azu
tán a’ Pelim folyót is magába vevén a’ Tobolba szakad. Az éjszaki 
vagy a' nagy Szoszva délfelől éjszak-keletfelé egy S alakú menet
ben folyván, Berezov mellett szakad az Óbba, miután magába vette 
a’ délfelől érkező kis Szoszvát, mellyet osztják Szoszvá-nák is ne
vezhetnénk. A’ hol a’ nagy Szoszva az Óbba szakad, ott a’ vogul 
földnek legnagyobb szélessége éri az osztják földet, azért lehet 
berezovi vogulokrul és berezovi osztjákokrul beszélleni. .

A’ Szoszva név se nem vogul, se nem osztják, hanem szirjän; 
vogul neve Tájt {Taut), Tájt. Már a’ »Vogul föld és nép« czímü 
munkámban közlöttem azt az észrevételt, hogy a’ vogul felfogás 
szerint a7 nagy folyó mintegy anya-folyó, vagy öreg folyó, ’s a' ki
sebb folyók, a’ mellyek abba mennek, annak ujjai, mint a’ magyar 
felfogás szerint is a' ruhának ujja, az asztalnak, szekrénynek fija 
vagy fiókja van. A’ vogul-osztják földnek az Ob igazán anya-folyója, 
öreg folyója; ennek minden más folyó, melly beléje foly, egy-egy 
újjá. ’S azt jelenti a’ tájt, tájt, taut szó, a’ meilyhez a’ vogul nyelv 
a’ ja  =  folyót, teszi hozzá, így: tajt-ja — újjbeli folyó. Akkor 
nem tudom vala, hogy a’ sos-va ugyanezt jelenti, mert sós a’ permi 
nyelvben is újj, a’ permi nyelv szinte azonos a’ szirjännel, ebben 
is sós lehet az újj, valamint az a’ votjákban is sajes, sajas. A’ permi 
és szirjän nyelvek mintegy két nyelvjárás, mellyet egy szóval szir- 
jännek nevezhetünk; a’ vogulok, osztjákok is sátán, sarán, sareng, 
saran-naV nevezik. A' szirjän és permi nyelvjárásban a’ folyó va 
(vogululjfa, osztjákul jagan, jogán); sos-va tehát ugyanaz, mi vo- 
gulul tájt-, tájt-ja, azaz, újjbeli folyó.

De mi a’ Szoszvá-nak osztják neve ? Vologodszki szerint 
Lev'i, Reguly szerint Leu, (mint évi leány, kevi kő, is Reguly szöve
geiben eu, keu). A’ Szoszva tehát osztjákul Levi-jagan, vagy Leu- 
jagan. A.' jagan, mint tudjuk, az, mi a’ vogul ja , a’ szirjän-permi 
v a : mi tehát a’ levi, leu ? Ez is újjat, manica-t, jelent, ’s úgy viszony
uk a’ luj, digitus-hoz, mint a’ vogul tojt, taut, tájt a’ tul'e-hoz, mi
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»digitus.« A’ íteguly szövegei szerint a’ lm lu is, azért lev'ing, leung 
—■ lung is, azaz ujjas, a’ minek újjá van, vagy illyen újjhoz tarto
zik, tehát lung vuas =  ujj-város, ujj on levő város, mint mondjuk : 
Tiszán, Dunán levő.

Még a’ nagy Irtis is az Obnak újjá, ’s már régen gyanítom, 
hogy a’ tan gat, a’ mint azt az irtisi osztjákok nevezik, nem egyéb 
a' vogul tajt-nál. Vologodszki szerint az éjszakiabb osztjákok 
Longa-jagan-n&k nevezik. Lesz nem sokára alkalmunk igen szá
mos példábul látnunk, hogy az éj szaki osztják gyakran a’ déli 
osztjáknak í-jét Z-lé változtatja, mind az elő-, mind a’ bel-, mind 
az utóhangokban. A’ tangat ennélfogva szabályosan langal, longal 
volna az éjszaki osztjákban: ámde itt csak longa van, utóhangbeli 
í vagy l nélkül. De &! levi, leu, lu is szakasztott illyen viszonyban 
van 9/ vogul tájt, tájt, taut-hoz, a’ mit meg lehet jegyeznünk. Azt 
hiszem, nem csalatkozom, ha a’ tangat, longa szót úgy magyará
zom, hogy ujjat, manica-t, jelent. A! vogul és osztják nép tehát az 
Ob folyót öregnek, ’s az abba menő folyókat újjainak nézi. Egyéb
iránt az As szó, mi a’ folyónak vogul és osztják neve, valóban is 
atyát, öreget jelent; lehet, hogy az Oh vagy Obi szó is csak némi 
fordítása neki.

Most jutatom eszibe az olvasónak, hogy a’ szirjänek az Ural- 
elvnek kereskedői voltak, a’ kik által az oroszok is odajutottak. 
Azért lettek a’ szirjän nevek, a’ inellyekeí a’ vogulok földjén is ta
lálunk, ismeretesek az oroszoknál és az európai tudományban. A’ 
szirjän befolyásnak az ugor népek nyelveiben is sok nyoma van, 
úgymond Ahlqvist; .*) így a’ saran (szirjän) szó ugyanazt jelenti, 
az osztják nyelvben, mit a’ saksa. (német) szó a’ finnben, p. o. a ’ kis 
hajót szirjän csónak-nak, a’ főtt szurkot szirjän szurok-n&k stb. ne
vezik. Regulynél is találom, hogy lopjlup  evező lapát, de sarang 
lup azaz szirjän lapát, a’ kormány. Annál inkább az szirjän, mi on
nan kerül az osztjákokhoz, mint p. 0 . a’ lazacz, mellyet szirjän hal
nak (saran hűl, chulj neveznek, mert az nem találtatik az Óbban 
és újjaiban, (az Obnak feneke nagyon iszapos, mit a’ lazacz nem 
szeret, azért nem költözik abba, hanem az Uralon inneni folyókbul 
vitetik oda).

*) Muistelmia stb. 259. lapján.
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Az osztják népet most is a’ folyókrul nevezik, a’ mellyek 
mellékein lakik. Van tehát

a) As-jah, azaz Obi nép, mert a’ jak  szó népet jelent; az asjah 
szóbul lett az osztják. Az Obi nép természet szerint vagy fel Obi 
nép =  num Asjah, a’ Szurgut város környékein, az a' déli osztják 
nép; vagy al Obi nép =  avas Asjah, aim Asjah (mert mind avas, 
mind nim =  al), a’ Berezov és Obdorszk környékein. A’ Szurgut 
városnak nem tudom, van-e osztják neve; a’ Berezov helyén az 
orosz hódítás előtt is városféle vala, mellynek osztják neve Svgmut 
vas, úgymond Fischer, *) ma is úgy nevezik, hogy Sungit vagy 
Sümet vas, vogulul pedig Kal'-uos. Mind az osztják, mind a’ vogul 
név nyírvárost jelent, 's azt teszi az orosz Berezov is (bereza, береза, 
nyír, березов nyíres). Obdorszk megint szirjän név, Ob-dor =  Ob- 
mellett, az sk orosz végzet; annak osztják neve Pulnga-vas azaz: 
a’ Pulingon (való) város. E' név azt mondja nekünk, hogy az oszt
ják város nem közvetlenül az Ob mellett, hanem a’ PuI' folyó mellett 
volt, a’ hol az Óbba folyik. Az osztják énekben Piding aut-nak ne
veztetik, mint alább megtudjuk. Továbbá van

b) Tangat-jah, vagy Longa-jah azaz Irtisi nép Tobolszkon 
alul, tehát Tobolszktul éjszakfelé. Ennek a’ nyelve a' Castrén elő
adásának alapja; az és a’ szurguti osztják teszik a’ déli osztjákot.

c) Handa (chandi-) jah  azaz Kondai nép, a’ Konda keleti 
vagy osztják ágának mellékein. Az ottani osztjákok handa-kvjet- 
nek, azaz, Kondai embereknek híjják magokat. Megvan már mond
va, hogy a’ régibb tudósítások leginkább a’ Kondai osztják okát 
emlegetik.

d) Levi, Leu-jah, azaz Szoszvai nép. Minthogy három Szoszva 
van, mellyik Szószvának a' népe osztják? A’ déli Szoszva, melly 
a’ Loszvával egyesülten a' Tavdát képezi, egészen vogul folyó, an
nál tehát vogulok laknak, 's ezekrül soha nem volt kétség, miolta 
ismeretes a' vogul nép. Az éjszaki vagy a’ nagy Szoszva népét, úgy 
látom, Reguly előtt az oroszok osztjáknak tartották volt, melly 
tévedésbe annál könnyebben eshettek, mert az osztják és vogul 
nyelvek nagyon közel állván egymáshoz, a’ nem értő előtt csak 
egynek látszanak; továbbá, mert a’ Szoszvai mellékek voguljait 
az éjszakiabb osztjákoktul semmi természetés határ nem választja

*) Siberische Geschichten. 263. lapját.
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el. De mi most határozottan tudván, hogy a’ nagy Szószva leg
alább odáig, a hol a’ kis, vagy keleti Szoszva egyesül vele, csak 
vogulokat táplál, a Szoszvai osztják néven tehát a keleti Szoszvá- 
nak lakosait, ’s a Berezov környékbelieket értjük.

Az osztják nép számát Koppén 1838-ban 18,800-ra tévé. 
Újabb népszámlálást, vagy becsülést nem ismerek.

4) A z o s z t j á k  né p  j e l e n  á l l a p  о t j  a.
Kém akarom mind azt egybeszerkeszteni, a’ mit az osztjákok- 

rul Pallas, Castrén, Ahlqvist előadtak, hanem némelly fővonással 
annyit kifejezni, a’ mibül némi képét alakíthatjuk magunknak az 
osztják nép állapotának. E’ végett is össze kell fűzni a: múltat és 
a’ jelent.

Nagy Iván ural-elvi hódításai, úgy látszik, feledékenységbe 
jutottak, vagy inkább nem voltak egyéb rabló hadjáratoknál; mert 
Jermak 1578-ban újra kezdé hódítgatni Szibériát, véget vetvén a' 
szibir khánságnak, ’s kipusztítván a’ vogulokat és osztjákokat. E’ 
hódítással járó éhségek és betegségek nagyon ártottak, különösen 
a’ himlő, melly 1681-ben mutatkozék először a’ vogulok és osztjá- 
kok közt, ’s majdnem az élők felét elragadta.*) — Moszkvában 
1599-bén, a’ Jermak hódítása befejeztével, az orosz birodalom egye
temes térképét rajzolák, a mellyet czári meghagyásbul 1626-ban 
és 1680-ban le-Iemásoltak. Ezen térkép az alsó Ob mellett az Irtis 
beszakadásáig 18 helységet, az Ob feletti Irtis mellett 10-et szám
lál elő, a’ mellyek legnagyobb részét városnak, kerített helységnek 
(gorod) nevezi. **) Hol vannak ezek ma ? Reguly térképén csak 
egy-két osztják helység mellett áll az orosz gorod szó.

Az osztják énekekben a’ város vuas, us (Vologodszkinál vas, 
vos), de aut is, úgyhogy az aut a megfelelő sorban vuas helyett 
áll, tehát bizonyosan egy jelentésű emezzel, p. o.

soper nohlä vuas ti amesleu, 
saper nohlä aut ti amesleu

( — a soper magosságon várost lakunk most). Az aut hegyet is 
jelent; azt lehet hát gondolnunk, hogy a vuas, vs, vas_is emelkedő

*) Fischer, Sibirische Geschichte. 439. 440. lapon.
**) Lehrberg-, Über die geographische Lage und Geschichte des Jugri- 

schen Landes. Lásd : Untersuchungen zur Erläuterung der altern Geschichte 
Russlands. St. Petersburg, 1816. * •
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helyen való várost teszen, a’ mire külömben, t. i magasságok meg
szállására, a’ vogul és osztják lapos földeken a' folyók áradásai 
kényszerítették a’ lakosokat.

Amott a’ P. lapon láttuk, hogy az'osztják keu nemcsak követ, 
hanem hegyet is jelent (mint magyarban is kö hegyet teszen, 
p. o. Ajndcs-kö, Bodó-kÖ, Kö-alja helységnevekben; másnyelvben 
is, p. o. németben Stein =  hegy, mint Königstein stb.): vájjon 
hát az aut, hegy, kö is egyszersmind? Úgy van; '3 most vilá
gossá lesz a’ vogul ahtes, ahtas, ahtos kö. A’ szó-tö aht, mi azonos 
az aut-te\; a’ gutturalis h magánhangzóvá, u-vá lesz; az s pedig 
képző, nielly nemcsak igetőkhöz járul, mint kai, hal-hoz, mibül 
lesz kales, kalas, köles, hales halandó, hanem névi tőkhöz is, p. 0 . 
vöt, vuat szél-hez, mibül votas, Regulynél vuadas szélvész. így aut, 
aht kö, hegy, de ahtes, ahtas, ahtos is kő és hegy. — Úgy látszik, 
a’ keu, ahtes szókon inkább gömbölyű alakú követ, vagy kősziklát 
ért a’ nyelv, mert mind az osztják keu, mind a’ vogul ahtes vesét 
és herét is jelentenek.

’S ez az aut, aht szó végre azonos a' magyar hegy szóval, 
melly utóhangbeli t nélkül van, mint az más szókrul is leesett, 
p. o. a’ vogul jau t,ja jt magyarban íj (íjj) ; a’ finn yht, vogulban 
akv, äuk, magyarban egy (eggy) ; sőt a vogul nyelvben magában 
is van aht és ah, áh kő, hegy. Aht, aut tehát igazán — hegy.

Annál inkább lehet az aut szó rokon avval a’ magyar egy 
szóval is, a’ melly a’ régi Egykö-ben (most Hegy-kö —  Heiligen
stein, Sopronmegyében), továbbá az еду-ház szóban van meg.

A’ fa lu  az osztják nyelvben pugol, pógol, a vogulban paul. 
Falu, paul, pugol, pógol szók is egy eredetűek ’s a’ pugol, pögol-bul 
fejthetők meg, a’ melly gombot jelentvén, hasonlóképen kisebb 
kiemelkedő helyiséget teszen. A’ mit tehát nem is gyaníthatott az 
ember, ím a’ vogul-osztják-magyar város és falu jelentései közt is 
találkozás volna.

Az osztjákok, úgymond Castrén, *) sok nemzetségre oszlanak, 
mindegyike magában egy nagy háznépet vagy kis államot képez
vén. A ’ keresztyénné lett osztjákságnál megszűnt már e’ szerkezet, 
mert az orosz hatóságok és törvények alatt él, de az obdorszki

*) Castrén, Ethnologische Vorlesungen über die altaiechen Völker ; St. 
Petersburg. 1857. A’ 107 — 128. lapjain.
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osztjákoknál tart még a’ régi pogány rend. A’ nemzetség néha száz. 
sőt ezer lelket is számlál; a’ kik egymást rokonoknak tekintik. 
Ezt a' nemzetségi viszonyt rag, rali szóval fejezi ki a’ nyelv, innen 
az ige rakta azt jelenti: érni, illeni, közellenni, jólenni; azután ro
kon lenni. A’ voguloknál is megszűnt már a’ nemzetségi szerkezet, 
de a’ rag-nsik megfelelő rau ugyanazt teszi o tt; raunu közelebb; 
többesben raunut egy nemzetségbeliek, osztjákul rahtet. A’ régi idő
ben a' ravnut, rahtet között tilos volt a’ házasság, az egyik nemzet
ség férfiai tehát a’ másik nemzetség leányait vették vagy rabolták. 
Ez talán még most is divatozik az osztjákoknál, mert Vologodszki 
a’ Máté 5, 27. versét így fordítja : Neu hulseta, muj jast'im us jis  
jaha: »rahta ne iga ho ne mola évi panna al jurt'ija« (hallottátok, mi 
mondva volt a’ régieknek: rokon nővel és férjes nővel vagy leány
nyal ne paráználkodjál). Itt a’ rahta ne tulajdonképen: egy nem
zetségbeli nő. Az orosz eredetiben csak annyi á ll: ne prelubodejst- 
vuj =  ne paráználkodjál. A’ Kondai vogul fordító is esak így 
mondja: rnot ne jót ul hajerlen más nővel ne hamiskodjál.

A ’ nemzetség feje az öreg; több nemzetség megint egy feje
delem alatt áll, a’ kinek méltóságát II. Katalin czárnő elismerte. 
Van több illyen fejedelem. Ezek fentartják a’ rendet a’ nemzetsé
gek közt, ’s ítélnek azokban az ügyekben, a’ mellyek az öregektül 
hozzájok kerülnek ; de a’ halálbüntetést csak az orosz hatóság 
mondja ki. Az osztják nyelvben uort, űrt, vogulban ater, szószerint 
ur-a,t jelent. Nem bírtam még kihozni, vájjon ez az uort vagy űrt 
=  úr csak fejedelem-e, vagy nemzetségi öreg is? Az uort, ?írf-nak 
vagyis ater-nek ezt a’ nevezetét is : mim ko —  fő ember, vogulül: 
äli-кит találom. Mind a’ nemzetségek öregei, mind a’ fejedelmek 
méltósága örökös. A’ nemzetségek összetartanak, ’s ha költöznek, 
az öreg vagy a’ fejedelem vezérli. E’ nomád nemzetségek mind 
Obdorszkban, télelő, vagy deczember hó vége felé találkoznak a’ 
vásárban. Hivatalbul tartoznak a’ fejedelmek és öregek jelen lenni, 
’s a’ törzs vagy nemzetségek adaját beszedni és ál talszol gáltatni. 
(Minden férfiszemély tül két szürke rókabőr jár). Láttuk, hogy 
Reguly illyen alkalommal gyüjté össze az osztják énekeket. — 
Ahlqvist két osztják fejedelemmel találkozék, egyikkel a’ Szinja 
mellékén, másikkal Obdorszkban. Ennek neve Táj sin, kinek mél
tóságát Miklós czár is megerősítette volt, ’s a’ ki 1854-ben megláto
gató a’ czárt Sz. Péterváratt, azért 'nagy tekintélyű vala még az.
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orosz hatóságok előtt is. Egyébiránt gazdag ember is, (10,000 rén- 
nék a' gazdája), mi, úgymond Ahlqvist, az ottani viszonyok közt 
40,000 ezüst rubellel felér. *)

Az osztják énekekbül megtudjuk, hogy a’ nemzetséget ja k 
nak , azaz népnek, nevezik; ’s egy-egy jah-nak volt egy vuas-a 
vagy aut-ja. Némelly aut azomban több uuas-bul is állott; azaz né- 
melly fejedelem alá több nemzetség tartozott, mint Castrén is tudó
sít. így  például megjegyzi Reguly, hogy a’ Nading jah igen hatal
mas volt, 8000 emberből álló — bizonyosan nagyítás, mellyet azom
ban a’ múltnak hire teremt. — Ennek városa a’ Nat kis folyó tor
kolatján, közel a’ mai Obdorszkhoz volt. De fővárosa Puling aut, 
a’ mellynek neve a’ PuT folyórul való, a’ mai Pulnga u<7s =  Obdorszk. 
S itt úgy látszik, hogy az aut szélesebb jelentésű a’ vuas-nál, mert 
a’ Puling aut alá tartozott a’ PuT folyóbeli város, vogulul: PuT ja  
keurt, a' Nat város, és a’ Lung aut, melly nem lehet a keleti vagy 
az osztják Szoszvának városa, mert e’ Szoszva vagy Leu Berezov- 
nál, tehát Obdorszktul igen messze, szakad az Óbba, hanem más 
közelebb folyóé, a’ melly hasonlóképen az Óbba merül. A’ Lung 
aut-vv\ megvan jegyezve, hogy külön népe és külön éneke volt. Sőt 
az énekek czímjeibül kitetszik, hogy minden nemzetségnek -vagy 
jak-nak volt saját aut-ja vagy tmas-ja meg saját éneke, ar-ja, vo
gulul : eri-jä. Mert íme van:

Nating ar, a Nat város, vagy nép éneke. Az ének a’ nim 
sam-nál =  alsó vagy Jeges tengernél való három városiad szól: kó
lóm vuas ti műimen, kólóm vas ti amesmeu, három város a’ kerüle
tünk, három város az ülésünk stb. Továbbá van:

Puling aut eri (a’ Puí város éneke),
Lung aut nal eri (a’ Lu város fokának éneke),
Jeli us eri (a’ Jeli város éneke),
Sames vas ar (a’ Sames város éneke).

Ez utolsónak illyen ezíme is van: As jah ater éri az Obi nép feje
delmének éneke.

E ’ czímek tiszta vogulok, az utolsót kivéve, de a’ mellynek 
magyarázata: As jah ater éri szinte vogul, mert osztjákul így volna: 
As jah uort ar. Ez is a.’ két nyelvnek és népnek egymáshoz való

*) Ahlqvist, Muistelmia etc. a’ 242. lapon.
NYELV TŰD. KÖZLEMÉNYEK. XI, %



18 BEVEZETÉS.

nagy közelségét és rokonságát mutatja, mi egyébiránt eokbul és 
folyvást kitetszik.

Egyes fejedelmekről, sőt asszonyokrul is vannak énekek,
p. o. űrt enmem arl, vogulul: ater janiméin eriä, azaz a fejedelem 
nevelésének éneke; uort ar} vogulul: ater éri =  fejedelem éneke, 
a’ mellynél e’ különös magyarázat van: Sarnu vert lu arl azaz: az 
arany fejedelemnek ő éneke. A’ két ének czíme azért is nevezetes, 
hogy a' harmadik személyíi birtokos rag ki van téve a biró névszó 
után, így űrt enmem arl, vagy épen uort lu arl a’ fejedelem neve
lése éneke, a’ fejedelem ő éneke, mi szokatlan, ’s eddigelé, tud
tomra, első mutatkozó eset. A ’ vogul magyarázat ezt is utánozza, 
így : ater j cinimem eriä. *)

A’ Saper naj ankern ar a’ Saper fejedelem asszonyom éneke, 
így van magyarázva vogulul: Angve Puling aut ne ols. Az önki, 
angve asszony, itt mintegy tulajdonnév áll, ’s errül mondatik, hogy 
Pulvárosi nő volt. De mi ebbül látjuk, hogy az osztjákoknál úgy, 
mint a’ voguloknál, híres nők is, tehát, mint a’ vogul rege mondja, 
nemcsak éri hűmet, majt kumet =  ének emberei, monda emberei, 
hanem éri net, majt net — ének nejei, monda nejéi, is valának.

Egy éneknek vogul czíme így szól: Munkes kant Tarom éri 
a’ Munkesz hadistenének éneke. A’ Munkes uos —  Munkesz város, 
a' vogulok földjén van, ’s az általam közlött vogul énekek közt ott 
van egy Munkes eri, Munkesz ének, is, de az medvéről szól, tehát 
medve-ének. Az osztják ének nem illyen tartalmú.

Más énekek nem emberek, nem városok, hanem természeti 
tárgyakrul szólnak; mint

*) Már itt érdekes tudnunk, hogy az uort, űrt (fejedelem) megfelel a1 ma
gyar 7Ír-nak, a' finn uros vagy M>-o7t-nak. Az osztják szónak utóhangbeli t-je a’ 
finnben s vagy h, meljy hangváltozás gyakori; a' magyarban pedig el is vész, 
mi hasonlóképen gyakran történik, mint láttuk az aut =  hegynél stb. Még az is 
nevezetes, hogy.az osztjákban uort úr, fejedelem, és őrt szolga; a’ finnben uros, 
uroh úr, hős, és orja szolga (észtben őri); a’ magyarban úr és a’ régi őr szolga. 
Hogy urat, nem űrt vagy urot mondunk, az talán az utóhangbeli <-nek a’ nyoma. 
— Továbbá azt is meg lehet itt jegyezni, hogy a’ vogul ater fejedelem, nem az, 
mi az osztják uort, űrt, hanem azonos az osztják eter, ecler-rel_Az ater, eter, eiler 
szó derültet, fényest jelent,' ’s mint illyen, urat is. A’ vaj szó ugyan azt teszi, 's 
egyszersmind fejedelmet, így a’ Saper naj anki — a’ Saper fejedelem asszony. 
Ha nem csalatkozom, az ater inkább férfiakrul, a’ naj meg inkább asszonyokrul 
mondatik.
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As pogol ar az Ob dombjának éneke;
Táji kvüt'l éri, ismét vogul czím, eme’ osztják megfejtéssel: 

Leu kudob a r; mind kettő azt jelenti: a' Szoszva-közép-ének. Ez 
homályos, mert nem tudom, a’ kvätl, kudob — közép, az énekhez 
tartozik-e, miszerint az a’ Szoszvának vagy Leu-nek középső éneke 
volna, vagy a’ Leu-höz-e, miszerint a’ középső Szoszvának vagy 
Szoszva-köznek volna éneke. A’ Leu-rül is mondja az ének, hogy 
lanting Leu, kiding Leu =  táplálékos Szoszva, halas Szoszva.

A’ Saper naj anki — я Saper fejedelem-asszony nevezetéhez 
következő tudósítást adhatom: Az osztják jah  =  nép,szó я vogul- 
ban mam} mám ; már a Paling aid jah, vagy Puling aut mätn-rül 
azt a’ megjegyzést találom, hogy az saber mam-nak, azaz saber 
vagy Saper népnek is hivatik. Előbb már saper, soper nogil-t — 
saper magosságot láttunk. Mit jelent tulajdonképen a’ soper, saper 
saber szó, nem tudom, de előfordúl a’ vogul és osztják énekekben 
az érczek megnevezésénél is. Ott van t. i. я vogul "sárii, osztják 
some, sorna, sornu arany; a’ vogul aln, osztják uln ón; я vogul 
og, ogi, vog, vogi, voh, osztják voh, voll, oh, uh, ogi réz; a’ vogul 
kért, kér, osztják kardi, kordi vas, de etvah is ; a’ vogul argen, arin, 
afen réz, mi, tudtomra, nincs az osztjákban. De van ebb$n lolpi 
ólom, Castrénnél a’ déli nyelvben tolpa, toppá.

A’ vogul aln ón, ezüstöt is teszen, ’s я vogul énekekben van: 
sareng aln szirjän ón, azaz ezüst, kemi aln, és saper aln. Az osztják 
énekekben van: kemi voh vagy kemi ogi, saper voh vagy saper ogi. 
A’ sareng aln maga magát magyarázza meg; a’ kérni aln-ra, kérni 
voh-ra meglepő magyarázatot találok emebben : Novgorod, mellyet 
a’ tatár-járás nem bántott, a Jugra vagyis Ugor országgal közle
kedett egész Nagy Iván idejéig, az adónak egy részét a’ moszkói 
Nagy fejedelemnek tartozván fizetni, a’ ki, a’ krónikák szerint, egy
szer különösen a’ za-kámi ezüstöt, azaz Káma-elvi, Kámán túli 
ezüstöt követeié. Za-kámi országot említi az 1557-lci czári parancs 
is, az hát a’ Káma-el-fold, azaz Kámán-túli föld. A’ vogul kérni aln, 
és osztják kérni voh bizonyosan az oroszok által is követelt kámai 
ezüst, azaz a’ Kámán túli országbül, tehát a’ nyugati Ural hegyei
ből kikerült ezüst. Már most я sareng aln, kérni aln, kérni voh 
(szirjän ezüst, kámai ezüst) mellett a’ saper, saber aln, saper voh 
vagy saper ogi is azt gyaníttatja, hogy volt saper nevű tartomány 
és nép is, a’ melly a’ vogul és osztják földön hírre jutott. Úgy lát-

2*



20 BEVEZETÉS.

szik, az ezüst nem került elő a’ voguloknál és osztrákoknál, azért 
az Ural nyugati vidékeirül vitetett oda. A’ szirjän nyelvben meg
van az ez'is =  ezüst szó, de az nincs meg se a’ vogulban, se az oszt- 
jákban. Helyette van a'vogulban aln, mi tulajdonképen ón, ’s azért 
sareng aln, Jcami, kérni aln, saper aln a’ külömböző helyrül szárma
zott ezüst; tiling aln kény-eső. Az osztrákban voh, vog,oh réz, vagy 
inkább érez; az obdorszki nyelvjárásban sel-voh, a’ berezoviban 
növi voh =  fejér érez, azaz ezüst.

A’ fémek vagy érczek neveiben sok tanúltság rejlik. Az ed
dig felhozott vogul és osztják szókbul kitetszik, hogy az ugor né
pek a’ fémek ismeretét nem kapták az oroszoktul, hanem hogy 
megvolt nálok, akár ők magok jutottak hozzá eredetileg, akár a' 
régi, szinte mondái csúd néptül vették azt. így a’ magyar arany, 
ezüst, réz, vas, ón mind eredeti ugor szók. Az ólom látszhatnék ide
gennek, hogy talán szláv szó, olovo, melly a’ mi szlávjainknál ólom, 
az oroszoknál ón, (ezeknél szvinecz az ólom). Annak is tartja Akl- 
qvist (De Vestfinska sprakens Kulturord, Helsingfors, 1871, a’ 65. 
lapon), jóllehet ismeri az osztják lolp szót, melly lola-ta, olvadni, 
igébül való. ’Sebbül lehet gyanítanunk, hogy az ólom is az oZr-adni 
igének származéka. A’ déli voguloknál atves az ólom, a’ régi szó
jegyzékben a thus; továbbá Ahlvqisttul tamiljuk, hogy a’ déli vo
gul az ónt kaim atves-nek nevezi, melly kaim szó bizonyosan egy 
a’ mi kami szónkkal.

Ámbár a’ fémek ismerete megvolt az Uralon túli népeknél, 
mégis a’ tulajdonképi pénznek nyomát nem kell nálok keresni. Kü- 
lömben is ott legrégibb időiül fogva só becses szőrű bőrök jártak 
pénz gyanúnk, mert Jordanisnál olvassuk: Hunuguri autem lnne 
noti, quia ab ipsis pellium murinarum venit commercium.« (Pag. 29). 
Most is az evetke (melly vogulal lén, Un, éjszaki osztjákul langa, 
lanki, déli osztjákul tanga, tenki) annyi, mint pénz; tehát vogulul 
süt tin, vagy sat lénK osztjákul sót langa, lanki annyit teszen, mint 
100 pénzt, vagyis egy rubelt.*)

*) Már 1864-ben a’ Vogul f  öld és nép czímü munkában (25. lapján) írtam : 
»Az evetből- pénz gyanánt szolgált és szolgál mai nap is nemcsak az Ural népei 
kö?t, hanem egész éjszaki Ázsiában.« — Hofmann (Der nördliche Ural und das 
Küstengebirge Pae-choi. Untersucht und beschrieben von einer in den Jahren 
1847. 1848. und 1850. durch die Kaiserlich- rassische Geographische Gesell
schaft ausgerüsteten Expedition. Band II. Verfasst von dem Leiter der Ural-
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A’ vogulok és osztjákok életmódja a’ vadászat és halászat 
meg a’ rénszarvas tartás. A’ vadászatra fegyver és kutya kell. A’ 
fegyvert az osztják jugol-nol-nak, azaz íj-nyíl-nak, mint a’ vadat 
voj-hul-nsik, azaz állat-hal-nak nevezi. Tulajdonképen voj minden
féle vad, innen tohling voj, azaz tollas vad aJ madár. A’ voj^hul =  
vad-hal, kifejezés megmondja, mit vadásznak leginkább. A va
dászni szót vel-ta (vei, vogulul-ül annyi mint öl és fog) szóval feje
zik ki; a’ vogul li — lő is; az osztják joutlal — lö. Ez a* szó kü- 
lömbözik ugyan a’ li =  Zó'-tül, de származik a’ jogol, déli osztják 
jogot, vogul jaut, ja jt azaz íj-tói, minélfogva joutla-ta annyi mint 
íjjazni, íjjalni, mint mi a’ nyílszóbul nyila zni, nyilaim igét képe
zünk. — A’vadászkutya amp eb, ’s a’ külömböző vadra külömbözö 
kutya van, p. o. nogos-amp — nyuszt-eb, vohsar-amp róka-eb. stb.

Expedition Dr. Ernst Hofmann. St. Petersburg, 1856.) az idézett munka 34-dik 
lapján ezt írja : »Az erdős vidékek vadászára nézve a’ legközönségesebb bundás 
vad az evetke, a’ mellynek bőre, bár legolcsóbb is, vadászatának fő nyereségét 
alapítja meg, ’s a’ mellynek bőségébül vagy szűk voltábul nyárban gazdag vagy 
szegény esztendőt jósol. Az evetbőr szerint, meílyet pénz gyanánt vészén és 
ád, határozza meg az árúk értékét. Azt nem érti, ha mondják, hogy egy púd 
liszt ennyi meg annyi kopekbe van, de igen is azt, hogy ennyi meg atínyi evet
bőrön kapható. Orosz pénzre váltva egy evetbőr 5—6 ezüst kopek.« — Ahlqvist- 
nál (De Vestlinska sprákets Kulturord, Helsingfors 1871. a’ 169-dik lapon) ol
vassuk: »A régi időben leginkább az evetbőr vala a’ közönséges csereeszköz 
vagy váltó pénz az európai és ázsiai éjszakon, ’s az részint ma is. Eme’ jelenté
séből az evetbőrnek maradt meg nálunk (a’ Viborgi tartományban) egy kama- 
rális elnevezés, t. i. az evet-föld (or avan maa), bizonyos terjedelmű föld, a’ melly- 
tül egy evetbőrt kellett adóba fizetni. ’S mert pénz gyanánt szolgált az evet
bőr, azért jelent az máig is sok uralaltaji nyelvben pénzt, például a’ szirján és 
cseremisz nyelvben ur (— finn. orava =  evet), votják ком', vogul Un, tatár ti'in.« 
Hagy csudálkozással olvasám tehát a’ Petermann Mittheilungen-je 1874-dik 
évi I. füzetének 37. lapján : »Die Russischen Steppen sind im Süden und Norden 
von Waldungen begrenzt. Im Süden giebt es Eichhörnchen, im Norden befinden 
sieh dieselben nicht, trotzdem alle Bedingungen zu ihrer Existenz geboten sind. 
Als die Russische Regierung vor einiger Zeit mit dem Gedanken umging, die 
Steppen wieder zu bewalden, wies Carl Ernst v. Baer nach, dass hier von einer 
Wiederbewaldung nicht die Rede sein könne, denn die Steppe sei schon zu 
Herodots Zeit Steppe gewesen. Hätte sich der Baumwuclis je über das ganze 
Areal erstreckt, só müssten die Eichhörnchen eben so gut im Norden wie im Süden 
Vorkommen. Aber ein Eichhorn ist durchaus nicht angepasst — obschon seine 
Geschwindigkeit entschieden grösser ist, als die des Lemming — über eine aus
gedehnte baumlose Ebene zu wandern, desshalb finden wir diese Thierclien nur 
an dem einem Rande der Wüste.« — tudniillik déli Oroszországban.
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A’ halászatra mindenféle háló kell. A’ legközönségesebb szó 
az osztják hol'ip, halep, vogul kulp, hulp szószerint háló, a’ hol, kul, 
hűl igétül, melly merülni, azután halászni jelent. Sőt a’ Kondai vo- 
gulban hulp a’ fejhálót, fejkötőt is teszi. A’ hálót szevik, szövik, 
mert sevi, seu, säg, sag annyi mint sző. fon ; ’s a’ hol'ip, halep, kulp, 
hulp-sem ugyancsak hálószem.

Egy másik háló-féle az osztják ázom, vogul uosem. Ez a’ szó ns. 
uos igét teszen föl, mellynek hasonhangúja us, uos annyi mint vesz. 
vész; us-ta, uos-ingve veszni. Meglepő tehát a’ magyar vész-háló 
is. Ezenkívül még többféle háló van, mind ott a' voguloknál és 
osztják oknál, mind nálunk, p. o. »nádból vészt, vétret, varsat vagy 
csík-kast készít, hálót köt.« 1863-beli Köszöni 353. lapján.

A’ vadászat és halászat a’ legelső, legeredetiebb életmód, ’s 
valóban nagy jelentőségű az erre való találkozás a magyar és az 
éjszaki rokon nyelvekben. A’ nyájőrző, marhatenyésztő élet már 
egy későbbi kornak életmódja, melly azután az országok külömb- 
ségei szerint is külömbözö. Azért is a’ vogul Teremtés mondája 
szerint az Elmpi, a’ Numi Tarom utasításánál fogva arra tanítja 
ugyan az embereket, hogy mint ésmibül készítsenek íjjat. nyilat, ’s 
mint ejthetik meg a’ vadakat; továbbá arra, hogy mint és mibül 
fonjanak hálókat, csináljanak gerebeket a’ halászatra: de marha
tartásra nem oktatja őket. Ez később, mintegy a’ történelmi kor
ban álla elő. Nevezetes, hogy csak a’ lóra nézve van találkozás a’ 
mi nyelvünkben és az ottani nyelvekben, mert a’ ló vogulban lu, 
osztjákban Ion, lövi. Nevezetes az is, hogy a’ rénszarvasra nézve 
nincs találkozás a’ vogul és osztják nyelvekben sem, mert abban 
kunná és sáli, ebben meg kai an g, kaläng, a’ déli osztjákban véta, 
ueta a’ rénszarvas. Azt kell tehát ebbül követköztetni, hogy a’ lovat 
már abban a’ korban tanulták ismerni és használni az ugor népek 
mikor még közel valának egymáshoz: de hogy sokkal utóbb jutot
tak a’ réntartásra, mikor már eltávoztak volt egymástul, ’s hogy 
külömbözö viszonyok közt ismerködének meg vele azok is, a’ kik 
úgyszólván, együtt maradtak.

5) Az o s z t j á k  n é p  hi t e .

Az általános népismertetéshez tartozik, hogy az osztjákok hi
térül is szóljak valamit. Ez is azonos a vogulok hitével.
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a) A’ vogul tarom és osztják tor'im, eg y ; csakhogy a' vogul 
szó a’ mennyet, tehát a’ rendesnél nagyobb nagyságot, mennyisé- 
séget, sőt időt is jelent, ’s azonkívül az istent. E’ jelentései bizonyo
san megvoltak az osztják szónak is; az evangéliumi fordítás meg- 
külömbözteti a’ tor'im-ot (istent) a’ turum-túl, mi mennyet, időjárást 
teszen. Alkalmasint most már az osztják nép is teszi e’ külömbsé- 
get a' tor'im és turum közt, mi eredetileg csak egy volt a’ vogul 
tarom-mai. — A' tor'im fő istenség; annak, Castrén szerint, nem volt 
bálványa; közvetlenül nem folyamodtak hozzá, hanem más, alsóbb 
istenek közbejárásával. Azért mim tor'im-nak, fő torím-nak neve
zik. Alkalmatos tehát e’ szó a’ keresztyén istennek kifejezésére. 
Van mégis több torim, tarom-név, melly vagy azt jelenti, hogy va
lósággal több tarom volt, vagy hogy ezek a’ Numi tarom-nak jele
nései. így Regulynél Palm-tarom fordúl elő, ’s annak éneke Palm- 
tarom ar. Vogul névvel Pelem-tarom. A’ vogul hitrege szerint 1a- 
rompi-ak — tarom-fi-ak ezek voltak: a - Palm-tarom, pelimi isten, 
Lopmus-tarom, a’ Szähu vagy Szigva mellett, ’s a’ Suoma-tarom 
a’ PäГ-ja mellett, hol ez a’ Szószvába folyik. Volt ezeken kívül 
Sarnu ater, a’ Taromnak legkisebbik és legkedvesebb hja =  Numi 
tarom väsi pi, Lunt uos-ban, azaz Lúd városban. E’ sarnu ater az 
osztjákoknál sarui eter, azaz arany fejedelem. Egyik osztjá-k ének 
czíme: mint láttuk, 6'ames vas ar (Szamesz város éneke), mellynek 
vogul czíme: Asjah ater éri az Obi nép fejedelmének éneke. Vo
natkozik-e az a’ vogul Suomo -Taromra, nem tudom.

Az éjszaki fényt az osztjákok tarom tut lil-nek, tarom tüz- 
lelkének, nevezik; a’ lélek, lil szót leheletnek vevén, az éjszaki 
fény tehát a’ taromnak tüzes lehelete, a’ mi bizony nagyszerű költői 
képben mutatja a’ jeles tüneményt.

b) Az osztják énekekben a’ tor'im, tarom a’ jelem, jielem szó
val váltatik fel, ez hát ok vetetlenül azonos jelentésű amavval, p. o.

torma kältmem káli ко, 
jielmä kältmem káli к о ; vagy: 
пит tarom. azem — fő tarom atyám, 
num jelem jigem == fő jelem atyám.

Ebbül látjuk, hogy a’ jelem-nek is num—  felső, fel, a’ jelzője. 
— A’ jelem szót Vologodszki szemérem-nek, szégyen-nek magya
rázza: az osztják énekbül gyanítjuk, hogy más jelentése is van, 
melly alkalmatos a’ fő istenség megjegyzésére. — Castrén maga
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nem ösmeri a’ jelem-e t, de Er man-bul hozza fel a' jelan-t.*) Nem 
tudom, lehet-e azt a' jelem-mel azonosítani ? Erman is állítja, hogy 
a’ torim-on kívül minden osztják istenségnek bálványa van, E jelán
nak. is. Ez ellenkeznék az osztják énekek felfogásával, a’ melly 
a’ jelem-et és tor'im-ot egyenlőnek állítja, ennélfogva nem is volna 
egy a jelem és jelan.

De Castrén az Etimológiájában osztják bálványt látott, a’ 
mellyet jiljan-nak neveznek vala,** ***)) 's ez nyilván egy az Erman 
jelan-jával. Vologodszkinél feiern# kis bálvány.

c) Kid. Castrén vízi istennek mondja, ’s azt. hogy az osztjá- 
kok különösen veszedelmesnek tartják. Előfordúla’ kid a! szirjänek- 
és permieknél is, a’ hol a’ kuV általában ördög, kid pijan ördög 
fijai; va kul' vízi isten; a’ dudva-félét is kuT-nak nevezik, mint kul 
zör (zör — zab) vad zab.55'**) A’ vogul hitrege azomban legjobban 
értesít a’ kul-rul, a’ mellyet kul-ater-nek =  kuly-fejedelemnek ne
vez. Az emberek, a’ Teremtés mondája szerint, a’ Numi Tarom-túl, 
vagy a’ fő isteniül vett utasítás szerint vadászván е’з halászván 
meg összeházasodván nagyon elszaporodtak volt, hogy szűk lett 
nekik a’ fold. Az Elem-pi. a’ ki mint valamelly demiurgos, előhozta 
a’ földet ’s gyúrta földbül és hóbul ez embert és az állatokat ’s a’ 
ki folyvást közbenjáró a’ fő isten és az alsó világ között, fölhág 
tehát a’ Numi Tarom-hoz tanácsért, hogy mit tegyen e szorultság
ban, mikor annyira elszaporodtak az emberek, hogy már az erdei 
vad, és a’ vízbeli hal nem elég táplálni őket. »Vidd le magaddal 
ezt a’ kul-ater-1 , úgymond neki Numi Tarom, az majd betegséget 
támaszt, ’s a mennyi néped fog születni, annyi meg is fog halni.«; 
— Látjuk ebbül, hogy a’ kid, vagy kul-ater az eredeti hitrege sze
rint, a’ halálnak okozója. 'S valamint a’ Tarom, Torim (elhagyván 
pogány jelzőjét, a’ numi-1, num-ot) igen alkalmatos a’ keresztyén 
isten jelölésére: úgy a’ kid is (ater nélkül) igen jól fejezi ki az ör
dögöt. Vologodszki tehát &a/-nak nevezvén azt, a’ Máté 4, 1. így 
fordítja: Si jub ina Isus jeniing l'ilnatuvim us tál tagaja,kid huzipsa

*) Castrén, Vorlesungen über die finnische Mythologie. St. Petersburg, 
1853. A' 216. lapon. _

**) Castrén,. Ethnologische Vorlesungen über die altaischen Völker. St. 
Petersburg, 1857. A’ 110. lapon.

***) Rogov, Пермяцко-Русский Словар,
Permaczko—Busszkij Szlovar, Sz. Pétervár, 1869. a’ 80. 1.
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vonta ezután Jézus a’ szent lélek által vitetett volt a pusztába, az 
ördög (kút) kisértése végett. A’ Köndai vogul fordításban Popov 
nem használja a’ vogul kul'-t, hanem a’ tatár nyelvbül az asraj arab 
szót veszi, a melly szinte halál-angyalt j.elent.

d) Meng. Ez, Castrén szerint meang is, erdei isten ; a’ vogul 
hitrege szerint a meng, vagy mengu, méhu, méh, sőt mis is (mert 
annyiféle alakban fordul elő), barlangokban lakik, ’s a’ vadászati 
szerencsének osztója. Azért vogulban: melm majle kualung =  a’ 
mehu mellyének, azaz a mehu-nek menni annyit teszen : szerencsét 
kisérteni, vaktába menni. A’ mély és gömbölyű gödröket a’ hegyek
ben mehu kväl, ÁnoZ-nak, mehu háznak nevezik. Ennek a' meng-nek 
m<7i-nek sajátjai a’ különös jegyű jávorok, nyusztok, a’ mellyeket 
nem szabad lőni, külömben oda a’ vadászati szerencse. — Az oszt
ják énekekben is meng кит, meng ne fordulnak elő, meng-ember, 
meng-nő. Úgy látszik nekem, a’ meng szóban emlékezete van meg 
egy rég elmúlt népnek, a’ mellyet az osztjákok és vogulok vad álla
potúnak képzelnek, ’s melly igen hatalmasnak tartatik. Vájjon eb
ben a’ régi csúdok emlékezete van-e meg ?

e) Long, lung, leng, sőt Ion, lun, len is. Castrén szerint min
den bálványt long-nak neveznek az osztyákok. Vologodszki is bál
vány jelentésében használja, midőn a’ második parancsot így for
dítja: al vera ningena lunget ne csinálj magadnak bálványokat; 
Nála ez is van: lavilta torim leng őrangyal, őrző isteni leng. — 
Vogulban long, lang, lan, lön, läj alakú a’ szó; de ott egyenlőt lát
szik jelenteni a’ meng-ge 1, mit e’ szóiásbul lehet gyanítani: kastól 
alpe mätä mengten, longten johteleltvesu valami ösmeretlen mengek, 
longok által érettünk el. A’ vogul hitrege long fiját, long leányát 
is ösmeri, mi alkalmasint annyi, mint. ördög fija, ördög leánya. Nem 
tudom azomban, vájjon ez : lőj tarom, lőj pubi azt jelenti-e, hogy 
a’ bálvány mint illyen läj, long, vagy pedig neki is bálványa van-e ? 
A déli osztjákban tong a’ long, ’s az Castrén szerint nemcsak bál
ványt, hanem csúdot is jelent; csúd pedig a’ régi mondái nép, a’ 
mellyet a’ meng is jelenteni látszik;

Castrén arrul tudósít bennünket, hogy minden nemzetségnek, 
jah -пак, külön bálványa, tehát, szerinte, külön long-ja, lung-ja 
van, a’ melly közös házban tartatik. Vologodszki lunga pojksata 
hot-nak nevezi, azaz Lunghoz imádkozó (imádkozásra való) ház. 
Pallasbul pedig tudom, hogy e’ bálvány-ház rendesen magas he
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lyeken állott. — Vájjon, aul-hot-n&k nevezték vagy nevezik-e? 
ini azonos volna a’ magyar egg-ház-zal, nem találtam még az osztják 
énekekben: de valószínű.

f) Tarn; azonos a vogul tern-nel, mi most bolygó tüzet, li- 
dérczet je lent; azért mondják: ternjäli — a’ tern jár. Az tern ul'e, 
vagy sat rialmep tern ul'e is, azaz tern tüze, vagy a’ hét nyelvű tern 
tüze. Jelent ragadós betegséget is, ’s többnyire a’ kul' at er-rel együtt 
említik. Hajdan a’ tern lating =  tern szólás, bűvölést-báj olást tett; 
most a’ keresztyén voguloknál isten káromlást, átkozást jelent.

Az osztjákok tudnak taming ar-rul, azaz tarning énekrül, ’s 
ezt Vologodszki vitéz énekre fordítja. A’ tarning gr is azonosa’vo
gul terning eri-vel — terming énekkel, ’s erre a' vogul hitrege kö
vetkező felvilágosítást ád : Kezdetben, úgymond a’ nevezett hit
rege, Tarom az órjás népet (jár magom) teremtette, azaz égbül 
eresztette le, mindenfelé; csak azután lettek az emberek. A’ Tarom 
eresztette nép, vagy órjások mind isten-fiak (tarom-pit). Ez órjás 
nép a’ hadakozás korában egymással hadakozott; akkor éneklik 
vala a’ terning énekeket (terning érit toko ti lauanet szószerint: a 
terning énekek akkor mondatnak vala) stb. Az említett hitrege ar- 
rul értesít azután, hogy a’ közönséges emberfajt eme megelőzött 
órjás nép nem bírt egymással békességben élni, azért elszéleszté 
őket Numi Tarom. A’ terning éri, vagy osztják nyelven tarning ar 
igen is a’ régi hős korban divatozott vitézi ének, melly a’ közönsé
ges emberek előtt ördöngös éneknek látszik.

Végre azt is megemlítem, hogy a’ medve jeni voj — jó vad, 
az osztjákoknál is nagy tiszteletben áll. Az esküt szentül megtartja 
a’ vogul és osztják, ha medvefejre esküdött. Továbbá mind a’ vo
gul, mind az osztják szent-nek (jelping, jeniing) nevezik a’ kígyót, 
de tiszteletéről nem tudok semmit Vologodszki is jeming voj-nak 
=  szent állatnak, nevezi. Máté 7, 10. 10, 16.

Azt felette nevezetesnek tartom, hogy a’ kígyót szent-nek 
vélte a’ vogul és osztják. A’ hitregék egyik jeles maradványa, 
mellynek forrását nem tudom, azt a felfogását t. i. az ős népeknek, 
a’ meliynél fogva szent-nek látszik vala a’ kígyó._ A’ paradicsomi 
kígyó is afféle forrásbul való.

Szent még a’ vogul felfogás szerint a’ csuka .=  sári is, a’ mely- 
lyet jelping AníZ-nak, szent halnak neveznek. Az osztják sort =  
sort-rul nem találtam még, hogy szent volna.
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Az isteni tiszteletre, papságra stb. nézve azt hozhatom 
fel a' Reguly jegyzeteibül, hogy sebän a’ büvelő-bájoló, vagy pap, 
kit a’ vognl najt-как nevez ; ’s hogy penzer sebän annyi, mint a" vo- 
gul kväjping najt, azaz dobos bájoló. Mert a' kvöjp-nek, dobnak 
hangja által esik rejtezésbe, *) ájulásba, a’ mellyben lelke a’ Tarom
hoz ragadtatik, megtudni, a’ mit jósolni fog. A’ sepän szó a vogu- 
loknál is megvan, 's ott igéző ügyességet jelent; sepäneng кит illyen- 
féle ügyes bűvölő. De a' penzer szó nem ugor, azt az osztjákok a 
szomszéd tatároktul kölcsönözték, a"’ kik nyelvében a’ perzsa szó 
penzer dobot jelent.

*) A’ rej, bűz magyar szókban, mellyek meleget, hévséget jelentenek, te- 
líát ugyanazt, mit a’ vogul rej, p. o. ebben: tarom rej tauen johts az isten (tarom) 
melege jutott reá, azaz elragadtatott, mai magyar kifejezéssel is »elrejtezett«, —1 
sokat jelentő maradványait birjuk a’ régi ugor hitnek. У. ö. Magy. Nyelvtud. 
Közlemények. Y. 247. stb. 1.



E L S Ő  R É S Z .  
Hang-tan.

1. §. Az osztják nyelv hangjait következő betűkkel fejezzük ki 
a ä e 'i i о u
к h (eh) g ng (n) j
1 I n rí S S S Z Z 1'
t f. ÓT
p b V m

Az Г ii s f a' j  hanggal lágyítottakat jelentik, tehát ly,
ny, ty, s j ; az s == magyar s.

Castrén még ö és ü magánhangzókat, továbbá k’ =  g, с c 
g ti dl mássalhangzókat veszi föl. — A’ k’ =  kj, g =  gy, c =
cs, g =  dz, $ =  ds. *)

*) A’ betűk a’ hangok jegyei; a’ szók ugyan egy hangbul is állhatnak, 
p. o. i, mi egyet jelent, de legtöbbnyire két vagy több hangok egyesületei. A’ 
szó tehát hang-egyesület. Ez a’ hang-egyesület nem hang-rakás, méllynek se 
eleje se utója nincsen, miilyent például két vagy három, vagy tiz borsó szem 
teszen, a’ mellyben keresetlenül első, vagy második, vagy harmadik, vagy utolsó 
lehet minden szem, a’ nélkül hogy legkevesbbé is változnék a’ rakás, hanem a’ 
szó valóságos hang-test, méllynek van eleje, utója, belseje, mindegyik saját erejű 
ás hatású lévén. ’S valamint a’ test, úgy a’ szó is részekbül áll, a’ mellyeket helye
sen szótagoknak nevezünk; a’ szótagnak meg az egyes hangok a’ legegyszerűbb ré
szei. Mikor az egyes hangokrul kell beszélleni, legjobb, úgy hiszem, ’s a’ magyar 
nyelv felfogásához is legillőbb, ha elő, utó, belső jelzőkkel különböztetjük meg 
azokat, ’s előhang, utóhang, bélhang műszókat képezzük és használjuk. Vegyük 
p. o. aktipsa - gyűjtés szót. Ebben ah előtag, tip beltag, sa utótag ; továbbá, 
mikor az egyes hangokat tűntetjük ki, az aktipsa szóban a előhangbeli, ktip 
belhangbeliek, a utóhangbeli. — Lehetne az élőt és utót a’ kezdő és végző szóval 
s megnevezni, miszerint ak volna kezdő, sa végző szótag : de akkor a’ belsőt 

nem bírjuk megfelelő szóval kifejezni, mert a’ kezdő és végző közt a’ folytató
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M a g á n h a n g z ó k .

2. §. Ezek, Castrén szerint, rövidek és hosszak; a’ hosszakat 
így fejezi ki-‘ á, e, í, ö, u. Vologodszki a’ hosszú i, u-t kettőzéssel 
fejezi ki, így: i'i, uu; más hosszakat nem igen találhatni nála. Re- 
guly néha xigy írja mint Castrén, néha, jelesen az e-t, magyaro
san, így: é.

A’ rövid magánhangzók kiejtése, Castrén szerint, hol nyílt, 
világos, hol zárt, homályos- az utolsó szótagban igen kétes, m int: 
tűrum, tűrern, tv m i; sbdop, sotep hüvely. A’ hosszak kiejtése, ter
mészet szerint, világos.

3. §. A’ rövid <i, Castrén szerint, majd az o-hoz, majd az e-höz 
közeledik; az első a’ gyöki szótagban, a’ másik inkább az utótag
ban fordúl elő, p. o. opa és aha néne, not, nat orr, poli, pali fiú, por, 
par fúru, jot,jat rest; — jer nas,j ernes ing, kerap, kerep hajó, adang, 
ddeng reggel; ära, dreh ének, an$a, an$e, an$eh csipkebokor.

Az a és о közti változás, Castrén szex-int, hosszú gyöki szó
tagban is előfordúl, mint: sodop, sdtep hüvely, tok, pds, pos kesztyű. 
A’ szui’guti nyelvjárásban a’birtokos ragu szó a’ homályos a-\ u-vá, 
a'világost pedig t’-vé változtatja, mint pds kesztjű, pűsem kesztyűm, 
sdrt csuka, sürdem csukám; tds áru, tísem ái-um, sdp patak, sípem 
patakom.

Az a és о változását, Vologodszki szerint, az obdoi-szki nyelv
járás is mutatja, mint lang és long bálvány; hol-ta és hal ta halni; 
hos-ta és has-ta ismerni, tudni; hor és har hím állat, mén, bika stb.

Reguly is kiteszi az a-nak eme két hangját, úgy hogy az 
о-felé hajlót így jegyzi: a, a’ tiszta a-1 pedig minden megkülönböz
tetés nélkül hagyja, p. o. sáper és soper jeles, í-endkivüli, kar és kor 
férfi, hím, vudj és vuoj vaj, vitás és vuos vái’os stb. Ellemben as az 
Obi folyó, ar sok, ja j báty, lobod hét stb. a’ mellyeket Casti-én ri
val írna, de a’ mellyek Reguly szerint rövidek, jóllehet tiszta a

van, ’s ez itt alkalmatlan. A’ mit a’ magyar nyelv természet szerint valónak, 
testnek, növevénynek, vagy természet szerint folytonosnak tekint, annak elejti, 
utóját szereti megnevezni, ’s ezek között ott kell lenni a’ éeíső-nek vagy bél-nek 
is. Azt hiszem tehát, hogy elöhang, belhang, utóhang, továbbá elűhangbeli, belhang- 
beli, utóhangbeli szók nem alkalmatlan grammatikai műszók,
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hanguak. Az о felé hajló a ott van az amesti, ülni, szóban is, melly 
másutt omesta, sőt umesta is.

Az utóhangbeli a, aj lehetett a) a’ psa képzőben eredetileg, 
mert a’ többesi és más képzők meg a’ ragok előtt visszakerül a’ j ,  
m int: aktipsa gyűjtés, aktipsajet gyűjtések (nem aküpsat, vagy 
áh fipsét) ; hanzipsa írás, hanzipsajet írások ; parnpsa parancs, par- 
tipsajet stb. unltípsa tanítás, unltipsajem, unitipsajen, unltipsajel 
tanításom, tanításod, tanítása stb. mortalipsa mérés, mcrtalipsajing 
mérhető; mostipsa értés, mostipsajing értő, tanulékony stb. Úgy 
látszik, más a utóhangbeliek is teszik azt, mint: hala halott, hala
iét halottak.

b) a, mint az igének szenvedő képzője is aj (vogulban au, oá), 
p. o. masa adatott, masajin adattál, masajet adattak; labidla evődik, 
labidlajet evődnek ; jogodla érkezik, jogodlaju érkezünk; vozatla 
üldöztetik, V ■zatlajit üldöztetnek.

De másfélül az utóhangbeli a rendesen elszokott változni, 
kivált a’ képzők előtt. Jelesen

a’ ta névi mód Regulynél mindég ti, mint amesti ülő, Volo- 
godszkinál omista; verti csináló, Vol. verta stb. Ebbül megérthető, 
hogy a’ ta a’ bh'tokos előtt, ’s az ot képzőféle szó előtt elváltozik, 
vagy elvész, m int: jasta  inni, ivó, jasiem, jasten, jastel ivásom, ivá- 
sod, ivása; idta lenni, levő, ültem, ulte.i, idtel valóm vagy létem 
stb. mata adni, adó, matem, maten, matel adásom, adásod stb. — 
jasta ivó, jasfof (jasta-ot) az ivó; mata, matat, az adó, ulta, ültöt 
a’ lévő stb.

a’ la fosztó képző li is. Regulynél mindig li, p. o. kasla ked-. 
vetlen, és kasli\ sem-la szemnélküli, vak, és sémii. Ez a’ la, Ti (li)' 
fosztó a’ többesben mindig le, mint: kasla, kasli szomorú, kaslet 
szomorúak ; semla, seuili vak, sémiét vakok; ojla szerencsétlen, 
ojlet; hariila nem titkos, nyilvános, hanilet.

Az ot előtt a’ la képzőnek mind а-ja mind г-je elvész, innen 
káslot a’ szomorú (kasla-ot, kaslí-ot); semlot a’ vak, hanilot a’ nyil
vános stb.

Egyéb utóhangbeli a is elvész ezen képzők előtt, mint mada 
melly, madet mellyek, madot a’ mellyik. Az egytagú szók kivételt 
tesznek, mert ma én, ma-ot éné, maotem enyém.

A’ pa, ba képző lehet pi, bi sőt csak p, b is, mint sempa, 
semba, sempi, sernbi, semp szemű; sampa, sómba, sampi, sambi,
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samp szívű. A’ semp, samp így is ejthető: seiriip, samip; így kur 
alak, kurip alakú; így a túr torok szónak eme képzőse: turpa, 
turba, iurb'i, tufip, turop,

A’ beíhangbeli a is gyakran i-vé változik, nemcsak képzők 
előtt, hanem a’ szók tőjében is, mint : haj-ta és hi-ta hagyni; 
ag'id-ta és igid-ta f ü g g i akmazapsa és akmasipsa gyűlés (aktma- 
zipsa /?.), irsalapsa és ir'id'ipsa■ kötés stb. ellata és ellita hányódni; 
rahta-ta és rabfi-ta kedvessé tenni; imalfata és imaltíta gyógyítani; 
amdaltata és amdiltata örvendeztetni; sagat és saj'it szerint; lavirt 
és hírt nehéz; lavirtap és b'irt.ap teher; lavilta és liilta felvi
gyázni. stb.

4:. §. ä se Castrénnél, se Vologodszkinál nem fordul elő; ez 
utóbbi az írás miatt nem fejezhette ki, ha észrevette is a’ kiejtés
ben. Reguly nemcsak rendesen az inessivus na-1, ’s a’ lativüs és bir
tokos a-1 írja «-vei, hanem a’ szók tőjében is gyakran kiteszi az 
á'-t, p. o. kangeunä (kangeuna) hágónkon, hegyünkön, nohlci (nohla) 
felje, felsője, sohlä (sohla) deszkája, a’ nog'is-, sogol-ból; k'dsm sárga, 
világos, jäng jég, jüm, jó stb. A kövekező parallel sor mutatja, mi 
gyakran fordul elő Regulynél az ä hang:

Torma kältmem káli ho ültem pátá 
jelmä kältmem káli ho ültem uriná.

5. §. A’ rövid e, Castrén szerint, az Irtis mellékein úgy hang
zik, mint a’ finn ü, vagy a’ széles magyar e, p. o. pegde fekete, peste 
éles. О tehát az ú'-t is csak e-nek írja. A’ hosszú e, úgymond, í-vé 
szeret változni, ha nyílt, mint: jenget, jínget gömbölyű kaska, né- 
Ьек, трек papír stb. Ellemben ha zárt, akkor az г (orosz ы) váltja 
fel, mint teles: ti'is hold és hónap.

Vologodszki, már az orosz írás miatt, nem teszen ’s nem te- 
hehet külömbséget az e között, ha külömbözö hangzásúnak tudja 
is. — Az e és о felváltatik néha, mint serasla-ta és sorasla-ta alku
dozni ; kel és hol kötél; ajkol és ajkel hír stb.

Regulynél néha é is van, a’ mivel alkalmasint a’ hosszú é-t 
fejezte ki, a’ magyar írás szerint. О tehát az ä, e, é hangokat meg- 
külömbözteti.

6. §. Az 'i (orosz ы) nagy szerepű Vologodszki írásában. Ha 
szem előtt tartjuk a’ vogul Máté és Márk fordításokat, ’s azokat a’ 
Reguly írta vogul nyelvemlékekkel összehasonlítjuk, azt vagyunk 
hajlandók hinni, hogy az orosz írástudók a’ közép é-t általában
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ы-val fejezi ki, mit mi г-vel írjuk ott és egyebütt. Tehát ezen i ha
sonló az é-vel. Ugyan ez a’ nézet támad bennünk, ha Vologodszki 
osztjákját hasonlítjuk össze a! Reguly hozta osztják nyelvemlékek
kel. Regulynél tehát rendesen e (é) van a’ Vologodszki ы-je (г) 
helyett.

De az г (ы) nemcsak é helyett van Vologodszkinál, hanem 
a helyett is sokszor, mint láttuk a’ la és pa képzőknél. Ezt az г-t 
Reguly csak ?'-vel fejezi ki, ő tehát a’ tompa orosz г hangot, melly 
hasonlít az i’-hez, egyáltalában nem vette föl. — Castrén szerint 
az г talán csak rövid szótagokban fordul elő. Vologodszki nem rit
kán ыы-t azaz két г-t ír, a? mi talán nem két tagú, hanem egy hosz- 
szú tagú, p. o. tvi-t'i születni; de Wiedemann ah fijilem ír (Mát. 
3, 11.), mintha Uji-ta volna. Egyébiránt úgy látszik, hogy ezen 
í (ы) hang nagyon kezd uralkodni az osztják és vogul nyelvben, 
mint a’ magyarban az e (a), melly az ö-t és é-t már sok szóban 
kiszorította.

Az г'-ről nincs megjegyzés. Castrén azt mondja róla, hogy 
a’ germán nyelvek г-jének .felel meg.

7. §. Az о-t és u-t összefoglalhatjuk, a’ mennyiben gyakran 
egymás helyét tartják, p. o. ogol és ugol szán, og és ug fej, onlia és 
unit a szokni, vonda és unda -ig, ong és ung szurok stb. hol és hűl 
hasadék, hoVip és hul'ip háló, hon és hun gyomor, has, hong-ta és 
hung-ta hágni, hor és húr kép; hős és hús csillag, som és sum erő stb.

Egyébiránt hosszá ö nem fordul elő, mert az агг-ból keletke
zett volna. Ez pedig Vologodszkinál ov, Castrénnél és Regulynél 
au, p. o. ovi ajtó, 0. au\ ovi folyó, R. áui.

Hosszú и van mind a’ háromnál. Vologodszki im-val, C. ésR. 
í?-val írják; az utolsó гг-val is jegyzi, p. o. muu, mű, mú föld, juupsa, 

jű j sa, júpsa  leves.
ö, ü Vologodszkinál nemfordúl elő; Castrénnél néha,Reguly

nél csak az ö-t vettem észre, ü-t soha, p. o. Castrénnél Éö|e, ke$e 
betegség (V. ház betegség); pöm, pem meleg fürdő gőz (V. pam 
hőség) ; höher, Jcener szegény, könyör-ögni (V. honar szegény).

8. §. Iker magánhangzók Vologodszkinál: aj, oj, uj. Ezek 
iránt nincs kétség. De van az iránt, ha az г a’ megelőző magán
hangzóval iker-e, vagy két külön magánhangzó ? mint pairt ge
renda, meil melly. E’ két szó Castrénnél pagert, meget; látjuk tehát, 
bogy két tagú szókból valók. .Vologodszki írásábul nem lehet ki
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venni, hogy két taguak-e, ’s azért lehet-e így is írni: poj'irt, mefilf 
vagy pedig egy taguak, ’s ennélfogva így is lehetne írnunk: pajrt, 
mcjl ? Azomban a’ kéttaguság mellett tanúskodik a’ saßt szó, melly 
sagat-bul lett úgy, mint pagert, meget-bül yairt} meil. Az г-s iker 
magánhangzókat mi ez által tüntetjük ki, hogy aj, oj, uj, ej-nek 
írjuk (az orosz írás ezekben a’ j-t й által fejezi ki), ?s ezektül az 
ai, oi, иг, ei-t mint két tagú szókban előfordúlókat megkülömböz- 
tetjük. — A’ vei (erő, hatalom, Castrénnél vég és voh) szónak rágó
sait így írja Vologodszki: veem veen veel, erőm erőd ereje; ebbül 
tehát gyanítjuk, hogy két tagúnak veszi mind vei-1, mind veem-et. 
Az 'ii p. о. a’ tn-ta, születni, szóban, szinte kétséges, hogy ti-e vagy 
fij, lásd a’ 6. §-ban. Ha összevetjük a’ Castrénnél előfordúló lívem 
született s a’ megfelelő Konda-vogul szókat, lásd a’ szótárban a’ 
t'ii-ta czikket: a’ t'ij vagy tij mellé állnánk. Nem bírván eldön
teni a’ kérdést, az г hangot meghagyom a’ pa'irt, meil, pdid-ta 
(vetni) stb. szókban, mert így sem okoz bajt; az гг-t is meghagy
tam, ha г-vé nem változtattam, mi szinte bajt nem okozhat.

Regulynél az aj, oj, vj ikerhangzókon kívül még ej, azután 
au, oa, ua, ie fordúlnak elő. Például: aj kicsiny, sajm patak, kis 
folyó, voj vaj, zsír, lavlla ültettetik, építtetik, poagol (pogol) sziget, 
vuas város, jielem (jelem) isten, leu-jagan Szoszva, euer (ver) tett 
stb. Az au, eu félék azért nem kerülnek elő Vologodszkinál, mert 
ezek nála ov, ev, p. o. au folyó, Y. ovi; ltu Szoszva, V. levi; keu 
kő, V. kevi.

Castrénnél valamennyi magánhangzó nemcsak г-vel és гг-val, 
hanem e-vel is ikerhangzóvá lesz; sőt ott van ea is, p. o. jeaga 
kis folyó (jogán).

M á s s a l h a n g z ó k .

9. §. Castrén általában megjegyzi, hogy а к g 1 r n d s 
p b V hangok úgy ejthetök, mint a’ németben; hogy azomban a’ 
d és b valamivel keményebben hangzanak, úgy hogy a’ d és t, 
h és p  között kevés a’ külömbség. A’ g pedig а, о u közzé ju t
ván mint tagos barát, anaga mostoha anya, valamint utóhangban 
is, némi hehentéssel ejtetik, tehát: tog'os, aiíag’a, jig ’ atya, meg' 
föld, peg’ barát, teg' fark. Elleniben g az e, i előtt tisztán ejtetik 
ki. Általános megjegyzés legyen még az, hogy g d h nem lehet-

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XI, 3
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nek az előhangban; az utóhangban is csak g fordúl elő, úgy lát
szik ; tehát azok leginkább belhangbeliek. Lássuk most egyenkint 
a’ mássalhangzókat, a' mellyekrül megjegyezni valónk lesz.

k. Castrén szerint a' felhangu (e, i) magánhangzók előtt 
tiszta к, alhanguak előtt, hehentett к (kh), melly azért сТг-vá, vagy 
7i-vá lesz. Yologodszki és Castrén írásai szerint természetesen ott 
írjuk a’ k-1, a’ hol ők, s kiejtését nem határozhatjuk meg.

eh. Castrén azt orosz x-el jelöli, ’s azt mondja, hogy megfelel 
a’ német eh-nak ; ’s hogy a’ gyenge h nincs meg az osztjákban. 
Mi csak 7i-val írjuk, mert a’ magzar h az alhangu szók elején, va
lamint általában a’ szók utóján még c7i-nak hallik. A’ felhangu 
szók elején is sokkal teljesebb és keményebb a’ német 7i-nál, te
hát közelebb áll a’ h-hoz, mintsem az а-hoz. Hogy a’ k, eh, h az 
élő nyelvben nagyon felváltják egymást, a’ Reguly írása is mutatja, 
kinél kholom három, hot hat stb. fordúlnak elő. De a7 eh hangot ő 
is leginkább /г-val fejezi ki. Az előhangban pedig a’ к lehet h (eh) 
és g az előző betű természete szerint, p. о. ко ember, lehet ho és 
go is, mint: áld ко, vntang go, ar jah ho.

10. §. g. belhangban és utóhangban fordúl elő, de csak ma
gánhangzók előtt tartja meg a’ g hangot, mássalhangzók előtt 7*-vá 
(eh) lesz, p. o. vog'im hívott, vog’il hí, ebemben vohta híni, volilem, 
vohlen hívok, hisz. Az s azomban jobban szereti maga előtt a’ g-1, 
mintsem a’ li t; innen vogsem híttam. Ezt a’ szabályt lehet a’ Yolo
godszki írásábul és Wiedemann átírásábul kihozni. P. o. Osip Tavit 
род József, Dávid hja; lu tajs lu oling pogd ő szülte ő első fiját; 
Rahil hollal lu evi-pohlal oVinpela Ráhel sír ő leány-fiai miatt.—  
Reguly az utóhangbeli g-t is 7?-nak írja, ha a’ reákövetkező szó 
mássalhangzóval kezdődik, szerinte tehát ez: jogotsu luela од pont а 
jöttünk neki fejet hajtani, így hangzana: jogotsu luela oh pont a. 
Regulynél az előhangbeli к is g-xé változik, ha magánhangzó után 
következik, p. o. i-gos-jong =  11, e’ helyett i-kos-jong.

11. §. ng. »Az orrbeli n-nel (n) azt a’ hangot jegyezzük, 
úgymond Castrén, a’ melly et a’ német írásban ng-ve 1 írnak.« — 
Az n-et a’ g és к előtt nem szükség külön jegygyei (n) kitüntetni, 
hogy orrbeli hangja jelöltessék, mert minden mássalhangzónak ki
ejtése a’ reákövetkező betű által módosul, mit írással kitüntetni 
szükségtelen, ámbár tesszük, midőn d helyett t-t, h helyett p-t írunk, 
p. o. jogodlem jövök, jogotsem jöttem; nini hajszál, upfet (ub'itet)
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hajszálak. Nyomosabb kérdés az ng (n-)nél az, vájjon az n-é, vagy 
a’ g a’ fő hang ? Erre legvilágosabb feleletet adnak a’ példák, a’ 
mellyek mutatják, hogy az n nemcsak torokhangok, hanem fog
hangok előtt is gyakran mutatkozik. P. o. uns-ta és vs-ta által- 
menni, kans-ta és kas-ta keresni, kuns és kus köröm, lons-ta és los-ta 
állani, sans és sas hát, pons-ta és pos-ta melegíteni, érlelni, puns-ta 
és pvs-ta nyitni, vens és vés arcz stb. A' Kondai vogulbul következő 
példákat teszem ide: one és os vagy ans és as bír, ta r t; unt és ut 
ül; kins és kis keres (osztjákul: kans és kas keres) ; hancés has tud, 
ismer, kané és has ír; hont és hot talál; Типе és Tus sír; tune, Ums 
és tue, tus, á ll; puns és pus nyit stb. Regulynél end, end,от, Volo- 
godszkinél. an, antom, Castrénnél is endam, endem, a’ vogulban at, 
at'im, atem =  nem, nincs. A’ rokon nyelvek ugyan azt mutatják, 
p. o. a’ vogul-osztják hint és a’ magyar lúd; a’ vogul pánt, pánt, 
pántéi,pänfü ’s a' magyar fed, fedél; az osztják palen g és a’ magyar 
félleg; az osztják sunla-ta, sund-ta ’s a’ magyar sülni, sütni. így  ál
lanak egymással szemközt a’finn lintu ’s a’ lapp löddé madár. Vilá
gos, hogy ezekben a’ foghang a’ tőbeli, az n pedig csak,hangbővü- 
lés, melly el is maradhat. Lássuk most torokhangok előtt az n-et.

Castrén így írja p. o .anet és ankét czölöp; seih m és senkim 
ütött. Nem világos-e ebbül, hogy ha ankét, senkim jó, änget, senget 
nem lehet rossz ? De hogy az ng hangokból is a’ g a’ tőbeli ’s az n 
csak hangbővülés, mint a’ foghangok előtt, a’ rokon nyelvekből 
vett megfelelő szók is mutatják; mint: riing te, Kondai vogulban 
nag, éjszaki vogulban näng; senk nagyon, vogulban sok ; lünk szög, 
ék, vogulban lig, Uh; lung nyár, vogulban tu j; meng ördög, erdei 
lény, vogulban теки és meng. Megfordítva is : vogul nong fel, oszt- 
jákban под és noh. Még inkább kitetszik az, ha az osztják-vogul 
és a’ magyar megfelelő szókat tekintjük, m int: jeng, gong jé g ; 
pong, penk fog; lengir, tenger, tiinger egér; sung szög ; tunk dug 
stb. Magában az osztjákban van sank és sak hőség, sапкгт-ta és 
sakmi-ta izzadni; lanka és lakka széllyel; jak-ta és jang-ta tán- 
czolni stb. Az éjszaki vogulban a’ névi mód ngv, a’ déliben hv, 
p. o. menungve, menuhv menni, olungve, oiuhv lenni stb.; mi ugyan 
azt a’ hangváltozást mutatja, a’ melly van a’ menk, meng és mehv 
(ördög) közt. — Világosnál világosabb tehát, hogy az ng hangok 
közt a’ g a’ tőbeli, melly g azomban Л-vá is változik, mint az itteni 
példákból és a’ 10. §-ból kitetszik. En tehát nem >7-t, hanem ng-1

3*
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írok. így ír Reguly is mindég, Vologodszki is нг ír, jóllehet meg
jegyzi, hogy az ix és g közt nincs semmi hiatus.

Az ng hang igen gyakori, mert az a’ tulajdonságnevek kép
zője, 1. az 53. §. Ezt is hát mindenkor úgy írom, jóllehet az a’ Kon- 
dai vogulban csak «, p. o. lil lélek, lileng, liVing lelkes; az éjszaki 
vogulban is lileng, de a’ Kondaiban lilén.

De az ng-t a’ belhangban mássalhangzók előtt is megtartom, 
’s nem írok nk-1, mint a' 10. §. szerint kellene, minthogy Volo
godszki is többnyire megtartja ’s Wiedemann azt n-nel fejezvén ki, 
soha sem változtatja meg; tehát long-ta (Wiedemann: lon-ta) bé- 
menni, lita langmats (Wiedemann : lita laiímats) megéhezett, vagy : 
enni akarni kezdett. Azomban van mégis Vologodszkinél: hónkra 
és kongva fekete rigó; nokla hunhta felhágni, felfelé menni stb. 
Regulynél is találok: longlem bémegyek, nem: lonlilem; de van 
janii ko ésjang ко is =  tíz ember.*)

12. §. Az ?-rül azt jegyzi meg Castrén, hogy az oroszul be- 
széllő osztjákok azt sokszor úgy ejtik ki, mint a’ kemény orosz l-t, 
ha kemény magánhangzó következik reá. Vologodszki a’ szótárá
ban egy kis horoggal (’1) jegyzi meg, ha úgy kell kiejteni, hogy a’ 
nyelv hegyével az ínyt érintsük; ’s úgy jegyez meg minden l-t, a’ 
mellyet nem kell £-nek, azaz magyar írás szerint, Ẑ /-nek kiejteni. 
Wiedemann az evangéliumi kiadásában csak l-t és Z-t külömböztet 
meg, mint Eeguly, lei l-t és ly-t ír magyarosan. En tehát a; kemény 
hangot /-nek, á’ lágyítottat ?-nek írom. Azomban lehet, hogy az élő 
szó a’ kettős ll-et, т ек у  az ige jelen idejében gyakran előfordúl, 
m int: ull van, voll él, keményebben ejti ki az egyszerű 1-nél, p. o. 
a' jogodl, jő, szóban. — A’ régi osztják szójegyzékben (Schlözernél) 
a’ kemény l gyakran Ih-val van kifejezve, mint Ihügh fark (lig, 
lih j ma ulhem én látok, ént ulhern nem látok, (ma ulem, an idem) ; 
a’ lolta =  állani jelenjét így mutatja fel: malholham (ma lollam),

*) Budenz’ is úgy látja, hogy a’ felhozott és toás példákban az orrbetü 
(я, m) nem tőbeli, hanem csak hanghővülés. »Was die nichterhaltung des n 
eines vorauszusetzenden nt, ns im wotjakischen, lappischen, magyarischen be
trifft, so verdient bemerkt zu werden, dass gerade diese (nebst dem syrjänischen) 
unter ,den ugrischen sprachen vorwiegende neigung besitzen, sich eines vor 
t к p  und s-lauten stehenden Nasals zu entledigen , während das finnische, 
mordwinische, ceremissische, osztj.-wogulische denselben meistentheils bewah
ren.« Ugrische Sprachstudien. I, 32.



HANG-TAN. 37

nunrjlholhan ( ning lollan), Ihulholh (luloll). De ott van mamendlam 
malotlam is e’ helyett, ma menlam (én megyek), ma lollam (én állok).

13. §. A’ j  és r, mellyek legközelebb érik a magánhangzó
kat, amaz az г-t. ez az гг-t, néha össze 'is olvadnak ezekkel; tehát 
lehet im és jim  — jó, jink  és ink víz; űrt és vart sőt jvrt is — ha
szon, vöt és uot szél stb.

A’ h a n g o k  v á l t o z á s a i m  1.

14. §. Az osztják nyelv, mint a’ vogul is, nem ismeri a’ ma
gánhangzók egyezését, minélfogva egy szóban csak а о u, vagy 
ä ö ü fordúlhatnának elő mint a magyarban és finnben; tehát az 
osztjákban a’ ragok és képzők nem alkalmazkodnak a’ szó-tő ma- 
gánhangzójihoz. Ezért van i t t : tut-па tűzben, és jing-na vízben; 
pal-la fületlen, siket, és sem-la szemetlen, vak; le-ta enni és tu-ta 
hozni. Reguly szerint: tutnä, jingná tűzben, vízben; — paliig sémii 
siket, vak stb. De vannak egyéb hangváltozásai a’ nyelvnek.

15. §. A’ szótőnek magánhangzóji néba változnak, mint le-ta 
vagy li-ta enni és lavid-ta étetni; ma-ta adni, más adott, de mija 
adj, mijipsa adás; kadn kettő, kitmet kettődik ; ji-ta jönni, 'juva 
yö]],jum jött, jupsa jövetel. Ezek talán a’ legfeltetszőbb hangzóvál
tozások az éj szaki osztjákban.

A’ déli osztjákban Castrén többet jegyzett fel. Ott jelesen a’ 
birtokos ragok előtt a’ homályos a és о lesz v-vá, a’ tiszta a és e 
pedig г’-vé, mint: póm fű, pűmem füvem ; ónk szurok, unkám ; sdrt 
csuka, sűrdem ; — át éj, item éjem; ámp eb, impem; tás készlet, 
áru, tisem; lek nyom, likam stb.

Illyen hangzóváliozások fordáinak elő igeszóban is.
A’ Kondai vogulban te, vi, mi igetők változtatják meg ma

gánban gzójikat, úgy hog}r az imperativusban lesznek: tájén, vajén 
majen (tégy, vigy, adj).

Azon hangzó-változás, mellyet az osztják énekekben talá
lunk, inkább azért figyelemre méltó, mert a parallelismussal jár. p. o. 

§Oper nohlä vuas ti amesleu 
?aper nohla aut ti amesleu.

vuili vet ord altmeng teel isem sidi ultal 
véli vet ord altmeng teel.turem sidi oltal.
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16. $. Kéttagú névszók, különösen m t к utóhanguak, né- 
melly képzők és viszonyragok előtt kiugratják a’ másik tagnak 
hangzóját, p. o. tor'im isten, tormije oh isten, istenke, torma istennek, 
tormet istenek; turum meny, ég, túr mije, turma, türmet ; lavim szén, 
lavmije, lavma, Iqvmet; sugum fonal, sugmung fonalas: horazip 
alakú, horaspija alakúnak; hurip képű, hurbet képüek; kutip kö
zép, kutping közepes; sungit nyírfa, sungting nyíres' ub’it hajszál, 
uptije, ubta, uptet hajszálka, hajszálnak, hajszálak és ubtije, ubta, 
ubtet; kutir forró, kudring forrós; jolih, joloh nedves, jolhipsa ned
vesség; pelak fél, oldal, pelka, pelket; karik sas, kurliing sasos hely 
a’ hol sok sas van; stb.- stb.

17. §. Castrén azt mondja a’ déli osztjákrul, hogy néha a 
kiejtés könnyebbítése végett rövid hangzókat toldanak bele a' 
szókba, vagy hozzájok, p. o. püma-gar kaszáló (fű-mező), pum-har 
helyett; väga-pelek ъgy kopeka (réz-fél), vah-pelek helyett. A vo- 
gulban is vannak illyenek, p. o. ujci-kul vad (tulajdonképen: vad
hal); talii-tuj esztendő (tulajdonképen: tél-nyár).

Ezekben nem látszik, hogy a’ könnyebb kiejtés volna a’ tol
dás oka, mert mind a’ két nyelv a' pum-har, vagy uj-kul-énál sok
kal nehezebb torlást is meggyőz. Hanem más oka lehet, mellyet 
talán kisejtek. A’ vogul és osztják nyelv sokszor két szóval fejezi 
ki azt, mi két részbül áll, yagy két nemű, mint szüle, gyermek, 
esztendő stb. A’ szüle =  anya-atya, a’ gyermek =  leány-fiú, az 
esztendő • =  tél-nyár. S azt a’ két szót duálisba teszi, melly a’ bir
tokos ragok nélkül könnyen fölösnek látszik, ’s a gyors beszédben 
el is marad, legalább a’ másik szorul. A ? vogulban p. o. egva asz- 
szony, ojkä férj; ha már azt akarják mondani: egy pár szüle van, 
a’ szókat mind duálisba teszik, íg y : egvai ojkäi olei (ezekben az i 
a’ dualis), szószerint: két asszony, két férj ketten vannak. E zt:. 
anyám atyám, így mondja a’ vogul: angváum jcigáum, szószerint: 
két anyám, két atyám. A’ kettősség van ezekben is : ujä-kul vad, 
talä-tuj nyár, talán ujii-kidä, talä-tujä helyett.

18. §. A’ Ä; t p az előhangban és utóhangban változatlanok, 
de a' belhangban g, d, b-wé lágyúlnak, leginkábbmagánhangzók 
előtt, mint: jink  víz, j  inging vizes, de jinking is; hurip képű, hur
bet képüek; hop sajka, hobije sajkácska; hump hab, humbet habok 
stb.; suk baj, kín, sugad-ta kínozni; őrt szolga, napszámos, ordet 
szolgák, ordeng szolgai; kart udvar, karding udvaros; kart és kardi
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vas, sem kardét pápaszom (vas szemek) ; hot ház, hod'ije házikó, 
hoding házba való, házhoz tartozó; kas kedv, kaz'ing örvendő ; vos 
város, voza városba, vozet városok stb. stb.

Ez szabálynak látszik, de fordúl elő sok kivétel is.
De mássalhangzók előtt is változnak, különösen a' g és t. A’ 

ta névi mód képzője előtt a’ g majdnem kivétel nélkül /г-vá lesz 
Vologodszkinál, tehát vog, под, rag, tag igetők lesznek: voh-ta híni, 
noh-ta sántítani, rah-ta érni, tah-ta vetni. Egyébkor is /г-vá lesz g 
a’ t előtt, mint sugod-ta szakítani, suhtipsa szakítás; suhtili-ta szag
gatni. Az ng kivételt látszik tenni, azért a’ hong, jang, long, way, 
mung igetők g-je megmarad a ; ta képző előtt, így : hong-ta hágni, 
jang-ta menni, utazni, long-ta bémenni, vong-ta vágni, mung-ta tö
rülni, zsurolni. V. ö. a’ 11. §. végét.

A’ g az l n t előtt is Л-vá szeret változni, p. o. hogol-ta futni, 
de hohlipsa futás; sogol deszka, sohlet deszkák; sogon-ta végződni, 
sohnipsa vég, sohnipta-ta végezni; sohnema-ta szakadni.

Talán hasonló okbul változik a’ t is mind í, mind l előtt d-vé, 
p. o. lid-ta akarni, lidlem akarok, de lit'im akarva, akart; sugod-ta 
szakítani, sugodlem szakítok, de suht'im szakított. Az is van: jil ser- 
virla pa tuta jutla  elvágatik és tüzbe vettetik. 3, 10. — m eg:Juy  
sevirla pa tuta judla  a’ fa elvágatik és tüzbe vettetik. 7, 14. — 
Általában némi ingadozás tűnik elő az említett hangváltozásban: 
a’ ta képző előtt Vologodszki rendesen d-vé változtatja a’ t-1, mi
nek bizonyosan oka van. Lehet, hogy hasonló kiejtés van az oszt- 
jákban is, valamikor tt kerül össze, minta’lapp nyelvben, a’ melly- 
ben a tt, k k t  úgy ejtik, mintha ht, hk volna.

A’ Reguly hozta énekekben az említett hangváltozás két szó
nak egybetalálkozásában is mutatkozik, p. o. jang ко (tíz ember) 
helyett van janh ho, és jang go ,* ord ко (szolga ember) helyett van 
őrt ко; melek, meleg turpi (meleg ajaku, torkú) helyett van meleh 
turpi stb. stb. Vologodszkinál is vannak illyenek, mint Suk baj, kín, 
de súg vandta ho kínszenvedő; sup darab, de sub jug  darab f a ; 
így horas kép, de horaz vilet képet vesznek, ebben: li kasla horaz 
v'ilet li ohtel =  ők szomorú képet vesznek magokra.

Azért van izagat mind, i-sagat helyett, izi ugyanaz, i-s>. he
lyett stb. Regulynél г gos jong (11) i kos jong helyett; i belek egy 
fél, i baji egy rakásra, г pelek, i paji helyett stb.

19. §. Nevezetes hangváltozás az ajak- és ínyhangok között,
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jelesen az m, v és ng között, melly ng azután ú jé lágyúl, de csu
pasz 11-né is lesz, p. o. lumidta és lungidta ölteni; sugm'it, shm'it és 
sunyit, sünit nyírfa; lumta, lungta, lunta és lunta szám; tumdak 
Eegulynél és tungtak egészséges.

A’ magyarban is vannak torom és torony, szirom és szirony. 
De ha a’ rokon nyelvek megfelelő szavait vesszük, e’ hangválto
zásnak sok példáját látjuk. így a’ magyar fö , /ön nek megfelel a’ 
vogul pong, ponk, a’ magyar vő, vóv-nek megfelel az osztják veng; 
a' szirjan pom és pon (vég)-nek megfelel a’ votják pung.

E változás az elöhangban is történik; innen a’ vogul mau 
osztjákban nah, ebben : mauint — nag'il nevet. ’S a’ nevet szó a’ma
gyarban is jeles példája neki, mert a’ régi mevet most nevet (ha
sonló hangváltozás van a’ régi vép és a’ mai lép között).

Eme' hangváltozási tünemény világossá teszen sok tényt, p. o. 
a’ vogul-osztják äm, am nálunk én, a’ mellybül lesz eny-é-m, és eng
em. [A’ tég-ed-nek g-je alkalmasint a’ vogul-osztják nag, näng, riing- 
ben találja meg alapját, mert nag, näng, rung =  te].

De látván, hogy nyelveinkben hajlandóság van az ajak- és 
íny- (torok)-hangok közti változásra: ezt a’ magyarra nézve a’ ha- 
sonításban (assimilatioban) is el kell ismernünk, annál inkább, ha 
az értelem kifejezője eszközli. A’ tárgyas igeragozást, a’ harmadik 
tárgyas személyre nézve, a’ ver, ve (vö =  ő) pronomen által törté
nik, melly va, ve azután ja, je  is, mint a régi hadla-va, felede-ve, ’s 
mai hall-jd-tok (auditis hoc) stb. bizonyítják. A’ tárgyatlan ige : 
tud, tudsz, tudok ; a’ tárgyas: tudja (tudva), tudod, tudom. A’ tudom- 
ban, errül akarván most beszélleni, okvetetlenül benne kell lennie 
a’ va (ja) tárgy as kifejezőnek, így: tud-v-k. A’ tudok maga nem 
lett egyébbül, mint a’ tud és ея-ből, melly az engem alakbul követ
keztetvén, eng =  vogul äm volt. Az engr-ből csak к maradt meg 
ragul, ’s lett tud-eng bül tud-o-k. Most a’ tárgyas v ebbe járván, ’s 
ez akarván a’ hasonítást végrehajtani, az v-f nk-ból nem válhatott 
egyéb, mint m, kivált ha meggondoljuk, hogy a’ nyelvnek hajlan
dósága volt assimiláló közbejárás nélkül is rí, ng-t m-mé változtatni.

Hasonló eljárását a’ hasonításnak kell a’ tud-sz és tud-od 
között is elismerni. A’ tárgyas v hozzá, vagy közzé jutván lesz: 
tud-v-sz, tudov-sz, ’s végre v-j-sz-bül d válván, tudod. Mind a’ két 
esetben a’ tud-v-f ng és tud-v+sz-ban a’ v nem veszíthetvén el a’ 
jelentését, tehát az dönt a’ hasonításban.
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20. §. Nagyon ismeretes dolog, hogy minden nyelv, a’ mellyet 
irodalom nem határoz, nem fékez, sokféle táj beli eltérést hoz elő, 
sőt nyelvjárásokat is nevel. A’ nyelvjárás különös alakját teszi a’ 
nyelvnek; a’ tájbeli eltérés, vagy tájszólás a’ nyelvjárásoknak is 
tájbeli sajátságait tüntetik fej. Ha könnyebb megmondani, mit tar
tunk tájszólásuak, nem könnyű ám határt vetni a' nyelvjárás és az 
önálló nyelv között.

A’ vogul és osztják nyelvek valóban testvér-nyelvek, mégis 
mindenikét önálló Dyelvnek mondjuk és kell is mondanunk. A’ vo
gul igének névi módja: vngve, uhv, ne és m képzőkkel, az osztják 
igéé pedig ta és m képzőkkel alkot igeneveket, így : 

a’ vogul: men-ungve, vagy men-uhv menni,
wen-ne menő, menés,
men-(i)m ment, menés ;

az osztják : men ta menni, menő, menés,
теп-(г)т ment, menés.

Továbbá a’ vogul igének jelen ideje képző nélkül való, az 
osztják igéé d (1) képzővel van, tehát

a’ vogul : menem, menen, ment; meneu, menen, menet. 
az osztják: men-l-em, men-l-en? menel; men-l-u, men-l-en, men-l-et 

(megyek, mégy, megyen; megyünk stb.) Már ezeknél fogva is kü
lön nyelvnek kell tartani a’ vogult, ’s különvalónak az osztjákot.

A’ vogulnak két nagy nyelvjárását írtam le: az éjszakit, és 
a’ déjit vagy a’ Konda-mellékit; egy harmadik nyelvjárása lehet a’ 
Loszvai, a' mellynek ismertetését Ahlqvist-tül várjuk. *)

Hány nyelvjárása van mind össze az osztjáknak, nem tu
dom, de hányrul van tudomásom, azt itt előadom. Castrén, mint 
a’ Bevezetésben meg van mondva, az irtisi és a’ felső obi nyelvjá

*) Ahlqvist állítása szerint: »Voguulin kieltá on kolme ei paljon toisis- 
tansa eroavata murretta, nim. lounaspuolinen, jota voisi kutsua Losvan mur- 
teeksi, kaakkoinen éli Rondán ja pohjainen éli Sosvan murre« a’ vogul nyelvnek 
három nem igen külömböző nyelvjárása van, t. i. a’ nyugat-déli, mellyet Loszvai- 
nak nevezhetni, a’ kelet-déli vagy a’ Rondái meg az éjszaki, vagy a’ Szoszvai, 
Kieletár, 3 Vihko. 58. lapján.
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rást tárgyalta; e’ kettőt együtt déli osztják nyelvnek nevezhetjük, 
a’ mellynek tehát szorosan véve irtisi és fel-obi nyelvjárása van.

Vologodszki szótára és fordításai az al-obi nyelvjárást mutat
ják nekünk; ez volna tehát az éjszaki osztják nyelv. De Volo
godszki gyakran felhozza a’ berezovi és obdorszki táj szólásokat.

A’ Reguly hozta énekek is az éjszaki nyelven valók, de némi 
sajátságokat tüntetnek elő, a mellyek leginkább hangkülömbségek.

Ezek szerint az osztják nyelv déli osztjákra és éjszaki oszt- 
jákra  oszlik.

A’ déliben van az irtisi és fel-obi, vagy szurguti nyelvjárás. 
Ezek tájszólásairul nem tudunk semmit, mert az egész déli osztjá- 
kot csak Castrén előadásából ismerjük. A’ Fischer által úgy neve
zett Kondai osztják (lásd Bevez. 8.) inkább az al-obi nyelvjárás
hoz való.

Az éjszakihoz tartozik a’ Vologodszki nyelve, a’ berezovi és 
obdorszki tájszólásokkal, meg a’ Reguly hozta énekek nyelve.

21. §. A’ déli és éjszaki osztják leginkább két tünemény ál
tal külömbözik egymástul, t i. hogy igen sokszor a’ déli nyelvnek 
t, cZ-jét az éjszaki nyelv /-lel váltja fel, ’s hogy a’ déli nyelv au, eu 
iker hangzójit az éjszaki nyelv ov, er-vel fejezi ki. Azért van

a déli osztjákban: az éjszaki osztjákban

teu ö lu
tau ló lov, lövi, R. lau
tabet hét lobit
tdbetmet hetedik labitmit
ta tálán, nélkül la
sem-ta, sem-da vak sem-lü
tdjem balta, fejsze laj'im
tág art nehéz lavirt, Viirt
teil öl lal
tanga evet lanki
tant gabona, liszt lant
tenger váll lanki r, lenkir

' tenger egér leng'ir, lenkir
tonh bálvány long, leng
tor, túrt gyökér ler
teg fark Щ ■
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a déli osztjákban : az éjszaki osztjákban;
tit lélek lil
tuj ujj luj
tuj ruha ujja lit, lut
ion húr Ion
tont hó lonis, Ions
tangat Irtia folyó longa
tuj it gyűrű lujt
tunk szálka, szög lünk
tunt lúd lunt
tung nyái- lung
ton len Von
nadem nj^elv nal'im
hűdem, hódén három holim
hudmet harmadik hőimet
net a, neda négy nel, nil
nít, nida nyolcz nil, mil
nidamet nyolczadik nilmit
ádeng reggel aling
kút köhögés lnd
hűti hal hul
jűgot íj jugol
nütl Dyél nal
nat, not orr rial
suti valaminek széle sil
sót bél sol, sul
sat só sol
pet fül päl, pal
púdén csalán puln
peteng felleg paleng
pungat oldal pungil
védem velő vel'im
veta rénszarvas vil
met mély, mélység mal
méget melly meil
műgot máj mugol
pögot, pugot falu pugol
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a déli osztjdkban : 
togot talu

az éjszaki osztjdkban: 
togol, togil

péget fürdő péil
ugot szán ogol, ugol stb.

Ez a’ hangváltozás igetőkben és a’ jelen időnek képzőjében is
mutatkozik, p. o.

a déli osztjdkban:
(

az éjszaki osztjdkban:
tév enni le, li
ud, véd lenni ul, vul
kid kelni kil
hűd hallani hűl
hűd halni hűl
tód, tond állani lol
ped félni pal
pegd fürdeni péil

' ved ölni vei
űd élni vol
tang akarni lang
t'el sírni Vil
toht köszörül logod
tot'im lopni lolim
tang bémenni long
tungd olvasni lung'id stb.
men-d-am megyek men-l-em
men-d-an mégy men-l-en
men-t megyeri men-l
men-d-eu megyünk men-l-u
men-d-eda mentek men-l-eta
men-d-et mennek men-l-et.

A’ déli osztják nyelvnek t, d-Jet és az éjszakiénak /-jét szem 
előtt tartva, mondhatjuk, hogy a’ régi Fischer-féle úgynevezett 
Jcondai osztják szójegyzék inhább az ü-es nyelvhez tartozik, ámbár 
némelly szónál fogva mintegy középső tagját teszi a délinek és 
éjszakinak, mert van benne pel fül, -net orr, nalem nyelv, dluj újj, 
jogodl íj, nodl nyíl, ogol szán, lajem balta, fejsze, lau ló, lanka evet,
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vul rénszarvas, lenker egér, lunt lúd, lant árpa, vat-lant zab stb. 
De mert van:

le-l-em eszem, man-l-u megyünk, men-dl-am megyek, lot-l-am 
állok, omes-l-am ülök, omes-l-an ülsz, omes-l ü l; omes-l-u ülünk, 
omes-l-ite ültök, omes-l-at ülnek ; ű-l-ent látok stb stb.; ezeknél 
fogva egészen az éjszaki nyelvhez volna sorolandó.

A’ Reguly hozta nyelvemlékek az l-es jellem által az éjszaki 
nyelvhez tartoznak.

A’ másik külömbség a’ déli és éjszaki nyelv között az au, 
ем-ben meg ov, er-ben áll, melly azomban kisébb nyomosságu aman
nál. A’ déli nyelvben van p. o. tau, eud, az éjszakiban lov, edd ló, 
vág. A' Reguly szövegeiben is az au, eu inkább uralkodik mint ov, 
ev, p. o. a' déli nyelvben htu kő, az éjszakiban kev, de Regulynél 
is Jceu. Néha a’déli eu az éjszakiban u, mint: teu ö, lu ; teu csont, lu.

A’ déli nyelvben azután Castrén külömbséget talál az irtisi 
és szurguti nyelvjárások között, melly azomban kevesbbé tartozik 
a’ hangtanba, mint a? nyelvtanba, a’ hol meg is fogjuk látni.

22. §. A’ déli nyelvnek tájszólásainál egyebet nem tudok an
nál, a’ mit a’ Castrén nyelvtanában találhatni.

Vologodszki némi gonddal tünteti ki a’ berezovi és obdorszki 
tájszólásokat, a’ mellyek vagy hangváltozatokban, vagy külömböző 
szókban állanak. Hangváltozatok tetszenek ki a’ következőkben

Obdorszk: Berezov:
ajkol hír ajkéi
ogol, obiét szán ugol, uglet
hol'ini három hul'im
omid-ta ülni omis-ta
omt'im ülve, ültetve omsim
uv'i-ta kiáltani v'ijí-ta
kam néhány kém
kit puza ketté kát puza
kol kötél kel
kordä vas kardi
kon, ко na könnyű,könnyen ken, kena
konamd-ta könnyíteni kenamd-ta
kor'iji-ta leesni kerij'i-ta
hős csillag hús
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Obdorszk: Berezov :
Jvi-ta hagyni haj-ta
jind-ta varrni jond-ta
jong tíz jang
jónk jég jenk
logis barát lugis
пот fel num
nil 7 négy nel
saßt szerint sag at
sumit nyírfa stin git
soh tokhal (stör) suh
soj homok sej
éagir csorda áugir

. sezi ho lakos sozi ho
toknipta-ta tölteni teknipta-ta
top alig tup
tag . tő, csúcs tij
puti fekete pit'i
porimt'i-ta fúrni pnrimti-ta
vurt haszon jurt
vodiji-ta nézni vand-ta
mozmilt'im csonkított mvzmiltim
mur nép mir
morila-ta törni, törik murla-ta.

Külömbözö szókra nézve ezek a’ jelesebb tájszólások 
Ohdorszkban: Berezovban:

atip fa nedv juh ink
an-metipsa nem fáradás an-tujimipsa
anzi bors kurmek
al-ta, aliji-ta mutatni sazili-ta
enm'im felnőtt senkim
inkvoj lek hód járása inkvoj pant
ima bojtot. heverő ima öltöt
otsama j  i-ta\ magánkívül, i tulapula neriji-ta
pa soga ji-ta> bolond lenni Ipa sohna neriji-ta
ogor magas’ palat



HANG-TAN. 47

Obdorszkban :
ohsam 
otsam ne 
optipsa, obfipsa 
vrt 
ur
urna} vrína rílta-ta
un jir t'ilis
ung
halaiig
kel-ta
ham, haming-pus
hugod/a-ta
hol morid-ta
liola huntl
hoj-ta
hompsa
homal'ing
hozinga
hadi jeza
jós
jetn
j?  да
joulta-ta
juhana
jóm
jolta
jeng'il
lián jeng'il
jeza
jogos
j  evir
jeng'im
jit
lid-ta
lile
longid-ta

kendő 
bolondos nő 
ugatás 
hold 
vér
veresre festeni
október
száj, nyílás
rénszarvas
báj ölni, bűvölni
hány, néhányszor
futni
le-, ki-törni
reggeli hajnal
feküdni
betegség
kerek
mellett
dél
út
est
együtt
vetni
helyett
eső
után
kas, kosár 
kenyér kosár 
kevés 
vissza 
farkas
szabad, kötetlen 
íz, csukló 
akarni 
harag 
hasítani

Berezovban:
seshan 
pulpul ne 
hortipsa 
t'ilis 
hali
halina rílta-ta 
as podta t'ilis
évi
v'il
serd-ta

moWpnolti-hem pu$ 
honditlá-ta 
him murid-ta 
alinga huntl 
ol-ta 
házi 
nuniir 
pungilná 
hadi kutip 
pant 
Ha
i paja 
selta-ta 
vola 
jert 
jugot 
johtip 
nan johtip 
simil 
pungla 
por voj 
larbit 
nah
langa-ta
kand
halid-ta



48 ELSŐ RÉSZ.

Obdorszkban: Berezovban

Ion sah szappan mojdek
rii-ta látni vand-ta
naj nap hadi
naj long'ipsa. naplemenet hadi long'ipsa
nohrep kés kézi
úogim-ta futni hugoma-ta
sik-ta szökni, vetődni seltan-ta
siis, sius sas hurik
s'i mri sigér (barsch) évi
sojp háló tógol
sár dohány sagem
sut köszörű kő logadta kevi
svkalot. törött murtsatot
sitak csendes, szelíd rom, husla
sitaka vita ho csendes ember buda vita ho
soga hófajd pojdek
savilsa-ta őrizkedni lavilsa-ta
lungtak egészséges jim , jimaltini
t.ab'il'i-ta tévedni, csavarogni[ lomtitla-ta
pub'i medve osni
pal, pala, palat fel, felé, magosság kar‘is:karsa, kársát
parping keserű vosreming
ponzita ver erőszak, rablás jorna vita ver
puz , ' fark lij
pam hév, hévség rü
púm fű * torn
part bal pu
parta pelka balra pua pelka
pev fagy iski
pev'ipsa fagyás iskina laptipsa,
pevmild-ta fagylalni iskina labidta
vel-ho özvegy ember imila ho

. vas, vasot vékony ugölj uglot
Vul nagy un
vul poh, vul ev'i bátya, nén un poh, un évi
paris vessző sojt
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Obdorszkban : 
voj
vir, ur 
viola, mala 
mos, vioz

zsír
vér
miliyen, m i' 
betegség

Berezovhan:
sah'si
káli
muj
kfízif honzipsa.

23. §. A' Reguly szójegyzékében előforduló hangkülömbsé- 
gek példáji legyenek: läjm fejsze, lajm helyett; ásni medve ásni 
helyett; ot vagyon, adó, nf helyett; keu kő, к évi helyett; lau ló. 
Zom helyett; lou csont, lű helyett; hat ház. hot helyett; kézi kés, 
kézi, h .; jas kéz, jus,jos h .; os, vuos város, vas, vas h .; fend ovi tetü, 
tevőim h .; tani tavasz, lövi h .; sár dohány, sár h .; sin bot. igazgató 
bot, sáli.; sas hölgymenyét, sós h .; saves tenger, saves, saves h .; 
sei ezüst, sei h .; kos, gos‘hoz, hoz h. az i-goS-jong-ban == 11.; — 
naui fejér, növi h .; vuan rövid, van h .; atom rossz, aelim, a dem 
helyett, stb. stb.

H a n g s ú l y .

24. §. Az osztják nyelv hangsúlya a’ szók alakítására nem 
gyakorol befolyást — mit általában lehet a’ finn-ugor nyelvekről 
mondani — azért kis jelentésű a' grammatikában, jóllehet az élő 
nyelvnek lelke a’ hangsúly.

.Castrén (az 51. §-ban) azt állítja, hogy az osztják nyelvben 
a’ hangsúlynak nincs ollyan ereje, mint a’ tatár nyelvekben, de ab
ban is szabály szerint, az utolsó szótagra jut. A’ török-tatár nyelvek 
tudniillik a’ szók utolsó tagjára eresztik a- hangsúlyt, ’s ez az 
egyik külömbség ezek és a finn-ugor nyelvek között, minthogy a’ 
lapp, finn, észt, magyar stb. nyelvekben a’ hangsúly kivétel nélkül 
a szók első tagján van. Ezt a’ szabályt követi a’ vogul nyelv is, a’ 
mennyiben Regulynek élő értesítéséből és írott hagyományaibul tu
dom. Ennek a szabálynak követését tehát az osztják nyelvben is 
lehetne gyanítani. De Castrén az ellenkezőt bizonyítja, nem említ
vén kükülömbséget a’ déli és éjszaki osztják között.

Vologodszki a' szótárában és a’ hozzácsatolt fordításaiban ki
teszi a hangsúlyt egyenkint minden szón. Az ő írása szerint meg
fordítva állana a* Castrén szabálya, hogy tehát az о ztják nyelv is 
a szók első tagjára juttatja a: hangsúlyt, bár miilyen hosszú le-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 4
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gyen is a szó, mi a’ finn-ugor nyelvek általános jelenségével meg
egyez. — Azomban kivételeket is látunk. A ' jena igaz, aga de, hoza 
nál, kinza között, pada ért, seda ott stb. efféle szókban, a’ mellyek 
utóhangja cí, erre teszi Vologodszki a" hangsúlyt. Úgy látszik, hogy 
az imperativus is oda kivánja, mint mana menj. Továbbá paltap 
félő, veskat becsület, igazság, horam kép, horaz u. a. pazart asztal, 
по да hús stb. hasonlóképen az utolsó tagon mutatják a’ hangsúlyt, 
miért is következetesek ezek: paltüpla} vesk&tla, hor&zing, Köve
zet. Föltetszők & jast&ndta szóló, lan gumimat akarok stb. szók. 
Úgy látszik, ezekben a’ hosszúság kívánja meg a’ hangsúlyt (mi 
ellenközik a’ finn-ugor nyelv-jellemmel), vagy tévesztette az orosz 
írót. Ezt azért is gyanítani lehet, mert a’ psa képző, melly eredeti
leg psaj} tehát hosszú, a’ fosztó la előtt hangsúlyos, p. o. evilipsbXa 
hitetlenség, holott imila nőtelen, mortotla mértéktelen, hurila fé
lelmeden. stb.

Az összetett szók Vologodszki Írása szerint a’ szabály alá 
tartoznak, melly az első tagot hangsúlyozza: de hanne-lio ember, 
mindég kivételesen van írva, ne tag lévén a’ hangsúlyos. A’ hanne 
szó jelentése homályos előttem ; tehát nem is sejdíthetem a’ ne 
hangosságának okát.

Azonkívül ír Vologodszki: kur-ilbi láb alatti, pokol, i-zidi 
így, i-z&gat e szerint stb., de i -tagat is. A’ tagadó an-nal összetett 
szók nem az ап-га vetik a’, hangsúlyt, tehát: an-nita nem látni, 
annitot láthatatlan stb.

Akárhogy vagyunk is a! kivételekkel — a’ mellyekben 
egyéb iránt nem következetes a' Vologodszki Írása, vagy ennek 
másolója — fő szabálynak mégis el kell fogadnunk, hogy az éjszaki 
osztják nyelv o’ szók első tagjára teszi a’ hangsúlyt.

Reguly nem írta fel azt; észrevételt vagy megjegyzést sem 
találok nála, hogy egy vagy némelly esetben a’ hangsúly nem volna 
az első szótagon, mint a' vogulban. \S minthogy akkor, midőn az 
osztják énekeket írta, hozzá vala szokva a’ vogul nyelv hangjárá
sához, az osztják nyelv eltérése bizonyosan föltetszett volna neki. 
Regulynek hallgatásábul is tehát következtetem, hogy az éjszaki 
osztják nyelv hangsúlya egészen vogul természetű, ~azaz, az első szó
tagra esik. *
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Szó-tan.

25. §. A’ szótan két osztályra oszlik, úgymint névszói és 
igeszói osztályra.

Első osztály.

A’ n é v s z ó .

26. §. Névszó alá foglaljuk : a’ tárgyi (dologi) nevet, a’ tulaj
donság'!. nevet, a’ számnevet, a névmást, meg a! viszonyt nevet. Á’ 
tárgyi és tulajdonsági névszók, ragozásokra nézve, azonosak lévén, 
’s az osztják nyelvben még a’ fokozó képző által sem külömbözyén 
egy mástul, tehát azoknak ragozását egyszerre adjuk.

T á r g y i  név.

27. §. A’ tárgyi nevek vagy eredetiek, vagy származóitok 
Mind a’ két felet számos példával hozzuk fel, béfoglalván a Reguly 
jegyzékébül valókat is.

A. Eredeti tárgyi névszók.

ajm, ajim enyv, an edény, R. an} hu-ап tál, hosszú csésze ; 
outi dárda, hegy, R. aut; önki anya, R. angi; anzi. tüske, as Obi, 
nagy folyó, azi atya, R. azii ar ének, R. nr ; art idő, artn adósság, 
at éj, R. at) apsi öcs, R. apsi ; amp, eb, R. amp.

el test, R. el; esim uielly, csecs, R. esem ; évi leány, R. em ; 
évi hit.

iki férj, R. igi öreg; ir szél, vidék, ir, j i r  áldozat, imi nő, 
R. imi.

4 *
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oj szerencse, og, ug fej, R. oh; ong verem, nyílás, R. ung; 
ónk szurok, os fék, os, óz juh, os ész, osni medve, R ásni; őrt 
szolga, ob'i néne, R. obi; ovi folyás, folyó, ovi ajtó, R. ov.

unzi fényű, und erdő, ung, ong nyílás, verem, vs böjt, vs tudat, 
ismeret, us szél, határ, kerület, ur, vor vonal, ur fátlan rét, ura erő, 
űrt nőkérő, űrt, vurt haszon, ut vagyon, adó, R. o t; uh ipa, u, vv 
zaj, lárma.

как varr, rüh, kali, hal' vér, kanan könyök, kand harag, kos 
kedv, akarat, mulatság, kazi betegség, kar kéreg, R. kar; kér fa
gyoshó kérge, kart udvar, kart, kardi vas, háti macska, kel, kol 
kötél, R, kel; kézi kés, R. kézi ; kér, kev'i kő, R. ken ; kin inggomb, 
csat, kir sérülés, konar szegény, kor kemencze, kid' ördög, kuns, km  
köröm, R. kuns; kus-ker köröm, kuns, kus bekecs, kur láb, R. kur, 
kur pedi talp; kurt sikátor, kút harag, hum tehetség.

hala halott, lián császár, has édes gyökerű mocsári edény, 
har, hor tér, mező, lant-har szántóföld, turum-har menny-ég, R. 
har-taga tundra, fátlan tér; hadi nap, R. kail; hil unoka, hin erdei 
szellem, Ins hamu, hir tömlő, zsák, ho ember, férj, R. huj; h J, hűl 
hasadék, hola kelet, hobval, hokis láz, hon has, gyomor, R. hon; 
hős húgy, hús, has csillag (húgy), R. hős; hosna zárt hely, pénztár, 
hosna hot fogház ; hős por, hor alak, hot ház, R. hat; hoting hattyú, 
R. hodang; hop hajó, sajka. R. hap; hóm koporsó, homzi ostor. 
hűl hal, R. kid, Ind; hűl köhögés, hűl korom, fekete, hansta ludet 
tinta; hűli csók, húr láb, 1. kur; hump hab.

ja j  bátya, jak  nép, jah ; jent eső, jetii est, fi atya, jink víz,
R. jing ; j  ír áldozat, joh, jog, jug  fa, R .ju h ; jogán folyó, R. jogon ; 
jónk, jenk jog, jós, jus  kéz, R. jó s ; jor  úr, jóm  eső, jugol íj, R. jogot; 
jus szádló, dugó, jö/r erő, hatalom, jurt, űrt, vurt haszon.

lajm, tájim balta, fejsze, R. läjm ; lak kerek, golyó, R. i'ites 
lag homlok, vues tagat; lat, kai' öl, R. lel; lanki evet., R. löngi ; 
lant gabona, liszt, tankör, lenkir váll, R. länger; larbi méreg, csaló
ét, lat kor, idő, lap lap, len restség, leng, long, lung bálvány, R. 
long; lengir, lenkir egér, R. longo r, langur; ler gyökér, R. ler ; 
levi szolga, Hj fark, kik harag, bosszú, Hl lélek, Its horog, tőr, löt, 
hit, ujj, ruha ujja, lih, libi edény, bél, log, luk hófajd, nyírfajd, lók 
liliom, Ion húr, ér, lonis, lons dér, R. lan^ hó ; longa Irtis folyó, lot 
gödör, kút, lövi ló, R. lau ; lu csont, R. lou ; ívj ujj, R. lu j; lujt
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gyűrű, ln nie szög, szálka, lunt lúd, R. Iont.; lung nyár, R. lung; 
lup lapát, evező.

l'al' öl (lal), led' had, Гоп len.
nah tag, naj, nag nap, R. naj; nal nyél, nank veres fényű, R. 

nank • ne nő, R. neng, пгпд ■ nes, niz horog, nepek, nebele írás, könyv, 
R. nebele; nem név, ninle nyű, riip teher, tarisznya, nor híd, növi 
(fal), »or, nur gyűrű, lujt nor újjak gyűrűje; nuj posztó, R .n ő j;  
nur harag, rosszaság.

nah nevetés, nali kanál, R. nali; nalim nyelv, R. nalem; 
паи kenyér, R. nan ; noga hús, test, R. noga; nol orr, fok, R. nal ; 
nol nyíl, R. nal ; nogos nyuszt, R. nogos; nulei bőr.

sah gyöngy, sah bőrruha, R. sah; son fagomba, R. sdn, sőn, 
sonn, tut son tapló ; sár szóró lapát, saras, saras tenger, R. sares; 
sam szív, bél, R. sem; sami rozsda, sej homok, sei ezüst, R. sei; 
sein jajgatás, seris nád, ser négyszegű gerenda, ses tőr, ses tisztelet, 
sep zseb, sevi fonat, sem szem, R. sem ; sir törvény, rend, szer, sióiéi 
veréb, sip kősziklás part, sij szó, sil szél, valaminek széle, R. s il; 
sah, sog bőr, R soh; sohta iszap, agyag, sogon vég, sola só, soí, sül 
bél, sós hölgymenyét, R. sas ,\ sor'im, sorm halál, dögvész, sort csuka, 
R. sart; somi arany, R. sarni • sovi szokás, erkölcs, som kéreg, 
pikkely, R. sam ; oh-sam kendő, sú bot, R. siu igazgató bot; sunle 
halom, domb, sün nyírhéjból való edény (an-sun), sung szög, sus 
ősz, R. sus; sur szár, sut köszörű kő, sum ostoba, bolond.

sale sulyok, kalapács, san kád, véka, sas érzés, sam, óum erő, 
sült szikra, sung bőség, sur vonal.

saj tea, sajka csapat, sok, sok soh, sank hőség, sank, sas hát, 
gerincz, R. sens; sans-uh térd; sazi, sezi, sozi lakos, sur dohány, 
R. sár; sámán bűvész, síi köd, sil,jernas sil pálha az üngben, sojt 
vessző, rúd, sojt kád, köböl, sót szám, sop igazság, sop darab, somsi, 
sumsi búza, suk apró, suk restség, suk baj, sup, sop rész, darab, 
sum zúgás, zöi’ej.

rat tűzhely, R. rád ; reg, reh, rih bogyó, R. reh; re.p hegy, rus 
orosz, R. rus; rut faj, törzs,- rozi rojt, bojt, rom szelídség, ru hév, 
ru meredekség.

táj tő, vég, tok erő, taga hely, R. taga, azután har-taga 
tundra; tol, tel tél, tal-lung tél-nyár, esztendő, R. tál té l; tál puszta, 
tas kész, áru, tel teliség, terűm tetű, R. teudom; tin ár, becs, tis, 
tus bú, tor daru, tor, túr torok, torim isten, R. tarom ; torn fű, széna,

53
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tovi tavasz, R. tan i; tii tó, R. tu; tuj tályog, fekély, fújt szán, túl 
tegez, tun gyöngy, funk moh, R. tunk; túrig igazság, tus ügyesség, 
tus szakái, R. tus; turum ég, R. torom : tut tűz, R. Hit; tupa ló
köröm.

paj rakás, pal fül, R. p ü l; pal fél, pan zátony, fövény, R. 
pan ; pant út, ösvény, pang gombolyag, pad\ padi, pót fenek, jos- 
pad’ tenyér, R. ped ; pat'ka pap, pam hőség, peil fürdő, penk fog, 
R. peäng ; pes czomb, R. pis ; perna kereszt, pH fél, társ, pis csuda, 
род, poh fiú, pol viz-gát, R. pol geréb a’ vízben; polt rothadás, pon 
fing, pong gomba, pos ujjatlan keztyü, pos jel, csúda, pos vég, pos 
fos, szar, por fúru, pom fü, puj tő, segg, R. p u j; pvka, pukaj begy, 
puga púp, pugol falu, R. pogol; pul falat, púin csalán, pun fan, szőr, 
R. pun; pun, pon zacskós háló, R. pon; pus ok, pus rét, i pus egy
szer, piizi fark, put fázok, R. put : pubi medve, púm, pom fű.

vaj lábbeli, R vaj; vanzi pázsit, fű, vazi kacsa, R. vas; var 
geréb a’ tó szájában, vei erő, velim velő, veng vő, vent feleség, vez, 
venz kép, R. vues; ver. tett, vil rénszarvas, voj vad, vaj, voj zsíy 
voh pénz, vir, vur vér, R. vuir; ms lyuk, vis himlő, bőrkiütés, vit 
tágasság, vol alj, hely, vos, vas város, R. os, vuos; vozi por, füst, vor, 
ur vonal, voringa varjú, R. vorgna; vöt szél, R. vua+\ vul czölop a 
sátor felállítására, vus dolog, vart haszon.

mai mélység, mavi méz, meil melly, R. mél; menk ördög, 
meng meny, mii süveg, mis, mus tehén, miz kincs, mit bér, fizetés, 
R. mit; moj vendégség,, ток, műk baj, gond, mows-mese, monda, 
mos vélemény, mos, mus betegség, mórt mérték, mű föld, ország, 
R. m ű ; mugol máj, mozi hangya, mur, mir nép, művi folyó hajlatja.

A’ Reguly jegyzetébül még ezek is : an gén íny, or szamojéd, 
or erdő, ord hold, ázom, vázám vészháló, kis komok, kis bőrharis
nya, kir zsák, ко és ho ember, jindi ideg, húr, juos út, laum szén, 
hír tó, li nagy merőkanál, luk hófajd, nagar mogyoró, nu ág, nada 
rénszarvas moha, saj kerecsen madár, sajm patak, sans térd, seb ön 
bűbájos, sius sas, soga fájd, soros arasz, tahfi bőr takaró, tondi nyír
héj, tóba rén köröm, mus tehén, vars vércse, ölyv.

28. §. Az eredeti névszók egytaguak, de nem mind. A' déli 
osztjákban p. o. tagutem, teudem, az éjszakiban téviim, teudom tetü, 
te tv ; a’ tagutem, bár háromtagú szó, csakúgy eredeti, mint a' ma
gyar tetv, sőt ha tovább mennénk, mint a’ finn tűi, a’ cseremisz ti 
és a mordvin sí. Jeles példája ez a rokon nyelvekbeli megfelelő
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szók hangváltozásának: tagutem, teudem, teudom, tevtim, tetv vagy 
tetü, täi, ti, si. Annál könnyebb elfogadni, hogy a’ nalim nyelv, 
velim velő szókon kívül a' navirem, R. пашет gyermek, laj'ini 
fejsze, sorim vagy sorm halál, torim isten, turum ég, szók is erede
tiek, jóllehet megfelelőjiket nem mutathatjuk fel a’ magyarban 
De az osztják sorim vagy som-nak, a’ finn surma, halál, felel meg.

* A’ voringa, vorgna varnyu, varjú, savina, R. sauning szarka, 
is eredeti névszók. — ’S ha tudjuk, hogy lenkir, longur egér, ere
deti szó: a’ lanlcir, länger váll, szót is annak vehetjük, mert nem 
bírjuk széttaglalni.

29. §. A’ következőket sem taglalhatjuk szét ’s azért erede
tieknek tarjuk:

osmar tréfa, untir, undir méh, has, R. ondur; kutir forróság, 
narnbir szemét, navir hab, tajték, nurriir kerek, sour nyúl, R. saur; 
tagar gyékény, pugor sziget, vohsar róka, R. oh sár ; vondir hód, 
R. onder. — De a’ vohsar összetettnek látszik, a’ voh =  réz, a szí
nét fejezvén ki.

Idegenek a’ tovar áru, tár, pojar úr, pozar vásár, pogatur
bátor.

30. §. Sok k, h végű, bár kéttagú, névszó eredetinek tart
ható, mint:

kurek tyúk, kuruk sas, kulah, kulih holló, R. hol ah; nepek 
könyv, írás, hdah szalonka; talán muroh földi málna (Moltebeer), 
R. moroh is az ; — sopek csizma, orosz.

Idegenek talán a’ paíoh, pozoh borjú, kölyök, amp pozoh eb 
kölyök, os pozoh bárány, mert a' török-tatár buzagu, bozagu —  
borjú; az ng végűek is lehetnek eredetiek, mint: kalang, R. kelang 
rénszarvas, hoting hattyú, jeleng bálvány, sauning szarka, paling 
felhő, puking köldök.

31. §. Némelly l és n végit kéttagú névszó hasonlóképen ere
deti, mint:

jugol íj, pugol, pogol falu, mugol máj, togol, togil, R. togol toll, 
szárny, me'il melly, pectus, peil fürdő, о goi, ugol szán.

A’ következő n végűek : kanan könyök, jakan zhr,jetn estve, 
jevin sigér, jogán folyó, samkan csengettyű, torn fű, széna, toman 
lakat, pazan asztal, púin csalán. — sámán bűvész, idegen; pordon 
méreg, is annak látszik.



32. §. A’ 6- végűek közt is sok van, a’ mellyckct legalább 
mostanáig, eredetieknek kell tartanom, illyenek :

er mis, jernas ling, onas teher, kenas kád, laras, laris szekrény, 
lebis galy, ág, V. ö. libit levél, logis, logos barát, lobas pajta, R. lo- 
bas; lobis törlő ruha, nomis elme, nogos nyuszt, soros arasz, saras 
tenger, sugos lábikra, tills hold, garis vitorla, goi is serte, puris 
disznó, varas gally, vessző, varas szőr, mons monda.

Igya'magyar tavasz a magyar nyelv terén eredetinek látszik, 
de hozzá hasonlítván az osztják fövi-hoz, az sz (asz) miatt számlá
zottnak tűnik elő. V. ö. 38. §.

33. §. Eredetiek a’ következő t végűek is :
ongit szarv, R. anget; ubit haj, R. obet; libit-levél, nihil, nubit 

tartósság, sungit nyír, R. sumet; ( sungit nets Berezov — nyírváros), 
fairt gerenda, gakit nyáj, puliit dolog.

34. §. Az eredeti névszókhoz az összetett vagy szerkesztett 
névszókat is kell számítani, p, o.:

evi-pog gyermek (leány-bú), 
untpel-imi napa, untpel ? 
ji-anki atya-anya. azaz szülék. 
ji-pog atyah, egy atyának bjai, hvér. 
jáj-apsi bátya-öcs, azaz testvér, 
hanne-hoj felebarát, hanne?
as-jah Obi nép =  osztják : as nagy folyó, Obi; jak  nép, 
jugol-nol íj-nyíl, azaz fegyver, 
tál-lung tél-nyár, azaz esztendő.
ajkol-jastipsa hírmondás (jeming ajkol-jastipsa szent hírmon

dás, azaz evangélium),
sans-uli térd-fej, térd, téfd-kalács,
voj-kul vad-hal, azaz vad, vadászható vad, tágabb jelentésben 

az, mi a’ magyar marha, német Vieh, orosz екоть. 
sah-kusgnen bekecs-palást =  ruha.
Ide valók, mint igazán szerkezeitek, a’ vel-ho özvegy ember ; 

voh-sar róka, a' voh, vog réz szinérül-e?
Az an és ot szókkal való szerkezetet lásd a' 47. és 48.

alatt.

5 6  MÁSODIK RÉSZ.
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В. Származott tárgyi névszók.

Ezek hol más névszóktól, hol igeszóktul származnak.

N é v s z ó k t u l  s z á r m a z n a k .

35. §. Az 'ije. képzővel, melly kicsinyít, mint:
an edény anije edényke,
hol, hűl hasadék hol'ije, hülye kis hasadék,
hot ház hod'ije házikó,
joht'ip kas johtipije kis kas,
hop sajka hoh'ije sajkácska,
kati macska kat'ije kis macska,.
lebis gally, ág lep síje kis ág,
bibit levél lipt'ije levélke,
Ion húr, ér loríije erecske,
lünk szög lunk'ije szögecske,
ne nő ntnije (nejije) kis nő,
n'ip teher nipije teherke,
nol nyíl, szög noVije szögecske,
sem szem semije szemecske,
sunk halom sunk'ije halmocska,
sour nyúl sovrije nyúlacska,
t'iy'il fészek t'ihl'ije fészecske,
tor'im isten tormije istenke,
pal fül pal'ije fülecske,
pul falat pulije falatka.

Ez a’ kicsinyítő ije alkalmasint igen sok névszóhoz járul, a’ 
mellyeknek jelentése a’ kicsinyítést elfogadhatja. Kétséges előttem 
az at'ije szónak jelentése az evangéliumi fordítás 2, 14-ében: lu 
kilis, nav'irem pa lu ankel v'is at'ije, pa Jeyipet тип mans ő felkele, 
a’ gyermeket és ő anyját vévé éjjel, és Egyiptom földjére mene. 
Látjuk, itt at'ije éjjel (mert at =  ej) jelentésben áll, pedig atna 
volna éjben, éjjel. Vájjon tehát a kicsinyítő ije valami átvitt érte
lemben időjelölésre is alkalmazható-e ? mint rendesen a’ vocativust 
is pótolja, p. o. tormije ! uram, vagy istenem! a' 8, 8-ban.

Castrén nem említi ezt a’ kicsinyítő képzőt, fel lehet hát
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tenni, bogy a’ déli osztjákban nem szokásos. Elleniben felhozza a’ 
li-t, a’ melly, úgymond az 56. §. c-ben, némelly nyelvjárásban 
mind tárgyi, mind tulajdonsági nevekbíil képez kicsinyíted, p. o. 
a le atya, aleli atyácska; imi asszony, imili asszonyka. — A’ li az éj- 
szakiban sem ismeretlen, mit az aj lat kicsinység, szó bizonyít, mert 
aj kis, ajli kicsike, ajlat, a’ mellyben a’ li-hez at képző járult, 
mellyet láss az 5C §-ban.

Az éjszaki nyelvben meg kell azomban külömböztetni я la 
képzőből vált li-1, melly foszt vagy tagad, nem kicsinyít, p. o. vit 
tágas, ьЩг nem tágas, szűk. Erről a’ la — li-ről a’ tulajdonsági ne
vek rovatában lesz szó.

Castrén szerint a’ leggyakrabban előforduló kicsinyítő ohtep, 
я melly tulajdonsági nevekhez járul (56. §. d) mint a j : kis, aj-ohtep 
kicsike; verde veres, verd-öhtep vereses; nova fejér, noo-ohtep fejé- 
res. A’ verd-ohtep-hez nem hasonlító alak az éjszaki nyelvbeli: 
verti-otije vereses, mert ennek taglalása ez: verti-ot, a’ mellyet 
utóbb fogunk tárgyalni, ’s a’ kicsinyítő ije, tehát egészen külömbö- 
zik a’ verdohtep-tü\.

36. §. A’ U, h a’ névszóhoz járul mint képző, a’ nélkül, hogy 
jelentését változtatná, m int:

terek határidő (urek-la végetlen), ur szél;
jolih levegő, jól f
lonsah szappan, lonis, loits zúz, dér;
torok, K. tarah bél, tüdő, tor.torok ;
pelak fél, oldal, pel fél.
Össze lehet hasonlítani az osztják lil a’ magyar lélek-kel, az 

osztják torj tar a’ magyar torok-kai, (a’ vogul pis, pit' a’ magyar 
fészek-\<.e 1), a’ mellyek alakilag azonosak az itt felhozott toroh-val, 
urek-va 1 stb.

Castrén azt véli, hogy ezen k} h csak széphangzat végett já 
rul я szókhoz, p. o. pélek fél (55. $.)

37. §. Az ng hasonló jelentésű képzőnek látszik, mint:
aling reg, reggel; 
oling első, ol; 
olping festék, olip f 
tabling R. bukrueza; 
paling felleg ;•
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poling mennydörgés, pol ? 
poising nyál, takony, polis ? 
p lízing füst, pus ?

38. §. Néha s (as, isj is illyenféle képző, mint •
horas kép, alak, hasonló, bor kép; 
naras-, naris-, naras-jug hegedű, mir? 
levipas étel, levip evő; 
velpas fegyver, velp ölő; 
volpa« élet, volp való* levő.

Össze lehet vetni a’ magyar szókat: tavasz (osztj. tovi), szá
raz (osztj. sor), igaz (jog).

39. §. A’ p  és m is képeznek néha névszóbul új névszót:
lavirtap és liirtap teher, lavirt nehéz; 
rogop hamis, год?
torip ajak, torbet ajkak, tor cső, torok; to rop, torop-pu- 

net bajusz;
uangrep horog, kapocs, ranker görbe;
sump, sumpa bolond, sum ostoba, sum ho ostoba ember;
uram árok töltése, ur szél;
horam minta, clőrajz, hor kép ;
jurám barázda, ju r  vonal;
norim híd, nor palló

A' p  és m azomban leggyakrabban igeszókbul képeznek 
névszókat.

I g e s z ó k t u l  s z á r m a z n a k  n é v s z ó k :

40. §. p képző által, mint:
imaltip gyógyszer, 
amt'ip, amdip öröm, 
hongep hágó, lépcső, 
langip és lankip takaró, 
nomizip képzelet, 
sistep vakaró,
surtip vas vessző a’ szán talpán, 
tuhrep rekesz, 
pul'ip dugó,
volt'ip vakaró kés, gyalu,

imalta-ta gyógyítani, 
amid-ta örülni, 
hong-ta hágni, 
lang-ta fedni,
nomis-ta gondolni, képzelni, 
sista-ta tisztítani, 
sur-ta vonalt húzni, 
tugor-ta bétevődni, záródni, 
pul-ta ful-ni, fojtani, 
volta-ta gyalulni ?
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Illyenek : antip, R. antep öv; has aj) előfüggő, holip háló, sot'rp 
hüvely stb., bár ezeknek igéji, úgymint a’ pulip dugó, volt'ip gyalu, 
szókéi, inkább csak a’ rokon nyelvekbül ismeretesek. Ide tartozik 
lolpi ólom is, lola-ta olvadni.

41. §. p-\-sa által, azaz p-hez hozzájárul még sa (saj) ’s va
lamennyi igébül névszó lesz. nielly nomen actionis. Ez a’ legszo- 
kottabb származék, p. o .:

akid-ta gyűjteni, akti'p, aktipsa gyűjtés,
amid-ta örülni, amti'p, amttpsa öröm,
evil-ta hinni, evilpsa hit,
ws-ta tudni, uzi'p, uzipsa tudás,
jasta-ta mondani, jastip, jastipsa mondás,
j i - ta lenni, l'uP, jupsa lét,
imas-ta békülni, 
langa-li-ta akarni enni,

imazip, imazipsa békülés,

éhezni, langalip, langalipsa éhezés,
lak-ta folyni, Takíp, Vak'ipsa folyás,
Valis-ta csatázni, l’alip, Valipsa csatázás,
long-ta bém’enni, longíp, longipsa bémenetel,
nah-ta ne vetni, nagíp, nagipsa nevetés, stb.
Mindenféle igébül lehet ezt & nomen actionis-t képezni, jól

lehet a’ p-es képzet nem mindenkor él önálló szó gyanánt. Sőt 
annyira uralkodik a’ nyelven ez a’ psa képzet, hogy ott is előtűnik, 
a’ hol közvetetlen igét nem találunk^ p. o. nonglipsa genyedés, pe
dig nongil genyedség. Hasonlóan találjuk az m-es képzetet is köz-- 
vetetlcn ige nélkül, p. o. nor palló, norim híd (nord-ta hidalni, nor- 
t'ipsa hídlás).

Castrén az 56. a)-ban beszéli az ep (ap, op) képzőrül, a’ 
melly mind tárgyi mind tulajdonsági neveknél előfordul, p. o .: 
jindep tü, endep öv, dndaj>} öndep bölcső, ödap erős, sodop hüvely. 
Ezen képzővel, folytatja, igékből lesznek ollyan névszók, a’mellyek 
eszközt vagy szerszámot jelentenek, mint кищер fésű (кипе-ta 
fésülni) stb. De nagyon megjegyzésre méltó, hogy Castrén egyet
len egy példát sem hoz elő a’ psa (psaj)  képző]ü szókbul; fel kell 
tehát tenni, hogy a’ déli osztják nyelvjárásokban nem honos eme 
képző.

A’ vogul, mind éjszaki, mind Kouda melléki nyelvekben is
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a’ p képzős szók igen divatosak, de psa képzős azokban sincs, 
tudtomra. *)

42. §. p-hs (as) által. Illyenül levipas étel, velpas fegyver, 
volpas élet, tűnnek elő. Az elsőnek és másodiknak tőigéje le-ta 
enni, vel-ta ölti, a’ mellyekbül lev'ip evő, velip ölő, mind nomen 
actonis, mind nomen instrumenti; ’s ebbül újra levipas, velpas lesz
nek. A’ harmadiknak tőigéje vol-ta, élni, volip élő, volpas élet. **)

43. §. m által, omdim ültetés, om'td-Ы ültetni; ul'im lét, w/-ta 
lenni; olim, uVim álom; R. uzom vészáló (e’ kettőnek közvetlen 
igéje nincs meg), uslt'ij'im böjtölés, uslViji-ta bőjtolni; kasl'im vitel, 
költözés, kasl-ta, vinni, költözni; justam jutalom, jusfa-ta jutalmaz
ni ; bálim bolt, lud.-ta halni stb. stb. Látjuk, hogy ez a’ képzet tu
lajdonképen m-es ige névszó.

44. §. / és np által, m int: langil tető, fedél, lang-tix fedni;

*) A’ p  képzőnek megfelel a’ magyar va (ve), a’ finn ja (ja) és va (vei), 
A’ finn ja  (ja) főnevet, a’ va (vü) melléknevet képez, p. o. rakasta-ja szerető 
(amasius), rakasta-va szerető (amans) ; teke-jä tevő, szerző (auctor), teke-vä tevő 
(faciens). A’ magyarban a’ va (ve) ó (ő)-vé lett, tehát a’ régi indává helyett tudó ; 
de hogy a’ va igazán megvolt az ó helyett, bizonyítja a’ Temetési beszéd a’ 
mellyben eleve van éló helyett. Még a’ ja  (ja)-nek is nyoma van a’ magyarban, ’s 
azt a’ szüle szóban találom meg, melly (szüleje, szülej, szüle) főnévi jelentésű, 
holott szidó (szüleve) inkább participialis vagy melléknevei. A’ főnévi és mellék
névi külömbség hamar elenyészvén (szüle =  szülő), az e-féle participiumok a’ 
régi nyelvben a’ ja  (je) képzőnek tanuji, ’s ennek megvoltát bizonyítják az ajtó, 
ajtaja, olló, ollaja stb. is ; a’ bírája (biró), bírák is arrul tanúskodik. A’ bírája 
szemlátomás bír a ja  helyett van, mi a’ többesi A-val bírák alakot képez ; így szü
léje, szüle, szülék. Az aja, eje — a, e képzőhöz s új képző járulván, lesznek az ás, 
és névszók, mint tudás, látás, bírás, szülés stb. stb. E’ szerint az osztják 
megfelelőjét az á$ és képzőjii magyar szókban találjuk meg, a’ mellyek olly 
gyakoriak, mint az osztják psa félék. ’S ha még tovább lehet menni, a’ magyar 
s talán épen az osztják é — sj (saj)-bul fejthető meg, mit még a’ csángó hidász, 
szülész (tudás, szülés) sem czáfolna meg, annak .sz-je elhagyván a’ j-t, ’s azért 
nem válván s-sé. Az osztják-vogul nyelv is így teszen az s és s-vel, p. o. osztj. 
sank hőség, vog. sang ; osztj. sans, kas hát, vog. sans ; osztj. alj köd, vog. seng, 
de seng, keli is. Az s és s váltakozását mutatja az éjszaki és kondai vogul is. 
Lásd Kondai Vogul nyelv 8. lapját.

Az osztják és vogul p  képzőnek megfelel a’ magyar v, ü képző is. p. o. 
sem szem, sem-pa szemű. Lásd -errül az 50. §.

**) A' pás alkalmasint azonos a’ psa képzővel, tehát p-\-(a)s =  pj-sa. 
Mind a’ mellett jelentésben külömbség látszik a’ kettő között, minél fogva 
volpas élet, levipas étel stb., de volipsa élés, levípsa evés, stb.
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Hlyen ajkol hír, pogol csomó, stb. V. ö. Kv. ajgel kiáltás. — Hasonló 
képzések lehetnek: had'il, hadi nap y huntel, huntl hajnal, ámbár 
bizonytalan a’ had, hunt. Az altéi hordható teher, alkalmasint nem 
ide tartozik, mert az l birtokos rag lehet, íg y : al-ta emelni, hor
dani, meg emelő, hordó ; innen altéin, alten, altéi terhem, -ed, -e. 
jazing beszéd, jasta-ta szólni.

45. §. s által. Ide tartoznak a’ feljebb tárgyalt levipas étel, 
relpas fegyver, volpas élet, a’ mellyekhez a' kissé homályos sopas 
eleség, szüleség, tartozik. Továbbá ontas segítség, mert az ont'ip- 
tata segíteni ige, egy ond-ta tő-igét teszen föl, a’ mellytül való a’ 
szokatlan ont'ip, és a’ szokásos onta». — A' / és s képző a’ Kvogul- 
ban is megvannak, mint az l a’ magyarban is, mint: fedél, lepel; 
ulas szék, ul-ta igét teszen föl, melly a’ vogul ul-ungve-ben meg 
is van. A’ vogul kales, köles, hales halandó, ember stb. Hlyen, ide 
tartozik.

46. §. ta által, tudniillik minden ige, ta képzős voltában, 
egyszersmind névszó, a mellynek jelentése hol participiumnak, hol 
nomen actionisnak felel meg. P. o. le-ta enni, de evő, evés is, jans-ta 
inni, de ivó, ivá*s is. Ezen igés névszó által igen gazdaggá lesz 
a’ nyelv.

Itt van helye kétféle szerkezetet felhozni, mellyek a’ szókép
zéshez tartoznak, az an- és oí-féle szerkezetet.

47. §. a) an tagadó adverbium, melly az ige és annak szár
mazékai ebbe tétetik, ’s azoknak tagadó, vagy más, de mindig el
lenkező jelentést ád, p. o. pard-ta parancsolni, an-pardta nem pa
rancsolni, tehát tiltani, innen párt'ipsa parancsolás, de an-parfipsa 
tiltás •, j  ohtand-ta juttatni, hasonlítani, tehát johtant'ipsa hasonlóság, 
an-johtantipea külömbség; ma-ta adni, an-mata nem adni, tartóz- 
kozni, anmatot tartózkodó, folyvást való. Ez a’ szó an-mata- és ot- 
bul van szerkezve, ez tehát átvezet az

48. §. szerkezetre. Az ot mindenféle szóhoz járulhat, an
nak jelentését meghatározván, mit a’ példák legjobban felvilágo
sítanak :

aj kis, aj-ot a’ kicsiny;
‘ ol'ing első, ol'ing-ot az első ;
muz'ing beteg, muzingot & beteg ;
ham titkos, hani-ot a’ titkos; liamla nem titkos, nyilvános, 

hanil-ot a’ nyilvános; ■ '
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semla szemetlen, vak, seml-ot a’ vak, seml-odet a vakok; 
jeza valami kevés, jeza-ot a kevés, je za-o det a’ kevesek; 
imi nő, imi-ot a’ nőé;
hoj ki, hoj-ot a kié; ma én, ma-ot (éné), ma-ot-em enyém;-
m.ada melly, mad-ot a mellyik; madodet a’ mellyek ; 
samba szívű, samb-ot a szívű, sambodet a’ szívüek; 
jetn este, j etna estére, jetna-ot estére való, esteli (étel); 
pulcit dolog, tárgy, puliit-ot a’ dolog;
tájt a bírni, tajt-ot bíró, jim t'i'ifipsa an-tajtot jó gyümölcsöt 

nem hozó. 3, 10.
jita  jönni, jit-ot a’ jövő; ma jubemj'itof az én utánam jövő.

3, 11.
nemitsata neveződni, nem'itsnt-ot a neveződött. Isus Hristns 

nemit,satot (az, ki) Jézus Kristusnak neveztetik. 1, 16.
jondta játszani, jondt-ot a ’ játszó, és játék, jondtot'ije játé- 

kocska.
Icanzim keresve, kereső, lcanzim-ot a’ kereső; navirem l'il Ican- 

zimodet a’ gyermek lelkét keresők. 2, 20.
Látjuk, hogy az ot mindenféle szóhoz, képzőshöz, nem képzős

höz, sőt még rágós szóhoz is járulhat.
Castrén nem említi meg ezt az oí-ot, ez tehát nem igen diva

tos lehet a’ déli nyelvben. A’ déli vagy Kondai vogulban sem for
did elő; de az éjszakiban a megfelelő ut nagyon járja, p. o. tene 
evő, ten-ut ennivaló =  let-ot; ütem gyűjtött, szerzett, ätem-ut a’ 
mi szerezve van, vagyon; naurem gyermek, naurem-ut a' gyer
meké, naurem-utem gyermekemé stb. Ott még magában is áll, p. o. 
<im ütem enyém, a mi nekem való, s ez szakasztott mása az oszt
ják ma-otem, enyem-nek.*)

*) A’ vogul naurem-ut =  gyermeké, nauremutem (gyermeké-m) gyerme
kemé, kezünkbe adja a’ nyitót, az osztják ot, vogul ut és a’ magyar é közti vi
szonynak kimutatására. Az ot, ut meg é között, vigy látszanék, nincs semmi vi
szony azt azomban erősen érezteti velünk az é, hogy valamivel több, mint 
mutat, hogy nem képző, hanem egy önálló szó, >a’ melly »hozzá tartozót«, »va
lakinek vagy valaminek birtokában valót« jelent. A’ Péteré, a’ falué jelentésé
ből világos ez. ’S az a’ jelentése tökéletesen azonos az osztják és vogul ot, vt- 
ével. — Micsoda hangbeli találkozást lehet már bennek kitalálni ? Erre a’ finn 
nyelv segíthet reá. A’ finn igének múlt időbeli participiuma nut, nyt által ké- 
peztetik, p. o. unt amit adott, elünyl é l t ; ámde a’ nut, nyt (nüt) tője nehe. Az utó
hang elhagyásával marad neh, a’ minek magyarban né felelne meg, mit a’ fin®.
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Ellemben a’ Kondai vogulban az as szerepel úgy mint az éj
szakiban az ut, ’s a’ mi osztják nyelvünkben az ot. lásd a Kondai 
Vogul nyelv 28. és a’ Szótár 18. lapját. Ámde azaz as, eredetére 
nézve, nem az vt vagy oí-tal, hanem aJ mi osztják nyelvünkbeli 
t;u.s-val egyezhető, ebben : lováig vus ménes, a’ mellyben lövi ló, 
loveng — lovas, meg a’ vus. A ’ Kondai vogulban lóvén as volna az 
osztják loveng vus. Ezen vus azomban ritkábban fordul elő. Össze
egyeztethetők tehát :

éjszaki vogul ut, éjszaki osztják ot, 
déli vogul as, déli osztják vus.

Tulajdonsagi névszók.

49. §. A tulajdomági névszók is eredetiek, és származottak.

E r e d e t i  t u 1 a j d о n s á g i n é v s z ó k .

50. §. Ezek a’ hangokra, vagy külsejükre nézve nem kü- 
lümböznek a tárgyi névszóktul, m int:

aj kis, R. aj kis, fiatal; al köz, közönséges, ar sok, ad'im. adeni 
rossz, R. atom.

edir derült, tiszta, R. ete.r.
is, jis  öreg.
ogor magas.
un nagy.
karra régi, ó, R.hatra; kon könnyű, R. künn; kuli vastag, 

R. kuk
hurt félénk, horas hasonló, hu hosszú, R. ku.
jim  jó, R. j<m.
lavirt, li'irt nehéz, lel alacsony, lel-кат lapos, R. lel; les, ies- 

kam széles, Jer, l'ir nyilvános, lobit, lágy, R. lehe l ; ling gyenge, lor 
alacsony, lopsah lapos.

nam'ik lágy, növi fejér, R. navi; nogol alacsony.
sajk józan, ébredt, sajt derült, sistam tiszta, sit kielégített, elég,
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sós (asz), száraz, R. sós; sakir fösvény, sah nagy, sok, sitak csen
des, simil kevés, sop igaz.

rag'i nyájas, rom szelíd, ruták balga.
tak erős, kemény, R. tak; talanq egész, tavim kemény, fös

vény, tung igenes, R. hing.
piti, put'i fekete, homályos, R. pufi.; pua bal, parda bal.
van rövid, R. vuan; vit tágas.
molt'i sok, moltas sok.
Még a’ Reguly jegyzetéből: őse szűk, ilep új, iski hideg; о goi 

híg, vékony, ul nagy, joura görbe, jierrn szűk, lunzi langyos, sank 
meleg, tál üres, peleh fél, pesti éles, pal magos, puris öreg, mai 
mély.

A’ s z á r m a z o t t  t u l a j d o n s á g i  n é v s z ó k  leginkább 
p (pa), b (ha, Ы) ; ng; la (ti) képzők által lesznek.

51. § p (pa) h (ba, bt) tárgyi és más névszókbul képez tulaj
donsági neveket, mint:

húr kép, hurip képű; 
kim ki, kim-bi külső;
Vilit levél, lih'itpa levelű;
lám, lamba közel való, larnba hoj felebarát;
nalim nyelv, nalmap, nal'impa nyelvű;
sem szem, sempa szemű;
sam szív, samba szívű ;
mű föld, műpa földi stb. stb

Valamennyi névszóbul lehet ezen képzővel tulajdonsági nevet 
szánnaztatni. A’ pa és ba, hi között nincs külömbség, mert lehet 
sem-pa, semba és sembi, sőt semp is szemű; lehet túr, tor —  torok- 
bul turop, turp, turba, turb'i torkú.

Castrénnél is előfordúl a' p> képző, de csak mint tárgyi ne
vek képzője, lásd itt a 40. §-ban.

A’ Rondái vcgulban a’ p hasonlóképen tárgyi névbül tulaj
donsági nevet képez, mint sam szem, sam-p szemű, osztjákul sem-pa, 
vagy sem-p.

Ezen p, b (pa, ba) féle képző megfelel a’ magyar v (szemű, 
torkú) képzőnek.

52. §. ng mind tárgyi nevekbül képez tulajdonsági neveket, 
mind ezekbül új tulajdonságiakat. Mivelhogy ezen képző által va-

NVELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 5
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lamennyi tárgyi né vbül lehet tulajdonsági név, az ng képzős szók 
is nagyon divatosak, p. o. :

a) t á r g y i  n e v e k b ü l ,  mint: arten, artn adósság, artneng 
adós; es'im nielly, csecs, esm'ing mellyes, csecses; ind nő, imeng nős ; 
oj szerencse, ojang szerencsés; ol'im álom, olming álmos; vnd erdős, 
vadonság, unding erdős; ura erő, uraing erős; ut vagyon, adó, 
uding adós, adózó; ubit haj, up ting a kinek haja van; hand harag, 
handing hai’agos; kart udvar, karding a’ minek udvara van; kuli 
korom, kuleng kormos; kali vér, kaleng véres, veres; lal öl, laling 
öles; lövi ló, loveng lovas ; lunt lúd, bunting, lunding ludas; nol orr, 
noting orros; nongil genyedaég,nongling genyes ; noga hús, под aing 
húsos : pelak fél, pelkiing feles; pelt'ip fulánk, péltiping fulánkos; 
род fiú, poging fias ; pugol falu, puhVing falvas ; vöt szél, voting sze
les stb. stb.

E l v o n t  t á r g y i  n e v e k b ü l  is, mint: jastipsa beszéd, 
jastipsaing beszédes; lav'itipsa szidás, lavitipsaing szidalmazó, la- 
vitipsaing potar szidalmazó szó ; poripsa marás, poripsa'ing mara
kodó ; peltipsa váltás, pel’föpsaing változó; sopas eleség, sopazing 
bőséges stb. stb.

p képzős (39. §.) névszókbul, mint: mostip észrevevő, észre
vét, mostipihg észrevehető; pelt'ip fulánk, péltiping fulánkos; pal- 
tap félő, paltaping félős; parip haragvó, kemény, parping hara
gos stb. stb.

b) t u 1 a j d о n s á g i n e v e k b ü l ,  m int: jem jó, jeniing jós? 
szent; sop igaz, sob'ing igazságos; pitsa kölcsön, pitéaing kölcsö
nös ; van közel, rövid, vaning rövides; veskat igaz, vesicating igaz
ságos stb. Nagyon lehetséges tehát, hogy az ng végűek az eredeti 
tulajdonsági nevek közt, származottak, m int: ling gyenge, talang 
egész, tung igenes, ámbár tőjiket önálló szóknak nem ismerem.

c) Sőt r á g ó s  s z ó k h o z  is járul az ng képző, p. o. un 
nagy, una nagynak, unang nagynak való, esúdás; vol al, alap, vola 
alapra, volang alapnak való, alapos; rű  meredek, meredekség, run 
meredekségre, ruang ollyan, a' mi meredek.

A’ Reguly jegyzetéből: aung folyós, au folyó-; epling szagos, 
édes, ebil, epil szag; kazeng beteg, kazi betegség; kanzeng tarka, 
kanzä tarkaság ; jinging vizes, jing  víz; lileng lelkes, élő, lil lélek; 
sokung szükes, szegény, sok szükség; ruuhg meleg, ru melegség;
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tazing gazdag, tas áru, kész vagyon; vuating szeles, vuat szél; mo- 
zing beteges, mos tehetetlenség.

Castrénnél is ng possessiv tulajdonság-neveket képez, mint: 
keu kő (kev'í) ; keveng köves (keveng); mer eh szárny, mergeng szár
nyas; tus áru, vagyon, tusaiig gazdag; -púm fű, pűmang füves ;' pún 
szőr, punang szőrös.

Jegyzet. A’ Castrén szavai többny ire ang-osak. Az éj szaki 
osztjákban is van teling és telang teljes, taksang hatalmas, takis 
hatalom (tak erős); torlang érthető, toriig padlang tetős, ogpadlang 
fej tetőse, (választékja), pad'il tető. De hogy vájjon ezekben az ng 
véget nem előzi-e meg a rag, mint c) alatt, legalább néha lehet 
kérdezni..

A’ Kondai vogulban ez a’ képző n} mint: acél halál, acélén 
halálos; arenl adósság, arenten adós; kav kő, kávén köves stb. (18. 
§. n képző).

53. §. la, li fosztó tulajdonságneveket képez, mellyek tehát 
az ng képzősöknek ellenkezőji. A' la, l'i képző mindenféle névszó
hoz, sőt igéhez is járul, a) N é v s z ó k h o z ,  mint:

kasla szomorú, kas kedv, nomisla oktalan, nomis elme,jahla 
néptelen, jah nép, jazingla néma, gazing beszéd, semla vak, sem 
szem, nalimla néma, hátim nyelv, palla siket, pal fül, ojla szeren
csétlen, oj szerencse, ed'irla borult, edir derült, sitla éhes, sit kielé
gített, veskatla igazságtalan, veskat igazságos stb.

A’ Reguly jegyzetébül: auli nem folyós, usli ismeretlen, tin- 
li olcsó, árnélküli, pälli siket, fül nélküli, seínlcbelli (,semlibedli) vak, 
pernaili keresztelen, pogány.

Leggyakrabban az ng képzős a la képzősnek felel meg,
m int:
ojla szerencsétlen, ojlang szerencsés, oj szerencse,
ol'imla álmatlan, olm'ing álmos, okim álom,
ubitla kopasz, apting hajas, nb'it. haj,
hosinla kerülés nélküli, hos'ing környékező, hős mellék,
jelemla lelkösméretlen, jelming szégyenlős, jelem szégyen,
Ubitla leveletlen, lipting leveles, libit levél,
nubitla múló, nupting örökké való, nubit tartósság,
nogala sovány, hogaing húsos, noga hús, test,
s'ijla siket, hangtalan, sijing hangos, sij szó, hang,

5*
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sofimla halhatatlan, sorming halálos, sor'im halál,
torimi a istentelen, forming istenes, torim isten,
tusla ügyetlen, fuzing ügyes, tus ügy, baj,
tusla szakálatlan, f uzing szakálos, tus szakái,
tusla víg, tuzing szomorú, tus baj,
párisin vitorla nélkül, parsing vitorlás, paris vitorla,
t'inla olcsó, fining áros, fin becs, ár,
punla szőretlen, puning szőrös, pun szőr,
veila erőtlen, veeng erős, vei erő,
vel'imla velőtlen, velming velős, velim velő,
v’itla, vitl'i szűk, mfing tágas. vit tág,
mortla mértéktelen, morfing mértékes, mórt mérték,
mortalipsa-la mérhe morial'ipsajing mérhe- mortalipsa mérés,

tetlen, tős,
most'ipsala megfogha- mosfipsajing tanúié- mosfipsa észre ve vés

tálán, kony, stb.
54. §. b) I g e s z ó k h o z ,  mint:
usla ismeretlen, vs-ta ismerni, hol-la ismeretlen, hallatlan, 

hol-tá hallani, jastantla szónélkül, múlhatatlan, jast.and.-ta szólalni, 
le-la étien, le-ta enni stb. stb. Castrennél ta da, te de, tlali tleli a’ 
fosztó képző, mint. sem-de vak, sem szem; tvtta száj nélkül, néma  ̂
tut száj stb.

A’ Kondai vogulban tál ezen képző, a' melly ott is mind név- 
szókbul mind igeszókbul. képez tulajdonságneveket, mint: at-tal 
ízetlen, lcat-tal kezetlen, at íz, hat kéz stb. agt-tal hitetlen, agt hi 
szén stb., lásd Kondai Vogul Nyelv 18. §. tál képzőt.

Kevesbbé közönséges tulajdonságnévi képzők: sik és at.
55. §. A’ sik kicsinyít, m int: aj kicsiny, ajsik kicsike; ar 

sok, arsik sokacska; un nag} ,̂ unsik nagyocska; jel el, jelsik  tá- 
volacska; mustim kedves, mvstimsik kedvecske.

A’ déli osztják nyelvben $ек} сек felel meg neki, p. o. aj ki
csiny, ajfoeh kicsike; cenk meleg, сепксек melegecske. Lehet, hogy 
a’ török-tatár nyelvbül való; de az orosz nyelvben hasonló kicsi
nyítő képző van; a’ magyar aeska, ecske is illyenféle.

. 56. §. Az at képző a’ tulajdonságnevek elvönt tárgyiságát 
jelenti,mint: aj kicsiny, ajli kicsike, ajlat kicsinység; ar sok, arat 
sokaság: karis magas, kársát magasság; 7w hosszú, messze, Imát, 
hmat messzeség, hosszúság; lo, lov ? lovat terjedség, p. o. aj lovat
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kis termet, un lovat nagy termet, jem lovat jó termet; hon könnyű, 
hónát könnyűség, ’s valami könnyű; hűli vastag, kövér, hidat vas
tagság, kövérség; vit tágas, vitat tágasság, г vitat egy tágasságu, 
azaz négyszögü; mai mély, malat mélység; vésik jó, igaz, veskat.

A’ hoj ki, névmáshoz is járul, így : hóját valaki, nem hóját 
senki. — Regulynél: jierm szűk, jiermat.

Igeszókhoz is járulhat, mint: ul-(ta) lenni, ulat dolog, a’ mi 
van, tehát elvontan lét is; hal-(ta) hálni, halat a’ miben hál az em
ber, háló ruha, 's ekkor épen azonosnak látszik a’ magyar at, et 
képzővel, a’ melly igékbül elvont jelentésű tárgyi szókat alkot, 
mint: élni, élet, hajlani, hajlat, venni vét, lenni lét, hinni hit, enni 
ét, inni it ebben itlan stb.

Castrén is felhozza az at képzőt (56. §. e), a’ melly, úgy
mond, határozatlan névszókat, névmásokat és igehatározókat ké
pez, p. o. jem jó, jemat valami jó ; verda’at, verdagat valami veres, 
tagemamat valami hajíttatott. Ez utolsó példa azomban azt mutat
ja, hogy a’ déli osztjákban az at két külömböző képzőnek, az itt 
szóban levő at-nak ’s a’ 48. §-ban felhozott oí-nak felel meg.

Jegyzet. A’ Reguly jegyzékéből még következőket tesszük 
ide, a’ mint külömböző képzők által lettek, p. o.

p  által, mint: kanzep kész, érett, a’ vogul tasim szóval ma
gyarázva; sukap szűkölködő.

ng által, m int: aung folyó, hazeng fájós, kanzeng tarka, using 
eszes, jinging vizes, lileng élő, ruung meleg, sohung szükes, sze
gény, tazing gazdag, vuating szeles, mozing beteges.

m által, mint: kaurem forró, halem holt, lij'im rothadt, sosem 
aszott, száraz

s által, m int: patles sötét.

N é v s z ó - r a g o z á s .

57. §. Az osztják nyelvnek, úgy mint a’ vogulnak, egyes, 
kettős, többes száma van.

E g y e s  szám.

58. §. Az egyes számnak, mint eddigelé a’ sokféle felhozott 
példábul látjuk, semmi jelelöje nincsen; a’ névszónak tője minden
kor az egyes számot is jelenti; a’ többes szám jelelöje t, mit szűk-



70 MÁSODIK RÉSZ.

ség legitt megmondani. Maga a' tő pedig vagy magánhangzós, 
vagy mássalhangzós végű.

59. § A’ magánhangzós vég : а, i, e, i, o, u. Az a kétféle, 
vagy ollyan, melly Y-vé is változhatik, vagy ollyan, a’ melly nem 
változhatik г-vé. A’ fosztó képző la, mint láttuk, l'i is, ellemben a’ 
fsa  végzetnek а-ja soha sem változik el, azért azt ду-пек is lehetne 
írni, mert p. o. jastipsa mondás, a’ többes számban jast'ipsajet. A’ 
kétfelé ö - s  végű szókon kívül kevés a végű mútatkozik, p. o. ura 
erő, hala halott, hala kelet, reg; hosna zárt hely, pénztár; noga 
hús, test; taga hely, perna kereszt, a’mellyeknek а-ja megmarad-e, 
csak a’ többes számbul tudhatni meg, de ezt nem találom meg min
denkor. P. o. noga test, a’ többesben nogajet; perna, pernajet; de 
ura erő talán uret.

Az г a’ l'i képzőn kívül is gyakrabban előfordúl, mint: aut'i 
dárda, obi néne, kém hegy és nyugat, levi szolga, lövi ló, somi 
arany, sovi szokás, erkölcs, vei erő, mavi méz, művi hajlat. Ez 
az г a’ többes számban e-vé változik, tehát: autet, ebet, kévét stb. 
Egyébiránt nagy lévén a’ közelsége az г-hez, gyakran föl is cse
rélheti azt.

Az e a’ ne, nő szón kívül alig fordul elő, mert azt az г 
nyomta ki.

Az г még gyakrabbi vég, mint: anki anya, anzi tüske, azi 
atya, apsi öcs,' évi lány, iki férj, öreg, imi asszony, nő, osni medve, 
ovi ajtó, linzi fényű, közi betegség, kézi kés, j i  atya, lanki evet, 
noli kanál stb. Ez az i is a’ többes számban e-vé lesz, tehát: ankét, 
anzet, iket; de aziet atyák, mert van azieu atyánk; ajjsi öcs is, váj
jon apsiet-o, ? a' többesben, nem bátorkodom a: nyilván hibás apsi- 
saiíen 4, 18. miatt elfogadni. Lásd a’ -61. §.

Az о is csak a’ ho —  emberben fordúl elő, de azt is jobb 
hoj-nak írni.

Több névszónak vége и, mint: ú kiáltás, hí csont, síi bot, rü 
hév és meredeksége tű tó, mű föld; selu sírás.

A’ magánhangzós végekhez az ikermagánhangzók is tartoz
nak, aj, ej, ij, oj, uj. Az íi, azaz a’ kettős i, két tagotrteszen-e vagy 
ikermagánhangzó, nem világos, de tán nem csalatkozunk, ha y-nek 
is írjuk.

aj, mint ja j  bátya, naj nap_, táj- tő, saj tea, paj rakás, vaj láb
beli ; a' psa végzet is inkább psaj.
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ej, mint: sej homok.
ij vagy ij, m int: lij fark, sij szó, síi köd.
oj, m int: oj szerencse, voj vad, voj és vaj zsír, moj vendégség.
uj, mint: ívj újj, nuj posztó, tuj tályog, puj tő, segg.
60. §. A’ mássalhangzós vég lehet: k, h, g, ng ; 1, n, s, s, 

z, r ; t ; p, m. Például:
ónk szurok, как varr, jónk, jenk jég, jink  víz, lók liliom, lünk 

szög, lak kerek, l'ik harag, nak tag, nank veres fényű, nink nyű, 
sak gyöngy, sok sulyok, sak, sok sok, sank hőség, suk baj, suk 
rész, suk restség, tok erő, penk fog, menk ördög, ток, műk baj, 
gond; ide tartoznak a' kurek tyúk, kuruk sas.

jah  nép, joh fa, nah nevetés, sah bőrruha, soh bőr, poh fiú, 
voh réz, pénz.

og, ug és uh fej, ong, ung verem, nyílás; hot'ing hattyú, jog 
jug,joh  fa, leng, long bálvány; log, luk nyírfajd; lung nyár; sog, 
soábőr; sung szög; sung bőség; reg, véli bogyó; tung igazság; 
pang csomó, gombolyag; род, poh fiú; pong gomba; veng vő; 
meng meny. Ide tartoznak az ng képzős tulajdonsági nevek.

evil hit, kel, kol kötél, kul ördög, kát vér, hadi nap, hil unoka, 
hol, hűl hasadék, hűl hal, hűl köhögés, hűl korom, lal, tat ölf lil 
lélek, tut had, nal nyél, hol orr, fok, hol nyíl, sei ezüst, sil valami
nek széle, sol só, sol, sül bél, tál, tel tél, tel teliség, tid' tegez, pal 
fül, ped fél, pejl, peil fürdő, pil fél, társ, pol víz-gát, pugol falu, pul 
falat, v'il rén, vol alj, hely, vul czölöp, sátor czölöpe, vul bátya, nén, 
mai mély, mélység, meil melly, mii süveg, mugol máj. Idetartoz
nak az l képzősök is (lásd a’ 43. §.)

an edény, artn adósság, kanon könyök, kin ing-gomb, ka
pocs, han császár, hm erdei szellem, hon gyomor, has, jetn est, jo 
gart folyó, len restség, Ion húr, ér, nah kenyér, san fagomba, sün, 
ein-sun nyírhéjbul való edény, tin ár, becs, torn fü, széna, tun 
gyöngy, pan zátony, föveny, pon fing, púin csalán, pun fan, szőr, 
pon, pun zacskós háló.

as nagy folyó, Obi; os fék, us böjt, us ismeret, has édes gyö
kerű növevény, hős húgy, horís láz, hús, hős csillag, jus szádló, dugó, 
lis horog, tőr, lonis, lons dér, nogos nyuszt, saras, saras tenger, sens 
nád, scs tőr, ses' tisztelet, sós hölgymenyét, sus ősz, saó érzés, ru-é 
orosz, taé áru, készlet, tus ügyesség, pes czomb, pis csuda, pos iij- 
jatlan keztyíí, pos jegy, pos fos, szar, }ms ok. vis lyuk, vis himlő.
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mis, mus tehén, morís mese, monda. Ide tartoznak az s képzősök 
(a’ 37. §.)

os, oz juh, os ész, us határ, vidék, kas kedv, akarat, kus, 
kuns köröm, Tűs hamu, hős por, jós, jus  kéz, nes, niz horog, sas, 
sans hát, tis, tus bú, tus szakul, pus rét (t pus egyszer), vei kép, 
vos, vas város, its dolog, mii kincs, mos vélemény, mus, mos 
betegség.

ar ének, ir szél, vidék, ir, jir, ju r  áldozat, ur, vor vonal, ur 
fátlan rét, kar kéreg, kér fagyos hónak a’ kérge, kiír sérülés, konar 
szegény, kor kemencze, kar láb, har, hor bika, mén, har, hor tér, 
mező, h'ir tömlő, zsák, hor, húr alak, húr, kur láb, jor úr, ju r  erő, 
hatalom, ler gyökér, nor híd, palló, nor, nur gyűrű, nur harag, sár 
szóró lapát, ser négyszegű gerenda, sir törvény, rend, sur szár, sur 
vonal, sár dohány, tor daru, tor, túr torok, por fúrú, var geréb a’ 
tó szájában, ver tett, vor, ur vonal, mir, mm nép. Ide tartoznak a ’ 
kéttagú r-esek.

art idő, a t éj, őrt szolga, und erdő, űrt nő-kérő, arí haszon, 
ut adó, kand harag, kart udvar, kart vas, kiirt sikátor, kút harag, 
hot ház, jert esö',jurt haszon, lant gabona, liszt, lat kor, idő, Ut, lut 
újj, lot gödör, kút, lujt gyűrű, lunt lúd, sort csuka, sut köszörű kő, 
sült szikra, sojt vessző, rúd, sojt kád, sót szám, száz, rat tűzhely, 
rut faj, törzs, tujt szán, tut tűz, pant út, ösvény, pot, pad fenék, 
polt rothadás, put fazék, vit tágasság, vöt szél, vurt haszon, mit 
bér, mórt mérték. Ide tartoznak a’ kéttagú í-sek is.

amp eb, ul ipa, hop sajka, hump hab, lap lap, Uh edény, lup 
evező lapát, nip teher, tarisznya, sep zseb, sip kősziklás part, sump 
ostoba, sop igazság, sup, sop rész, darab. Ide tartoznak a’ p, pa, 
meg a’ b, ba, bi képzősök.

ajm, aj'im enyv, es'im melly, kum tehetség, hóm koporsó, jóm  
eső, lajm, lajim fejsze, balta, nem név, nalim nyelv, sam szív, bél, 
sem szem, sorim, somi halál, sum zúgás, rom szelídség, tevt'im tetű, 
pam hőség, pom, púm fű, velim velő. Ide tartoznak az m képzősek 
{uram stb., omdim stb., és >n-es participiumok).

K e t t ő s  szám.

bl. §. A’ kettős számnak az evangeliomi fordításban e’ pél- 
dáji vannak :
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1, 18. siri antorn hun Tin jég a volta pitsangen (pit miien) előbb 
mintsem ök együtt élni kezdettek. Itt a’ névmás Ti-n duális, ’s az 
igeszó pitsangen, a’ mellyet előleg taglalván, következő alkató ré
szekből állónak találunk: pit igető, kezd; s az ige múltjának kép
zője, tehát pitis kezdett, többesben pit set kezdettek; angen tehát a’ 
kettős számbeli alak, így '.pitsangen ketten (Tin) kezdettek. Az igé
nek duálisa nem tartozik ugyan ide, de szolgálhat felvilágosításúl.

1, 19. leadna manta ketté menni, azaz elválni. A’ Tad, kadn 
két, kettő; kadn tehát dualisi alak.

4, 2. neljang atiíen pa hadlnen usltijim jubina negyven éj és 
nap böjtölése után. Itt at éj, hadi nap; a’ hen dualisi képző. A’ vo- 
gul nyelvből is tudjuk, hogy az összetartozó két tárgy duálisba 
jut, p. о. jänmeltem jägaum amgaum nevelő atyám anyám, a’melly- 
benjügii atya, ange anya, jägag két atya, angag két anya, jägaum  
két atyám, angaum két anyám: de együtt véve jcigaum-angпит 
nem azt teszi, hogy : két atyám, két anyám, hanem : két szülém, 
azaz egy anyám-atyám. Az éj és nap is azoaképen összetartoznak, 
mert együtt tesznek egy egész napot, tehát osztjákul: atiíen, hadl- 
nen két éj, két nap, annyi mint éj-nap, (a’ kettő) egy nap.

4, 18. lu kazalas kad jaj-apsangen ö láta két báty-öcsöt,-azaz 
két testvért. Jaj-apsi báty-öcs, testvér; minthogy a’ hol két testvér 
van, ott az egyik okvetetlenül bátya, a’ másik öcs, azért a’ nyelv 
a’ testvéreket báty-öcs-nek nevezi, ’s duálisba teszi a’ szókat. Apsi 
öcs, apset öcsek, apsangen két öcs. — (A’ nyomtatott szövegben 
jaj-apsisanen áll, mi nyilván sajtóhiba, apsianen vagy apsanen he
lyett. Én ezt fogadom el, az apsi tő г-jét a-vá lettnek gondolván^.

4, 21. kaéalas pa kad i ji-po ifién láta más két egy-atya-fiat. 
lm egy eredeti ugor nyelvbeli fogalom. »Egy testvérek ök« mondja 
meg néha a’ magyar nyelv, azt akarván mondani, hogy »ők egy 
testnek a’ vérei,« azaz egy anyának gyermekei. Elleniben atyafiak 
a’ magyar nyelvben : egy atyának fijai. Tehát eredeti magyar nyel
ven : egy-testvérek —  egy anyátul való gyermekek, és egy-atyafiak 
— egy atyáiul való gyermekek. [Az osztják nyelv így mondja tel
jesen: i jaj-apsi anki sagat testvér anya szerint, i jaj-apsi azi sa- 
gat testvér atya szerint.] A’ magyar nyelv a rövidséget szeretvén 
az eredeti kifejezésekből lettek: testvér (frater uterinus), és atyafi 
(frater carnalis), mellyeknek külömbségeit azomban a' hanyag 
szokás nem igen tartja meg. (Az újabb nyelv, a’ melly a’ németet
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igyekszik utánozni, a’ brúdert ^ueV-nek, a’ schwestert nővér-nek 
nevezi). — Az osztják i j'i-pog e'pen az, mi si régi magyar egy 
atya-fi. De az idézett helyen az osztják nyelv két egy-atya-fiat akar 
mondani, azért а’ род szót duálisba teszi, íg y : pognen.

Ezeknél több tárgyi névszóbeli dualisi alak nem for dúl elő 
az evangeliomi szövegben, mert a’ hol még helye volna, ott a’ töb
bes szám áll, p. o. 8, 28. jezalt uzanset luela kadn, kul' bájtodét (szó- 
szerint) eleibe kiáltának neki kettő, ördög-leltek. Itt a’ kadn duá
lisban van, de uzanset, tajtodet többesben vannak. A’ névmások duá
lisait lásd alább a’ 78. §-ban. A’ felhozott példákbul kitetszik, hogy 
az osztjákban a’ dualis képzője ngen (nen), a' mibül a’ kad =  két 
szóhoz csak n járul, így kad-n kettő,

Castrén szerint a’ déli osztjákban kan, han, gan a’ dualis 
képző, p. o. iki öreg, iki-gen két öreg; kara tér, mező, kara-gan 
két té r ; vont hegy, vont-han két hegy; так hód, mak-kan két hód.

A’ K.vogulban i és ag a’ dualisi képzők, mint lajl láb, lajl-i 
két láb; kit két, kit-ад kettő ; jege-püvinc-ag ==ji-pognen két atyafi. 
— Az éj szaki vogulban is i és ag, aj a’ dualisi képző, mint kvol-i 
és kvol-ag két ház; jtigag, angag két atya, két anya, a’ mibül lesz: 

j ägaum-angaum két szülém. — A’ vogul képző tehát ag, aj és i, 
melly i az cy'-nak rövidülése, vagy inkább fogyatkozása.

Összefoglalván az osztják és vogul duálisnak képzőjét, azt 
g-n vagy n-g vagy п-д~п-Ых\ állónak találjuk, mellynek két rövidü
lése lett: i és n, p. o. kvol-i, lajl-i, luv-i két ház, két láb, két ló, 
kvol-aj, lajl-aj, lub-aj helyett, és kad-n kettő, vogulul kiti vagy 
kitag.

Kérdés: az osztják nen így írható e : ngen ? miszerint atnen, 
pognen, kadlnen így lennének: at-ngen, pog-ngen, hadl-ngen ?

Ezt, úgy látszik, nem lehet kiejteni ; pog-nen, hadl-nen kiejt
hető, de a’ g hang nélkül szűkölködnék.

Az eredeti osztják énekben gnen, gnin dualisi képzőt találom :
koräng or ко koriing kät ortgnen, 
vojäng or ko koräng ortgnin.

(a’ bikás szamojéd embernek bikás két szolgája, a’ vadas sza
mojéd embernek bikás két szolgája).-Az őrt szolga, ortgnen, ort
gnin két szolga, mi egyszer a’ kät (kad, kit) =  két szóval is meg
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vau tétezve. E ’ szerint az atnen, pognen, hadlnen bízvást így ír
hatók : atgnen, poggnen, vagy pohgnen, hadlgnen. Magánhangzó 
után az n könnyen lehet ng. *)

T ö b b e s  szám.

62. §. A’ többes szám képzője t, melly a’ mássalhangzós 
végű névszókhoz e-vel járul, a’ mássalhangzót lágyítván, p. o.jitot 
a’j ö\öi jitod-et a’ jövők; hollatot a’ síró, hollatod-et a’ sírók, samhot 
a’ szívű, savibod-et a’ szívüek (samba-ot); kanzimot a’ kereső, kan- 
zimod-et & keresők. Ezekben az ot van, lásd a’ 47. §.

us vidék, határ, uz-et; vos város, voz-et; sit az, sid-et;
ojang boldog, ojang-et; faris farizeus, faris-et; saduk sadu- 

caeus, saduk-et; rúd nemzetség, rud-et; rom csendes, rom-et; turum- 
har ég, turumhar-et.

Az i és г végűek e-vé változtatják a’ végzetet, így: iki férj, 
ike-t ■ írni nő, ime-t; kevi kő, keve-t; lem követ, leve-t; lövi ló, lövet; 
kivétel talán az azi szó (aziet).

Ugyanezt teszik a’ la (fi) fosztó képzősök, mint: se ml a vak, 
semle-t; nalimla néma, nalimle-t.

Az и végűek köz vetetlenül veszik föl a’ t-t, mint mu föld ,mu-t.
De az ikermagánhangzósok a’ f-t e-nek közbevetésével veszik 

magokhoz, mint hoj embert, Imj-et. Ide tartoznak a’ psa végűek is, 
mint: hanzipsa írás, hanzipsaj-et; jastipsa mondás, jast'ipsaj-et; 
pamt'ipsa parancs, pamt'ipsaj-et. Sőt ide tartoznak más a végűek 
is, mint noga test, nogaj-et; perna kereszt, pernaj-et.

Ezeknél fogva szabálynak látszik, hogy a’ la (fi) fosztó kép
zősökön kívül az a végűek aj-vű lesznek az et többes előtt. V. ö. 
a’ 3. 59. §§.

63. §. Az m, t, s, l végűek a’ többes et képző előtt az ere
deti rövidebb alakot veszik vissza, mint: torim isten, torm-et; tu
rum ég, turvi-et j de nav'irem gyermek, navirem-et; nubit tartósság, 
nubt-et; libit levél, l'ibt-et; ub'it haj, ubt-et; lebis galy, lebs-et; lobis 
törlő, lobs-et stb. Hogy ezek többesében a’ b p-\é  válik a’ kiejtés-

A’ ííionno-bul,  ̂mellynek megfelelője a’ finn wioZ-empi, meg a’ kelto-h\x\ 
régen azt hoztam ki, hogy a’ no, no dualisi képző, még pedig (a’ monnaja, hét
teje után Ítélvén) naj, nej alakú. Ezt az osztják nyelv tökéletesen igazolja. A ’ 
két magyar szó tehát mol-naj, keht-nej tagokbul áll.
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ben, magátul érthető, tehát így is lehet írn i: nuptet, liptet, uptet, 
lepset stb. De az evangéliumi fordítás meghagyja a’ h-1, mint mi a’ 
»dolog-tul« szót nem írjuk dolok-tul-nak.

hcidel nap, hadl-et, (idei egye, idl-a egyének) \jugol íj, juhl-et; 
pugol falu, puhl-et; to goi, tog'il tollú, tohl-et stb.

Jegyzet. A’ déli osztjákban és az éjszaki és Kondai vogulban, 
mint általában a’ finn-ugor nyelvekben a’ többes képző t. Kivételt 
teszen a’ magyar, a’ mellyben k, s a' lapp, a’ mellyben k, h, t a’ 
többes képző. De már a’ lapp nyelv tanúsága szerint is a’ t a’ fc-val 
váltakozik, tehát a’ t és к többes képzők azonosak. A’finn-ugorság- 
ban csak a’ permi csoportbeli (votják, permi, szirjän) és cseremisz 
nyelvek nem képezik t vagy &-val a többesi számot, hanem ama
zok jas, jós, ez meg via képzővel.

V i s z o n y  - r a g o k .

64. §. A’ viszonyragokra nézve az osztják nyelv Vologodszki 
szerint szegény, neki csak a és na ragjai lévén, amaz a’ dativus, 
allativus, illativus, factitivus, ez a’ locativus ’s egyéb viszonyokat 
fejezvén ki.

Az a és na, úgy mint a’ többesi et, mindenféle névszókhoz 
járulván, az éjszaki osztják nyelv a’ magánhangzók egyezésének 
törvényét nem érzi.

Az a elibe a’ magánhangzós végűek j- t  tesznek, p. o. iki 
öreg, iki-ja öregnek, öreggé stb.; lev'i követ, levi-ja; sora hamar, 
sora-ja ; semla vak, semla-ja • kivéve mu föld, mu-a. A’ többiek az 
a előtt azt a4 változást szenvedik, a’ mellyet a’ többesi et előtt, 
tehát: jitot a’ jövő, jitod-a ; sambot a’ szívű, sambod-a ; us vidék, 
uz-a ; vos város, voz-a ; sit az, sid-a ; ojang boldog, ojang-a ; han- 
zipsa írás, hanzipsa-ja ; nog a test, noga-ja; tor'im isten, torma; 
nubit tartósság, nubt-a; hadel nap, hadl-a: it egy, idei egyik, idla 
egyiknek; at mag, adel maga, adl-a magának stb.

A.’ na mindég közvetetlenül járul a’ névszóhoz, akármiilyen 
végű legyen is.
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Néhány példa.
E g y e s  s z á m .

iki férj
iki-j-a
iki-na

noga test
noga-j-a
йода-па

yog fiú
род-a
рок-па

libtt levél 
Vibt-a (Vipt-a) 
l'ibit-na

pal'ing felhő.
palng-a.
paVing-na.

K e t t ő s  s z á m .

ikinm noga-nen pog-nen l'ibit-nen pal'ing-nen.

iki-ngen, noga-ngen,
v a g y :  

poh-gnen} l'ib'it-gnen. pal'ing-gnen.

T ö b b e s  s z á m .
ik-et 
iked,-a 
iket-na

nogaj-et
nogajed-a
nogajet-na

pog-et
poged-a
poget-na

l'ibt-et (l'iptet) 
libted-a » 
l'ibtet-na »

palng-ei.
palnged-a.
palnget-na.

Jegyzet. 1) A’ kicsinyítő képző (35. §.) vocativus gyanánt 
is jár, p. o. tormije istenem ! aj'ije kicsinyem ! jezasa, aj'ije bátorod
jál fiam! 9, 2.

2) A’ kettős számot nem találtam eddig az a, na ragokkal 
kitéve.

3) A’ viszony szók rágósaiban meg az ige határozóéiban még 
több rag mutatkozik, mint:

s, admas rosszúl (adem rossz), haras gyéren (har?), imas, 
jimas jól (ш, jim  jó),

s, nogti felfelé, ills lefelé, nimis aláfelé,
t, mellyet a előz meg, tebát at, mint: sémát szemben, előtt, 

huvat hosszant; — a nélkül, mint oht rajta, fenn, (ng fő), ilt, ilta 
alatt.

st, nuzast szegényül, jegast közönségesen,
l, i lab'idl egy héttel, hetenkint, i t'ilisl egy hónappal, hóna- 

ponkint, i tall egy évvel (téllel), évenkint,
ltj Ita mint: jezalt előtt; jolta után, selta innen, tolta onnan, 

numilta felöl, felülről, jilt a alulról; — aj ilt a kicsinyen, halkkal.
a, m int: numen fenn,

j  g, да, go mint: Щ ide, togo oda, sega oda, azután.
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65. §. Castrén a’ déli osztjákban több eltérést hoz fel. Elő
ször kettős számot csak a’ Szurgut melléki nyelvben talál, de nem 
az Irtis mellékiben. Azután mindegyikben több viszonyi ragot hoz 
fel, t. i. az a-n és na-n kívül még ablativust ívet, instrumentalist at, 
és caritivust ta. Ez a’ caritivus azonos a’ mi la (1л) fosztó képzőnk
kel, a’ mellyet a’ casusok közzé nem vettem fel, mert az általa 
képzett szók mind tulajdonságnevek. A’ többi kettő, az ívet és at, 
ismeretlen az éjszaki nyelvben. Castrén szerint tehát az Irtis mel
léki osztják így ragozza a’ névszókat:

E g y e s  s z á m .

Nom. unna, gyapjúskesztyü, kerap, bajó, peteii, felhő.
Dat. urmäga, keraba, petena.
Loc. urmäna, kerapna, petehna.
Abi. managivet, kerabivet, petenivet.
Instr. urmägat, kerabat, petenat.
Car. urmageda. kerapta. petenda.

T ö b b e s  s z á m .
Nom. urmäget, kerabet, petiiet.
Dat. urmageda, kerabeda, petneda.
Loc. urmägetna, kerabetna, petnetna.
Abi. urmägedivet, kerabedivet, petíiedivet.
Instr. urmägedat, kerabedat, pétnedat.

Látjuk, hogy az urmd-féle szók az éjszaki nyelvbeli под a, 
jast'ipsa-féle szókhoz hasonlítanak, külömben is az wrwia-féléknek 
g-\e j  is lehet, így : dat. urmája, mint nogaja. Ugyanaz a' mással
hangzók gyengülése is magánhangzók előtt, m int: keraba, kerabet 
— hoda, hődet (hot ház).

A’ Szurgut melléki osztjákban pedig ez a’ névszók ragozása :

Egyes sz. Kettős sz. Többes sz.
Nőm. kara, tér, alap, karagan. karagat.
Dat. karaga, karagana, karagada.
Loc. karana, karaganna, karagatna.
Abl. karageuh, karagan euh, karagadeuh.
Instr. karanat, karagannat, karagatnat.
Car. karadah, — ' —
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Itt az ablativus eidi, iuh, i (tehát karaginh, karagi) új, sőt fel 
is tetsző alak.

66. §. A’ Reguly jegyzékében is találni rágós szókat, a' 
mellyeket nyilván igenes kérdésekre kapott feleletekbül írt le, ’s 
a’ mellyek itt következnek :

1) kelänge tus rénszarvast hozott, 
belanget tus rénszarvasokat hozott.

2) kelängelti lidet mijei a’ rénnek ennivalókat (enni) adj, 
kel'dngedelti lidet mijä a’ réneknek enni adj. 
majugelti pansem én a’ fára tettem,
jugelte lajl a’ fán (fárul) függ.

3) kelängeult soh korsem a’ rénrül a’ bőrt lenyúsztam, 
kelängedexdt soh korsem a’ rénekrül a’ bőrt lenyúsztam.

4) kelüngedelne vagy kelängdume jisem rénekkel jöttem.
5) kelängli ollem rén nélkül élek.

1) ma ar vas väntsem én sok várost láttam,
ma vas idti jahsem én a’ város által hajtottam (szánon 

vagy rénen, bin gefahren).
6) ma vasne mensem én a’ városba mentem, 

ma vasne ollem, én a’ városban élek, lakom,
ma vassesnä ollem én a’ város megett élek, lakom, 
jasne versem kézzel csináltam.

3) ma vaseid jisem én a’ városbul jöttem,
ma vassenzeult jahsem én a’ város megett (megöl) hajtottam.

7) ma vassesnel ollem én a’ város alatt élek, lakom.
Az egyező alakokat mind egyesben mind többesben ugyan

azon számmal jegyeztem, miszerint az 1) alatt a’ puszta vagy no- 
minativusi alak, a’ többiek alatt pedig a’ rágós alakok vannak. 
A' 6) alatt látjuk a! na, ragot (Vologodszki és Castrén), mellyet 
Reguly az énekekben majdnem kivétel nélkül nä-nek íi*, de itt ne-1 
írt, csak egyszer nä-t. Ez a’ ne (na, na) ugyanannyi jelentéssel bír 
itt, mint Vologodszki fordításaiban ’s az érthető eredeti énekekben; 
még a jasne versem (Vologodszki szerint: josna versem) kézzel 
csináltam-féle is találkozó.
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A’ 3) alatt van egyszer eul (vaséul), de a’ többi példákban 
eult. Ez Vologodszkinál nem rag, hanem önálló viszonyszó, élt,a 
alakban; ez a! szólam tehát: ma vaséul jisem  Vologodszki nyelvén 
és írása szerint így volna: ma vos el'ta jisem =  én a’ városbul j öt- 
tem. Ez az eul, eult Castrénnél ivet, mi az osztják hangtan szerint 
a’ Reguly eul- ’s a’ Vologodszki eZ-jének felel meg; ivet az éjszaki 
nyelvben ivei, eul, eV lévén. Ezen ivei, evl, eul hang és jelentés sze
rint a’ magyar ól, öl, ul, ül viszonyító ragnak felel meg ezekben : 
ház-ól vagy ház-ul, fel-öl, hel-öl vagy fel-ül, hel-ül stb. A" déli oszt- 
jákban is (kuttep =  közép), kuttebivet =  közepöl ; (kud =  köz), 
kudivet — közöl, 1. Castr. 68. lapján a’ 14. 15. alatt. — Az el'ta, 
eulta, eult tehát a’ ta raggal van tetézve; melly ta Vologodszkinál 
ti is, némi jelentésmódosulással, úgyhogy el'ta tói, ból, elt'i pedig 
által jelentésű. A magyar ól, ul is ta raggal van tetézve az »ólta, 
ült a«-ban.*)

Vologodszki az el'ta-1 mindenkor önálló szónak és külön hang
súllyal írja: a’ Reguly énekeiben is eult mindenütt külön áll, nem 
ragadva az előző szóhoz, mit szinte a' hallott kiejtés okozhatott.

A’ 2) alatt elti, elte ragot látunk a’ kelängelti, jugelti, jugelte 
szókban. Az elti »neki«, »oda« vagy dativusi jelentést mutat a' 
kelängelti, kelängedelti lidet mijä =  a’ rénnek, réneknek enni adj, 
meg a’ ma jugelti pansem én a’ fára tettem. Az elte jelentése kü- 
lömbözik, mert jugelte lajl azt teszi: a’ fán vagy fárul függ. Ügy 
látszik, e’ két rag így taglalható: el-ti, el-te, ’s hogy a’ ti, te azonos 
a’ 3-dik alatt talált ía-val. Az el mellett a’ 4) alak is szól, a’ kelän- 
gedelne jisem rénekkel, jöttem, a hol kelänged többeshöz el-ne já 
rult. Ez az el végre még a’ 7) alatt is van, de más szókkal szer
kesztve, a’ mint mindjárt meglátjuk. Itt azt jegyezzük meg, hogy :

el-ne; kelängedelne rénekkel (jöttem) =  jisem ;
el-ti; kelängelti, kelängedelti rénnek, réneknek (adj); jugelti 

fára (tettem);
el-te ; jugelte lajl a’ fán vagy fárul függ.
Az el önálló viszonyító Vologodszkinál jel, a' mibül jelbi elő,

*) Réges régen á’ magyar ólta szót a’ finn 61-, magyar- col, m l (olla lenni, 
vala, volt) szóval egyeztettem. Most láthatjuk, hogy azonos az ól, ul viszonvitó- 
val, és la újj raggal, mellyet sok osztják viszonyitónál fogunk látni. Az ólta, 
mi ólta írása és ejtése is az osztják nyelvben találja megfelelőjét, hogy önálló 
szónak iratik.
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előre, jelbinä előtt stb. A’ déli osztjákban, Castrén szerint, it ( =  el), 
itpi =  jelbi; it-paja elé, előre =  jelb'íja; itpina == jelbina előtt. 
— A’ vogul nyelvben is nagyon otthonos az el, lásd: A’ Kondai 
Vogul Nyelv 55. lapját.

A’ 7) alatt van: ma vassesnel ollem én я’ város alatt lakom. 
Evvel össze kell vetni a’ 6) alatti: ma vassesnä ollem én a’ város 
megett lakom, meg a? 3) alattit: ma vassenzeult jahsem én a’ város 
megöl elhajtottam, eljöttem. Ezekben ses, sens, Vologodszki szerint 
sas, sans hát. meg, van a’ nä, nel, és eult ragokkal szerkesztve; 
tehát sesnä, sesnel, senzeult szakasztott ollyanok. mint a’ magyar 
megett, megöl. A’ nä, eult viszonyító rag és szó ismeretesek lévén, 
a1 nel szőrül még magyarázatra, mellyet a’

A! 4) alatti kelängedelne jisem =  rénekkel jöttem való szólam
ban sejtünk meg. A ’ kelänget többesi alak elne-ye 1 van szerkesztve, 
’s az eine nyilván el-ne, mint láttuk. A’ nel talán megfordítva ne-eh 
Az illető jelentések szabatos meghatározását csak számos példa 
tenné lehetségessé, mellyek, legalább eddigelé, nincsenek meg.

A ’ kelängedelne szóval egyenlő jelentésűnek van bemutatva 
ez: keländume jisem =  rénekkel jöttem. Ebben a’ lelängd z=z kelän
get, mellynek t-je az általános szabály szerint nme előtt d-vé lá
gyult. Am ez nme egészen szokatlan; nincs a’ rokon nyelvekben 
m végű viszonyszó vagy rag. En tehát ezt oroszosnak tartom, mi 
az oroszt: s olenyom prisol, utánozza.

Az 5) alatti: kelängli ollem rén nélkül élek, a’ li fosztó kép
zővel van, mellyet Vologodszki la és /ü-пек, Castrén pedig ta, da
náik ír; kelängli tehát a’ Castrén-féle caritativus, ’s az ő nyelvén 
veda-da volna. En nem vettem föl a’ ragok közzé, azt vélvén, hogy 
a’ la, l'i képzővel szerkesztett tárgynevek mind tulajdonság-ne
vekké lesznek. (53. §.)

Lehet, hogy engem a’ magyar nyelv ejt tévedésbe, a’ melly 
szerint: pénzeden (rénetlen) állapot grammatikailag azonos a’ pénz- 
nélküli állapottal; egy grammatikai kategória alá tartozók: szem
telen ember ’s szemtelen vagyok. A’ finn megtudja külömböztetni a’ 
rahatta ölen pénz nélkül vagyok, szólamot a’ rahatoin ölen pénzét- 
len vagyok, szólamtul. Van e efféle külömbség az osztják nyelvben 
is, nem tudom ; ezt világosan látom, hogy a’ Castrén ta, Vologodszki 
la, li, Reguly li-je mind a’ ta-, mind a’ tóin-nak felel meg a’ finnben.

Az ebben a’ §-ban felhozottak mindenesetre tanúságosak,
HTELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I, 6
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mert ollyan tényeivel ismertetnek meg az osztják nyelvnek, a 
mellyeket másutt nem találunk.

67. §. A’ tulajdonságnevek, mint jelzők, nem veszik föl a’ 
viszonyi ragokat, vagy a’ számbeli képzőt, hanem úgy állanak a’ 
tárgyi nevek előtt, mint a’ magyar nyelvben, p. o. lu ninilan per- 
vaja longiltata pidl jeming Vilna pa jéviing tutna az titeket keresz
telni fogezent lélekkel és szent tűzzel. 3,11. — lant-рот an-hurlata 
tutna lab'idl a’ szalmát olthatatlan tűzben égeti. 3, 12. — turmanna 
onnsta hanne-hojet un novi turum kazalaset a' setéiben ülő emberek 
nagy világosságot láttak. 4, 16. — ál mijat jeming pukitotlan 
amha ne adjátok szent dolgaitokat a’ kutyának. 7, 6.

De magában, tárgynév nélkül állván, minden tulajdonság-név 
úgy veszi fel a’ viszonyi ragokat'és számi képzőt, mint bármelly 
tárgyi név, p. o. sorming ishorna amist oá,el a novi turum kaltmas 
a’ halálos árnyékban ülőknek világosság kelt fel. 4, 16.

A’ magában álló tulajdonságnevek dativusa rendesen adver
bium jelentésű, mint joura görbe, j  ouraja görbén; s’aki r fösvény, 
ti aktra fösvény eny parping kemény, parpinga keményen; telin g 
teljes, telin да teljesen ; tung igenes, tun да igenesen ; poling utolsó, 
poling a utoljára stb.

68. §. Fokozó képző nincs az osztjákban. A’ comparativust 
és superlativust az a raggal fejezik ki, p. o. sit turum nub'üna aja 
nemitsal,* sit. turum nuhitna una neműt sál az a7 mennyországban ki
sebbnek (legkisebbnek) neveztetik; az a’ mennyországban nagyobb
nak (legnagyobbnak) neveztetik. 5, 19-

Itt az aj kicsiny, aj-a ; un nagy, un-a.
69. §. Az egybehasonlított tárgyat a’ kinza (nál) szó jelöli, 

p. o, Vil letot kinza pa el lumidta sah Háza una an nil ? a’ lélek az 
ételnél és a’ test a’ ruhánál nem nagyobb-e? 6, 25. — nen li kinéa 
hu tagajima an ulUta f tik azoknál sokkal jobbak nem vagytok-e? 
6, 26. — nin, Vipleen, nem moltina aja an ullen Judej oging rozét 
kinza, te, Bethlehem, semmivel kisebb nem vagy a’ Judeai főváro
soknál. 2, 6.

Néha a ldnéa szó nélkül is áll az egybehasonlított tárgy, 
mint: hun nen veékaten nebeking jah pa orkasta jah ves'kat numhija 
an pidl ha a7 ti igazságtok az írástudók és gőgösök igazságánál 
nagyobb nem lesz. 5, 20.
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Jegyzet. Castrén szerint a’ deli osztjákban sincs fokozó kép
ző. Az egybehasonlított tárgy ablati vusban áll, mint táv. sogar ivet 
keres a’ ló a’ tehénnél nagyobb (mi az éjszaki nyelvben így vol
na: lövi sagar kinza harsa nilJ • nank jugodivet ar a’ veres fé
nyű a’ fáknak legnagyobbja (az éjszaki nyelven: nanki juget kinza. 
ara ull)

A' vogulban van illyen képző; az éjszakiban nv, p. o. el el, 
elnu (elébb) tovább; man kicsi, mannu kisebb, mint: jani pia va- 
talahtim jäli, ne ansi: maii piä mannu, =  nagy fi ja kereskedve 
jár, neje van: kis fija kisebb (Vata-kum). A’ Kondai vogulban ríuv, 
non, rnelly olly lazul ragaszkodik a’ tőszóhoz, hogy a’ többesi kép
zőt és a’ viszonyi ragokat is követheti, p. o. őst, vékony, ostnuv vék- 
nyabb; jomas jó, jomase.t jók, jomasetAuv jobbak; sav sok, savéi 
sokkal, savelnuv többel. A’ riuv szó egyébiránt nagyságot jelent, 
p. o. sah isem nuv a" napfény hőségének nagysága.

Nevezetes tehát, hogy a’ magyar h képző (a’ kettős hh az 
analógiának túlkapása) nem az ugor, hanem a’ lapp és finn nyel
vekben találja fel megfelelőjét.

S z á m n e v e k .

Ж  §. A’ számneveket is úgy adjuk, hogy a’ C. betűvel je
lölve a’ déli nyelvjárások neveit rakjuk melléjök, ’s közbe tegyük 
R. betűvel jelölve a’ Reguly jegyzékéből valókat.

1. i, it.
2. jkad, kadn. 

*kit
3. holmi, Imiim.
4. nel, nel. 
ö. vet.
6. hot, hűt.
7. labíd, labi’t.
8. nil, niíl.
9. jert-jang.

10. jang.

A l a p  s z á m n e v e k .

R. it.
R. kát, katn,

C. ja, i, i t ; ei.
C. kát, kaden, kádn ;

R. kholom.
R. nil.
R. vuet.
R. hot (sic.)
R. labad.
R. mii.
R. iltäm-(irt)-jong, 
R. joug.

kát, kát-hen.
C. hűdem, hődem.
C. net, ncda ; nedla.
C. vét.
C. hűt, hőt.
C. tábet; tlabet.
C. nit, nída; niged-Iah. 
C. ár-jong; ürh-jeung. 
C. joug, jang; jeung.

6 *
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A’ finn-ugor számnevek 1—7 egyszerűek, 8 és 9 szerkezetiek. 
Az osztják (szurguti) niged-lah a’ 8-asnak legteljesebb alakja, melly 
a’ magyarban nyol-cz, a' vogulban nol-lau, niged nyol-nak, és vogul 
úo/-nak, lah pedig a’ vogul (nol-) lau-mAi felelvén meg. A többi 
osztják 8-at jelentő szó már csonkított alakok, a’ mellyekben a' nil, 
vagy niil — niged, az l vagy t, d pedig a' lah-nak csonkája, mit 
azért lehet fölvenni, mert a’ vogulban is ho-lau, no-lu a’ nol-lau (lu) 
helyett szeret lenni. A’ 9-es világos szerkezet, 1 —10 — jert-jang, 
dr-jong; ürh-jeung, a’ mellyek első része okvetetlenül egyet teszen, 
mint a’ magyarban a’ kilen-ezé, a' vogulban az antel-lau-é. Figyel
met érdemel a’ Reguly felhozta iitöm-jong — 9, a’ mellynek ütőm
be még felvilágosítás nélkül szűkölködik. Végre az osztják tdbet, 
lahad, lobit legteljesebb alak, melly a’ finnben már seitse (-műn), 
tehát seit — lobit, a’ magyarban meg hét. Továbbá megjegyezni 
való, hogy az osztják tdbet, lobit csak úgy jelenti в! het-et, azaz 
a' hónapnak negyed részét, mint a' magyar hét ; tehát, p. o. 
bűnt hutmit hadi a’ hétnek hatodik napja, labit lunt'i hetenkint. 
Castrén szerint is tdbet »sieben, és Woche.«

Még az’első két számnév kiván meg némi észrevételt. Az 
osztják 1-es (í, it, ja , ei) mint a’ rokon уht, egy stb. szóknak legfo- 
gyottabb alakja, azért nevezetes, mert az osztják szók rendesen 
legteljesebb testnek a’ rokonok között, mint a’ niged — nyol és szá
mos más előkerült szó mutatja (műgot, mugol, majt, máj; tűgot, 
tugol, taul, toll stb.) — Az éjszaki osztjákban az i csak jelző, az it 
pedig önálló, p. o. i labitl egy héttel, i tilisl egy hóval, i tall egy 
téllel, azaz hetenkint, havonkint, télenkint; i hadl-lunia egy napra 
való, i fa ja  együvé =  egy rakásra, i pajot a’ mi együtt van, kö
zönséges, lásd a" szótárt is. Az г7тпек önállóságát mutatja ez az 
evangéliumi hely; lőj tam aj pamt'ipsajet el'ta it pasagat veri a’ ki 
a’ kis parancsokbul egyet megmásít. 5, 19.

Az it a’ birtokos ragokat is föl veheti: idem, idén, idei egyem, 
egyed, egye, mirül lásd a’ 80. §-ban.

Reguly jegyzeteiben csak it van: de az osztják énekek tud
ják a’ külöiubséget az i és it között, azért i belek-vagy i pelek egy 
fél, nem it pelek. ’S Reguly maga a' 11 -et i-gos jong-nak írja, nem 
it-kos-jong-nak.

Az osztják 2-ősnek jelző alakjai: kod, kot, köt, kit • önálló 
alakjai: kod.i, küfn, kalben, a’ mellyek hen, n része a’ dualis jele-
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lője, mint láttuk az 57. §-ban. Reguly jegyzeteiben csak kain for
dul elő ; de már a' 1 2 -ben kat-kos-jong-ot ír. Úgy látszik, mi
kor ezeket feljegyezte, nem tudja vala a’ külőmbseget a’ kát és 
kain közt. *

71. §.

1 1 .(i hős jang 
(jang arka it

R. i-gos-jong C. ja hat jong

1 2 .}kad hős jang 
(jang arka kadn

R. kat-kos-jong c. kát hat jong

13.;jholím hős jang 
‘jang arka hol'im

R. -  — c. hűdem hat jong

14. ínéi hős jang 
(jang arka nel

R. — - c. neda kát jong

15. ívet hős jang 
‘jang arka vet

R. — — c. vét hat jong

16.;

1

$hut hős jang 
(jang arka hűt 
(labi't hős jang

R. — - c. hús hat jong.

Щ labi't moltas jang 
^jang arka labi't

R. — - c. tábet hat jong

18. ínil hős jang 
(jang arka nil

R. — - c. nít hús

19. jert hús R. irr kos c. ár hús
2 0 . hús R. kos c. hűs, kos.

A’ magyar számnevek 1 1  — 19-ig en tagot vesznek fel, így : 
tíz-en-egy, tíz-en-hat, tíz-e?i-kilencz. Az éjszaki osztják nyelv két
féleképen szerkeszti össze az egyes számokat a’ tízessel, így: i hos 
jwig, kad hos jang , hol'im hos: jang stb. a’ mi szószerint annyit te- 
szen: egy-hez 10, kettőhöz 10, háromhoz 10 stb. Regulynél kos, 
gos áll hoz helyett. Hasonló szerkezeti a 17-es, lábul moltas jang  is, 
mi annyit teszen, hogy: héten felül tíz.. A’ másik szerkezet meg 
ez: jang arka it. jang arka kadn, jang arka hiditn stb. Az arka szó 
nem egészen világos. Ar sok, ebből lehetne ank, a’ K. vogul arg, 
a’ mi azt jelenti, »a’ mivel több lett a’ dolog.« Lásd a’ Kondai Vo
gul nyelv szótárában az arg szót. Arik-nak dativusa stb. volna arka. 
’s comparativus jelentésű (lásd a’ 63. §.), minél fogva jang arka it
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szószerint azt tenné: tíznél több egy. Az arík pedig igazoltatik a 
paj’ik szóval is, mert paj rakás, pajka rakásra, mi csak pajik-túl 
lehetséges.

A’ déli osztják a’ 18-at és 19-et is levonás útján fejezi ki, 
mint a’ 8 -at, 9-et, így: nít hús —  18, ár hús 19. Az éjszaki osztják 
csak a’ 19-et mondja így : jert hús.

A1 20-ra nézve a’ vogul, osztják és magyar nyelvek közt azo
nosság van : húsz, hús, hús, kos, kos.

12. §. A’ sokszorozott tízeseket világosan fejezik ki az oszt
ják nyelvjárások, kivéve a’ 80-at és 90-et, a’ mellyeket hasonlóké
pen levonás útján képeznek, tehát :

30. holim jang 
40. nel jang 
50. vet jang 
60. hűt jang
70. lab'it jang 
80. nil sot 
90. jert sót .

R. коГ jong 
R. nil jong 
R. vuet jong 
R. kuf jong 
R. labad jong 
R. niil sat 
R. irr sat

C. hfidem jong 
C. neda jong 
C. vét jong 
C. hűt jong- 
С. tabet jong 
C. nít sót 
C. ár sót

A’ sokszorozott tízeseket meg az egyeseket (huszonegy, har- 
mincz kettő, negyven három stb.) az éjszaki osztják így alkotja: 
hús pelei it — 21, azaz húszra (felül) 1 ; hús pela kadn 2 1 , hús pela 
vet 25, holinc jang pela lab'it 37, lab'it jang pela nel 74 stb. De el 
is hagyja a’ pela szót, ’s úgy mondja, mint a’magyar: nil sot nil — 
nyolezvan nyolez.

A’ déli nyelvjárásokbul nem hozza fel Castrén ezeket a’ 
számokat.

Regulynél föltetsző szerkezeteket találok, úgy mint 21-re: 
hol’jóm bele it, 31-re nil jóm bele it. Ezek nyilván e’ helyett vannak : 
kol-jong bele it, nil-jong bele it, ng a’ b előtt ?n-mé válván, melly 
hangváltást (ng és m között) szeret a’ nyelv, lásd a’ 19. §. Ez a’ 
szerkezet pedig hasonlít a’ finn: yksi kolmatta kymmentä-, yksi nel- 
jättä kymmentä-hez. KoT-jom-bele it azt teszi szószerint: a’ három 
tízre egy, vagy (két tíz meglévén) a’ harmadikra egy =  2 1 ; nü- 
jom-bele it a’ negy(-edik) tízre egy =  31. — A’ koT-jom-bele it-ben 
a’ kólóm, vagy mint Reguly írja, kitolom helyett csak kol' van.
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TI. % 100 sot R. sat C. sót, sat
200 kad sot — C. kát sót
300 holím sot — C. hudem sot
400 nel sot — • C. ííeda sót
500 vet sot — C. vét sót
600 hut sot — c. hót sót
700 labi't sot — c. tábet sőt

00 о о nil sot — c. nit sót
900 jert sot — c. ár sót

1000 sori's R. saras c. faras, fores.
Látjuk, hogy a’ 800 (is 900 úgy van kifejezve,, mint a’ 80

és 90.
74. §. Az alapszámnevek a’ tárgyi szók egyes számával jár

nak, mint a’ magyarban, tehát p. o. hat ember =  hűt hóját, húsz 
dolog =  hús 'pulii'. De a’ lead, kit számnév a’ tárgyi szót duálisba 
veszi magához, p. o. kazalas kad i ji-pognen láta két egyatyaíiat. 
4,21. — A’ déli nyelvben erre nézve külömbség van. Mert az Irtisi 
nyelvjárásban nincs dualis, abban tehát, Castrén szerint, így mond
ják : kát ianga két kopeka, sót tanga száz kopeka, karas tanga ezer 
kopeka (mint a' magyarban). A’ Szurguti nyelvjárásban van dua
lis, ebben tehát így mondják: kát vak-ken két rézpénz, kopeka. Az 
éjszaki osztjákban a’ kát tanga (két kopeka) így volna: kad lanlcin- 
gen ; a’ kát vakken pedig íg y : kát voghen.

75. §. A’ na ragnak különös jelentése ez: kadna leadna ket
ten ketten ; nelna nelna négyen, négyen.

S o r -  s z á m n e v e k .

1-ső olíng K. aling C. ódeng
2-dik (kimit

Outit
C. kimet

3-dik hulmí't R. kolmit C. hútmet
4-dik nelmit —■ C. netmet
5-dik vetm'it — C. vétmet
6-dik (hutmít

uiudímt
— C. húdamet

7-dik labítmit — C. tábetmet
8-dik nílmít — C. nidamet, nigedlahmet
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9-dik jertjangmit 
10-dik jangm'ít 
20-dik husm'ít 
30-dik hulimjangmít 

stb.

C. ár-jongmet 
C. jongmet 
C. hósmet 
C. hűdem jongmet 
sőtmet =  100-dik 
farasmet — 1000-dik.

Ezeknek képzője mit, met, melly ímt is lehet, mint kutmit és 
hudimt. •— Az evangéliumi fordításban (6, 24.) kimidtotel =  máso
dik, kettődik, áll, mi bizonyosan így le tt: kimit-ot a’ kettődik, eh
hez járult a’ birtokos el rag megelőzve a' határozó t által, íg y : 
kimit-ot-t-el, ’s azután : kimitodtel. A’ kimidtotel tehát, úgy hiszem, 
kimitodlel helyett áll.

E g y é b  s z á m n é v i  s z e r k e z e t e k .

77. §. kút köz szóval lesz kad-kut (== két koz), kétes, rossz.
pa szóval lesznek: г pa egyszer, kad pa kétszer, hid'im pa  

háromszor stb. Továbbá: kadpaing kettős, iker; kadpaing nav'irem 
iker gyermek.

pus rét, szer, szór, szóval lesznek: i pus egyszer, kad pus 
kétszer, hul'im ptis háromszor; ar pus sokszor stb. kitit pvs és ki
mit pus másodszor. Továbbá: i puzirfg egyes, kad puzing kettős, 
hul'im puzing hármas stb.

pelak, pelik oldal, fél, szóval lesznek : kimit pelak másod fél, 
kulimét pelak harmad fél stb. kad pelak két fél, kad pelak eTta két 
oldalról, kölcsönös. ■ ■

F ü g g e l é k .

A' régi szójegyzékben (Sehlözernél) így vannak írva a’ Ron
dái osztják számnevek:

1. eiet (ejet) 8. nilha (nila)
2. katn 9. artjan
3. chulom 10. jong
4. nillha (nilla) 11. igul-jong (i-gul-jong)
5. Uwät 12. kát chut-jong
6. chőt 13. chulom-chut-jong
7. sabat • 20. chüs



NÉVMÁSOK. 89

2 1 . chus-egid
2 2 . chus-katn.
30. chulom jang 
40. nilli jang 
50. uwät jang
60. chotiang (chotjang) 
70. sabatiang (sabatjang
80. nilsot 
90. orsot

100. sót
101. sot-egid 
200. kät-sot

1.000. tüiTes
2.000. kat-türres 

10,000. jong-türrea
100,000. sot-türres.

A’ 11. iguljong alkalmasint igutjong helyett van, chut lévén 
itt az összekötő szó, (magánhangzó után lágyulva gut, i-gut), melly 
Vologodszkinál hús, Regulynek kos (magánhangzó után gos, i-gos), 
Castrénnél hat és kát. A ’ 90. orsot és a’ R. irrsat egymást felvilá
gosítják, a’ mellyekben a’ t az s előtt kiesett (ort-sot, irt-sot helyett). 
Végre a’ régi jegyzék írása szerint Ih csak kemény l-et jelöl, te
hát : nillha és nilha == nilla, rida.

N é v m á s o k .
Személyes névmások.

78. §. Ezeket mindjárt rágós alakjaikkal együtt adjuk.

ma én
manem engemet 
manema nekem 
(manem)

E g y e s  szám.  

n'ing te
níngen tégedet 
ningena neked

lu ö 
luel öt 
luela neki.

K e t t ő s  szám.

men mi ketten li'n ők ketten
menemin kettőnknek —

T ö b b e s  s zám.

mung mi 
muneu minket 
muneu nekünk

neng ti li ők
ningilan titeket liel őket 
ningilana nektek liela uekik.
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A' ma a’ szokott of-tal is előfordul, így : ma-ot-em enyém. 2, 
15. — Jegipet mu el'ta ma vogsem pogem maotem Egyiptom földjé
ről híttam én én fiamat. A’ fordítás oroszosán adja ezt: pogem mao
tem (sína mojego), osztjákosan így kellene lenni: ma vogsem ma po- 
gem én híttam én fiamat; de az oroszos kifejezésnek köszönjük a’ 
maotem alakot.

Van egy szó, melly azt alanyra vonatkozván (retíexivum), 
a személyes névmásokhoz tartozik, t. i. at, a’ mellynek add, adi 
alakja annyit tesz mint maga, azután csak. Castrén szerint (a’ 83. §.) 
a szurguti nyelvjárásban ezek az alakjai fordulnak elő: atemnam 
én magam, atennan te magad; atimemnan mi ketten magunk. Az 
atitnam ő maga, gyanús. Ezekbülaz atem, aten, atit világosak, a1 
mellyek az éjszaki nyelvben így volnának: atem, aten, atel, vagy 
add. De a’ szövegben csak adel fordul elő, már mint jelző, p. o. 
h'lng add hotena longa te magán házadba menj be. fi, 6. — torima 
og porta, pa adel luela luzita istent imádd, és csak neki szolgálj.

79. §. A’ Eeguly jégyzékébül következő alakjait közölhetem 
a’ személyes névmásoknak:

E g y e s  szám.

ma én nang te lu ő
manem engem., és nekem nengen téged, neked luel őt, neki 
meultem tőlem — lueultel tőle.

K e t t ő s  s z á m.

min mi ketten nen ti ketten lin ők ketten
minemen kettőnknek — linän kettejüknek
mineultel kettönktül — —

T ö b b e s  szám.

mung mi . nang ti lu ők
mueu minket, nekünk — —
mungeulte tőlünk — —

SO. §. A’ déli nyelvjárásokban, Castrén szerint, így vannak 
a’ személyes névmások:
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E g y e s s zám.

ma én neng te teu ő
Acc. mant nengat tevat.
Dat. menem (mantem) nengen te vet
Loc. mana nengna teung
Abl. ma’attem nengatten tevattet
Instr. maademat nengademat tevademat.

K e t t ő s szám.

min nín tin
Acc. minat (minet) ninat (nmet) tinat
Dat. minemen nmeden tineden
Loc. minna ninna tinna
Abl. minattemen ninatteden tinatteden
Instr. minademenat ninadedenat tinadedenat.

T ö b b e s  szám.

meng mi neng ti teg ők
Acc. mengat nengat tegat
Dat. inengeva nengeda teget
Loc. mengna nengna tegna
Abl. mengattem nengatteden tegattet
Instr. mengadevat nengadedenat tegadedat.

B i r t o k o s  r a g o k .

81. §. A’ személyes névmások mint birtokos ragok járulnak 
a’ névszókhoz. Lássunk előbb példákat:

1. hot ház, hot-em (kodein) házam; leví szolga, levem szol
gám ; mur nép, murem; fog fiú, főgém.

2. ctzi atya, azen atyád; el test, élen tested; imi nő, asszony, 
imen ; og fej, ogen; kas kedv, ka zen ; Marláb, kuren; hoj ember, 
hőjén; j ir  áldozat, given ; gazing beszéd, gazingen ; noga test, ríoga- 
jen; nultipsa esküvés, nulfipsagcn; nubit ég, nubten; torira isten  ̂
tormen stb.
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3. apsi öcs, apsel öccse; anki anya, ankel anyja; azi atya, 
azel a ty ja; iki férj, ikel férje; it egy, idl eggye; at mag, add maga; 
undir méh, undrel méhe; levipas étel, lev'ipazel étele; levi szolga, 
level; nag nap, nagel napja, nagla napjának; pot'ir beszéd potrel\ 
vei erő, veel stb.

vos város, vostel városával. 2 , 3; de hús csillag, husel csil
laga ; taz kincs, tazel; — mu föld, mutel földjével. 4, 8 ; de mu föld, 
li inul ök földjével. 8 , 34; arat sokaság, aradiéi mindje; huvat 
hosszúság, huvadtel a’ bosszúsága.

Ezek a szók mind a’ tőt, mind a’ birtokos ragot az egyes 
számban mutatják. Látjuk az első személy beli rag m, a' második
beli n, a harmadikbeli 1. E ’ ragok mind e-vel járulnak a’ töhöz, 
mint: hot, hot-em; pog, pogem; kur, kur-en; hpj, hoj-en; nag, 
nag-el; levipas, levipaz-el. Ebben s a’ birtokos rag előtt gyengül; 
ez történik a’ í-vel is, azért it egy, idei, vagy idl eggye; hotem is 
lehet hodem.

Ha a’ tő rt-val végződik, az a’ birtokos ragok előtt j- t  vészén 
föl, mi azt mutatja, hogy az я-s tök tulajdonképen aj-as tök; noga 
test, nogajem, nogajen, nogajel; nultipsa esküvés, nultípsajem, nul
tipsa jen, nultípsajel (lásd 3. §.)

Az i és г pedig e-vé változik, tehát azi, apsi, anki, iki, vei 
lesznek:

azem, apsem, ankern ikem veem,
azen, apsen, anken, iken, veen,
azel, apsel, ankel, ikel, veel.

Az гг, il (el), im, urn, it végű szók kiugratják az önhangzót, 
tehát :

undir méh ; undrem, . undren, undrel,
potir beszéd; potrem, potren, potrel,
torim isten; tormem, tormen, tormel,
turum ég; turmem, türmen, turmel,
nubit tartósság; nubtem, nub ten, nubtel,
ubit haj ; ubtem, übten, ubtel.

. A’ harmadik személybeli birtokos rag előtt néha t fordul elő, 
melly nyilván, a’ vogul nyelvhez való hasonlagosság szerint, hatá
rozó, íg y : vos város, vost a’város, tehát vostel a’ városa, sít hulman 
írót han nomisna Ullas i izagat ulta Ierusalim vostel mur lu panna



NÉVMÁSOK. 93

ezt hallván Heródes király, elméjében megháborodék ’s egész Je
ruzsálem városá(-nak) népe ő vele. 2,3. •— Pasi kúl'na visa luel pal 
rep ohiija, pa izagat vita mutel voizet . . . luela sázilal megint az ör
dög által viteték ő fel magas hegyre, ’s- minden ő földje városait 
neki mutatja. 4, 8 . — Illyen határozó t van az aradtel szóban is, 
a rőttel helyett (1. 18. §.), melly azt teszi, hogy mindnyája.

4. levipas étel, levipazeu ételünk ; azi atya, azieu atyánk; 
mung azieu mi atyánk. 6 , 9. — Ebben föltetszik az г, melly mindig 
kiesik.

5. azen atyátok, nen azen ti atyátok; hit köz, nen Jaden ti 
közetek.

0. l'i múl földjök. pojks’set, Ti múl el'ta pungla manta, kérek, Ö 
földjök-rül elmenni. 8 , 34.

Ezek az alakok a’ töt az egyes számban, a’ birtokos ragot 
a’ többes számban mutatják. Az első többes számbeli rag и (eu); 
a’ második és harmadik többes számbeli ragok a’ megfelelő egyes 
számbeli ragokkal azonosak.

7. jazing beszéd, jazing-la-m beszéd-je-im.
8 . nők tag, nok-la-n tagjaid; jah  nép, jah-lo-n népeid; lug’is 

barát, lugis-la-n barátjaid; navirem gyermek, i i a vi rem' la - n gyer
mekeid.

9 . mu föld, lu múlni ő földjei; evi-pog gyermek, lu evi-polilal 
ő gyermekei; sopek saru, lu sopelal ö sarui.

Itt a’ birtok a’ többes számban, a’ bir|okos az egyes szám
ban állanak.

1 0 . lil lélek lil-l-au lelkeink; mus betegség, mvs-l-au beteg
ségeink ; krek bűn, krek-l-au bűneink.

1 1 . sam szív, sam-l-an szíveitek. Látjuk, hogy e’ sor egészen 
azonos a’ 8 -dikkal.

1 2 . hot ház, hot-l-al házaik, p. o. hódi vériét rogop-vespo jah 
pnjksota hotlalna így tesznek a’ képmutatók imádkozó házaikban. 
6 , 2. — Tehát a 12-dik sor is azonos a’ 9. sorral. A’ Ti t'Tipsalal 
ő gyümölcseik, példa mutatja, hogy ezek az 1-es birtokos ragok az 
a-végü szókhoz közvetetlenül, tehát j  nélkül járulnak. A fnpsa 
gyümölcs, szó tehát így ragoztatik:
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t'üpsaj em, 
tíipsajeu, 
t'í'ípsalam, 
tnpsalau,

ti ípsaj en; 
tí'ípsajen, 
t'i'ipsalan, 
tnpsalau,

tfípsajel,
tfípsajel,
t'ü'psalal,
tripsalal,

gyümölcsöm stb. 
gyümölcsünk stb. 
gyümölcseim stb. 
gyümölcseink stb.

Szövegünkben kettős számbeli alakok nem fordúlnak elő.
82. «. A’ Reguly jegyzékében a’ birtokos ragozásbul ennyit 

találok:

E g y e s  s zám.

ma kalengem, vogulul: üm sulim én rénszarvasom, 
nang kalengen, » — te rénszarvasod,
lu kelengel » tau sálitü ő rénszarvasa.

K e t t ő s s z á m .

min kelengmen, vogulul: men sulimén két rénünk.

T ö b b e s  s zám.

mung kelengu, vogulul: mán sáliu szarvasunk.
Továbbá a’ kasa (hoza) viszonyító birtokosai: ma kaséem, 

vogulul: üm poaliem én nálam : lu kaseel} vog.: tan poaltü ő nála ; 
mung guduv mi köztünk.

S3. §. A" déli osztjákban, Castrén szerint, a' birtokos rago
zás, a’ melly mellé, a’ hasonlóság kitüntetésére, az éjszaki nyelv
belit is tesszük, így foly:

E g y e s  s z á m b e l i  b i r t o k .

D é 1 i о s z t j  á к. E j s z а к i о s z t j á k.
Birtokos:
Egyes sz. imem, imen, imet, imem, imen, imel,
Kettős sz. imemen, imeden. imeden, ? ? ?
Több. sz. imeu, imeden, imet, imeu, imen, imel.
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T ö b b e s  s z á m b e l i  b i r t o k .

Dé l i  o s z t j á k .  E j s z а к i o s z t j á к.
Birtokos: 4
Egyes sz. imi-d-am, imi-d-an, imi-d-et, imi-l-am, imi-l-an, im.i-l-al, 
Kett. sz. imi-dedem, imi-den, imi-den, ? ? ?
Több. sz. imi-d-eu, imi-den, imi-d-et, imi-l-au, imi-l-an, imi-l-al.

Az a végű szók a’ déliben g-t vetnek a’ birtokos ragok elé, 
mint az éjszakiban ;-t, p. o. urmu gyapjas keztyü, hasonlóan foly, 
mint иода test, az éjszakiban, így:

urmägem, urmágen urmägest stb.
nogajem, nogajen nogajel stb.

A ’ birtokos ragok tehát azonosak az éjszaki és déli osztják- 
ban, kivéve, hogy a’ déli t (fi) helyett az éjszakiban l áll, mint: 
imet felesége, az éjszakiban imel • imidam feleségeim, az éjszakiban 
imilam. A’ többes számú birtokot tehát az éjszakiban /, a' déliben 
d, jelöli.

84. §. Már midőn első ízben adtam némi tudósítást az éjszaki 
osztják nyelvről*) megjegyzém a' felötlő tüneményt, hogy a' ma
gyar nyelv a’ többes számbeli birtokot jfa-val jelöli, melly látszólag 
azonos az egyes számbeli harmadik birtokos raggal. P. o.: 

bot-om, bot-od, bot-ja,
. bot-ja-im, bot-ja-id, bot-ja-i (bot-j-ok)

’s hogy az osztják mind az éjszaki mind a’ déli nyelvjárások azon- 
Ivépeu teszik. P. o. az éjszaki hot, a’ déli hat ház: 

hot-em, hot-en, hot-el,
hot-l-am, hot-l-an, hot-l-al;
hat-em, hat-en, hat-et,
liate-d-am, hate-d-en, hate-d-et.

De úgy teszen a’ vogul nyelv is. P. o. az éjszaki vogulban 
sem, a; déliben sam a’ szem; mind a’ két osztjákban is sem.

(szemem, szemed, szeme,Magyar 1 !* szemeim, szemeid, szemei.
> (seinem, semen, semi,Liszaki vog. > ,( semonem, semanen, sémául.

*) Nyelvtud. Közi. VII. köt. 412. stb. 1.
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Déli vogul 1 samem,
samanem,

samen,
sámánén,

sama,
sámánéi.

Ejszaki osztj. j semem,
sem?am,

semen,
sem/ап,

seme/,
sem/al.

Déli osztják ^ semem,
semeden,

semen,
semeden,

seme/,
semedet.

Akár birjuk akár nem bírjuk megfejteni ezt a’ szembetűnő 
azonosságot eme’ nyelvekben : a’ tény világos, ’s oily nevezetes, a’ 
miilyen világos.*)

M u t a t ó  n é v m á s o k .

1. it ez, id'i így, a’ 3-dik szám alattival: tam-idi úgy.
2. si} sit az. A’ si (mikor im jelentésű, orosz szó, p. o. si, 

évi undrelna vil ím, egy leány méhében visel. 1 , 23.) rendesen jel
zőül áll, s azért nem is ragoztatik, p. o. si-horas ollyan, si-mis ollyan,

: *) Az idézett Nyelvtudományi Ködein. VII. kötet 412. stb. lapjain a’ név
szók birtokos ragjainak nagy egyezésére, szinte azonosságára, mutattam a’ tár
gyas igeragozás megfelelő ragjaival, ’s a’ 414. lapon azt mondám : »Valamint 
a’ tárgyas (ige-) ragozásban vágj7 rejtve (az m, d-ben), vagy nyiltan (a’ ja  és 
megfelelőjiben) a’ tárgy jelelője okvetetlen ott van : azonképen kell a’ birtokos 
névragozásban is előfordulnia, mivel máskülönbben a’ névszó nem birtokomat, 
hanem en magámat jelentené. Házam azt teszi, a’ ház enyim, én a’ ház birto
kosa vagyok, elleniben házok, ha úgy szólhatnánk, mint a’ szamojéd vagy a’ 
mordvin nyelv (p. o. szamojéd sava jó, azután : savam, savam, sava — jó va
gyok, jó vagy, ő jó ;■ mordvin mazl szép, azután : mazian, maziat, mazi — szép 
vagyok, szép vágj7, ő szép stb ), azt tennék : én ház vagyok. A’ birtokos névra
gozás tehát ez okból egyez meg a tárgyas igeragozással, azaz, a’ birtokos név
ragozásban is a’ tárgyi jelelő fordul elő, csakis evvel fejezhetvén ki a’ nyelv azt, 
hogy a’ névszó által jelentett dolog nem subjectum, hanem objectum.«

Budenz ugyanazon évben (1869-ben) az »Ugrische Sprachstudien X.« 
(Nachweis und Erklärung einer ursprünglicheren Gestalt der pluralischen pos- 
sessiv-affixe in den ugrischen Sprachen) nincs tekintettel a’ tárgyas igerago
zásra, ’s egész más úton haladva, mégis hasonló eredményre jut el, arra tudni
illik, hogy a’ többes számbeli birtokos ragokban »ein verstärkendes accessorium 
als demonstrativus pronominalelement« látható. A’ külömbség, a’ factumra 
nézve, az én és az ő nézetünk közt abban áll, hogy én azt a’ demonstratív ele
met az egyes számban is megtalálom (p. o. botom, botod, botja, meg tudom, tudod, 
tudja,), ő pedig csak a’ többes számban ismeri el. »Ein solches, noch dazu die 
Beschränkung auf Pluralbegriff enthalterides Pronominalelement muss mithin 
das fragliche Coaffixum der ugrischen Sprachen sein.« Pag. 42.' 43.



NÉVMÁSOK. 97

si-mort annyi, si-vonda addig; si ho az ember; só ho si ne pilna la 
samel krefc vers az az ember avval a’ növel ö szívében bűnt tett.
5, 25.

sót az, magában állván, azért ragoztatik; sidet azok, sód'i úgy. 
tami izagat ed'is sót vor na az mind előtűnt (lett) a végett. 1, 22. — 
ht sót, madot olínpela j astas ö az, a’ kirül szólt. 3, — sót og sudit
pidl az a’ fő bíró alá esik.— ojanget sidet, madet l'ilel sagat kortant 
rollet boldogok azok, a’ kik lelkűk szerint szegények.

Os’ip veris sidi, hódi torim levi pardis József tőn úgy, a’ mint 
az Isten követje parancsolta. 1, 24.

3. tam, tarai, tóm, tömi az. Úgy látszik, tam, tóm jelzőül, tami, 
tömi magában áll. De rágós alakjai nem fordulnak elő. — tani pu- 
rana most; tam-idi úgy; tam hadi ma; hoj tam i? ki az'? 8 , 27. — 
tami izagat ed'is sit vorna az mind lett azért. 1 , 2 2 .

4. ti ez, to az; tiji ide, togo oda, tolta attul, tolta, sagat attul
fogva; tot az, toda oda, és ott. tijijogotsen mungeu sugadta? ide
jöttél-e minket kínozni?— paltamas togo manta féle oda menni. 
2, 2 2 . — tolta sagat mantelna onnan tovább inenvén. 9, 9. — u/a 
toda si vonda légy ott addig.

Kegulynél ezeket a’ mutató névmásokat találom: 
si az, simes ollyan, sidi úgy; siget azok; 
tam ez, tam kuj vogulul te kuni ez ember;
tóm az, tóm kvj vogulul ta кит az ember.

tä ez, ta az, tädä ide (tada oda?); tam haj tädä si ez ember- 
itt ez, vogulul te kuni tit ti.

A’ déli nyelvjárásokban, Castrén szerint, téma ez, tóm, torna 
az ; temet, tömet ezek, azok. %

K é r d ő  és v i s s z a m u t a t ó  n é v m á s o k .

85. 1 . hoj ki? hőjét kik? rendesen ragoztatik. — hoj niu-
g'ilana nomis mas ki adott nektek tanácsot ? 3, 7. -— i hója jasta- 
Um az egyiknek mondom.

i hoj egyik, pa hoj másik, i hója jastalem: mana, i manl, pa 
pa h ja  ja  stale ni: juva, i jogodl egyiknek mondom: menj, ’s me
gyen, és másiknak mondom: jöjj, ’s jő. 8,-9. — kus hoj akárki.

A’ úoy-nak szerkezetei: hoj-ot a ki, hoj-at valaki. — Az ot-ot 
másunnan ismerjük már; az at pedig alkalmasint az a del-nek tője.

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK X I. 7
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A’ hóját többese* hojadet valakik. Ar hóját sok, ar híjadét 
sokan, sidet huvat ar hojadet jilet azokon sokan mennek. 7; 13.

nem h'jat senki. nem hóját an pusl luzidta kad jóra senki 
nem szolgálhat két úrnak. 6 , 24.

Ide tesszük a’ kamun, kaming, hány? szót is.
2. muj mi ? a mi. muj ningena mung vorna ver 9 mi neked 

miattunk a’ dolgod? 8 , 29. — nem h eaponla Emmanuil, muj v l l : 
mung panna tor'im Emmanuel nevet add neki, mi annyi: mi velünk 
isten. 1, 23.

A’ mondat végén muj kérdést fejez ki; evilleta muj, ma tárni 
verta puslem? hiszitek-é, én ezt tehetem? 9, 28..— mung ning ne-
n.enna jell'i ver an jastasu muj f mi te nevedben jövendölést nem 
mondtunk-é ? 7, 22.

A' шгу'-пак szerkezetei: muj-kem mennyi, mujkem, si-kem 
mennyi, annyi; — muj-lamba miilyen, muj-sir miféle, muj-vuj (mi 
állat) miféle; mvj-pa más, vagy; mvjpa . . . mujpa vagy . . . vagy.

3. mai,-ma da mi, melly; madet mellyek; kus mada akárki; 
az ismeretes ot szóval: madot mellyik, a’ melly. A’ mada-nak végső 
«-ja, mint látjuk, úgy a’ többesi képző mint az ot előtt, kiesik. — 
kus mada ho, si ma jazinglam kus hul'} pa sidet sagat an veri, no- 
niisla ho horaza ull, madot in hotel omits sej oht'ina akármelly em
ber, ez az én beszédeimet akár hallja is, de azok szerint nem cse
lekszik, értélmetlen emberképen van, a’ ki ő házát homokra rakta. 
7, 26. —1 sid'i kus Ív j, madot ma ,si jazinglam hull így akárki (min
denki), a’ ki az én beszédeimet hallja. 7, 24.

A Reguly jegyzékében következő kérdő és visszamutató 
névmások vannak: 3) /го/ ki, vogulul kangä; 2) muj és 3) mold 
mi, vogulul w änr; 4) mät, mäti melly.

Castrén szerint a’ déli nyelvjái-ásokban vannak kérdők és 
visszamutatok: hoj, hője, kője ki; met, metta melly; medoj (met-hoj 
helyett) melly, ki.

A’ visszamutatókhoz tartoznak, úgymond: mccir (jobban: 
met-sir) miféle, a’ szurguti nyelvben tnugu-sir; t’is-sir illyenféle; 
fament ollyan mint az, kiment illyen mint ez. A’ két utolsó áll ta, ti 

"és ment szókbul.

98
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H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k .

86. §. 1) pa a) más; pa soha jam  más bőrke jutott =  ma
gán kívül lett.

pa-ot másik, egy más. — kaéalas pa had i ji-pognen láta más 
két egy atyafiat*). 4, 21. — sav'isal sit i paot megmentetik az és 
a’ másik. 9, 17. — paot lu unít'ijilta jnhlal el'tajastas luela egy más 
я’ tanítványai közöl monda neki. 8, 21.

pa-idi másképen, pa-lamha másféle, pa-hadl más nap, pa-sa ■ 
gat más szerint; pia-sir más, másféle.

* ß) meg, és. kaéalas p a jastas jelentkezők és monda. 1, 20. — 
род táji, pa nem luela ponlen fija lesz,.’s nevezd őt. 1, 21.

pa-si meg az, megint.
2) A" met mint, Castrénnél, mint láttuk, ment} p. o. fament 

ollyan mint az, timent ollyan mint ez. Bátran lehet tehát az osztják 
met, ment szót a’ magyar mint szóval azonosítani, jóllehet a’ töké
letes egyezés majdnem kétkedővé teszi az embert.

3) aradiéi mindnyája, mindé. Tője arat, birtokos ragja el, 
mellyet a' határozó t előz meg (lásd 81. §. 3). P. o. aradiéi voget 
minden pénz(ek), aradiéi rudet minden nerazetség(ek).

4) ontom nincs, antomet nincsenek (ant, an nem és от). Re- 
gulynél endam : Castrénnél endam., endam. De Regulynél vannak 
e’ szólások is:

ma endamel, vogulul äm-tal —  nélkülem,
lu endamel, vogulul täu-tal =  nélküle,
mung endamel, vogulul man-tal — nélkülünk.

Az endamel', úgy látszik, endamli, endamla helyett van.
b)molti sok; imolt’i  egyvalami; nem molfi semmi; moltas sok.
6) A’ többi határozatlan névmások a’ hoj alatt vannak fel

hozva, mint: hóját valaki, hojadet valakik; nem hajat senki, nem 
hojadet senkik.

Regulynél találom : mattat \  alami, ne mattat semmi; neműt 
semmi ; nem hozd senki, vogulul nem katpä; äzäd minden, mordeng 
némelly, mordenget némellyek. Ezek közt a’ kozd feltetsző; dzdd

*) A’ magyarban »egy testvér« fratres uterini, »egy atyafi« tehát fratres 
«carnales.



idegen, tatár nyelvü-e ? mordeng a’ mórt mérték-nek képzőse. A r 
tagadó nem csak m élőhangú szó előtt ne (így a’ vogul szöveg
ben is).

Castrén szerint hatái*ozatlanok: hóját valaki, mcdat, méltat 
valami, metsirat valamiféle, fissirat afféle.

Viszonyszók.

Ezen rovat alá mind azokat foglaljuk, a’ mellyek akár név
szók után akár igeszók előtt a’ helyi viszonyokat kifejezik, tehát 
a’ szorosan vett postpositiókat és adverbiumokat.

88. §. 1) elta tói, ról, ból, p. o. Matvej elta jeming ajkol jas- 
tipsa Mátétul (való) szent hír-írás =  evangeliom; tajis imel elta 
nemze nejétül; jink  el'ta edis a’ vízbül kijött; turum elta potardta 
si az égrül, ég felül szóló szó. — Regulynél eu( Castrénnéi ivet, evet 
lévén a’ tő, ennek csak d  (eil) felel meg, a’ fa tehát hozzájárult rag.

el'fi által. Azonosnak lehet nézni az előbbivel; a’ hozzájárult 
rag fi (to). De némi külömbséget teszen Vologodszki a' kettő kö
zött, p. o. jen a: at ull torira el'ta jasfimot jelli j  astata jeming iki ein 
igazzá hogy legyen az isteniül való mondás a' szent próféta által.

Mind a kettő a' birtokos ragokkal így van: éltem, elten, eltel; 
ez alakban tehát megszűnik a’ külömbség. Azért lu eltel pemaja 
longilfijiset lehet: ő általa, vagy ö tőle megkeresztelkedtek.

2) ü vagy jil al, le; ilip, jilip  és iíbi (al-u)aleó; rágósán 
ilba, hasonulva illa, illi alatt; ilbija, jilbija a lá; ilta, jilta  alatt; 
ilis, jiliá  aláfelé. P. o. j i l  korija essél le; ji l sevirla levágatik; lu 
jilli an pits ő alá nem esett; hanne-hojet kuret jilbija  emberek 
lábai alá.

Más vissonyitókkal is egyesül, p. o. pcla-xu\, tehát: illa pela,. 
ilié pela alá felé; sagat-v al, tehát: jilta  sagat, például ebben : hoda 
lolimta jah jilta sagat hirman an longlet a’ hová a’ zsiványek alá
ásván, nem mennek be.

Regulynél iln, voguluí jaln, és ill \og.jale, alatt és alá, for
dulnak elő.— Castrénnéi if, j i t ,  ida, itta ; jit-hvt alház, pineze, 
jit-vot alszél, azaz éjszaki szél; — jideng alsó.

3) irs. E’ szónak nyomát se Regulynél se Castrénnéi nem 
találom. Vologodszkynál irs-na koron, kor; ning via pidten irsna

1 0 0  MÁSODIK KÉSZ.
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te böjtbe fogásodkor — mikor bőj'tölni akarsz, sirs-na — si-irs- 
na akkor, i-s'rs-na cgykor-on, ugyanakkor.

4) ol'in. Ez is homályos szó; magában nem fordúl elő, bánom 
jpeht-val szerkesztve, oünpela, ’s jelent: felöl, miatt, p. о.pu fijá t 
navírem olinpelci kérdezgessetek a’ gyermek felöl; Rahil hollal lu 
eni-pohlal ol'inpela Ráhel sír ő gyermekei miatt, siratja ő gyer
mekeit.

5) on fej, ebbül lesz olt, ohta, oht'i fen, fent, rajt. Viszonyító 
ragokkal: oht'ina felett, rajta, fen; oht'ija reá, felé, p, o. si tagq oh- 
t'ina a’ hely felett, sans uh oht'ija térdre. Továbbá, birtokos ragok
kal : ohtem, ohten, ohtel rajtam, -ad, -a, a? mellyek hasonlóképen 
fölveszik a’ viszonyító ragokat, p. o. ohtema reám, ohtenna rajtad, 
feletted, ohtel a reá; lu lu ohtela vide mung kazilau ő ö magára 
vette a’ mi betegségeinket.

Castrénnél vannak: ohta, ohteja és ogoteja felé, reá, ohtena 
és ogotena fel, fent, felett, ohtivet, ogoteuh felől,

0) ulti; izagat ultina minden által, folyvást. — Alakjára és 
jelentésére nézve hasonló az el't'i-hez; eredetére nézve a’ Kondai 
vogul vjl ád némi felvilágosítást, melly időt és okot kifejező viszo
nyító, p. o. vati jomentanat ujl a’ tenger-parthoz mentekor; aj jor~ 
tej ölne vjl ivótársak léte miatt stb. (1. Kondai Vogul Nyelv. Szó
tára 34. 1.). Az éjszaki vogulban van : и 't, újít által, ültem, ulten, 
ijtä  általam, általad, általa.

7) undir has, bél, undirna ben; undreng belső.
8) kam, kim kü, k i ; kaming külső, kim-pelah ki-oldal, külső, 

kiisö, kímla, kifelé (kimii] kiml'a); kirnbi külső.
Regulynél: kamen, vogulul kvon kün, kin, kämm (kamn), 

-vog. kvone ki, ki ve, kamelta, vog. kvonl kívül, kívülről.
Castrénnél: kam, kém, kim; kämen, kernen kün, kämetta, ki- 

metta kívül.
9) kés, raggal keza, homályos szó előttem. Vologodszki & 6, 

34-diket (melly oroszul így van: dovolno dfa kazdago dnä svojej 
zaboti =* elég minden napra a’ miga baja) így fordítja: tarmai 
hadlundi keza lu lu muklal. Tehát hadlundi kés napi tartás, napra 
való; hadlundi keza napra valóra, napra valónak. — Az orosz 
vek század, idő, életkor (na veki örökre, vo vehi örökké) szóval 
Jeez vek keza örökké, élethosszáig.

10) kins, raggal kinía nál. Talán a’ áes-nek változatja. Leg-
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inkább az egybevető fokozást fejezi ki, mint a’ magyar nál, p. o. 
ma kinéa tok én nálamnál erősebb; og’ing voést kinza aja an ullcn 
a1 fővárosoknál kisebb nem vagy; l'i kinza jima ulíeta azoknál job
bak vagytok

A! kiAs szót nem leket a’ magyar köz szóval egybevetni; mert 
az osztják kút felel meg a5 magyar köz-nek.

l l )fcuíkőz;  viszonyító ragokkal knta közzé, kutna között; 
birtokos ragokkal : kntem kuten kutel, kuteu stb. közöm -öd -e, 
közünk stb.

p képzővel : kut'ip közép, hadi kut'ip, at kut'ip nap közepe 
(dél), éj közepe (éjfél). — Regulynél kufn, vogulul kait =  között, 
és kudob alak, van kut’ip helyett. — Castrénnél : kút köz, kuda 
közzé, kutna között, kudivet közöl továbbá kuttep közép, és rágó
sai: kutteba, kuttepna, kuttebícet.

■ 12) hős környék, közelség; rágósán hoéa nál, hoz, hozzá, p. o. 
levem ólai ma hoéa honsman egy szolgám fekszik nálam betegen; 
lu hoza évzemas sotnik ő hozzá lépe egy százados. — Castrén nem 
ismeri e’ viszonyító!. De Reguly ismeri, kos alakban, mi a’ vogul 
paal nál, felel meg, innen R. kosad — poaltä nála. A’ hóé és kos
nak jelentése a’ származott hoz'ing, fcosm/7-bul tetszik ki, melly mel
lette valót jelent, Regulynél ma kosingem ennyi, mint a’ vogul äm 
poagomt, azaz, én nálam, én mellettem. Ez a' hóé, kos a’ 11 —19 
számnevek alkotását is eszközli, p. o. i hosjang, R. i gos jong — 
egyhez tíz ; kad hosjang, R. kát kos jong kettőhöz tíz. Ez az utóbbi 
szerkezét azt mutatja, hogy a’ hóé, kos főnévül, a' kart, kat pedig 
melléknévül áll, ha e’ mellöl az «-nek elesését nem gondoljuk (kadn 
(katn) hős (kos) jang.

13) hol le, el, mint: hol parkatat rázzatok le. Származéka 
holis elfelé, el, mint: holié senkta elverni. Ragosa holsa elé, valahová. 
— Regulynél kol, mellyet talán nem helyesen magyaráz a’ vogul 
kotäV — hová felé, szóval, mert neki a’ vogul kot felel meg. Cas
trén nem ismeri. A’ vogulban, mint mondtam, b t a megfelelője.

14) hu hosszú, messze; ragosai: hua, huva messzire, el, mint: 
huva kidta elküldeni, eltávoztatni; Ivma távol, messze; holta me- 
szirül. — Regulynél kun (hosszú á-val) =  hu. Ezt- és rágósait így 
magyarázza meg a’ vogul szókkal, a’ mellyek mellé a’ Vologodszki 
és Castrén szavait is tesszük, íg y :
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Reguly. vogul. Volog. Castrén.
kuu, kosa, hu, hou, kouh,
kuui, kosai, hua, huva, hova,
kuun, kosán. huna, hovan,
kuultíi, kosánl, hulta, hovatta.

A’ Kondai vogul koca csak változatja az éjszaki Yogu\ kösd-
пек. — A’ magyar hnszjú, hosszú közelebb áll a’ vogul kosä, kocä- 
hez: a’ finn kauk-a ebemben az osztják kuu, hou, kouh, hu-hoz áll 
közelebb.

15) jel el, távol, elő; ragosai: jell'i (jella) előre, továbbra, 
jelna előtt, előre; képzőse (jelip) jelhi elő, s ennek ismét ragosai: 
jelbija elé, jelbina előtt. — Castrénnél it felel meg a 'jel, (el)-nek ; 
itpi =  jelbi, itpea, itpeja =r jelbija, itpena —  jelbina, itpívet elől. 
Regulynél altagan van a’ vogul éld, poagt szókkal megmagyarázva. 
Al volna tehát =  előjel, Castr. it; altagán pedig az «Z-nak t (alt =  
vogul e!t =  előtt) ragosa, me’lyhez ismét a’ hová kérdésre felelő 
g, ’s a’ hol kérdésre felelő n járultak; egyébiránt ana$ Isyógsron 
gyanánt vehető csak.

1 Q)jeéalt előtt, jeéalta elébe. Regulynél izältä, következő vo
gul magyarázattal: dm fő iem lak. — én ellenemben, én élőttem. 
Az evangéliumban: sid'i ver a, hod'i ь ült sen toi'ini j  iáit úgy tégy, 
a’ mint megesküdtél isten előtt. — mur ed'is bus jeéalta a’ nép ki-, 
mene Jézus elé. — A’ töjeza, izd. — Castrén nem ismeri.

П ) jeza közép, mint hadi j>za nap közepe, dél, at.jeza éj kö
zepe, éjfél. — Castrénnél jece közép, j  седа közzé, jecen között 
jecegeuh közöl.

lb) jo meg vissza; ragosai: jón  hátul, megett, utó ; jogo visz- 
sza, meg, minek új ragosai jogos és jogot vissza, utó; jolta utói. — 
Regulynél: join vogulul jun, jogo vog. ju, jolta vog. jn jl. — Cas 
trénnél joh =  jogo.

19) ju  az előbbinek mása; képzőse jup  utó, jubeln, juben. jvbet 
utánam, utánad, utána. Továbbá jubina után.

20) jukan osztály, rész-; jukana gyanánt, ért, mint: nen mu sol 
jvkana ulleta tik a’föld sava gyanánt vagytok; — sí jukana azért: 
—- sem sem jukana, penk peak jukana szem szemért, fog, fogért.

21) lak kerék, kör, gyűrű, golyó; ebbül lakka körül, széllyel,. 
p. o. si mans mv lakka hír ment a’ földön széllyel. — Vogulban 
lahu, lahoe széllyel, köroskörül.
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22) lat idő, kor; latna koron, mint: tolta sagat jelsik pitmal 
latna kaéalas onnan tovább mente-koron láta. — A’ Kondai vogul- 
ban gyakran előfordúl, p. o. ton lat akkor, a hu lat egykor, ton lat
od attul fogva, azon kortul fogva stb.

23) lap be; lap vcrta betenni, lap tugorta bezáródni,beforrni, 
— Vogulban lep fedél, lepil lepel, fedél.

24) lep közel, hozzá, mint: lu hoéa lep jogotset ő hozzá közel 
jövének. hozzá közeliiének. Ragosa lepna közelben. — A' vogul
ban : lapcit közelben, lupán közeibe, l'äpänl közelrül.

25) lip, libi edény, bél; ragosai: lihija belé, libina benn, lihi 
eVta belől. — Regulynél a’ joln-nal van szerkesztve, így : join libina, 
vogulul keurt benn, és kenrn belé; libelt vogulul keurl belől. — 
Castrénnél tibe, tigbi bel, belső, tibeja belé, tibena benn, tibivet 
belől.

26) Tol' ellen. Ámbár Vologodszkinál csak tárgynév gyanánt, 
ellenség és had jelentésében, fordul elé, mégis ide teszem, mint a’ 
magyar ellen szónak megfelelőjét, mert a’ vogulban viszonyító, a 
mellynek ragosai a’ Kondai vogulban l'alh ellenébe, Tolt ellent. Az 
éjszaki vogulban is Täl't ellent, lásd itt a’ 16) alatt a’ jeéalt viszo
ny í tót is.

27) под, noh fel;, noli kilis felkelé. A ?io</-nak ragosa nogis 
fölfelé, és képzőse nog’il fel-valóság, mellynek ragosa nohla felé, 
vagy nohla pela felfelé. — Regulynél van nogos pete, mellyet a’ 
vogul nongäl — felfelé, szóval magyaráz. Ez a’ nogos =  nogis. — 
Castrénnél noh. nők fel; a’ Kondai vogulban noh és nőni, az éjszaki 
vogulban nong és nonga.

Ezen viszonyító tője no, úgy hogy énnek ragosa a’ noh, под, 
nők, nong, nongo, nonh, ’s azért tulajdonképen felé jelentésű.

28) nőm, mim fe l; nomi, numi felső, nomen, numin fenn, no- 
milta, nvmilta felől, felőír ü l; nombi és nvmbi felső, ’s ennek rago
sai : nombija, nnmbija. felé, felsőbbé, nombina, nurnhina felett.

Látjuk, hogy a’ 27) 28) alatti viszonyító tulajdonképen egy, 
no, nu tőjü. — Regulynél van : nomen vogulul numen fent, nomeltci 
vogulul mímel felől. Castrénnél is mim, nőm fel, numen, nomen fenn.

29) nim al, nini vöt al szél, azaz éjszaki szél-(mint num vöt 
felszél, azaz déli szél, lásd Bevezetés 10. lapj.). A’ nim-лек ragosa 
nimis alá felé.

Regulynél tanulságos a’ nih, * mit vogulul nahne ~  alá, le,

1 0 4
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magyaráz, 'a ennek ragosa nikis, nikes vogulul langäl' —  lefele'. 
Ebbül látjuk, hogy a’ nikis megfelel a’ noyos-nak, bogy tehát a’ 
mw-nek tője is ni, mint a" nőm, nvm-é csak no, nu;— Castrénnél 
nincs meg a’ nini.

30) sagat, sajit szerint, ért, kor, p.' o. pora sagat az idő sze
rint, hódi sagat miként; i aj sei voh sagat egy kis ezüst pénzért; 
kad semla, lu jnhina jitel sagat uviset két vak, ő utána jöttekor ki- 
álta. Összeszerkeződik más viszonyítókkal is, mint : jolta sagat 
után, tolta sagat onnan, ji lt a sagat alatt, alá. — Regulynél nem ta
lálom ; de Castrénnél van : tét sagat innen, tem sagat így, hot sagat 
hogyan.

31) siri el, előbb; sirija előre,, p. o. siri imasa si ho panna 
előbb békülj meg azon emberrel; sirija edta előre kimenni, meg- 
-elözni. Regulynél nem találom ; Castrénnél van : sir a, sire előbb.

32) tombi. Ez a’ tóm, az-nak származéka, mellynek ragosai 
tomhija azzá, arra, meg tombina azon kívül. A' tombi felveszi a’bir
tokos ragokat: tombem, tömben, tombol kívülem, kívüled, kívüle.

33) panna vei. Ez rágós szó, tője pan; több rágósát nem is
merem. Használata ebbül tetszik ki: mung panna torim mi velünk 
isten; panna al vijat vel(etek) ne vigyetek. — Se Regulynél, se 
Castrénnél nem fordul elő.

34) pad fenék (vogulul pätj, ragosa pada ért, végett; sit 
pada azért. — Castrénnél is pete, pede fenék ; azután pede, peda, 
pedan, pedait miatt, ért.

35) pel fél, oldal: ragosa pcla felé, túl, p. o. manset li irel pela 
ménének ő országok felé. — Származéka pelak, pel’ik fél, oldal, 's 
ennek ragosa pelka =  felé, is viszonyító. — Regulynél a’ pelak 
megfelelője pelek, mutató névmással van szerkezve, így: täm beleg, 
vogulul ti päl e’ fél, ezért; tum beleg, vogulul ta p ’dl a? fél, azért. 
Meg van nála ragosa is : pelkis, ebben ut pelkis, mit vogulul így 
magyaráz: pvgi poalt hátra felé. — Castrénnél tóm pelga a’ felé, 
tóm pélgeua a’ íélen, a; másik oldalon, tóm pelegivet a' felől, a’ másik 
oldalrul. így tem pelga, tem pelgena, tem pelegivet e’ felé, ez oldalra, 
e' félen, ez oldalon, e’ felől, ez oldalrul.

36) pil fél, társ (a’ 35 alatti pel =  fél, oldal), azért pH ho 
feles, társ. Ragosa: pilna vei; In pilna ö vele. — A; Castrénnél 
levőéi,pe, ezekben: itprja, itpena stb. nem ennek a’ /nV-nek, ha
nem az előbbinek, a' peí-nek, csonkája, ezt tehát ki kell javítani



106 MÁSODIK RÉSZ.

a5 szótárban. — A’ pit-nek képzőse piling feles, tá rs ; ennek ragosa 
pitin да együtt.

37) pulang kor. Tője homályos; a’ pulang-nak jelentése vi
lágos, p. o. si pulang akkor, jus ohtina ulten pulang úton létedkor. 
A' pulang jorna — maga kezével, más jelentését is sejteti velünk. 
Reguly és Castrén nem hozzák fel.

38) pung'il oldal; ragosa: pungla oldalra, félre. — Castrénnél 
a’ megfelelő pungat =  oldalnak, több ragosa van: pungada mellé 
pungatna mellett, pungadívet mellől.

39) van rövid, közel; ragosai: vana közeire, vanna és vanas na 
közelben, vanília közelrül. — Regulynél: vannä, vogulul lapdt kö
zel, közelben ; vanne, vogulul lydpdn közeire; vanltä, vog. lapiinl 
közelrül. — Castrénnél: vana, vauén vagy vanna, vanetta.

40) vol alj, alap, hely; ragosa vola helyett, m int: hana ull lu 
azét vola királyul van ö atyja helyett.

4í) vond, ragosa: vonda -ig, p. o. Avram elta Tavid vonda 
Ábrahámtul Dávidig. — Castrénnél vnda.

42) vor (ér?), vorna ért, végett; si vorna azért, muj vorna 
miért. A’ vor a’ .birtokos ragokat veszi föl: vorem, voren, vorel, 's 
ez alakok, ismét viszonyító raggal lehetnek, így : voremna érettem, 
p. o. li vorelna turum nubit ull érettök van a’ mennyország.

43) mos vég, ragosa moza -ig, muj moza meddig, míg.
44) muhi’i  által, keresztül, mellette el, p. o. jvS  muhti manta 

az úton által menni, i muht г-egy á. Italában, egyfolytában. — Reguly
nél mohti e’ vogul magyarázattal: taré =  keresztül, által. — Cas
trénnél: moh^a, mogda, mugda által. A’ tő nyilván mohi, muht.

45) mugolta körül; mugoltogi körül, ragosa: mvgoltogija kö
rűié. Tője mugol bizonyosan kereket, kört jelent; lehet, hogy egy 
a' mungil, Castrénnél mungol csomó, szóval.

Ezeken kívül vannak még Regulynél:
a) al fel, vogulul äl, ragosa alis, vogulul diai felfelé.
aim, az al-nak m képzőse (mint 28. no, nu 's 29. ni ugyanev

vel a’ képzővel: пот, num, nim). Ragosa álmis, vogulul aln — 
felfelé. -

(?) ette, vogulul türmei rajta. Ha így nem volna magyarázva, 
egynek tarthatnék az 1 . alatti etti-ve 1.

"/) ut fel, part; ut pelkis vogulul- puj pociit part felé. Ragosa
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uti vogulul pa, vtitän felé, partra. Ez a’ szó Castrénnél is van : vita 
»über, gerade gegenüber.«

S') nam, mintegy változatja a’ nini-nek. Van két ragosa: na
iven (nimen) vogulul nalmel lent, alant, ’s nanieltä (nimelta) vogulul 
nalvel alól, lentrül.

í) sossel beid vogulul hani pool jobb oldal (khani oldal).
£*) vessel beid vogulul kuallem pool, bal oldal. — A’ sossel, 

vessel még homályosak; nem merem a’ sans vagy sas — hát, meg 
a’ venz, vens vagy vés =  kép szókra magyarázni, pedig nagyon 
ezekre mutatnak.

89. §. Az előszámlált viszonyszók némellyé igehatórozóul 
vagy adverbiumul is szolgál, például:

il, j i l  le; j i l  korija essél le; ji l sevirla levágatik; lu jilli an 
pits ö alá nem esett; —

kim k i; kim kit’im us ki volt küldve; —
hős közelség; hoéa suzemas sotuik hozzá lépe a’ százados; — 
hol le; hol vongta levágni; —
jel el, előre; Isus jós jel medsimna lu hoéa hanimtas Jézus a’ 

kezét előre (ki) nyújtván ő hozzá ért; —
jogo, jogos mege, vissza ; jolta utói, p. o. nen hoéajogo kertsal 

ti hozzátok visszatér: jogoé kerlata visszafordulni; jolta ríogolla 
utólérní stb.

lap be; lap tugorta bezáródni, összeforrni. 
no, noh fel, felé; noh kilis felkelt stb. stb.

Igehatározók.

90. §. Az igehatározók vagy eredetiek, vagy származottak.
91. §. Az eredeti igehatározók: iz'i bizony, in most, top alig, 

met mint, — azután a’ tagadók, mint: an nem, p. o. havneho i nan 
leviman an voll az ember egyedül kenyeret evén nem é l; — an- 
mata nem adni, an-pardta nem parancsolni, azaz tiltani stb. — cin
ke hanem.

anta nem, nemis, se. Minthogy a’vogulban at nem, tehát ant le
het az ап nak teljes alakja, mit Reguly igazol, kinél end =  an, ant.

al ne, mindenkor az imperativust követeli, mint: al hurija 
vita Maria niing imen ne félj venni Máriát, te feleségedet; — al
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nála ne tudassák : — volla al Anita, anta turumna, cinta minia soha 
ne esküdjél, se az égre, se a’ földre.

Jegyzet. Az osztják nem (melly azonos a’ magyar ncw-rnel) 
nem látszik igehatározónak, mert névszókat előz meg, azokat ta
gadókká tevén, m int: nem urna semmi módon; nem hóját senki; 
nem tagana sehol sth. Ez a’ nem talán benne van az antom, nincs, 
szóban is ; vogulul at'im, Castrénnél end am, endem.

Eredeti igehatározók még a’ tulajdonságnevek is, a’ mikor 
igehatározókul állanak.

92. §. A' származott igehatározók lesznek :
1) t u 1 a j do n s á gn e v e k b  ü 1, még pedig
a) a’ szokott a és na ragok által, minélfogva minden tulaj

donságnév adverbiummá lesz, p. o. cd'ir derült, ed'ira derülten ; par- 
ping kemény, parpinga keményen ; piling feles, társ, pilinga együtt; 
áling reg, alinga reggel: nőm sing okos, nomsmga okosan ; mvst'i ked
ves, musti ja  kedvesen. Lásd a’ 67. §. a’ 82. lapon. — Idetartoznak: 
jega együtt, jena igen, igazán, amen.

ogor magas, ogorna mágasan; kur láb, kurna (lábon) gyalog; 
h’izim hagyott, hizimna utoljára; ver tett, verna valóban, igazán; 
ur mód, ar ur sok mód, ar urna sokféleképen. Látjuk a’ nehány 
felhozott példábul is, hogy a' szokott a, na ragok által nemcsak 
tulajdonság- hanem tárgy-nevek is igehatározókká lesznek.

b) Szokatlan ragok által, miilyenek:
n, mint roman mindjárt, sitaman csendesen.
s, mint: adtnas rosszul, adim rossz; jimas jól, jim  j ó ; moltas 

sokan, bőven, niolfi sok : harcis gyéren, har gyér. — Azt lehetne 
gondolnunk, hogy az s az a raghoz járul, tehát ennek jelentését 
mintegy ismétli, íg y : adim rossz, adnia rosszéi ’s admas rosszéi.

s, m int: s'ilas hallgatva (si hang, si-la hangtalan); sinnpas 
haszontalanéi, sumpa ostoba; nuzas szegényül, nuza (or.) szükség.

st, mint :-nuz >st szegényül, jegast együtt.
2) n é v m á s o k b u l ,  különösen m u t a t ó ,  k é r d ő  névmá- 

sokbul, mint: icli így, tam-idi é g y ; selta onnan, seya azután ; tam 
hadi ma, mogadl, magadl tegnap, holajt holnap.

3) v i s z o n y s z ó k b u l ,  mint: jilta sagat alá, p. ô  jilta  sa- 
gat hirman aláásni; sirsna akkor, p. o. sirsna Ordan jogán lakka 
vita mur izagat ediiset lu hoéa akkor’a’ Jordan folyó körül élő nép
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mind kimeuének о hozzá; izagat ultina folyvást; lep közel, lep jo 
got set közelítenek stb. stb*

A' Reguly jegyzékébül: kandi vogulul kun midőn, ittem vog. 
cin most, sagä vog. Ui jäh  azután, Vologodszkinál sega ; jogot vog. 
jotl azután; püsna vog. Ionul mikor; tam háti vog. t'e katel ma; 
khalent vog. kolit holnap ; pakatl vog. mot kátéi más nap; kőin, it 
katl vog. kormit katel harmad nap; aleng vog. alpel reggel; mundi 
vog. mont most; köti vog. kumle hogyan; köti sagait vog. kummos 
miszerint; ibai (i-paji) vog. ä к jot együtt; jogä vog. äkvät együtt; 
adel vog. janes maga; end vog. ät nem, tamiti vog. t'e kajtl így, e 
módon.

Castrénnél vannak: hoda hová, hodan hol, hot'e, köti honnan ; 
tege ide, tette, tét itt, tét sagat innen; togot oda, tóttá ott, toil onnan ; 
noh felfelé; nűmen fen, numatta felől; itn l ent ; avasta alulról; pira 
vissza, megé, pirna megett, pirivet megöl; itpeja előtt; hova mesz- 
szire, hovan messze, hovatta messzől; vana közel hozzá, vanen, vanna 
ott köze], vanetta közelről; kim, kém, kamen, kernen, kämetta kivé, 
kin, kivöl; joh, jodan haza, hon, mohta igenest, megde mellett;

hun mikor, t'utna akkor, in most, sira előbb, hou, kovát hosz- 
szan, tógán mindég, mettatna valamikor stb.

M o n d a t - k ö t ő k .

93. §. at hogy, p. o.jena at ull igaz hogy legyen ; kas akár, 
kus hun akármikikor, kus hoj akárki; no de (orosz); sár de, sár 
jogo ellet hadlet de jönnek napok; pa és, meg, pasi megint; mola 
vagy; ke ha, a’ szóhoz és mondathoz simul.

94. F e l k i á l t o k ,  ja, vogulul jaga , jaget Ш oh, oh te

3Xasodil£ osztály*

A z i g e s z ó.

95. §. Az igeszó tárgyalását is az igetök bővebb íelhozásá- 
val kezdjük meg. Minden igetö úgy tűnik elő, ha elkülönítjük a 
ta végzetet, melly a’ névi módot, az infinitivust és a’ participium
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praesens-1 jelöli. Az igeszó vagy eredeti vagy származott lévén, 
előbb az eredeti igetőket, még pedig bangtesteik szerint osztá
lyozva, soroljuk elő.

M a g á n h a n g z ó s  e g y t a g ú  i g e t ő k .
Л

96. §. marta adni, í?-ta tudni, lá tn i; ü-ta és v'i-ta kiáltani (uv
is kiáltott) ; j i-ta jönni, lenni (fieri), elleniben ul-ta lenni (esse); ja -ta 
inni; le-tíL és h'-taenni; m ta  nézni; ti-ta születni; tű-ta hozni; 
v’i-ta, vinni; ma-ta adni; 7m-ta, Аг-ta maradni; hnj ta veszni; hoj-ta 
feküdni; lij-ta rothadni; táj-ta bírni, tartani.

A’ ja - ta, inni, tő szokatlan, helyette jas-ta és jané-ta jár, de 
ezek már képzős alakok. — Ezek a’ szók hangtesteikre nézve a’ 
magyar ev, iv, hiv, lev, tev, vev, viv (eszik, iszik, hiszen, leszen, 
teszen, vészén, viszen) igetükhöz hasonlítanak, azonkívül némellyé 
a’ magánhangzót is elváltoztatja, p. o. j i -ta lenni- és jönni-bül lesz 

jvva  légy, jö j j ; juvat legyetek, jöjjetek ; jam  lett, léve, jött; jupsa 
lét, levés, jövés; a’ le-ta, li-ta enni-nek származott igéji: Inl'id-ta 
étetni, lavema-\si valamit enni, kezdeni enni; a’ ma-ta adni-bul lesz: 
ml ja  adj, mijat adjatok ; mijipsa vagy mipsa adás, adomány; mijis 
adatik stb. pedig a’ praesensben ma-l-em, ma-l-en, та-l adok, adsz, 
ad. — A’ Rondái Vogulban hasonló tüneményt mutatatnak ezek 
a’ legegyszerűbb igetők. (Nyelvt. Köziem. IX. köt. 61. lap).

97. §. M á s s a l  h a n g z á s  e g y t a g ú  i g e  tők.

I) l-es, n-es és r-es igetök:

a/-ta hordani, emelni; al'-ta mutatni, tanítani; oí-ta fekünni; 
«7-ta és vul-ta lenni (esse); kil-ta kelni; hol-ta, és hal-ta hallani; 
hol-ta halni; hol-ta folyni; hűl-ta hálóval fogni; jul-ta, és jóul-ta 
vetni; Zeí-ta. szállani, reászállani; lol-t a, lo’-ta állani; lol-ta méltó 
lenni; ne7-ta nyelni; tál-ta húzni, színi; pal-ta félni; pejl-ta. fürdeni; 
pol- ta fúni; vei- ta ölni; vol-ta élni; on/-ta és и ni- ta szokni; kadl- ta 
fogúi, kezelni; sujl-ta terhelni; kasl-ta vinni; pon-ta tenni; man-ta 
menni; kir-ta béfogni; Mr-ta ásni; ner-t& kenni, festeni; sor-ta szá
radni; таг-ta merni, merülni.
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2) к, h, д torokhangos igetok : ■

Ezeknek g-je mássalhangzók előtt Л-vá lesz. A' torokhango
kat sokszor n előzi meg.

lak-ta pökni; l'ak-ta folyni; pojk-ta kérni; senk-ta ütni; vank-ta 
mászni; «o£-ta sántítani, порЙ sántít; rah-ta érni, kelleni, rag’il 
kell, ismeretes; faft-ta vetni, tagil vet; voh-ta liíni, «о$Й h í; honh-ta, 
hunh-ta hágni \janh-ta menni, útazni; lonh-ta bemenni; lonh-ta ha
sadni; vonh-ta vágni; munh-ta zsúrolni. Tegyük ide izik-ta, vagy 
isk-ta dicsérni.

3) t végii tök :

Ezeknek utóhangu r-je némelly mássalhangzó előtt d-vé lágyul.
ed-ta kimenni, étim kimenve; kid-ta küldeni, kitim küldve; 

jud -ta vetni, jutim  vetve; jond- ta, ind- ta varrni; jond-ta játszani; 
lid-ta akarni, litim akarva; lód-ta és lúd-ta venni (emere), lotim, 
lutim véve; «ой-ta segíteni, ríofim segítve ; rúd-ta, rid-ta keverni, 
fecsegni, rűtim, гйгт fecsegve ; pid-ta esni, pitim esve ; pod- ta fázni, 
potim fázva; шей-ta fáradni, met'im fáradva.

4) sy s, s végii tök :

uns-ta, as-ía általmenni; ís-ta szitálni; los-ta állani; pus-ta 
fúni; mos-ta és mas-ta kelleni, szeretni; as-ta ismerni; kans-ta, 
Kas-ta tudni, keresni; kas-ta látni; hans-ta írni, tarkázni; hoús-ia 
lázas lenni; hős-ta érteni, tudni; hús’-ta kisérteni; us-ta veszni; 
us-ta és uns-ta általmenni; s«s-ta lépni; ?os-ta érni, méltó lenni; 
pus-ta megérni (reifen); pons-ta u. a.

5) p, m-es tök:

sep-ta szopni; tap-ta tévedni; nőm-ta gondolni, emlékezni; 
ÍMwi-ta savanyú lenni.

98. §. M a g á n h a n g z ó s  k é t t a g ú  i g e t ő k ,
1) a véges tök:

al'l'a-ta fűteni; ehta-ta függni; hojla-ta érkezni, megszállani; 
hola-ta, holt-ta, hok-ta folyni; honda-ta futni; hurla-ta oltódni;
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longa-ta kívánni; leéala-ta illeni, é rn i; l'ol'u-ta olvadni; senkla-ta 
serdülni; tagirla-ta felakadni; püla-ta dagadni; purla-ta repülni; 
menla-tíi hajlani, menyülni.

2) i veges igetök:

inzi-ta kérdeni; isnvi-ta tudn i; koriji-ta esni; holi-ta, holta 
folyni; hufíji-ta félni; neriji-ta bánni vele, vesződni; nozi-ta kenni; 
notiji-ta nyalni; ríiihli-ta és úugol-ta üldözni; seri-ta égni; saviji-tu 
Őrizni; s az i‘-ta m utatni; rahni-tn és rakin-ta ébredui; rani-tn henger
leni; toriji-ta rázódni; tuhri-ta és tugor-ta záródni; pümti-ta  fázni; 
p iriji-ta és puriji-ta kérdezni; pohni-tu és pogon-ta fakadni; puvili- 
ta és pűla-tn dagadni, felfúni; voViji- ta fényleni; mal'iji-ta tapasz
talni; Tna'Zi-ta tépni; mori-ta törni, törik.

Látjuk, hogy néha az a már г-vé gyengül, m in t: hola-ta és 
hoU-ta sőt hol-ta folyni; püla-ta és puv'ili-ta dagadni.

99. §. M á s s á l  h a n g z ó s  k é t t a g ú  i g e  t ök .

1) t végű tök :

amid-ta örülni; ágid-ta és ig'id-ta akadni; kajid-ta megtérni, 
bánni; jogod-ta ju tni; selid-tn vetni; pojid  ta vetni; maird-ta és 
mird-ta igyekezni.— O r o s z  s z ó k :  luzid-tn szolgálni; mucid-ta 
kínozni.

2) Z-es, r-es, n-es kéttagú igetök:

ogil-ta leszállani; hogol-ta és hugol-ta fu tn i; lavil-ta örzeni: 
lovil-ta evezni; lugol-ta rágni; úugol-ta és nogol-ta hajtani; pajil-ta 
kovácsolni; pugol-ta és pogol-ta törni, taposni; vogol-ta leszállani; 
паггг-ta ugranni; no^or-ta és nohri-ta gyalulni; sevir-ta vágni; 
tugor-ta és tuhri-ta záródni, betenni; padir-ta nyomni; pev'ir-ta és 
péir-ta hibát követni el ; mair-ta és miir-ta igyekezni; so</on-ta 
szűnni; sakin-ta fúladni; rakin-ta ébredni; rogin-ta szakadni, rogya 
n i ; pakin-ta ijedni; pogon-ta, pohni-ta pukkadni.

3) ?n-es kéttagú igetök:

Vikim-ta történni; nogom-ta futni; nugum-ia felelni; smm-ta 
csudálkozni; tugom-ta, togom-ta és tuhma-ta harapni; pórim.-ta lépni; 
menim-ta elszakadni.
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Származott igék.

100. §. Ezek származnak névszókéul és más igéktül;

101. §. I. N é у s z ó к t и 1 s z á r m a z ó  i gék.

Némelly névszó egyszersmind igető is. Ezek szorosan véve 
inem származott igék, mert a’ névszó igésitő képző nélkül is igető 
lehetvén, az tehát eredeti gyanánt vehető. De itt soroljuk elő : 

ű zaj, ií-ta kiáltani • 
ué ész, us-ta észrevenni, ismerni; 
orkas (orkazing gőgös), orkas-ta gőgös lenni; 
hős hugy, hős-ta hugyni, hugyozni; 
hor kéreg, hor-ta hámlani, hántani; 
jer'im szűk, jerim-Ы szűkülni;
lev, Hr nyilvános, ler-ta, lir-ta nyilvános, ismeretes lenni;
nomis elme, noniis-ta gondolni;
nah nevetés, nah-ta nevetni;
nar kopasz, nar-ta kopaszodni;
sas érzés, s'as'-ta éreződni, hallatszani ;
sevi fonadék, sev'i-ta szőni;
sogon vég, sogon-ta végződni;
pel fulánk, pel-ta szúrni;
potar beszéd, potar-ta beszélleni ;
ver vett, ver-ta tenni;
mondái, mond'il batyu, csomó, mond'il-ta csomózni, cso

magolni;
mosti, musti kedves, mosta-ta, musta-ta kedves lenni.

102. §. Többnyire azomban igésitő képző járul a’ névszóhoz, 
s úgy származik attul az ige. Hlyen igésitő képző:

1) f, hangtani okbul d, p. o.;
ajm enyv, ajim-d, ajm-d eny vez; 
amd'ip öröm, amdip-t örvendeztet; 
ant'ip öv, antip-t övez ; 
antas segítség, antas-t segít; 
kazi betegség, kazid-ta fájni; 
hani titok, haúad-ta titkolni;

MKYBI.VTUD. KÖZLEM ÉNYEK. X I. §
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hűl korom, buli d kormoz;
jazing beszéd, jasta-ta beszélleni;
jüstöm  jutalom, justa-ta jutalmazni;
jukan  osztály, rész, jukand-ta osztályba nyerni;
lünk szög, lunk-t szögez ;
nem név, nemí-d nevez;
nor híd, Dor-d hídaz ;
nur harag, nur-d bőszül;
nul eskü, riul-t esküszik ;
nul'im seb, nuli'm-d sebez;
sur vonal, árok, sur-d vonalaz, barázdál;
sok, suk baj, soga-d tű r ;
p il fél, társ, pil-d felez, társul;
pos jegy, pos-t jegyez ;
por fúrú, pori'-d fúr ;
potar beszéd, potar-d beszéli ;
mera mérő, rneri'-d, merai'-d m ér;
mos vélemény, inos-t levél;
mugol, mung'il gömbölyű, mugol d környékez, gömbölyít.

Ide látszanak tartozni ollyanok is, a’ mellyek tő-névszója nem 
egészen világos, mint: ind és jond varr; old ött, forraszt, j  eg a oldta 
összeforrasztani; ord oszt; jolt foltoz; hint és lung’it számol és olvas; 
lalt lehel; sert bűvöl; part parancsol; pelt vált; vant lát; múlt es
küszik, lásd nult.

Ide számíthatók ollyanok is, mellyek igéje nem я kész név-j 
szóiul, hanem annak tőjétül származik, mint lank-ta fedni, nem a 
lang’il (tető) szótól, hanem a’ lan vagy lang tőjétől származik. Ide 
tartozó példák a’ felhozottakbul:

jazing szó.ja?} tehát jas-t szól,
justam jutalom, just, tehát jus-t jutalmaz.

Ezen t, d képző néha maga elé, néha maga után vet segéd
hangzót. így hulid-ta kormozni, nemid-ia nevezni, sogad-ta tűrni, 
porid-ta fúrni, meraid-ta mérni, igékben a’ segédhangzó a’ képző 
előtt áll: elleniben mosta-ta vélni, lunkta-ta szögezni, justa-ta jutal
mazni, jasta-ta szólni, antipta-ta övezni igékben utána következik. 
Azt is jó észrevenni, hogy eme’ t} d képző a' magyar z képzőnek 
felel meg illyetén származékokban; így nemid — nevez.
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2) l igesítő képző, melly az előbbivel hasonló, bár sokszor 
benható jelentésű.

évi hit, evi-1 hiszeu, 
ink víz, inki'-l vízzel ömlik, . 
im jó, ima-1 gyógyul, 
ol'ing első, olingi-1 első lenni, 
joura görbe, joura-1 görbül, 
jout, jogot íj, jout-1 lő, íjaz, 
l'il lékek, lih'l-ta háborodni (lillas háborodott), 
nulim seb, nulm'í-1 sebez, 
sajk ébredt, józan, sajka-1 ébred, 
sol só, solal sóz, 
paj'il sima, pajlal simul, 
pang gombolyag, pangil gombolyít, 
puzing füst, pus'íngíl füstöl, 
velpas fegyver, velpasl vadászik, 
vosrem epe, vosreml keserűvé lesz, 
mórt mérték, mortal mér, 
mit bér, midal bérel, 
moj vendég, mojl vendégül van, 
ar sok, arl bőven van.

A' magyarban is az l és t közel jelentésüek, p. o. pipál, pipáz,
3) m igesítő képző majdnem mindég benható jelentésű.

eni nagy, enim-ta nőni, 
ed'ir derült, edirma-ta derülni, 
kon könnyű, konam-ta könnyülni, 
kuli vastag, kulam-ta vastogodni, 
sajk éber, sajgím-ta ébredni,
rom szelídség, roniim szelíd, rominam-ta csendesedni,
tarm elég, tarim-ta elég lenni,
tung igenes, tungím-ta igenesedni,
véing, veang erős, veím-ta, veam-ta. tehetni, győzni,
veila erőtelen, veílam-ta erőtlenedni,
van közel, vanam-ta közeledni,

Ezen m képző által tehát tulajdonságnevekbül lesznek igék, 
még pedig benható jelentésüek.

8 *
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4) g igesítő képző.
ol'ing első, eling>a-ta kezdődni, 
jeza . . . .  jezas-ta bátorodni, 
joura görbe, jouras-ta görbülni. 
jer  . . .  . jersa-ta ellentállani. vonakodni, 
l'ik harag, l'igas-ta haragunni, 
jor  úr, joras-ta mint úr, úgy viselni magát, 
im jó, imas-ta béktilni, 
hand harag, kandas-ta haragunni, 
kas kedv, kazas-ta beleegyezni valamibe, 
kuns köröm, kunzas-ta körmölődni, fésülködni, 
kút köz, kutas-ta kötődni, 
hani titkos, hanas-ta titkolózni, 
lep közel, lepsa ta beleférni.
?brhad, ellen, lalis-ta hadakozni, 
nav'ir hab, navirsa-ta habozni, tajtékzani, 
úong’il geny,- .nongílsata genyesedni, 
sam szív, samasa-ta kivánkozni, 
sij hang, szó, sijas-ta hangzani, 
sogon vég, sogonsa-ta végződni,
soA-, suk baj, kín, sokas-ta, sukas-ta, sogas-ta, sugas-ta 

bajlódni, aggni.
taking erős, takansa-ta erősödni, 
tunk moh, túnksa-ta dugúlni, 
ver tett, versa-ta tevődni, 
mit bér, mitas-ta bérbe szegődni.

103. §. .Vannak igék, mellyek nem képző által, hanem egy 
névszónak a’ ji-ta, taj-ta, paid-ta igével való összeolvadás által ke
letkeznek. A’ névszó a’ dativus-raggal előzi meg az igét, p. o.: 

is öreg, iza-jita öreggé lenni, öregedni, 
jim  jó, jima-jita javúlni, 
ur erő, ura-jita erőlködni. 
l'ik harag, lika-jita haragba jutni, haragunni,
Ivns dér, hó, Ivnza-jita hülni, 
пагод kopasz fej, naroga-jita kopaszodni, 
rogop csaló, rohpa-jita csalós lenni, 
sofim száraz, sűrű, sorma-jita sűrüdni, 
tarim kemény, tarma-jitn keményedni.
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Ezeket így is lehet írni: izaita, j  imáit a, uralta, likaita stb. 
l'ik'ing hcTragos, likinga-tajta gyűlölni, 
must'i kedves, mustija-tajta szeretni stb., 
sor’im halál, sorma-paidta megölni, - 
sem szem, sema-paidta meglátni, 
ver tett, vera-paidfa vádolni stb.

De más igék is járul: ak illy névszókhoz, jelesen verta tenni, 
pulta esni, mint p. o.:

tavim kemény, tarma-verta keménnyé tenni (tarma-jita ke
ménnyé lenni);

sem szem, sema-pidta szembe esni, azaz születni stb.

II. I g e t ő k t ü l  s z á r m a z o t t  i gé k .
101. §. A’ t (d) képző a’ benható igét kihatóvá teszi, a’ kiha

tót pedig tétetővé; néha a' kihatóhoz a’ nélkül is járul, hogy. változ
tatná jelentését, mint:

aniir-ta merülni, amird-ta meríteni, 
edl-ta kijönni, edlta-ta kivezetni, 
ű-ta kiáltani, niid-ta kiáltani, 
u-ta tudni, ujid-ta találni, tudni, 
unl-ta szokni, unlta-ta szoktatni, tanítani, 
us-ta veszni, usta-ta veszteni, 
ontas-ta segíteni, onstasta-ta segíttetni, 
jul-ta vetni, juld-ta. vetni, 
kai-ta bánni, kajd-ta, kajid-ta megtérni, 
kil-ta kelni, kilta-to, keltetni, 
hol-fa halni, liolta-ta ölni, veszteni, 
jaё-ta -inni, jaéta-ta itatni, 
jefim-ta szorulni, jermad-ta szorítani, 
le-ta enni, lavid-ta étetni,
lerma-ta terülni, fekünni, lermad-ta teríteni, fektetni, 
nogal-ta mozdulni, felérzeni, nogald-ta mozgatni, 
nol-ta, ?Ыг/?;-£а hámlani, nolimd-ta szőrt ereszteni, 
tarim-ta elég lenni, tarmad-ta kielégíteni, 
pejl-, peil-ta fürdeni, pejltu-, peilta-ta füröszteni, 
pol-ta fúni, polta-ta, pold-ta füvatni, 
pohni-ta, pogon-ta fakadni, pogond-ta fakasztani, 
pusngila-ta füstölögni, pusngild-ta füstölni.
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De van sok kiható jelentésű t képzős ige, a’ mellynek akár 
névszói, akár igeszói tője az osztjákban nem világos, például:

eb'id-ta ömleni, önteni; ev'id-ta vágni, ofid-ta szakítani (orema- 
ta szakadni) \ jengid-ta fonni, labird-ta oldani, fejteni, lepild-ta csal
ni, log'id-ta és ldvid-fa mosni, logod-ta köszörülni, loz'id-ta kifogni 
rént, lomird-ta ránczolni, lomzd-ta}lumid-ta}lungid-ta ölteni, lung'id- 
ta számolni, lamd-ta szidni, nord-ta nyomni, sel'id-ta vetni, senid-ta 
becsülni, sugod-ta szakítani, sunnd-fa, sung'id-ta ruházni, s'amild-ta- 
temetni, palid-ta eloldani, szabadítani (vogul. pal, pälen szabad), 
parkad-ta lerázni; vozad-ta hajtani, üldözni, murid-ta törni (frangere).

2) Néha a’ t, d kihatóvá teszi, a’ mi l által benható volt, m int:
imái-ta gyógyulni, imád-ta gyógyítani, 
hanimla-ta érintkezni, hanimd-ta, érinteni, 
hurla-ta oltódni, liurd-ta óltani, 
kerla-ta fordúlni, kerd-ta fordítani, 
jilbala-ta újulni, éledni, jillata-ia éleszteni, 
journal-ta görbülni, jourad-ta és jourd-ta görbíteni, 
leéala-ta illeni, lezad-ta illeszteni, igazítani, 
sajkái-ta ébredni, sajkad-ta ébreszteni, 
roganla-ta szakadni, rogyni, rogand-ta szakasztani, ro

gy aszta ni,
termali-ta sietni, terviad-ta siettetni, 
tungmil-ta, igenesedni, tungmid-ta igenesíteni, 
vosremla-ta keserű lenni, vosremad-ta keseríteni, 
tusla-ía szomorkodni, tusta-ta szomorítani, 
menla-ta hajlani, mend-ta hajtani, görbíteni, 
pozala-ta végződni, pozad-ia végezni.

Egy-két esetben a’ t, d más mássalhangzót is felvált, mint: 
havas'-ta titkolózni, havad-ta titkolni, 
oviis-ta ülni, oviid-ta ültetni.

3) Gyakrabban a’ t képzős igetöhöz járul, még pedig :
n) gyakorító ?-hez: 

enim-ta nőni, enmil-ta-ta nevelni, 
ed-ta kijönni, edl-ta, edl-ta-ta kihozogatni, 
jans-ia inni, jansili-ta iddogálni, jansil-ti-ta ittatgatni, 
long-ta bemenni, long'ili-ta gyakran bemenni, longil-ta-ta beve

zetgetni,
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lóé-ta, Ioné-ta állani, lonzili-ía állongani, lonzíl-ta-ta, loél-ta-ta, 

loéal-ta-ta állatgatni,
hinyd-ta olvasni, lungii-ta, lung'il-ta-ta számlálgatni,
nisla-ta nyúlni, nisl-ta-ta, nyújtani,
éij szó, bang, síjal-ta? sijal-t'i-ta hirdetni,
sor-ta száradni, sorZ'Z-ta száradozni, s -rl-ta-ta szárítgatni,

.rah-ta, közel lenni, гадШ-Ы: ragil-d-ta szeretni, 
rcm-ta késni, rónai-ta tartózkodni, ronal-d-ta tartóztatni, 
íi-ta születni, tili-ia, tíl-ta-ta szülni. 
pód-ta fázni, pod'il-ta, podl-ta-ta, podl-ií-ta hütögetni.

/?) inchoativ, momentan w-hez.
lerama-tsL látszani, leram-d-ta mutatni, 
norrii^ma-ta emlékezni, nomilmad-ta emlékeztetni, 
áazí-ta mutatni, sazimd-ta egyszer mutatni, 
menim-ta szakadni, menimd-ta szakasztani.

Ide vethetők azon rm-os igék, a’ mellyek névszóktul szár
maznak, miut:

les'ik? leékam, les'kamd-ta szélesíteni, 
leb'it lágy, leptam, leptamd-ta lágyítani,
Zi'k harag, Vikam, l'igam, l'ikamd-ta, lígamd-ta bosszantani, *
Zm<7 gyenge, lingam, lingamd-ta gyengíteni, 
namik lágy, namkam, namkamd-ta lágyítani, 
simil kevés, similam, similamd-ta kevéssé tenni, 

erő, takam, takamd-ta erőssé tenni,
«ana közel, папаша-ta közeledni, vanamd-ta közelíteni.

7) participialis тп-hez:
omi's-ta ülni, oms'im ülve, ült, omsim-ta-ta ültetni,
Zo?-ta állani, ZoZión állva, lomlim-ta-ta állatni, állítani,
ZoZ-ta tolvajlani ? ZoZm lopva, lol'im-ta lopni.

<?) Igen gyakran járul a’ p képzős igetőkhöz:
evil-ta hinni, evilip, evitip-ta-ta bíztatni,
ant'ip öv, antíp-ta-ta övezni,
ont'ip, ont'ip-ta-ta segíttetni,
tmaí-ta békülni, imazip, imazip-ta-ta békíteni,
-onZas-ta segíteni, ontast'ip, ontdsU'y-ta-ta segíttetni,
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uns-tci átmenni, unzip, unzip-ta-ta szállítani,
' — — uzip, uz'ipta-ta gyújtani.
kasl-ta, vinni, kasl'ip, kasl'ipta-ta, szállítani. 
kadl-ta fogni, kadl'ip, kadl'ip-ta-ta, eljegyezni, 
hol-ta. halni, hol'ip, holip-ta-ta, veszteni, 
jogod-ta jutni, johtip, johtip-ta-ta juttatni,
lild-ta, vegyiteni, zavarni, liltip, lilt'ip-ta-ta, téveszteni, botrán- 

koztatni,
lung'id-ta ölteni, Ivng'ip, lungip-ta-ta öltöztetni,
luníid-ta ölteni, Ivmip, lumip-ta-ta, öltöztetni,
sunqid-ta) , . sunq'ip) sunq'ip-ta-ta)

, 7 . ( öltem V í  .. . , (öltöztetni,sunndta ' sumip' sunnp-ta-ta * - 7
■sogog-ta szűrni, sohnip, sohnip-ta-ta végezni,

sogop, sogop-ta-ta fizetni,
Sujla-tSL beléfulni, sujlap, sujlap-fa-ta

-— — sujlíp, svjlip-ta-ta
lé-ta enni, lop, lap-ta-ta fogyasztani,
го/гя-ta rogyni, rohriip, rohnip-ta-ta ledönteni,
sogon-ta végezni, sohnip, sohnip-fa-ta végezni,
togon-ta szakadni, togop'i togop-ta-ta i gzakagz âilj

iohnipS tohriip-ta-ta J
pojk-ta kérni, pojk'ip, pojkíp-ta-ta kérlelni,
paklin-ta ijedni, paknip, pakn'ip-ta-ta ijeszteni,
ped-ta iéXxnppaltap, pedtap-ta-ta ijeszteni,
pelo-ta szúrni, pelfip, pélMp-ta-ta szúrni,
véim-ta tehetni, erős lenni, veimp, véimp-ta-ta kényszeríteni,
mojla-ta vendégül lenni, mojl'ip, mójl'ip-ta-ta vendéget meg-

ajándékozni,
voziji-ta porlani, füstölni, vozijip, vozijip-ta-ta füstölni,

105. §. A’ í, d képző még /г -t is fogadhat el, mi gyakorítóvá 
teszi a’ kihatót.

fúlasztani,

гг«’?, vsí-/a-ta~böjtölni, uáltiji-ta gyakran böjtölni, 
long-ta, long'd-1 bemenet, longtij'i-ta bemenni, 7, 13, 
Tog'id-ta mosni, logitiji-ta mosni,
— — neriji-ta tenni, cselekedni,
— — riovriji-ta ártani,
uZ-ta. vinni, hordani, alliji-ta hordozni,
■— — — vól'iji-ta vigasztalóink
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t adakozni,

1 0 6 . L g y a k o r í t ó v á  t e s z i  az i gé t .
amid-ta örülni, amd'itla-ta örvendezni,
ed-ta kimenni, edla-ta, elli-ta kimendegélni,
/•s-ta szitálni, isili-ta szitálgatni,
ismi-ta tudni, ismal'i-ta kérdezni,
ol-ta feküdni, ol'ila-ta keverni,
omsimta-ta ültetni, omsimtil'i-ta nyugtatni,
as’-ta I ismerni wsY-ta
— J tudni uzili-ta
kaó-ta tudni, kazala-ta találni,
kir-ta befogni, kirií'i-ta gyakran befogni,
h'iv-ta ásni, liirili- ta ásogatni,
has-ta. maradni, hazil'i-ta maradozni,
ftofo-ta) . holal'i-i a
W -ta  ) t0 Jni’ Ы 'а й а
hol-ta, holla-ta sirni,
horis-ta hámozni, horisla-ta lehántani,
jogod-ta jutni, jogt'iliji-ta jöddögélni,
jV-ta lenni, jönni, juvil'i-ta gy. lenni, jöddögélni,
jtista-ta jutalmazni, jusftift-ta jutalmazgatni,
leékamd-ta szélesíteni, leskamtili-ta szélesedni, szélesítgetni,.
Z?ji-ta rothadni, lijli-ta savanyodni,
lild-ta zavarni, lilt'ili-ta, liltiliji-ta zavargatni,
, , ) köszörülni,) . . . . . .  ) köszörülgetni,loqod-ta ( . 7 loht da-ta f ’' mosni, ’ J mosogatni,

folydogálni,

Zons'-ta 
loä- ta 1 állani, lonzili-ta állongani,

lugol-ta rágni, luhliji-ta rágcsálni, 
iu’-ta nézni, nili-ta nézegetni, 
noh-ta sántítani, nogil'i-ta sántikálni, 
nomis-ta gondolni, nomisil-ta képzelni, 
nah-ta nevetni, nahal-ta, riahil-ta nevetgélni, 
nogal-ta mozdúlni, nogalla-ta mozogni, 
idolt a-ta örleni. noltili- ta örlegetni, 
n’ord-ta nyomni, nortiVi-ta nyomogatni, 
serd-ia bűvölni, sert'ili-ta babonázui, 
e»</ocZ-ta szakítani, sugtili-ta szaggatni,
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sungid-ta ölteni, sungitli-ia öltöztetni,
suj-ta fúlni, sujil-ta és sujla-ta fuldokolni,
sns-ta lépni, (tiji-togo) süzili-ta (ide-oda) lépegetni,
rák-iá kelleni, hozzáférni, ragil'i-ta közeledni,
táj-ta bírni, tajli-ta viselni,
tah-ta vetni, taktiii-ta vetegetni,
tasta-ta készíteni, tastil'i-ta, szerezgetni,
ti-ta születni, lenni, tili-ta teremni, születgetui,
tohn'ijp-ta-ta szakítani, tóhniptili-ta szaggatni,
tuqorta ) betenni, T f 7.. , . ,,, í , • tunrili-ta betamogatni,twhrita > zárai.
peld-ta váltani, pelt'ili-fa változtatgatni,
pild-ta egyenlővé, felessé tenni, piltila-ta egyenlősítgetni,

patlt'i-ta hűteni, fagylalni, potlt'ili-ta hűtögetni, 
vand-ta látni, vandila-ta nézegetni. 
vank-ta mászni, vankili-ta mászkálni, 
voh-ta híni, vog'ili-ta hívogatni, 
vogol-tsi leszállani, vohl'űi-ta száldosni, 
vord-ta támasztani, vortili-ta támogatni, 
med-ta fáradni, meWi-ta fáradozni, 
ma-ta adni, mijla-ta adogatni, 
mungta törülni, mungila-ta törülgetni.

Látjuk, hogy ez hol a’ puszta igetőhöz, hol képzős igetőhöz já 
rul. Képző igetőhöz járuló l : omsimtilijita, hazili-ta,(mert áas'-ta már 
a’ ha-ta, hagyni, tőnek származéka), tioridata, (mert /гог-ta, horis- 
ta ) ; les'kamt'iJi-ta, tóhniptili-ta, potlt'ili-ta ; a’ többi példa mind 
puszta igetőhöz járuló Z.

107. §. S’ az a l a n y r a  h a t ó v á ,  a z a z  r e f l e x i v vá,  
t e s z i  az i g é t, 's járul hol névszóhoz, hol igetőhöz. A’ mikor név
szóhoz járul, a’ szók a’ 102. §. 4. rovatba valók. Ide tehát az igetőhöz 
járuló s'-es példák tartoznak, a' melyek hasonlóképen kétfelé oszla
nak, mert az s' vagy csupasz igetőhőz, vagy képzős igetőhöz járul.

pod-ta fázni, potili-ta fázogatni,

«) Csupasz igetőhöz :
akid-ta gyűjteni, аЫаёа-ia gyűlni, 
al-ta mutatni, alsa-ta mutatkozni, 
ella-ta támadni, ella^a-ta • emelke dni.
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es/-ta ereszteni, esléa-ta bocsátkozni, indulni, 
ig'id-ta akasztani, гдШа-ta akaszkodni, 
inzi-tsL kérdeni, ínziVa-ta tudakozni, 
izik-ta dicsérni, iskaä-ta dicsekedni, 
old-t?i forrasztani, о1Ша-ta összeforrni, 
omis-ta ülni, omsäa-ta ülepedni, 
unl-ta, szokni, unléa-ta magát szoktatni, tanúlni, 
unlta-ta szoktatni, tanítani, unltisa-ta vagy untUa-ta

-■összeszokni,
undli-ta ? vndlisa-ta üdvözölni, 
kaé-t& látni, kaíaá-Ы megjelenni,
/га-ta hagyni, 7i«s-ta maradni,
Ja-ta inni, *) ya.<-ta és JaiiáC-ta inni, 
faits-im részeg, kutúa-tsi részegedni, 
joul-ta vetni, jouléa-ta reszkedni, 
jud-{Si vetni, jutóa-ta vetődni, 
jogod-ta jutni, johtanJa-ta összeütközni, 
jourd-\.Si csavarni, jourts'a-ta, csavarogni, tévedni, 
laptald-ta táplálni, laptalsa-tsí, lapt'ilsa-ta, táplálkozni, 
lavil-tn őrzeni, legeltetni, lavilsa-ta őrizkedni, 
lepild-ta csalni, lepilsa-ta csalatkozni, 
lang-ta fedni, ruházni, langisa-ta takarózni, 
lild-ta zavarni, lilsa-tn vegyülni, 
ner-ta kenni, festeni, neréa-ta dörzsölődni, 
nogald-ta mozgatni, felérzeni, nogalsa-ta inogni, 
nolta-ta őrleni, noltsa-ta szétőrlődni, 
senkand-ta verni, senkantéa-ta verekedni, 
sogon, sogonsa-ta végződni,
sohnipta-ta végezni, tökéletesíteni, soliriipsa-ta végződni, 
sozimeí-ta önteni, sozintéa-ta öntődni, 
ragild-ta, szeretni, ragilsa-ta szeretkőzni,
(samna ragilsata belészeretni), 
rani-ta, hengerezni, ?ÁmtVa-ta hengerőzni, 
г ohn'imd-tn rontani, rohnimsa-ta lerogyni, 
ron-ta késni, ronsa-ta, ronas-ta késedelmezni,
/г-ta lenni, t/sa-ta benőni;

*) Azért jand-ta is inni.
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tili-ta teremni, tilsa-ta növekedni,
tu-ta hozni, tus-ta hozódni,
poltapta-ta ijeszteni, paltaptas-ta félemedni,
peld-ta váltani, peltas-ta változni,
pojk-ta imádni, pojks'a-ta imádkozni,
polta-ta futatni, poltsa-ta fuvalkodni, dagadni,
рол-ta tenni, pons’a-ta tevődni,
pild-ta egyenlővé tenni, pilts’a-ta, piltas-ta, piltisa-ta egye

sülni, csatlakozni,
puns-ta nyitni, punzas-ta nyílni, 
uer-ta tenni, fersfa-ta tevődni, 
menim-ta szakadni, menimsa-ta törődni, 
ma-ta adni, mijs’a-ta adódni, -
mwng-ta törülni, zsurolni, mangas-ta, mung'isa-ia zsurlódnir 

törülközni.

/?) K é p z ő s  i g e t ő h ö z :
акта-ta most.gyűlni, akmasa-ta gyülekezni,
kdiVil-ta bánni, ka'it'ilsa-ta bánkódni,
kadl'ipta-ta kézfogást tartani, kadl'iptsa-ta eljegyződni,
kuts'ipta-ta részegíteni, kutsiptílsa-ta részegedni,
ant'ipta-ta övezni, ant'ipt'ij'ilsa-ta övezkedni,
uzan-ta előtűnni, uzans'a-ta találkozni,
lomtip — — lomt'ipéa-ta tévedezni,
nemid-ta nevezni, nem'üs'a-ta neveződni,
luniid-ta ölteni, lum'its'a-ta öltözni,
kerd-ta fordítani, kerts'a-ia fordulni.

108. §. m k é p z ő  i n c h o a t i v  v a g y  m o m e n t á n  
j e l e n t é s ű .

amird-ta meríteni, am’inna-ta megmerülni, 
ella-ta támadni, elma-ta megemelkedni, 
апкгг-ta ? ankirma-ta megnézni, 
evid-ia vágni, ev'itma-ta bévágni,

. ovid-ta szakasztani, orema-ta megszakadni, 
v-ta kiáltani, uvema-ta elkiáltani magát, 
kalta-ta kelteni, kaltma-ta felkelni, 
hugol-ta futni, hvgolma-ta megfutni,
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janá-ta inni, janzema-ta inni kezdeni,
( jul-ta és, cjulma-ta és,
Ijoul-ta, vetni, tjoulma-ta visszavetődni,
Langa-ta akarni, langma- ta akarni kezdeni ; langmas

megéhezett,
Ze-ta enni, lavema-Xn enni kezdeni,
Zer-ta nyilván lenni, lerama-ta kitetszeni, 
long-ta, bemenni, longema-ta megérkezni, 
lugol-ta rágni, lulilema-Xa egyszer rágni,
wcmr-ta futni, ugranni, nav'irma-ta hanyatt ugranni, vetődni, 
nogold-tn, nogolma-tsb megindúlni, 
nugum-ta felelni, nuhma-ta viszonozni, 
selid-tn vetni, selma-ta egyszer vetődni,

< smr-ta vágni, semrma-ta vágni kezdeni, 
sogon-ta szakadni, sohnema-ta elszakadni, 
surd-in vonni, surtema-ta egy vonást tenni, 
sukaó-ta, aggódni, suksema-ta, bajlódni,
•sas-ta lépni, swzemcí-ta egyszer lépni közel, 
rom szelid, romim, rommam-ta, lecsendesedni, 
tusta-ta busítani, tu$tema-t& elszomorodni, 
palta-ta ijeszteni, paltama-ta félemedni, 
pohni-ta fakadni, pohnema-ta megfakadni, 
por-ta marni, porema-ta egyet harapni, 
pod-ta, fázni, potema-ta, pofim-ta, meghűlni, 
vV-ta kiáltani, oi'rewa-ta elkiáltani magát, 
voh-ta, hívni, vogema-ta, vogim-ta egyszer híni, 
von^-ta vágni, vongema-ta meg-, belévágni, 
mali-ta, tapogatni, malema-ta megtapasztalni,
■menim-ta szakadni, menema-ta megszakadni,
mojla-ta vendégül lenni, mojlama-ta egyszer vendégül lenni,
?non-ta törni (törik), moremo-ta megtörni (törik)
Látjuk, hogy, ma és mi, és m csak hangilag kiilömbözők.

Az m képző névszókbul is képez ugyan illyen jelentésű igéket, 
mellyek azom ban nem ide, hanem a' 102. §. 3) alá tartoznak. Pél
dául : ed'ir derült, edirma-ta kiderülni, joura görbe, jourma-ta gör
bülni, sij szó, s'ijema-ta megszólalni, piris öreg, pirsama-ta öregülni.
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109. §. S  képző ritkán fordul elő, ’s nem szembetűnő a’ jelen
tése, p. o. hor-ta nyúzni, szántani, horis-ta hámozni. Castrén szerint 
augmentativ jelentésűnek tarthatjuk, lásd nála ai 9?. §. f).

Különös ez : vel-ta ölni, veltas, veltasla-ta öldösni, fogdosni.
110. §. Az nt (nd) képző, melly vagy a-val, vagy i-veljár, 

hasonlóképen ollyan, hogy jelentését inkább csak sejteni, mintsem 
meg tudnám határozni; példák :

al'ind-ta hordani, al-ta hordani,
epéand-ta szagolni; eb'il szag, eps'a-ta ? szagos lenni ? 
uzand-ta előtűnni? ué-ta tudni, tulajdonképen uzan-ta, 
usantiji-ta tetszeni, mutatkozni, 
hulind-ta szót fogadni, hűl-ta hallani, 
jand-isL inni, O'atf-ta, jané-ia) ja-ta. 
jouland-ta reszkedni, joul-ta vetni,
johtand-ta, joMcinta-ta, johtanfi-ta összehasonlítani, jogod-

ta jutni,
juvind-ta lenni, jj- ta  lenni, 
levind-ta fogyasztani, le-ta enni, 
senkand-ta csatázni, senk-ta ütni,

(senkant'ipsa csata, senkanóa-ta verekedni), 
rogand-tsi rogyni, rog'in-ta szakadni,

(takand-tsi ? takanäa-ta erősödni), 
poräand-ta marakodni, pors'a-ta harapózni, p>or-ta marni, 
veland-ta verekedni ? veZ-ta ölni, vadászni, 
vijond-ta ? vijanäa-ta szándékozni, гг-ta venni, 
sevirand-ta vágni, sevir-ta. vágni.

Talán idevaló, aT hadna-ta csapni, had-ta csapni; de van 
sta-ta is, csapódni.

111. §. Az igéktül származott igék tehát leginkább t, 1, s, s, 
m, nt képzők által lesznek. De korántsem állíthatom, hogy ezeken 
kívül nem volna több képző; rokon nyelveink, úgy mint a’ magyar 
is, ё  tekintetben nagyon dúsak. Némelly találkozást a’ magyar és az 
osztják képzők között jeleztem már ; figyelemre méltók még a’ 102. §. 
2) alatti viszony az 7-es és í-s igék közt, mint imal-ta gyógyúlni, 
és imad-ta gyógyítani stb. s az képző (107. §;), melly a’ magyar 
dz vagy z képzőnek felel meg.

Az említett képzők halmozódhatnak a’ jelentésnek megfelelő 
változásával, mit a’ felhozott igék‘is mutatnak. E’ halmozódás
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példája legyen még : lumid-ta ölteni, lumit-ia-ta öltözni, lumtipta-Ja 
vagy lumt'ipd-ta öltöztetni, lumt'ipt'ijil-ta öltöztetgetni, lumt'iptijiUa- 
ta öltözködni;

továbbá: lumid-ta ölteni, lumitliji-ta öltözködni.
112. §. A! Reguly jegyzetében nem'találok erre nézve sokat; 

a’ mi kevés van, minthogy a' praesensi alakban van írva, alább fo
gom előhozni.

Castrén a’déli osztjákbul, a’ t, id, (it), m, s, és s képzős igéket 
hozza fel. Szerinte is a’ t vagy d névszókbul alkot igéket, mint: 
ajem enyv, ajem-d enyvez, pos jegy, pos-t jegyez stb ; továbbá a’ t 
benható igékbül kihatókat képez, mint: termád siet, termat-t siettet, 
teb téved, téhett téveszt, tévedtet stb. Ha továbbá a 49. lapon b) alatt 
azt mondja, hogy tt helyett némelly igében pt fordúl elő, mint hojd1 
marad, hajd'ept hagy stb., ebben a’ p-\-t képzőt látjuk, mellyet a' 
104. §. 3. fi) alatt sok példával megismertettem.

Az id, it, képzőrül mondja, hogy frequentativ igéket képez, mint: 
jast mond, jastid gyakran mond. Ez Vologodszki szerint: jasta-ta, 
mondani, jasttla-ta mondogatni. Az id, it tehát =  l képzőnkkel, 
megelőző hosszú í-vel.

Az s Castrén szerint augmentativ igéket képez, mint: punj 
nyit, purges sebesen, hirtelen nyit; hűd köhög, hu des nagyon kö"hög 
stb. Vologodszkinál kevés példáját találom e' képzőnek. Különösen 
nála a’ hudes-ta szónak hxdla-ta, hull'i-ta felel meg.

Az d pedig Castrén szerint is reflexiv jelentésű, tehát azonos 
a’ 107. §-ban felhozottal. Castrén a’ midas »sich vermiethen« példát 
hozza fel; ez nálunk mitad-ta, vagy midaáa-ta szegődni, bérbe állani.

Az m momentan jelentésű igéket képez, mint nálunk a’ 108.
§-ban.

Végre Castrén még k, g, h} képzőt hoz fel, azt mondván, hogy 
evvel, úgy látszik, néha frequentativ igék képződnek; de a’ felhozott 
példák közt vannak arg, ärk énekel,jankt játszik,, jгак nevet, a’ 
mellyek azt mutatják, hogy azok az igék a’ 101. §. alá tartoznak, 
a’ mellyeken nincs képző. Az arg, ark nálunk arj, á r i ; и janid, ná
lunk jonkta forog, a’ miben a’ t lehet képző; végre a’ nak nálunk 
hah =  nev-et.

113. §. A’ mit conjugatiónak nevezünk, az az ugor nyelvek
ben a’ módok, idők alakulásán kívül a' subjectum és a’ tárgy kö
zötti viszonyokat is magában foglalja.
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Az éjszaki osztják nyelv csak bárom módot képez: a névi 
módot, az imperativast és az indicativusi. (Cástrén azomban a’ con- 
juctivust is megtalálta). Idő-alakot csak kettőt: jelent és multat. A' 
subjectum és tárgy közötti viszonyokat azomban különösebben 
meghatározza; — minthogy a' tárgyat az igével magával is meg
jelölheti, ’s az úgynevezett tárgyas igeragozást képezi.

N é v i  m ó d .t
114. §. Az osztják nyelv névi módjának két alakja van, a’ 

ta és az w-féle. Egy harmadik, a’ /»-féle, magában nem igen kerül 
elő, de az igék származékaiban annál gyakrabban mutatkozik. 
(104. §. 3. 8).

115. §. A’ ta alakú.
Ez eddigelé nagyon ismeretes előttünk. A’ ta, mint látjuk, 

vagy közvetetlenül járul az ige-tőhöz, vagy a, 'i, г magánhangzók 
közbevetésével. Közvetetlenül járul az egytagú magánhangzós, az 
egytagú l, n, r, k, h, g\ t j  s, s) s ; p, m utóhangzós, meg a’ t ; l, r, 
n, m-es kéttagú tőkhöz ; másokhoz a’ nevezett a, i, i magánhang
zók közbevetésével, mint az előbbi §§-ban láttuk. A’ reflexiv s' 
és inchoativ vagy momentan m, úgy látszik, leginkább szeretik az 
a-t, lásd 107. és 108. §. Egyébkor az а-t felváltja г, p. o. ella-ta és 
-elTi-ta hányódni, imalta-ta és imalt'i-ta gyógyítani stb.

116. §. A’ ta névimódnak jelentése leginkább háromféle, mert 
megfelel a’ magyar ni, o, ás képzős igeneveknek, p. o. ul-ta lenni, 
való, levés (lét); le-ta enni, evő, evés. A’ magyar o-nak sokféle je 
lentésében is osztozik, ’s & jas-ta az »inni« és »ivás« jelentésein kí
vül még ívó ember, ivó vizet, és ivó edényt is fejezhet ki. P. o. al-ta 
ho vivő ember, al-ta jug  vivő fa, hordozó ágy ; voh-ta híni, kas-ta 
keresni, senk-ta ütni, de vohta ho hívó, kasta ho kereső, senkta ho 
ütő, hopogó; sózil'i-ta menni, járni, sozilita taga járó hely, a’ hol 
járnak stb.

117. §. A’ ta névimód felveszi mind a’ viszonyi, mind a’ bir
tokosi ragokat, valamint a’ viszonyítókat is. P. o. kerla-ta fordulni, 
kerlatem, kerlaten, kerlatel fordulásom, -od, -a, kerlatelna fordúlásá- 
ban; longtanna bemenéstökben, {hot libija longtanna, u£a verat 
a’ házba bemenvén, köszöntsetek); tolta sagat mantelna Isus haza-
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las onnan elmen vén, láta Jézus; kasl-ta jelbina költözés előtt; so- 
gondta moza végzésig stb.

118. §. Végre a’ ta névimód az ot-ot is magához veszi, ’s ez: 
által határozott dolognévvé (substantivurpmá) lesz. Éhben az össze
olvadásban a’ ta-ot-bul főt lesz, tehát a’ ía-nak ct-ja elvész az ot 
előtt. Példák: tajta-ot =  tajtot; jim  titipsa an tajtot jó gyümölcsöt 
nem bíró, a ki jó gyümölcsöt nem hoz. 3, 10. — ma jubem jitot 
(jita-ot) az én utánam jövő. 3,11. — lu hoza jogots hantot (husta-ot) 
ö hozzá méné a’ kisértő. 4,3. — Simon Pet'ira nemidtől (nemidta-ot). 
a’ ki Simon Péternek neveztetett. 4, 18. — an n’itot (n'íta-ot) nem 
látó, nem látható; ning azen, si an nitot vandtot te atyád, az a’ nem 
láthatót látó ; — haniot vandtot (vandta-ot) a’ titkot látó. 6, 6. — lil 
letot (leta-ot) kinia и na an nil ? a' lélek az ennivalónál nagyobb 
nem-e? 6, 25. — türmet ohtina ültöt (ulta-ot) az egeken lévő. 6, 9. 
— li holiplal jontasman omistodet (omista-odet) ív hálójikat varro- 
gatva ülők. 4, 21. — l'avidtodet (favidta-odet) a’ rágalmazók, szi
dok ; nen panna Vikin ga ultodeta ti veletek haragosan levőknek 
(ulta-ot, többesben: ültödet, és dativusi raggal: ultodeta). о, 44.

119. §. A’ ta névimód Regulynél ti, néha tci, mint: ames-tb 
ülni, ülő, ver-ti. csinálni, csináló, as-tci szedő stb.

C <strén szerint az Irtási nyelvjárásban az infinitivus táj, tejy 
a’ Szurguti nyelvjárásokban taga, daga, de gyakran, úgymond, 
a’ j  vagy ga egészen elmarad, így : őmasta tongadem ülni akarok 
(az itteni nyelven: omista langalem), tede most énni kell (az itteni 
nyelven: leta most). Az infinitivus tehát az éjszaki és déli nyelv
járásokban egy, kivéve, hogy tede, le-ta helyett, a’ magánhang
zók egyezésére mutatna, minek az éjszakiban nincsen nyoma. A' 
ta, te vagy taga, daga alakú infinitivusnak azon értelmére nézve,., 
hogy a’ supinum accusativusát is kifejezi, a’ mit.Castrén meg
említ, nem kell mást gondolni, mint azt, hogy az osztják infinitivus 
azonképen szerepel, mint akár a’ német: ich gehe Wasser trin
ken, akár a' magyar: megyek vizet inni: éjszaki osztjákul: jink  
ja éta manlem. - '

A’ participium praesensre nézve azt mondja Castrén, hogy 
hasonló alakú az infinitivussal, ’s gyakran azonos vele (fällt häufig 
mit demselben zusammen), mit eme’ példákkal világosít: vnttada 
hóját tanító ember (homo docens), meg: vnttada menőt tanítani 
ment. Az éjszaki nyelven: unltata ho, meg: unltata man*. Úgy

NYELVTUt). KÖZLEMÉNYEK. X I. 9 .
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látszik tehát, hogy a’ ta-féle névimódra nézve nincs külömbség az 
éjszaki és déli nyelvjárások közt.

120. §. Az m alakú.
Ez is vagy közvetetlenül járul az igetőhöz, a’ kiejthetés vé

gett г-t vevén föl, melly mindannyiszor kiesik, ha a' kiejtés nem 
kivánja meg, vág}’ a, i magánhangzónak közbevetésével, a’ melly 
állandóan megmarad. De a' magánhangzós egytagú tők némi vál
tozatosságot mutatnak az ?n-es névimódban, a’ mennyire ismeretes, 
p. o. n-ta kiáltani, ű-ra ; гг-*a látni, tudni, u-m ; taj-ta bírni, toj-m; 
de tu-ta vinni, tuv-'im; le-ta enni, lev-г’tn ; ji-ta  lenni, ju-m.

Egyebek példáji gyanánt legyenek : pid-ta esni, pitim , hans-ta 
írni, hanzim, lolimta-ta állítani, lolimtim, pozala-ta meghalni, póza
it m ; voh-ta Inni, vog’im ; vanama-ta közeledni, vanam’im ; korijita 
esni, korijim} man-ta menni, mariim; ticgor-ta zárni, tuhr'im ; oms-ta 
ülni, ömsim stb.

De jasta-ta mondani, jast'im és jastam; sijalta-ta hirdetni, 
sijálfám ; laviUa-ta őrizkedni, lavils'am; tar'inla-ta szorgalmatos- 
kodni,tarinlam; kaéila-ta látni, kaíalam stb. Nem tűnik elő tehát 
itt az a’ következetesség, a’ mellyet, legalább részben, a’ Kondai 
voiTul mutat, lásd a' Kondai Vogul nyelv 72—77. lapjait.

121. §. Jelentései az m alakú névimódnak a’ következő pél
dákból tetszenek k i : ka síim költözés, kadliptim eljegyzés, kaslim 
jubina, kadlipt'im jubina költözés után, eljegyzés után; — írót han 
pozalim jubina Heródes király halála után ; — séma pitim judej han 
a7 megszületett zsidó király; — írót han ulim hadlet -Herodes ki
rály voltának napjai; — nebekna hanzim idi a’ könyvekben így 
írva; — hús holimiim a’ csillag megállapodása; — li manmei (ma- 
ni'm-el) jubina ív elmentők után; —г Írót mudra jah vogimna hús 
étim pora li eltel purilijis Heródes a’ bölcseket (magához) híván a* 
csillag kijövetelének idejét tudakozá ő tőlök. 2, 7. — vanamim lik 
közeledő harág. 3, 7. — nebeketna sid’i jast'im ull a’ könyvekben 
így van mondva. 4, 4. — hun izagat tarmatim an j i l  míg minden 
betöltve nem lesz. 5, 18. — víavirem l'il kanzimodet pozalaset a' 
gyermek lelkét keresők meghaltak, 2, 20. — torim jpernaja longil- 
fim iki ikéresztelő =  isten keresztjébe bemenetö öreg; — varas 
elh, verim szőrből készült stb. A’ jelentés tehát hol benható (szen
vedő), hol kiható (cselekvő), hol jelzői (attributiv), hol magában 
álló ésszerű vagy elvont.
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122. §. Az ín névimód I ehet többes számbeli, ’s fölveszi a’ vi
szony i és birtokosi ragokat.

Többes számbeli lungVim olvasva vaD, lungtimet olvasva van
nak, mint: nen hoza i og-ub'itlan izagat lungtimet nálatok a’ fejetek 
^hajszálai is mind megvannak olvasva.

Viszonyragul na szerepel leginkább, mint: vog'im hívott, híva, 
vogim-na (mudra jah  vogiima hús étim pora purilijis a’ bölcseket 
híván, a' csillag föltetszésének idejét tudakozá); kofijim esve, esett,

. kor'ijim-na; edltim kivéve, edltim-na (sanzuh oht’ija korijimna, i li 
faiéi edlünma luela majlipsa tusét térdre esvén, és kincsöket elő
hozván neki ajándékot adának); — liuVim hallott, hallva, hulim-na 
• isit bulim na j  astas luela- azt hallván, monda neki) ; tuhr’im zárva, 
tuhrim-na (mng jubenna ovi tuhrimna pojksema te utánad az ajtót 
bezárván imádkozzál) stb.

Jelentésére rokon vele az n (mindenkor an) rag, p. o. (ultin) 
ulman lévén, (bulim) hídman hallván, (litim) litman akarván, (ve- 
rím) termán tevén, (pánim) ponman tevén, (loltm) lolman állván, 
(potartXm) potartman beszéllvén, (vandim) vantman látván, (/má
zat w) honsman forró lázban lévén, (ser'iniim) serimman esudálkozyán.

(jastam) jastaman mondván, (sijaltam) sijaltam an hirdetvén, 
(ihazaiam) kazalaman látván, (laviUam) laviléaman őrizkedvén, 
(hamméam) hanimsaman érintkezvén.

(levinri) levtman evén, (korijim) korijiman esvén, (Tiijim) hi- 
jiman  maradván stb.

A’ birtokosi ragok közöl leginkább a’ 3-dik személybeli tűnik 
elő az evangéliumban. P. o. a’ man-ta men-ni igének m-es igeneve 
mariim menve, ment, menés stb. ’s ez az egyes számbeli birtokosi 
ragokkal: a’ 81.*. szerint volna: manmem, manmen,manmei-, man- 
men, maiimén, manmei mentem, mented, mente; mentünk, mentetek, 
mentők, mint van is: li manmei jubina ív elmentők után (2,13.). De 
az ismeretes na viszonyraggal hol el-na, hol al-na fordúl elő, jelen
tésbeli külömbség nélkül.

d-na, p. o. iíus-ta lépni, s tizem, suzemelna, — lu unltijilta jahlal, 
lu hoza suírmelna, noh kiltata luel pitset ő tanítványai, ö hozzá lép
vén, fel kezdék őt kelteni. Itt a’subjectum többesben áll. Éhemben: 
lu hop libija longmelna (longim) jogot unzis ő a hajóba bémenvén 
vissza tért. Itt meg a’ subjectum■ egyesszámbeli. — Azonképen ta
láljuk az al-na-1 is, p. о
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Viel Vipleem voza kitmalna, jastas őket Betlehem városába kiild- 
vén monda. 2,8. — l'i, han partipsa huímalna, manta pitset ők, a’ ki
rály parancsát hallván, menni kezdenek. 2, 9. — hús loVimt'im kaza- 
lamna l'i amitset a’ csillag megállapodását látván ők örvendenek. 2, 
10. — pa togo jogotmalna sesmaéas ’s odajutván (József) lakni kezde. 
2,23. — Nazaret hijimaína jogots i volta pits Nazaretet elhagyván 
mene ’s lakni kezde. 4, 13.

123. §. Ez az igésnév is fölveszi az ot-ot, p. o. jum-ot levő, Ion- 
gimot bemenő, ulimot való; honsta jumodet hideglelősök, kuTna lon- 
g'imodet az ördög által elfoglaltak (a’ kikbe belement az ördög), t'ilis- 
musna ulimodet hóldkórságban valók, veila jumodet erőtlenedök 4, 
24. t'im-ot a’ született, lu undrelna t'imot jeming Vil elta ull az ő me
llében született a’ szent leiektől van. 1, 20. — miring voj elta Címe
det a’ kigyótul születtek. 3, 7 ; Simon Petirna nemtimot Simon Pé
ternek neveztetett. 10, 2.

124. §. Castrén felhozván azt az igésnevet, az n (na) viszony- 
ragos alakot gerundiumnak nevezi, ’s azt véli, hogy eme’ gerundium 
alkalmasint egy ma képző]ü elveszett tőnek a’ locativusa. De a’ 
puszta n-nek meg a’ teljes na-nak okául megemlíti, hogy »in der ab
soluten Form (azaz birtokos rag nélküli alakban) ist die ursprüng
liche Endung des Locativs (na) durch Elision des auslautenden 
Vocals verkürzt worden, in Verbindung mit den Personalaffixen 
(birtokos rag) tritt sie aber vollständig hervor, z. В. та uimemna 
bei meinem Sehen.«

A Reguly hozta osztják énekekben az m-es ige'snév (em) igen 
gyakori; a’ birtokos l rag is gyakran ott van (al).

125. §. A’ p-s névi mód magában nem igen van meg, de a 
származott igékben nagyon szerepel,-lásd 104. §. 3. d), valamint az 
igéktől származott névszókban, lásd a’ 40. §. A’ ta, m névimódok és 
a’ psa-íé\e származott névszó csaknem egy jelentésüek, p. o. Vavi- 
lon voza kaslta jelbina Babylo a városba költözés előtt; Vádion voza 
kaslim jubina Babylon városba költözés után, meg Vavilon voza 
kaslipsa vonda Babylon városba költözésig.

P a r a n c s o l ó  mód.

126. §. Ennek képzője az egyes számban a, a többesben at 
vagy a ti ; a’ kettős nem fordul elő se Voiogodszkinál, se RegulynóL
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JA’ képző a’ mássalhangzós végű tökhöz közvetetlenül járul, így 
man-a menj, pon-a tégy, man-at v. man-at'i menjetek, pon-at v 
pon~ati tegyetek. Magánhangzós végű tőkhöz u, vágy j  közbeveté
sével járul, így: (tu-ta hozni), tuv-a hozz, tuv-at, tuv-at'i hozzatok j 
vi-ta vinni, vij-a, vij-a t; (kaéala-ta nézni), kaéalaj-a nézz, ka&alaj 
at vagy kazalaj-ati nézzetek; (huriji-ta félni), hurij-a félj, hurij-a*, 
hurij-aVi féljetek. Látjuk ebbül, hogy и után a’ közbevető hang v, 

. a és i után j.
A’ legegyszerűbb tők magánhangzó-váltást mutatnak, így : 

ma-ta adni, mij-a adj, mij-at adjatok, 
ji-ta lenni, juv-a légy, juv-at ésjuv-at'i legyetek.

A' többiekét nem találtam meg, jelesen nem tudom, mi a' 
tle-ta} li-ta enni, igének parancsoló]a, lej-a, lij-a-e’ ? vagy lav-a f  
minthogy lavid-ta étetni, lavema^ta enni kezdeni.

Regulynél van engi, vogulul magyarázva: kot ángyéin, azaz 
vesd le (a’ ruhát, csizmát); továbbá folytatja Keguly: enhlem, koz 
enhlem vogulul: kot angvilem vetek, levetem. A’ tő tehát enh-ta 
-(vogulul: angvung), 's ennek parancsolója: eng-i. Ennél fogva a’
- parancsolónak képzője a is i volna Reguly szerint.

Oastrén a’ pan-ta, men-ta (tenni, menni) igék parancsolóját 
így mutatja fel:

Irtisi nyelvjárásban : Szurguti nyelvjárásban :
Egy. sz. pane mena pane mene

panag menag paneh meneh
Kett. sz. panaden menaden paniten meniten

panagen menagen paneganat menigenat
Több. sz. panaden menada paniten meniteh

panat menat panitat menidat.

I n d i c a t i v u s .

127. §. Az osztják nyelvben az indicativusnak nincs jelelője, 
mint általában egyik finn-ugor nyelvben sincsen. Az igető tehát, a’ 
mellyhez az idő-alakok képzőji járulnak, maga az indicativus.

Ennek jelentése már vagy kiható vagy benható, melly kü- 
lömbség az igével magával jár, azért a nyelv nem is fejezi ki azt 

^valami jelelő által, mert a’ pon-ta tenni, vand-ta nézni, látni, igék
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természetűknél fogva kihatok: elleniben a' man-ta menni, ji-tu- 
lenni (fieri), vol-ta lenni (ease) és lakni igék, bcnhatók.

Az osztják nyelv indicativusa két egyszerű időalakot képez 
jelent és múltat; de a’ névimód segítségével némellyigék, úgymint: 
ul-ta lenni, pid-ta esni és kezdeni, ji-ta lenni, pus-ta tehetni, mos-ta 
kelleni, taj-ta bírni stb. szerkesztett időalakokat is képeznek, mint 
látni fogjuk.

128. §.  J e l e n  i d ő ."  7 -

A' jelen idő-alak, úgymint általában a’ finn-ugor nyelvekben,, 
egyszersmind a’ jövendőt is jelenti. De sajátságos az, hogy ellenke
zőleg a' finn-ugor nyelvekkel, az éj szaki osztják jelenidő alak l 
jelelőt vészén föl, még pedig külömbség nélkül akár kiható, akár 
benható jelentésű, 's akár eredeti, akár származott legyen is az ige. 
A’ személyes ragok az egyes számban m, n —, a‘ többes számban 
u, ta, t, a’ kettős számbeliek nincsenek Vologodszkinál, de Reguly- 
nél megvannak. A’ praesens alakban tehát l jelelőt és a’személyes 
ragokat találjuk.

Az l a’ magánhangzón végződő tőkhöz közvetetlenül járul, p. o.
ji-ta, lenni, jil leszen ; vi-ta vinni, vil viszen ; táj-ta bírni, táji 

van neki; fot-ta hozni, túl hoz; та-ta adni, mai á d ; íe-ta enni, Jel 
eszik. Továbbá:

viéa-ta vivődik, viéal vitetik; esls'a-ta bocsáttatni, esi sál bo- 
esáttatik \jasta-ta szólni, jastal szól; mijiéa-ta adódni, mijiáal ada
tik ; lumt'ipta-ta öltöztetni, lumt'iptal öltöztet; lumnpt'ijiäa-ta öltöz
ködni, 1итЩ)Щгёа1 öltözködik ; pojks’a-ta imádkozni, pojkéal imád
kozik; апкггта-ta nézni, ankirmal néz; nemitsa-ta nevezödni, ne- 
initial neveztetik; usta-ta veszteni, ustal veszít; vnlta-ta tanítani, 
unltal tanít; saviji-ta menteni, sav'ijü ment.

Nj r} l; s, s, z utóhangú tökhöz is közvetetlenül járul.
^on-ta tenni, ponl teszen ; man-ta, menni, manl megyen; pótár

ia, beszélleni, potnrl beszéli; ul-ta, lenni, till van ; vol-ta élni, voll é l; 
wos-ta kelleni, mosl kell; рг/s-ta tehetni, pusl tehet; liuú-ta kísér
teni, husi kisért; us-tá veszni, usl vész (ustal veszít); kans-ta ke
resni, kanzl keres.

A' torok-hang ntán г-пек közbevetésével jár a’ tőhöz, mint::
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rah-tSL kelleni, rag'il kell, valamire való; voh-ta híni, vogil hí; 
senk-ta ütni, senkii ü t; long-ta bemenni, long'il bémegyen stb.

De a’ többi személyekben kieshetik az i, mint: vohlem, vuh- 
len, vog’il, vohlu, vohleta, vohlet. Az г helyett a is van, kivált Re- 
guiynél, mint vagal, rag'il helyett, nógat nevet, nagi'l helyett, jangal 
megyen, jár, jangil helyett.

A’ t (d) utóhangu tőkhöz köz vetetlenül járul, de a’ t-t d-vé 
lágyítja, mint:

ec?-ta kimenni, edl kimegyen; kid-ta küldeni, kidl küld; jtud
ta, vetni, judl vet; lid-ta akarni, lidl akar; jóid-ta esni, kezdeni, 
pid l esik, kezd; jogod-ta jutni, jogodl ju t; akid- ta gyűjteni, ak’idl 
gyűjt-

E’ szerint könnyű mindenféle igének a’ praesensét alakítani-
Egyszersmind látjuk a' felhozott példákbul, hogy ezen prae- 

senstőbeli l valóban ott van mindenféle jelentésű és alakú igében- 
Magában az egyes számnak harmadik személyét is kifejezi, azért 
az osztják igének nincs külön jelelője az egyes számú 3-dik sze
mélynek számára. Az l-es tö azután a’ többi személyes ragokat 
e-hangzóval veszi föl, melly a' többes szám első személybeli и előtt 
kiveszen. Némelly példa világossá teszi a' nyelvnek eljárását-:

ma-ta adni : maiéin, malen, mai adok, adsz, ád, 
malu, maleta, malet adunk stb., 

ji-ta  lenni: jilem, jilen, jil leszek stb.,
jilu; jileta, jilet leszünk stb., 

v'i-ta vinni : vilem, vilen, v'il viszek stb.,
vilu, vileta, vilet viszünk stb., 

jasta-ta szólni.: jastalem, jastalen, jastal szólok stb.,
jastalu, jastaleta, jastalet szólunk stb., 

jogod-ta ju tn i: jogodlem, jogodlen, jogodl jutok stb.,
jogodlu, jogodleta, jogodlet jutunk stb., 

voh-ta híni : vogilem, vogilen, vogil hívok, hisz, vagy: 
vohlem, vohlen, vogil hí, 
vohlu, vohleta, vohlet hívunk stb.

A’ kettős számbeli ragozásnak, a’ mint mondtam, Vologodsz- 
kínál nincs példája (t. i. a’ jelen időben).

129. §. A’ Reguly jegyzékében számos igeszó van vogulul

JE L E N  ID'-V



136 MÁSODIK RÉSZ.

magyarázva, mellyeket a’ személyek szerint összeállítva közlök, a 
tárgyas igéket kihagyván innen.

Világosság kedviért a’ Reguly ti (tä) névimódját is re- 
kesztben hozzá teszem, azt itt-ott a’ Vologodszki-féle szóval is
mertetvén.

E l s ő  s z e m é l y b e l i e k .

4i névimód. Vogul jelentés.
aslem (as-ti) vatem szedek,

rah aslem pii vatem bogyót szedek,
artlem (ard-ti =  ord-ta) urtem osztok,
•ägetlem. (äged-ti =  ak'íd-ta) ätem szedek,

jaga ägetlem akven’ ätilem egybeszedem,
eullem (eul-ti =  evil-ta) ajtem hiszek,
ogollem (ogol-ti) vaj lem szállók, megyek,

pogoln ogollem — faluban megszállok,
illem (u-ti =  vi-ta) vim veszek,

lullom (ubtl) ' ölem vagyok,

veri ti üllőm ast ölem dologban vagyok,
untltätilem (untltati-ti) kanstahtem tanulok, szokom,
nslem (us-ti =  us-ta) kantem találok, felismerek,
uslem (us-ti =  us-ta) unsem általmegyek,
ueilem (uci-ti) tangem akarok,
kaslom (kas-ti) kasem húzok,
katlem (kad-ti) puem fogok,
käslem (käs-ti — ka^-ta) kinzem keresek,
kislem (kis-ti =  hi’s-ta к ültem maradok,
konhlem (konh-ti) kangem hágok,
khorlem (khor-ti =  hor-ta) nujem nyúzok, fosztok,
hallem (hal-ti) kuleim (iét) hálok (éjjel),
bojlem (hoj-ti) kuj em fekszem,
honhlem (honh-ti) talem felszállók, hágok,
kongoltlem (hongold-ti) taltem felszállítok, hágatok,
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t i  névimód. Vogul jelentés.
jahlem (jah-ti — jank-ta) jälem megyek, utazom,
jastelem (jaste-ti =  jasta-ta) lauem szólok,
jertlem (j érd-ti) jarltem feltartóztatok,
jemellem (jemel-ti) esemauem szégyenkezem,
jilom (ji-ti) jum jövök, leszek,
jisloin (jis-ti =  jas-ta) ajem iszom,
jogodéin (jugod-ti) johtem jutok.
loDglem (long-ta) Sültem bemegyek,
lilom (li-ti) tem eszem,
laulom (lau-ti) latem szidok,
laotlem (laod-ti) tauem rágok,
litlem (lid-ti) tangem akarok,
logotlem (logod-ti) kiutem köszörülök,
luotlem (luod-ti =  lod-ta) j outem veszek, emo,
nauerlem (nauer-ti =  navír-ta) auoltem ugróm,
nomlem (nom-ti) nomisem gondolok,emlékezem
nogohlem *) (nogol-ti) kajtem utána megyek,
suoslem (suos-ti =  sus-ta) joamem lépek,
seurlem (seur-ti =  sevir-ta) sajrem vágok,
sasemlem (sasem-ti) sasem öntök,
sukatlem (sukad-ti =  sugad-ta) säkvetem kínozok,
sometlem (somed-ti =  sumid-ta) mäzem ruházok.
seulem (seu-ti =  sevi-ta) sügem szövök, fonok,
rondlem (rond-ti) rosem késem,
táj lem (táj-ti) ansem bírok, van nekem,
tallem (tal-ti) kartem húzok, szívok,
termälälem (termäli-ti) molimtahtem sietek,
portertlem (poterd-ti) potertem beszéllek,
pagoptälem (pagoptä-ti) patemtem pattogok,
peullem (peul-ti) pulem fúvók,
pojksilem (pojksi-ti) pojksem kérek,
л'апиеш (vand-ti) sunzem látok,
vanteltälein (vanteltä-ti) suíeltem láttatok, mutatok,
mälem (mä-ti) mim adok,
menlem (men-ti =  man-ta) minem megyek.

*) Külömben nogollem.
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H a r m a d i k  s z e m é l y b e l i e k .

ti névimód. Vogid jelentés.

áol (au-ti) auti folyik,
ariil (ari-ti) éri énekel,

art ariil ért éri énekeket énekelr
artmel (artmi-ti) ai’tmi ?
ameri (amer-ti) 
alel, ebben:

amerti merül, merít,

pagol alel sahl mirli menydörög,
epsetel (epse-ti =  epsand-ta) ätintahti . szagos, bűzöl,
uul (u-ti =  ü-ta) hrangi kiált,
uratl (urad-ti) vorati erőlködik,
karatl (karad-ti) (amp) karti (eb) ugat,
hahlel (hahl-ti =  holla-ta ') lunzi sír,
jietl (jied-ti) rágvi eső esik.
lahl (lald-ta?) lilti lélekzik,
lalmel (lalem-ti) tolmenti lop,
lapel (lap-ti) lapi ?
Tihmel (íikem-ti) l’ikmi történik, megesik.
íauetl (íaued-ti) lauti szid,

lauti ám nobelom szid engem.
lajl (laj-ti =f loj-ta) к ani függ,
nagal (nah-ti) m űin ti nevet,
satl (= 'sas-ta) 1 sujti hangzik, érzik,
masl (m as-ti=  mos-ta) éri kell,
jangal (jang-ti) — megyen,

togolne jangal tilemli repül.

Második személybeli szók nincsenek a’ jegyzékben.
Nagy szerencsére Reguly felirta a' men-tä igének teljes prae- 

sensét, az ol-ta igéét is, a’ duális kivételével. Mind a? kettő itt kö
vetkezik. *)

*) Itt is 111 =  II j hohl-ti =  hollatn.
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J e l e n  i d ő .

Egyes szám. Kettős szám. Többes s^ám
ma menlem min menlamin mung menlu
nang mená nen menatn nang menü
lu menl lin menüin lu menlet.

ma ollem mung ollu
nang ollen nang ollen
lu oil - lu ollet.

Magánosán állanak: velpislülu vadászunk, mi Vologodszki 
nyelvén velpaslalu volna, de Reguly cilslém vogul szóval magya
rázza, minek csak velpislälem} vadászok, felellhet meg.

jaulmälii, vetünk, sajp jaulmülu kötelet vetünk, mit Reguly 
úgy fejez ki vogulul: tali rébitungve =  kötelet vetni, holott így 
volna helyesen : tali rébiten.

Föltetsző af nang menü (Vologodszki szerint: n'ing menten) 
te mégy, 's nang menü (Volog. szerint: mag menten) ti mentek: 
holott az ollen vagy, vagytok, szabályos. De az l a’ dualis 2-dik és 
3-dik személyében sincs meg. Castre'nnél, mint legitt látható, erre 
nézve nincs szabálytalanság.

130. A; Castrén által ismertetett déli osztják nyelvjárások
ban a’ jelen időnek jelelője t, melly az éjszaki nyelvjárásbeli ?-nek 
felel meg. Legyen például a’ menni ige, a' melly itt man-ta, a' déli 
osztjákban C. szerint men-daj, ’s mellynek jelen időbeli ragozása 
imígy áll Vologodszki és Castrén szerint:

Egy. sz. man-l-em megyek C. men-d-am,
man-l-en mégy men-d-an,
man-1 megyen men-t.

Több. sz. шап-1-u megyünk men-d-eu
man-l-eta mentek men-d-eda
man-l-et mennek men-d-et.

A’ kettős számot így adja C. men-de-men mi ketten megyünk, 
men-de-den ti ketten mentek, men-de-gen ők ketten mennek.
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131. §. A’ finn-ugor nyelvek körében eme’ feltűnő sajátságát 
az osztják nyelvnek lehet-e gyakorító erejűnek tartani? minél 
fogva az osztják igének jelen ideje tulajdonképen frequentativ alak 
volna. Ezt a’ felfogást, úgy látszik, a’ nyelv maga nem igazolja. 
Mert ha az l-es vagy t-s alak nem tisztán jelen időbeli, hanem gya
korító jelentésű volna: mellette, ámbár uralkodóvá lett, mégis a' 
gyakorító képző nélküli alak is találkoznék imitt amott. P. o. 
ollyankor, mint az evang. 2, 6. riing el'ta edl lavilta ho te belőled jő 

: ki az őrző, — épen nincs helye a’ frequentativumnak, mégis ott van 
az l (ed-1). — Sokat bizonyítanak a’ Reguly felhozta példák is, a' 
mellyek soha nincsenek frequentativ vogul igével megmagyarázva.

Van ugyan a’ jegyzékben öt nem l-es szó, mellynek vogul 
magyarázatja praesens alakú, úgymint:
nomelmäsem vog. nomelmatem emlékezem
jorämäsem (jorema-ta) » jorulem felejtek
angermäsem (ankírma-ta) » angvätem tekintek,nézek
kazelesem (kazala-ta) » kazalem nézegetek
kuoltsem » kuloslem ?

mégis azokat, praesens alakú magyarázatok ellenére, múlt 
időbeli alakoknak nézem.

Továbbá nem keveset nyom, hogy a" passiv alaknak prae
sense is megtartja az l-et, mint a’ 137. §-ban látjuk.

Végre-a’ világosan gyakorító ige-tők is a’ jelenidejöket csak 
ügy képezik l által, mint akármellyik. P. o. kaéala-ta nézni, nyil
ván gyakorító alak, mégis a’ jelenidőt így képezi: kazala-l-em, 
kazala-l-en, kazala-1; kazala-l-u, kazala-l-eta, kazala-l-et. Ojanget 
sistam sambodet, ti tofim kazalodét boldogok a’ tiszta szívüek, ők is
tent látják (nézik). 5, 8. — így ed-ta kijönni, gyakorítója: edl-ta 
kijövegetni, edlta-ta kihozogatni: mégis: edlta-l-em, edlta-l-en, edlta-l 
kihozogatok, kihozogatsz, kihozogat stb. Ma ningilana jastalem, 
to)m  néz tam hevet el'ta editál evi-pog Avrama én nektek mondom, 
isten még a’ kövekbül is kihozogat fiakat Abrahámnak. 3, 9.

A’ magyar nyelvben van egy tünemény, a’ mellyet én az 
osztják nyelvbeli tüneményhez hasonlítok. Tudva van, hogy ev, iv, 
hjv, lev, teVj inu, vev igetők a’ jelenidőt így képzik : e-sz-em, i-sz-om, 
hi-sz-ek, le-sz-ek, te-sz-ek, vi-sz-ek, ve-sz-ek, a’ melly sz a’ többi 

idő-alakban és módokban nincsen. -Van ezéken kívül még néhány
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ige, a’ mellyek sz-je nyilván nem a’ tőhöz tartozik, így vonni. 
Még Pereszlényi úgy tudja, hogy csak a' praesensben lehetséges a'* 
von-z-ok, von-z-asz, von-z-on, von-z-unk stb. a’ többi alakok mind 
ron-tötül valók. Az úszni ige talán már reges régen úsz: de vala
mennyi finn-ugor nyelvben w, vagy vj a’ tő. A ’ tetszeni igének régi- 
tője tét, ezt tudják még nyelvemlékeink. A’ ját-ék szó is azt mu
tatja, hogy a’ játszani igének tője já t, nem ját-sz; ez az alak te
hát, úgy mint tet-sz, azon sz-es igékhez tartozik. A’ nélkül, hogy 
meg bírnám fejteni eme’ tüneményét a’ magyar nyelvnek, szabad 
legyen azt az osztják nyelvnek általános tüneményéhez hasonlítani.

M ú l t  i d ő .

132. §. Az éjszaki osztják nyelvben a’ múlt időnek képzőjé
ig  melly magánhangzós végű tökhöz közbevetetlenül, mássalhang-- 
zós tőkhöz pedig többnyire г-пек közbevetésével járul, p. o. :

vohl'ij i-ta leszálldosni, vohhltji-s
puriiji-ta kérdezni. pur'il'iji-s
sistamt'iji-ta tisztúlni, s'istamt'iji-s
lilla-ta háborodni, mia-s
ella-ta támadni, ella-s
esla-ta, esl-ta ereszteni, esla-s
kazala-ta 
vogol-ta és

látni, kazalas

vohla-ta leszállani, vohla-s
l'ikaéa-ta haragunni, l'ikaéa-s
sesmaéa-tu - megszállani,

om'isa-ia és
lakni kezdeni. sesmaéas

omsa-ta leülni, onisa-s
vortasa-ta hányódni, vortasa-s
unlta-ta tanítani, unlta-s
lol'imta-ta állítani, loVimta-s
lerama-ta nyilvánúlni, lerama-s
nomtlma-ta gondolni. nomílma-s•
paltama-ta ijedni, paltania-s
icaltma-ta kelni, kaltnm-s
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vohma-ta és
vogema-ta híni, vogema-s

suzema-ta közeledni, suzema-s
vanama-ta közeledni, vanama-s
кг l-ta küldeni, kita-s
potard-ta beszélleni,

de
potarta-s,

pard-ta
ver-ta

parancsolni, pard'i-s
csinálni, veris

ed l-ta kijönni, edl'i-s
voh-ta híni, vog‘i-s
pid-ta esni, kezdeni, pit-s
jogod-ta jutni, jogot-s
akid-ta gyűjteni, ak'if-s
pon-ta tenni, pons
man-ta menni, man-s
evil-ta hinni, evil-s, evíli-s
k'il-ta kelni, кгГг-s
hul-ta hallani, hul'i-s
om'is-ta ülni, omsi-s
uz-ta veszni, vz'i-s
íí-ta kiáltani. nvis

- tehát;
taj-ta bírni, tn-ta születni, taj-is, t'ij'i-s, nem tajs, t ’ijs, annál

inkább, mert h'i-ta (hj-ta) hagyni, hij'i-s; azért is jobb lesz (hoj-txx
fekünni) hofi-s, mintsem hojs.

vi-ta venni, vinni, v is
j  i-ta lenni, f i s
ta-ta hozni, tus.

Nem várt alakok: 1) jang-ta fordulni, menni, a’ mellynek 
múlt alakja jangas. Isus jangas Halilej mu lovatna Jézus jára 
sí Galileai föld vidékeire. 4, 23. — Isus jangas izagat ulta un 
i aj vozet sagat Jézus megfordúla minden nagy és- kis városok
ban. 9, 35-

2) langmats ebben: Isus Vita langmats Jézus enni akara 
(megéhezett). Itt csak langmci-ta akarni kezdeni (langa-ta akarni) 
ige lehetséges, a’ mellynek múltja, az igen számos hasonlagosság
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szerint, langma-s volna. Lehet, hogy csak nyomtatási hibábul áll 
langmats, vagy néha t hangzik s előtt.

A ’ felhozott példákbul azt lehet kihozni: A’ múlt időnek kép
zője s rövid magánhangzó után közbevetés nélkül, hosszú vagy 
iker magánhangzó után j  vagy и közbevetésével, mássalhangzó 
után pedig vagy közbevetés nélkül, vagy i-nek közbevetésével já 
rul a’ tőhöz. A’ személyes ragok csak a’ kiejtés szerint változtat
nak a szabályon, p. o .: vant'is látott, vogis hívott:

Egyes sz. vant-s-em, vant-s-en, vant-í-s,
Többes sz. vant-s-u, vant-s-eta, vant-s-et.
Egyes sz. vog-s-em. vog-s-en, vog-’i-s,
Többes sz. vog-s-u, vog-s-eta, vog-s-et.

A’ többes szám 2. személyében eta helyett ta is áll, p. o. alti 
vista (ví'seta) pa all'i mijat ingyen vettétek ’s ingyen adjátok. 10,8.

Az vl-ta lenni igének múlt alakja ul-s volna, de mindenkor 
csak us} tehát: usem, usen, u s ; usu, üst a (useta), uset, voltam stb.

A’ kettős számnak egy példája pitsangen, ebben: s'iri antom 
hun tin jega volta pitsangen előbb mintsem együtt élni kezdőnek. 
1, 18. — Látjuk, az ige: pid-ta kezdeni, pit-s kezdett; tehát pit- 
sem kezdettem stb. pitsv kezdettünk, pitsangen kezdettek ketfen. 
Az első és második személy nem fordúlnak elő, de Castrénnél is a' 
3-dik személyes-rag nen lévén, a’ nála lévő paradigmának hasonla- 
gossága szerint bátran az 1. személyes ragot men, a; 2-dikat den- 
nek gondolhatjuk, ’s így alakíthatjuk a" dualist: pitsamen, pit sate n, 
pitsangen. A ’ pid-ta igének teljes múlt alakja e! szerint:

Egyes sz. pitsem, pitsen. pits (piti's),
Többes sz. pitsu, pitseta, pitset,
Kettős sz. pitsamen. pitsaten, pitsangen.

132. §. A’ Reguly jegyzetében következő múlt időbeli ala
kok fordúlnak elő:

tais (tajis) vog. tels lett, volt
enmes » jänumes nőtt, naggyá lett
ucisem » — akartam
menta ucisem » minung jemtelesem menni akartam
uosis » uoeis veszett
kales » posält halt, vége lett
jis » jemts lett
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kaseng jis vog. aumel jemts beteg lett
kost täbelsem » kot tibelteslem eltévedtem
kiltsem » saj kelesem sértettem
rahnes » rägäts ?
maltsales » ärits V
tahnamtes » talmäts elvált ?
jeces » ostis ?
hotles » katels nappalodott
ozilisem V » kontkatsem ?
kőrisem » purm átesem ?
majleptesem » mujlung johts vendégül jött
kos kontes » ojes megfizetett
ligazis » lavoses megharagutt
ulmisem » ulmjásem álmodtam

. ma mensem » minsem mentem.
Az ol-ta (ul-ta) lenni, szót pedig így ragozza:

ma osm, osem — mung osu
. nang osn —' nang osten
lu OS — lu oset.

Kár, hogy nem jegyezte föl duálisát is.
134. §. Forduljunk a déli osztjákra, mint azt Castrén elő

adja. A’ 102. §-ban írja, hogy az osztják nyelvben a’ praeteritum- 
nak nincs jelelője, hanem a személyes ragok közbevetetlenül já 
rulnak az igetőhöz, tehát: panem letevék. E’ szerint, ha így volna 
a’ dolog az éjszaki nyelvben is, ponem volna ott a’ múlt alak, »]e- 
tevék.« De ezt nem találhatni, mert ott van: pon-l-em leteszek, és 
pon-s-em letevék, letettem. Az előző 101. §-ban kivételeket is hoz 
föl, azt mondván : A’ múlt időnek kifejezésére némelly nyelvjárás
ban az augmentatív képzős, másokban a' deminutiv képzős ige 
szolgál, p. о. tegetmem repültem, vermem■ csináltam; párisim letet
tem. — A’ pansim alak azonos az éjszaki ponsem-mel, ez hát a’ mi 
szabályunk alá esik. Ebben az s nem deminutiv képző, hanem a 
múlt időnek képzője; Castrén maga a’ 97. §-ban az s, (c) képzőt 
augmentativnek mondja, melly hathatós sebes cselekvést jelöl. 
Ugyanott az m képzőrül azt tanítja, hogy »momentan« igéket ké
pez; a’ tegetmem tehát inkább »reppenek« vagy a’ múltban »rep

lentem« jelentene. De Castrén bizonyosan nem csalatkozik vala,,
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nidőn a’ pan-em-féle alakot múltbelinek találta, s azt az egész 
nunkáján keresztül annak adja ki. Az Irtis- és Szurgut-nyelvjárá- 
iokban tehát így áll ez:

Egyes sz. panem panem
panen panet
panet pandab.

Kettős sz. panemen pandámén
paneden pántén,
paneden pántén

Többes sz. paneu pandauh
paneden pántén
panet panitl.

Vagy:

Egyes sz. menem meneni
menen menen
menőt men

Kettős sz. menmen menmen
menden menten
mengen mengen

Többes sz. meneu meneub
menda menteh
menet ment.

Lesz még alkalmunk visszatérni Castrénnek emez alakjai
hoz, itt csak múlt időbeli jelentősöket tekintjük, a’ mellyre nézve 
lehetetlennek tartom, hogy Castrén csalatkozott volna. Hisz illye- 
tén alak ott van a’ finnben és a’ magyarban is : 

pan-i-n tev-é-k
pan-i-t tev-é-1
pan-i tev-e
pan-i-mme tev-é-nk
pan-i-tte tev-é-tek
pan-i-vat tev-é*nek.

A’ finn nyelvtan imperfectum-nak nevezi ez alakot, mint a’ 
régibb közönséges magyar nyelvtan is. De már bizonyossá lett, 
hogy a' magyarban ez alak a’ praeteritum historicum, melly Syl- 
vesternél a’ perfectumot is elnyelte. Alkalmasint nem csalatkozunk,

HYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I. 10



146 MÁSODIK RÉSZ.

ha a’ Castrén alakját is illyen praeteritum historicumnak vesszük, 
melly a’ perfectumot is elnyeli azon emberek nyelvében, a’ kiktül 
Castrén a’ Dyelvet tanulá. A’ finn grammatika és talán az élő nyelv 
is a’ skandináv grammatika befolyása alatt ’s a’ svéd nyelv pél
dája után veszítették el a’ praeteritum historicum fogalmát és 
gyakorlását.

135. §. A’ leggyakoriabb szerkesztett idő-alakok ezek :
1) jastata pidl mondani fog, ez tehát egész magyarosan így 
ragoztatik:
Jelen idő: jastata pidlem, 

jastata pidlu, 
Múlt idő: jastata pitsem, 

jastata pitsu,

jastata pidlen, 
jastata pidleta, 
jastata pitsen, 
jastata pitseta,

jastata pidl; 
jastata pidlet ; 
jastata pits; 
jastata pitset.

A’ jelen idő e’ szerint a’ futurumot teszi, a' múlt pedig illyen 
jelentésű: szólni kezdtem stb.

2) jost'im ull mondva van, tehát: jast'ím ullem, j. ullen, j. ull; 
jasli'm ullu, j. ulleta, j. ullet; mondva vagyok stb.

jast'im us mondva volt, tehát: jastim usem, j. usen, j. us; 
jastím usu, j.' usta, j. uset; mondva voltam stb. De a’ 2) alatti 
szerkesztett időalak szenvedő jelentésű.

C o n j u c t i v u s .

136. §. Castrén a’ 109. §-ban arrul értesít, hogy a’ Szurguti 
nyelvjárásban igen gyakran előfordúl egy n képzős conjunctivus, 
így pan-n-am letennék, ver-n-am csinálnék. Továbbá azt mondja ez 
alakrul, hogy személyes ragozása egészen azonos a’ Szurgut név
szónak birtokos ragozásával, így :

Egyes sz. pan-n-am letennék 
pan-n-an letennél 
pan-n-atl letenne 

Kettős sz. pan-n-amen 
pan-n-in 
pan-n-in

Többes sz. pan-n-auh letennénk 
pan-n-in letennétek 
pan-n-itl letennének

ver-n-am csinálnék 
ver-n-an csinálnál 
ver-n-atl csinálna, 
ver-íi-amen 
ver-n-in 
ver-n-in. -
ver-ii-auh csinálnánk 
ver-n-in csinálnátok 
ver-n-in csinálnának.
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Az éjszaki osztjákban, mennyire ismerem, csak az evangé
lium 5, 39-ben fordulna elő: hun hoj hadnal riingen — ha ki meg
csapna tégedet. De megvan a’ vogulban is, m int:

Egyes sz.

Többes sz.

ol-n-em 
ol-n-en 
ol-n-i volna 
ol-n-ov volnánk 
ol-ni-ne volnátok 
ol-n-at volnának

var-ni-lem csinálnám azt 
var-ni-lén csinálnád 
var-ni-ta csinálná, 
var-ni-lov csinálnók 
var-ni-lan csinálnátok 
var-n-anel csinálnák. *)

Már a’ vogul és osztják szók magyar fordítása is mutatja, 
hogy ez az alak a’ magyarban is megvan, n képzővel (vol-n-ék, 
csinál-n-ám) ; de ott van a’ finnben is, a’ hol concessivusnak neve
zik, így : ól-ne-n volnék, ol-ne-t volnál, ol-ne-е volna; ol-ne-mme vol
nánk, ol-ne-tte volnátok, ol-ne-vat volnának. Ezt a’ módot tehát, 
akár conjunctivusnak, akár concessivusnak, akár condicionalisnak 
nevezzük, eredeti finn-ugor módnak tarthatjuk.

Szenvedő ige.

137. §. Szenvedő igének jelentésével járnak a’ számos ó kép
zős igék, (107. §.) a’ mellyek magára, az alanyra hatók (reflexiva) ; 
járnak az m-es névimód és ul-ta segéd igével szerkezödött idő-ala
kok, mint jastim-idl mondva van, jastzm-us mondva volt. De szoro
san véve szenvedő igealak az, melly nem az időt és módot, hanem 
a’ személyes vagy praedicativ ragot megelőző képző által lesz. Ez
zel külömbözik a szenvedő ige-alak minden származott igétől, noha, 
mint a’ magyar nyelvben is, az eredeti szenvedő alak azután még 
képzővel is tetéztetik. A’ személyes ragot megelőző képző aj a, 
p. o. joslal oht'ina riingen tulajin kezeiken te vitetel. 4, 5. — sirs- 
na kulha hijisa luel akkor az ördög által elhagyatott. 4, 11. — lu 
hoia tutlasa aradtel muz'ingodet ő hozzá vitteték mindenféle beteg. 
4, 24. — madet vozatlajit vedkat ver vorna a’ kik üldöztettetnek az 
igazságért. 5, 10. — hun ning'ilan talcilije lavidta pidlajitan ma 
vorna ha tik híjába szidatni fogtok én érettem. 5, 11. — put j'ilbija 
an omisla a’ fazék alá nem ültettetik. 5, 15. — ningen sud-hoja al

*) Lásd: A’ Kondai Vogul Nyelv 101. meg 104. lapját; a’ Nyelvt. Közi.
X . köt. meg a’ Kondai Márk evangéliuma 206. lapját; a’ Nyelvt. Közi. X. köt.

IC*
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masajin,pa al jutsajin ningen turma-hot libája te a’bírónak ne adas
sál által, ’s ne vettessél a’ tömlöczbe. 5, 25. —• antanin nogajen iza- 
gat tuting Garasa julmala mintsem a’ te egész tested a’ tüzes ten
gerbe vettessék. 5, 29. — hanne-hojetna Viel at iziklajit az emberek 
által ők hogy dicsértessenek. 6,2. — hanne-hojetna Viel at vandlajü 
az emberek áltál ők hogy láttassanak. 6, 5. — li nomislet, Vi ar 
potrelna hullajit ők azt vélik, ő sok beszédük miatt hallgattatnak 
meg. 6, 7. — nen turum azenna Viel lahidlajit ti mennyei atyátok 
által ők étettetnek. 6, 26. — ningilan sudidta pidlajita tik ítéltetni 
fogtok. 7,2. — ningilan al manzilajita tik el ne tapostassatok. 7,6. 
— turum nubit poget padlem turmaja jultalajit a’ mennyország fijai 
a’sötét toronyba vettetnek. 8r 12.— lu hoza ar hojadet tusa őhozzá 
sok ember viteték. 8, 16. — si mórt hop humbetna temta pitsa any- 
nyira, (hogy) a’ hajó a’ habokban merülni kezdett. 8, 24. — nin 
eoilpsajenna noh visajin  te hited által fölvétetel. 9, 22. — hurijat, 
nemhojatna al usía féljetek, (hogy az) senki által meg ne tudassék.
9, 30. — hun ningilan vozadta pidlajitan ha tik üldöztetni fogtok.
10, 23. — nem-huntsi simis pos an vandijim us Israil типа soha 
illyen csuda nem látatott volt Israel földjén. 9. 33.

Az elősorolt helyekben következő alakok fordáinak elő :

Jelen idő.

E g y e s  s z á m:
2. szem. tulajin vitetel.
3. szem. omisla ültettetik, julmala vettetik, u&a tudatik, nila, 

láttatik (madot an nila a’ ki nem láttatik. 6, 18.), verla tétetik.

T ö b b e s  s z á m :

2. szem. pidlajita és pidlajitan fogattok, e’ helyett: fogtok 
(tétetni stb.).

3. szem. vozatlajit üldöztettetnek, iziklajit dicsértettetnek, 
vandlajit láttatnak, hullajit hallatnak, labidlajit étettetnek, julta
lajit vettetnek.

Világos, hogy a’ jelenidőnek l jelelője után a’ szenvedő képző 
aj következik, ’s ez után a’ személyes vagy praedicativ rag, melly 
nem e-vel, hanem i-vel jár. A’ harmadik személyben .azomban oj
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helyett csak a van. A’ tu-ta hozni, vinni igének jelenideje: tu-l\ te
hát szenvedője: tu-l-aj, melly így ragoztatik: tulajim, tulajm, tula ; 
tulaj iu (tulajuf), tulaj ita vagy tulajitan, tulaj it. így pid-ta kez
deni, fogni; praesens : pidl, passivum : pidlajim, pidlajin, pidla ; 
pidlaju, pidlajita, v. pidlajitan, pidlajit. így ué-ta ismerni, tudni • 
praesens : uslem, uälen, uü stb. passivum : uélajim, uélajin, . usía ; 
uélaju, uüajita v. uÜajitaní uslajit.

Múlt idő.
E g у es s z á m:

2. szem. visajin vitettél, noh visajin segéltetettél, masajin 
adattál, jutsajin vetettettél.

3. szem. tusa hozatott, pitsa kezdetett, tutlasa hozogattatott, 
hijisa hagyatott.

T ö b b e s  s z á m:

Ennek peldáji nem fordulnak elő, de ki lehet tölteni a’ híjakat
Á’ múlt időnek képzője s, ezután «járul a’ passivum képzője 

stb. Világosabb lesz a’ nyelv eljárása, ha a’ tu-ta hozni, v)i-ta vinni 
igék mind praesensét mind praeteritumát kitesszük.

Tehát: túl hoz, vil viszen; tus hozott, vis vitt így ragoztatnak
tulaj im tusajim vilajim visajira
tulajin tusajin vílajin visajin
tula tusa v'íla visa;
tulaj u tusaju vilaj u visaju
tulajita (tan) tusajita v'ilajita v'isajita
tulaj it . tus aj it vilajit visajit.

A’ kettős számnak példáji nem fordulnak elő.
138. §. Regulynél kevés szenvedő alakot találni, úgymint,

J e l e n  i d ő b e l i e k :
nilä vogulul nejli és nangi, azaz látszik, láttatik; 
ägatlä, sajp ägatlä vogulul tali nabitaui, azaz a' hajókötél 

függ, függesztetik;
sogatlaju vogulul savetau kínoztatnak.
E’ három szó Vologodszkinál: ni-ta nézni, ag’id-ta függni, so- 

gad-ta szenvedni.
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M u l t  i d ő b e l i e k :

potsaim vogulul
sengmesaim »
oj imáim »
kajsd »

polvesem 
muiímitauesem 
ajlmätem (sic !) 
kaj vés

fáztam 
melegedtem 

aludtam, álmodtam 
felakadt.

Hogy a’ fáztam, melegedtem, felakadt passiv szókkal van 
kifejezve, azon nem akadhatni fen. Az aludtam vagy álmodtam 
vogulját Reguly jelenidőben jegyezte, ajlmätsem helyett. — Volo- 
godszkinál: pod-ta fázni, mi Castrénnél passiv alakban áll, pőtdjem 
hűlt; — sank hő, melegség, sank'im-ta (sankmi-ta) izzadni, tehát 
sankmisajim, a’ Reguly sengmesaim -ja, Castrénnél is cenkmájem 
hült; — ulmiji-ta álmodni. — A’ negyedik szó se Yologodszkinál 
se Castrénnél nicsen. Ez kaj-ta akadni, függni, vogulul kaj-ungve.

139. §. Castrén előadása szerint (117—119. §§.) a’ szenvedő
nek képzője a1 múltban aj, melly közvetetlenül a’ tőhöz járul; a’ 
jelenben pedig táj vagy da j; a’ Szúr gut nyelvjárásban oj, meg toj. 
Látjuk, ez azonos az éj szaki nyelvbeli képződéssel, tudván, hogy 
Castrén nem ismer a’ s-es múltat, ’s hogy a’ déli nyelvben a’ praesens 
jelelője t (d) az éjszaki nyelvnek Z-jének felel meg. Castrén az untt 
tanít, igén, melly nálunk unit, mutatja a passiv ragozást; tanúság 
végett hozzája tesszük a’ mienket.

Castrén szerint:
A ’ praesens-tö.

az éjszaki nyelv szerint:
united. unltal.

unttedajem 
unttedaj en 
unttedaj

E g y e s  s zám:  

K e t t ő s  s zám:

unltalajim v. unltlajim 
unltalajin v. unltlajin 
unltala v. unltla.

unttedajmen 
unttedaj den

— ? 
— ?

unttedaj gen — -?
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T ö b b e s  s z á m :

unttedajeu
unttedajda
unttedajet

unltalaju V. unltlaju 
unltalajita v unltlajita 
unltalajit v. unltlajit

Ä  praeteritum-tö.

Castrén szerint: 
unit.

az éjszaki nyelv szerint: 
unltas.

E g y e s  s z á m:

unltasajim 
unltasajin 
unltasa.

K e t t ő s  s z á m:

unttajmen —
unttá] den —
unttajgen —

T ö b b e s  s z á m:

unttajeu unltasaju
unttajida unltasa] ita v. -tan
unttajet unltasa] it.

Castrén szerint (120. §.) abban is megegyez a’ déli nyelv az 
éjszakival, hogy az m-esnévimód a’ létigével együtt passivumot je
lent, p. o. hitem uttam (az éjszaki nyelvben kitim ullam) küldetem, 
küldve vagyok; hitem üde ni {a,z éjszaki nyelvben hifim usem — ul- 
sem) küldettem, küldve voltam.

Az éjszaki vogul nyelvben a’ passivnak képzője cm, melly a’ 
múltban t*-vé szorul össze; a' deliben ov és v} íg y : kiét, osztják kit 
=  követ, küld

unttajem
unttajen
unttaj
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Vogulban: Osztjákban:
kietem kietauem kietovem kidlem kidlajim
kieten kietauen kietoven kidlen kidlajin
kieti kietau(e) kietove kidl kidia j.
kietsem kietvesem kietvesem kitsem kitsajim
kieteen kietvesen kietvesen kitsen kitsajin
kietes kietves kietves kitas kitsa stb.

Az osztják és vognl nyelvek tehát a' passiv képzőre nézve 
azonosak; de a’ képzőnek helyére nézve külömböznek, mert az 
osztják nyelv az idő-jelelő után veti, a’ vogul pedig a’ múlt időbeli 
alakban az idő-j elelő elibe teszi.

T á r g y a s  ige .
140. §. Idáig a’ legszorosabb viszony tűnvén ki a’ vogul és 

osztják nyelvek közt, föl lehet tenni, hogy az utóbbiban a' tárgyas 
igeragozás is megvan. Össze kell tehát szedni annak példáit, a’ 
mellyek a’ Yologodszki fordításaiban előkerülnek.

1, 23. nem luela ponla Emmanuil Emmanuel nevet add neki. 
Pon-ta tenni, adni; paranacsolóban pona tégy : de itt ponla van =  
tedd. — 6, 3. ning milost'ina sid'i rnijila te alamisnyádat úgy add. 
E’ két példa (pon-l-a, miji-l-o)  azt mutatja, hogy az éj szaki osztják 
nyelvben l a’ tárgyas rag. .

3, 1 ö.sirsna Ivan lud eslale akkor János őt ereszti, bocsátja. 
Esl-ta ereszteni; jelen időben: eslilem v. eslalem, esl'ilen v. eslalen, 
csll eresztek stb. 6, 15. nen turum azen an esll a’ ti mennyei atyá
tok nem ereszt, bocsát). Múlt időben — eslasem, eslasen, eslas eresz
tettem stb. (8, 28. eslaset eresztettek). Itt az idézett helyen eslale 
van. Kérdés: jelen, vagy múlt időbeli jelentésű? Az értelem szerint 
múlt időbeli volna, jóllehet az orosz így szól: togda Joann dopus- 
kctjet jeho; dopuskajet jelenidőbeli alak. Ha tehát Hlyen a’jelentés 
is : akkor eslale helyett eslal-le kellene, minél fogva le volna a’ tár
gyas rag és 3-dik személy; Ha pedig múlt időbeli a’ jelentés: akkor 
esla volna =  ereszte, esla-le pedig =  ereszté; ’s akkor ebben azt 
a’ múlt alakot ismernők fel, a’ mellyet Castrén jegyedül tárgyal 
(134. §.),’e nielly a’ magyar és finn történeti múlttal azonos. De bár- 
mellyik jelentés és alak legyen is az, le-ben minden esetre tárgyas 
ragot kell látnunk, mint utóbb világossá lesz.

Ez egy (eslale) példán kívül Vologodszkinál nem kerül elő,
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jelenidőbeli alak az l tárgyas raggal. ’S ennek talán az leket oka, 
hogy az élő nyelv a’jelenidőbeli Z-en kívül a’ tárgyast nem fejezi ki 
határozottan. Mert p. o. v'i-l-em, vi-l-en, v'i-l teszen: veszek, vész, vé
szén: ellemben vi-l~l-em} vi-l-l-en^ vi-l-len (vi-li-le?') volna =  veszem, 
veszed, veszi; gondolnunk lehet tehát, hogy vilem igazán veszek és 
veszem, a’ mint Vologodszki mindenkor ír. így 7,3. 4. ning semenna 
ulta fa irt an hüllen? — mija, ma ning semen ella lünk kim vilem 
— A’ te szemedben lévő gerendát nem érzed? — adj (engedj), én 
te szemedbül a’ szálkát kiveszem. — Mind a’ mellett a’ nyelv a’ 
jelenidőbeli alakban is ki bírja fejezni a’ tárgyas jelentést, mint Re- 
guly feljegyezte, a’ kinél eutlilem vágom, holott eutleni vágok. A’ 
Reguly eut-je ugyanaz Vologodszki emí-jével, mellynek tárgyatlan 
ragozása

Reguly Írása szerint: Vologodszki írása szerint:
eut-l-em vágok evid-l-em
eut-l-en vágsz evid-l-en
eut-l vág evid-l ,*

, tárgyas ragozása pedig:
eut-li-l-em vágom (evid-li-l-em)
eut-lid-en vágod ( evid-li-l-én)
eut-li-le vágja (evid-li-le).

1, 24. 25. i lu imel v'isle; i an ussle luel sioonda, hun =* és ő 
nejét vette; és nem ismerte meg őt addig, míg. Itt van v'i-ta venni, 
us-ta ismerni; továbbá visem, visen, vis vettem, vettél, v e tt; uósem, 
ussen, usis vagy uds ismertem stb. a’ vis-le: us's-le tehát ugyan azon 
tárgyas raggal van, mellyet az eslale-ben találtunk. — 10, 4. ma- 
dot luel Jevrej mura tinisale a' ki őt zsidó népnek eladta. Tini-ta 
árulni, tinilem árulok, finisem, finisen, finis árultam stb. A’ két előbbi 
(visle, ussle) példa szerint tinisle volna elég, pedig tinisale van. En
nek hát tines-ta (tinis-ta) volna a’ tője, a' mellyet az es-ta igével 
hasonlítva, így kell a’ tárgyatlan jelenidejében ragozni:

finislem árulok mint esllern eresztek
tiríislen » esllen »
t'inisl » esll »

Föltevén a’ történeti múltat, tárgyatlanul így volna-e? 
finisam árulék eslam ereszték
tinisan stb. eslan stb.
tinisa stb. esla stb.;
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tárgyasán pedig így-e ?
tibisa-Uem árulám esla-l-em eresztém
tinisa-l-en stb. esla-l-en stb.
tinisa-l-e stb. esla-l-e stb.

akárhogyan legyen is, tinisale tárgyas rag múlt időbeli jelentésű 
alakban.

Az eddigi peldákbul bizonyossá lett, hogy az éjszaki osztják- 
bao is tárgyas igeragozás van, mellyben l a’tárgy jelelője. De min
den felhozott példa egyes számban adja az alanyt,’s egyes számban 
mutatja a’ tárgyat is.

7, 2(Á Sid'i Viel mostallan Vi tiiltipsajel sagot =  így őket is
meritek meg gyümölcseikrül. Musta-ta ismerni, vélni; ennek tár
gyatlan jelenideje:

mgitalem mostalu
mostalen mostaleta
raoétal moétalet.

Itt raostallan van, ’s ez a’ többes szám második személye, 
még pédig többes tárggyal =  ismeritek őket.

7, ló. li tiipsalal sagat uslalan Viel — iv gyümölcseikrül is
meritek meg őket. Usleta ismertek, uslalan ismeritek őket.

7, 6. al julat tiч'гпд tunen purset sozilita togaja, kurlalna al 
purindlalal ~  ne vessétek becses gyöngyeiteket a’ disznók járó 
helyére, lábaikkal ne tapossák el. Purindlata taposni ; purindlalal 
tapossák őket.

E ’ szerint kiegészítvén az első személyt, az egész aiak ez 
volna:

uslalu ismerjük őket
uslalan ismeritek őket
uslalal ismerik őket.

1, 23. ma ningilan nem huntsi ussalam én titeket soha sem is
mertelek. t/s'ía-bul lesz üssem; tárgyasán usslem, vssien, vss’e; us'slu, 
usslen- (usslan ?) vsslet (usslat?) ismertem őt stb Továbbá: uésalam, 
ussalan, us'salal ismertem őket és ismertelek benneteket.

Ezekbül a’példákbul látjuk, hogy az osztják nyelv is tárgya
sán ragozza az igéket; hogy-a’ tárgy jelelője l. melly mind a’ má
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sodik mind a’ harmadik személybeli tárgyat kifejezi; végre hogy 
a' nyelv külömbséget bír tenni az egyes és többes számbeli tárgy 
között. Az oszják nyelvtehát e’ tekintetben is a’vogulnak testvére.

141. §. Regulynek alig vala ép fogalom a’ magyar tárgyas igé
ről ; alkalmazásban a' magyar élő és irodalmi nyelv nem igen véthet 
ugyan, de annak fel- és megismerése, mi áltál lesz az ige tárgyassá, 
csak az újabb időben siketült. Reguly az oszják igék jelenidőbeli 
alakokat hol tárgyas hol tárgyatlan vogul igével magyarázza meg. 
Tárgyas igével vannak magyarázva: alemlem, vog. almilem eme
lem ; antestelem vog. antestilem segítem ; artlem vog. urtelem osztom ; 
eutlilem (c-vid-ta vágni) vog. jahtlilem vágom ; esllem vog. taritlem 
és keulem eresztem; vlem (yi-ta venni) vog. vim és vilem (itt Re
guly a’ tárgyatlan és tárgyas igét írja ki); untlem vog. kanZvlem 
tanúlom; kasellu vog. vantileu vezetjük (tehát Reguly szerint kas
lom vezetek, költözöm, de kasellem vezetem) ; kaíelem vog. junitelem 
ütöm, (e’ szó nincs meg se Volog. se Castrénnél); jútlem (jüdti) vog. 
lilém lövöm; jaumälem vog. r ebit Нет vetem ‘ lestäntlelem vog. l-s- 
tentilem javítom ; lezätlem vog. sabitelem készítem ; longotlelm vog. 
tuolilem beviszem; nogotlilem vog. naulelilem üldözöm.

Eme’ néhány példábul az tetszik ki, hogy a’ nyelv a' jelen 
időben is ki tudja fejezni, ha akarja, a’ tárgyas alakot, mert:

kaslom viszek, vezetek, de kasellem vezetem; •
lestantiem — de lestäntlelem javítom ;
longotlem hemenetek, de longotlelm bemenetem;
ríogotlem üldözök de nogotlilem üldözöm.
142. §. Castrénnek sem volt világos fogalma a' tárgyas igé

nek mivoltárul, mert azt a' Szamojéd grammatikában egész viszá- 
san adja elő. *) De ha a’ men-de menni és pan-da tenni igék rago
zását nézzük a’ Szurguti nyelvjárásban, a’ tárgyast azonnal fel
ismerjük.

J e l e n  i dő.

Egyes szám. mendlern 
mendlen 
mendl

pandlem 
pan dien
pandladah.

*) A’ mennyiben Regulynél a’ magánhangzói egyezésnek nyoma van, 
mint Castrénnél is van, a’ ti, ti névimód az alhangu, а’ Ш, te pedig a’ felhangu 
tőkhöz járulna, de nincs benne bizonyosságom.
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Kettős szám.

Többes szám.

mendlemen
mendleden
mendlegen
mendleuh
mendledeh
mendlet

pandladam en
pandlaten
pandlaten.
pandladauh
pundlaten
p un d litl.

M ú l t  i d ő .

Egyes szám, menem panem
menen panen
men pandah.

Kettős szám. menmen pandám én
menten pántén
mengen pántén.

Többes szám. menuh pandauh
menteh pántén
ment panitl.

14:3. §. Vologodszki szerint így menne hát az éjszaki osztják 
nyelv igeragazása, elhagyván a’ kettős számot, a’ melly csak egy
szer előfordul, a’ pid-ta igébül, mellynek múltja ez : pitsem, pitsen, 
pitis ; pitsu, pitseta, pitset ; kettős szám : pitsangen =  ketten kez
dőnek ; — ’s elhagyván a’ Conjunctivust vagy Concessivust, a’ 
mellynek némi nyoma a’ hadnal szóban fordúlna elő, lásd a’ 131. §.

Paradigmák.

1. ul-ta lenni (esse). 

N ő v i m ó d o k .

a) vita ; ültem, ulten, ültél voltom, voltod, volta.
b) vl'im j vlmem, ulmen, ulmel voltom stb. ; ulmelna levője, 

ulman levőn.
■ c) (ul'íp) ul'ipsa levős; ul'ipsajem, ulipsajen, uVipsajel levesem, 

levősed, levese. *)

*) Lásd Magyar Nyelvészet III. 268 — 277. 1. (1858.)
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P a r a n c s o l ó  mód.

ula légy- ulat, ulat'i legyetek.

j e l e n i d ő.
ullem vagyok ullu vagyunk
ullen vagy vlleta vagytok
ull van ullet vannak.

M ű i t idő.
usem (ulsem) voltam usu (ulsu) voltunk
usen (ulsen) voltál usta, useta (ulseta) voltatok
us (uls) volt vset (ulset) voltak.

S z e r k e s z t e t t i d ő a 1 а к о к.
a) ulta pidlem lenni fogok ulta pidlu lenni fogunk

ült a pidlen lenni fogsz ulta pidleta lenni fogtok
vita pidl lenni fog ulta pidlet . lenni fognak.

b) ultra usem voltam volt ul'im usu voltunk volt
ultra usen voltál volt ulim usta voltatok volt
ul'im US volt volt ul'im uset voltak volt.

2. ji-ta  lenni (fieri).
N é v i m ó d o k .

a) jita ; jitem, jiten, jitel levésem, levésed, levése.
b) jum ; jumem, jumen, jumel voltom, -od, -a; jumelna voltá

ban, juman lévén.
c) (jup) jupsa lét, levés ; jupsajem, jupsajen, jupsajel.

P a r a n c s o l ó  mód.
juva juvat} juvatí legyetek.

J e l en  idő.

jilem leszek jilu leszünk
jüen lész jileta lesztek
j i l leszen jilet lesznek.
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M ú l t  idő.

jisem lettem jisu  lettünk
jisen lettél jista  lettetek
jis  lett jiset lettek.

S z e r k e s z t e t t  i d ő a l a k o k .
V N

a) jita  pidlem lenni fogok jita  pidlu lenni fognak
jita  pidlen lenni fogsz jita  pidleta lenni fogtok»
jita pidl lenni fog jita  pidlet lenni fognak.

b) jum ullem lettem volt jum ullu lettünk volt
jum ullen lettél volt jum ulleta lettetek volt
jum  ull lett volt jum  ullet lettek volt.

3. ma-ta adni.

»■ N é v i m ó d o k .

a) mata; matem, materi, matel adnom stb., adásom stb.
b) mijim; mijimem, mijimen, mijimel adásom stb.; mijimelna, 

mij imán.
c) .(mijip) mijipsa adás; mijipsajem, mijipsajen, mijipsajel.

P a r a n c s o l ó m ó d .

mija adj mijat, mjat'i adjatok,

m ijila  ad.

Je 1 en idő.
malem adok malu adunk
malen adsz malen - adtok
mai ád malet adnak.
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M ú 11 i d ő.

masem adtam masu adtunk
másén adtál masta adtatok
más adott másét adtak.

S z e r k e s z t e t t  i d ő a l a k o k .

mata pidlem adni fogok stb. mata pidlu adni fogunk stb.
mijim ullem adva vagyok, mijim vllu adva vagyunk,

adatom stb. adatunk stb.
mijim usem adva voltam, mijim usu adva voltunk,

adattam stb. adattunk stb.

4. us-(a ismerni. <

Ennél mutatom fel a’ tárgyas alakokat is.

N é v i m ó d o k .

a) usta ; ustem, üstén, ustel.
b) us'im; usmem, uémen, usmel ,* vémelna, usman.
c) (uzip) uzipsa ismerés, uz'ipsojem, uzipsajen, uzipsajel.

P a r a n c s o l ó  mód.

vsa ismerj usat, usat'i 
usla ismerd.

ismerj etek

J e l e n  idő.
usíem ismerek uélu ismerünk
uélen stb. usíeta stb.
uél uslet

uslalan ismeritek őket 
uálalal ismerik őket.
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nálam
uslan
usla

üssem 
uisen 
usis, üss 
uósle

ponlajim
ponlajin
ponla

ponsajim
pontajin
ponsa

T ö r t é n e t i  múl t .
ismerék uslau ismerénk

stb. uálan stb.
eélat

uálale ismeré őt.

Múl t  idő./ „

ismertem
stb.

ismerte őt

vésu 
usseta 
us set
ussalam

ismertünk
stb.

ismertem őket

5. pon-ta tenni.
Szenvedő igeragozás.

J  e 1 e n i d ő.
tevődöm ponlaju tevődünk v.

V. ponlajita, ponlajitan
tétetem stb. ponlajit tétetünk stb.

M ú l t  i d ő .

tevődtem ponsaju tevődtünk v.
V. ponsajita, ponsajitan

tétettem stb. ponsajit tétettünk stb.



HARMADIK RÉSZ.
Mondat-tan.

A’ m o n d a t  r é s z e i .

144. §. A’ mondatot logikailag és grammatikailag lehet tekin
teni. Logikailag tekintve minden mondat egy-egy ítélet, a’ mellynek 
lényeges részei az alany, mondomány és a’ kapcsoló, melly öszefog- 
lalja; grammatikailag tekintve is a’ teljes mondatban mind a’ hái’om 
megkivántatik, de sokszor hol az egyik hol a’ másik nincs szóval 
kifejezve. P. o. az osztják énekben olvassuk: vuas lauVa, a’ város 
lakatik, bíratik, ’s was ti amcsién a’ várost üljük, lakjuk. Az első 
mondat teljes, mert ott van az alany (vuas) és a mondomány (laulla) 
a’ mellyel a’ kapcsoló is ki van fejezve. A’ másikban a’ vuas szó 
tárgy, nem alany, mert a’ mondomány amesleu (üljük'' kivánja meg 
a’ tárgyat, az alany (mi) nincsen kifejezve; de lehetne, ha így 
volna : vuas ti amesleu типу, vagy mung vuas ti amesleu, a’ várost 
mi lakjuk, vagy mi a’ várost lakjuk ; a’ kapcsoló itt is az igeszóban 
rejlik. Néha, sőt gyakran, első tekintetre kétséges, alany vagy mondo
mány van-e előttünk. P. o. jeming As muj ar a’ szent Asz lakadalmi 
éneke, vagy a’ szent Asz lakadalmának éneke; Matvej el'ta jeming 
ajkol-jast'ipsa Mátéiul (való) szent hír-mondás — Máté evangelioma. 
E két mondatban az alany vagy a’ mondomány van-e kifejezeve ? Ha 
kiegészítjük: tárni jeming As muj ar ; tárni Matvej el'ta jeming ajkol- 
jast'ipsa — ez a’ szent Asz lakadalmi éneke; ez Máté evangelioma, 
világossá lesz, hogy azokban a’ mondomány van kifejezve, az alanyt, 
(tárni) csak hozzá gondoljuk, valamint a’ kapcsolót is az alany és 
mondomány között. Grammatikailag egy igeszó magában is lehet 
mondat, p. о evillem, hiszek. Mert az igével, melly a’ mondományt 
teszi, a’ kapcsoló is ki van fejezve, az alanyt pedig az igének személy- 
ragja jelöli. Az evillem, hiszek, kifejtve azt-teszi: ma ev'ilip ullem 
én hívő vagyok. I t ta ’ ma, én, alany, evil'ip, hívő, mondomány, ullem} 
vagyok, kapcsoló. Ha már a’ kapcsoló a’ mondományos igeszóban
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benne rejlik, ükkor természetetesen nem kell sőt nem is lehet azt 
külön kifejezni, p. o. ma evillem, riing ev'illen, lu evill én hiszek, te 
hissz, ő hiszen; mung eu'illu mi hiszünk stb. Ha a’ mondomány nem 
igeszóval,hanem más szóval van kifejezve, a’ kapcsoló (vagyok,vagy, 
vagyunk, vagytok) csak az első és második személyben fejeztetik 
ki, a’ harmadikban nem, kivéve ha nem a’ jelenidőre vonatkozik, 
mert akkor a’ kapcsolónak kifejezése az időt is tartozik jelölni. In
nen mondjuk: én hívő vagyok, mi hívők vagyunk; te hivő vagy, 
tik hivők vagytok; ő hívő, ők hívők: de ő hívő volt, ő hívő lesz 
stb. A ’ van, ull) tehát csak akkor tétetik ki, ha nem csupán kapcso
lót, hanem létet, létezést is fejez ki, p. o. 'pénzem van, vagy van pénz, 
mi egészen más mint ha mondom: ez pénz. — Felszólítást jelentő 
mondatok minden nyelvben mondomány nélküliek, p. o. nam ta
rom azem! num jelem jigem! felső tarom atyám! felső jelem atyám !
— Viszontag a’ parancsoló módbeli mondomány alany nélkül szo
kott lenni, mint jus torima taüat útat készítsetek istennek.

Ezek szerint grammatikailag teljes a; mondat, ha mind három 
része (alany, mondomány, kapcsoló) külön-külön szóval ki van fe
jezve, nem teljes a’ mondat, ha egy a’ három közöl nincsen kifejezve. 
Azért a’ nem teljes mondat nem csonka még, minthogy logikailag 
teljes értelmű.

A! m o n d a t  k ü l ö m b s é g e i .

145. §. A’ mondat, ha kifejezett részei magokban valók, rideg, 
ha azok más szókkal vannak meghatározva vagy kibővítve, nem
rideg. P. o. Ivan jogots =» János jőve, rideg mondat: de Sihad- 
letna Ivan,torim per na ja longilt'im iki, símiltata pits talJudej типа
— a' napokban János isten keresztségébe vivő öreg, hirdetni kezde 
a! puszta judeai földön — nem-rideg mondat, mert alanya Ivan 
(János) e’ szókkal van meghatározva: for'im pernaja long'ilUm ik i ; 
a’ mondomány pits (kezde) pedig először avval van kibővítvé, hogy 
mit kezdett, t. i. similtata, hirdetni, azután avval van meghatározva, 
hogy hol kezdett hirdetni, t. i. taljudej типа a’ puszta judeai 
földön.

Továbbá mind a’ rideg mind a’ nem-rideg mondat lehet egy
szerű, ha egy mondatbul áll, vagy többszerii, ha két vagy több mon
dat össze van foglalva. Az idézett két mondat egyszerű, mert egy- 
egy alanybul ’s egy egy mondatbul állanak, de ez: Si hadletna Ivan,
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torira pesnaja l'ong'iltim iki,jogots pa similtata pits tál judej marta «= 
a’ napokban János . . . .  jőve és kezde . . . . . .. már többszerii 
mondat, mert benne két mondomány van összefoglalva: jogots és 
pits. — Sit hulman írót han nomisna Villas i izagat ulta Ierusalim 
vostel mur lu panna —  ezt hallván Héródes király az elméjében 
felháborodék és az egész Jéruzsálem városának népe ö vele (együtt). 
Ez is többszerü mondat, mert benne két alany (Heródes király 
meg: egész Jéruzsálem városának népe) van összefoglalva.

A’ többszerü mondat igen sokféle lehet részint az összefoglalt 
mondatok különös mivoltuknál fogva, részint azon viszonynál fogva, 
a’ mellyek azok egymás alá vagy egymás mellé vannak rendelve.

Az a l a n y  és m o n d o m á n y  e g y e z é s e .

116. §. Az alany lehet csupasz vagy birtokos ragu, azután 
lehet egyes, kettős és többes számbeli. A’ miilyen számbeli a’ csu
pasz vagy,birtokos ragu, olyan számbeli a’ mondomány is. P. o.

uta si saól kiáltó szó hallik. — Isus Hristos t'iipsa si horasna 
vs Jézus Kr. születése e’ módon volt. — kólóm soper nohlä vuas ti 
amesleu^näl saper nohlä aut ti amesleu a! három jeles magasságú vá
rost üljük, a’ négy jeles magasságú várost üljük. — lu oht'ina turum- 
haret punzasset ö felette az egek megnyilatkozának.

Siri antom hun Via jega volta pitsangen előbb hogysem ők 
(ketten) együtt élni kezdtek (ketten). — ka poter ka kas kü katl 
ameslemen, van poter van kas kű katl ameslemen hoszú beszédet, 
hoszú mulatságot hosszú napig ülünk (ketten); rövid beszédet rö
vid mulatságot hosszú napig ülünk (ketten).

sit ma senk musti pogem uU: madot hoia izagat ulta m ajim  
nomsem ez az én nagyon kedves fiam, a’ kiben minden jó akaratom 
van. (Jegyzet. A’ sit pogem ull oroszos, e’ helyett: sit род от: viszon- 
tag a’ következő visszamutató mondatban el lehetne az ull, így : 
madot hoéa izagat ulta majimnomsem ull.) — num tarom aieu iski 
turpi taring vuat pontal, sajk nolpi noling vitat pontal =  felső is
ten atyánknak hideg torkú szél-támasztása, híves orrú szél-támasz
tása. — mung sorúi turum azeu! mi arany mennyei atyánk! az az, 
mi mennyei atyánk!

De vannak kivételek is a’ szabály alól, jelesen:
a) A’ sokaságot jelentő alany egyes számbeli, a’ mondomány

11*
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pedig többes számbeli lehet, mint: hun jah kim hifimet uset midőn 
a’ nép ki volt küldve (ki voltak küldve); sirs na mudra jah hola 
pelak el'ta Jerusalim voza jogotset i potarlet akkor a bölcs nép ke
ledül Jéruzsálem városába jőve (jövének) és monda (mondának); 
— lu lu murel savijil l'i kreklal el'ta ő a’ maga népét megszaba
dítja bünétül (iv büneitül). — lu laltipsajelna jeming jah potarset
ő ihletése által szóltak a’ szentek./

Általában a jah szó, melly népet jelent, emberek értelmében 
já r; ult'imjah tanúló nép, azaz tanítványok, pernala jah  kercsztelet- 
len nép, azaz pogányok, or jah  szamojédek stb. lásd a’ Szótárban 
a’ jah  szót.

b) Elleniben a’ számnevek, mellyek természet szerint soka
ságot jelentenek, az egyesben kivánják a’ szókat, m int: i sidi arad,tel 
rudet Avram el’ta Tavit vonda nel hoéjang rúd, i Tavit el'ta Bavilon 
voza kasl'ipsa vonda nellioä jang rúd ’s így mind a’ nemzetségek 
Abrahámtul fogva Dávidig tizennégy nemzetség, ’s Dávidtul fogva 
Babilon városába való költözésig tizennégy pemzetség.

labed muzung labed máj tini kürtőm jige eui sidi úttal, 
kot muzung kot máj tini kürtőm azé eui sidi úttal 
hét kedves hét vendégséget becses udvarom atya-leánya ott ül, 
hat kedves hat vendégséget becses udvarom atya-leánya ott ül. 
A’ kát, had fkét) szó néha kettős számbeli szóval egyesül, 

néha nem, mint:
koreng or ko koreng kät ortgnen, 
vojeng or ко koreng kät ortgnin 
rénbikás szamojéd embernek bikás két szolgája, 
vadas szamojéd embernek bikás két szolgája. Itt az ort-gneú 

kettős számbeli.
Halilej saras lep sostal sagat lu kaíalas kad jaj-apsiangen 

a’ galileai tengerhez léptekor láta két báty-öcsöt (testvért). — ka
nalas pa had i-j'i-yohgnen láta más két egy-atya fiat.

De viszontag van: nem hóját an pusl luzidta kad jóra senki 
sem szolgálhat két úrnak. — panna alvijat hat sah vele (magatok
kal) ne vigyetek két ruhát.

Az evangeliomi fordításban a’ kadn (kettő) szó- többes szám
beliekkel egyesül, mint: jezalt uzanset luela kadn, hűl' tajtodet 
eleibe kiáltának neki ketten, ördög-leltek.

A kettős számot azon szók is-szeretik, a’ mellyek ketteje*
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ketteje teszen egy egészet, mint p. o. tél-nyár — esztendő, éj-nap 
természetes nap, anya-atya — szüle, szülék, leány-fiú — gyermek, 
Regulynél: neng-ho =■ nő-férfi =  ember stb. Azért az evangeliom- 
ban a’ negyven napig való böjtölés így van kifejezve: neljang at- 
gnen pa hadlgnen, azaz szószerint : negyven két éj és két nap 
böjtölés.

c) A' számneveket követik e’ tekintetben a’ határozatlan szám 
jelentőji, p. o. li'• jubel ar mur manta pits ő utána sok nép kezde 
menni.

Azomban az ar után a’ hóját, valaki, többesben áll, m int: 
sidet havat ar hajadét jHét azokon sokán jönnek. — ar hajadét jo- 
godlet hola pelak elta г kevi pelak elta sokan jönnek kelet felől és 
nyugat felől.

Moltas, sok, aradiéi, mind, is tőbbos számmal társulnak, mint: 
pojkdatanna moltas jazinget al p< tartat imádkozástokban sok szó
kat ne mondjatok; aradiéi rudet minden nemzetségek. De van: 
aratel hanného is.

d) A’ mondomány kiegészítése egyes számban áll, jóllehet 
a’ mondomány többes számbeli, mint: ojanget hallatodét, Vi kazinga 
jilet boldogok a’ sírók, ők örvendezőkké (kaZinga, nem kaz'ingeda) 
lesznek. — ojanget, madet kanálét i lidlet vegkat ver, l'i tarmatinga 
jilet boldogok, a’ kik keresnek és akarnak igazságot, ők kielégít- 
tetnek. — Ez »kazinga,« »tarmatinga« adverbiumúl áll, tehát 
kazánon jilet ollyan szófüzés, mint a’ magyar : jól vannak.

147. §. A’ birtokos ragú szók egy különös sófüzést mutatnak 
az eredeti énekekben, a’ mellyet fel kell hozni. A’ birtokos ragok 
t. i. nem magához a’ névszóhoz, hanem ennek viszonyítójához já
rulnak, vagy azon szóhoz, a' melly viszonyító gyanánt áll. Magyar
ban így mondjuk: városom belseje; az osztják énekben így van 
mondva: város belsőm; tehát e’ helyett: városom belsejében, azt 
találjuk: város belsőmben. Lássuk osztják példákat.

num tarom özem amesti vuah nirpi niring kát lipelnä, 
saníi ulpi ulung kát lipelnä =

Num tarom atyám(nak) ülő réz szinü házában,
arany festékü házában. Itt katel (kadel) libinü helyett van 

kát lipelnä =  ház belsejében, házá-ban helyett. 
ma amesti aj lari melte kát lipemnä 
aj tuj melte kát lipemnä —
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én ülő kis láp melletti házamban, kis tó melletti házamban. Kát
lipemnä e’ helyett: kátém, (kadem) lipinä.

sosi vuas kareunä jogotlaju, sosi kort kareun’d jogotlaju 
a’ lakott városunk térében, piaczán vezettetünk, a’ lakott udvarunk 
térében vezettetünk. Itt vuaseu karnä (karelnä), körten karnä (ka- 
relnä)  helyett áll a’ vuas kareunä stb. 

juhung vuas alngem ameslä vagy
juhung vuas alngem laulla ~  a’ fa város (fa keritésü) váro

som eleje ültettetik, vagy őriztetik. Itt vuasem aling (alngel) he
lyett áll a' vuas alngem.

A’ nyelvnek felhozott emez eljárása szerint lehet az igen 
gyakran előkerülő szólást értelmezni, melly így van: 

alel ко ar al amesmeu eult 
jisl ко ar j is  koltmeu eult; vagy:
.alel ко ar al amesteu eult
jisl ко ar jis kolteu eult. Ezekben az amesmeu vagy amesteu 

eult azt teszi: ülésünk után, vagy ülésünk ólta, ülésünktül. De mi 
az, a’ mire az »ülésünk után« vonatkozik ? vagyis, mi ezen mondo- 
mánynak az alanya? Felelet: alel ко ar al, jisl ко ar jis azaz: 
sok fiatal ember, sok öreg ember. A’ szokásos mondást tehát így 
kell fordítani: nekünk, sok fiatalaknak, ülésünk után, nekünk, sok 
öregeknek, mulatásunk után.

A l a n y .

148. §. Minden szó, melly tárgyszó gyanánt állhat, lehet 
alany; tehát a’- tulajdonképi tárgyszón kivül leggyakrabban név
más és igés névszó teszik az alanyt. P. o. lu undrelna timot jemingt 
l'il el'ta ull az ő méhében fogantatott a’ szent lélektül van. Itt timo 
igésnév az alany. — Tárni izagat edits sit vorna, jena at ull torim 
elita jast'imot jell'i jastata jeming iki elita, madot potarl ez mind lett 
azért, igazzá hogy legyen az isten mondása a' szent próféta által, 
a’ melly szól. — Itt alanyok: tárni, ez, jast'imot, mondott, mondás, 
madot, &’ melly. Hogy az alany gyakran ki sincs fejezve, a, 
144. ^-ban láttuk.

Az alany, mint nominativus, nem vesz maga elé mutató név
mást, miilyen a’ magyar az, ez: ámbár, úgy látszik, hajlandósága 
van reá a’ nyelvnek, mert V.ologodszki így í r : ma izidi evillem je -
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ming lila, madot lu torim veelna ulipsa г l'il izagata mai, i lu torim 
azi el'ta edl én azonképen hiszek a’ szent lélekbe, ki az isten erejé
ben, vagy ereje által (madot lu torim veelna) életet át mindennek, 
és az isten atyábul jő ki.

De a’ nominativus maga után veheti a’ ti (f)-t, mi a tárgyát 
meghatározza, mint a’ vogulban. Ennek példáji, Vologodszki for
dítása szerint, csak birtokos ragok előtt fordulnak elő, p. o. írót 
nomisna lillas i izagat ulta Ierusalim vostel mur lu panna Héródes 
elméjében megháborodott ’s egész Jéruzsálem a’ városának népe ő 
vele. Itt vostel — vos =  város, t az, ’s l a’ harmadik személybeli 
birtokos rag. — pasi kulha visa luel pal rep obXija, pa izagat ulta 
mutel vozet luela sazilal azután az ördög által vitetett ő egy magas 
hegyre ’s a’ földnek minden városait neki megmutatja. Itt mutel — 
mu föld, t az, l birtokrag. Ezt tudva, nem kételkedünk az énekbeli 
vuas ti amesleu, aut ti amesleu-t így értelmezni: a’ várost üljük.

Az arat szó, melly sokaságot jelent, Vologodszkinál gyakran 
illyen alakban fordul elő: aradtel mind, mindnyája; de van aratel 
is. Amabban a’ határozó t van, ’s ezért áll arat-t-el helyett: 
arad-t-el; ebben nincs meg a’ határozó p. o. aradtel rudet minden 
nemzetségek; de aratel hanneho minden ember; — evillem torim 
azija, mu veritoda, i izagat sit} muj mung arateuna nidot г annidot 
hiszek isten atyába, a’ föld teremtőjébe, ’s minden azéba, mi nekünk 
mindnyájunknak látható és láthatatlan.

149. §. Az alany más tárgyszók által lehet jelezve, mellyek 
hozzá genitivusi vagy appositiói viszonyban állanak; s mind ezek 
mind az alany maga is tulajdonság-szókkal lehetnek jelezve. Lás
suk tehát ezeket sorban, kezdvén a’ tulajdonság-szókon.

150. §. A’ tulajdonság-szó, a’ mikor jelző, mindég a’ tárgyszó 
előtt áll, ’s vele szinte egy szóvá lesz, mert ragot nem vészén föl. 
Lehet pedig jelző az igazi tulajdonság-szó (50—56. §§.) az alap- 
és sor-szám-név (70—77. §§.), a’ mutató, kérdő, visszamutató, meg 
határozatlan névmások (84—86. §§.), a’ ta, m alakú igésnevek 
(115 —122. §§.). P. o. pernaing jáh tung-sir torma evijipsa a’ ke
resztyének igaz istenbe (való) hite. A’ »keresztyének« osztjákul 
pernaing j  ab =  keresztes nép; pernaing tehát a’ jah-naik jelzője. 
Tung-sir meg a’ torma szónak jelzője, melly a rágós (torim, torm-a), 
de tung-sir ragatlan.
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kos kar kohlem lanting Ля, 
jang kar kohlem koling As

húsz rénbika futotta táplálós Asz, tíz rénbika futotta halas Asz. 
Itt halmoza vaunak a’ jelzők; a’ lanting, koling (táplálós, halas) 
szorosabb jelzője az Asz-nak, azaz Obi folyónak; a’ kos, jang 
(húsz, tíz) meg szorosabb jelzője a’ kar (biká)-nak; a’ kos kar koh
lem, jang kar kohlem (húsz bika futotta, tíz bika futotta) együtt 
véve újra az Asz-nak jelzője.

Az eredeti osztják énekekben (úgy mint a’ vogulokban is) 
a’ p (pij és ng képzős tulajdonság-szók együtt szeretik jelezni 
a’ tárgyszót, mint a’ már felhozott is ki turpi hiring vuat, sajk nolpi 
noling vuat hideg torkú torkos szél, híves orrú orros szél, azaz 
hideg erős szél, híves metsző szél. Más példák:

ikki turpi luring vuat, — meleh turpi turing vuat hideg torkú 
torkos (erős) szél, — meleg torkú torkos (erős) szél. 

kos kojpi k'jing máj sidi jitel. 
sut kujpi kujing máj sidi jitel 
húsz méltóságos vendégnek ott levése, 
száz méltóságos vendégnek ott levése. 
jang jengpi pengung ungel tíz fogú fogas szája, 
kuos pengpi pengung coll húsz fogú fogas ajka. 
lom pahlep pahling entep enteptelä, 
anzi pahlep pahling entep jersetelä 
zelnicze gombu gombos öv öveztetik, 
tüske gombu gombos öv öveztetik. 
vuah nirpi niring kát lipelnä 
sarríi ulpi ulung kát lipelnä 
réz színű színes házában 
arany festékü festékes házában.
Sajátságos, de a' magyar nyelv szokásával azonos az illyen 

jelzés: kar kohlem =  bika futotta, a’ minek egy tanúságos pél
dája ím ez:

vuas leti un pari labedleu,
kort leti un pari vueri leleu;
men ne lelti noji kareng jäm  ogol lezätleu,
tant ne amesti kaur koreng jäm ogol lezätlen
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város-ette (város-evő) nagy lakomát étetünk, 
ház-ette (ház-evő) nagy lakomát eszünk; 
a meny-nő *) szállotta fehér bikás jó szánt elkészítjük, 
a’ tont-nő*) ülte barna bikás jó szánt elkészítjük.
Meg lehet még jegyezni 1) izagat ulta jelzőt, melly nagyon 

szerepel az evangeliomi fordításban, ’s minden-t jelent. Taglalva 
ezt teszi: i sagat ulta — egy szerint való. P. o. izagat ulta Ierusa- 
lim minden (egész) Jéruzsálem; izagat ulta og-popet minden fő
papok; izagat ulta torim ung'il elta edta jaz'inget minden, isten 
szájábul kijövő beszédek, szók stb. Sőt ulta nélkül is jelent »min- 
den«-t, p. o. ma izid'i evillem jeming lila, madot lu torim veel.ia 
ulipsa i lil izagata mai én azonképen hiszek a’ szent lélekbe, a’ ki 
az isten ereje által életet és lelket ád mindennek.

2) Az aradiéi és hasonló alakú jelzőt, a’ mellyek a’ harmadik 
személyü birtokos raggal vannak, akár igazi tulajdonság-nevek, 
akár nem. Az aradtel szót a’ 147. §. megfejtettük ’s tudjuk, hogy 
úgy aradtel mint a’ határozó t nélküli aratel szószerint »mindene,« 
»mindnyája« jelent, de »mind,« »minden« értelmével jár. P. o.

Sbsl nalpi keit ortjjorl nalpi keit őrt hölgy-menyét orrú (képű) 
két szolga, úr orrú (képű) két szolga; alel ко ar al amesmeu eult’ 
jisl ко ar jis koltmeu eult fiatal ember sok fiatal ülésünk ólta (sok 
fiatal emberünk fiatal ülése ólta), öreg ember sok öreg ülésünk ólta 
(sok öreg emberünk öreg ülése ólta). 

unglel vijem lonh kor pohgnen, 
nalmel vijem kait kor pohgnen

szája hívott csudálatos két fija, nyelve hívott csudálatos két fija.
Hogy pedig valóban illyetén birtokos ragu szó mint jelző áll, 

világos a’ következő mondások által:
num paugel saring laid likomtal tagamig 
nnm pangel ohung kanta lógómtól taganä 
felette vastag hasú ellenség mozgásának helyén, 
felette vastag fejű had mozgásának helyén; mi másutt így 

van kifejezve:
num pan gén saring lala likomtän taganä, 
пит pangen ohung kantä logomtan taganä

*) A’ meny-nö, tant vagy lont-nö jelentéséről alább, az ének magyará
zatában lesz szó.
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felette vastag hasú ellenséged mozgásának helyén, 
felette vastag fejti hadad mozgásának helyén. 
sohlä kas ko sogen un aut ti amesleu, 
unsen kasko unsen un vuasti amesleu
tokhalas víg ember (beli) tokhal nagy várost lakunk, lazacz- 

halas víg emberbeli lazaczos nagy várost lakunk.
A' Reguly jegyzetében is a’ tulajdonság-szók között vannak 

illyenek: kari taga, vogulul kara ma üres hely, puszta hely, másutt 
meg kar taga a’ tundra, azaz fátlan gyepség. Tehát kari taga 
vagy kari taga egy a’ kar taga-val. Továbbá: peri tining felette 
becses, szószerinti mindene becses; kangel*) jogán hágója folyó, 
azaz hágós folyó, folyó a' mellynek hágója, sellője van. Magyarul 
is ezt mondjuk: java búza =  legjobb búza, eleje búza stb.

De mikor a’ jelző a’ tárgyszó után következik, fölveszi a" ra
gokat. Ezt azomban csak a’ fordításban találtam; az eredeti éne
kekben, legalább eddigelé, nem vettem észre. P. o. pojksata sir 
torira el'ta mungeu mimot az imádság isteniül nekünk adatott, azaz 
ist. nek. adott imádság; — ma evillem i torim azija, izagat kadl- 
toda, num turum i mű verimota; izidi evillem Jisusa Hrista, torim 
рода, ita timota én hiszek egy isten atyába, mindent igazgatóba, 
a’ mennyet és földet teremtőbe, azonképen hiszek Jézus Krisztusba, 
isten fiijába, egyetlen szülöttbe. Ezt »egyetlen szülöttbe« Volo- 
godszki nem helyesen adja íg y : ita timota, holott i timota kellene 
lenni, a’ mintlegitt látni fogjuk.

151. §. Jelző gyanánt szolgáló némelly szó kettős alakú, 
mint: kad és kadn (két és kettő), i és it (egy), si és sii (az), tajn 
és tárni (ez). A’ rövidebb alak jelzőül, a’ másik, vagy hosszabb 
alak, magában áll, tehát nem jelző. Ennek oka világos a’ kad-rsí, 
(Regulynél ’s az eredeti énekekben) köt-re nézve, melly maga a’ 
tő, mint a’ finn kaki, a’ magyar két, a’ vogul kit, ’s azért lehet 
jelző: holott a’ kadn dualisi alak, mint a’ magyar kettő ’s a’ vogul 
kiti, kitag, miért is ezek nem lehetnek jelzők, hanem magokbau 
állók. A’ magyar, osztják és vogul nyelvekben t. i. a’ jelző szó rag 
(annál inkább számbeli képző) nélkül áll az illető tárgy-szó előtt. 
A’ kad-i'SL és kadn-rsí nézve lásd a’ 146. §. b).

*) Yoguiban is kangel a’ selltí, »stromsclmelle«, másképen auung sori folyó 
szorosa, vagy soring ma szoros hely. Egy magyarázó mondás így szól: soring 
ma man kanglü lauu a’ szoros helyet (a’ folyóban) mi hágónak, sellönek, mondjuk.
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Példák az i, it-re nézve:
hun lu sit potars liela, i madot sudjah el’ta jogots midőn ő 

azt mondta nekik, egy valaki jőve sí bírák közzül. — ma evillem 
i torim azija én hiszek egy isten atyába. , •

i nali tinlipti ameslen, 
kät nali tiniipa ameslen.

Az i jelző igen sok szóval szinte összenő, mint m, e’ helyett 
i s i  =  egy, az, lásd a’ szótárban i, it egy.

Ellemben: hoj tam aj pamtipsajet elíta it pasagat veri sí ki e’ 
kis parancsokbul egyet megváltoztat. — nem hóját an pusl luzidta
kad jóra, mvjpa idl l'ikinga fajta p id l .........mujpa idla tarinlata
pidl senki sem szolgálhat két úrnak, vagy az egyiket gyűlölni 
fogja.........vagy az egyiknek kedvezni fog. Itt sí tő it, egy, har
madik személyü birtokos raggal van: idei vagy idl egyik, lásd 
a’ 70. 81. §§.

Már az i és it (egy) közt nincsen olly külömbség, miilyen 
van sí kad és kadn között: mégis a’ nyelvszokás az г-t jelzőnek, az 
г̂ -et pedig magában állónak használja. Ugyan így van a’ si és sit-re 
nézve, mint eme’ példák mutatják :

si hadletna Ivan jogots sí napokban jőve János. — si ne lu 
roda potars sí nő magában monda. — si imi izi éosna tungtaka jis 
sí nő azon órában egészségessé lett.

lu sit, madot olinpela jelb'i jastas ő az, a’ kirül jövendölt. — 
s'* mans sit olinpela izagat si mű lakka hír ment az felöl mind az 
országban. — lu jastas sit oht'ija ö monda erre. — tami izagat ed'is 
sit vorna ez mind lett azért. *— A’ rágós sid'i, úgy, természetesen csak 
az önálló sif-bül lehetséges.

De van illyen is : sijubina Jisus tuv'im us azután Jézus vite
tett volt; — holott sí sit olinpela, sit ohtina) sit vorna után si  ̂
jubina-t várnánk. Össze lehet hasonlítani a’ si jubina-xal az igen 
nevezetes i-hoí jang-ot =  11, ítegulynél i-gos-jang (e’ helyett: 
i-kos-jang), sí mellyet így kell értelmezni, hogy: egyhez tíz. Volo- 
godszki talán az ellenkezőre vétett, midőn a’ »hiszek Jézus Krisz
tusba, isten fijába, egyszülöttbe« így fordította: evillem Jisusa Hri- 
sta, torim рода, ita t'imota, =  egybe szülöttbe, e’ helyett: egy 
szülöttbe =  г tímota. De ő az oroszt követve sí Jisus szó után is 
ragot tett. Az egész mondat így volna helyesebb: Jisus Hristus-a, 
torim pog-a, i timota.
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Példák a’ tam, tarai-га : hoj tara aj pamiipsajet elt.a it pasagat 
veri a ki e’ kis parancsokbul egyet megváltoztat.

täm formen labed al mii mai endom 
töm jelmeu kot alpä nang mai endom. 

fami izagat edis sit vorna ez mind lett azért. — hoj tanú ? vödet pa 
saras Inéi hul'indlet ki az ? a’ szelek és tenger hallgatnak reá.

Ha nem csalatkozom, az osztják i, it (egy), si, sít (az), tam, 
tárni vagy täm, tarai (ez) szerepléséhez hasonlít a’ magyar nincs, 
nincsen-é, amaz jelzői, ez magában való jelentésű lévén, jóllehet 
a’ szokás nem tartja meg szorosan a’ külömbséget. Legalább a’ 
többes: nincsenek azt mutatja, hogy a’ nincsen az önálló, magában 
való, a' nincs pedig jelzői jelentésű.

152. §. A’ genetivusi viszonyt a’ Yologodszki osztjákságában 
a’ tárgyszót előző más tárgyszó fejezi ki, melly rag nélkül való, 
tehát: torira род isten fija; Isus Uristos t'iipsa Jézus Krisztus szü
letése, Írót kan ulim hadletna Héródes király életének napjaiban. 
E ’ szerint az osztják nyelv a’ genitivusi viszony kifejezésére nézve 
abban külömböznék a’ magyartól, hogy genitivusi ragot nem is
mer, azaz seínmiféle raggal nem jelöli a* genitivusi, — holott a’ 
magyar így mondhatja : isten fija, és istennek hja, istennek a' fija ; 
továbbá, hogy a’ nominativust, a mellytül függ a’ genitivus, nem 
toldja meg harmadik személy beli birtokos raggal, holott a’ magyar 
azt mindenkor teszi, akár így mondja: isten fija, akár íg y : istennek 
fija , isimnek a’ fija.

A ’ Vologodszki osztjákját igazolják az eredeti osztják énekek 
is, a" mellyek Czímei: jeming As muj ar a’ szent Asz lakadalmának 
éneke, itt As és muj genitivusi viszonyban vannak; As pogol ar 
Asz falujának éneke; uort ar az úr, fejedelem éneke stb.

Azomban az énekek azt mutatják, hogy a’ na (na!) rag a’ ge
nitivusi viszonyt is jelöli, m int:

• kos kar kohlem lanting As kangeunä, 
jang kar kohlem koling As kangeunä 
kólóm soper nohlä vuasti amesleu, 
näl soper nohla vuasti amesleu

a’ húsz rénbika futotta táplálos Asz-hágónknak, a’ tíz rénbika fu
totta halas Asz-hágónknak, három jeles magasságára üljük a’ vá
rost, négy jeles magasságára ültetjük a’ várost. — Szinte még ne
vezetesebb a' következő példa:
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kareng vuas karemnä kamen etlem, 
kareng górd karemnä kamen etlem

a’ piaczos város-piaczomnak küljére kimegyek, a’ pia czos gorod 
piaczomnak küljére kimegyak. Itt a’ kamen =  kive, a’ karämne-re 
vonatkozik, mintegy: piaczomnak kijébe jeléntvén.

De a’ genitivusra vonatkozó nominativus birtokos ragu jelö
lése is találtatik az osztjákon, p. o. űrt enmem arl =  a ’ fejedelem ne
velésének éneke, a’ hol az osztják l (ar-l) a’ magyar e-nek (ének-e) 
felel meg. Van illyen is : sarríu uort lu arl az arany fejedelem ő 
éneke (sarnu uortnä lu arl szakasztott magyar volna: az arany 
fejedelemnek ő éneke). Magokban az énekekben is gyakran előfor- 
dúl a birtokos ragu szerkezet, p. o. sohlä kos ko sogen un vuas ne. 
mel kaltsä sitmal, unsen on aut siil kaltsä sifmal; vagy: jemin 
Jeli, jeming aut nemei pa kaltsa sitmal, päsing Jeli päsing säs sül 
pa kaltsa sitmal a’ tokhalas ember a’ tokhalas nagy város nevét 
valahogyan kérdezi; vagy : szent Jeli, szent város nevét is valaho
gyan kérdezi, fényes Jeli, fényes szállás hírét is valahogyan kér
dezi. A’ nominativusnak eme 3. személybeli birtokos raggal való 
megjelölése az evangeliomi fordításban is előkerül, mint: sit hulman 
írót kan nomisna Villás, г izagat ulia Ierusalim vostel mur lu panna 
azt hallván Héródes király elméjében felháborodék és egész Jéru- 
zeálem városá(nak) a’ népe ő vele. Itt vostel szó szerint: a’ városa. 
— A' »hiszek«-ben is mondja Vologodszki, mint a’ 147. §. láttuk; 
madot lu torim veelnSb ulipsa mai a’ ki az isten erejében (ereje által) 
életet ád.

153. §. Az appositiói viszony a’ szók egymás mellé való hely
zete által fejeztetik ki, mint más nyelvekben, p. o. torim azi, num 
tarum i mű verimot isten atya, a’ meny és föld teremtője.

M o n d o m á n y .

154. §. A’ mondomány kifejezője vagy igeszó vagy névszó. 
Az igeszónak jelentése lehet benható, kiható, magáraható, szenvedő, 
akár vele jár az igetövei, akár képző által jelöltetik. Az igésnév, 
minthogy az igeszónak származéka, eredetijének jelentését követi. 
A mondományt kifejező névszó, bármiilyen legyen is, az igésné- 
ven kívül, mindenkor benható vagy szenvedő jelentésű.

A* benható, magáraható és szenvedő jelentésű mondomány
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teljes értelmű, azért nem követel kiegészítést azaz acousativust, 
p. o. voj-hul voll az állat é l; uta si sasi kiáltó szó hallik; vuas ti 
laulla a’ város őriztetik; ojanget hollatodet boldogok a’ sírók; оj an
get, madot romét boldogok, a’ kik szelídek. — A’ kiható jelentésű 
mondomány nem teljes értelmű, ’s azért kiegészítést vagy accusa- 
tivust követel, p. o. vohsaret ong tájiét pa turum tohling vojet tihlet 
a’ rókák gödröt vallanak 's az égi szárnyasok fészkeket. Mikor 
a’ benbató jelentésű mondománynak is kiegészítése van, azt a’ ha
tározatlan névi mód fejezi ki, mint: mung lu turum husel vantsu 
hola pelakna i jogotsu luela од ponta mi ő mennyei csillagát láttuk 
keleten és jöttünk neki fejet hajtani.

155. §. A; kiható jelentésű mondomány kiegészítéséül az ac- 
cusativust követeli, az fejezvén ki a’ tárgyat, a’ mellyre a’ mondo
mány hat. Az ugor nyelvek sajátsága, hogy az igével magával is 
jelölhetik a’ tárgyat. Az ige tehát tárgyas alakúvá lesz, melly a’ 
tárgynak személye és száma szerint külömböző, a’"mint azt a’ 
140. és 143. §§-ban láttuk. A’ tárgyas ige, természeténél fogva, 
határozott tárgyra vonatkozik: mikor nincsen meghatározva a’ 
tárgy, az ige sem lehet tárgyas alakú. De az osztják nyelv, a’ mint 
Vologodszki fordításaiban mutatkozik, nem követi szorosan a’ sza
bályt ; az eredeti énekek, a’ mennyire ismerem és értem, ritkán élnek 
a’ múlt idővel, a’ mellyen látható volna a’ tárgyas alak.

Helyén van a’ tárgyatlan ige következő példákban: liela vei 
más kul'et ohtija nékiek hatalmat adott az ördögökre, — panna al 
vijat anta somi voh, anta sei voh, anta padaruh voh magatokkal ne 
vigyetek se arany pénzt, se ezüst pénzt, se réz pénzt. — al hurija 
vita Marija ning imen ne félj venni Máriát, te feleségedet. — ajkol 
manema paiitat hírt vessetek nekem. stb.

Helyén van a tárgyas ige következő példákban: an uásle 
luel si vonda nem ismeré meg addig. — ma ningilan pernajá 
Iongillalan jin k  libina. én titeket megkeresztellek vízben. — mung 
nan leupazeu mila mungeu mi kenyér ételünket add meg nekünk. 
— nem luela ponla Emmanuil Emmanuél nevét add neki.

E’ két utolsó példában mila add, ponla tedd, világos tárgyas 
alakok, mert a’ tárgyatlan parancsolók ml ja, ponaT De a’ követke
zőkben már bizonytalan az alak: esla mungeu mung kreklau, hódi 
sagat i mung pa hojadeta esllu kreklal; i al esla mungeu huzipsaja 
pidta, no savija mungeu kul' el'ta bocsásd meg nekünk mi bűnein
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két, a hogy mi is más embereknek megbocsátjuk bűneiket; 's ne 
bocsáss (hagyj) minket a’ kísérteibe esni, hanem szabadíts minket 
az ördögtül. Mert az esla-ban az l a' tőhöz tartozik, tehát tárgyat
lan alak, a’ tárgyas volna eslla, vagy esl'ila. Azért az esllu ie bi
zonytalan, minthogy az egyik l {esi) az igetőhöz tartozik, a' másik 
l {lu) a’jelenidőnek jelleme; itta ’ tárgyas alak három Z-t követelne, 
mit lehetetlen kiejteni. Azon igetők tehát, a’ mellyek utóhangja I, 
’s a’ jelenidőnek jelleme, a’ melly hasonló képen Z, okozzák nagy 
részben, hogy a’ tárgyas alak nem tűnik szembe, a’ hol meg is van.

156. §. Minden mondomány, akármiilyen jelentésű, az igenes 
kiegészítésen kívül, vagy a’ nélkül is, nem-igenes kiegészítést von
hat maga után. A' nem-igenes kiegészítés külömböző viszonyban 
állhat a’ vonzójához; ezt a’ külömböző viszonyt a’ ragok és viszony
szók fejezik ki. Azért most ezek értelmét tárgyaljuk.

R a g o k  és v i s z o n y í t o k .

157. §. Az a, ja  rag á ll:
1) hová kérdésre, mint: Bavilbn vozu kasl'ipsa Babilon-városba 

költözés; — jogotset Ierusalim voza jöttek Jeruzsálem városába;
— honda Jegipet mua fuss Egyiptom-országba; — Isus Ivan tur- 
maja oms'im ol'inpela hulman Halileja mans Jézus, Iván tömlöczbe 
való ülése felől hallván, Gralileába mene. — A’ kadna azt teszi: 
kettővé, ketté, azért kadna manta ketté menni, azaz elválni.

A’ hová kérdésre felelve a’ viszonyszókhoz is járul, p. o. mur 
kaéalamna lu rep ohtija hungis, pa hun omséas, sirsna lu hoza lep 
jogotset lu unlt'im jahlal népet látván ő egy hegy-re {ohtija) hága, 
’s midőn leült, akkor ő hozzá (hoza) közel jövének ö tanítványai.
— sol uz nem-molt'ija an patímdta pidl, toh luel kim julmata rag'il, 
hannedxojet kuret jilbija a’ só már semmibe {nem-molt'ija) érni nem 
fog, csak kivetni való, az emberek lábai alá (jilbija). — asvétfa 
put jilbija anomisla, nonor ohtija a’gyertya fazék alá {jilbija) nem 
tétetik, hanem tartóra (ra =  ohtija). — vuasti nohlä amesleu a’ vá
rost a’ magasságra ültetjük.

lungen katl kabing labed máj labta johmal
lungen katl kareng ohling kot máj kotd johmal nyári napon 

sajkás hét vendég jár a’ színbe, nyári napon bikás szános hat ven* 
dég jár a’ házba.
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Jegyzet. La hóza vohta szószerint volna: ő hozzá bíni, szólni, 
de azt jelenti: tőle kérni. TJll-muj nen Jcutenna simi4 ho, madot, hun 
lu pogel vogil lu hoéa nan, mai kevi ? van-e ti köztetek ollyan em
ber, a’ ki, midőn a’ hja kér ő tőle (lu hoéa) kenyeret, követ ád? si 
numbija nen turum azen mai izagat ultajim lu hóé t vohtodeta annál 
inkább a’ ti mennyei atyátok ad minden jót a’ tőle kérőknek.

2) kinek, minek? kérdésre, mint: jogotsu luela од ponta jöt
tünk neki fejet hajtani; — nen mura növi ulleta tik a’ népnek vi
lágosságul vagytok. — ma ningilana potarlem én nektek mondom.
— nen hulseta muj jast'im us jis  jaha tik hallottátok, mi mondva 
volt az öregeknek. — lu pardllu nagla ellita adim ijim  hannehojet 
ohtina ő parancsol az ő napjának támadni, rósz és jó emberek felett.
— lu nazarea nemitsal ő nazarénusnak neveztetik. —- Lervei, Taddeja 
nemtimot Levi, Tadeusnak neveztetett.

3) mivé lesz vagy lett? kérdésre, mint: pant luela pajta leéa- 
tat az ösvényt neki egyenessé készítsétek. — h m ríing torim род, 
jasta, tam kévét nana at versalet ha te isten fija vagy, mondd, e’ 
kövek hogy kenyérré legyenek. — A ’ mivé? jelentéssel rokon az úl, 
ül jelentése, azért ide tartozik, mint: hulis, Arhelaj hana ull Judej 
vosna lu azel vola hallá, hogy Arkelaus királyul (han-aЛ van Judea 
városban, ő atyja helyébe (vol-aj. — sidi nov'ija at ulleta hanne
hojet jelbina úgy hogy világosságul (novi'a) legyetek az embe
rek előtt.

Evvel kapcsolatban van az igehatározó, melly tulajdonság- 
szókbul a (ja) raggal lesz, lásd a’ 67. és a’ 92. §. 1) a). Példák : 
mujpn idl likinga fajta pidl a kimitotel mustija tajta pidl vagy az 
egyiket haragosan fogja tartani, a' másikat kedvesen fogja taiúani.
— ojanget sidet, madet sit aka vollet boldogok azok, a’ kik békésen 
élnek stb. Minthogy illyenkor a’ tulajdonság-szó igehatározó is, 
azért áll egyesszámban a’ többesszámu mondomány mellett, mint: 
ojanget hollatoiet, l’i kazinja jilet boldogok a’ sírók. ők örvendezők 
(örvendezve) lesznek; ojanget, mádét lidlet veákat ver, Vi tarmatinga 
jilet boldogok, a’ kik akarják az igazságot, ők kielégítve lesznek. 
V. ö. 146. §. d).

Az a rag г-vé lett a’ hódi hogyan, hogy, sidi az énekekben sidi 
úgy, idi így, tamidi, Eegulynél tomiti, tomidi (így — tam-it-i) a’ 
hot, sit, vagy Ht, tí-bül.

4) Végre az a (ja) rag a’ tulajdonság»szók fokozását is kife
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jezi, a midőn az egybehasonlított tárgy kinza szó által jelöltetik, 
vagy a’ nélkül is marad, p. o. sit turum nuh'itna ója nerriitsal, sít 
turum nubitna una nemitsal az a’ mennyországban kisebbnek, az a’ 
mennyországban nagyobbnak neveztetik. — muj kona j astata muj 
. . . .  mola j  astata mi könnyebb, mondani-e . . . .  vagy mondani. —• 
l'il letot kinza pa el lumídta sah kinza una an ull ? a' lélek az ételnél 
's a’ test az öltö ruhánál nagyobb nem-e ? У. ö. a’ 68. 69. §§. ■— 
Megjegyzésre méltó, hogy sí numbija annál inkább-ot jelent.

158. §. A’ na (Regulynél na) rag áll :
1) hol kérdésre, mint: lu undrelna táji jem'ing l'il el'ta ő mé- 

hében visel a’ szent lélektül. — Isus séma pits Vipleem Judej voisna 
Jézus szembeesett (világra jött) Bethlehem Judeai városban.— 
mune/ lu turum husel vantsu hola pelakna mi ö mennyei csillagát 
láttuk keleten. — uta si sasi tál har tagana kiáltó szó hallik a' 
pusztában. — jem'ing nepkethanzipsajétna jastlm ull a’ szent köny
vek írásaiban mondva van. — hun Isus omsis pazanna lu hotelna, 
sirsna ar aktipsa akidta jah jogotset midőn Jézus ült az asztalnál 
ő házában, akkor sok vámszedő jőve.

2) mikor kérdésre: hun Isus séma p its ........... írót han ulim
kadletna, sirsna jogotset mikor Jézus született Héródes király éle
tének napjaiban, akkor jövének. — n'ing uéapidten irsna ning ogen 
noz'ita te böjtbe fogásod koron (mikor bőjtölni akarsz) te fejedet 
kendd meg. Látjuk, hogy irs kor, irs-na koron, kor, sirsna ~  si 
irsma az kor-ban =  akkoron, akkor.

Azért járul a’ na (na) rag azon viszonyítókhoz, a’ mellyek 
időt is jelentenek, nemcsak helyet, mint: Vavilon vozakaslta jelbina 
Babilon városba költözés előtt; Vavilon voza kasVim jubina Babilon 
városba költözés-után.

ti seinem alemitem kutnä 
ti semem pajtemtitem kutnei

szemem ez emelése közben, szemem e’ reá vetése közben.
Járul az igésnevekhez, a’ mellyek az időt kifejezik, mint: 

hantja mudra jah vogiinna puril'ijis titkon a’ bölcseket híván kér
dezd. — Гг, han partipsa hulmalna manta pitset ők a’ király paran
csát hallván menni kezdőnek. — hús lolimtím kaéalamna amitset a’ 
csillag megállapodását látván megörülének. — tolta sagat mantel-
na Isus kazalas Matvei......... lu kilmalna lu jubel manta pits onnan
elmenvén látá Jézus Mátét.........ő felkelvén utána menni kezde stb.

12NYEI.YTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI.



178 HARMADIK RÉSÜ.

3) minek? kérdésre, mint: l'i torim род etna nemitsalet ők isten 
fiainak neveztetnek. — olingot Simon Petrna ncmtimot az első Si
mon Péternek neveztetett. — E’ jelentést az a ragon is láttuk 
156. §. 2). Mintha az a’ ldtlömbség volna az osztják a és na, között 
a’ melly van a’ magyar vá és nak között, mikor mondunk: királlyá 
lesz (királyul van) — hana ull, meg királynak neveztetik =  liánná 
nemitsal.

Ezen rovat alá kell sorozni azt a' jelentését a’ na (na) rag
nak, melly a' magyar nak, nek-nek felel meg az énekekben, mint: 

kos kar kolxlem lanting As kangeunä, 
gang kar kohlem koling As kangeunä 
kólóm sopor nohlä vuasti amesleu.

húsz rénbika futotta táplálos Asz hágónknak, tíz rénbika futotta 
halas Asz hágónknak három jeles magasságára ültetjük a’ várost. 

kareng vuas karemnä kamen etlem,
Jcareng górd karennä kamen etlem 

az utczás városi utczámnak kije jövök.
' 4) mi által ? mi okon ? való kérdésre, a" mikor a’ magyar n 

(az-o-n). ragnak felel meg, 's azért fűződik hozzá gyakran a’ szen
vedő igealak, a mikor a’ magyar vei ragnak vagy által viszonyí- 
tónak felel meg. Tehát: pas'ir jusna manset l'i irel pela más úton 
ménének a’ maguk országa felé. — Isus Hristos ti'ipsa si horasna 
us Jézus Kr. születése akképen volt. — ma rüngilan verlern hanne- 
hojet torim mudrana veltaslata jahna én titeket emberek halászóivá 
teszlek isteni bölcséség által. A’ torim mudra-na ide, de a’ ju h -па a’ 
3) alá tartozik. — Ivan antiptijilsas nuki antipna János övedzkedett 
bőr övvel. — Isus jeniing l'ilna tuv'im us tál tagaja Jézus a’ szent 
lélek által vitetett puszta helyre. - 1- lutriját, nem hojatna al uüa 
őrizkedjetek, senki által ne tudassék meg.

Föltetsző, hogy illyenkor az alanyul álló névmás nem nomi- 
nativusban, hanem accusaíivusban áll, mint.: jastim ull sid'i; n'ing 
olinpela lu levilala pardl savijita ningen, pa joslal ohtina rängen. 
tulajin írva van így: te végetted parancsolja szolgájinak őrizni 
tégedet, 's te kezeiken vitetel. — nuring hojenna ningen sud-hoja 
al masajin, a sui-hona al masajin turma-hot savijita hója pa al 
jutsajin ningen tvrma hot libija haragosod által hogy ne adassál a 
bírónak, ’s a bíró által hogy ne adassál a’ tömlöczőrnek ’s ne vet-
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tessék a’ fogházba. — pasi kul'na visa lud megint az ördög által 
vitetett ő. — sirsna kidha hijisa luel akkor az ördög áltál elhagya
tott ő. — sijubina kul'na alimsa luel jeming voza azután az ördög 
által vitetett ö a’ szent városba. — hanne-Tiojetna Viel at iziklajit 
az emberek által ők hogy dicsértessenek itt a’ riingen, luel, l’iel 
nem nominativusok, pedig a’ szenvedő ige azt követelné, hanem 
accusativusok.

5) a’ na rag a' pil-na vei, töl, pan-na nál, vei, vor*na ért vi- 
szonyítókban némileg különböző jelentésű, mint kitetszik a’ példák- 
bul: Osipvitsilas sitaman lupilna kadna manta József szándékozék 
csendesen ő tőle elválni ( =  ketté, azaz kettővé menni). — si ho si 
ne pilna lu samelna krek vers azon ember azon nővel ő szívében bűnt 
követett el.

lu ankel Marija, Osip panna kadliptzm jubina) leramas az Ő 
anyja Mária, Józseffel való eljegyzése után, látszott. — mungpanna 
torim mi velünk isten. — pa ho hni panna i évi panna krek al vera 
más ember nejével és leánynyal bűnt ne kövess el.

tárni izagat edis sit vor na, jena at ull az mind lett azért, hogy 
igazzá legyen. — ojanget sidet, madet vozatlajit veákat ver vorna, li. 
vorelna turum nubit ull boldogok azok a’ kik üldöztetnek az igaz
ságért, mert érettük van a mennyország.

Az eredeti osztjákban is a’ nä sok jelentésű. A’ már felhozott 
példán kívül legyen még ez i t t :

kät kond sosi vitás kareund jogotlaju, 
sosi kort kareuna jogotlaju —

két ember általa lakos városunk térében vezettetünk, lakos házunk 
térében vezettetünk. — Itt a’ ко-nä jelent »ember által« t. i. vezet
tetünk ; a’ kareu-nd pedig »térünkben« jelent.

159. §. Az el'ta, (Reguly jegyzeteiben és az osztják énekekben) 
cult viszonyítónak jelentései tói, bál, ról, után, ólta. P. o.

Avram el'ta Tavit vonda Abrahámtul fogva Dávidig. — írót 
Utas velta ho naviremet kad tál el'ta aja, pora sagat, mada mudra 
jah el'ta purijis Héródes kiilde ölni a' férfi-gyermekeket két téltül 
kisebb (eket), az idő szerint, mellyet a’ bölcsektül kérdezett.

hun Isusjink el'ta edi<?, sirsna midőn Jézus a’ vízbül kijött,
akko r..........— hoj tani aj pantipsajet el'ta it pasagat veri a’ ki e’
kis parancsolatokba egyet megváltoztat.

ш

1 2 *



180 HARMADIK RÉSZ.

sirsna turum el'ta potardta s'i ulim ns akkor az égről beszéllő 
szó lett. — I  lujuhel senk ar mur j  is ílalilej cTta pa jang voz el’ta 
pa Jerusalem el'ta pa Ordán jogán pa pelak el'ta ’s ő utána sok nép 
jött Galileábul és a tíz városbul és Jéruzsálembül ёз a' Jordan folyó 
másik oldalrul.

Az énekekbiil legyenek következő példák i t t :
alel ко ar al amesmeu eidt 
jisl ко ar jis  kóltmen eult, 

labed muzung eult,
hingen katl kabinggi labed máj labta johmal, 
langen katl kareng oliling kot máj kofa jahmal, 

fiatal ember, sok fiatalunk ülése után 
Öreg ember, sok öregünk múlatsága után, 

egy hétnek kedvtöltése után, *) 
nyári napon sajkás hét vendégnek a’ sátorba jövése, 
nyári napon bikás-szános hat vendégnek a’ házba jövése.

nanhjogi vuering au eult kamen etlem 
hol jogi vuering au eult kamen etlem 

veresfenyü fa erős ajtóbul ki ve megyek 
feketefenyü erős ajtóbul kive megyek.

160. §. A’ többi viszonyszók, a’ mellyek a 88. § elő vannak 
hozva, se szófüzési se jelentési külömbséggel nem járnak, a’ mit fel 
kellene hozni. A’ ragokra nézve térnek el némellyek, p. o. az ere
deti szövegben van kamen — kivé, ki, a’ helyett hogy kamne (kamnii) 
volna, mint: au eult kamen ettem az ajtóbul kive megyek.

A‘ viszonyszókhoz tartoznak a’ mutató, kérdő és visszamu
tató névmások ragosai is, m int: tolta onnan, toda ott, selta onnan 
seda ott, sega azután stb. a’ mellyekben az Ita rag az Önálló el’ta, 
eit/í-bül való. Másokban is van, p. o. jilt a alól, e' helyett hogy : 
jil-elta; hulta messziről, jolta utói, nomdta^numilta felülről, mugotta 
körül. A’ Reguly-féle kosciil e helyett van : kosiiilt, vagy kosäiltä.

*) Lásd ennek a; szólásnak megfejtését a; 147. §-ban,
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Igés nevek.

löl. §. Az igés nevek egyike ta (ti), másika m képzős; jelen
tések majdnem egyező, de leginkább a’ ta képzős megfelel a’ ma
gyar ni, ó, ás igésneveknek és névszónak. Mind a’ két alak fölveszi 
az ot-at, melly által tökéletes névszóvá lesz; fölveszi a birtokos 
ragokat is, lásd a’ 118—124. '§§.

a) ta képzős.

írót lián tam navírem kasta pidl, vuelta luel Heródes király 
a’ gyermeket keresni fogja, megölni öt (hogy azt megölje). — 
ma manlem luela од pon'a megyek neki fejet hajtani. — li manta 
pitset ők menni kezdőnek. — an lidl volijita nein akar megvi
gasztalódni. — al csla mungeu huzipsaja pidta ne hagyj minkét kí
sérteibe esni.

jelli jastata jerning iki előre mondó szent öreg =  jöven
dölő próféta. — ning elta idl Tavilta ho belőled jő ki az őrző, a’ 
pásztor. — uta sí sasi tál har tagana kiáltó szó hallik a’’ pusz
tában, az üres helyen. ■—- Ivan kazalas ar mar far izet pa saduket 
lu hoza jitodet János láta sok nép farizeust és szaducceust ő 
hozzá (magához) jövőket. — ma jubem jitot az én utánam jövő. 
—• izagat sit, muj mung arateuna ni dot i annidot mind az, a’ mi 
nekünk látható és nem-látható. — ning őzen, si an-nitut vandtot 
a te atyád, a’ láthatatlant uéző.

pa us toda Ivót har pozalata vonda és volt ott Heródes király 
hálásáig. — hot libija longtanna, uza verat a’ házba bemenéstekben 
köszöntsetek. — hun Isus pernaja longmal jubina jink el'ta edís 
midőn Jézus a’ keresztbe menése után (keresztelkedése után) a’ víz- 
bül kijött. — tolta sagat mantelna Isus kazalas onnan elmentében 
Jézus láta. — Nazaret híjimalna jogots Nazaretet elhagyván juta.

tini kiirtom jige-eui sidi ült al, 
tini kurtám aze-eui sidi ultal

becses udvarom atya-leányának ott levese, becses udvarom atya
leányának ott levése. — Az aze-eui, jige-eui ollyan, mint a' magyar 
atxja-fi =  gyermek, az osztják határozottan itt leányt fejezvén ki.
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kos kojpi kojing máj sidi jitel, 
sat kajpi kujing máj sidi jitel 
húsz méltóságos vendégnek oda jövése 
száz méltóságos vendégnek oda jövése. 

költ vureng jäm juh senk jumal az fényes erős jó fának nagy 
növése.

koreng or ko koreng kät ord sidi enemman, 
vojeng or ко koreng kät órd sidi enemman, 
tahi katl Un kojing máj sün is ki turpi taring vuat mohti

kajtat,
hingen katla jilen uorting máj sien meleh turpi túr ing vuat

mohti jogotsal;
tűm nomis pitti kar lonh éti kares sus mim tarem azeu pustal, 
vaj lonh éli kares sus num jelem jieu vuertal 

a’ bikás szamojéd embernek bikás két szolgája ott növekedvén, 
a’ vadas szamojéd embernek bikás két szolgája ott növekedvén, 
a’ téli nap végéig a’ méltóságos vendéget a’ zúgó hideg torkú

szélnek áthatása,
a’ nyári nap végéig az urias vendéget a’ zúgó meleg torkú szél

nek átjárása;
az észbe eső bika bálvány elé a’ száraz őszt felső tarom atyánk

csinálása,
vad lonh elé a’ száraz őszt felső jelem atyánk csinálása.

Látjuk, ezt úgy kell érteni, hogy: a’ két szolga növekedvén, 
akkor volt a' hideg, a’ meleg szélnek hatása, já rása ; azután követ
kezett be az ősz. Általában, a’ birtokos ragu ta igésnév nagyon ural
kodik az osztják énekekben.

b) m képzős.

Az w-es igés névnek jelentéseit, a’ birtokos és viszonyragok
kal meg az ot-nak való növekedését lásd a’ 120—124. §§-ban. 
Mind a’ mellett elősoroljuk itt is.

Lehet benható jelentésű, mint: manema pitim Tál juh  tajlem 
nekem tartozó (azaz hozzám tartozó, alattam való) hadi népet bírok. 
— hoj nirígilana nomis mas, hondta vanam'im Tik el'ta ki adott nek
tek tanácsot futni a’ közeledő harag elől? — si kadhos jang hifim 
jah nemlal vset simiset a’ tizenkét küldöttek nevei valának ezek.



IGÉS NEVEK. 1 8 3

Lehet kiható jelentésű, mint: toriin pernaja longíltím iki isten 
keresztjébe bemeneté öreg =  keresztelő. — úavírem l'il kanzimodet 
pozalaset a’ gyermek lelkét keresők meghaltak.

Lehet jelzői jelentésű, mint: ojanget sistam sambodet boldogok 
a’ tiszta szívűek.

Lehet elvont jelentésű, mint: hús lolimtim kazalamna l'i amit- 
set senk un amdipna a’ csillag megállását látván ők megörülének 
igen nagy örömmel. — Isus Iván turmaja omsim olinpela hulman 
llalileja mans Jézus, Jánosnak tömlöczbe ültetése felől halván, 
Galileába méné.

A’ lét igével az időt fejezi ki, mint: jeming hanzipsa nebketna 
sidi jast'im ull a szent irás könyveiben így vau írva. — turum eüa 
potardta sг ulim us az égbül szóló hang volt. —jeming lilna tuvini 
us tál tagúja a’ szent lélek által vittetett volt a' pusztába.

Lehet igehatározói jelentésű (man, im-na, am-na,) mint: hanne- 
ho i nan leviman an voll az ember egyedül kenyeret evén nem él. 
— Isus jangas, l'i pojksata hotlalna unllaman, jim  ajlcol sijaltaman 
pa tungtaka verman Jézus kör ülj ára, imádkozó házaikban tanítván, 
az evangeliomot hirdetvén, és gyógyítván.

sít hulimna Ints serimtas azt hallván Jézus elcsudálkozék. — 
Isus ar mur lu mugoltogija kazalamna pardis Jézus sok népet maga 
körül látván, parancsok.

Az eredeti énekekbül:
Jcolim soper nohlä ord nemitem, 
näl soper nohlä ord sültem

a’ három, négy kiváló szolgának való hivása, szólítása, 
ti semeni alemitem kutnü, 
ti semem pajtemtitem kutnä

itt szemem fölemelése közben, itt szemem reá vetése közben. 
sosl nalpi kät ord enemman cijilta, 
jorl nalpi köt ко sengelman aj illa, 
koreng ord ko, koreng kät ord sidi enemman, 
vojeng ord ко, koreng köt ord sidi enemman 

menyét-orru két szolga növekedvén lassanként, 
ur-orru két ember felserdülvén lassanként; 
bikás szolga ember, bikás két szolga ott növekedvén, 
vadas szolga ember, bikás két szolga ott növekedvén-
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A z i g e n l ő  at.

162. «. Az at szócska, mellyet »hogy«-val lehet fordítani, nem 
csak többszörös, hanem egyszeres mondatban Í3 előfordul, s ekkor 
mintegy igenlő szónak jelentésével jár. A’ többszörös mondatnak 
utójában világos a’ szükséges volta, nem ollyan világos az egysze
resben, p. o. tami izagat edis sit vorna, jena at ull tofim elta jastimot 
ez mind lett azért, igazzá hogy legyen az isten által mondatott. —* 
A' kondai vogul fordításban: ton mos toho jejmtes, tak sarme *) 
latelp tövemnél. Ebben az at (vogul tak) az utómondatban szükség
képen áll. Hasonló ez is: hun ning tofim род, jasta, tam kévét nana 
at versaht ha te isten hja vagy, mondd, e’ kövek kenyérré hogy 
váljanak. A' kondai vogulban: hun nag tofim püv, laven, istobi tci 
kávét jejmtset nani. Itt istobi áll az osztják at helyett.

De másképen van a’ következőkben: hoj lu imel pilna kadna 
manl, si ho at mal luela kadna manta, nebek a’ ki a’ nejétül elválik, 
az ember adjon neki (nejének) választó levelet. A’ kond. vogulban : 
hon pali kvaltleti tak netatel, tóm viaje tavane nepek. A’ vogulban 
nincsen az osztják at kifejezve, a’ magyarban lehet azt a’ hadd 
szóval tenni. — A’ Miatyánkban olvassuk: ning jerrüng nemen mung 
hozajeming at u ll; at jogodl ning turum nubten; ning kaién at idl, 
te szent neved mi nálunk szent legyen; jöjjön te országod (mennyei 
korod); te akaratod legyen. Itt is az aí-ot hadd szóval lehetne ki
fejezni, de szükségtelen. A’ kondai vogulban ismét a’ tak szó van : 
tak jalpenlahte nag namen ; tak jejmte nag naerlahen; tak jejmte 
nag erken. Ezekben az orosz da van utánozva: da svjatitsa jimja 
tvoje stb.

A’ T a g a d ó  an} al, unta szók.

163. §. Az un nem áll az imperativus előtt, az al meg csak az 
előtt áll, mint: hanne-ho г пап leviman an voll az ember egyedül 
kenyeret éve nem él. — hoj manem an usta jer sal hanne-hojet jezalt,

*) A‘ kondai vogulban a" sarmi és Sarme között alig ha az a külümbség 
nincsen, hogy az első egyszerű benható, a’ másik valóságos szenvedő, így, éai - 
miiem, Sarmilen. Sarme; talán így is liülömbözik a' Máté 5, 18. a Máté 
1, 22.-tül. •
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i ma an usta jersalem ma túrám j'im jezalt a ’ ki engem nem vona
kodik elismerni az emberek előtt, én is nem vonakodom megismerni 
mennyei atyám előtt.

al karija vita Marija ning nimen ne félj venni Máriát te. fe
leségedet. — al haza ning tormen ne kisérd te istenedet.

anta, nem is; se, többszörös mondat utójiban következik az 
előmondat al-]a után, mint: volla al tudta, anta turumna, anta 
типа, anta Jerusalimna, anta ning ogenna sóba ne esküdjél, se az 
égre, se a’ földre, se Jéruzsálemre, se a’te fejedre. — panna alvijat 
anta somi voll, anta sei voh, anta padarab voh} anta alfa Mr maga
tokkal ne vigyetek se arany pénzt, se ezüst pénzt, se réz pénzt, se 
tarisznyát.

Oroszos az, bogy az al ollyan mondatokban is áll, a’ mellyek 
nem tagadók, mint: ma ning jubenna manlem, kus holta ning al 
manlen én te utánad megyek, akár bonaan te ne menj (akárbová 
te mégy). Oroszul: poidu ja za toboju, kuda ti' ni poides.

T ö b b s z ö r ö s m o n d a t ó  k.

16á. §. A’ többszörös mondatok leginkább ollyanok, melyek 
időszerinti vagy okszerinti feltevést, ’s reávonatkozó következést 
fejeznek ki, a’ mellyek egyszeresei tebát hun és sirsna (midőn, mi
kor, és ha) mondatkötőkkel vannak egybekapcsolva; a’ sirsna 
sokszor nincsen kifejezve. Ez a’ szófiizet nyilván az orosznak utá- 
nozása. Az eredeti a’ hun helyett ke, ki-1 alkalmazza, melly sóba nem 
kezdi meg a’ mondatot. Példák: hun ning tur'im род, jasta, tani 
kévét nana at vertedet ba te isten fi ja, mondd, e’ kövek kenyérré 
bogy váljanak. — pa hun omssas, sirsna lu hoza lep jogotset és 
midőn leült, akkor őhozzá közel jövőnek. — sirsna, hun ning jiren 
üdén tor'im hota akkor, ba te áldozatodat viszen isten házába.

told ki tiil lahta isidig ital, 
langen ki lung lahta s id ijita l, 
alel ко ar al je l amesleu, 
jisl ко ar jis  jiel amesleu.

ha tele i^kor) téli hétre ott van jövése, ba nyara (kor) nyári hétre 
ott van jövése, fiatal ember, sok fiatalak elülünk, öreg ember, sok 
öregek elülünk.
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nomsen ki pitmal jahteu, untrenki *) pitmal münteu ha eszedbe 
jutása van, megyünk, ha elmédbe jutása van, megyünk.

165. §. A’ többszörös mondatokhoz tartoznak az úgynevezett 
visszamutató mondatok is, a’ mellyeket randa, riiadot, madet fejez
nek ki. A’ fordított szövegekben leggyakrabban, az eredetiekben 
viszontag alig fordulnak elő. P. o. lu sít, madot olínpela jelbi jastas 
ő az, a5 kiről jövendölt. — ojanget sidet, madet liléi sagat konara 
vollet boldogok azok, a’ kik lelkeik szerint szegényül élnek. stb. stb.

*) Itt is figyelmeztetjük az olvasót a’ legkülömbözó'bb népek találkozó 
eszejárására. Az új testamentomban onXety/vov, bél, könyörületet, szeretetet 
is jelent; az osztják énekekben az unter, lias, a’ noms-szal szeret társulni, mi 
eszet, emlékezetet jelent. Az unter tehát, mint a’ a-Xáy/vov, indulatot fejez ki, 
’s azért fordítom az elme szóval, nem tehetvén azt a’ szív szóval, melly a’ héber
ben (П?) hasonlóképen elmebeli mozgást jelent, annál kevésbbé a’ has-sál.
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A’ szövegek kétfélék: fordítások és eredetiek.
A’ fordítások Vologodszkitul valók (lásd a’ 7. lapon).

Állanak :
I. Máté evangeliomának tíz első fejezetébül, mellyek London

ban 1868-ban, herczeg Lucian Bonaparte költségén, nyomattak.
II. Némi kátéfélébül, úgymint a) a’ hitbül, b) a’ tíz paran

csolatba], c) az úri imádságbul. Ez hát kétszer van meg, a’ Máté 
hatodik fejezetében, és itt; dé közlöm ezt Í 3 ,  mert némi változatot 
mutat, melly éknél-fogva osztjákosabb az előbbinél. — A’ kátéféle a’ 
szótárhoz van csatolva, mellyet Vologodszki Tobolszkban 1840-ben 
készített, ’s mellynek másolatját a' Magyar Akadémia Schiefner és 
Wiedemann urak szivessége útján szerezte meg.

Az eredeti szövegek a’ Reguly hozta ének-gyüjteménybül 
valók (lásd a’ 6 - 7. lapon); ezek mivoltárul alább bővebb értesítést 
talál az olvasó.



FORDÍTÁSOK.
I.

Matvej elta jeming ajkol-jastipsa.

I. Og.

1. Isus Iíristos rud-nebek, Tavit pog, Avram pog.

2. Avram táj я Isak, Isak táj 8 Jakop, Jakop tajs Juda i lu 
apeilal;

o. Juda tajs Tares i Zár Famar imel eíta, Fares taja Esrom, 
Esrom tajs Aram;

4. Aram tajs Minadav, Minadav tajs Nassen, Nasson tajs 
Salmon;

5. Salmon tajs Voos Rahav imel eíta, Yoos tajs Ovit Ruf 
imel eíta, Ovit tajs Jesej ;

G. Jesej tajs Tavit han, Tavit ban tajs Solomon Úrija imel
eíta;

7. Solomon tajs Rovam, Rovara tajs Avij, Avij tajs As}

8 . Аз tajs Osaf, Osaf tajs О ram, Oram tajs Osij ;

9. Osij tajs Otam, Otam tajs Alias, Alias tajs Jesek;

10. Jesek tajs Manas, Manas tajs Amon, Amon tajs Osij;

11. Osij tajs Jekim, Jekim tajs Jehon, i lu apsilal, Vavilon 
Voía kaslta jelbina 5
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12. Vavilon voza kaslta jubina Jehon tajs Salafil, Salafil tajs 
Sorovavel;

13. Sorovavel tajs Aviut, Aviut tajs Eliakiin, Eliakim tajs
Asor ;

14. Asor tajs Sadok, Sadok tajs Ahim, Akim tajs Elint;

15. Eliut tajs Eliazar, Eliazar tajs Matpan, Matpan tajs Jakop ;

16. Jakop tajs Osip, Maria iki, mada évi eíta ti'is Isos Hris- 
tos neinitsatot.

17. I sidi aradtel rudet Avram e’.'ta Tavit vouda nelhosjang 
rúd, i Tavit eíta Vavilon voza kaslipsa vouda nelhosjang rúd, Va
vilon voza kaslipsa eíta Hristos vouda, nelhosjang rúd.

18. Isus Hristos tiipsa si korasna ns. Lu ankel Maria, Osip 
panna hadliptim jubina, s'iri antom hun lin jega volta pitsangen, 
leramas, lu undrelna táji jeming hl eíta.

19. Osip lu ikel, jim ho ulman pa lu oh'npela s'ijaldta an lit- 
man, vitsilas sitarnan lu pilna kadna manta.

20. Hun lu nomilmas sit, tor'im levi olimna luela kazasas pa 
jastas: Osip Tavit pog! al hunja vita Marija n'ing imen; lu und- 
relna t'i'imot jeming íil eíta ull.

21. Pog táji, pa nem luela ponlen Isus; lu lu murel eavijil íi 
kreklal eíta.

22. Tami izagat edis sit vorna, jena at ull tori'm eíta jastimot 
jelli jastata jeming iki eíta, madot potarl:

23* Si, évi undrelna vil i táji pog, i nem luela ponla Emma
nuil, muj ull: mung panna tor'im.

24. Oíini eíta noh rakinmalna Osip veris sidi, hódi tor'im levi
pardis, i lu imel visle. -

25. I an ussle luel si vouda, hun jugot lu tajs lu oling' pogel; 
pa iki nem luela pons Isus.
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IL  Од.

1. Hun Isus séma pits Vipleem Judej vosna írót han ulim 
hadletna, sirsna mudra jak hola pelak eíta Terusalim voza jogotset 
i potarlet:

2. Hoda jilba séma pitim Judej kan? mung lu turum húsé 
vantsu hola pelakna, i jogotsu luela og ponta.

3. Sit hulman írót lián nom'ísna líllas i izagat ulta Ierusalim 
vostel mur lu panna.

4. I ak'íts izagat ulta og-popet i nebeking jali mur eíta, inzi- 
sas li eltel, hoda mosl séma pidta Ilristosa ?

5. L'í jastaset luela: Vipleem Judej vosna; jelű jastata jeming 
iki nebekna kanzim sidí:

G. I ni'ng, Vipleem Judej mu, nem moltína aja an ullen Judej 
og'íng vozet kinia: ning elta edl lavilta ho, madot ma Israibmurem 
sav'íjil.

7. Sirsna írót hanija mudra jah vog'ímna hús étim pora li
eltel pur'ilijis; 1 • .

8 . I liel Vipleem voza kitmalna jastas : manat i tarinlamau 
purijat navirem olinpela, pa hun ujidleta luel, ajkol manema paitat^ 
ma manlem luela og ponta.

9. Li, han partipsa hulmalna, manta pitset, pa si huS, madd 
si vantset hola pelakna, mans li jelbina, hun jugot jogots i lolimtas 
si taga olitina, hoda navirem us.

10. Hús lolimtim kazalamna li amitset senk un amdiprta.

11. Ilota longset, kazalaset navirem lu ankel Marija panna, i 
sanzuh oht'ija korijimna luela ogponset; i lí tazel edltimna luela 
majlipsa tusét, sorni, jeming ónk pa jeming voj.

12. Pa olimna liela partipsa us tor'im eíta, an kerlata írót 
hoza, pasir jusna manset li irel pela.
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13. Li mimmel jubina, si, tor'im lev'í Osip lioza olimna ulman 
edis pa jastal: kila, nav'irem pa lu ankel v'ija, pa konda Jegipet 
mua, pa ula toda si vonda, hun ma ningena jastalem; írót han 
tam nav'irem kasta pidl, velta luel.

14. Lu kill's, ííavirem pa lu ankel v'is atije, pa Jegipet mua
mans.

15. Pa us toda írót han pozalata vonda, torím jastipsa sagat 
jell'i jastata jeming iki el'ta, madot potarl: Jegipet mu el'ta ma 
vogsem pogem maotem.

16. Sirsna Írót han kanalas naliipsa lu ohtina mudra jah 
el'ta, senk likazas, pa kitas velta Vipleem vosna i izagat ulta lu 
mulalna ho naviremet kad tál el'ta aja, pora sagat, mada mudra jah 
erta purijis.

17. Sirsna jelli jastata jeming iki Jeremija jastimot veskata 
jis, madot potarl:

18. Sí Pajnna sasi, hollipsa i selipsa pa senk numbi selu; Ha
lni hallal lu evi-pohlal olinpela, pa an lidl volijita, hun li autómét.

19. írót han pozalim jubina si, tor'im lev'i ol'imna pasi Osip 
hoza edlt'ijisal Jegipet muna ulman,

20. I jastal: kila, v'ija nav'irem pa lu ankel, pa mana Israil 
mua; nav'irem lil kanzimodet pozalaset.

21. Lu kills, v'is nav'irem pa lu ankel, i jogots Israil mua.

22. Hub's, Arhelaj капа ull Judej vosna lu azel vola, palta- 
mas togo manta, pa ol'imna ulman partipsa hub's tor'im eíta, pungla 
mans Halilej mu uz okti'ja.

23. Pa togo jogotmalna Nazaret nemba vo'na sesmasas jell'i 
jastata jeming iket jazing sagat, lu Nazarea nemi'tsal.

III. Of).

L Si hadletna Ivan, tor'im pernaja longiltim iki, jogots pa 
s'im'iltata pits tál Judej mim a,
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2. I jastas: Kajtijat, si vanamas turum nubit.

3. Lu sit, madot olinpela jelbi jastas jelli jastata jeming iki 
Isaj sidi potartman: Uta si sasi tal har tagana: jus torima tastat 
i pant luela pajla lezatat.

4. Si Ivan lumidta sab tajis pa mu lovi horazip voj varas eíta 
verlm, pa antiptijilsas nuki antipna, a lu levipazel us növi seming 
lant pa bar voj mavi.

1

Ö. Sirsna Jerusalim mur, Judej mur aradtel pa Or dan jogán 
lakka ulta mm* izagat edliset lu hoza,

6. I lu eltel pernaja longiltijiset Ordan joganna li kreklal 
sistamman.

7. Ivan ar mur Fariset pa Saduket lu hoza jitodet pernaja 
longta kazalamna jastas liela: Nuring voj eTta tiimodet! hoj ningi- 
lana nomis mas bondta vanamim lik ei’ta ?

8. Tuvati veskat kajtipsa.

9. I al nomisati nen olinpela jastaman »mung azija tajlu Av- 
ram.« Ma ningilana jastalem, torim nez tarn kevet e’ta editál evi- 
pog Avrama.

/

10. Uz i lajim juget ler hoza hojl; izagat ulta jug, jim tii- 
tipsa an tajtot, jil sevirla pa tuta jutla.

11. Ma ningilan pernaja longillalam jink libina kajtita vorna; 
ma jubem jitot ma kiiiza tak, ma nez an tijilem lu sopeklal allijita. 
Lu ningilan pernaja longiltata pidl jeming lilna pa jeming tutna.

12. Sar lu jozelna, pa lu lant sem paidta harel sitanii, i akidl 
somsi lant semlal hozap libija, a lant pom an bur lat a tutna labidl.

13. Sirsna Isus jogots Halilcj cita Ordan jogán ohtija Ivan 
hoza, lu eTta pernaja longta.

14. A Ivan luel jogo kadlta pits, i potartas: manema mosl 
ning elta pernaja longta, i ning muj ma hoza jilen?

15. Isus sit ohtija liuhmas luela: al kadla manem; sidi mene- 
min mosl tarmadta izagat ulta veskat ver. Sirsna Ivan luel eslale.

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 1 3
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16. Pa si sorana, hun Isus pernaja longmal jubina jink eíta 
edis. sirsna lu ohtina turum haret punzasset, i Ivan kazalas tor'im 
lil, madot j is met tohling voj, pa vohlil'ijis Isus oht'ija.

17. Sirsna turum eíta potardta si ulím us: sit ma senk musti 
pogem üli, madot hoza izagat ulta ma jim nomsem.

IV. Og.

1. Si jubina Isus jem'ing l'ilna tuv'irn us tál tagaja, kuí hu- 
zipsa vorna.

2. Heljang atugen pa hadlngen usltYjim jubina jugot lita 
langmats.

3. Sirsna lu hoza jogots hustot i jastas: hun ning tor'im pog, 
jasta, tam kévét nana at versalet.

4. No lu jastas sit oht'ija: jem'ing hanzipsa nebketna sid'i 
jast'imull: hanne-ho i hah lev'iman an voll, no izagat ulta tor'im 
ungil eíta edta' jaz'ingetna.

5. Si jubina kulha актза luel jem'ing voza, pa losaltasa luel 
hot lang'il oht'ija,

6. Pa jastal luela: hun n'ing tor'im pog ullen, jil korija; je- 
m'ing nebket hanzipsajetna jast'im ull sid'i: n'ing ol'inpela lu lev'ilala 
pardl savijita ningen, pa joslal ohtina ningen tulaj in, kev'i oht'ija 
n'ing kurenua al vang'imlen.

7. Isus jastas luela: jem'ing nebket hanzipsajetna i sid'i jast'im 
ull: al huza hing tonnen.

8. Pasi kulna visa luel pal rep oht'ija, pa izagat ulta mutel 
vozet i li tazlal luela sazilal,

9. I jastal luela: sit izagat n'ingena malem, hun sanzuh oht'ija 
kor'ijiman manemá og ponlen.

10. Sirsna Isus luela jastal: pungla mana ma eíta, kuísiki!

2. Langma ta, tehát langmas kellene.
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jeming nebket hanzipsana sid'i jastim ull: Torima og pona, pa adel 
luela luzita.

11. Sirsna kul'na hijisa luel, pa torím levet jogotset, i Iupla 
luzitset.

12. Isus Iván turmaja oms'im olínpela hulman Halileja mans.

13. I Nazaret h’ijimalna jogots i volta pits saras honing vosna 
Kapernaumna, Saulon i Nefalim mu uzetna,

14. Veskat at ull jellí jastata jeming iki Isaj jastiinot, madot 
potarl:

15. Saulon pa Nefalim mu, pant ohtina saras pela, Ordan jo
gán liuvat, Halilej pernala mur,

16. Turmanna omista hanne-hojet un nov'i turum kazalaset, 
pa huna i sorming ishorna om'istodeta nov'i turum kaltmas.

17. Si pora cíta Isus similtata i potardta pits: kajt'ijat, si va- 
namas turum nubit.

18. Halilej saras lep sostal sagat lukazalas kad jaj-apsiangen, 
Simon Pet'ira nemidtot pa Andrej lu apsel, madet saras pidarna 
hol'ip omitset: l'i hűl veltaslata jah uset.

19. Jastal luela: manati ma jubem, ma ni'ng'ilan verlern hanne- 
hojet torim mudrana veltaslata jahna

20. L'i izi soena hol'iplal hijiman manta pitset lu jubel.

21. Tolta sagatjelsik pitmal latna kazalas pa kad i j'i-pogngen, 
Jakop pa Ivan Sevedej azel panna hop libina l'i hol'iplal jontasman 
om'istodet, i liel vogemas.

22. L'i izi sosna hopel pa l'i azel hijiset, i lu jubel manta
pitset.

23. Isus jangas Halilej mu lovatna, l'i pojksata hotlalna unlta- 
man nub'it olinpela, jim ajkol s'ijaltaman pa izagat ulta muzet, iza- 
gat ulta kazet hanne-hojet kutna tungtaka verman.

18. jaj-apsisanen.
1 3 *
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24. Ajkol lu olinpela Sirijamu lovatnamans, i lu hoza tutlasa 
aradtel muzingodet arsír muzetna i honsta j úrnődet i kul’na longi- 
modet i tilis-musna lú'ímodet i ve'ila jumodet, i lu tungtaka líel vers.

25. I lu jubel senk ar mur jis Halilej eíta, pa Jerusalim eíta, 
pa Ordan jogán pa pelak eíta.

V. Og.

1. Mur kazalámna lu rep ohtija liungi's, pa hun omssas, sirsna 
lu hoza lep jogotset lu unlt'ím jalilal.

2. Lu un glel pusmal juhinak unltata pits líel sidí:

3. Oj anget sidet, madet liléi sagat koiíara vollet, li' vorna 
turum nubit ull.

4. Ojanget hollatodet, li' kazinga jilet.

5. Ojanget/ madet romét, И jem'ing mu jukandlet.

6. Ojanget; madet kanzlet i lidlet veskat ver, li tarmatinga
jile.t.

7. Ojanget, madet hanne-bo natsalet, si jukana l'iel ii at sal a.

8. Ojanget sistam sambodet, li torim kazalalet.

9. Ojanget, madet sitaka vollet, sit vorna li torim pogetna 
nemitsalet.

10. Ojanget sidet, madet vozatlajit veskat ver vorna, l'i vo- 
relna turum nubi't ull.

11. Nen ojanget, hun ningilan navrijita, vozadta, arurna nin- 
g'ilan takilije lavidta pidlajitan ma vorna.

12. Amditlat i kazinga ulat, ningilana un justam ull türmet 
ohtina. Izidi vozatsajit jelli jastata jem'ing iket, nen jelbina 
ulimodet.

13. Nen mu sol jukana ulleta;hun sol lit vcel ustal, sirsna 
mujna luel veiden solanga? lu uz nem moltija an patimdta pidl, 
tob luel kirn julmata ragi'I, hanne-hojet kuret jilbija.
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14. Nen mura novi ulleta; voz an pusi lankisata rep ohti'na 
lolman.

15. Pa asvesa uziptimna put jilbija an omisla, no nor olitija, 
i növi veri izagat hot libina ulta mura.

16. Sidi novija at ulleta hanne-hojet jelbina, li at vandlet nen 
jim veret i nen tor'im azen sit vorna at sijallét.

17. AI nomisat, ma jogotsem sud-si'r mujpa jelli jastata jeming 
jab nebket pasagat verta; ma. antom pasagat verta jogotsem no 
sidet tarmadta.

18. Ma jena ningilana potarlem, soraja turum i muvollamanb 
a sud-sir elta nez i hanzipsa pos mola i surtipsa an mani sidi, hun 
izagat tarmatim an jil.

19. Pa sidi hoj tam aj pamtipsajet eíta it pasagat veri, pa sidi 
hanne-hojet unltal, sit turum nubitna aja nemitsal; no hoj tam 
pamtipsajet sagat veri pa sidi unltal, sit turum nubitna una nemitsal.

20. Ma ningilana jastalem, hun nen veskaten nebekingjah 
pa orkasta jah veskat numbija an pidl, sirsna turum nubta an 
longleta.

21. Nen hulseta, muj jastim us jis jaha: al.vela; hoj hanne- 
ho veil, sit suda pidl.

22. A ma ningilana jastalem, к us hoj, takilije likazatot lu 
lamba-ho olitija, suda pidl; hojjastal: n'ing sump ho, sit og-suda 
pidl; hoj jastal: n'ingjelemla ho,si ho tuting sarasajulmata ver ull.

23. Sirsna, hun ning jii-en tulen torim hota, pa seda nomilma- 
len, lamba-hojen ning ohtija nur tajil;

24. Ning jiren seda hija torim hotna, pa mana, siri imasa si 
ho panna, pa sirsna johta i ning jiren torirna tuva.

25. Imasa soraja ning nuring hojen panna, jus ohtina ulten 
pulang, nuring hojenna hingen sud-hoja al masajin, a sud-hona al 
masajin turma-hot savijita hoj a, pa al jutsajin hingen turma-hot 
libija.
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2G. Jena jastalem níngena, an edlen tolta si vonda, hun an 
malen híz im voh-pelak.

27. Nen hulseta, muj jastím us jis ja h a : rahta ne, pa ho ne, 
mola évi panna al jurtíja !

28. A ma n'ingílana jastalem, kus hoj ankírmal imi ohtíja 
krek verta nómlsna, si ho si ne pilna lu samelna krek vers.

29. Hun níng jim pelak semen magén husi, menma luel i 
pungla ni'ng eíta julm a; jima níngena jil, hun naklan eíta i mada 
nak at us], anta níng líogajen izagat tutíng sarasa julmala.

30. Pa hun níng jim pelak jozen husi níngen, hol sevírma pa 
níng eíta pungla julm a; jima níngena jil, hun níng naklan elta i 
nak at usl, anta nogajen izagat julmala tutíng sarasa.

31. Izidí jastím u s: hoj lu imel pilna kadna manhsi ho at mal 
luela kadna manta nehék.

' 32. A ma, níngílana jastalem, hoj kadna manl lu imel panna 
krek vermel sajit, si ho pardi luela pa ho panna krek verta; pa hoj 
kadna mamin ne pilna ventsatíjil, si ho si imi panna krek veri.

33. Izidí nen hulseta, -mola jastím us jis jaha: ííultípsajcn 
pasagat al vera, no sidi' vera, hódi ííultsen tor’ím jezalt.

34. A ma níngílana jastalem. volla al nulta, anta turumna, 
sit lu torím omísta jemíng pazana ull;

35. Anta muna, lu torím kuret jilbi taga; anta Jerusalimna, 
sit lu un han vo/a u ll;

36. Anta níng ogenna al nulta, níng an puslen néz i ubít no* 
víja mujpa pítíja verta.

37. No at ull níng nultípsa jazíngen: pahodí, pahodí! autóm, 
antom ! a muj si numbija ull, sit kuí eíta.

38. Nen hulseta, muj jastím us: sem sem jukana, pa penk 
penk jukana!

39. A ma níngílana jastalem: níngen ketímta hója al jersa;
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no hun hoj hadnal ningen jim peíak vonz punglena, sazimta luela 
kimit vonz punglen.

40. I hoj lidta pidl suda manta ning pilna, jernasen ning eíta 
vita vorna, mija luela i kaftanen.

41. Pa hoj ningen vohta pidl i versta, mana lu pilna kadn.

42. Ning eíta vohta hója mija,pa pitsaja ning vita langata ho 
eíta al honda.

43. Nen hulseta, muj jastim us : ning isirpa hőjén mustija 
taja, pa likinga ula ning kuting hőjén pilna.

44. A ma i/ingilana jastalem, mustija táját neu kuting jahían, 
jim jazing jastat nlngilan Fa videódét olinpela, jim verat nen panna 
likinga ultodeta, i to^iina pojksat nlngilan sugadtodet pa vozadto- 
det oliupela.

45. At jileta nen turum azen pogetna; lu pardl lu nagla ellita 
adim i jim hanne-hojet ohtiua, pa jert kicll veskatodet i veákatla 
hőjét ohtija.

46. Hun nen mustija tajta pidleta nlngilan mustija tajtodet, 
sirsna muj sir justam la vilta pidleta ? pa mur voh akidta jak izidi 
an vériét ?

47. I hun ragija ulleta nen lugi'slan pilna, muj moltas verleta ? 
pa pernala jah izidi an vériét?

48. Ulatl nen sidi veskata i sistama, hódi veskat pa sistam nen 
turum azen.

VI. Og.
1. Hurijat nen jim vérén verta hőjét sémát si vorna, ningilan 

li at vandlet; si antom ningilana nemmolti justam nen turum azen 
el’ta an jil.

2 .1 sidi, hun ning jim ver vérién, al simáita ning sit olinpela, hódi 
vériét rogop vespa jah pojksata hotlalna i kamingna, hanne-hojetna 
liel at iziklajit. Ma jena ningilana potarlem, li uz viset liela justam.

3. Ning milostina sidi mijila, ning pua pelak jozenal usl, muj 
veri jim pelak joz.
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4. Ning milostinajen at ull hanija, paning turum azen, haniot 
vandtot, sem vanman ningena mai.

5. I hun pojksalen, al ula rogop-vespa jali idi, madet mustíja 
tájiét pojksata liotlalna ivoz haretna pojksata lolimdta, hanne-hojet 
líel at vandlajit. Jena níngílana jastalem, li uz viset liela justam.

6. Níng hun pojksalen, níng adel hotena longa, pa níng ju- 
benna ovi tuhrímna pojksema níng torim azena, madot an nila; pa 
níng si azen, haniot randtot, sem vanman ningena mai.

7. Pojksatanna moltas jazinget al pót artat, hódi veidet pernala 
ja li; li nomislet, lí ar potrelna hullajit.

8. Lí horaspija al juvatí: nen torím azen usl, mujsir nuza taj- 
leta nen lu hoza vohten jelbi.

0. Nen sidi sagat pojksat: Mung azieu, türmet oktina ültöt! 
níng jemíng nemen mung hoza jeming at u ll;

10. At jogodl níng turum nubten; níng kazen at ull i mu 
ohtina hódi turum oh ti na ;

11. Nan mung mosta levipaseu mija mungeu tam hadi olitija ;

12. I esla mungeu mung kreklau, hódi i mung eslilu kuteuna 
kreklal;

13. Pa al esla mungeu kuzipsaja pidta, no mungeu savija ku l 
eíta; níng hoza ull turum nubit i vei i similtipsa nubit huvat, jena !

14. Hun hanne-hojeta li kreklal esita pidleta, i nen turum azen 
esll ningilana;

15. A hun hanne-hojeta li kreklal eslta an pidleta, i nen turum 
azen an esll nen kreklan.

16. Hun uza pidleta, al ulat kasla-hurbet metrogop-vespa jah ; 
li neman kasla horaz vilet li ohtel, hojetna at vandlajit, li uza 
pitset. Jena ningilana potarlem, l'i uz viset liela justam.

17. Ning uza pidten irSna ning ogen nozita pa hing venzen
logita.

12. mung eslilu kuteuna kreklau.
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18. Hanne-hojetna ning uza pitim ver al usla, no ning turum 
azenna at usla, madot an nila, pa ning azen, si an nitot vandtot, 
sem vanman ningena mai.

19. Al aktat ningilana mu ohtina taz, hoda ni'nk vojna pa sa- 
mina volla verla, hoda lolimta jah jilta sagat hi'rman longt'ijilet i 
lolimlet.

20. No aktat ningilana taz turum ohtina, hoda anta nink voj 
anta sami volla an veri, hoda lolimta jah jilta sagat hi'rman au 
longlet pa an lolimlet.

21. A hoda nen simis jeming tazen ull, toda i nen samen 
ulta pidl.

22. Semen tut-novi jukana ull elena. Hun ning semen sistam, 
sirsna elen izagat novija ulta pidl;

23. Hun ning semen adim, sirsna ning elen izagat padlem ulta 
pidl. Pa hun ning libina ulta növi turmana lungitsal, sirsua muj jil, 
hun ning libina turman ?

24. Nem hóját an pusl luzidta kad jóra; rnujpa idl likinga 
tajta pidl a kimidtotel mustija tajta pidl, rnujpa idla tarinlata pidl, a 
kimidtotel olinpela an tarinlata. An pusl taza i torima luzidta.

25. Si vorna potarlem ningilana, nen lilenna al suksemati, 
muj nen leta pa jasta pidleta; anta elen olinpela al súgását, muj na 
lumitsata. Lil letot kiúza pa el lumidta sah kiúza una an ull?

26. Ankirmati turum tohling vojet ohtija. Li anta lant omid- 
let, anta evidlet, anta akidlet hozabet libija, nen turum azenna liel 
labidlajit. Nen li kiúza hu taga jima an ulleta?

27. Pa hoj nen el'ta, nomisna sugasman, pusl enmiltata luluel 
kus i jós sur palatkem ?

28. Pa lumidta sah olinpela nömisna sugasleta? Yandati 
barna ulta löget ohtija, hódi sagat li enimlet. An tarinlalet, anta 
jengitlet;

29. A ma ningilana jastalem, néz i Solomon han izagat ulta 
s'ielna ulman sidi an lungitlijis, hódi kus madot li eíta.
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30. Hun barna ulta pom, madot tam hadi en'iml, a holejt kor 
libija julmala, torím sidi lumtiptal, evilat, níngílan si numbija 
lumtiptal.

31. Al nomisat i al ja s ta t: muj mung leta pidlu? muj jasta? 
mujna lumtíptijilsalu ?

32. Sit izagat pernala jah kanzlet; nen turum azon usl nen 
aradtel nuialan olínpela.

/  • ;

33. Olingna kanzati torím hoza ulta nubit pa lu veskatel, a 
sit izagat mijisal.

34. Sirsna holejt hadi olínpela nom'ísna al sugarat. Holejt 
hadi lu nomisata pidl lu lu muklal olínpela; tarmai liadlundí keza 
lu lu muklal.

VII. Og.

1. Sud al verat polls jazíngna,. níngílan sudídta al pidlajita.

2. Muj sudna suditleta, izimis sudna níngílan sudídta pidlajita, 
pa muj mortna mortalaleta, izimis inortna níngílana mortalata pidlet.

3. Pa muj níng vandlen lamba hőjén semna ulta lünk ohtíja, 
a níng semenna ulta paírt an hüllen ?

4. Muj pa hódi sagat jastalen níng lamba hojena : mija, ma níng 
semen elhalunk kim y'ílem, — hun níng semenna talang paírt ull?

5. Rogop-vespa h o ! síri níng semen eíta paírt kim vija, pa 
sirsna kazalalen, hódi sagat vita lünk lamba hőjén sem eíta.

6. Al mijat jeming pukitotlan amba, pa al julat fining tunen 
purset sozilita tagaja, kurlalna al purindlalal, pa jogos kerlatelna 
níngílan ara al manzilajita.

7. Vogat, i mijisal níngílana; kanzat i uidleta; óva senkat, 
i níngílana puslet.

8. Izagat kus hoj vohta ho v'il, kasta ho uidl,~i óva senkta 
hója puslet.

30. A’ fosztó la-nak többese rendesein lel, de meghagyom az evilal-ot, 
éviiét helyett. .
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ü. UJl muj ncn kutenna simis lio, madot, hun lu pogel vogil 
lu hoza nan, mai kevi ?

10. Pa bun vogil hui, mal hiela jeming voj ?

11. Sirsna hun nen, admet ulman, hosleta jim mijipsa nen 
liaviremlana mata, si numbija nen turum azen mal izagat ulta jim 
lu hoza vohtodeta.

12. Pasid! izagat ulta verna, hod! lidleta, hanne-hojet nen 
pilna at ner'ijilet, sirsna nen izidi nerijat li panna. Sit vorna sud-ne- 
bek i jelii jastata jeming iket nebket ullet.

13. Longtijat jermat ovetna; sit pada vitiug ovet pa leskam 
jus tulet halta sorma, i sidet huvat ar hojadet jilet.

14. Hod'í vas ovet pa jermat jus, madet tulet jeming volpaza, 
pa hod'í simii hojadetna Kel uidlajit!

15. Lavilsaman ulat rogop jell! jastata jah e ta, madet nen 
hoza jogtijillet oz sahna, a li undrelna jevir lamba ullet.

16. Li tupsalal sagat uslalan l'iel. Akldlet pela anzi jug eTta 
vina reh, mola pelping vanzi el’ta epling reget ?

17. Sidi izagat ulta jim jug jim tiiltipsajet veri, a adi'm jug 
adim tiiltipsajet verb

18. Jim jug adim tiipsa an veri, pa adim jug jim tripsa izi 
an verb

19. Izagat ulta jug, jim tiiltipsa an vertot, sevirla pa tuta
judla.

20. Sidi l'iel mostallan li ti'ilt'xpsalal sagat.

21. Anta hojat ho jastatot manema: tormije, tormije! turum 
nubta longi'l, no ma azem kaz sagat vertot, madot türmet ohti'na 
ull, sit turum nubta long'd.

22. Si hadlna ar hojadet jastalet manema: tormije, torm'ije! 
mung ning nemenna jell! ver an jastasu-muj ? pa ning nemenna 
kulet hanne-hojet efta an vozatsu-muj ? pa ning nemenna ar pos 
an versu-muj ?
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23. Sirsna liela leramlem: Ma ningilan nem huntsl an ussalam ; 
pungla manat ma eTta, ad'ím ver vertodet!

24. Sid'i kus hoj, madot ma si jazinglam hull, pa sidet sagat 
veri, nomsing iki Loraza tájiéin, madot lu hotel om'íts kev'i ohtina.

25. Jert manta pits, jogán jinket ebitset, i vödet polta pitset, pa 
izagat si hot ohtija ellaset, i lu jilli an pits, kev'i oktina omdim vorua.

26. A kus mada ho, si ma jazinglam kus hull, pa sidet sagat 
an veri, nomisla ho lioraza ull, madot lu hotel omits sej ohtina.

27. Jerta jis, jogán jinket ebitset, i vödet polta pitset, i si liota 
vortasset, i lu jilli' korijis, i lu korxjipsajel senk veing us.

28. Hun Isus si jazinget sohniptas, mur lu unltipsajel olinpela 
jazingla pits pasi.

29. Lu unltas lie! met vei táj tot, a anta hódi nebeking jak pa 
orkastajah.

V il i  Qg.

1. Hun lu rep eíta .vohlas, lu jubel ar mur manta'pits.

2. Seda lep jogots muzing ho, i og ponman luela jastas: tor- 
mije! hun lidlen, manem sistama vera.

3. Isus jós jel medsimna lu hpza hanimtas, pa jastas : Langa- 
lem, sistama juva. I lu izi kurimna sistamtijis muz el’ta.

4. Isus jastas luela : huriman ula, nemhojata al jasta, no mana, 
padka hoza vaultijisa, pa torima jir vera, mujsir Mojsej sud-nebekna 
pardis, ulti-ver pada liela.

5. Hun longis Isus Kapernaum voza, lu hoza suzemas sotnik, 
i pojksal luel,

6. Jastal: tormije, levem olalma hoza honsman i. senk sugasl.

7. Isus jastal luela: ma jogodlem, talanga verlern luel.

8. No sotnik jogos íiugumman luela jastas; tormije! ma an
1 ollem, ning ma hotema at longsen; tob jasta jazing, i ma levem 
tungtaka jil. .
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9. Ma kus ve'í jilbina ullempno manem a pit'ím Tajali tajlem; 
i hójajastalem: mana,i manl,pa pa hója jastalem: juva, i jogod], pa 
ma levema: sit vera, i veri.

10. Sit hulimna Isus seri'mtas, pa lú jubina jitodeta jastas : jena 
ningilana potarlem, anta Israil muna ma an uitsem simis ev'ílpsa.

11. Pa jastalem ningilana, ar hojadet jogodlet holapelak elta, 
i kev'i pelak elta, pa Avram, Isak i Jakop panna turum nubítna 
ulta pidlet ;

12. A turum nubit poget padlem turmaja jultalajit, toda hol- 
li'psa pa penkna serkemapsa jil.

13. Isus sotnika jastas: mana, i hódi' ningevilsen, sidi i atull 
ningena. I lu level izi sosna tuntaka jis.

14. Isus Petr hota jogots, i kazalas lu untpel-imi tüt-muzna 
bojtot.

15. Luel jozel elta hun visle, i tut-muz luel hijis. Si ne noh 
kilis i luela luzits.

16. Jetna pelka lu hoza ar hojadet tusa, kuína longimr*det, i 
lu jazingna si kuvet kim vozats, pa izagat muzingodet tungtaka vers.

17. Jelli ulta ver jastata jeming iki Isaj jastim sagat at uŝ  
madot potarl: lu lu ohtela visle mung kazilau, muzlau almis.

18. Isus ar mur lu mugoltogija kazalamna unltijilta jahlala 
pardis pa pelka unsta.

19.1 nebeking ho lep suzemas, jastas luela: unltata ho! ma 
ning jubenna manlem, kus holta ning al manlen.

20. Isus jastal luela: vohsaret ong tájiét, pa turum tohling 
vojet t'ihlet, a hanne-ho pog an táji taga, hodakus ogel lep ragildta.

21. Paot lu unltijilta jahlal elta jastas luela: tormije! esla 
manem siri manta i ma azem samildta.

22. Isus jastas luela : juva ma jubem, híja halimodeta li halá
lai samildta. *

23. Pl un lu lelis hop libi ja, lu unltijilta jahlal manta pitset lu jubel.
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24. Senkap saras oht'ina ellas senk un votas, si mórt hop 
liumbetna temta pits; a lu hojis.

25. Lu unitijilta jahlal, lu hoza suzemelná, noh kiltata luel 
pitset, jastaman: Tormije ! mung l'illau edlta, mung si hallu!

26. Jastas luela: muj elta neng pakinseta, simil evílpsa taj- 
todet? Sirsna kilmalna an pardis vota polta i sarasa humbetna 
ellata. i numbi sevinga jis.

27. Jah noh serímman potarset: lioj tárni? vödet pa saras 
luel hulíndlet.

28. Hun lu pa pelka unzis Gergesinsk ira, jezalt uzanset luela 
kadn, kuí táj tödet, hom-juget elta etimodet, si к em parpinget, néz 
nemhojat si jus muht'i mhnta an eslaset.

20. Li roman uvidta pitset i potarset: muj n'íngena mung 
vorna ver, Isus, torím p.og ? tij'i jogotseu pora jelbina mungeu 

r sugadta?

30. Jelnasik li eíta lavilsaset un purset paki't.

31. Kuíet pojksset luel, sidi' jastaman: hun mungeu vozadlen, 
sirsna parta mungeu manta puris pakita.

32. Jastas li'ela : manati. Li etmelna longset purset paki't libija, 
i román puris paki't izágát navirmas rep elta sarasa, i sujilas 
jinketna.

33. Lavilim jah hugolmaset, pa voza jogotmelna, torla jas- 
taset izagat ulimot olinpela i kuí tajmodet olinpela.

34. Izi kurimna izagat vostel mur edis Isus jezalta, pa luel 
kazalamna pojkéset, li múl eíta pungla manta.

IX. Од.

1. Sirsna lu hop libija longmelna jogos unzis i jogots lu vozela.

2. Seda tusa lu kozahoíisman veila pitimot, alindta jug ohtina 
ültöt. Isus li evilpsal vantman veila hója jastas: Jezasa, ajie! ning 
kreklan eslsalet ningena.
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3. Si puíang i madodet nebeking jab el'ta li roda jastaset: Lu 
torim Íavídl.

4. Isus, li nomsel usinan, jastas: Muj yorna admas samlanna 
nomisleta ?

5. Muj kona ull, jastata-muj : eslsalet ningena kreklan, mola 
jastata: kila pa janga.

6. Uzati nen, hanne-ho pog vei táji mu ohtina kreket eslta. 
Sirsna jastas ve'ila bója: Kila, lermipsajen v'ija, pa niana ni'ng 
hotena.

7. Lu lerm'ipsajel yisle i mans lu hotela.

8. Mur, sit vanman, serimtas i torím iziks, madot más banne- 
hojeta simis vei'.

9. Tolta sagat mantelna Isus kazalas banne-bo akt'ípsajet 
ak'idta tagana omistot, Matvej nemei, pa jastas luela: juva ma jubem. 
Lu kilmalna lu jubel manta pits.

10. Hun Isus omsis pazanna lu hotelna, sirsna ar akt'ípsa 
aki'dta jah pa kreki'ng jab jogotset i om'isset Isus pilna pa lu unl- 
tijilta jablal pilna.

11. Sit kazalamna orkasta jab jastaset lu unltijilta ja b a : mola 
vorna nen unltata bőjén lel pa jansl akt'ípsa ak'idta i kreki'ng jab 
pilna ?

12. Isus sit bulimna jastas luela: tungtakodet an tájiét nuza 
lekkarna, no muzingodet.

13. Manat,, unltijisat, muj sir si jastipsa : jim ver lidlem a anta 
jir. Ma jogotsem anta veskatodet no kreki'ngodet vobta kajtita.

14. Sirsna jogotset lu boza Ivan unltím jab, pa jastalet: mola 
vorna mung pa orkasta jab ai’pus us verlu, a ning unltijilta jablan 
an usltijiset ?

15. Isus luela jastas: moj-pori obti'na ültödet ti'stalet-muj, muj

11. mola verta.
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moza lí pilna veng-ho? Sár jogodlet hadlet, hun l'í eíta visal veng- 
ho, sirsna us tajta pidlet.

16. Nem hóját an ponl jolipsa jili'p sah eíta karra sah oht'ija; 
jili'p jol'ípsa menimsal sah eíta, i vis karraot kinza adma jil.

17. Izid'ían sozimla jili'p vina karra hiret libija; antake pelka 
oremalet si hiret, i vina kim mani, i hiret uslet. No jili'p vina ponla 
jili'p hiret libija, i savisal sit i paot.

18. Hun lu sit potars liela, i madot sud-jah eíta jogots, i og 
ponman luela potars: Ma evem in uőta pits;johta, ning jozen lu 
oht'ija pona, i lu Iliinga jil.

19. Isus kilmalna manta pits lu jubina i lu unltijilta jahlal.

20. Seda adim vir manipsana kadhos jang tál sugasim imi, 
jolta sagat suzemimna, hanimtas lu sahlal sil hoz a.

21. Si ne lu roda potars: hun tob hanimtem lu sahlal hoza, 
tungtaka jilem.

22. Isus jogos ankirmas i luel kazalamna jastas: jezasa, évi! 
ning evilpsajenná noh visajin. I si imi izi sosna tungtaka jis.

23. Hun Isus jogots si sud-ho hota, kazala.s ongitna jondtodet 
pa jah liltipsana.

24. Sirsna jastas liela: kim etati, évi an uzis,no hojl. I nahset 
lu ohtel.

25. Hun jah kim kitimet uset, lu longmalna luel jozel elta
vlsle, i évi jilbalas. ».

26. I si mans sit olinpela izagat si mu lakka.

27. Hun Isus tolta sagat jis, kad semla lu jubina jitel sagat 
uviset i potarset: Jim nomis kerta mung oht'ija, Isus, Tavit pog!

28. Hun lu jogots hotna, sirsna suzemaset lu hoza si sémiét, 
pa Isus liela potarl: evilleta-muj, ma tárni verta puslern? Lijas- 
talet luela: Evillu, tormije !

29. Sirsna lu, li semlal hoza hanimsaman jastas: Nen ev’ilp“ 
sajen sagat at ull ningilana,
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30. I li semlal punzasset. Parpínga an pardis li'ela Isus, jasta-
man: nem hojatna al usla. .

31. A li, etmelna sijalset lu olinpela si mu lovatna.
32. Li edtel puíang lu hoz-а tusa nalimla kuína longimot.
33. Kuí vozat'im jubina rial'imlaot potardta pits, pa mur noli 

ser'fmman potartas: nem hunts’! simis pos an vandijim us Israil muna.
34. Orkasta jah potarset: lu kuíet vozadl kim li kanazel eíti.
35. Isus jangas izagat ulta un i aj vozet sagat unltaman li 

pojksata hotlalna, similtiman turum nubit jim ajkol, pa izagat ulta 
muz pa izagat ulta kazi hanne-hojet kutna talanga verman.

36. Jab kazalamna sal' vers li metipsajel pa lakka pozatipsa- 
jel olinpela, met lavilta ho an tajta özet.

37. Sirsna lu unltim jahlala potarl: lant-har ar, a evidta 
jah simil.

38. Pa sidike pojksata lant-har jóra, at kidl evidta jah lu lant- 
harel ohtija.

Z. Og.

1. Pa kadhosjang lu unltim jahlal vohmalna, liela vei más 
kuíet ohtija, liel hanne-hojet eíta kim vozadta, pa tungtaka verta 
izagat ulta muz, izagat ulta kazi.

2. Si kadhosjang kitim jah nemlal usetsimiset: olingot Simon, 
Petrna nemtimot, pa Andi’ej lu apsel; Jakop, Sevedej pog, pa Ivan 
lu apsel;

3. Pilip pa Varfolomei, Torna pa Matvej, aktipsa akidta ho; 
Jakop, Alfej pog, pa Levvej, Taddeja nemtimot.

4. Simon Kanaiiit pa Juda Iskariot, madot luel Jevrej mura 
tinisale.

5 Si kadhosjang Isus kits, i pardis liela jastaman: pernala jah 
koza al manat, pa Samarij voza al longat.

6. A manat Israil muret hoza.
7. Pa holis jogodleta, similtat jastaman : turum nubit vanamas.
8. Muzingodet tungtaka verat, kiningodet sistamtat, uzimodet 

jilbatat, kuíet vözatat; alii vista, pa alli mijat.
9. Panna al vijat anta sorni voh, anta sei voh, anta padáruk 

voh nen antiplan libija ;
10. Anta alta kir, anta kad sah, anta sopeket, anta jos-su; 

rubidta ho mosta levipas uidl.
NVELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 14
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11. MujsiT un mola aj voza longleta, noh ismijat, hoj seda 
mustimsikot ull, pa sit hoza ulat selta edtan moza.

12. A hot libija longtanna, uza verat sidi jastaman: tam hota 
sitak volpas lidlu.

13. Hun si hot mustal, sirsna nen litim sitak volpazen lu ohtija 
at jogodl; a hun an mustal, sirsna nen litim sitak volpasen nen 
hoza jogo kertsal.

14. A hun hóját ningilan jogo an esll, pa nen jazinglan hullndta 
an pidl, sirsna si hot el'ta mola si voz el'ta kim etmanna nen kur-pad- 
lana hanim nanibir hol parkatat.

15. Jena «potarlem ningilana, Sodom pa Gomor vozeta torim 
sud verta hadlna liela si voz kinza natsingasik jil.

16. Si ma ningilan kidlem met özet jevret kuta; sirsna mud- 
rajnga ulat met jeming voj, pa lik al táját holup nemba voj idi.

17. Huriman ulat hanne-hojet el’ta ; li ningilan suda mata pici
iét, pa li pojksata hotlana ningilan senkta pidlet.

18. Pa tulajitan ningilan sud kadlta jah hoza i hanet hoza ma 
jukana, ulti sagat potardta pada li jezalt pa pernala jah jezalt.

19. Ahun ningilan suda mata pidlet, nomisna ul súgását, hódi 
antake muj potardta pidleta; si sosna torim el'ta misal ningilana, 
muj mosl j astata.

20. Anta nen potardta pidleta, no nen torim azen lil potardta 
pidl nen libina.

21. Sorm ohtija ja] mai apsel, pa azi lu pogel, pa evi-poget 
ellalet ji-ankilal ohtija, i liel velta pidlet.

22. Aradtina likinga tajta pidlajitan ma nenem vorna, a lil 
sogondta moza veridtot sit undlisal.

23. A hun ningilan vozadta pidlajitan i vosna, hondat pa 
voza. Jena potarlem ningilana, an sohniptaleta Israil vozet lakka 
kerdta hanne-ho pog jogodta vonda.

24. Unltijilta ho unltata hojel numbija an ull; levi lu jorel 
numbija an ull.

25. Tarmai unltijilta hója, lu unltata hojel lamba at us ; levija 
izi tarmai, Lu jorel lamba at us. Hoting kuzaj nemitsa kuíetkanaza, 
si numbija lu hotingotlal.

26. Liel al hurijat; nem molti antom hanatimot, madot lulna 
jelba an edis, i antom haniot; madot an leramis.

27. Sit, muj ma jastalem padlemna, potartat novina, pa sit,
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muj ma riingilana jastalem ajilta pal ohtija, siinaltat hot lang- 
let el'ta.

28. Pa al palat hanne-ho veltodet el'ta, no lil velta vei an táj
iét : a palat lil i el tuting sarasna veltot evta.

29. Kad siski tinisalet i aj sei voh sagat, i néz it mu ohtija an 
pidl nen torirn azen kaz takla.

80. A nen hoza i og-ub'itlan izagat lungtimet.
31. Al hunját, nen ar sisket kinza tininga ulleta.
32. Pa izagat ulta ho, madot manem hanne-hojet jezalt mos- 

tiptal, i ma luel mostiptalem ma turum azem jezalt.
33. A hoj manem an usta jersal hanne-hojet jezalt, i ma an 

usta jersalem ma turum jim jezalt.
34. Al nomisat, ma jogotsem sitak volpas mu ohtija tuta ; ma 

jogotsem anta sitak volpas, no sev'irandta kézi tuta.
35. Ma jogotsem hanne-ho lu jil pilna ordta, pa évi ankel 

panna, pa men untpel-imi panna.
36. Kuting jah hanne-hoja ullet lu hotl'ngotlal.
37. Azel mola ankel ma numbija saminga tajtot mapema au 

loll; antake pogel mola evei ma numbija tajtot manema an loll."
38. Pa hoj lu pernajel an vil pa ma jubem an manl, sit manema 

a*h loll.
39. Lu liléi laviltot luel ustal; a lu liléi ustimot ma vorna 

uidl luel.
40. Ningilan esltot manem esll, a manem esltot manem ki- 

timot esll.
41. Jelli jastata iki esltot jelli jastata iki nem vorna, jelli jas- 

tata iki justam vil, pa veskat ho esltot veskat ho nem vorna, veskat 
ho justam vil.

42. Pa hoj tam ajodet eíta i ho jasltal potim jink tob antelkem 
unltijilta ho nem vorna, jona ningilana potarlem, an ustal lu 
justamel.

14*
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a) Pernaing jah tung-sir torma evijipsa.

1. Ma eviliem i torim azija, izagat kadltoda, mm tunim i mű 
veriinota i izagat sit, muj mung arateuna nidot i annidot.

2. Izidi evíllem Jisusa Hristaja, torim poga, ita tímota, madot 
azi eíta t'i'ís izagat ulta nobit elbina, nov'ija növi elta t'ü'mota, jena 
torima, jena torim eíta ultoda, tímota evíllem, a an antom verimota, 
i kém azel panna vultoda, i lu veelna izagat vull.

3. Ma evíllem, cto si.torim poh nomílta sagat vohlas mű oht’ija, 
hannekojet pada, i mungeii jilbadta krekíng sorom eíta, i hanneho 
noga lu lu ohtela vis jém'íng líl elta, jemíng eví elta, i hanne 
hója jis.

4. Ma evíllem, cto si Jisus Hristos mung krekíng jah vorna 
perna ohtína kardi lunketna senkim us, sogasis, i mua samiltim us.

5 .1 evíllem, cto lu noh jilbalas sorim elta holmit hadlna, hódi 
jemíng nebketna sit olinpela hanzim.

6. Eviliem, cto lu num türmet ohtija i omisl torim azel jeni 
pelak sagat.

7. Izidi evíllem, cto si Jisua Hristos pa jogodl nomílta sudidta 
lilingodet i uzimodet i hana ulta pidl vekkeza.

8. Ma izidi eviliem jemíng lila, madot lu torim veelna ulipsa 
i lil izagata mai, i lu torim azi elta edl; luel izidi mosl pojksata i 
űes mata, hódi malu jia i poga; lu laltipsajelna jemíng jah jel nu- 
bítna muj tijil potarset *).

*) hí laltipsajelna jeiriing jah potarzset, az oroszban : Его ВДОХИОВвШеМ 

СВатые Люди говорили. De. a’ fordítás így szól • lu laltipsajelna jerriing jah 
jel nubitna том; tijil potarset. E? szók : jel nubitna muj tijil nincsenek oroszul ki-



a) Keresztes népnek (keresztyéneknek) igaz istenbe
(való) hit.

r
1. En hiszekegy isten atyába, mindennek fentartójába, menny 

és föld teremtöjébe, s mind az- (éba), mi nekünk látható és lát
hatatlan.

2. Azonképen hiszek Jézus Krisztusba, isten fiába, egyet
len szülöttbe, a’ ki isteniül lett minden való idő előtt, világosságiul 
világossággá lett, igaz istenbe, igaz istentiil valóba hiszek, a’ ki 
nincs teremtve; atyjával egyenlő, 's a’ kinek ereje által minden van.

3. Én hiszem, hogy ez az isten fija felülrül szállott a’ földre 
az emberek miatt és minket felszabadítani a’ bűnös haláltul ’s em
ber testét vette magára a’ szent lélek által, a’ szent szűz által, s em
berré lett.

4. En hiszem, hogy a’ Jézus Krisztus mi bűnös népünk miatt 
vas szögekkel keresztre veretett, szenvedett és a’ földbe temettetett.

5. En hiszem, hogy ő feltámadott a’ halálbul harmad napon, a' 
mint a’ szent könyvekben a’ felől írva.

6. Hiszem, hogy ő a’ mennyekben (van) ’s ül az isten atyja 
jobbja felől.

7. Azonképen hiszem, hogy a’ Jézus Krisztus megint jő felül
ről Ítélni az élőket és holtakat, ’s király lesz örökké.

8. En azonképen hiszem a’ szent lélekbe, a’ ki az isteni ereje 
által életet és lelket ád mindennek, ’s az isten atyátul j ő ; ötét 
azonképen kell imádni és tisztelni, a’ mint tiszteljük az atyát és 
fiút; ő ihletése által szóltak a’ szent emberek.

fejezve, de világos értelmet sem adnak. Jel nub'ilna tehetne »a’ múltban,« muj 
tijil telietne »mi lesz« ; az egész tehát azt jelelenthetné : az ő ihletése által szól
tak a’ szent emberek (próféták) hajdan (arrul), a’ mi lenni fog, azaz jövendöltek.
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9. Ma evíllem i jeming hoda, mada Jisus Hristos kitim jaha 
i lu hoza unltilim jaha, mu lovatna omissa.

10. Ma evillem i pernajahmgijitipsaja, madotna hanneho krek 
sistamsal.

11. Evillem, cto pozalimodet noh jilbalalet.

12. I lavillem jogot nubit volipsa. Amin.

/  - --------------

b) Jong nakpa pamtipsajet torim el'ta aratel hanneho
jaha mimodet.

1. Ma ning tormen ullem; al ullet ning hoza pa torinet ma 
tombemna.

2. Al ver$, ningena hinget nemmolti si horazibet, muj numin 
vandlen, muj mű ohtina, i muj jinketaa i mű jilbina; al pojksa i al 
jirasla.

3. Al kasta ning tormeu nem takila.

4. Nomisan taja jemíng hadi, jeming volpasna i jim veretna 
sirsna ulta mosl; hűt hadi vera, i si hadletna izagat ulta hoding ver- 
lan sohnipta; a labitmit hadi torim pada.

5. Ning jin Savijiman taja i anken, sirsna ojanga mű ohtina 
volta pidlen i hű-nobtenga jilen.

6. Hanneho al vela.

7. Pa ho imi panna i évi panna krek al vera.

8. Al lolma.

9. Ulti sagat ning logsen ohtija rogop kol al jasta.

9. oniissa a’ perfectum passivuma ; omista ülni, omissem, omissen, omisis 
ültem, ültél, ü lt ; om'issajém, omissajen, отша ültettem, ültettél, ültetett. A’ for
dító ezt akarja mondani: mada J. Hr„ lettes jaha i lú hoía ualülim jaha, i mada
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9. En hiszek egy szent házba, mellyet Jézus Krisztus küldvén 
a’ népnek ’s ő tanítványainak, az egész földön ül tettetett.

10. En hiszek egy keresztségbe, melly által az ember bűne 
megtisztúl.

11. Hiszem, hogy a’holtak fölclevenednek.

12. Es várom a’ jövendő életet. Amen.

b) Tíz tagú parancsok, istentül minden ember szá
mára adattak.

1. Én te istened vagyok; ne legyenek neked más isteneid én 
rajtam kívül.

2. Ne csinálj magadnak bálványokat, semmihez hasonlókat, 
a’ mit fent látsz, a’ mi a’ földön, és a’ mi a’ vizekben és a’ föld 
alatt (van) ; ne imádjad ’s ne áldozzál (nekik).

3. Ne említsd te istened nevét híjában.

4. Emlékezetben tartsd a’ szent napot, azon szent életben és 
jó tettekben kell lenni; hat napon dolgozzál, és azon napokon min
den házi dolgaidat végezd : de a’ hetedik nap az istené.

5. Te atyádat tisztelve tartsd és anyádat, akkor boldogul 
fogsz élni a’ földön és hosszú életkorúvá léssz.

6. Embert ne ölj.

7. Más ember feleségével és leányával bűnt ne tégy.

8. Ne lopj.

9. Tanúságul te barátodra hamis beszédet ne mondj.

mu lovatna om'issa =  mellyet J. Kr. küldött a’ népnek és az ö tanítványainak, 
’s a’ melly ültettetett, plántáltatott az egész földön.
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10. AI lita rahtoden imi, al lita logsen hod, anta lu mftl, aat ̂  
lu robotajel i lu ordningel, anta kalangel, anta lu lovil i izagat ulta 
voj-holel i izagat sit, mola pa ho ja pidl.

c) Pojksata sir torim elta muugeu mimodet.

Mung sorni turum azeu !

Níng nemen jem'ing at u ll;

Ní'ng han-joren at jogodl mung ohteu;

Ning voljaen at ull, hodi turum ohtma, sidi' i mu ohtina.

Mung nari leupazeu mila mungeu hadlungdi tarimtakem.

I es!a mungeu mung kreklau, hodi sagat i mung pa hojadeta 
esllu kreklal!

I al esla mungeu huzipsaja pidta, no savija mungeu kul
elta.
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10. Ne kívánd rokonod feleséget, ne kívánd rokonod házát, se 
ö földjét, se ő napszámosát, se ő szolgáját, se rénszarvasát, se ő lovát, 
se semmi (neki) való vadját-halát, se semmit, a’ mi máshoz tartozik.

c) Imádkozó szer (imádság) isteniül nekünk adatott

Mi arany isteni atyánk!

Te neved szent legyen.

Te királyságod jöjjön mi reánk ;

Te akaratod legyen mint a mennyben, úgy a’ földön is ;

A’ mi kenyér-ételünket add meg nekünk a’ napra elegendőt;

Es bocsásd meg nekünk mi bűneinket, a’ mint mi is más em
bereknek megbocsátjuk bűneiket.

r
Es ne hagyj minket kísérteibe esni, hanem szabadíts minket 

az ördögiül.



EREDETIEK.
Az eredeti osztják szövegek mind Reguly gyűjteményébe 

valók, ’s ezek énekek, ar-et\ monda féle, azaz nem-ének, nincsen 
abban, mit sajnálni lehet.

Az általam közlött vogul szövegek részint mondák (majt-et). *) 
részint énekek (eri-t), ’s ez a’ kétféleség nagy tanultságra szolgál. 
Nem lévén eredeti osztják monda vagy elbeszéllés, abbul a’ nyelv
nek mindennapias életét nem látjuk. Az énekek valami ünnepélyes 
ruhában jelennek meg, ’s lehet, van sok bennök, a’ mit nemcsak, 
mi nem értünk, a’ kik időt és fáradságot szánunk azok értelmének 
kitalálására, hanem azok sem értették vala már jól, a’ kiknek 
cmlékezetébül Reguly leírá.

Tudjuk, hogy ez Obdorszkban történt 1844. telében, midőn 
az osztjákok a’ bőr adójok befizetése végett ott valának. Van 19, 
18, 16, 12, 10,-8, 7 stb. ívnyi ének, a’ legrövidebb 2 Ívnyi. Az összes 
énck-gyüjtemény 116 ivet teszen. Nem találok semmi jegyzéket 
a’ Reguly hagyományában, melly megmondaná, kitül, vagy kiktül 
mit írt le: de a’ ki neki 19 ívnyi éneket elmondott, annak emléke
zete sokat bír vala; kérdés azomban, mindent híven mondott-e el'? 
A’ változó kifejezések, fordulatok elő-elő tűnnek ugyan az énekek 
gondos egybevetésébe: de én alig vetettem össze tized részöket. 
Úgy gyanítom, Reguly vogulul is boszéllett az osztjákokkal (az 
orosz nyelv bizonyosan fő tolmács vala köztök), mert az énekek 
czímei nagyobbára vogul nyelven vannak följegyezve, néhol a' 
vogul czím mellett az osztják nyelvű is ott á ll; továbbá a’ kis szó
jegyzéken is az osztják szók mellé a’ vogul jelentés van írva, ’s 
azután következik a’ német vagy orosz. De az írásbul azt is lehet

* Vogul Föld és Nép. Pesten, 1864.
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gyanítani, hogy Reguly a7 jó alkalommal élve azon vala, hogy 
mendtül hamarább mendtűl többet írhasson, ’s nem kérdezősködék 
az értelem után, mert az írás semmiféle magyarázó észrevétellel nincs 
félbeszakasztva. Sőt azt is mutatja az írás, hogy Reguly nem érti 
vala mind, a’ mit írt. így például a’ jelpinä, jupina  többnyire így 
vannak ívva,: jel pimi,ju pina, pedig jelpi, jupi =  elő, utó, ’s jel- 
pinci, jupinci — előtt, után. A’ nomis ellenében a’ parallel helyen 
sokszor outer, unter á ll; amaz elmét, emlékezetet, ez hasat jelent, 
de ollyanféle értelemben van véve, mint a’ bibliai та cnldypvu =  
belek, a’mikor a’szó indulatot, könyörületet teszen. Az osztják ének 
mondja nomesen, nomsä piti észbe esik, és onteren, ontva piti, hasba 
esik, azt akarván kifejezni, hogy emlékezik, eszébe jut. Már e’ 
szólást: täm nomsä pitti, täm onträ pitti (— ez észbe eső) így talá
lom gyakran: tä monträ pitti. Más illyenféle hibás írásokbul is ki
tetszik, hogy Reguly nagyon siete. De úgy írta le a’ szókat, a’ mint 
fttle felfogta; ’s ő a’ hangokat rendszerint nagyon helyesen írta le.

Mind Reguly szójegyzetei, mind az eredeti énekek, az /-es 
•jellemnél fogva (lásd a’ 21. §.) az éjszaki osztják nyelvhez tartoznak, 
mégis némi sajátsággal kiválnak ebbül, úgy hogy szinte külön 
nyelvjárást tesznek ki, nielly általában jobban közeledik a’ vogul 
nyelvhez, mint a’ többi nyelvjárás. Tisztán vogul szó is fordul elő 
benne, p. o. a’ lanting, táplálós, helyett teping van. Az iker magán
hangzókat szereti, tehát au, eu van benne ov, ev helyett. Az ng 
képző gyakran csak n, mint a déli vagy Kondai vogulban; az 
éjszaki vogulban mindenkor ng— ; azt az n-1 néha annak lehet 
tulajdonítani, hogy az utána következő torokhang miatt a’ g nem 
hallatszik meg jó l; de magánhangzó előtt is áll, a’ hol az ng jobban 
észrevehető. — Az élőhangú li, cli, szeret k-vá, lenni, de az előző 
hang miatt lesz g-vé, h-vk is. A’ t a’ belhangban változik d-vé; de 
az igeszóban sem a’ jelenidőbeli l előtt, sem a’ névi módbeli ta (itt 
ti, te) előtt nem változik d-vé. A’ p az előhangban és belhangban 
lesz Ь-vé, tehát gyakran van i-belek (i-pelak helyett). Az s néha s-sé 
lesz, p. o. a’ si, sit, sidi (si, sit, sidi helyett) ; kos (hős helyett) ; 
másszor meg a’ Yologodszki s-e mindenkor s, p. o. vuas,vuos =  vá
ros szóban, vas, os helyett. — Egyéb sajátságai az énekek nyelvé
nek már a’ mondattanban meg vannak említve; másokat a’ szöveg 
magyarázása közben fogok adni.

Az osztják énekeken a’ parallelismus uralkodik. Reguly írása
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sehol sem mutatja meg, hogy észrevette volna, mert az egy házam
ban, minden megállapodás nélkül foly, a’ mondatokat sem tüntet
vén ki semmi jeggyel. A’ parallelismusra nézve tehát az osztják 
énekek a’ vogul énekekhez hasonlók.

Eme’ külső formával jár nemcsak a’ hasonértelmü szóknak 
szereplése a' megfelelő sorban, hanem az azonos szók magánhang
zóéinak, vagy grammatikai alakjainak változása is. P. o.

puteng jengpi landing Leu kutpeunä jeming vuas ti amesleu • 
pcising Jeli, pcising aut ti amesmeu; 
juhung vuas alngem ameslci, 
panteng vuas alngem laulla =

(V zajlós jégii táplálás Szoszvánk közén üljük a’szent várost, a’ fé
nyes Jeli, a’ fényes város, ülésünk, fa városom eleje ületik, feljárásu 
városom eleje őriztetik.) A’ parallelismus szembeszökő ezekben:

jeming was ti amesleu 
pcising aut ti amesmeu; meg 
juliung vuas alngem ameslä, 
panteng vuas alngem laulla ;

a’ megfelelő sorokban váltakoznak vuas és aut, továbbá juhung és 
panteng; ameslci és laulla ; végre grammatikai alak változása ames
leu és amesmeu. Ebbül a’ szándék így, ’s nem máskép mondani, 
tetszik ki világosan; ez hát a’ művészetnek kezdete, rudimentuma. 
Az még inkább kitetszik abbul, hogy az amesleu, amesmeu (ülünk, 
ülésünk) után ameslä, laulla (ületik, Őriztetik) következik, melly 
változás igen gyakori, p. o.

kos kar kohlem lant ing As kangeunä, 
jang kar kohlem koling As kangeunä 
kólóm soper nohl’ci vuas ti amesleu., 
näl Sap)er nohla aut ti amesleu • 
juhung vuas alngem laulla —

(táplálós Aszúnknak húsz bika futotta hágóján, halas Aszúnknak 
tíz bika futotta hágóján a’ három kiálló csúcsú várost üljük, négy 
kiálló csúcsú várost üljük; fa városom eleje őriztetik. Ebben hason
értelmü szók: lanting (táplálós) és koling (halas), sőt a’ számnevek 
kos (húsz) és jang tíz, mellyek »sok« jelentésével vannak itt, ezt 
akarván kifejezni, hogy: sok rénbika futotta hágó, azaz gazdag 
gmberek lakta hágó.; viszontág a’ kólóm (három) és näl (négy)
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»keveset« akarnak jelenteni. A’ magánhagzónak változása a' soper 
és saper (kiálló, előkelő), a’ nohla és nohlä (magos, csúcsos) szókon 
tetszik ki. A’ vuas alngem laulla szintúgy befejezi a’ vers-szakaszt, 
mint az előbbiben.

A’ parallelismus, úgy látszik nekem, szüli az alliteratiot 
is, mert a’ hasonjelentésü szók változása magátul megyen reá, a’ 
mikor p. o. ezt mondja:

neming ord nemem nemitla, 
siing ord, siem siiltlii

(neves uram neve neveztetik, híres uram híre liíreszteltetik); vagy: 
. sat anpi aning pol molilä anteu 
sat nirpi niring pol molilä nirtleu

száz czölöpü czölöpös hársfa-gátat verünk le, száz vesszőjü vesszős 
hársfa-gátat kötünk; vagy:

num tarom azem amesti wall nirpi niring kát lipelnä, 
sarui ulpi uhing kát lipelnä

a' felső tarom atyám ülő réz színű házában, arany színű házá
ban ; vagy:

enemte ko kurä mir enemti eult} 
seng eite kojasä mir seng élű eult

növekedő ember-lábú nép növekedése után, serdülő ember-kézü nép 
serdülése után; vagy:

ma lohung kát logem ameslaim, 
sungung kát sungem laullaim 

én öblös házam öblét ülöm, szögös házam szögét őrzöm.
Már e néhány mutatvánvbul is látható, hogy az osztják éne

kek nyelve nemcsak ünnepélyes, azaz nem ollyan, millyet a’ köznapi 
szükség teremt, hanem az ünnepélyesség által csinált is, úgyhogy 
sokszor mást mond a' csinált jelzés,'s mást jelent. P. о. ha olvas
suk : kólóm, näl soper nohlä vuas ti ameslev =  három-négy csúcsú 
várost ülünk, azt értjük, azt helyén valónak találjuk: de ha nem so
kára ez következik:

kolim soper nohlä ord nemitem, 
näl saper nohla ord sültem

valóban felakadunk. Az ord lehet szolga, lehet úr (uort, ort)r lehet 
hold (űrt): de bármellyiket vesszük is, mit akar itt a’ három ki
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álló csúcs; mi volna a’ három négy kiálló csúcsú szolga, vagy úr 
vagy hold is ? Nyilván az ének, ha úrrul beszélt, azt előkelőnek 
akarja festeni, ’s arra a’ kész jelzést: kolim soper nohlä, näl saper 
nohla-t használja. De illyenek nagyon nehezítik az értelmet; nem 
könnyű a’ nyelvnek csinját-binját megkapni, ’s ha sikerül is, nem 
mindjárt esik meg.

Egyes szók is okoznak bajt. P. o. az udvar, vagy kert ez 
énekekben kart, kort, kurt, ’s nem mondhatom, hogy a’ kert alak 
lehetetlen: ámde kart xasat is jelent. Említettem az ord szót, a ’ 
melly lehet ord, és űrt, vort, és jelenthet szolgát, urat, holdat. Még 
előbb a’ nirpi niring vesszőst jelent, és szinest, p. o. vuah nirpi 
réz színű. Illyenkor a’ parallelismus segíthet, ha értjük a’ megfelelő 
szót: de ha ez is új előttünk, akkor nagy a’ baj. Igaz, az összes 
szövegek alkalmasint mindenkor útba igazítanának, ámde gonosz 
munka (labor improbus) kell ahhoz; az tőlem alig telik ki.

Az osztják énekek tartalmát, a’mennyire felcsillámlik előttem, 
ha összevetjük a' vogulénekekével, azt kell mondanunk, hogy ezek 
inkább mythosbeliek, amazok inkább történelmi színűek. A’ vogul 
énekek tárgya-a medve,’s annak vadászata; a’ medve a’ Numi 
Taromnak fija, ’s a’ medve-tor után visszatér ahhoz, azaz, úgy 
értem, hogy Numi Tarom is áldozat által részes lesz a’ vadászat 
szerencséjében. A’ vogul énekek tehát a’ medvetiszteletre vonat
koznak. . .

Ezek ellenében az osztják énekek városokrul, vendégeskedés- 
rül, hadakozásnál szólnak, tehát inkább történetiek. Ezekbül, ha 
jól és mind meg lehetne fejteni, az osztjákság multjárul teljesebb 
képet nyerhetnénk, mint akármellyik utazónak leirásábul. Még a’ 
töredékes megfejtés is, a’ mellyet adhatok, vet némi világosságot 
nemcsak magának az osztják népnek múltjára, hanem a’ rokon 
nyelvű népekére is. Mert a’ történelem mezején is egyik tény fel
világosítója a’ másikat; a’ nyelvek pedig a’ történelemnek legnyo
mosabb emlékiratai, ’S midőn az osztják nyelvet és az osztják nép 
régiségeit nyomozzuk, tulajdonképen az ugor népek történeteit 
nyomozzuk; s ha ezekbül sikerül valamit megértenünk, talán a’ 
magyar nemzet ősi homályát is felderítjük.

Az osztják énekekbül tanúljuk például, hogy a’ num tarvm- 
mal (felső isten) egy jelentésű a’ num jelem, m m  jielem ; tudjuk; 
hogy neki megfelel a’ vogul etem, a’ finn Um, Urna ; azt is gya-
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nítjuk, hogy a’ régi magyar eleve szóban, minek az osztják jelp, vo- 
gul elp felelne meg szószerint, rokonát birjuk az osztják j elem-пек *)

Az osztják énekekbül tanuljuk többi közt, bogy az ugor 
népek régi lakóhelyei miilyenek voltak, 's mint nevezték magok 
azokat; ebbül továbbá a’ rokon népek hasonló viszonyait értjük 
meg jobban, sőt azon az úton az idegen íróknál találtató értesítése
ket is tökéletesebben fel foghatjuk.

A’ Bevezetésben (14. 15. lapon) előadtam már, hogy az oszt
ják népnek városai valának, ’s hogy a’ várost vuas, uos, us, os-nak 
vagy vuas, vuos, us, os-nak, de aut-nak is nevezik; az énekek meg
felelő, azaz parallel, soraiban tehát a’ vuas és aut, vagy aut és az 
orosz gorod állanak egymással szemközt, mibül világos, hogy a’ sok 
alakú vuas meg az aut egy jelentésüek az orosz gorod-dal, azaz 
várossal. Tegyjük itt hozzá, hogy vogulban is a’ város uos és uos, a’ 
mordvinben os. Ugyanott megmutatám, hogy az aut hegyet is jelent, 
a’ mi egyenlő amaz egy szóval, a’ mellyet a’ magyar nyelv az egy-ház- 
ban őrzött meg; továbbá megmutatám, hogy az osztják pogol, pugol 
azonos a’ vogul paid és a’ magyar falu  szóval, mellynek rövidített, 
alakja fa, p. o. Asszony-fa, azaz Asszonyfalva; Kis-asszony-fa, 
Nagy-asszony-fa; Győr és Vas megyében, Farkas-faSzékesfehér 
megyében stb.

A’ magyar ház eredetileg ház volt, mit a’ haz-a, haz-ul vagy 
haz-ól alakok bizonyítanak; a’ ház pedig az osztjákban kát, kot, 
hat, hot, {chat, cliot), valamint a’ finnben kot, a’ vogulban kvol, kvel, 
sőt még a’ török nyelvekhez tartozó csuvaszban is kil. Yologodszki 
az orosz egyház oltárját tor'im liot-vu, azaz isten házá-ra fordítja, al
kalmasint azért, mert az orosz oltár, ikonostas, teli van szent ké

*) LásdNyelvt. Közlemények XII. 81—86 lapjait. Azt hallom, hogy né- 
mellyek a’ magyar eleve és osztják jelp közt azt találják megfejtetlennek, hogy ma
gyar szónak előhangjai el, az osztjákéi jel. Emlékeztetem tehát a’ számos példára, 
mellyek mind világosnál világosabban mutatják, hogy sok magyar szó előhangja 
egy mássalhangzót elveszített. Itt csak a’ mutató névmás az, ez legyen megem
lítve, a’ melly nemcsak ad, ed volt, mit az od-a id-e bizonyít, hanem tad, ted is, 
(vogul-osztj ák tot, tat, tét), ’s hogy az élőhangú í-nek nyoma a’ népies jaz-b&n van 
meg, az helyett. Népdalokban is fordul elő a’ jaz, mint Gyulai Pál tudja, ki enge- 
met arra figyelmeztetett.

Az eleve tehát, jelp helyett, annyira törvényes nyelveink történetei sze
rint, hogy ez oldalrul alig lehet ellene kifogást tenni.
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pekkel, az osztják pedig rus íorm-nak =  orosz istennek, nevezi 
a’ szent képet; előtte tehát az orosz oltár igazán istenháza. De fel- 
tetszőbb az, hogy Vologodszki az ekklézsiát, oroszul cerkou-ot je 
ming hot-ra, azaz szent ház-ra fordítja, mintha a’ magyar szent- 
egy-házai ismerné. A’ találkozás a’ jeming hot és egy-hdz között 
bizony nevezetes: valamint Vologodszkit a’ nyelvszokás kénysze- 
ritette az orosz cerkov ellenére a’ jeming hot használására, úgy az 
első magyar keresztyén papokat is az kényszerítette az egyház 
elfogadására, mind a’ mellett, hogy a’ milost (malaszt), kereszt, víz- 
kereszt, hála, pap, koma stb. sok szót a’ szláv nyelvbül vették át.

Mind a’ ház maga, mind kiváltképen az egyház igen sok hely
ségnévben szerepel nálunk, p. o. Fülöp-ház, Fül'öp-háza, Had-háza 
stb. Fél-egyháza, Halom-egyháza, Kér ék-egyház a, Nyár-egyháza, 
Nyír-egyháza stb. meg Egyházas Bük, Egyházas Füzes, Egyliázas 
Hollós stb.

Föl lehet tenni, hogy nyelvszerint vagy legalább társadalmi 
állapot szerint más rokon népeknél is hasonló helynevek voltak. 
Mindjárt is megemlékezünk a’ kazárok Sarkel-ére, a’ mellynek 
jelentése., Constantinus Porphyrogenitus szerint fejérház vagy fehér 
szállás *), Leontius szerint is fejér ház **). N  szó a’ csuvasz nyel
ven sore kil vagy sara kil, azaz: fejér vagy sárga ház. ***) Tegyük

*) De Administr. Imperii, Caput 42. гр’лгрг'хтси oe тгара «ото!; то Ир/л'К 
Őfoirpov OOTITÍOV.

**) Sápy.őA Xeuxoy oíy.Tjua (Schlözer, Allgem. Nord. Geschichte, pag. 530. 
Lehrberg, Untersuchungen zur Erläuterung der ältest. Geschichte Russlands ; 
pag. 395. • -

***) A' Sarkéi-1 sokféleképen magyarázták meg. Bayer, mint Lehrberg- 
nél találjuk, a’ Comment. Acad. Petropolit. T. IX. pag. 399. így ír t : »Linguam 
Chazarorum Turcicam fuisse reperio. Jam Scher urbem significat, Kil lutum, 
argillam. Ak-scher alba urbs in Rumaea seu Asia minori.« Bayer szerint tehát 
Sarkéi — scher-kil, azaz város-sár. Schlözer az idézett helyen szokott elbizako- 
dásában utána ír Bayernek. Pedig az csalatkozott; scher vagy jobban seher nem 
is török, hanem perzsa szó. Lehrberg tudja azt, ’s azért a’ Sarkéit így fejtegeti, 
hogy az Sara hala, vágj- Sári kala, azaz Sárga város, mert törökül sara, sári 
sárga, kala pedig város. Ámde kala sem török szó, hanem arab : kala4 хлХл 
mit kaláh-nak is ejtenek, azaz, erősített város, vár.

Klaproth a’ »Mémoire sur les khazars«-ban (Mémoirés rélatifs á 1’ Asie, 
Paris, 1824.) nem fogadja el Lehrberg java^latját, melly szerint sjlÁs (jjvLo 
=  szári kala'h-t kellene olvasni, mert az nagyoD elüt a’ Constantinus 2«pxeX- 
jétül, tehát ennek megfejtésére más magyarázatot javasol. A’ vogul nyelvjárá-
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hozzá, hogy Constantinus a’ Sarkéit »Castrum«-nak mondja (ptíjppt 
rov XáoxeX rov rdöv X cĉ ccqa>v xáazQOv), mi megint hasonló a’ házzal.

Ugyan ez az író ugyanott (cap. 37.) a’ besenyők helységeit 
számlálja elő íg y : A’ besenyők első castruma, (xco?tqov), Aspvon

sokban sár, sarni, somi fejeret jelent, kel, kelta, kuel, kuol pedig lakást. »A’ vogu- 
lok, úgymond Klaproth, a’ keleti finnekhez tartoznak, ’s a’ mái magyarok eleji. 
A! kazárok tehát ugyanazon fajbul valók, mert nyelvük azonos vala a’ vogulokéval. 
Ez a’ tény, így folytatja Klaproth, szükségképen megváltoztatja a,’ mai napig 
elfogadott néprajzi rendszert a’ nagy nép-költözésre nézve. Ez azt is bizo
nyítja, hogy a’ Nestor által említett fehér magyarok (hongrois blancs) nem má
sok, mint a’ byzantinusok kazarjai.« Klaprothnak igaza van a’ kel-re nézve, az 
a’ vogulban kcal, kvel, kuol, kuel, ’s jelent házat; igaza van a’ sár-ra nézve is, 
mert sajr, sajreng fejér: de sarni, somi arany. Mind a’ mellett két szóbul, de 
tízszer kettőbül sem merünk nyelvazonosságra ítélni, ’s míg több mutatvány 
nem lesz a’ kazar nyelvbül, a’ kazárokat nem fogadhatjuk el a’ magyarok test
vér-gyermekeinek.

De miért bátorkodom én a csuvasz nyelvvel magyarázni a’ SápxsX-t, ’s 
azt sore kil-nek mondani, mi szőszerint fejér házat jelent ugyan, de vogulul 
sajr kvel is lehetne ugyanezen jelentéssel ? Arra a’ magyar nyelv maga készteti 
a’ mellyben ollyan töröknyelvü szók vannak, mellyek az ismeretes oszmanli 
törökbül vagy a’ szibériai tatárbul valók nem lehetnek, mint ökör tör. öküz, 
iker tör. ikiz, tenger tör. tengiz, karó tör. kazik, ír tör. jaz, borjú tör. buzagu 
stb. stb. Constantinusbul tudjuk, hogy a’ kazároknak egy nemzetsége, a’ kabar, 
vagy kavar, elszakadván ezektül a’ magyarokkal egyesült még kelet-déli Orosz
országban laktukkor ; azt is beszélli Constantinus, hogy a’ kabarok eltanúlták 
a’ magyar nyelvet, a’ magyarok meg a’ kabarokét, minél fogva két nyelve vala 
az egyesült nyolcz nemzetségnek. Már Constantinus tudósítása épen a’ magyar 
nyelvnek felhozott sajátsága által igazoltatik. Keresvén azt a’ török nyelvet, 
a’ mellybül valók lehetnének az idézett szók, annak a’ csuvasz nyelvet találjuk, 
mert abban van r a’ török 2  helyett, mint jaz, cuvas sir, magyar í r ; buzagu 
csuvasz pru, magyar borjú stb., ’s én bátor vagyok ebbül a’ ténybül azt követ
keztetni, hogy a’ mai csuvaszok a’ híres kazárok maradékai. Ebben néprajzi 
lehetetlenség nincsen, a’ nyelvi bizonyíték pedig erősebb minden más tanúság
nál, a’ mellyet akár Klaproth, akár Lehrberg felhozott, kik a’ magyar nyelvet 
nem ismerték vala jól. így lévén a’ dolog, a’ csuvasz sore kil — fejér ház, töké
letesen megfelel a’ SápxeX-nek, melly egyszersmind a’ kazar törökségnek mivol
tát is feltünteti, a’ mennyire azt egy szó teheti. A’ török nyelvekben ev a’ ház ; 
a’ kazarban pedig, Constantinus tanúsága szerint kel a’ ház, a’ csuvaszban is 
kil: tehát a’ csuvasz kázarféle nyelv. A’ csuvasz nyelvben sok van, mi az ugor 
nyelvekkel egyez meg jobban, mint a’ törökkel, p. o. a’ török jel szél, a’ csu
vaszban is sei. így a’ csuvasz kil megegyez a’ vogul kud-le\ ; ámde a’ vogul szó 
külömbözŐ alakjai a’ kot, kát, hot, hat, ház szónak változatjai, mi épen az oszt
ják nyelv által válik bizonyossá. Egyébiránt az utó t, melly nálunk z szokott 
lenni, néha a’ finnben is l, p. o. vog. osztják taut, tut tűz, a’ finnben tul-e.

NYELVTUD. KÖZLEM ÉNYEK. N I. 15
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(*A<mgov) azaz fejér, mert fejéres kövekbiil van építve (chű то tovg 
U&ovg avzov cpctivsa&cu xazcdevxovg), másodika Tungatai, harmadika 
Kraknakatai, negyediké Salmakatai, ötödiké Sakakatai, katodika 
Giaukatai. Mi kár, hogy Constantinus nem teszi ki az első cas- 
trurnnak besenyő nevét! most tudnék az aangov-nsik, a’ fejérnek, 
besenyő elnevezését, ’s az igazolná a’ következő nevek értelmezését, 
a’ mellyek nyilván összók: gatai vagy katai és Tun, Krakna, Sal
ma, Saka, Giau-bul valók. Ezek tulajdon nevek lévén, jelentésükhöz 
sejteni sem lehet: de a’ gatai, katai köznévnek látszik, ’s valószínű, 
a’ kot, kát, azaz ház lappang benne, miszerint a’ besenyő castrumok 
nevei Тип-háza, Krakna-háza, Szalma-háza, Szaka-háza, (Gyau-) 
G у ó-háza volnának. ’S azok jelentése tökéletesen megegyezne a’ 
kazar Sarkel-ével; arra nézve tehát kifogás nem érhetné a’ magya
rázatot, hisz Eszterháza, Nyíregyháza, Hadháza stb. illyetén ma
gyar helynevek ugyanazon jelentésüek. De ha az így volna, a’ be
senyők nem épen magyar nyelvűsége, de a’ magyar nyelvhez igen 
rokon ugor nyelvűsége bizonyossá lenne; kivált, hogy a’ kanyar 
nevökben — melly Constantinus szerint, nemzeti neve volt a’ bese- 
nyőségnek — ugyan azt a’ szót megtalálj uk, melly a’ ma-gyar (ma
ger, mo-ger, kan~gar) névben van meg. Azért még egyszer, nagy 
kár, hogy Constantinus nem írta meg az első castrumnak besenyő 
nevét !

Azt is meg kell jegyezni, hogy a’ besenyő kata-hoz még kö
zelebb jár a’ némelly magyar helynevekbeli káta szó, a’ Tápió folyó 
vidékén, mint: Szent Lörincz Káta, Puszta Boldog Káta, Puszta 
Tamás Káta, Puszta Egres Káta, Nagy Káta. Ez a’ káta még in
kább azonos lehetne a’ rokon nyelvekbeli kot, kát — ház szóval, 
egyszersmint annak is példája volna, hogy vannak szók a’ magyar 
nyelvben, a’ mellyek régiebb alakja is megmaradt az új alak mel
let, mint bűd (büd-ös) és bűz; vid (vid-es, vid-esen,Nyelvőr, I, 422.) 
és v íz; ed, od (ed-e, id-e, od-á) és ez, az.

De miért hozom itt elő a’ kazárok és besenyők castrumait ? 
Azért, mert az osztják ,mos, os’, os, vuas, vuos a’ magyar város, az 
orosz gorod értelmezésére szolgálnak, valamint ezek viszontag 
amazokat értelmeztetik.

Az osztják uos, ns, oé, os vuas, vuos tulajdonképen kerítést 
jelent, mert osna vagy osna mugoldta azt teszi, hogy kerítéssel 
körülfogni, bekeríteni. Ugyan azt jelenti az orosz gorod, mert goro-
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dit — bekeríteni. Ez a’ szláv szó bejutott hozzánk is, garád alak
ban, p. o. kertnek, szőlőnek garádja, azután garádolni annyi mint 
gyepülni, gyepűvel vagy egyébbel bekeríteni. Ismeretesek az orosz 
(szláv) Novigorod, Visegorod, Nisnigorod, Cernigorod-féle város-ne
vek, a’ mellyek nálunk is Nógrád, Visegrád, Csongrdd alakban 
vannak meg, gorod, garal helyett grdd lévén azokban ; így a’ 
Nándor-,vagy Lándor-Y ej ér várnak szláv neve Belgrad (Belo-gorod, 
Beogorod).

Mit jelent már a’ magyar varas, város ? Talán a’ finn tudós 
Ahlqvist mondta ki először, bogy a’ név összó lehet *): vdr-as, 
vagy vár-os, a’ mellynek utó tagja, as, os ugyanaz volna, mi az 
ostják-vogul és mordvin nos, os, vas, as stb. tehát kerítés. Ha kö
zelebbiéül tekintjük a’ szót, ’s látjuk, hogy a’ vdr-nak várad szár
mazéka van, de váras, vagy varos-féle származéka helytelen jelen
tést adna, mert város, váras az volna, minek vára van, mint pénzes, 
halas stb: az Ahlqvist sejtése egyelőre is nagyon valószínűnek 
látszik, kiváltképen azért is, hogy mezőváros épen vár nélküli 
helység.

Az osztják énekek így írják le & várost: 
kos kar kohlem lanting As kangeunä, 
jang kar kohlem koling As kangeunä 
kólóm soper nohlä vuas ti amesleu, 
näl soper nohlä aut ti amesleu;
juhung vuas alngem laulla. A zaz: táplálás Aszúnknak 

húsz bika futotta hágóján, halas Aszúnknak tíz bika futotta hágó
ján a’ három kiálló magasságú várost üljük, a’ négy kiálló magas
ságú várost üljük; a’ fa városom eleje őriztetik. — Asz az Obi fo- 
lyónak neve lévén, látjuk, hogy az ének a’ folyó hágóján, vagy 
parti hátán lévő városrul szól, mellynek három négy kiálló csúcsa 
van. — Más ének így szól:

Lanting As kangeunä, 
put jing menmeng aj jogán kangeunä, 
nul-jing menmehg aj jogán kangeunä 
soldä kas ko sogen un aut ti amesleu, 
unsen kas ко unsen un vuas ti amesleu ; 

juhung vuas alngem ameslä. Azaz: A’ táplálás Asz liágó-

*) Ahlqvist : De Vestfinska Sprakens Kultur or cl. Helsingfors, 1871,
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ján, a’ zajló vízzel kanyargó kis folyó hágóján, a’ kiöntött vízzel 
kanyargó kis folyó hágóján, a’ tokhallal bővelkedő emberek(lakta) 
tokos nagy várost üljük, a’ nyelma-hallal bővelkedő ember (lakta) 
nyelma halas nagy várost üljük; fa városom eleje ültetik. Az ének 
ollyan városrul beszéli, a’ melly kis folyónak az Obiba való besza
kadásánál, tehát szigeten, áll. Egyéb leírása hasonló az elsőhöz. — 
Egy harmadik ének így kezdődik :

Puteng jengpi lanting Leu kutpeunä 
jeming vuas ti amesleu, 
päzing Jeli, päsing aut ti amesleu ; 
juhung vuas alngem ameslä,
panteng vuas alngem laulla. Azaz: a' zajló jégü táplálós 

Szoszva közén való szent várost üljük, fényes Jeli, a’ fényes város 
(hegy) ülésünk; a’ fa városom eleje ültetik, a’ feljárásu városom 
eleje őriztetik. — Itt meg van nevezve a’ város, az a’ Jeli szent 
vagy fényes városa, nem az Obi hágóján, hanem a’ Szoszva közén; 
’s a’ város eleje mellett a’ város útja vagy feljárása is említtetik. 
— A’ negyedik ének megint úgy kezdi, mint az első, de a’ juhung 
vuas alngem laulla-hoz hozzáteszi: ponteng vuas alngem ameslä, 
mi az előbbinek utolsó sorával egyező. — Egy más énekben ez a’ 
két utolsó sor így szól:

tornai vuas alngem laulla,
tam'al gorod alngem amesla. Itt a’ vuas a’ gorod- dal áll szem

közt; de homályos még a’ tornai szó, melly így is lehet tóm al =  amaz 
közönséges. Még egy más ének nagyobb változást hoz elő, így : 

kos kar kohlem lanting As kangemnä, 
jang kar kohlem kuling As kangemnä 
sarni non asem mulmal, 
num tarom untang go jiem mulmal, 
tar nal pilteng si aut ameslem, 
voj nal pilteng nohleng aut ameslem,

juhung vuas alngem laulla,
karing nang pantep vuas alngem laulla. Azaz: táplálós 

Ászomnak húsz bika futotta hágóján, halas Aszómnak tíz bika 
futotta hágóján, a’ hol arany nagy atyámnak múlása (vendéglése),
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(a’ hol) felső tarom erdős ember atyámnak múlása (vendéglése) 
(van), hálós magos várost ülök, hálós magos várost (hegyet) ülök,

fa városom eleje őriztetik; utczás veres-fenyü útú városom eleje 
őriztetik.

Hogy teljes legyen a’ város leírása, ide teszem még követ
kezőket :

karéiig vuas karemnä kamen etlem,
kareng górd karemnä kamen etlem, azaz : a’ térés városom 

térébül megyek ki. Kar hely, tér *); teheti közeit vagy útczáit a’ 
városnak, teheti annak egész területét, a’ melly a’ kerítésen belül 
van, az előbbi karing nang pantep uwas-bul látjuk, hogy a’ városba 
vezető út nang pant-nak, azaz veres fenyő-fábul pallózott vagy 
megkarózott útnak van nevezve, ’s az is karing, teres.

Köt konä sosi vuas kareunä jogotlaju,
sosi kort kareunä jogotlaju ; azaz, két ember lakta váro

sunk térébe jutunk, lakta udvarunk térébe jutunk. — Ebbül világo
sabb lesz-e a’ kar-пак jelentése, mert az a’ városnak, udvarnak is a’ 
tere. Azomban ismét új része is előtűnik, a’ kort, kart, kiirt, mit ud
varnak nevezek, vogulban kart kert; kart aui kert ajtaja, vagy.ka
pu ;tehát kisebb kerített hely, ha mondani merném, az viias-Ьащ 
közös kerítésben, foglalt magán kerítés, udvar, ház. Azt is olvassuk :

vuas leti un pari labedleu,
kort leti un pari vueri leleu ; azaz: a’ város evő nagy ebé

det étetjük, az udvar evő nagy vendégséget esszük. A’ város evő, 
udvar evő ebéd városnak, udvarnak evésére való ebéd. **)

*) A’ szirjénbén, permiben, votjákban kar a’ város.
**) Ablqvist idézett munkája 105. 106. lapján a’ vogul-osztják kart, kort, 

kurt szót a’ germán-skándináv gaard, gärd-túl származtatja, a’ mellytül való az 
orosz gorod is volna ; e’ szerint attul a’ germán-skandináv szóiul számaznék 
nemcsak a’ finn kartano, házhely, udvar, ház, meg a’ vogul-osztják kart, kort, 
kurt, hanem az oi’osz gorod is, a’ melly azután megint az oroszbul ment az 
osztják-vogulba.

Hozzánk még a’ latin cors, cortis vagy chors, chortis, (cohors, cohortis) szó 
(melly baromfi udvart, barom udvart, garádot jelent, cortis aves tyúkok), a’ ro
mán nemzetektül jutott, a’ mellyeknél corte, curte (udvar), cortezia, courtoisie (ud
variasság) stb., úgyhogy nálunk is corte, curta Párispápai szerint — N.-szebeni ki
adás 1767, a’ 603. lapján — »majorház volt.«, olly hely, a’ hol a’ szolgák dolgoztak. 
Ez a’ magyar-latinos kort, kurt tehát szakasztott ollyan, miilyen a’ vogul-oszt-
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Azomban a’ kút, kot, hat, hot, úgy látszik, nincsen úgy az 
Mos-ba, vuas-ba foglalva, mint a’ kart, kort, kurt, mert az magában 
szerepel, mintha melléje, nem alája volna rendelve a’ városnak ; 
a’ kazar HaoxsX-nél, azaz fejér ház-nál is láttuk, hogy az egyenlő a’ 
castrummal, tehát vuas-szed; a’ besenyő castrumok neveiben is ott 
van a’ kát (kát ai) szó. Azért mondja az osztják ének: 

katl sár jenд kasing kát amesleu, 
mű sár jeng epling kát amesleu

a! nap-fejér j é g .........a' kedves házat üljük, a föld-fejér j é g ............
a’ szagos házat üljük. — Itt a’ kát amesleu egészen úgy áll, mint 
a’ vuas amesleu, aut amesleu.

ma amesti aj lari melte kát lipemnä,
aj tuj melte kát lipemnä'• azaz : én lakó, kis láp melletti 

házamban, kis tó melletti házamban. Az osztják városban tehát 
csak a? kar-1 tért, vagy utczát, ’s a’ kart-ot, kort-ot, kurt-ot ud
vart vagy kertet, találjuk részei gyanánt megnevezve.

A’ városok, mint áz énekekbül látjuk, folyók melletti hágókon, 
vagy hátakon vannak, fa karókkal megkerítve, azért juhung vuas 
=  fa város, vagy karing nang pantep vuas térés veresfenyü feljá- 
rásu város. De a’ leírásban homályos az, hogy a’ város négy-három 
kiálló csúcsú, ’s hogy eleje (alngel) különösen őriztetik, vagy laka- 
tik. Ennek felvilágosítására szolgálhat az, a’ mit az orosz kutatók 
a’ régi orosz, gorodok felül a’ régészek tavali kievi gyűlésén hoztak 
elő, a’ mit én csak egy franczia tudósításból merítek *).

ják kort, kurt. Talán ebbül a’ magyar-latinos kort, kurl-bul származik a’ magyar 
kert is, ha a’ német garten-bul való nem volna, a’ mellytül bizonyosan a’ finn 
kartano származik. De a’ magyar kert szinte azonos a’ vogul kart-tel, mellyet 
Reguly igenesen kert-nek magyaráz.

Ai szók költözése valóban csudálatos néha ; de sokszor a’ véletlennek is 
van dolga. így a7 vogul kart és a7 magyar kert találkozása véletlen ; annak kell 
tartanunk a’ magyar ház és német haus-n&k találkozását is. Ahlqvist a’ kort, 
hírt szót a’ finn kareliai nyelv útján jutatja az Ural elvre. A’ híres biarmi járá
sok— a7 Nordcap megkerülésével a7 Fejértengerbe, ’s ebbül a7 Dvinába jut
ván — a7 szirjén-permi nép elődjeit szokták kereskedő rablással meglátogatni 
880 — 1180-ig, ’s Ahlqvist ebbül a7 látogatásbul származtat sokat, tehát a7 vogul- 
osztják kart, kort, kurt-ot is. Valóban a7 permi nyelvben kari a az udvar, gort a' 
ház ; a’ votjákban is gart A ház (de lcorka is, mi a7 permiben kerku, a7 szirjén- 
ben kerka).

*) Revue d. d. Mondes 1874. dec. 1.5-ki füzetében (782—814 1.) Kief et le 
Congres archéologique, souvenirs de voyage, par M. Alfred Ramhaud,
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Gróf TJvarov, a’ hires orosz régész, a’ mm-ek, egy elenyészett 
finn népség, földjét kutatván ki, azt találá, hogy a’ mit a’ nép goro- 
disce-nek nevez, az régi városnak romja; Samokvasov a’ varsói 
egyetem tanára, pedig a’ csernigovi és kurszki vidékek gorodjait 
nyomozta ki. A’ csernigovi kormányzóságban 160, a’ kurszkiban 
60, a’ tulaiban 50-et talált. Rendszerint meredek parton, a'’ folyónak 
hajlatjai mellett vannak, úgy hogy a’ folyó meg a’ föidszakadások 
által biztosítvák. Azon oldalon, a’ hol természetes erősítés nincsen, 
mesterségesen vannak erősítve, árokkal és földtöltéssel, a’ mellynek 
tetején bizonyosan karó kerítés volt. Köröskörül mesterségesen na
gyították a’ hely meredekjeit, de a’ belseje, az osztják leírás szerint 
tehát kar-a (tér-e) lapos. A’ legkisebb gorod 200, a’ legnagyobb 
1 0 0 0  lépés kerületű. A! helynek természetes alakja szerint a’ gorod 
hol három, hol sok szögletü, hol kerek, hol tojás-alakú ; a’ kapu, 
természetesen, a kevésbé meredek oldalon akármellyik tájék felé 
nézett.

Ebben a’ leírásban a’ kapu felel meg az osztják énekbeli város 
aZín(/-jának (birtokos ragu alakjai: alngem, alngen, alngel), azért 
említtetik mellette a’ pant is, feljárás, út. A’ három vagy sok szeg- 
letüségnek, úgy látszik, az osztják soper nog'il felel meg, a’ mit ki
álló csúcscsal fordítok. Immár jobban értjük az osztják vuas-nak 
leírását. De a’ mícs-ot még inkább megmagyarázzák az észt nép
nek legrégibb erősségei, a’ mellyeket ma a’ nép Kalevi poeg ágyai
nak nevez. Egyiknek hossza 80, szélessége 50 lépés. Azok szarvaik, 
vagy két végbeli töltéseik által válnak ki. Az úgynevezett Kalev 
széke az Elva partján, egy elliptikus emelkedés, mintegy amphithe
atrum, mellynek hossza 50, szélessége 36 lépés. *) — Hlyen emel
kedések lehettek az osztják városok csúcsai, nogil-j&i, ’s azért ne
vezi az ének nohling aut-nak, csúcsos városnak, is.

Még egyszer : mit jelent a’ magyar vár-as} vár-os ? Összó lé
vén az, ’s utó részét, az os, as-t a’ vogul, oszják, mordvin szó által 
ismeretesnek fogadván el, a’ kérdés csak elő részét, a’ vár-at illeti. 
Azt lehetett gondolnunk, hogy szóbeli jelentése magosság, azért 
Budenz a’ magyar és Finn-Ugor nyelvekbeli szóegyezések 1868-ki 
kiadásának 95. lapján a’ finn гmore, vaara, lapp varé, varre »hegy« 
szóval azonosította. De evvel a’ magyar orj, orom vogul ur} nrem,

*) Lásd : Utazás a’ Balt-tenger vidékein. I. kötet. 324. 325. iap.
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és uram egyeznek meg, innen vogulul uring magos; osztjákban is 
ur begy, sungtmg ur nyíres begy. Egy más vogul ur erdőt jelent, 
osztjákul var. Egy harmadik vogul ur jelent őriz, es vár, innen 
urkat és urhat őr-köd-ik és várakozik; urne pedig őrző és váró; 
oszjákul is urup őrző, különösen a’ női szemérem-test kötője. Egy 
negyedik vogul ur azt teszi, hogy süt, főz, a’ mellynek megfelelője 
a’ magyar verő-fény, verő malacz, verették, osztjákul var. Azért ho
zom elő a’ négyféle egyhangú vogul-osztják szót, hogy lássuk, meny
nyire otthonosak a’ homonymok a’mi nyelveinkben, ’s lássuk, hogy 
a’ vogul vor már az osztjákban is var-rá lesz. Ez egyhangúak har- 
madika (ur — őr, őriz és vár, urne őr, őrző és váró, urakat, urkat 
őrköd-ik és várakoz-ik) a’ vdr-nak szóbeli megfelelője; vár és őr 
tehát hasonló jelentésüek. Nem a’ magasság, hanem az őrzés a’ 
magyar vár szónak eredeti jelentése, a’ mellyel a’ kő-vár} föld-vár, 
sár-vár-féle szók is tökéletesen megegyeznek ; a’ mező-város is emez 
értelmezés mellett világos jelentésűvé lesz. Annál fogva vdr-as, 
vár-os eredetileg őr-kerítés. A’ német burg is a’ bergen szóval áll 
kapcsolatban; mint a’ skandináv tun, tuna, angol town az ismerete
sebb zaun (sövény kerítés) szóval azonos; tehát a’ híres svéd Sig- 
tuna =  Szig-vár, 's az angol Charles town =  Károlyvár.

Megtalálván a’ vár-nak, mros-nak, rdras-nak eredeti szóbeli 
jelentését, általlátjuk, hogy vadásznépnek, annál inkább nyájaival 
költözködő és hadakozó népnek is voltak várai, városai, sőt szük
ségből kellett is lenni. A’ hol illyen nép megszállott, habár rövidebb 
időre is, ott mindenik csapat számára vár kellett, melly erdős vidé
ken természet szerint fa-vár, erdőnélküli vidéken föld-vár, köves 
vidéken kő-vár volt. Sőt táborozásban szekér-várat csináltak a’ ma
gyarok még a’ Mohácsi csatahelyen is.

Mihelyt némileg állandóan letelepedtek, a’ török népek szo
kása szerint a’ fejedelmi várat fe j  ér-oár-nak nevezték. Innen nálunk 
a’ Székes-Fej ér-vár, Erdélyben Gyula-Fej ér vár, a régi bolgárok 
építette -Vándor-Fejér-vár. Hlyen Fejér-vár (úonnov xáőtQov) volt a' 
besenyőknél, a’ kazároknál is, mint Constantinusbul tudjuk.

Sokan azt vélik, hogy Jordanes egy hun-vár-rul beszéli, ’s a’ 
Nagyszótár hozzá teszi, hogy az egykorú Procopiusnál »castrum *)

*) Csakugyan Grimm szótárában ezt találom a 'burg alatt: »Dem Wort- 
verstande nach war burg bergende, schützende städte.« Annyira találkoznak a’ 
legkülömbözőbb népek felfogásai!
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vetus Hannorum-nak van nevezve. De a’ szótár nem mondja, 
hol áll ez Procopiusnál, én nem találhattam meg: Jordanes »hunni- 
var«-ja pedig nem vár-rul, hanem a’Deneper ágairul szól, »eas par
tes Scythiae, quas Danapri amnis fluenta pretermeant, quae lingua 
sua Hunni var appellant« *).

A’ mai Magyarországban a’ hunok castrumai-rui mit sem tud
nak a’ szemtanúk, jelesen Priscus, a’ ki Maximinus követ társaságá
ban ment Attilá-hoz 448-ban, ’s ennek lakását úgy írja le, hogy 
egy igen nagy faluban (sr iuíyíarrj xco/qj) emelkedő helyen fa tornyos 
fa épületekbül áll vala, mellyeket egy fa kerítés vett körül. Hasonló 
Onegesius lakása, ugyanollyan kerítéssel. Bleda özvegye is egy tó 
melletti faluban lakott, a’ mellynek egyes házait aaüú^-k-nek ne
vezi Priscus. De alkalmasint ollyan lakás, miilyen az Attiláé, vagy 
Onegesiusé, os, vos, vuas vagy vár vagy kűri nevű lett volna, ha 
tudnók hun nevöket.

Híresek az avarok ring-jei (hring). De bajos képzelni azokat. 
Mert ha a’ sz. Gallus szerzetese azt írja: »Terra Hunnorum novem 
circulis cingebatur,« azaz »novem haganis muniebatur« (mi néme
tül »neun Hage, Gehege), ’s hogy mint az első kerítés« .secundus 
circulus similiter erat exstructus«, t. i. »stipibus quercinis, faginis 
et abiegnis«, —. »similiter usque ad nonum, quamvis ipsi circuli 
alius alio multo contractiores fuerunt. — de circulo quoque ad cir
culum sic erant possessiones et habitacula undique versum ordinata, 
ut clangor tubarum in singula possit cujusque rei significativus 
audiri«*) **), nem tudni, szemtanúnak tudósítása-e az? Hogy a’ ki- 
lencz kerítés mind egy középpont körül futott volna, minél fogva a’ 
külső az ország határait tette, az lehetetlen; inkább gondolható, 
hogy kilenez tartományra volt felosztva az Avarország, ’s mindenik- 
ben volt egy fő hely, egy vár, tegyjük, földvár, vagy tábor, mely- 
lyet kerítés formájánil a’ frank írók ring-nek neveznek vala. Evvel 
a’ felfogással egyezhető Eginhardus tudósítása ***), melly így szól : 
»Missus est ad haec Engilbertus, abbas monasterii S. Richarii, per 
quem etiam tunc ad S. Petrum magnam partem thesauri, quem 
Ericus dux Forojuliensis spoliata Hunnorum regia, quae ringus vo

*) Jordanis. Edis. Closs. pag. 180.
**) Pray : Annales Veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum. Pag. 280.
***) Ugyan ott, pag. 276.
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cabatur, eodem anno de Pannonia regi (N. Károlynak) detulerat, 
misit.« Folytatja Eginhardus: »Pipinus autem Hunnis trans Tibis- 
cum fugatis, eorumque regia, quae ut dictum est, ringus, a’ Longo
bardis autem campus vocatur, ex toto destructa, direptis fere om
nibus Hunnorum opibus ad patrem (N. Károlyhoz) Aquisgrani hi
berna habentem venit, ac spolia regni, quae secum detulit, eidem 
praesentavit.« Ha campusnak nevezték a’ longobardok az avar 
ringet, az csakugyan tábor-kerítés lehetett, ’s helyesen mondhaták í 
»Pipinum cum exercitu suo in rhingo sederec«, midőn azt jelenték, 
hogy Pipinus az avarokat legyőzte.

Itt is mondjuk, nagy kár az, hogy se Priscus nem jegyezte 
fel, mint nevezik vala magok nyelvén a’ hunok akár a: falut, akár 
kitetsző házait Attilának és Onegésiusnak, se a’ latin krónikások 
nem mondják meg, mint nevezik vala az avarok a’magok ringjeit. 
Lehet, hogy most e’ csekély dolgok segítségével dönthetnénk el 
némelly kérdést, mellyeket kerülve sem kerülhetünk *).

*) Némileg szokás a’ Györ város- és helység-nevet az avar ring, hring- 
gel összekapcsolni, de mi hagyomány útján, nem tudom. Úgy látszik nekem, 
csak a,' gyűrű szónak hasonlatossága a’ györ szóval keltette azt a’ véleményt. 
Én azt sem tudom, a’ latinos nevezet Jaur szülte-e a’ Győr-1, vagy ez a’ jaur-t ? 
Az avar kerítéseket síkságon kell gondolnunk, ’s e’ helyi viszonynál fogva 
Győr városa, úgy látszhatnék, hogy illyen avar kerítésnek lehetne az utódja — 
de a’ történeti híd az avar kerítés és a’ már Sz. István idejében létező Jaur — 
Győr között nincsen meg. Viszontag Diós-Györ már nem illenék ollyan avar 
kerítés-féle fogalomhoz. Azután van Kis- Györ is, ugyancsak Borsodmegyében, 
Győr puszta, Biharban.
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T o l d á s o k .
A’ hangtanban a’ 13. §-hoz hozzá lehet tenni, hogy a’ nyelv 

néha, mikor, három mássalhangzó összetorlódik, kiugratja a’ f-t, 
mint a’magyar is közbeszéd szerint kerbe megyen, nem kertbe. Több 
példát szolgáltat erre a! potard-ta, szólni ige, mint: potarl szól, 
potardl, vagy potartl helyett, potarman szólván, potartman helyett. 
Más példák : lövi ungil katna (karina) pona a’ lovat kantározd 
fel; — kalman ulta e’ helyett: kaltman vita látszani, csillámlani.

A’ 22. §-hoz az Obdorszki és Berezovi szók sorába iktasd 
ezeket is :
O b d o r  s z k b a n :  B e r e z o v  b a n :

együtt i paja i jot
ogol szán tájt
táj tő tij
pugol, kort falu hurt
vand-ta nézni ni-ta
viji-ta kiáltani uvi-ta
vijipsa kiáltás uvipsa
mogid-ta rént kifogni lozid-ta

A’ 61. §-hoz. A ' kettős számnak többesi példája: semgalan 
két szemeid, hódi riing sid'i semgalan ellipela sogirsalan hogy te 
úgy előre meresztetted két szemedet.

A  147. §-hoz. A’ bíró névszó után is kitétetik a’ harmadik 
személyit birtokos rag, minek példáját már a’ 18. lapon felhoztam. 
Több példája ím ezek : lövi sermatl el'ta vanltata lovat kantáránál 
fogva vezetni; — torim numbi verel ns'la isten főhatalma határta
lan ; — rep kutpel moza nila a’ hogy a’ közepéig látszik meg; — 
hanneho nel enmipsa tall az ember négy növekvés szaka stb.

*



Ut  ó i ra t .
Az eredeti énekek, a! mennyit közölni szándékoztam, e’ kö- 

tetbül kiszorulván, a’ következőben jelennek meg.
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Az éjszaki osztják nyelv szavai után mindenütt, a’ hol lehet 

vala, a’ déli osztjálcot tettem ki, hozzácsatolván a’ megfelelő Kondai 
.vogul és az éjszaki vogul szókat, is. A déli osztják szók, akár a’ 
Szurguti, akár az Irtisi nyelvjárás szerint valók legyenek, C-vel 
vannak jegyezve, meid azokat Castrén osztják nyelvtanából és 
szótárából szedtem ki. A’ Kondai vogul szókat Kv-ve 1, az éjszaki 
vogul szókat V-vei jegyeztem meg. Néha-néha Pv. és Lv. is fordúl 
elő, a’ mi a’ Pelimi vogult és Loszvai vogult jelenti. Az éjszaki oszt
ják igeszókat a’ ta névmódi (infinitivus) alakban tettem ki. Azon- 
képen tettem ki a' megfelelő vogul névi módot, elválasztva írván 
az uhv vagy ungve képzőt. Castrén nem a’ fa, hanem az m névi 
módot teszi ki, ezt tehát többnyire meghagytam, de a’ külömbséget 
a' magyarázással kifejeztem.

Az orosz szók (or.)-val, a’ török-tatár nyelvből kölcsönzöttek, 
akár arab, akár perzsa szók legyenek is eredetökre nézve, mind 
(tö r .J -ve  1 vannak megjegyezve, úgy mint a’ Kondai Vogid nyelv 
czímü munkámban.



A
a (or.) de. riing evillen, a via an evillem te hiszed, de én nem 

hiszem.
aj kicsiny. Isus jangas izagat ulta vn i aj vozet sagat Jézus 

megfordula minden való nagy és kis városokban. 9, 35. — hoj tara 
aj pamfipsajet elta it pasagat veri a’ ki azon kis parancsolatokba 
egyet megmásít. 5, 19.

aj kér filis marcziushó.
aj ríavirevi gyermek, aj navirem pora gyermek-kor. 
aj Hl kis lélek, gyávaság; aj sam kis szív, bátortalanság ; aj 

nomsipsa gyenge eszüse'g.
aj vas, aj vos kis város, falu. 
aja ji-ta  kicsinyedni.
ajamd-ta kicsinyíteni, a javifim  kicsinyített. 
ajie kicsinyke, jezaéa ajie bátorodjál fiam! 9, 2. 
ajot a’ kicsiny, ajodet, kicsinyek, hoj tam ajodet elta i hojas- 

tal pofim jink  ki azon kicsinyek közöl egyet itat hideg vízzel. 
ajofije a’ kicsike.
ajilta kicsinyen, halkkal, muj ma jastalem ajilta pal ohfina 

mit én mondok halkan a’ fülbe. 10, 27. — ajilta potartot halkkal 
beszéllö.

ajlat kicsiny, kicsinység, ajlatot u. a. 
aj-sik kicsinyke.
C. aj kis, ajfrek, ajélif ájohtepj kicsike,
ajk
ajkól, ajkel hír, szózat ; jim  ajkol jó hír, jeming ajkol 

szent hír.
1*
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ajkol tu-ta hírt vinni, ajkai tudót a’ hírvivő, ajkol ivpsa hír- 
vivés, ajkol tutlata hír hordozó; ajkol potar hír, mese.

jeming ajkol-jast'ipsa isteni hírmondás, evangeliom. Matvej 
elta jeming ajkol-jast'ipsa Mátétul szent isteni evangeliom.

ajkol paidta hírt adni; hun ujidleta lúd, ajkol manem prata t 
ha megtaláljatok őt, küldjétek hírt nekem. 2, 8.

Kv. ajgel kiáltás; V. ajji, ajgi kiált.
a jim , ajra enyv; hűl ajím hal enyv; ajim put enyves fazék • 

ajnnng enyves.
aj'imd-ta és ajimta-ta enyvezni; ajmtíl'i-ta enyvezgetni.
C. ajem, ejem; ajemd, ejemd enyvez, 
a u t i  dárda. Kv. ovte. C. ongtep, angdep ? 
a k i  bátya; aki anki sagat anyai nagy bátya, aki az! sagaf 

atyai nagy bátya. (sagat —  szerint), 
a k id - ta  gyűjteni és gyűjtő. 
akidta jali gyűjtő nép, gyűjtők.
akt'ipsa akidta jah  vámszedők. — voh akidta jah  pénzszedők. 

— ak'idl somki lant semlal hozap lihija gyűjti a’ búza szemeit a’ 
csűrbe. 3, 12. — ti anta ev'idlet} anta ak'idlet hozßbet libija ők se 
nem aratnak, se nem gyűjtenek a’ csűrökbe. 6, 26. — akits izagat 
ulta og-popet i пеЪекгпд jah mur elta gyűjte minden való főpapot 
és tudóst (.könyves népet) a’ népbül. 2, 4.

oktat gyűjtseték. al aktot ningilana mu olit'ina ta£ ne gyűjtse- 
tek magatoknak a’ földön kincset. G, 19.

akt'ipsa gyűjtés, ’s a’ gyűjtésnek tárgya, p. o. vám. Isus kaza- 
las hanne-ho akt'ipsajet akidta tagana omistot Jézus láta egy em
bert sl vámszedő helyen ülőt. 9, 9. — sirSna ar akt'ipsa akidta jah  
pa krékiríg jah jogot set i oviisset Isus pilna akkor sok vámszedő és 
bűnös eljőve és üle Jézussal. 9, 10. — ut akt'ipsa adószedés. 

aktiliji-ta gyűjtögetni, akitl'ijipsa gyűjtögetés. 
aktaéa-ta gyűlni, aktsitipsa gyűlés.
akmaza-ta gyűlni kezdeni, akmaéapsa és akmazipsa ; moj jah 

akmazipsa a’ lakadalmi nép gyülekezése.
Kv. aht-uhv g}mjteni, ahthat-uhv gyülekezni; V• ätkät-ungve 

gyülekezni, ät-ungve szedni — äht-ungve. 
aga együtt, 1. egajega. .
agan báb, aganij'e bábocska. — C. agan és agang.
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a g a n  folyó név. 
a g id - ta  függni, 1. igid-ta.
a l  köz, közönséges; al ho közember, paraszt, dl hoj'ing pa

rasztos; al lant rósz liszt; al taga közhely; al ulman foglalatosság 
nélkül lévén.

a l  ne. al hurija vita Maria ning imen ne félj venni Máriát 
te nődet, i, 20; — lutriját, nem hojatna al usla vigyázzatok, senki 
által ne tudassék. 9,30; — ma ning jubenna manlem,kus holta ning 
al manlen én te utánad megyek, akárhová te mégy. 8, 19. — (Itt 
különös az al manlen). — Kv. ul ne; V. id.

a l- ta  hordani, emelni, alta für zacskó, viselhető zacskó; ink 
alta jug  víz emelő fa, szivattyú, panna al dijat anta alta für vele 
(magatokkal) ne vigyetek se zacskót. 10, 10. 

altéi teher, hordható teher.
alliji-ta hordozni, ma néz an tijilém lu sopeklal allijita nem 

is vagyok méltó ő saruit hordozni. 3, 11.
alind-ta hordani, séd a tusa lu hoza hoúsman veiia pitirnot, alind- 

ta jug ohtina öltöt akkor vittetének ő hozzá betegen erőtelenek, 
hordozható széken levők. 9, 2. —• alindta kézi tő r; alintipsa vitel, 
hor'dás.

alim-ta emelni, hordani, lu lu ohtela visle mung kazilau, muzlau 
almis ö magára vette mi gyengeségeinket, betegségeinket hor
dozta. 8, 17.

alimsa vitetett, si jubina kulna alimsaluel jeming voza azután 
az ördög által viteték ő a’ szent városba. 4, 5.

C. át-ta hordani, átem-ta emelni. Kv. alm-uhv, V. alm-ungve 
emelni.

a l- ta  mutatni, alta ho mutató, tanító; panta akta ho útra mu
tató ember, kalauz; jus old a ho kezet mutató ember, vezető; alim 
mutatott, vizsgált; alipsa mutatás; aliji-ta mutatgatui. 

aiili-ta jelentgetni.
alsa-ta mutatkozni, Ígérni; al'sipsa igérés, nultipsajing al'sipsa 

eeküvéses igérés.
C. ét — al; étté pl mutat.
a l in g  reg, reggel; alinga és alinga sagat reggel; aling hunt 

hajnal; aling hús reggeli, hajnali csillag.
C. adanj, adeng reg, reggel.
a l'- ta  fűteni, kor alta kemenezét fűteni.
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alTa-ta és alí'i-ta fütögetni; kor álladót kemencze fűtögeto : 
allijipsa fűtés.

C. cd z=z aV, ed-ta fűteni.
alli ingyen, alli vista, pa alli mijat ingyen vettétek, ’s ingyen 

adjátok. 10, 8.
Bizonyosan =  al-la (li')} a’ la fii)  fosztó képző, 
a n  edény, aríije edényke; kevi an kő edény, palaczk; lopsoh 

an tál, an-sun nyír edény. V. ani csécze.
an nem. hanne-ho i nan leviman an voll az ember egyedül 

kenyeret evén nem él. 4, 4. 
ап-ke ha nem.
an-tita (an-ti-ta) semmire kellő; antídot (an-títa-ot) u. a. 
an-partipsa tiltás.
an-mata (nem adni) tartózkodni, megállapodni, anmatot foly

vást való.
Az an mint tagadó, összeforr a’ szókkal, ’s mintegy új szókat 

képez, p. o. nita látni, nitot látó, annitot láthatatlan; pard-ta paran
csolni, anpardta (nem parancsolni) tiltani, anpartipsa tiltás; ma 
kazaslem belé egyezek, ma ankazaslem nem egyezek bele stb. stb. 

ankes borsó. C. anges, ankic. 
anki anya. lu ankel Maria ő anyja Mária. 1, 18. 
ji-anki atya-anya (szüle). 10, 26. — perna anki keresztanya. 
C. anga, ange; V. angve anya.
ankil tuskó, tölgy; paris ankil árbocz; pailta ankil ko

vács ülő.
ankirma-ta nézni, ank'irmati turum tohling vojet ohtija te

kintsetek az ég tollas állatjaira. 6, 26. — ankirmijil-ta nézegetni; 
ankirmapsa pillantás, nézés, kus hoj ankirmal imi ohtija akárkinéz 
a’ nőre. 5, 28.

ankirti-ta pillantani; jogos ank'irtita vissza nézni, 
anzi tüske; anzi jug tüskés fa, tövis, akidlet pda anzijug 

elta vina reh szednek-e tövisriil szőlőt ? 7, 16.
Kv. V. ini tüske, inget tüskék.
anta nem, nem is. anta elen olinpela al súgását, mujna lumit- 

sata nem is testeitek végett aggódjatok, mivel ruházkodni. 6,25. 
Kv. at, ati, V. át nem.
antake (anta-ke?) vagy.-nomisna al sugas'at, liodi antake
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muj potardta pidleta gondolatban ne aggódjatok, hogyan vagy mit 
fogtok beszéllcni. 10, 19.

antáke pelka vagy külömben. izid'i an sozimla jilip vina karra 
hiret libija, antake pelka oremalet si h'iret azonképen nem öntetik 
új bor regi tömlőkbe, vagy külömben elszakadnak a’ tömlők. 9, 17.

antelkem (antel-kem) vagy csak. hoj tani ajodet el'ta i ho 
jastal potim jink, tob antelkem unlíijilta ho nem vorna, anustallu  
justamel a’ ki a’ kicsinyekbül egyet itat hideg vízzel avagy csak 
a’ tanítvány neve miatt, nem veszti el a7 jutalmát. 10, 42.

antip öv. panna al vijat anta somi voh} anta padaruh voh 
nen antiplan libija magatokkal ne vigyetek se arany pénzt, se réz 
pénzt a’ ti öveitekben. 10, 9. 

antip-pogol öv gombja. 
antipta-ta övezni.
antiptijilsa-ta övedzeni. pa antipt’ijilsas nuki antipna és öved- 

zik vala bőr övvel. 3, 4.
C. én tép; Kv. entep öv.
atltom nincs, nem. siri antom hun lin jega volta pitsangen 

mielőtt hogysem ők együtt élni kezdtek (ketten). 1, 18; — Rahil 
an lidl volijita, hun li antomet Ráhel nem akar vigasztalódni, hogy 
ők nincsenek. 2, 18.

C. endam, endem; Kv. atim, V. citim nincs, 
as Obi folyó ; as ho obii lakos, as halta tilis januarius (Obi

haló hó ?).
as halta híd ponty, karcsú ponty (mivel janiiariusban fogják ?)# 
as lap podta tilis September (Obi-majd fagyó hó). 
as podta tilis October (Obi fagyó hó).
Jegyzet. A’ Reguly hozta osztják énekek az Obit jeming As 

=  szent Obi'-nak nevezik. Az egyik éneknek czíme: Jeming As 
miu(?Jar a’ szent Obi . . . .  ének; a’ másodiké: As pogol ar Obi 
szigetének éneke. stb.

C. As-jah Osztják =  Obi népe ; avas as-jah alsó osztják, 
berezovi osztják (sungit vas =  nyír-város, Berezov); пит as-jah 
felső vagy szurguti osztják; as-paj jegenye fa. 

astarosta (or.) starosta, falu, város feje. 
azi atya. hulis, Arhelaj hana ull Judej vosna lu azel vola 

hallotta, Archelaus királyul van Judea városban ő atyja helyett. 
2, 22. — perna azi kereszt-apa; pungil azi mostoha atya.
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C. ata, tad а ; Kv. tat atya, V. azé atya.
asvesa gyertya (or.), pa asveáa uziptimna put libija an omisla 

és gyertya, meggyujtatván, fazék alá nem ültettetik. 5, 15. 
ar ének.
ari-ta, ariji-ta énekelni, arípsa éneklés.
C. ära, dreh ének. Kv. eri, erih. V. éri. 
ar sok. ar mur sok nép. 
arat sokaság.
aradtel mindnyája (az el birtokos rag), minden, sid'i aradtel 

rudet Avram elta Tavit vonda nelhosjang rúd így minden nemzetsé
gek Abrahámtul Dávidig 14 nemzetség. 1, 17. — aradtel voget 
minden pénz.

aradtina soknak, sok előtt, aradtina likinga tajta pidlajitan 
ma nemem vorna sokak által haragosnak (gyülöltnek) kezdődtek 
tartani én nevem miatt. 10, 22.

ar-ur sok mód, arurna sokféleképen, nen ojanget, hun arurna 
ningilan takilije lavidta pidlajitan ti boldogok, hogy sokféleképen 
híjában fognak szidni. 5, 11.

ar-sirpá sokféle; ar-tinpa sokbecsű, áros; ar-sik, ar-siki so- 
kacska.

arpus — ar-pus gyakran, sokszor, mola vorna mungpa orkasta 
jah arpus ué verhi miért mi és a’ farizeus nép sokszor csinálunk 
böjtöt? 9,44.

arla-ta sok lenni, bő lenni; grlipsa bőség; arlirn bőven lévő,sok. 
(arat sokaság, bő), artem, arten, artel én sokaságom, minde

nem stb. mung arteuna mindnyájunkban ; artija ulta felesnek lenni. 
C. ár, Kv. ari, V. äri sok.
ar-a el, szét, szélt, pa jogos kerlatelna ningilan ara al manzi- 

lajita ’s megfordúlásukban tik azon felül szélt ne szakíttassatok. 7,6. 
aras savanyít, avas jin k  savanyú víz; arasta-ia savanyítani, 
arngalim siski pacsirta — talán argalim énekelgető ? 
art idő, i arlnct egy időben. У. arm idő, armt időben, kor, 

dm ámítom én időmbeli.
arten, artn, ardn, adósság; ardriija lonhta adósságba esni. 
artneng, artnang, artning adós.
C. drent adósság, arendeng, arndeng adós. Kv. arent adósság, 

arenten adós. -
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artala-ta kísérteni, próbálni.
artmalipsa kísérlet.
at hogy. tárni izagat ed'is sit vorna, jena at ull ez mind tör

tént azért, igazzá hogy legyen. 1, 22. — hun ning to rím род, jasta, 
tam kévét nana at versaht ha te isten hja, mondd, e’kövek kenyérré 
hogy legyenek. 4, 3. — at jogod! ning turum nahten, ning kazen at 
nil hogy jöjjön te mennyei országod, te akaratod hogy legyen. 6, 10.

at é j; at'ije éjjel, la kilis, navirem pa la ankel v'is atije, pa 
Jegipet mua mans ö kele, a’ gyermeket és ő anyját vévé éjjel, ’s 
Egyiptom földjére mene. 1, 14. — neljang atgnen pa hadiignen uslfi- 
jim  jubina jugot lita lanhmas negyven éj és nap böjtölése után me
gint enni akara. 4, 2. — at porana éj idejében. — ading éjes, éjjeli, 
adiing hadi éjes nap =  24 óra.

C. at, a t ; V. ét, Kv. jej éj.
ataman hetman, főnök (tör.\ ning met izi ataman, tob ning 

túrién sasi te mint a’ hetman (vagy), csak te torkod (szavad) hallik.
adel (at-el birtokos ragu) maga, csak. ning hun pojksalen, 

ning adel hotena longa te ha imádkozol, te.magános házadba menj 
be. 6, 6. — torima og pona, pa adel luela hizita istennek hajts fejet, 
és csak neki szolgálj. 4, 10.

adel-одр, adel-ogpa egyenkint (maga fejű).
C. at, atem mag, magam.
adim rossz, admet rosszak, lu pardl la nagla ellita adim i 

jim  hanne-hojet ohtina ő parancsol ö napjának kelni rossz és jó em
berekre. 5, 45. — ad'ima verta elrontani.

adim hot rossz ház, azon hely, a’ mellyben hónapszám idejé
ben tartózkodik a’ nő.

admas rosszul, máj vorna adnias samlanna nomislata miért 
gondoltok rosszat szíveitekben ? 9, 4.

C. atem, ddem.
apai öcs. Jakop táj is Juda i lu apsilal Jákob nemzé Judát 

és ő öccseit. 1,2. — sonn ohtijajaj mai apsel halálra adja a bátya 
öccsét. 10, 21.

jaj-apsi bátya-öcs, atyafi, ne apsi húg, jaj-apsiangen. 4, 18 
C. mana (kicsiny) öcs, ja ja  bátya; V. apsi öcs. 
avi-ta szagos lenni, pos ebiina =  adim ebiina avita büdös 

lenni, büzölni.
amir-ta merülni.
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amird-ta meríteni; amirtijita merítgetni ; aniirtijipsa libi 
kanál (merítgető edény). 

amirma-ta elmerülni.
C. emerd, Kv. amert merít.
amid-ta örülni, amitset örültek, amd'itlat örüljetek, amd'itlat 

i kazinga ullat örüljetek és vigan legyetek. 5, 12.
amd'ip öröm; amdiping örvendő; amdipsa örvendés, öröm. 

hús lolimtím kazalamna l'i amitset senk un amdipsa a' csillag meg
állását látván ők örülének igen nagy örömmel. 2, 10. 

amdipta-ta örvendeztetni. 
amdalta-ta, amd'ilta-ta örvendeztetni.
C. amd örül.
amp eb. al mijat jem'ing pukitotlan amba ne adjátok szent 

dolgaitokat az ebnek. 7, 6. — amb'ije ebecske. 
har amp kan eb, ne amp szuka. 
oling amp első kutya a’ fogatban. 
lank'i amp evet-vadászó kutya. 
úogos amp nyuszt-vadászó kutya. 
voj-hid amp vadászkutya (vad-hal-kutya). 
vohsar amp róka-vadászó kutya.
C. amp, Kv. amp, V. amp • ampikve ebecske.

E.
ehta-ta =  ag’id-ta függni, függeszteni; lap ehtata bé, elibe 

függeszteni; eht'ipsa eresz, szín.
chtasa-ta függni, hajlani; ehtisim előrehajló. 
el el.
el'ip külső, el'ipna künn, kívül; elpa paidta kivetni, legyőzni, 

megszégyeníteni; elbi =  elpa előre. Lásd jel.
C. it el, előtt, itpeja elé, itpena előtt. Kv. el stb. 
el test, semen tut-novi jukana ull elena; hun ning semen sis

tam, sirsna elen izagat novija ulta pidl szemed tüz-világ gyanánt 
yvan testednek ; ha te szemed tiszta, akkor tested mind világos 
og lenni. 6, 22. — anta elen olinpela ul súgását testeitek miatt se 
aggódjatok. 6, 25.

C. ét, test, V. älpi.
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ella-ta, elli-ta (edla-ta, edli-ta) hányódni, támadni, sirsna 
kilmalna an pardis vota polta i sarasa humbetna ellata akkor fel
kelvén eltiltá a’ szélnek fúni ’s a’ tengernek habok által hányódni. 
8. 26; — evi-poget ellalet ji-ankilal oht'ina a gyermekek támadnak 
szüléikre. 10, 21; — senkap saras oht'ina eilas senk un votas hirte
len a’ tengeren támada igen nagy szélvész. 8, 24; — vödet polta 
pitset, pa izagat si hot oht'ija ellaset я szelek fúni kezdtek és mind 
arra a’ házra támadtak. 7, 25.

elli-ta támadni, lu pardl lu nagla ell'ita ad'im i jim  hanne-hojet 
oht'ina ö parancsol ő napjának támadni rossz és jó emberekre. 5, 45. 

ellipsa tárnádat, hadi elVipsa napkelés, naptámadás. 
ellasa-ta emelkedni.
el'ta tói, ból. Matvej elta jeming ajkol jast'ipsa Mátéiul szent 

hír-írás, evangeliom. — Salmon taj'is Voos Rahav imel el’ta Sala
mon nemzette Boozt Ráháb nejéiül. 1, 5. — luel j  özei elta hun visle 
öt kezénél midőn vette (fogta). 8, 15.

eltem, eliten, eltel tőlem, tőled, tőle. i lu eltel pernaja long'ilt'iji- 
set Ordan joganna li kreklal s'istamman ’s ő tőle megkeresztelkö- 
dének a’ Jordán folyóban bűneiket tisztítván. 3, 6.

elt'i által, eltem, ellen, eltel általam stb. lu eltel ő általa. 3, 6. — 
lu kidet vozadl kim li kanazel elt'i ő az ördögöket fejedelmük által 
hajtja ki. 9, 34. — Jena, at idl tor'im elta jast'imot jelli jastata je
ming iki elt'i igazzá hogy legyen az istentől mondatott a’ jövendölő 
szent öreg által. 1, 22. C. ivet, evet böl, töl; ev'ilta ki, ból, bői.

enim-ta nőni. vandati harna vita löget oht'ija, hod'i sagat 
li enimlet nézzétek a’ mezőn lévő liliomokra, miképen ők nő
nek. 6, 28. - .

enm'ipsa növés.
C. éncmta, К jänim-ahv, V. jünim-ungve nőni. 
enmilta-ta nevelni, nagyobbítani. hoj nen el’ta, nomisna sugas- 

man, pusi enmiltata lu luel kus i jós sur palatkem ki ti közőletek, 
elméjében aggódván, nagyobbíthatja ö magát akár egy kézszár 
(könyök) darabjával? 6, 27.

C. enmet-ta nevelni, Кv. jänemt-uhv,Y. jänemt-ungve nevelni. 
Jegyzet. Ezen igéknek tő-szója a’ vogul jan i nagy, C. éne, 

ima; lásd un.
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e n k ir- ía  káromlani; tor'im enk'irta istent káromlani, torim 
enkirtot istenkáromló.

enkripsa (enkirpsa)  káromlás.
e s i-ta 1) bocsátani, ereszteni, 2) elfogadni, hun hanne-hojeta 

Vi kreklal esita an pidleta, i nen turum azen an esll nen kreklan ha 
a’ felebarátok bűneit nem fogjátok megbocsátani, ti mennyei atyátok 
sem bocsátja meg ti bűneiteket. 6, 15; — túr huvat eslta a’ torkon 
ereszteni, lenyelni; — i esla mungeu mung kreklan, hódi i mung 
eslilu kuteuna kreklal és bocsásd nekünk mi bűneinket, a’ hogy mi 
is megbocsátjuk közeleinknek ő bűneit. 6, 12; al esla mungeu hu- 
zipsaja pidta ne hagyj minket kísérteibe esni. 6,13; — sirsna Ivan 
luel eslale akkor Iván ötét bocsátá. 3, 15: — nem hóját sijus muhti 
manta an eslaset senkit nem eresztettek azon úton menni. 8, 28. — 
eslipsa kibocsátás ; puskán el'ta eslipsa lövés.

esliji-ta eresztgetni.
eslsa-ta megbocsáttatni, elindulni hajón ; jelli eslsata előre töre

kedni. ning kreklan esléalet ningena te bűneid megbocsáttatnak 
neked. 9, 2.

2) hun hóját ningilan jogo an esll ha valaki titeket el nem 
fogad. 10, 14; — ningilan esltot manem esll, a manem esltot manem 
kitimot esll a’ titeket elfogadó engem fogad el, ’s az engemet elfo
gadó az engemet küldöttet (küldőt) fogadja el. 10, 40.

C. est-ta bocsátani, ereszteni.
€SÍm melly, esrriet emlők (ezim is), esming emlős, esming na- 

virern csecsemő gyermek.
esim-ink (jink) tej (emlő-víz).
esim hir melly zsák, béllés.
C. esem ; ésem-jink édes tej
e z a lt  előtt, szembe ; ezalt pelka túlsó oldal; ezalt edta eleibe 

menni; ezalt ujidta találkozni; — ezaltot eleibe való. Lásd jezalt.
e ru as  üng, gatya, lásd jernas.
ed -ta kimenni, előteremni, lenni, eta menj ki, etat menjetek 

ki. kim etatij évi an uzis,no hojl menjetek ki, a’ leány nem halt meg, 
hanem hál (alszik). 9, 24. — tami izagat edis sit vorna az mind 
lett. azért. 1, 22. — ning el'ta edl lavilta ho te belőled jő ki pásztor. 
2, 6. — an edlen tolta si vonda, hun an malen hizim voh pelak nem 
szabadulsz ki onnan, míg meg nem adod a’ maradék (utolsó) fél
pénzt is. 5, 26.
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edtem, edten, edtel kimenésein stb. sithoía nlat edtan moza 
annál legyetek kinienéstetekig. 10, 11.

et'im kimenve, kimenetel, föltetszés ; elmem, elmen, elmei ; 
elmen, etmen, elmei kimenetelem stb. sirsna írót hanija mudra jah 
vog'imna kus et'im pora li eltel pitrijilis akkor Heródes titkon kíván 
a' bölcseket, a’ csillag föltetszésének idejét kérdezé ö tőlök. 2, 7. 
si hot elta mola si voz elta kim etmanna azon kázbul vagy azon vá- 
rosbul kimenéstökben. 10, 14. — li etmelna longset purset pakit li- 
hija ők kimentükben bémenének a’ disznók nyájába. 8, 32. 

siri edta megelőzni. ~
etip kimenő; et'ip ink kimenő víz, fa-lé, et'ipla és etip inkla 

lé nélkül való, száraz fa. 
etma-ta szökni.
edlta-ta kivezetni, menteni, támasztani, tormije! mung lilau 

edlta, mung si hallu uram ! mi lelkeinket (életünket) mentsd meg, 
mi itt balunk. 8, 25. — ilba edltata kifejezni; nomis elta editat a 
elméből kiereszteni, kifejezni; — tor'im néz, tam kévét elta editál évi 
род Avrama isten még e’ kövekbül is kelt, támaszt gyermeket 
Abrahámnak. 3, 9. — i l'i taéel edltimna luela majlipsa tusét és ő 
kincsöket kive vén nékie adományt adának. 2, 11.

edltijisa-ta megjelenni, tor'im levi olimna pasi Osip hoéa edl- 
t'ijisal Jegipet типа ulman isten követje álomban megint megjelén 
Józsefnél, Egyiptom földében lévén (élvén). 2, 19.

C. ed ; ettept mutat.
edir derű, derült; edira jis  derültté lett, kitisztult.
edirla borús, nem világos.
edirma-ta derülni; ed'irmapsa derülés, derület.
C. eder, eder; ederohtep derűs; Kv. ater, V. ater. 
ebil szag; eblet és eplet szagok \jim  ebil jó szag, jim  ebil av'i- 

dot jó szagu ; — adim ebil bűz, pon eblet eslijita fing szagokat 
ereszteni.

ebiipa szagu; jim ebiipa, adim ebiipa jó szagu, rósz szagu. 
epl'ing szagos; epl'ing reh szagos, édes bogyó, fige. akidlet 

pela anzi jug elta v'ina reh, mola p>elping vanzi elta epVing reget 
szednek-e azonfelül tüskéről szőlőt, vagy szúrós kórórul figé- 
ket ? 7, 16.

epsand-ta megszagolni, epsantlpsa megszagolás. Lásd: avi-ta. 
C. ebet, dpet szag, epsend, dpsind szagolni (Geruch empfinden).
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ebid-fa ömleni, önteni, jert manta pits, jogán jinket ebitset i 
vödet polt a pitset eső kezdett menni, a’ folyó vizei kiöntötték ’3 a’ 
szelek fújni kezdettek. 7, 25.

évi leány, evem, even, evei. si, évi vndrelna vil íme, egy leány 
mellében visel. 1, 23. — ma evem in usta pits én leányom most 
halni kezdett. 9, 18.

evi-pog leány-fiú — gyermek (ji-anki atya-anya =  szüle) 
evipoget ellalet ji-ankilal oht'ija, i Viel velta pidlet a’ gyermekek tá
madnak szüléikre, 's őket megakarják ölni. 10, 21. — Rahil hollal 
lu evipohlal ol'inpela Ráhel sír ő gyermekei miatt. 2, 18.

G. éra. évi (euva); Kv. a, V. aj leány, Kv. a-pilv, V. áj-pi 
leány-fiú «= gyermek.

évi hit, remény, ev'ijipsa hit, hitvallás.
evila hitetlen, hun harna vita pom tor'im sid'i lumt'ipsal, evil at, 

ningilan si numbija lumt'ipsal ha a’ mezőn lévő füvet az isten így 
ruházza, hitetlenek, benneteket annál inkább ruház. 6, 30.

evil-ta hinni, mana, i hódi ning evilsen, sidi i at vll ningena 
menj, és a’ hogy hittél, úgy hadd legyen is néked. 8, 13. — evilleta 
muj, ma tami verta puslem? Evillu, tormije ! hiszitek-e, én azt tehe
tem? Hisszük, uram !

evil hit, evla hitnek.
evilpsa hit. anta Israií íтипа ma an ujitsem simis evilpsa nem 

is találtam én Izrael földén ollyan hitet. 8, 10.
evlipta-ta bíztatni, biztosítani.
A' tő tehát a vogulban is iiu =  évi — hi • üvt =  evil — hit. 

V. äut, Kv. agt.
evid-ía vágni, aratni, vágó, arató, lant har ar, a evidta jah  

simii a' gabonamező sok, de az arató kevés. 9, 37.
evitma-ta bévágni, evitmapsa vágás.
C. ágiddá, eud-ta, eved-ta vágni.

I.
i és (or.) Juda taj'is Fares i Zar Juda nemzé Farest és Zart 

nen hoza i од ub'itlan izagat lunhtimet nálatok a’ hajszálaitok is mind 
megolvasvák. 10, 30.

i, it egy. hun ningilan vozadta pidlajitan i vosna, hondat pa 
vozna ha titeket üldözni fognak egy városban, fussatok más városba.
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10, 23. — hoj neu el'ta, nom’isna sugasman,pusl envnltata lu luel кг/s 
i jós sur palatkem ki ti közöletek, elméje'ben aggódván, nevelteti ö 
magát akár egy kézszár darabjával? 6, 27. 

ijaj-apsi egy báty-öcs, testvér. 
i-bimis egy ollyan. 
i-toda ugyan ott. 
i-sirsna ugyan akkor.
i-sagat, izagat egyszerint, egyaránt, minden. 
г mórt egy mérték, egyenlő, г mortla egyenlőtlen. 
i molti egy valami, i moltirsna valamikor. 
i-kasna manta együtt, egy akaratban menni. 
i-por ding egy idejű.
С. i, ja , it, Kv. аки, V. äkve, äu.
iki férj. /кет, гкеп, ikel. Osip lu ikel József ő férje. Osip 

Maria iki József Mária férje.
ikeng férjes, férjnél lévő nő ; ikeng pelak férfi fél, nem. 
ikila férj nélkül.
C. ika, iga házas ember, V. ajka.
ig , jig  atya, ig-pog atyafi; un ig-pog bátya, aj ig-pog öcs 

— apsi.
pungil ig mostoha atya.
C. jig, jih. Kv. jé g ; V. jäg.
igid-ía akasztani; igidta ríiret akasztófa, igitsa-ta magát 

akasztani.
il, ji l le; ilpa, illa, ült lent, alatt, alá, ilta alatt, alól ? — illa 

pala, ilis pela lefelé, ilbi alsó, mű ilbi föld alatti, pokol; torim mu 
ilhija vóhViVijis edltata luel veskata vohtimodet isten a' pokolba le
szállóit, feltámasztani az őt igazán kérőket.

C. it, idn, itta ; jit, jideng alső. Kv. jól.
ila est, ilna estve ; il-art (ila art) esti időf ila’ing estvéli, késő. 
ilam-ta esteledni, késni.
C. ida, itn, idaina este.
ilip új, lásd ji l ip ; üba verta újjá tenni, ilbid-ta és ilbad-ta 

újítani.
ilbi forrás; ilbeng forrásos.
C.jedep, jidep. Кv.jälp-el.
in most. ma evem in usta pits én leányom most meghalt (halni 

kezdett). 9, 18. — in móza eddig.

%
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inot mostani.
C. in most.
inziáa-ta tudakozni, akits izagat vita о g-popét, inzisas Vi eltel 

összegyüjtvén minden való főpapot, kérdezé ő tőlök. 2, 4. 
inzipsa kérdés.
C. ingis-ta kérni, 
inaitsa-ta reményleni.
ink 1. jink  víz; at-ink harmat =  esti víz, sem-ink köny, 

sol-ink tócska — só-víz; inkna-v'ita kiönteni; sank-ink izzadság. 
inking vizes; sank-inking izzadós.
C. jink.
int, inti él, élesség.
ind-ta varrni; horametna indta hímezni, hímet varrni. 
int'ip, intep tü ; seving vaj intpet kötő tű k ; intping tűs.

■ intis-ta tűzni, foldozní; sojp inHsta inVip, vagy sojp sadista 
int'ip a’ háló kötésére való fa tű. 

intistipsa folt.
C. indep, jindep tű ; V juontep, juont-ungve varrni, 
ingil ebben; ink ingil nyírhéjból való víz-edény, 
is ó, i’égi; is-кет régi szerint, rendes; is-rod régi nem, rokon, 

is-rod'ing régi nemzetségü; is-potar agg beszéd, mese.
izaita — iza-jita öreggé lenni; ho izaita emberré válni.
Kv. ís-ó, régi.
isid-ía és is-ta őrleni, szitálni; isipsa szitálás, szita; isilita 

szitálgatni.
lant ista ho lisztet szitáló ember — molnár ; lant ista hot 

malom; inking lant ista hot vizi malom; isim őrlött, lant isim sem 
korpa szem; isim semet liszt szemek.

C. is-ta, isend-ta őrleni; ísen malom.
isirpa közel való, rokon =  i-sir-pa egyféle, nen hulseta, muj 

iastim us: ning isirpa hőjén musiija taja ti hallottátok, mi mondva 
volt: te közel való emberedet szeresd — kedvesnek tartsd. 5, 43 
— Lásd: sir.

isk o r  árnyék, huna i sorming ishorna omistodeta novi turum 
kaltmas a’ távolságban és halálos árnyékban ülőknek nagy vilá
gosság kelt fel. 4, 16.

iskar tünemény, rém,.árnyék.

Ф
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У. iskor, iskuor árnyék-kép (Schattenbild); is . . . .  ? V  kor 
kuor kép, alak.

iski hideg; iskina laptilsata ho fázó ember, 
ismiji-ta megtudni, noh ismijat ismerjetek föl. mujsir un 

mola aj voza longleta, noh ismijat, hoj seda must'imsikot vll akármi
féle nagy vagy kis városba bémentek, ismerjétek fel (tudjátok meg)r 
ki ott a’ jóra való. 10, 11. 

ismal'i-ta kérdezni.
izi bizony (régi magyar isa). levija izi tarmai, lu jőrei lamha 

at us a’ szolgának bizony elég, ő ura féle ha lett. 10, 25. — adimjug 
jim  tiipsa izi an veri rossz fa jó gyümölcsöt bizony nem terem. 7,18. 

izi (i-si egy-az) azon.
izi éosna azon órában, l'i izi sosna holiplal hijiman manta 

pitset lujubel ök azonnal hálójikat odahagyván menni kezdőnek d 
utána. 4, 20. — lu level izi sosna tungtakijis ö szolgája azon órá
ban egészségessé lett. 8, 13.

izi kufimna azon pillanatban, lu izi kufimna s'stamtijis muz 
eüa Ö azon pillanatban megtisztúla a’ betegségiül. 8, 3.

izagat (i-sagat) egy-ként, egyszer-int, mind. tami izagat edi 
sit vorna ez mind lett azért. 1, 22.

izagat idta minden való, levő. akits izagat ulta og-popet mur 
eVta egybegyüjte minden főpapot a’ népbul. 2, 4.

izimís (isimisj ollyan. muj sudna suditleta, izimis sudna sudidta 
pidleta a’ miilyen Ítélettel itéltök, azon Ítélettel fogtok Ítéltetni. 7,2- 
— muj mortna...  izimis mortna . . .  a’ miilyen mértékkel, . . . azon 
mértékkel, u. o.

izit ( is it)  ugyanaz.
izikem ( is i -кет) ugyanannyi.
isirsna (i-sirsna) ugyanakkor.
isir (is ir)  egyféle, isir-ho egyféle ember, hasonló.
is’irpa ( isir-pa) egy féle, к özei való, rokon, isiring rendes,szokott-
imolti ( i-moltij egy némelly.
imoltiisna egynémellykor, hajdan (is régi, is na régen), 
izik -ta (isk-ta) dicsérni, mur sit vanman, serimtas i tor'im 

iziks a’ nép azt látván csudálkozék és istent dicséré. 8, 8.
iziklaji-ta dicsértettetni. hódi vrlet rogop-vespa jah pojkéata 

hotlalna, hanne-hojetna Viel at iziklajit úgy tesznek a’ képmutatók az. 
imádkozó házaikban, az emberek által hogy dicsértettessenek. 6, 2-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK X I. 2
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iskipsa dicséret.
Kv. esk; eshene as dicséret. У. esiem dicsérek, esgilem di

csérem.
iski és iski hő; isking ineleges, iskama-ta melegedni, iskeimd- 

ta hevíteni.
Kv. issem hőség.
isni, isni vis — isnus ablak; ismis jug  ablak fája.
C. isen ablak.
í r  szél, oldal, vidék, ország; sem-ir halánték; ovi-ír ajtófél; 

thn-ir születés helye, haza. — lu pa pelka vnzis Gergesinsk ira 
ő más oldalra niene által, a’ Gergesénus országba.-8, 28. — pas'ir 
jusna manset li ivei pela más úton ménének ő oi’száguk felé. 2, 12. 

pa múng ir-ho más földbeli; külföldi. 
iring széles, a’ minek szélei vannak.
ir, lásd j i r  áldozat ; ir verta áldozni, ir vertei pazan áldozó 

asztal, oltár; ir tufa áldozatot hozni.
irl kor, irs-na koron, kor. ning uéa pidten irsna a’ te böjtbe 

fogásodkor =  a’ mikor böjtölsz. 6, 17. 
ir-ía kötni, hozzá kötni.
irsa-ta kötődni, irsala-ta kötözni, jurna irsalata erővel fel

kötni, terhelni; iríslipsa kötés, terhelés.
C. jir-ta kötni.
it, г eg у. sidi hoj  tam aj pamtipsajet el'ta it pasagat veri úgy 

a ’ ki ezen kis pai-ancsolatokbul egyet megmásít. 5, 19.
idem, idén, idei (idl) egyem, egyed, eggye. mujpa idl lik'inga 

tajtapidl, a kimidtotel vinstija fajta picii ;mujpa idla tarinlata pidl, 
a kimidtotel otinpeta an tarinlata vagy az egyiket gyűlölni fogja, 
a ’ másikat pedig szeretni fogja, vagy egyiknek (kedvéért) fára
dozni fog, de a/ másikért nem fog fáradozni. 6, 24.

it ez; idi így. al ida rogop-vespá jah idi ne légy úgy, mint 
&’ hamisképü. 6, 5.

jug idi fás, ollyan mint fa.
it, iting gyors, tüzes, itipsa gyorsaság, ügyesség.
ipti-ta felfejténi, elválasztani.
iptili-ta fejtegetni.
i V ?  ivem ? ivem iki ős atya.
ivei (i-ve'i) egy hatalom, egyenlő hatalom, 1. vei.
ivitat (i-vit-at) négyszög, I. vit
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im  1. jim  jó ; saka im, senket im előkelő — nagyon jó ; im ver 
jó tett, im veripsa u. a. — imas jól.

imal-ta gyógyúlni, imald-ta és imad-ta gyógyítani ; imalt'i-ta 
gyógyítani; imalt'ip, imiltip gyógyszer.

C. jem, jemat valami jó, jemsaj,jemse jobb oldal; Kv. jomas jó- 
im i nő, asszony, imem, imen, imel nőm, nőd, nője. Tavit tais 

•Solomon Úrija imi el'ta Dávid nemzé Salomont Úrija nejétül. 1, 6.
— Voos tais Ovit R u f imel el'ta Booz nemzé Obedet Ruth nej étül. 
1, 5. — al lu fija  vita Marija ning imen ne félj venni Máriát te nő
det. 1, 20. — imija vita feleségül venni, imi-ver női munka, imiot 
a ’ nő, a7 nőé.

imeng nős (ember); imep nejü, kad imep ho két nejü ember. 
C. imi.
im as a -ta (ima-l-ta-ból-e ?) békülni. ning jiren seda Inja to

riul hotna, pa mana, siri imasa si lio patina te áldozatodat hagyd 
ott az egyházban, ’s menj, előbb békülj meg azon emberrel. 5, 24.
— imasa soraja ning nuring liojen panna békülj meg hamar te 
ellenségeddel. 5, 25.

imazipsa béke.
imazipta-ta békíteni, csendesíteni.

o.
o j szerencse, boldogság ; is oj kincs.
ojla szerencsétlen, ojla ver szerencsétlenség, ojlipsa boldog

talanság.
ojang boldog, ojanget sidet, madet liléi sagat konara vollet 

•boldogok azok, a* kik leikök szerint szegényül élnek. 5, 3.
C. áj szerencse, ajang szerencsés.
Оg  fej,fejezet, 1. uh; og-kol fej-szíj, gyeplő ; oh-sam fejre való.
C. oh-cam kendő, sabil oh-sam nyakravaló.
Jegyzet. Az oh-Sam (og-sam) jelentése feltetszőnek látszik, 

mert a’ sam ismeretlen előttem; oh-sam rozet festő ecset =  arczké- 
pet festő?

og ponta fejet hajtani, ajkol manem pditat, ma manlem luela 
og ponta hírt vessetek nekem, én is menjek neki fejet hajtani. 2, 9.

2*
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—  torima og pona, pa add Inda luzita istennek hajts fejet és csak 
nékie szolgálj. 4, 10. — og ponipsa kérés.

og-pop főpap, izagat ulta og popét minden lévő főpapok. 
og-ub'it hajszál, nen hoéa i og-ubitlan izagat lungtimd ti nála

tok a’ hajszálaitok is mind megolvasvák. 10, 30.
одет, ogen, ogel fejem, -ed, -e. anta riing ogenna dl nulta se

te fejedre ne esküdjél. 5, 36.
nar og kopasz fej, kopaszság.
og'ing fő, fejes: og'ing vos fő város; о ging jintep fejes, gom

bos tü.
oht rajt, fen. ohtem, ohten, ohtel rajtam, rajtad, rajta. Mind 

oht, mind birtokos ragosai viszonyító ragokat vesznek fel. hús mans 
Ti jelbina, hun jugot jogots i loTimtas si taga ohtina a’ csillag mene 
ő eloltok, míg elérkezett ’s megálla azon hely felett. 2,9. — sanzuh 
ohtija korijimna luela og ponset térdre esvén nékie fejet hajtá- 
nak. 2, 11. — lu lu ohtela visle mung kazilau ő ő magára vette mi 
gyengeségeinket. 8, 17.

C. oh, oh, ouh, uh; oht, ohteja fölé, ohtena, ogotena felett, ohti- 
vet felöl.

og ll- ta 1. jogol-ta leszállani; ohlipsa leszállás, torim mű ohtija 
ohTipsa istennek a’ földre való leszállása, megjelenése. 

ohliTi-ta, il ohlilita leszálldosni.
ogol, ugol szán; Jor ogol, ur ogol nagy szán, szamojéd szám 
C. bgot, augotl.
o g ir-  ta ebben: púin ogirta jug  guzsaly.
Ogor magos; ogora verta magassá tenni, ogorna magasan- 
C. ogor magos.
Ogod-ía okádni; ohfis okádott; ohtipsa okádás.
C. aht-ta, ugod-ta okádni.
Ol ~ta fekünni (külömbözik az nZ-ía-tul). tormije, levem ólai ma 

hoéa honsman uram, szolgám fekszik nálam betegen, lázason. 8, 6.. 
— seda tusa lu hoza honsman veila pitimot- oTindta jug  ohtina öltöt 
ott hozaték ő hozzá betegen erőtelen, hordozó fán (ágyon) fek
vő. 9, 2.

olipsa fekvés; otil-ta gyakran fekünni; oltipil ágy. 
o lin p e la  ( olin-pel-a ?) azért, végett, pa lu olinpela sijaldtar 

an litman ő végette (kedvéért) kihirdetni nem akarván. 1, 19. — 
Rahil hollal lu evi-pohlal olinpela Ráhel sír ő gyermekeiért. 2, 8.
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o lin g  első. hun jvgot lu taj'is In oVing fogd  míg ő szülte ő 
êlső fiját. 1, 25. — ólingna kanza i torim hoéa vita nub'it pa lu ves- 
katel elsőben keressétek az istennél lévő országot és annak igazsá
gát. 6, 33. — oling'i*, olngas először. 

olngil-ta, olngila ta kezdődni. 
olingilta-ta kezdeni; olingéa-ta kezdődni.
C. odeng első, odeng pang mutató ujj. Kv. el, elöl, első. 
o lim  álom. olim eTta noh rakinmalna Osip veris sidi álomból 

fölébredvén József tőn úgy. 1, 24. ,
olimla álomtalan, olming álmos.
C. ódám álom, ótmang álmos. Kv. idem. 
o ld  -ta állatni (anstellen); olfi'i-ta állatgatni. 
o ld  -ta ötni (ötvös), forrasztani; jega oldta összeforrasztan 

(zusammenlöthen); oltman egymásután, mintegy összeforrasztva. 
oltisa-ta összenőni.
o lp in g  festő; olping pvkit festő szer.
olpiji-ta festeni, olpijita ho, olpijita hot festő ember, festő ház. 
V. olp festék.
o n g  verem, vohsaret ong tájiét pa turum tohling vojet tihlet 

a’ rókák vermet vallanak, ’s az égi szárnyasok fészkeket. 8, 20. 
osni ong medve verem.
C. ong nyílás, vanh gödör, Kv. vonh, V. vonga sír, verem, 
ongiít szarv, kürt. sár ongit tobák szeleücze. — kaíalas on- 

g'itna jondtodet pa jah liltipsana láta kürtön (furuglyán) játszókat, 
-és a’ népet sírásban. 9, 23. — ongit-pelak egy szarvú.

C. onget, anget szarv, ínykapcza; ongdeng szarvas, 
ó n k , onh szurok; saran ónk fejér szurok, torim ónk viasz. 
jeming ónk szent szurok, tömjény. majlipsct tusét, somi, jeming 

ónk pa jeming voj ajándékot adának, aranyat, tömjényt (szent szur
kot) és szent kenőt. 2, 11.

Kv. onh.
onl-<a 1. unl-ta szokni. 
onlipsa szokás-
ons éjszak; ons holenting, ons holaing éjszak-keleti, ons ke- 

veng éjszak-nyugoti.— Lv..uns; kail uns naplemenet.
o n ta s  segítség, ontas verta segíteni; ontasla segítség nélkül. 
ontas-ta segíteni, ontasta ho segéd; ontastipsa segítség; ontas- 

tip segítő.
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ontasta-ta, ont'ipta-ta segíteni.
V. antes segítség; nem mät antes öt voari semmi segítséget: 

nem teszen, nem segít, äm mänä antes kinzern ? én miilyen segítsé
get kérjek? (Yata-kum, IV.)

Olltip bölcső, ontiping bölcsős; ontiping lob'is bölcsős takaró. 
C. dntep, ondap.
OSmar tréfa; osmarla-ta tréfálni, osmarlata ho tréfás.
OS és us ész, meggondolás; osla esztelen.
V. us ész, ustal esztelen, using eszes.
OSlli medve; növi osni jeges medve; osneng medvés.
OZÍm hír vánkos, vánkos zsák. K. osem vánkos.
OZ és os juh. madet nen haza j  oh fij illet oz. sahna ’a kik ti hozzá

tok jönnek juh ruhában. 7, 8. — si ma ningilan kidlem met oizet 
jevret huta ime én titeket küldlek mint juhokat farkasok közzé. 10,16. 

ho-oz kos, ne-oz anyajuh; ozije juhocska.
C. os, ac juh, os-pun gyapjú; Kv. os • V. os. 
orid-ta szakítani.
orema-ta szakadni, pukkadni, antake pelka oremalet si h'iret3 

i vína Hm manl nehogy külömben felszakadjanak a’ tömlők ’в a’ 
bor kimenjen. 9, 17.

orjas, orkas gőg.
orjas-ta és orkas-ta gőgös lenni, dicsekedni, orkas-tco jah  fari

zeus. hun.nen ve skaten пеЪекгпд jah pa orkasta jah veskat numbija an 
pidl, sirsna turum nubta an longleta ha a’ ti igazságtok az Írástudók 
és farizeusok igazságánál feljebbre nem lesz, akkor a' mennyor
szágba nem mentek be. 5, 20.

orkaz'ing büszke, gőgös; orkaz'ipsa büszkeség, gőg. 
ő r t  szolga, őrt ne szolganő, szolgáló ; or ding rabszolga.
C. őrt béres.
orá-ta  osztani, ma jogotsem hanne-ho lu j i l  pilna ordta én  

jöttem az embert ö atyjával (szét) osztani — viszályt támasztani 
az ember és ö atyja között. 10, 35. — pungla ordta szétosztani. 

ortipsa osztás; ortsata, ordasta oszlani.
C. őrd-ta, urd-ta; Kv. űrt osztály, urt-uhv osztani.
Ot-sam, od-sam vad, ostoba; otsama jum  eszeveszett, otsama— 

jita  eszeveszetté lenni.
otsaming, odsamiig esztelen, bolond, 
ob i néne, C. opa, óba, aha néne.
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obraz (or.) ábráz, 
obrue (or.) abroncs.
ovi folyó; oviiig sebes folyó, oving jogán ragadó folyó. 
oviji-ta folyni, muht'i oviji-ta keresztül folyni. 
ovima-ta dagadni (vízről),lap ov'imta feldagadni (verschwéllen). 
V. au folyó, aung sebes folyó.
OVÍ ajtó. pa níng juhenna ovi tuhrimna pojksema ning torim 

azena ’s te megetted az ajtót bezárván imádkozzál te isten atyád
nak. 6, 6. — longt'ijat jermat ovetna menjetek bé a’ szűk ajtó
kon. 7, 13.

C. áu ajtó. Kv. av. V. au, aui.
omal (tör.) eszköz, csuda.
omaling esudás. *
Kv. amel mód, tehetség stb. 
omi-ía, omiji-ta bőgni, omijipsa bőgés.
omis-fa ülni. hun Isus omsis pazanna lu hotelna midőn Jézus

ült asztalnál ő házában. 9, 10.
omsim ülés. Isus Ivan túr máj a omsim olinpela hulman Jézus 

Jánosnak fogságban ülése felől hallván. 4,12.
omisnji-ta ültettetni; pa asvesa uziptimna put jilbija an omisla 

és a’ gyertya meggy új tatván fazék alá nem tevődik. 5, 15. -
om'ista ülő. turmanna omista hanne-hojet un növi turm házalá

sét, pa huna i sorming ishorna omistodeta novi turum kaltmas setéi
ben ülő emberek nagy égi világosságot láttak, és a’ távolban ’s 
a’ halál árnyékában ülőknek égi világosság kelt fel. 4, 16. — tas 
omista ho örökös.

omsipsa (ülés) társaság, mulatság.
omsisa-ta ülepedni, leülni, /nur kaéalamna lu rep ohtija hun- 

gis, pa hun omss'as, sirsna a’ népet látván ő hegyre hága, ’s midőn 
leült, akkor . . .  5, 1-

omid-ta ültetni; lant omid-ta gabona vetni, madot lu hotel 
omits sej ohtina a’ ki a’ házát ültette homokra. 7, 26. — malet saras- 
pidarna holip omitset a’ kik a’ tengerbe hálót ültettek, vetettek. 
4, 18. — li anta lant omidlet, anta evidlet ők se mezőt nem ültet
nek, se nem aratnak. 6, 26.

omdim ültetés, lu jilli an pits, heti ohtija omdini várná az 
alá nem esett, kőre (való) ültetése miatt. 7, 25. 

omdipsa ültetés, alapítás
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omsimtas vagyon.
omsimtiliji-ta ülepedni; il omsimtilijita lenyugodni.
C. omis-ta, um'ista ülni, omid-ta ültetni. Kv. unl ül, unt ültet. 

V. unl ül, unt ültet.

u.
-ta, uu-ta kiáltani, íita sí üvöltő, kiáltó szó. 3, 3. 

nan íita kenyeret kiáltani, koldulni. — uv'is kiáltott, kad semla 
lu jub ina jitd  sagat uviset két vak, ő utána jövése szerint kiáltának. 
9, 27. — űpsa kiabálás, uv'id-ta kiáltani, üvölteni. 

ümd-ta kiáltani, vmtipsa kiáltás.
C. víg, vih-ta kiáltani.
u-s volt, lásd ul-ta; tuv'im us vitetett volt. si jubina Isusje- 

m'ing Vilna tuv'im us tál tagaja azután Jézus a’ szent lélek által 
puszta helyre vitetett volt. 4, 1.

U -ta ismerni, látni; ujipsa, vjpsa látás, tudás. 
njd-ta, vjid-ta találni, manat, pa hun vjidleta lúd, ajkol ma

nem paitat menjetek ’s ha megtaláljátok őt, hírt küldjenek nekem. 
2, 8. — kamat i ujidleta keressetek és találtok. 7, 7. — jena nin- 
gilan potarlem, anta Israil типа ma an uj'itsem simis evilpsa bizony 
mondom nektek, Izraél földén nem is találtam én illyen hitet. 8,10. 
— jeéalt ujidta találkozni.

ujidlaji-ta találtatni, hódi vas' ovet pa jermat jus, madet tulet 
jeming volpaza, pa hódi simil hojadetna Viel ujidlajit milly keskeny 
•ajtók és szűk út, mellyek visznek ’a szent életre, ’s milly kevés em
berek által találtatnak meg azok. 7,-14.

ujdandta, jeéalt ujdandta szembe találkozni. 
ujdanti-ta egymást látni. 
vjdansa-ta, jezalt vjdans’a-ta találkozni. 
ujdla-ta látogatni. Lásd üst a, usantilsata.
C. uj-ta látni, tudni. Kv. u, uj, u-hv látni, tudni, 
uksim undok, undokság, tisztátalanság; nkstma verta undo- 

kítani, uksima jupsa undokságba esés ; ne tilsang uksima jupsa 
nőnek hónapszáma (nőnek havi tisztátalanságba jutása). 

uksiming csúnya, undokos.
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uksimd-ta pisztolni, gyalázni; uksimtipsa gyalázás. 
u g  L og fej, uh-ho fő ember.
Ugol híg, vékony. C. vágat, vogotl.
Ugol 1. ogol szán; jot'ing ugol szamojéd szán; kalang ugol 

rénszarvas szán.
u l ~ta lenni, élni; való.
nil van. lu undrelna t'íimot jemiing Ul eTta vll az ő méhében 

fogamzott a’ szent lélektül van. 1, 20. — semen tut novi jukana ull 
elena a’ szemed tüz-világosság gyanánt van testednek. 6, 22.

ulim volta, élet. hun Isus séma pits Vipleem Judej vosna írót 
han ulim hadletna midőn Jézus szembe esett (világra jött) Bethle
hem Judeai városban Heródes király élete napjaiban. 2, t.

vita való, lévő. írót han nomisna TiHas i izagat ulta Ierusalim 
vostel mur lu panna Heródes király a’ lelkében megháborodék ’s 
Jérusálem városának minden való népe ő vele. 2, 3. — kitas velta 
Vipleem vosna i izagat ulta lu mulalna ho naviremet külde ölni 
Bethlehem városába ’s minden való ő földjeibe a’ férfi gyermeke
ket. 2, 16. — Judej mur aradtel pa Ordan jogán lakka ulta mur 
a’ judeai nép mindene ’s a’ Jordán folyó környül való nép. 3, 5. — 
növi veri izagat hot libina ulta mura világosságot csinál az egész 
házban levő népnek. 5, 15.

ültöt való. jim verat nen panna Tikinga ultodeta jót tegyetek 
ti véletek haragosan levőknek. 5, 44.

ültem, ulten, vitel voltom, voltod, volta, jus ohtina ulten puTang 
лг úton voltod alatt. 5, 25.

vlipsa lét, ulat a’ mi van, dolog. 
ulla-ta gyakran lenni.
C. ud-ta, váddá lenni; Kv. ol-uhv, V. ol-vngve lenni, 
ulas pad, szék; ulazije padocska; hojta ulas ágy, omistu 

ulas szék.
V. ules, vlos szék (mert ul-ungve és vnl-ungve ülni), 
ulam öltő, szerszám; verta ulam csináló eszköz, szerszám 

k'irta ulam ló- vagy rénhám.
ultahti öltözködő, ruha; vés mungta ultahti arcz törlő ruha; 

ultahti lobis ruha törlő.
У. vlem, vl-ungve öltök, ölteni; ulem öltő, ruha, ulmut vagy 

ulemut ölteni való ; mondják: masne vlem is (mez(ő) ruha. Kv. ulem 
ruha; tinen vlemtel maskatem holes áros öltővel mez(tetett) ember.
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— Az ultahti, déü osztják, alak csaknem «лп£ Xsyófitiov, mert vogu- 
los; ul ölt, ul-laht öltözködik, itt vl-taht.

C. odap, űdap vászon ruha, takaró a’ szúnyog ellen, шь 
=  ulep.

ulím, 1. ol'im álom; ulm'ij'i-ta álmodni, ulm'ij'ipsa álmodás, 
álom, ulm'ij'ipsa xdmij'ita álmot álmodni.

C. ődam ol'im álom; Kv. ulem, V. idem, ulum, ulm. 
ulti (ulta való ?). ulti sagat jastata való szerint, igazságot 

beszélleni; tanúskodni, (rogpa, rogop jastata hamisat beszédem, 
hamisan tanúskodni). — ulti sagat potardta tanúskodni, tulajitan 
ningilan hanet hoza ma jukana ulti sagat potardta pada li jeéalt 
vitetni fogtok a’ királyokhoz, én érettem tanúskodás végett ö élőt- 
tök. 10, 18.

ulti ver tanúság, pa torima j i r  ver a, mvjsir Mojsej sud-nbekna 
pardis, ulti ver pada Viela és tégy áldozatot istennek, mifélét Mózes 
a’ törvénykönyvekben megparancsolt, nékiek tanúság végett. 8, 4.
— ulti ver jastata tanúságot mondani. — sem ulti ho szemtanú.

ulti által; isagat u'ltina folyvást.
V. ultf-ujlt által;, ültem, ulten, ultä általa»?, -ad, -a; tál ült 

télen által, ti uor ultä auves jan i vit ez erdőn által folyt a’ nagy 
víz. Vesd össze Kv. vjl.

un nagy (aj kicsiny), un növi nagy világosság, ningilana un 
justam ull turmet ohtüna nektek nagy jutalmatok van я mennyek
ben. 5, 12.

un jeming hadi nagy szent nap, húsvét; un ho kormányzó, 
un vas, vos nagy város, kormányzóság ; una verta nagygyá tenni- 

un kér tills márczius, április. 
un ir tills október.
unang nagy, csodás; unsik nagyocska.
unlta-ía tanítani, tanító, lu unglel pusmal juh ina unltata pits 

liel ő szájának megnyitása után tanítani kezdé őket. 5, 2.
hoj tam aj pamtipsajet elta it pasagat veri pa sidi hanne-hojet 

unltal a’ ki azon legkisebb törvényekbül egyet teszen mássá, ’s így 
tanítja az embertársakat. 5, 19. -

unltata ho tanító ember, unltata ho! ma ning jubenna manltm 
tanító (mester), én te utánad megyek. 8, 19.

unltim tanítva, tanított, и ultim jah  tanítványok; ugyanaz, mi
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unlt'ijilta jah.-hun отssas, sirsna lu hoza lep jogotset lu unltírn jahlal 
midőn leült, akkor ö hozzá közel jöttek ő tanítványai. 5, 1. —  
kad-hoä-jang lu unltim jahlal vohmalna, liela vei más kuTet ohtina 
tizenkét ő tanítványát híván, nékiek erőt (hatalmat) ada az ördö
gökre. 10, 1.

unltaman tanítván. Jisus jangas Galilej viu lovatna} l'i pojk- 
éata hotlahia unltaman nubit olinpela Jézus megfordúla a’ Galileai 
fold környékein, ő imádkozó házaikban tanítván a’ mennyország; 
felől. 4, 23.

unlfipsa tanítás, mur lu unltipsajel olinpela jaziida pits a’ nép 
az ő tanítása miatt szótalanná lett (elcsudálkozott). 7, 28.

unltijil-ta tanulni, tanuló, unlt'ijilta jah  tanítvány, unlt'ijilta 
jahlala pardis pa pelka vnsta tanítványainak parancsolá más ol
dalra menni által. 8, 18.

unltijisa-ta tanúlni. manat, unltijisat, mujsir si jastipsa : jim  
ver Tidlem a antajir menjetek, tanuljátok, miféle e’ pai’ancs: jó tet
tet akarok ’s nem áldozatot. P, 13.

unlsa-ta tanúlni; unlsata navirem, ho tanuló gyermek, ember,
1. onl-ta szokni, innen unlsata összeszokni is.

C. unt áj, untt tanít.
uns-ttf, usta hajózni, által menni, pardis pa pelka unsta pa- 

rancsola más oldalra menni által. 8, 18. — hun lu pa pelka unzis 
Gergesinsk ira midőn ő a’ más oldalra általment a’ Gergesénus or
szágba. 8. 28.

el-unsta elhajózni; unz'ipsa hajózás.
unzid-*a} unzipta-ta által vinni; unziptata ho révész.
V. uns-ungve által menni, múlni; am vorim unsung päts én 

haragom múlni kezd. — ja  unsilem a’ folyót átkelem, 
uns lazacz pisztráng, Salmo nelma. C. unc, 
unzi fényű, unzi jug  fényű fa; unzeng fenyves.
C. un%a, un^eh fényű, un$-ele-tHis a’ fényű síkhéj hava, a z . 

évnek második hava.
unzi-<« kúszni, unzil'i'ta kuszálni. .
und vad, erdő; undije erdőcske; unding vados, erdős.----

С. мп#, vont erdő, hegy.
unda ig 1. vonda; in unda eddig, idáig. C. unda, andaga. 
unti, unkti dárda, fulánk. C. ongda: ongdep. 
untip, undip, ebben : untip iki após, unJ‘ip imi napa.
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untpel-imi napa. Jisus Petr hota jogds i kazalas lu untpel- 
imi tut-muzna bojtot Jézus Péter házába ment be ’s találá ő napá
ját forró lázban beteget (fekvőt). 8, 14.

undür, untír méh, has. undrem, undren, undrel. leramas, lu 
vndrelna táji jem'ing l'il el'ta meglátszott, ő méhében visel vala a 

;szent lélektül. 1, 18. — unfir pelak has oldal, lágyék; vndir hol 
hasaló, hasszíj.

undirna bent, belül; undreng belső.
und li-fa  menteni, üdvözíteni, undlita ho üdvözítő, undlipsa 

^mentés, üdvözít és.
undlisa-ta üdvözülni. lil sogonita moza veridtot, sit undlisal 

az élet végéig tűrő, az üdvözül. 10, 22.
u n g , ong nyílás;poskam кпд puska szája, nyílása.
ungil száj; unglije szájacska. unglem, unglen, unglel szám, szád, 

szája, hanne-ho i na rí leviman an voll, no izagat ulta torira ungil 
el'ta edta jazingetna az ember egyedül kenyeret evén nem él, hanem 
az isten szájábul kijövő minden igaz beszédekből. 4, 4. — lu ung
lel pusmal jubina unltata pits Viel ő száját megnyitása után tanítani 
kezdé őket. 5, 2,

ungil kart szájvas, zabola; ungil karta ponta zabolázni,késni, 
ikéslelni.

u n g , ong szurok, ungas-ta szurkolni, ungasipsa szurkolás.
US böjt. us verla bőjtölünk. hun uza pidleta ha böjtbe fogtok. 

6, 16. — vzing bojtos.
uéltiji-ta bőjtölni. mung pa otkasta jah arpus us’ verlu, a ríing 

unitijilta jah an usltijilet mi és a’ farizeusok sokat bőjtölünk, ’s te 
tanítványaid nem bőjtölnek. 9, 14.

uéltijim böjtölés, neljang atgnen pa hadilgnen usltijim jubina ju- 
_got lita langamas negyven éj és nap böjtölése után megint enni 
akart. 4, 2.

u s ’ és us? ismeret, tudat? via vertu köszönteni, üdvözleni; 
uía verat köszöntést tegyetek. 10, 12. — pa uéa (vuia) verta el
búcsúzni.

usla ismeretlen.
us-ta ismerni, tudni, ring pua pelak jozen al usl, muj verljim  

pelak jós te bal félkezed ne tudja, mit csinál a’ jobb fél kéz. 6, 3 .— 
i an us’sle luel si vonda, hun jugot lu tajis lu oling pogel ’s nem is- 
meré meg öt addig, hogy szülte ő első fiját. 1, 25. — uzati nen}
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hanne-ho род vei táji mu ohtina kreket esita tudjátok ti, az ember 
fijának hatalma van a' földön, bűnöket bocsátani. 9, 6. — li iíipsa- 
lal sagat vslalan liel ív gyümölcseikről ismeritek meg őket. 7, 16. 
— ma ningilan nemhuntsi an ussaiam ép benneteket soha sem is
mertelek. 7, 23.

usipsa ismerés, usipsaing ismeretes.
usl-ta tudakozni, ismergetni; uslipsa ismerés.
uzilita megismerni, tapasztalni.
uém-ta előtűnni; jeéalt uéanta eleibe tűnni, hun lu pa pelka- 

unzis Gergesinsk ira, jeéalt uéanset lue^a kadn midőn ő a ’ más ol
dalra általment a’ Gergesénus földre, eleibe ménének nekik ket
ten. 8, 28.

uéansa-ta találkozni; mung ning panna véansalu mi veled 
találkozunk.

uéand-ta és jeéalt uéant-a találkozni; mung ning panna uéandlu 
mi te veled találkozunk.

US szél, határ; lásd uz.
usta veszni, halni, ma evem in usta pits én leányom most 

meghalt. 9, 18. — jima ningena jil, hun ning naklan el'ta i nak usl 
jobb lesz neked, ha te tagjaidbul egy tag elvész. 5, 30. — v'ina kim 
mani, i hiret uslet a’ bor kimegyen, ’s a’ tömlők vesznek. 9, 17. 

uzim halva, holt- uzimoi a’ holt; uzipsa vész, halál. 
usta-ta veszteni, hun sol lu veel ustal, sirsna mujna luel vér

ién solanga ha a’ só ő erejét elveszti, akkor mivel teszed azt 
sóssá? 5, 13.

ustipsa vesztés.
US-<a, unsta általmenni, által hajózni; el-usta elhajózni, 
uzipt gyújt. asvesa uzipt'imna put jilbija an ornisla a’ gyertya 

meggyujtatván fazék alá nem tevődik. 5, 15.
uz (orosz) már. vz i lajim juget lev hoéa hojl már is a’ fejsze 

a’ fák gyökerén fekszik. 3, 10.
UZ szél, táj, tartomány, határ ; mu uz tartomány, pungla mans 

Galilej mu ué ohtija el mene a’ Galileai föld tája felé. 2, 22. 
uzing a’ határhoz tartozó, uzing ho kormányzó, 
uzas-ta irigyelni, uzasipsa irigység, uzasipsaing irigységéé- 
vzalipsa álnokság, uzalipsaing álnokságos.



-3 0 O SZ T JÁ K

uzalipsa-ta álnok lenni.
Látjuk, két igetö van i t t : uzas és uzal, mind a’ kettő us, uz 

gyökérszót teszen föl. Ezt meg is találjuk a' vogulban, a’ hol us, 
uos harag, indúlat; ebből us-ungve haragunni, usmungve indúlni; 
Kv. usem irigység, iismen irigy.

u z a s ~ta foglalatoskodni, uzasipsa foglalatosság.
Talán us, vus, Kv. as.
u z i j i  -ta és uziti-ta kivakarni, uzijipsa kivakarás. ( us-ta 

veszni, uíta-ta veszteni ?)
u z in a jd - ía  (or.) uzsonálni.
u r  vonal, ár-ok? soma ur igenes vonal, joura ur görbe vo

nal. ríogos sas ur a' nyuszinak hátbeli szőre.
uram árok töltése; nuVim uram seb forrása; mű uram földvár. 
urek határ, vég; urekla végetlen, folyvást, ning manem urekla 

vohlen te engem folyvást hívsz.
u r  mód, ar-ur sokféle, arurna sokféleképen.
У. ur mód; ura ti módja ez.
u r  fátlan gyepföld ; ur ho illyen földnek lakosa, költözködő ; 

ur hot sátor; har Ur rét, kaszáló; uring vad hely.
V. ur száraz; ur-ungve soványodni.
u r  és jor szamojéd, ur ogol, jor ogol szamojéd szán.
u r a  erő, urana erővel, félig meddig.
ura-verta ellentállangura vita visszálkodni, perleködni; uraing 

‘ellenes, szófogadatlan.
ura-ta törekedni, erőlködni, uraipsa erőszak. 
uralta-ta észrevenni, uraltipsa figyelem, 
u ru p  a’ nők szemérem kötője.
Kv. ur-uhv őrzeni. 
ű r t  hold, holdvilág, hónap. 
urtla holdvilág nélküli =  tilisla. 
ű r t  haszon; urting sikeres, hasznos. L . ju r t  és vurt. 
ű r t  leánykérő; urti-ta leányt kérni, hőslcni. 
u t  adó; ut pard-ta iilis adótparancsoló hónap =  februárius; 

ut ponta Vilis adófizető hónap =  deczember. 
uting ad ófizető.
u tis  ?  sem vtsing személyes, jelen való.
UVld-ía üvölteni, kiáltani, lásd: .й-ta, uu-ta. li roman uvidta 

jpitset őkjmindj árt üvölteni kezdének. 8, 29.



uveng lármás, (tehát uéi—u Járma ?).
uverrii-ta, uvema-ta elkiáltani magát.
uv'i-ta nyeríteni, uv'ipsa nyerítés.
ub ipa, ub imi napa. ub navirem a’ nő férjének fija.
C. up, op ipa, üp-iga ipa, após, up-ima napa. 
ublt hajszál, anta ning ogenna al nulta, ning an puslen néz i 

ub'it növi ja  mujpa pít'ija verta sem te fejedre ne esküdjél, te nem 
vagy képes csak egy hajszáit is fejérré vagy feketévé tenni. 5, 36.

ubitpa hajú; ubt’ing, upt'ing kinek haja van; hu upt'ing hosz- 
szú hajú.

ub'itla haj nélküli, kopasz.
um-fa meríteni; umbi merítő edény.
um'il'i-ta merítgetni.
C. umbä merítő kanál (Kelle), 
umis ? kedves.
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kai-fa bánni, kaipsa megbánás.
kaid-ta és kait'i-ta megbánni, megtérni, megtérő, megtérés. 

jastas: kait'ijat, si vanamas turum nubit monda: térjetek meg,mert 
elközeledett a' mennyország. 3, 2 — ma ningilan pennája longilla- 
lanjink libina kait'ita vorna én benneteket megkeresztellek vízben 
a’ megtérés végett. 3, 11. — ma jogotsem anta veskatodet no krek'in- 
godet vohta kait'ita én jöttem nem az igazakat, hanem a’ bűnösöket 
Jiíni megtérésre. 9, 13.

kaidta pop gyóntató pap.
kaitilsa-ta bánkódni.
Jegyzet. Finn : katua megbánni ?
как varr, kosz, rüh; kaket og oht'ina a’ fej kosza; как kar 

.a’ kosz kérge, rüh ; kaking, kak-karing rühes.
С. как viszketés, rüh.
k a la n g  rén, ne kalang nőstény rén ; oling k. első, azaz gyep- 

lös rén; pelik k. jobb kéz felől való rén; kalang lojtata kel réat 
befogó (horog) kötél.

k a l i  és kal'i vér; kali esita vért ereszteni; kalipogol kelevény.
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kaleng és kaleng véres; kalila vér nélkül. 
kal'ema-ia véresedni.
Kv. kelp vér és véres való. E ’ kelp okvetetlenül kel szót te- 

szén fel, ’s ez azonos a’ kali-\al.
kait, többesben kaidét, hosszú póznák a’ madarászainál. 
kaltma-ta felkelni, feltetszeni, somiing ishorna omistodeta növi 

turum kaltmas a’ halálos árnyékban ülőknek világosság tetszett 
fel. 4, 16.

Kv. kval-uhv kelni, kvalt-uhv kelteni. 
kaldim nyom.
kanan könyök, jós kanan kéz könyöke.
C. kungnaj, kungni.
к ans -ta és kasta keresni, vogat i mijisal ningilana ; kanzat i 

ujidleta kérjetek ’s megadatik nektek; keressetek ’s találni fogtok* 
7, 7. — ólingna kanzati torim Jióza ulta nubit elsőben keressétek az 
istennél való országot. 6, 33. — ojanget, madet kanzlet i lidlet ves- 
kat ver boldogok, a’ kik keresnek és akarnak igazságot. 5, 7.

kanzim keresve, keresett, kanzimot sl kereső, navirem lil kan- 
zimodet pozalaset a’ gyermek lelkét keresők meghaltak. 2, 20.

C. kens-ta, kins-ta keresni; Kv. kins-ahv és kis-uhv keresni 
kanaz (or.) kenéz, lu kul'et vozadl kim Ti kanazel elti ö az. 

ördögöket hajtja ki ő kenézők által. 9, 34.
kand harag, kanding haragos, kandipsa keseredés.
kandasa-ta haragunni.
kandma-ta megharagudni.
kandmala-ta haragos lenni.
kandmald-ta haragítani.
kandmaltipsa haragítás.
C. kend harag, kendeng haragos, kendmájita haragudni.
Y. kánt-, kántl-ungve haragudni, kantmáu-ngve u. a.

. kasir kártya; had semba kasir kétszemü kártya; kasret ini- 
jilita  kártyát osztani.

C. kiser, keser.
kasl-fa vinni, vitel; indúlni. Jekim tajis Jehon i lu apsilal, 

Vavilon voza kaslta jelbina Jekim nemzé Jehont és ö öccseit a’ Ba
bilon városba való vitel előtt. 1, 11.

kaslim vitel. Vavilon voza kaslim jubina Jehon tajis SalaßL. 
a’ Babilon városba való vitel után Jehon nemzé Szalafilt. 1,12.
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kaslipsa költözés, indúlás.
kaslipta-ta átvinni, szállítani ; pa tagaja kasl'iptata más helyre 

átvinni, átszállítani.
C. kes-ta húzni, szakítani. V. kas-ungve húzni, 
kas akarat, kedv (emlékezet?), riing kaizen at ull г muohtmu 

te akaratod hogy legyen a’ földön is. 6, 10. — kas verta mulatni; 
kas sagat önkényt; jondta kas mulatság, kedvtöltés.

kaising örvendő, mulató, ojanget hollätodet, li kazinga jilet 
boldogok a’ sírók, ők örvendővé (örvendőkké) lesznek. 5, 4.

kasla kedvetlen, szomoi’ú. hun uéa pidleta, al ulat kasla-hur- 
bet met rogop .vespa jah ; Гг némán kasla horaz vilet li ohtel midőn 
böjtöltök, ne legyetek örömtelen képüek, mint & hamis képüek 
(képmutatók), ők mert szomorú alakot vesznek magokra, fi, 16. 

kasta-ta egyezni, egyezkedni, egyeztetni; kast'ipsa egyezés. 
kastala-ta emlékezni, kastal'ipsa emlékezés. 
kazaäa-ta és kazaá-ta beléegyezni.
C. kés így szólítják meg egymást férj és nő. Kv. kas kedv. 
kazi betegség, fájdalom, izagat ulta kazet hanne-hojet kutna 

hingtaka verman minden való betegséget az emberek közt gyógyít
ván. 4, 23.

jink kazi vizi kórság; mur kazi, ad'imk. ragadós betegség; 
kerita le. járvány, hoúdta k. száraz betegség.

kazid-ta fájni, beteg lenni; ma hoza og kazidl nekem fejem fáj. 
kázeng beteg.
C. ke%e} ki^e betegség, kereng beteg, ke^ed-ta beteg lenni, 
kazmasa-to felsodorni, felnyitni, lásd : kasl-ta.
Kv. kaspel emelködik; kaspelap har magasztalódó. 
kas -fa és kans-ta keresni, kereső. írót han tam havirem kasta 

pidl, velta luel Heródes király a’ gyermeket keresni fogja, ölni 
őt. 2, 13.

kasta ho kereső ember, izagat kus hoj vohta ho vd, kasta ho 
uidl minden akármiilyen kérő vészén, kereső talál. 7, 8. 

karizipsa keresés; kansiliji-ta keresgélni.
kanzimot kereső, navirem Vil kanzimódét pozalaset a’ gyermek 

lelkét keresők meghalának. 2, 20.
C. ken^-ta} kinc-ta keresni. Kv. kins-uhr, kis-uhv keresni.
kas-ta tudni, emlékezni; azért kas — kas is.
kalala-ta látni, találni, hota Iongsetj  kaíalaset navirem lu

NYELVTUD. KÖZLEM ÉNYEK. X I, 8
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cinkel Marija panna a’ házba bementnek, találák a’ gyermeket ő 
anyja Máriával. 2, 11. — kaéalam látva, has lolimtim kaéalamna l'i 
amitset senk un amdipna a' csillag megállását látván ők örülének 
igen nagy örömmel. 2, 10.

kaéasa-ta megjelenni, torira levi olimna luela kaiaias az is
ten követe álomban megjelenek neki. 1, 20.

kasta-ta tudatni, emlékeztetni; kastala-ta u. a.
Kv. kacel-ahv látni; V. käs-ungve tudni.
kar kéreg, haj ; nan kar kenyér haja, kérge, jin k  kar rój 

(víz-kéreg állat) rák. lujkar gyűszű.
C. kár kéreg, kar-moh tojás; kareng kérges. V.kér,mongo kér 

tojás héja; kvás kér az újj körme, 
karala-ía szedni, ásni ? 
karanta-ía őrizni, karandtot őr. 
karas’Ld-ta felvigyázni; karasildta ho felvigyázó, 
kari egy hal, veres Sterljäd. C. kari, keret. 
karok trágya, kareki paj trágya domb, karek sistamdta ho 

trágya-tisztitó.
karis magas; kársát magasság.
C. keres.magas.
karg am gyors, kar дат ver gyors tett, gyorsaság. Y. karkeim 

eleven.
karra  (— katra) ócska, nemhojat an pool joVipta jil'ip sah 

el'ta karra sah oht'ija ; jilip  jolipta menims'at sah elta, i vis karraot 
kinza adma ji l  senki sem tesz foltot új ruhákul ócska ruhára; az ú j 
folt leszakad a’ ruhárul, ’s a’ lyuk az ócskán rosszabb lesz. 9, 1G.

k a rt udvar, ház; karding udvaros, karding ovet kapu, (ud
varos ajtó). ■

karding har udvar.
У. kart udvar, kart aui kapu.
kart, kard, kardi vas; jós kardi bilincs, húr kardi béklyó, 

fuj k. gyűszű (lujkar is az); sem kardét szemüveg, pápaszem ; tut 
karcki tűz aczél; kardi kol láncz, vaskötél;, tangirdta kardi csavaró 
vas, csavar.

karina ev'idta fűrészelni; penking kart fogas vas, fűrész.
V. kér, kert. vas, kér kát harapó fogó — vaskéz. 
k a ti macska; Лаг, hor kati kandúr, ne kati nőstény macska; 

kat'ije kis macska, liciteng macskás. — V. käti.
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kad két, kadn kettő, kadna ketté =  kettővé, kadna manta 
elválni; kadna manta nehek elváló, elbocsátó levél; kadna maliim ne 
elvált nő. lu pilna kadna manta ő tőle elválni. 1, 19..

kad jaj-apsiangen két test vél- (báty-öcs). 4, 18. — kad i ji- 
pognen két egy-atyafi. 4, 21. — ho navir.emet kad tál el'ta aj a férfi 
gyermekek két félnél kisebbek. 2, 16. — hoj rängen vohta pidl i 
ver sta, mana lu pilna kadn a’ ki téged híni fog egy verstre, menj ő 
vele kettőt. 5, 41.

kad-hos'-jang tizenkettő.
kad kas (két elme, kedv) rossz, kétes; kad kút (két köz) ké

tes ; kadkuta jum szerencsétlenségre jutott ember.
kadpa két féle, kadpding kettős, iker — kadpaing navirem. 
kadpelak két oldal; kadpelák elta két oldalról, viszonyos, 
kadna kadna ketten ketten.
C. kát, kád, kadn, káden, kathen • kádenat kettesével. Kv. kit, 

kitag', V. kit, kitt és kitáh.
kadíll-£a megszállani; kadilita taga szálló hely =  vita tag a. 
kadl -ta tartani, igazgatni, fogni, lvan luel jogo kadlta pits 

János őt vissza kezdé tartani. 3, 14. — al kadla manem ne tarts 
vissza engem. 3, 15. — pa tulajitan ningilan síid kadlta, jah hoéa 
’s vitettük tik az itélet-tartókhoz. 10, 18. -

kadlta taga szálló hely (kadili-ta); vata kadlta partnál ki
kötni; olagunna kadlta hajóval kikötni. 

jós kadVim kéz-fogás, eljegyzés. 
kadlipsa fogás, tartás, birtok.
kadlipta-ta fogatni, által adni ; jós kadliptata eljegyzés ; kad- 

Viptata jega egyesíteni.
kadl'ipt'im általadás, eljegyzés, lu ankel Marija Osip panna 

kadl'ipt'im juhina ő anyja Mária, Józseffel való eljegyzése után. 1,18. 
kadlimtijtta tartani, megállítani. 
kadliptata eljegyződni, egyesülni.
C. katt fog.
kaftan (tör.) kaftan, hoj lidta pidl snda manta. ning pilna, 

jernasen ning edta vita vorna, mija luela i kaftanen a’ ki akarni fog 
ítéletbe menni te veled, ingednek tőled való elvevése miatt, add 
neki kaftánodat is. 5, 40.

kabad-/a vádolni, mutatni; kabatipsa vád, magyarázat. 
kahasa-ta jelentkezni, mutatkozni; kahasipsa jelenés.

3*
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Finn: ? kaipaan, kaivata vádolni.
kavi’s-ía inteni, kavsipsa intés. V. ö. kabaúa-ta jelentkezni, 
kavír ía sulyok a halak elbódítására.
C. kevi, kava kalapács, kevel famozsár.
kavürim forró, forróság; kavirim kard'ina lab'idta forró vas

sal etetni =  átfúrni. — kavirming forró.
E’ szó kav'ir igét tesz föl. C. kevert, kövert, kdvert forr. 
kam =  kim k i ; lel-кат lapos. 
kam'ing külső, utcza. 6, 2.
C. kém ki, kémén kinn. Kv. kvan ki. V. kvon. 
kaman és kam'ing hány. learning piis hányszor, 
kamka (tör,) selyem; катка sah a’ bálványnak selyem ru

hája. V. катка selyem.
ke. — sidi-ke úgy. pa sidike pojkéat lant-har jóra és úgy kö

nyörögjetek a’ mező urának. 9, 38.
kel, kol kötél, nuk-kel szíj ; hiddta kel hálókivető kötél; sas 

kel hátra való kötél. — kelet szerszám, kelet paid-ta leszerszámozni 
a’ hajót.

kel -ta bűvölni, jósolni, kelta ho varázsoló. 
kelpsa büvölés.
ken, kon könnyű. C. kéne, kanneh.
kenas kád ; nan tangirdta kenas sütő tekenő.
Y. kénes; kénes-kis abroncs.
keni- rénbőr harisnya. C. kéne puha rénbőr harisnya. V. kés 

finom bőrharisnya.
kéz, kezű alatt, ben. tarmai hadlund'i keza lu lu mukkal elég 

(egy) napra, napi tartásra, az ő munkája. 6, 34. — Talán időt is 
jelent; vek k'eza örökké, élethosszáig.

kézi kés, kard. ma jog otsem anta sitak volpas no sevir and t a 
kézi tuta én jöttem nem békét, hanem vágó kést (kardot) hozni. 
10, 34. — alindta kézi vadász kés.

C. ké^e, káceh, koceli, kés. 
kér fagyos hó kérge.
ker-fa viszálni, sugum kerta ezérnát viszálni. 
kerd-ta 1) fordítani, jim  nomis kerta mung ohtija jó gondola

tot fordíts (könyörülj) mi reánk. 9, 27. — jogoä kerdta visszafordí
tani; pvngla kerdta elfordítani; kerdta jug  henger; kertim fordító, 
kerek.
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2) kerülni, an sohniptaleta Izrail vozet lakka kerdta nem 
végzitek el Israel városait megkerülni =  meg nem kerülitek stb. 
10, 23.

kerla-ta és kerlí-ia kerülni, fordulni, olimna liela partipsa us 
torim d'ta, an kerlata Ivót hoza álomban parancsok volt isteniül pé- 
kiek, nem fordulni Heródeshez. 2, 12. — jogos' kerlatelna ningilan 
ara al manzilajita visszafordúltokban tik meg ne szaggattassatok. 
7, 6. — kerlipsa fordulás.

kertsa-ta kerülni, fordulni, sirsna nen litim sitak volpazen neu 
hoza jogo kertsal akkor a' ti kivánt békességtök ti hozzátok visz- 
szafordúl. 10, 13.

C. kered-ta visszafordulni.
kerd ila-£a sulykolni; kerdilata jug  mosó sulyok,
ketim -^ í érinteni; ketímta ho sértő, ningen ketimta hója al 

jeréa a" téged sértőnek ne ellenkezzél. 5, 39.
ketm'ipsa megérintés, sértés.
ketmild-ta háborítani.
k6Vl, kévét kő, kövek, joslal ohtina ningen tulajin, kevi ohtija 

ning kurenna al vangímlen kezeiken vitetel, kőbe ne ütközzél tér lá
baiddal. 4, 6. — hun ning tövem род, jasta} tam kávét nana at ver
malet ha te isten hja, mondd, e’ kövek kenyérré hogy legyenek. 4. 3.

kevi here, kev'ila here nélküli; kevilaho herölt ember; kévét 
evidta heréket vágni, herölni.

C. keu kő, keveng köves. Kv. kav, kávén.
k ev i, kevi pelak nyugat, hola pelak kelet. — ar hajadét jo- 

godlet hola pelak el'ta i kevi pelak elta sokan jönnek keletrül és 
nyugatiad. 8, ÍJ.

kém , si-кет annyi, palat-кет darabnyi, arat-кет sok, mennyi, 
antel-kem csak, is-кет rendes, régi szerint. — jezalt uéanset luela 
kadn, kul' tajtodet, hom-juget el'ta etimodet, si-кет parpinget eleibe 
ménének neki ketten, ördögvallók, koporsókbul kijövök, annyira 
haragosak. 8, 28. — jós sur palatkem kéz szár darabnyi. 6, 27.

V. kém mint mennyiséget jelentő, sok szóhoz járul, p. o. au-kem 
egyforma, ti-кет annyi, ma mdt-kem a’ föld mi nagysága szerint 
stb. C. meda-gem mennyi, te-gém, ti-дет annyi.

k i l  -ta kelni, kila, navirem pa lu ankel vija kelj, a’ gyerme
ket es ő anyját vedd. 2, 13. — lu kilis} navirem pa lu ankel vis
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at'ije ő kele, a’ gyermeket és ö anyját vévé éjjel. 2, 14. — 
si ne noh kilís i Inda lazíts a nő felkele és neki szolgála. 8, 15.

kilim kelvén, sirsna kilmalna an pardis vota polta akkor fel
kelőben nem parancsola (eltilta) a’ szélnek tűni. 8, 26.

kilta-ta kelteni, noh kiltata luel pltset jastaman: tormije fel
kelteni kezdék őt mondván : uram ! 8, 25. 

kiltipsa keltés.
C. ltíd-ta kelni. Kv. kval-uhv, V. kual-ungve kelni, 
kins, köz; kinza közzé, közt, nál. ning nemmolüna aja at 

ullen judej oging vozet kinza te semmiképen kisebb nem vagy 
a’ judeai fővárosok között. 2, 6. — ma jubem jitot ma kinza tak az 
én utánom jövö én nálamnál erősebb, 3. 11. — lil letot kinza pa el 
lumidta sah kinza una an ull a’ lélek az ételnél és a’ test a' ruházó 
ruhánál nagyobb nem-é ? 6, 25. — nen li kinza ha tagajim aan  
ulleta ? ti azoknál nem vagytok-e sokkal jobbak'? 6.26. — 

k id , kad két; kid pus kétszer. 
kitit kettőd; hitit pus másodszor.
kid-ta küldeni. —jertkidl veskatodet i veskatla jakét ohtija 

esőt küld igazakra és nem igazakra. 5, 45.
kitas velta ho naviremet kad tál eVta aja kiilde ölni a’ férti 

gyermekeket két évnél kisebbeket (kisebbé) 2, 16.
kitini küldve, hun jah kim kitimet uset midőn a’ nép ki volt 

küldve 9, 25. — torim kitim ho isten küldöttje. — kiírnám, kitman, 
kit mai küldvém, — éd, — éje. l'iel Vipleem voza kitmalna jastas 
őket Bethlehem városába kiildvéjé (-ben) monda. 2, 8. . 

kitis-ta rendelni.
C. kid-ta küldeni hajtani. V. kiet-ungve küldeni, 
kim kü, ki. kim pelak ki—oldal, külső, kim kitim us kiküldött 

volt. kim jídmata kivetni; kimid kifelé; kimbi külső. C .kém, kim 
kü, kémén kün, kimetta kívül. Kv. kvan. V. kvon.

kimii ruhaszárny, (rockschoss), pungil sah kimii ruha-szél. 
C. kimet szegély, (falte, saum).
kimit második, sazimta laela kimit venz pímglen nyújtsd 

neki a’ második orczádat. 5, 39. mujpa idl likinga tajta pidd, a ki- 
midtotel mustija tajta pidl, mujpa idla tarinlata pidl, a kimidtotel 
olinpela an tarinlata vagy az egyiket haragosnak fogja tartanig 
de a" másikat szeretettel fogja tartani, vagy az egyik miatt szorgal- 
maskodni fog, a" másik miatt nem (fog) szorgalmaskodni 6, 24.
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C. kimet második.
k in  ing-gomb ; kínét kapcsoló szalagok a’ ruha össze

kapcsolására. .
V. kin, ken, kengn gomb gyanánt szolgáló zsineg; kin-äs az 

ing lyuka, gombház.
k i r  sérülés, kiring serves, 
ki’r-ía rent, lovat befogni.
kirili-ta gyakran befogni. — V. ker-ungve befűzni, befogni, 
k iz iji-fa  hugyozni 1. hős.
C. hos-ta.
k is -k a n  madárfogó háló.
kol, kel kötél, alatság, og-kol az első rent igazító kötél, 

nol-kol orr k.-kantár.
sermat kol gyeplő, liirt kol öv; sojp kol hálónak húzó kö

tele ; kol na tallita hajót felszerelni.
V. kuali kötél.
k o n  könnyű, máj kona ull ? mi könnyebb ? 9, 5. — konat 

valami könnyű.
konamd-ta könnyíteni.
C. kene, kanneh könnyű; Kv. kigne, V. kinegu, komi sőt 

kuopni; kominu jemtsem könnyebbé lettem.
k o n a r  szegény.— ojanget sidet, madet liléi sagat koiíara nollet 

boldogok azok, a’ kik lelkök szerint szegények. 5, 3.
C. konar, kener szegény, nyomorult. V. kuiier. 
k o r  kemencze. holejt kor.libija julmala hónap a kemen- 

czébe vettetik. 6, 30; kor allata, alTita kemenczét fűteni.
C. kor, kur. Kv. kür. V, kur, kiír älä kályha födele, 
ko riji-ía  esni. hun ning torim род ullen, j i l  korija ha te 

isten fija vagy, essél le. 4, 6. — lu jilli korijis ö alá esett. 7, 27.
koriján esvén, sanzuh ohtija korijimna luela од ponset térdre 

esvén, neki fejet hajtának. 2, 11.
korijipsa esés. lu jilli korijis, i lu korijipsajel senk neing us ö 

alá esett, s ö esése nagyon erős volt. 7, 27. 
korijitla-ta gyakran esni, hullani.
C. korg-ta esni.
k u jip e a  büvölés énekszóval és szellemek hivogatásával. 
k u k a r i  kosár ? pirus kukari vén legény.
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C. kugur, hukkur kosár, 
kukkuk-ía kakukolni.
C. kagi} kogi, követ kakuk.
kuli'vastag; hidat vastagság, testesség;
kuleng vastagos.
kulama-tá vastagodni, kulamd-ta vastagítani,
V. kot-ungve hízni, hötep-tungve hizlalni, 
kul ördög, kid' huzipsa vorna az ördög kisértete'se végett. 

4, 1.— kulsiki ördögöcske, ördögöm. 4, 10.
kul' tajtot ördögöt valló, b iró, ördöngös. jezalt uéanset 

kadn, kul' tajtodet eleibe ménének ketten, ördöngösök.
C. kul'. Kv. kul'. V. kul'. 
kus-ín fütyülni; huzipsa fütyülész. 
kuákur csíkos evet C. kut'ker repülő evet. 
ku ni köröm, kunstel marok.
kunsta körmölni, gereblyézni; kunsta jug gereblye, kunzip 

fésű ; kunzaúa-ta fésülődni.
C. kun% köröm, kuniéiig kormos; hunyta fésülni, kunnal ah — 

kunstel egy maroknyi. — V. kvons, kvos — kuns.
kus, kuns} köröm, kus kér köröm; kustel marokkal; — к us

ta fésülni.
kus bekecs, rénbnnda csuklyával; sah kas ruha.
C. kus, hungus bekecs (Oberpelz) V. kus férfi ködmen. 
kus akár, kus hun akár mikor; kus hoj akarki, minden, kus 

hoj, taMVije likaíatot lu lamba ho oht’ija, suda pidl akárki hiába 
haragvó ő felebarátjára Ítéletbe esik. 5, 22. — hoj nen elta pusl en- 
miltata luluel kus i jós sur palatkem ki ti közületek nevelheti maga 
magát akár egy kéz-szár darabnyival ? 6, 27.

C. kus, кис. V. kvos bár.
kuzaj (or.) ú r—hoting kuzaj házi úr.
? kuz-an nyír héj kas száraz halakra.

■ kur láb; kevi oht'ija ning kurenna al vang'imlen kőbe te lá
baddal ne ütközzél. 4, 6.

kur-pad’ lábtalp. kim etmanna. nen kur-pad’lanna hanim nam- 
b'ir hol parkatat kimentetökben te láb-sarúidra ragadt port rázzá
tok le. 10, 14.
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kur jangia gyalogló, kur sugvs lábszár, kur juget a’ folyó ge- 
reblyének lábai; tujt kur szánnak lába, szántalp?

kurírig lábas, kuríng-ho gyalogló; kurírig voj jávor,italán 
magas lábairól, mint nálunk is lábas-jószág =  magas marha, 

kiírna gyalog.
C. kur láb, kur púra lábikra, k. jattang lábsark, k. j i t  lábszár, 

kur pede lábtalp, k. pelek sánta (félláb); kurang hoj tills gyalogló 
hó, 8-ik hó, a’ mikor már jégen járhatni.

kurim lépés, pillanat, luizi kurimna síslamtijis muz el'ta ö azon 
pillanatban megtisztult a’ betegségtül. 8, 3. — sora kurimna hirte
len ; kur miiig gyors.

C. kurem lépés. C. kurmang gyors lábú; kurmad-la lépni. Ez 
fölteszi a’ kur-ta igét, minél fogva kur láb, és kur-ta lépni, kűriem 
lépek.

k u ra s  fürdő seprű, talán kur-ról, mert hosszú nyelű ? 
k u re k  tyúk. C. kur ék, kacsa-féle (Anas acuta), 
kuriík  sas; kad ogpa hurik két fejű sas, kinking sasos, hol 

sok a’ sas. — C. kuruk sas. 
k u r in  Írás. 1. hören.
k ú t  köz, kutna között; kutem, kuten, kutel közöm stb. kuteu, 

kutm , kutel közünk, közetek, közök; felebarátunk stb. — izagat 
ült a k"zet hanne-hojet kutna. tungtaktt ver man minden való gyen
geséget az emberek közt egészségessé tevén. 4, 23. — ull muj nen 
kutenna simis ho van-e ti köztetek ollyan ember? 7, 9. — elsa mun- 
geu mung kreklau, hódi i mung eslilu kuteuna kreklal bocsásd meg 
mi bűneinket, a’, mint mi is megbocsátjuk felebarátjainknak bűneit. 
6, 12. — si kutna a’ közben.

kutip közép; hadik, nap közepe =  dél, ai k. éj közepe =
éjfél.

kutpíng közepes; hadi kutping, at kutping déli, éjfél.
C. kút köz, kuda közzé, kutna között, kudiuet közöl; —kút- 

tép közép, kutteba, kuttepna, kuttebivet középé, közepeit, középöl 
V. kvot, к rot', kvätl köz, kvot'l közép, 
kút harag ?
hiding haragos, gyűlöletes, kuting ho ellenség, hamis. Tikinga 

ula ning hut’ing hőjén pilna haragos légy te ellenségedre. 5, 43. — 
kuting jah hanne-hoja ullet hí liotingotlalellenségei az embernek az 
ö házbelijei. 10, 36.
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kutas-ta veszekedni, kötődni; kutazing kötődő; kutazipsa ve
szekedés kötődés.

kutir, kud'ir forró, kudring forrós, kutird-la égetni, sütni; 
kufirsa-ta melegedni, kudirma-ta megindulni, indulatba jutni, vere
kedni ; kudirmapsa verekedés, kudirmapsaing verekedös. 

kutsata részegedni, kutsim részeg; kntsipsa borosság. 
kutsiptijilsa-ta gyakran részegedni.
Talán a’ kut-tó 1 való származék, mert kutijim  is részeg, 
kum tehetség; kuni autóm us tehetség nem volt, lehetet

len volt.
kumiska (tör.) üveg, kumiska vertei ho üveges, 
krek (or.) biin, eslci mungeu mung kreklau, hódi i типу esliln 

kuteuna kreklal bocsás meg nekünk bűneinket, a' mint mi is megbo
csátjuk felebarátjaink bűneit. 6, 12. — lu lu miivel savijil li krek- 
lat il'ta ö ö népét megszabadítja bűneinktől. 1, 21.

H .

haj -tci. hagyni, haj'ipsa hagyás, 1. hi-ta, 
has-ta maradni, hazim maradt, hazimot maradék. 
hazílita gyakran hagyni. 
haziptijil-ta hagyogatni.
C, hij-ta hagyni; V. kul-ungve, kvl'ungve hagyni, 
hal -ta halni, haló. tormije, типу lillau edlta, mung si hallu 

uram mi lelkeinket mentsd meg, mi itt halunk. 8, 25.
halta sorira haló halál, halál, sít pada viting ovet pa leskam 

jus tulet halta sorma mert tágas ajtók és széles út visznek a’ ha
lálra. 7, 13.— as halta t'ilis januarius; as hálta hűl ponty, harcsa 
ponty (mert januariusban fogják ?). As halta Ob halása, fagyása. 

hala halott; halipsa halás.
hátim holt. juva majvbem, fiija halimodeta li halálai samildta 

jöjj én utánam, hagyd a’ holtakat, ő halottjaikat temetni. 8, 22. 
halli-ta sűrűn halni, dögleni. 
haltipta-ta ölni.
C. had-ta; V. kul-ungve halni, kaid holt, holt tetemek.



SZÓTÁR. 43

halat háló ruha. V. Tcől-ungve hálni, hólom háló hely; koj- 
ungue u. a. Kv. kuj-uhv. 

halíd-fa hasítani.
? halsa rézből vagy csontból való horog, a’ gyeplő számára 

a’ rénnek bal oldalán.
han (tör.) király, császár. Javít han Dávid király. — han 

írni császárné, han 'род korona herczeg, han ir császárság; han 
lank'ir ho senator (a’ császár válla embere).

han-íct érni, valamihez ragadni; lásd haríim. 
hani titkos, sirsna Ivet hantja mucira jah vog'imna, hús étim 

pora ti eltel purilijis akkor Heródes titkon, a’ bölcseket meghiván, 
a' csillag föltetszésének idejét kérdezé ő tőlük 2, 7

haniot titok, ning milóstinajen at ull hunija, pa níng turum 
az-n, haniot vandtot, sem vanman ningena mai te alamizsnád hadd 
legyen titokban, ’s te menyei atyád, a' titkot látó, szem látomást 
adja meg neked. 6, 4 .— nemmolti antom haniot, madot an leramis 
nincsen semmi titok, a' mi fel nem tetszett. 10, 26.

hanila nem titkos, nem képmutató; hanilot u. a. 
hanad-ta titkolni; hanoiim elrejtett, nemmolti antom haría- 

timotj madot lulna jelba an edis, nincsen semmi elrejtve, a" mi 
újra (V) elő nem jő. 16, 26. hanas-ta rejtezni; — lianatiji-ta 
titkolgatni. hanatipsci titkolás.

hanim ragadt, lásd: han-ta ragadni, nen kur-padlanna ha
mm nambirte lábsaruidhoz ragadt por. 10,14. — hanild-la érintgetni.

hariim-ta érintkezni, hun tobhanimlem lu sahlalhoza, tungtaka 
jilem  ha csak érintkezem ő ruhájihoz, egészségessé leszek. 9, 21.

hanimta-ta érinteni. — hanimtas lu sóddal sil hoza hozzá 
érinte ö ruhájának széléhez. 9. 20. — lu hoía hanimtas ö hozzá 
ért. 8, 3.

hanimsa-ta érni. sirsna Infli semlal hoza hanimsaman jastas 
akkor ő, ő szemeikhez érvén monda. 9, 29.

C. lian-ta hozzá érni, ragadni; Kv. han-uhv; V. kan-ungve.
V

hanne-ho ember, hanne-ho род ember fija. ha/me-ho i naú 
leviman an voll az ember egyedül kenyeret evén nem él. 4, 4. — 
hanne-ho род an táji taoa, hoda kus ogel lep ragildta az ember 
újának nincs helye, a’ hol akár fejét letegye. 8, 20. 

hanne-hola embertelen.
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hansta, 1. has-ta ívni, tarkázni; hansta-ho író ; hanzang 
tarka, iratos.

hanzim irva. jell'i jastata jeming iki nebeJcna hanzim sicli a’ 
jövendölő szent öreg könyvében így (vao) irva. 2, 5.

hanzipsa irás. jeming hanzipsa nebketna jastim ull a’szent irás 
könyvében mondva van. 4, 4. —jeming nebket hanzipsajetna jas
tim ull sidi a’ szent könyvek irataiban így van mondva. 4, 6. 

hanzipsa pos írásjegy. 5, 18. 
hanzili-ta irogatni.
C. han%-ta tarkázni, írni; han$eng tarka.hanjeng luk fajdtyúk. 

Kv. hansta irni. V. kanz-ung.
hanőü Konda folyó, handi-ho Kondamelléki osztják; handiot 

osztják. A’ Konda folyóról lásd a’ Ny. Közi. IX. 2. lapján is, miből 
megtudjuk, hogy a’ Konda mellékeinek nagyobb részén osztjákok 
laknak. — C. kanda-ku és handa-ku osztják.

has édes gyökerű mocsári növény. V. kas bokor, de fii is, 
mert kasing iu széna villa;' kas naris a’ fűzfának kihajtása.

has, has, has' elég. Alkalmasint a’ has-ta maradni igéből való. 
has-ía maradni, 1. hajta.
has-ía, hans-ta irni, tarkázni; hasta unltita hot iskola =  irni 

tanító ház; hasta pada ivó tábla, hadsa-ta (=zhassa-ta)  magát alá
írni, jós hadsa-ta ho maga kezével aláíró, megerősítő, hadsipsa 
( =  ha$ipsa) aláírás.

hasap előfüggő, hasap vés fátyol. Kv. hasepf N. kasep. 
har mező, üres, puszta hely; ellentéte az erdős helynek. 
vandati harna ulta löget ohtija nézzetek a mezőn lévő lilio

mokra. 6, 28.
voz-har város piacza. voz-haretna poiksata város piaczain 

imádkozni. 6, 5.
tál har puszta, uta si sasi tál har tagana üvöltő szó hallik a’ 

pusztának helyén. 3, 3. *
har voj pusztai állat, méh. har voj mavi pusztai méhnek 

méze. 3, 4.
‘ turum har ég. lu ohtina turum haret punzasset ö felette az 

egek megnyílásnak. 3, 16.
lant har gabona tér, mező, szántóföld; lant har verta szán

tani; 1. h. verta ho szántó vető; púm har kaszáló,rét; har ur fátlan 
erdő, rét.
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C. kara, har mező ; Kv. har • V. kar. 
har bika, mén; harije bikácska.
C. kár bika, kár tlau mén; V. kár hím, ember, kár mis bika, 

kár lu mén, kár pasi bika borjú 
har gyér, haras gyéren.
V. kara, kara, gyér, kara uosem ritka nagy szemű vészháló; 
— kar-ungce gyérülni, pong átaná harsét a fej hajai gyé

rültek.
harsasa ropogni, harsipsa ropogás; harsala-ta gyakran ro

pogni.
hadíl, hadi nap. hadiéi napok. írót han uVim hadletna Heró- 

des király.életének napjaiban 2, 1. — si hadletna a’ napokban. 3,1.
hóleit hadi holnap, hóiéit ha ll ol'inpela nomisna el súgását a’ 

holnapi nap felől elmében ne aggódjatok. 6, 34.
hadla-ta nappalodni; hadlata artna hajnalban. 
hadlungdi napontai? tannal hadlungdi keza, lu lu muklal elég 

egy napra az ő munkája. 6, 34. — Lásd lungta.
C. hat, hatt (háti), Kv. hotel. V. katel nap. 
had-ta csapni; hat'ipsa csapás, csattanás. hadna-ta csapni. 

hun hoj hadnal rängen jim  pelak venz punglena ha ki ütne téged 
jobb félkép — orczádra. 5, 39.

hatsata csapni; hatsipsa csapás; pal pungil hatsipsa pofon 
csapás.

hat ma-to akarni. Talán =  kandma-ta megharagunni, indu
latba jutni, indulatosan akarni, 

haptl (or.) heréit.
V. kapt} koapt heréit ökör, rén, ló.
hí -fa, 1. haj-tu hagyni, luel jozel el),a hun visle, i tut-muz luel 

hijis őt kezénél fogva midőn megfogta, egyszerre a’ forró betegség 
elhagyta öt. 8, 15. — sirsna kulna Kijisa luel akkor az ördög által 
elhagyatott ő. 4, 11.

Ili jim  hagyván. Nazarei, hijiinalna jogots г volta pits saras 
honing vosna Kapernaumna Nazaretet elhagyván ment és élni kez
dett a tengerpartos városban, Kapernaumban. 4, 13.

his-ta maradni, hagyódni; — Kizim maradt, utolsó, jena jas- 
talem ningena, an edlen tolta si vonda, hun an malem hizim voh- 
pelak igazán mondom neked, nem mégy ki onnan addig, hogy meg



40 OSZTJÁK

nem adod az utolsó (maradék) félpénzt. 5, 26. — h'izim (h'izem) 
ebiipa elpárolgás. Mzimna utoljára.

C. kij-ta hagyni.
hil sógor, ho Ml, ne Ml. C. ki da (schwager), V. kil. 
hin himlő, vising Mn himlő.
Kining himlős, bélpoklos, hiningot bélpoklos ember, muzingo- 

dtt tvngtaka verat, liiningodet sistamtat a’ betegeket egészségessé te
gyétek, a’ bélpoklosokat tisztítsátok. 10, 8. 

hin erdei szellem.
hir tömlő, zsák. an sozimla j'ilip vina karra kivet lihija nem 

öntetik új bor ócska tömlőkbe 9, 17.
alta Mr hordozó zacskó, tarisznya. — al v'ijat anta alta Mr, 

unta kod sah ne vegyetek se hordozó zacskót, se két ruhát. 10, 10. 
panne Mr cserzett bőr zsák. sojp Mr a’ háló zacskója. — Kv. huri 
zacskó. V. kűri.

hlV-ta ásni; muhki hirta által ásni; Kirim ásva, Mrman ásván. 
hoda lolimta jah jilta  sagat Mrman longtijilet itolimlet a’ hol a’ tol
vajok aláásván bémennek és eltolvajlják. 6, 20. — inkna hirta víz
zel elönteni.

hiril'ita ásogatni.
ho, hu ho-, lásd holta és hun.
ho ember férfi; hőjét emberek. Osi.p, lu ikel, jim  ho ulman 

József ő férje, jó ember lévéri. 1, 19.
hőjét sémát emberek, szemében 6. 1.
ho ne férjes nő. rahta ne, pa ho ne, mola évi panna al jvrt'ija 

rokon nővel és férjes nővel vagy leánynyal ne társalkodjál. 5, 27.
ho navirem gyermek, férfi gyermek, kitas velta ho naviremet 

külde ölni a’ férfigyermeket.
unltata ho tanító, mola vorna nen unltata hőjén lel pa jansl 

kreking jah pilna miért a’ ti tanítótok eszik és iszik a’ bűnösök
kel. 9, 11.

hanne-ho ember, hoj hanne-ho veli a’ ki embert öl. 
lamba-ho felebarát, lamba hőjén felebarátod. 
nuring-ho ellenség.
sud-ho bíró. nuring hojenna ?üngen sud-hoja al masajin,a sud- 

hona al masajin turma hot savijita hója. ellenséged által ne adas
sál a’ bírónak, ’s a' bíró által ne adassál a' sötét ház őrzőjének. 5,25.
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áavijita ho őr. 
veng ho vőlegény.
lioj pelak férfi nem; hojing férfias, férjes; hojing ne férjnél 

való nő.
C. ku} kuj, huj ember. V. huj.
hoj ki. hoj ningilana nomis mas hondta vanamini l'ik el'ta ki 

adott nektek tanácsot futni a’ közeledő harag elől ? 3, 7. — 
hojot kié.
hóját valaki, nem hóját senki, nem hóját an pusl luzidta kad 

jóra senki sem szolgálhat két úrnak. 6, 24. — hojadet valakik, ar 
hojadet sokan. — sít pada vit'ing ovet pa leskam jus tulet holta 
sorma, i sídet huvat ar hojadet jilet azért tágas ajtók és széles út 
visznek a’ halálba, ’s azokon sokan mennek bé. 7, 13.

C. hoj. Kv. hon, hot.
hoj-ía fekünni, fekvő; bojtot a fekvő, kazalas lu untpel írni 

tut-muzna bojtot találá ő napáját forró betegségben fekvőt. 8,14. — 
lajim juget ler hoza hojl a’ fejsze a’ fák gyökerén fekszik. 3, 19. 

hoj8 (hojis) feküdt. In hojs ő fekszik vala. 8, 24. 
hojta ulas ágy; hojta taga fekvő hely. 
hojipsa fekvés. 
hojla-ta szállani, érkezni.
Kv. kvj-uhv, V. kuj-ungve feküdni.
hoj-<« veszni; jogos hojs (hojis) odalett, de meglett is (es 

traf sich); nem sajat hojta névszeriut Inni.
hojipsa veszés, jogos hojipsa elveszés, veszteség.
C. jogad-ta veszíteni. 
hogo l-ía  futni, szaladni.
hohlipsa futás, hohlipsaing futó; hohlipsaing lövi poroszkáló 

ló (passgänger).
C. hoht-ta futni.
hola. hol (hol — val, reggel), — hola vöt keleti szél; hola 

huntl hajnal; hola pelak kelet, mung In turum husel varitsu hola pe- 
lakna mi ő csillagát láttuk keleten. 2, 2. — mudrajah hola pelak 
el'ta jogotset bölcsek jöttek kelet felől. 2, 1.

C. hoda, hodai huntl hajnal. Kv. hol reg, holge — holva. 
hóiéit, holejit, holajit hol-nap. hóiéit kor lihija julmala holnap 

a’ kemenczébe vetetik. 6, 30.
Kv. holt holnap. V. kolitii.
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hol el, le. nen kur pad'lana hamm namb'ir hol parkatat a’ ti 
láb-talpaitokra ragadt port rázzátok le. 10, 14.

holis elé,hova, felé,el. holis senkta elverni; — holsa valahová, 
— pa holis jogodleta, s'imiitat jastaman : turum nubit vanamas ’s a ’ 
hová jöttök, szóljatok mondván : a mennyország elközeledett. 10,7. 

У. kot le, el, kot púiéin fúdd el, kot angves levete 
hol, hűl hasadék; holije, hulije kis hasadék. 
holid-ta, hulid-ta hasítani, 
ho la-ía  folyni, holatot a folyó. 
holali-ta folydogálni; holal'ipsa folydogálás. 
ho lim  három, 1. hulim; — holmit harmad. 
holi mhos jang  13.
holim jang 30 ; holim jang pela vet 35.
C. hűdem, hódem 3, hűimet 3-dik. Kv. hurum, hurmit, hur- 

ment. V. korom, ко műt.
hol -ia hallani, érteni; holla ismeretlen. 
holind-ta hallgatni.
holint'iji-ta szót fogadni, holintijipsa szófogadás.
C. hud-ta hallani, hűdand-ta hallgatni. Kv. hol-vhv hallani, 

hontl-ahv hallgatni. V. kol-vngve, kal-ungve hallani, érteni.
hol -ta halni, veszni, 1. halta; — holta-ta veszteni, fogyasztani, 

soványítani; holiptiji-ia vesztegetni.
holta onnan, hol. ma ning jubenna manlem, kus holta ning al 

rnanlem én te utánad megyek, akár honnan te mégy. 8,19. — holta 
sagat honnan.

C. ho, hot hol, hoda hová. Kv. hot ki, hott hol, hotal hová. V. 
kot, kotäle.

holíp háló, 1. hul-ta; holibct hálók, li izi éosna holiphd 
hijiman manta pitset lu jubel ők azon órában háló]ikat ott hagyván 
menni kezdének ő utána. 4, 22.

C. hodap. Kv- hűlj>; V. kulp ~  háló. Az osztják, vogul és 
magyar szó egy igét teszen föl, melly az éjszaki vogulban meg is 
van: kul-ungve, kal-ungve == hálóval halászni. A’ Loszvai vogulban 
kulop és kuolp (hängenetz).

holim d-/a és hSlimta-ta keresni, nyerni, elérni ; holmipsa 
nyereség, holmipsaing hasznos.

hoH m d-la és holim-ta felszabadítani, kiváltani, holmipsa 
kiváltás, holmili-ta szabadítgatni.
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holunti mindenki, ho és lunta, lunt'i ember és szám. 
holla ismeretlen, 1. hol-ta.
holup (or.) galamb, mudrainga ulat met jem'ing voj pa Vik al 

táját holup петЪа voj iái okosak legyetek mint a’ szent állat (kígyó), 
és haragosak ne legyetek a’ galamb nevű állat szerint. 10, 16.

holla -ta sírni. Rahil hollal lu evi-póhlal ol'inpela Ráhel sír ő 
gyermekei miatt. 2, 18.

hollatot síró. ojanget liollatodet, l'i kazinga jilet boldogok a7 
sírók, ők orvéndezőkké lesznek. 5, 4.

hollipsa sírás, toda hollipsa pa penkna serkemapsa jil ott sí
rás és fognak csikorgása lesz. 8, 12.

holrta folyni, 1. hola-ta ,* hol'al-ta folydogálni, hola-lipsa. 
holla -ta költözni, nomad életet élni.
hon, hun gyomor, has, oldal; hon-loh oldalborda, hon-tarmipsa 

jóllakás; hon huzi vékony lemez, mellyet a’ nők öv gyanánt visel
nek széles szíjjal.

honing oldalas, part; sejing honing homokos part; saras ho
ning vos tenger parti város. 4, 13.

honili-ta, hol horiiVi-ta elválasztani.
honim ne a’ vönek, menynek anyja, tehát napa.
C. hon, honaj gyomor.
hond-ía és honta-ta futni, hoj ningilana nomis mas hondta 

vanamim Vik el'ta ki adott nektek tanácsot futni a ’ közelgő harag 
elől? 3, 7. — honda Jegipet mua fuss Egyiptom földjére. 2, 13. — 
hun ningilan vozadta pidlajítan i vosna, hondat pa voza ha tite
ket üldözni fognak egy városban, fussatok más városba. Ю, 23. — 
hontipsa, hondipsa futás.

honditla-ta szökni, honditlatot szökevény, honditlipsa szökés. 
C. hond-ta futni.
hon láz, hon moz, muz veres himlő.
hons-ta beteg lenni, honstot a7 beteg; horísta ita beteg lenni* 
honsta juniót lázas, hideglelős, lu hoza tutlasa aradtel muzin- 

godet arsir muzetna i honsta jumodet ő hozzá vitetének minden be
tegek sokféle betegségben, és hideglelősök. 4, 24. — honstodet hot 
betegek háza, kórház; honzipsa betegség, láz.

honsman lázasan, levem ólai ma hoéa honsman i senk- sugaél 
szolgám van én nálam betegen és nagyon szenved. 8, 6.

C. hont láz.
NYET.VTUD. KÖKLKMÉNYEK. X I. 4
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horíza, hongza pipa; hongza, talta pipázni.
C. hangsa, Jcansa pipa. 
h ong -to ; hung-ta hágni, felmenni. 
hongila-ta kúszni, hongild-ta kúszatni.
C. hong-ta, hung-ta hágni, felfelé menni; hangdep, kangdep 

hágó, lépcső, tulajdonképen: hágató, felléptető. Kv. hang-uhv, V. 
kang-ungve.

h ő s húgy, hős ink kúgy, hos-ta húgyni.
C. hos-ta húgyni. V. kus húgy, kus kűri húgy-hólyag. 
h o s a it  ? hosait edta férjhez menni, hosait mata férjhez adni. 
h o sn a  (or.) pénztár, zárt hely ; hosna savita ho pénztárnok: 

hosna hot tömlöcz, hosna hoda vita fogságba vinni. 
hosnang pénztárbeli, tömlöczös.
hos-í«, has-ta érteni, tudni, akarni, hun nen, adrnet ulman, 

hosleta jim  mijipsa nen ríaviremlana mata ha ti, rosszak lévén, jó 
adományt tudtok ti gyermekeiteknek adni. 7, 11.

Kv. has-uhv: hanc-uhc tudni.
hosm ald-fo, ho$mild-ta} hohnilta-ta melegíteni.
C. kuseni'ta égni, kusmed-ta égetni.
hoz hoz, hoéa hozzá, nál, hoz. — lu hoza tutlasa ő hozzá vi- 

tetének; ma hoza nálam, kerlata Ivót hoéa fordulni Heródeshez.
hoz'ing mellette való, környékező, hozinla környékezés, teke

tória nélküh
hozinga közel hozzá, hoz'ing na közelben, hozingna volta ho 

szomszéd; hoz'ing el'ta mellől.
hozap  pajta, csűr, hozabet csűrök, aki dl somsi lant sémiül 

hozaj) libija gyűjti búza szemeit a’ csűrbe. 3, 12. — ti an akidlet 
hozabet libija ők nem gyűjtenek a’.csűrökbe. 6, 26.

púm ponta hozap jászol: nan ponta hozap sütő ház; ansun 
onxidta honlap edény rakó szekrény.

V. kusep tok, kivájt hely, üreg; aura kv.sep mély völgy, au- 
remä kuseping ur mély zugos hegy. 

h o r  1. har hím állat, 
h o r  kéreg, haj.
lior-ta szántani, ííogi horta bőrt nyúzni, hofis-ta hámozni, 

horisla-ta bántani; horisViji-ta leszaggatni.
C. lior-ta nyúzni. .
h o r  alak, kép, báb.
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horas alak, kép (ollyanképü), hús hoj, madot ma si jazinglam 
hull, nomsing ihi horaza tajlem akárkit, a’ ki én beszédeimet hallja, 
okos öregnek (öreg képűnek) tartok. 7, 24.

horas verta képet csinálni. — tor'im hul'im horas Í3ten három
sága ; tor’im hulim horas jeming hadi isten háromságának szent 
napja.

horazip alakú, pa mu lov'i horazip voj idegen föld ló-alaku 
állatja =  teve. 3, 4. — l’i horaspija ál juvati ő alakuakká, hozzá- 
jok hasonlókká, ne legyetek. 0, 8. 

horasla alaktalan, csúnya.
horam, horem előrajz, kép, ékesség; sem horam hajfonadék 

szalagja, gyöngyös és csillogó pitykés. 
horaming ékes, szép.
horamd-ta ékesíteni; horamipsa ékesség, horamt'ipsa ékesítés. 
Kv. hor kép, alak, horemen szép. У. kűri, kuori kép, mód, 

kúrip módú, alakú, szép; kuortal képtelen, rút.
hóra költözködönek sátra; hórang ahhoz tartozó. C. kúrán 

ól, istálló.
horahs zsivány. Kv. horohk 
hord-to ugatni, korogni, hortipsa ugatás.
C. hord-ta.
horvogand-É« tilts október hó (Obdorszkban).
A' szót így kell taglalni, úgy látszik: hor és vagandta, melly 

utóbbi a’ voh-ta híni szónak származéka lehet. — A’ Berezovi osz- 
tjákban az október: as podta tilts Obi fagyó hó.

hot ki, ho-; hoda hol? hoda gilba séma pitim Judej han hol 
az új született Judeai király? 2, 2. — hoda mosl mindenütt.

hódi a’ hogyan. Osip veris sidi, hódi tor'im levi luela páráis 
József tön úgy, a’ mint az Isten követe neki parancsolta. 1, 23.

C. hot, hot sag at mi szerint, a’ hogyan, Kv. hot ki, melly.. 
hot ház. hota longset a’ házba bemenőnek. 2, 11. •— madot 

hí hotel omits kev'i ohtina a ki ő házát ültette köre. 7, 24.
hansta hot iró ház, kancellária; unitiitta hot iskola; karand- 

todet ulta hot örház; letjasta hot étszoba; lungeta ( loneta) pojksata 
hot bálvány imádó ház, pogány templom; lövet longta hot ló istálló - 
num hot felső ház, szoba ; siókét hot madarak háza, kalitka; sirsim 
hot kolostori kápolna; peilt hot fürdő ház; pos hot árnyékszék; 
por is hot disznó ól; pojksata hot imádkozó ház; púm hot széna

4 *
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pajta; — hot sas kardiing har sí ház megetti udvar; kandi hot 
kondai osztják háza; sojb'ita hot hordható ház, sátor, halász kunyhó ; 
jeming hot szent ház, egyház.

liodije házacska; hod'ing házhoz tartozó, házi; hoding tormijet 
házi istenkék, bálványok.

C. hőtf hat, Kv. ktíal, V. kvol.
hoting hattyú. C. hoteng, hődang, kotteng. V. koteng. 
hop 1) hajó, fatörzs; sojb'ita hop halász sajka, hordható 

sajka; him lu lelis hop libija midőn ő bement a’ hajóba. 8, 23. — 
li izi sosna hopel pa l'i azel hijiset ők azonnal hajójokat és atyjokat 
elhagyák. 4, 22. — hobije sajkácska.

2) czölöp. ov-hop ajtó félfája.
Kv. hap ; V. kap jegenye fa, sajka, 
hoplal-ta kopogni.
hopti (or. skopec) heréit; hopti nomna egy éves heréit rén. 
hovi’l-ía hullámozni, noh liovilta felmerülni, előre úszni. 
hoviji-ta hullámozni, hovijipsa hullámozás. 
hovema-ta, hovemi-ta felmerülni.
hóm ebben: hom-jug koporsó, hóm-juget eíta etimodet kopor- 

sókbul kijövök. 8, 28.
Kv. hóm el sír. 
hom aling kerek, 
hom olga kagyló- 
hom zi ostor. C. homde.
homit hanyatt ? homda manta ledülni, homda mukirlata 

hasra esni;. homdi sagat előre hajolva, görbedve.
hombilta-ta rakásra gyűjteni, feldönteni, hombiltipsa gyűjtés. 
hombiltiji-ta feldülni. 
hombilt'isa-ta kiesni, kifordulni.
hu hosszú, messze, hua, hibva kidta eltávolítani, messzire 

küldeni.
hu taga messze hely, sokkal. —■ nen li kinía hu taga jima an 

ulleta ? ti nálatoknál sokkal jobbak nem vagytok-e ? 6, 26.
huna hosszan, messzeségben, huna г sornüng ishorna omisto- 

deta novi turum kaltmas a’ távolságban és halálos árnyékban ülők
nek nagy világosság tetszett fel. 4, 16.

hulta messziről, hutel ő messzesége, liutelna hajdanában. 
huat, huvat hosszúság, messzeség.
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huat-kem messzeségnyi; huat-kem hódi ho valamiilyen távol, 
idegen ember ; huvadtel hosszúsága szerint.

C. hou, kouh; hova messzire, hovat messze, hovatta messziről. 
Kv. hocä, hocat. K. kosa.

h u g o l-ía  futni, szaladni, hugHpsa,,huhlipsa futás.
hugopla-ta futni.
hugolma-ta elfutni, lavilim jah hugolmasat az őrzök elfuta- 

tának. 8, 33.
C. liohta-ta futni.
h ű l hal, hűl velta és hűl veltaslata hal-fogó, halász, l'i hűl vel- 

taslata jah .uset ők halászok voltak. 4, 18. — jagan hűl folyóbeli 
hal, lazacz; liond'i hűl márna, rózsa hal (barbe), kerih és vousen liul 
hering. — C. hűt, hűti • — fcera, kari (rother Sterljäd).

h ű l keh, köhögés; hulla-ta, hulli-ta köhögni.
C. hüt köh, köhögés, hudes-ta köhögni.
h ű l korom; hansta Miiét iró kormok, tinta; liul jug  fekete 

fa, fényű.
huleng kormos, fekete.
hul'id-ta kormosítani, rondítani, rágalmazni; hulitipsa feketí- 

tés, rágalmazás.
C. Inda korom.
h ű l és hol hasadék, lyuk.
h ű l -ta hallani, észrevenni, viadot si jazinglam hull a ki e’ 

beszédeimet hallja. 7, 24. — ning semenna ulta patrt an hüllen te 
szemedben lévő gerendát nem veszed észre ? 7, 3. — Jml'is, Arhelai 
hana ull Judej vosna hallá, Archelaus királyul van Judea városban. 
2, 22. — nen hulseta, muj jastim us j ’is jaha ti hallottátok, mi 
mondva volt az öregeknek. 5, 21.

hul'im hallván; sit huVimna lsus servntas ezt hallottában Jézus 
csodálkozék. 8, 10. — sit hulman Írót lián nomisna Villás azt hall
ván Heródes király az elméjében megháborodék. 2, 3. — Z«, han 
part'ipsa hulmalna, manta pitset ők, a király parancsát hallván, 
menni kezdőnek. 2, 9.

hullaji-ta hallatni. Гг no mislet, li ar potrelna hullajit ők azt 
vélik, ok sok beszédök által hallatnak meg. 6, 7.

huVind-ta és hulmt'i-ta hallgatni, szót fogadni, hoj tárni f vö
det pa saras luel hulindlei ki az ? a’ szelek és tenger hallgatnak 
reá. 8, 27.
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kulint'ipsa szolgálás, szófogadás. 
hulma-ta hallani, érteni.
C. hud-ta hallani, hudmnd-ta hallgatni. Kv. hol-uhv. X .ko l-  

ungve hallani.
h ű l -ta, \. huld-ta hálóval fogni; haltakéi háló kötél: hulip 

háló; Imldta kevi hálónak köve; Inddta pun — У. kul'tne pun egy 
háló.

У. kul-úngve hálóval halászók. Lásd : holip háló. 
h u ll  csók.
h u llh , liulag holló. C. liülah, kólák. V. kulah. 
hu lim , huluni szemhéj, szemöldök, 
h u lim  három, hulniit harmad.
C. lindem, hütmet; Kv. hururn, hur m it; V. korom, körmit. 
h u  ho-. hun hogy, mikor, midőn, hun linjega volta pits ап gém 

midőn ők (ketten) együtt élni kezdettek. 1, 18.
- hun jugot míg; — hús mans li jelbina, hun jugot jogots a'csil

lag ment előttök, míg eljutott. 2, 9. 
kus hun akármikor.
C. hun. hunti mikor. Kv. hun, V. kun.
h un . hon has, gyomor, oldal; huning oldalas, huning pádét 

hón alja.
hun-ía  hányni, hunim húnyott. 
hund-ta bétapasztani, huntipsa betapasztás. 
liuríimta-ta hunyorítani; sem lmnimtata szemet hunyorítani, 
h u n t ;  hund'ike valamikor; huntelna régen, huntsi =  hunfis 

hová, huntsi irma egyszer, valamikor.
Jegyzet. Kern tudom, oda tartozik-e a’ C. hunti hajnal, szó

hoz? vagy idő-tartást jelent ?
h u n g -ta, hong-ta hágni, kúszni, lu sep ohfija hungis ő hegyre 

hágott, ment fel. 5, 1.
hung'ipsa kúszás, hágás.
C. hong-ta, kung-ta : V. kang-ungve. 
h ú s  húsz, hús pela vet 25; husniit 20-dik. 
h ús, hős csillag, régi magyar hiigg. — hús mans Vi jelbina, 

и csillag méné előttök. 2, 9. — mu lu turum huselvantsu hola pe- 
' lakna mi ő mennyei csillagát láttuk keleten. 2, 2. — jetn hvs esti 

csillag, aling hús hajnali csillag.
huzing, hozing csillagos. C. hús.



SZÓTÁK. 55

hús ? husla 'ita elhallgatni, husla vita hallgatva lenni; husla 
ulipsa hallgatás.

hvLB-ta kisérteni, zenebonázni. al Írnia ning tormen ne kisértsd 
istenedet. 4, 7. — hun ning jim  pelak semen ningen husi midőn te 
jobb fél szemed kisért. 5, 29. — josna husta simogatni.

hustot kisértő, lázasztó. sirsna lu hoza jogots hustot akkor ő 
hozzája jutott a’ kisértő. 4, 3.

huzipsa kisértés, lázasztás. kuT husipisa vorna az ördög kisér
tése végett. 4, 1.

húr, hor kép,, arcz, szín; hur'ip képű, kaUa hur'ip örömtelen 
(szomorú) képű. al ulat kasla hurbet 7net rogop-vespajah ne legye
tek szomorú képüek, mint a’ képmutatók. 6, 16. 

hurbing képes, pa hurling külömböző.
ilb hurbija verta új képűvé, színűvé tenni; padi, p iti húrba 

barna színű, kaleng hurbi veres színű, növi hurbi sápadt színű.
hurbel (hur'ip +  el, il) szín, külsőség, h a j; nan hurbel ke

nyér haj.
húr láb, jos-hur kéz-láb. 1. kur.
hurí félős, veszedelmes; hvriot u. a. hurila és huriotla nem 

félő, bátor.
huriji-ta félni, örizködni. al hurija vita Maria ne félj venni 

Máriát. 1, 20. — hurijat nen jim véren verta hőjét sémát őrizködje- 
tek ti jó tetteiteket emberek szeme alatt tenni. 6, 1. 

hurijipsa vigyázat; — huramd-ta reá ijeszteni, 
hurla-to oltódni, oltódó, eltespedni.
hurlata tut oltódó tűz ; an hurlata-tut olthatatlan tűz. lant pom 

an hurlata tutna labidi a’ mező füvét (szalma) olthatatlan tűzben 
eteti — elégeti. 3, 12.

hurd-ta oltani, elfojtani, hurtipsa oltás, fojtás.
КV. haril-uhv oltódni, V. karil-ungv elaludni, oltódni, karit- 

ungv oltani.
hurma-ía siketülni. 
hűt, hot 6, hutwíit és liudimt 6-dik. 
hűt jang 60, hűt jangiríit 60-dik. 
hut hód jang és jang arka hűt 16. 
huplema-ta kopogni.
huvat hosszúság, hosszában, mentében 1. lw.
hadi huvat nap hossza. Saulon pa Nefalim mu, pant ohtina
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saras pela, Ordan jogán huvat Szabalon es Neftalim földje, az úton 
a’ tenger félen, Jordan folyó mentiben. 4, 15. — mng hoza ull tu
rum nub’it i vei i similt'ipsa nubit huvat te nálad van a; mennyor
szág, és hatalom és dicsőség örökké. 6, 13. — sidet huvat ar hoja- 
dot (-det) jilet azokon, azok által, igen sokan mennek. 7, 13.

hu m p  hab, humbet habok, si mórt hop humbetna temta pitsa 
annyira (hogy) a’ hajó a’ habokba temetni kezdődött =  temettetni 
kezde. 8, 24.

C. hump, hump. Kv. hump ; У. hump, hup.

J.
j a  megszólító szócska. V. jaga, ja, jaga tci! 
j a j  bátya, sorm ohtija ja j  mol apsel halálra adja a bátya az 

öccsét. 1<», 21.
jaj-apsi bátya-öcs, atyafi; Galilej saras lepj sostal sagat lu 

kazalas kad j  aj-ap slangén a’ Galileai tenger partján mentiben ő 
két atyafiát láta. 4, 18. —1 un ja j  nagy bátya; azi sagat ja j, anki 
sagat ja j atyai nagy bátya, anyai nagy bátya. 

jajije bácsi.
C.jája.
ja u l- ía  legyezni, mozgatni; togolna jav.lta szárnyalni, repülni, 
j a k  -ta tánczolni, forogni, 1. jang-ta.
C. jag-ta, jík-ta. Kv. j ek~. jeh-uhv. V. jegv-ungve. 
j a k a n  zár, retesz \ jakanna ponta elzárni, 
j a h  nép; többnyire emberek helyett állván a’ többes számot 

fejezi ki, mint: uniti m jah  tanítványok, pernala jah  (kereszteletlen 
nép) pogányok, vök akidtajah adószedők, vámszedők, orkasta jah 
farizeusok, kreking jah  bűnösök, aktipsa ak'idta jah vámszedők, 
jis ja h  öregek, jelli jastata jah  próféták,' rogop jelli j  astata jah ha
mis próféták.

jahla néptelen.
• V.jah, — mit jahpe sujung ater miilyen népü híres fejedelem ? 

j a g a t  ág, jagat jug széna villa, 1. jogart jog. 
d.jdgal ésjagart ág.
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jank-ta, jang-ta szaladni, utazni ; jangipsa út, utazás, s’a- 
rasna jangipsa tengeri út.

jangd-ía fonni, jangd'i rén kötő féke.
C. jangd-ta, jengd-ta fonni fjinda  istráng, 
jarí-ta,jani-ta inni. ilana let-jariita vacsoráim (este enni inni). 
jans-ta és ja  éta inni. -mola vertu nen unltata hőjén lel pajansl 

aktipsa alcidta i kreking jali pilna miért ti tanítótok eszik és iszik 
vámszedő és bűnös néppel? 9, 11.

nalina jansta kanállal merni, kanalozni. — jansipsa ivás • 
jansili-ta iddogálni; jansti-ta itatni; janzemata inni kezdeni. 
C. jand , jendj jind  iszik, jentt itat. Kv. aj-vlio inni, ajt-uhv 

itatni. У. äj-ungve inni, üjt-ungve itatni.
Ha összevetjük a' magyar iv, vogul áj, aj, finn juo tőket, 

nem lehet abban kétség, bogy az osztják tő nem volna ja , kivált 
ha hozzá vesszük a’ jas  tőt is, a’ mellynek s képzője reflexiv jelen
tésű, mint a’ magyar iszik szó. Tehát a; vogul ja-ta  — finn juo-da
—  vogul äj-ungve, aj-uhv — magyar iv-ni. De az osztják szereti 
az n-nel bővíteni sí töt, innen van: jan-ta és jans-ta.

jang tíz. jang voz el'ta tíz városbul. 4, 25. 
kad-lios-jang tizenkettő, pa kadhosjang lu unlt'im jahlal voh- 

malna liela vei más kul'et oht'ija és tizenkét ő tanítványait híván, 
nekik hatalmat ada az ördögökre. 10, 1. 

jang arka it 11; jangmit 10-dik.
C. jang 10, jangmet 10-dik.
jan g  -ta 1. jank-ta fordulni, járni, kila pa janga kelj és for- 

dúlj. 9, 5. — Isus jangas izagat ulta un i aj vozet sagat unltaman 
Jézus jára minden való nagy és kis városokban tanítván. 9, 35. — 
Isus jangas Galileg mu lovatna Jézus jára az egész Galileai földön
— a’ Galileai föld nagyságában. 4, 23.

C. jang-ta menni. V. jang-ungve fordulni, járni. Kv. jonk-uhv. 
jasta-ta mondani, szólni, mondó, szóló, jasta, tam kévét nana 

at versaht mondd, e' kövek kenyérré hogy legyenek. 4, 3. — to 
rim levi jástál az isten követe mond. 2, 13. — tofim levi olimna 
luela jastas az isten követje álomban monda neki. 1,20. — si hadlna 
ar hojadet jastalei manema : tormije} tormije ! rnung ning nemenna 

jelit ver an jastasu-muj a’ napon sokan mondják nekem: uram,
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uram! mi te nevedben jövendőt nem mondtunk-e? 7, 22. — li jas~  
taset luela őkjnondának neki. 2; 5.

jastatot mondó, unta hóját ho jastatot manema senki, a’ ki 
mondja nekem. 7, 21.

jastim mondva, jeming hanzipsa nebketna jastim ull a' szent- 
irás könyveiben mondva van. 4, 4. 

jastimot mondás, mondott, i
jelVi j astata iki próféta, előre mondó öreg ; jell'i jastata jeming 

iki előre mondó szent öreg — próféta, sirsna jell'i jastata jeming 
iki Jeremija jastimot veékata jis  akkor Jeremiás próféta mondása 
igazzá lett. 2, 17. — jasiipsa mondás.

jastand-ta e'rtekezni, egyesülni; jastantipsa szövetség, karra 
jastantipsa ó testamentum, ilba jastantipsa új testamentum; — 
jastantla szó nélkül, okvetetlen.

jazing szó, beszéd. jell'i jastata jeming iki jazing sagat a' pró
féta, szava, beszédje szerint. 2, 23. — sud ul verat polis jazingna 
ítéletet ne tegyetek hamis, hazug beszéddel. 7, 1. — hanne ho voll 
izagat ulta torim ungil el'ta cdta jazingetna az ember él minden 
való az isten szájábul kijövő beszédekbiil. 4, 4. — madot ma si 
jazinlam hull a-’ ki ezen én beszédeimet hallja. 7, 24.

jazingla szótalan, néma. mur lu unltipsajel olinpela jazingla 
pits pasi a’ nép ő tanítása miatt némává lön (elcsudálkozék) is
mét. 7, 28.

C.jaseng szó, beszéd, jasta-ta mondani, beszélleni. 
ja s - ía  lásd: jan-ta  és jans-ta inni. nen lilenna al suksemati} 

muj nen leta na jas’ta pidleta ti lelketeitekben ne aggódjatok, mit 
fogtok enni és inni. 6, 25. — nen unltata hőjén lel pa jasl a’ ti taní
tótok eszik és iszik. 9, 11. — numhi ja ita  ittasodni.

jasta-ta itatni, pa hoj tam ajodet el'ta i ho jástál és a’ ki ezen 
kicsinyekbül egy embert itat. 10, 42.

jam sik  (or.) jamsik óla posta; jamsik óla ho postás, 
jeg a  együvé, együtt, siri untom hun lm jega volta pitsangen 

előbb mintsem ők (ketten) együtt élni kezdettek. 1, 18. — 
közönségesen, közös.

je la n g  kis házi bálvány, 
jelem  szemérem, szégyen.
jelemla szemtelen, hoj já stá l: ning jelemid ho a’ ki mondja r 

te szemtelen ember. 5, 5:2.
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jelemmel szégyenlős ; jelemdta, jelemtci-ta szégyeníteni, reá
bizonyítani.

j e l  el, előre, je l medsimna előre nyújtván. Isus jós jel medsim
na lu hoza liariimtas Je'zus a’ kezet előre nyújtván ő hozzá ért. 8, 3.

jel-sik (messz e-cske) el, távolabb, tolta sagat jel-sik pit mai 
latna kazalas pa i j i  poghen onnan egy keveset távolabbra jutása
kor láta más két egy atyafit. 4, 21.

jelna el-be, előre; jelnasik távolacska. jelnasik U el'talavilsaset 
un purset pak'it távolban ő tőlük őriztetik vala egy nagy disznó 
nyáj. 8, 30.

jelbi előre, lu sít, madot olinpela jelbi jastas jelli jastata je- 
ming iki Isai ő az, a’ ki felől előre szólt a próféta Jezsáijás. 3, 3.

jelbina előtt. Vavilon voza kaslta jelbina Babilon városba 
költözése előtt. 1, 11.

je lli  előre, jell'i ver és jelli ült a ver jövendölés ; jelit jastata  
előre mondani. — mung ning nemenna jell'i ver an jastasu-muj mi 
te nevedben jövendölést nem mondtunk-e ? 7, 22. — jelli ulta ver 
jastata jeming iki Isaj jastim sagat at us a’ jövendölést mondó 
szent öreg, Jézsáiás, mondása szerint volt. 8. 17.

Kv. el, V. el.
jena valóban, igazán, amen, jena jastalem ningena valóban 

mondom neked. 5, 26. —* ma jena ningilana potarlem én igazán 
szólok nektek. 5, 18. — jena at nil torim el’ta jastimot igazzá hogy 
legyen az isten által mondatott. 1,22. — ning hoza idl turum nubit, 
i vei i similtipsa nubit huvat,jena nálad van a’ mennyország és ha
talom és dicsőség örökké, amen. G, 13.

jengid  -ta fonni; lásd: jangd-ta. an tarinlalet, anta jengitlet 
nem dolgoznak nem is fonnak. 6, 28.

C. jengid-ta, jang'id-ta fonni.
jen it él, valaminek éle.
jendl az íjnak idege, lásd jang-ta, jangdi.
jen g il kasijenglije szatyor, kis kas.
jen g it orsó; sukming jengit fonással való orsó.
jengitlali forogható.
Q.jénget fonószék, gúzsaiy, jéngid-ta fonni. 
jeza lt előtt, sidä vera, hódi riultsen torira jezalt úgy tegyél 

a' mint esküdted isten előtt. 5, 33.
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jezalta elébe, izagat vostel mur ed'is Isus jezalta az egész vá
ros népe kimene Jézus elébe. 8, 34.

jeza  1) közép; hadi jeza dél, at jeza éjfél; jezaing közepes; 
hadi jezaing, at jezaing délies, éjfeles.

jezad-ta, mint hadi jezadta ebédelni.
C. je.ce közép; jecega közzé, jecen között, jecegeuh közöl; — 

jec-ta viszálni (zwirnen). К v. ja  t.
2) valami, kevés; jeza jezana lassankint, aprónként; jezaot 

a kevés, jezaodet kevesek.
jezas-ta bátorodni; vívni, férfias lenni, jézusa, ajie! ning kre- 

klan eslsalet rxinena bátorodjál, fiam! te bűneid megbocsáttatnak 
neked. 9, 2. — jezaipsa bátorság, jezaipsang bátorságos. 

adel jezasta ho párbajvívó; ad el jezaipsa párbaj. 
jeska-ta goromba lenni, jeskata ho goromba ember, jeskázing 

durva, szemtelen.
je ji-ta , je§a-ta érni, készen lenni; je^ipsa érés, készülés. 
jé$im és jecim érett, kész; jézaman készen, reá érkezvén, do

logtalanul, jézaman ulta reá érni, jézaman ulipsa reá*érés.
; jejili-ta gyakran érni.
je^ipta-td, jejipt'i-ta érelni, siettetni, megtökéllenni, jefy'ptipsa 

siettetés.
je$iptiji-ta haladni, sikerülni, je%iptijipsa.
C.jecem elérett, érett (erreicht, reif), jec-ta érni. 
jerísla-ta kötni.
jerim  szűk, szegény; jer'im hot sátor, szegényes ház; jer- 

mipsa Ínség; jer más szükség; jenm-ta  szűkölködni.
jermad-ta szorítani, szorulni; jermatipsa szorítás, szorulás. 
jertili-ta szorongatni.
V. járom, jarm  szorultság, nyomor, mänä jarm, tarom jár om

ne pdtsen mi baj, nagy bajba estél?
jem as ümög, üng. hoj lidta pidl suda manta ning pilna,jer- 

nasen ning elta vita vorna a* ki akarni fog Ítéletbe menni te veled, 
üngednek te tőled elvevése miatt. 5, 40. — C. j  ernes, jirnas üng.

jerláa-ta hatalmába ejteni, magáévá tenni, jerlsipsa hatal
maskodás.

jersa-to ellentállani, makaeskodni; üst a jer suta elismerni 
vonakodni, nem akarni elismerni, hoj manem an usta jersal hanne- 
hojet jezalt, i ma an usta jer salem ma turum-jim jezalt a’ ki engem
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elismerni vonakodik az emberek előtt, én is vonakodom őt elis
merni én mennyei atyám előtt. 10, 33. — 7ringen ket'imta hója ál 
jersa a’ téged sértő embernek ne állj ellene. 5, 39. — jersipsa ma
kacsság.

j e r t  eső. jert kidl veskatodet i veskatla jahet ohUja esőt küld 
igaz és igazságtalan emberekre. 5, 45. — ctj sempa jert, un sempa 
jert kis szemű, nagy szemű eső. — jertíng esősrjerd-ta esni, az eső
ről. — C .jert eső.

j e r t -jung 9; jert hús 19 \jert sót 90.
C. ár jong, ürh jong 9.
je rd  -fabétenni; lap jerdta béfedni; Idn jerd-ta bégombolni. 

— jertipsa bétevés, béfedés.
j e tn  estve. jetna pelka estve felé. 8, 16. — jetnaot estveli; 

jetn'ing esties.
C. idai, itn estve; idaina estvei =  jetna. Kv. et. V. et est.
je v in  sigér, sügér (barsche). C. jeu, jeuh (barsche).
j e v i r  farkas, jevret farkasok. Гг. undrelna jevir lamba ullet 

belsejökben farkas félék. 7, 15; — ma ning'ilan kidlem met özet 
jevret kuta én benneteket küldlek mint juhokat farkasok közzé, 
10, 16.

C. jeura, jeureh.
jem, l.jim  jó, jempelak jobb oldal; jem voj medve.
C. jem, jem,at valami jó. Kv. jomas.
jeming jóságos, szent, jeming Vil szent lélek, jemmg iki szent 

öreg, jeming voj szent állat =  kígyó, hun vog'il híd, mai luela je 
ming voj midőn kér halat, ád neki kigyót. 7, 10; — sirsna mudra- 
inga idat met jeming voj, pa lik al táját holup ntmba voj id'i tehát 
okosak legyetek, mint kígyó, ’s haragot ne tartsatok, mint a’ ga
lamb nevű vad. 10, 16.

jeming hot, vagy torim hot egyház, ma evillem i jeming hoda 
én hiszek az egy szent egyházba. — jeming hot ovi jelbi egyház 
csarnoka.

jeminga verta szentté tenni, megszentelni.
jemingla nem szent, gonosz.
j i ,  lásd j i  atya. luel izidi mosl pojksata i ces mata, hódi malu 

jia  i рода hozzá úgy kell imádkozni ’s (neki) tisztességet tenni, a.’ 
mint teszünk az atyának és fiúnak.

& ji9 ,jih  atya.
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j i  mta 1) jönni, menni; jis  jött.
juva jöjj. sidet huvat ar hojadet jilet azokon sokan jönnek. 

7, 13. — hun Isus tolta sag at jis  midőn Jézus onnan jött. 9, 27. — 
i hója jastalem: mana, i mard, pa pa hója jástál em: juva, i jogod' 
az egyiknek mondom: menj, és megyen, ’s másiknak mondom: 
jöjj., és jő. 8, 9..

2) lenni\jim a ningena j i l  jobb lesz neked, ma levem tungtaka 
j i l  én szolgám egészségessé lesz. 8, 8. — ning muj ma hoza jilen 
te minek jösz én hozzám. 3, 14. — at jileta nen turum azen род etna 
hogy legyetek mennyei atyátoknak fijaivá. 5, 45. — hun Isus tolta 
so gat jis  midőn Jézus onnan jött. 9, 27.

ji-tot jövő, jitodet jövök, ma juhem jitot ma kinza tok az én 
utánam jövő én nálamnál erősebb. 3, 11. — Iván lu hoia jitodet 
kazalamna j  astas János az ő hozzája jövőket látván monda. 3, 7. 
— lu jubina jitodet a jastas az ő utána jövőknek monda. 8. 10.

jitel (jitem, jiten)  a jövetele, lead semla lu jubina jitel sagat 
uviset két vak ö utána jöttekor ítvölte. 9, 27. 

jita  hadlixta h.) jövő, levő nap, holnap.
G. juvem, jivem jött. Kv. jej-hv jönni ■ V. jim  jövök, ju  jő, 

ji-ngve jönni.
j l  atya. ma an usta jersalem ma turum jim  jezalt én nem aka

rom ismerni.én mennyei atyám előtt. 10. 33.
ji-anki atya-anya (szüle), evi-poget ellálet ji-ankilal ohtijo 

a' leány-fiúk (gyermekek) támadnak szüléjikre. 10, 21.
ji-pog atya-fi, egy atyának fijai. tolta sagat jelsik pitmal latna 

kazalas pa kád i jipognen onnan továbbra jutvájakor talála más 
két egy *) atyafiat. 4, 21.

K y . jég  atya.
j i l  le. hun ning tori ni род vllen, j i l  korija ha te isten fija 

vagy, essél le. 4, 6. — j i l  sevirla pa tuba jutla  levágatik és tűzbe 
vettetik. 3, 10.

jilli  alá, le. lu j i lt i  an pits, keni oht'ina orndim vorna az alá 
nem esett (rogyott), köre lévén rakva. 7, 25.

jilbija alá. hanne-hojet kuret jilbija az emberek lábai alá. 5,13. 
jilta  alatt. alá. hoda lolimta j  ah ji lt a sagat h'irman an longlet

*) Mint egy testver.
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l>a an lolimlat a’ hol a’ tolvajok alá ásván nem mennek be és nem 
tohvajlanak. 6, 19.

C. j i t  ál, le: ji t  hot alház, pincze; j i t  vöt alszél, éjszaki szél. 
Kv. jót. V .jo t.

j i l  új. j Игр új, jilba újra. hoda jilba séma pit'im Judej han 
hol az újdon született judeai király. 2, 2. — jilip jolipta új folt.

jilbala-ta éledni, lu longmalna luel jozél elta visle i evijil- 
Lalas ti bémenvén azt a’ kezénél megfogta’s a’leány fölélede. 9,25.

jilbata-ta éleszteni, feltámasztani, muzingodet tungtaka ve
rat, Kiningodet sistamtat, uzimodet jilbatat a’ betegeket egészsé
gessé tegyétek, a’ bélpoklosokat tisztítsátok, a' holtakat támasszá
tok fel. 10, 8.

C.jédep, jidep  új — jilip . Кx .jä l =  j i l ; jält-uhv =  jilbata, 
jältept-uhv =  jilba tata. V. jält-ungv éledni, éleszteni.

jink,. 1. ink víz. jink  elta edis a’ vízbül kijőve. 3, 16. — jo
gán jinket ebitset a' folyó vizei kiöntötték. 7, 25.

C. jink.
jis, 1. is öreg, jis  jak öregek, nen hulseta, muj jastim usjis  

jaha ti hallottátok, mi mondva van az öregeknek. 5, 21.
jir, 1. ir áldozat, hun n'ing jiren tulen torim hota ha te áldo

zatodat viszed isten házába. 5, 23.
Kv. jur, V. jár, jir, ir.
j ito t ,jite l lásd ji-ta  jönni, lenni.
jim , 1. jem jó. jim  ho jó ember, jim  ho idman jó ember lé

vén. 1, 19.
jim  pelak jó fél, jobb. jim pelak sem jobb fél szemed, hun 

n'ing jim pelak semen ningen husi ha a’ te jobb fél szemed téged 
kisért. 5, 29.

jo  meg, vissza, lásd jolta. 
joupsa folyás, jou-ta ? 
jóul, vaj jóul lábszár kötő.
jóu l ~ta, 1 .jul-ta vetni, ingatni, mozgatni ]josna v. Ivjna joulta 

kézzel vagy újjal fenyegetni; joul'ipsa vetés, mozgatás. 
joidsa-ta reszkedni, joulsipsa reszkedés. 
jouland-ta egyszer vetni ? joulant'ipsa vetés. 
joulma-ta elvetni, pungla joulmata visszavetni.
Joura görbe: joura ungilpa görbe szájú; joura l'ilba görbe
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lelkű, hamis; jouraja görbén; joura tagoja csapinós irányba; jou- 
raing görbés.

joura-ta görbülni, göndörödni, jourdipsa hajlat, görbülés. 
uptet jourata hajat göndöríteni.
joural-ta, jourla-ta görbülni; Ulna jouralta lélekben görbülni, 

tettetni, kétszinü lenni; jourlipsa görbülés, csavargás. 
jouralt'i-ta görbíteni. 
jouras-ta görbülni.
jourd-ta csavarni, takarni; jourt'ip takaró, pólya; jourlipsa 

ravaszság.
jourt'iji-ta csavargatni, tévedésbe ejteni; jourtijitot, jourtitot 

ravasz, álnok.
jourma-ta göngyölödni.
C. jouraj, joura, jograh görbe; jour-ta forogni, fúrni; joura- 

hamd-ta sebesen forgatni.
joutla-ía lőni, joutlata ho lövész; joutlipsa lövés. 
joutVij'i-ta löddögélni.

* C. jevd-ta lőni.
joh, jog, juh  fa; naz'idta joh mázoló fa, ecset, 
jo g á n  folyó, jogán jinket a’ folyó vizei, lu eltel pernaja lon- 

gilt'ijiset Ordán joganna ö általa megkereszteltettek a’ Jordán fo
lyóban. 3, 6.

C. jeaga. V. ja,
jogart ág? jogart jug  ágas fa, villa; kur jogart térdhajlás. 
C. jágart ág. Talán joura, jourad-ta-tól.
jogo vissza, meg; lásd: jo. Ivan luel jogo kadlta. pits János 

öt vissza kezdé tartani. 3, 14. — nen lifim sitak volpazen nen hoza 
jogo kertéaí a’ ti kivánt békességtök ti hozzátok visszatér. 10, 13.

jogos meg, vissza .jogos kerlatelna ningilan ara al inanzilajita 
azok vissza fordulatukban tik meg ne szaggattassatok. 7, 6. — 
jogos pela visszafelé; jogot utó,jolta megöl, utói, jolta nogolta utol
érni, üldözni. . •

C. joh, Kv. ju  be, meg ; jót utó.
jogod -ta jutni, érkezni, jönni, ma jogodleni, talanga verlern 

luel én jövök (megyek), éppé teszem őt. 8, 7. — jogots lsrail mua 
juta Izrael földére. 2, 21.

johtip, jogt'ip béfogadó, kas, pyírhéj edény; johtipije kis kas 
szatyor; joht'ipsa és jogt'ipsa érkezés, jutás.
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joht'ipta-ta juttatni, iktatni, szerezni.
jókMa-ta, jogtffi-ta gyakran jutni, érkezni, joht'ilodet szállók, 

szállások.
jogt’ifi-ta gyakran érkezni, halkkal érkezni, madet nenhoéa 

jogt'ijillet őz salina a’ mellyek hozzátok jönnek juh ruhában. 7, 15.
johtanta-ta, johtant'i-ta összehasonlítani, johtanfipsa hasonló

ság; anjohtantipsa külömbség. 
johtansa-ta összeütközni.
G. jogod-ta, johd-ta ; Кv. joht-uhv ; V. joht-ungve. 
jo g o m  bozót (gestrüppe). 
jó l  hódzsír.
jold-ta füstölni (hódzsírral); jolt'ip hódzsírra való edény; 

jolt'ipsa füstölés.
joltand-ta füstölni, joltantipsa füstölés, 
jo l ih , joloh levegő, nedves; jolhipsa nedvesség, 
jó l  -ta fóldozni. jolipsa foldozás, folt. nem hóját an ponl jolipsa 

jilip  sah el'ta senki sem teszen foltot új ruhából. 9, 16. 
jold-ta foltozni, jolt'ipsa folt.
j o l t a  utol, jolta sagat hátulrul. jolta sagat suzemimna Üanini- 

ta* lu sahlal s'il hoéa hátulrul jővén érintkezők ő ruhájinak szélé
hez. 9, 20.

jolta jogodta utólérni; jolta sup v. sup utó rész; jolta supna, 
supna hátrafelé ; jolta solp vis hátulsó bélü lyuk, segglyuk; jolta 
sah bunda ] jolta ol'ip utolsó fekvő hely, szent Mihály lova.

J o n ^ J a n g  10. Q.jong,jang. 
jó n  utó, j on sup hát, hátulsó rész; jón íup'ű segg. 
jó n k , jenk jég. jonhna eb'idta t'ilis jégre öntő hó «= május.— 

jonking jeges.
C. jenk. V. jang. 
jo n k ta - ta  útazni, forgatni.
jon d -fa  játszani; kazirna jondta kártyázni; sahmatna jondta 

sakkozni; ongitna jondtot sípoló.
jonting játszós; jont'ip já ték ; jontipsa játszás.
C. jantk — janth — játszani.
jond -ía  varrni, jonfas-ta varrogatni. Vi holiplal jontasman 

omistodet ö hálójukat varrván ülők. 4, 21. — lap jondta bévarrni. 
C. jond-ta, jund-ta varrni. V. juont-ungve. 
jó s  kéz; jözem, jőzen, jőzei kezem, kezed, keze. sár lujozelna

• NYF.LVTUD. KÖZLEM ÉNYEK, XT. . 5
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szóró lapát ö kéziben. 3, 12. —■ jóslat ohtína ningen tulaj In kezeiken 
te vitetek 4, fi.

jos-sur kéz szára, könyök, haj nen el'ta pusl enmiltata lu Inéi 
kus i jós sur palatkem ki ti közületek képes nevelni magaraagát 
akár egy könyökdarabnyival. 6, 27.

kardi jóiét. vas fogó, harapó fogó; hint jós lúd láb; jós it réf; 
jos-pat tenyér (pad).

j o r  úr. nem hóját an pusl luzidta kad jóra senki sem szolgál
hat két úrnak. 6, 24. — lomja izi tannal, lu jorel lamba at us a 
szolgának bizony elég. ö ura félévé ha lett. 10, 25. — un jor nagy 
ú r ; vos lavtlta jor kormányzó.

jor ing úri, büszke, előkelő; joring ho, joring ne, urias ; jo- 
rasla-ta uraskodni, büszkélkedni.

joras-ta úgy tenni, mint úr, fontoskodni. 
jornülfíjita fontoskodni, úriaskodni.
К  у. jor méltóság, joren méltó, jorl-ahv tisztelni. V .jor  kevély, 

jorelaht-ungve büszkélkedni.
j o r  szamojéd, jor-ho szamojéd ember; jor ogol könnyű szán, 

egyes embernek való.
C. javan, jargan szamojéd; V. ja m  szamojéd, ja m  sun sza

mojéd szán.
jorem a-f« , joremi-ta felejteni; joremapsa felejtés.
C. jarad-ta, jard-ta, jorog-ta felejteni; К x. jorevl nhv, V. 

jorul-urigve felejteni; kot jorulem elfelejtek;jorvlaht-ungve felejtkezni, 
jo t la n g  sark, kurjotl.ang láb sarka.
C.jattang, kurjattang láb sarka, 
jo v im ta -fa  vetni, 1. joumta-ta.
jo v ra ,  1. joura görbe; jovra'ing =  jouraing; por ja vrding 

haj m a'?
jó m  eső, lásd je r t; joining esős. 
jomi-ta esni az esőről. C .jóm  eső, mint jert is. 
jom tií ? jomti krek bujaság ? jomti krek verta pa ho ne (rakta 

ne) pilna házasságtörést követni el; jomti krek verta évi pilna bu- 
jálkodni egy leánnyal.

ju k a n  osztály, rész.
jukana gyanánt, részben, nen mu sol jukana ulleta tik a ’ föld 

sava gyanánt vagytok. 5, 13. — srm sím jukana, pa penk penk ju 
kana szem szemért е'з fog fogért. 5, 38. — ojanget, madet hanne-ho

fi



SZÓTÁR. 6 7

liat sálét, si jukcina ltd nat sala boldogok, a’ kik a’ felebaráton kö
nyörülnek, azért rajtok könyörültetik. 5, 7.

jukand-ta osztályul nyerni, örökölni, ojanget, madet, vomet, 
l'ijoming mu jukandlet boldogok a’ kik csendesek, szelídek, ők a’ 
szent földet öröklik meg. 5, 8.

C. jukan osztály, sorsrész.
jug fa, juget fák. izagat ulta jug, jim  tvipsa an tajtot, j i l  

seviria: uz lajim juget lev lioza hojl minden fa, jó gyümölcsöt nem 
váró, elvágatik: már a’ fejsze a’ fák gyökerén fekszik. 3, 10.

hom-jug koporsó, hom-juget, el'ta efimodet koporsókbul kijö
vök. 8, 28. .

púm jug  a1 katlan fája, a’ mellyen függ; hala jug ~  hóm jug  
koporsó; tut jug tűzifa; naras j .  hegedű; alfa j. hordható szék; 
sohekj. sámfa; jin k  altaj. szivattyú; — juging fás.

C. juh fa. Kv. jejv, Y .jiu , iju.
jugol Íj. voj-hul jugol vadász íj, rnelly magától lö ; jugol el'ta 

nol jontlita íjról nyilat lőni.
jugol-nol íjnyil — fegyver; jugol-nolla fegyvertelen.
juhlijé, juglije íjacska.
C. jogot, V. jaut,jajt.
jugot, 1. jogot utó, megint, neljang atnen pa hadlnen uslt'ijim 

jubina jugot lita langmas negyven éj és nap böjtölése után megint 
enni akart. 4, 2.

hun jugot míg. an usle Inéi si vonda, hun jugot lu taj'is lu 
oVing pogel nem ösmerte meg őt, míg szülte ő első fiját. 1, 25. — 
si hús mans li jelhina, hun jugot jogots az a’ csillag méné ő előttük 
míg eljutott. 2, 9.

C.joh meg, haza, jokon honn. Kv. ju  be, meg, jun  ben, lionn 
V. ju  bele, meg; jun.

-ta vetni, al julat fining tunen pur set soziltta tagaja ne • 
vessétek becses gyöngyeiteket a’ disznók taposó helyére. 7, 6.

julta-ta vetetni; jultala vettetik, turum nubit poget pndlem 
turma jultala jit a’ mennyország fijai setét helyre vettetnek. 8, 12.

julma-ta vetni, tob tuel kim julmata ragil az csak kivetni 
való. 5, 13. — menma luel i miig el'ta jnlma szakitsd ki ’s azután 
vesd el te tőled. 5,29. — anta nogajen izagat julmala tuting sarasa 
hogysem egész tested vettessék tüzes tengerbe. 5, 39. — V. ö. jo+ 
vimta-ta, joulma-ta, joulta.
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jun ben, jun  taga belső hely, belső. V. ö. jugot, jogot. 
junti-íu alakítani; pa hurb'ija junVita átváltoztatni.
Talán csak annyi,mint C.jond-ta,jund-ta,Y.juont-ungve varrni. 

Vagy inkább V. junit-ung've kalapálni, Kv. junit-uhv ütni, csapni.
justam jutalom, riingilana un justam ull türmet oht'ina nek

tek nagy jutalmatok van az egekben. 5, 12.
justa-ta jutalmazni just'il'i-ta jutáimazgatni.
Kv. just-uhv jutalmazni, justel bér, jutalom, 
juá szádló, dugó.
jusla-ta dugulni; justa-ta dugni, teli dugni; vágni, szúrni; 

muht'i justata általszúrni, fúrni.
jus, jós kéz; jus alta ho vezető.
jur erő, hatalom, ju r  muht'i hatalommal; jnrna erősen, jurla  

erőtelen, gyenge.
jufipsa  erő, hatalm asság júripsala erőtelen.
V. ö. jor és ur. 
jurám barázda.
jurt haszon, nyereség, ju r  fing hasznos.
jurt'i -ta társalkodni ? rakta ne pa ho ne mola évi panna al 

ju r  ttja rokon nővel és férjes nővel vagy leánnyal ne paráználkodjál
5, 27.

V. ö. Kv. jurt társ.
jurbld-to panaszolni; jurb'iCipsa panasz. 
jur.bild-ta imádni, jürb'ilVipsa imádság.
jud -ta vetni; jutla  és judta vettetik, ju g jil sevirlapa tuta jutia 

a’ fa elvágatik és tüzbe vettetik. 3,10. — sevirla pa tutajudla 7, 19.
jutsajem vettetem, al jútsajen ningen turma hot libija ne ve

tessél a fogházba. 5, 25.
jub utb •, jubem, juben, jubel utánam, utánad, utána, majubem 

jitot ma Jciríéa tak az én utánam jövő én nálamnál erősebb. 3 ,11.— 
manatí ma jubem menjetek (jöjjetek) én utánam. 4, 19. — manta 
pitset lu jubel menni kezdenek ő utána. 4, 20.

jubina után. Vavilon voza kasl'im jub'ina Babilon városba köl
tözése után. 1, 12. _

juva jöjj, légy, 1. ji-ta. hója jastaiem: juva, i jogodl a’ kinek 
mondom : jöjj, és jő, 8, 9. — lan gale m, s'istama juva akarom, tisz
tává légy. 8, 3. — l'i horaspija al juvat'i hozzájok hasonlókká ne 
legyetek. 6, 8. ‘
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juvili-ta lenni; nogenga juvilita  húsossá lenni, vastagodni. 
juv'ind-ta válni, lenni, sitaka v. husla juvíndta elnémulni, 

csendes lenni.
C. jivem, juvem lett, jött. V. jönni.

L.
la, li tálán, kas-la Örömtelen, nomisla esztelen; nom'islapsa 

esztelenség; ve'ila erőtelen, semla vak, pernala kereszteletlen, po
gány stbv kotla ház nélküli, korasla éktelen, hanila nem titkos atb. 

lajirn, lajm fejsze, balta.
C. tájem fejsze. У. Tangmi, lujmes. 
lak kerék, golyó, gyűrű, kör.
lövi lak jó járom; sem lak szem golyó; pal lak fül gyűrű, fülbe 

való; venéata lak menyasszonyi koszorú; sugum lak fonal gombolyag.
lakige golyócska; sem lakije szem golyó; laking gömbölyű, 

kerék.
lakka körül, széllyel; lakking köröskörül, lakkipsa-ta utazni, 

költözködni, si mans sit ol'inpela izagat si mu lakka hír mene a’ fe
löl mind ez országban. 9, 26.

lakka kerdta megkerülni, an sohniptaleta Israil vozet lakka 
kerdta nem végzitek Izrael városait megkerülni. 10, 23.

Kv. lak világ, lahve széllyel. V.lak, lak kör, lakú kerék; lakú 
széllyel; lakú is, amp lakú a’ huzó ebnek járma ; kér lahu voarem 
vas kereket csinálok, megvasalok kereket.

lak -ta 1) pökni, hákogni; virnd lakta vért pökni; polsingna 
lakta nyállal megpökni. lakipsa pökés.

2) enyvezni, ragasztani. 
lakta-ta kenni.
lal öl, lal'ing öles. 0. tét öl, V. tel; finn syli. 
laid -ta lélekzeni, lengeni; lalt'ipsa lélekzés, lavirt laltipsa 

nehéz lélekzés.
C. tit lélekzés.
lanka széllyel, 1. lak, lakka.
lanki evet. G. tanga, tenki. V. 1 én, lejn, Un.
A legrégibb vogul és osztják szójegyzékekben azt találjuk, 

hogy vog. sät lin, osztj. sót langa ~  rubel, egy orosz pénz, szó sze
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rint száz evetke =  egy rubel. Tehát az evet (bor) pénz gyanánt 
szolgált. A’ déli osztjákban tenki az evet; az oroszban denga most 
egy kis rézpénz, fél kopeka. Hajdan bizonyosan egy kopekát te tt; 
egy denga egy kopeka volt. Denga pedig csak az ugor tenki, langa, 
Un ( =  evet), ’s száz denga vagy kopeka — 1 rubel, azaz száz evet 
— seit Un, sót langa. Alább a’ nuhki alatt mutatjuk, hogy finnben 
náhka, észtben nahk is bőr, ’s hogy a’ régi észteknél a’ pénz nagata 
azaz bőr volt. Az oroszoknál is nogata egy régi pénz, mellyböl négy 
egy кипа-1 ért. Кипа pedig nyestbőr, ’s mint illyen, régi pénz. Finn
ben ruha — pénz, de a’ szó a’ lappoknál máig becses bőrt, szőrös 
bőrt »pellis ferina carior«-t jelent (lásd: De Vestfinska spákens 
Kulturord-nak 168. lapját, Ahlgvisttöl). A: magyar marha =  pecus, 
egyszersmind pénzt is tett, arany marha, ezüst marha annyi, mint 
arany, ezüst holmi. — Kérdés : az oroszbul mentek-e a’ dolognevek 
az ugorokhoz, vagy ezekből jöttek-e az oroszokhoz? V. ö. Vogul 
föld és nép, 105. lapját.

lank-ta fedni, ruházni; lap lankta befedni, lank'ip és langip ta 
karás ; lankiipsa fedés, napleáldozás; t'ilis lankipsa holdfogyatkozás.

langil tető, langlet tetők, losaltasa luel hot langil ohfija állat
ták a’ ház tetejére. 4, 5. — simaltati hot langlet el'ta hirdessétek a’ 
háztetőkről. 10,27. — hód langil háztető, olagun langil hajó fedele.

lankísa-ta rejtőzni, voz an pusl lank'izata rep oht'ina lolman 
a’ város nem rejtőzhetik a’ hegyen állván. 5,14. — lankizip takaró; 
lövi lankizip ló takaró.

C. langem, linkem fedett.
langa-ta akarni, langalem, sistama juva akarom, tisztává 

légy. 8, 2.
langma-ta kezdeni kívánni, uslt'ijim jubina jugot lila langmas 

böjtölése után megint enni kívánt. 4, 2.
C. tangam akarva, akart. Kv. tanh-uhe akarni. V. tang-ungoe. 

Finn. tah-t-oa.
lankír váll, lankret vállak; han lankir ho királyi tanácsnok, 

a’ király válla (mellett) ember.
C. tenger váll.
langsipsa reszkede's, ijedés.
langsald-ta rázni, ogna langseddta fejet rázni; langsaltipsa

rázás.
lant liszt, gabona, halszálkával vegyült liszt pép; árpa kása ;
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land'i is, mert lü land'i szárított halszálka, télre,* lantije lisztecske, 
pépecske.

lövi labidta lant zab — ióetető gabona. 
torim lant manna.
lant bar szántó föld, lant bar verta szántani, lant bar veripsa 

szántás.
lant verta kev’i lisztet csináló kö ; őrlő kő. — li antalant omid- 

let anta evidlet ők se nem vetnek (gabonát ültetnek), se nem arat
nak. 6, 26. — seming lant szemes liszt, dara; növi seming lant fehér 
szemes liszt =  sáska, lu levipazel us növi seming lant pa bar voj 
mavi ő eledele volt a’ sáska és vadméz. 3, 4.

lant sem gabona, lant pom szalma, akidl somsi lant semlal, a 
lant pom tutna labidl gyűjti a’ búza szemeit, de a’ szalmát tűzben 
égeti. 3, 12.

lanting a’ kinek, a’ minek enni valója van; lanting Ла, holing 
As táplálós Obi, halas Obi.

C. tant gabona; tant seska gabona madár — veréb.
la r  sigér (maulbarsch).
la ra s , laris szekrény, iskátulja féle.
C. tares tető, fedél, hot tares sátor teteje, 
la rb i  méreg, étető, csalót. .
la rb id -la  eloldani, kioldani, kifejteni; jogos larbidia megfej

teni, leoldani.
larbiptili-ta fejtegetni; larbiptilipsa fejtegetés, 
l a t  kor. tolta sagat jelsik pitmal latna kazalas onnan tovább 

mentében láta. 4, 21.
Kv. lat.
l a t ’ala-la , latali-ta számolni, külömböztetni, dönteni. — lata- 

lipsa, latalapsa számolás, döntés.
Kv. latkat-uhv egyezkedni ?
la p  b e ; lap verta betenni, bedugni, bekeríteni, lap veripsa 

fákkal bekerítés ; lap tugorta bezáródni, lap tuhripsa, tugripsa 
bezáródás; nulim lap tugripsa a’ sebnek összeforradása. 

la p  lap, jod-lap, jos-lap f  tenyér.
lab'id-ía etetni; tutna labidta égetni, tűzben emészteni, lant 

pom an burlata tutna labidl a' szalmát nem alvó tűzben égeti. 3,12 
— ezimna labidta szoptatni, iskina labidta fázni; laptipsa étetés, 
fogyasztás.
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lábidlaji-ta étettetni, tápláltatni. nen turum azenna Viel lab'idla- 
j i t  a' ti mennyei atyátok által tápláltatnak. 6, 26.

lapta-ta.fogyasztani; tutna laptata égetni; lapt'iVi-ta fogyaszt-
gatni.

lavema-ta enni (egyszerű cselekv.) 
laptald-ta táplálni.
laptaléa-ta, lapiiUa-ta táplálkozni, de evődni is, p. o. iskina 

laptiléata ho fázó ember, hideg által evődő ember.
A’ lavid-ta ige a’ le-ta, li-ta igének tétető] e.
C. tív, tev =  le — en-ni; tipt =  lav'id =  étet. 
labindí lepke.
labi't hét, ’s a; hét (septem, septimana), labit-mit 7-dik. 
lab'it hős jang vagy lobit moltas jang  17. 
lobit jang  70.
lab'it hutmit hadi a! hét hatodik napja.
lab'it lunt'i hét-szám, hetenkint. voj leta lab'it vaj evő hét, va

jas hét, böjt. — C. tabet 7.
lavil-ta örzeni, védeni, gondozni, legeltetni. — hód lavilta 

ház-.Ör, lavilta ho pásztor, n'ing el'ta edl lavilta ho te belőled jő ki 
őrző ember. 2, 6. •— mvjs’ir justam lavilta pildleta miféle jutalmat 
fogok kapni. 5, 46. — lavilipsa őrzés, vigyázás.

lav’iltot őrző. lu liléi laviltot luel ustal a’ maga lelkét megőrző 
azt elveszti. 10, 39.

lavilim jah  őrzők, pásztorok. lavilim jah hugolmaset az örök 
elfutának. 8, 33.

lavilsa-ta őrködni, őriztetni, jelnasik li el'ta lavilsaset un purset 
pak'it távolabb ö tőlük őriztetik vala egy nagy disznó-nyáj. 8, 30.

lavilsaman őrizkedve, lav'iléaman ulat rogop jelit j astata jah 
elia őrizkedve legyetek a’ hamis prófétáktul. 7, 15. 

lav'ilsipsa őrködés.
lavirt, l'iirt nehéz, teher ; lavirta vertei terhessé tenni; lavirta 

jum ne teherbe esett nő.
C. tágért. Kv. tarvit. V. tarnt =  teher.
lavid-ta szólni, takilije lavidta szidalmazni, nen ojanget} hun 

ningilan arurna takilije lavidta pidlajitan ti boldogok, ha ti sokfé
leképen szidalmaztatni, rágalmaztatni fogtok. 5, 11. — uJceim ja- 
г'тдпа lavidta csúnyát, trágárságot beszélleni.

Kv. lav-uhvj lat-uhv szólnij V. lau-ungv, lát-ungv,
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lav 'im  szén; lavmíje kis szén.
C. lávum. " 4
lám  ? lam-ha hasonló, féle. lev'ija izi tarmai, lu jövel larnba 

át us a/ szolgának bizony elég, ha nra félévé lett. 10, 25. — l'i un- 
drelna jevír lamba ullet ő belsej ékben farkas-félék. 7, 15.

lamba ho felebarát, talcil'ije l'ikazatot lu lamba ho ohtíja hijába 
haragvó ő felebarátjára. 5, 22. — lamba hőjén ning oht'ija nur táji 
felebarátod te ellened haragot tart. 5, 23.

le  -ta, li-ta enni. let-jasta enni, inni, let-jaéta hot ebédlöház. — 
nen unltata hőjén lel pa jansl aktipsa ak'idta jah pilna ti tanítótok 
eszik és iszik a’ vámszedőkkel. 9,11. — muj nen leta pa jasta pid-
leta mit tf enni és inni fogtok. 6, 25.----tutna leta égni; ar leta
sokat enni; lela étien; levipsa evés ; tutna levipsa égés.

letot az evő, az étel. Ш letot kinía una an till a’ lélek az étel
nél nagyobb nemde ? 6, 25. — ar letot sokat evő.

levim evén, leviman u. a. jelemel na levim lelkösmérete által 
evödvén. — hanne-ho i nan leviman an voll az ember egyedül ke
nyeret evén nem él. 4, 4. — levimot étel; levimot hon libina kavir- 
t'ipsa az ételnek a’ gyomorban főzése — emésztés.

lev'ipas étel. lu levipazel us ő étele vala. 3, 4. — nan mung 
mosta levipaseu m'ija mungeu kenyerünket kellő ételünket add 
nekünk. 6, 11.

levindta fogyasztani.
Lásd: labid-ta, laptald-ta, C. tév~ta enni. Kv. te-hv. V. té-ngve 
leila-fo, leili-ta felvigyázni, ügyelni;. leilata, leil'ita ho fel

ügyelő; leilipsa felügyelés.
V. o. lavil-ta.
leh  nyom, pant leh ösvény, útnyom.
C. lék nyom (spur).
le k k a r  (or.) orvos, tungtakodet an tájiét nuza lekkarna egész

ségesek nem szűkölködnek orvos nélkül. 9, 12.
le l alacsony, lel-кат lapos, lel-ta szállani, reászállani. lu lelis 

hop libi ja  ő reászálla a’ hajóra. 8, 23..
V. tel-kve alacsonyka.
le ld  -ta és lelta-ta terhelni, leltipsa terhelés, 
len  restség.
leni-ta heverni, restelkedni; lenipsa heverés.
len g , lung bálvány; — lavilta torim leng (leni) őrangyal.
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C. tonh 1) bálvány, 2) csúd. У. long, lang. 
lenkír, leng'ir egér; un leng'ir nagy egér, patkány, vakon

dok ; tohling lenlcir szárnyas egér, denevér.
C. tenger. V. tanger ; jäni tänger patkány, 
les-kam széles, tágas, nyúlt. — viiing ovet pa leskam jus tű

iét halta sorma tágas ajtók és széles út visznek a’ halálba. 7. 13.
leskamt'il'ij'i-ta szélesedni, terjedni; leskamtil'ijipsa szélesedés, 

terjedés. Lásd lel-kam lapos.
lezala~£<7; lezal-ta érni, lehető lenni, illeni, lezalipsa érés, 

kellés.
lezamata, lezam-ta érni, illeni, kelleni.
lezad-ta kelletni, illeszteni, készíteni, jilba lezadta kijavítani; 

velpas ulamna leiadta fegyverruhába készíteni, fegyverezni; pant 
luela pajla lezatat az ösvényt tegyétek neki egyenessé. 3, 3. 

lezatipsa illesztés, készítés, rendezés, 
ler gyökér.
müler földi gyökér, pázsit; le ring gyökeres, lajim j  üget ler 

hoza hojl a’ fejsze a; fák gyökerén fekszik. 3, 10. — C. túrt; Kv. 
tar ; V. tar.

ler, foV.ismert, nyilván való; lering ismeretes ; lera-jita nyilván
ná lenni, lera-jűpsa nyilván-lét, lerá-paidta nyilvánítani, fölfedezni.

lerama-ta látszani, nyilvánítani, nem molti an haniot, madot 
an ler amis nincs semmi eltitkolva, a’ mi nem nyilvánult. 10, 26. — 
sírsna Ivla leramlem: ma ningilan nem huntsi an ussalem akkor 
nekik nyilvánítom (mondom): én titeket soha sem ismertelek. 7,
23. leramas, lu. undrelna táji jem'ing Щ elta ime, ő méhében visel 
szent lélektül.. 1,18.

leramd-ta, leramta-ta nyilvánítani, magyarázni, megfejteni; 
leramtipsa magyarázat.

lert ismeretes, bizonyos; lerta-jita nyilvánná lenni, lerta jűpsa 
nyilvánná lé t; lerta pa'idta nyilvánítani.

V. ter-ungve feltűnni, feltetszeni ? 
lerma-trt fekünni, terülni.
lermipsa ágy. lila lermipsajen vija kelj föl, ágyadat vedd. 

Lu hilis, lu lermipsajel v'isle ő felkele, ö ágyát vevé7 9, 6. 7. 
lermad-ta fektetni, teríteni.
lerniilta-ta és lermüd-ta teríteni, álmot vetni, aljazni. lermil- 

tipsa terítés, aljazás.
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locid-ía (or.) gyógyítani, lecitipsa gyógyítás. 
l©p közel, lepna közelben, sirsna lu hoza lep jogotset lu uni

tira jahlal akkor ö hozzá közel menőnek ö tanítványai. 5, 1. — 
Galilej saras lep sostal sagat lu kazalas a’ galileai tengerhez lépte
kor látá ö. 4, 18. — hanne род an táji tag a, kuda kas ogel lep ra- 
gildta az ember fijának nincs helye, a’ mellyhez akár a’ fejét hozzá 
értetni. 8, 20.

leptald-ta térni, fértetni, leptalt'iji-ta u. a. 
lepsa-ta térni, férni.
V. lap-ing, Idp-ungve férni.
lep íld -fa  csalni, lepildta ho csaló, lepilt'ipsa csalás. 
lepiléa-ta csalatkozni.
C. tlapestem csalt.
leb in , lib'in, p. o. torba hot leb'in előháza a; templomnak, 
lebíe galy, á g ; via a reh lebis szőlő fü rt,* lebis reh bogyó-fürt. 

lehset, lepset gályák, tepsije kis galy, fürtöcske. 
lepsing galyas, fürtös.
le b ít lágy, lebit sampa ho lágy szivü ember. 
lepta-jita lágyulni.
leptamd-ta lágyítani, leptamtiliji-ta lágyítgatni.
C. tehet lágy.
le v i követ, szolga; levem szolgám; torba levet angyalok. 

to rím levi olimna luela kazasas az isten követje álomban meglá'- 
szott neki. 1, 20. — torim levet jogotset i luela luzitset isten angya
lai elöjutának és neki szolgálának. 4, 11. — levem ólai ma hoza 
honsman szolgám van én nálam betegen. 8, 6.

le v i a’ Szoszvá-nak osztják neve. Vogulban tá jt; a' Reguly- 
osztjákban leu a’ neve ; leu kudob (kutep) ar, vogulul: tájt kvät'l eri 
a’ Szoszva közepéről való ének. Ez a’ leu az osztják Szoszva, vo- 
gulul man tájt — kis Szoszva.

lev im , leviman evén, levipas étel, lásd le-ta enni.
Yi-ta, le-ta enni. lila langmas enni akara. 4, 2.
1£ és Uj fark, lijla farkatlan.
C. leg, teuh fark, V. li, Uj, lig.
l i j  lapos fa tál, Hja verta lapossá tenni, kiásni.
liji-ta kiásni.
C. teges lapos.
li (lu ő) ők. li anta lant о midiét, unta evidlet ők se nem vet-



76 OSZTJÁK

nek, se nem aratnak. 6, 26. — Viel Vipleem voza kitmalna jastas 
őket Bethlehem városába küldvén monda. 2, 8 . — jastas l'iela 
monda nekik. 3, 7.

l í í r ta p  =  lavirtap teher, nehézség.
Tiirtama-ta =  lavirtama-ta nehezedni, terhesedni.
Lásd : lav'irt.
l ik  harag, hoj riingílana nom'is más hondta van amim Tik el'ta 

ki adott nektek gondolatot (tanácsot) futni a’ közeledő harag elől ? 
3, 7. — Tika-ita haragunni; lika paidta haragítani, lik verta bo- 
szantani.

liking haragos, gonosz, Tikinga ula ning hiding hőjén pilna 
haragos légy a’ te ellenségeddel. 5, 43.

Tikas-ta, ligas-ta haragunni,’ boszankodni; Tikazipsa és liga- 
zipsa haraguvás, bosszúság, keserűség.

Vikamd-ta, ligamd-ta boszantani. 
lik , Vikim ?
likim-tg történni, előtűnni; likmipsa történet, eset, történet 

helye, an-Tikmipsa ritkaság.
' likma-ta történni, likmapsa történet, körülmény.
Vikmad-ta tehetni, valamit végrehajtani. 
liksa-ta történni,' megesni; liksipsa. 
likmijili-ta gyakran történni, történni szokni.
V. l'ikom szerencse, mänä Tikom mi szerencse! — l'ikm-ungve 

történni, sikerülni; üt Tikmi nem sikerül.
li l  lélek, jeming Til szent lélek, lu undrelna táji jeming Til el'ta 

ő mellében visel a- szent lélektül. 1, 18. —- Isus jeming Tilna tavim 
us tál tagaja Jézus a’ szent lélek által vitetett volt a’pusztába. 4,1. 
— Jianne-hc Til lavilta tovirn levi az ember lelkét őrző anyai, őr
angyal.

Tiling lelkes; Tilba lelkű.
Tilta-ta elpárologtatni, elgőzölögtetni.
C. tit =z Til, Kv. Ul, V. lil. 
l i l -ta?
l'ild-ta zavarni, vegyíteni, Tiltipsa vegyítés, zavarás, vir Til- 

tipsa■ V. kali Tiltipsa vérfertőzés ; — Viltipsala vegyületlen.
ViUa-ta vegyülni, beleavatkozni; potar kuta Tiléata beszédbe 

avatkozni, abban résztvenni.
liltili’ta vegyítgetni. • ' -
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l'iltipta-ta zavarni, keverni; nomisna líltíptata. valakit elmé
jében megzavarni, botránkoztatni.

l'illa-ta megbáborodni. írót han nomisna Villas Heródes ki
rály lelkében megindult. 2, 3.

Kv. telit-uhv botránkoztatni, telil-vhv fogódzani, botránkozni; 
У. tel gond, tel-ungve keveredni, télil-ungve zavarodni, fogódzani, 
télit-ungve keverni.

Ш -ta sírni; lild-ta siratni, sírni, lilt'ipsa sírás, síratás. kazalas 
jak liltipsana látá a’ népet sírásban. 9, 23.

C. tel-ta sírni.
lin g  gyenge ; lingamd-ta gyengíteni, lingamtipsa gyengítés.
llS hurog, tő r; varas lis szőr burog.
li'r, ler ismert, Virla ismeretlen, living ismeretes.
lir-ta világos, látható lenni.
liramd-ta nyomozni, kitudni, bizonyítani; Viramtipsa bizonyí

tás, kitudás.
l i -ta, le-ta enni; lita lidta enni akarni, megéhezni, 
lid  -ta akarni, v. ö. langa-ta akarni, samel lidta igyekezni ; 

samna an lidta nem igyekezni, mulasztani, jim  ver lidlerii a anta 
j ir  jó tettet akarok, de nem áldozatot. 9,13. — an lidl volijita nem 
akar vigasztalódni. 2. 18- — tam hota sitaJc volpas lidlu e’ háznak 
békét kivánunk. 10, 12. — hódi lidleta a’ mint akarjátok. 7, 12.

Vilim kivánt, akart, sirsna nem Vilim. sitak volpazen lu ohtija 
an jogodl akkor a’ ti kivánt békességtők ő reá nem jut. 10, 13.

litrnan akarván, lu olinpela sijaldta an lit man ő végett hiresz- 
telni nem akarván. 1, 19.

leta lidlem ehetném; leta Vidtot éhező ; litipsa akarás, 
l i t  újj, ruha ujja, Vit-sil újj szele, szegélye; Vitip ujjas.
У. tájt újj, ujjas.
lib , МЫ edény, bé l; sola МЫ só-tartó, posteam libi puska-cső, 

ink mungta libi víz lapát, mortalata libi mérő, mércze, tut tulata 
libi lámpás, libeng belső.

libi elta belőlrül; libina ben. man longillalam ningilan jink 
libiiia én keresztellek titeket vízben. 3, 11.

libi ja belé. akidl somsi lant semlal hozap libi ja  gyűjti a’búza 
szemeit a’ csűrbe. 3, 12.

C. t'jbe, tigbi bel, belső.
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libas szabad, libaza szabadon, libaza edlta, v. eslta szabadon 
ereszteni.

libit levél, viráglevél, virág; nebek libit könyvlevél; libtet 
(liptet) sugodta leveleket fosztani; kardi lib'it vas levél, lemez: — 
ib'itla leveleden ; libitpa levelii, un libitpa nebek nagy levelii könyv ; 
lifting  leveles, lombos.

C. lipet, libet, Kv. lupét, V. luopt levél, 
lőj -tq függni; lap lojta betenni, lojpsa betevés, befüggés. 
lojma-ta egyszer függni, leereszkedni; sansuh ohtija lojmata 

letérdelni.
lojta, lolt a, lol-ta állani; lap lojta elállani, ulti lojta ho által, 

előálló; nohla lojta felállani,t/eW¥ lojta előre állani. 
lojbas, 1. libas szabad, kötetlen.
lók, löget liliom, vandait barna ulta löget oht'ija nézzetek a' 

mezőn lévő liliomokra. G, 28.
lokel ? sem lokel szempilla, szemhéja, 
loh csont, lion-loh has csontja, oldalborda, 
log hó fájd.
log'i-ta kódácsolni, logema-ta egyszer kodácsol, logemapsa 

kodácsolás.
C. luk, pegda luk fekete fájd; huj luk kakas, neng luk jércze. 
log öböl (bucht), tengeröböl.
C. loh, V. loag.
logis. lugis barát, log set barátok, logsing barátságos; logs'ipsa 

barátság.
C. tagos barát.
logld-ia, lbgid-ta mosni; logidta ne mosóné; log'itiji-fa mo

sogatni, logitijipsa mosogatás.
Kv. lovt-uhn mosni. V. laut-ungve. 
logod-fa köszörülni, esztergályozni. 
lohta-ta u. a., lohtipsa esztergályozás.
lohlila-ta, loht'ili-ta köszöriilgetni, lolitil'ipsa esztergályozás, 

köszörülgetés.
C. toht-em köszörült, 
lola -ta olvadni, loVipsa olvadás.
folpi ólom, ón, lolp'ing ólmos, lolpinga verta megónozni.
C. toppá (nyilván =  tol-pa) ólom; Y. tol-, tal-ungve olvadni. 

talpa hatel olvadó nap.
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lo l -tn l)állani; lolta jug paj bokor (álló fa rakás), csalit. 
2) méltó lenni, ma an lollem, ving via hotema at longsen én nem 
vagyok méltó, te én házamba hogy bémenj. 8, 8. — pogel mola 
evei via nuvibija tajtot ma ne ma an loll fijá't vagy leányát én nálam- 
nál feljebbre tartó, én reám nem méltó. 10, 37. 

lolipsa állás, lol'ipsala szakadatlan.
lolivita-ta megállani. loíimtas sí tóga oht'ina, hoda navirem 

us megálla azon hely felett, a’ hol a’ gyermek vala. 2, 9. — hús lo- 
limfim kazalamna ti amit set a’ csillag megállását látván ók erűié
nek. 2, 10.

lolimd-ta megállítani.
V. TuT-ungve állanij lulbnt-ungve megállítani. 
lolim-£tf lopni, tolvajlani, tolvajló. lolívita jah  tolvajok, hoda 

loVimta jah jilla sagat hirvian an longlet pa an lolrmlet a’ hová a 
tolvajok alá ásván nem mennek bé és nem tolvajlanak. 6, 20. — 
lolmipsa lopás.

lolmah torkos borz.
C. totmevi lopott, totma lopva, titkon; Kv. tul-uhv vinni, lopni, 

tulp vivő, lopó; tulmeh titkos, tulment-uhv lopni; Y. tulmah tolvaj 
fnlmant-ungve lopni.

Ion húr, ér, ideg; naras-jug Ion hegedű húrja, húr hoza Ion 
ábszár kötő, inakból; Ion-kel ín zsineg, Ion sugat ín, idegezérna. 

lohije erecske.
C* ton, finn. suoni.
lonis, lons, lunis dér, zúz, hó; seming Ioniis jégeső, szemes 

hó,pofim lonis fagyott hó; lons ravij'i-ta havazni. 
lonzing deres, zúzos, havas. 
lonzak szappan; lonza ita hűlni, lásd lunza ita.
C. fonti hó. Magyarban a’ lom »pruina in arborum ramis con

gelata«, lomos »pndnosus«, (finnben lumi) tartozik ide: elleniben 
a’ hó, hava szó a’ £n/í-hoz való.

long bálvány, longa pojksata ho bálvány imádó.
C. tonh bálvány.
longa, ebben: longa jogán Irtis folyó.
C. tangat Irtis; tangat jah Irtis melléki osztják, 
lonh-ta, long-ta 1) bemenni, hota longse.t, kaéalaset nadirem 

a' házba bemenének, találák a’ gyermeket. 2, 11. -— longipsa be- 
menés; naplemente.
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2) per na ja  longta keresztelődül; long'im keresztelőd ve; longmal 
lceresztelődése. hun Isus pernaja longmal jubina jink  el'ta edis mi
dőn Jézus a? keresztelődése után a’ vízből kijött. 3, 16. — pernaja 
longUlalam keresztellem a’ sokat; ma ningilan pernaja longilla- 
lam jink libina én titeteket keresztellek vízben. 3, 11. • 

longema-ta elérkezni; longemipsa elérkezés. 
longtiji-ta bémenni. longUjat jermat ovetna menjetek bé a’ 

keskeny ajtókon. 7, 13. — lwda loVimta jah longtijilet a’ hová a’ 
tolvajok bémennek. 6, 19.

long'ilta-ia bemenetűi; pernaja long'iltata keresztelni; pernaja 
longiUim iki keresztelő atya, keresztelő. Ivan, torim pernaja longil- 
t'im iki János, isteni keresztelő, vagy szent keresztelő. 3, 1.

longiltiji-ta bémenetni; pernaja long'iltijita kereszteltetni. lu 
el’ta pernaja longiltijiset Ordccn joganna ő tőle meg'kereszteltettek a’ 
Jordán folyóban. 3, 6.

C. tangam bémenve, bément.
lonh-ía, long-ta hasadni, long'im jug  hasadt fa a’ tüzelésre. 
longid-ta hasítani, longitipsa hasítás.
C. langadem hasított, 
ionganzüp csengettyű.
V. longancup és lans'ip csengettyű.
lons-to, los-ta állani.
lonéta-ta állítani, állatni.
lonsűi-ta széllyel állani.
lonsimd-ta megállítani.
lonéan-ta'felállani, lonéanda-ta felállatni.
los-ía állani.
losalta-ta és loslta-ta állítani, állítgatni; noh losltata felállí

tani. pa losaltasa luel langil oht'ijn és állítá őt a' tetőre. 4, 5.
C. tondem, todem állva, állott; Kv. tunc-vhv és tuc-uhv állani; 

V. tuns-ungve és tus^ungve.
loeta-í« nedvesíteni; jinkna lostata vízzel meglocsolni, 
losta-fa és lonsta~ta jelenteni, tanítani; lonsihi-ta oktatni; 

lonsilipjsa oktatás, tanítás, 
los -ta belökni, 
lozid-ía rent, lovat kifogni, 
lozap, ebben : jink talia lózap szivattyú.



SZÓTÁR. 81

lor alacsony, sekély part; lor vazi egy kacsa faj, lor lunt egy 
lúd faj, talán alacsony lábaikról.

C. tor alacsony hely, lapos hely.
lord-ta beretválni, lordta kézi beretva; lortipsa beretválás. 
lot gödör, ink lot kút, tócsa; mű lot árok; hala lot sír. 
loting gödrös, lotinga hirta által dúrűi; loting taga gödröd 

hely, a’ vadnak fekvő helye.
C. lat gödör.
lot folt, lotipa foltu, növi lotipa fehér foltu. 
lotahy lot'ih folt, növi lotah sápadtság. 
lothing foltos ; növi lothing sápadt. 
lotham-ta foltossá lenni, növi lothamta sápadni. 
lothamd-ta foltossá tenni.
Kv. lal folt, lalt u. a. V. lalit-ungv foltozni, lalt folt. 
lotema-í« megbotlani, 
lot’ala-fa számolgatni, 1. lafala-ta. 
lód -ta venni (emere), lotipm vét, vétel.
C. tudem véve, vett. 
lop-ta, lob-ta szólni.
lobiji-ta dadogni, súgni; lobijipsa dadogás, súgás.
Kv. lav-uhv mondani.
lobiji-ía viszketni, lobijipsa viszketés.
lobas, labas élés kamara, pajta; han lobas koronái magtár; 

lant tinita lobas lisztes bolt, lisztet áruló bolt, noga tinita lobas mé
szárszék.

C. tvpas (magazin).
lobis törlő, ruha, vászon rongy ; jelbi lobis előkötő, lövi 

lankta lobis ló fedő, takaró, vés potlang lobis homlok kötő. 
lopsing darabos, rongyos, szalagos.
lopsah lapos; lopsah nan lepény; lopsah vanzi lapos levelű fű, 

bojtorján; viting lopsah tág laposság, lapos föld.
lövi ló, lövet lovak; har lövi mén, ne lövi kancza, hapti lövi 

heréit ló, sas lövi hátas ló; lövi savita ho lovász. — pa mu lövi ho- 
razip voj idegen föld lova-féle állat =  teve. 3, 4. — lövet longta 
hot ló-ól; húr г lövi vad ló; lövi labidta lant zab; loveng lovas.

C. tau, V. lu.
lovat nagyság, magasság, termet, élet hossza, mu lovat kör

nyék, egész ország. Isus jangas Halilej mu lovatna Jézus megfor-
KTXLVTUD. KÖZLEMÉNYÜK X I. 6
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dúla egész Gralileában. 4, 23. — li etmelna sijalset lu olinpela si mu 
lovatna ők kimenyén elhiresztelének felőle azon egész föld környé
kén. 9, 31.

Imiim tál lovat három tél (év) hossza.
lovat vornajum ho meglett ember; un lovat nagy termet, aj 

lovat kis termet, aj lovadot kis termetű. 
lovating temérdek, felséges. 
lovatelna egész terjedelmében, 
lovil-ía evezni, lovilta ho evező ember.
C. tüp evező. Y. tuop evező és halnak úszó szárnya, innen 

majl tuop mell-szárny, előszárny, és elő evező; sis. tuop hát-szárny, 
ds hátulsó evező; sis perne tuop kormány (hátat forgató evező).

lomlrd-ía, lomirü-ta ránczolni, lomirtipsa ránéz, lomirtipsa- 
ing ránczos.

lomirsata ránczolódni. 
lomid-ía, lumid-ta ölteni, felölteni. 
lomi'-fa tévedni, lomipsa tévedés. 
lomid-ta téveszteni, lomfipsa tévesztés. 
lomtila-ta tévedezni. 
lomtipsa-ta tévedni.
C. tebem tévedt, tehettem tévesztett; Kv. tepl-ahv tévedni, 
lu ő, luel őt, luela neki. 
lin ők (kettős sz.).
l'i ők (több. sz.). — lu lu murel savijil li kreklal el’ta ő ő né

pét megőrzi ő büneitül. 1, 21. — siri antom hun lin jega volta pxt- 
sangen előbb mintsem ők (ketten) együtt élni kezdettek, 1, 18.

lu  csont, og lu agy, koponya; hűl lu hal szálka ; jós serkep; 
lu könyök, kur s’ugos lu lábszár; lankir lop sah Ы vall lapoczka; 
pungil lu oldal borda; sansuh lű térd kalács; sas lu hát gerincz. 
Y. ö. loh (lou, luu, lú).

lung, luung csontos.
C. teli, tlouh csont. Kv. lusem, V. lu és lusm. 
lu j 4Ü 5 un luj nagy ujj, hüvelyk ú jj; jontista ívj varró újj, 

mutató újj ? luj kar gyűszű,
C. tuj ujj ; V. tuTe.
Ivjt gyűrű.
C. tu jit; V. tvle nur.
luj-fa csörögni mint a' szarka.
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luk , lók nyírfajd, 
lukit, log öböl.
lukema-ta, lukem'i-ta lökni; libija lukcmita belélökni, dugni, 
lugol-ía, luhli-ta rágni, kérődzeni. 
luhVili-ta rágcsálni. 
luhlema-ta egyszer rágni.
C. tohfem rágott, rágva, megköszörülve. Tehát a’ déli oszt- 

jákban tohtem rágott és köszörült: az éjszakiban lugolta, luhl'ita 
rágni, ’s logodta köszörülni.

lug'is, logis barát, lugset társak, hun ragija ulleta nen lug’is- 
lan pilna ha nyájasok vagytok ti barátjajtókkal. 5, 47.

C. tbgos barát.
lugup =  lub'ih merítő edény.
C. tőgop merítő háló (eishamen).
lu l -na? nem malii antom hanatimot, madot lulnajelbá an edis 

semmi sincs elrejtve, a’ mi nyilvánosságra megint nem jő. 10, 26. 
lulgep horgos pózna a’ halak kergetésére. 
lung, long} leng bálvány, dl vera ningena lunget ne csinál 

magadnak bálványokat.
lung nyár; tal-lung tél-nyár == esztendő; i tál lungpd egy 

•éves; lung kudip tilis nyár-közép hó =  julius.
C. tung nyár; Kv. tujmab, V. tuj nyár.
lünk szeg, szálka, muj ning vandlen lamba hőjén semna ulta 

lünk ohtija mit nézesz te a’ felebarátod szemében lévő szálkára ? 7,3.
lünk senkta szegezni, ékelni; jourtim lünk csavaró szeg, csa

var; naras Ionét tolta lünk hegedű szeg; lünk.je  szegecske. 
lunkta-ta és lunkil-ta szegezni; lunktipsa szegezés.
Kv. lig szálka, szeg, liht-ungve szegezni; V. lig, li j  szeg; — 

Tenk, leh (a’ Pelimi vogulban).
lungid-fa öltözni, lásd lumid-ta ,• lungidta sah öltözet, lun- 

gitsa-ta öltözködni, takarózni. — hun ning libina ulta növi turmana 
lungitsal ha a’ te benned lévő világosság sötétbe takarózik. 7, 3. 

lungtipta-ta öltöztetni, ékesíteni.
lung'id-tu olvasni, számolni; lungt'im olvasva, számolva, nen 

hoéa г og-ubitlan izagat lungtimet ti nálatok a’ fejetek hajszálai is 
meg vannak mind olvasva. 10, 30. — lungtipsa olvasás, szám. 

lungilta-ta számítani, fizetni.
C. tungdem olvasva, olvasott.

6*
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lllríza-ita hülni, lunzid-ta hűteni; Ivnzifij'i-ta u. a. lásd loriis> 
lorís dér.

lunt lúd ; aj lunt kis lúd (anser bernida); as lunt Obi lúd, 
lor lunt parti lúd, alacson partokon tartózkodó ? alacsony lábú ? 

lunfing ludas.
C. tunt, V. lunt.
luntí, lundi, úgy látszik, egy a7 iundta, vagy lungta, szánó, 

szóval, tehát: tal-lunti évenkint, fills lunti havonkint. De többnyire 
i =z egy, szó előzi meg a1 szerkezetet, így :

i-hadl-lund'i (egy-nap-szám) naponként. 
i-lab'it-lund'i (egy-hét-szám) hetenkint, hét számra. 
i-taga-lundi (egy-hely-szám) mindenütt. 
i-tal-lundi (egy-tél-szám) évenkint, tél, vagy év számra. 
i-mesta-lund'i u. a. mi i-taga-lundi. 

lund-ta számolni, luntipsa számolás. V. ö. lungid-ta olvasni, 
számolni.

luzba (or.) szolgálat, Tal'luzba hadi szolgálat; lusbana pidta 
szolgálatba lépni.

luzid-ta szolgálni, nem hóját an pusl luzidta kad jóra senki 
sem szolgálhat két úrnak. 6, 24. — IvZifipea szolgálat, torma luzi- 
típsa istennek való szolgálat.

lurím vékony kötél a7 halászatra.
lúd •ta, lód ta venni; ludta ho vevő.
lu p  lapát, evező lapát; lup verta ho evező, evezö-csináló.
lublh =  lugup merítő edény.
lumzema-fce hülni, lásd lunza-ita.
lumid-fa ölteni, öltő; Ivmidta sah öltő ruha. el lumidta sah 

kinéa una an ull? a’ test az öltő ruhánál nagyobb nem-e? 6, 25.
lumitsa-ta öltözni, anta elen olinpela al súgását, mujna lu- 

mitsata se testeitek felül ne aggódjatok, mivel öltözni. 6, 25.
lumitltji-ta öltözködni. Solomon han izagat ulta sielna sid'i an 

lumitlijls Salomon király minden való dicsőségében nem öltözködött 
úgy. 6, 29.

lumfipd-ta öltöztetni, harna ulta pom to rím hódi lumt'iptal 
a mezőn való füvet isten úgy öltözteti. 6, 30.
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I/
Гак -ta folyni, Vak'ipsa folyás; v'irna laktpsa vér has — kalina 

Vak'ipsa is. V . ö. lak-ta pökni.
fal' öl; alt a jug tat építő fa öl, tut jvg l'aV tűzi fa öl. V. ö. lal.
Г&Г ellenség, had. Val'-jah hadi nép, katonák, manema pitim 

Vál'-jah tajlem nekem (szót) fogadó hadi népem van. 8, 9. — lal ho 
katona, loveng lal'ho lovas katona.

Voting hadas, ellenséges, sereg.
l'alista vívni, csatázni; Tulisla ho katona, Valipsa csata.
Kv. tat ellen, l'aVh ellenébe, Vall ellen; V. Vöt ellen; näng kumVe 

katel l'al't Voten te minek á.llasz a’ nap ellen?
faM-írt lehelni, nol sungna lal'ta az orr szögibe lehelni =*= 

súgni; luVtipsa lehelés.
VaVtimd-ta valamit meglehelni.
У. ö. lald-ta lélekzeni.
la k it  7, és a" hé t; Valiit og hadi hétfő. V. ö. lobit.
Tavid -ta gyalázni, káromolni, szidni, lu torim l'avidl ö istent 

káromolja. 9, 3.
l'avidtot szidó, jim jazing jastat ning'ilan Vavidtodet olmpela 

jó beszédet mondjatok a’ benneteket szidókra. 5, 44. — lavitipsa 
veszekedés, Vavitipsaing potar szidalmazó beszéd.

V. l'aut-ungve szidni; l'auti dm nobelom szid (reám ), harag
szik reám.

Tavid -ta mosni, l'avidta jug  mosó sulyok.
l'avema-ta egyszer mosni.
Kv. lovt-uhv mosni. V. laut-ungve.
Ташка húzó szíj.
Teh nyom, 1. leh és lek.
TeTta-ía m egrakni, terheln i; l'eVtipsa m egrakás, terhelés, lásd

leitata.
l'ogid-ía mosni, ning nía pidten irsna ríing ven&en l'ogita te 

böjtölésedkor te képedet mosd m eg. 6, 17. — Vogidta ne mosónő.
Vogitiji-ta mosogatni.
Vogitijipsa m osogatás. — V. Ö. l'avidta mosni.
ToT-ta állani, méltó lenni. V. ö. tolta.
Tolla - ta o lv a d n i; VoVpi ólom, VoVpi nol golyó . V. ö. lola-ta.
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Гоп (or.) len. C. tong.
Tortsa-ía beretválkozni. V. ö. lordta. 
l'othamtipsa sápadság. V. ö. lotah stb. 
lopsah lapos, an lops'ih tál. V. ö. lopsah. 
lugol -ta rágni, TuhVipsa rágás. V. ö. lugolta. 
l'ubid -ta (or.) szeretni, Tubit'ipsa szeretés.

N.
naj, nag tűz, nap; naj edta pelak kelet; naj'ihg napos.
C. naj tűz, пар. V. naj tűz, fény.
najtsa-la reményleni, najtsipsa remény, najtsipsding remé- 

nyes, najtsips'inga verta reményt gerjeszteni; najtsipla, najVipsala 
reménytelen, hirtelen. Talán a’ najt büvölö, jövendölő, szótól való, 
mellyből V. najt-ungve bűvölni, jövendölni, Kv. najtehl-uhv jöven
dölni; tehát najtsata reménykedni, magát a’jövendővel bíztatni.

nak tag. jima ningena ji l ,  hun nin naklan el'ta i nah at vH 
neked jobb lesz, ha te tagjáidbul egy vesz el. 5, 30. — hun naklan 
eTta i mada nah at usl ha te tagjaidbul egy valamelly tag el
vesz. 5, 29.

V. näh íz, tag, näh-lu csukló.
nag, naj nap, napfény, падет, nagen, nagel napom, -od, -ja. 

lu par dl lu nagla ell'ita ad'im ijim  hanne-hojat ohtma ő parancsol 
ő napjának feltámadni rossz és jó emberekre. 5, 45.

n ah sem a - ' ' tüsszenteni, nahsemapsa tüsszentés.
C. nahtes-ta tüsszenteni, 
nal nyél, honza nal pipaszár. - 
C. nütl nyél. V. näl.
nank veres fényű. C. nänh. V. ndnh, náng. 
nar és nar'it csupasz, lásd nur; nartá verta csupasszá tenni,. 

penhet narta verta fogat mutatni, vicsorítani.
C- nara, V. nar, Kv. nar csupasz, 
пагав, nar'is játék, naras jug  hegedű féle. 
narisla-ta játszani, muzsikálni; narislata ho zenész, muzsikus. 
C. nar es játék, nar es juh  hegedű féle, ndres-ta muzsikálni, 
narep a’ hó Jeporolására való bot.
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V. nárep poroló bot. 
n av ir- ía  ugranni, futni. 
navr'ipsa futás, ugrás.
navirma-ta, navrima-ta hanyatt ugranni, vetődni, román pú- 

fis pakit izagat navirmas rep eTta sarasa mindjárt a’ disznó falka. 
mind hanyatt ugrók a’ hegyrül a’ tengerbe. 8, 32. 

noh navirmata felugranni. 
navirmapsa ugrás. 
navirmilta ugrálni. 
navr'üla-ta ugrálni.
C. naur-ta ugranni.
nam 'ik  lágy; namk'ing lágy as, namking taga lágyas hely- 
namkamd-ta lágyítani.
С. патак gyenge, laza.
nam bír por, szemót, semmire kellő, si voz eTta kim etmannct 

nen kur-pad’lana hanim nambir hal parkatat a’ városbul kimenvén 
ti a’ lábszáraitokra ragadt port rázzátok le. 10, 14. — nambra se- 
virta kivágni, nambra senkta kibonyolítani. 

nambring szemetes, piszkos.
ne  nő ; ho ne feleség; rakta ne rokon nő. rakta ne pa ho ne 

mola évi panna al jurtija rokon nővel ós férjes nővel vagy leánnyal 
ne paráználkodjál. 5, ‘27. — ezimna labidta ne szoptató nő ; ne ka- 
lang rón tehén; samba voj ne coeur dame ; púppá voj ne carreau 
dame; nenije kis nő.

C. ne és neng nő; Kv. ne ; V. ne.
nel, nil négy; nelna,nelna négyen, négyen; nel sungpa négy- 

szögü, nel kurpa négy lábú. 
nel kosjang tizennégy. 
neljang negyven.
nelm'it 4-dik; nel kos jangmit 14-dik.
C. neda, neta 4 ; Kv. nile; V. nile.
nel-la nyelni, nelipsa nyelés, mohó éh; neling nyelős, falánk- 
с. netlem nyelt.
n e la h  ebben : nelah pun ebszőr, pih. 
n e llk  hering faj, kis hal.
Y. näläk.
ПОП tik. nen veskaten ti igazságtok. 5, 20. — nen olinpela.
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magatok felöl, al nomisat'i nen olinpela jastaman ne gondoljatok, 
magatok felől mondván. 3, 9.

néz  mégis; tagadó mondatban: nem is. tofim néz tam hevet 
eVta editál evi-pog Avrama isten még a’ kövekbül is támaszt gyer
meket Ábraháinnak. — ma néz an tijilem lu sopeklal allijita nem 
is vagyok méltó ő saruit hordozni. 3, 11. — sud-sir el'ta néz i han- 
zipsa pos mola i surtzpsa an manl sid'i hun a’ törvényből még egy 
Írásjegy vagy egy vonás sem megyen el addig. 5, 18.

V. nes híjába, csak.
nes tompa.
neslta-ta tompítani, nesltipsa tompítás.
nesmi-ta tompulni, nesmild-ia tompítani, nesmiltipsa tompítás.
C. nes tompa, nesmem tompult; nesmettem tompított.
néz i horog, nezid-ta horgot vetni.
ner-ía  kenni, festeni, mázolni; olipna nerta béfesteni; növi 

vohna nerta megezüstözni; ner'ip festék.
nersa-ta dörzsölődní; nerisli-ta veszekedésre hajlani.
V. nerep, nerp festék.
nerem a-ta  fosztani, rabolni ,• nerem'ipsa fosztás.
C. neremem fosztva, fosztott.
neriji-to  tenni, cselekedni, bánni valamivel, vesződni; poga- 

tura nerijita úriasan, zabolátlanul cselekedni; haikuta, vagy pa
rolin a n. dühösködni, — hódi lidleta, hanne-hojet nen pilna at neri- 
jilet, sirsna nen izidi nerijat li panna a’ hogy akarjátok, az embe
rek ti veletek hogy tegyenek, tehát tik is úgy tegyetek ö vé
lek. 7, 12.

n eb ek , трек könyv, levél; rud-nebek nemzetség könyve; 
kadna manta nebek váló levél, elbocsátó levél. 5, 31. — eviltata n. 
hiteltető írás, felhatalmazás; unltijilt'a n. tanító könyv; arijita n. 
énekes könyv; im ajkol n. evangélium, imengen hojngen kadna manta 
n. nöt-férjet elválasztó levél; han nebek ukáz, hansta n. író papír; 
jós pos n. V. jós n. nyugtatvány; jastandta n. szerződés, írott jegy, 
jurdidta n. kérő levél, lungtasta n. számadás.

nem jasinget n. szókönyv; pos n. bélyeg papír, pos nepket 
per-irományok; posing n. nyugtatvány, pánt n. útlevél, pamtildta «. 
parancs; pojkéata n. imádságos könyv.

nébeking könyves, tudós, nebeking jah  tudósok.
C. nebek, nípek papír; Kv. nepek könyv, papír.
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nem nem ; nem urna semmi módon.
nem hóját senki, nem hóját an pusl luzidtakad jóra senki 

nem szolgálhat két úrnak. 6, 24. — nem hojata al jasta senkinek  
ne szólj. 8, 4. — nem hoda semmikor.

nem hunti és nem huntsi soha. ma ningilan nem huntsi an ui- 
salam én benneteket soha nem ismertelek. 

nem tagana sehol.
nem molt'i semmi, nem тоШ antom hanatimot semmi nincs 

elrejtve. 10, 26. — lu uz nem molt'ija an pat’imdta pidl az már 
semmire nem fog érni. 5, 13. — ning nem molt'ina aj a an ullen 
te semmiben kisebb nem vagy. 2, 6. 

nem-moltx-kem se mennyi.
У. nem ; nem-hat senki, nem-kotl sehonnan, nem-mät (ne-mät) 

semmi.
nem név. nem ponta nevet tenni, adni. nem luela ponlen Isus 

Jézus nevet add neki. 1, 21. — nem mata nevet adni; nem sagat 
hojta névszerint híni, nevezni.

pus nem ? obras nem ? nemba nevű. Nazaret nemba vos Naza- 
ret nevű város, holup nemba voj galamb nevű állat, 10, 16. 

nemid-ta nevezni, nemi-ta is, nem'ipsa nevezés. 
nemiUa-ta neveződni. hoting kuéaj nem'itsa kul'et karíaza a' ház 

ura neveztetik ördögök fejedelmének. 10, 25. lu Nazarea nemitsal 
ő Nazarenusnak neveztetik. 2, 23.

nemitsatot neveztetett, t'i'is Isus Hristos nemitsatot született a’ 
Jézus Krisztusnak neveztetett. 1, 16.

neműn mert, névszerint ? li némán kasla horaz vilet li ohtel 
ők mert szomorú képet vesznek magokra. 6, 16.

C. nem név; Kv. nam ; У. nem.
ni-ta  nézni, an nitot nem látható, titkos, nila látszik, látható. 

pojksema ning torim azena, madoi an nila imádkozzál mennyei 
atyádhoz, a’ ki nem látható. 6, 6. — nin torim azenna at usla} ma- 
dot an nila, pa nin azen, si an nitot vandtot} sem vanman ningena 
mai te mennyei atyád által tudatik, a’ mi titkos, ’s te atyád, az a' 
titkost látó, szem látomást adja meg neked. 6, 18.

nili-ta nézegetni, nilipsa n é z é s ; an-nilipsa nem látás, »em an- 
nilipsa vakság.

nil nyolcz, nílmit 8 -d ik ; nil ho» 1 8 ; nil »ot 80  és 8 0 0 ; nil »ot 
pela hul'im 8 3 ; nil »ot nil 808.
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C. nit, nída 8, nídamet 8-dik; nít hűs 18 ; nít sót 80 és 800. 
Kv. nol-lov, V. ríol-lu.

n in g  te; ning nimen te nőd. ningen téged, ningena neked, 
n'ingllan titeket, ma ningilan per na ja  longillalam én benneteket 
megkeresztellek. 3, 11. — nen ojanget, hun ningilan navrijita pidla- 
jitan  ti boldogok, ha tik sértettetni fogtok. 5, 11.

ningilana nektek, hoj ningilana nomis mas ki adott nektek 
tanácsot. 3, 7.

C. neng te és t i ; Kv. nag te, nan t i ; V. näng te, ndn ti. 
n in k  nyű, nink voj nyű. hoda anta nink voj anta samt volla 

an veri hol se a’ nyű se a’ penész nem emészt. 6, 19.
C. nink nyű ; У. ning, ningve. 
n in k ta h n e  légy. V. nimser égva pók. 
n iz i,  1. nézi horog, nizi kard a horog vasa.

. nizili-ta horgászni, 
n iz in g  a’ hal te je; nizing pohlet ?
V. nisin hal teje; ríisning kul =  kum kul tejes hal. 
n is la -ía  nyúlni.
nislta-ta nyújtani; nizipt'i-ta u. a. niziptipsa nyújtás, 
n i r  lábbeli, csizma ; nir kus lábbeli; sah nir ruha; sugaing nir 

bőrös láda.
C. nir csizma.
n ir  vessző, pózna; sojp tagirdta nir szárító állás a' hálókra. 
nirsiki vesszőcske, poznácska.
C. nerem vessző. У. nir vessző, nir sau bokor, 
n ir im d 'ta  elvenni, fosztani, 1. nerema-ta.
C. neremem fosztott; V. nirmt-ungve elrántani, fosztani, 
n ip  teher, vihető batyu, tarisznya ; nipije tarisznyácska. 
nxblt, nubit tartósság ; nibitla, nubitla nem tartós, hu nibitla 

hosszú tartás nélkül.
n im  al, éjszak; nini vöt al szél, éjszaki szél.

. nim mü alföld =  Szibéria; nim hola-vot éjszak-keleti szél; 
nim kev olta vöt éjszak-nyugati szél. — nimiá alá felé.

n im il, nimlet havon járó bocskorok, szőrös réntalppaj. 
n im ir  kerek.
no (or.) de. no lu j astas sit ohtija de ö monda arra. 4, 4. 
nog , noh fel, noh ismita felismerni, megtudni, olim eTta nők
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rákinmalna veris sidi álombul felserkenvén tön úgy. 1, 24. — si ne 
noh kil'is i luela Inzits a’ nő felkele ’s neki ezolgála. 8, 15. 

nog'il, nohla fel, nohla pela felfelé. 
nogis fel felé.
C. noh, nők fel; Kv. noh és nonh fel;'V. nong fel, nongo felé. 
noh-ía sántítani, nogil'i-ta sántikálni, nagisa-ta heverés által 

megmerevülni.
noh-ta nevetni, noht'i ho nevető ember.
C. nah nevetés, nagam nevetett, nevetve, 
nogor toboz; no gór j  ah szibériai czédras, nogov sem czédrus 

mogyoró.
C. nagar czédrus mogyoró. V. när mogyoró.
ПОГ, nir pózna, gyertyatartó, asvesa put jilbija an omisla, no 

nor oht'ija a* gyertya fazék alá nem tétetik, de gyertyatartóra. 5, 
15. — nor juh  pózna, a' mellyhez a’ vozim, vészháló, alsó végit kö
tik ; nor lakét gyűrűk a' pózna két végén.

V. nert és nerteh gyertya, 
nor gerenda.
nori fali oldaldeszka a’ szánban és jurtában. 
nor'it hidas, patka, a’ mellyen hálnak.
nor'im és norom híd, szárító pajta, tehát hídlás; norom sogol 

és tofim lojta nor'im szentség tartó; hojta nor'im vaczok, háló 
hely, ágy.

nord-ta hidalni, fával burkolni, kövezni, nortipsa csinált út, 
kövezés; jink  ulti nortipsa vizen által való hidlás, híd.

C. nart híd; Kv. nor gerenda; V. nor gerenda, többesben 
nort • kvol nor ház fala; nor-ungve leterülni, nort-ungve teríteni; 
nortkat-ungve leterülni, p. o. in jole pates, jole ti nortkates a’ fa le
esett, leterült.

nor gyűrű, nor-juh gyűrűvel való pózna, fa, a’ mellyhez ar 
vészhálónak (vozim) két végét kötik; nor-laket gyüi'űk azon pózna 
két végén; — lujt ncr új jak gyűrűje.

no fing gyűrűs, pal noring fülczimpa.
nobtald-fa elvitorlázni (nubit, nöbit, nib'it tartósság, mesz- 

szeség ?)
növi fejér, világos, világosság, ning an puslen néz i ub'it no- 

vija mujpa pit'ija verta te nem vagy képes csak egy hajszálat is 
fejérré vagy feketévé tenni. 5, 36. — turmanna omista hanne-hojet
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tin novi turum kaíálaset sötétben ülő emberek nagy mennyei vilá
gosságot láttak. 4, 16.

növi seming lant (fehér szemes fü) sáska, lu levipasel us növi 
seming lant pa har voj mav'i ö étele volt sáska és pusztai állatnak 
méze. 3, 4

növi uhit fejér haj, növi ubitpa fejér hajú; növi jink  pozih 
libina tojás fejére; növi nerip fejér festék; növi sem lah fejér szem 
golyó, fejérség a’ szemben; növi voh ezüst, nov'i vohna verta ezüs- 
tözni; novijajis világosodott; novija verta fényesíteni, fejéríteni.

C. nova, növi, nogi fejér, nova rok, roh fejér róka, canis 
lagopus.

nom -te gondolni, emlékezni.; nomit emlékezet, ma nomtemna 
emlékezetemre, a’ mennyire emlékezem.

nomis elme, gondolat, vomsem, nomsen, nomsel elmém, -éd, -éje 
nomisna Villas elmében megháborodott. — krek verta nomisna gon
dolatban bűnt tenni. 5, 28. — hoj ningilana nomis mas ki adott 
nektek tanácsot? 3, 7. ti nomsel us’man jastas ő gondolatjokat 
tudván, monda. 9, 4.

jim  nomis könyőrület, jó tetszés, jim  nomiskerta mung ohtina 
jó t tégy (könyörülj) mi rajtunk. 9, 27. — madot hoza izagat ulta 
ma jim  nomsem a’ kinél minden én tetszésem. — adim nomis go
noszság.

nomsa vita eszébe venni, nomis verta == nomis mata taná
csot adni.

nomisla esztelen, nomisla jah sidi vériét esztelenek tesznek 
így i n°mislapsa esztelenség.

nomilma-ta gondolni, emlékezni, hun lu nomilmas sit midőn ő 
gondolja vala azt. 1, 20. — hun ning jxren tiden, pa nomilmalen 
ha te áldozatodat viszed és megemlékezel. 5, 23.

nom'ilmata-ta, nomilmad-ta emlékeztetni; nom'ilmatipsa emlé- 
keztetés.

nomis-ta gondolni, képzelni, ál nomisat, ma jogotsem sud-sir 
pasagat verta ne gondoljátok, én jö ttem  a' törvényt m ássá tenni. 
5, 17. —  al nomisati nen olinpela jastaman ne gondoljátok m a
gatokban m ondván. 3, 9. — ti nomislet, ti ar potrelna hullajit ök 
gondolják , ő sok beszédjük m iatt hallgattatnak m eg. 6, 7. — muj 
vorna admas samlanna nomisleta miért gondoltok rosszat szíveitek
ben, 9, 4.
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nomisip képzelet, gondolat, nomisip sa és nomsipsa képzelés, 
nomisipsaing képzelgés.

nom'isil-ta képzelni, nomisling képzelt.
С. nőm ta, num-ta emlékezni; namas ész, emlékezet, namseng 

eszes, okos, namas-ta emlékezni, gondolkodni. V. namt, nomt ész, 
emlékezet, namfing, nomteng okos ; names-, nomes-ungve gondolni; 
nom-ungve emlékezni. Kv. numt elme, gondolat; nums-ahv gondolni, 
emlékezni; numelmat-uhv gondolni, emlékezni, 

nomi, mtmi felső, nomilta felülről, 
п ош ла rén, har nomna bika, hopti nomna ökör. 
nomsira egy éves rén üsző. 
nuj posztó, nujing posztós. — C. huj, V. nuj. 
nuk-ía pedzeni (a’ balról), vágni (a’ madárról).
C. noh-ta vágni, elkapni (a’ madárról); Kv. nahv-uhv ebben : 

toulen ujt johtem tavamé nahvsanel a’ szárnyasok jővén azt elkapda- 
sák. Mát. 13, 4.

nuza (o\\) szükség, nen tofim azen usí, mujs'ir nuza tajleta ti 
mennyei atyátok tudja, miféle szükségtek van. 6, 8. — nen turum 
azen usl nen aradtel nuíalan ol'inpela ti mennyei atyátok tud a’ ti 
minden szükségeitekrül. 6, 32. — nuzaing szegényes, nuzas sze
gényül.

nur harag, lamba hőjén n'ing ohfija nur táji felebarátod el
lened haragot tart. 5,23. — nuripsa bosszúság, nur'ipsaing bosszús.

nur'ing haragos, gonosz, nuring ho ellenség, imaäci soraja n'ing 
nur'ing hőjén panna egyezkedjél ki előbb te ellenségeddel. 5, 25.

nuring voj gonosz állat, kígyó, nuring voj eVta tiimodet kigyó 
fajzatjai. 3, 7.

nurd-ta boszúlni. nurtis-ta bűvölni.
nur vékony botocska, a' mellyre halat szúrnak, hogy meg

fagyjon ; asvesa nur gyertyatartó. L nor.
nur, nor 1) gyűrű, abroncs; nuring gyűrűs, abroncsos, nu- 

r'ing put katlan, lakét ohtina idta nurt kerdta kereket megvasalni, 
2) tengely.
V. nur gyűrű, tuTe nur újj gyűrűje, nuring gyűrűs, 
nubit, mbit életkor, tartósság, örökké valóság, nubtem, nub- 

ten, nubtel országom stb.
turum nubit mennyország, at jogodl n'ing turum nubten jöj

jön te mennyországod. 6, 10.
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turum nuhta an lonhleta a’ mennyországba nem mentek 
be. 5. 20.

nuht'ing tartós, örökké való. i nuht'ing egy korú; nub'itla nem 
tartós.

Kv. nuv nagyság.
nu m  fel; num hot felház; mim holejt délkelet, num kevi dél

nyugat ; num tuj felső tő, csúcs, num pelak déli oldal, num taga 
felső hely, oltár, num vöt felszél, déli szél; rep num hegy felseje, háta.

nurriin fent, numilta, felülről.
numbi felé, felső, felette. питЫ sevinga jis  felette csendessé 

lett. 8, 26. — hun nen veskaten numbi ja an p'xdl ha a’ ti igazságtok 
felsőbbé nem lesz. 5, 20. —■ unlt'ijilta ho untata hojel nambijaanull, 
levi lu jorel numbija an ull sj tanítvány a’ tanítójánál nem feljebb 
való, a ’ szolga ő uránál nem feljebb való. 10, 24.

С. пит, nőm fel, num vöt felszél, déli szél, numen, nomen fenn. 
Kv. пит, V. num, numen, numel fel, fenn, felöl, numi felső.

N.
nah~ta nevetni, úahset lu ohtel nevettek ő rajta. 9, 24. 
náhim. nevetve, nahming nevetséges.
nahtpsa kijátszás, megcsalás, kaéalas nah'ipsa lu oht'ina mudra 

ja h  el'ta látá a’ maga kijátszását & bölcsek által. 2, 16. 
nahal-ta és nah’il-ta gúnyolni, kaczagni. 
nahm'ilU-ta gúnyolni, nahmiltipsa gúnyolás.
C. nah, näh nevetés, 
ríahsim kopoltyú, 1. nohsim.
C. nahsem, nansem ; У. náhsem.
nali kanál, nalina jansta kanalozni, kanállal inni.
C. nal'a, V. nali, nalujem kanalozok.
ríalim nyelv, tut nalim láng, tut nal'imna edta lángot vetni. 
nalimla nyelvetlen, néma, naUmlaot a’ néma. nalimlaot po- 

tardta pits a’ néma beszélleni kezde. 9, 33.
nalmap nyelvű, ad’im nalmap rossz nyelvű, joura úalmap 

;görbe nyelvű, dadogó.
C. nadarn, nadem nyelv. Kv. nilm ; V. nelm, nilm.
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n a n  kenyér, jasta, tam hevet nana at vermalet mondd, e? kö
vek kenyérré hogy legyenek. 4, 3. — naA mung kenyerünk. 6, 11.

nan vert a ho kenyérsütő; tut'ing úaú lángon sült kenyér, lán- 
gos; maving A. mézes kalács; fu t padi ц. lepény; tofim AaAet ke
nyér az úr vacsoránál.

Aaning kenyeres.
C. AaA, Kv. nan, Y. nan,
ría r  nedves, nyír. C. Aorom mocsár, Y. Adr, Adr vad vize 

föld, nareng nyirkos.
n a r  kopasz, csupasz, lásd nar; nar-uh, Aar og kopasz fej, 

Aar húrba mezítláb.
nar-ta, Aafi-ta kopaszodni, nar о да jita  kopaszfejüvé lenni, 

Aarlongilta lemeztelenedni.
n a t ip s a  vigyázat, Aatipsaing vigyázó, előrelátó.
Aatsa-ta kimélni, szabadulni, könyörülni, ojanget madet banne- 

bo Aatsalet, si juhana Viel natsala boldogok, a’ kik a’ felebaráton 
könyörülnek, azért rajtok is könyörülnek. 5, 7.

úatsing könnyű, natsingasih könnyebbé. Sodom pa Gomor 
vozeta si voz hinía natsingasih j i l  Sodom és Gomorra városoknak 
e’ városnál könnyebbé lesz. 10, 15.

C. nod-ta, Kv. not-ulív segíteni, lásd nod-ta. 
r iav ir  hab, tajték; navirna edta habozni, tajtékzani. 
nav'irsa-ta habozni, tajtékozni.
C. naver, úever tajték.
ríav irem  gyermek, pufiját navirem olinpela tudakozzatok 

a’ gyermek felül. 2, 8. — hoda navirem us a’ hol a’ gyermek volt.
ho navirem férfi gyermek, hit as velta ho naviremet külde meg

ölni a’ férfi gyermekeket. 2, 16.
aj úavirem pora gyermekkor; navirem tajta szülni, navirem 

verta nemzeni; — úavireming méhben viselő.
C. naurem, nenrem. ifjú, fiatal, aj пашет gyermek. Kv. navr 

fiatal, csikó; Y. naurem gyermek.
riav ry i-ía  1) megbeszéltem, alkudozni; navrijipsa alkuvás. 

2) rágalmazni, nen ojanget, hun ningilan navrijita pidlajitan ti 
boldogok, ha ti rágalmaztatni fogtok. 5, 11.

navrijita-ho rágalmazó; tofim navrijita istent káromolni 
navfijitot káromló.

navrijili-ta megbeszélhetni.
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и  a m i  к  puha, lágy; namka barátságosan.
Aamkamd-ta puhítani, lágyítani. Lásd nemik.
С. патак gyenge, laza. 
ríílím  seb, nilming sebesült, sebes. 1. nul'irn. 
ríobSím, úahs'im kopoltyú; hűl nohs'im hal kopoltyú, 
ríoga test, hús; ning úogajen te tested. 5, 29. — sorim noga 

és hala noga halott, holt tetemek; sem noga szemhéj, penk noga 
foghús, ínyhús; noga anpardta hadi húst tiltó nap, böjtnap; noga, 
leta hadi húst evő nap, nem böjt nap. nogaing húsos, kövér; úogala 
sovány, nogala ita v. pidta soványodni.

C. noga, подо hús. Kv. noul, növi hús, test. V. naul hús. 
n o g a l-ta, nohla-ta mozdúlni; i pelka nohláta félre lépni. 
nogald-ta.; mozgatni, feléreztetni; ogna nogaldta fejet rázni; 

úogalfipsa mozgatás, felérzés; nogaltip hinta, bölcsü. 
nogalsa-ta inogni.
nogalTa-ta, nogall'i-ta ide-oda mozogni. 
nogaltma-ta megindúlni.
C. nogod-ta mozdulni, inogni, nohtim inogva, nogattem moz

gatva, hintáztatva. K v. nov-uhv indúlni, mozogni, novlt-ahv moz
gatni,

n o g o l alacsony.
ríogol-ía utána menni, nyomozni, üldözni; jolta nogolta utói 

érni, üldözni.
Kv. noultaht-uhv utána menni, következni. V. naul nyom, 

Aaul-nngve követni, üldözni, naulkat-ungve u. a.
XÍOgOS nyuszt.
C. nógos} V . nohs nyuszt.
xíogor-to, nohri-ta faragni, gyalúlni: iiohrep faragó kés, gyalu. 
nogörd-ta, nogard-ta gyalúlni.
C. nogrem, nohrem faragott, gyalult, 
ríogom -ta futni.
n o l orr, fok, hegy; siski nol madár orr, sajput nol sárkány. 
nolip orrú, un nolip nagy orrú.
C. not, nat orr. K v. nol, nol-sam orr-szem, arcz. V. nal orr,

hegy.
n'ol nyíl, kard'i nol vashegyü nyíl; nolije nyílacska, szeg 
C. not, nail nyíl; V . nal, nal ncil nyíl nyele, nál kér nyíl vasa  

=  kard'i úol.
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ríoliji-fo nyalni, üol'ij’ipsa nyalás. 
nolid-tci nyalni; поШг-ta nyaldosni.
C. nadl-ta és n-daj-ta ; az utóbbi reflexiv alak. 
ríol-ta hámozni ? hámlani ? — nolta. kev malom kő. 
nold-ta, nolta-ta őrleni; nolt'ilita örlegetni, nolt'iVipsa őrlés. 
noltsa-ta szét őrlődni.
nolim-ta, nolimd-ta szőrt ereszteni, vedleni.
C. nótán fosztott; V. n^j-ungve nyúzni, (lappul: nvollat, nuollet 

vetkezni.
ríorímild-ta nevelni, nonmilt'ipsa nevelés.
EOngíl geny, nongVing genyes, nonglipsa, genyedés.
nongilsata genyesedni.
ríozi-ta kenni, noz'ipsa kenés.
nozid-ta kenni, п'гпд ogen nozita te fejedet kend meg. 6, 17. 

-— sei volina (növi volina) nozidta megezüstözni; noz'ifipsa kenés.
n o z itip sa  meghintés; i'inia nozipt'ipsa vérrel meghintése az 

áldozati állatnak. Y. ö. noz’i-ta. 
norsi paj bokor, cserje.
nord-ía nyomni, sajtolni, nordta jug  széna nyomó fa; nor- 

fipsa lenyomás.
úorfili-ta nyomogatni; norül'ipsa nyomogatás.
C. nord-ta, iwrod-ta nyomni.
nod-ía, not'i-ta segíteni, reményleni, hozzá tenni, lap nodta 

előre lépni; not'ipsa segítés, reménylés, előre lépés, hozzáadás. 
not'ili-ta segítgetni. Y. ö not'ipsa és najtsata.
C. nod-ta, Kv. not-uhv segíteni, 
ríomin, nomning kényes, gyengéd 
nominli-ta kényesztetni, puhítani.
ríuki bőr; nuki antip bőröv, ant'ipfij ilsa s nukiantipna öved- 

zik vala bőr övvel 3, 4. — nuk'ing bőrös.
Jegyzet. Finnben nahkct} észtben nahk. Nogata egy régi orosz 

pénz, a’ hajdani észteknél is nagata.
ríugol-ta, nuhli-ta üldözni, jolta-nuhVita; nuhVipsa üldözés. 
nugod-ta hajtani. V. o. nogol-ta.
nugum-ía és nugomta felelni; (nugumi'm), úugamman fe

lelvén. sót nik jogos nugamman luela jastas a’ százados visszafelel
vén, monda neki. 8, 8.

NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI, 7
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nuhma-ta felelni. Teus sit oht'ija nuhmas luela Jézus arra felele 
neki. 3, 15*

riugm ill-/ / leányt kérni, nugniilipca leánykéréa. 
n u l ebben nul-velipsa sebütés, verekedés.

.nulim seb, nulming sebes, sebesült, nul niing a verta sebesíteni. 
nulimd-ta és nulmild-ta sebzeni.
C. nulem seb; de van nut-ved-ta is, verekedni, mi azonos a’ 

nul-vel-ta-ya l; V. nulem, iiidrn, (V. Pelírn. nali seb), nulming sebes, 
sebzett.

nu ld-fa  reáeskünni, átkozni, volla al nulta sóba ne esküd
jél. 6, 34.

rolipa úultot hamis esküvő.
úult'ipsa eskü, esküvés. nultipsajen pasa gat al vera, no sid'i 

vera, hódi nultsen torim jezalt esküdet mássá ne tedd, hanem úgy 
tegyél, a' mint megesküdtél isten előtt. 5, 33. — nult'ipsa el’ta manta 
esküt törni.

nultsa-ta esküdözni, összeesküdni. Kv. nul eskü, nul as eskü, 
úul-uhv és nult-uhv eskünni.

ríu rim  mocsár, nurming mocsáros.
C. norom.
ríuróa-ta lesütni, il nuréa-la (szemet) lesütni, 
riuvel-ía verekedni; úuvelta ho verekedő. Lásd: nul-velipsa 

iíul-vd-ta).
ríum ír kerek, nuvür podalije kerek csomócska, golyócska. 
úum'irot kerek valami; num'irotije kerekecske. Lásd: nimir.

S,
Sajk, sajt józan, éber, eszes. 
sajkal-ta ébredni, józanodni.
sajkad-ta, sajgad-ta felkülteni, ébreszteni, vidítani. 
sajgim-ta ébredni.
C. sáu, sávén éber, V. sajk, sajkal-, sajkel-ungve ébredni; saj- 

ket-ungve ébreszteni, sajhtál (sajktál)  bolond.
sajla-ía védelmezni, snjlapsa védelmezés. V. saj csendes ? 
sajna (or.) megett. .
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sajt, sajk józan, éber, derült, víg. V. sajt és sájk. Kv. sajt 
eszmélet, ész.

sajt, saj'it szerint — sagat.
sajma kölcsön, sajmaja mata kölcsön adni, snjmaja vita 

kölcsön venni.
sajmata kölcsönözni; sojmapsa kölcsönzés.
К V. saj ajándék ? ,
sak gyöngy. Kv. sak gyöngy; V. säk serét.
sakar (or.) ezukor.
aaklat (or.) zálog, saklada ponfa zálogba vetni, saliat vita 

zálogot venni.
sah csuklyás bőr ruha, mind férfinak, mind nőnek; langista 

saj ágytakaró; sah-kusgnen ruházat.
C. sah ; V. sav, bőr.
sahsi kövérség, sahsing és salisang kövér.
C. salise kövérség, faggyú, mít-sahse} mis-sahse vaj (tehén 

zsir); sahseng kövér. P. v. saj-vvaj —  vaj.
sagat 1) szerint, ként. pora sagat, mada múlva jah vita pu- 

rijis az idő szerint, mellyet a’ bölcsektől megtudott. 2, 1(3. — ló
rim jastipsa sagat isten mondása szerint. — liod'i sagat miként.

2) ért. kad siski tinis’alet i aj sei voh sagat két veréb vétetik 
egy kis ezüst pénzen. 10, 29.

3) kor. Halilej saras lep sostal sagat lu kaéalas a’ Galileai 
tengerpartján mentekor látá ő. 4, 18. — kad semla lu jnbina jitel 
sagat uv'iset két vak ő utána jöttekor kiálta. 9, 27.

jolta sagat után, tolta sagat onnan, jilta  sagat alatt, alá stb. 
hun Isvs tolta sagat jis  midőn Jézus onnan jött. 9, 27. — tolta sa
gat jelsik pitmal latna kazalas onnan távolabb esvén-ког láta. 4, 
21. — jolta sagat suzemimna utána lépvén. 9, 20. — hoda lolimta 
jah jilta  sagat lürman longfijilet a hol a’ tolvajok aláásván bémen- 
nek. 6, 19.

izagat (i-sagat egyként, Cgyszerint) mind, lásd izagat. 
pa-sagat másszerint, más. pasagat verta másszerint tenni, 

megváltoztatni, ma antom pasagat verta jogotsem no sidet tarmadta 
én nem megváltoztatni, hanem teljesíteni jöttem azokat. í>, 17.

C. tét sagat innen, tem sagat így, hot sagat hogyan.
saj'it (annyi mint sagat) miatt, hoj kadna mami In imel panna



anta pa ho panna krek vermel saj'it a? ki elválik feleségétül nem 
más férfival bűn tevése miatt. 5, 32.

sagilti, ebben : sagilti paj bokor, csalit.
У. sau p. o. iu sau fa sűrűje, nir sau bokor, vessző bokor, 
s a n  fa gomba. C. sána, saneh nyírfa gomba, 
s a n h ra  prémzés, posztóból és bőrből.
ваг szóró (lapát), sár lu jozelna szóró lapát ő kéziben. 3, 12. 

— nun omidta sár sütő lapát; kardi sár ásó.
s á r  de. moj-pori ohtina ültödet tistalet vívj, vívj moza l'i pilna 

veng-ho ? sár jogödiét hadlet stb. a' lakadalomban levők búsúlnak-e, 
míg velek a’ vőlegény? de jönnek napok. 9, 15.

S aran  szirjän, V. särän, söreiig.
A! szirjänek az éjszaki Ural és Ob tartományainak kereske- 

dőji hajdanban, sőt az újabb időben is; azért a’ vogulok és osztjá- 
kok a’ külföldit sarun-nak nevezik. így a lazacz az osztjákoknál 
sarun Ind (szirjän hal), mert a’ lazacz kerüli az Obot, azt tehát a’ 
szirjän folyókból, Pecsorából, Dvinából, lehet csak kapni; — sa
run ovg szirjän szurok, bizonyosan finomabb szurok, mint a’ bel
földi. A’ voguloknál is sörön úni szirjän edény, mi jangetim áni 
(fazekas keréken csinált edény); sörön kap szirjän sajka; sörön 
túl Up szirjän tréfa.

sa ra s , daras tenger; Imiim saras holt tenger, 
s a s t r a k  (or.) reggelig sastrakajdta reggelizni, 
sadís-fa kötni, foltozni, sojp sadista int'ip háló foltozó tü. — 

C. sadem folt.
sab il nyak.
háting sabil (hattyunyak), egy 10—12 rézhúru zeneszerszám, 

hattyú nyakkal.
sabling, sapling nyakas.
C. sőbet, sápét nyak; V. síp nyak, slp-lu nyakszirt. 
sav ep  erkölcsű, szokásu, a dim savep rossz természetű; lásd: 

sovi szokás.
V^sau nóta, melódia, különösen: éri sau az ének nótája; tan 

sau zenedarab.
s a v in a  szarka. C. seuh, sauneng.
sam  szív. si ho si ne pilna lu sameha krek vers az az ember 

avval a ’ nővel ö szivében bűnt tett. 5, 28, — nam’ik sam lágy szív 
jim  sam irgalom; jvg  sam fa-bél, aj sam gyávaság. .

i 0 0  o s z t já k
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earning szíves, saminga tajta szeretni, azel mola ankel ma num- 
bija saming a tajtot manem a an loll az atyját vagy anyját én ná- 
lanmál jobban szerető, nem méltó reám. 10, 37. — saininga verta 
bátorítani.

vina pela saming borszeretö.
sampa szívű; leint sampa könnyelmű, namik sampa lágy szívű; 

aj sampa gyáva.
samipsa hajlandóság.
samasa-ta szívesen tenni; samasapsa kedv, hajlandóság.
C. sem; 'Kv. sím, V. sim szív.
Sami rozsda, penész, hoda vünk vojnapa samina volla verla 

a’ hol a’ nyű (moly) és rozsda által semmivé tétetik. 6, 19. 
samiji-ta rozsdásodni; samijim rozsdásodott.
Kv. simil rozsda. Mát. 6, 19. V. sim, simel. 
se az, 1. sí; sega azután, arra, selta onnan, 
sej homok, madot lu hotel omits sej ohtina a! ki ő házát ho

mokra ültette. — sej hűl karcsú ponty (elritze). 
sejing homokos.
V. sej homok.
segi -ta ringani, lógni; segip hinta, bölcső. 
segisa-ta ringatózni.
sela, sela puskapor, seining puskaporos.
C. sita, sitla puskapor.
sei fejér,sei voh ezüst.panria al v'ijat anta somi voh,anta sei voh 

vele (magatokkal) ne vegyetek se arany pénzt, se ezüst pénzt. 10, 9.
selta onnan (tolta, jolta) ,  lásd se, sega. sit lioza ulat selta 

edtan moza annál legyetek onnan kimenéstekig. 10, 11.
selu jajgatás, selipsa zokogás, si Ramna sasi hollipsa i se- 

lipsa pa senk numbi selu szó hallik Rámában, sírás és zokogás és 
nagyon hangos jajgatás. 2, 18.

selema-ta sírni kezdeni, vinyogni.
C. t'el-ta sírni.
aelld-ía és selta-ta vetni, dobni. 
selitand-ta vetődni, magát vetni. 
selma-ta vetni, dobni, 
sen, seneg serke.
C. sena, senneh.
seni (or.) előház, pitvar, szín.
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Kv. sen. Mát. 17, 4.
sen is pondró, nyü; senis-hir nyüfészek (madensack). 
sen id -'a  becsülni, árát meghatározni. 
seriülpsa becsülés.
senk-<a verni, kopogni, li pojksata hotlalna riingilan senkta 

pidlet ö imádkozó házaikban fognak benneteket verni. 10, 17. — 
ova senkat, i riingilana puslet az ajtón kopogjatok, ’s nyitnak nek
tek. 7, 7.

nantbra senkta porrá törni, ra ija s. összetörni, ses pung'il s. 
pofon ütni, jios paciina s. tapsolni, voh s. pénzt verni, lankir s. vállat 
ütni, jun  kurttna s. kirúgni, liátulsó lábakkal ütni; — senkep ütő, 
senkipsa ütés.

senk'il-ta és senlilí-ta ütögetni; jegei senkili-ta összeverni. 
senkand-ta csapni, megcsapni, senkandtot csapó; senktantípsa

csata.
senkansa-ia verődni, verekedni, senkansata ho verekedő; 

pitngla senkansata el vergődni, szabadulni.
C. sengem, senkim ütve.
sen's, ezekben: sagolet sens, liandi s., norsi s. nádfélék, 
se r négy élű gerenda ; ulti ser általgerenda; ovi ser ajtó fél, 

küszöb.
C. serak fal, V. sir rúd, szaru fa.
s e ra  talán ugyanaz, mi ser; seraing lup kormánylapát. V. ö. 

sár lapát.
serasla-trt alkudozni, kereskedni; ser a síi psa kereskedés. . 
S2ri-ía égni; setini égés, égve; serijipsa égés, sam serijipsa 

szív-égés, bú, szomoi-lcodás. 
seriH-ta gyakran égni. 
serid-ta égetni.
V. sür-ungve égni, fölni, sarum rt iul tűznél sült ha l; sárit- 

ungve égetni; — ser-ungve is égni.
8ЭГ1Ш ta csodálkozni, kétségbeesni, ijedni. 
serimlem csudálkozom; serimini csudálkozás, csudálkozva. 

noh serimman fel, elosudálkozván. jqh noh s er unman po tarset a’ nép 
elcsudálkozván monda. 8, 2 '.

serimta-ta, serinid-ia csudálkozni, ijedni, sít hulimna Isus 
ser ant as ezt hallván csudálkozék Jézus. 8, 10. — serimtipisa csu
dálkozás.
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serkema-ía csikorogni.
serkemapsa fogcsikorgás.
serd-ía es serta-ta bűvölni, jósolni; serdta lio bűvölő, jós. 
sert'ili-ta büvölgetni, babonázni, serfilipsa babonázás. Lásd: 

kel-ta, mi obdorszki osztják, serd-ta bérezővi osztják.
senna pdid-ta (tűzzel) kiirtani, elpusztítani, lásd seri-ta, serim 

égni, égés.
sermat kantár, fék; sermat-kol gyeplő.
У. sermät a’ ló kantára.
ses ebben: kardi ses vas tőr, rókafogó vas.
C. scse csapda a’ vad fogására, 
ses tisztelet. C. testem rendezett.
seda ott. seda nomílmalen ott megemlékezel. 5, 23. — seda 

adim vir manipsana imi ott rossz vérfolyásban (való) asszony. 9, 
20. — Lásd: se, sega, selta.

sep (tör.) zseb; seping a’ kinek zsebe van. V. sep, säp.
S S T i  szövet, fonadék, haj fonadék; sevi kel szalag a’ fona

dékban.
sevi-ta fonni; kel sev'ita ho kötélverő; sevipsa szövés, fonás. 
sevili-ta fonogatni.
C. seu fonat, sevem, sevgem fonott; Kv. sagem fonott, sag-uhv 

fonni; V. scig-ungve szőni, fonni.
sevis a’ sajkának hátulja, sevis lup kormányzó lapát, sevis 

olagun hoza u. a.
C. seves- sajka fara.
seviY-ta  vágni; scvirlct vágatik. jil sevirla pa tu ta j utla el- 

vágatik és tűzbe vettetik. 3, 10. -—jug sevirla pa tuta judla  a’ fa 
elvágatik és tűzbe vettetik. 7, 14.

sevirand-ta vágni és vágó. sevirandta kézi vágó kés, kard. 
via jogotsem sevirandta kézi tnta én jöttem kardot hozni. 10, 34.

púm sevirta füvet kaszálni, tut-jug sevirta ho tűzi fa vágó; 
sevirla kardi kasza; sevripsa vágás, vigályítás. 

sevirma-ta vágni kezdeni.
sem  szem, jink sem vízcsepp, súgom sem, pun sem hálószem; 

hulim sem három szem a’ kártyában, nogor sem dió, mogyoró; lant 
sem gabona szem, lant isim sem korpa, isim semet polyva, talán in
kább liszt-szemek; sem utsing jelen való, személyes; alim (?) nan 
sem kenyér morzsa; — sémát szem előtt, előtt, tor'im sémát isten



előtt; haviját nan jim  vérén vívta hőjét sémit őrizkedjetek a 'ti jó tet
teiteket tenni az emberek előtt. 6,1. — lep semna vantot rövidlátó.

séma picit i szembe esni. születni. Isus séma pits Jézus szüle
tett. — jilba séma pitim li in új született király. 2, 2. — séma pitim  
ma születés helye.

lu lant sem vai Ita harel sistaml ö gabona-cséplő szérűjét 
tisztítja. 3, 12.

sem pelak félszeinü, semije szémecske ; seming szemes; i se
ming egy szemű; sempa szemű, i sempa egy szemű, joura sempa 
kancsal szemű; — növi seming lant fejérszemes szalma =  sáska. — 
lu levipazel vs növi seming lant pa har voj mavi ö étele volt sáska 
és pusztai állatnak méze. 3, 4.

semla (több. sémiét) szemedén, vak. kacl semla и viset két vak 
üvöltött. 9, 27. — sirsna suzemáset lu hoza si sémiét akkor közele
dének ő hozzá a’ vakok. 9, 28.

C. sem, Kv. sam, V. sem.
sémán hadi tilis septemberhó.
£Í (or. se) ím. si, évi undrelna vil íme, egy leány méhében 

visel. 6, 23.
si (sit) ez, az. bus Hristos tiipsa si horasna us J. Kr. szüle

tése e' módon volt. J, 18. — ma si én az (vagyok), magam.
si arat annyi, si imát olly nagy, si havat olly hosszú, si kém 

annyi, si lem ara annál több, si kút a közben, majd; si vorna azért, 
si vonda addig.

si-mis' ollyan. ull muj nen kitten na simis’ ho van-e ti közietek 
ollyan ember? 7,. 9. — hoda nen simis jeming tazen ull, toda i nen 
samen ulta pidl a’ hol a’ ti ollyan szent kincsetek van, ott a’ ti szí
vetek is fog lenni. 6, 21.

si mórt annyi, annyira, senk un votas, si mórt hop humhetna 
temta pidsa igen nagyon elszelesedett (nagy szél támadt), úgy hogy 
a’ hajó a’ habokban merülni kezdett. 8, 24.

s i t  (si) az. sit izagat mijisal az mind megadatik. 6, 33. — 
sit hulman írod nomisna Villas azt hallván Heródes, elméjében meg- 
háborodék. 2, 3. — ojanget sidet, madot liléi sagat konara rollet 
boldogok azok, a’ kik lelkök szerint szegények. 5, 3.

sid'i úgy; sic/'i-ke tehát, sidi aradtel rudet így minden nemzet
ségek. 1, 17. — Osip veüs sitii, I odi térim, levi pardis József tőn 
úgy, a’ mint az Isten követe, parancsolta. 1, 24.

O SZ T JÁ K
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81 es sij szó, bang, hír, dicsőség; stem, sien síel hírem stb. 
si Ramna sasi szó hallik Rámában. 2, 18. —• si mans sít olin

pela izagat sí mii lakka híre ment a ’ felől mind az országban. 0, 20. 
— néz i Solomon ban izagat vita sielna itlmen sidi an lungitlijis 
még Salomon király is minden való dicsőségében lévén, így nem 
öltözködött. 6, 29.

pal'-sij hallás; túr sij emberi hang; s'ij eslta híre terjedni; 
sij verta lármázni; sijing hangos; г túr s'ijinga egyhangúlag.

sijla hangtalan, siket, túr sijla-ita elrekedni, túr sijla-jum 
elrekedt.

silas csendesen, hallgatva; silas jitü elhallgatni. 
sijald-ta és sijalti-ta híresztelni, hirdetni, dicsérni, lu olinpela 

sijaldta an litman ő felőle híresztelni nem akarván. 1, 19. — l'i at 
sijallet nen toriin azon sít vonla ők hogy dicsérjék azért a’ ti isten 
atyátokat. 5, 1(J. — li etmelna sijalset lu olinpela si mű lovatna ők 
kimenvén híreszteltek a’ felül azon föld környékein. 9, 31. — sijal- 
tipsa híresztelés.

sijas-ta hangzani, lármázni. 
sijema ta megszólalni.
similtata, s'ijmilta-ta hirdetni, prédikálni, similtata pits_ tál 

Judej типа prédikálni kezdő a puszta Judeai földön. 3,1. — holis 
jogodleta similtat jastaman : turum nubit vanamas a’ hová juttok, 
hirdessétek mondván: a’ mennyország elközeledett. 10, 7. — sij- 
miltipsa hirdetés.

similtipsa dicsőség, n'ing hozaull turum nubit i vei i si miltipsa 
nubit huvat, jena nálad van a’ mennyország és hatalom és dicsőség 
örökké amen. 6, 13.

C. sej szó, hang; Kv. suj, V. sij, suj.
« j  -ta rothadni, genyesedni.
s'ijim rothadt, sijipsa rothadás, genyedség ; sijlita savanyodni, 

rothadni.
V. scij genyedség, säjt-ungve rothadni, 
sij is sas, sijising sasos.
C. síves halászó sas (fischadler).
Slji-to fordulni, sijipsa fordulás.
siji'-ta forogni.
sijiéa-ta fordúlni.
gij i t  tapló. C. ccget, ciget.
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sík vastag jég.
BÍkijak fecske. C. cegajem.
sih ezekben: sih velta agyon ütni, sih jondta agyon lőni, sih 

ev'idta agyon vágni. Lásd: sah.
S ÍI szél; mű sil föld széle, part; Ut sil újj széle, karkötő, ha- 

nimtas lu sahlal sil hoza érinte ő ruhájinak széléhez. 
siting széles, és szélen való. 
kilt'il'i-ta felfejteni, felvágni, siltiiipsa felfejtés.
V. sil szél, oldal.
silovat (or.) bűn. silovat jim  vertei magát kimenteni; silovat 

jim  veripsa kimentés; silovat jim  vohta u. a. 
sing jug szilfa; tos juh  is. 
singiim hegy, singniing hegyes.
У. sank görbeség, sangung púpos.
SIS félbeszakadás, köz; si sis az alatt, a’ közben, sis ohtija 

arra, a’ közre; sizing ebben: van sizing rövid tartásu.
V. sis, ti sis az alatt, tál sis tél alatt, tél közben, 
siski veréb, kod siski tinisalet i aj volt sagat két veréb meg

vétetik egy kis'pénzért. 10, 29.
arnalim siski pacsirta; hot langil siski ház fedelén lakó ve

réb; kongva siski rigó.
C. tant seska veréb, 
s is tep  vakaró kés.
sistam tiszta; langalem, sistamajuva akarom, tisztává légy.

8, 3.
sistam samhá tiszta szívű, sistam sambot a’ tiszta szívű, ojan- 

get sistam sambodet boldogok a’ tiszta szívüek. 5, 8. 
sistamla tisztátalan. 
sistama-ta tisztúlni.
sistam-ta u. a. és tisztítani, la eT’a pernaja long'iliijiset Ordan 

joganna li kreklal sistamman ő tőle megkercsztelkedtek a? Jordan 
folyóban, bűneiket tisztítván (megbánván). 3,6. — lu lant sem paidta 
harci sistaml ö gabonaszem csépelő szérűjét megtisztítja. 3, 12.

sistamd-ta tisztítani, hiningodet sistamtat bélpolclosokat tisztít
satok. 10, 8. — iistuntep tisztító; penk sistamtep fog tisztító.

sistamliji-ta tisztúlni. ■— lu izi kuvimna sistamtijis muz elta 
ő azon pillanatban megtisztúlt betegségétül. 8, 3. 

sis'al-ta tisztúlni.
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Kv. list-uhv tisztítani, lisf'ilaht-uhv tisztulni.
A’ Kv. tanúság szerint sist ( list)  igetőt kell fölvenni, mellynek 

származéka sistcp, sidam. Azt a' tőt lehet-e az orosz чисъ-tel össze
kapcsolni, a’ mibül lesz чистить tisztítani, чистый tiszta stb. nem 
tudom. A’szirjünben söstöm tiszta (sudaös söstöm sölömajas =  njun
get sistam sambodei. Máté 5, 8.), azonos az osztják mtaw-mal. A’ 
permiben is söstöm =  sistam tiszta, söslömt-пг és söstömt'ini =  sis- 
tamd-ta tisztítani. Viszontag a’ votjákban suza-ni, suza-ni tisztítani, 
mellynek tőjében nincs meg az m képző. Ezeket összefoglalva, a’ 
szók tője gyanánt sist, list, suz tűnik elő; ’s ez, a’ magyar tiszt-a 
szóval együtt az orosz-szláv чист-, cist-bői való-e? némi kérdés. 
De az bizonyosabbnak látszik, hogy az osztják, szirjän, permi sis
tam, söstöm, nem így taglalható: sis, sös (piszok ?) és töm, tavi 
(fosztó =  tálán), minélfogva a’ szó szirjän-permi kölcsönvét volna 
az osztjákban. Ez ellen tanúskodik a’ Kv. list meg a’ votják suza, 
suza. — A ’ finn siisti, decens is ide tartozik.

ßi’r  féle, törvény, repd, pa-sir másféle, más ; i sima közönsé
gesen ; ar-sir sokféle, sok. In hozci tutlasa aradiéi muzingodet arsir 
muéetna ő hozzá viteténck minden betegek sokféle betegségben. 4,
24. — pasir jnsna manset li ivei pela más úton ménének ö országuk 
felé. 2, 12.

sud-sir ítélet, pantij.sa sudsir törvény, parancs; seda nemmolti 
sir untom ott nincs rend; hanneho sir an tajtot emberi törvényt nem 
tartó, embertelen.

s'irla törvénytelen, rendetlen.
Kv. sir féle, példa; sav sir sok példa. Mát. 13,3. — ne-sir 

miilyen, mat-sir miféle, sav-sir sokféle. — V. sir — ur mód, kép; 
szer, féle.

sira egy éves rén.
siram falat, darab.
V. sirem szelet, nun sirem kenyér szelet; sir-ungve vágni.
Síri előbb, siri autóm hun lin jega vdta pH sangen előbb 

hogysem ők (ketten) együtt élni kezdettek. 1, 18. — siri imaén sí 
ho punná előbb békülj meg azon emberrel. 5, 24. — sirija előre, 
sirija cdta megelőzni.

C. sira, sire előbb; sár előbb; V. sár cl, scat első.
sirínda darázs, siiindu Vigil darázs fészek.
У. sir vuorp légy.



sirsim szerzet, sirsim og ho apát, sirsim imi, sirsim ne apá- 
cza; sirsim imct og ne fejedelem asszony.

sirsna (si-irs~na) akkor, sirsna mndra jah hola pelak el'ta 
jogotset akkor a’ bölcsek kelet felöl jövőnek. 2, I. 

sit az, lásd si. 
símis ollyan, lásd si.
sít kielégített, kövér, sit maza elég, jól lakásig; sita verta 

kielégíteni, jóllakatni.
siting jóllakot, szila éhen. 
sita (or.) szita.
S i m r í ,  sémi i sigér (barsch), simring a' hol sok sigér van.
V. simri.
sojm 1) hegyi folyó, patak; ilbi sojm forrás; sojm jurám 

fórrá 3.
2) vadnak fekvő helye, sojming taga vadnak fekvő helye.
C. sdjem, sdjem patak.
sojp háló, sojpet hálók; sojp ken háló köve, a’ melly a hálót 

a’ vízbe lehúzza; sojp tolta kel háló húzó kötele; sojp sogol deszka, 
a’ mellyen a’ háló a sajkában fekszik; sojp sadisla int’ip háló
kötő tü.

sojbi-ta hálózni; sojbita jah halászok; sojbita hop halászó
sajka.

C. sdjep háló (netz, reusse). 
sous fonott kosár ; souzije kosárka.
SOh, sog bőr, bekecs; — haj. hir soh bőrzeák, hon soh has 

bőre, mii soh pázsit, nar soh nyers bőr, sen soh a színnek takarója, 
nerim vagy toultim soh cserzett bőr; — soh mii bőr sapka; ink soh 
sár; — pa sohna ulta más bőrben =  magán kívül lenni. — sogije 
bőröcske, kis haj, héj.

so ging, soiling bőrös; — ink soging sáros, mű sohing pázsitos, 
sen sohing szín-takarós.

C. soh bőr, haj, héj. V. sou. Tehát: saung md nem »héjas föld, 
mint a víznek ellentéte«, hanem »pázsitos föld.« V. o. Egy vogul 
Monda. M. Akad. Értés. IV. 1859. a’ 386. lapon.

sogol deszka, sohlet deszkák (soglet); hansta sogol ivó tábla, 
hulta sogol =  sojp sogol deszka, mellyen a’ háló fekszik; sahmat 
sogol sakkozó tábla; sohlije táblácska, deazkácska.

C. ságat deszka. V. sogat, soht.
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SOgOn vég (szün-et), sogonla végtelen. 
sogon-ta végződni, an sogontot véghetetlen; solunpsa vég. 
sohiim végződött, szakadt, sohnema-ta elszakadni. 
sogonsa-ta végződni.
sogondta végezni, végező; végzés. Vil sogondta тога veridtot 

sít undlisal élete végéig tüi’ő az iidvözül. 10, 22.
solmípta-ta végezni, an sohniptaleta Israil vozet lakka kerdta 

nem végzitek el Izraél városait megkerülni. 10, 23. — hun Isus si 
gazinget sohniptas midőn Jézus ezen beszédeket elvégezte. 7, 28. 

S O g o p t a - t a  fizetni, sogopkipsa fizetés. 
sogoptant'i-ta lefizetni; sogoplantilí-ta fizetgetni.
SOgom czérna. C, súgom. 
sol (or.) só.
solang sós. nen mu sol jvkana nlleta; hun sol lu veel ustal, 

sirsna mujna luel vérién solanga? ti a’ föld sava gyanánt vagytok; 
La a’ só ő erejét veszti, akkor mi által teszed azt sóssá? 5, 13.

C. sat só.
sol bél, sol-kel hasaló, a’ befogott rénnek hasalója. 
sol'ild-ta letekerni.
C. sat, sót bél (darm).
solomat (or.) híg lisztpép, vaj jal, vagy zsírral, 
soldat (or.) katona, soldadet katonák.
sondí-ta zendülni, sond'itot zendülő, sond'ima-ta felzendülni, 

80nd'imapsa.
songep a’ lió-korcsolyázásnál való bot. -
SOS hölgymenyét. C. sós (hermelin).
SOS asz; sos'il'i-ta aszogatni, aszalni, sosma-ta aszni, 
sor-ta száradni, sor'im száradt, száraz, sekély; sorim la szá

radt hal szálka ; sor'im voj a’ kövér halbélböl való étel, a’ vendég 
számára; sor'im noga száradt hús, sonka; sor'im taga sekély hely. 

sorili-ta száradozni.
sorlta-ta szárítani, sorlt'ipsa szárítás, sorlt'ilsa-ta száradozni.
C. sor-ia száradni, sorom, sdrem száraz, sorettem szárított; 

V. sur-ungve száradni, surom, surem száraz, kemény, surt-vngve 
szárítok.

so ra  (or. skoro) hamar.
eoraja hamarább; sorana előtt, soraja turum г mu voll a mani
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hamarább az ég és föld elmúlik. í>, ÍK — si sorana, hun Isus fink 
eta ed'is előbb, hogy Jézus a' vízbül kijött. 3, 10.

SOrim sűrű, 1. sor-ta, sárim : sorma-'ita sürüdni.
V. sura sűrű, suring u. a.
so riu l halál, dögvész, 1. sorm ; sorma paidta megölni; jur ura 

sorimna poéalis erőszakos halállal balt meg.
sorimla. halhatatlan; hanneho sorimla úttal top tóriuma evilipsa 

i jim  veret sagat az ember halhatatlan lesz csak az istenbe való 
hit és jó tettek által.

C. saram halál; finn. surma.
sor oh pirosszárnyu ponty; sorol) jogodta Vilis junius (ponty

hó, a’ mikor a’ ponty érkezik ?)
C. sarali, sarak (plötze). ■
som i arany, majlipsa tusét somi, jeming ónk ajándékot ve

vőnek ki, aranyat, szent szurkot. 2, 11.
somi voh arany pénz. panna al v'ijat somi. voll magatokkal 

ne vegyetek arany pénzt. 10, 9. — soméiig aranyos.
C. sariia, sor na, Kv. süni, V. süni. 
sort csuka. C. sárt, sort.
sorm halál, lásd: sorim ; — sorm ohfija jaj mai apsel halálra 

adja a’ bátya az öccsét. 10, 21.
sorming halálos, sorming ishorna omistodeta novi turum kalt- 

mas halálos árnyékban ülőknek mennyei világosság támadt. 4, 10. 
SOt száz. C. sot, sät, V. sät. 
sotnik százados (fél orosz szó), 
sotip hüvely, sofip lihija ponta hüvelybe tenni.
C. sátep, sodop.
sodom lárma, zenebona. V. ö. sond’i-fa. 
sopas szüleség, eleség. 
sopazing bőséges.
sopek, sobek (or.) csizma, aula sijat sopeket ne is vigyetek 

csizmákat; sopek jontsata ho csizmadia, soptk’ing csizmás.
V. sapah, sápok; sapakeng csizmás.
80blld-£a; soblald-ta, soplald-ta piszkítani, rondítani. 
soplaltiji-ta piszkolni. 
soplal-ía locsolni, pacsolni.
SOVl szokás, szertartás; sot-г tájta szokni. Lásd savep erkölcsű, 
eovilaad-ta, sev'Uand-.ta birkózni, sovilantipsa birkózás.
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в о т  kéreg, pikkely- 
с. som, sam pikkely; V. sam.
su, sü bot, jos-su kézi bot. anta vijat jos-su ne is vigyetek 

kézi botot. 10, 10. — kardi sű dsida, láncsa.
C. sava, sova, seu bot; Kv. su. V. sv. 
suh, soh tok (bal); aj suli kis tok. 
sugus szár, kur svgus lábszár. 
sukspi szárral való férfi lábbeli.
SUgod-ta, sogodta szakítani, tépni, nyőni, gyomlálni. 
suht’ipsa szakítás, gyomlálás. 
suhtil'i-ta szaggatni.
C. sohtem szakítva, nyőve, gyomlálva, sagad-ta szakítani, 
su g u m  czérna, fonal; svgum pun =  sogom pun czérna báló, 

mindenféle kötött háló; sugum sem háló szem. 
sugmung, suhm'ing fonalas, czérnás. 
sül, sol bél.
Sun nyír héjból való tekenő; an sun nyír tál.
Síink halom, domb ; rep sunk magos domb. 
sunkije dombocska, sunking dombos.
L. singim hegy.
su n g  szög, hot sung ház szöglete, nol sung orrlyuk. 
sungpa szögletü; jertjang sungpa kileucz szögletü.
C. sung (ecke).
Bunglt nyírfa, sungit-vas nyírváros — Berezov. 
sung fing nyíres, sungfing taga nyíres hely, sungfing ur nyíres 

hegy, domb. Lásd sumet.
C. sumet, sugmet nyírfa; síimet ele filis nyír-héj-hó, 3-dik hó, 

mikor a’ nyírben a’ nedv megindúl.
sungíd-f« ölteni, fölvenni, lásd sumid-ta.
sungitli-ta öltözni.
sungfipsa-ta öltöztetni, ékesíteni,
sus ősz, sus ol'ing filis ősz-elő-hó, September.
susing őszös.

• sus-kurek valamiféle sas; ho sus kurek hím.
C. síis, sugus ősz. Y. tükus.
SUT szár, jos-sur kéz szára, könyök ; jos-sur palat kém könyök 

darabnyi. hoj nen elta pusl enm'iltata lu luel kus i jóé sur palatkem
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ki ti közőletek képes nevelni maga magát akár egy könyök darab- 
nyival ? 6, 27.

C. sur szár.
SUra ebben: i suraja egyáltalában.
suralt-ta f sural'ipsa f suralipsala észrevehetetlen.
sut köszörű kő.
C. síit.
sud (or.) Ítélet, sud vertu ítéletet tenni, ítélni, suál al verni 

pol'is jazingna ne Ítéljetek hamis beszéd által. 6, 1. — suda vohta 
törvénybe idézni.

sud-ho bíró. nur'ing hojenna rängen sud-hoja cd masajin ellen
séged által a’ bírónak ne adassál által. 5, 25. — sut verta lio bíró, 
sud jak  felsőség, kormány.

sud-sir itélet-szer, törvény, sud-sir iTta néz i hanzipsa pos an 
mani a' törvénybül csak egy irás-jegy sem inegyen el. 5, 18.

sud'id-ta Ítélni, nwj sudna sud'itleta, izimti sudna ning'ilan su- 
didta pidlajita a’ mi Ítélet által ítéltek, oily an Ítélet által tik fogtok 
ítéltetni. 7, 2. — sudit'ipsa. ítélés.

sudár homlok-, haj-ékesség, gyöngyökből és fémből.
Suval, cuval tűzhely.
C. cuval (Ethnogr. 123); V. savai füst csöve, kémény, Sóval 

pulep a’ kéménynek fedele.
suvet botocskák a’ halak szárítására. Lásd su bot.
sumíd-ía ruházni, 1. sungid-ta.
sumtili-ta ruházgatni.
suMtita-ta, sumt'ipta-ta ruházni, takarni.
sump csekélység, bolondság, ostoba, hoj jastal: ning sump 

1io, sit од-suda pidl a’ ki mondja: te ostoba ember, az fő Ítéletbe 
esik. 5, 22 ; — sump potardta haszontalant, liazudságot beszélni; —- 
ning sump veretna sulisaién te haszontalanságokkal kínlódol.

sumpta, smnpas haszontalanéi; sumpa jastata hebehurgyán 
beszélleni.
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ts.
sak sulyok, kalapács; fcaráV nagy vas kalapács; pa'ilta 

s’ak ütő, kovácsoló kalapács.
V. sak furkós.
sak voj csóka, szarka, 1. sagil voj. 
áakijak fecske, 1. sikijak. C. cegajem fecske, 
sak í r  fösvény, sakir ho; sak’ira fösvényen, sakira alt a fösvé

nyen lenni.
C. t'eger fösvény.
sak , 1 . sah mint: sah evidta agyon vágni, leölui; 1. sih. 
sah rem a-ía  roppanni, sahreniipsa roppanás. 
sahreming ropogós, csikorgás. V. ö. sarkemata, serkemaia. 
s a g il voj csóka, 
sag il' legelő, 1. sugir.
san kád, véka, köböl; tut-san tűzi szerszámra való zacskó.
V. sein tál, iskátulya.
San a’ rén kantára, 
sas érzés.
äas-ta érezni, hallani, uta si áasl tál har tagana üvöltő szó 

hallik a' pusztában. 3, 3. — si Ramna sasi szó liallik Rámában.
2, 18.

sas-kas verta tréfálni
éaz i ezekben : s'azi ho nagy atya, sazi ho azi sagat atyai nagy 

atya, sazi ho imi sagat anyai nagy a tya; pungil sazi ho mostoha 
nagy atya, sazi imi nagy anya, pungil sazi ne mostoha nagy anya. 

V. sas, sas egva nagy anya.
saras tenger, jogots i tolta pits saras honing vosna ment és 

lakni kezdett a’ tengerparti városában. 4, 13. — saras pela tenger 
fele, oldala. 4, 15.

tiding saras tüzes tenger, gyehenna, palat lil i el tiding sa- 
rasna veltot ella féljetek a’ lelket és testet a’ gyehennában ölöktül. 
10, 28. — saras loh tenger öböl.

C. sorét V. saris.
sari-to szomorú lenni.
áarkan evet v. hölgymenyét kelepcze.
sarkema-ta csikorogni ,penkna sarkemata foggal csikorogni.

{tYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I, 8
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V. ö. éahremata.
é a t ezekben: éat éazi imi ős nagy anya, sat éazi azi ős nagy

atya.
sáp o k  csizma, 1. sopek ; sápok jondta ho csizmadia, 
sam ild-ttt bedugni, temetni, esla manem s'iri manta i ma 

azem éam'ildta hagy engem előbb menni, ’s én atyámat eltemetni. 
8, 21.

samiltijjsa temetés.
. sam lam  kerek, éamlama verta kerekíteni, 

se ra s  ho verekedő, veszekedő.
86rid-ta, serid-ta perzselni. Lásd: senta égni.
SOS (or.) ó ra ; tam sós mindjárt, most. 
so ra s la p sa  alkudozás. 1, serasla-ta alkudozni.
SO riS tenger, 1. saras.
som, sam erő ; som antom nem lehet, lehetetlen, 
suksem a-ta  foglalatoskodni, bajlódni. 
sukscmapsa foglalatosság, gond. 
su g ir . éagir legelő; évg'ir bar heréit ló.
SUgOS; éugus lábikra, láb-czomb. 
su la n  kézi éléstár.
sulejka palaczk. C. sulajka üveg palaczka, tintatartó.
éuli-ta fényleni, éul'ipsa fénylés.
éulema-ta fényesedül,. villámlani.
su ltim  szikra. V. sultom, sültem szikra.
su lz i voj szalonka.
su n k a r , sunk'ir púp. éunkareng púpos.
ó u n k in g  dombos, 1. sunk.
sung ' bőség, éunging bőséges. V. süni boldogság, 
su z i kedves, 1. éazi.
BUS кигек kakas, ne кигек jéreze. 
su r vonal; sojm éur patak; jink  esita sur csatorna. 
éurd-ta barázdálni, vonalozni; mvgoltija surdta körülvona* 

lozni; nebek surdta sogol vonalozó, linealis. 
s'urt'ip vas szánkatalp.
surt'ipsa vonás, sud-sir el'ta néz i hanzipsa pos mola г éurtipsa 

an manl a’ törvénybü! csak egy Írásjegy vagy egy vonás sem me
gyén el. 5, 18.

éurtema-ta egy vonást tenni. ■



surt (ov.) сзеtvert.
surt-juh vashegyü bot, a’ szánkának egyensúlyban tartására,

1. éuriip és sur.
s u r tn i  retek, répa; virt'i éurtni veres répa. 
éurtni libit répa levél.
У. sortni répa.
sutríeh (or.?) hajma. C. svtriik pázsithajma. 
sudsa-ta szuszogni, magát kifúni. 
sum, som erő; sumla gyenge.
SUma csuklya a’ felső ruhán. 
suma hot — ad'im hot rossz sátor.

SZÓTÁR. 1Í5

. 8.

saj (or.) tea, soj -put tea-edény, s aj-put nol tea-edény orra.
V. saj tea.
sak nagy (sok ?); soka nagyon, saka aj nagyon kicsiny.
Kv. sak nagyon. У. sau sok. 
sak ócskaság ? 
sakal-ta romlani, veszni. 
sakad-ta rontani, veszteni.
V. sak ócska lom.
sak, sajpin-ta fúladni, sahn'ipsa fuldoklás.
Sak'insa-ta fúladni, sahnsipsa föladás. 
saknipta-ta és sak'iptata fojtani, fulasztani.
C. caknem fúlt; Y.sak-uhv lélekzeni,jeZ sakut-ulív megfojtani, 
sahmat ostábla, sakkozó tábla; sahmating tarka, 
sagam dohány <4berez.), 1. sár (obdorszk.); sagam tolta do- 

hányt színi.
sa !  (or.) irgalom; Sal certa irgalmat tenni, irgalmazni, saj

nálni. jah ka&alámna sál vers li met'ipsajel pa lakka pozat'ipsajel 
ol'inpela a’ népet látván megsajnáld Ő fáradtsága és széllyel szórt
sága miatt. 9, 36.

sáling szomorú, siralmas, sajnálatos.
éaVid-ta szánni, megkönyörülni; saliVipsa szánás, könyörület. 
sank hő, melegség ; sank-ink izzadság.

8*



sank'im-ta izzadni; sakmiji-ta izzadozni, sankniilti-ta izzasztani. 
C. cenk hőség, cenkmdjem hevült. V. säk, sah, sang hőség, 
s a n k a n  harang, csengettyű; sankan hot harang láb, sankan 

senkta csengetni, harangozni. 
sankaning csengettyűs. 
sans, sas hát.
sans-uh térd, térd feje ; sansuga longta térdelni, sanhih ohtija 

korijimna luela од ponset térdre esvén neki fejet hajtának. 2, 11.
C. cane ; Kv. sans ; V. sans térd.
sas, sans hát, sa'sna hátul, sasa hátra, sas pcla hátra felé. 
lanki sas egy kacsa faj (evet hátárul neveztetik-e ?). 
s a z i-ta mutatni; sazil-ta mutogatni, izagat vita mutel vozet г 

Ti tazlal luela sazilal a’ földnek minden való városait és ő gazdag
ságait mutatja neki. 4, 8.

sazimt-ta egyszer mutatni, fordítni, hun hoj hadnal ningen 
jirix pelak venz pvngelna, sazimta luela kimit venz punglen ha ki üt 
téged jobb orczádra, fordítsd neki a’ másik orczádat is. 5, 39. 

sasltijiéa-ta látszani, tetszeni. V. o. sas. 
sazi lakó, sazi ho =  sezi ho lakos. 
sazi-ta lakni ? sazipsa lakás ?
V. sasé bensziilött.
sár dohány, sár talta tobákolni.
sá rid -/«  sütni; saritimot sült, sütet; sarit ipsa sütés.
V ser, sär-ungve, sarij-ungve égni.
sav iji- /«  őrzeni, őrző. ning olinpela la 1 ev'ilala pardl savijita 

ningen te felőled' ő szolgájinak megparancsolja, őrzeni tégedet. 4,
G. — madot ma Jsrail murem savvjil a’ ki с?ь Izrael népemet őrzi.
2, G. — In lu művel savijil Ti kreklal élt a ő az ő népét megmenti 
bűneit ül. 1, 21. — mungeu savija kuT elta minket szabadíts a’ go
nosz túl. 6, 13.

savijita ho őr. sud-hona al masajin turma-liot savijita hója 
a’ bíró által ne adassál által a’ tömlöcz-őrnek. 5, 25.

savisa-ta megtartatni, mentetni, j Игр vina ponla jil'ip hiret 
lihija, i saviéul sit i paot új bor tevődik új tömlőbe,~'s megtartatik 
az és a’ másik. 9, 17.

sám án  bűvész; samanipsa büvölés.
Sem -/« csengeni*

!
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senk nagy, nagyon, sirsna írót han senk likazas akkor He
rodes király nagyon megharagudott. 2, 16.

senkla-ta naggyá lenni, erősödni; senkiim felnőtt, 
senkap hirtelen, senkap) garas óht'ina ellas senk un votas 

hirtelen a’ tengeren támadt igen nagy szélvész. 8, 24. 
sezi lakos, vos sezi városi lakos.
sézing lakosú, helybeli, seeing sud-ho helyparancsnok. 
sesmiltoAa telepíteni.
sesmaza-ta lakni, telepedni. Nazaret nemba vosna sesmazas 

Nazaret nevű városban letelepedett. 2, 23.
seskan kendő; sab'il seskan nyakkendő ; riol pusta seskan 

orr-fúvó kendő, orr-kendő.
У. seskan kendő.
sep-ta szopni, navirem septa ongit gyermek-szopó, szopóka. 
sebipsa szopás.
seban bűvölő, seban ho bűvész; seban verta bűvölni; seban 

potret bűvölő szavak, reáolvasás. 
sebanipsa büvöle's.
Y. sepän ügyesség; sepen'ing okos, tudós, 
s i e v i n g  csendes, an pardis vota polta, г nurnbi sevingajis 

eltilta a’ szélnek fúni, ’s felette csendessé lön. 8, 26.
S l j  köd. V .  seng, seng, senk, seb köd, pára.
sík sűrű, s'ika gyakran sűrűén; siking erdő sűrűje.
sik kicsinyítő szó. kul Hki ördög. 4, 10.
mustim-sik-öt a’ jó. 10, 11.
natsinga-sik j i l  könyörülétessé lesz. 10, 15.
ar-siki sokacska, sokaság.
siirt ebben : siirt kol öv.
sül ebben: jernas sil ereszték a’ hónaljban, pálha az üngben. 
silsimilna lassan.
singis a’ halász ágya a’ sajka elején, vozim-mai együtt, hogy 

ki ne essék.
sirsna egyszerre, akkor. L. sirsna. 
sürpa közel.
sid-to elérni, utolérni; sitiit-ta sietni.
sitaman titkon, vitsilas sitaman lu pilna kadna manta gon

dolkodók titkon ő tőle elválni. 1, 19.
s i ta k  békességes. ojanget, madet sitaka vollet boldogok, a’ kik



békésén élnek. 5, 9, — sitaka ulta hallgatni; sitaka ulipsa hallga
tás; — sitak volpas békesség, tam hota sitak volpas lidlu e’ háznak 
békességet kívánunk. 10, 12.

s ip  part, nyak ; sip'ing meredek.
V. síp és bip nyak, part.
S Íb a t sl hálónak húzó kötele.
s im il  kevés, hódi simil hojadetna liel uidlajit miilyen kevés 

ember által találtatnak meg azok. 7, 14.
simlamd-ta kevesbíteni, simlamtipsa kevesbítés.
C. címet kevés.
SOjt vessző, rúd. hvldta pun sojt hosszú rúd, a : mellyre a’ há

lót kötik.
s o j t  köböl, kád, bojt snip félköböl.
s o u r  nyúl, sovr'ije nyúlacska; Souring nyúlás.
C. cdver, cever nyúl.
io k as-to , sogas-la szenvedni, tűrni.
sogasta ho, sogasta ne özvegy ember, özvegy nő.
sokasipsa és Sogas'psa árvaság, özvegység.
SOga fájd, növi boga fejér fájd. 
so g a d -ta  szenvedni, 1. sokasta. 
s o g a r i  görbén nőtt fa.
SO gird-ta feltátani. 
s o n z in d -ú  önteni, 1. sozimta.
SOS kacsa féle, 1. sas, lank'i sas.
SÓZ (or. cas) idő, óra. izi sózna azon órában, iziben.
Sozi taga lakó hely.
sosd-ía  közelíteni. Halilej Saras lep sostal sagat a’ galileai 

tenger partjához közeledése szerint. 4, 18.
Sozili-ta menni, járni, sozilita taga járó hely. al julat fining 

tunen purset sozilita taga ja  ne vessétek becses gyöngyeitek a ’ disz
nók járó helyére. 7, 6.

sozim -fa  ömleni, szóródni, izidi an sozimla j i l ’ip vina karra 
hiret libija akképen nem öntetik új bor ócska tömlőbe. 9, 17. 

Sdzind-ta önteni, szórni, Sozintsa-ta ömleni. - 
C. cosmem szórott, kiömlött. Kv. sab-uho, sos-uhv omlani, 
s o z i t a k  szívesség, nyájasság. 
sozitak'ing szíves, nyájas, 
só t számolás, bot verta számolni,
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V. ö. sot száz.
вор igaz, igazság, igenesség; sopa helyesen, igazán.
Sobing igaz, szokott, közönséges.
Soppa, sobpa igazságu, sobping igazságos, 
sob, sop, h il darab, sopa darabra; poter ulti sopa vita a’ be* 

szédet félbeszakasztani.
sobpa darabu, fél, sobping darabos, fél, t'ilis sobping félbónap; 

mera Sobping félmérö.
V. sup darab, el, mint: sub jähtern elvágok.
80Ш meredek; soma meredeken, igenest, si somaannak elle

nében : somaing meredekes, igenes.
C. cama igenest, igenes irányba.
eom si és sumsi búza; tulajdonképen fürt-e, vagy gabona

fej ? mert sornyi reh} sumsi reh ribiszke, tengeri szőlő. — akidl 
somsi lant semlal hózap libija gyűjti a’ búza szemeit sJ pajtába. 
3, 12.

su jla -í« , sirj'il-ta fúlni, belefúlni, puris paliit izagat, suj'ilas 
jinketna a disznónyáj mind beléfúlt a’ vízbe. 8, 32. 

sujlapta-ta, sujlipti-ta fúlasztani, sülyészteni. 
eujld-ía terhelni, sujlipsa terhelés (súly?). 
su jd  -ta kiönteni, jinkna sujdta vízzel megönteni, 
euk, sok darab; Suk úol serét; h'izim suk ízék, maradvány; 

suk-saking hitvány, jelentéktelen. У. ö. sak ócskaság. 
suk'ing apró, darabolt.
suk'it, ebben : sukal'im suk'it törött; Sukalt-ta törni, darabra 

tördelni.
C. cukadem — sukal'im törött, 
euk  restség, suk'ing rest. 
sukla-ta rest lenni.
su k  baj, kín, fájdalom, szomorúság; súg vondta ho kínezen- 

vedő, mártír.
sugad-ta kínozni, sérteni, megkínlódni, ti jogotsen pora jelbina 

mungeu sugadta ide jöttél idő előtt minket kínozni. 8, 29. — navi- 
remna sugadta gyermekszülésben lenni; sugatipsa kínzás, kínlódás.

sugadtot kínozó, sértő, torima poiksat ningilan s ugadtodet pa 
volíadtodet olinpela istennek könyörögjetek a’ benneteket sértők és 
üldözőkért.



sugasa-ta, sukas-ta sértődni, szenvedni, kínlódni, aggódni. 
levem ólai via hoza honsman г senk sugasl szolgám fekszik nálam 
betegen ’s nagyon kínlódik. 8, 6. — anta elen ol'inpela al súgását 
se testeitek m’att ne aggódjatok. G, 25. — luniidta sah ol'inpela 
nomisna suqasleta öltő ruháért elmében aggódtok. 6, 28.

sugas'man aggódván, hoj neu el'ta, noniisna sugas’man, pusl 
enmiltata lu luel kus i jós sur palatkem ki ti közőletek, elméjében 
aggódván, nevelheti maga magát akár egy könyöknyivel'? 6, 27.

suksem-ata aggódni, nen lilenna al suksemati ti leikeitekben 
ne aggódjatok. 6, 25.

suksing fáradó, aggódó; sukasipsa aggás, nomisna sukasipsa 
ugyanaz.

suh-ta, sug-ta süvölteni; sugipsa süvölte’s.
C. содом süvöltve, fütyölve.
sul'p fél, surpa keresztbe; sul'p veder fél veder; lal sul'p

fel öl.
suDp'ing fél, feles, tál síd'ping fél éves. 
su n g as-ta  rúgni, kirúgni; sungipsa rúgás. 
sungansa-ta rúgni.
su n g it  boldog, boldogúlt, halott; sungit il'si a’ holtat ábrá

zoló fabáb, a’ mellyet a- nők étetnek.
V. süni boldog, boldogság; sunine fűteni boldogságba esem, 

boldog leszek; sünét boldogság, ti sunetl olet e’ boldogsággal élnek. 
sunla-ta  sülni, fülni; sunlipti-ta sütni, fűteni, sund-ta sütni. 
S U S -ta  lépni; suzem lépve, lu liozasuzemelna noh kiltata pitset 

ő hozzá lépvén (lépvéjök) föl kezdék kelteni. 8, 25. 
suzipsa lépés, menés. .
suzili-ta lépegetni; tij togo suzil'ita ide-oda lépegetni, menni. 

Juzema-ta egyszer lépni, lu hoza suzemas sotnik ő hozzá lépe 
egy százados. 8, 5.

su p ; sop rész, darab, rongy; subjug  darab fa, bot; jug  ankii 
sup tuskó, favágó tőke. 

sum  zúgás, zörej. 
sumid-ta zúgni, súgni.
Bum-ta savanyedni; sumim savanyú, sumipsa savanyodás; 

summing savanyús.
V. säu-ngve savanyodni, säum savanyú, säum säkvit sa

vanyú tej. ..
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sum íl rovás, vágás. - •
sumild-ta vágni.
C. cumat ház rovása (hausgeriist), koporsó; cumed-ta ácsolni, 

cumdeni ácsolt.

C6S, s'es (or.) tisztelet, ceslá tiszteletlen, becstelen, 
zajma (or.) kölcsön, zajmaja mata kölcsön adni. 
zerebi (or.) sors, zerebi sagat sors szerint.
Kv. se'rep. Mát. 27, 35.

11.

r a g - ,  rah-ta érni, illeni, kelleni, jó lenni, rokon lenni, kedves 
lenni; rakta rokon, kedves, rakta ne pa ko ne mola évi panna ul 
Jurtája rokon nővel és férjes nővel vagy leánnyal ne társai к о dj ál. 
5, 27. — raktot a’ rokon.

raklem, rákién, rag'il érek, érsz, ér; kellek stb. lu vz nem kiol
t ja  an pati ind t a pidl, toh luel kim jrdmata rag'il az már semmire 
való nem lesz, azt csak ki kell vetni, 5, 13. — rag'im rokon.

ragi nyájas, kellő, hun ragija ulleta ncn lugislan pilna, muj 
moltas verleta ha nyájasok vagytok a’ ti barátjaitokkal, mi felest 
tesztek? 5,47.

rahta-ta, rahti-ta rokonná, kedvessé tenni, rahtipsa rokonság.
raliti rokon, rahtija versata rokonná lenni.
ragili-ta közelíteni, hozzáérni; vana ragilita közel érni hoz - 

• zá ; ragilipsa hozzáérés.
ragild-ta, ragilti-ta szeretni, nyugtatni; lep ragildla hozzá 

értetni, illesztni. hanne-ho род an faji taga, hoda kus ogel lep ra- 
gildta az emberfajának nines helye, a: hová akár fejét lenyugtassa. 
8, 20.

ragils'a-ta belé szeretni; samna ragilsata szívbe, azaz belé 
szeretni; — rag'ilsipsa szeretet.

C. ragam ismeretes. V. rau-ngve hozzá illeni, rokon lenni, kel
letni, rauileni illesztem; raunu rokon, rammt egy nemzetségbelielv 
-— Talán a’ finn rakas =  kedves, is ide tartozik.



r&ni-fa hengerezni, raríipsa hengerezés.
ranipsa jug henger.
raríi!i-ta hengerezgetni, ranijita-ta hengerezni. 
raniéa-ta hemperődzeni.
rat tüzhelj; rat-Kis h a m u rat kardi széntaríó medeacze. 
rabota (or.) munka, robot.
ravi darab? rav'ija senkta széttörni, szdttaposni. 
ravid-ta csépelni, taposni.
reh bogjó, reget bogjók; vina reh szőlő, akidlet pela anzi 

jug  el'ta vina reli gjüjtenek-e csipkés fárul szőlőt? 7, 16.
epling reh szagos bogyó, fige. mola pelping vanzi el'ta epling 

reget vágj szúrós pázsitrul (bojtorjánrul) íigdket ? 7,16. — virt'i 
reh veres afonja, piti reh fekete afonja, mavi reh málna, mű reh 
földi eperj, siski reh csucsor.

rep hcgj. lu rep oht'ija hungis ő hegjre hága fel. 5, 1. — 
pasi kid'na visa luel pal rep oht'ija megint az ördög által viteték 
fel ég j hegjre. 4, 8-, — regring liegjes.

C. ri'p meredek part, rép-vdje parti fecske, 
rid-írt fecskendeni, fecsenni. 
rijema-ta meghinteni, feccsenni.
rilta-ta, rild-ta meghintegetni, lcalina ríldta vérrel meghin

teni, riltipsa fecskendezés, mcghintés.
rih, riget, lásd reh, reget bogyó, bogjók. 
riging bogjós,
ringim, ri.ikim köd, homálj, alkonjat, ringim pora alko- 

n ja t ideje.
ringipi-ta homáljosodni, alkonjodni. 
rink-ta u. a.
rinkila-ta homáljosodni. 
ripnik (or.) hallal kereskedő.
rohanla-^, roganli-ta roggjanni, il roganlita ledőlni, lesza

kadni, muhti roganlita általszakadni. 
rohni-ta rogjni, rohnipsa rogjás.
rohnimd-ta szakasztani, szakadni, dőlni, rcJinimdta vis föld- 

szakadás; rohnimtini volet romok, romladékok. 
rohnimtiU-ta szakadozni, rogjni. 
rohnimsa-ta dőlni, rogjüi- 
rohnipta-ta dönteni,'szaggatni.
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rogand-ta szakasztani.
V. ropsat-ungve roppanni, p. o. jang jole ropsatem a’ jég le

szakadt.
ro g o p  hamis, hazug; rogop jelli jastata jak hamis előremon- 

dók, próféták.
rogop vespa hamis képű, képmutató, hod'í vériét rogopvcspa 

jak  a’ mint tesznek a’ képmutatók. 6, 2. 
rohping hamis, csaló, hazug. 
rohp'ijita csalni.
C. rägap hazudság, rabpang hazug, 
ro b to t közel való, rokon, 1. rak töt, rakta.
ГОП~ta késni, tartós, állandó lenni; ronipsa féibenszakadás 

nélküli tartás; roriing lassú, késedelmező. 
ronal-ta késedelmezni, tartózkodni. 
ronald-ta visszatartóztatni. 
ronsa-ta, ronas-ta késni.
Kv. rats-uhv késni. Most látom, hogy jobb: rac-uhv. 
roz'i (rozét) bojt,bojtok, ecset; ohsam rozet festő ecset (arcz- 

ecset?), jós rozet kézrojt.
Y. ruzi rojt,
ro d a  maga ? lu roda magában, si ne lu roda potars a’ nő ma

gában mondta. 9, 21. — l'i roda magokban. — г madodet nebekxng 
jah tüa l’i roda jastaset egy némellyek az irástudókbul magokban 
mnodának. 9, 3.

rota =  roda, lu rota magában, magából, rotana váratlan, 
véletlen.

V. rotci, p. o. menki rotä olsmen mi ketten voltunk magunk, 
egyedül.

rop sa ld -ta  pislogatni, semna ropsaldta szemmel pislogatni. 
rom  szelíd, ojanget, madet romét boldogok, a' kik szelídek. 

5, 5. — roma volipsa szelídség.
rommama-ta csendesedni, szelídülni. 
romm'ild-ta szelídíteni; ronimiltíj'i-ta szelíddé válni. 
rommalsa-ta magát megalázni.
C. ram csendeség, béke; V. rama, ruméi barát, raming ba

rátságos.
ro m án  hamar, mindjárt, li roman uvidta pitset ők hamar



üvölteni kezdenek. 8, 29. — roman puris pak'it svjilas jinketna 
mindjárt a’ disznó nyáj belefúlt a’ vizekbe. 8, 32.

Г11 Lev, hévség ; num rú világosság. 
ruung, ruing heves, meleg.
У. réj melegség, rejing meleg, 
ru meredekség; rua meredeken. 
ruang lejtős.
rú d - 'a  keverni, vegyíteni, tésztát csinálni, viari rúdta kenas 

tészta dagasztó tekenő, lant rüdtajug  lisztet keverő fa.
C. rűvdem kevert, vegyített.
TVLtili-ta őrleni, rűt'ilipsa őrlés.
У. räutil-ungve ; mint: köles räutilem lisztet őrlők, 
rud-ía  fecsegni, locsogni, 1. rid-ta.
jink libina rúdta vízben lubiczkolni, rűtipsa locsogás, fecsegés. 
ruták balga, ostoba; rutaka j astata bolondúl beszélleni. 
runk-ta ide-oda csapongani, tévedezni, képzelősködni, run- 

k'ipsa csapongás, tévedeze's.
runkman suóta, runkman manta, runkman ita szerte szét ka

landozni.
runkitla-ta ide-oda csapongani.
ru s  orosz, többesben ruset, rus ho} rus ne paraszt, orosz; rus 

voj bolha.
V. rus ■ rus tarom szent kép. 
ru s id-ta zavarni, bántani; rusit'ipsa hántás, 
rúd, rut (or.) nemzetség, sidi aradtel rudet Avram eltn Tavid 

vond a nelhosjang rúd úgy az ősz vés nemzetségek Abrahámtul Dá
vidig tizennégy nemzetség. 1, 17.

rud-nebek nemzetségi könyy. /sus Hristos rud-nebek Jézus 
Krisztus nemzetség könyve. 1, 1. — tita rúd, faj; rudna rokon
ban lenni.

rudung fajbeli, nemzetségbeli ; lel rudung alacsony nem
zetségi!.

У. ruotj rőt ■ man rot au nemzetségünkben; ruoteng rokon, 
rub ld-ta  (or.) dolgozni, dolgozó, rub'idta hő dolgozó ember.

—. rub'idta ho mosta levipas uidl a dolgozó ember a’ kellő kenyeret 
megtalálja. 10, 10. — rub'idta mit munka bér. 

rubitipsa munkálni, dolgozni,
rumka (or ?) ivó pohár, un rumka nagy pohár. V. runkä pohár.
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T.
t a  ez, az, lásd talta.
t á j  tő, vég, csúcs; juh táj fa teteje, csúcsa. 
as táj folyónak forrása; ez'im táj mell-csecs; táj potali gom

bos tető, csúcs.
tajpa hegyes, parti, taping csúcsos, hegyes, táj ing ogpa he

gyes fejű.
C. tej, táj, tuj tő, csúcs.
tá j  -ta bírni, tartani, viing uirpa hőjén mvst’ija tója te feleba

rátodat kedvesnek tartsd. 5, 43. — lu undrelna táji jeming l'ű el'ta 
ő mellében visel a’ szent lélektül. 1, 18. — род táji, pa nem luela 
pontén Isus fija lesz, ’s add neki Jézus nevet. 1, 20. — mung azija 
tajlu Avram mi atyának bírjuk Abrahámot. 3, 9. — tvngtakodet 
an tájiét nuza lekkarna az egészségesek nem tartanak szükséget 
orvosra (nem kell nekik orvos). 9, 12. — Avram táj is bak  Ábra- 
hám nemzé Izsákot. 1, 2. — navirem tajta gyermeket szülni.

tajtot bíró, tartó, jim  tiitipsa an tajtot jó gyümölcsöt nem bíró, 
hozó 3, 10. — h un nen mustija tajta pidleta ningilan mustija táj tö
det ha tik szeretni fogjátok, a' kik benneteket szeretnek. 5, 40. 

tajpsa (tajipsa) használat. 
tajU-ta viselni, megviselni. 
tajpsa-ta viselni, használni, koptatni, 
ta u l- ta  rágni.
C. toht, tagod =  iául rág ; V. taut-ungve rágni, 
t a k  erős, vastag, kemény; tung-tak egész erő, egészség. 
takla és tak'ila erőtelen, hiába való, nélkül, tor'im takla nemoUi 

an ull isten nélkül semmi sincs. — tor'im evilipsa takla i pernainga 
jupsa takla turum nubit volipsajci nem hóját an eslsal istenbe való 
hit nélkül ’s megkeresztelés (kereszteltté tevés) nélkül az örök (a' 
menny országi) életbe egy ember sem megyen bé. — néz it mu 
ohtina an pidl nen tor'im azen kaz takla még csak egy sem esik a’ 
földre a’ ti mennyei atyátok akaratja nélkül. 10, 29.

takilije hiába, ingyen; takilije lavidta rágalmazni, szidalmazni. 
nen ojanget, hun arurna ningilan takilije lavidta pidlajitan mavorna 
ti boldogok, ha sokféleképen szidalmaztatni fogtok én miattam.



5, 11. — kus hoj, takilije Vikazatot, la lamba ho oht'ija akár ki;
hiába haragvó, ö felebarátjára. 5, 22.

( tcik'isj, taksang hatalmas. 
taktusa erő, erősség. 
takamsata erősödni. 
takamd-ta erősíteni.
V. tag, tab, erős, kemény.
ta h  -ta vetni, tagipsa vete's.
tagih-ta vetegetni, tag‘ilipsa vetegetés.
C. tagamem vetett, kivetett.
tafeil, takal hajfürt, üstök, taklet fürtök; tabling fürtös.
tak'ild-ta göndöríteni.
tah ti cserzett re'n bőr, törlő rongy.
hojta táhVi ágy.
taga hely. has lolimtas si taga oh ti na} hoda navirem из a’ 

csillag megálla azon hely felett, a’ hol a’ gyermek vala. 2, 9. — 
hanne-ho род an táji taga az emberfiának nincs helye. 8, 20.

jilbi taga alsó hely, gyalog szék (zsámoly), vo/la vl nulta, 
anta типа, hi torim kuret jilbi taga soha ne esküdjél, se a’ földre, 
az az istem lábainak gyalog széke. 5, 35.

volta taga lakó hely, téli szállás, sozi taga lakás, tartózkodás • 
kim jangta taga kiforduló hely, árnyékszék; hanneho l'il mucidta 
taga az ember lelkét kínozó hely, pokol; liolajet ponta vagy samildta 
taga temető hely ; — ar taga elta sok helyről, oldalról.

C. taga hely, met t-agaja hová, met tagana hol, met tagajivet 
honnan.

tagas szőrcsomó, szőrkoszorú a házi állatnak és vadnak 
lábain.

tagar gyékény, rus' tagar szőnyeg.
tagila hiába, 1. tábla, tak'ila.
t a g i rd-ta  felaggatni,* sojp tagirdta nir á  háló szárítására 

való állás.
tagirla-ta, tagirli-ta felakadni, naVim tag'iril a’ nyelv hebeg, 

tag'irl’ipsa hebegés.
tagirma-to befűzni, p. o. fiilbefüggőt
V. tüurmet-iingve akasztani, tägät-ungve u. a. Kv. taget-ahv 

akasztani.
tál; tel tél, év,* falna vollatcr taga téli lakás; tal-lung tél-nyár,
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esztendő; tál kudip t'ilis tél középhava, januarius. (tál tél, tovi .ta
vasz. lung nyál*, sus ősz), taleng télies.

C. teda, tede tél, éne tét leni t'ilis 11-dik hó, áj tét leni t'ilis
12-dik hó. — Kv. tál, V. tál, tél.

t á l  puszta, üres, lakatlan; tcd mű puszta föld; tál har puszta 
mező, puszta; tál har taga a' pusztának helye; tál taga puszta hely. 
loan similtata pits tál j  udej  типа János prédikálni kezde a’ judeai 
föld pusztájában. 3, 1. — uta si éasl tál har tagana üvöltő szó hal- 
lik a’ pusztának egy helyén. 3, 3. — si jubina Isus tuvim vs tál 
tagaja azután Jézus vitetett vala egy puszta helyre. 4, 1. — tala 
verta üresíteni.

V. íaf nélkül, azután mint fosztó képző: tálán, 
ta la n g  egész, egészséges, ning semenna talang pa'irt ull te 

szemedben egész gerenda van. 7, 4. — ma jogodlem, talang a verlern 
én megyek, egészségessé teszem. 8, 7.

t á l  -ta 1) húzni, színi, honza sár tolta dohányt színi; talipsa 
húzás, szívás.

2) fojtani, megfojtani.
t a l t a  innen, talta jelli innen túl, innen fogva, lásd: ta. 
ta lisa-fa , talisi-ta költözködni, nomád életet folytatni. . 
hot elta talisi-ta- a’ házból kiköltözni. 
talifipsa menés, szánon, kocsin való menés. 
talla-ta szánon menni.
V. tal-ungve szállani p. o. hajóra, talt ungve szállítani, rakni, 
ta lie i-ía  szerelmeteskedni, talisita ne kurva, talis'ipsa sze- 

relraeteskedés.
ta n a re n g  ebben: tanareng nolpa tompa orrú. 
tanlta-fci törni, lent törni, 
ta n g ir-ía , p. о. паи tangiria tésztát dagasztani. 
tangrimd-ta bécsipni.
ta z , tas kész, készen való, áru, kincs, szüleség. al ahtat nin* 

gílana ma ohtina taz ne gyüjtsetek magatoknak a’ földön kincset. 
6, 19. — l'i tazel edlt'imna luela majlipsa tusét kincsöket elővevén 
neki ajándékot adának. 2, 11.

hizim taé, oms'im taé örökség; tas ornisla örökös nélkül. — 
taxing gazdag.

taéta-ta készíteni. — jus torima tastat útat készítsetek isten
nek. 3, 3. — taétaman készen, készítve.
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tastam nászajándék, a menyasszony vagyona, imi taétam 
u. a., tastamla szegény meny; tastipsa készlet, szüleség. 

taéfil‘i-ta szerezni, keresni; tastil'ipsa keresés.
C. tás áru, tásang gazdag, vagyonos. Kv. tas kész; Y. tás 

kész, áru.
t a r a k a n  moly, csótán. 
t a r a h  tüdő, kopottyú; balnak mellyszárnya. 
t á r á s  gyékény. C. tares fedél, hot táres sátor fedele, 
t a r a s t a - t a  zavarni, tarastipsa zavarás, 
t a r i n .  (V. tern) vitéz; tarnmg ar hősi ének. 
tarinla-ta fáradni, dolgozni, mvjpaidla tarinlata jndla^kimid- 

totel olinpela an tarinlata vagy az.egyikért szorgalmatoskodni fog, 
de a' másikért nem szorgalmatoskodni. 6, 24. — logst an tarinlalet, 
unta jengillet a’ liliomok nem dolgoznak nem is fonnak. 6, 28.

- tarinlaman fáradva, gondosan, tannlaman purijat navirem 
olinpela gondosan kérdezzetek a’ gyermek felől. 2, 8. — tarinlipsa 
fáradtság. — V. Urning eri =  tanning ar.

t a r i p t a -ta felejteni, nomisna tariptata elfelejteni, 
t a r i m  kemény, tavim sam kemény szív, tavim ho fösvény. 
tanna-ita keményedni; tarma-verta keményn}Té tenni, 
t a r i m - í a  elég lenni; tarmai elég. tarmai hadlungdi kezet lu In 

mnklal elég naponkénti bajnak az ő maga munkája. 6, 34. — tá
virata kém elégség, tarimta vonda eléggé; tarmim elégedve, leta 
tanaim jóllakni, tarmipsa elégség.

tarmad-ta, tarimd-ta tölteni, kielégíteni, ma aniont pasagal 
verta jogotsem no sídet tarmadta én nem mássá tenni jöttem, bániéin 
azokat teljesíteni-5, 17. — ol'im taiimdta az álmot kitölteni, magát 
kialudni.

tarmatim töltött, teljesített, isurt'ipsa an mani sidi, hun izagat 
tarmotim an ji l  egy vonás sem megyen (múlik el) addig, bogy 
mind teljesítve nem lesz. 5, 18. — tarmatipsa kielégítés.

tarmating elégedett, ojanget madet kanzlet i lidlet veskat ver, 
li tarmatinga jilet boldogok, a' kik keresnek és akarnak igazságot, 
ok elégedetté lesznek. 5, 6.

' t a b l - í a  tévedni, veszni, tabipsa tévedés. 
tabili-ta tévedezni.
C. tép-ta tévedni, tebem tévedt, tebed-ta téveszteni, tehettem 

tévesztett. Kv. tepl-ahv tévedni.
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tam az. tofim néz tam kévét eTta editál evi-pog Avrama isten 
még e’ kövekbül (is) támaszt gyermekeket Ábrahámnak. 3, 4. — 
tam porana most, tamidi úgy.

tam hadi, tam gadl e’ nap, ma. mijei mungeu tam hadi ohtina 
adj nekünk mára. 6, 10.

tami ez. tárni izagat edis sit vorna ez mind lett azért. 1, 22. 
— hoj tami? ki az ? 8, 27. Lásd tóm, tömi.

C. téma ez, tem sagat, temida ígyf tem hat ma. 
tampsa szokás =  tafimpsa.
te k n ip ta - ta , tókniptata, tukniptata megtölteni, tekniptipsa

töltés.
C. teknem, taknem, tőknem szűk. — A’ szók tek'in, tokin, tukin 

töt tesznek fel.
tel teliség, tujt tel szán telje, egy szán-teher. 
teling, telang teljes; telinga verta tölteni, teljessé tenni.
C. tét teli, V. tűül, Kv. taul teli. 
teleka (or.) talyiga, kocsi, 
telő (or.) test.
tért jak ezekben : tért jak ho tanú, tertjak ver tanúság, tért- 

jaka ulta tanúnak lenni. — Berezovi szók; {ulti ho, ulti ver Ob- 
dorszki szók).

terpid-ía (or.) tűrni; terpitipsa tűrés, 
termát sietség, termatna sietségben, sietve. 
termali-ta sietni, termalim sietve. 
termad-ta siettetni, hajtani, termatipsa siettetés.
C. termadem sietve, termattem siettetve, 
tevil-ta ütni ?■ szűnni ? 
teviléa-ta benyomúlni, behatni, 
teving csendes, lassú; tevingna csendes időben. 
tevingli-ta csendesedni.
Kv. távét béke, tavent-uhv csendesedni. V. tauent csendes, 

tauent-ungve csendesedni.
tevti'm te tű ; tevtming tetves, tevtmmg kazi v. muz tetvesség, 

betegség.
C. tagutem, tandem tetű. V. toahem tetű, toahming tetves, 
tem-te merülni, temetni, temetődni. hop humbetna temta pits 

a ’ hajó a’ habokban merülni kezde. 8, 24.
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t i  ez, t'ij (t'iji)  ide. t’iji jogotsen pora jelbina mungeu sugadta 
ide jöttél idő elő minket kínozni ? 8, 29. — tij togo ide oda; t'ij moza 
eddig. — Kv. ti ez, tig ide j V. ti ez.

t i i  -ta, ti-ta, tiji-ta születni, lehetni, nőni. mada el'ta tus Isns 
Hristos a’ kitül született Jézus Krisztus. 1, 16. — an tijil nem le
het ; ma an tijilem lit sopeklal allijita én nem viselhetem, nem lehet 
nekem viselni, az ő saruit. 3, 11. — lap tiita benőni.

tűm, tijim születve, született, lu undrelna Vi'imot jeming Hl 
d'ta ull az ő mellében született a? szent le'lektül van. 1, 20 — it ti
jim  род egy szülött fiú.

t'iipsa születés, szüleség, gyümölcs. Isus Hristos ti'ipsa si lio- 
rasna us Jézus Krisztus születése e' módon volt. 1, 18. — jim  jug 
adim t'iipsa an veri, pa adim jug  jim  t'iipsa izi an veri jó fa rossz 
gyümölcsöt nem csinál, ’s rossz fa jó gyümölcsöt azonképen nem 
csinál. 8, 18. — l'i t'iipsalal sagat uslalan Viel ők gyölmölcseiek 
szerint ismer tettetnek azok. 7, 16

tiid-ta szülni, tiitipsa szüleség, gyümölcs, jim  tiitipsa an taj- 
tot jó gyümölcsöt nem hozó. 3, 10.

Viili-ta lenni, történni; tiilipsa történet. 
t'i'ilta-ta teremni, teremteni, mur t'i'iliim ho nép-teremtő. 
tiiltipsa termés, gyümölcs, izagat vita jim  jug jim  tiiltipsajet 

veri, a adim jug  adim tiiltipsajet, veri minden jó fa jó gyümölcsöt 
terem, de rossz fa rossz gyümölcsöt terem. 7, 17. — sidi Viel mos- 
tallan l'i tiitipsalal sagat így őket gyümölcseikről ismerik meg. 7. 
20. — tiiltipsala gyiimölcstelen. •

tísa-ta, Viisa-ta növekedni, benőni; vanzina t. füvei benőni.
C. ti vem született; tivdem kijött. Kv. tel-uhv születni, tel-ahv 

szülni, telt-uhv szülni. V. tél-ungve születni, telt-ungve teremteni.
A’ gyökér-szó tehát ti, tiv, té'} magyarban sü, a többi mind

képző.
t i j  -ta kötni, tijpsa kötés.
t i j  m ill-tn fáradni, tijniipsa fáradás.
t ig l l  fészek, t'ihlet fészkek, turum tohVing vojet tihlet tájiét 

az ég madarainak fészkei vannak. 8, 20. —• Vigil verta vagy omista 
fészket rakni, tigl'ije fészecske.

C. teagal madárfészek.
t l l is  hó, hónap; jilip  Vilié új hold; Vilié muz hold-kórság; 

tilsang és tilsing havi, hónapos..
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januái’: as halta t'ilis Ob halálának hava. 
február : ut pardta t'ilis adót parancsoló hó. 
marlius : aj kér t'ilis kis kéreg hava, mikor kissé kezd olvadni 

a' hó. tov'i oling t'ilis tavasz elő hava.
április: un kér t'ilis nagy kéreg hava, mikor jobban olvad a' hó. 
május: jónk nobidta (nabidta)  t'ilis jég . . . hó. 
junius: sorok jogodta files ponty érkezésének hava. vonz t'ilis. 
augustus: muroh t'ilis bogyó hava.
September: sus oling t'ilis ősz elő hava. as lep podta t'ilis Ob 

befagyásának hava.
október: un jir  tilis nagy áldozat hava. horvogandta t'ilis 

(Obdorszkban). as podta tilis (Berezovban).
november: amp húr t'ilis eb láb hava. rohping kur t'ilis csaló 

láb hava. van hadlep tilis rövid napú hó.
december : ut ponta tilis adótfizető hó. 
tin ár, becs; muj tinó- mi árba ? hogy ? 
tinla olcsó, becstelen, tinlipsa olcsóság.
fining áros, becses, al julat fining tunen pur set soz'il'ita tagaja 

ne vessétek becses gyöngyeiteket a’ disznók járó helyére. 7, 6.
tini-ta árulni, finitot árus, kereskedő ; finisem árultam stb. ma- 

dot luel Jevrej mura t'inisale a’ ki őt a’ héber népnek árulta. 10, 4. 
fines-ta kereskedni, finesipsa kereskedés. . 
t'in'isa-ta árulódni. had siski finisalct i aj sei von sagat két 

veréb árultatik egy kis fejér pénzért. 10, 29.
C. tin ár, tinda olcsó, tineng áros, drága, tines-ta kereskedni, 

tinij-ta árulni. Kv. tin ár, becs. V. tin ár, tinel-ungve árulni.
tinzan inakbul, idegekből font hurkos kötél a’ rének befo

gadására.
t’is, tus bú, szomorúság: t'izing bús, szomorú. 
tisla-ta búsulni.
tista-ta búsítani, de szomorkodui, búsulni is. muj pori ohfiria 

ültödet tistalet muj a’ lakadalomban lévők szomorkodnak-e ? 9, 15. 
t'istam bú, tistema-ta elszomorodni.
C. tistem szomorú. Kv. tus baj, aggodalom, tust-uhv aggódni, 

szomorkodni, tustem szomorkodott, szomorú.
timtipsa fohászkodás, lehellet. V. ö. fijmil'ita fáradni, 
to az, lásd tót.
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togo oda. paltamas togo manta féle oda menni. 2, 22. — 
Iза togo jogotmalna ’s oda juttában. 2, 23. — tolta attul, onnan.

tolta sagat attul való, onnan, tolta sagat jelsik pitmal latna 
kaéalas pa kad i ji-pognen onnan tovább juttában láta más két egy 
atyafit. 4, 21. — tolta sagat mantelna onnan tovább mentében. 9,9. 

to g o l szárny, toll; tokiét tollak.
tohl'ing tollas, tohl'ing voj tollas vad, madár, torim l'il, madot 

jis  met tohlin voj isten lelke, aT melly jött mint madár. 3, 16. — 
ankirmati turum tohl'ing vojet olit'ija nézzetek az ég madaraira. 6,
26. — hűl togol hal szárny. — togolla tollatlan.

C. to got toll, Kv. tóul, V. taul toll. 
to g o l háló. 
tOgOH-<a szakadni.
togopta-ta, tohnipta-ta szakítani, tohmpt'ipsa szakasztás.

. tohnipt'ili-ta szaggatni, tohniptilipsa szaggatás.
C. tdhnem szakadt, tagaptem szakasztott. Kv. togem szétvált, 

oszlott.
to g o r-ía  záródni, réjleni, togripsa les, rejlés. 
togord-ta zárni.
C. tohrem zárt. Kv. tovrtaht-uhv záródni, 
to lm a s  (or.) tolmács, 
to n d l nyírkéreg. C. tunda, tondah. 
to n ild -ía  csendíteni, hangoztatni. 
tOS-jug szilfa.
to s lta - ta  sózni, solna tosltata sóval sózni. — Kv. tuselat-uhv 

sózni (tör. tus só).
to r  torok; torop, tor'ip torkú, torbet ajak, torop punét bajusz; 

— toring torkos.
C. túr; У. túr ; turp turing vuat torkú torkos =  nagy torkú szél. 
to r  daru. C. tora, tärah, V. tűri.
toras zavar, akadály ; toras verta zavarni, torasla zavarta

lan, akadálytalan.
torasta-ta akadályozni, zavarni, keverni, torast'ipsa akadály. 
torastema-ta felkeverni.

• V. toros alkalmatlanság.
to ri’ -ta rázódni, rengeni, borzadni; tofipsa rengés, borzadás • 

mű tofipsa földrengés, földindulás;. tofita honzipsa ’s tofita kazi 
hideglelés.
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tor'ima-ta rendülni.
Kv. torn-uhv rázódni. rengeni; ma tornes a’ föld megindula. 

Mát. 26, 51. — torg-uhv reszkedni, torget-uhv reszkettetni. У. tori, 
tari, targ-ungve rendülni, 

t o r  igenes?
tor’il igenesség, igazság, torla igenességre, igazságra; torla 

jastata igazságosan beszélleni, elmondani, lavilim jah torla jastaset 
izagat idimot olinpela a’ pásztorok igazán elmondának mindent. 8, 33. 

torlang érthető, világos.
toramd-ta igenesíteni, igenleni, helybenhagyni.
V. tor, tori irány, ellen; toring igenes, rendes, 
t o r i m  isten, torment, tormen, tormel istenem, -ed, -e. al huéa 

ning tormen ne kisértsd te istenedet. 4, 7.
torim levi isten, követje, szolgája; — torim Jena bizony isten; 

torim sémát isten előtt. — torim horem lonzilata isten képét állító, 
szent szekrény; torim el'ta paltot istenfélő ; savijita torim őr-angyal.

tormije oh isten, uram. tormije, levem ólai ma hoéa honsman 
uram, szolgám van én nálam betegen. 8, 6. 

forming istenies; torimla istentelen.
C. torem, torum, Kv. torem, Y. tarom.
t o t  az, lásd to ; toda ott, oda. ula toda si vonda, hun ma nin- 

gena jastalem légy ott addig, hogy én neked mondom. 2, 13.
t ö r ö l i  többesben törhet bél, tüdő. C. targat, tarnget tüdő. 
t o r n  fü, széna; lant torn szalma, lant torriing szalmás, 
t o r o p ,  torip (torkú), torop punét bajusz. Lásd tor torok, 
t o b  alig, csak; tob an majd nem. tob jasta jazing, i ma levem 

tungtaka jil csak mondj egy szót ’s én szolgám egészségessé lesz. 
8, 8. — lu uz nem moltija an patimdta picii, tob luel kim julmata 
rag'd az már semmi érő nem lesz, csak ki kell azt vetni. 5, 13.

V. tuop alig.
tó b ó l vas Tobolszk, Tobol város.
t o v a r  (or.) áru, a’ régi magyar tavara, mai tár.
tOVl tavasz; tovi ol'ing tilis tavaszelő hava, marczius-aprilis.
toveng tavaszos.
C. távén, tauh tavasz, Kv. tujmah (nyár), V. tója, tuoja tavasz, 

Y. tvj nyár, C. tung, tong.
tóm , tömi, 1. tam, tárni az, amaz.
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tombi azon, sít tomb'ina azon kívül, tomb'ija azzá, arra, tomb'ija 
pidta  elmúlatni, kikerülni, tomb'ija pit'ipsa elmúlás; ma tombemna 
én kívülem.

C. torna amaz, tom-pelga, -péja túlsó, azon túl. 
toman lakat, kulcs; lojta toman függő lakat. 
tomand-ta zárni, lap tomandta bezárni.
C. tuman (riegel), Y. tum an lakat.
tómra (or.) tombora, csontból való szájdörömbölő.
tú tó ; tü-hul kárász.
tuang tavas.
C. tovh} teu, V. tűr tó.
tu -ta} tíi-ta hozni, vinni, ma jogotsem ania siták volpas no 

sevirandta kézi tuta én jöttem nem békét, hanem vágó kardot hozni. 
tuvat'i veék.at kajtipsa hozzatok igaz megtérést. 3, 8. — hun riing 
jiren tulen torira hota ha a’ te átdozatodat hozod isten házába. 5, 
23. — sit pada vitán ovet pa loskam jus tulet hálta sorma a’ végett 
tágas ajtók és széles út. visznek a’ háláira. 7, 13.

jetna polka lu hoza ar hojadet tusa este felé ő hozzá sok em
ber hozaték. 8, 16. — luela majlipsa tusét néki ajándékot hozá- 
nak ki. 2, 11.

tűm vive, vitel; tűpsa vivés, vitel.
tulaji-ta hozódni, vivődni, joslal oht'ina ningen talaj in kezei

ken te vitetel. 4, 6. — pa tulajitan ningilan sud kadlta jáh hoza 
és vitettök a • törvénytartó bírókhoz. 10, 10.

ius'a-ta vivődni; ar tovar tusai sok áru vivődik,sok árut visz
nek; mung tusajи vivődünk, minket visznek.

tutla-ta hordozni; ajkol tutlata hír hordó; tutlatot fuvaros.
C. tuem vitt. Kv. tu-hv bémenni, tuj, tuv bémegyen, tutel-uhv 

gyakran bémenni, tutelt-uhv bevinni,-bémártani gyakran. — V. tuj- 
ngve bémenni.

tuj tályog, fekély.
tujt szán. V. tujt szán, ló-szán; tujt hó, tárom tuji hó esik, 

ujtukve kis hó.
tujm-fa fáradni, kimerülni, tujmipsa, tujmapsa fáradás.
C. tujmem fáradt.
tujmila-ía harapdálni, 1. tugom-ta harapni, 
tuknípta-ta tölteni, tvkniptipsa töltés, lásd tekmptata, tok- 

niptata.
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t u g a  íj, görbe fa. 
t u g o l  más, többi.
t u g o r - f a  zárni, keríteni, lap tugorta bezárni. 
tuhr'im bézárváD. viing jubenna ovi tuhr'imnci pojksema n'ing 

torim azena te utánad az ajtót bezárván könyörögj te isten atyád
nak. 6, 6.

tuhrep retesz, toló zár. 
tuhripsa kerítés.
tuhri-ta benyomni, betenni, zárni.
tugrili-ta és tuhrili-ta oda támasztani, betenni.
tu gór data záratni. Lásd togor-ta.
t u g o t l a  sajka, komp; tugotlana unzita ho révész.
t u g o m - í a  és tuhma-ta, tugmata harapni.
tuhmim harapva, tuhmipsa hai*apás.
tuhmos falánk.
tugmild-ta, tujmila-ta, tuhmild-ta harapdalni. 
t u l a h  1) szalonka, 2) evetfarkbul való nyakkötő. 
t u l i m - t o  jutni, tulimta potripsaja beszéllgetésbe jutni.
Kv. tul-uhv fordulni, futni, befogadni ?
t u l - p u l ,  tul-bul bolond, vad ember; tula-pula jum  veszett 

ember.
C. túl} tul-pul ostoba, 
t ú l '  tegez. У. täut.
t u n  gyöngy; fining tun becses gyöngy. 7, 6. — aj tun gyöngy, 
t u n k  1) moh, tunking mohos. 
tunkta-ta dugatni, dugni. 
tunksa-ta dugulni.
2) penész ; tunk-ta penészesedül.
C. tunk szálka, botocska, dugó ? 
t u n g  igenes, tunga igenesen. 
txmgim-ta igenesedni, tungimpsa igenesedés. 
tungimd-ta igazítani, javítani. 
tungmil-ta igazodni.
tungmilta-ta, tungmild-ta igazgatni, tungmiltipsa igenesítés. 
tungmiltipsa-ta egyenesedni, elkészülni.
tung-tak, tunhtak (egész erő), egészséges, ma levem tungtaka 

jil én szolgám egészségessé lesz. 8, 8.



136 OSZTJÁK

tungal tál tavai? egy éves ? 
tungotl, tongotl =  tom-hadl az nap, tegnap, 
tus, tus 1) ügyesség, mesterség; 2. ismertető jegy. tus ho 

művész; tusa ügyesen, tusla ügyetlen, tuzing ügyes, mesterséges; 
tuzipsa mesterség, fortély.

tus szomorúság, 1. tis ; tuzing szomorú, tuzinga verta szo- 
morítani.

tus szakái, tusla szakálatlan, tuzing szakálos.
C. tus szakái, У. tus, tuos száj, tus pun szakái, 
tú r  torok, túr pukla torok-dió, ÁÜám csutkája, túr libi gége, 

tur-sij hang, tur-sijla rekedt; tur'ing torkos, tuning kevi an torkos 
kő-edény.

turba, turpa cső, 1. torip is..
C. tűr, K. túr torok és cső.
tu rah  (or.) bolond.
turema-fa hortyanni.
tufitla-ta hortyogni, tufitlipsa hortyogás.
C. tarasem (geschnauft).
turum, túrom menny, ég, idő. turum azi mennyei atya; tu- 

Q'um nubit mennyország ; turum hús égi csillag ; turum Tűzi szivár
vány ; tefing turomna csendes időben. 

turming mennyei.
Jegyzet. Az éjszaki osztják tehát külömbséget teszen a’ tofim 

és turum közt, amaz isten, ez menny lévén. A’ Castrén nyelvében 
a’ menny-nek osztják kifejezése nem fordúl elő, turum csak isten. 
A’ Kv. torem ég, menny, időjái’ás meg isten. A’ V. hasonlóképen 
tárom ég, menny, időjárás, isten, nagy.

turm a (or.) torony, turma-hot tömlöcz. 5, 25. 
turm an setét, setétség. turmanna omista hanne-hojet a’ setét- 

ségben ülő emberek. 4, 16. — turmana-ita setétedni.
У. turep borúit, tarom turep az ég borúit, tehát tur-ungve, 

ettől: turep', továbbá turm-ungve elborúlni, ettől: turmene, türmen 
elborúló, homály. Az osztják turman azonos a’ vogul türmen szó
val, ezt tehát vogulos szónak kell venni, mert az osztjákos alak 
turma-ta volna, turman (türmen) helyett.

tu t tűz. tutajutla tüzbe vettetik. 3, 10. — tofim tut vagy 
tui'um paling tut villám; tut levim taga tűzégés helye; tut san zacskó 
a’ tűzi szerszámra, egyszersmind női-varró szerszámra.
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tut-muz tűz betegség, forró láz; tut-muzna bojtot tüzes beteg

ségben fekvő. 8, 14.
tut'ing tüzes, tut'ing saras tüzes tenger, gyehenna.
C. tűt, tuget, tud-us tűzi szerszámra való zacskó. Kv. taut. 

Y. tol.
tutla-ía hozogatni, hordani, lásd tu-ta. lu hoza tutlasa arad

iéi muzingodet ő hozzá viteték mindenféle beteg. 4, 24. — tutlatot 
fuvaros, tut tutlata libi tüzhordó edény == lámpás; tutlipsa szeke- 
i’en járás.

tuva hozz, vigy, 1. tu-ta. ríing jíren torima tuva te áldozato
dat istennek vidd. 5, 24. — tuvat'i veskat kajtipsa hozzatok igazi 
megtérést.

tuda ott, lásd to.
tu p , top alig; tup allol'imta bámulni, tup álloVimpsa bámulás.
tupa ló köröm, pata, tupáing lókörmös.
C. torih lóköröm.
tuvi'm us (1. tű-ta) vitetett volt. 4, 1.
tuvema-ía (lásd tu-ta) vinni; adim jazingna tuvemata rá

galmazni. *
tuma (or.) gondolat, tumajita — tumaja-ita gondolni.
t  urma (or.) tömlöcz, torony.

P.
pa más, meg. kazalas pa kad, i ji-pognen láta más két egy 

atyafit. 4, 21. — purijat navirem olinpela, pa hűti uidleta luel kér
dezzetek aJ gyermek felöl, ’s ha megtaláljátok. 2, 8. — pa ajsika 
még egy kevéssé. — pa irsna néha, pa-id'i másképen; pa ufing 
más módú, nem helyes.

pa-ot egy más. paot lu unltijilta johlal el'ta egy más ő tanít
ványaiul. 8, 21. — pa lamba másféle.

pa-sagat másszerint. pasagat verta megmásítani. 5, 17. — pa  
sagat'ing nem a’ szerinti, nem helyes; pa-si meg-az, megint. 4, 8.

pa-sir másféle, pas'ir jusna manset más úton menőnek. 2, 12. 
pa  sohajum  (más bőrbejutott) magánkívül, megveszett, pa 

soha ita magánkívül lenni, megveszni.
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pakadl másnap, holnapután ?
C. pa  ismétlő számokban, mint ej pa egyszer, kudem pa  há 

romszor stb. Azután : mégis.
p a j rakás; múpaj göröngy; paja rakásra, öszve, paja akidta 

összegyűjteni, i paja együvé ; — pajna ponta rakásba tenni.
C. paj rakás, domb. V. pa part, fel.
pajil sík, egyenes, pant luela pajla leéatot az ösvényt neki 

egyenessé tegyétek. 3, 3.
pajlaldta síkká tenni, pajlaltipsa simítás.
p a il-ía  kovácsolni, forrasztani; paílta ho kovács, pa'ilta ank'il 

vas ülő, pajl'ipsa kovácsolás.
pa'irt gerenda, riing semenna ulta paírt an hidlen te szemed

ben való gerendát nem veszed észre. 7, 3. — sur pa'irt vagy suring 
pairt ház tetőnek csatornája.

C. pagart, pogert gérenda.
paid-ía  vetni, csépelni, cséplő; paidta kar szérű, lu lant sem 

paidta karéi s’istaml ő gabona-cséplő szérűjét megtisztítja. 3, 12.
jogos paidta megvetni.
ajkol paidta hírt vetni, üzenni, ajkol manem paitat hírt vesse

tek nekem. 2, 8. — i jazing el'ta pa jaz'ing oktija paidta egyik 
nyelvről a’ másikra fordítani; — joza paidta kézre vetni, kézhez 
venni, fölfedezni; — nők paidta magasítani, féljebbre tenni; tampsa 
el'ta paidta használatból kivetni; — pungla paidta elvetni, eltá
volítani.

p ak in -ía  ijedni, mvj el'ta riing pakinseta mitül ijedtetek meg ? 
8, 26. — paknipsa ijedés, csüggedés.

pakríipta-ta ijeszteni; paknild-ta ijesztgetni; pakintiji-ta u. a.
C. paknem ijedt; pagaptem ijesztett; Kv. paks-ahv álmékodni, 

csudálkozni.
p a k l t  nyáj, csorda, puris paklit disznó nyáj, purset pakit 

disznók nyája. 8, 32.
lunt pakit lúd folt.
p a k re p  földbeli lak, ink pakrep kút.
У. pakrep, pangrep.
p a l magas, felső, pasi kul'na visa luel pal r~ep oktija megint 

az ördög által egy magas hegyre viteték. 4, 8. — pal Sip meredek 
p a r t; pal taga fel hely, magasság; pala verta magasítani; palat ma
gasság ; palatna magasságban, magosán; palating magasságos.
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Y. pal fel.
pal fül, palije füleeske.
palla siket, pal-sijla siket.
C. pet} Kv. pal\ V. pcil, pel fül.
pai-ía félni, al palat hanne-ho veltodet eVta, a palat l'il i el 

tiding sarasna veltot eüa ne féljetek az ember ölőktül, de féljetek 
a' lelket és testet a’ tüzes tengerben ölötül. 1Ö, 28. — an palta bá
tor lenni, an palta ho bátor ember, torim eVta paltot isten-félő.

palipsa feles, an-pal'ipsa bátorság.
palta-ta ijeszteni; paltap ijesztő dolog, patapia bátorságos, 

paltap'ing ijesztős.
palsa-ta ijedni, palsim ijedt; paltapsa-ta félemedni; paltapta- 

ta ijeszteni.
paltama-ta félemedni. paltamas togo manta féle oda menni.

2, 22.
C. pedem félve, félt, К v. pil-uhv félni, V. pel-, pil-ungve.
palat darab; palat-кет ~  darabnyi. hoj pasi enm'iltata In 

luel kus i jós sur palatkem ki nevelheti maga magát akár egy kö- 
nyöknyivel. 6, 27.

V. pul, pol falat.
paling felhő, több. palnget; paling marijil menny dörög; 

paling'ije felhőcske.
paling-hur felhő-zsák, paling-having felhőzsákos.
C. peteng felhő.
palld-ta oldani, pungla palidta eloldani, szabadítani.
Kv. pcil-en, V. päleng szabad.
pald-ta sütni, palt'ipsa sütés.
V. palt-ungve fűteni.
pan oldal? panna vei. mung panna torim mívelünk isten. 1, 

23. — lu ankel Maria Osip panna ő anyja Mária Józseffel. 1,18.— 
panna al dijat, vel(etek) ne vigyetek. 10, 9.

pan fövény, zátony, part; paneng fövenyes, partos, partbeli; 
paneng ho parton, hegyen lakó.

C. pan homok, hegy csúcs; paneng homokos.
panne menyhal, kutyahal, békafi ; panne-hiv menyhalból 

való zacskó.
V. pori-pane béka.
pant nyom, ösvény, pant luela pajla leéatat az ösvényt neki



egyenessé tegyétek. 3, 3. — pant hu cat út hosszában; pant nebele 
útlevél.

Kv. pat ösvény. V. pant lapos hely; pantem ma sík föld. 
pangi gombolyag, czérnacsomó.
pan gift-1 a gombolyítani; pangil-ta fonalat motolálni, pangílí- 

ta u. a. pang'ilipsa gombolyítás.
C. pöng.
pangíl fonal? panjil holet fonal-kötelek; madzagok.
У. panel, manci panel csalán, rus panel kender, 
pank maszlagos redőszirom, csudafa (stechapfel).
У. pang gomba, pazeng pank légyvesztő gomba, 
pasi megint, lásd pa alatt.
pazan, pasan asztal, irverta pazan oltár; pazanije asztalka; 

omista pazan ülő szék. sít lu torim om'ista jem'ing pazana nil az az 
isten szent székül van. 5, 34. — sungit pazan nyírfahéj asztal.

C. pesan, pesen ; Kv. pásén ; V. päsen.
pasik fém vagy fa csat a’ rén hasalján, a’ mellyen által az 

- istráng megyen.
pazird-fa kinyomni, kisajtolni, 
pazad~ta, pozadta kiadni, elkölteni, 
paslal-to szarral megrondítani.
C. p a t fos, pad'em fosott, 
paslald-ta paskolni. 
pasVimd-ta tenyérrel paskolni, csapdosni. 
pazoh, pozoh borjú, mis pazoh borjú (tör. buzagu). 
pasta, pasti éles, hegyes; pástija élesen, gyorsan, pástija 

verta élesíteni;’pasfipsa élesítés, élesség.
C. peste éles; V. pas-ungve és pást-ungve fúrni, átfúrni, 
para (or.) pár, paraja verta párosítani; paraing páros, 
paris, paris vitorla, parset vitorlák. 
parsing, parsing vitorlás.
paris (tör.) haszon, nyereség; paris vita ho uzsorás, paris 

vipsa uzsora.
parsing hasznos; parisla, parisotla haszontalan, haszon nélkül, 
paripta-fo felejteni, nomna p. elméjében felejteni, 
parka (or.) bárka, 
parkan (or.) selyem.
parkad-fa rázni, hol perliatat rázzátok le. 10, 14.

140 o s z t j á k
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С. pergadem tisztítva, lerázva, Kv. parket-uhv rázni, V. pär- 
gelt-ungve.

pargad-ta fonni.
parta, parda bal, partatogija, pardatogija baloldalon, ferdén.. 
parpíng kemény, erős, kegyetlen, haragos, hom-juget el'ta 

etimodet si kém parp'inget koporsókbul kijövök, olly erősek. 8, 28. — 
parpinga an pardis luela erősen eltiltá neki. 9, 30.

pard-ía parancsolni, ning olinpela lu levilala par dl savijita 
rängen te felőled ő szolgájinak parancsolja, őrzeni téged. 4, 6. — 
veris sidi, hódi torim levi luela pardis tőn úgy, mint isten szolgája 
neki parancsolta. 1, 24. — parta mungeu manta puris pakita pa
rancsolj nekünk menni a’ disznó falkába. 8, 31.

an pardta  tiltani (nem parancsolni), an-pardis vota polta 
tilta a’ szélnek fúni. 8, 26. — jogos pardta megtagadni, ju r  muhti 
pardta kényszeríteni.

partipsa parancsolás, an partipsa tiltás. 
partili-ta parancsolgatni.
C. pardem, pirdem, pirtem parancsolt. V. part kívánság, te

hetség (?) — part ät anisi, ti-kvos teji kívánsága nincs, még is eszik; 
sem part at ansi, kosa ät nängi а! szemnek nincs kívánsága, tehet
sége, messzire nem fénylik.

patimd-ía ? érni ? hun sol lu veel ustal, lu uz nem moltija an 
patimdta pidl ha a’ só ő erejét elveszti, az már semmire sem fog 
érni. 5, 13.

pad, got ebben : jós pad tenyér.
pada  ért, végett, ulti sagat potardta pada  őszinte mondás 

végett. 10, 18.
sit pada azért, sit pada vitin ovet tulet halta sarma mert tágas 

ajtók vezetnek a’ halálra. 7, 13.
C. peda, pede, pedan, pedait miatt, ért.
padi fenék, pad, föld; pad i hurip alsó kéreg; padi ohtija 

omista a' földre leülni.
C. pete, pede fenék, föld, úir-pede csizma talp, kur-pede láb 

talp, kéd-pede tenyér. Kv. päte vég, pätet végett, miatt. У. pät vég. 
— Látjuk, hogy pad, padi vég, végett stb. egy szó. V. ö. padal is.

padaruh réz, padaruh voh rézpénz. panna al vijat anta somi 
voh, anta padaruh voh veletek ne vigyetek se arany pénzt, se r$z- 
pénzt. 10, 9.



pacllem, patiam homály, setét, riing elen izagat padlem ulta 
pndl te tested mind setét való lesz. 6, 23. — muj majastalem pad- 
lemna, potartat nov'ina mit én szólok setéiben, mondjátok világos
ságban. 10, 27.

patlama, padlema verta homályosítani, tetétté tenni; p. ita 
homályosodni, padlema jupsa alkonyat; padlem-siki setétetske; 
padleming setétes, homályos.

C. pétiem homályos, pétlot homályosodott, pédlidet homá- 
lyosodik.

padlata homályosódni — turmana jita. 
p a tta l, pad'il fenék; kur-padal láb-talp, padlana talpaitokra. 

si vóz el'ta kim etmánna цеп kur-padlana hantin namb'ir hol parka - 
tat azon városbul kimenéstökben a' ti lábszáraidra ragadt port 
rázzátok le. 10, 14. — padlang fenekes, tetős.

pad ka lelkész, pap. no mana, padka hoza vanltijida de menj, 
a papnál mutasd magadat. 8, 4 

pat'ka is.
patsa helyett. У. ö. pad, padi. Tehát: pad'is, patsa. 
patrald ia csapni, paskolni. 
pam hőség; lung pamat nyári melegek. 
panting heves:
С. репг, рот a’ fürdőház gőze, pemeng hő, heves; pemdern lie- 

vült, pemeltem hevített.
pami'-to, pamiji-ta tanácsolni, oktatni, pamipsa tanács. 
pamta-ta, pamid-ta parancsolni, oktatni; pamidta ho tanító. 
pamtipsa, pamdipsa rendelet, parancsolat, hoj tam aj pamt'ip- 

sajet el'ta it pasagat veri a’ ki ezen kis párán csolatokbul egyet meg
másít. 5, 19 .— jong torim pamtipsa tíz isteni parancsolat; ./o«# 
nakpa pamtipsa tíz czikkü parancsolat.

pamtili-ta, pamtil-ta oktatgatni, utasítani, pamtilta nebek 
utasítás.

peil, pejil fürdés, pejil hot fürdő ház. 
péil-ta fürdeni, peilipsa fürdés. 
peilta-ta füröszteni; peilipta-ta füröszteni.
C. péget fürdés, péget hot fürdő ház, pég dem fürdőit, fürödv , 

pégettem fürösztve.
peir-ía hibát elkövetni, peiripsa hiba, hibázás. 
peimti'-ta, péimd-ta.íázni, fagyni, fogyasztani/
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C. pegmem fázott, 
pel fél, oldal.
pela felé, túl. pasit' jusna manset lí ivei pela más úton méné

nek ö országuk felé. 2, 12.
nílsot pela hul’im nyolczvanon felül három =  83. — oíin-pela 

felül, végett.
peták, pelik 1) fél, pelak joz fél kéz, jim  pelak joz  jobb kéz ; 

pua pelak joz bal kéz. 6, 3. — voh pelak fél kopeka, lat pelak fél öl.
2) vidék, kóla pelak napkelet; hadi edta pelak, naj edta pelak 

kelet, mung lu turum kusel vantsu kola pelakna mi ő mennyei csil
lagát láttuk napkeleten. 2, 2.

jim  pelka jobbra, pua és parta pelka balra, ar pelak sag at 
sok oldalról.

pelking jeles, oldalos ; kola, kőiéit pel king nap keleti 
C. pelek fél, oldal.
pela vájjon, akidlet pela anzl jug ella vina rek szednek-e 

vájjon tüskés fárul szőlőt. 7, 16.
pel-ía szúrni, kivágni, pelip szúró.
pelping szúrós, akidlet pela pelping vanzi el’ta epling. reget - 

szednek-e vájjon szúrós pázsitról (bojtorjánrul) figéket? 7, 16. 
peldta, pelta-la szúrni; peldta szúró, csipő pogár. 
peltip fulánk, peltiping, peltping fulánkos, peltipsa szúrás. 
pelipta-ta beszúrni, bedugni.
У . päl-ungve, pel-ungve szúrni; pälem: pelim szúi’ás, azután 

darázs, szúnyog ; pelim ja  Pelim folyója, pelim uos Pelim városa (a’ 
darázsokról ?); pelt-ungve szúrni, szúratni; peltpi szúrás, oldalnyi- 
lalás. C. pedem darázs; petnai szúnyog.

peld-ía váltani, cserélni, voh peldta pénzt váltani, peltipsa 
váltás, peltipsaing változékony.

peltíli-ta változtatni, cserélgetni; peltilipsa változás. 
peltas-ta változni.
Kv. pel't-ukv változtatni, másítani.
penk fog. sem sem jukana, pa penk penk jukana szem szem

ért, és fog fogért. 5, 38. — jelli penk, siri penk, lojta penk elő fog, 
lunt penk fűrész «= lúd fog.

penking fogas, penkla fogatlan.
C. penk, pank, pengeng a’ minek foga van, pengeng juh  ge

reblye, pengas (fogas) csuka. Kv. pank,Y. ponk, pong fog.
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pender, penser (tör.) dob, pender senkta dobolni, pender 
senktet Ло, vagy pender senktot doboló, pender sebein dobos bájoló. 

pesat (or.) pecsét; pes'ata-ta pecsételni, 
pes ezomb, peé punglet ezombok, ágyék, csipő.
У. pes ezomb, pes lu ezomb csontja, pes nemi ezomb húsa. 
pezi rén borjú.
peremau (or. ?) sor, peremem verta váltani, változtatni. 
peremand-ta változtatni. ^
C. perem múlt. 
perina (or. ?) párna, 
perkat kev'i köszörű kő.
perna 1) ebben: tor'im perna isteni keresztelés; perna pos 

kereszt jegy. tor'im pernaja longta keresztelődni; pernaja long'ipsa 
keresztelés; pernaja long'ilt'ita keresztelni; pernaja long'ilfipsa ke- 
resztelés; pernaja long'iltata put keresztelő edény.

2) kereszt, hoj lu perna je l an ml a’ ki ő keresztjét nem veszi 
fel. 10, 38.

perna'ing keresztes, per naing ho keresztyén, perna'ing jak  
keresztyénség.

pernala kereszteletlen, pogány, pernala mur kereszteletlen 
nép, pogány nép. pernala jah  hotna tajta tor'im bálvány =  pogá- 
nyok házában lévő isten.

C. p'erna kereszt, pernajat pan-ta keresztelni, pernas-ta ma
gára keresztet vetni. Kv. perne kereszt, pernel putiuhv keresztelni. 
V. perne kereszt, pernet-ungve, pernent-ungve keresztelni, pernentem 
jeri keresztelő ének; perntál kereszteletlen. 

petkas rigó, húros madár, 
peda (or.) nyomorúság, ínség.
pevir-ía hibázni, pevr'ipsa hibázás, pevr'ipsa'ing hibázható. 
pev'irsa-ta hibázni (sich irren). V. ö. peirta. 
pil fél, vei, pil ho feles, társ; pilna vei, lu pilna ő vele. si ho 

si ne pilna lu samelna krek vers az az ember azon nővel az ő szivé
ben bűnt tett. 5, 28.

lu pilna kadna manta ő tőle elválni. 1, 19. — i pilna  együtt. 
piling feles, társ, egyesült; pilinga együtt, pil'inga volta ho 

lakó társ.
pild-ta felesíteni, egyenlíteni, pilt'ipsa egyenlítés, egyesítés.



SZÓTÁR. 1 4 5

piltsa-ta, piltas-ta, piltisa-ta egyesülni, csatlakozni; jega pilt- 
f/ata felesülni, liázas felekké lenni.

piltili-ta egyesítgetni, jega piltili-ta össze egyesítgetni.
C. pi, pe ezekben : itpeja, itpija előfelé, előtte, itpena előtt. 

V. pel, päl fél.
p i l t  madárkáló, pilt kelet a’ madárháló kifeszítésére való zsi

negek.
piá csuda, nagy tehetség.
V. pes, pis ügyesség, embererő feletti igéző erő ; tárom pis , 

pubi pis jót tevő erő, kuTpis ördöngösség, rosszat tevő erő. 
piíra ser. Talán a’ bor, hoza-nak megfelelője, 
piírek (or.) pástétom, lepény.
V. pirik lepény.
p ir i j i  -ta nyomozni, kérdezni, választani; pirijipsa nyomozás. 
pirijila-ta kérdezgetni, nyomozgatni. L. puriji-ta. 
p ir iá  öreg, pirsa-ifa öregedni.
pirsama-ta, pirs’am-ta öregedni ; pirsamipsa öregedés.
C. piris öreg, ősi.
pid-ta esni, fogni; j i l  pidta leesni; humh id'i pidta összeom- 

lani; artna pidta adósságba esni; potripsaja pidta beszédbeesni; 
pungla pidta elválni; untlipsa eTta pidta elszokni, al esla mungeu 
hazipsaja pidta ne hagyj minket kisértetbe esni. 6,13. — ü l j  astat : 
muj viung leta pidlu ne mondjátok: mit fogunk mi enni. 6, 31. — 
Ivan jogots pa similtata pits János eljőve és kezde prédikálni. 4, 1. 
— hop liumbetna temta pitsa a’ hajó a’ habokban merülni kezde. 8,
24. — siri antom hun lm jega volta pitsangen mielőtt hogysem 
ők együtt élni kezdettek (ketten). 1, 18.

séma pidta szembe esni, születni, hun Isus séma pits midőn 
Jézus született. 2, 1. — séma pidta hadi születés napja.

pitim esett, ma kus vei jilbina ullem, no manemd pitim lal-jah 
tajlem én valamhliatalom alatt vagyok, de nekem (szót) fogadó hadi 
népem van. 8,9. — hoda jilba séma pitim judej han ? hol az új szü
letett judeai király ? 2, 2.

pitimot u. a. seda tusa lu hoía honsman veila pitimot oda vi- 
teték ő hozzá egy lázzal erőtlen való. 9, 2.

pidlaji-ta kezdetni, ningilan sudidta al pidlajita tik ne Ítéltes
setek. 7, 1. — ningilan takilije lavidta pidlajitan tik hijába, ok nél
kül fogtok szidatni. 5, 11. — arodfina likinga fajta pidlajitan ma
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nemem vorna mindnyájok által gyűlölteim fogtok én nevem miatt.
10, 22.

Kv. pat-uhv esni, lenni; Y. pät-ungve.
pitsa kölcsön, pitsaja n'ing elta vita langata ho elta al honda 

kölcsönbe te tőled venni akaró emberiül ne fordúlj el. 5, 42. — 
pitsaja mata kölcsön adni; vog'ing pitsa pénz-kölcsön.

pitsding kölcsönös.
p i^ a  üdvöz légy.
C. pet'a, ped’a (grussformel). Kv. pace köszöntés, csók ; pace 

ölen üdvöz légy. V. pás üdv.
pidar szél. part. madet saras pidarna holip omitset a’ kik a’ 

tenger szélébe hálót ültettek. 4i 18.
У. piter szél, part.
piti' fekete, n'ing an. pasién néz i ubit novija mujpa pitija verta 

te nem teheted csak egy hajszálat is fejérré vagy feketévé. 5, 36. 
V. ö. pufi fekete.

pojar (or.) úr, tisztviselő; og pojar fejedelem.
Kv. pojer úr.
pojk -ia kérni, pojkipsa kérés.
pojksa-ta imádkozni, imádkozó, nen sidi sagat pojksat ti e’ 

szerint imádkozzatok. 6, 9. — hun pojksalen, n'ing adel hotena 
longa midőn imádkozol, te magános házadba men j be. 6,6. — pojk- 
sal luel imádja őt. 8, 5. — pojksset kértek. 8, 34.

pokúata hot imádkozó ház, zsinagóga, madet mustija tájiét 
pojksata hotlalna i voz haretna pojksata lolimdta a’ kik szeretnek 
imádkozó házaikban és a’ város téréin imádkozni állani. 6, 5. — 
pojksipsa imádkozás.

pojksema-ta. imádkozni, n'ing jubenna. ovi tuhrimna pojksema 
n'ing tor'im azena te utánad ajtót bezárván könyörögjél te mennyei 
atyádnak. 6, 6.

pojkamd-ta megkérlelni. ••
pog, poh fiú. pogem, pogen, pogel fiam, -ad, -ja. poklai fijai. 

évi undrelna vil i táji pog egy leány méhében visel és szül fiat. 
1, 23. — sit ma senk musti pogem ull ez én nagyon kedves fiam. 
3, 17. — Rahil bottal lu evi-pohlal ulinpela Kachel sii’atja ö gyer
mekeit. 2, 18.

poging fias.
C. poh, pali fiú, Kv. püv, V. pi.



SZÓTÁK.

pogi'l csomó, gomb, daganat; pokla rakásba, rakással, poh- 
l'ije csomócska — podal'ije kerlata pohlije forgó golyócska.

pogol =  pogil; ant'ip pogol öv gombja; jong, jeng pögol jég
darab ; pogol enmipsa =  pogol tipsa a fának kidudorodása.

C. pöng. V. pokel darab, csomó; jang pohlet jég darabok; — 
pahlep gomb.

pohni-to; pogon-ta fakadni, pukkadni, felszakadni; pokriivi 
taga pukkadás helye; pohnipsa, pogonipsa pukkadás; puskán poh
nipsa puskalövés ; pohnema-ta pukkanni.

pogor, pugor sziget, pogorna volta lio szigeti lakos. 
pohfing szigetes, szigetbeli; pohring ho szigetbeli.
C. pogor, paugor sziget, 
pogatur (tör.) úr, ei-őszakos.
V. pogatur ; pogatur lu táltos ló.
pol víz-gát, geréb a’ folyóban, rosta pol hal fogó geréb.
Y. pol-ungve fogni; polite pis hamar megfogó tehetség, 
pol-ta fúni, lehelni, vödet polta pitset a' szelek fuui kezdének.

7, 25.
pold-ta, polta-ta, polti-ta megfúni, fuvatni; torip poldta ajkat 

fúni, fintorítani; poliipsa fúvás, lehelés. 
polts'a-ta fuvalkodni, dagadni.
C. pu-ta, pok-ta fúni; pumem pillanat. — V. pu-ungve, pul- 

ungve fúni.
polat vaczog, fekvő hely. 
póling mennydörgés, morgás.
pol'ij'i-ta zörögni, dörögni, hebegni, sitaka p. magában mo

rogni, pol'ij'ipsa morgás, hebegés. 
polemi-ta megmordúlni.
polis hazudság, hamis, sud al verat polis jazingna ne Ítélje

tek hamis beszéddel. 7, 1. — polis ja  stata rágalmazni. 
poising hazug ; polsipsa rágalom, szemrehányás, 
poising nyál, takony: polsinging nyálas, taknyos.
C. palali nyál; V. palah takony, palkeng taknyos. 
polt rothadás, redvesség, polt jug  tölgyfa. 
polling redves.
pon-fa tenni, nem hóját an ponl jolipta jilip  sah el'ta senki 

sem teszen foltot új ruhárul. 9, 16. — род táji, pa nem luela pon- 
len Isus fiút szül, ’s Jézus nevet add neki. 3, 21.

1 4 7

1 0 *



pvngla ponta eltenni, megszüntetni; og ponta imádni, panaszt 
tenni; og pontot panaszló; ho ponta embert herélni; haret, lövet 
ponta ökröt, lovat herélni. — ponipsa tevés. 

ponsa-ta tevődni.
C. pan-ta, Kv. pun-uhv, У. pin-ungve tenni, 
p o n ,  pun háló fe'le, bolti pon halászó pon ; juh pon fa poné, 

ugyanaz, mi a’ vogul катка.
p o n  fing, pon eb'il eslta fingani, poni-ta fingani.
У. ponit-ungve fingani.
p o n  szegély, kund'i pon a bekecs szegélyezése, préme, 
p o n s - t o ,  pos-la melegíteni, tésztát pörkölni, érni; ponzim 

érett, ponzipsa érés, pörkölés.
У. pans-uhv, pans-ungve érni, félni.
p o n z i-ta fosztani, erőszakkal rabolni; ponzitaho rabló; jurna 

ponzita erőszakkal rabolni. 
ponzij'i-ta fosztogatni, 
p o n g ,  pongi gomba, pongtpsa fekély.
C. pongot fekély.
р о я  ujjatlan keztyü, jós pos u. a.
poz'ing kesztyűs.
C. pos kesztyű.
p o s  jel, csuda, jegy, qzél. pos tajta czélozni, pos jug  jel-pózna, 

posna ponta bélyegezni, pos nomta pada emlékeztető jegy. ar pos 
an versu muj sok csudát nem tettünk-e ? — han pos ország czimere.

hanzipsc pos írásjegy, betű. svd-sir el'ta néz i hanzipsa pos an 
marii sl törvénybül csak egy írásjegy sem megyen el. 5, 18. — jos- 
pos ponipsa aláírás.

posting jegyes, perna pozing -koczkás. 
posta-ta jegyezni, postipsa jegyzés 
postéa-ta jelentkezni, jelenteni.
C. pás, pos jegy, jel. Kv. pos. 
pO S határ, vég.
pozala-ta végződni, halni, halál, navirem Vil kanzimodet poza- 

laset a’ gyermek lelkét keresők meghaltak. 2, 20. — pa us toda 
írót han pozalata vonda és vala ott Heródes király haláláig. 2, 15.

pozalim végezve, halál. írót han pozalim jubina Heródes k i
rály halála után. 2. 19.

У. pás határ, kalne pas v. más halálig.
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pozad-fa kiadni, kivetni, végezni.
pozat'ipsa kiadás, kivetés; lakka pozat'ipsa széllyél-, elszórás. 

ml' vers l'i lakka pozat'ipsa jel olinpela megsajnáld ő elszórások miatt. 
9, 36.

posni, posni ho szántó-vető, paraszt, 
pos a’ háló közepén való keskeny zsák.
Y. pos, posci halászó kosár (zsák ?). 
pOS fos, szar.
pos-ta szarni, fosni, pozipsa fosás.
C. pat' fos.
pos-ta ázni, nedvesedni.
poslta-tci, postili-ta nedvesttgetni, posltipsa nedvesítés. 
postijilsa-ta, postijisa-la nedvesedni. 
posog has, többesben: poshet. 
poshing hasas.
poskan puska; suk nolpiposkan serét-tok. 
posni, posni ho szántó-vető paraszt. 
posneng parasztos, 
pozar (tör.) vásár.
poziji-fa , pozi-ta folyni, csepegni; pozipsa folyás, csepegés. 
pozem-ta cseppé válni, pozemipsa cseppecske. 
pozijema-ta csepp égni. 
posil, posl folyó ér, kis folyó.
Y. posel folyó ága, ér. 
pozi száradt hal.
C. pa%a száradt csuka.
pozi-ta ,ponsirta fosztani; jurna posi-ta erőszakot tenni, 
pozih, pozoh, ebben: lonis pozih dér.
pozoh (tör. buzagu) borjú, gede; amp pozoh kölyök, os pozoh 

bárány.
por fúrú, jos-p.or ár, nir jondta por á r ; pori-ta fúrni, poritipsa

fúrás.
C. par, por fúrú.
por-fa marni, rágni, poripisa marás, poripsaing marós.
pord-ta, porta-ta rágni.
porema-ta harapni, porsand-ta megharapni.
C. por-ta harapni, V. pur-ungve ; purn-uj farkas, 
pori-fa fordúlni, pofita-ta, porid-ta fordítani.



] orema-ta megfordulni.
pora (or.) idő; г pora ko egykorú, kortárs; porála időtlen.
poris serte ? lövi porig ló sörénye.
porim-tu, purimta lépni, hozzálépni, neki menni.
;pormili-ta lépegetni, pormilipsa lépegés. 
porimd-ta lépni.
C. pormem, purmem megtaposott.
p o r í j l p s a ,  (pofiji-ta?) áldozás, áldozó vendégség.
Kv. pur vendégség, lakodalom, У. puri áldozat, 
p ö r ö g ,  porok gyökér, szár; pörög kel szánra való kötél. — 

sem porok szem fény ?
p o r g a  bekecs, középső bőr ruha.
p o r g e t  szemét, sepredék. У. pores szemét a’ faragcsálás után 

pors and szemét domb.
p o r g o n  voget posta pénz. 
p o r l l  pöröly.
p o r d o n ,  purdon méreg, orvosság, timsó. 
puti pordon gáliczkő, vosti pordon u. a. 
pordon porip verta timsó csináló, 
p o r m a s  fegyver.
p o t  (or.) pud, pot kenas egy pudnyi. 
poling pudos.
pod -ta fázni, iskina podta hidegben fázni, podia t'ilis fagy-hó. 
pofim fagyott, pofim sem jégeső, potipsa fázás. 
potema-+a, potim-ta hülni, potemapsa hülés 
potili-ta gémberedni, fagyoskodni; podlta-ta, podlti-ta fagy-

lalni.
C-. pőtájem hült, potmem hült, pottem fagylalt, 
p o d a l í  gömbölyű dolog, jong podali jégcsap; veska podal'i 

mázsáló súly; podalije =  poklije golyócska.
podlang gömbölyíts; vés-, veriz-podlang homlok, og podlang 

a’ fejnek hátulja; sas pod.lang nyakszirt.
У. potali gömbölyű, setep potali czérna gombolyag, sans-lu 

p. térd kalács.
p o t e r ,  potar szó, beszéd, is polar agg beszéd, mese. potripsa 

beszéd, potripsa s'i nyelvjárás. U ar potrelna kullajit ő sok szavaik 
által hallatnak meg. 6, 7.

potard-ta szólni, potartipsa beszéliés. sipora eVta Isus similtata
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i potardta pits azon időiül fogva kezde Jézus prédikálni és szólni. 
4, 17. — madot potari (potardl) a’ ki szól. 1, 22, — pojks'atanna 
moltas jaz'inget al potartat imádkozástokban sok beszédet ne mond
jatok. 6, 7.

V. poter, poater beszéd; potert-ungve, potert-ulnv beszélleni. 
pom  fü. harna ulta pom, madot tam hadi eniml mezőn való 

fü, a’ melly ma nő. 6, 30.
lant pom gabona fü, szalma, lant pom an hurlata tutna labidi 

a’ szalmát el nem alvó tűzben égeti. 3, 12.
C. pom, püm} Kv. pum} V. pom: púm.
p o m asib a  (or.) köszönet, p.jastata  köszönetét mondani.
pom ing  ebben: pomingna lakta okádni.
PUJ 1) tő, jug puj fa tő ; 2) segg, puj-v'is segglyuk.'
C. p u j; У. puj segg; puj sunt segg nyílása; pujet seggpofáji.
puj la -ta dagadni, pvjlipsa dagadás. У. ö. pűla-ta.
puka, pukaj madárbegy.
putting köldök; pukaing köldök zsineg.
putting ank'i bábasszony.
C. puklang, pukleng köldök. V. puhne köldök, puhne angu 

bábasszony.
p u k li  tárgy, dolog; puttitot a' dolog, al m'ijat jeming putti- 

totlan amba ne adjátok szent dolgaitokat az ebnek. 7,6. 
olping puk'it festék, festő anyag, szer. 
p u k la  a’ fogónak, kelepczének felállító, igazító fája. 
túr pukla torok-dió. 
puklaing az igazító fához kötött zsineg.
V. túr puhla torok dió.
puhlipsa sulyok-ütés.
puhrem zivatar; puhreming zivataros,
p u h tip 3 a  bohóczság, haszontalan beszéd.
p u g a  púp, hát.
pugaing púpos, hátas..
p u g o l falu, lakás; tál pugol téli szállás, puhl'ing, pugl'ing 

falusi, pugl'ing ho falusi ember.
C. pogot, Kv. paul, V. paul falu.
pugol-ía törni, átbökni, vájni, vésni; kim pugolta kilökni; 

wtmra pugolta porrá törni.
puglipsa, puhlipsa törés, bökés, sulyok-ütés.



pugolma-ta, puhl'ima-ta bebökni, szemet kiszúrni, pugolmipsa 
átbökés.

puhlil-ta kivésni, puhlilipsa vésés. 
p u g o r ,  pogor sziget.
p u g o d - t a  fecsegni, képzelődni, baszotaJankodni. 
puhfipsa bohósság.
p u l  falat, darab, harapás; puUje íálatocska.
C. V. pul falat, harapás.
( p u l - f a )  dugni ? fedni ?
pulip fojtás, dugó, szádló ; kevan pnlip paláczk dugó;pul'ipsa 

hólyag a' bőrön.
V. pulep födél, sóval pidep kemény födele, dugója, 
p u l k a  (or.) zsemlye, fehér czipó.
У. pulkci.
p u l i t  csalán; hand'i púin csalán; pa mű púin len, púin ogirta 

jug  guzsaly, fonószék.
0. púdén, poden.
p u l n g a - v a e  Obdorszk. hun ma pulnga-vasnausem, an li'kmi- 

lis manem untlata jeming vojet midőn én Obdorszkban voltam, nem 
esett nekem (módom) megismerni a kígyókat. V. ö. Bevez. 17. 1.

p u n  fan, szőr, gyapjú; nelah, nulah puh pehely, ebszőr; sem- 
pun szempilla; turop punét bajusz.

puning fanos, szőrös, punla szőretlen.
C. pún gyapjú, гаи pun pehely, pihe, рйпапд szőrös, gyapjas.

V. pun, tus-pun bajusz.
p u n ,  pon háló féle; pun sem háló szem. 
p u l a n g  kor, mellett, vei; si pulang akkor, ott. si pulang i 

madodet neheking jah el'ta li roda jastaset akkor egy némellyek az 
írástudók közül magokban mondának. 9, 3. — jus ohtina ulten pu
lang úton voltodkor. 5, 25.

pulang jós na maga kezével. 
i pulang (pulangafj egyszerre.
p u n g i l  oldal; hot pung'il fal; pungla oldalra, félre, pungla 

mana ma elta félre (oldalra) menj én tőlem. 4, 10. — pojksset, li 
múl el'ta pungla manta kérték, ő foldjökrül elmenni. 8,34. — pungla 
mans Halilej mu uz ohtina elmene a’ galileai föld tájára. 2, 22.

venz pungil kép, arcz-oldal, orcza; fim  pelak venz pung'il jobb 
orcza. 5, 39.{
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pung'il azi mostoha atya, pungil anki mostoha anya.
C. pungat oldal, pungada mellé, pungatna mellett, pungadi- 

Vet mellől.
puns-ía, pul-ta nyitni.
punzas-ta nyílni; sirsna lu ohfina turum hciret pun^asset ak

kor ö felette az egek megnyilatkozának. 3, 1(1.
С. рпщет nyitott. Kv. puns-uhv nyitni. V. puns-ungve. 
pus-ía fújni, fejni; nol pusta orrot fúni, Vuz'ipsa fúvás, fejes- 
puzila-ta, puzili-ta fújdogálni. 
pusta-ta sérteni.
pus ok; pus-ta okozni, tehetni, evilleta muj, ma tárni verta 

puslevi hiszitek-e, én azt tehetem? 9, 28. — voz an pusl lankisata 
rep ohfina lolman város nem tehet rejleni (rejlhet) hegyin állván. 
5, 14. — an pusten verta nov'ija mujpa p'ifija nem teheted fejérré 
vagy feketévé. 5, 36.

pnsti-ta okozni, eszközölni, pustipsa okozás. 
pusta-kem lehető.
V. pus ép, pus ölem egészséges vagyok, Kv. pus ép, egész. 

De pás (erő, tehetség) inkább idevaló.
p u z in g  füst, por, gőz; pusning füstös. 
pusnila-ta füstölögni, pusnilipsa füstölgés. 
puzingi-ta fíistölgetni.
V. posim füst. Lozv. posim u. a. 
pusmek (or.) kézi mérleg; pusmeking súlyos. 
pusmekla-ta mérlegelni; pusmeklipsa mérlegelés, 
pus szer rét ? ar-pus sokszor, kam'ing pus hányszor, i pus 

egyszer; tam pus most; had, kid pus kétszer, kid puzx két részre ; 
kulim pus háromszori

puzing} — kad prizing, kulim piizing kétszeres, háromszoros 
pus-ía nyitni, 1. punsta. ova sekat, i ningilana puslet ajtón 

kopogjatok, ’s nektek nyitnak. 7, 7.
pasim nyitva, nyitás; ung'il pusim száj nyitás, lu vnlel pus- 

mal juhina unltata pits ő szájának megnyitása után tanítani kezde. 
5, 2. — ungil pelka punzüa szájat feltátani, ásítani. 

punzipsa nyitás.
puzas sövény, kerítés, puzasos juh-nyáj (egy kerítésbe való). 
V. pos^s sövény, kerítés; poses voarem kerítést csinálok, 
puzi fark, puzila farkatlan.



C. pit iss eg (schwanzriemen), ebben puis talán =r puzi. 
p u s ín g  gombás, 
p u c k a  (or.) hordó.
p u r - t a ,  por ta marni, harapni ; purta voj =  tugodta voj 

kígyó.
purim és Pirim 1) görcs lyuka; 2) a rénbőr alatti fekély, 
p u ris  disznó, pur set disznók; pon'im puris ártány =  honfi p. 

hor p. — ап pon'im kan.
puris puliit disznó nyáj.
pur set paJcit disznók nyája. 8, 30, 31.
C. puras, püres, pores ; Kv. pures.
p u r í j i - t a  kérdezni, tarinlaman purijat navirem ol'inpela 

szorgalmasan kérdezzetek a’ gyermek után. 2, 8. — mada mvdra 
]ah el'ta purijis a mellyet a’ bölcsektiil megkérdezett. 2, 16.

purili-ia kérdezgetni, hús étim pora li el'ta purilijis a’ csillag 
föl tetszésének idejét ő tőlük kérdezgeté. 2, 7. 

p u rla - ía  repülni, purlipsa repülés. 
purlili-ta repdesni.
p u rin d la -íu , purintili-ta taposni, al julat fining tunen pur- 

set sozilita tag aj a, kurlalna al purindlalal ne vessétek becses gyön
gyötöket a disznók járó helyére, lábaikkal ne tapossák el. 7, 6. 

purintilipsa taposás.
C. purumem taposott. V. pormem taposott hely, fészek, nohs 

pormem ma a’ nyuszi fészke.
p u r ti-ta, purfid-ta rontani, elrontani. 
purtiji-ia rongálni.
Kv. porti ratuhv lerontani, tä haret soho porti ratvet ezek 

mind lerontattatnak. Mát. 26, 61. — porti jovtim térim eltörött 
edény. Mr. 14, 3.

p u t fazék, saj put tea katlan, üst, hausta put kalamáris; 
navirem longiltata put keresztelő edény; niring put katlan; sohta 
put, torim hot jolidta. put egyházbeli füstölő.

C. put, Kv. put, У. pót fazék, katlan.
p u ti , piti fekete.
pud, pod (or.) pud, súly.
p u d lip ta -ta  kitaposni, csizmát elnyőni.
p u p  (or.) pap, púp■ sir jah  papság, púp sir ho pap.
púp jukan ho papi helyettes; kaidta púp gyóntató.
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pubi' medve, novi pubí fejér, jeges medve ; pubi ong medve- 
fészek ; pubi voj füles bagoly, pubeng medvés.

V. pubi, pupi félisten, bálvány; tehát rendkívüli. 
puviH-ía dagadni, felduzzadni. 
puvazing feldagadt, hasas.
Egy pú-ta igét teszen fel.
C. puem fúvott, pumem perez. V. pu-ungve fúni. 
púm, pom fű; púm poj széna boglya; lant púm gabona, 

szalma; lant púm sugodta gabona nyöni, szaggatni; lant púm se- 
virta aratni.

púméiig füves.

Y.
va ! vaj, ah !
vaj lábbeli, harisnya; nuki vaj bőr harisnya, vaj jóul láb

szár kötő, harisnya kötő; vaj kus meleg lábbeli; vaj kus j'ondta no 
csizmadia.

C. vaj harisnya-, csizma-szár, vajeng a' minek szára van, va- 
en ke%e nyeles kés. V. vaj, voaj szőrös csizma és harisnya; sägim 

vaj b ótöttt, szőtt harisnya.
valam vagyon, birtok.
C. vadlem volt
van rövid, közel, van kutna rövid közben, gyakran, van 

kutla (rövid közetlen) folyvást; vanot közel való ; van-sik közeiké ; 
vanasna közel, nál; vanilta közelről; vana röviden, vana verta 
rövidíteni, variing közeles.

vanam-ta közeledni, si vanamas turum nubit ime elközeledett 
a' mennyország. 3, 2.

vanamim közeledő, közeledett, hoj ningilana nomis mas hondta 
vanamim lik elta ki adott nektek tanácsot futni a’ közeledő hai'ag 
elől? 3, 7.

vanamd-ta közelíteni; vanamtipsa közelítés.
C. van, vana közel hozzá, vanen, vanna közelben, vanetta 

közelről.
vangím -ta ütközni, kevi ohtija riing kurenna ál vang'imlen



kőhöz te lábaddal ne érjél. 4, 6. — Kv. vonh-ulw, V. vuong-ungve 
ütni.

v a n l t a -ta,vanlt'i-ta vezetni, lövi' sematl (?) el’ta vanltata lovai 
szemök elől elvezetni. 

vanltipsa vezetés.
Kv. vanteml-ukv vezetni; V. vant-ungve, vanht-ungve vinni, 

vezetni. — Úgy látszik, a’ vanlta és vant-l között csak hangátvetés 
a' kiilömbség.

v a n k -ta  mászni, vánszorogni; vankipsa mászás. 
vankil'i-ta, vanlcila-ta mászkálni.
V. vang-ungve, va/ihn-ungve mászni, vánszorogni, 
v a n k a r  horog, kapocs.
vangír-ta görbülni, vankrep görbült; horog; kar ruta vankrep 

szénvonó.
vank'ird-ta, vankirtd-ta görbíteni, vank'irtiji-ta görbítgetni, 

vanliirUj'itot görbít gető.
vankirsa-ta görbedni.
vankrila-ta görbülni, vankfilipsa görbülés.
V. vankrep horog, kér v. vas horog; vangrit-ungve kapcsolni
v a n k i T t a - t a ,  vánliiUi-ta akasztani.
vank'im-ta beakadni, megakadni.
vank'ilma-ta elakadni, vankilmipsa elakadás.
vankilmapsa-ta akadni-.
vank'ilmijiéa-ta botlani.
v a n z e p  vágó, vájó?
vanzilipsa kivágás.
v a n z i  pázsit, pelp'ing vanzi bojtorján. 7, 16. — epling vanzi 

szagos fű.
V. vanzi pázsit.
v a n d - t o  látni, nézni; vandta lio felügyelő, vandat'i barna 

ulia löget okítja nézzetek a mezőn való liliomokra. 6, 28. —• mung 
lu túrám husel vantsu kóla pelakna mi ő mennyei csillagát láttuk 
napkeleten. 2, 2. — ningilari Ti at vandlet titeket ők hogy lássanak.
6, 1. — Ti at vantlet nen jim  veret ők hogy lássák ti jó  tetteteket 
5, 16. — mvj ning vandlen mie'rt ne'zesz te ? 7, 3.

' vandtot látó, néző.
vantnan (vantman) látva, ning tarum azen, haniot vandtot, sem 

vanman ningena mai te mennyei atyád, a’ titkot látó, szemlátomást
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adja meg neked. 6, 4. — si. oht'ija an vantman arra nem nézve, 
mind a’ mellett; vant'ipsa látás.

vandlaji-ta láttatni, hanne hojetna.Vid at vandlajit emberek 
által ők hogy láttassanak. 6, 5.

vanltijiéa-ta (vandlijisa-ta) mutatkozni, man a, pad'ka hoéa 
vanltijisa menj, a’ papnál mutasd meg magad. 8, 4.

C. vanem (gesicht), У. uont-ungve, vantungve látni, 
vas keskeny, szűk, vékony; vaza verta szűkíteni, vékonyí

tani. hódi vas ovet pa jermat jus  miilyen szűk ajtók és keskeny út. 
7, 14. — vas hu juh  vékony, hosszú fa, vessző (spiessruthe).

C. vat keskeny, V. vdt rövid, 
vaska-fa csapni.
vazi kacsa, egy kacsa faj, vazi punun да versata (?) támasz

kodni.
C. vasa, vdseh kacsa. V. vas rueza. 
var geréb-gát & halfogásra.
C. var (strömwehre beim lachsfang). V. arpi. 
varas galy, vessző; varas lohas vesszős kunyhó, 
varas szőr. pa mu lövi horazip voj varas idegen föld ló alakú 

állat szőre (teve-szőr), 3, 4. — varsang szőrös.
C. vares lószőr.
vei erő, hatalom; veem, veen, veel erőm stb. ning hoza ull tu

rum nubit г vei te nálad van az ország és hatalom. 6, 13. — vei 
jelbina ullem hatalom alatt vagyok. 8, 9. — hun sol lu veel vstal 
ha a’ só az erejét elveszti. 5,13. — hóját veina vita valaki alatt lenni; 
vei numbi erőn túli, vei numbija serimlem nagyon csudálkozom.

veing erős, hatalmas; numbi veing mindenható, lu korijipsajel 
senk veing us ő esése nagyon erős volt. 7, 27. 

veila erőtelen. veila jumodet. 4, 24. 
véimta tehetni, erős lenni, veimpsa hatalom. 
veimpta-ta kényszeríteni. 
veamd-ta meggyőzni.
véila-ita gyengülni, veila verta gyengíteni, veila paidta u. a. 

veilam-ta gyengülni, ve'ilampsa gyengülés. 
veilamtijisa-ta gyengülni.
C. vég, vök erő, vegeiig, vokeng erős; Kv. va, vagen; V. vau, 

vaj, voj, vauing, vojing.
V0k (or.) ebben: vek keza örökké, élethosszáig.
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veksa  tuskó, fahasáb.
v e i-ta ölni, fogni, vadászni, kitas velta. ho naviremet külde 

ölni a’ figyermekeket. 2, 16. — al vela, hoj hanne-ho veli, sit suda 
pidl ne ölj, a’ ki embert öl, az Ítéletbe esik. 5, 21. — velipsa öles, 
vadászás, nul velipsa verekedés.

velpas fegyver, fogó, csapda, vadászat, jós vélpas kézi fegy
ver ; velpasla fegyvertelen.

velan-ta verekedni, velantot verekedő.
velpasla-ta halászni, foglalatoskodni, híd velpaslata halászni; 

velpaslapsa halászás.
veltasla-ta öldösni, fogdosnh U hűl veltaslata jali uset ők hal 

fogdosók voltak. 4, 18. — ma ningüan verlern hanne-hojet veltaslata 
jahna én titeket teszlek embereket fogdosókká. 4, 19.

• C. vedem fogott. Kv. al-ahv: V. Ul-ungve ölni, fogni, 
velim  velő, velimla velőtlen.
C. vedem; У. valem. 
vel'si (?) minap, nem régen, 
ven ik  (or.) fürdős vessző-csomó (venyige?), 
reng vő, veng-ho vőlegény, hun li elta vis’al veng-ho ha tőlük 

el vétetik, a’ vőlegény. 9, 15.
C. veng, vong; Kv. vaps, У, vuaps, vuäps. 
venz, vés arcz, venz pungil orcza. jim  pelak venz pungil jobb 

orcza. 5, 39.
vent feleség.
ventsa-ta, ventsatiji-ta házasodni, hoj kadna manim ne pilna 

ventsatijil a’ ki elvált nővel házasodik. 5, 32. L. vensad-ta. 
vensad-ta esketni, házasítani; -vensatipsa esketés. 
vensatili-ia nősülni, vensatilipsa. 
venáatla nőtelen, hitves nélkül.
Kv. vant, Lv. voant feleség.
veskat igaz, becsületes, jobb (kéz), ves’kafa jis  igazzá lett.

2, 17.
veskat em, veskaten, veskatel igazságom stb. Kun nen ve skaten 

пеЪекгпд jah  veskat numbija an pidl ha a’ ti igazságtok az Írástu
dók igazságánál feljebb nem lesz. 5, 20.

veskatot igaz, veskat'ing igazságás, veékaVipsa igazságosság. 
veskatla igaztalan, jért kidl veskatodet i veskatla jöhet oht'ija
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esőt küld igazakra és nem igazakra. 5, 45. — veékatla vert a becs- 
teleníteni, gyalázni.

V. veskal-ungve jóvá lenni; täu lui' ols, än ti veskals ő rossz 
volt, most jóvá lett; veskcit becsületes.

v e r  tett, dolog, veskat ver igaz dolog, igazság, menemin mosl 
tarmadta izagat ulta veskat ver nekünk (kettőnknek) kell teljesí
teni minden igazságot. 3, 15.

jim  ver jó tett, alamizsna, lutriját nenjim  vérén verta hőjét sé
mát őrizkedjetek ti alamizsnátokat tenni az emberek szemében. 6, 
1. — han ver koronái, országos dolog, mur ver köz ügy; vera pa- 
‘idta vádolni,' vera pidta bűnösnek tartani. 

verna igazán, valóban.
verla tétlen, nem bűnös; verla volta foglalatosság nélkül lenni, 

verla volipsa reáérkezés, keverés.
ver-ta tenni, sud al verat ítéletet ne tegyetek. 7, 1. — О síp 

veris sidi József tőn így. 1, 24. — ma ningilan verlern hanne-hojet 
veltaslata jahna én titeket teszlek ember fogdosókká. 4,1 9. — hoda 
unta riink voj, anta sami volla at veri a’ hol se a’ nyű, se a’ rozsda 
semmivé nem tesz. 6, 20.

veraji-ta tétetni, hoda nink vojna volla verla, a’ hol a’ nyü 
(moly) által semmivé tétetik. 6, 19.

vefim csináltatott, csinálás; vermem, vermen, vermel csinálá- 
som stb. hoj kadna manl lu imel panna anta pa ho panna krek ver
mel sajit a’ ki elválik a’ maga feleségétül nem más okbul, hanem 
más férfival való büntevése okábul. 5, 32.

versa-ta tevődni, válni, hun ning torim род, jasta, tam kévét 
nana at versalet ha te isten fija, mondd, e’ kövek kenyérré hogy 
váljanak. 4, 3. — nomipsa el'ta versata emlékezetből kimúlni.

C. ver tett, ver-ta tenni. Kv. var-uhv tenni; V. voar-ungve, 
varmel munka, valóság.

v e re s  gyalog fényű.
verid-ta  tűrni, tű rő ; veridtot a’ tűrő. lil sogondta moza ve

ridtot sit undlisal az élete végéig tűrő, az üdveziil. 10. 22. 
veritipsa tűrés.
V. verit-ungve tűrni, bírni valamivel, äm üt veritem nem bí

rok (vele); verm-ungve u. a. ti kap nong cit vermaue e’ hajó fel 
nem bíratik, fel nem bírják tartani; veritaht-ungve igyekezdni, 
vergődni.
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v erind -fa  valakit utánozva gúnyolni.
v e r s ta  (or.) verszt. 5, 41.
v e r t i  veres, vertiot a’ veres, vertiotije vereske.
C. verde veres, 
v e t  öt, vetmit ötöd-ik. 
vetjang 50.
C. vet öt, vedat öt-öt, ötével; veimet 5-dik. 
v e d ra  (or.) veder, log adta ink fajta vedra mosó víz tartó 

veder.
vedraing vedres.
v in o v a t  (or) bűn, vinovata verta vádolni, bűnössé tenni; 

vinovatla ártatlan.
VÍ-ta (viita)  üvölteni, kiáltani, vípsa (vvipsa)  kiáltás.

. vivema-ta magát elkiáltani.
V. ö. u-ta kiáltani.
C. vigem kiáltva, kiáltott.
Vl-ta venni, vinni, évi vndrelna vil egy leány mellében visel. 

1, 23. — mija,.ma ning semen el'ta lünk kim vilem hadd, én te sze- 
medbül a’ szálkát kiveszem. 7, 4. — lu imel visle ő nejét vette. 1, 
24. — ara vita elvenni (sokra venni ?), inkna v. kiönteni, jvrna v. 
erővel elvenni, rabolni, jurna vita lio rabló; noh v. feltenni, védel
mezni ; pitsaja v. kölcsön venni. — vipsa vét, vétel, jvrna vipsa 
rablás.

visa-ta vevődni. sár jogodlet hadiét, hun li el'ta visal veng-h'> 
de jönnek napok, mikor ő tőlük elvétetik.a' vőlegény. 9, 15. 

visaji ta tartatni, mentetni.
noh visaji-ta  fentartatni. évi! ning evilpsajenna noh visajin 

leányom ! te hited által (fel) megmentetel. 9, 22.
C. vfjem vett. Kv. vi-hv venni, vinni. У. vi-ngve. 
v ijan sa-k í szándékozni, valamibe fogni.
V lju süvöltő kacsa (anas Penelope). . 
v il  rén-szarvas. C. veta, veda rén.
Vina (or.) bor, égett bor; virti vina veres égett bor, likvór 
v is  lyuk, nyílás, vis karraot kihza admajis a’ lyuk a’ régi-, 

nél rosszabb lesz. 9,16. — isni vis ablak, lonhta v. bemenet, torok. 
mvhtz manta v. átmenet. — vízing lyukas.

C. vés, Y. äs lyuk.
Vis bőrpattogzás, himlő; vis-kar szemölcs, rüh.

160
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vízing pattanásos, vízing hin himlő, vízing hin fonta himlőt
oltani.

v'ist'i hólyag, himlő; vistipsa kelevény.
C. ves-kar rüh ; de vestem lyukat csinálva.
Talán egy a’ vis lyuk és vis pattogzás. 
v iza , viéa üdvöz légy. 
vi'zil a rossz utak ideje, sár?
C. vitlali sár. V. voslah sár, vit'ing voslahn jälilim  vizes sár- 

ban járván.
Vizid-ía gyújtani, alágyújtani. 
vizila-fa gyúlni. vizil'ifsa gyúlás. 
viziüji-ta gyújtogatni.
VÍr vér. ad'im vir maríipsana kadhos jang tál sugasim imi 

rossz vér-menésben tizenkét évig szenvedett asszony. 1), 20.
vir eslta vért ereszteni, vir Vildta vért fertőztetni, vir l'iltipsa 

vér fertőzet; sigi sárim vir aludt v é r; tor'im vir-ink úr-vacsora; 
tor'im vir-ink jadta úr-vacsorával élni. 

vir'ing, v'ireng véres.
C. ver, V. vur vér.
V irk i a’ hal kövérségéből való étel.
Vlt tágasság, szélesség.
vit'ing tágas, v'it'inga verta tágasítani.
v'itla, v'itii szűk.
vitat tágasság, i vitat egy tágasság, négyszög; vitating mesz- 

szire terjedő.
v itlja - ta  akarni.
vitsa-ta szándékozni, vits'ipsa szándék.
v'itsila-ta magát elhatározni, v'its'ilas sitaman lu filna kadna 

manta szándékozék titkon ő tőle elválni. 1, 19.
vo j vaj, zsír. jem'ing vaj szent zsír, kenő. 2, 11. 
und'ir libi voj bél zsír, jug voj fa olaj, puris voj disznó zsír, 

mis voj faggyú, mis voj asveza gyertya, hon libi voj bél zsír, so dim 
voj sürü, aludt zsír. — vojang zsíros.

C. voj, Kv. voj, V. voj, vuoj, vuaj.
VOJ vad, állat, vöt voj szarka, fa  mu lövi hóra zip voj idegen 

országbeli ló féle állat =  teve.
aj voj légy, ink voj hód, und'ir voj bélgiliszta, unt voj vad 

(erdei) állat, kalang pord'i (porta) voj farkas (rén maró vad), ka-
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI, 1 1
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pasting voj hernyó, jeniing voj kígyó, lev voj földi giliszta, lopsah 
voj csimasz, poloska, saras voj czethal, senkta voj harkály, sulzi voj 
szalonka, tohl'ing voj madár, tugodta voj kígyó, p'ifim, purim voj 
darázs, pók, purta voj kígyó, mavi verta voj méh, mv har voj 
egér ? un mű har voj vakondok, vanzi, vagy vanzi ulta voj szöcske, 
muzina voj béka.

voj-hol (hűl) állat, vad-hal; voj-hoVing állati.
C. voje, vdjah vad, állat, jem v. medve, jin k  v. hód, ene. v. 

jávor-szarvas, pulah v. légy, rep v. parti fecske. — V. uj, vjä-kul, 
(voj-hol) állat.

vo jm -ía  elaludni, vojmipsa elalvás. 
vojmta-ta altatni.
vojlta-ta, vojlti-ta aludni, vojUij'ipsa alvás.
C. ddem aludt. У. ö. olim, idem álom, ulmiji-ta aludni stb. 
VOjdta-ía kitudakozni, kikémleni. У. ö. ű-ta, ujd-ta tudni, 
voh  pénz, fém, i voll egy kopeka; sei voh ezüst; növi voh is 

az; sei voh verta ho ezüst műves; somi voh arany; padaruli voh réz.
voh pelak félpénz. an edlen tolta si vonda, hun a,n malen liizini 

voh-pelak nem' mégy ki onnan, míg nem adott meg az utolsó (ma
radék) félpénzt. 5, 20. — panna al vijat anta somi voh, anta sei 
voh, anta padaruh voh (vele) magatokkal ne vigyetek se arany 
pénzt, se ezüst pénzt, se réz pénzt. 10, 9. 

vog'ing- pénzes.
C. väh pénz. V. vogi ezüst.
VOb.-ta híni kérni, hoj rängen vohta pidl i versta a’ ki téged 

híni fog egy versztre. 5,41. — lu pogel vog'il lu lioéa nan ő fija kér 
tőle kenyeret’. 7, 9. — vogat, i mijisal ning'ilana híjjatok és adatik 
nektek. 7, 7. — Jegipet mu el'ta ma .vogsem pogem maotem Egyip
tom földjébül híttam én fiamat. 2, 15.

vogim híván. 'honija mudra jah vogimna titkon a' bölcseket 
híván. 2, 7.

vohtot a’ hívó. nen turum azen mai izagai ulta jim  lu hoéa 
vohtodeta ti mennyei atyátok ád minden való jót ő tőle kérőknek. 
7, 11. .

vohtem, -en, -el kérésem stb. nen torim azen vél, mvjsir nuza 
tajleta nen lu hoéa vohten jelbi ti mennyei atyjátok tudja, miféle 
bajatok van, a’ ti ő tőle kéréstök előtt. 6, 8.

vogema-ta híni. Viel vogemas őket hívá. 4, 23.
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vogand-ta kérdezni, voganfij'i-ta sokat unszolólag kérni, kér
dezni.

vogili-ta hívogatni, csalogatni.
C. vagem, vugem hitt, k ért; Kv. vov-uhv híni, nevezni, kérni; 

V. vou-ngve híni.
VOgol-ía, vohla-ta leszállani; vohl'il leszáll; lu rep el'ta voíilas 

ö a’ hegyrül leszálla. 8, 1. — vohVipsa leszállás.
vohliliji-ta lassan leszállani. tofim Vil vohl'ilijis Isus ohfija 

isten lelke szállá Jézusra. 3, 16. 
vogold-ta leszállítani.
V. vajl-ungve, Kv. vojl-uhv leszállani.
VOhsar róka. vohsaret ong tájiét a’ rókáknak gödrök van. 

8, 20. — homing vohsar piros róka, pufi vohsar fekete róka.
C. vahsar, Kv. ohser, У. o\xser róka.
v o l alj, alap, hely; vol ohtija omidta alapítani (aljra ültetni); 

vol тога aljig, aljáig, vol verta alapítani; rohnimtim volet rom- 
ladékok.

vola helyett, volang alapos, helyes, méltó, volanga verta meg
határozni. — hulis, Archelaj hana vll judej vosna lu azel vola hallá, 
Archelaus királyul van Judea városban (országban) ö atyja he
lyett. 2, 22.

vol-la, volli alaptalan, helytelen; volla manta enyészni, soraja 
turum i mu volla manl elébb ég és föld elenyészik, elmúlik. 5, 18. 
volla verta elpusztítani, volla versata elpusztulni.

volla az időre vonatkozván, soha-t jelent, mint: volla al nulta, 
anta turumna, anta типа soha ne esküdjél, se az égre, se a’ földre. 
5, 34. •

v o l mta lenni, élni, lakni, siri antom hun l'in jég a volta pitsan- 
gen előbb hogysem ők együtt élni kezdettek (ketten). 1, 18. — 
hanne-ho i пай leviman at voll az ember egyedül kenyeret evén 
nem él. 4, 4. — ojanget, madet sitaka vollet boldogok, a’ kik béké
sen élnek. 5, 9.

volta ho lakos, volta taga lakó hely. 
voTipsa élet, tungtak volípsa egészség. 
volpas élet; jim volpas jó élet, boldogság, üdvösség. 
jeming volpas szent élet. hódi vas ovet, madet tulet je ming vol 

paéa mi szűk ajtók, mellyek visznek a’ szent életre. 7, 14.
U*
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sitak volpas békés élet, békesség, tam hota sitak volpas lidlu 
e’ háznak békességet kivánunk. 10, 12.

C. vd-ta} vad-ta lenni, élni. Kv. ol-vhv lenni, lakni. V. ol-ungve. 
v o llj  i-ta vigasztalódni, an lidl volijita, hun l'i autómét nem 

akar vigasztalódni, bogy azok nincsenek. 2, 18.
vo l'a  (or.) akarat, szabadság; volana szabadon; an volana 

ulta nem szabad lenni. v
voTála szabadtalan.
VOlam, valam dolog. L. volta lenni.
VOll-ta fényleni, voVij'i-ta u. a. reásütni. 
volijipsa fénylés, sütés; volijimot fényes.
У. voToh villogás, vol'gi fénylik, sav vol'gi a’ csillag fénylik, 

saulit vol'get a’ csillagok fénylenek.
v o l’i-ía, ebben '.jogos volita visszatartani. 
voliji-ta szűnni, engedni.
VOllh simaság ? volhing, volking sima.
volh-ta faragni, vágni.
vol'kimt'i-ta simítani.
volta-ta, voUi-ta gyalulni, simítani.
vóltip gyalú, vakaró kés.
volsam gyalúforgács.
C. vattem gyalúlt, faragott. V. volt-ungve gyalulni, voltep 

gyalú; voloht-, vo^ogt-, voloht-ungve gyalulni.
VOnh-íu vágni, hol vonhta elvágni. 
vong'il'i-ta vagdalni. 
vongema-ta meg- belévágni. 
vonhtli forgács, vonhtli paj forgácsrakás.
V. vuong-ungve kalapácsolni, vuongop, vvonkop kalapács. Kv. 
vonh-uhv ütni, csapni.
VOnga rézsűt, csapinósság, vongaja, vongatog'ije rézsúton, 

csapinósan.
v o n se m  hűl hering.
VOnza'.a verta megfosztani, elvenni, vonéala veripsa vesz

tés, fosztás.
vonéala-ita veszni, vonéala jílpsa veszés. 
voríe tilis junius.
v o n d a  -ig. Avrarn el'ta Tavid vonda Abraliámtul Dávidig.

1, 17.
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C. unda -ig.
VOS =  vos város, vos-ho kereskedő, voé-hojing kereskedői, 
vozi füst.
voziji-ta füstölni.
vozijipta-ta füstölni.
vozid-ta, vosid-ta füstölni, húst füstölni.
futna vozidta füstölni.
vozilta-ta füstölögtetni.
voskrem epe, savanyúság, voskreming savanyú. 
voskremipsa savanyúság. Lásd: vosrem.
VOÓla-ta iszapban piszkoskodni. 
voélah iszap, voslaging iszapos.
V. vos/ah sár, voslahing ma sáros hely, föld.
V O Srem  epe, vosreming keserű, savanyú. 
vosreuia-ta keserűvé válni. 
vosremla-ta keserű, savanyú lenni. 
vosremd-ta keseríteni, keserűvé tenni.
Kv. vocerem, V. vosrem, osrem epe.
VOStl zöld, sárga, posek libi voltot tojás sárgája. 
vost'isik zöldes, sárgás.
C. vasta zöld.
V08, vas város, vozet városok. Isus séma pits Vipleem vosna 

Jézus született Bethlehem városban. 2, 1. — Vavilon vóza Babilon 
városba. 1,11. — nem molt'ina äja an ullen Judej oging vozet kinza 
semmiképen legkisebb nem vagy a’ judeai fővárosok között. 2, 6. 
— írót han no mis na Villás i izagat ulta Jerusalim vostel mur lu 
panna Heródes király elméjében megindúla ’s egész Jeruzsálem 
városának népe ő vele (együtt). 2, 3. — aj vos kis város, falu, vo- 
zije városka.

C. vac, vos erősség, város; Kv. us, V. uos, uos város.
VOS-ta veszni, halni, vosipsa veszés. 
vosta-ta veszteni, vost'ipsa vesztés.
V. uos-ungve veszi, halni, uost-ungve veszteni, ölni.
VOzad-ía, vóZati-ta hajtani, üldözni, nen ojanget, hun ningi- 

lan vozadta pidlajitan ti boldogok, hogy benneteket üldözni fognak. 
5, 11. — ning nemenna kulet hanne-hojet eVta an cozdsu muj te ne
vedben az ördögöket az emberekbül nem hajtottuk-e ki? 7, 22. — 

vózatipsa kihajtás.
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vozataj'i-ta üldöztetni. ojanget sidet, madet vózatlajit veskat 
ver vorna boldogok azok, a’ kik üldöztetnek az igazságért. 5, 10.

vozatéa-ta üldözödni. izidi vozatsajit jelit jastada jerriing ilcet 
így üldöztetnek a’jövendölő szent öregek. 5, 12. 

vozat'ili-ta hajtogatni.
VOZ-ta hálóval halászni; vozta var geréb, halászó gát. 
vozim háló; munhlep a’ vozim lementésére való pózna.
V. uosem vész. — Jegyzet. A’ halászat fő életmód lévén az 

ugoroknál, annak eszközei is számosak. A’ Vogul teremtés-mon
dában négyféle háló említtetik: pős, poas halászó kosár, nősem, tá
lig és kämkä; azonkívül van az osztjákoknál és kondai voguloknál 
hődap, hol'ip, hulp, kulp is. Ez azonos a’ magyar háló-val, mint azo
nos az uosem, vozim a’ magyar vész-szel, mellyet Kresznericz »sa
gena« szóval magyaráz; nevezik vészháló-nak is. 

vor, ur vonal.
VOr ér; vorna ért, végett, si vorna azért, rnuj vorna miért? 

9, 4. — tami izagat ed'is sit vorna az mind lett a végett. 1, 22. — 
veékat ver vorna az igazságért. 5, 10.

vorem, voren, vorel érettem stb. Vi vorelna turum nubit ull ő 
érettök (övék) van a’ mennyország. 5, 10. 

voronka (or ) töltsér. 
vorínga varjú. C. varngaj, urngi.
VOrd-f« támasztani; ulti vordta eleibe tenni, kadna vordta 

ketté, szét feszíteni, vortipsa támasztás. 
vortil'i-ta támogatni.
vortsa-ta támadni, vödet polta pitset, i si hota vortas'set a’ 

szelek funi kezdőnek ’s a’ házra támadának. 7, 27. — vortsipsa 
makacsság.

Kv. vortp-uhv ütközni.
VOt szél, vödet szelek, sirsna kilmalna an pardis vota polta 

akkor felkelvén, eltilta a’ szélnek fúni. 8, 26. — vödet pa saras 
luel hulmdlet a’ szelek és a’ tenger őt hallgatják (szavát fogadják). 
8, 27. — torim vöt nagy szél, vot-voj szarka, voting szeles.

votas szélvész, senkap saras oht'ina ellas Senkiin votas hirte - 
len a’ tengeren támada igen nagy szélvész. 8, 24. 

votazing szélvészes.
Votlta-ta szelelni.
C. vöt, vät, Kv. vöt, V. vuat.
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vod-írt száradni, hervadni.
coding szürke, vod'inga-ita szürkülni, őszülni. .
votka (or.) pálinka.
v u l bátya, nőne (idösbik testver). •
vul, videt czölöp a’ sátor felállítására.
vul-fa, ulta lenni.
V US-ta, vs-ta gyűlni.
vuzila-ta gyúladozni, vuzilipsa gyúladás.
VUS dolog, loveng vus ménes.
VUr, vor eszköz; kandi vur csalány. 
v u r ver, vurla vérnélkül.
C. ver.
V lir t  haszon, vart ho fő bálvány, vart porig neki való áldozat. 

vurting hasznos. L. jurt.

‘ M
ma én, ma jogödiem én megyek, jövök ; ma vogsem én híttam. 

ma murem én népem. 2, 6.
maot enyém. Jegipet mu el'ta ma vogsem pogem maotem Egyip- 

tombul én híttam fiamat. 2, 15.
manem engem, hun lidlen, manem sistama vera ha akarod, en

gem tisztává tészesz. 8, 2.
manema és manem nekem, manema most ning el'ta perna ja  

longta nekem kell te tőled megkeresztelödnöm. 3, 14. — aj hol ma
nem paitat hírt nekem küldjétek. 2, 8.

C. ma én, Kv. am, V. dm.
ma-fa adni. li ningilan suda mata pidlet azok benneteket 

Ítéletbe fognak adni. 10, 17. — sit izagat malem ningen ezt mind 
adom nektek. 4, 9. — hun an malen hizim voh pelak míg nem adod 
meg a’ maradék fél pénzt. 5, 26. — ning turum azen sem vanman 
ningena mai te mennyei atyád szemlátomást adja meg néked. 6, 4. 
—■ torim más hanne-hojeta simis vei isten adott az embernek illyen 
hatalmat. 9, 8. — jel mata eladni; hozait mata férjhez adni.

masaji-ta adatni, nuring hojenna ningen sud hoja al masaji 
haragos embered által te a’ bírónak ne adassál. 5, 25.
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majlipsa, mojlipsa ajándék, luela majlipsa tusét neki ajándé
kot adának, hozának elő. 2,11.

majVipta-ta, mojl'ipta-ta ajándékozni. L. moj.
Kv. majen adj. majep-uhv ajándékozni. V. ö. mi-ta, C. mej-ta. 
m á j, mav'i méz, máj reh mézes bogyó, málna.
C. mag, Kv, mag, V. mau.
m aird-ía , mnrd-ta igyekezni; molti mairdta valamin igye

kezni.
mdirtil-ta gyakran igyekezai.
V. maert-ungve venni igyekezni.
m a g ad l, azaz ma-hadl tegnap, másnap.
m a i mély, malat mélység, mély hely, mating mély es.
C. met, Kv. mil, V. mii.
m alyi-f«  tapogatni, tapasztalni; mal'ijipsa tapogatás. 
malema-ta egyszer tapni. 
malsa-ta magát megtapogatni.
V. malej-ungve megtapogatni; gonkä malejistä a’ fejét meg

tapogatta.
m an-fa menni, manta pitset menni kezdének. 2, 9. — ma 

manlem luela од ponta én megyek neki fejet hajtani. 2,8. — si hús 
mans ti jelbina a’ csillag mene ő előttök. 2, 9. — manipsa menés.

C. men-ta, Kv. men-uhv, V. min-ungve. 
m a n asti'r  (or.) monostor.
m anzi-ta  tépni, szakítani, manzaji-ta tépetni, szaggattatni. 

pa jogos Jurlatelna ning'ilan ara al manzilajita ’s visszafordúltok- 
ban tik meg ne szaggá itassatok. 7, 6. 

m angem a-fa  elszunyadni.
mangitla-ta, mang'itli-ta szundokálni, mangitlipsa szundokálás. 
mangmisla-ta szudokálni.
C. mongnid-ta, mongniddji-ta sznnyadni. 
m a n g n itla -fa  begöngyölni, mangnitlipsa begöngyölés.
С. типдоЩет, munhldhtim csomózott; Kv. manit-uhn; V. 

man-ungve, moú-ungve} murí-ungve göngyölni; manit-, monit- munit- 
ungve göngyölíteni.

m a z a k  ököl, masking öklös, masking senkantipsa öklös ve
rekedés.

C. me$ek ököl. 
m a s te r  (or.) mester.
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V. master, master-ne mesterné.
тага idő; i marana egy húzómban, egyszerre.
Kv. mar, maré idő. 
m ar-ía  merülni.
mard-ta mártani, meríteni, merülni, noh mardta felmerülni. 
marfila-ta merítgetni.
C. meredem mártott, merített. Kv. amert-uhv. V. amer-ungve, 

amert-ungve mártani, meríteni.
m arem  szükesség, unalom, marema unalmasan. 
mars'im aggodalom, unalom.
V. mär-ungve szorulni, szűkülni, marin szorulat, maremáuem 

unatkozom.
m arijl-ü í mennydörögni, paling raavijil menny dörög, pal li

get marífilet u. a. marij'ipsa mennydörgés.
C. merid-ta. paj meridet mennydörög, 
m a rik  szárny, váll, marik-lű vállcsont.
C. mérek szárny, merkeng szárnyas, Kv. mar eh, V. müreh, 

mürh szárny.
m a t mi, melly.
mada melly, ki, kus m ida akárki, mada évi eTta tus Isas a’ 

melly leány túl született Jézus. 1, 16. — mad-tajis, rövidítve: madta 
mintha (mi lett); i madta ho egy valamelly ember.

madot a ki, a’ mi. jena at ull torim eTta jast'imat, madot potarl 
igazzá hogy legyen az isten által mondatott, a’ melly szól. 1,22. — 
lu sit, madot oTinpela jastas ö az, a’ ki felől szólott. 3, 3. — ningelta 
edl lavilta ho, madot savijil tőled jő ki a’ pásztor, a' ki meg
ment. 2, 6.

C. met mi, melly, Kv. mat, V. mät, mäter (milly). 
matliji-/a tapogatni, matVij'ipsa, tapogatás.
Y. ö. mangemata, mang'itlata.
m avi, máj méz. — lu levipazel us har voj mav'i ő étele vala 

mezei állatnak méze. 3, 4.
m ell melly, sor, azaz egymásmelleit valóság; meil targasa 

egymásután.
meil-lű melly csont, meil lob'is elökötő: meilap melly ü, pal rne'i- 

lap nagy mellyü.
meiVing m ellyes, sorbeli.
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C. meget, V. majl, majl lü mellycsont, majl tars melly irányá
ban, ellenben.

meídi' rózsahal (meerbarbe, rothbarbe).
C. megdeng (Cyprinus Dobula). 
m e ln ica  (or.) malom, melnica tajtu ho molnár, 
m en mi ketten, sid'i menemin most tarmadta izagatulta ves'kat 

ver úgy kell nekünk (kettőnknek) betölteni minden igazságot. 3,15. 
C. min, Kv. min, V. men mi ketten.
m enim -to, menema-ta szakadni, menyülni, szakítani, menma 

luel i pungla ning eltajulma szakítsd (ki) őt s azután te tőled vesd 
el. 5, 29. — menipsa szakadás, menyülés.

memmd-td, menimta-ta szakasztani, noh menimtata felsza- 
kasztani.

menmand-ta, menmild-ta szakasztani.
menimsa-ta szakadni, jilip  jolipta menimsal sah tüa az új folt 

leszakad a’ ruhárul. 9, 16.
Kv. manit-uhv szakítani, V. maxiit- mänt-ungve. 
m enk , meng ördög, erdei szellem: rneng-voj bőr egér,
V. meng, mehu erdei isten.
m enla-írt, menli-ta hajlani, jil menlita lehajlani, menlipsa 

hajlás, menlipsaing hajlandó.
ment-ta, menta-ta meghajtani, görbíteni.
C. méiídem, menedem hajlott.
m en, meng meny. men nntpel-imi punná ordta a menyet a 

napájátul elválasztani. 10, 34.
C. meri, Kv. műn, V. mein. 
m esid-ta dagasztani, tésztát gagasztani. 
m e s ta  (or.) hely. 
m esa jd -ía  (or.) vegyíteni.
m eza (or.) mezsgye, meza vertu kimérni, kimezsgyélni. 
m ezim d-ía adni, mezimtipsa adás, 
mezimtili-ta adogatni, 
m e ra  (or.) mérték, meraing mértékes. 
mera'id-ta, merid-ta mérni, meritipsa mérés, 
m e t mint. lu unltas Viel met vei tajtot ö tanítá őket, mint ha

talmat bíró. 7, 29. — si ma ningilan kidlem met özet jevret huta 
íme én benneteket küldlek mint juh'okat farkasok közzé. 10,16. — 
metjevnng voj mint szent vad, kígyó. u. o. — al ulat kasla hurbet
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met rogop-vespa jáh  ne legyetek örömtelen arczuak, mint a’ hamis - 
képű nép. 6, 16.

C. metta mint.
med-ta fáradni, szenvedni.
metipsa szenvedés, sál’ vers l'i met'ipsajel pa lakka pozatipsajel 

ol'inpela megkönyörüle ő szenvedésökön és széllyel való szóráso
kon. 9, 36.

metilita fáradozni.
C. metem fáradt.
med-ta érinteni, csatlódni. lövi volla metis a’ lóhoz csatlódott. 
medsa-ta nyújtózni, nyújtani, jel medéata előre, kinyújtani. 

Isusjosjel medsimna lu hoza hanimtas Jézus a’ kezet kinyújtván ő 
hozzá érinte. 8, 3.

muht'i medéata által értetni, tűzni. 
mednpsa tűbe tűzés.
mij ad. ning el’fa vohta hója mija te tőled kérőnek adj. 5,42. 

— al mijat jeming pukitotlan amba ne adjátok szent dolgotokat 
az ebnek. 7, 6. — ning milostina sidi mijila te alamizsnádat így 
add. 6, 3. ■

mijipsa adomány, hun nen hosleta jim  mijipsa neu navirem- 
lana mata ha ti tudtok jó adományt ti gyermekeiteknek adni. 7,11. 

mijla-ta adogatni.
mijisata adatni. v>gat i mijisal ningilana kérjetek ’s adatik 

nektek. 7, 7. — sit izagat mijisal ez mind megadatik. 6, 33.
C. mej-ta, Kv. mi-hv, V. mi-ngve adni. У. ö. ma-ta. 
mii süveg, nuking mil bőrsüveg; jeming ho mii papi, püspöki 

süveg. - .
C. mii.
milostina (or.) alamizsna, ning milostina sidi milija a’ te 

alamizsnádat úgy add. 6, 3. — ning milostinajen at ull hanija te 
alamizsnád hogy legyen titokban. 6, 4. — milostina uvitot koldus, 

mis tehén, aj mis borjú.
C. mis, kar-mis ökör, mis sahse vaj. V. mis tehén, 
mis-uoy héja.
miz kincs. Még is oj, jeming vah is. 
m irá-ta, mi'irdta} mairdta igyekezni, mirtipsa igyekezés. 
mit bér, fizetés; mida mata bérbe adni, volta mit lakó bér, 

mit voget bérpénz.
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midala-ta, mital-ta bérleni, bérbe adni, midal'i-ta bérbe ado
gatni.

mitas'-ta bérleni, szegődni, mitazim ho béres, mitazipsa bérlés. 
mitasal-ta bérbe menni, szegődni. 
mitcinsa-ta bérbe, kölcsönbe adni.
C. mit bér, midadem bérlett, midasem szegődött. V.met, métel- 

ungve bérbe fogadni, metelaht-ungve bérbe szegődni.
m oj vendégség; moj jah vendégek, moj pori vendégség, la- 

kadalom. moj pori ohfinci vltodct tustalet máj sl lakadalomban lé
vők szomorkodnak-e ? 9, 15 .— moj-jah eslta ho vendégfogadó, 
vendégszerető.

moj'ing Iakadalmas, moj'ing ho lakadalmas ember. 
mojla-ta vendégül lenni, mojlatot vendég. 
mojlema-ta egyszer vendégül lenni. 
mojlil'i-ta gyakran vendégül lenni.
mojlipta-ta vendégnek ajándékot adni; kadis (?) mojliptata 

viszont-ajándék.
C. moj lakadalom. Kv. máj lakadalom, és vendég. V. mu(i, muF. 
m oj de к  szappan, hindi mojdek fekete-szürke osztják szappan. 
C. mojteg, majtek, V. mojtek} majtuh; moj (uh sän szappanra 

való iskátulja.
ш ок , műk gond. 
mokla gondatlan, 
m oh lí juh  hársfa.
m o g a d l tegnap, mogadlot tegnapi. L. magadl.
V. motel, tegnap, mól múlt.
m ogld-ía kifogni, leszerszámozni, mogitipsa kifogás. 
mogima-ta egyszer kifogni. L ,'mugidta.
m o la  1) vagy. muj kor,a ull, jastata m u j ......... mola jastata

mi könnyebb: mondani-e . . . . .  vagy mondani. 9,5. — rahta ne pa 
ho ne mola e i pamut al jurfija  szerelmes nővel és férjes nővel vagy 
lánnyal ne paráználkodjál. 5, 27. — néz i hanzipsa pos mola i sur- 
tipsa an mahl csak egy írásjegy vagy egy pont sem múlik el. 5,18.

. 2) mi, miért; mola vorna miért, izidi neu hulseta; mola jastim 
us jis jaha így hallottátok, miért volt mondva a’ régieknek. 5, 33. 
— mola verta nen unltata hőjén lel pa jansl miért a ti tanítótok 
eszik és iszik. 9, 11. — mola vorna mvng pa orkasta jah arpus us 
verlu miért tartunk mi és a’ fariuzéusok sokszor böjtöt ? 9, 14.
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mola p a ......... muj pa v ag y .......... vagy.
mola-lamba miféle.
m o lta s  sok; moldas bőség, moldazavlta bőven lenni, moltasa 

felette (sok), muj mo4as verleta mi sokat'(többet) tesztek? 5, 47. 
— pojksatanna moltas jazinget al potartat imádkozástokban sok 
beszédet ne mondjatok. 6, 7. 

molti valami.
i molt'i egy valami; molt'i-kem valami.
nem-molti semmi, si antom ningilana nemmolt'i justam nen 

turum azen el'ta an ji l  mert külömben nektek semmi jutalom nem 
lesz a’ mennyei atyátoktól. 6, 1.

nemmolt'i antom hanat'imot semmi sincs elrejtve. 10, 26. — 
nemmoltma aj a an ullen semminél kisebb nem vagy. 2, 6. 

jang moltas lobit 17. 
lobit jang moltas kulim 73.
moltasa ulta bőségesen lenni, moltasa volta túlélni, moltasa 

samta túlságig savanyodni.
molsa-ta (jnoltsa-ta ?) kizárni, 
m ons mese monda.
mons-ta mesélni, mondani; monsipsa mesélés.
C. m ontm ant mese, mond'-em mesélt. V. majt monda, majt- 

ungve mondani, majtl-ungoe mesélni, 
m o n d á i bátyú, csomó; pergő.
mondil-ta göngyölni, csomózni, mondilipsa csomó, kötés. 
mondilta-ta göngyölíteni, mondiltipsa göngyőlítés. 
montiltiji-ta takargatni, montiltijipsa takargatás.
C. mungol csomó. У. ö. mangnitlata.
m os-ta kelleni, tetszeni, kellő, пап mung mosta levipaseu mija 

mungeu tam hadi ohtija kenyerünket, kellő ételünket add nekünk 
ma. 6, 11. — hoda most séma pidta Hristosa hol kell születni a’ 
Krisztusnak ? 2, 4. — si sosna torim el'ta misal ningilana, muj mosl 
jastata azon órában isteniül adatik nektek, mit kell szólni. J0, 19. 
— hódi mosl a’ hogy tetszik; mosta horasna illő módon; mosipsa 
kellőség.

mosti szerető, kedves, mostija tajta szeretni.
mosta-ta szeretni, csókolni; mostipsa csók.
moslta-ta szeretgélni, csókolgatni; mosltipsa csókolgatás.
C. mosem kedves, csókolt, szei’etett; most kell. V. mosti ősz*
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szeér. összeillik, p. о. ti kit sau äh ven ät mostei, ökvet mot kurip, 
akvet mot kurip e’ két bőr össze (egybe) aem illik, egyik más féle, 
másik más féle.

m os vég, -ig, móza míg. muj moza Гг pilna veng ho a’ míg ő 
velők a’ vőlegény. 9, 15.

Kv. mos . . . ig, V. mos.
mos, ebben: mosla ártatlan, mosna lehetségesen. 
mozing lehető, moz’ing . . . nes talán, mozing да ha mégis. 
mozid-ta tehetni.
m osta-fa vélni, ismerni, jelpi mostata sejteni; mostata ho 

jósló, sid'i Viel mostallan li ti'ilt'ipsalal sagat így őket ismeritek ő 
gyümölcseikrül. 7, 20.

most'ipsa vélemény, jóslás. 
mostiping észrevehető. 
most'ipsala megfoghatatlan.
viostipta-fa megvallani, elismerni, ma lot manem most'iptalima 

Ivei mostíptalem a’ ki engem megvall, én is őt megvallom. 1̂ >, 32.
. rnostiji-ta észrevenni, mostij'ipsa észrevét. 

mosCiVi-td megkülömböztetni, mosCil'ipsa külömböztetés. 
most and- ta vélni, gyanítani, mostanfipsa gyanítás.
V. most-ungve észrevenni, mostl-ungve u. a. ’s emlékeztetni, 
moz, muz betegség, fájdalom. 
mozmild-ta, muzmild-ta csonkítani.
V. mos, mos betegség, mosing, mosing beteges, 
m ora l-ía  ázni.
moralta-ta, morald-ta nedvesíteni, áztatni. 
moralt’iji-ta nedvesítgetni. 
m ori-ía törni, jang il moril a’ jég törik. 
morim törött, ránéz; morming ránczos.
morid-ta törni; viortipsa törés, lűtna mort'ipsa muz csontok 

törésének betegsége, köszvény.
morema-ta megtörni (megtörik).
C. murám, marom ránéz, 
m oroh-ía bedugni. _ -
m ó rt mérték, i mórt egyenlő, i mórt pelkap egyenlő oldalú ; 

i mórt tal-lungep egy éves, i mórt talp u. a. mórt numbi mérték 
feletti; morting mértékes, an mór Ving nem egyenlő ; mortla mérték
telen, nem illő.
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mortala-ta mérni, mvj mortna mortalaleta, izimis mortna mn- 
g'ilana mortalaia pidlet a' mi mértékkel mértek, azon mértékkel 
nektek fognak mérni. 7, 2. — mortaMpsa mérés, mortalipsala mér
hetetlen.

C. mardadem mért. Kv. mort-uhv mérni, 'mortes mérték. V. 
mars mérték, mort-ungve mérni.

m o t  ? más ? mot vanna imént, röviddel azelőtt. 
motaid-ta, motald-ta vesztegetni, pazarolni, 
m ú  föld, ország, honda Jegipet mua fuss Egyiptom földjére. 

2, 13. — izagat vita mutel vozet i Vé tailed luela sazilal a’ földjének 
minden városát és ö kincseiket mutatja neki. 4, 8. — Vipleem vosna 
г izagat ulta lu mulalna Bethlehem városban ’s minden ő földjei
ben. 2, 16. '

műp, müpa földi, i тира ho egy országbeli, földi, pa műp ho 
idegen.

C. meg, méh föld, morda-meg, morti méh az ország, a’ hová a' 
kacsák ősszel költöznek. — Kv. ma V. ma-, mórt ma az ország, 
melly felé a’ madarak költöznek.

m uj 1) mi. muj v l l: viung panna torim a mi: mi, velünk 
isten. 1, 23. — muj sudna sud'itleta a’ mi Ítélettel ítéltük. 7, 2."— 
muj miért? muj-kem mennyi, muj-kem, muj lamba miilyen, muj voj 
miféle, muj-sir miféle, muj-pa mi más, vagy. an jogotsem svd-sir 
mujpa jelit j astata jem'ing jah nebket pasagat vérta én nem jöttem 
a’ törvényt vagy a’ próféták könyveit mássá tenni. 5 ,  17. — muj 
Teeming hány ? si-кет mennyi . . . annyi.

muj 2) a’ mondatok végén kérdő, mungriing nemenna jelVi ver 
an jastasa muj ? . . .  an vozatsu muj ? pos an versu mvj ? mi a’ te 
nevedben nem jövendöltünk-é ? nem hajtottuk-e ki ? . . . jelet nem 
csináltunk-é ? 7, 22.

m ű k , mok baj, munka, szükség, holejt hadi lu. nomisata pidl 
lu lu muklal oVinpela ; tarmai hadlungd'i keza lu lu muklal a’ hónapi 
nap ő fog gondolni a’ maga bajárul; elég a’ napra a’ maga baja. 
0, 34.

m űk 18, muks'ild-ta tördelni, szét gyúrni, 
m ukiir púp; mukreng púpos.
mvk'irla-ta görbedni, homda mulürlata arczul leesni.
C. múker púp, mukreng púpos, 
m u h su n  eperlán-szemling (hal).
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C. mobsang, muhseng muksun.
m u h t l  által, mellette el. néz nemhojat si jus muht'i manta an 

eslaset csak egyet is azon úton által menni nem hagytak. 8, 28. 
i-muhti egyfolytában.
G. mohta, mogda, mugda által.
m u g i d - í «  kifogni, noh mugidta kifogni. L. mog'idta. 
m u g o l  máj. C. mügot.
mugolta körül, mugoltog'i körül. Isus ar mur lu mugollogija 

kaéalamna Jézus sok népet maga körül látván. 8, 18. 
mugoltog'ing kerek.
mugold-ta környékezni, kerekíteni, osna mugoldta kerítéssel 

keríteni, mugolt'ipsa kerítés.
m u l d - t a  reáesküdni, kérve kényszeríteni, elátkozni; multipsa 

reáesküvés, átkozás.
multsa-ta átkozódni. —- У. ö. nuldta.
m u n g  mi. mung panna tofim mi velünk isten. 1 , 23. — mung 

azieu mi atyánk. 6, 9. — mung ho belföldi, mink embere, magunk 
embere.

mungeu nekünk, mija mungeu adj nekünk. 6, 11. 
m u n g o t e u  köröskörül. Lásd mugol.
m u n g - l a  törülni, zsurolni, vés mungta vltahti arcz törlő ruha; 

mung'ipsa törlés, törülés, zsurolás.
mungila-ta, mung'iVi-ta törülgetni.
mungasa-ta, mungaé-ta, niung'isa-ta zsurlódni, törlődni, törül

közni.
C. mung dem, mongasem törült, zsurolt. 
m u n g i l  csimbók, kötés; muhlmg csomós.
C. mungol csomó, типдоЩет csomózott, 
m u s  tehén, 1. mis.
m u s t i  szeretett, kedves; szeretet, sit ma senk must'i pogem till 

az én nagyon kedves fiam. 3, 17.
must'ija tajta kedvesnek tartani, szeretni, n'ing isirpa hőjén 

mustija t'ija te magadféle emberedet szeresd. 5, 43. — madet mus- 
i'ija tájiét pojksata hotlalna lolimdta a’ kik szeretnek imádkozó há
zaikban állani. 6, 5.

musta-ta, mosta-ta kedves, jó, kellő lenni, hun si hot mustal 
ha e’ ház jó. 10, 13.



must'im illő, kellő; mustimsik jócska, jó; mustimsikot a’ jó. hoj 
seda mustimsikot ull ki ott a’ jó. 10, 11.

musmili-ta, mosmiVi-ta hasznos, érő lenni. V. ö. mosta. 
m us betegség, muzet betegségek. Ы izi kurimna sistamtijis 

muz el'ta ő azon pillanatben megtisztúlt betegségétül. 8. 3, — izagat 
vita muzet minden betegség. 4, 23.

muzing beteg; muzing ho beteg ember.
muzingot a’ beteg, aradtel muzingodet ars'ir muzetna minden 

betegek sokféle betegségben. 4, 24.
tut-mus forró láz. tilis-mus hóld-kórság. 4, 24. 
musmil-ta csonkulni, beteggé válni.
m ucidba  (or.) kínozni, kényszeríteni, mucitipsa kínozás. 
muctim ho kínszenvedő, mártir.
Kv. muct-ahv kínozni, 
m uz betegség, 1. mus. 
m uzi száraz földi tó.
mvzing tavas, muzing Imi kárász, — C. mugi kárász, 
m u z i hangya; muzi paj hangyaboly.
m ur, mir (or.) nép. Iv lu murel savijil ő a’ maga népét meg“ 

szabadítja. 1,21. mur kazi (ad'im k.) ragadós betegség; mur paj 
néprakás.

txm mur hazai nép, lal' mur hadi nép, hoding mur házi nép; 
mur ulman, mur lovatna nyilván.

muring községhez, néphez tartozó, 
m urid -ta , morid-ta törni, lent törni. 
mursild-ta üveget törni, morzsolni. 
murema-ta eltörni, muremapsa törés.
m uroh  hegyi málna (schellbeere), muroh tilts augutus hó. 
murhing málnás.
C. műrah, morok (moltebeere).
m u d ra  (or.) okos, derék, bölcs, bölcseség. torim mudra isten 

bölcsese'ge. 4, 19.
mudra jalt bölcsek. 2, 1.
mudraing bölcs, okos. mudrainga vlat met jeming voj okosak 

legyetek mint a’ kígyó. 10, 16. — mudrala ügyetlen, ostoba, 
m űvi' folyó hajlatja. 
muveng öblös, kígyós.

Szótár. 1 7 7
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TOLDÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK.
aj kicsiny.
aj vas, aj vos kis város, falu. aj vazing, vozing falusi, lungna 

aj vozmg volipsa un vozmg volipsa kiúéa must'im nyáron a’ falusi 
élet a’ városi életnél kedvesebb.

ajilta lassan; ajilta longa lassan, balkan menj bé. 
aj-sik kicsinyke; a ip a  aj-sika de még egy kevéssé. 
ojli kicsike, ajlas kicsinyes, aj las hanzipsa kisbetű; — ajlat 

kicsinység.
ajkol hír, szó, jeniing ajkol-jastipsa evangeliom, így is : 

torim jastipsa nebeky у agy: Jisus Ilristos mű ohtija johtipsajel г 
verim verlal i arsir lu unlfipsa mim oling pela hanzim jeming nebek 
Jézus Krisztusnak a’ földre jövetele és cselekedetei és sokféle adott 
tanítása felöl írott szent könyv. Ezt várná az ember: arsir vnltip- 
sajel pela stb.

altak-Za =  ol'imla álom nélkül.
a l  mta hordani, emelni; altd teher, niping altéi csomó, 
a l -ta mutatni, ígérni; alipsa mutatás, igérés. 
alom ísl áldás, bőség (благодать, изобилю). 
allojimd-ía ebben: tup allojimdta elámítani, tup allojim- 

tipsa elámítás.
al ingyen, talán: köz, közönséges; ebbül való: al-l'i ingyen. 
allikidim (?) csekélység, allikidimet tinimot csekélységeket

áruló.
an  edény, an'ije és amik edényke; —' jug'ing an-sunei fa 

edények.
a n  nem. an idl nincsen, hódi an vll si a’ mint az nincsen ; 

an némán nem tudva, híjába; .antidot (an-t'ita-ot) semmire kellő == 
$um ho,

V
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a n k e s  és ankas borsó, ankazing borsós, 
ank írm a-ítf nézni, ank'irmij'i-ta (nem: anlürmijil-ta) néze

getni. lu van kutna ma okt'ija ankirmij'il ő gyakran (rövid közben) 
reám tekintget.

a n g ' i l d ong'ild-ta kezdeni, megkezdeni, 
a n g in , angen íny, á ll; ub'itla angin szőretlen áll.
C. angen. V. egn, én.
a su a l közel, jogán mung hoéa ás nál ull egy folyó mi hozzánk 

közel van. ásnál nemmolt'i jogán antom közel nincsen folyó.
a r  sok. ar leta ho, ne sokat evő ember, nő, falánk; ar telnaot 

közönséges (sok télen, éven való).
ar-ur sok mód; ar-urp, ar-urbot sokféle. 
arot bő.
arla-ta soknak lenni, arlatot bőség, 
a rn g a l im  és arnal'im siski pacsirta.
a r te n , artn, artni adósság, ma a.rtni kadlta jangsem én adós

ságot szedni, behajtani, mentem.
a r ta la - la  kisérteni, próbálni; artal'im próbált; artal'ipsa ki

sértés, próba; artalipsála kiséi-tés nélkül való, arlalipsalot — osla 
nem gondoló, meggondolás nélküli.

a t  bogy, tofim magén at mal isten adjon neked, att'iba =  
at-ctobi bogy.

a t ip  1. etip; (ed-ta) nedv; at'iplajvg nedvetlen, száraz fa. 
adüm rossz; ad'im jazing rossz szó, gáncs; adima verta el

rontani, gáncsolni.
admasik rosszacska.
ab i, abiiji bej hu j!
a b ir  mód, mesterfogás, ürügy.
av i-ta  szagos lenni; puzinga avitot füstös büzü.
am ird -ía  meríteni s tb .amerma-ta u. a. amirmaÉa-ta merülni,
á m b á r  (or. tör.) hambár.
e h ta -ía  függni stb.
eg'itma-ta függni kezdeni, eg'itmanlolta függve állani, lebegni. 
©1 el, elna messzi, elna olakun nila messzirül hajó látszik, 
e lla -ta} cll'i-ta támadni, emelkedni, noh ellata =  n'di purlata 

fölrepülni; nob elVis met sijis felreppent mint sas. elJ’im magos, 
emelkedett,

12*
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enim -ía nőni. ma lu pilna (panna) jega enimsem én ő véle 
együtt felnőttem.

enm'ipsa tál növés szaka, hanneho nel enimpsa tall: aj паш
тет, eríimta navirem, kut'ip art ho i senkiim ho az ember négy nö
vés-szaka : kis gyermek, növekvő gyermek, középnagyságú em
ber és felnőtt, nagy, ember.

e n k ir- ía  káromlani, morogni, enkrijita u. a. morogni, enkr’ié- 
ta morogni, piris imet} kus sitaka, a enkrislet, öreg asszonyok, bár 
csendesen, de morognak.

engi -ta nyeríteni, engipsa nyerítés, lövi eng'ipsa lónyerítéa. 
esi -ta} esliVi-ta bocsátgatni, eslilipsa bocsátgatás, esVipta-ta 

bocsátani.
6Sim és ezim melly, csöcs, esim hír tőgy, telang ezim h'ir taj- 

dot tőgyes rén ; puris ezim h'ir diszuó tőgy. 
ed-fo,
etas elötermett, előtűnt.
etma-ta, etmipsa kimenyülés, kimenés, etmalta-ta kimenetni, 

kimenyülni;
edmiptijilta-ta haladni, boldogulni.
edlsi-ta jelenkezni, nyilvánulni =  kabasiji-ta.
edlta-ta kivezetni stb.jilba edltata kimutatni, kitalálni.
ed ir, edring derűs.
ebll, epling v'ina édes bor.
eplema-ta ízlelni =  lavema-ta.
6V1, eviji-ta hinni, bízni, evijipsa hit; i tofim i i evijipsa 

egy isten és egy hit.
evi’ta-ta hitetni, bízni =  kadlipta-ta. 
exnltapta-ta bízni, bíztatni =  kadlipta-ta.
evid-ía vágni =  sugodta, sevirta ; túr evidta torkot metszeni, 

ölni, vágni.
evidla-ta vagdalni, evitVim vagdalt.
i, it egy. i samna egy akarattal, i lilbot egy lelkű, г nomipsa 

pgy gondolkodású.
ik i  férj, ikip férjü, к ad ikip imi két férjü nő. 
ig ld  -ta, ig’idta niret akasztó fa. tam ho igidta niret elta sohne- 

más ez ember az akasztóiul leszakadt.
i la  est, Ha levipsa uzsonálás; ilam-ta esteledni, késni, ilamd- 

ta késleltetni, késni, ilamt'im elkésett, elmaradt.



TO L D Á SO K  ÉS JA V ÍT Á SO K . 1 8 1

in  most, inot mostani.
in z is a -ta kérdezni, inzisa ehalt jifot i ulti mantot kérdezd 

a’ szembejövőt és általmenöt.
in k  víz, ink-voj hód, ink-voj soh mii hódhör sapka, 
is -ta, isid-ta őrleni, szitálni, és vetni; izim semet liszt szemet, 

és vető mar/.
is  árnyék.
is-kor, is-hor árnyék-kép, árnyék, kisértet.
V. гУárnyék, is páti árnyék esik, árnyék van; kátém isä tot 

nangi kezem árnyéka ott látszik
is k i  hideg, iskija jita  hidegedni; isking hideges. 
iskamd-ta, iskamta-ta hidegedni, hidegíteni. 
ism a-ía  kérdeni, ismapsa kérdés. 
ism'iji-ta sth.
is ta n e t  (or.) nadrág, 1 kas. 
iz i  =  i-zi.
izagat mind, izagat'ing mindenes, 
iz ik - ta  dicsérni, hálálni. 
iskipsa, iziksa dicséret, hála. 
iskasta dicsekedni — orgaéta.
isn i vis ~  isnus ablak, tam lolimta ho isiinsna longis a’ zsi- 

vány az ablakon ment bé.
i r  szél, oldal sth. ima bojtot, öltöt heverő (oldalon fekvő,

háló.)
ir'ing a’ minek szélei vannak, iringa verta szélessé, lapossá

tenni.
it ,  i egy; it ur egy mód, it ur-sij egy módú, féle hang, it ur- 

sijna hármoniásan.
ipsal-í«  helyesnek lenni.
an-ips’alta nem helyes — sum ; anipialta (z=sum) jazinget 

haszontalan beszédek.
ib i füles bagoly =  pubi voj.
im i nő, asszony, imi-tor női tör vény, nőies, annyi mint imeng. 
imila nötelen, imilot nötelen, özvegy ember.
Oj boldogság, oj lidta boldogságot kivánni. ojang boldog, 

szerencsés.
ojanget hoza pa lazinget hoza ar logset; nuzangot hoza, hun it
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ull, ar logset kinza noh u4 boldogoknak és gazdagoknak sok a’ ba- 
rátjok; szegénynek, ha egy van, az sok barátnál feljebb való.

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

Olakun (or.) hajó. elna olakun riüa messzirül hajó látszik, 
olin (?) vit olin ho víz parti ember.
olí'p festék, piti ol'ip fekete, kaleng ol'ip veres festék, szín, 

festék, olipna verta béfesfeni, V. ol'p, ol'ep, alep festék.
Olíng, al’ing első, oling verta ho kezdő. 
ongild-ta, angild-ta kezdeni. 
ong'iltimot kezdet, ongiltipsa kezdés. 
ongilt'iji-ta kezdeni, 
o n g tl kópja, 1. auti.
OS kerítés, város, h vos.
osna verta, osna mugoldta keríteni, os'na verim ~  puzasna 

verim békerített; os je$iptata kerítést készíteni; voj-hol оь: vadak 
kerítése.

OS-halt ? oshalt ho tréfáló, bohócz — nah kas verta hóját 
nevetést csináló.

OZÍm vánkos. C. ásem. V. osem.
OS ész, osla, ozla esztelen, ozing eszes.
OS, óz juh, os pózoh bárány.
OZÍng ? ozing tiling adakozó.
ózlil ajándék — mojlipsa ózlil torim el'ta mijiéal ajándék is

teniül adatik.
oriji-ía morogni mint kutya, orijipsa morgás.
orid-í«, or'itita szakítani.
volla or'itita, manzilata ege szén elszaggatni.
orjas, orkas; orjaéta, orkasta, orgasfa — iskasta dicsekedni.
ő r t  szolga; — or ding ; ort.la ki nem szolgál, fehöség nélküli.
ordning 1: artn, adós.
ordningem, en, el adósom, od, a, és szolgám.
o t, ut vagyon, adó.
otang, odang, utang, ndang gazdag.
otsam ostoba stb. otsama vers ostobául tett; otsamot ostoba, 

otsaming ostobás. lu hoéa huntsitelna otsam'ing potrd neki mindég
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ostoba beszédei vannak. — Talán némi kapcsolat volna az otíam 
és ostoba között ?

ovii folyó, oviiig stb. Leu {Levi) jogán oviiig a’ tízozsva folyó
sebes.

ovijipsa folyás.
ovima-ta és ovimd-ta dagadni (nem csak vízrül), ma hoza kur 

lap ovimtas nekem lábam megdagadt, 
omis-lft ülni stb. 
omsalta-ta kirakni, kiültetni. 
omsalt'ipsa kiültetés.
VL-ta kiáltani, üta pidta kiáltani kezdeni, elkiáltani magát, 
u o r t ,  űrt fejedelem, úr.
u k s im  undok; uksím kveket pilna lalipsa veinga ull Viking 

juh pilna lalipsa kinéa az undok bűnökkel való csata nehezebb, 
mint a’ haragos ellenséges néppel való csata. 

uksimla-ta undorodni.
Ugol híg =  uas; uglotije vékonyka, 
u l  nagy.
ul-tahti lob'is törlő.
Ul -ta lenni stb. 
útim dolog =  volam, 
ulpsa és ul'ipsa lét.
ulla-ta gyakran lenni, lakni. —•senk vina janzipsa eVta numbi 

ad/im ullal a’ nagy borivóstul igen rossz szokott lenni, ullata kazi, 
hun iiavirem hoza penket edlet szokott betegség, midőn a’ gyermek
nek fogai jönnek. — inknaullatot vízben lakó.

u la m  ebben: velpas ulamna leíadta felfegy verezni. k'irta ulam 
hám, lószerszám, rcnszerszám.

u lim  álom, uliriiji-ta álmodni, ma tárni ulmiman vantsem 
én azt álmodva, álomban, láttam. 

idta-ta altatni, 
u ln  ón, de lolpi ólom.
u n  nagy; un lovat nagyság; un us nagy böjt. 
unang nagy, csudás, unangot u. a.
u n d  vad, erdő, und vili vad rén ; unda longta erdőbe bémenni 
u n d ír  has, undir voj giliszta, kazanga ulta undir vojet elta 

beteg lenni giliszta miatt.
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US-fa halat fogni, uzom vészháló. У. ö. vos-ta halat fogni 
vosta pol halfogó geréb.

Vog. uos-ingee hálót vetni, uosem háló, vészháló.
US-£a =  vos-ta veszni, usta-ta veszteni, veszíteni, hol ustata 

elveszíteni =  hol vostata — tapta.
UCÍ-ía akarni, met izi lela halta ucimot mintegy éhen halni 

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

nek nagysága, nagyvolta, határtalan.
US-ía, vus-ta gyűlni uzipta-ta gyújtani.
US ismeret ?
utf-ta, vuó-ta ismerni stb. uéta-ta ismertetni, uzan-ta előtűnni, 

uéant'iji-ta nyilvánulni, 
ur vonal, ár-ok ?
uram töltés, mű uram földvár, mű uramna mugoltim nas föld

töltéssel kerített város.
ur hegy, domb; sungting ur nyires domb, begy ; hűl j  и ging 

ur fenyűfás dombliget.
ur és urd erő; urek tehetség, erő; pungla anmantot urek félre 

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

sem urp} sem urbot szemöldök; 1. sem hulum, -hulmit. uril'i-ta tarto
gatni, jimas nriXita jól összetartani.

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

ut adó, vagyon, ut ak'idta adószedő; ut sogoptata adót fizetni. 
ut'ing adófizető, gazdag.
uvi-ía üvölteni stb. bőgni, osni idi uv'idta pits mint medve 

kezdett bőgni.
ub ipa és sógor.
um-fa meríteni, umipsa merítés, kim um'ipsa kimerítés. 
umil'i-ta és umüti-ta merítgetni, iműtipsa merítgetés. 
ka i-ía  és kaj'i-ta bánni.
ka'idta pop gyóntató pap. tárni hűnpelna manem kajidta púp 

(sic !) ez régólta gyóntató papom.
kalas (or.) kalács, kér dim &., sev'im k. fonott kalács.
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kaltm a-to  csillámUmi. növi tavam kaltmas világos ég (vilá
gosság) csillámlott fel.

kanst-írt és halta keresni, noli k. felkeresni.
kanzasta keresni.
k as  nadrág, vagy istanet (or.)
k as akarat, kedv, mulatság =  jontipsa j átszás.
kas sagat kedv szerint, szabad.
kazasa-ta és kazas-ta beléegyezni, ma an kazaslem nem egye

zek belé.
k az i betegség, fájdalom.
ka%id-ta fájni, beteg lenni; kazitodet hojta hot kórház. 
kazeng és kazang beteg, kazanga ulta beteg lenni, betegedni; 

kazanga pciidta beteggé tenni.
у . ■' /  • , _ . •

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

kas-ía tudni, emlékezni. pozaVimodet lilét kaéta lant jeniing 
hotna a’ holtak leikéire emlékező étel az egyházban — halotti mise.

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

kasmili-ta emlékezni, kásmil'ipsa emlékezés.
k a r  kéreg stb. jós kar ujjasnak perémje, kéz perémje.
k á rá u l (or.) őrzés, karaul-ta őrzeni.
k a rís  magas, kar'is lovat magas növés, magasság; kársát 

magasság, karsating magas.
k a rra , katra ócska; kar rőt, katrot ócska; karraja, katraja 

jita  ócskává lenni, karrajita-ta koptatni, elhasználni.
k a r t , kard, .kardi vas; luel kardina ponsa ö vasba tétetett.— 

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

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

pang havirem tajs neki iker gyermeke lett.
kadis ebben: kadis mojViptata viszont ajándékozni, 
k a d k ac iv  pintyőke.
k ad l -ta tartani stb. kadlipsa tartás, jogáé kadlipsa vissza

tartás.
kadlsa-ta tartózkodni.
k ap u st (or.) káposzta, kgpusting voj hernyó.
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k áb ád  ía vádolni stb.
kabaáa-ta jelenkezni, kabasipsa jelenkezés, hirdetés. 
kabasiji-ta ~  edlsi-ta nyilvánulni, mutatkozni, 
k av ir-to  félni, levimot hon libina vagy undirna kaviril az 

étel a’ gyomorban vagy hasban föl, emésztődik. —• kavirta mű fövő 
föld, mész — növi mű. 

kavirim forró stb.
kavirta-ta főzni, kavirtipsa főzés; kavirtip levimot főzve ételt, 

levimot kavirtip étel főző.
kavirtiji-ta főzögetni. ma uz ar pus kavirttjisem, a ning holna 

néz г pus an kavirtsen én már sokszor főztem, de te soha egyszer 
sem főztél.

k a v d a r i görbe út, útcza, kerület, kavdaret kerületek.
k am  ebben: lel-кат lapos, léí-kam.
k am  == kim, ki, kü (kive, kün).
karain k in ; karain nov'ija jis  kün világossá lett.
kel, kol szó. C. ket} kot, köti.
kel, kol kötél, zsineg stb.

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

k e n a s  kád, paling kenas füles dézsa, kád. 
kes-ín  ( =  kas-ta?) vizsgálni, kitudni, 
k é z i kés stb. tus lordta kézi beretva. 
ls.eri-ta =  korúta esni.
kerita каЫ epilepsis, nehéz nyavalya, sas ohtina kerita hátra

esni.
kerid-ta hullani, uptet keridlalet a’ hajszálak hullanak, 
ketim-trt sérteni, ketmipsa sértés, lu an verits ketmipsajet ő 

nem tűrt sértéseket.
ketmild-ta háborítani, mozdítani =  nogald-ta. 
kém, si-кет annyi stb. moltikem valamennyi, moltikem senkta 

valamennyire verni.
kin, kiin inggomb; kin j  erdta begombolni. V^&éh, kin zsineg, 

melly gomb gyanánt van.
k in s  (nem köz, hanem) nál, hoz, tehát 2, 6. о ging vozetkinza 

fő városoknál.
kir-fa befogni, leírta ulam befogó szerszám, hám.
kol, kel szó, rogop kol hazudság, rágalom. C. kot, köti, ket.



k o l fényű, kul, hűl. C. köti, hűti.
k o l, kel kötél, kol $ évit a master kötélszövö mester, kötélverő. 
kos, hóé hoz; ma kosem én hozzám. — kdzing nála levő,, 

mellette való.
k u j- ía  bűvölni, gyógyítani. 
kvjta ho gyógyító, bűvölő. 
kujipsa büvölés, gyógyítás, 
k u je r  ebben : ozim kujer vánkos.
k u li  és- kula vastag, kul honbi vastag hasú; kulot vastag; 

ktdsik vastagocska.
k u la jl- ía  (or.) sétálni, kulajila tatja sétáló hely. 
k u l 'ta g a  folyóköze — lav'ij vés.
k u n sa  ? horog, voj-hal svgadta kunéa vadat fojtó horog, tőr. 

V. kunsep tőr, horog.
k u n s  köröm, kunstel öszmarok.
kunzip fésű, kardi kunzibet vas fésűk, gereblyék.
kuvzema-ta körmölni, noh kvnzemata megfogni.
kuá-ía fütyülni, kuzipsa fütyülés — súgta, sugipsa.
k u s k u r  és kusjar, sőt kusar csíkos evet.
k u i  (or.) akár, bár stb. kus hun akármikor, mindég.
kus-kas ho, . . . .  ne.

kus-ke akár, ha, habár, kvske ning manem i voh pelak ohtija luzítsen 
habár te nekem egy fél pénzért szolgáltál, 

k u s , bias köröm.
kus-ta körmölni, gereblyézni, fésülni, kusta juh  gereblye, 
k u s a r  csíkos evet =  kuskur, kusjar. 
k u r  láb.
kur ilhi láb alatti, pokol. 
kur übiot, kur dbeng pokoli, föld alatti. 
kur'im lépés, pillanat, i kurimna egy lépésben, pillanatban, 
kuri-ío , kw'ijita =  keri-ta, korita esni; kurijim, korijim, 

pitim jugi pajet untna hullott, esett fa rakások az erdőben =  om
lás fa.

k u r t ,  kort, kait ház, falu. 
kurtna voltot falun lakó. 
k ú t  köz, stb.
к и tip közép, kudob is, p. o. Leukudob ar a Szoszva közepérül 

való ének, vagy a" Szoszva középső éneke, joudta kut'iba közzé vetni-
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kutpel (kutpem, kut'ipem, kutpen, kutzpen) közepe, rep kutpel 
móza riilci a’ hegy közepéig látszik, kutpel moza kalmatot, riidot 
közepéig kilátszó.

k ú t  (or. ?) harag, kút vertei haragot okozni, 
kut’ing haragos, kutingot u. a. 
kutas harag, kutazing haragos.
kutas-ta veszekedni. V. ö. orosz: kittit'lármázni, viszálkodni, 

kutilnij veszekedős.
k u d  =  s'azi ho nagy atya. 
k u tird - ía  szúrni — peld-ta. 
ku tsa-ú i és kutsa-ta részegedni. 
kum üska üveg, vés vanta k. tükör.
A’ h (eh) a’ mondat és szók közepin néha g-vé válik.
g u d  — hot ház, unltíjita god iskola.
gon, hon gyomor, has.
go rod , górd (or.) város.
g u rb l =  hurbi színű, alakú.
h a l -ta . halni, halira, halm holt; hala halott, halajet halottak. 

halipsa halás, halál, halipsaing halálos. 
halipta-ta ölni, leli h. éhen veszteni, 
h a l -ta, hol-ta hálóval fogni, halep, halp háló. 
h a la t  és kalat (or.) háló ruha — rus sah. Tehát nincsen vi

szony közte és a ! Vogul kol, kuj szó között.
h a le v i  (tengeri) csér madár, csinált szóval: sirály, 
han-fa valamihez érni, ragadni; hantin ragadt; — hanalti-ta 

érinteni.
han-ía  hunyorítani, hanta-ta hunyorítani.
h a n i titkos stb.
hanad-ta, hanata-ta titkolni.
hanatili-ta rejtegetni, hanatiVipsa rejtegetés.
h a n z a r i  csavart? hanzareng u. a.
hanzarenga verta csavarttá tenni.
h asap , hazep, hozap elöfüggö.
h a r  mező, tér stb. har tag a tundra, fátlan gyepes térség. 
kartäng har udvar.
h a ráa -ía  ropogni, harsogni, hars:alipsa harsogás, ropogás. 
harsald-ta ropogtatni; lú penknci harsaldta pits metjevir ő a 

foggal ropogtatni kezde mint farkas.
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hadi, hadil nap. anta jatna anta hadlna sitak volpas antom 
se éjjel se nappal nincs békeség. 

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

vígan lenni minden nap.
had i -to, kadl-ta húzni; kim hadlta kihúzni; tam lovas kim 

hadlta a’ szekrényt kihúzni.
hadlta-to  akadályozni, reteszelni, lap hadltata béreteszelni. 
hadltila-ta zárogatni. V. ö. kadl-ta.
had-to csapni, hadna-ta (hadnal 5, 39.) talán nyomtatási 

hiba, hatáa-ta vagy hatca-ta helyett; — tut hatsata tüzet csaholni. 
liat’ili-ta csapdosni, vágni, 
havírm a-to =  kavirma-ta felforrni, 
hí -to, haj-ta hagyni.
Kis maradék, hamú.
hin himlő, vizing Kin u. a. 1. hon.
hízom és Kizimot penészes.
Kizim penész, Kizimáa-ta penészesedni =  tunkta. 
liizem eb'ilpot penész szaga.
híé hamu, maradék, 1. Kis; Kising hamvas; liisinga verta 

hamuvá tenni.
hír-/a ásni stb., mua lap hirta a’ földbe leásni, elásni, 
ho, hoj ember, férj. sorming krek veri si ho} madot lu lamba 

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

hojp férjü kad hojp imi két férjü nő.
hoj—to veszni, hojipsa és hojpsa veszés, veszteség; tilis 

hojpsa hold fogyatkozás.
hojem  (hojtn) hamu. C. lwjem.
hojld  -to dugni, fojtani, lap h. bedugni, befojtani =  lunklata. 
hojlti ta fúlni =  sakin-ta, hojltipsa fúlás. 
ho la  hóival, reggel stb.
holt reggel, holnap =  holt hadi =  holejt holnap.
holt hadiing — holejt hadiing holnapi.
hol, le el, hol pela lefelé.
hol -ta és hola-ta folyni/ holipsa folyás.
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h o l -ta hallani, holla ismeretlen,, hallatlan, hangtalan, csendes, 
hiába való. holla ulta — sijla ultiz és taklet, sump a vita.

h o l ~ta,hal-ta hálóval fogni; hol'ip háló ; boltipon halászó pon. 
hoVim-ta vadászni, ölni. 
holmipsa vadászás, keresés, nyereség. 
holimtM-ta vadászgatni, keresni, nyerni.
A’ hol’imd-ta, holimta-ta keresni sth. a’ hol-ta tő alá tartozik, 
holim -ía szabadítani, kiváltani.
holmipsa kiváltás, mahadi holmipsa voh un ontom most (e' na

pon) a’ kiváltás pénze nem nagy.
ko lim d ta -/«  keresni, kitalálni — je&a pdidtata. 
hol-ía, holata folyni, futni, tam hop hoTal e’ sajka fut, siet. 

hoTatot folyó.
ho lta-to  költeni, kiadni, holtipsa költés, kiadás.
holtipta-ta költeni.
hon, hun gyomor, has stb.
honing part, hongije partocaka.
hong-ía, hung-ta hágni.
hon gép hágó, part.
hongtep hágó, erdő. lu hongtep hivat lungis ő az erdőn ál

tal ment.
h o n g za , honza pipa, hongza nal pipa szár, csibuk. 
h o n g ra , honhra sióki — petkas fekete rigó. V. hohrä (egy 

madár).
hohreng fa-kuszó.
hős húgy, hős 'ink jogos kadl'ipsa senk ad’im a’ hugyazást 

visszatartani igen rossz.
h o sa it, la ohel hosait, ed'is-SL nénje férjhez ment. 
h o z a k  (or.) kozák, napszámos.
hoz, hős hoz stb. ma lioéa én nálam, mint az orosz: v menő. 
hos-to meleg lenni, hozim ink leves. 
liosm.ald-la stb. melegíteni.
h o zap  pajta, csőr. паи pont a hoz up kenyeres pajta, 
h o r  alak.
horam, hore<m előrajz stb. un horam pompa; lioramet jondta 

hímet varrni.
hot anting ékes, horaming Writ virág, 
hor, hat bika, mén, hor lövi mén.
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h o t ki, ho-, hoda hol. torira hoda mosl turum оЫгпа г mü 
oht'ina voll isten mindenütt a’ mennyben és a’ földön van.

h o t, hat, gat, gad ház; torim hot egyház, long hot bálvá
nyos ház.

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

hovi’l-ía hullámozni, fennúszni, noh hovilipsa fennúszás. 
hom ing , ebben: homing vohsar piros róka. 
hom psa ingás, hullámzás, hompsa'ing hullámzó, 
hom bilm a-/«  dőlni, fordulni, lu j i l  homb'ilmas ugol el'ta 

ö lefordult á’ szánbul.
hombilta-ta düjteni, rakásra hányni, vetni, 
h ú  hosszú, messze, huot a’ messze, hosszú. —- hutel ő messze

sége, hutelna hajdan, régen, tam und hutelna sevirta pitsa, no.holna 
izagat volla, an sevirsa ez erdő régen vágni kezdetett, de korántsem 
vágatott ki mind.

hitna hosszan, messze, hunasik raesszecske, hunasik ull mesz- 
szecske van.

hulta messziről, liulta vandla messziről látszik. 
huvat, hadi huvat nap hossza, egész nap. huvatel hossza, 
hű l, hol fenyő, hűl juh  u. a., hűl voj szurok, fenyő zsir. 
h ű l korom, huleng kormos, hulengsik kormoska. 
h ű l -ta hallani stb.
huVind-ta, huVinti-ta hallgatni, szót fogadni; jimas hulint'űa 

szívesen szót fogadni; partipsa ull jogodta ver noh lwl'indta pada 
meg van parancsolva a’ jövés a? kihallgatás végett. 

hulma-ta és hvdtma-ta hallani, érteni.
hu, ho-, hun hogy, mikor, a hun dehogy, pedig, hun-ki hogyha 

=  mozing talán.
hunt, hundi-ke valamikor; huntitelna és liuntelna mindég, 

nem hunti soha.
liuntis, huntsi hová, huntsielna akármikor, 
hun-ía ? hányni ? hvriim? húnyott.
hunimdta-ta hunyorítani, sem hunimdata szemet hunyorítani» 
hung-ía, hong-ta hágni, kúszni; odi ezalt, nohla hungta 

(hunhfa)a patak ellenébe felmenni. As huvat huuhta az Obi men
tiben felfelé menni.
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h u n t'll, huntl hajnal (talán hunt meg I rag). аГгпда huntl 
reggeli =  hola huntl hajnal, etn huntl esti hajnal.

C. hunt, huntl. 
hus-ííi kisérteni stb. 
huziVi-ta (kim) kiesalogatni.
h ú s  -ta húzni, lap hus-ta behúzni, benyomni =  falta tan- 

g'irdtn.
h u r i félös, hurt/ lövi vad ló. 
h u rla - ía  oltódni, tespedni, rothadni. 
hurViVi-ta megsiketíteni, elhódítani. 
hurtma-ta (hurma-ta) siketülni, elbódúlni. 
h u d la  -ta alkonyodni.
h u v iia -ta , hov'il-ta hullámozni, noh huvila-ta fenúszni. 
h u m p  hab, hullám stb. liumh'ing hullámos, humb'ing ell'tpsa 

hullámzás, votas jubina kushun savas oht'ina humb'ing ellipsa ullal 
szélvész után rendesen a’ tengeren hullámzás van. 

huml'it hullámok, humbida pidta összeomlani.
j a k a r  (or.) vasmacska.
ja k - ía  forogni, tánczolni. ning alinga jakta pitsen te reggel 

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

janstot bor ívó.
janzema-ta egyszer inni. ansik padil máza janzemalem a’ 

csészét fenekéig kiiszom.
ja n g  -ta, jank-ta, janh-ta, jah-ta járni; lövi sas oht'ina janhta 

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

ja s ta -ír t szólni stb. torla j astata magyarázni, kifejteni. 
jastand-ta értekezni, egyesülni; jastanfla szó nélkül, feltétel 

nélkül, j astantia evillem kikötés nélkül hiszem.
jaz'ing és jading szó, jbring jadinget, potret úrias, büszke szók. 

add, hanzipsajet jazinget vola csak betűk szók helyett.
. jastant'ipsa beszéd, szövetség, kaira jastantipsa torim veres 

Avraam patina, ajilbot kits Isus Hristos el'ti, az ó szövetséget isten 
Abráhammal tette, de az újat Jézus Kr. által küldte, 

je k a u  = jakon retesz, ovi jekan ajtó lakatja. 
jegan u. a. karding har ovet jegan az udvar ajtajájánk lakatja.
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j e g a  együvé, jegaot együtt való, közönséges, (jegast taláu 
jegaot, helyett van.)

je le m  szemérem, szégyen, lu hoza volla jelem antom neki 
semmi szégyene nincsen. — jelemta-ta megszégyeníteni, reá bizo
nyítani.

je lem , jielem isten — tor'im, tarom, num tarom özem, mim 
jelem jigem felső tarom (isten) atyám, felső jelem (isten) atyám.

jelemla istentelen, ning jelemla ho te istentelen ember. 5, 22. 
Az orosz безсовкстиын nem teszi ugyan azt, hanem lelkiösmeretlernt, 
gondolatlant.

je l  el, előre stb. jel nubit a’ múlt; mert Vologodskinál jogot 
nubit a’ jövendő.

G. it, it p i =  el, jel, je lb i; V. el, Kv. el. 
j e n g í t  guzsaly, sukming jeng'it fonnó guzsaly. 
jengid-ta fonni.
je n g im  szabad — larbit; jengüi-ta oldani, szabadítani, jengi- 

Vipsa szabadítás.
je z a  meg. jeza potemata =  tou p. megfagyni, odafagyni, 
jezaá-to  bátorodni, vívni, adel jezaéta ho magánosán vívó, 

párbajt vívó.
jezazipsa bátorság, jezazipsaing bátorságos; nem : jezaipsa stb. 
je z ik , ebben: ma samem ningena tasfima nil, jezik tormije 

én szívem néked készen van, ó istenem.
jeskas-úz goromba lenni, jeskas'ta ho goromba. 
jeSkazipsa gorombaság. 
jeskazing goromba, szemtelen.
je r l ta - ía  birtokba ejteni — joza palidba, talán egy a\jerlsa4a 

szóval.
je rsa -ía  ellentállani \jeräaba takla ellentállás nélkül, 
j e r t -jang Q, jert sütés jértjang sót 90. 
je rd - ía  betenni stb. békeríteni, jert'il'i-ta kerítgetni. 
je tn  estve, jetna estvei.
(A’ »C. idai, it a, idaina« ki kell húzni).
j i  atya stb. ji-pog atyafi =  fiú. un ji-pog bátya, aj ji-pog öes. 
j i  -ta jönni, stb. j'ita m/bit jövendő, 
j i l  le stb. jilié  aláfelé. 
j i l a ,  ila est, jila evipsa uzsonálás.
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j i lb a la - ía  éledni, jilbalapsa feléledés, jilbalapsa halajet el'ta 
feltámadás a’ holtakbul.

j i n k  víz stb. jink  soh sár, jin k  soiling sáros, 
j i e  régi stb. jisot a’ régi 'jisna  hajdan, régen ;jistelna hajdan, 
j i r ,  ir áldozat stb. j i r  pazan áldozó oltár, j i r  verta ho áldozó. 
jirasla-ta áldozni.
jiras-ta áldozni, jirazipsa áldozás —pofijipsa. 
j l t o t  jövő, fiiéi, ji-ta.
jo  meg, és joy, jou kur hátulsó láb, jou kuretna senkta kirúgni; 

jou subije hátulja valaminek — jolta oVing.
jó u l  -ta, jul-ta vetni, csapni stb. lu manem lujna jouls ő engem 

újjal megfenyegetett; nolet joulta nyilat vetni, nyílazni.
joulma-ta vetni, csapni, holis kézi riing joulmasen hová dob

tad a’ kést. C.jävetmem csapott. 
jouUa-ta vetődni, rázkódni, 
jo u ra ,  joura görbe stb. 
jourak hajma.
jourd-tá jourdta-ta csavarni stb. fonni, ubtet sevij. hajat, czi- 

bakot fonni.
jo u tla -ú t íjazni, lőni.
jo g á t  és jogart, innen ‘jogát jug  — jogart juk ágas fa, villa, 
jo g  -meg, 1. jou, j o ; jogo megé, vissza; jógii (mint nogil), ’s 

ebbül: johla vissza, johla pela visszafelé. 
jogot, jugot utó. 
jo g o l és j  и goi íjj. 
jó l  kódzsír stb.
joltand-ta füstölni; jovilta-ta u. a.
jo l ih , joloh levegő, nedves; joloha ulta nedves lenni, johling 

nedves.
jond-fa  játszani, narset jontipsn hegedűlés; kazirna jondta 

kártyázni, ma elbi naris joh ohtina jontsem én az első hegedűn 
játszottam.

jo n d  -ta varrni, vajkus jondta ho csizmadia. 
jontsa-ta, jontis-ta varrni, hímezni, jontsata г mi hímező asz- 

szony, jontsipsa hímezés, varrás.
jó s  kéz stb. jos-pad, jotpad tenyér,jodlap  is tenyér, 
jo r  úr stb. han-jor ország, királyság, riing hanjoren atjogodl 

te országod jöjjön; un jor  nagy úr.



jor ura úri erő, erőszak, lu j  or-ura sofimna pösal'is, uzis ő 
erőszakos balállal halt meg.

jo rem a-ía  felejteni, joremasa-ta felejtkezni, 
jó d  kéz? jós jodpad és jotpad tenyér, jotlang lábsark, láb

talp? C.jattang, kur jattang lábsarka.
jóm  esö, jóm jila  eső lesz; jóm pidl un semna eső esik nagy 

szemmel.
jomi-ta esni. torim jorriil veskadot oht'ija i veskatladot oht'ija 

esik igazságosra és nem igazságosra, (torim jönni — juppiter pluit), 
j u l -ta, joul-ta vetni. 
julan-ta birkózni, juland-ta ?
ju s  szádló, dugó == lünk, pulip, hojlt'ipsa. — juáta-ta dugni, 

stb. juúma-ta dugábái =  pugolmata, pelta.
J U S  üt — lek, pant, jus torima tastat utat készítsetek az 

istennek.
ju r á m  helyett juras (юрашь), juraset verta barázdot csi

nálni.
la j  in g  genyedős, 1. liji-ta.
la g  ebben vues lagat homlok (Regulynél).
la k ip ta -ú í húzni, kim l. kihúzni.
la id  -ta lélekzeni stb. lalfipsa lélekzés, ihletés, lu lalt'ipsajelna 

jeming jah potarset az ő ihletései által szóltak a’ szent emberek, 
la n k i  és langa evet. 
langa-ía , langta akarni stb.
langala-ta kívánni, langaVipsa kívánság, szomjúság, 
la ris , laras szekrény, ma laras Intsem én egy szekrényt vet

tem. larasije szekrényke.
la r is  kannamosó fü (or. hvose).
larid-ta sulykolni, mosni, laridta joh — kerdilata joh mosó 

sulyok, sulykoló fa. kim laridta kifogni.
larb 'i méreg, esal-ét; hajtó vadászat.
la rb i t  szabad, larbid-ta eloldani stb. larbit'i-ta oldogatni, 

szabadítgatni, larb'itipsa szabadítás.
la t  ala-íu számolni, külömböztetni stb. lat'alapsa takla kü* 

lömböztetés nélkül.
la b a s  (or.) éléskamara, 
labid-to  étetni stb. 
lavema-ta egyszer enni, ízlelni.
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laptalsa-ta táplálkozni, pumna, vanzina l. füvei táplálkozni, 
l&b'it hét és 7. laliit og hadi hétfő (nap), lab'it kimit hadi 

kedd, lab'it nehmt hadi csötörtök, lobit vetm'it hadi péntek, lab'it 
huimit h. szombat — hatod nap. jeniing hadi szent nap, vasárnap, 

la v i  folyó köze =  kul taga, vés.
lav il-fa  őrzení sth. várni, reményleni. i lavillem jogot nubit 

volipsa és várom, reményiem a’ jövendő örök életet.
lav id -ía  szólni, szidni, lav'it'ipsa, lav'itapsa szidás. A’ V.-hoz 

kell tenni: l'aut-ugv szidni, ul l'auteln) vl rateln ne szidd, ne verd. 
Vátakum L

le  -fa, lita enni stb. lela} leli éhes, lela ho met jevir éhes em
ber mint a' farkas.

le k  és leh nyom, lek alta ho kalaúz. 1. jus, pant. 
le z a la -ta érni, lehetni, illeni, manem an leéalal huva nen hoía 

mojlata nekem soha sem lehet hozzátok vendégül menni. 
leéama-ta és lesma-ta érni sth. lesmii ér.
leéad-ta kelletni, készíteni, tomi i tárni lelata azt és ezt ké

szítsd.
le r  gyökér, mü ler földi gyökér, mű ler voj földi giliszta, 
lerm a-fa fekünni, lermad-ta fektetni, teríteni, lermilta-ta 

teríteni, vos havi izagat kevina lermiltim a’ város utczája, tere, 
mind kővel van kirakva.

lep  közel stb. lep semna vantot rövidlátó. 
lepúa-ta térni, férni, tárni an lepéal az nem fér meg. 
lepild-fa, lebild-ta csalni stb. ar urna lebiltman vohta sok- 

képen csalogatva híni.
leb is  galy, ág, vosti lebis zröld galy.
Щ geny, lijing, ling genyes, lingajita  genyesedni.
Viji-ta rothadni — pol-ta ; lijim rothadt, lijipsa rothadás. 
lijima-ta genyesedni.
l ik  = : log, ИШЬ öböl, s'aras l'ik'ib tenger öböl. 
llk , Tikim-ta történni, likmapsa történet, eset, halipsamg lik- 

mapsa halálos eset. ~
lilis ta -fa  Q sa tá z n i, lilistapsa csata —  Valipsa. 
lie h u r o k ,  t ő r , lima talta m e g f o j t a n i .

Using hurkos, Using k.ol hurkos kötél.
l i t  újj, ruha ujja, litip ujjas, de hal, láb ikrája is; kur litip 

láb ikra, hűl litip hal ikra; l'it'ip'ije ikrácska.
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lib , libi edény stb. tok is, sot'ip líbi hüvely, libija ponilaia 
tokba tenni, kézi sot'ip libija ponta a’ kést, kardot hüvelybe tenni, 

lib ín d í lepke.
V. lapahj lapok.
l ib it  levél, liptije levélke, virág, libitpa levelű, un libitpa 

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

ját fogni, jeming Nikola iki veskata ulta lojta lio mung vorna torira 
jeíalt Sz, Miklós pátronus érettünk isten előtt.

lőj -ta függni, lap lojta betenni =  lap jerdta. 
lojVi-ta zárogatni, berakogatni.
lokep , ebben : sem lokep szempilla, szemhéj, kazi sem lokepet 

i hűimet ohtina betegség a’ szempillán és szemöldökön. Tehát »lök
kel« kivetni való.

log , loh öböl, saras loh tenger öböl. 
log id -ta  mosni, logitipsa mosás, 
lo l -ta 1) függni, lebegni.
2) állani stb. an lolman meg nem állva.
Ion húr, kad lonpa naris juh  kéthúrú hegedű, 
lőnie, lons dér, zúz, hó ; ar lons pits sok hó esett; seming 

lons jégeső, lant izagat seming lonisna senksa az élet mind jégeső
vel megveretett.

lo n g , lung bálvány.
loná-ía és los-ta állani, lonsimd-ta megállítani, belédugni. 

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

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

loéalta-ta állítani, similna ningen veskata usem, ar ohtina 
ningen losaltalen lassankint téged becsületesnek ismertelek meg, 
sokra állítlak, tartalak.

lóé, lon'is, lons hó stb. ed'ir lóé sem, iski lóé sem dér. 
lo ra s  szekrény, tam lovas kim hadlta a’ szekrényt kihúzni, 
lo rd-ía  beretválni stb. tus lordta ho, tus lordta hot borbély, 

borbély műhely.
lortéa-ta beretválkozni.
lo l  gödör, hala lot sírgödör, hirta mosl hala lot pecatning lala; 

ásni kell a’ sírgödröt törvényes ölre.
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C. lát gödör, lőttem temetett.
lo t folt; lotip, lod'ip folt, foltos, növi lotipna verimot fejér fol

tosnak meg van csinálva. Tehát lot'ipa nem foltu, hanem foltosán, 
növi lot'ipa fejér foltosán.

lód  ~ta és lud-ta venni (emere).
lob lji-ía  viszketni, csiklandozni; lobijita v'is kar viszkető 

szemölcs; — lobijisa-ta vakarózni, 
lobas, labas (or.) éléskamara.
lob is törlő stb. mejl, méil lobis elökötö. lopsah lapos, lopsah 

an tál.
lo v a t  nagyság, stb. In lovatelna torijil egész nagysága, mi

volta, megrázkódik, locating, lovading teljes nagyságú.
lö v i ló stb. lövi idi nahalta nevetni mint a’ ló nyerít, lövi 

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

lu n g , longу leng, len bálvány.
lu n g  nyár stb. tál lungti, tál lungta. (mint hadl-lungti) tél

számra való; lehet г tál lungtip és г tál lungtibot is.
lü n k  szeg, szálka. hordta lünk — jourtim lünk csavaró szeg, 

csavar.
lu n g it ,  ebbül való lnngta} lungti ezekben: hadl-lungta (had- 

lungta), i hadlungta egy napra való, napontai, tilis-lungta, t'ilis- 
lun jtimot hónap számra, hónapra való, hónapos, labit-lungta hétre 
való, hétszámra, tal-lungta évre való, évszámra, évenkénti.

lungid-ta olvasni stb. v. ö, lanti} lundi, a’ minek tője talán 
hasonlóképen lunit.

lu n t  lúd stb. lunt penk lúd-fog, fűrész, ráspoly, 
lu ro t  szabad =  libas; lurota szabadon.
lú d  ~ta venni stb. ma laras Intsem én egy szekrényt vettem. 

ludot vevő, lutili-ta vásáriam.
Гак ~ta 1) folyni stb.
2) húzni, mázolni, tani put-kor (kur) Ubija lakta mosl azt a' 

fazekot belül bé kell mázolni; Takipsa kihúzás.
Takil-ta húzogatni.
l'al'd ~ta lehelni, sziszegni. Valdta pits met je  ming voj sziszegni 

kezdett mint kígyó.
lobi -ta susogni, súgni; Tobijipsa súgás.
n a jtsa -íu  reményleni, najtsipsa remény, izagat ulfa najtsipsa
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tor'im ohtija ponta minden reményt istenbe helyezni. Nem tudom., a? 
najt, bűvölő, vagy az orosz nadcsta, remény, szótul való-e ? 

nahsem a-ía  és naJisemata tüsszenteni.
nam bür apró, por, szemét stb. namhra sev'irta apróra vágni,, 
n e l négy stb. nel hadi négy nap, és csütörtök, nelmit hadi 

helyett.
nel-ía  nyelni, neling nyelős, nelinga éhen, a' ki nyelhetnék, 
néz mégis stb. ma sidi joulsajim, néz noh k'ilta éum untom 

annyira levetődöm, hogy felkelni sincs erőm.
nes tompa, ámúló, magán kivüli. (nezim) nesmild-ta elra

gadni, nesmiltipsa elragadás, ámulás.
n éz i és nizi horog stb. nezili-ta horgászni.
nem  név stb. nemla, nem takla neveden, nemeden.
n in g  te stb. ningoten tiéd, mint maotem enyém.
nisla-£a nyúlni, nisl'im nyúlt, nislta-ta nyújtani, húzni —

talta.
n ip  teher, vihető batyu, stb. niping tehernek való, elvihető, 

nip'ing altéi csomó, a’ mennyit el lehet vinni. — V. nap hordható 
batyu, edény.

noh-fa és úoh-ta nevetni.
n o r gerenda, híd. nor as ulti sohletna nortim híd a’ folyón 

által deszkákbul borított.
nord-ta hidalni, burkolni, ar sir kevetna nort'imot sokféle kő

vel borított.
n o b it, nub'it idő. izagat ulta nob'it jelbina minden idő előtt. 
nobteng idős, éltes; hű nobteng hosszú életű, hű, nobtenga jilen 

hosszú életűvé léssz.
nobtald-ta távolítani, elvitorlázni, nobt'ili-ta vitorlázgatni. 
n ö v i fejér stb. növi mű fejér föld, mész =  kavirta mű ; növi 

voh ezüst, növi sem-lak szem fejére, növi ink pozek libina tojás fe
jére. novisik fejéres, novisika ulta fejéresen lenni.

nom-fa gondolni, emlékezni stb. nomipsa emlékezés, tárni ma 
hoéa nomipsa el'ta edis ez az emlékezetembül kiment, elfelejtettem.

nomis elme, gondolat stb. nomsip elméjű, gondolatú, jim  nőm- 
sip jó akaratú.

nomisla esztelen stb. nomislot nem emlékező. 
nomis-ta gondolni, képzelni, emlékezni; nomisipsa emlékezés, 

képzelés, nomisipsala emlékezés nélkül.
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n u r  harag stb. nuraéta haragunni.
n u r  teher =  liirtap. lu ma olifija nur tajil ő reám terhet rak. 
num  fel, stb. num ho fő ember, fejedelem. Minthogy az Obi 

éjszak felé, tehát délrül foly, azért num dél is, num mű fel föld, és 
déli föld, numing déli, num keveng délnyugati. Lásd a’ 9. és 10. 
lapot.

n a h  nevetés, nah-kas verta ho nevetést okozó ember, tréfáló, 
bohócz.

riahserna-/« tüsszenteni, nahsemapsa tüsszentés, 
h ah s im  vastag, feszes.
nahsipsa, nahsimtipsa =  etmipsa kimenyíilés, lot úahsipsa 

csontok kimenyülése.
nahsimd-ta =  etmaltata kimenetni, kimenyülni. 
h a ts ip sa , natsipsa (nem natipsa) vigyázás. 
natsa-ta könyörülni és őrizködni. natsaman őrizkedve. — 

Minthogy nem világos a’ tő, azért nem tudom nats} nats-ot kell-e 
írni, vagy csak пас, пас-ot ?

h o g a  és под г hús, test. по да kavird-ta húst főzni, 
ríogal-tá mozdúlni, nogald-ta mozdítani, nogalt'ipsa mozdítás. 

elli i jogos nogalt'ipsa előre és hátra mozgatás.
ríogor-fa faragni, gyalúlni, nohrim gyalult, 
ho l orr Stb. sajk nolp'i nol'ing vuat híves szél. 
riola-í«, hoVi-ta nyalni, an nolata edényt nyaló, tányérnyaló. 
nolVij’i-ta nyalogatni stb.
nolís, noising ebben: nolsinga TaTdta pidta nyelvvel sziszegni 

kezdeni (a’ kígyórul).
ríong =  nőm geny. nongil geny, stb. Vijim nongil genyedtség, 

sem nongil szem csipája.
nohm ild-ía  (nem : nevelni) kényeztetni, távi poh lu jim an~ 

kelna nonmilsa e’ fiú jó anyja által clkényesztetett. поптгШт jali 
hu-nub'itla az elkényesztetett emberek rövid életűek.

n o z i-ta kenni, mázolni, olipna nozit'im festékkel bemázolt, 
festett; — saran ungna lap nozita — ungasta szurokkal bekenni, 
beragasztani. ~

ríor pofezogó, kavics.
hóm  =  nong, vagy non geny, innen nomung taknyos. 
n u k i bőr, szíj, nuki homzi szíj‘ostor, 
hugom -ía, 7íugum-ta felelni stb.
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nugomta-fa felelni, an nugomtot nem felelő, 
s a jk  józan stb. híves, sajk nolpi noting vuat frisorru szél, 

híves szél.
s a jn a  és sajn (or.) megett, után. h'o sajnjahta ne férfi után 

járó nő, kurva.
sa jm a  (or.) kölcsön. Tehát nem szabad a’ Kv. saj szóval 

egyeztetni.
s a g a t  stb. =  vogui sogat, soht, saht igaz, igenes. 
s á r  szóró, kardi sár ásó.
C. ser ásó.
sab'll nyak, sab'il ses-kan nyakkendő, 
s a v tra h  (or.) reggeli.
sam  szív stb. sam adma jupsa szívnek, gyomornak rosszúl- 

léte, rosszul lét, okádásra hajlás.
samaéa-ta szívesen tenni, megkívánni, sovárogni valami után. 

hódi lu tam vus samas’al hogyan megkívánja azt. 
sei híg, folyó, sela hígan, selot híg. 
sei fejér stb. finn selvä, selkiii, magy. szőke szol-ke. 
se lu  sírás stb. sdema-ta sírni, vinyogni, selemipsa sírás, 

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

sen k -// ütni, verni, kopogtatni, stb. molti-kem senkta egy ke
veset ütni. senkta voj kopogtató állat, harkály.

sens stb. hand'i sens kel osztják, azaz közönséges kötél. Elleni
ben púin kol, kel kender kötél.

se r gerenda, ovi ser küszöb, tap oviszer tombija pits, seda i 
korijis alig hogy az ajtó büszöbén kiment, legott leesett. — ser so- 
gol ajtó fél, gerenda deszkája, karting har ovet ser sogol az udvar 
ajtajának fél fája.

s e re k  hirtelen, nagyon =  senkap.
serim-írt csudálkozni. vei numbija ser'imlem felette esudál- 

kozom.
sebän bűvölő; penzer sebän dobos bűvölő. V. sepcin.
sevi-ta  szőnni, fonni, tekerni.
sevidot fonó, szövő; tigil sevil fészket rak (sző).
sev iland-ta , soviland-ta birkózni.
sem  szem, stb. torira sémát isten előtt, valóban,
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nogor sem mogyoró szem, czedrus mogyoró, lanki nogor se- 
met porta saming az evet ezedrus mogyorókat szeret harapni. *) 

sit, si az, sitna úgy, azért, ma sitna luel mostija an táj lem, 
lu rohpifita ho én öt azért nem szeretem, ő csaló ember.

sidis oda, felé; sitóa és sitsa si kút a' köz, néha; tóm vanda, sitsa 
ma jangsem si kút tiji si kút toyo azt nézd, a’ merre én fordultam, 
néha ide, néha oda.

Si és sij szó, hír stb.
j'ijiny hangos, híres, sijinyot u. a.
sijla hangtalan, hír nélküli.
s ijl  -ta fordulni.
sijil-ta és s’ijilita forogni.
s ij i t  és sijit tapló.
s iju s  (,si-j us, si- és orosz cas rész?) csak, elég, idő? vertakla 

ulta sijus dologtalan idő. — sijus — tarman elég.
BÍ’k-ía =  seltan-ta vetni. sikili-ta vetegetni, hányni, 
sih ezekben sth. jév'ir vili sih pors a’ farkas a’ rént agyon 

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

sing juy  szilfa, de jel-fa is (signal).
sir és sir féle, rend, törvény stb. i-sirpa egyféle, hasonló 

i-sirbot u. a. Hristoja, torim рода, eviltodet i-sirbodet Krisztusba, 
isten tíjába, hívők egyfélék. — hoj lsus Hristos unltipsa huhnd'il i 
si-sagat nefjil, sit lu sirbotel a! ki Jézus Krisztus tanítását hall
gatja és a’ szei’int cselekszik, az neki hasonlója. 

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

hanneho sirla veri ö embertelenül cselekszik, 
s ir a l ip s a la  vegyítetlen — UUipsala, 
adim sima voltot rosszúl élő.
SOgol deszka, penking karina evitim sogol fűrészelt deszka. 
SOgol lúgos, omsipsa sogol ülés, múlatás lúgosa. V. sau bokor,

*) A’ czédrusmogyoró hosszúkás, kisebb és gyöngébb hajú, mint a’ mi 
mogyorónk. íze jó, ollyan,- mint a’ mi mogyorónké. Tromsőben tapasztaltam, 
hogy nagyon szeretik az emberek, magam is ropogtatám. Szibériábul viszik oda, 
Itt pedig a’ bő czédrusmogyoró termés a’ vogul és osztják vadászoknál bő esz
tendőt jelent, melly sok evetkét nevel. Az orosz asszonyók is szeretik azt a! mo
gyorót, azt hívén, hogy tőle híznak.
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saut pedig az arpi-nak. kämkä-nek (halfogó gátaknak) belső 
sövénye.

90g o n  vég, szakadás, sogon-ta szűnni, sohnema-ta végződni, 
szakadni, sohnemas leszakadt.

SOgopta-írt fizetni, ut sogoptata adót űzetni, 
s o h ta  agyag, sohta put agyag fazék, sohta el'ta verim an sun 

agyagos edény.
sohtaing agyagos.
sol bél, solit belek, házi solitna tajdot kascsikarásban szenvedő, 
sol, sola só stb. solal-ta sózni, hűl solalipsa hal-sózás, 
sor-iá  száradni, sor’im száradt, száraz, sorimot u. a. 
sortim-ta száradni, száraz betegségben lenni, sorternim illyen 

beteg, sortema-ta u. a.
soma, some, sorún, sorúi arany, 
soros arasz.
so v a n ta -ír t ingerleni =  nemid-ta, nemt'ilt-ta gúnyolni (nevez* 

getni ?)
SOVl szokás, erkölcs; sovep erkölcsű; qdim sovep rossz er

kölcsű.
SUgod-írt, sogod-ta szakítani, vágni, nyöni stb. hondi jah tus 

ubfet sugodlet az osztják nép a szakái szőreit kitépi.
tam hódi kad ur sugotsu ma két kerítést szakítottunk le. — 

lant púm sugodta aratni.
sü l, sol bél, undir sídet belek, 
su lt lrn  szikra, sultmije szikrácska.
SUH boldogság, bőség, suning boldog, suning volpasna ulta 

boldog életben lenni. Lásd sungit. V. süni boldogság, 
sunk, sunk halom, és sung'im is.
s u n g  szög stb. holim smgbi, sungot három szögletü, szögű, 
sut köszörű kő == logodta kevi. 
sum , sum ho haszontalan ember =  an-titot. 
sump bolond, csekély, sump ver bolondság, csekélység, sump 

vertot bolondság tevő. miig sump veretna suksalen te bolondságokon 
törődöl; sump — takla oknélkül.

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

sak voj csóka, szarka stb. C. sauneng, seuh. Y. sakvalíh, sak- 
vahny szarka.
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sakijak fecske, sakijak t'igil я evil hot lang'il j  ilbina n fecske 
fészket rak a’ ház teteje alatt.

San (or.) kád.
sámán ebben : lavilta éaman őrizkedni. 
éamiji-ta rendesen eltenni. 
samild-ta bedugni, temetni stb. 
soris ezer. 
sorríi arany.
SUgOS, súgus lábikra, czomb; kur sugos lu lábszár, 
sulan (or.) kézi éléstár,
suli-ín fényleni, villogni, äulitot met óorríi fényes mint arany, 
sunk görbeség, 1. sunk, 
sunking dombos.
sur vonal, barázda stb. hot lang'il üur ptört háztető csator

n á ja ;— surlng barázdás, suring pairt fa csatorna. 
éurt'ip vas szántalp, surming szántalpos. 
suris, soris ezer.
sak talán nem ócskaság, hanem savanyúság. 
sakal-ta romlani, veszni, sakaltim v'ina romlott égett bor.
V. Ö. V. säj geny. 
sankim-/ / botlani.
sangrímd-i’a beszorítani, becsíptetni, sangr'imtim szorított, 

csíptetett,
Sans, sas hát, sans-uh-lü térdkalács.
sas, sans hát,, sas oht'ina jangta (ló)-háton járni, lovagolni, 
saper, soper kiálló, kitetsző; saper nogil nagyon magos, su

per naj kitetsző asszony. —- V. saper nyakszirt.
saper lű, sapri lu nyakszirt csontja, sapri kuali a’ rén szar

vainak kötője.
savi’ji-ía őrzeni stb. savíjipsa őrzés, hot savijipsa gazdál

kodás.
Sek, sík kicsinyítő, sek og'ing kis fejű == о ging sík, ogingceh. 
senk nagy, nagyon =  sak; senk honstot nagyon beteg, 
senkla-ia nőni, senkiim felnőtt, lu uz senkiim,-lu hoía tus i 

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

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

s ij i t  tapló. C. cégét, ciget.
SlÜ-ta elérni, bírni stb. penk menimta pitsem kus, pa an sitsem 

meriimta a’ fogat bár ki kezdtem húzni, de nem bírtam kihúzni.
sip  part, j i l  rohnimsim sip juz izagat elti sozm'is a’ leomlott 

part az egész utat elöntötte, siping partos, meredek, siping honing 
meredek part.

s im il kevés stb. similna lassan, simlama-ta kevesedni, sim- 
lamapsa kevesbülés.

so u r nyúl stb. sour sogije nyúl bőröcske.
S O g i r d - í a  mereszteni, feltátatni. hódi n'ing sidi semgalan 

ellipela sogirsalan (sogirtsalan) hogy te így két szemedet előre 
meresztetted.

so t (or.) számolás. Tehát nem vethető össze a’ V. sót száz, 
szóval.

su jla-ía  fúlni, sülyedni stb. sujlim súlyos, terhelt, sujlipsa 
sülyedés, terhelés.

sujlap teher, súly.
sujlaman sülyedvén, terhelődvén.
sujlapta-ta fúlasztani, sülyeszteni =  leld-ta terhelni, sujlip- 

tipsa terhelés.
suk , sok darab stb. svk nol serét, suk nolpi poskan serétre 

való puska, suka puhlipsa darabra fakadás, törés, 
su k  baj stb.
sugas-ta stb. szenvedni, kinlódni, sugasta ho, ne özvegy em

ber, nő.
sugasipsa özvegység. Á ’ czikk végire vesd: У. sau baji 

savet-ungv kínozni, sovetaht-ungv kínlódni, aggódni, 
su n z i zsineg =  kol, kel; sunzet zsinegek.
S U S - í u  lépni, menni stb. hongep el'ta sasta partrul, hágórul 

lelépni.
sup, swó, sop darab, rész, jolta sup hátulsó, el Пар első rész. 
sub'je részecske.
sum il rovás, vágás, suml'ije kis vágás.
za !  (or.), sal' ho nyomorúlt ember, 'íala voll nyomorúltúl él, 
zal'ip nyomorúlt, zalhot u. a. 
c ag íl, éag'il voj csóka.
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rakünma-la ébredni, 
rag~ta, rahtá érni, kelleni stb.
ragipsa szeretet, sam rag'ipsana tofim pela, víziló ta a’ szív 

szeretetében gyúladni isten iránt, 
ravi törés, töredék stb. 
ravUi-ta széttörni, ravit'ipsa széttörés.
rep begy stb. kevi rep szikla hegy ; undna lank'im repet erdő

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

ri, rijema-ta csöppeni, jert tap rijemal az eső csak csöppög. 
ril-ta csöppögni, föcsögni. 
rílta-ta vagy ríd-ta fecskendeni, hintegetni, 
rogop hamis stb. rogop hol hazudság; rohpimman (?) vohta 

álnoknl híni.
ГОП ebben ronajita késni =  huva j'ita. 
ron-ta késni, ti si vonda ronlet ők addig késnek. 
ronsa-ta, ronaé-ta késni. Кv.rac-uhv (nem rats-uhv) késni > 

ras késő, ras-ungv, raz-ungv késni.
roda nyilván rőt a’ tő, rot-a, rod-а rágós alak. 
ropsald-fa 1) pislogatni, 2) tapsolni, kocczantani. 
rú hév stb. vöt ru szél melege, rang, rungsik melegecske. 
ru d i-ía  keverni stb. nalimna rűdta nyelvvel keverni, no- 

mislay takla rűdta összevissza keverni.
táj, t'ij tő stb. num táj csúcs, rep num táj hegy csúcsa. —■- 

tajing hegyes, bajinga verta hegyesíteni.
táj -ta. bírni stb. lu un kalang pakit tajil neki nagy réncsor- 

dája van.
tajpsa használat, bírás, 
tak vastak, erős stb.
takla, tak'ila erőtelen, nélkül, nem takla nevetlen, vei' takla 

ulta dologtalan lenni.
t a g a  hely stb. hot libi tagéi a’ házban a’ helye._ 
t a h t i  cserzett rénbőr. idt tahtilob'is, obi tahti lobis törlőruha, 
tá l ,  tel tél, év; tal-lung; tel-lung tél-nyár, év. sót tál hanneho 

nub'it luntasl száz tél ember korának számíttatik; bulim tál lovat 
három éves. . -

talp télü, évű, holim talpa, bulim talbot három éves.
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t á l  -ta húzni, ma luel jorna kim talsem én öt erővel kihúztam. 
talmi húzott, nyúlt. 
talli-ta húzogatni, talilipsa húzogatás. 
ung'il tallita szájat tátani, ung'il tall'ipsa szájtátás. 
talisa-ta, talisi-ta húzódni, költözködni stb. talisitot csavargó, 

talisita ne kurva, lap talisa-ta megfúlni, lövi sih tal'isas a’ ló 
megfúlt.

ta n g ir-fa  nyomni, nan tang'irta tésztát dagasztani, tangirta 
kard csavar, sajtó.

tangirta-ta henyomni, bezárni =  túhrilita. anglen lap tagirta, 
tuhra fogd bé szádat.

tas, taí készen való stb. tazing gazdag. 
taä omisla a’ ki nem örökölt, tas omsipsala örökségnélküli. 
taétam kész, tastamla, tastamlot készületlen. 
ta r in la - ía  fáradni, bajlódni.
tarinlipsa szenvedés, tarinlipsajet i veritipsa justam takla 

an hislet a’ szenvedések és a’ tűrés jutalom nélkül nem maradnak.
ta r is , ebben : meil-tarisa bajosan, erőszakosan, kalanget meü- 

tarisa lonsat a’ rének nehezen állanak meg.
ta rg a s ,  ebben : meil targasa egymásután, 
tav im  kemény stb. tavim kevi gyémánt, 
ta ro m , torum levegő, ég, tarom tut lil az ég tűz lelke =  

éj szaki fény.
tap-ü í tévedni, téveszteni, mert tapta =  hol vostata elveszí

teni. hol pela mis tab'il hová téved a’ tehén, 
tab ili- ta  ölteni — lomid-ta, lumid-ta. 
te n g w a  csengeni, tengidot csengő, 
te rm á t  sietség stb.
termali-ta, termala-ta sietni, termalaman handi hot libija lon- 

gemata sietve az osztják házba bémenni. 
tevi'l-írt ütni =  senkta. 
f i i  -ta, tiji-ta születni stb. lap tiji-ta benőni. 
tűm, tijim születve stb.
t’ifim mű születés földje, hódi at us jim  pa mű ohtina volta, a 

aradiéi litlet tijim mű ohtija kerlata bárhogy is jó volt idegen föl
dön lakni, mégis mind a’ születés-földre kivánnak visszatérni. — 
(A’ czikk végin: magyarban sü helyett szil).
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tlj, táj tő, csúcs ; num og tij fej teteje, as tij folyó tője, 
forrása.

t i j  -ta} ebben: lant t'ijta labis kenyeres tár, pajta, 
tij ~ta kötni stb. tijita ne kötő nő.
ti'lis bó, hónap; január így is: tál kud'ip Mis tél közepe 

hava; julius lung kud'ip Mis nyár közepe hó.
tin ár stb. tin pont a becsülni, tin jastata árat mondani, tar

tani, tin volita árat kérni; tin vogipsa molti sagat árát kérni va
laminek.

tini-ta árulni, tinija manem kalanget, tam ogolna kirimodet 
add el nekem a’ réneket abban a’ szánban béfogottakat.

tinzan, tinzän idegekbül font hurkos kötél, tinzänna veltas 
latot illyen kötéllel vadászó.

tis, tus bú stb. tista-ta búsúlni stb. tistipsa fohászkodás. — 
(Or. tűz it' szomorkodni).

to az stb. tou oda, tou potimta oda fagyni —jeza p. 
tohting búvár madár.
tologsaU—pong gomba, fekély, uksim tologsan csúnya fekély, 
tongild-fa hangoztatni, tonild-ta b., tongiltipsa hangoztatás, 

trombitálás. V. ö. tengiia csengeni.
tor daru, tor pózok darufiú; toring darvas.
tolota (or.) vésü.
tondi és tondet nyírkéreg, héj.
tos, tus ügyesség, tostot ügyes.
tor torok stb. torip torbet ajak.
torok, törhet bél. vojkul undir el'ta törhet jugodlet az állat ha

sábul a’ belek jönnek ki.
tori-ía, toríji-ta rázódni, borzadni. In lovatelna torijil ő egész 

mivoltában borzad.
tor igenes, törvény, imi-tor női jog.
torim isten stb. torim sémát valóban ; torim velim mur zsidó 

— istent ölt nép; torim tut lxl isten tűz lelke =  éjszaki fény.
torn fü széna — pom. torn kuéta juget szénagereblye; rosti 

torn zöld fű. *) ~

*) A’ Köziem. X. kötetében a’ Kondai Vogul Márk-evangélium 4, 28. 
verse homályosan van írva, mint azon kötet 309. lapján a’ pari szó alatt olvas
ható. Az idézett versben : vojl'in ma takü jinkimne telitii elolt pari-1 nyomattam. 
Lehet, hogj7 nem pari, hanem torn oda való, ha t. i. e’ szó a’ Kondai Vogulban 
is ott van, mi lehető.
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tob, tub, top alig, csak.
tovi tavasz stb. tov'i vöt tavaszi szél, tovi pora tavasz ideje, 

tovi pugol tavaszi falu, lakás.
tu -ta hozni, vinni =  johtipta-ta, vandta-ta stb. Obd. mung tu~ 

saju holim ur ohlet oht'ina — Berez. mung tusiju bulim jur'irig uglet 
oht'ina mi vitettünk három nagy (urias) szánon, 

tuga (or.) íjj, görbe fa. 
tvgáing bír láda.
tugor-ía zárni, keríteni, tuhr'ipsa, tugripsa kerítés =  oá 

veripscr.
tugom-to és tugol-ta harapni, kim tugolta kiharapni, 
tung igenes, stb. tung-sir igaz, való, tungs'ir tor'im igaz isten, 

tungimd-ta igazítani, javítani, ma kalang tungm'ilsem én a’ rént 
béfogtam.

tungaltal ezt így igazítsd k i : vagy tunjaltal tegnapi, tam 
pus lons maisik tunjaltal kinéa most a hó mélyebb a’ tegnapinál. 
Talán: tum-gadl-al, azaz 3-dik személyü birtokos ragu. Y. ö. 
tungotl.

tus, tus, tos ügyesség stb. tuzipsa mesterség, fortély — veripsa
tevés.

tus szakái stb. un tus nagy szakái, tus lordta ho borbély, 
turum, túrom menny, ég, idő stb. — noh turum pela somét 

alimtot fel az égre a’ szemeket emelő.
turum tut villám, met turum tut, volijil mint villám úgy fény

lik. — turum tut lil éjszaki fény.
pa meg, más; pa bojot idegen.
paj rakás, i paja kirdta egy rakásra hányni, hengeríteni. 
paji'l sík stb. pajla verta síkká tenni ; pajlot, pajlodije sík, 

síkocska.
paid-töf, pajid-ta vetni stb. ma luel paitsem mű.ohtija én Őt 

a’ földhöz vágtam. — séma poídta találkozni.
pajtemii-ta vetni, pajtd'ita vetegetni, vetni, sorma. pajtilita 

megölni.
pahni-írt, pohni-ta fakadni, pahnema-ta u. a. 
pal magas stb. palot a’ magas, palsik magaska, palsikot u. a. 
pal fül stb. palla, pallót, paltjila, páijüásik  siket, 
pal-ta félni, stb.
paltap félő, félelem, paltap an tajtot félelmet nem ismerő ',paU

NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 1 4
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tapla nem félő, félelmetlen. paltapta-ta félemíteni, ijeszteni, tam hot 
korijipsana paltaptal a’ ház lerogy ássa! ijeszt.

pan fövény stb. lúd pan oht'íja omsiltasa 6 homokra ültetett, 
pant, pont út, pant nehek út levél, 
parta, parda hal, pardaja halra.
pard-ía parancsolni, engedni =  esl-ta. part'ipsa parancsolás. 

jong nakpa part'ipsa 10 parancsolat (tíz tagú parancsolás). 
partípsala} part'ipsalot szabad.
pad, padi, pada fenék, ansik padit mozajanzemalem a’csészét 

fenekéig kiiszom.
jós pad tenyér, jus padana senkta tapsolni (kézzel ütnij stb 
padird-ía, pazird-ta kinyomni, sajtolni; padirtipsa, paz'ir- 

t'ipsa nyomás, sajtolás.
padiam, padlem, pattern setét, padlemsik, de padamsik is 

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

helyett
patrad-z' í csapni, paskolni. ink soh libija patraldta sárba 

taposni.
pam hő, hing pjamet (nem pamat) nyári melegek, 
peil, рф1  fürdés, stb.
C. peget stb. Déli У. väjlt-uhv lovat úsztatni =  lov'i pejltata. 
^QÍTXíti-ta^péimta-ta fázni, fagylalni =  iskina lab'idta (hideggel 

étetni); péímtimot fázott, fagyott =  iskina lapt'ilsata ho: péimtíli-ta 
fázni, péimtilim fázott, fagyott.

pel fél, oldal; peták u. a. vidék, hely. hot libi pelkd =  tagéi 
a’ házban a’ helye.

pel-to szúrni, peld-ta u. a., pell'il'i-ta szúrkálni. 
penk fog, peng nogajet fog-hús, íny; siri, elli lojta penket 

előfogak.
pesat (or.) pecsét, pesating pecsétes, pesaüng lat pecsétes öl, 

törvényes öl.
peá ló üstöké.
perna kereszt, stb. perna azi kereszt atyar. pernaja jupsa 

keresztelés. tor'im evüipsa takla i pernaja jupsa takla turum nubit 
vol'ipsaja nem bogit an esléal istenbe való hit és keresztelés nélkül 
a’ mennyországba (örök életbe) senki nem bocsáttatik. 

petkaá rigó, húros madár =  hongra siski.
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ped'i. padi talp, kur ped'i lábtalp. C. pete, pede, piti fenék, 
V. püt.

p il fél, vei, pH lio társ, pilhoang társas.
pild-ta felesíteni, béfoglalni, lungtipsaja p. számításba befog

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

piltúa-ta egyesülni, foglalódni, piltsiji-ta egyesülni, csukódni. 
A’ pil tőhöz felhozott hasonlatosság. C. pi, pe ezekben itpeja stb. 
nem áll, mert itpeja =  jilbija.

p is  csuda, nagy tehetség, pising csudás, pisinga verim csu- 
dásan lett.

püriji -ta nyomozni stb. kiszedni, pirijípsa kiszedés, йода el'ta 
lüt pirijípsa — aktipsa a’ húsbul a7 csontoknak kiszedése, pirijípsa 
takla választás nélkül.

p irb av id -fa  (?) kiegészíteni, toldani, segíteni — notila-ta.
pid-ía esni stb. a raggal beléesni, hozzá-tartozni, mint séma 

pidta születni, séma pitiim hadi születés napja; manema pidl hoz
zám tartozik, manema pitim laT jah tajtem hozzám, alám tartozó 
hadi népem van. izagat sit, mola pa hója pidl mind az, a" mi más
hoz tartozik, mi a’ másé.

p iti, puti fekete, p iti olip fekete festék, pitisik feketés.
C. pegda, pegde. *)
pogil, pogol csomó, gomb, daganat stb. mű pogol göröngy.
pohni-ta, pogon-ta fakadni, stb. sopek pelka pohnis a7 csizma 

felszakadt.
p o g a tu r  (tör.) úr, stb. pogatura erőszakosan, vadúl.
pol-ta fúni, stb. pold-ta, polta-ta fúvatni, fúni.

*) A! Castrén-féle osztják pegda, pegde szakasztott ollyan mint a’ magyar 
fekete, mintha fék =  peg volna a’ tő. Már Kreznerics így magyarázta meg : 
fek-ette, mit a’ N. Szótár emígy fejteget: »mit a’ fele, fekély megrontott, vagy 
ollyan, mint a’ fekvő testnek, nem világos része !« A7 czikk végéhez hozzáveti 
a’ N. Szótár: »A’ köznép a’ két utóbbi mássalhangzó átcserélésével gyakran 
feteké-nek mondja.« A’ köznépnek van igaza, mert fele a’ tő, osztjákban piti, 
puti, a’ melly tőhül egy torokhang (pegda, pegde, mintegy fekte) kiesett. Az utó
tag ke pedig kicsinyítő. Tehát fekteke az eredeti teljes alak, melly feteke-\é 
vált, ’s melly most fekete. A’ kicsinyítő pedig ott van a’ szö-ke (sei-, sel-ke), 
sár-да (sár =  »ore, vog. sajr-eng), vog. telkve, osztják lel alacsony, szür-ke, 0. oszt* 
ják sur szókban is).

1 4*
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poltma-ta egyszer fúni. tor'im poltmas hanneho lib'ija liking i 
sorimla lil isten fát az emberbe élő és halhatatlan lelket.

poling mennydörgés, morgás; poliji-ta dobolni, zörögni stb. 
polijipsa dobolás, morgás, hebegés.

polos takony, nyál. pusta kim polos kifiini a’ taknyot. 
poising és poizing taknyos, nyálas, polsinga verla bepökni. 
polt rothadás, rothadt — lijim.
pon-í« tenui, kiherélni, stb. ponimho puris, ports — kopt 

puris ártány.
ponil'i-ta teddegélni.
pons-to, ponzi-ta nyitni, látni — vandta; sem ponzipsa látás, 
pons-fa, ponzi-ta melegíteni, érni; hodis roninga reget pon- 

zilet mi lassan érnek a’ bogyók.
ponzi-ta fosztani — jorna vita erővel elvenni. 
ponziji-ta fosztogatni, ponzijipsa fosztogatás, rablás, 
pont, pant út, pont nebek útlevél.
pori’-ía fordulni, porita-ta fordítani, lu sogol izagat arurna 

p őrit sale ő a’ deszkát mind sokképen fordítgatta. 
pOS jel, jegy, csuda, czél, stb. 
pjozingJegyes, pozing nebek bélyeges papiros, 
pos-íú, pus-ta fúni. 
pOS fos, szar, pos eb'il fing, bűz. 
pos -ta ázni. 
posl-ta gyakran ázni.
poslta-ta áztatni, locsolni, inkna noh posltata vízzel fellocsolni, 

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

pozoh bárány; lov'i pozoli csikó.
2) fiú, pozoh —  navi'rem, poshije gyermekese, kid' pozoh 

ördög fija.
3) pozog, pozoh tojás, csirke.
posn i és posni mis szántó-vető =  lant bar verta ho. 
poroh, pörög törzs, szár. — sem porolt szemgolyó =  sem 

la fáj e ; evilpsa sidi lavilmaa táját met sem p  or óh a" hitet úgy őriz
zétek meg mint a’ szemfényt.

V. paroli, paroli supä törzs, derék, tatéi paroli test törzse, 
tagok nélkül, siri par ah, park k a r ; humit, parkéi az ember dereka, 
törzse.
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pordon, porden méreg, orvosság stb., tapasz, flastrom. tavi 
porden l’fjim nogil kivi tali e tapasz a’ genyedtséget (rothadt húst) 
kihúzza.

pod-ía fagyni stb. potimsata fázni, fagyni, ton potímgata oda
fagyni, megfázni.

pod&lí gömbölyű dolog, podlang gömbölyíts ; og podlang 
fejtető- — vízing potlang =  sai'as voj tengeri vad, némi czethal. 

potar, poter beszéd stb. 
pótra long fa beszédbe jutni.
potard-ta beszélleni stb. lu i muhti potarl, a izagat sumpa 

ő egyre szól, de mindég bolondul.
p u a  bel: pua pelak joz bal kéz.
pujla- ta és pugli-ta dagadni, sem kazi, hun semel puglilet i 

virdet szem betegség, midőn a’ szemek dagadnak és veresek, 
puka bögy, begy, tohVing voj puha madárbögy. 
puhrem zivatar =  votas, puhreminga jita  zivatarossá lenni, 
pugol-'a törni, bökni; kurva kim pugolta lábbal kilökni, ki

rúgni-; puhlípsa lökés, suka puklipsa széttörés.
pugolma-ta egyszer lökni, kim luel pugolma lökd ki őt.
p u g o t képzelődés, haszontalanság.
pugod-ta fecsegni, képzelődni.
puhtipsa bohósság, puktipsajet haszontalanságok.
pul-íu, pol-ta fúni, tut pulta tüzet fúni.
pula-ía fuvódni, dagadni.
pulim jós dagadt kéz.

\

p illá iig  kor, mellett, vei stb. inolti pulang ulta valami mel
lett lenni.

i pulang kad ííavirem tojdot iker gyermeke van. 
pulin, púin csalán, kandi púin csalán, rúg púin kender; 

púin kol, kel, slinzi kender kötél, zsineg; ellentéte handi sens kol 
közönséges osztják kötél, karding kar izagat kandi pulinna lap 
tijis az egész udvar csalánnal be van lepve (nőve).

C. púdén, poden csalán, V. ponel, panel kender, 
pungll oldal stb. pungil azi, anki mostoha atya, anya. 
púngíl pok, eví mostoha fiú, leány, 
punt (or.) font, punt ptdali egy fontnyi. 
pus, pos jel, jegy.
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pUS-ía fúni, fejni; mis pusta tehenet fejni, ne vilet puslajit 
vedra a’ nőstény réneket vederbe fejnek.

puz'ing fúvás, lehelés, puzngilta-ta lehelni.
p u s  szer, rét stb. puz'ing rétes, hol'irn puz'ing háromszoros.
p u sm ek  (or.) faczipő.
purla-íct repülni ; noh purlata felrepülni =  ellata, togolna 

noh ellata.
purliVi-ta repdesni, noh purlilita fölrepdesni. 
pu rind -ía  taposni. 
puvindla-ta taposgatni stb. 
p u rti- ía  rontani stb. (or. portit).
p u ti, p iti  fekete, puti gurbi vohsar fekete szinti róka. vogema 

tifi tömi puti ogpa ho hidd ide azt a’ fekete fejű embert.
. put-huling fekete-kormos, lu izagat puthul'ingi senkim ö egé

szen kékre van verve.
v a n lta - ta  stb. vezetni, vonni, lövi sennatl el'ta vanltata lovat 

kantáránál fogva vezetni. (Hiba volt : sematl.) — vanltata hol alat- 
ság, hajóvonó kötél.

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

vankird-ta görbíteni stb. hűl vankirdta vunip halászó horog.
vans-ía , vasta vágni.
vanzep vágó, vájó stb.
v a n z i pázsit, fü. vanzi leta füvet enni.
v and -ía  látni stb. vanda, lu hungis juh oht'ija lásd, ő felhágott 

a’ fára.
vanltijil-ta nézni, mola lamba ma ningen vanltijilsem mi félé

nek néztelek én.
vas-te, vans-ta vágni, vaska-ta csapni, ma luel vés punglel 

sagat vaskasem én őt pofon csaptam 1. voz'ik-ta. 
v a s  keskeny stb. vasot keskeny valami. 
vas hü-juh keskeny, hosszú fa =  bot. 
vas, vos város, vas sezijah városbeliek, polgárok.
C. vac, vos; Y. úos, us.
vei’ erő stb. vei numbija serimlem nagyon, szerfelett csu- 

dálkozom.
vel-áo özvegy, nőtelen. C. huj vele özvegy ember, neng vele 

özvegy nő. Y. vatp,.votp.
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v e n tsa rta (or. veneat' esketni) házasodni stb. 
vés folyó köze =  kuVtaga, lavi. liun tam vés muhti manlen, 

somci taja ha azon folyóközön által megy, igenesen tarts, 
v e sk a  (or.) mázsa, veskajet =  pusmeket mázsák. 
veskala-ta mázsálni.
vesk as , veikat igaz, ves'kasla igazságtalan, veskasla j'fs igaz

ságtalan lett. lu manem kam'in pus veskasla verilip us, no ma an 
Vikaslem ö nekem egynéhányszor igazságtalan tevő volt, de én nem 
haragszom.

vés kép, homlok, vés podlang homlok, vés pung'il orcza, vés 
pung'il senkta pofon csapni; vés mungta idtahti orcza törlő.

v e r  tett, dolog stb. Imi ver női munka, vera pa'idta okolni, vá
dolni, vera p'it'im bűnbe esett, lu verel az ö tette, bűne, verla dolog- 
talan, verla ho semmire kellő — an mosiot. 

ver-ta tenni, verta ho mester. 
veripsa tevés, mesterség.
veril'i-ta, verila-ta teddegélni, verilipsa ; — patlama verilata 

setétté tenni.
v'i-ta vinni stb. noh vita, vijita kivenni, noh vijipsa kivétel. 
vijiVi-ta viddegélni.
v lji-ía  merülni, inkna vijipsa vízbe merülés, 
v i l t  ebben: lankir vilt senkta vállra ütni. 
v is, vus (or. vese) dolog, longta vis bemenő dolog, bemenés 

=  longipsa.
vizing potlang czethal féle. 
v ir, vur vér stb. 
virla vértelen.
virki (or.) varki a’ hal kövérségébül való étel. 
v ’i r t i  veres, veres bogyó, ribiszke. 
virdet veresek.
voj vad, állat stb. mű har voj giliszta; mu har voj kígyó, 

(nem egér), jink óhtina ulta mű har voj vízi kígyó.
voj zsír, hon, undir libi voj bélzsír; puris voj disznózsír, 
v o jlta -ía  aludni =  liojta.
voh-ía híni stb. ning manem -vohlen te engem hisz. luel voza 

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

vol'a (or.) akarat stb. ning volaen at ull te akaratod legyen. 
hoda torim vol'a ull, seda izagat veret j erränget a’ mint az isten aka
ratja, úgy minden jó.

volita-ia reá beszélleni.
voli-h i fényleni, villámlani =  kaltma-ta ; volsis villámlott. 
VOnh-ía, vong-ta vágni, vongim, vongimot vágott, vongim so- 

gol vágott, simított deszka.
vonhtli és vondil forgács, vondlet forgácsok.
VOndír vidra =  ink voj vízi vad.
C. vander. V. vuanter — kid tép hal evő.
VOStl zöld stb. vosteh gerezd, rostot a’ sárga, pozek libi rostot 

tojás sárgája.
VOZlk-ht vágni, simítani, vos’kim vágott, csapott. 
voskiji-ta simítani, gyalulni, vosliilija lúd ajilta simítsd őt egy 

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

pos, de ikrás is. voélaging hűl ikrás hal; vos'laging taga iszapos 
hely.

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

vozem vészháló =  uzom-
vorünga, voronga varnyu, varjú.
VOl’d-ía támasztani, vortsata támadni, vortsata takla makacs

ság nélkül. .
v ö t  szél stb.
hola vöt, holejt v. keleti szél. 
kevi vöt nyugati szél. 
nini hola, holejt v. éjszak-keleti sz. 
nim kev'i ol'ing v. éjszak-nyugati sz.
nim ous vöt éjszak . . . .  sz., nim ous vödet ajker tilis olinq el- 

b'ina i holmi jang hadi vultodet az éjszak . . . .  szelek a’ márczius 
hó elseje előtt harmincz napig valók.

VObijl-ííí tudni, nézni =  vandit'ijita. 
vohijipsa tudás, nézés. 
vob'ili-ta kitudni, nézegetni =  vand'ili-ta. 
v u n ip  horog, halászó horog.
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VUS-ía, us-ta ismerni, vustot ismerős.
vus, véé (or.) dolog — puhít, ulam, volam.
v u r, ЫГ vér. ■
maird-ía stb. igyekezni stb.
mairtipsa törekvés.
mai mély stb. mala melyre, malasiк melyecske, halajetmüna 

mala lap hirilita mosl a’ halottakat a’ földben mélyen el kell ásni. 
mal-ta megtapintani. 
malijita topogatni.
maléa-ta tapogatózni, malsiji-ta barangolni, 
m alii, moltí valami, malt'ija vijanta valamibe fogni, 
man-ta menni stb. pungla manta kerülni, manipsa és, manapsa 

menés.
manili-ta, manila-ta mendegélni; pungla manilata kerülgetni. 

ma hvn'itelna pungla man'ilasem hutaps'ipsajet elta, i tam pora 
ohiija arurna tarinlasem pungla manta, pa pungla manta hum ап- 
tom us én mindég kerülgettem a’ veszekedést, akkor sokképen igye
keztem kerülni, de azt kerülni mód nem volt. 

manzi-ta szakítani stb. 
manzili-ta szaggatni.
mangema-ía elszúnyodni, mangifla-ta,mangnitla-ta szundö- 

kálni; mangitlipsa és mangnitlipsa. 
mangnit'iléa-ta elszundokálni.
mazak ököl, mashet öklök; mashet ohtija senhta öklözni. C. 

me^ek.
mariji-í« mcnnydörögui stb. paling marijipsa nol isten nyila, 
mat, mad mi stb.
madta mintha. C. metta ? tomadta, tamadta tegnap, 
melek, meleh meleg, melek turpi tuning vuat meleg torkú, 

leheletü szél.
C. meleh. V. maltep, maltíp meleg. 
menim-<ít szakadni stb. noh menimta felszakadni, 
men-ta hajlani, menyülni; menipsa hajlás. 
mend-ta meghajtani, görbíteni, tam hardi mentiin a’ vas meg 

van görbítve.
menla-ta hajlongani stb. menlapsa és menlipsa.
met mint stb. növi met Ions fejér mint hó; met izi mint az,
C. ta-ment ollyan mint az-
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med-ía érinteni stb.
medéa-ta, metsada nyújtani, ma riing ohten nebek melsasem én 

neked papirost nyújtottam, 
m'lj ád stb.
mijla-ta addogatni, árúlni. lant mijlata han lobas el'ta lisztet 

árulni az országos tárbul.
mii, mai mély. C. met.
mis, mus tehén.
mit, bér stb.
mitaé-ta bérbe szegődni, lu mitazis púm kusta ő szegődött 

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

dék, mojlipsa vita vendég ajándékot elfogadni, 
molgadl =  mogadl tegnap.
moltas sok stb. móltasot, moldasot bőség, moltasipsa u. a. 
molt'i valami, ma oht'ijá vilem molt'i puk'itot magamhoz veszek 

valami dolgot. тоЩ-кет valamicske.
Lapp maodde, modde sok.
molsad-^a, mqltsa-ta. mohadta-ta kizárni, kirekeszteni. 
mos-fa kelleni stb. an-mostot =  verla ho semmire kellő. 
mozing kellő, lehető, a hunki mozing ha pedig, mozinges lehet

séges, talán.
mosta-ía vélni stb. ma tárni el'ta mostalem, lu hanneho sir an 

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

mostand-ta vélni, gyanítani, —jövendölni, jósolni, hoj mostan
iig sít krek veri a’ ki jövendöl, az bűnt követ el.

moroh-fa bedugni, morgimot bedugott, befojtott. =  lap lunk-
timot.

mórt mérték, határ, czél stb.
mórt numbi mérték feletti.
mortot mértekes, mortotla mértéktelen.
mu föld stb. mű jilb i pokol, tofim mu jilbija vohl'is edltata 

luelveákata v öli módét isten a’ pokolra szállott alá, hihozni az ő igaz
ságosan élőit. — mű har, mű soh, m.ű ler pázsit; mű ler voj földi 
giliszta. *

mung földi, mung ho belföldi,
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muj mi stb. muj vorna miért ?
muj vorna . . .  an miért . . . .  nem ?
muj vorna tami an versen miért nem tetted azt ?
m űk, moh gond, baj. műk tajta gonddal, bajjal lenni.
mukla gond, baj nélkül.
mukaní púp, görbeség == sónk, sunk.
mukaneng görbe.
muhti által stb. luel muht'i nila ő keresztül látszik, 
mungíl csimbók, kötés; micnglmg és muhiing csomós, 
mur, mir (or.) nép. stb. mur paj nép sokasága, mur házi ra- 

gadós betegség =  ad'im kazi.

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

ajak torip, toribet, C. petem. F. pülem Ki. — 
aczél jitip, C. — F. intl-vuah, KI. — 
arany sorni, C. sorna, F. some, KI. some, sarai. 
arany pénz sorni voh, C. — F. sorneng vuah, KI. — 
atya ji, jig, azi, C. jig, jih, afa, F. jüg, KI. a,5a,jgam — atyám, 
anya anki, C. anga, ange, F. anke, KI. ana, anke. 
a g y a g  sohta, C. meg, méh, F. nemből (V), KI. sare mig =  

sárga föld, sohta.
asztal pasan, C. pcsen, pesan. F. pesan, KI. —
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ablak i s n i  v'1'3, C. i s e n ,  F. t e r ä c a ?  KI. — 
ajtó o v i ,  C. a u , F. h o t -a u , k a t - a u  =  h á z  a j tó , KI. h o t - o n k  =  

h á z - n y í lá s ,  a u , l e v e n g ,  t e p e h .  A’ két u to ls ó  s z ó  a lk a lm a s in t  f ü g g ő t  

j e l e n t .

ágy tahti, hojta tahti, oltipll, C. — F. yujde sok =  talán olta 
soh azaz fekvő bőr, mint az evangéliumban ol'indta jug az ágy, KI. 

állani loj-ta, lol-ta, állj meg lója, lola; C. föd, fond, F. lol,
— KI. lolej =  állj meg, rotä — csendes. Fischernél : ma lollam, 
nung lollan (lolla), hi loll =  állok, állasz, á ll; ruung lollu, n'ing lol- 
lite, lu lollat állunk, állótok, állanak.

a l u d n i  hoj-ta, vojlta-ta. C. ad, ód, ódám =  álom, F . ma vojt- 
lam =  alszom, Kl. vojtlem, hollem, voltlaj =  alszik. 

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

tőt, gabonát jelent. Déli vogulban aslak az árpa.
alacsony lel, C. tét, F. lel, KI. lel, tef niigol (?) 
asszony imi, C. imi, F. — KI. imi.
égy menny turum, C. — F. pölh =  felhő, KI. nomen, num 

felső; num torom, jóm =̂= eső?
eső jert, C. jert, jóm, F. jert, KI. ért, jert, lovot ?
jégeső potem loiis, seming lons =  fagyott hó, szemes hó, C.

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

éj at, C. at, jogon — késő, F. at, KI. ej, jig (?) 
ember ho, C. huj, ко, F. huj, KI. ho, huj. 
erdő und, unt, C. unt, vont, F. arjuh =  sok fa, KI. ar joh, vont. 
ezüst sei voh, növi voh, C. — F. jim voah — jó érez, KI. 

im voh, naji voh =  növi voh, azaz fejér érez. Az ezüst úgy viszony- 
lik a’ szirjän ezzé-hez, mint a’ nyuszi a’ vogul-osztják nogos-hoz, 
mellyekrül az utó t leesett.

est il, ikt; C. ida, F. itn, KI. ctnopelik, itna, iten, itn. — A’ tő 
il vagy ila, it, ida, a’̂ na, n rag, tehát estvei: ilna, itna, itn.

é j f é l  (at =  éj) at-kutip, C. ät-kuttep, F. at-kutlep, KI. (at, 
ej =  ej).

év tal-lung ( =  tél-nyár), C. ót, át], F. ool, KI. tel ( =  tél), 
al. Tehát látjuk, hogy az ée-nék megfelelnek íinn vuot, osztják 
őt, ól, al.
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e n n i  le-ta, lelem =  eszem, C. tev-da, F. lelem =  eszein, KI. 
le-ta, lelem.

é h e s  lela ( =  étien), C. — F. simgudai, a’ mi érthetetlen, KI. — 
e v e t  lanki, C. tanga, tenki, F. lanka, KI. — 
e b  amp, C. amp, F. amp, KI. amp, arab.
e g é r  lenk'ír, G. tenger, F. lenkar, KI. lenkir, lungur, longur. 
é l ő ,  eleven lileng, C. titeng, F. lilén, KI. lil, vulta. A’ lil — 

lélek, élet, a’ vulta pedig ol-ta, vol-ta =  élni.
i s t e n  torán, C. torem, torum, F. túrom, KI. torom, torm. 
i n y  angin, C. angen, F. angn, KI. — 
í j j  jugol, C. jogot, F. jogodl, KI. —
i n n i  ja-, jah-, jans-ta, C. jen-, jinda, F. jandsa, KI. jens-ta, 

janslem — iszom.
í r n i  has-, hans-ta, C. hang-ta F. kand-sa, KI. — 
ö r d ö g  kuí, C. kuí, F. kuli, KI. — 
o r r  hol, C. not, nat, F. net, Kl. hol, hui. 
o r c z a  venz pung'íl =  arcz-oldal, C. pohtam, pugodem, F. ongl 

=  ungi'l száj, Kl. puglom, puglem. A’ C. és KL megegyeznek.
Ónuln, C. — F. uln, Kl. — Tudjuk, hogy Fischernél a’ vogul 

nlna ezüstöt jelent, 's hogy az ólom osztjákul lolpi, tolpa.
ü l n i  oms-ta, omis-ta, C. omis-ta, umís-ta, F. ma omeslam

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

ú t  pant, C. — F. pánt, KI. — 
ú r  uort, űrt, C. — F. űrt, KI. — 
ú j j  luj, C. tuj, F. dluj, KI. luj, lőj, joj. 
k é z  jós, G. két, köt, F. két, K. jas, köt, 
k ö l d ö k  puking, C. puklang, pukleng, F. poklong, Ki. — 
k ö n y ö k  jós káván, jós kévén, jós serkep, C. kungnaj, kunbúi, 

F. kungaj, KI. —
k o p e k a  voh, vog (pénz), G. tanga, tlenki, vah, F. jah langa 

( =  tíz evet), Ki.— - Lásd a’ szótár 69. 70. lapjait.
k ú t ,  forrás sojin jurám, ilbi sojm =  patok árka, élőpatak, C-

— F. mi" vong =  föld-gödör. KI. —
k é s  kézi, С. кеде, kaceh, koceh, F. kee, KI. — 
k a n á l  hali, C. hala, F. hala, KI. —
k e r é k  lak. C. — F. arba-lageb, KI. — Az arba szó török 

=  szekér, lageb pedig =  lakep, lagep =  kerekű, gömbölyű.
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k ö t é l  sunsi =  zsineg, C. —, F. gánjia, KI. — 
k a n t á r  sermat; C. —, F. sermat Ki. — 
k a n c z a  ne lovV =  nőstény ló, C. neng tau ? F. nen lau, KI. — 
k e n y é r  íían, C. nan, F. nan, Kl. nän. 
k é k  pudi, piti =  fekete, C. — F. langa ging, KI. — A’ F. 

langa =  ég, vog. l’eang; gin^ talán az orosz sinij =  kék. 
k i s  aj, C. aj, F. aj, KI. aj. 
k ő  kevi, C. keu, F. keu, KI. kiv, keu, koh. 
h a s  kon, hun, C. hon, honaj, F. hon, KI. hon, kun, poroh =  

derék, ont =  onder, under =  has.
h ó  (nix) lon'is, loiis, C. font', F. tong, KI. lőne, lőne. 
h ó l y a g  —  C. hama, komlang, F. kauvah, KI. — 
h ó ,  hold, hónap tilis, C. tilis, F. tiles, KI. tiles, tilis. 
h á t  sans, C. cane, F. geng, Kl. cens, canc, tünc. 
h o l  - (val) hol-пар, hola, holejt, C. koda, F. kulangatl, holan- 

gatl*). Kl, höbet, huleuti.
h a j  ubit, C. —, F. ubot, KI. upat, obit, opta. 
h o m o k  pan, C. pan, F. pan, KI. pan. 
h é t  labit, C. tabet, F. sabat, Kl. labet, 
h e g y  rep; C. rép, F. raep, Kl. rep, räf. 
h á z  hot, hat, C. hot, hát, F. hot, KI. hat. 
h a r i s n y a  vaj, C. vaj, F ‘. voj, KI. — 
h o r d ó  — C. — F. lagun ? KI. —
h ú s  noga, С. пбо-а, nogo, F. nogo, KI. nogo, iiuga, nogaj. 
h a l  hűl, C hűt, hűti, F. kul. KI. kul, hűl. 
h i d e g  iski, C. — F. ajdsek, KI. iski, itik, itcih. 
h o l t  hala, kálim, C. hadern, F. kólóm, KI. — 
g y e r m e k  óav'irem, C. naurem, aj naurem ;F. aj navrem: 

kis gyermek, KI. —
fin  gyermek ho havirem, C. —, F. pog ho =  fiú ember, KI. — 
g y ű r ű  lak, C. —, F. lageb, lásd a’ k e r é k  szót. 
g y ö k é r  ler, C. túrt, F. ler, KI. tér.
j á v o r  szarvas kuring voj =  lábas vad, nagy vad, C. noh, 

nouhj-F. krungoje =  kuring voj, KI. — 
j u h  os, C. os, ac F. os, KI. — 
j é g  jónk, jenk, 0. jenk, F. — KI. jónk, jenk.

*) holnap iitán =  puj gatli
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jégeső seining lon'is =  szemes hó, C. — F. pojssam; KI. pojsem, 
keung lőni. A ’ F. és KI. pojszam. pojsem nyilván sain, sem — szem, 
és poj talán a’ pot, pod =  fagy szó. A’ KI. keung lőne =  köves hó. 

l á b  kur, C. kur, F. kur, KI. kur. 
l e á n y  évi, C. eva, euva, F. euva, KI. eua. 
l e v e g ő  ég vöt =  szél, C. — F. aebach (sic) ? KI. epíl, pug- 

ram =  pulirem, szélvész.
l ó  lövi, C. tau, F. tau, Kl. tlau, lou, log (kopta loh — he

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

(== an ulem). KI. —
l ú d  lunt, C. tunt, F. lunt, KI. Iont, lunt. 
l e v é l  libit, C. lipet, libet, F. liibet, KI. lipit, liibet, luvat. 
n a g y  un, C. éne, una, F. enä, KI. on, una, ele, helle. A’ két 

utolsó szó lehet =  vog. =  ül fel, üli felső.
n é n e  obi, C. opa. oha, F. opo, KI. obe, jigem evai — atyám 

leánya.
n a p  hadi, C. hatt, F. hotl, KI. háti, köti. 
n ő  ne, C. neng, F. neng, Kl. näng.
n e v e t n i  nah-ta, C. nah-ta. F. ma nahlom =  én nevetek. KI. —
n y e l v  nahm, C. nadam, nadem, F. nälem, Kl. nälem, nahm.
n y í l  nol, C. not, nati, F, nodl, KI. —
n y ú l  sour, C. caver, cever, F. gauvr. KL —■
n y u s z t  nogos, C. nogos, F. bogos, KI. —
n y e s t  — C. — F. susar, KI. —
n y í r f a  sungit, sumet, C. sűmet, sugmet F. sumet, KI. —
s z á r a z  sor'ím, С. збгот, särem, F. sorom, KI. —
s z á r n y  marik, C. mérek, F. moreg, KI. —
s z á n  ogol, C. ögot, augotl, F. ogol, KI. —
száj lul,*) C. tut, F. lul, KI. lul, jul, ungl =  nyílás, száj.
s z é l  vöt, C. vöt, vát, F. vöt KI. vuat, til.
s z í v  sam, C. sem, F. söm, KI. sem.
s z é k  — C. — F. omas-juk (ülés-fa) KI. —

*) A’ szótár 83. lapján a’ lul-па szót nem értém, de a’ F. és KI. lul, a’ mi
nek a’ C. tut töryén3res megfelelője, bizonyság, hogy az idézett lul szájat je
lent. Tehát Ivlna jelba edta száj által előjönni, nyilvánulni.
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s z e m  sem, C. sem, F. sem, KI. sem. 
s z ő r  pun, C. pün, F. pun, KI.— 
s z a k á i  tus, C. tus F. tus, KI. tus. 
s z o l g a  őrt, C. őrt, F. őrt, KI. — 
s z ó l n i  jasta-ta C. jasta-ta F. jasta, KI. — 
s z o m j a s  langal'íp =  kívánó, C. — F. jantlam =  iszom, KI. — 
s á r g a  növi liurbi, vosti =  világos, zöld, C. — F. narba nej- 

leb — narip és nejl? KI. —
s ö r  aras ink — savanyú víz, C. — F. sur, *) KI. —
s í r n i  li'l-ta, C. tél-ta F. ma tülam =  sírok, tüllam helyett, KI. —
s ü v e g  mil, C. mil, F. mii, KI. —
s ö t é t  patlam, padlem, C. pétiem, F. botlem, KI. —
ZÚZ, dér loús = hó, C. — F. laum. KI. — A? F. laum = lom 

lehet, mi nem csak a: finn lumi =  hó, hanem az osztják lons, lon'is- 
szal is egyezhető.

z ö l d  vost'i, C. vasta, F. vosta, KI. voste. 
z a b  lövi labidta lant =  ló etető gabona, C. — F. vat-lant^ 

Kí. vat-lant, .tur'in lant, sulo. — A’ vat-lant — szél gabona, talán az 
orosz озимныи овксь =  Winterhafer.

C s i l l a g  hos, hús, C. liüs F. húz, KI. hús, kos.
c s i z m a  nir, C. nir, F. nir, KI. —
r é s z e g  kutsim, kutijim. C. —, F. kudsaj, KI. —
r é z  padar-uh =?= padar-voh, C. — F. peter-boah, KI. —
r u b e l  — C. caget, F. sót langa =  száz evet (kopeka). KI. —
r u h a  sah,sah-kus C.sah, F. sah-ner =  felső ruha-csizma, KI. —
bőrruha os C. üc, űs, F. os (na), KI. —
r é n  szarvas v'il, kaleng, C. veta, veda, F. vüle, KI. —
tó  tú, C. teu, touh, F. tou, KI. —

*) Nevezete« míveltségi szó a’ sör, osztják sur, yotják sur, perm sur, (léli 
vogul scir (Ahlqvist szerint, Culturord, 45. lapján sara), cseremisz sra ; — habár 
a’ török-tatár sera volna is eredete. A’ magyar- bor szónak is ilyetén eredete 
lehet, mert a mordvinben púra (pure), cseremiszben pujro méhser, elleniben a’ 
cseremisz púra ser; njgurban Yámbéry szerint bor (a’ bor). Vájjon ez az njgur 
bor egy-e a’ csagataj-osmán boza — hevítő-ital-val ? kétkedik Buctenz, Nyelvtnd. 
Közi. X. köt. 78. lapján), minthogy az njgur nem látszik a’ z—r változást úgy 
kedvelni, mint a csuvas ; azonkívül a’ boza szónak töröksége is kétes volna még. 
De akárhonnan származnak is a’ sör és, bor szók,-a’ magyarok magokkal hozták 
azokat, akár mint eredeti ugor, akár mint ott a’ közös ugor hazában kölcsön 
yett szókat.
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tűz tut, C. tűt, tuget, F. tűt, Kl, tugut, tut. tűzifa sorim jog, 
juh =  száraz fa, C. — F. sourum juh, KI. —

tehén mis, mus, C. mis, F. sagar (tör.), KI. mes, sagar. 
teve — C. — F. tüja (tör.). KI. — •
disznó pur'ís, C. puras, pores, pures, F. pures, Kl. puris, poris,

poros.
tok -hal sog, soh, C. —- F. soh, KI. —
tei esi'm-ink (emlő viz), C. esem jink, F. esemik — esem-ink, 

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

moh, pazoh.
tegnap mogadl, C. — F. mohatl, KI.—- 
pénz vog, voh, C. vah, F. vuah, KI. — 
fej og, oh, C. oh, uh, ouh, F. uh, KI. uh, og. 
fül pal, C. pet, F. pel. KI. pel, pil.
fiú pog, poh. C. poh, pah, F. poh, KI poh, pah, pagam =

fiam.
férj hó, hoj, C. ku, kuj, huj, F. huj, KI. ho, huj. 
fa j°g> j°h, j ub; C. juh, F . juh. KI. joh, jog. 
folyó jogán, C. jeaga, F. tangat — Irtis, KI. jugan, jogán, 

tangat.о >
föld mű, C. meg, méh, F. mög. KI. mig, mih. 
fejsze laj'ím, C. tájem, F. lajem, KI. lajim, lajm, jajm. 
falu pugol, C. pogot, F. ar hot =  sok ház, KI. — 
fazék put, C. put, F. put, KI. — 
felhő paling, C. peteng, F. piillen, KI. — 
fürdő peil, pejil, C. peget, F. pegl hot =  fürdő ház, KI. — 
fekete piti', pufi. C. pegda, pegde, E. pujta KI. piti, pugete. 
feküdni ol-ta, C. — F. ol-lam =  fekszem, KI. — 
fark l'i, lij, C. teg, teuh. F. lüg, KI. — 
farkas jevir, C. jeura, jeureh, F. jeura, KI. — 
fényű lml, hol, C. hut, F. hűl, KI. — feketefenyü — C. un|a, 

onjeh, F. un.^a, KI. —
fű pom, púm, C. pom, púm, F. púm, KI. pom.
fejér növi', C. nova, novi, nevi, noga, F. nauva, KI. novi, nevi

näge.
forró hősem, C. kusem. F. honéin, KI. — 
veres virti, C. verde, F. vtirta, KI. vi'rti, vi'rte.
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vaj voj, C. voj, F. mis-sahse =  tehén zsir KI. — 
város vos, C. vac, vos, F. vos, KI. os, vas 
VÍZ jink, C. jink, F. jiink, KI. jing. 
vas kardi, kordi, C. et väh, F. voah, KI. —
(C. et-vak =  vas, F. inti-voah — aczél.) 
madár tohling voj =  szárnyas vad, C. — F. lunt-vas, =  

líid-kaesa, KI. —
mony — C. — F  mun, KI. — 
melly meil, C. meget, F. megil, KI. —
mező har, C. kar, F. kar, KI. leita-gor =  leta-gar (kar) =  

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

menlu =  megyünk, KI. —
méz mav'i, C. mag, F. majg, KI. —
macska katí, C. mösek, F. müsek, KI. musok, misak *)
ma tam hadi, gadl, C. tem hat, F. tani gotl, KI. —

*) A’ macska szó és helyettesei háti, mösek stb. megérdemlik az észrevé
telt. Miklosich a Slawische Elemente im Mag3rarischen. Wien, 1871. pag. 40.) 
a’ macska szót a’ déli szlávbul eredetinek mondja. De az osztják mösek, musok, 
misak a’ mellett tanúskodik, hogy a’ szó a’ török-tatár népektiil jutott az ugo
rokhoz és a’ déli szlávokhoz, mert az oroszban koska a’ macska. Valamint a’ 
kah, catus, Katze, keletiül jött az ugor, német és szláv nyelvbe, úgy a’ macska is.
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