
Vahi osztják szójegyzék 

,,Vahi osztják szójegyzék" e. közleményem befejező része „Vahi osztják 
nyelvtanulmánvok" c. dolgozatomnak. A dolgozat előző részei e folyóirat 
LXVII. k. (1965) 181—216 és LXVIII . k. (1966) 4 - 3 4 lapjain láttak nap
világot. E részek nyelvtanulmányom a) hangtani, ésb) alaktani részét foglalják 
magukba. A bevezetőben (LXVII, 181) ezeken kívül még c) mondattani váz
lat és d) szövegmutatványok, valamint könyvészet közléséről teszek említést. 
Időközben azonban napvilágot látott „Eastern Ostyák Chrestomathy" 
(UrAltSer. 51; Indiana University, Bloomington 1966) c. munkám, melyben 
megjelent szöveggyűjtésem és a könyvészet is (1. még NyK. LXII I , 209 — 10). 
Ezek ismételt megjelentetése nem látszik célszerűnek. A mondattani vázlat 
helyett viszont önálló monográfiát kívánok közzétenni. 

A most közlésre kerülő szógyűjtemény szótári gyűjtésemet tartalmazza. 
Ennek során teszem közzé — az eddigi osztják lexikográfiái hagyományokhoz 
híven — példamondat-gyűjtésemet is. A példamondatoknak így kettős cél
juk van: részben a jelentés megvilágítására szolgálnak, nagyobbrészt azonban 
inkább anyagközlések. Erre az utóbbira főként azért van szükség, mert — 
legalábbis egyelőre — legtöbb, de egyáltalán nem elég, keleti osztják szöveggel 
éppen a vahi nyelvjárásból rendelkezünk s így legalább egy keleti nyelvjárásból 
már mondattani vizsgálatra is alkalmas terjedelmű korpuszra tehetünk 
szert. 

Az egyes szavak közlésekor főként arra voltam tekintettel, hogy a szó
nak lehetőleg teljes alaki köret bemutassam : az alakváltozatokat (mind a 
magánhangzó-váltakozások, mind a mássalhangzó-változatok körében), vala
mint a származékokat, melyek felé mind az alaktani, mind a mondattani 
kutatások körében különösen az utóbbi időben fordult nagyobb figyelem. 

Az eddigi osztják szótárak (1. KABJ . -TOIV. , PAAS.-DONN., STBINITZ) 
viszonylag nagy szóanyagot tartalmaznak. Szóanyaguk azonban több nyelv
járásból is származik s nagy dialektológiai becsük ellenére gazdagságuk ugyan
akkor hátrányos is: egy valamely osztják nyelvi egységre vonatkozólag nehezen 
áttekinthetőek. így; pl. hangszerkezeti, hangstatisztikai stb. kutatásra nehe
zen használhatók. Úgy gondolom, egy nyelvjárás szóanyagának a közlése ebből 
a szempontból is gyümölcsöző lehet. 

A szavak közlésekor a következőképp jártam el: & főneveket egyes számi 
alakjukban (,,alapalak"-ban) közlöm, majd zárójelben megadom a kettős-, ill. 
a többes számi, majd a birtokos személyragos alakot. A mellékneveknél megadom 
az ún. állítmányi alakot is. Az igék tőalakban kerülnek közlésre: a főnévi ige
névi, az imperatívuszi s a puszta tővel azonos múlt idejű alakot zárójelben 
adom meg. Ugyanitt alkalomszerűleg közlök ragozott alakot is. 
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A szavak elrendezésekor a következő betűrendet alkalmaztam: a, ä, ä, 
ç, e, d, 3, i, i, j , y, k, l, l, ï, m, n, n, n, r\, o, o, ö, ö, p, r, s, (s), t, f, u, ü, w. 

Az első szótagbeli o és n, ill. ö és n között nem teszek különbséget (a kér
désről 1. NyK. LXVII, 183, a 4. pontban) E tekintetben ma a kérdést nem látom 
teljesen megnyugtatónak. Sajnos, sok esetben a KARJ . -TOIV. szótár sem telje
sen mérvadó (1. o [ = o], g [ = o], de: o [ = ? ] ) . Ezért megmaradok eredeti 
felfogásom mellett. E kérdéskör még nincs tüzetesen feldolgozva. Annyi azon
ban máris látszik, hogy a kérdéses vokális minőségére (nyíltsági fokára) nézve 
magánhangzó-váltakozásbeli párja fontos (? biztos) támpontot jelent: ha a 
váltakozásos alakban u, (ö), ill. ü magánhangzó van, akkor nagy valószínű
séggel csak (nyílt) n, ill. n jöhet szóba, ha viszont váltóhangként ä, ill. d van, 
akkor (zárt) o, ill. ö magánhangzóval számolhatunk. 

dl év (alydn, alt; uldm) ; mä läwdt a. 
tâjaldm én hét éves vagyok (tkp. 
hét évet bírok) 

aldrj vminek a vége, végződése (uliqêl) ; 
juy aldr\ a bot vége 

alyim régi, ócska, BCTXHH (alyimèki) ; 
lin a. mdy-katnd wàlsdydn ők (ktsz.) 
[egy] régi földházban laktak (ktsz.) 

amds- 1. ül, 2. van (amSsta; imsa; 
umsdm) ; timi amdswdl, fit lalwêl ez 
[az ember] ül, az áll; kot juy 
pörjdlrié amdswdl a ház a fa mellett 
van; juy päni hat amdsldydn a fa 
és a ház [együtt] vannak [ott] 
(ktsz.); amdst iki [egy] ülő öreg
ember 

amdsil- üldögél (amësilta) 
amdt- 1. ültet, 2. tesz, helyez, állít 

(amdta ; imta; umsdm) ; limöy pirnd 
löyd kali-läta amdyalöy evés után 
(tkp. evésünk után; part.) őt a 
sírba tettük; löyä lit-ot amdyalöy 
neki ételt adtunk" (tkp. helyeztünk, 
ti. a sírhoz a halottnak); äj-ni mä 
oytima imti! a kislányt ültesd az 
ölembe (tkp. rám) ! 

anni Anna (<< or.) 
at- szól, mond; megrendel vmit (atta; 

atwdlt, atds) ; t'i(t) t'u köl atkas ez így 
mondta 

at' elkerített hely (aidt; ut'äm) 
awdlt vminek a tája, helye; cäj-put 

awdl pehk a teáskanna felőli oldal 

[ott, ahol a teáskanna áll; „TyAa, 
rfle qaíÍHHK CTOHT" — az adat
közlő megjegyzése; sürjk awdlt ,,az 
az oldal, ahol a nap pillanatnyilag 
van" („TyAa, r/je cojmije . . . , CTO-
pOHa; Ha CTopoHe coJiHua"); sür\k 
awdl tordm pehk mörti willä dlh 
toytd oli [hajnalban, keleten] a nap 
felőli égtáj (tkp. ég-oldal, „Ha CTO-
pcme He6a, r^e cojmue yTpOM noA-
HHMaeTCH, TaM.. ." — az adat
közlő fordítása) teljesen [úgy,] 
mint[ha] nagy tüzet gyújtottak 
[volna, úgy ég] (tkp. gyújtatott; 
pass.)1 

aía- 1. fekszik, 2. alszik (âlata; 
äla ~ alája ; âlawdl, älas) ; pdsän 
ujnê ämp âlawdl az asztal alatt 
kutya fekszik (alszik); imi pdldknd 
juy-kuri âlawdl az öregasszony előtt 
fateknő van (tkp. fekszik); iki min 
oytirië âlawdl az öreg a ládán fek
szik; nomën aíatd nipik a felül 
fekvő könyv 

älaivdytd- fekszik (kis ideig) (älawdy-
tdta; âlawdyta; älawdytdsdm) 

alint- (le)fekszik (älinta; âlinta im
per. ; älintdldm) ; pdsän uja älinta ! 
feküdj az asztal alá !; löy mä minim 
oytija alintds 6 az én ládámra fe
küdt 

äpa apa (vocativus) 
1 A szóról másként STEINITZ, OstjWb. 233. 
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äpi apa (äpim, äpil, àpiy) ; mä 
äpimnat az én apámmal; mä äpimnd 
tdy tuyujdm engem apám ide hozott 
(pass.) 

äti báty (idősebb fiútestvér) (ät'im, 
ätil) ; löy mä ät'imnat ropiltdwdl ő az 
én bátyámmái [együtt] dolgozik; 
at'isaydn bátyák (idősebb fiútestvé
rek) (ktsz.) [együtt]; atisat bátyák 
(idősebb fiútestvérek) (tbsz.) [e-
gyüt t ] 

ä 

äj 1. kicsi, kis, 2. alacsony, 3. fiatal 
(äjdki) ; ä. ämp kis kutya; ä. ku 
alacsony férfi; mä ä. wäsdm én kicsi 
vagyok 

äj: äj-köl hír, H3BecTHe 
äjdlt lassan; min ä. mdnhmdn mi 

(ktsz.) lassan megyünk (ktsz.) 
äjdltäy lassan (lassabban); ä. mdnä! 

lassan (lassabban) menj ! 
äjdt]-köldf]: ä. imi beszédes asszony; 

ä. käsi beszédes ember (férfi) 
äjdm-kitdm fiatal; mä ä. wäsdm én fia

tal vagyok 
äj jdrjk [vízi manó, ? szent fa] (az 

adatközlő nem tudott róla többet 
mondani)^ 

äj-ku fiú; loy kantd ä. ő beteg fiú 
äj-ni leány; fleBO^Ka; ä. nänd mdji! 

a kislánynak adj kenyeret ! ; löy 
dlh äj-nirjkd enmds ő nagy leány lett 
(tkp. lánnyá növekedett) 

äl ne; töydpa ä. mdnä! oda ne menj !; 
ndr] männät ä. jöyä! te ne gyere 
velem ! ; nörj tuti ä. kütkä ! te így ne 
csinálj (ne viselkedj) ! 

äfori 1. a reggel, 2. reggel (adverb.); 
löydn ä. tim nipik tdy tultd ő reggel 
ezt a könyvet ide hozza; äpimnd 
mänt ä. tdy tuwdl apám engem reg
gel ide hoz; ä. cokin rimdkaldkd-
tds . . . reggel, alighogy hajnalodni 
kezdett . . . 

älrji reggeli (mn.); är möydlnd ä, 
püt'käl'it çoyildwdlt körös-körül (tkp. 
sok helyen) fütyültek (csiripeltek) 
a reggeli madarak 

älrji kotêl çow (a) délelőtt [a nap első 
fele reggeltől délig (tkp. reggeli nap-
fél)] 

ämp kutya (ämkdn, ämydn, ämpdt; 
impdm; ämpä, ämnät) ; am joyimsdtd 
[o] megütötte a kutyát; impdm 
joyimsdtd [őj megütötte a kutyámat; 
mä ämnä jösdm én kutyával jöttem; 
mä ämydnnä jösdm ua. (ktsz.); mä 
ämpdnä josdm ua. ( + tbsz.); mä 
impdmnä jösdm én a kutyámmal 
jöttem; mä impdylämnä jösdm ua. 
(ktsz.) ; mä ämlämnäjösdm ua. (tbsz.) 

ämp-oy kutyafej; loydn ä. joyimyali 
ő megütötte a kutyafejet (pass.) 

ändy teknő, vályú; fából kivájt görbe 
edény (änydt ; inydm) ; mä norjä 
änyd majldm én neked teknőt aján
dékoztam 

äni nővér (idősebb leánytestvér) (ä-
nim) ; mä änim jokdn dntimdki az 
én nővérem nincs otthon; mä äni-
läm az én nővéreim; änisäyan nővé
rek (idősebb leánytestvérek) (ktsz.); 
änisät nővérek (idősebb leánytest
vérek) (tbsz.) 

är sok (ärki) ; tim dl ä. ul wälyal ? 
az idén (tkp. ebben az évben) sok 
bogyó volt?; mä ä. nipik tuldrn^ én 
sok könyvet viszek; dj-länd löydn 
mdrjdt ä. küld majdkäl egyszer ő 
nekünk sok halat adott 

ärdy szét, széjjel; min juy-kurimdn ä. 
pdlkäyliydn a mi (ktsz.) fateknőnk 
széjjel törött 

ärdy- énekel (ärdytä ; iryä) ; mä ärdy-
Idm én énekelek 

ärki sok (1. är) ; ti alnê wor-ontnd ä. 
ul ivälyal abban az évben az erdő
ben sok bogyó volt; löy söyldl 
möydlnd ä. täs wds ő a bőreiért (tkp. 
bőrei helyében) sok árut vett; ihn 
tdt ä. jay wälyalt régen i t t sok 
ember (tkp. nép, emberek) élt 
(tbsz.); pä-länd mdr\ ä. ropiltdlöy 
néha mi sokat dolgozunk 

är lät sokáig (tkp. sok idő); löy ä. I. 
werwdl 6 sokáig dolgozik 

är möydlnd körös-körül (tkp. sok he
lyen); ä. m. älrji püt'käl'it çoyildwdlt 
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körös-körül énekelnek a reggeli ma-
daracskák [az erdőben] 

är peldkpä szanaszét (tkp. ,,B pa3-
Hbie CTOpOHbi", sok oldalra); mdr\ 
ul Uta ä. p. nördytdyälöy mi bogyót 
enni szanaszét szaladtunk 

äs Ob (folyónév) 
ät- ( + birt. szrag.) 1. egyetlen, 2. 

egyedüli, 3. egyedül; ötil rit egyet
len [egy] csónak; ätil wäsdy weliydn 
[csak] egy vadkacsát ölt meg; mä 
wonta wajyat ätimnäm (~ ätimnät) 
mdnldm én az erdőbe vadászni egye
dül megyek; ätilnät [ő] egyedül 

ätdm 1. rossz, 2. sovány (ätdmdki) ; 
ä. ku rossz férfi; ä. käsi rossz 
ember; timi ä. kul ez rossz hal; tim 
kul ätdmdki ez a hal rossz 

ätmdt rosszul; löy ä. ropiltëwdl ő rosz-
szul dolgozik; tat jay ä. wälwdlt ot t 
az emberek rosszul élnek; jdmd 
wäla, ä. äl wâla! légy jó (tkp. jól), 
rossz (tkp. rosszul) ne légy ! 

ç 

das óra (időtartam) ( < o r . ) ; mdt-
korät ç. ? hány óra [van] ? 

ëas pontosan (vö. Cas) ; imydn-ikkdn 
ç. koldm-jörj-koldm al walsêydn az 
öregember és az öregasszony pon
tosan harminchárom évet éltek 
(ktsz.) 

çaj tea ( < or.) 
cäj-put 1. teáskanna, 2. a teáskanná

ban levő víz, tea; ç.jdrjkd näydrtdsim 
a teáskannába vizet töltöttem; ç. 
köyrds a teáskanna fölforrt 

cäyi- gyűjt (cäyitä; cäyiji) 
Çdkd nagyon; ë. oyêrêki nagyon magas; 

mä dTjkim ç. oydrdki az én anyám 
nagyon magas; tim kat jdmdki, tom 
kot ç. jdmdki ez a ház jó, az a ház 
nagyon jó [azaz: jobb]; ç. koyên 
mä norjdt läydlhm én téged (máf) 
nagyon régen várlak; kömdn Ç. 
jëylijdki kint nagyon hideg van; 
tim peükän ç. tindrjdki ez a puska 
nagyon drága (értékes) 

cipändrj-ni orvosnő; itdn 6. wakkalöy 
este elhívtuk az orvosnőt 

ëimdl 1. kissé, kevéssé, 2. kis ideig, 
3. halkan, csendesen; mdrdm paj-
liwtët ç. nöyayasdt csak a nyárfa-
levelek susogtak halkan 

çiw 1. lejtő, 2. meredek hely 
ëoyil- fütyül (çoyilta; çoyila); är 

möydlnd pût'kalït çoyildwdlt minde
nüt t kis madarak énekelnek (tkp. 
fütyülnek) 

çoyilwds fütyülés, si vitás, süvöltés; 
dlh kump'd 6. söjnäti nuy t'iti mdn-
wdlt [viharban, a tengeren] a nagy 
hullámok süvöltés hangjával fel 
[csak] úgy mennek 

üonedy zsineg (çunyëm) 
çow vminek a fele (vízszintes osztás

ban: ©)• (çowdt; çuwdtn) 
cöydr nyúl, 3aeu, 
eökdl- beteg (ige), öoneTb (Cökdltä) ; 

ojdy, ko6 cökdllujdm ! óh, hogy fáj !, 
OH, MHe ÖOJlbHO! 

eökin 1. alig-alig, 2. alighogy; äldr\ 
ç. rimdkdldkdtds . . . reggel alighogy 
világosodni kezdett . . . 

çoç- 1. ad v nyújt, 2. hajt (pl. fejet) 
(éöSa; éöei; cöüsim); naît tdy çôçi! 
nyújtsd ide a golyókat !, uydl kom-
tay üöemin t'u köl tiytds fejét le
hajtva így szólt (tkp. ily szót szólt) 

ëonç 1. hát (főnév), 2. vmi mögötti 
rész, vmi möge (cöncäm) ; mä 
cöncämnd az én hátamon; löy cöncdl-
nd iki katoy küm-lüytds mögötte az 
öregember kijött a házból; kat 
çonnd wont a ház mögött erdő [van] 

e 

emtdr tó (emtdrt; emtdr am) ; löy emtdr ä 
mdnds ő elment a tóra 

end kövér (endki) 
endm- növekszik, női (endmtä; dnmä; 

endmpdl) ; löy dlh öj-nirjkd enmds 
ő nagy leány lett (tkp. leánnyá 
nőtt); wontnd söymdtdt endmpdlt az 
erdőben nyírfák nőnek 

ewdl szag (ewläm) ; ewsintdydlwdl willä 
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wajêy-ewdl [a kutyám] szimatolgat, 
mintha vadszag [lenne] 

ewdstd 1. finom, 2. édes (ewdstdki) ; 
löy käncar] präniy liwdl ő finom, 
díszes püspökkenyeret eszik 

ewsintdydl- szimatolgat, szagol (ew-
sintdydltä) ; impdm wor-ontpa liymin 
ewsintdydlwdl a kutyám az erdő 
[felé] nézve szimatolgat 

etdr derült, fényes; e., watldy kötél 
walyal derült, szélcsendes nap volt 

d 

dj 1. egy (számn.), 2. (egy) egész; 
3. azonos; d. päni os peldk másfél 

djdy együtt; d. mdnhydn együtt men
nek (ktsz.); d. nidnüdn! együtt men-

. jetek (ktsz.) ! 
dj-dr-jör) kilenc 
djdtdl 1. az egy(ik) (sok közül), 2. 

egyenként; d. mdrdm jok- kit'ds egyi
kük maradt csak otthon; iydt wont-
nd d. jdUhwdlt a medvék az erdő
ben egyedül (tkp. egyenként) jár
nak; d.joyitdy! egyenként jöjjetek! 

djdtdn . . . tom-pü ot az egyik (kettő 
"közül) . . . másik; djdtdn könär wal
yal, tom-pü ot t'öras wälyal az egyi-
k(ük, kettő közül) szegény volt, a 
másik ember (tkp. dolog) gazdag 
volt 

dj kasi-pd senki (tagadó mondatban); 
dj käsind-pd dntd loyä jöydyali senki 
sem találta el őt (pass.) 

dj ku-pil . . . tom-pü ot . . . egyik . . . 
másik; dj ku-pil rit werwdl, tom-pü 
ot luw werwdl az egyik ember csó
nakot csinál, a másik evezőt csinál 

dj-lät 1. egyszer, valamikor, 2. vmivel 
azonos időben 

dj-lätnd (dj-länd) egyszer, valamikor; 
mdr) dj-lätnd ta wälyalöy mi egyszer 
(valamikor) voltunk ott ; dj-länd 
löydn mdrjdt är küld mdjdkäl egyszer 
(valamikor) ő nekünk sok halat 
adott 

djnäm 1. egész, 2. mind; nör\ d. kan-
mdy-jay liskdmMlan te az egész cár
ságot (cár-föld népet) megnevette

ted; mdynd jdm werä pitdrj jay d. 
jdmd waidkdtdwdlt ha a földön majd 
béke lesz (part.), (akkor) az embe
rek mind jól fognak élni 

dj oytinS 1. egymás fölött, 2. egy
máson 

djpä egyszer, egy alkalommal; 9. iki 
sajdw társa pänyas az öregember a 
hálót egyszer a tengerbe eresztette 
(tette) 

djsdy iki nagyon öreg ember 
djsdy imi nagyon öreg asszony -
dlld 1. nagy, 2. idősebb, korosabb 

(dlldki) ; kot dlldki a ház nagy ; tim 
kot tom katrjindt dlldki ez a ház 
annál a háznál nagy(obb) 

dlld äj-ni nagylány (?) ; loy dlld öj-
nirjkd jds ( ~ ennids) ő nagylány 
lett ( ^ nagylánnyá növekedett) 

dlh päy legény 
dnt- ölt, felvesz (dntä; dnti; dntiydn) ; 

muhi dnwdl felveszi (a saját) sap
káját; mülin uydna dnti! tedd a 
sapkádat a fejedre ! 

dntim nincs (dntimdki, dntimäkdn, dn-
timät) ; ul dntim bogyó nincs; rit 
jokdn dntimdki otthon nincs csónak; 
mdr) ämpdylöy jokdn dntimäkdn a mi 
kutyáink (ktsz.) nincsenek otthon; 
mä äniläm ' jokdn dntimät az én 
leánytestvéreim nincsenek otthon 

dntd nem; mä skolaja d. mdnhm én 
nem megyek iskolába; äpim kóla 
jok d. jos apám még nem jött haza; 
löydn mänt nänd d. mdwdl ő nekem 
nem ad kenyeret; koji a. ropütdwdl, 
dntd liwdl aki nem dolgozik, [az] 
nem eszik (aki nem dolgozik, az ne 
is egyék); tim al är ul wälyal? — 
dntd vagy: dntd, kitel ebben az év
ben (tkp. ez év) sok bogyó ter
mett (tkp. volt) ? — nem (ti. nem 
sok), vagy: nem, kevés [volt] 

dntdysd- öltözik, OAGBaTbCH (dntdysdtä) 
dntdw öv (dnwdt; dnwäm) ; tim d. köl 

werlim? ezt az övet hová (minek) 
csinálod ? 

dfjki anya (dr\kim, drjkin, dfjkiläl; drjkä 
vocativ.); mä dr\kim çdkd oyërêki az 
én anyám nagyon magas; mä dr\ki-
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mä räk tusêm én anyámnak lisztet 
hoztam 

ds anya (dsdt ; dsdm) ; dsäydn anya a 
leányával (1. a következő szót ! ) ; 
dsät anya a leányaival; mdr\ dsät 
„Kor^a MaTb o6me c Ao^epbMH, He-
xopoiime cjiOBa" (az adatközlő 
[nő] megjegyzése); köla särjki wäl-
yas d. joypa mdndmnd még világos 
volt, [amikor] az anya a leányaival 
haza ment (part.) 

dsä-jdysät (<C *dsät-jdysät) család 
dsdl- ereszt, elereszt (dsdltä; dsli; dsdl-

yäsdm) ; särnan kulal'i ikind dsdltd 
az öregember az arany halacskát 
eleresztette [a tengerbe] 

dt'dy hideg; tdlyin dt'dkd jdwdl télen 
hideg lesz (tkp. hideggé válik, ti. az 
idő) 

dfíitd szintén; dj-lätnd äldn d. mä infor-
natpa mdnyäldm egyszer reggel én 
szintén az internátusba mentem 

i 

i 1. it 
ihn-wds ablak (iëdn-wdsdt) ; mdrj ku-

töyne wdt i. a mi házunkon (tkp. 
házunkban) öt ablak [van]; imi i. 
il peldknd amdswdl az öregasszony 
az ablak alatt (tkp. al-felében) ül 

iy medve (iydt; iyim) 
ikäl'i öregecske 
iki1 1. öregember, 2. nagyapa (iki-

yd% ~ ikkdn, ikit ; ikim ; ikijä, ikiy) ; 
ikisäydn nagyapa az unokájával; t'u 
kotdl jdlilmin ikisäydn koldm kőtdtj 
welsdydn azon a napon a nagyapa 
az unokájával [együtt] járva megölt 
(ktsz.) három hat tyút 

iki2 1. hold (égitest), 2. hónap 
ik-ontdr hónap; mdt-korät i. ? hány 

hónap (os) ? 
il (ilim) 1. vmi előtti rész, 2. vmi 

előtti, elő; imi il peldknd juy-kuri 
älawdl az öregasszony előtt (tkp. 
elő részen) fateknő fekszik; loy ildl 
peldknd kan-kat amdswdl ő előtte 
palota áll 

ild 1. el, félre, 2. előre; 3. meg (ige

kötő?); i. mdnäf menj el (félre)!; 
juy-kurijoy möyöl'i i. pitwdl? a fa-
teknőből mi haszon lesz?; t'i säyi, 
tulpul, rjörjdt i.-ondltdsi így, bolond, 
tégjed megtanítottak (pass.); toydt 
i.-ölmälä ikil nuy-werdytdstd [miu
tán] a tüzet meggyújtotta (part.), 
a nagyapját fölébresztette 

ildlt elölről (térben) 
ildn 1. elöl, 2. régen; löy i. mdnwdl 

ő elöl megy ; nor\ i. kö wälyalm ? te 
hol laktál előbb (tkp. régen) ? ; i. mä 
tdt dntd wälyaldm régen én it t nem 
laktam; i. tdt ärkijay wälyalt régen 
i t t sok ember élt (tbsz.) 

ildnnd 1. ildn 
ildpä 1. előre (felé), 2. tovább, 3. meg 

(igekötő?); loy i. löydtdjäwdl ő előre 
néz; löy i. mdnwdl ő előre megy; 
töltoy mdr] i. mdnlöy onnan mi 
tovább megyünk; imi os çdkd i. 
tulmdltdli az öregasszony megint 
nagyon [v. még erősebben] meg
dühödött (pass.) 

il-kotdl tegnapelőtt 
il-now§t 1. régen, régi időben, 2. régi, 

3. rég; il-nowênê tim täyin'd jdrjk 
wäliydn régen it t [e volt folyó
mederben] víz volt 

imdn-ikdn (öreg) házaspár 
imydn-ikkdn (öreg) házaspár; i. mdy-

katnd ivälsdydn az (öreg) házaspár 
[egy] földkunyhóban lakott 

imi 1. öregasszony, 2. nagyanya (im-
ydn, imit ; imim) ; imiy jös [ő] 
öregasszony lett; i?nijä mdji! add 
az öregasszonynak ! ; min iminä jös-
mdn mi (ktsz.) (egy) öregasszony
nyal jöttünk; mä imijöy jjösdm én 
[az] öregasszonytól jöttem; imisä-
ydn nagyanya az unokájával együtt 

inidrnat internátus (infdrnatnd, int'dr-
natpa) (<C or.) 

it 1. most, 2. rögtön; i. mä dntd 
mdnldm. it! most én nem megyek. 
— Rögtön [menj] ! 

itdn 1. (az) este, 2. este (adverb.); 
koy mdr) jaíjkayalőy, itndy jdydkdtdyäl 
mi sokáig játszottunk, [azután] es
teledni kezdett (tkp. estévé vált); 
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i. limin amdstiloy . . . este, amikor 
vacsorázva (tkp. éve) ülnek . . . 
(part.); jay i. moçd sajdw tälildyält 
az emberek estig halásztak 

iwän Iván (<C or.) 

i 

iydt- felfüggeszt (iydta ; iyti ; iytiydn) ; 
särnat) köy-semdt siwldlä iytiydn 
arany drágakövek vannak felfüg
gesztve a nyakára 

il 1. al (főnév), 2. al- (mnév), 3. (név
utó), 4. (igekötő) le, meg, be; imi 
icdn-wds i. pehknd amëswël az öreg
asszony az ablak alatt (tkp. al 
felén) ül; i.-alint- lefekszik; i.-cäyi-
eltemet; i.-kördy- leesik; i.-lattd- elás, 
bekapál, elföldel; i.-pän- letesz; i.-
pőr- megharap; i.-toyër- bezár; i.-wel-
megöl; nipik nőméit i.-köryds a 
könyv felülről leesett; i.-tayri! csukd 
be !; löydn löydt wijnat i.-weltd ő őt 
szándékosan megölte 

ilêy le 
ildlt 1. alulról, 2. alul (hol kérdésre); 

i. mdnä! alulról menj !; löy ildl 
mdnwdl 1. ő alul megy; 2. ő alulról 
megy 

ilan alul 
iloy alulról 
ilpa lefelé 
im§l- leül (imdlta ; imla ; imlds) ; mdrj 

Uta imdlsöy mi leültünk enni; mä 
pörjlama imla ! ülj én mellém ! 

imsdltd juy szék 

j 
jay 1. emberek, 2. nép; perdy jay 

jösdt idegen emberek jöttek; mä 
jay a (^ jay apa, ^v jaypa) mdnhm 
én az emberekhez megyek; mä 
räyam jaylam az én rokonaim 

jaydm fenyveserdő, COCHOBOÍÍ Jiec 
(jaymet, juymdm) 

jayd-puydl temető 
jakken házaspár (1. jay) 
jäkdja ó ! (indulatszó); j . , iki känt'i-

kintdyas ó, az öregember, megijedt 

jakti: j . tál- a hajánál fogva húz, 
vonszol; löydn ivellätdt, j . tällätdt 
ő veri őket, hajánál fogva húzza 
(pass.) 

jäld korán; mäla-kotdl j . pdtkdldkdtdyäl 
tegnap korán kezdett sötétedni (es
teledni) 

jäwka- játszik (jäiqkata; jaiqka ~ Jan
kája ; jär\kawdl, jäfjkayaldm) ; mä 
jâr\kayaldm én játszottam; min tdt 
jar\kalmdn mi (ktsz.) i t t játszunk 
(ktsz.); mä jär\kata mdnhm elme
gyek játszani; jänkajiten! játsza
tok (ktsz.) !; jänkajitäy! ua. (tbsz.) 

jäyldk tarka 
jäyldr) tarka 
jeldm-kälam elvesztett, (? halandó), 

javíthatatlan, nponamuM; mät'ä köti 
j . imimnäti? mit (tkp. hogyan) 
csináljak hát az én rossz öregasszo
nyommal ? 

jermäk selyem; uySla j . mül päniyän 
fejére selyem sapkát te t t 

jernäs 1. ruha, 2. (férfi)ing (jernäsdt; 
jernäsdn) 

jd- 1. lesz, válik vmivé, 2. kezd, 
3. beszél, szól (jdtä; jdyä; jdyiydn; 
jdwdl, jds) ; imiy jds öregasszony 
lett; wäsyd jds vadkacsává válto
zott; lőrjdn mehkd jdwdl nyáron 
meleg (tkp. meleggé) lesz [ti. az 
idő]; iki imilä tuti jdwdl . . . az 
öregember így szól az öregasszony
hoz . . . ; äpim mänä t'uti jdyiydn . . . 
apám így szólt hozzám . . . 

jdy apa (jaydm) ; jdysäydn apa a fiá
val; jdysät apa a fiaival, OTeu, c 
CLIHOBbflMH ( « H e x O p O U I H e CJlOBa» — 
az adatközlő(nő) megjegyzése) 

jdydkatd- kezd (jdydkdtdtä) ; koy mdr) 
jär]kayalöy, itndy jdydkdtdyäl mi so
káig játszottunk, [azután] esteledni 
kezdett 

jdl- megy, jár (jdltä; jdlä) ; mä joypa 
jdlsdm, nipik wdsdm päni tdy tusùn, 
lörjtdkdtdsimän én haza mentem, vet
tem a könyvet és ide hoztam, ol
vasni kezdtünk (ktsz.); mä joypa 
jdlyäsdm, nipik wdyäsdm päni tdy 
tuyasim, lörjtdkdtdyasimdn ua.; mä 
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joypa jdlyähm, nipik wdyähm päni 
tdy tuyalim, lörjtdkdtdyalimdn ua. ; 
mä joypa nipikä jdlyähm én haza 
mentem [egy] könyvért 

jdldw új ; löyä j . juy-kuri maswdl őneki 
[egy] új fateknő kell 

jdlil- 1. jár, megy, 2. utazik, 3. sétál 
(jdliltä; jdlilä; jdlildyäldm) ;. töyepa-
tdydpä jdlildwdl oda-ide jár; t'u kotdl 
jdlümin ikisäydn koldm kötdfj wel-
sdydii azon a napon a nagyapa az 
unokájával [együtt] járva megölt 
három hattyút; dlh kumpd t'iti jdli-
hwdlt a nagy hullámok úgy men
nek; mdrdm joypa älinta jdlildyähm 
haza csak aludni jártam 

jdm 1. jó, 2. szép (jdmdki); költdy 
tőyapd j . kotdl werwdl holnap bizo
nyára jó időt csinál (ti. az ég); t'u 
täyind törj j . walyal ot t (tkp. azon 
a helyen) jó lett volna; tom kat 
jdmdki az a ház jobb (jó); tim kat 
jdmdki, tom kat çdkd jdmdki ez a ház 
jó, az a ház nagyon jó (jobb); tom 
kat jdmdki tim katoy az a ház jobb 
(tkp. jó) ennél a háznál; jdmdki! 
jól van ! ; t'i säyi, jdmdki, pirds tul-
pul, welsujdn így, jól van, öreg 
bolond, megvertek (pass.) 

jdmdy: j . tőldy- [míg] szépen mond 
(értsd: nem haraggal); taras kanrja 
mdnä, j . töldyldm a tenger partjára 
menj, [míg] szépen mondom 

jdmdt 1. jól, 2. szépen; loy j . ropiltdwdl 
ő jól dolgozik; tarydt j . Idydlwdlt a 
darvak szépen röpülnek; jdmd wala, 
ätmdt äl wälaf légy jó (tkp. jól), 
rossz (tkp. rosszul) ne viselkedj 
(légy); mä löynirjdt jdmd ropilldm én 
nála jobban (tkp. jól) dolgozom 

jdm kőrasdw szép; mä j . k. wäsäm én 
szép vagyok 

jdmsi jobb 
jdmsi köt jobbkéz 
jdmsi peldk 1. jobb oldal, 2. jobbra 

(HanpaBo) 
jdm uldm! (köszönés távozáskor) 
jdm wer béke; mdyndjdm weräpitdr] . . . 

[ha] a földön béke lesz . . . (part.) 
jdrjk víz; mänt jd7]kd mdjä! nekem adj 

inni (tkp. vizet); löy jdrjkät mdnds 
ő vízért ment; mä j . kanrjapa mdn-
hm én a vízpartra (felé) megyek; 
il-nowdnd tim täyind j . wäliyen ré
gen i t t víz volt [a régi folyómeder
ben] 

jdrjk li- iszik (1. li-) ; mä j . lihm én 
vizet iszom ; j . liyä ! igyál vizet ! 

jdrjk lurjk a víz istene (,,halat ad vagy 
nem" — az adatközlő megjegyzése) 

jdiqkurwi árva 
jis- sír (ige) (jistä; jisä; jiswdl, jisds, 

jisim part., jismin) 
jisdkdtd- elsírja (magát) (jisdkdtdtä) ; 

mä os kat' jisdkdtdsdm én ismét majd
nem elsírtam (magamat) 

joy (jok) 1. haza(felé), 2. be, 3. vissza 
(igekötő); joy-jo- hazajön; jok-kit'-
otthon marad (tkp. visszamarad); 
joy-lärja- vissza bemegy; jok-mdn-
haza megy; mä kata j.-larjaldm én 
bemegyek a házba; j.-mdnhm haza 
megyek; äpim köla jok dntd jos 
apám még nem jött haza 

joydl íj (joyêlyên, joydlt; joylam) ; 
löydn j . weri ő íjat csinált (pass.); 
äpimnd kä joyëlydn tdy tuyiyên apám 
két íjat ide hozott (pass.) 

joy en folyó, folyócska (joySnt; joy§-
nam; joy3nn§) ; joyna nik-wiydílöy 
(le)ereszkedünk a folyóhoz 

joyi- véig (pl. fát) (joyita; joyija; 
joyim part.); mä juy joyildm én fát 
vágok 

joyil- vág (joyilta) ; loy juy joyilwdl 
ő fát vág 

joyim- üt, vág (joyimta ; joy ima) ; mä 
loy impdl joyimsdm én az ő kutyá
ját megütöttem; löydn käsi läjdmnä 
uydloy joyimtd ő fejszével az embert 
fejen vágta 

joynali folyócska; mdr\ wän joynal'ijoy 
mdnyäloy mi [egy] keskeny folyócs
kán mentünk 

joypa haza(felé) ; j . mdnä ! menj haza ! ; 
mdnä j . ! ua. ; j . mdnhm [én] haza 
megyek; mä j . mdnsdm tör)! én haza 
mentem volna ! 

jok 1. joy 
jokdlt otthonról 
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jokdn otthon; mdyäj. amêswm? miért 
ülsz otthon?; loy j . dntd wälyal ő 
nem volt otthon; mä änim j . dn-
timdki az én nővérem nincs otthon 

jol varázslat (KOJIAOBCTBO) 
jor 1. közép, 2. vmivel szemben levő 

rész; 3. középső (ju'rdm) ; kotdl j . 
lät déli időszak, délidő ; iy mä jur§-
ma joyal a medve szembe (tkp. az 
én közepemre) jött [velem]; oypi 
jornd pőr-kat amdswdl az ajtóval 
szemben (egy) csum (házféleség) áll 

jöy hegy (ropa) (jőydt) 
jöydn 1. éjjel, HOMb, 2. éjjel (adverb.), 

HO^bK) 
jöyen-kotloy éjjel-nappal; j . ropiltdwdl 

éjjel-nappal dolgozik 
jöytdmtd- fut, odafut (jöytdmtdta) ; 

oypi ja läl'-jay jöytdmtdsdt az ajtóhoz 
odafutottak a katonák 

jől 1. szél (pl. ruhánál); 2. varrás 
(jölam) 

jőrdT] kegyetlen, szigorú ( ?); pat'ä wäla, 
j . ni kan üdvöz légy, kegyetlen 
cárnő (rpo3Han uapHua) 

jöydt- dob, vet, hajít (magasra, mesz-
sze, pl. madárra) (jöydtäj jdyti; 
jöydlim) ; dj käsind-pd dntd löyä jöyd-
yáli, moyi-kâm säyi dj öyäl'ind uydloy 
jöydyältd senki sem dobta őt meg 
(pass.), [majd] valahogy egy kis
lány fejen dobta (pass.) [őt] 

jöyli I . hideg (főnév), 2. hideg (mnév) 
(jöylijdki) ; j . put hideg étel (tkp. 
fazék); j . jdrjk hideg víz; kömdn 
cdkd jöylijdki kint nagyon hideg van 

jöyrdy farkas (jöyrdydt) ; ivelit saydl-
tdyalt jöyrdydt t'dltd söj kolmilat a 
rénszarvasok elfutottak, miután 
meghallották (part.) a farkasok 
üvöltését (tkp. üvöltő zaját) 

jör) tíz (számnév) 
jörjdt- fon (jörjdtä ; jdrjti) ; imi suyêm 

jörjdwdl az öregasszony fonalat fon 
jo- 1. jön, 2. érkezik (jotä; joyä; 

jöyiydn) ; tdy joyä ! gyere ide ! ; mä 
impdmnä jösdm én a kutyámmal 
jöttem; mä imi jöy jösdm én az 
öregasszonytól jöttem; löy mänäpä 
jöwdl ő felém jön; mä möyläm löy 

jöwdl én helyettem ő jön; mä joypa 
jösdm én haza jöt tem (érkeztem); 
hy waça jösdt ők megérkeztek a 
városba; männä jör\än- täm nor\ä 
mdlim t'i nipik amikor velem jössz 
(part.), neked adom ezt a könyvet; 
löy jömälnd mä wer dm amikor ő jött 
(part.), én dolgoztam ; jöy itdn ! jöjje
tek (ktsz.) !; joyitdy! ua. (tbsz.) 

jöyd 1. egyszerű, közönséges (?) ; 2. 
egyszerűen, csak úgy; sarhar\ kulal'i, 
dntd j . kulal'i arany halacska, nem 
egyszerű halacska ( ? egyszerűen 
halacska), („npocrafl pbiÖKa"); társa 

j . löydt dsdlyäsdm a tengerbe egysze
rűen őt (vissza)eresztettem 

jör- befog (jortä; jori) ; welit kitdtdl 
jaynd likdrtä jörätdt a rénszarvaso
kat az emberek kettesével fogták 
be (pass.) 

juy 1. fa, 2. fa-, 3. bot (jukkán, juy ét) ; 
juya mdnä! fáért menj !; juyat 
mdnä ! ua. ; jukkdn köta mdnä ! a fák 
közé (ktsz.) menj !; tim juyoy mo-
yöl'i werwdn ? ebből a fából mit 
csinálsz ? 

juy-kűri fateknő; löyä jdhw j . maswdl 
neki új fateknő kell 

juy-pert deszka; serd juy-pertdtöy we-
rdm wäratdr) kot . . . erős fageren
dákból készített kapujú ház . . . 

k 

ka! (indulatszó) (pl. ha a gyerek 
elesik; sajnálkozást, együttérzést 
fejez ki) 

kaki fiatalabb fiútestvér (kakim) 
kalëy 1. unoka, 2. vki leányának a 

férje (kilydm) ; iki kilyêla tu köl 
tiytds . . . az öregember az unoká
jának így szólt . . . 

kai- éjszakázik, megalszik (kalta; ki-
la; kuldm; kalyasoy) 

kan 1. herceg, KHfl3b, 2. cár (mnév-
ként is) ; ni kandy jdtä kojlêm cárnő 
akarok lenni; pdsännd löy imïl kanêy 
amdswdl az asztalnál az ő öreg
asszonya cárként ül 
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kanêrj 1. vminek a széle, 2. part, 3. 
(névutó); pdsän kandrj az asztal 
szél(e); mar/an laya alla juy kanr\a 
amdyalöy mi azokat [edényeket; 

. tkp. ó'ket] egy nagy fa mellé tet
tük; mä jarjk kantja mdnldm én a 
víz part[jajra megyek; mä jarjk 
kanrjapa mdnhm én a víz part[ja] 
felé megyek; (aras kantja ikäl'i ma-
nds az öregember a tenger partjára 
ment; jarjk kandtjna kiriw am'dswdl 
a vízparton (tkp. víz szélén) hajó 
áll; lok kandrjnd söymdt enampal a 
par t mellett (OKOJIO) nyírfa női 

kan-kat cárház, palota; löy Hal pelakna 
k. amdswdl ő előtte palota áll 

kan-may ország 
kan-mdy-jay cárnép; [egy] cárság né-

p(e); nörj djnäm k. liskamallan te az 
egész cárság népét megnevetteted 

kant- beteg, betegségben van (kanta; 
kinta ; kanldm) ; mä ökdm wàlmamnê 
kanyalêm (amikor) én kicsi voltam 
(part.), beteg voltam 

kanté beteg; löy k. äj-ku ő beteg fiú 
kar 1. bika, 2. hím (kart, kúrám) 
kar-söy bikabőr 
kas vmi mögötti rész, térség (névutó) 

(kusdm) ; löy kot kasa lal'ds ő a ház 
mögé állt; löy kat kasoy tdy jowal 
ő a ház mögül ide jön 

kat ház (katkdn, katdt; kutmi) ; tat k. 
i t t [van egy] ház; mä k. wuldm én 
házat látok; mä kat werlam én házat 
építek; mä katnd walyaldm én ház
ban éltem (laktam); loyan mänt 
katd majlds ő nekem házat (tkp. 
házzal) ajándékozott; mä katapa 
mdnldm én a ház felé (a házhoz) 
megyek 

kat' majdnem (nyTb); k. kälas (ő) 
majdnem meghalt 

kofa Kátyja (személynév) ( < o r . ) ; 
nörj nipik kat'aja mayäsin? te a 
könyvet Kátyának odaadtad? 

kaç moh 
käj- hagy, otthagy, visszahagy (käj-

ta) ; ti emtdr kandiqnä mänt mdy-
päjä impöynä käjyalydn engem en
nek a tónak a partján egy föld-

szigetecskén (tkp. lativ.) a kutyánk
kal [hátra]hagytak (ktsz.) 

käla- meghal (kalata; koliym) 
káli a halott, holttest 
käli-juy koporsó; tu pirná käli-juya 

pänyalil azután [őt] koporsóba he
lyezték 

käli-lat sír(gödör); limoy pirnd loyd 
käli-lata amdyalöy evés után (part.) 
őt sírba tettük 

káli ótvar, rüh (betegség) 
kal'arj ótvaras (pl. bőr) 
kam 1. igen (helyeslés, egyetértés ki

fejezése), 2. nagyon (nyomatéko
sító szó), 3. partikula; meyi kasnê 
k. tdhkdtdyal (egy) (folyó)kanyaru-
lat mögött [kutyánk] erősen (tkp. 
nagyon) felugatott 

käntdy jay az osztják nép 
kànëarj 1. díszes, 2. tarka; löy ewdstd 

k. präniy liwdl ő ízes, díszes püspök
kenyeret eszik 

känciysd- ír (kànëiysdta; kànëiysa) ; 
titi kànëiysa! [te] így írj ! 

kanéint' ír (kanâinta ; kànçinta imper. ; 
kàncintdldm, kànëintd part.) 

kànëintê juy ceruza 
kàntikintd- megijed (käntikintdta ; kàn~ 

tikinta ; kàntikintdwdl) ; iki kànti-
kintdyas az öreg megijedt; iki kàn-
tikintêmin päjaysakdtdWdl az öreg 
megijedve könyörögni kezdett 

käsi ember (általában) (kàsit = jay 
'emberek'; kâsim; käsi ja) ; käcar\ 
käsind ti wer törjamti minden ember 
tudja ezt a dolgot [mindenki tud 
erről a dologról] 

käsi çow fél ember (vö. käsi peldk) 
käsi köl ember(i) hang; k. kölnä ikijä 

töldywdl [a hal] emberi hangon be
szél az öregemberhez 

käsi peldk fél ember 
käsi tur ember(i) hang; k. t. säyi 

tößykas [a hal] emberi hangon szólt 
kaëdrj mindenegyes, Ka>KAí>ifí; k. kä
sind ti wer törjdmti minden ember 

tudja ezt a dolgot (pass.) 
käs- 1. észrevesz, meglát, 2. talál, 

megtalál (kästä; kisi) ; ikina käs-
mälä kàntikintdwdl az öregember 
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[ezt] meglátva (part.) megijed; kun-
tané törj mä manyälam, futna törj 
loyan mänt käskäl ha én elmentem 
volna (oda), akkor ő engem meg
talált volna; mdtä täyina-pa dntd 
käsli timint äjni! sehol sem találni 
(pass.) ilyen kislányt! 

köt két (jelzőként); kä käsiyan két 
ember; mä k. nipikkdn tulâm én két 
könyvet (ktsz.) viszek; apimna kä 
joyêlyêri tdy tuyiyên apám két íjat 
hozott ide (pass.); löyan mänt k. 
kulyana mdyäs ő nekem két halat 
(ktsz.) adott; mä t'i söydsnd kä 
klaskanna onaltayalyalam én azon az 
őszön a második (tkp. két) osztály
ban tanultam 

kätkdn kettő (önállóan; állítmány ként) 
k. päni pelak két és fél 

kätal- 1. fog, 2. elfog, kifog (pl. halat), 
3. befog, 4. kiköt, 5. ta r t (kätaltä; 
kiilä) ; mä löyd kötlöy kätallim én őt 
kézen fogom; Um kotdl mä kulal'i kai 
kätdlyäsdm ma én majdnem fogtam 
[egy] halacskát; mä welit kätdltä 
mdnhm én elmegyek a rénszarvaso
kat befogni; wanlala köckit, närydt 
kitlätdt vállukon kardokat, szablyá-
kat tartanak (pass.) 

keh reggeli harmat 
kdcäy ja- megbetegszik; k. jdyiydn 

megbetegedett 
kaca beteg (kaëaki) ; mä uyam kdÇdki 

fáj a fejem; nör\ poylan kaçaki fáj a 
hasad (tkp. a te hasad beteg) 

kait- látszik, mutatkozik (kdltä) 
kdmläytd- fordít (kdmläytdtä; kam-

läyti) 
kanç- 1. keres, 2. fog (pl. halat) 

(kancä; kanëa imper.; kanyäs, kan
ca) ; kotdl ontêr nörjd kansamdn egész 
nap kerestünk téged; iki sajêwna 
kul kdnwdl az öregember hálóval 
halat fog 

kdr mozsár (kdrt; kdräm) 
kds- fut (ember v. állat) (kdstä; kdsä; 

kdskäl) ; mä katpa kdshm én a ház
hoz futok 

kdsil- fut, futos (kdsiltä; kdsilä); mä 
pestäk kdsilldm én gyorsan futok; 

tdt-ta kdsildwdl [ő] ide-oda futkos 
(tkp. ott-ott) 

kdswdytd- fut (kis ideig) (kdswdytdtä; 
kdswdytdskdn, kdswdytdyülydn) 

kde csönd!, na ! (figyelemfelkeltés) 
(indulatszó); kds! [csönd!]; k., öl 
t'dlä! na, ne kiálts!; k., tdy liyä! 
na, nézz ide ! 

kiyrdytd- vmit vmire rátűz (pl. ho
rogra csalétket) ; (kiyrdytdtä) ; miskä 
juy-töjä mdy-ler kiyrdytds Miska a 
bot végére kukacot tűzött 

kii bogyógyűjtő edényféleség (kilt; 
kilim) ; kuntënd killöy ula wanyalöy 
teldl . . . amikor edényeinket bogyó
val tele szedtük . . . 

kimpel kifelé; [bizonytalan, kellően 
nem ellenőrzött adat, talán: kimpil] 

kimtdy második; aj läwa, k. läwa köla-
wdl elmúlik egy hét, a második hét 

kimtdkd másodszorra; k. sajdw Harsa 
pänyas másodszorra [is] a hálót a 
tengerbe ereszti 

kinő mozi (<< or.); mä kinoja manlam 
én moziba megyek 

kir jégkéreg 
kir- felölt, felhúz vmit (kirtä; kiri; 

kiriyan) ; kör y dia wdrta sapikal'ikän 
kiriydn a lábára (ktsz.) piros csiz-
mácskát (ktsz.) húzott 

kiriw 1. hajó, 2. motorcsónak; jdrjk 
kandrjnd k. amêswdl a vízparton 
(tkp. a víz szélén) hajó áll 

kirydl- visszatér (kiryaltä ; kiraylä) ; 
pires ikäl'i pdrtäy kirdylds az öreg 
emberke visszatért [haza] 

kirtdwtd- felölt, felhúz (kirtdwtdtä) ; 
löyä näyi jernäsd kirtdwtdyälil fehér 
ruhát adtak rá [tkp. öltöttek] 

kit- küld (kittä; kiti; kitlim) ; loy-at'a 
ropilta kittd a lóistállóba küldi dol
gozni; os kulal'iyapa ikil kitldtd 
öregemberét megint a halacskához 
küldi 

kitdtdl kettesével; welit k. jaynd likartä 
jörätdt a rénszarvasokat az emberek 
kettesével fogták be 

kië penész 
kin 1. rossz szellem, tisztátalan erő, 

2. járvány szerű betegség és szel-
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lerne, 3. ördög; kina mdnä! H/JH K 
*iëpTy ! (káromkodás) ; kina pant-ot 
ördögnek való (tkp. ördögnek he
lyező dolog), („emberre, élősze-
mélyre mondják, akit oda 'kell' 
adni az ördögnek, npHHacHMoe 
>KepTBo" — az adatközlő' meg
jegyzése) 

kis (íblyónév, a Vah mellékfolyója) 
kit'- (hátra-, vissza-, ott-)marad (kit'a; 

kit'a imper.; kit'iydn; kit'kal) ; ta 
kit'iydn ott maradt; tő kit'ds ot t 
maradt 

kitdl' kevés ; tim al är ul wâlyal ? dntd, k. 
ebben az évben sok bogyó volt ? — 
nem [sok], kevés [volt] 

klas osztály ( < or.) 
koj- akar, kíván (kojta) ; rak wertd 

pdytd nirjkd wältat dntd kojldm piszkos 
(tkp. fekete) parasztasszony lenni 
nem akarok; mä ondltdydltd katpa 
mdntä dntd kojldm én iskolába járni 
nem akarok 

kojdm- akar (kojdmta) ; moyöl'ä kojdm-
pin, nörjä mdlim amit akarsz, neked 
adom 

koji 1. ki, 2. kinek a, 3. aki (kojiyan, 
kojit) ; norj k. tinisdn? te kit adtál 
el?; timi k. nipik? ez kinek a 
könyve?; k. pöc wasm? [te] kinek 
a családjából (való) vagy? (c Ka-
Koro pofla); k. dntd ropiltëwêl, dntd 
liwdl aki nem dolgozik, nem eszik; 
kojiya majdilim? kinek ajándéko
zod?; koja mdyäsin? [azt] kinek 
adtad?; kojat nör\ tim weli wdlin? 
kinek a számára veszed ezt a rén
szarvast?; kojnd túli ki viszi (pass.); 
kojapa mdnwdn? [te] kihez mégy; 
kojdy jdsdn? ki(vé) lettél? [mi a 
foglalkozásod]; kojoy josdn? kitől 
jöttél ? ; kojoy jösdt ? milyen embe
rek jöttek? (tkp. kitől jöttek?); k. 
nipik? [ez] kinek a könyv(e)?; k. 
nipikkdn? [ezek] kinek a könyvei 
(ktsz.)?; k. nipikdt? ua. (tbsz.); 
(?) koj jaya milyen embereknek 

koji-käm valaki; männd kojd-käm löyä 
majdlsi? én valakit neki adtam? 
(pass.) 

koji kőrasdw kire hasonlít (tkp. ha
sonló) 

koji-pd senki (tagadó mondatban); k. 
tdy dntdjölds senki sem jár (tkp. jön) 
ide; mä k. dntd wusêm én senkit sem 
láttam 

koy 1. hosszú, 2. távoli, 3. sokáig 
tartó (időben) (koydki) ; koy täyi 
távoli hely; k. taydpa mdntä maswdl 
sokáig kell oda menni (é. hosszú 
ideig tar t az út); k. mdrpn juyna 
lakkäli mi [őt] bottal sokáig dobál
tuk (pass.). 

koydl- lépeget (koydlta ; kuyla) ; oypi-
japa koylds odalépegetett az ajtó 
hoz 

koy dit messziről, távolból; mä k. tdy 
jösdn én messziről jöttem ide 

koydn régen; mânnd rit k. tdy tuyali 
én a csónakot (már) régen ide hoz
tam (pass.); 6dkd k. mä nör\dt läydl-
Idm én téged [már] nagyon régen 
várlak 

ko-kam 1. ko (t)-kam 
kol fenyő, iiHXTa (költ; kólám) 
kol- hall, hallgat vmit (kolta; kuli; 

kolyaldm) ; käsi köl kuloy dntd kolyas 
halat (abl.) emberi hangon beszélni 
[még] nem hallott; mä püt'käl'it 
lul-pänd kolyaldm én hallgattam a 
madaracskák énekét 

koldm három 
koldm-jÖY] harminc 
koldntd- 1. hallgat, figyel, 2. engedel

meskedik (koldntdta; koldnta) ; mdr\ 
püt'käl'i lul-pänitd täyi koldnteyalöy 
mi hallgattuk a madárdalolást; sär-
narj kulal'i mänä kolêntati, köldpa 
kitlim, töydpa mdnäti az arany-
halacska nekem engedelmeskedjék, 
ahová küldőn, oda menjen 

kol-juy fenyőfa (Holz; nHXTa-fenyő
ből való faanyag) 

kol't'dy (~ kol't'oy) 1. honnan, 2. ahon
nan; nör\ k. nowtan? te honnan 
származol ? [milyen családból, ^sze
gényből vagy gazdagból]; k. jösdn, 
töydpa mdnä! ahonnan jöttél, oda 
menj ! 

komtay 1. előre, lefelé (pl. hajt fejet); 
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2. hanyatt (pl. csónak); kaldy-pil 
uydl k. cöcmin t'u köl tiytds . . . az 
unoka fejét lehajtva így szólt . . .; 
rit k. páni! a csónakot lefelé for
dítva (/\) t edd! 

kos1 húsz 
kos2 csillag (kosét; kusdm) 
kosár) csillagos; k. tor dm csillagos ég 
kot hol (kotdki) ; norj ko wälwdn ? te 

hol laksz?; ko sät'wdl? hol hallat
szik ? ; mä l'opim kotdki ? a kabátom 
hol [van]? 

kotdl 1. nap, ßeHb, 2. időjárás (átvitt 
értelemben); t'u k. jdlilmin ikisäydn 
koldm kotdf] welsdydn azon a napon 
vadászva (tkp. járva) a nagyapa 
az unokájával három hat tyút fo
gott (tkp. ölt; ktsz.); etdr, watlêy 
k. wälyal tiszta, szélcsendes nap 
volt; költdy töyapd jdm k. werwdl 
holnap bizonyára jó időt csinál [ti. 
az ég, az Isten] 

kotdl jor lät délidő, dél 
kotdlnd vmely napon (időhatározó) 
kotdl ontdr egész nap 
ko(t)-kam valahol; k. peçdyt'dltd sät'wdl 

valahol borjúbőgés hallatszik 
kotloy nappal 
kotloy litd ontdr ebéd 
köyat vmin végig, vmi hosszat; joyên 

k. rit jöwdl a folyón végig csónak 
jön; ämp puydl k. saydltdwël a kutya 
a falun végig fut 

köl hová; Um dntdw k.'werlin ? ezt az 
övet hová (minek) csinálod? 

köla1 még; mä tim al k. joypa dntd 
mdnldm én ebben az évben még 
nem megyek haza; äpim k. jok 
dntd jös apám még nem jött haza; 
k. särjki wälyas, dsät joypa mdndmnd 
még világos volt, amikor az anya 
a leányaival haza ment (part.) 

köla2: köla mdn- elvész, elveszik; rit 
luwnat k. mdnds a csónak az evező
vel elveszett; mdk-kat k. mdniydn 
a földház eltűnt 

köla- múlik, befejeződik (kölata); dj 
läwd, kimtdy läwd kölawdl elmúlik 
egy hét, a második hét 

köldpa hová; ahová; k. norj mdnwdn? 

te hová mégy?; k. kitlim, töydpa 
mdnöti ahová küldöm, oda menjen 

köldpa-pd sehová (tagadó mondatban) ; 
mä tdltdy k. dntd mdnldm én innen 
sehová [se] megyek 

költdy 1. holnap, 2. másnap; k. töyapd 
jdm kotdl werwdl holnap bizonyára 
jó napot csinál [ti. az ég] 

kör 1. kép, 2. fénykép (kört; kör am) ; 
mä köram az én fényképem (arc
képem) 

köras 1. alak, forma, 2. külső; mä norj 
körasa wäsdn én terád hasonlítok 

köras §w 1. hasonló, 2. színű; tamint k. 
nipik wdjäl ilyen könyvet vegyél 
(el) [mint ez]! ; norj koji k. wäsän? 
te kire hasonlítasz ? ; min dj k. wäs-
m§n mi (ktsz.) egy (forma) színűek 
vagyunk (ktsz.); mä nör) körasd-
wên wäsdm én rád hasonlítok; mä 
löy körasdwdl wäsdm én őrá hasonlí
tok (tkp. ő alakúja) vagyok; min 
löy körasdwdl wàsmên mi (ktsz.) őrá 
hasonlítunk; mdt) löy körasdwdl wä-
söy mi őrá hasonlítunk; ma t'dkäjäm 
mä körasdwdmdki az én nővérem 
hasonlít rám (tkp. én alakúm [van]) 
Un mä körasdwdmdkiydn ők (ktsz.) 
énrám hasonlítanak; mä nin kőra-
sdwatdn wäsdm én tirátok (ktsz.) 
hasonlítok ; Idy mä körasdwdmdkijatdt 
ők (ktsz.) énrám hasonlítanak 

kötdr] hat tyú (kötrjdt) 
köti hogy, mint; mä ta k. jehm-kälam 

imimnäti ? mit csináljak az én rossz 
öregasszonyommal ? 

kötrja mdn- hattyúra megy, vadászik; 
äldrjjäld nuk-külä kötr\a mdntämdnä! 
reggel korán kelj fel, [mert] haty-
tyúra megyünk vadászni (ktsz.) 

köcdy kés (köckdt; köckäm) 
köcki kard, szablya 
köjrji szúnyog (köjrjit) ; köjrjind mänt 
• liwdlt a szúnyogok csípnek engem 
köy kő (mnévként is) (kökken, köydt; 

köyäm) 
köydl csésze (köydlt ; küyhm) ; kötöy 

k. wdji! a csészét vedd el a kézből 
köydr- fői (köydrtä) ; cäj-put köyrds a 

teáskanna felforrt (tkp. főtt); put 

3 Nyelvtudományi Közlemények LXXI/1. 
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köyrdm pirnd kul ivelti jay jöyäsdt 
főzés után (part.; a fazék megfőtte 
után) halászok jöttek 

köydr-jdrjk leves, húsleves; löydn äj-ni 
köydr-pr\kd mdltd ő a kislánynak 
levest adott (pass.) 

köydrtd- megfőz (köydrtdtä; köydrtdyä-
sdm) 

köy-sem gyöngy, ékszer (köy-semet); 
särnar\ köy-semet siwldlä iytiybn drá
ga gyöngyök vannak a nyakára 
akasztva 

köl szó, hang (költ; köläm) ; käsi 
kölnä ikijä töldywdl . . . emberi han
gon szól az öregemberhez [ti. a 
hal]; iki taras kandrmd köläti koy 
läyhysds az öregember a tenger part
ján sokáig várt a válaszra (tkp. 
hangra, szóra) 

kömdy kintről 
kömdlt kintről 
kömdn kívül, kint (kömdndki) ; kömd

ndki [ő] kint [van] 
könär szegény (könärt) 
kör kemence (kürdm) ; ma k. nuk-

ölhm én begyújtom a kemencét 
kör-köy tégla (?) ; kör köyli näyi törparj 

kot téglából (készült), fehér, kémé
nyes ház 

kördy- 1. esik, leesik, 2. lehull, lefor
dul (kördytä; köryds, kördkkäl) 

köt kéz (kötkdn, kötdt ; kötäm) ; mä k. 
wuldm én kezet látok; nipik kötä 
wdji ! a papírt vedd kézbe ! ; tim 
kötnd möyöl'i? ebben kézben mi 
[van]?; nipik kötnä wdji! a köny
vet kézzel vedd [el] ! ; nipik kötän-
nät wdji! a könyvet a kezeddel 
vedd [el]!; löydn löyd kötdlt joyim
yali ő őt kézen ütötte (pass.); 
löydn löyd kötlöy joyimyali ua. ; löydn 
löyd kötltöy joyimyali ő őt a kezén 
[? kezén] (meg)ütötte; dj kötnöt 
ropiltdldm egy kézzel dolgozom 

kötdy- 1. tesz, csinál, 2. viselkedik 
(kötdytä; kütkä); t'i säyi ndr\ äl 
kütkitdy! így (ily módon) ti ne 
csináljatok ! ; perdy käsi tör/ t'iti dntd 
kötkds így más ember nem viselke
dett volna; nör\ tuti äl kütkä! te így 

ne csinálj [így ne viselkedj; rosz-
szul] ! 

köt peldk félkéz 
köc de; bár; ojdy, k. cöydllujdm! aj, de 

fáj (pass.); nämsar\dki, k. ökdmdki 
okos, bár [még] kicsi 

köl 1. kövér, 2. vastag (pl. fa, bot) 
(koldki) 

kör láb (körydn, kört; köräm); imi 
körydnä oy panwèl az öregasszony 
lábához (ktsz.) fejet hajt (tkp. tesz) 

korät 1. annyi, (a)mennyi, 2. körül
belül ; tu kot'dl ikisäydn kolbm kotdr\ 
welsdydn päni kos-körät wäsdy azon a 
napon az öregember az unokájával 
[együtt] megölt három hattyút és 
körülbelül húsz vadkacsát 

kör peldk félláb 
kort- tud (képes vmre) (csak tagadó

szóval fordul elő) (körtä) ; mä dntd 
körlim én nem tudom [ezt meg
csinálni]; mä koy löydt mälkayblta 
dntd köryaldm én őt sokáig nem 
tudtam elfelejteni; mä lattá dntd 
körtdm én állni nem tudtam; mä 
dntd körtdm t'i wer wertä én ezt a 
dolgot nem tudtam elfelejteni; mdtä 
säyi-pd loyd kästä körtdm sehogy 
sem tudom őt megtalálni 

kos! csend ! (indulatszó) 
kot 1. köz (pl. két fa köze), 2. idő

tartam, 3. (névutó) jukkán kötä 
mdnä! a fák (ktsz.) közé menj!; 
min kötdmdnnd pdsän amdswêl kö
zöttünk (ktsz.) [egy] asztal van; 
iki k. läydlmälä imilä pdrtäy kirdylds 
az öregember [miután] [egy] ideig 
várt (part.) asszonyához visszatért 

kot': kot', kot', kot'(kutyahívó szó; 1. még 
a köti szót) 

kotdrki csíkos evet, 6ypyHÄyK 
köti kutyabecéző szó (1. köt) 
ku 1. férfi, 2. férj (birt. szraggal), 

3. parasztember (kujt; kujdm; ku-
jdy -V kuy§) ; nör\ kijén a te férjed 

kujd-käsi férfi 
kul hal (kult; kulam) ; mänt küld 

mdjä ! adj nekem halat ! ; kulnat 
mdrpt läwtikdtdwdl [anyánk] halat 
fog nekünk enni adni (tkp. etetni) 
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kulal'i halacska; särnar] k., dntd jöyd k. 
arany halacska, nem egyszerű ha
lacska; särnar] kulal'iya hlildkdtdwdl 
[az öregember] az arany halacská
nak kiált 

kulârj-jiydl KyJiMH-Hroü (folyónév; 
a Van egyik kis mellékfolyója) 

kularj-joydn halas folyó ( ? folyónév) 
kul kdnç- halászik; koldm-jör]-kol§m al 

kul kdnyäs [az öreg már] harminc
három év(e) halászott 

kul kdnéd ku halász (tkp. hal fogó 
férfi) 

kulmdt 1. harmadik, 2. (egy)harmad 
kulmd täytd (egy) harmad (tkp. rész) 
kulmdtdy harmadszorra; k. sajdw Harsa 

pänyas harmadszorra [is] a hálót 
a tengerbe vetette (tkp. tette) 

kul wel- halat fog, halászik (tkp. ha
lat öl) 

kul weltd jay halászok, halásznép 
kul weltd ku halász (tkp. hal ölő férfi); 

mä k. w. kujdy jdsdrn én halász 
(tkp. halásszá) lettem 

kump 1. hullám, 2. hullámzás (kum-
pdt) ; wultd: taras äj kumna läyt'i-
wdl látja: a tenger kis hullámzással 
csobog; dttd kumpd t'iti jdlildwdlt a 
nagy hullámok [a tengeren csak] 
úgy járnak [le-föl] 

kuntay háton, hanyatt; löy k. älayal 
ő háton feküdt 

kuntd mikor; taydpa k. mdnlöy? oda 
mikor megyünk? 

kuntd-käm valamikor; k. mä waçpa 
mdndm valamikor a városba men
tem; mä k. wajujdm valamikor el
aludtam (pass.) 

kuntd moçd meddig (időben) ; k. m. nor] 
td wälwdn? meddig (fogsz) te i t t 
lakni ? 

kuntdnd 1. ha, 2. amikor; k. ndrji-kiji 
töydnä järjkawdlt . . . amikor a gyer
mekek a tűzzel játszanak . . . ; k. tor] 
mä mdnyäldm, futna tör] löydn mänt 
käskäl ha én elmentem volna, akkor 
ő engem megtalált volna 

kuntd-pd soha (tagadó mondatban); 
mä k. dntd jokdn walyaldm én soha 
sem voltam otthon 

kuntoy mióta; nor] k. td wälwdn? te 
mióta laksz i t t? 

kűri teknő 
kut hat (számn.) 
kutdl vmi által fedett, v. védett hely 

(pl. fa mellett: £ ; „Kor/ja ,nc»KAt>> 
3Aect> cyxo obraaeT — az adatközlő 
megjegyzése) 

kül- felkel (kültä; külä; külas) 
küm 1. ki, kifelé, 2. külső, kinti, 

3. (igekötő); k.-amât- kitesz; k.~ 
lüydt- kimegy; k.-lüydlt- kimegy; 
k.-mdn- kimegy; löy k. lüytds ő ki
ment [Ha yjiHijy]; mä katoy k.-
lüydltldm én kimegyek a házból; 
mä katoy k.-mdnhm én a házból 
kimegyek; k. mdnäl menj ki [a 
szobából] ! 

kümpä ki, kifelé; löy k. mdnds ő ki
ment az utcára 

kiír vájószekerce (pl. csónakkészítés
re) (kürt; kürim) 

l 

lajdy- függ, lóg (lajdyta; lijya) ; lampi 
pdsän nomdnnd lajdkkal a lámpa az 
asztal fölött lógott 

laldm- lop (laldmta; lilma; lulmdm; 
laldmpdl, lalmam part.); mänä wäy 
lilma ! lopj nekem pénzt ! 

lal'- áll (laít'a ; lila ; lal'ds) ; löy kat 
kasnd lal'wdl ő a ház mögött áll; 
lal'f iki (az) álló öregember; mä lal't'a 
dntd körtam én állni nem tudtam 

lampi lámpa (<<or.); I. pdsän nomdnnd 
lajdkkal a lámpa az asztal fölött 
lógott 

lar áradványvíz (lart, lurâm) ; mdrj 
luröy a mi áradványvizünk 

larjay Larjak (helynév) 
läl-pam ülőhely, fűnyaláb a csónak

ban; kaldy-pilnd rit nuk-kdmläytdstd 
päni läl-pamd pänsdtd az unoka a 
csónakot felfordította és ülőhelyet 
te t t [belé] 

larja- bemegy vhová (larjata ; larja) ; 
mä kata larjaldm én bemegyek a 
házba 

3* 
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lár\ka- szeret (lär\kata); та ШфеЛэт 
én szeretek [vkit] 

läjdm fejsze (läjmdt; lijmwn); löy 
läjdinnät wonta тэпэв ő a fejszével 
az erdőbe ment; löydn käsi läjdmnä 
uydloy joyimtd ő fejszével az em
bert fejen vágta 

läydl- 1. vár, 2. őriz (läydltä; liylä); 
köt läydlmälä imilä pdrtäy kirdylds 
egy ideig várva (part.) [az öreg
ember] öregasszonyához visszatért; 
сэкэ коуэп mä nörjdt läydlhm én 
téged [már] nagyon régen várlak; 
kan kat läydltd эШ jay ikilpä kithlh 
a cári udvarnokokat (tkp. a cár ház 
őrző nagy népet) az öreghez (tkp. 
öregemberéhez) küldi 

läyldysd- várakozik (läyhysdtä; läy-
hysä); iki t'aras капщпэ köläti коу 
läyhysas az öregember a tenger 
partján válaszra (tkp. hangra) so
káig várakozott 

läl 1. harc, háború, 2. had(sereg) 
läl-jay katonák; löy тоуЫпэ l. lal'walt 

ő mellette katonák állnak 
lär\ki mókus (lärjkit; lärjkim) 
lät idő; loy är l. werwdl ő sokáig (tkp. 

sok idő) dolgozik 
lätnd időben, valamikor 
läw9t 1. hét (számnév), 2. hét (Wo

che); dj läwd, kimtdy läwd kölawdl 
elmúlik egy hét, a második hét 

läwst- etet (läwstä; liwti) 
läwtikdt- etetni fog (v. inch.) (läwti-

кэШ, -kdtdtä); drflcim jöwdl päni 
mdYjdt läwtikdtdwdl anyám jön és 
nekünk enni fog adni (tkp. etetni fog) 

lel- beszáll, beül, ráül (járműre, csó
nakba stb.) (leltä; lelldm); rita lel-
csónakba száll; kiriwä lel- hajóra 
száll 

ler 1. szál, fonal, 2. gyökér (lert; 
leräm) 

leräl'i vonal (rajzban); t'i l. kötdy jas 
[rajzolás közben] ebből a vonalból 
kéz lett 

hy 1. ők, 2. azok; dr\kiläl hyä (и köl 
atwdlt . . . anyjuk így szól (tbsz.) 
nekik . . .; kunt§n§ killöy ula wan-
yalőy teldl, тэщэп Ъуъ dlh juy 

каща amdyalöy amikor edényein
ket bogyóval tele szedtük, mi azo
kat [az edényeket; tkp. őket] [egy] 
nagy fa mellé helyeztük; norpn 
hydt wuyalm? te láttad őket? 

hydl- (faydld-) röpül, száll (foydltä; 
Idydliydn; hydlds ***> Idylds, ЪудЪ-
yäl ~ hydlyäl); tarySt jdmdt Ъуэ1-
wdlt a darvak szépen (tkp. jól) rö
pülnek; por(i) löy рофЯоу hydlds 
a nyíl elrepült ő mellette („вот 
только что, и вы видели" — az 
adatközlő megjegyzése); pöy(i) loy 
рог]Шоу hydldyäs ua. („через не
которое время рассказывают", 
„раньше", „определенно" „и вы 
видели" — az adatközlő megjegy
zése) 

foytil ők maguk 
li- 1. eszik, 2. iszik, 3. csíp (pl. a szú

nyog) (Uta; liyä; Иуъуэп); loy 
ewdstz präniy liwdl ő finom püspök
kenyeret eszik; limöy pirríd welit 
löydtdjätä mdnyälöy miután ettünk 
(part.) elmentünk megnézni a rén
szarvasokat; mä t'i kul lirjäm тэп-
1эт ha (mikor) ezt a halat meg
ettem, megyek; liyitdnf egyetek 
(ktsz.); liyitdy ua. (tbsz.) 

liy- 1. néz, 2. hasonlít (liytä; liyä; 
liyiydn); impdm-рэ dntd älawdl, 
amdswdl worontpa liymin . . . ku
tyám nem alszik, ül az erdő felé 
nézve . . .; nör\ koja liymän ? te kire 
hasonlítasz (part.)? 

liydkdtd- enni kezd (v. inch.) (Иуэкэ-
tdtä; liydkdtds, liydkdtdyälöy) 

Икэг szán (likdrt); nör\ тэИ l. tuya-
8Ш? te milyen szánt hoztál [ide]?; 
регэу käsi liyrä ál wdräytä! idegen 
ember szánjára ne igyekezz ! 

lil lélek (lilim); ta, lilin töya-рэ 
läsdkd jds? nos, a lelked [most] 
bizonyára megnyugodott (tkp. nyu
godttá lett)? 

lihrj élő (lildrjdki); та тосэу потэу-
silyaldm, löy lihrpki ón sokáig [azt] 
gondoltam, hogy ől él (tkp. élő) 

lilt- megterhel, megrak, ültet vhová 
(liltä; Ulti; lilldm) 
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Un ők (ktsz.) 
lit-ot 1. étel, 2. ebéd; l. öydl-pilnd weri 

a leánya ételt készített (pass.); 
Triant lit-otd mijä ! adj nekem ételt ! 

liydl szibériai cédrus (liydlt) 
loy ló (loydt; loyam) 
loy-aï lóistálló; loy-at'a ropilta kittd 

a lóistállóba küldte [őt] dolgozni 
lopêl- horgászik (lopêlta; läwla) 
lopdltd juy horgászbot (tkp. horgászó 

bot) ; miskä lopdltal juy töjä mdyler 
kiyrdytds . . . Miska a horgászó bot 
vég(é)re kukacot tűzött . . . 

lopdltd täyi horgászás 
lör\ nyár 
lörjdn nyáron; l. mehkd jdwdl nyáron 

meleg (tkp. meleggé) lesz [ti. az idő] 
lörjdt- olvas (lőtjdta; lörjti) ; lörpta pi-

tdkdtdyälmdn olvasni kezdtünk (ktsz. 
lörjtdkdtd- olvasni kezd (v. inch.) (lőrj-

tdkdtdta) ; mä joypa jdlsdm, nipik 
wdsdm päni tdy tusim, lőrjtdkdtdsi-
mdn (= lőrjdta pitsamdn) én haza 
mentem, vettem a könyvet és ide 
hoztam, elkezdtünk olvasni (ktsz.) 

löydtd ja- néz, megnéz (löydtdjätä; lö-
ydtdjä) ; limoy pirnd welit löydtdjätä 
mdnyälöy miután ettünk (part.), el
mentünk a rénszarvasokat meg
nézni; löy ildpä löydtdjäwdl ő előre 
néz 

löydtdjäysil- nézeget, szemlél (löydtd-
jäysiltä; löydtdjäysilä) ; tdydpä-tayd-
pa äl löydtdjäysilä! ne nézegess ide-
oda ! 

löyldytd- elkészülget (löyldytdtä) ; iki 
katnd werdysdyldmin löyhytöy . . . 
[míg] a nagyapa a házban öltöz
ködve elkészülget . . . (part.) 

löy-ort szolga (löydt-ortdt) ; loy ildl 
peldknd tärdm löydt-ortdt lal'wdlt ő 
előtte fürge szolgák állnak 

loj- 1. romlik, 2. rothad (lojtä) ; 
noydl löjwdl a hús megromlik 

löjdm romlott; timi l. kul ez romlott 
hal 

löy ő; l. ula mdnds ő bogyóért ment; 
lörjdn mänt káté majdlwdl ő nekem 
házat ajándékoz; löydn mänt löyä 
majlds ő engem neki ajándékozott; 

löydn-pd mänt ivuyal én őt is láttam ; 
nörpn löyd küld mdyäsin te neki 
halat adtál; männd löyd küld mdyäsi 
én neki halat adtam (pass.); männd 
löydt wuyali én lát tam őt (pass.); 
männd löyd-pd wuyali én őt szintén 
láttam (pass.); löyd-pd männd wuyali 
ua.; mä löynirpt jdmd ropilldm én 
nála jobban dolgozom 

löytil 1. ő maga, 2. saját; l. küm-
lüytds ő maga [az unoka] kiment; 
iki l. mdy-kutdlpa mdnds az öreg
ember [vissza]ment a saját föld
kunyhójához; t'i pay l. ritdlna mdn-
yäl ez a fiú a saját csónakjával 
ment 

lok- 1. ugrik, 2. veti magát (loktä; 
lökkál) 

luj-wäy gyűrű (luj-ivayêt ; luj-wäyam) ; 
l. katdy jds ,,a gyűrű házzá lett"; 
kötkdlä särnarj luj-wäydt tökdmtiydn 
kezeire (ktsz.) arany gyűrűk van
nak húzva 

lul-pänd dal 
lul-päni- énekel (lul-pänita; lul-päni-

ja) ; mä mdnmin lul-päniyasdm én 
menve énekeltem; iki, lul-päni ja! 
öreg, énekelj!; ikiydn, lul-päniji-
tdn! öregek (ktsz.), énekeljetek 
(ktsz.)!; ikdt, lul-pänijatd ! ua. 
(tbsz.) 

lurjk ,,isten"; jdrjk l., wor-ont l. (1. ott) 
luw evező (luw§t) ; rit luwSnat köla 

mdnds a csónak az evezőkkel (együtt) 
elveszett 

lüydt- (ki)megy (lüydtä; lüytä; lüyd-
wdl; lüytds) 

l 

lat gödör (latét, lutdm) 
lattd- elás, elföldel, bekapál (lattdta) 
läyt'i- csobog (läyt'ita) ; wultd: (aras äj 

kumna läyt'iwdl látja: a tenger kis 
hullámzással csobog 

läwant'i lepke, pillangó 
läwdt- esik (läwdt't'a) ; mdt lätnd lä-

wdt'kas? mikor esett az eső? 
läsdk gyenge (läsdkdki) ; ta, lilin tőya-

p§ \asdkd jds? nos, a lelked [most 
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már] bizonyára megnyugodott (tkp. 
gyengévé lett) 

liséy- nevet (lisdyta ; liska) ; jay löyd 
lisdywdlt a nép neveti őt 

liskdmdlt (?)- megnevettet (liskdmsl-
ta) ; nör] djnäm kan-mdy-jay liskê-
mdllan te az egész cárság népét 
megnevetteted 

liwêt levél (liwtêt, liwtim) 
\oy part (loydt; \uydm) ; mä \ok ka-

ndrjpa mdnfom én elmegyek a [fo
lyó-] part felé; lok kanárid soymdt 
endmpdl a part mellett nyírfa női 

lök út (lökdt ; lükdm ; \ököy) ; mä 
lükdm az én utam; lök tojpä mdn-
Idm az út végére megyek 

t 
l'äi)kiwsd temető; lär\kiws'dnd mdr) toyd 

weryälöy a temetőben mi tüzet rak
tunk 

läk- 1. dob, vet, hajít, 2. lő (läktä; 
l'iki; laklim, lakkali) 

lopi kabát (lopim) ; nör] moyalêrj l. 
mdyäsin? te milyen kabátot vet
tél?; mdr] ninä lopitê majdllöy mi 
nekik (ktsz.) kabátot ajándékozunk 

löyit- mos (löyita) 
löyitdydl- mosakodik (löyitdydlta ; l'öyi-

tdyla) 
l'öydt 1. veszekedés, 2. verekedés 
loydt- 1. veszekszik, 2. szid (l'öydtä; 

iïûyta) ; imi ikijäpä ëdkd löydwdl az 
öregasszony az öregembert erősen 
szidja 

l'öydtkdlt- szid, megszid (löydtkdltä; 
löydtkdlti) ; nör] pdtännd drjkimnd 
mänt löydtkdltds te miattad anyám 
engem megszidott 

l'öytdyh- vitatkozik (löytdyhtä) ; not] 
pdytd iki, männä möyi säyi löytdld-
wdn? te piszkos öregember, velem 
miért vitatkozol? 

löytdkdtd- szid, megszid, szidni kezd 
(löytdkdtdtä) ; löy mänä löydtdkdtds 
ő engemet szidni kezdett 

löytdm- szid, veszekedik (l'öytdmtä; 
löytdmds) ; imi löyä l'öytdmpdl az 
öregasszony őt szidja 

löytemdlt- veszekedni kezd (löytdmdl-
tä) ; imind iki löytdmdltdli az öreg
asszony az öregembert szidni kezdi 
(pass.) 

löytdrj veszekedős 
lök sarok (lökdt; lükdm); mä lükdm 

az én sarkam 

m 

majdl- ajándékoz, ad (majdíta; mijli; 
majYdm) ; mä löyd nörjä majdlldm 
én őt neked ajándékozom; norpn 
mänt katd majdlwdn te nekem házat 
adsz; loydn mänt katd majlds 6 ne
kem házat adott; mä nörjä änyd 
majlujdm én neked teknőt ajándé
kozom (pass.); männd norp katd 
majlêm én neked házat ajándékoz
tam 

maiit mese 
mas elég (interj.); t'i katna mas! elég 

(már) ezzel a ,,ház"-zal ! [ne be
széljünk többet róla] 

mas- kell, szükséges (ige) (mosta) ; 
koy töydpa mdntä maswdl sokáig kell 
oda menni 

mäla-kotäl tegnap; mä m. jokdn dntd 
wälyaldm én tegnap nem voltam 
otthon; m. jäld pdtkdldkdtdyal tegnap 
korán kezdett sötétedni (esteledni) 

mälkaydl- elfelejt (mälkaydlta; ma\-
kayli) ; mä koy löydt mälkaydlta dntd 
koryaldm én őt sokáig nem tudtam 
elfelejteni 

mä én; m. katnê wâllêm én házban 
élek (lakom); m. kot werldm én há
zat építek; loydn mänt wuyal 6 látott 
engemet; löydn mänt küld mdyäs ő 
nekem halat adott; nör] mänt nänd 
mdjä ! te adj nekem kenyeret ! ; 
mänä joyä! gyere [ide] hozzám!; 
mänäpä jöyäl ua.; männät mdnld-
mdn együtt (tkp : velem) megyünk 
(ktsz.); männd löydt wuyali én lát
tam őt; männd-pd tdy tuyasi én [a 
csónakot] szintén ide hoztam (pass.) ; 
mänt-pd wdjitdy! engem is vigyetek 
[magatokkal] ! ; löydn männd-pd wu-
yalujdm ő engem szintén meglá-
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to t t (pass.); mäm-pd [*män-pd] 
mdnldm! én is megyek!; tim nipik 
mä nipikäm ez a könyv az én 
könyvcm 

mäni- hajlik, meghajtja magát (mä-
nitä; mänijä) 

mät'i (gyors beszédben) = mdyät'i; löy 
dntd jös, mät'i äpil tewdrsäy jdyiydn 
ő nem jött, mert apja beteg lett 

meyi folyókanyar, hajlás; m. kasnd 
kam hldkdtdyäl [egy] folyókanyar 
mögött [kutyám] erősen felugatott 

meldk meleg (mehkdki) ; lör\dn meldkd 
jdwdl nyáron meleg (tkp. meleggé) 
lesz [ti. az idő] 

md- ad (mdtä; mdjä) ; mä nörjdt nänd 
nidldm én neked kenyeret adok; 
min n. n. mdlmdn ua. (ktsz.); mdr\ 
n. n. mdloy ua. (tbsz.); loydn äj-ni(t) 
( ? ) köydr-jdrjkd mdltd ő a kislányok
nak ( ? kislánynak) levest ad; mänt 
kuVd mdjä ! adj nekem halat ! männd 
löyd nänd nidsi én kenyeret adtam; 
nör\ mdrpn wälmannd männd nänd 
mdyälujdn amikor te nálunk voltál 
(part.), én kenyeret adtam (pass.) 
[neked]; mänä nipik mdjä! adj 
nekem könyvet ! 

mdjdy- ad (mdjdytä) ; dj-länd löydn 
mdrjdt är küld mdjdkäl egyszer [vala
mikor] ő nekünk sok halat adott 

mdjyih- ad (mdjyildtä) ; tindrj ot mänä 
mdjyildyäs [ő] nekem drága dolgot 
adott 

mdy 1. föld, talaj, 2. föld (anyag
név), 3. hely, 4. ország, táj (md-
yäm) ; mä mdyäm az én földem 
(,,ilyen nincs" — az adatközlő meg
jegyzése) 

mdyä: m. jokdn amdswën? miért ülsz 
otthon ? 

mdyät'i (gyors beszédben: mät'i; 1. ott) 
mert 

mdy-kat földház; imydn-ikkdn mdy-kat-
n§ walsdydn az öregember és az öreg
asszony földházban laktak (ktsz.); 
iki löytil mdy-kutdlpa mdnds az öreg
ember [visszajment a saját föld
házához 

mdy-ler esőféreg, kukac; itdn m. 6ä-

yishn este kukacot gyűjtöttek 
(ktsz.) 

mdy-päj szigetecske; mänt mdy-päjä 
impöynä käjyalydn engem [egy] 
szigetecskére kitettek (tkp. hagy
tak, ktsz.) 

mdy-pehk 1. táj, 2. ország 
mdy-täytd földdarab; löy oytila mdy-

täytatd sdl'ydltdyäloy őrá földdarabo
kat szórtunk 

mdl mély (mdhki) ; m, taras uja 
mdnds a mély tengerbe (tkp. tenger 
alá) ment 

mdli melyik; nörj m. likdr tuyasSn? 
te melyik szánt hoztad?; m. min-
ndki? melyik ládában [van]? 

mdli-käm valamelyik 
mdli-käm tayinë valahol 
mdn- 1. megy, 2. utazik (mdntä; 

mdnä) ; mä wonta wajyat ätimnäm 
mdnldm én az erdőbe vadászni (tkp. 
vadra) egyedül megyek; kojapa 
nidnwdn? kihez mégy?; mä onäl-
têyêltd katpa mdntäti dntd kojldm 
én iskolába menni nem akarok; 
mdnä katoy! menj [ki] a házból!; 
mä katpa f ~ katapa) mdnldm én a 
házhoz megyek; mä mdnmin lul-
päniyasdm én menve énekeltem; 
köla särjki wälyas dsät joypa md-
ndmnd még világos volt, amikor az 
anya leányaival haza ment (part.); 
mä mdndm én (el)mentem; mä mdn-
mämnd . . . [amikor] én elmentem 
(part.) . . . 

mdrj mi (sznévm.); m. nör\dt nänd 
mdloy mi neked kenyeret adunk; m. 
ämpdylöy jokdn dntimakdn a mi ku
tyáink (ktsz.) nincsenek otthon 
(ktsz.); dj-länd lorjdn mdrpt är küld 
mdjdkäl egyszer (valamikor) ő ne
künk sok halat adott 

mdrjtöy mi magunk; m. ul Uta är 
pehkpä nordytdyäloy mi magunk 
bogyót enni szanaszét szaladtunk; 
pirnd m. liydkdtdyälöy ezután mi 
magunk enni kezdtünk 

mdrdm csak, csupán; djdtdl m. jok-
kit'ds csak egyikük maradt otthon; 
poçkdlna m. jdrjk joyimsdtd csak meg-
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csapta (tkp. ütötte) a vizet a far
kával 

mdtä valamilyen 
mdtäl'i 1. valami, 2. bármi, 3. vala

milyen; m. käsrjän täm mänä tiyta! 
ha valamit találsz (part.), akkor 
szólj nekem ! ; löy mdtäl' tin mä 
wdtä pdltdmyäsdm őtőle bármilyen 
váltságdíjat (tkp. az ő valamilyen 
váltságdíját) venni féltem 

mdtäl'i-pd semmi (tagadó mondatban); 
m. dntd wusdm semmit sem láttam; 
mä m. dntd täjaldm nekem semmim 
sincs (tkp. semmit sem bírok); loy 
m. dntd werwdl ő semmit sem csinál; 
ndr\ m. dntd werhtdy ti semmit sem 
csináltok 

mdtä-pd 1. senki, 2. semmi, 3. semmi
lyen (tagadómondatban); kulal'imd
tä köl-p dntd tiydwdl a halacska 
semmilyen (semmi) szót sem szólt 

mdtä säyi valahogy, valami módon; 
wdri m. s., dntd nön werän! csináld 
bárhogy, [ez] nem a te dolgod!; 
m. s. wdri, dntd nön werän bárhogy 
csináld, [ez] nem a te dolgod! 

mdtä säyi-pd semmiképp (tagadó mon
datban); m. s. löyd kästä körtdm 
sehogy sem tudom őt megtalálni 

mdtä täyi valahol (valahová stb.); m. 
täydja páni ! tedd valahová ! 

mdtä täyi-pd sehol (tagadó mondat
ban); m. tayinê-pê dntd käsli, t'imint 
äjni! sehol sem találni (pass.) ilyen 
kislányt ! 

mdt-korät 1. hány, 2. néhány; m. cas? 
hány óra (van)?; m. ik ontdr? [ő] 
hány hónap(os) ? ; nör} m. cd täja-
w§n? te hány éves vagy? 

mdt-lät mikor, mely időben? 
mdt-lätnd (mdt-länd) mikor, mely idő

ben; m. lawdt'kas? mikor esett az 
eső? 

mikola Miklós ( < o r . ) ; lalï iki m. 
nempdki az álló öregember Miklós 

nevű 
milnäm sempdl eszméletlenül, 6e3 

naMHTH; td\ildyal m. s. [a beteg] 
kiabált eszméletlenül 

min 1. mi (ktsz.), 2. (birt. sznévm.); 

m.perdy sàyiwerlimdn . . . mi (ktsz.) 
máshogyan csináljuk; m. dnkimdn 
minnirjdt oyërêki a mi (ktsz.) anyánk 
magasabb nálunk (ktsz.); m. äpim-
na dj ritn§ mdnyalmdn én (ktsz.) 
apámmal egy csónakban mentem 
(ktsz.) 

miskä Miska ( < or.); iwän çimêl mis-
käjöy ild imlds Iván egy kicsit 
Miskától előbbre ült 

min 1. láda, 2. doboz, 3. bőrönd 
(mint; minim; minnS); iki m. 
oytind älawdl az öreg [egy] ládán 
fekszik; tim minnSki [ez] ebben a 
ládában (van); tu minndki [az] 
abban a ládában (van) 

moçd -ig (névutó); löy juy m. mdnds 
ő a fáig ment; jay itdn m. sajdw 
tälildyält az emberek estig halász
tak (tkp. hálót húztak) 

mocdt 1. moëd; tom puyêl m. mdnhm 
addig a faluig megyek; tom täyi m. 
mdnldm addig a helyig megyek 

moçdy mindig; mä m. nom'dysilyalêm, 
loy lildndki én mindig [úgy] gondol
tam, [hogy] ő él (még) 

moydl szabad; m. ni karídy jdtä kojldm 
szabad cárnő akarok lenni 

mörey 1. teljes, egész, 2. ép (mőrd-
ydki) ; m. kul egész hal 

mörti teljesen; ämpnd kul m. nuy-lisi 
a kutya a halat teljesen megette; 
sürjk awdl tor dm pehk m. willä dlld 
töytd öli a nap felőli égtáj teljesen 
[úgy] mint[ha] [egy] nagy tűz 
[égne], ég (pass.) 

möydl 1. rész, oldal, 2. sor, 3. hely 
(átv. értelemben is), 4. (névutó) 
(moydlt; möyläm) ; tom möylöy on
nan; mä tu möylöy jöyäsdm én arról 
a helyről jöttem; non möylä koji 
jowdl? a te hely[ed]re ki jön?; mä 
möyläm loy jöwdl én helyettem ő 
jön; löy söyldl möydlnd ärki täs wds 
ő a bőreiért (tkp. bőrei helyében) 
sok árut vett; loy möyhlä ätil jös 
ő helyette a bátyja jött; mäntim 
möylämnd dlh tin mdhm magam 
helyett nagy [váltság]díjat adok 

möy-aldr] milyen?; nör) m. lopi mdyä-
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sim? te milyen kabátot vettél?; 
nör) m. werwds werwdn? te milyen 
munkát csinálsz (végzel) ? 

möy-aldrj-kam valamilyen; mdr) sajdw 
tältoy, m. jay jöyäsdt amikor halász
tunk (part.), valamilyen [ismeret
len] emberek érkeztek 

moyä (möyät, -ti) miért, mi célból 
möyi 1. mi, 2. milyen; nör) dr\tin m. 

nempdki a te anyád hogy hívják 
(tkp. milyen nevű)?; tim täs m. 
tinndki ? ez az áru mennyibe kerül ? 

möyi-käm valami 
moyi-käm säyi valahogyan, valami 

módon; m. s. dj öyäl'ind uydloy jöyd-
yalti valahogyan egy kislány fejen 
ütöt te (pass.) 

möyi körasew milyen színű?; m. k. 
jernäs ? milyen színű a ruha ? ; m. k. 
täs wdsdn? [te] milyen színű árut 
vettél ? ; jernäs m. korasêwdki az ing 
milyen színű? 

möyi mdy-pehkpä hová? merre?; m. 
m. mdnldmdn? merre [felé] me
gyünk (ktsz.) ? 

möyi säydt hogyan, mi módon; m. s. 
t'iti weri? hogyan készül ez így 
(pass.)? 

moyi säyi hogyan, mint, miképp (vö. 
möyi säydt) ; m. s. nörpn joyimyali 
te miképp ütötted meg (pass.); 
m. s. werli? hogyan csinálják 
(pass.)?; nör) pdytd iki, männä m. s. 
l'öytdyldwdn ? ! te piszkos öreg, ve
lem hogyan veszekszel [miként me
részelsz veszekedni]? 

möyi täyi hol?; m. täyijoy tim joySn 
taypil unli? hol [lehet] ezen a fo
lyón keresztül menni? (pass.) 

möy oytija mire? melyik helyre? 
möyöla (moyolat) 1. miért, 2. mire, 

mi célból ? ; möyöla jokdn amëswên ? 
miért ülsz otthon?; norj moyola 
jösdn? te miért jöttél?; möyöla 
kojdmpin — nör\ä mdlim amit a-
karsz, [azt] neked adom; moyola 
h ildwdn ? miért kiabálsz ? 

moyol'i 1. mi?, 2. mi, 3. mi (indulat
szó) ; tim m. ? ez mi ? ; tim kötns m. ? 
ebben a kézben mi [van] ? ; nör) m. 

werwdn? te mit csinálsz [mi a fog
lalkozásod] ? ; tim juyoy m. wer
wdn? ebből a fából mit csinálsz?; 
möyöl'itd majdlldn? [te] mit aján
dékozol?; tim juy möyöUkd jdwdl? 
ez a fa mivé lesz ? ; möyöl'inä put 
werwdn? mivel főzöl? (értsd: miből 
főzöl ebédet?); möyöl'ijöy lit-ot kö-
ydrtdyäsdn? miből főzöl ételt?; m. 
mänä maswdl — tu mdjyildyäs ami 
nekem kell, azt [nekem] adja; m., 
nör) tuldy-puldy jdsdn? mi, te bolond 
lettél?; m., ta? nos, mi? 

möyöl'i-käm valami 
möy öli oytija mire; m. o. pänldm? 

mire tegyem? 
mujt- (?) kitalál; mujti! (találós kér

dés előtt, hosszan elnyújtva kiált
ják) 

muyti keresztül, át vmin; löydn iy m. 
köckd pultd 6 a medvét késsel ke
resztülszúrta 

mül sapka (mült ; mülim) ; mühl 
, dnwdl a sapkáját felveszi [a fejére 

teszi] 

n 

nawdl hínár; sajdw nawdlna utd jöyäs 
a háló hínárral jöt t partra 

namSs ész, értelem (nämsam) 
nämsar) okos (nämsarßki) ; nämsa-

r)dki, koç okdmdki okos, bár [még] 
kicsi 

näj tűzisten, a tűz istene (näjam) ; 
töydnä äl jär)kitdy! n. pdydmpdl a 
tűzzel ne játsszatok ! A tűzisten 
megharagszik 

näyi fehér; n. tőrpar) kat fehér kémé
nyes ház; löyä n. jernäsd päni n. 
nirê kirtdwtdyälil őrá fehér ruhát és 
fehér lábbelit húztak 

närdy kard, szablya (närydt, nirydm) ; 
köckinä, närydnä kat' öydsil [az öreg
embert a katonák] kardokkal, szab
lyákkal majdnem agyonvágták 

nem név (nemäm) ; mä nemäm az én 
nevem 

nemdr) neves (?); söjdr), nemdr) föras 
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nir/ka wälta kojldm híres, neves ku-
pecné akarok lenni 

nemldy névtelen, név nélküli 
nempa nevű (nempdki) ; nör\ möyi 

nempd wäsan? hogy hívnak (tkp. te 
mi nevű vagy) ? ; nor) âpin möyi 
nempdki a te apádat hogy hívják 
(tkp. a te apád milyen nevű) ? 

narj t i; ti säyi n. al kütkitay! ti így ne 
csináljatok ! 

ni nő, asszony (nirjkan, nirjdt; nir\am) ; 
rak wertd pdytd nirjka wältat anta 
kojldm piszkos parasztasszony lenni 
nem akarok 

nik (niy) 1. a partra, 2. ki vhonnan, 
3. (igekötő); n.-ds- visszaereszt; n.-
wiydl- 1. kimegy, 2. leereszkedik; 
cnycTHTbCfl (noHTn); n.-rdkdt- be
dob a vízbe (pl. horgot); n.-täl- a 
partra von, húz; iki, man Harsa 
n.-dslä! öregember, engem a ten
gerbe eressz vissza!; joya n.-wiydl-
löy a folyóhoz megyünk le; pasän 
ujoy niy-wiyla! gyere ki az asztal 
alól ! ; joyânna mdnmöy pirn'd emtdrä 
n.-wiydlyalöy a folyón való utazá
sunk (part.) után kiérkeztünk a tóra 

ni kan cárnő; n. k. kulal'i, mänä jdm 
wdräf cárnő halacska, tégy nekem 
jó t ! 

nin ti (ktsz.); mdr\ ninä ïopitd majdllöy 
mi nektek (ktsz.) kabátot ajándé
kozunk; mä ninä jalam én hozzátok 
(ktsz.) mentem 

nirjan-kujdyan 1. nagyon fiatal háza
sok, 2. egy leány és egy fiú (fiatal 
férfi) „együtt" (,,TaK >KHByT" — 
az adatközlő megjegyzése) 

nipik 1. könyv, 2. papír (nipikkdn, 
nipikdt; nipikäm) ; n. nomoy il-
köryds a könyv felülről leesett; tim 
n. mä nipikäm ez a könyv az én 
könyvem; männa n. löyä mdyäsi én 
a könyvet neki [oda]adtam; nipi-
kän mänä majiî a könyved add 
nekem ! 

nipikäl'i könyvecske 
nomdysü- (nomêysiU-) 1. gondol, vél, 

2. érez (nomdysilta) ; mä moçay 
nomdysilyaldm, loy lüdrjdki én sokáig 

[úgy] gondoltam, [hogy] ő él (tkp. 
élő) 

nomdn 1. fent, felül, 2. (névutó) 
(nomdndki; nomênnd) ; n. amdswdl 
fönt ül [valahol]; n. älatd nipik . . . 
a felül fekvő k ö n y v . . . ; nomdn 
(~ nomdl[t]) hydlwdl fent röpül 
[egy madár]; nomdndki [ő] fent van 
[vhol]; lampi pasän nomdnnd lajdk-
kal a lámpa az asztal fölött lógott 

nomênnd 1. nomdn 
nomdlt 1. fentről, 2. fölül, fent (pro-

lat.); nipik n. il köryas a könyv 
felülről leesett; nomêl hydlwdl [a 
madár] fent (HaBepxy) repül 

nomoy felülről; nipik n. il-köryas a 
könyv felülről leesett 

nowdt 1. élet(tartam), 2. kor(szak) 
(nowtam) ; mä nowtam ontdrnd ifi
mint tul-pul dntd wuyaldm én (egész) 
életemben ilyen bolondot nem lát
tam [mint te] ; iki, nor) te\ nowtan 
td wälwdn nagyapa, te egész életed
ben (tkp. életed) i t t élsz; nor] kol't'oy 
nowtan? te honnan származol [mi
lyen családból, szegényből vagy 
gazdagból] (tkp. a te életed hon
nan) ? ; il-nowdnd Um täyin'd jarjk 
wäliydn régen ezen a helyen víz volt 

nöy ág (nöydt) 
nökdl tornác; n. oytind imil lalwdl a 

tornácon [az öregember] felesége 
all 

nör\ te; kojat n. tim weli wdlin? kinek 
[a számára] veszed ezt a rén
szarvast?; mä manrjäm n. möyöl'i 
werdkdtdwdn? [miután] én elmen
tem (part.J, te mit fogsz csinálni? 
mä löya nörjä majdlldm én őt neked 
ajándékozom; mä nörjä änya majlu-
jdm én neked teknőt adtam (pass.); 
min nörjdt nänd malmán mi neked 
kenyeret adunk (ktsz.) ; männd nörjd-
pa wuyalujdn én téged szintén lát
talak (pass.); mäm-pa nörmä manlam 
én szintén veled megyek 

nörayta- fut (nöraytatä; nöraytä; nö-
raytiyan) ; marjtöy ul Uta är pe\akpä 
noraytayäloy mi magunk bogyót 
enni szanaszét futottunk 
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nuy (nuk) 1. fel(felé), 2. meg (kifeje
zésekben), 3. be (kifejezésekben), 
4. (igekötő); nuy-ÇÔÇ- felemel (fe
jet); nuy-dnt- felölt, felvesz; nuk-
kdmläytd- felfordít, talpra állít; nuk-
kül- felkel; nuy-li- megesz, fölfal; 
nuy-lök- felugrik; nuk-ol- begyújt; 
nuk-pän- feltesz; nuy-werdytd- fel
ébreszt; çoyilwds söjnäti nuy t'iti 
mdnwdlt [ a hullámok] süvöltés za
jával úgy felcsapnak (tkp. men
nek) ; nuk külä ! kelj fel ! ; mä kör 
nuk-olhm én a kemencét begyújtom 

nuypa fölfelé 
nuk 1. nuy 
num 1. fölső, fenti, 2. a folyó felső 

szakasza; num nipik a fölső könyv; 
num katalirj kat padlásos ház (tkp. 
fölső házacskás ház) 

num tor dm (ritka) isten („tőle függ a 
vadászat sikere madarakra, vadak
ra^' — az adatközlő megjegyzése) 

n 

naydlt alacsony (nayêltdki) 
nal 1. nyíl, 2. sörét, 3. (puska)golyó 

(nalt ; nuldm) ; mä pönkämnd naît 
älayalt én előttem golyók voltak 
(tkp. feküdtek) 

naydrdl- önt (naydrdlta) ; perdy kan-
mdy tindrj jdrjkd löyä nayêrldwdlt kül
földi drága italt öntenek neki 

näySrt- (näyertd-) önt, tölt (nayêrta; 
naydrta imper.); ëaj-put pr\kd nâ-
ydrtdsim a teáskannába vizet öntöt
tem 

näldy- örül (näldyta ; nälka) ; näldymin 
joy-jöskdn vidáman (tkp. örülve) tér
tek haza 

nämdk lágy, puha (nämdki) ; tä, töyapd 
sdmänä nämdkdki nos, [most már] 
bizonyára megnyugodtál (tkp. szí
ved lággyá [lett]) 

nän kenyér (nänt ; niúdm) ; mä nörjdt 
nänd mdldm én neked kenyeret adok; 
nänä(t) jösdm kenyérért jöttem 

nän £ow félkenyér 
nän pehk félkenyér 
ndld négy 

ndlmdt negyedik 
údlmd täytd negyedrész 
ndrjäl'i kislány (ndr\älikdn) ; ndrjäl'ikdn 

mänä kdswdytdyälydn a kislányok 
(ktsz.) hozzám szaladtak (ktsz.) 

údrji-kiji gyermek (ndrji-kijit) ; so-
ydsnd ndf]i-kijit onêltayêlta mdnwdlt 
ősszel a gyermekek tanulni mennek 

nildy nyolc 
nint- pihen (ninta; ninta imper.); mä 

nintldm én pihenek 
nintd kotdl szabadnap, kimenő nap, 

pihenő nap; n. k. wälyal pihenő 
[munkaszüneti] nap volt 

nir cipő, lábbeliféle (nirt) ; löyä näyi 
nirë kirtdwtdyälil őrá fehér cipőt 
húztak 

noydl hús 
nőya- mozog (pl. a falevél) (nöyata; 

nöya) ; mdrdm paj-liwtdt óiméi nöya-
yasët csak a nyárfalevelek mozog
tak kissé 

nőyds nyuszt 
nöyds-söy nyusztbőr, prém; nöyes-

sőyli, jernäs dntiydn nyusztprémes 
ruha volt ráöltve 

nöytd- hintáz (?), mozdít (?) (nöytdta) 
nula 1. együtt, 2. egymásra, egymás

hoz, 3. együvé; min n. liymämdn mi 
(ktsz.) egymásra hasonlítunk; Un n. 
mdnldydn ők (ktsz.) együvé men
nek (összeházasodnak; ktsz.); miskä 
päni iwän weltä mdntä n. töldyseydn 
Miska és Iván együtt megbeszélték 
(ktsz.), hogy halászni mennek 

o 

oj§y óh, aj (indulatszó); ojdy, köc 
ífökdllujdm! óh, hogy fáj [nekem]! 

oy1 fej (főnév) (uydm) ; mä uydm kötd 
páni! a fejemre tégy kezet ! [akkor 
mondják, amikor valakinek fáj a 
feje]; männd löyd uydloy joyimyali 
én őt fejen ( ? fején) ütöttem („no 
rojiOBe" — az adatközlő fordítá
sában; pass.); männd löyd uydltoy 
joyimyali ua. („no rojiOBe, no 
MecTy"); männd loyd uyêlt joyim-
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yali ua. (,,no rojiOBe"); männd 
uydltdkkd (?) joyimyali én fejen 
(? fején) vágtam (pass.) („no ro-
JiOBe", ,,Ha rojiOBe"); ämp oyoy 
joyimyaltd [ő] a kutyát fejen vágta; 
ämp oyoy joyimyaldtdn [ők (ktsz.)] 
a kutyát fejen vágták; ämp oyoy 
joyimyaldtdn ua. (tbsz.) 

oy1 ah (indulatszó); oy, dntd törfirntd-
lim! ah, nem tudom! 

oydr magas (oydrëki) ; mä o. weisem 
én magas vagyok; mä änim män-
nirjdt oyërêki az én leánytestvérem 
nálam magasabb (tkp. magas); min 
diqkimdn minniiqdt oyardki a mi 
(ktsz.) anyánk kettőnknél maga
sabb (tkp. magas) 

oy pänyil- 1. pänyil-
oypi ajtó; oypijapa koylds odalépe

getett az ajtóhoz; o. ujnd imil 
amdswdl az ajtó előtt (tkp. alatt) 
az öregasszony ül 

oyti 1. vmi fölső része, 2. felület, 
3. (névutó) (oytim) ; mä oytim az 
én felületem ; mdrj sojoy kolmala juy 
oytija nuy-lokkäl [a csíkos-evet] a 
mi zajunkat meghallva (part.) föl
ugrott [egy] fára; min oytija páni! 
a ládára tedd ! ; mä oytimnd öyäl'i 
amêswdl ölemben (tkp. rajtam) 
[egy] kislány ül; löy oytila sirëntiw 
imlds őrá rászállt [egy] légy; non 
oytinoy wäsdy Idylds feletted [egy] 
kaesa röpült el; köedy min oytijoy 
wdji! a kést vedd [el] a ládáról 

ok 1. oy2 

ondl- tud, yMôTb (onalta; onliydn) ; 
dntd ondlyasdn kuloy tin wdtä nem 
tudtál a haltól díjat (pénzt) kérni 
(tkp. venni) 

ondltd- tanít, megtanít (onêltdta) ; ti 
säyi, tul-pul, nörpt ild onêltêsi ily 
módon, bolond, téged megtanítot
tak (pass.) 

ondltdydl- tanul (onSltdydlta, ondltdyla; 
ondltdydlyaldm); ma onëltdydltati mdn-
hm én tanulni megyek; mä ondltd-
ydlta dntd kojlêm én nem akarok 
tanulni 

onëltdydltd kat iskola; mä onSltdydltd 

katpa mdntä (~ mdntäti) dntd koj-
Idm én iskolába menni nem akarok 

ondltdldytd ku tanító; loy ondltdldytd 
kuyd jds ő tanító lett 

ont (gyakran összetételekben) vminek 
a belső része, belseje (ontam) ; wor-
ontnd jdm wälyal az erdőben jó volt 

ontdr 1. hossz, táv, 2. valamely idő
tartam, időtartamon át; kotloy litd 
ontdr ebédidő; kotdl-ontèr nör\d kdn-
sdmdn egész nap kerestünk téged; 
mdt-körät ik-ontdr? hány hónapos?; 
mä nowtam ontdr na t'imint tul-pul 
dntd wuyalêm! én egész életemben 
ilyen bolondot [még] nem láttam ! 

ontpa be valahová (névutó) 
onÇay fenyő(fajta) (onyát) 
ort: or-ku főember, KHH3b; töras kujt, 

or-kujt löyä ropiltdwêlt kupecek, fő
emberek dolgoznak neki 

os 1. meg, és, 2. még, ismét, 3. szin
tén, 4. mégis; dj päni os peldk más
fél; werkä, anni, tätjani os mä ritna 
mdnyäloy Verácska, Anna, Tatjána 
és én csónakkal mentünk; nän päni 
os peldk másfél kenyér; imi os ëdkd 
pdydmsi az öregasszony ismét na
gyon megdühödött; iki, nor\ tel 
nowtan td wälwen, os mänt piriwdn! 
nagyapa, te egész életedben i t t élsz, 
mégis engem kérdezel ! ; mä os lar-
jakpa manldm én Larjakba még el
megyek [egyszer már volt o t t ] ; 
mä jdm nipikäl'i täjayaldm, nőn os 
mänä t'umint nipikäl'i wajä! nekem 
volt [egy] jó könyvecském (tkp. 
könyvecskét bírtam), te nekem 
szintén olyan könyvecskét vegyél ! ; 
mä törj os mdnsdm! én szintén el
mentem volna ! 

ot 1. valami, dolog, 2. valaki (otdt; 
otam); möyöl'ijöy lit-ot köyartdyäsdn ? 
miből főzöl ételt?; kina pant-ot! 
ördögnek való ! ; djdtan könär wäl
yal, tom-pil ot taras wälyal az egyik 
[kettejük közül] szegény volt, a 
másik gazdag volt; non tindn otlan 
mänä dntd maswdl a te drága vált
ságdíjad (tkp. dolgaid) nekem nem 
kell; dj ku-pil rit werwdl, tom-pil ot 
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luw werwdl egy ember csónakot csi
nál, ő [egy] másik valaki evezó't 
csinál 

ö 

öyäl'i kisleány (öyäl'im) ; mä oytimnê 
ö. amdswdl ölemben (tkp. én raj
tam) [egy] kislány ül; möyi-Mm 
säyi dj öyäl'ind uyëloy jöydyältd va
lahogyan egy kislányka [őt] fejen 
találta (tkp. ütötte; pass.) 

öydt- vág (öydtä ; dytä) ; köekinä, när-
ydnä kai öydsil [a katonák az öreg
embert] karddal, szablyával majd
nem agyonvágták 

öyi 1. vkinek a leánya, 2. kisleány 
(fleBOHKa) (öyim) ; loy öyilnä joypa 
mdnyäs ő a leányával hazafelé ment 

öyil-pil vkinek a leánya; lit-ot öyil-
pilnd weri az ételt a leánya készí
tette (pass.); löy öyil-pünä joypa 
mdnyäs ő a leányával hazafelé ment 

6 

ökdm kis, kicsi (ökdmdki) ; ö. ämp kis 
kutya; ö. hkäl'im a kis húgocskám; 
6. pdsänäl'i kis asztalocska; mä ö. 
wälmamnd kanyaldm . . . [amikor] 
kicsi voltam (part.), beteg vol
tam . . .; nämsarjdki, kőc Ökdmdki 
okos, bár kicsi 

öl- gyújt (öltä ; öli) ; mä kör nuk-ölhm 
én begyújtom a kemencét; toydt 
ild ölmälä ikil nuy-werdytdstd [mi
után] a tüzet meggyújtotta (part.), 
a nagyapját fölébresztette; sürjk 
awël tor dm pehk mörti willä dlld 
toytd Öli a nap felőli égtáj telje
sen [úgy] mint[ha] [egy] nagy tüz 
[égne], ég (pass.) 

p 

paj nyárfa, ocHHa (pupm) 
paj-liwdt nyárfalevél (paj-liwtdt) ; md-

rdm paj-liwtdt çimdl nőyayasdt csak 
a nyárfalevelek mozogtak halkan 

pam 1. fű, 2. széna (pumdm) ; tdlyä 
p. werwdlt télre szénát készítenek 

pas kesztyű (pasdt; pusdm) 
pat- 1. fagy, 2. fázik (pass, igealak 

esetén) (pattá ; puta) ; mä patlujêm 
én fázom (pass.); nor\ patlujdn? — 
dntdlpatlujdm te fázol? — nem/fá
zom (igenlés) 

pat vmi széle, pereme (put'dm) ; mä 
semdyläm kdltdm pat'nd äl wälatil 
a szemem elé ne kerüljön (tkp. az 
én szemeim [ktsz.] [által] látott 
széle ne legyen !) 

pajd csomócska (pàjam; päjay) ; päj 
oytind egy csomón 

päy 1. fiú, legény, 2. vkinek a fia 
(päyam) 

päyal'i fiúcska 
pari- tesz, helyez (pänta; páni); 

möyöl'i oytija pänldm? mire te
gyem?; kimtdkd sajdw t'arsa pänyas 
[az öreg] a hálót másodszor [is] a 
tengerbe tette; pdtäjä pänil a fe
nékre tedd!; mä uy§m kötd páni! 
a fejemre tégy kezet! [,,akkor 
mondják, amikor fáj valakinek a 
feje" — az adatközlő megjegyzése] 

pänyil-: oy pänyil- fejet hajt; iki löyä 
oy pänyildmin töldywdl... az öreg
ember neki [a halnak] fejet hajtva 
[így] szól . . . 

päj szigetecske (päjt; pijdm) 
päjdysdkdtd- könyörögni, kérni kezd 

(v. inch.) (päjdysdkdtdtä) ; särnarj 
kulal'i päjdysdkdtdwdl az arany ha
lacska könyörögni kezd 

pä-lä(t)nd néha, időnként; p. mdr\ 
ärki ropiltdlöy néha mi sokat dol
gozunk 

pämil- mutat (pämiltä; pämili) ; Um 
täs mänä pämili! mutasd meg ne
kem ezt az árut ! 

pändlt- szárít (pändltä ; pändlti) ; mä 
pändlhm szárítok 

päni és; juy p. kat amdsldyên a fa és 
a ház [együtt] vannak (ktsz.); nän 
p. os pehk másfél kenyér; iki katnd 
werdysdyldmin löyldytöy kaldy-pilnd 
rit nuk-kdmläytdstd p. läl-pamd fîàn-
sêtê [amíg] a nagyapa a házban 
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öltözgetett (tkp. öltözködve elké-
szülget (part.), [addig] az unoka a 
csónakot [talpra] fordította és ülő
helyet te t t [bele] 

pänt- szárad (päntä) ; mä pänldm én 
száradok 

peèdy borjú (peëkdt; peükäm) 
peçdy-t'dltd borjubôgés; ko-kâm p. säi-

wdl valahol borjubôgés hallatszik 
peekän 1. fegyver, 2. puska (peclcänt; 

peekänäm) 
pe\dk 1. vminek a fele (függőleges 

osztásban €); vö. çow), 2. oldal, 
3. rész, 4. táj , 5. (névutó) (pehk-
kdn) ; dj päni os p. másfél (tkp. egy 
és meg fél); nän päni p. másfél 
kenyér (tkp. [egy egész] kenyér és 
fél); tom peldknd kot amdswdl azon 
az oldalon ház van; imi içdn-wds il 
pehknd amdswdl az öregasszony az 
ablak alatt (tkp. alsó részen) ül; 
löy ildl pehknd kan-kat amdswdl ő 
előtte (tkp. az ő előtti oldalon) 
palota van; süyk aw§l tórám p. 
mörti wityä d$d töytd öli a nap felőli 
égtáj teljesen [úgy] mint[ha] [egy] 
nagy tűz [égne], ég (pass.); mdr\ 
mäla-kotdl katdl peldknd wälyalöy mi 
tegnap a házban (tkp. a ház bel
sejében) voltunk; mdn it katloy 
pe\dknd wäsöy mi most a házban 
[bent] vagyunk; mdrjtoy ul Uta är 
peldkpä nördytdyälöy [mi] magunk 
bogyót enni szanaszét (tkp. sok 
oldalra) szaladtunk; moyi mdy-pe-
Idkpä mdnhmdn? merre (tkp. mi 
föld-oldalhoz) megyünk? 

perdy 1. más, 2. idegen; p. käsi tön 
t'iti dntd kötkds így más ember nem 
viselkedett volna; p. jay josdt ide
gen emberek jöttek 

perdy kan mdy külföld; p. k. m. tindt] 
jdrjkd löyä nàydrlëwdlt külföldi drága 
italt töltenek neki 

pert deszka (pertdt ; pertäm) ; serd juy-
pertdtöy werdm wäratdn kot . . . erős 
fából (tkp. fa-deszkából) készült 
kapujú ház . . . 

perdy säyi másként; min p. s. werli-
mdn, loy säyi mä dntd kojlêm mi 

(ktsz.) másként csináljuk, az ő 
módján [csinálni] én nem akarom 

pestäy gyorsan; mä pestäk kdsUhm én 
gyorsan futok 

pet'kä Petyka ( < or.); amdst iki pet'käy 
waylil az ülő öregembert Petyká-
nak hívják 

pdydm- megdühösödik, megharagszik 
(pdydmtä) ; näj pdydmpdl a tűz-
isten megharagszik; imi os cdkd 
pdydmsi az öregasszony ismét na
gyon megdühösödött (pass.) 

pdyi bal 
pdyi köt balkéz 
pdyi pe\dk 1. bal (oldal), 2. balra 

(HajieBo) 
pdytd 1. fekete, 2. piszkos (átv. érte

lemben is) (pdytdki) ; p. pdsän fe
kete asztal; rak wertd pdytd nirjkd 
wältat dntd kojlam piszkos paraszt
asszony lenni nem akarok; sinij 
taras pr\k pdytäy sildyliydn a kék 
tenger vize feketén buzgott 

pdldrj felhő (pdlrjdt) 
pdltdm- 1. fél, 2. megijed (pdltdmtä; 

pdlmä) ; löy mdtäl' tin mä wdtä pdl-
tdmyäsdn az ő bármely ajándékát 
(tkp. váltságdíját) én féltem elfo
gadni (tkp. venni); mä t'utati ëdkd 
pdltdmsdm én azért nagyon megijed
tem 

pdlkäydl- hasad, széttörik (pdlkäydltä ; 
pdlkäyliydn) ; min juy-kurimên töyi 
pdlkäylds a mi fateknőnk széttö
rött; imi il peldknd ärdy pdlkäyhm 
juy-kuri älawdl az öregasszony előtt 
[ott] fekszik a széttört fateknő 

pdrtäy 1. vissza, 2. hátra; p. mdnä! 
menj vissza!; p. kirdylä! térj visz-
sza!; war wermöyä p. emtdr kanr\a 
jösoy [miután] a halfogó rekeszté
ket megcsináltuk (part.), vissza
felé] jöttünk a tó partjára 

pdsän asztal (pdsändydn, pdsänt; pd-
sänäm) ; pdsän ujnê ämp älawdl az 
asztal alatt kutya fekszik; pdsännd 
löy imil kan'dy amdswdl az asztalnál 
az ő öregasszonya cárként ül 

pdsänäl'i asztalka 
pdtän (~ -nd) miatt; nör) pdtän 
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(*r** -nd) drjkimnd mänt l'öydtkdltds te 
miattad anyám engem megszidott 

pdtd fenék (pdtäydn, pdtät) ; pdtdnd 
älawdl a fenékben fekszik; pdtäjä 
páni! fenékre helyezd! 

pdtkdl- esteledik (pdtkdltä; pdtkdhwdl; 
pdtdyliydn) 

pdtkdhkdtd- esteledni kezd (pdtkdldtd-
tä) ; mäla-Tcotdl jäld pdtkdhkdtdyäl 
tegnap korán esteledni kezdett 

pdta! (köszöntés; 1. a következő szót) 
pdt'ä wälaf (köszöntés); p. w., söjdrj, 

nemdT] t'öras ni! üdvözlégy, híres, 
neves kupecné!; p. w., jördiq ni 
kan! üdvözlégy, kegyetlen cárnő! 

-pil, -pil 1. fél, társ, 2. vkihez hozzá
tartozó (rendszerint rokon) (csak 
emberről); kaldy-pil unoka; öyil-pil 
leány 

pildt] 1. páros, 2. baráti 
pit- 1. kezd, 2. válik vmivé, 3. fog 

(a jövő idő kifejezése) (pittä; pi-
tä) ; mä t'i kul Uta pitldm én ezt a 
halat meg fogom enni; kojns tuta 
pitwdl? ki fogja [ezt] vinni?; lör\dta 
pitkälmdn olvasni kezdtünk; juy-
kurijoy möyöl'i ild pitwdl ? a fateknő-
ből mi hasznunk lesz [tkp. a fa-
teknőből mi lesz meg] ? ; löndta 
pitsdmdn (== lőrjtdkdtdsinidn) olvasni 
kezdtünk (ktsz.) 

pitdkdtd- kezd (pitdkdtdtä) ; lörfita pi-
tdkdtdyalmdn olvasni kezdtünk; toyi-
nd mehkd pitdkdtdrj tarydt tdy Idydl-
wdlt tavasszal, amikor meleg kezd 
lenni (part.), megérkeznek a dar
vak; itndy pitdkdtdmnd il-lattdyalöy 
[amikor] esteledni kezdett (part.), 
eltemettük 

pit' comb 
pirdysd- 1. kéredzkedik, 2. kér (pi-

rdysSta) ; käsi tur sàyi tolêykas, Harsa 
pirdysdyas [a hal] emberi hangon 
beszél, a tengerbe kéredzkedik 
[vissza] 

pirds öreg; mä, p. iki, iniind wäldkd 
werujdm nekem, öreg embernek, 
az öregasszony nyugodni sem hagy 
(tkp. engem . . . zavarttá tesz; 
pass.) 

piri- kérdez (pirita ; pirêyi) ; iki, 
mänt piriivën ? nagyapa, engem kér
dezel ? ; kulal'ind löyä jömälä piristd 
a halacska hozzájött (part.), kér
dezi 

pimd 1. vmi után (időben), 2. ezután, 
3. (névutó); put köyrdm p. kul 
weltd jay jöyäsdt az étel megfőzte 
(part.) után halászok jöttek; loy 
mdnmälp. mä ät'imjös az ő távozása 
(part.) után megjött a bátyám; 
mä t'i kul lirßm p. joypa mdnldm 
azután [hogy] én ezt a halat meg
ettem (part.), haza (felé) megyek;^?. 
mä tdt dntd ivaldkdtdldm ezután én i t t 
nem fogok élni 

poyli has (poylim) ; nör\ poylin kdçdki 
fáj a hasad (tkp. a hasad beteg) 

poçëy a hal farka; poçkdlna mdrdm 
jdrjk joyimsdtd csak megcsapta a 
farkával [a hal] a vizet 

pőcl. család, 2. nemzetség (po/O; mdn 
pöcöy a mi nemzetségünk; koji p. 
wäsän? te milyen nemzetségű vagy 
(tkp. ki nemzetség[e] vagy) ? 

pöc-nem családnév ((fjaMHJMfl) 
pötftl 1. oldal, 2. vmi mellett levő 

hely(névutó) (pőnlam) ; pöy löy 
pőrjldloy Idydlds a nyíl elrepült ő 
mellette; kat juy pörßlnd amêswêl 
a ház a fa mellett van; kat pörplnd 
juy lal'wdl a ház mellett fa áll; mä 
pőrjlama imla! én mellém ülj ! 

pör- harap (porta) ; mdr\ impöynd il-
pöryald a mi kutyánk megharapta; 
kojnd nör\d pörds? ki harapott meg 
téged ? 

pör-kat kéregsátor; oypijornêp. amds-
wdl az ajtóval szemben egy kéreg
sátor áll; p. katdy jds a kéregsátor 
házzá lett [mesében] 

pörki füst 
pörki-wat vihar; ívultd: tarasnd pdytd 

pörki-watdy jds látja: a tengeren 
sötét (tkp. fekete) vihar keletkezett 

pöy- űz, elriaszt (pöytä; pdyi); äl, 
t'dlä, wäskdt silä pöyhlän! ne kiálts, 
a vadkacsákat elriasztod (tkp. félre 
riasztod) 

poy ( ? pöyi) egy nyílfajta 
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pöndk 1. vminek az előreálló része, 
vég^e, 2. vmi előtti hely (névutó) 
(pönkäm) ; mä pönkäm ~ ponkämnd 
előttem; mä pönkämöy wäl'-ontoy 
kohrki nuy-lokkäl előttem a bok
rosból [egy] csíkos-evet ugrott fel 

präniy püspökkenyér, npflHHK; loy 
ewdstd känearj präniy liwdl ő ízes, 
díszes püspökkenyeret eszik * 

puydl falu (puydlt) 
puylëm arc (puyldmam) ; iki puyldm-

loy joyimtd [az öregasszony] az öre-
' get arcon csapta 

pul- szúr (pulta ; puli) ; loydn iy 
muyti kö&kd pultd ő a medvét késsel 
keresztül szúrta 

pun toll (madáré) (punt) 
put 1. fazék, edény, 2. étel, 3. ebéd 

. (putôt ; putim) ; wännd putdylin kul-
na teldljdskdn edényeik (ktsz.) gyor
san tele lettek hallal; moyol'inä p. 
iverwan? mivel (miből) készítesz 
ételt (ebédet) 

put wer- főz, ételt készít; möyöl'ind 
put werwdn? miben főzöl? 

pükini nyúl (pükinirjim) ; mä püki-
nirjim az én nyulam 

püt'käl'i madaracska (püt'käl'ü) ; är 
möydlnd älr)i püt'käl'ü çoyildw'àlt kö
rös-körül a reggeli madarak fütyül
nek ; nidï] püt'käl'i lul-pänitd täyi kolên-
tëyaloy mi hallgattuk a madaracs-
kák éneklését 

r 

räyam rokon 
räyam jay 1. rokonok, 2. a rokonság; 

mä räyam jaylam az én rokonaim 
räyam ku rokon (férfi) 
räyam ni rokon (nő) 
räk liszt (rikdm) 
räk wertd imi parasztasszony; r. w. 

imiy wälta dntd kojwdl paraszt
asszony lenni nem akar 

räk wertd ni parasztnő; r. w. pdytd 
nirjkd wältat dntd kojldm piszkos 
parasztnő lenni nem akarok 

rdkdt- dob, hajít (oldalt, le; pl. hor
got) (rdkdtä '--' rdkdtdtä; rdkdti) ; 

miskä lopdltal juy-töjä mdy-ler kiy-
rdytds päni nik-rdkdtdtd Miska a 
horgászó (part.) bot vég(é)re kuka
cot tűzött és bedobta (a vízbe) 

rimdkdldkdtd- hajnalodni, derülni kezd 
(rimdkdldkdtdtä) ; äldr) cokin rimd-
kdhkdtds, kaldy-pil nuk-kühs reggel 
alighogy világosodni kezdett, az 
unoka fölkelt 

rit csónak (ritim, ritdl) ; männd tim r. 
weryäli ezt a csónakot én csinál
tam (pass.); mä ritim nőn ritinnirpt 
jdmdki az én csónakom jobb a te 
csónakodnál; mä äpimna ritna mdn-
sdm én apámmal csónakkal (csóna
kon) mentem 

ritaíi csónakocska 
rorjkintdw kolomp (a tehén nyakán) 
ropilt- dolgozik (ropilta; räpilta; ro-

pilldm ~ ropiltëldm) ; löy mä äpim-
nat ropiltdwdl ő az én apámmal 
(együtt) dolgozik; moyol'inä ropiltd-
wdn ? mivel dolgozol ? ; loy-at'a ropil
ta kittd a lóistállóba küldte, [őt] 
dolgozni 

s 

sajdw háló (sajwët; sujwêm) ; iki sa-
jêwna kul kdnwdl az öregember 
hálóval halászik (tkp. halat fog); 
djpä iki s. társa pänyas egyszer az 
öregember a hálót a tengerbe eresz
tette (tkp. tette); s. dj kulalina ut§ 
joyäs a háló egy halacskával jött 
partra 

sajdw tál- hálózik, hálóval halászik 
(a folyón keresztül), HeBOAHTb; 
mdï] s. tältöy, möy-aldn-käm jay jöyä-
sdt amikor halásztunk (part.), vala
milyen [ismeretlen] emberek érkez
tek 

sajdw tälil- halászik (1. az előző szót); 
jay itdn moç§ s. tälihyält az embe
rek estig halásztak 

saydlt- fut, üget (állat, MaxoM) (saydlta; 
sayëlta imper.; sayëltdwdl, saySltd-
yal) 

sapikaii csizmácska (sapikalíkdn) ; 
kör y dia wdrtd sapikaïikên kiriydn 

{ 
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lábára (ktsz.) piros csizmácskák 
(ktsz.) vannak húzva 

sat száz 
säyi1 agyag 
säyi2 1. säyit 
säyit (alakv. säydt), säyi (säyim) 1. vmi 

módon, 2. vmi, vki szerint; mä 
säyi (<-*-> m) wdri! én szerintem 
csináld!; mä säyi(t) wdri! én sze
rintem te.dd ! ; mä nör\ säyi ( ~ n) 
wersdm én te szerinted (a te módo
don) csináltam; mä nin säyi (~ tdn) 
wersim én ti (ktsz.) szerintetek 
csináltam; min perdy säyi werli-
mdn, löy säyi mä dntd kojldm mi 
(ktsz.) máshogyan csináljuk (ktsz.), 
[ahogy] ő [csinálja, úgy] én nem 
akarom; käsi tur säyi tölSykas 
emberi hangon (tkp. torok mód) 
beszélt 

särnarj arany (mnév), drága; dntd jöyd 
kulal'i, s. kulal'i nem egyszerű ha
lacska, arany halacska; s. köy-semdt 
siwhlä iytiydn drága gyöngyök 
vannak a nyakába függesztve 

sarud arany 
säiqki világos; köla s. wälyas dsät 

joypa mdndmnd még világos volt, 
amikor az anya a leányaival haza
ment (part.) 

sät- hallatszik (sät't'ä ; sita) ; ko sät-
wdl ? hol hallatszik ? ; ko-käm peçdy-
faltd sätwdl valahol borjúbőgés hal
latszik 

säwdl nyak (siwhm) 
sem szem (semydn, semdt ; semäm) ; 

mä semdyläm kdltam pat'nd äl wälati! 
a szemem elé ne kerüljön (tkp. az 
én szemeim [ktsz.] [által] látott 
szélen ne legyen) 

semä pit- születik; mä s. pitsdm én 
születtem; mä s. pitldm én meg 
fogok születni 

semhy vak 
sem-pehk fél szem 
sem-pehk-ku félszemű ember 
serd erős (serdki) ; s. juy-pertdtöy we-

rdm wäratdr] kat erős deszkából ké
szült kapujú ház 

sdl'ydlt- hint, beszór (sdlydltä) ; loy 
oytila mdy-täytatd sdl'ydltdyäloy őrá 
földdarabokat szórtunk 

sdm szív (sdmäm) ; ta, tőyapd, sdmänä 
nämdkdki nos, bizonyára a szíved 
[már] megenyhült (tkp. szívednek 
puha [van]) 

sdrän (?) gyufa 
Sdränkä = töydt wertd juy(dt) gyufa 

(gyufaszálak) 
silä félre, el; äl t'dlä, wäskdt s. pöyhlän! 

ne kiálts, a vadkacsákat elriasztod 
(tkp. félreriasztod) 

siläy 1. silä; mänöy s. mdnä! menj el 
tőlem félre ! 

sinij kék ( < or.); s. taras kandr\pa 
mdnwdl [az öreg] a kék tengerhez 
megy 

sildyld- zúg, forrong, buzog (a víz) 
(sildyldta; sildyliyên) ; sinij taras 
jdrjk pdytäy südyliydn a kék tenger 
vize feketén buzgott 

sirdntiw légy (főnév); loy oytila s. 
imlds őrá rászállt [egy] légy 

söy 1. bőr, 2. prém (söydt) ; mä s. 
tuldm én bőrt viszek; s. tdy tuyil 
a bőrt hozd ide ! ; loy söyldl möydln& 
ärki täs was ő a bőreiért sok árut 
vett 

söyli-: nöyds-söyli: nöyds-söyli jernäs 
dntiydn nyusztprém ruha volt rá 
öltve 

söy- fon, köt (söytä; sdyi; söydm) ; 
mänä sdyi ! fonj nekem ! ; mä söydm 
én fontam 

söj zaj (söjt) ; mdrdm wor-ontoy pütkäli 
söjt sätwdlt az erdőben csak a ma
darak éneke (tkp. madár-zajok) 
hallatszik (tbsz.); çoyilwds sojnäti 
nuy titi mdnwdlt süvöltés zajával [a 
hullámok] fel csak úgy mennek 
[felcsapnak] 

söjdrj híres; sojdv], nemdrj toras nir\kd 
wälta kojldm! híres, neves kupecné 
akarok lenni ! 

soj-ul fekete áfonya, qepHHKa 
söyds ősz (söysdt) 
soydsnd ősszel; s. ndiqi-kijit ondltdydlta 

mdnwdlt ősszel a gyermekek tanulni 
mennek 

4 Nyelvtudományi Közlemények LXXI/1. 
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söymdt nyír(fa) (söymdtdt) ; söymdt 
endmpdl a nyírfa növekszik 

söymdt-juy nyírfa (nem élő fa; Holz), 
Äepeßo 6epe30Boe 

suyêl vájószekerCe (,,a csónak készí
tésekor használják" — az adat
közlő megjegyzése) (suylim) 

suy'ém 1. fonál, 2. gyökér (suymdt) ; 
imi s. jöiqdwdl az öregasszony fona
lat fon 

sükdr] szép; oyâr, s. kat magas, szép 
ház 

sürjk a nap (Sonne) 

m 
skola iskola ( < or.); löy ivisänät sko-

lajá mdnds ő Fizával iskolába ment; 
mä skolajapa mdnhm én iskolába 
megyek; männät skolaja mdnldmdn 
együtt (tkp. velem) iskolába me
gyünk (ktsz.); ma skolaja dntd mdn
hm én iskolába nem megyek 

t 

ta 1. tat 
taydpa oda; t. mdnäf oda menj !; 

t. kunts mdnloy? oda mikor me
gyünk ? 

tay-pil át (a túlsó részre); tdltöy t. 
unüa! innen menj át [arra az ol
dalra] ! 

taltäy 1. taltoy 
taltoy onnan („CMOTpw HJIH noKa3bi-

Baio OTTy/ja") — az adatközlő meg
jegyzése) 

tamint ilyen (mint ez); t. körasdw 
nipik wdjä! ilyen (tkp. ilyen for
májú) könyvet vásárolj ! 

tardy daru (tarydt) ; tarydt jdmdt hydl-
wdlt a darvak szépen (tkp. jól) 
röpülnek 

tat ott („noKa3aHo" — az adatközlő 
megjegyzése); t. alas ott feküdt; 
mdr] dj-lätnd ta wälyalöy mi egyszer 
voltunk ott; ta kit'iyân [ő] ott 
maradt 

táti így; t. wdri! így csináld!; kojnê t. 
weri? ki csinál így? 

tája- bír, van valamije (täjata) ; norj 
nipik täjawdn? neked van köny
ved?; löy rit täjas őneki volt [egy] 
csónakja (tkp. ő bírt egy csónakot); 
mä läwdt al täjaldm én hét éves 
vagyok (tkp. hét évet bírok); not] 
nän täjawdn? teneked van kenye-
r(ed) ? ; mä nän dntd täjaldm nekem 
kény er (em) nincsen; mä nipik täja-
mamnd tör] nör\ä mdyäsim ha nekem 
könyvem lett volna, neked adtam 
(volna) 

täya- 1. lökdös, 2. dobálgat (oldalt, 
laposan) (täyata; tàyi); ïki Idydn 
täyamin túli az öreget ők lökdösve 
viszik (pass.) 

tàyi 1. hely, 2. (névutó) (tàyit; tà-
yim ; taydja) ; ïl-noivênd tim täyind 
jdrjk wäliyän a régi időben ezen a 
helyen víz volt [a régi mederben]; 
tom t. moëdt mdnhm addig a helyig 
megyek; mdr\ püt'käl'i lul-pänitd t. 
koldntdyalöy mi hallgattuk a mada
rak éneklését (tkp. éneklő helyét); 
mä il-àlint§hm, iynd mänt nuy-lih 
t. dnh wutama én lefekszem, [hogy] 
ne lássam (part.), [amint] engem a 
medve fölfal (part.) 

täytd 1. darab, 2. rész (tàytatj ; loy 
oytila mdy-täytatd sdl'ydlhyälöy őrá, 
földdarabokat szórtunk 

tätjani Tatjana ( < or.) 
täydnhyh- 1. szándékozik, 2. készülő

dik (täydnhyhtä) 
tat- húz, von (pl. halászhálót, csóna

kot) (tältä; tüä) ; t'u pirnd emhr 
kanr\a nik-tälsdh ezután [ő a csóna
kot] levon(tat)ta a tóhoz; mdr\ 
sajdw taltoy möy-ahrj-käm jay jöyäsdt 
[amikor] halásztunk (part.), vala
milyen [ismeretlen] emberek érkez
tek 

tähy üres; t. put üres fazék 
tähysd- ránt (v. mom.) (tähysdtä) ; 

kötpä tähysdwdl a kézhez rántja 
tälil- von, húz (täliltä) ; jay ihn 

moçd sajdw tälihyält az emberek 
estig hálóztak (tkp. hálót von
tak) 

täm 1. akkor, ekkor (valamivel egy-
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időben), 2. akkor, tehát; mdtäl'i 
käsrjän t. mänä tiyta amikor vala
mit találsz (part.), akkor szólj ne
kem; mä mdnrjäm t. wdji! vedd el 
[a könyvet], amikor én elmegyek 
(part.); mä t. mdnhm én akkor [egy 
kis idő múlva] megyek; nör\ä t. 
mdlim én akkor neked adom ; männä 
jörjän t., nörjä mdlim t'i nipik [ami
kor] velem jössz (part.), ezt a 
könyvet neked adom ) 

tärdm gyors, fürge (tärdmdki) ; löy 
ihl peldknd t. löydt-ortdt lälwdlt ő 
előtte fürge szolgák állnak 

täs 1. áru, árucikk, 2. gazdaság 
(tisdm) ; löy söyldl möydlnd ärki t. 
wds ő a bőreiért sok árut vett; 
tim täsöy är täs wdsdn ebből az áru
ból sokat (tkp. sok árut) vettél 

täsdr) ku árus ember 
tat kész; lopêlta jukkdlin tätdy wersdylin 

horgászni botjaikat (ktsz.) elkészí
tették (tkp. késszé tették) 

teydn csend (teydridki) ; tdydndki [az 
erdőben] csend van 

tehy tele, teljesen; tul-pul, nör\ t. tul-
pul wäsdn! bolond, te teljesen bo
lond vagy ! 

tehl teli; kuntönd killöy ula wanyalöy 
t. . . . amikor edényeinket bogyó
val teli szedtük . . . 

tewdrsäy jd- meghal; ährmd t. jdyäl 
reggel meghalt; äpil t. jdyiydn 
(— äpil koliyên, az adatközlő meg
jegyzése) apja meghalt 

td 1. tdt 
tdy 1. ide, 2. (? igekötő); t. jo- idejön; 

tdk-kds- ide fut; t. hydl- ide repül; 
t. liy- ide néz; t. tu- idehoz; mä 
wänöy t. jösdm én közelről jöttem 
ide; t. jöyä! gyere ide !; mä t. josdm 
tör] uydm kdçdki én ide jöttem volna, 
[de] fáj a fejem; toyind meldkd 
pitdkdtdr) tarydt t. Idydlwdlt tavasz -
szal, [amikor] meleg kezd lenni 
(part.), darvak röpülnek ide; kde, 
t. liyä! na, nézz ide!; männd ähr\ 
tim nipik t. túli én reggel ezt a 
könyvet ide hoztam 

tdy dpa ide; t. jöyä! gyere ide ! 

tdydpä-tayepa ide-oda; t. äl löydtdjäy-
siläf ne nézegess ide-oda! 

tdk 1. tdy 
tdhy 1. tél, 2. téli; mä t. l'opi mdyäsdm 

én téli kabátot vásároltam; tdlyä 
pam werwdlt télre szénát készítenek 

tdlyin télen; t. dt'dkd jdwdl télen hideg 
(tkp. hideggé) lesz [ti. az idő]; 
tdlyinä pam tverwdl télre szénát 
készít 

tdltöy innen; t. mdnds innen elment; 
t. taypil unça! innen menj át [arra 
az oldalra] ! 

tdt itt; tdt kat i t t ház [van]; ildn mä t. 
dntd wälyaldm régen [a múltban] 
én nem laktam itt ; nör\ kutoy td 
wälwdn? te mióta laksz i t t ? ; min t. 
jarjkalmSn mi (ktsz.) i t t játszunk 

tdt-tat i tt-ott; t. kdsihwdl ide-oda fut
kos 

tim ez (ami látható; jelzői alak); mä 
t. wonta (wontapa, ivontpa) mdnhm 
én ebbe az erdőbe (erdő felé) me
gyek; männd äfor) t. nipik tdy túli 
én reggel ezt a könyvet ide hozom 
(pass.); mä t. katnd wälyaldm én 
ebben a házban (laktam); timnd 
[valami] ebben [van] 

tim al idén; manapság, jelenleg, 
HbiH^e; mä t. a. köla joypa dntd 
mdnhm én idén (tkp. ez év) még 
nem megyek haza; t. a. ul wälwdl? 
most bogyó(termés) van? 

timi ez (1. tim; önálló alak); t. tdy! 
ezt ide!; t. nipik ez könyv; t. mä 
nipikäm ez az én könyvem; timi 
koji rit? ez kinek a csónak(ja)?; 
timijöy är täs wdsdn ebből te sok 
árut vettél 

tim kotdl ma; t. k. mä kulal'i kat' 
kätdlyäsdm ma én majdnem fog
tam [egy] halacskát 

tim kotdlnd 1. tim kotdl 
tim lät most, ebben az időben 
tim säydt így, ily módon 
tim täyind i t t (tkp. ezen a helyen); 

il-now§nd t. t. jdrjk waliydn régen i t t 
víz volt [a régi mederben] 

tin ár, díj (váltságdíj); tim täs moyi 
tinndki? ez az áru mennyibe kerül 

4* 
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(tkp. milyen árban van) ? ; mäntim 
möylämnd dlh t. mdhm magam 
helyett nagy váltságdíjat adok 

tindfj drága (tindrjdki) ; t. ot mänä 
mdjyihyäs drága dolgot adott 
nekem; tim peçkan çdkd tindrjdki ez 
a puska nagyon drága (értékes); 
tim peekän norjdn çdkd tindrjkä wdji 
te ezt a puskát nagyon drágáért 
(tkp. drágára) vetted (pass.) 

tini- elad (tinitä) ; nor\ koji tinisdn? 
te kit adtál el? 

tintd- fizet (tintdtä ; tintä) ; löydn 
wäy ma tintdyälh ő pénzzel (tbsz.) 
fizetett 

tiydt- 1. mond, 2. szól (tiydta; tiyta; 
tiytiyén) ; iki kilydla t'u köl tiy-
t§s . . . a nagyapa unokájának így 
szólt . . . ; mdtäl'i käsrjäm täm mänä 
tiyta! ha valamit találsz, akkor 
szólj nekem ! 

tistd- bánkódik (tistdta ; tista) ; äl 
tista, tordm jötd mdnä! ne bánkódj, 
menj istennel (tkp. isten jövésével; 
part.) 

toydr- zár (ige) (toydrta; täyri); mä 
toyrêm én zártam; il täyri! csukd be ! 

toyi tavasz 
toyind tavasszal; toyind meldkd pitdkd-

tdrj taryêt tdy hydlwdlt tavasszal, 
[amikor] meleg lesz (part.), a dar
vak ide röpülnek 

tom az („nem messze, ami látható" — 
az adatközlő' megjegyzése; jelzői 
alak); t. kot jdmdki tim katoy az a 
ház jobb ennél a háznál; tom nipik 
az a könyv; tom juy (tom juy)! 
az a fa! (nagyon távol]; t. täyi 
moçdt mdnhm addig a helyig me
gyek; tömne [valami] abban [van] 

tömi az (önálló alak; 1. tom); timi 
ämp, t. woki ez kutya, az róka; 
tomijoy är täs wdsdn abból te sok 
árut vettél 

tom pehk a túlsó oldal 
tom-pil 1. más, 2. másik 
tom-pil kotdl(nd) másnap, holnapután 
tom-pil ot 1. más, 2. a másik; 1. djd-

tdn . . . tom-pil ot 
torom 1. ég, 2. isten (,,tőle függ a 

vadászat a madarakra, vadakra" 
— az adatközlő megjegyzése; 1. még 
num-tordm) ; sürjk awdl t. pehk . . . 
a nap felőli égtáj . . . ; t. jötd mdnä ! 
menj istennel [tkp. isten jövő 
menj ] ! 

tordm wäy ég (tkp. ég vas, ,,mert az 
ég vasból van" az adatközlő 
megjegyzése); emtdr wülä t. wäy 
t'ardywdl a tó mint az ég, átlátszik 
[oly csendes] 

töy oda ( ? igekötő); t.jöytdmtd- oda fut; 
t. liy- oda néz; töras bujt, or-kujt 
djnäm t. jöyhmtdsdt kupecek, feje
delmek mind oda futottak; t. liy-
mälnd os mdy-kat töt amêswêl [mi
után] odanézett (part.) [látja], ott 
megint a földkunyhó áll 

töyapd valószínűleg; költdy t. jdm kötél 
werwdl holnap bizonyára jó napot 
[időt] csinál [ti. az ég-isten]; ta, t., 
sdmänä nämdkdki nos, bizonyára a 
szíved megnyugodott (tkp. puha a 
szíved) 

töy dpa oda („nem látható, nem konk
rétan" — az adatközlő megjegy
zése) ; t. äl mmitdy ! oda ne menje
tek ! ; koy t. mdntä maswdl sokáig 
kell oda menni; kol't'oy jösdn, t. 
mdnä! ahonnan jöttél, oda menj!; 
köldpa kitlim, t. mdnäti! ahová kül
döm, oda menjen ! 

töyepa-tdydpä oda-ide; t. jdlihwdl ódá
idé jár 

töyi 1. el, félre; 2. ? széjjel (? ige
kötő) ; min juy-kurimdn t. pd\käyli-
ydn a mi (ktsz.) fateknőnk széjjel
hasadt 

töyldk csendes (töyldki) ; dntd t. sinij 
Haras [most] nem csendes a kék 
tenger 

töltoy onnan (csak beszédben haszná
latos, „eCJIH H He CMOTpK) Tyßa" 
— az adatközlő megjegyzése); t. 
mdf) ihpä mdnlöy onnan mi tovább 
megyünk 

töldy- 1. mond, beszél, 2. megbeszél 
vmit, 3. beszélget (tö\dyta) ; iki 
loyä oy pänyihmin töhywdl az öreg
ember neki fejet hajtva mondja; 
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käsi tur säyi tölaykas [a hal] emberi 
hangon beszélt; taras kanrfb mdnä, 
jamay töldylam a tenger partjára 
menj, [míg] szépen beszélek (tkp. 
szólok) 

törfimt- 1. tud, 2. ért, 3. tehát (tö-
r\amta; törpmti) ; oy, dntd tör)§mta-
lim! ah, nem tudom !; nör) matäli-p 
dntd törjamtawan, nör) ajnäm kan-
mdy-jay liskamallan te semmit sem 
látsz, te az egész cárság népét meg
nevetteted 

törpar\ kéményes; löy Hal pelakna t. 
kot amaswal ő előtte kéményes ház 
áU 

töt ott; t. amaswal ot t ül; tö kit as ot t 
maradt; tőy liymälnd os mdy-kat t. 
amdswdl [miután] oda nézett (part.), 
[látja], ismét a földház áll ott 

tökömt- vmit (rá) húz vmire (pl. 
gyűrűt) (tökömtä; tökömtä imper.); 
kötkdlä särnar) luj-wäyat tökömtiydn 
kezére (ktsz.) arany gyűrűket hú
zott 

toj 1. vminek a vége, 2. csúcs, 3. fölső 
rész; juy t. a bot vége 

toydt tűz; t. ild olmälä . . . [miután] 
a tüzet meggyújtotta (part.) . . .; 
töydnä äl järjkitay! a tűzzel ne 
játsszatok ! 

töya(t) wer- tüzet rak; mar) töyd wer-
yälöy mi tüzet raktunk 

toydt wertd juy = sdränkä gyufa; (töydt 
wertd juydt gyufák) 

törj volna; mäjoypa mdnsdm t. én haza
mentem volna; männd tuyasi t., 
löydn mänä dntd mdyäsi én elhoz
tam (pass.) volna, [de] ő nem adta 
(pass.) nekem; mä t. os mdnsdm én 
szintén elmentem volna; kuntana t. 
mä mdnyäldm, futna t. löydn mänt 
käskäl ha én elmentem volna [oda], 
akkor ő engem megtalált volna; 
perdy käsi t. Hiti dntd kötkds! így 
más ember nem viselkedett volna ! ; 
löy walr)al t., timint wer dntd wälyas 
[ha] ő élt (part.) volna, ilyen dolog 
nem történt (tkp. lett) [volna]; 
nör) kojmanna t., kult tdy tuyoslan-
pa [ha] te akartad (part.) volna, 

[akkor te] halat ( ? tbsz.) hoztál 
[volna] ; nor) t. löyöy juy-kuri wayä-
san [legalább] te őtőle fateknőt vet
tél volna; mä tdy jösdm t., nyírni 
kacdki én ide jöttem volna, [de] fáj 
a fejem 

tu- 1. hoz, 2. visz (tuta; tuya) ; mä 
nipik tulam én könyvet viszek; 
äpimna mänt ähr) tdy tuwal apám 
engem reggel ide hoz; nörjdt äpinna 
tay tuyol téged apád ide hozott; 
äpimna joyalt tay tulalla apám íja
kat hoz ide; äpimna joyal tay túli 
apám íjat hoz ide (pass.); mä 
äpimna tay tuyujam engem apám 
ide hozott (pass.); köjna túli? ki 
viszi (pass.); manna tdy tuyasi-pâ 
én szintén ide hoztam [volna] 
(pass.) 

tulam- civakodik (tulamta; tulmiyan) ; 
imi os çakd tulmiyan az öregasszony 
megint nagyon civakodik 

tulmalt- megdühösödik, felbőszül (tul-
malta) ; imi os çakd ihpä tulmêltali 
az öregasszony ismét nagyon meg
dühösödik (pass.) 

tul-pul bolond (tu\-pulyan, tul-pult; 
tul-pulim; tulây-pulay) ; t., nör) wä-
san, t. ! bolond, vagy te, bolond ! ; 
möyöl'i, nör) tulay-pulay jasan? mi, 
te megbolondultál (tkp. bolonddá 
lettél) ? 

tur 1. torok, 2. hang, beszéd (turim) ; 
käsi t. säyi tölaykas [a hal] emberi 
hangon beszélt 

t' 

taras tenger (társat) ; ajpä iki sajaw 
társa pänyas egyszer az öregember 
hálóját a tengerbe tet te; mai t. uja 
mdnds [a hal] a mély tengerbe 
(tkp. a tenger alá) ment 

taras-pam tengeri fű; sajaw t'aras-
pamna utajöyäs a háló tengeri fűvel 
[teli] jöt t partra 

taray- átlátszik (tarayta) ; emtar willä 
toram wäy taraywal a tó mint az ég 
átlátszik [oly csendes] 

tä nos, hát; sinij társa iki t. manas 
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a kék tengerre ment hát az öreg
ember; t'., töyapd sdmänä nämdkdki 
nos, a szíved megnyugodott (tkp. 
szíved puha) ; moyoli, t. ? mi, 
hát? 

tel 1. mindig, 2. egészen; iki, nor] t. 
nowtan td walwdn . . . nagyapa, te 
egész életedben (tkp. életed) i t t 
élsz . . . 

t'elä kis csengettyű 
* t'dkäj húg (hkäjäm) ; nia hkäjäm mä 

körasdw'dmdki az én húgom énrám 
hasonlít (tkp. én hasonlóm van); 
/'* kotdlrid mä t'dkäjdylämnä ula 
mdnyäldm aznap én húgaimmal bo
gyóért szedni mentem 

hkäl'i húgocska (t'dkäl'im) ; mä mdn-
mäm pirn§ hkäl'im kdeäy jdyiydn 
[miután] én elmentem (part.), hú-
gocskám beteg lett 

hl- 1. kiált, 2. ugat, 3. zúg (h\tä; 
h\ä) ; dlld kumpè t'iti jdlihwdlt, hl-
wdlt a nagy hullámok [csak úgy] 
járnak, zúgnak; hit ämpdt ugató 
kutyák; welit saydltdyalt jöyrdydt 
hltd soj kolmdlat a rénszarvasok 
elfutottak; kds, äl hlä! na, ne 
kiálts ! 

hhytd- (fel)kiált (hhytdtä) ; mä hhy-
tdyäfom: — kohrki! én felkiáltot
tam : — csíkos-evet ! ; löy katpa 
hhytds ő a ház felé kiáltott 

hldkdt- felugat (1. hhytd-) (hhkdttä) ; 
meyi kasnd kam hhkdtdyäl a folyó-
kanyar mögött [kutyánk] erősen 
felugatott 

hlil- kiabál, ordítozik (hliltä; fofyläj ; 
hliltd jay kiabáló emberek; möyöl'ä 
hlildwdn? minek ordítozol? 

hlihkdtd- 1. ordítani, kiabálni kezd, 
2. felkiált, felordít (hlihkdtdtä) ; 
särnarj kulal'iya hlihkdtdwdl [az 
öreg] a halacskának kiabálni kezd; 
mä jismin hlildkdtdyäldm én sírva 
kiabálni kezdtem 

hltd bőgés, üvöltés 
ti ez, közelebbi (nem látható, csak 

elbeszélésből; jelzői alak); t'. nipik 
wdji! vedd ezt a könyvet ! 

t'i kotdlnê aznap; f. k. mä hkäpylämnä 

ula mdnyäldm aznap én a húgaim
mal bogyóért mentem 

fimint ilyen (mint ez itt) ; mdtä täyind-
p§ dntd käsli, f. äj-ni sehol sem 
találni (pass.) ilyen kislányt; loy 
waliqal tör], fimint wer dntd wälyas 
'[ha] ő élt volna, [akkor] ilyen 
dolog nem történt (tkp. lett) volna 

ti säyi így; f. s. äl kütkäf így ne 
csinálj !; t. s., tu\-pul, norpt ih 
onêltdsi! így, bolond, téged meg
tanítottak (pass.) ! 

fit ez (1. ti; önálló alak); fit amasw'al 
ez ül; timi amasivál, t. lal'wdl ez ül, 
az áll; titnä mdnä! ezzel menj !; 
titöy är täs wdsdn ebből sok árut 
vettél; ti tu köl atkas ez így mondta; 
titnd [valami] ebben [van] 

t'iti így; möyi sâyàt t. weri? hogyan 
készül ez így?; t. kanâiysa! így írj 
[mint az a ^ másik, jó tanuló] ! ; 
perdy käsi tör} f. dntd kötkds más 
ember így nem csinált volna; d\ld 
kumpd t. jdlildwdlt, hlwdlt a nagy 
hullámok [csak] úgy járnak, zúgnak 

fittd íme, BOT 
tiyêr hófuvat (ház, fa stb. mellett) 
töyal csuvaltűzhely (töyalam) 
töras gazdag 
töras ku kupec, kereskedő (töras kujt) ; 

t. kujt, or kujt löyä ropiltdwdlt kupe
cek, fejedelmek dolgoznak [szol
gálnak] neki 

töras ni kupecné, kereskedőné; sŐjdtj, 
nemdi] t. ninkd wälta kojlêm híres, 
neves kupecné akarok lenni 

tu az (ott, messze; nem látható; 
jelzői alak); t. nipik . . . az a 
könyv . . . ; t. juy . . . az a fa . . . 

tu kotdl aznap; t. k. [vagy: tu kotâlnd"] 
ikisäydn koldm kőtár] welsdydn aznap 
a nagyapa az unokájával három 
hat tyút ölt meg (ktsz.) 

tu köl így, úgy (tkp. ilyen szót; 
„TaKoe CJIOBO"); ti f. k. atkas . . . 
ez így mondta . . . ; itdn iki kilydla 
t. k. tiytds . . . este a nagyapa így 
szólt unokájához . . . 

tumint olyan („nem látható; elbeszé
lés révén" — az adatközlő meg-
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jegyzése); mä jdm nipikäl'i täjaya-
lêm, nörj os mänä f. nipikäl'i wdjä! 
nekem volt [egy] jó könyvecském, 
te vegyél nekem még olyant ! 

t'u pirnê ezután; f. p. juyoy il-kördkkäl 
azután [a mókus] a fáról leesett; 
f. p. emtdr kantja nik-tälsdtd azután 
[a csónakot] levont[att]a a tó part
jára 

tu säyi rendben van, helyes (bele
egyezés); jiajJHO; f. s., kat ninä 
wälwdl rendben, nektek (ktsz.) lesz 
[egy] házatok 

t'ut az (1. t'u; önálló alak); f. lalwdl 
az áll; t'u juy az fa; t'utoy är täs 
wdsdn abból sok árut vettél 

futa ezért; löy dntd jös, mäii äpil 
tewdrsäy jdyiydn. f. mdr) möyöl'i wer-
loy? ő nem jött [el], mert apja 
meghalt. Ezért mi mit csináljunk ? ; 
mä t'. dntd pdltdmmin arnSsldm én 
ezért bátran (tkp. nem félve) ültem 
[ott tovább] 

t'utati (1. futa) ; mä f. çdkd pdltdmsdm 
én ezért nagyon megijedtem 

fűti így; nor] f. äl kütkä! te így ne 
viselkedj ! ; f. atâs . . . így s z ó l t . . . ; 
mä f. nomdysilldm . . . én így gon
dolkodtam . . . 

futna akkor; nipik nörjä mdrjäm futna 
mdnäl [mikor] a könyvet neked 
adom (part.), akkor menj !; kun-
tana törj mä mdnyähm, f. törj löy an 
mänt käskäl ha én elmentem volna 
[oda], akkor ő engem megtalált 
volna; mä okdm walmamna kanya-
lam, f. kai kälayalam [amikor] én 
kicsi voltam (part.), beteg voltam, 
akkor majdnem meghaltam 

u 

uj 1. vmi alatti rész, tér, térség, 
2. (névutó); pdsän ujnd ämp älawdl 
az asztal alatt kutya fekszik; oypi 
ujnd imil amdswdl a küszöbön (tkp. 
az ajtó alatt) [ott] ül a felesége 
(tkp. öregasszonya); mdl far as uja 
mdnds [a hal] a mély tengerbe 
ment [alá] 

ul 1. bogyó, 2. bogyótermés (ult) ; 
fi alnd wor-ontnd ärki u. walyal 
abban az évben az erdőben sok 
bogyó volt; kuntdnê killöy ula wan-
yalöy teM . . . amikor edényeinket 
bogyóval teli szedtük . . . 

ula mdn- bogyót szed; mä fdkäjdy-
lämnä u. mdnyähm én húgaimmal 
(ktsz.) bogyót szedtünk (tkp. bo
gyóra mentünk); mä u. mdnldm én 
bogyót szedek; mä ulat mdnldm ua. 

uldk fiatal erdő, cserjés, nepenecoK 
uYdm : jdm uldm (köszönés távozáskor) 
uld! n o ! (indulatszó); uld, kaldy, 

möyi mdy-peldkpä mdnhmdn? no, 
unoka, merre felé megyünk (ktsz.) ? 

une- átmegy, keresztül megy (pl. 
tavon, hídon, úton) (un6a; unça 
imper.); mä unëlêm én keresztül 
megyek [itt]; tdltöy tay-pil unëa! 
menj át innen arra [az oldalra] ! 

utd 1. a vízből, 2. a vízről a partra; 
sajdw nawdlna u. jöyäs a háló 
hínárral [teli] jöt t ki a vízből; 
u. katdllöy a partra kikötünk (a 
vízből) 

utdpa 1. a vízből, a vízről a partra, 
2. a parttól el, be a szárazföldre; 
u. mdnäl a) menj a partra (a víz
ből), b) menj el a parttól (befelé, 
a szárazra) 

w 

<wac város (wuç§m) ; kuntd-käm mä 
waçpa mdndm valamikor én a vá
rosba mentem; hy waça jösdt ők a 
városba jöttek 

wajdy állat (wajydt) 
wajdy-ewdl vadszag; impdm ewsintd-

ydlwdl willa w. a kutyám szimatol 
mintha vadszag [lenne] 

wajya (wajyat) mdn- vadászik (tkp. 
vadra megy); nör} kojna wajyat 
mdnwdn? te kivel mégy vadászni?; 
mä wonta wajyat ätimnäm mdnldm 
én az erdőbe vadászni egyedül 
megyek 

way Vah (folyónév) 
way- 1. hív vhová, 2. kér, 3. nevez 
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vminek (wayta; wiya) ; itan cipä-
nat]-ni wakkalöy este elhívtuk az 
orvosnőt; tul-pul, juy-kuri waysan! 
bolond, fateknőt kértél ! ; amast iki 
pet'käy waylil az ülő öreget Petyká-
nak hívják; nönat möyi nempd way-
wdlt téged hogyan hívnak (tkp. 
téged milyen nevű hívnak) (= not] 
möyi nempd wäsdn? ) 

wayêkëtd- hívni kezd (wayâkatata) ; 
särnat] kulal'i wayakátaíta [az öreg] 
az arany halacskát hívni kezdi 

wayânt- kér (wayanta; wayanta im
per.); l'öytdr] imi kata waydntdwêl a 
veszekedős öregasszony házat kér 

wan váll (wunêm) 
want- 1. gyűjt, szed, 2. tölt (wanÛ'a; 

wint'a; wunt'dm) ; tnä ul want't'a 
mdnyäldm én bogyót szedni mentem 

wat szél (Wind) 
watldy szélcsendes, széltelen; etdr, w. 

kotdl wälyal derült, szélcsendes nap 
volt 

*wa- (létige) 1. wäl-, wäs-
wäja- elalszik (wâjata; wäja; wäja-

lam, wàjasam; wojujam pass, [sic !]); 
mä kunta-käm wojujam én valami
kor elaludtam (pass.) 

wäjalt- 1. elalszik, 2. elszenderedik 
(wäjalta; wäjalta imper.); mä wä-

jaltalam én elalszom 
wäy^ 1. vas, 2. pénz (wäydt; wäyam) ; 

löydn wäydna tintdyältd ő pénzzel 
(tbsz.) fizetett 

wäy körasdw kék (tkp. vas színű); 
etdr, w. k. t'arsa nörjtin mdnä! a de
rült, kék tengerhez magad menj ! 

wäl- 1. van, lesz, 2. él, 3. történik, 
4. lakik, 5. (létige) (1. még was-) 
(wälta; wäla; wäliyen) ; mä katnd 
wällem én házban lakom; norj kun-
toy td wâlwdn? te mióta laksz i t t ? ; 
tat jay ätmdt wälwdlt o t t az emberek 
rosszul élnek; tu täyina törj pm 
wälyal! ott jó lett volna!; loy 
jokan dnta wälyal ő nem volt ott
hon; mä t'i katn§ walyaldm én ebben 
a házban éltem (laktam); il-nowënà 
tim täyind jdrjk wäliydn régen i t t 
víz volt [a régi mederben]; norj 

marjdn wälmanna männd nänd md-
yälujdn [amikor] te nálunk voltál 
(çart.), én neked kenyeret adtam; 
löy wälrjal törj, (imint wer antd wäl-
yas [ha] ő élt volna, [akkor] ilyen 
dolog nem történt [volna]; mä tim 
katnd wälmamnd . . . [mikor] én 
ebben a házban éltem . . . 

ivaídkdtd- 1. lesz, 2. élni fog (wäldkd-
tata) ; pirnë mä tdt dnta wäldkatdläm 
ezután én i t t nem fogok élni; 
mayna jdm werä pitdrj jay ajnäm 
jdmd wâldkdtawêlt [ha] a földön béke 
lesz (part.), az emberek mind jól 
fognak élni 

wäldy ( ? ) ; imina mä wälaka wer ujam 
az öregasszony nem hagy (pass.) 
nekem nyugtot 

wäratar] kapujú, kapus ( < o r . ) ; sera 
juy-pertatöy wer am w. kot . . . erős 
deszkából készült kapujú ház . . . 

wäray szabad, nyílt (térség) ; w. t'arasnâ 
jalilä! a szabad tengerben járj ! 

was- van (létige; csak jelen időben); 
mä äj wäsdm én kicsi vagyok; mä 
oydr wäsam én magas vagyok; mä 
wökdn wäsdm én erős vagyok; tul-
pul, nör] wäsdn, tul-pul! bolond, 
vagy te, bolond ! ; koji pöe wäsan ? 
[te] ki nemzetsége vagy (tkp. ki 
nemzetség vagy) ? ; nor] möyi nempa 
wäsan? hogy hívnak (tkp. te milyen 
nevű vagy) ? ; nör] koji wäsdn ? te 
mi (tkp. ki) leszel? [a foglalkozás 
iránt érdeklődve kérdezik]; nör] 
willä tul-pul wäsan! te mint [egy] 
bolond [olyan] vagy ! 

wäl' 1. vessző, 2. vesszőkkel benőtt 
hely (tbsz.) = bokros (wäl't'J ; walï 
kantja kul weltä imalsâyân a bokros 
szélére halat fogni ültek (ktsz.) 

wäl'-ont bokros (hely); mä pönkämöy 
wäl-ontoy kot'drki nuy-lokkäl én elő
lem a bokrosból csíkos-evet ugrott 
fel 

wän 1. közel (időben is), 2. rövid 
(wändki) ; w. çonçdy rövid zsineg 

wändlt közelből, közelről; mä w. tay 
josdm én közelről jöttem ide 

wänna gyorsan; w. putâylin kulna 
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tehl jdskdn az edényeik (ktsz.) gyor
san tele lettek hallal 

wänöy közelből, közelről; mdr) w. tdy 
jösöy mi közelről jöttünk ide 

ward 1. szúk, 2. vékony, 3. keskeny; 
mdr\ wärt joynal'inä mdnyalöy mi egy 
keskeny folyócskán mentünk 

war halfogó folyórekeszték, 3anop; 
w. wermöyä pdrtäy emtdr , kaniqa 
josöy [miután] a halfogó rekeszté
ket elkészítettük (part.) a tó part
jára visszamentünk (tkp. jöttünk); 
t'i joynal'i ward wersöy azon a fo
lyócskán mi halfogó rekesztéket 
csináltunk 

wäsdy kacsa, yTKa (wäslcdt; wiskdm; 
wäskdy r~> wäsyd) ; wäskdy jds [ő] 
vadkacsa lett; wäsyd jds [ő] vad
kacsává változott; wäskdt wetdtdl 
Idydlyalt a vadkacsák ötösével rö
pültek 

was kä(t) mdn- (wäskdtä mdn-) ka
csára vadászik; wäskät mdnldnidn 
kacsára vadászunk (ktsz.) 

wäsdy wel- kacsázik (kacsára vadá
szik); ätil w. weliydn csak egy vad
kacsát fogott (tkp. ölt meg) 

wel- 1. öl, 2. üt, 3. vadászik, 4. űz 
(weltä ; wdli ; weliydn) ; löydn löydt 
wijnat il weltd ő őt szándékosan 
megölte; ätil wäsdy weliydn csak 
egy vadkacsát ölt meg; t'i säyi, 
jdmdki, pires tul-pui, welsupn így, 
jól van, öreg bolond, megvertek 
(pass.); put köyrdm pirnd kul weltd 
jay joyäsdt főzés után halászok 
(tkp. hal ölő emberek) jöttek 

weli rénszarvas (welit ; welim) ; mä 
welit kätdltä mdnldm ón elmegyek a 
rénszarvasokat befogni; mä löyä 
welitd majdlldm én neki rénszarvast 
ajándékozok 

wela csecsemő, kisgyermek 
wer 1. dolog, 2. tény, állapot, 3. ügjy-

(weräm) ; wdri mdtä säyi, dntd nör] 
werän! csináld bárhogy, ez nem a te 
dolgod ! 

wer- 1. csinál, 2. készít, 3. épít, 
4. tesz (viselkedik) (wertä; wdri; 
werdm) ; mä mdtöl'i-pd dntd werhm 

én semmit sem csinálok; költdy 
töyapd jdm kotdl werwdl holnap 
bizonyára jó időt csinál [ti. az ég, 
az Isten]; dj kupil rit werwdl. . . 
az egyik ember csónakot csinál . . . ; 
mä nör] säyim wersdm én te szerin
ted csináltam; kojnê weri? ki csi
nálta (pass.)?; mä säyim wdril én 
szerintem tégy ! ; äpim kat wertä 
mdnds apám házat építeni ment; 
löy jömälnd mä werdm amikor Ő jött 
(part.), én dolgoztam; mä wermäm 
rit . . . a csónak, melyet én csinál
tam (part.) . . .; war wermöyä . . . 
[miután] a halfogó rekesztéket el
készítettük (part.) . . . 

werdysdydl- öltözködik, vetkőzik (we-
rdysdydltä) ; iki katnë werdysdyhmin 
löyhytöy . . . amíg a nagyapa a 
házban öltözgetett (tkp. öltözködve 
elkészülgetett; part.) . . . 

werdytd- ébreszt (werdytdtä; werdyti); 
töydt ild ölmälä ikil nuy-werdytdstd 
[miután] a tüzet meggyújtotta 
(part.), [az unoka] a nagyapját 
fölébresztette 

werdkdtd- csinálni fog (werdkdtdtä) ; 
mä mdnrjäm nör] möyöl'i werdkdtd-
wdn? [miután] én elmentem (part.) 
mit fogsz csinálni? 

werdntil- tesz, teszeget (werdntiltä) 
werydl- felébred (iverydltä) 
werkä Vera ( < or.) 
werwds munka, dolog; nör) möy-aldrj 

w. werwdn? te milyen munkát csi
nálsz (végzel) ? 

wet öt (számnév) 
wetdtdl ötösével; iväskdt w. hydlyält 

a vadkacsák ötösével röpültek 
wd- 1. vesz (elvesz), 2. vásárol (wdtä; 

wdjä) ; mä joypa jölsdm, nipik wd-
sdm päni tdy tusim én hazamentem, 
vettem a könyvet és elhoztam ide; 
ti nipik wdsin? vetted ezt a köny
vet? ; köcdy min oytijoy wdji! a kést 
vedd [el] a ládáról ! ; nor) tor] loyöy 
juy-kuri wdyäsdn [ha legalább] te 
tőle [egy] fateknőt [el]vettél vol
na; mä köcdy päni kul wdyäsdm 
én kést és halat vettem; nän-pd 
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wdyäsdm kenyeret is vettem; mänt-
pd wdjitdy! engem is vigyetek (tkp. 
vegyetek] [magatokkal] !; nän wdtä 
mdfids kenyeret vásárolni ment 

wdr vér (wdr am) 
wdräytd- törekszik, igyekszik (wdräy-

tdtä ; wdräytä) ; perdy käsi liyrä al 
wdräytäf idegen ember szánjába ne 
igyekezz ! 

ívdrtd vörös; kor y dia w. sapikalikdn 
kiriydn lábára (ktsz.) vörös csiz-
mácskákat húzott 

wdrt-ul áfonya, ÖpycHHKa 
wdhytd- felgyújt (wdt'dytdta; wdtdyti) 
wdtkdl- leég, elég (wdt'kdltä; ívdt'kdli-

ydn) ; kat-pd wdtkdliydn a ház szin
tén leégett 

iviylä (? wiylä) fordított , ,s" alakú 
kampó, amelyen a bogrács lóg 

willä 1. mint, 2. mintha; mä ritim w. 
kat! az én csónakom mint [egy] 
ház [oly nagy]!; nör\ w. tu\-pul 
(wäsdn) te mint [egy] bolond 
[olyan] (vagy); sürjk awél tor dm 
pe\dk mörti w. dl\d toytd öli a nap 
felőli égtáj teljesen [úgy] mint[ha] 
[egy] nagy tűz [égne, úgy] ég 
(pass.); emtdr w. tor dm iväy (arëywël 
a tó mint az ég átlátszik [oly csen
des]; ewsintdydlwdl tv. wajdy-ewdl 
[a kutyám] szimatol mint[ha] vad
szag [lenne] 

ivisä Fiza (női név) ( < or.); loy wisä-
nät skolaja mdnds ő Fizával iskolába 
ment 

witrä vödör ( < or.) 
wijnat szándékosan, HapOMHo; loydn 

löydt w. il weltd ő őt szándékosan 
megölte 

wiydl- kijut, kimegy vhonnan vhová 
(wiyêlta ; wiyla) ; pdsän ujoy nik 
wiyla ! gyere ki az asztal alól ! ; 
joyna nik wiydllöy a folyóhoz me
gyünk [le]; joydnnd mdnnioy pirnd 
emtdrä nik wiydlyalöy [miután] a 

folyón [végig]mentünk, kiértünk 
[egy] tóra 

woj zsír 
wojdr] zsíros (woprflki) ; w. kul zsíros 

hal 
woki róka (wokit; wokim) ; timi ämp, 

tömi w. ez kutya, az (meg) róka; 
min nörjä wokitd majdlldmdn mi 
(ktsz.) neked rókát ajándékozunk 
(ktsz.) 

wont 1. (vegyes, mindenféle fafajtából 
álló) erdő, 2. vadon (ivonkdn, won-
têt; wontam) ; kat cönnd w. a ház 
mögött erdő [van]; mä wontlam 
az én erdőim (,,ilyen nincs" — 
az adatközlő megjegyzése); mä Um 
wontapa mdnhm én e [felé] az erdő 
felé megyek; wontnd soymdtdt endm-
pdlt az erdőben nyírfák nőnek 

wonta mdn- vadászik (tkp. erdőbe 
megy); nör) wonta mdndn te va
dászni voltál 

wor-ont erdő; t'i alnê wor-ontnd ärki ul 
walyal abban az évben az erdőben 
sok bogyó volt; amdswdl wor-ontpa 
liymin . . . [a kutya] ül az erdő felé 
nézve . . . 

wor-ont lurjk erdei isten, JieiHHH 
wos- ugrik (wosta; wäsa; wosêm; 

woskaldm) 
woskdl- ugrál (woskdlta; wäskdla) 
wöy erő (wöyäm) ; dntd mdnrjän wöynä 

tulujèn [ha] nem mégy (part.), 
[akkor] erővel visznek [oda] (pass.) 

wökdrj erős; mä w. wasdm én erős 
vagyok 

wu- lát (wuta) ; mä köt wuldm én 
[egy] kezet látok; mä kät ikiydn 
wuldm én két öreget látok; möyöl'i 
loy wuwdl? mit lát ő?; nörpn löydt 
wuyalën? te láttad őt?; kan katnê 
imil wultd a cárházban az öreg
asszonyát látja; löydn mänd-pd wu-
yalujëm ő engem szintén látott 
(pass.) 
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Словник ваховского диалекта хантыйского языка 
Статья «Словник ваховского диалекта хантыйского языка» является заключитель

ной частью работы «Исследования ваховского диалекта хантыйского языка». Первые 
части работы были опубликованы на страницах данного журнала [LXVII (1965 г.) стр. 
181—216 и LXVIII (1966 г.) стр. 4—34.]. Эти части содержат фонетическую и морфологи
ческую часть настоящей работы. В вводной части (LXVII, 181) кроме вышеуказанного 
упоминается и о схеме синтаксиса и о текстах, а также о библиографии. Но в это же 
время вышла работа автора «Eastern Ostyak Chrestomathy» (UrAltSer. 51; Indiana 
University, Bloomington 1966), в которой были опубликованы и тексты и библиография 
(См. еще NyK. LXIII, 209—10). Вновь опубликовать их нет никакого смысла. Вместо 
синтаксической схемы однако мы считаем целесообразным опубликовать самостоятель
ную монографию. 

Публикуемый ныне словник содержит собранный автором словарный материал. 
Согласно хантыйским лексикографическим традициям, здесь же публикуются записан
ные автором примеры. Примеры преследуют двоякую цель: с одной стороны, преиму
щественно они должны освещать значение слов, а с другой стороны, они представляют 
собой сообщение собранного материала. Опубликовать собранный материал целесообразно, 
главным образом, потому, что увеличивая количество восточнохантыйских текстов именно 
в области ваховского говора, где пока больше всего имеются записи, хотя и здесь не в 
достаточном количестве, мы можем способствовать созданию такого корпуса, который 
мог бы пригодиться для синтаксического анализа. 
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