
Adalékok a nganaszan nyelv ismeretéhez 

I . Bevezetés 

1968 őszén két hónapos tanulmányutat tet tem a Szovjetunióban. Lenin
grádi tartózkodásom során október 8-tól november 20-ig alkalmam volt föl
jegyzéseket készíteni a nganaszan nyelvből A l e k s z e j M o l k o v i c s 
T u r d a g i n főiskolai hallgató segítségével. Nyelvmesterem 1950-ben szüle
te t t Uszty-Avamban, nganaszan anyanyelvű. Oroszul jól beszél, de némi 
nganaszan akcentussal. A Herzen Pedagógiai Főiskola matematika szakos 
hallgatója. 

Turdagin a Tajmír-félszigeten nevelkedett, Leningrádba csak 1968 augusz
tusában érkezett. Szívesen volt segítségemre föl jegyzéseim készítése során, 
amiért hálás vagyok neki. Mivel azonban tanulmányai nagy mértékben lekö
tötték, csak viszonylag kevés időt tudott szakítani számomra, összesen 18 
alkalommal dolgoztunk együtt, egy-egy foglalkozás kb. 2 óra hosszáig tar tot t . 
Az adatok följegyzése úgy történt, hogy az elhangzott nganaszan szót, kifeje
zést cirill betűkkel lejegyeztem s azután megmutattam neki. Ha véleményünk 
eltért, a szót többször megismételtettem. A foglalkozáson lejegyzett anyagot 
legközelebb újra visszakérdeztem ellenőrzés céljából, végül pedig elutazásom 
előtt az összegyűlt anyagot kevés kivétellel magnetofonba mondattam vele. 

Munkámban akadályozott az a körülmény, hogy előzetesen nem készül
tem fel nganaszan nyelvi tanulmányokra, mert nem számítottam arra, hogy 
ilyen kedvező alkalom adódik számomra. Szerencsére azért velem volt T E R E S -
CSENKO nyelvtani vázlata a Jazyki narodov SZSZSZR című sorozatból, s az 
átsegített a nagyobb nehézségeken. Mivel tudomásom szerint Teresesenkónak 
gazdag nyelvtani följegyzései és szövegei vannak, célszerűnek láttam a szókincs 
gyűjtésére összpontosítani figyelmemet. Kisebb mennyiségben azonban nyelv
tani paradigmákat és szövegeket is följegyeztem. 

I I . Nyelvtani följegyzések 

A. H a n g t a n 

Hangtani megjegyzéseim nagyon rövidek és több tekintetben nyitva 
hagyják a problémákat. 

A hangsúllyal kapcsolatban a következő észrevételeim vannak. 1. Folya
matos beszédben az utolsó előtti szótag kevés kivételtől eltekintve hangsúlyos, 
ami annyit jelent, hogy két szótagos szavakban az első, három szótagosakban a 
második szótagra esik a hangsúly. Négy szótagos vagy annál hosszabb szavak
ban az utolsó előtti szótag mellékhangsúlyt kap, míg a főhangsúly az első 
szótagon van. 2. Az önállóan kiejtett szavak viselkedése annyiban tér el a 
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föntebb leírt szabálytól, hogy a két szótagos szavakban a nyomaték a leg
többször egyenlően oszlik meg a két szótag között. Ez utóbbi szabály alól 
azonban számos kivétel van. 3. Mind a folyamatos beszédre, mind az önállóan 
ejtett szavakra vonatkozik az, hogy a hosszú magánhangzók és diftongusok 
általában magukra vonják a hangsúlyt. 

Az egyszerűség kedvéért a hangsúlyt csak akkor jelölöm, ha a fönti 
három szabálytól eltér. A 2. pont alóli kivételek egy része abból adódik a 
szó jegyzékben, hogy a szót összefüggő szövegből emeltem ki. Ez a körülmény 
sokszor észrevehető abból, hogy a szó — a szövegösszefüggés miatt — ragozva 
van. Akivételek egy másik része — s ez az 1. pontra is vonatkozik — olyan 
szavakban jelentkezik, amelyekben i, u, ü áll szemben valamely hangzósabb 
vokálissal. Ilyenkor az önálló szavakban is sokszor az első szótagra esik a 
hangsúly, pl. érnti 'ez', bétu 'horog', r\ármü 'keleti szél'. Három szótagos 
szavaknál, ha a szabályosan hangsúlyos második szótagban i, u, ü van, a 
hangsúly áttolódhat az első szótagra: mériti 'gyorsan', nénsudi 'felállni', 
sérjüréa 'nézni' stb. 

A hangsúlyozással összefüggő probléma az is, hogy a hangsúlyos magán
hangzó megnyúlik. Ha a szabályosan hangsúlyos szótag magánhangzója hosszú, 
akkor nem mindig lehet eldönteni, hogy hosszú magánhangzó van-e a szóban, 
vagy pedig csak a hangsúly hatására történt nyúlás. 

A magánhangzókról a következőket jegyzem meg: 

1. Az d, úgy látszik, az a variánsa. Mint föntebb láttuk, i, u, ü-vel szemben 
gyakran magára vonja a hangsúlyt. Lehet hosszú is: düntd 'süket'. 

2. Az u gyakran váltakozik ü-vel: dükd ~ duka 'darab' dukd' 'elveszíteni' 
(negatív alak) ~ dühütd 'ha elveszted' stb. 

3. Az o-t sokszor igen nehéz megkülönböztetni az d labializált variánsától, 
amely labiális vagy palatoveláris hangok mellett szokott jelentkezni, pl. 
nému 'nyúl', kdUü'd 'féreg' stb. 

4. Meggyőződésem, hogy a nganaszanban sokkal kevesebb diftongus van, 
mint eddig hittük. Sokszor a lágy mássalhangzó és a rákövetkező hosszú 
vagy éppen rövid magánhangzó között fellépő nem fonematikus siklóhangot 
tüntetik föl diftonguselemnek, pl. loée 'orosz', Terescsenkónál Ayoce, nému 
'nyúl', Ter. Hj/OMy. Máskor egy-egy hosszú magánhangzó jelentkezik difton
gus formájában, sokszor illeszkedve a szó egyéb magánhangzóihoz, pl. § : 
bofjgütüdtu, horütüd, (esitid. 

Az ou diftongus több esetben a hangsúlyos (hosszú) d variánsa lehet. 
A -rd Px sing. 2. hangsúlyosan -rou-nak hangzik. A rjdtdda 'megtalálni' ige 
rjdtouda alakban is előfordul. 

" Az uo viszont az ö (vagy hangsúlyos o 7) variánsa: bdntó rO bdntug 
'gyökér' stb. Megerősít eme felfogásomban az, hogy tőlem teljesen függetlenül, 
velem egy időben KOPTELOV tomszki nyelvész [Bonpocbi A3biKa H jMTepaTypbi 
II , 6 — 10 (Tomszk 1969)] a nganaszan földrajzi neveket vizsgálva ilyen sza
vakat jegyzett föl: Kyod'ä, KO: d'à 'ropHbiM xpeôeT' (8), őyo, 6o: 'Tekernie' (8), 
n'yopa, H'O: pa 'Kyivwa'. 

Terescsenko ua diftongusai (pl. %uah 'KaMeHb', xyáÜMy 'MexoBafl oöyBb') 
inkább megelőző labioveláris mássalhangzó + a kapcsolatának értékelendő. 
Ha diftongust jelölnék, többször ellentétbe kerülnék azzal a szabállyal, amely 
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kimondja, hogy a kettős magánhangzók hangsúlyosak, pl. hQat'ida 'bemár
tani', h0atupsa 'fejsze'. 

A mássalhangzókról mindössze ennyit jegyeznék meg: 

1. A szóbelseji gégezárhangot nem hallottam sok olyan szóban, ahol a korábbi — 
egymásnak egyébként többször ellentmondó — adatok szerint elő kellene for
dulnia. 2. Ah', h0, g, Ü, m stb. hangok bejelölése nyilván meglepetést kelt. Szá
momramegnyugtató, hogy a föntebb idézett Koptelov szintén ilyesféle jelölést 
alkalmaz, vö. fa 'aepeBo' (9), %°aAá 'KaMeHb' (9), 6'aeo 'BHA KyponaTKH' (7). 

A h — b,-g — g, ß ~ k, m — m, f — r, (hQ — h %) ellentét csak a (d) 
előtt látszik disztinktívnek. Az e előtt minden mássalhangzó lágy, i és ü előtt 
a i , d, b, n lehet kemény is, lágy is, a többi mássalhangzó általában lágy. 
A mássalhangzók lágyságát csak ad,n, f, s, Ï esetében jelölöm mindig. A többi
nél csak a (d) előtt teszem ki a lágyság jelét. -

A h', m stb. elkerülésére Terescsenko nyomán írhatnék hä-, mä- stb.-t 
is, de én a h', m után ugyanolyan a-t hallottam, mint h, m stb. után, s a korábbi 
följegyzések is a-t, vagy még gyakrabban ea-t, ia-t tartalmaznak. Ha ennek 
ellenére is ä-t írnék, akkor viszont azt kellene mondanom, hogy d, n, t\ ï, s 
után neutralizálódik az a — a ellentét. 
3. A c mindig lágy, a f variánsa. 

Az egyes szavak után szögletes zárójelben adom meg a szónak azt az 
alakját, ahogyan az adatot Leningrádban adatközlőm jóváhagyásával lejegyez
tem. A csak zárójelben meglevő adat nincs meg magnetofonszalagon. 

B. A l a k t a n 

Névszóragozás 

1. abszolút ragozás 
1. tä 'rénszarvas' . 

Sing. Du. Plur. 
nom. tä tägdj ta' 
acc. tä ta' 
gen. tä ta' 
dat. täda tätV 
loc. tätdni tätini 
abl. tägdtd tägitd 
prol. tämdni tá'méni 

2. ma' 'csum' 
Sing. Du. Plur. 

nom. ma' makdj mábd' 
acc. ma' mábd' 
gen. maô» mábu' 
dat. matd matV 
loc. ? matini 
abl. mak9td makitd 
prol. ma'msni mabu'mdni 
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tämd 
tard 
tabu 

3. bahi ' v ad rén ' 

Sing. D u . P lu r . 

n o m . bâhi báhigdj bábi' 
ace. bábi bábi' 
gen. bábi bábi' 
d a t . bábida bábiti' 
loc. babitdni babitini 
abl . bahigdtd bahigitd 
prol . babimdni babi'mdni 

4. rjarj ' szá j ' 

Sing. D u . P lur . 

n o m . r\ar\ rjarjkdj rjarjd' 
acc. rjarj r\ar\d' 
gen. rjáf]9 r\ar\d' [rjarju'] 
d a t . rjantd rjanti' 
loc. rjantdni rjantini 
abl . rjarjkdtd fjaqkitd 
prol . rjamdni r\ar\u'mdni 

5. kümä 'kés ' 

Sing. D u . P lu r . 

n o m . kümä kümägdj kümä' 
acc. kümä kümä' 
gen. kümä kümä' 
d a t . kümäntd kümänti* 
loc. kümäntdni kümäntini 
abl . kümägdtd kümägitd 
prol . kümämdni kümau'mdni 

6. bikä ' folyó' 

Sing. D u . P lu r . 

n o m . bikä bikägdj bikä' 
acc. bigdj bikä' 
gen. bigdj bikä' 
d a t . bigdjd'a bikäti' 
loc. bigdjtdni bikätini 
abl . bigdjgstd bikägitd 
prol . bigdjmdni bikau'mdni 

Sing. 

2. possessiv ragozás, egy birtok 

nom. 

Du. Plur. 

tämi 
täri 
täöi 

tämu' 
täru' 
täöür) 
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kümämd 
kümärd 
kümäbu 

mamd 
mard 
matti 

tämd 
tämtd 
tämtu. 

tänd 
tätd 
tätu 

tätdrid 
tätdndd 
tätdndu 

tätdnund 
tätdnuntd 
tätdnuntu 

tägdtdnd 
tägdtdt» 
tägdtdtu 

tämdnund 
tämdnuntd 
fämdnuntu 

tägdjnd 
tägdjfy 
tägdjtü 

tägdjnd 
tägdjtd 
tägdjtü 

kümä 'kés* 
kümämi 
kümäri 
kümäöi 

kümämu' 
hümäru' 
kümäöurj 

ma csum 

acc. 
tämi tämu' 
tämti tämtu' 
tämti 

gen. 

tämturj 

täni tänu' 
täti tätu' 
täti 

dat. 

tätur) 

tätdni tätdnu' 
tätdndi tätdndu' 
tätdndi 

loc. 

tätdndur] 

tätdnini [-nuni] tätdnunu' 
tätdnunti tätdnuntu' 
tätdnunti 

abl. 

tätdnuntwq 

tägdtdni tägdtdnu' 
tägdtdti tägdtdtu' 
tägdtdti 

prol. 

tägdtdtut] 

tämdnuni tämdnuni f-nunu y 
tämdnunti tämdnuntu' 
tämdnunti tämdnunturj 

két birtok 

nom. acc. 

tägdjni tägdjnu' 
tägdjt'i tägdjt'u' 
tägdjt'i 

gen. 

tägdjt'urj 

tägdjni tägdjnu' 
tägdjti tägdjtü' 
tägdjti tägdjtüTj 
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dat. 

tägdjnd na 
stb. 

tägdjni na 
stb. 

több birtok 

nom., a cc , gen. 

tägdjnü' na 
stb. 

tänd 
tät'd 
tät'u 

tani 
tät'i 
täü 

dat. 

tänu' 
tätu' 
tätUT] 

tätind 
tätitd [tätindd] 
tätitu [tätütü, tätündü] 

tätini 
tätiti [tätindi] 
tätiti [tätindi] 

loc. 

tätinu' [tätünü'] 
tätitu' [tätütü', tätündü'] 
tätindutj [tätündün] 

tätinind 
tätinintd 
tätinintu [tätününtü] 

tätinini 
tätininti 
tätininti 

abl. 

tätininu' [tätününü'J 
tätinintu' [tätününtü'] 
tätininturj [tätününtür\] 

tägitind 
tägititd 
tägititu [tägitütü] 

tägitini 
tägititi 
tägititi 

tägitinu' [tägütünü] 
tägititu' [tägütütü' ] 
tägititurj [tägütütün] 

t,ri!vn.ítniníi 

prol. 
tn wiawitwii 

[ta'mdnintd] 
[ta'mdnintu] 

%,'IAJ lilaIV lIvb 

ta'möninti 
ta'mminti 

vUv IIV0IvWlvW 

ta'mdnuntu' 
ta'mdnunturj 

3. praedestinatir ragozás 

nom. 

täb&md 
täbdrd 
täbdtu 

täbdmi 
täbdri 
täbdti 

acc. 

täbdmu' 
täbdru' 
täbdtut] 

bahibdmd 
bahibdmtd 
bahibdmtu 

bahibdmi 
bahibdmti 
bahibdmti 

dat. 

süar 'barát ' 

bahibdmu' 
bahibdmtu' 
bahibdmturj 

süartdnd 
süartdtd 
süartdtu 

süartdni 
süartdti 
süartdti 

süartdnu' 
süartdtu' 
süartdturj 
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Igeragozás 
1. alanyi ragozás 

az 'élni' ige ragozása 
jelen idő 

nilitim , 
nilitiri 
niliti 

nilitimi 
nilitiri 
nilitigdj 

nilitimi' 
nilitiri' 
nilitf 

a 'beszélni' ige ragozása 
bötum 
böturj 
bötu 

bötumi 
böturi * 
bötugdj 

múlt idő 

bötumu' 
böturu' 
bötu' 

nílidem 
níliden 
nilide 

nilidemi 
nilideri 
nilidegdj 

nilidemi' 
nilideri' 
nilide' 

bödom, 
bödön 
bödo 

bödómi 
bödóri 
bödógdj 

jövő idő 

bödómu' 
bödóru' 
bödo' \ 

nilisibdm 
nilisibdn 
nilisiti 

nilisitdmi 
nilisitdri 
nilisitdgdj 

felszólító mód 

nilisitdmi' 
nilisitdri' 
nilisibd' 

nili 
nilirjd 

niligumi 
niliniri ' 
nilindgdj 

niligumi' 
nilirjuri' f-rjiri'] 
nilirjd' 

2. tárgyas ragozás 
az 'ismerni' ige ragozása 

a. egy tárgy 
jelen idő 

fenintimd 
fenintird 
fenintiti 

fenintimi 
fenintiri 
fenintiti f-titi, tiôi] 

múlt idő 

fenintimi' 
fenintiri' 
fenintibirj 

fenidemd 
fenidera 
t'enideôi 

fenidemi 
fenideri 
fenidebi 

jövő idő 

fenidemi' 
fenideri' 
fenidebirj 

fenisitdmd 
fenisitdrd 
fenisitdbd [-bi] 

fenisitami 
fenisitdri 
fenisitdbi 

fenisitdmi' 
fenisitdri' 
fenisitdbin 

5 Nyelvtudományi Közlemények 1970/1. 
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fenibd 
fenirjdbi 

tenintikdjnd 
enintikdjfd 

fenintikdjfi (?) 

[fenidegdjnd] 
fenidegajh 
fenidegdjfu [-fi] 

fenisitdgdjnd 
fenisitdgdjfd 
fenisitdgdjfi 

fenigdjnd [fenirjdgdjfd] 
fenirjdgdjfi 

fenintind 
fenintűd 
fenintifi 

fenidijnd 
fenidijfd 
fenidijfd [-fi] 

fenisitind 
fenisitifd 
fenisitifi 

fenind ~ fenigdjnd 
fenir/djfi 

felszólító mód 

fenirjiri 
fenirjdbi 

b. két tárgy 

jelen idő 
fenintikdjni 
fenintikdjfi 
fenintikdjfi 

múlt idő 
fenidegdjni 
fenidegdjfi 
fenidegdjfi 

jövő idő 
fenisitdgdjni 
fenisitdgdjfi 
fenisitdgdjfi 

felszólító mód 

fenirjdgdjfi 
fenirjdgdjfi 

c. több tárgy 

jelen idő 
fenintini 
fenintifi 
fenintifi [-ói] 

múlt idő 
fenidijni 
fenidijfi 
fenidijfi 

jövő idő 
fenisitini 
fenisitifi 
fenisitifi 

felszólító mód 

fenirjifi 
fenirjifi 

fenirjiri' 
fenirjdbirj 

fenintikdjni' 
fenintikdjfi' 
fenintikdjfurj 

fenidegdjnu' 
fenidegdjfu' 
fenidegdjfurj [-birj] 

fenisitdgdjni' 
fenisitdgdjfi' 
fenisitdgdjfirj 

fenirjdgdjfi' [-fu'] 
fenirjdgdjfirj [-fúrj] 

fenintinu' 
fenintifu' 
fenintit'urj 

fenidijni' 
fenidijfi' 
fenidijfirj 

fenisitini' 
fenisitifi' 
fenisitifirj 

fenirjifu' 
fenirjifurj 
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3. visszaható ragozás 
a 'felmászni' ige ragozása 

jelen idő 
tamtüsütünd 
tamtüsübif] 
tamtüsübi'~ tamtüsütibí 

tamtüsütini 
tamtüsübüti ~ tamtüsübiti 

> tamtüsübüti ~ tamtüsübiti 

múlt idő 

tamtüsütünü' 
tamtüsübütü' 
tamtüsübütüt) 

tamtüdünd 
tamtüdüdrj [-düdn] 
tamtüdü'd 

tamtüdüni 
tamtüdüti 
tamtüdüti 

felszólító mód • <'•" 

tamtüdünü' ,*',',, 
tamtüdütü' 
tamtüdü'd' 

tamtüdebi [-ddbi] 
tamtürpjbd 

tamtünandi 
tamtürpjntu 

4. egyéb igemódok és alakok 
buzdító mód 

a 'bemenni' ige ragozása 

tamtütjandu' 
tamtündjntun [-tün] 

figdlkubdm 
tigdfo' 
ilgdlrp 

t'igdlkumi 
tlgdlndri 
íigdlndgdj 

tigdlkumf 
t'ïgaîrjdri' 
t'îgdïrjd' 

íjéjbdtórdgum [-bou-] 
rjéjbdtórdgun [-bou-] 
rjéjbatórdku [-bou-] 

7]djbdfo0abdm [-bou-] 
rj9Jbdh0abdn [-bou-] 
rjdjbdh0abd [-bou-] 

valószínűségi mód 
a 'dolgozni' ige ragozása 

rjéjbdtórdkumi [-bou-] 
néjbdtórdkuri [-bou-] 
néjbdtórdhubi [-bou-] 

feltételes mód 
r)9Jbdh0abdmi [-bou-] 
rjdjbdh0abdri [-bou-] 
rpjbdh0abdbi [-bou-] 

rjájbdtórdkumu' [-bou-] 
rjéjbdtórikuru' [-bou-] 
rjéjbatóragu' [fbou-] 

f]9Jbdh0abdmu' [-bou-] s 
rpjbdhQabdru' [-bou-] 
fjdjbdfi^bd' f^bou-] 

tagadó ige (alanyi ragozás) ' ' ' . ff 
níndim nintimi nintimi' 
níndirj 
nínti 

nintiri 
nintigdj 

feltételes gerundium 
a 'jönni' ige ragozása 

nintiri' 
nindf 

tujhünd 
tujhütd [tü 
tujhütü [tü 

-] 
-] 

tujhüni [tü-] 
tujhüti. [tü-] 
tujhüti [tü-] 

tujhünü' 
tujhütü' 
tujhütütj 

[tü-] 
[tü-] 
[tü-] 

5* 
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a névszók igésítése 
nä 'nganaszan' 

nämi nämu' 
näri näru' 
nägdj nä' 

D. Példák a szóképzésre 
iúrku ' tó ' : túrka'á 'nagy tó ' (o3epnme) — bikä 'folyó': bikäbd 'folyócska' 
(pe^Ka),Mkäkü '(egészen keskeny) folyócska' — se ' lyuk': éërbi'd 'nagy lyuk' 
(AupHme), sekü 'lyukacska' (Abipowa), sëbali'd [sebalüd] ' lyukas' — ma' 'csum:' 
makdru 'csumhoz hasonló' — bi' 'víz': bikal'i ico 'víztelen'. 

Igenevek és deverbális névszók: hilp 'félénk', nilimi 'élet', tusod» 'aki 
jött, aki érkezett' (npHexaBiUHÍí), kúndató, 'alvó', nilitd 'élő', tuéubdtddd 'akinek 
jönni kell', büsütd 'akinek el kell mennie', tujmdöumd'd 'aki még nem jött ' , 
bümdtdmd'd 'aki még nem ment el'. 

I I I . Szövegek 

i. 
dajkü 

1. nu'död matdödtdni dajkü neminti nininti nanu nílide. 2. nilimintir) 
béjmdni tdndd méunténtur) koli kdmüöügdtu', h0akiöit'i [-t'irj] musikandi'. 3. kunegd 
nilimintir) béjtdni hónali'd. 4. nu'dj cirimi dirakuraöir) kou'd dugalitirj nanu. 
5. nu'död dalitdni dajkü h0a kamasa ceöiriti na ndnsu'd. 6. tdndd ceöiriti nanu 
meséje bi ha0 rjanasa tdjéo [-éud]. 7. tdndd rjanasandmtu ndnsupti'döi. 8. tdndd 
rjanasanddtu hëddmtu seripti'd. 9. hêddmti seriptisi, landkdsi, kdrhatdtu h0atdndntu 
h0a rpnasandmtu timiciki'd. 10. imi'éj kacájmkümi! imi'éj kacájmkümi! kacájm
kümi! kacájmkümi! 11. hoéitdmdnti béjmdni kúrdgd banaiöd. 12. lanürmüntü 
béjmdni damoöu kúrdgd éíni'd. 13. kunegd hoéitdmdnti béjtdni ha0 rjanasatu nolajti-
ninti malitisi hojküda cindd tagd kdptimidi'd. 14. tdnddtu nu'dmdni ceöiriti [-ti] 
hojka'. 15. ceöiriti bdbédatdni dajkü sejmiratininti l'abitiéi ndndiéi kou'd. 16. 
tdnditi kdptiminditd deöikaku dajkü bütütü rjoadamani [no'dmdni] tdúdrtisi 
bi'ájöd. 17. imi'éj téjkdlé' [-lou']! imi'éj mdnd bárd' [-rou']! 18. tdndit'i hóiéi 
tdndri'; matdtu deöikarjkurd huréiiöd. 19. hursddi matdtu, dajkankurd köki' 
[kou-, kuo-]. 20. neminti nininti da múnuntu: köbind cirimi difakumd soaöilcdmd 
[sudöüküdmd] (ff); 21. köt'ühdgdnd dar]kumu'd. 22. bóöürbétdtu cirimi difakuti 
holaiöd. 23. niniöi düöüréa bóöürfid kadamdni, léninti' sejmi' kacdmdgdtu'. 
24. matdtu iuda neminti da múnuntu: ninigdgümdj sejmit'i l'abititdrdgi' [-tidr-]. 
25. rjodatu nilipéa natdnantuda bóöürbd kadamdni berkitisi hojkaiöd. 26. rjarka 
tu'é [-óu] ! riarka tu'd [-óu] ! 27. bóöürbé labimidi'd. 28. tdndd kunsiöd dajkanku 
r\dtumfd. 29. kunur)l kunur)! kunur)! 30. tdúid bötunddtu rjantu kunsiöd cirimi 
dird' sdhatu' [so-]. 31. tdndd mduntdnturj dajkarjku ddr)gdpturuéi iso [-ud]-

A ravasz ember 

1. Egy településen élt egy ravasz ember az anyjával és a fivérével. 
2. Életük folyamán halat fogtak és jukolt készítettek ezen a földjükön. 3. Egy 

näm 
närj 
nä 
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idő múlva életük folyamán elszegényedtek. 4. (Csak) egy ikrából való zsírjuk 
maradt meg a jukol (a jukollal). 5. Egy napon a ravasz ember (egy) botot 
tar tva a halszárító rúdhoz állt. 6. Ennél a halszárító rúdnál volt az általa 
csinált faember. 7. Ezt az embert (emberét) fölemelte. 8. Erre az emberre 
(emberére) ráadta a szukuját. 9. A szukujt ráadva, felkiáltva, az általa ta r to t t 
bottal a faemberét ütni kezdte. 10. „Öreganyó versenyezzünk ! Öreganyó 
versenyezzünk! Versenyezzünk, versenyezzünk!" 11. Amíg verte (verése 
folyamán) teljesen elfáradt. 12. Kiabálása alatt a hangja teljesen elveszett. 
13. Egy idő múlva a verése folyamán a faembere a lábaival szaporán lépkedve-
futva a horizont mögött (mögé) eltűnt. 14. A nyomában futott a szárítórúd. 
15. A ravasz ember (ott) maradt a szárítórúd helyén állva, a szemeivel pislogva. 
16. Amikor ezek eltűntek, a szegény ravasz ember az elmentek nyomán 
(útján) üldözni indult. 17. ,,öreganyó várjál! Öreganyó engem elhagytál (?). 
Öreganyó, várj meg engem !" 18. Nem tudva utolérni őket, szegényke haza 
indult (fordult). 19. Haza érve szegény ravasz halni készült. 20. Az anyjához 
és a fivéréhez (így) szól: ,,Ha meghalok, az ikrazsírt nekem tegyétek be (a 
sírba) (?)". 21. Egy idő múlva meghalt. 22. A sírjába az ikrazsír betétetett (?). 
23. A fivére a sír körül jár (járva), (s íme) égő szemek látszanak. 24. Hazaérve 
az anyjának mondja. ,,A fívérecskémnek a szemei (úgy látszik) fénylenek. 
25. Hogy a fivére él-e, ellenőrizni a sír körül kiabálva futni kezdett. 26. ,,Medve 
jött ! Medve jött !" 27. A sír megnyílt. Annak a belsejéből megjelent a ravasz 
ember. 29. „Hol? Hol? Hol?" 30. így beszélve , a szája belsejéből az ikrazsírok 
peregni kezdtek. 31. Ezen a földjükön a szegény ravasz embernek az eszén 
túl kellett járni (a ravasz ember becsapni volt). 

2. 

tä [ndnd] tdmunku 

1. kárjkdgé tdmuiqku rjatd'd [-tou'd] täna. 2. tdmunku mununtu täda. 3. ta!. 
l'üTjküptajréa sandkdkumi! 4. td, sandkdkumi! 5. mununtu tä. 6. sili nerdbiiini 
lurjkürütdrjabd ? 7. „tdnd nerdbï " — mununtu tdmunku. 8. „td,mdndl'unkürükind, 
bdltd tdmdni tdnd tdmunku ni' sdnürd'!" 9. mununtu tä. 10. tä lurjküra'. 11. 
kôtïhdgdni tdmunku hül'e tämtu. 12. ,,tdnd takd icurj, rjamtüt'd nabutï." 13. „td", 
tä mununtu. 14. „tdnd l'ünkürübi!" 15. tdmunku l'ünküraibd. 16. kôtïhdgdni tä 
hül'e tdmurjkumtu. 17. dulsd dalimdni hûrsi tdmurjkumtu tä kúrdgd banaibd. 
18. hbisi hür' kdtukïd. 19. hürsdjdbi tdmunkutu de rjü'd hüt'otaöd. 20. tdndd 
tdmurjkumtu d'end ndltdmebi [neltdmidbi]. 21. tdmunku tä kundï Üüda kundïti t'erd' 
bdritdkïd. 22. tdnid êebiminti kuntd tämtu kobaatu. 23. tämtu kotuda honekdjôd 
hubaiôd. 24. hubäd'a langdkVd. 25. kurddï damd'd' tdjnu', bdúd'd' r\unür\and^ 
frjunu-J, minéerdnd alagaku ièa tä koôadm. 26. bdnd'ï damdôï nununtundd 
tdmunku mununtu. 27. „td, ndmdkdnuru', bdltd hor\emtu ndnd [nond] diamtu 
kojgorf, timina mdnd kuntugdltdkïnd, bdnd'dm. 28. tdmunku bűtünde bdndd' 
ndmdkï. 29. bdndd tämtun ndmsa rju'dj damaku larjdkïd. 30. „tdmunku isej! 
ndmsurd!" 31. tdmunku rjdûdïd [rjO-] bdr\gütdtu [-tüdtu] kunsibd. 32. ndnditinddti 
dabdtu t'ajbdjdra dubdrf. 33. „dmti rpmsure", tdudï mununtu damaku. 34. tdmuiq
ku sindrirsi mununtu. 35. „mâbdnd dmd' damdbdgümü' hujHabind, minserand 
[-fand] hotöpta' kontdud tägdtdnd. 36. tdnid tdmunku seni kontdgdtdtu hotöpturáiöd. 
37. bdltd. 
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A rénszarvas és az egér 

1. Egyszer az egér találkozott a rénszarvassal. 2. Az egér mondja a 
rénszarvasnak. 3. „Rénszarvas ! Játsszunk bújócskát !" (elbújva játsszunk). 
4. „No, játsszunk!" 5. Mondja a rénszarvas. 6. „Ki fog elsőnek elbújni?" 
7. „Te (fogsz) először" — mondja az egér. 8. „No, én elbújok, csak aztán te 
egér ne nézz !" 9. — mondja a rénszarvas. 10. A rénszarvas elbújt. 11. Egy 
idő múlva az egér keresni kezdte a rénszarvast. 12. „Te amott (orosz BOH) 
vagy, a szarvaid látszanak." 13. „No" — mondja a rénszarvas. 14. „Te rejtőzz 
el !" 15. Az egér elrejtőzött. 16. Egy idő múlva a rénszarvas keresni kezdte 
az egeret. 17. Egész napon át keresve az egeret, a rénszarvas nagyon (?) 
elfáradt. 18. Nem tudva keresni, legelni kezdett. 19. Az általa keresett egér 
(egere) a moh alá rejtőzött. 20. Ezt az egeret a mohhal elnyelte. 21. Az egér 
a rénszarvas belsejébe bemen ve a belső részét tépni kezdte. 22. így téve (így 
tevése alatt) a rénszarvast megölte. 23. Megölve a rénszarvast, a hátsórészén 
á t kiugrott. 24. Kiugorva felkiáltott. 25. „Amilyen állatok (csak) vannak, 
mind gyülekezzenek; én magam, habár kicsi vagyok (kicsi lévén), a rénszarvast 
megöltem." 26. Amikor minden állat (plur.) összegyűlt, az egér (azt) mondja: 
27. „No, egyetek, csak a hátsórészét és az agyát hagyjátok meg, most aludni 
megyek, elfáradtam." 28. Amikor az egér elment, mind enni kezdtek. 29. Meg-
éve az egész rénszarvast, egy madárka felkiáltott: 30. „Egér-bátya! (íme) a 
húsod !" 31. Az egér kiment az ürege belsejéből. 32. Amikor kiment, odadobták 
neki a gyomrát. 33. „íme a húsod !" — mondta elrepülve a madárka. 34. Az 
egér elgondolkozva mondja: 35. „Miért hívtam ezeket az állatokat, engem 
magamat fosztottak meg az általam megölt rénszarvastól." 36. így az egér 
az általa megölt rénszarvas nélkül maradt. 37. Csak (ennyi volt). * 

3. 

1. r\abür\ür\ tdnd nerdni mägd? 2. nerdni éiti dikd r\abuti. 3. dütininti 
[du-] lintd, símbajkó bdba tajcu. 4. Undd dubiderni koubaku bdbatatu [bobatotu]. 
5. manakü' sürü rjil'dbd bdôa'a siti. 6. r\dtdtu [rjd'tdtu] mogdlicegdta dlütahw 
[ol'u'taku], 7. kdhi' údmu' [no-] saro' sitja' icu'. 8. banda Undd saro iéa küfa'. 
9. bdntuöd be hüaru, ama kdjda mokütatabd [-kü'td-] koubaku, nifoba bd %üaru, 
koubaku hel'e kdjda mokütatabd. 10. nákdld' mdnd mabajéomd! 11. tanddmte ninta 
dukdf 12. dühütd, mdnd samd kóhásutd. 13. samd mdnd kaptimiéiba. 

1. Látsz-e te valamit elöl? 2. Elöl két hegy látható. 3. Közöttük „lajda", 
mocsaras, sík terület van. 4. A „lajda" kellős közepén egy virágocska nő. 
5. Alighogy kinőtt a hó alól. 6. Még egészen gyengécske. 7. Körül fogoly- és 
nyúlnyomok vannak. 8. A nyomok (nyom levő) az egész „lajdá"-t befonták. 
9. (Ha) felülről fúj a szél, a virágocska erre az oldalra hajlik, (ha) alulról fúj 
a szél, a virágocska a másik oldalra hajlik. 10. Vedd az én ajándékomat ! 
11. Ne veszítsd el ő t ! 12. Ha elveszíted, a szívem megszakad. 13. A szívem 
elpusztul. 

IV. Szójegyzék 

A szójegyzéket a következő betűrend szerint állítottam össze: a, a, b, &', 
d, d, e, g, g, h, fi, hQ, i, i, j , k, le, l, l, m, m, n, n, o, p, r, r, s, s, t, ô, Ï, c, u, ü. Szó 
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elején azonban a magánhangzós kezdetű szavak megelőzik a mássalhangzós 
kezdetűeket. 6, g, K, h0, le, rh, f, csak«, d előtt fordul elő, ezért például a &'a-val 
kezdődő szavak a ba- kezdetûek után, a be- kezdetűek előtt soroltattak be. 

Igyekszem rámutatni a szójegyzékben arra, hogy az általam közölt adat 
előfordult-e már az eddigi kiadványokban. Minden eddigi adatot természetesen 
nem vehettem figyelembe. Megadom azonban a szó korábbi előfordulását a 
következő négy forrásból: 1. CASTRÉN, Wörterverzeichnisse aus den samojedi-
schen Sprachen (St. Petersburg 1855), 2. PROKOFJEV, Nganasanskij (tavgijskij) 
dialekt (JPNS. I, 53 — 74. — Moszkva-Leningrád 1937), 3. POPOV, Tavgijcy 
(Moszkva—Leningrád 1936), 4. Terescenko, Nganasanskij jazyk (Jazyki naro-
dov SSSR I I I , 438—457. — Moszkva 1966). Ha a szó megvan CASTRÉNnál, 
tőle közlöm, ha nincs, akkor TERESCENKÓtöl, s csak ha mindkettőjüknél 
hiányzik, akkor folyamodom PROKOFJEVhez vagy Popovhoz. A megfelelő 
rövidítések C , Ter. Pr. és Pop.. A föltehetőleg új adatokat (*)-gal emelem ki. 
Utalok a szó esetleges nyenyec megfelelésére is. A hivatkozás vagy LEHTISALO 
„Juraksamojedisches Wörterbuchjára (L.) ,vagy TERESCENKO Nenecko-russkij 
slovaíjára (Ter.) vonatkozik. 

ébhdi 
*digaku 
dUütaku [oPü'taku] 
[dmni] 
emti 
dtïtdti 
aba'a 
alagaku 
ani'd 
idaya 

*idi 
imidi 
iniaku : ninind %. 
ifarjkd 

*iri 
iéa 
isi 

*übdku [-bo-J 
*ünéübd bini 
bdbd 

*bdhdbi 
bêjkd'ê 

'*bèjmdni 
*bdli 
bdltd 

*b9n9'dm 
*bdndda 
*bdnardptidi 

béndi 
bdntini 
bdntibd 
bdntimanu 

olyan (C. ~ amlaje) 
kicsi; 1. alagaku! ( ~ nye. L. nöl'öku) 
gyengécske, cjiaÖeHbKHÍí (? C. ^olga'a 'sehr schlecht') 
i t t (Ter. 426. dMHbl) 
ez (C. ~amanie 'dieser da') 
adós, tartozik, OH ÄOJDKCH (C. atítandem) 
anya, mama (Ter. 419 aŐa) 
kicsi; 1. dligaku! 
nagy (C. ani'e) 
apa, papa (C. ija) 
az anya idősebb fivére 
nagyanya, ÖaöyiUKa (Ter. 428 UMüdll) 
a fivér felesége: -nd? Px sing. 1. (C. ~ini'a 'altes Weib') 
könnyű nyári szán (Pop. irerjka) 
nagyapa ( ~ nye. L. jlH) 
lenni (? ~ nye. L. rjaeé) 
az apa idősebb fivére (C. isi) 
fasz 
gyeplő 
hely (? C. bóba 'Schlafstelle, Bett ') 
keskeny, szűk (háló), y3Kafl (ceTb) 
öregember (C. bajká'a) 
vminek a folyamán 
dal 
csak (C. balta, ? ~ nye. L. walakada) 
elfáradni: sing. 1. (C. baná'am, ? ~ nye. jênâ) 
feküdni (állat) ( ~ nye. Ter. ea"HHacb) 
mosolyogni ( ~ nye. L. waúipto) 
ki, az utcára (C. bandit], ~ nye. L. pi-) 
kinn, az utcán 
kintről, az utcáról 
kinn, az utcán (el) 
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bántó [-tuo] 
*bantuôa 
*bênalêptidi 
banda' 
barjgütätu [-tüdtu] 

*bararjga' 
barapta 
bdrièi [-ri'si] 
baritaki'9 
baritasi [bori'tasi] 
bêtu 

*batudoda' 
bêturusêdama 

bèbato 
baôasa [bo-] 
bada t'imita 

*bdgir 
*bdguta 
bdhi 
bakâ 

*bakaba 
[bakunu] 
bolatusa 
[baloka] 

*banalasa 
banaltasa 
banaiôa 

*barjkaÔa'a 
bâra' 
barada 
[barba] 
basa 
bása'á 
basuda 
basuèi 

*bdtu 

bat'ada 
ÏÏarada 
bariéi 

Háta 
be 
bégur 

*berjkalïmi'a 
beradi 
beridi 

*berkitisi 
*hefarja 

gyökér (C. bantu, <-v nye. L. wdnü) 
felülről, CBepxy 
összelapítani, cnjiiomHTb 
mind: plur. (C. bánsa) 
lyuk: Px sing. 3.; 1. borjgütd! (C. banka, ~ nye. L. wär[k) 
magas hegy: plur. 
szélső; kisujj (C. bara'btd, ~ nye. L. war) 
el-., leszakítani ( ~ nye. L. ward) 
tépni, marni kezdeni: sing. 3. (? C. bara'áma 'schaben') 
megnyúzni, lehántani 
horog, kampó (C. bdtu, badu, ~ nye. L. wada) 
maradék: plur. ( ~ nye. Ter. eäma 'JIHIIIHHH') 
termelni?, nevelni?, BbipacTHTb: sing. 1. C. bada'áma, 
~ nye. Ter. eadëcb) 
fölösleges, H3J1H111HMH (C. badatua, ~ nye. L. wacj 
(fel)nőni, BbipaCTH 
kapocs, csat, ,,vasfog" 
pina 
tenger 
vad rénszarvas (C. baji) 
bőrkaparó, HHCTpyMeHT jym CKOÖJiemiH uiKypbi (C. baka) 
nyak ( ^ nye. L. jik) 
tokhal, oceTp (C. bakunu, ~ nye. L. jehêna) 
megharagudni (Pr. 70. balat'usa) 
szárított hal? „ÖajiOK" (? = ÖajibiK) 
kifeszíteni, kinyújtani ( ~ nye. L. wênac) 
kinyújtózni, noTflrHBaTbCfl 
elfáradni: sing. 3. 
meddő ( ~ nye. L. wdrjkadi) 
várni: imp. sing. 2. (Pr. 57. Baratasa) 
várni 
gazda, X03HHH (C. bárba 'Fürst ' , ~ nye. L. jerw) 
vas; pénz (C basa, ~ nye. L. jëse) 
üst 
vadászni (C. basú'tum) 
vadász 
nem aludni?, He cnHT?: tuj bdtu nasiraj' 'a tűz alig ég', 
tkp. : „oroHb He cnHT HeMH0>KKa" ( ? ~ n y e . L. wêè 'hüten') 
lélegezni /HJiuaTb (? C. baitu' 'Seele') 
kinyitni (C. beari'éma) 
n y í l t , OTKpbiTbiH 
sarok, nflTKa ( ? ? ~ nye. L. jé) 
szél, BeTep; szag, 3anax (C. bie, bia) 
háló, ceTb (C. bégur) 
elzsibbadni: sing. 3. 
elkerülni, elmellőzni (C. beari'em, ~ nye. L. wërd) 
kibelezni, pacnopOTb >KHBOT ( ? C. béaturj, <v nye. L. jedü) 
kiabálni 
lazacfajta, MHp ( ? ~ nye. L. witirsa) 
bél: plur. (C. béaturj, ~ nye. L. jedü) 
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W 
bí'áibd 
bigaj neru 
bika 
bikäkü 
bintisi 
binedüto [-du-] 
biöi' 
bibimtitd 
bï 

bini 
bitimtindd 
böda 

*bohukd 

borjgütä [-tüe] 
boptuda 
bööu 

*bobujt'usa 
*bóöürbd 
botjasa 

boutdsa 
büda 
ddhüda [do-] 
ddtjgdptusa 
dérjkujűa 

*dájkü 
dajfjasa 
dajrjasa rptini 
dali 
dali 
damaku 
dama ód 
damobu 

*dansdrisi 
*dandnt9sa 
danürküsa 
dárigdmsu 
d'árjgujsa 

*dáf]gur . 
*dárjhidi 
*dar)kdöd 
daqkumu'd 
darsbisi 
darbdjka'a 
d'ábdtu 
de [die] 

tíz (C. bí\ ry nye. L. jü'J 
elmenni, elindulni, noíÍTH: sing. 3. (C. bí'am) 
forrás, tkp.: folyó eleje 
folyó (C. bigoi) 
folyócska 
rozsomák (C. bintisi, ~ nye. L. jirjgnëj) 
hajlékony (? C. béne 'Riemen') 
nyíl (C. bidi', ? ? ~ nye. L. jö%öta, E. wê%uHa) 
tizedik 
víz (C. be', ~ nye. L. jV) 
leves 
kötél (Pr. 57. Bene, ^ nye. L. jinë) 
áradni, nOÄHHTbCH (BO/ja): sing. 3. 
beszélni (C. buatum, ~ nye. L. wäda) 
egy halfajta neve, nyelvmesterem a 
jelölte 

bdrjgütdtu! 
bo'bta'ama 'ausgiessen', < 

,ceHënKa" szóval 

nye. L. wäptä) 
lyuk, üreg; 1 
felborítani (C 
beszéd 
guggolni 
sír, Mornjia 
vinni, vezetni, Becra (? C. bada'áma 'füttern, ernähren', 
? <y nye. L. wataé 'führen') 
átkelni (folyón) (C. boutandum) 
menni (? C. bua 'Schritt') 
utolérni, ^oreaTb (C. jobi'éma) 
megcsalni, becsapni (C. jarjuama) 
hattyú (C. jankua) 
ravasz 
integetni, waxaTb (C. jairja'áma) 
kalimpálni, hintázni a lábával 
nap, jjfiHh (C. jale, «-* nye. L. jäl'e) 
kovakő (C. jál'i) 
egy kis madárfajta (C. jama'ku) 
vad, 3Bepb (C. jamáda 'Bär') 
hang, rojioc (? C. jamúa 'Kehle') 
hevíteni, izzítani 
olvadni, Tanxb ( ? ~ n y e . L. jüs) 
olvasztani ' v 
liszt (C. jâ, >-v nye. L. ja) 
távol van, nincs ott, OTcyTCTBOBaTb (C. janku, ~ nye. L. 
jarjku) 
tundra 
fényleni, csillogni 
áll, noflöopOAOK . . ( ~ nye. L. näfjü) 
meghalni: sing. 3. 
fájni, GoJieTb (C. jarítim, ? ~ nye. L. jêê) 
vastag (C. jaraga) '"';'» 
neki (C. jadikurj) \ ' ; . \ ; 
moha (C. die) , tó: 
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débakó 
debumdsi [-bim-] 
dëdi 
dej 

*dembitdsi [-bi'td-] 
*dënéi 

dêpéi' 
deptdbdsa 
deptu 
der 

*derimisi 
derusa 
desimd 
desirdkdbi 
debikaku 
dia 
dijkarsa 
[dijkaéa] 

*dikd 
dihdi 
diUitisi 

dimi 
dimiltdsi 

*dinarj 
dirji 
dir 
dird' 

*dirba 
dírJíaku 

*düdr 
diöa'a 

dö 

*döda 
*dohdôusa [du-] 
dókdgd 
domtasa 
dondälaku 
dórjguj 
doYjgutdsa [-giïtd-] 
dórjkuj 
doptdtükü 
dordda 
döratdda 

*dóÖ9' 
dubdda [-bo-] 
dubari'd 

nye. L. jêc) 

nye. L. 

jêr'J 

piros (C. jabakúa) 
rúgni, nHVTb (C. jobatatuma ' treten', 
születni (C. jí'em) 
csum borítólapja, noKpbiiiiKa qyMa (C. jae, jai, 
ßje) 
felöltözni ( ~ nye. L. jëmbac) 
ár, ueHa 
szemöldök: plur. (C. jebsirj) 
elmesélni (Ter. 428. dnnmasazarny) 
liba (C. japtu, ~ nye. L. jabtü) 
vminek a közepére, B cepeflHHy (C. jer, <~* nye. L 
nekiütközni vminek 
nem tudni (C. jaru'áma, ~ nye. L. jêyêra) 
apa: Px sing. 1. (C. jase, *-» nye. L. nîéë) 
apját utánozni: sing. 3. 
szegény, ÖeAHbiH ( ? ~ nye. L. jl) 
agy (C. dia, ~ nye. L. rjäewäj) 
forogni (C. jtkatundum) 
forogni (vmi élettelen) 
hegy, ropa 
fölemelni (C. jil'i'ema, ~ nye. L. jilä) 
hallgatni, hallgatni vkire; engedelmeskedni (C. jilsitindim, 
? ~ nye. L. jïnéiTë) 
enyv (C. jimi, ~ nye. L. jihë) 
ragasztani 
ránc 
csomó, y3eji (C. jini, ~ nye. L. 
száz (C. jir, ~ nye. L. jür') 
zsír: ? plur. (C. jir, nye. L. jür') 
dér, HHeií 
rénborjú (C. jirfea) 
sugár, JIVHH cojimja 
eltalálni, meglőni, paHHTb: sing. 3. (C. jeda'áma, 
L. jadä) 
puskapor; homok, nopox, necoK (? C. jâ 'Mehl', 
L. ja) 
penész 
szétoldani, pa3BH3aTb 
csípés érzése? (C. jokutm, <~ nye. L. jäkä) 
verekedni (C. jomtátm) 
lassan (C. jontagâ, ~ nye. L. janöé) 
csapda, KanKaH (Pop. 40. jor\r\uj, ~ nye. L. jarjkü) 
léket vágni 
lék (C. jonku, <*<*> nye. L. järjka) 
vékony (C. juobtal'iky,, ~ nye. L. jabta) 
sírni (C. jorátum, ~ nye. L. jarc) 
festeni 
izzó fadarab: plur. ( ? ~ n y e . L. jädembä 'heiss sein') 
dobni (C. jubaVema) 
kidobni: plur. 3. 

jü) 

nye. 

nye. 



ADALÉKOK A NGANASZAST NYELV ISMERETÉHEZ 7 5 

dudi álom, álomkép (C. juitetem, ~ nye. L. jüdí) 
dugalitir) szárított hal, K)KOJia: Pxp lur . 3. (Pop. 99. jukkala) 
dúkd' elveszíteni: neg. alak; 1. dühütd! (C. jukú'am, ? ~ nye. 

L. jóé) 
dukuda elveszni; eltévedni ( ~ nye. L. juyp) 
dukutdsa vándorolni, kóborolni, 6jiy>KAaTb 
dulsd egész (? C. julséama) 

*dúmu hóesés ( ~ nye. L. jömée) 
durdgsjÜa mély 
dur9 ói mélység (C. juragâ, ~ nye. L. jör) 

*durimi hír ( ~ nye. L. Kis. jóAimeé 'sprechen') 
durimisi beszélni; megállapodni vmiben 
dúrkdpsa [-kó-] húzóháló, HeBOÄ (C. jurka'béarj, ~# nye. L. jöré) 
dutd [-tid] közé (C. juteá 'Mitte') 
dutini között 
dútitípgujéi célozni 
dudiptd középső 
dühütd elveszíteni: gerundium; 1. dúkd' ! 

*düjkd : bibd d. örvény, BOAOBopoT 
*düjkitdsi [du-] csévélni, MOTaTb 

dükd [dulca] darab, KycoK (C. júka 'Holzscheit') 
dünfä süket (C. junta) 

*düntja ló ( ~ nye. L. juna) 
dünditisi remegni, reszketni (C. jundetendem) 
[düfakdgdtd] nyenyec : sing. abl. (C. Jurá'ka) 
dütü kéz (C. jy>tu, ~ nye. L. rjuda) 
düöü basa gyűrű 
düöürsa járni (C. joturum) 

*héjro tánc 
*Mca szakadék OBpar 
*hajhüréa recsegni 
*fta rozsda 
Űábah [Âa'b-] rozsdás 
Aádir hurok (vadfogáshoz), CHJIOK 
ßaj] a vége vminek (C. feai) 

*Üákuéa [Áá'k-] befűzni 
*Hámddi lihegni 
Jíarj tenyér; arasz (C. fear], <v nye. L. 'pV) 
Jíarjkd fekete (C. feanka) 
Habd homlok (C. feadâ, ? ~ nye. paejë) 

*h0a bot, pálca; cső 
*h0ájhdda [-ho-] kipukkadni? eltörni?, jiorrnyTb 
*h0ajkd muksun (C. fa'uka) 
h0ájmu rénbőrcsizma, oÖyBb, öaKapH (C. faému, ~ nye. L. p"iwa) 
h0akiôifi szárított hal, lOKOna (Pop. 99. faka, ~ nye. L. pae%e) 
hQah kő (C. fala, ~ nye. L. päe) 

*hcánddhu (sűrű) erdő 
\ár\kuda lerészegedni (C. fanká'am) 
h0árjkurutó [-tuo] őrült, cyMaciueAiiMÍí 
h0árjkutó [-tuo] részeg 
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h0árdíi 
*h0arütürsa 
*hQatida 
*h0at'üda [-ti-] 
h0afüpéa 
he' 
hejbimtiguéi 
hekutd 
helirid 

*helini 
helisisi 
helibisi 

*[hetata] 
hél'e 
helidd 
hendir 
hépti 

*hepti'd 
*heributdt§ 
*hétddi f-to-J 
*hétdbd 
*hétiléptidi 
héöd 
he bitisi 
hidièi 

*hikdgd 
hikdptiguéi 
[hilü] 
hUime 
hínda 
hifj 

*Mr}gd'd 
MrjhV 
hirdgdjk'a f-rog-] 
hirdmfd [-rom-] 
hirdbü 
hiritdsi 

*hiritiréi 
hisibiéi 

*hid' 
hild 
hihddtdja 
hihgdli 
himsi 
hö 
hoda'a 
hójkd 
hojkabd 
hojküda 
hójtdsi 

(víz)hólyag, BOJiflbipb:, 1. hórbu! (C. far, far) 
kopogni, cTyqaTb 
bemártani ( ? ~ nye. L. padëré) 
hántani, tisztítani (fát) 
(éles) fejsze 
szukuj (C. fia') 
melegíteni (C. feabemte'áma) 
forró (C. fekutea) 
család: Px sing. 1. 
néha 
segíteni (Pr. 57. feledése) 
hozzáadni, flOÔaBHTb (C. fealede'áma) 
egy halfajta, nejiflAb 
másik; a fele vminek (C. fealea halb, ~ nye. L. 
hasonló 
sámándob (C. feándir, ~ nye. L. pëncër') 
ajak {C feábterj, ~ nye. L. pipt'i') 
fekete madárfajta, a melle fehér 
többemeletes 
ló'ni ( ~ nye. L. fiáé) 
madár melle 
gurítani, KaTHTb 
hermelin (C. fieda, ^ nye. L. pije) 
menni (Ter. 427. xe3umucu) 
nevetni (C. fisil'i'em, <y nye. L. piéënc) ,/ 
rémület 
megijeszteni 
bögöly (C. filtï, ~ 
morzsa, Kpoxa; 1. 
éjjel, HOMbK) 
éjszaka (C. f%r\, *> 
párna, noAyuiKa 
este, BeqepoM 
magas 
csúcs, tetó', BepuiHHa 
magasság (C. fira 'hoch', 
főzni, olvasztani (zsírt), i 
veszekedni, 6paHHTbCfl 
kinevetni 
kopoltyú: plur. 
veszélyes, félelmetes 
félni (C. filitima, ? ~ nye. L. pil'üc) ;. 
rettenthetetlen 
megijedni (C. femé'am) 
vmi mögötti hely, saAb (C. fua, ~ n y e . L. pü~f 
ferde (C. fajâ) 
hal belseje, gyomra (C. fóika) 
comb, Öeßpo (C. foikadâ 'Steiss', ? ~ nye. pwf) 
futni (C. faikirim) 
vágni (fát) ( ~ nye. L. pâece) 

pël'ë) 

' nye. L. pilü) 
hühptiguéi! (G. filimi'a) 

nye. L. pl) 

'•> nye. L. fiir-) 
nye. L. fiié) 
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holaibd [-la'i-] 
hoMükü 

*homdrsa 
homariï r)ür]güt;i 
homiti 

*honal'i'd 
hónsu 
hónu 

*hor) 
horjemtu 
horjkd 

*höptäda 
*hör 
hordnidd 
hóra oá 

hórbu 
*hositdm97iti 
hótadé' 
hoti 
hoto' 

*hotöpta'd 
hotopturáibd 
hoödtdsa 
hóbdpsa 
hööaj 

*hóbirsi 
hóbutó 
hobür 
hubdgdjéa 

*hubada 
hubatusa 
hujAäbind 
huhdi 
hüle 
hunsd 

*hurajku 
hursddi 
hursabi'd 
hürsi 
húéi 

*hutädejmtär9 
huturdsa 

*hubasusa 
hüdga 
hü^dt'éni 

tenni, helyezni? (Pr. 59. fansa, ? ~ nye. L. päenc) 
könnyű (C. fál'uar}) 
recsegni? ropogni?, xpycTeTb 
szipogni, coneTb HOCOM: plur. 3. 
éles (C. fomagâ, <-v nye. L. pame) 
elszegényedni: plur. 3. 
ágy (C. fánsu 'Renntierhaut') 
daganat, onyxojib (C. fainu'am 'aufschwellen', ~ nye. L. 
Pâjêr') 
hajfonat, Koca (? ~ nye. L. parjkälc 'flechten') 
hátsó láb: sing. acc. + P x sing. 3. 
lándzsa, Kunbë: nyél, fogantyú, pyKOHTKa (C. fónka, 
~ nye. Ter. näm) 
elkésni . 
bika ( ^ nye. L. %öra) 
baloldal (C. fóra 'Gesicht') 
levél, JIHCT jjepeßa (Ter. 419. xopd3eü, ? C. forátum 
'weiden') 
hólyag, ny3bipb; 1. h0árdl'i! (C. far, far) 
ütni: igenév + P x sing. 3. 
csillag : plur. (C. fatajeá) 
epe (C. fáte, ~ nye. L. padé) 
arc: plur. (C. faty,a, ~ nye. L. päjdi) 
vmi nélkül hagyni: plur 3. ( ? ru nye. L. %ädä) 
vmi nélkül maradni: sing. 3. 
írni; tanulni (C. fadu'ama, ^ nye. L. pädä) 
ceruza, toll 
zsák (C. foadai, >-v nye. L. päd) 
fürödni (fy nye. L. padërc) 
utolsó 
levél, imcbMO (C. fadur, "y nye. L. padár') 
kidugni, BbicyHyTb ? ; kidugódni, BbicyHyTbCH 
kiugrani, BbiCKOUHTb 
kiállni, kimeredni, TOp^aTb 
hívni, no3BaTb: sing. 1., többes tárgy (? C. fuit'éma) 
(magához) hívni 
keresni kezdeni: sing. 3., múlt idő 
más; idegen (C. funsâ) 
rakás, halom 
visszafordulni, visszatérni (C. fursi'em, ~ nye. L. purdä) 
visszafordítani: sing. 3. ? 
keresni (C. fúrem, ? ~ nye. L. púé) 
kérni, követelni, akarni /Ter. 424. xyceMbC' 'MM SBajiH 
(B rocTH)'] 
elkényeztetni: ? sing. 2. (? ~ nye. Ter. noxomCLAmacb) 
befogni, sanpHHb (C. fúdar 'Joch, Zugriemen', ~ nye. 
L. pôdêr') 
pajkoskodni, majiHTb 
térd (C. fuagai, ~ nye. L. puli) 
év: sing. loc. (C. fua, -y nye. L. pö) 
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*hüdti' 
hűarsa 

*hüdd f-düdj 
*hüda 
hüüdptiguéi 
hül'dptisi 

*hünédr§ 
hûnèdrdni 

*hütdöd 
*hûôard' 
*hitfaiôd 
*hvXotaàd 
kèhi 
kaj 
kdjkosa [ko-] 
kdjnida 
kdjnini 
kdjrjdhsa 

kdjèz 
*kdldkdptuda 
MU 
kdlükü 

*kdtéü'9 [ko-] 
kémarûptuôa' 

*kêmi 
*kdmtir 
kdmûôugdtu' 

kdntd 
kdntidi 
kérjhidi 
kdptimièi 

*kdptièi 
kdptiéiêi 
kdptuda 
kdri'd 
kdritdsi 

*kdrtitisi 
*kdsititi 
kdsuptV 
kdtuki'd 

*kdturdmu 
kdtusa 

*kdôarkdptu' [-kop 
kdôu' 
kada 

gyakran; mindig 
fújni (C. fy,al'i'éma, nye. L. pue) 

? ~ nye. L. yabï 'Penis'> 
~ nye. L. %äew) 

nye. L. 

csőr ( ? <~-J nye. L. puje) 
szaglani, naxHyTb 
felaprítani, szétmorzsolni?, KpouiHTb; 1. hil'ime! 
széttörni, pa36HTb 
régi (tárgy) ( ~ nye. L. punsarï) 
régen 
törzs, TyjiOBume ( ? ~ nye. L. pld) 
hótorlasz: plur. ( ? ~ n y e . L. pôA'u) 
bemászni: sing. 3. 
elrejtőzni: sing. 3. 
fogoly, KyponaTKa (C. kafe, 
oldal, 5OK, CTOpOHa (C. kai, 
támaszkodni; 1. kajkuda! 
félre, külön (lat.) 
félre, külön (loc.) 
énekelni kezdeni, 3aneTb (C. kairjitym ? 
%lnöé) 
borda 
csiklandozni ( ~ nye. Ter. xa/iaKanmaMŐacb) 
könny (C. kâle, ~ nye. L. yäjel') 
rövid (C. ka'al'iky,) 
féreg, kukac, qepBHK 
rénszerszám, ynpíDKKa (C. kamarabtu' 'Bauchgurt des 
Renntiers') 
kilincs 
meredek, KpyToft ( ~ nye. Ter. xäMdb) 
fogni, JiOBHTb: plur. 3., 1. karhasa! (C. kami'ema, ? ~ nye.. 
L. %ämedä 'verstehen') 
szán, HapTa (C. kanta, ~ nye. L. %än) 
megfagyni (C. kande'am, ~ nye. L. %ancü) 
kifordítani, nepejinü;eBaTb (~ nye. Ter. XüMÖxaMCb) 
eltűnni, ncqe3HVTb; elveszni, elpusztulni, nponacTb; 
elrejtőzni, CKpbiTbCíi (? C. kabtuam 'erlöschen', ~ nye . 
L. %aptä) 
abroncs, flyra 
megfojtani, ayiiiHTb (C. kabta'ama) 
kioltani 
hajtó-, ösztökélő rúd, xopeíí (C. kari'e) 
ösztökélni,, hajtani 
ügetni, 6e>KaTb pbicbio 
gomolyogni, KJiyÔHTbCfl: sing. 3. > 
füstnyílás, flbiMOKyp 
legelni kezdeni: sing. 3. 
legelő . (~ nye. L. %adü) 
legelni 

7 fény, CBeT; 1. kátar! (C. kadarkabty,) 
köröm: plur. (C. kátu, *** nye. L. yada) 
villám (C. kajy,arj 'Donner', ~ nye. L. %äe') 
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kadamdni körül (C. kajamanu) 
kájbu lapát (C. kaibú, <v nye. L. slwa) 

*kájbümd [-mo] forgács, menKa 
kajkuda nekitámaszkodni; 1. kdjkasa! 
kaXi hónalj, (C. kálin) 
käl'ükü [koídükü] háló, ceTb 
kam vér (C. kam, *>* nye. L. %ëm) 
kamasa tartani, ,nep>KaTb 1. kdmüöügdtu' ! 

*kambada ősszel 
Jcamtülüptü' gallér 
kárjgd mikor? (C. karján) 
kárjgüti' valamikor 

*karjkd már 
*kárjkdgá egyszer, OÄHa>KÄbi 
*kaptükil kistányér, ÖJiiOAue 
kasu fakéreg (C. kasu) 
kátar < fény 

*kati pikkely, qeinyH 
katida pikkelyt leszedni 
katiréa tüsszenteni, HHXHyTb 
kat'dmdsa [-ïomo-] ránézni, B3rjiHHyrb (Pr. 62. kafami'em) 
kacdmdgdtu' látható lenni: plur. 3. 
kacájmkümí versenyezni: buzdító mód, du. 2. (Ter. 436. Kamnüpca.) 
káulésa befedni, betakarni (C. kaul'i'ema) 
kin köldök (C. kin) 
kintd köd, AHM (C. Teinta, ~ nye. L. sun) 
kirbitdsa [-bi'td-] nyírni (C. kirbi'ema) 
kiriba kenyér (C. kiriba) t 
kitd csésze (C. kita, ~ nye. L. %idë) 
kir légy, Myxa (? C. kir 'Made') 
kit'död hold, JiyHa (C. kít'ada 'Monat') 
kintdhptikuéi dohányozni, füstölni 
köbaamantd halott: satdrd k. bdnfd 'a róka halottnak tetet te magát ' ; 

1. kökV ! (C. ku'am, rJ nye. L. yas) 
*kÖdumu no fiú 
kohdrdsa elszakítani (C. kafari'ema, ~ nye. L. %äbärc) 
kohäsutd elszakadni: sing. 3. 

*kojgori' otthagyni: imperat. plur. 2. (? ~ nye. L. %äje) 
kökV [kuokV, kouki'] halni készülni: sing. 3. . 

*kolasa villa 
*kolbajku meztelen 
kóli hal (C, kóle, ' x nye. L. %äle) 

*kona'a elmenni: sing. 3. (? ~ nye. L. yünä 'entfliehen') 
kontdnd általam megölt; 1. kotuda 
kontuda elvinni, OTHecTH; elkísérni, npOBOflHTb (Ter. 427. KOHtnypa,> 

'yBe3Jin', ~ nye. L. %änä) 
konhu hullám (C. korjfu, <-+* nye. L. yämpa) 

*kopkuôdsa [-bo-] hirtelen felállni, pe3K0 BCTaTb 
kóptd'á kialudni: sing. 3. (C. kaptuam, <y nye. L. %aptä) 

*kópta'á hím 
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kóptdda leány: sing. dat. (C. kuobtuari) 
kori láda (C. kúr 'Fass', ~ nye. L. %ör' ) 
kóru' ház (C. korú', ~ nye. L. yard) 
kosdda kiszáradni (C. kosara ama, ^ nye. L. yßsüj) 
kotu I . az apa idősebb nővére; 1. koöu! (C. kodu, ~ nye. L. yäda) 

*kotu I I . hóvihar ( ~ nye. L. yâd) 
kotuda megölni (C. kuada'áma, ^ nye. L. yädä) 
kotuôd nîdd nyugati 

*kôàaj f-ô'a-J pillangó, SaÖOwa 
*koôu az anya idősebb nővére; 1. kótuf 
kofd betegség (C. kóit'a) 

*köt'ühdgdnd [kofühogüdni] egy idő múlva 
kon I . 
kou I I . 
kou'd 

*koubaku 
köbind [kou-] 
kuho f-huo] 
[kuhu] 

*kuforéa 
*kúlarsa 
*kúlbajkó 
kundasa 
kundaéa 

*kunsd 
kunsibfd 
kunsimdni 
kunsini 
kunsiód 
kúndi 
kuntuda 
kuntugdltdkind 

*kunur} 
kunegd [-güz] 

*kuniaraf f-ni'a-J 
kurddV 

*kúr3gé 
*kúrdgd 
*kurâ 
*kurit9' : ni' k. 
kutdbdsa 
kü 
küd 

*küddd 
kümä 

*kürjgüda 
*küra' 
kürüda 

kürütdsa 

fül (C kou, ~ nye. L. %ä) 
nap, cojiHije (C. kou, ~ nye. L. yâjêr') 
maradni, ocTaTbCH: sing. 3. (C. kôu'am, ~ nye. L. yäje) 
virágocska 
meghalni: gerundium siíig. 1., 1. köki', köbaamantd) 
bőr, K0>Ka, iiiKypa (C. kúfu, ~ nye. L. ypba) 
bőr 
morogni, ypqaTb ( ~ nye. Ter. xypHapqb) 
forrni, bugyborékolni, 6ypjiHTb 
nyers, meleg 
aludni (C. kunduátum, ~ nye. L. yönö) 
ágy 
húgy 
nagy szán (Pop. 62. kunsdma) 
belül el 
belül (C. kunsene, ^ nye. L. éönce 'Höhle') 
belülről 
be 
elaludni, ycHyTb 
aludni menni: sing. 1. 
hol? 
egy idő múlva , 
találomra, Hayrafl 
milyen?, amilyen: plur. (C. kurajê, ~ nye. L. yurka) 
majdnem, noMTH 
teljesen, coBceM 
tehén 
szemetelni: tiltás, sing. 2, 
köhögni (C. kutadandum, <**> nye. L. yö'] 
kanál (C. kui, ~ nye. L. yü) 
nyírfa (C kua, ~ nye. L. yö) 
ólom ( ? ><J nye. L. yüpf) 
kés (Ter. 417. Kj/Mâ) 
torok ( ? "v nye. yurjkü) 
befonni, 3anjiecTH: plur. 3. 
összezavarni, összekuszálni, 
yülcöc 'rühren') 
fonni, njiecTH 

3anyTaTb ( ? -s> nye. L. 
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küo'ahü' holnap (C. kiduatun, -v nye. L. %ü") 
küö'atuda reggel 

Hdkddusa [lo-] kacagni 
Hdmnajéi flomnia -] puha, lágy 
Urjintf lángoló: plur., 1. laqddi! (C. lawú'am. ~ nye. L. lejü 

'Flamme') 
Hdrjkdrí küszöb 
Idrjuptiôï gyufa: plur. 
htidi levágni (Ter. 429. Aembldu) 

Hdôisi nem tudni 

m~ vaskarika 
*lägu kümä kard, nagy kés 
Hakd izom 
lákaráf hirtelen (C. lakariei, ~ nye. L. IakaïV) 

Haku tüdőbaj 
landdi égni; 1. Urjinti ! 
latjdkasa kiabálni kezdeni, 3aKpHMaTb 
larjürea kiabálni (C. larjurum) 

Häpsd bölcső 
latd csont (C. lata, ~ nye. L. li) 
lintd sík, mocsaras hely (C. Unta 'ebene Stelle') 
[lobatdndum] evezni: sing. 1. (C. labatándum, ~ nye. L. lade) 

Hogasi ugatni 
locu deszka (C. loifu, ~- nye. L. lata) 
lü ruha, oflOKAa, napKa (C. 14) 

*labitiéi [-bi'ti-] pislogni ( ? ~ nye. L. l'äbrä) 
Habimidi'9 megnyílni: sing. 3. 
H'andirsiéi hintáztatni, ringatni (gyereket) 
lánsd bokor (C. l'ansa) 

Hepkudi kortyintani, nyelni 
Htfd iszap, HJi (? nye. L. nul) 
Hitdsa söpörni 
Hose nagy csónak 
löéd [l'üg-J orosz (C. L'uasa) 
l'urjgasa les, 3acafla — 
l'urjkürüsa elrejtőzni (C. l'irjkurá'am, <~ nye. L. Unka) 
md kalapács (C. mea, ~ nye. L. ma) 
mdgar}k3 púpos; 1. mokul 
mdksjrsa dadogni (C. makâ, ^ nye. L. mä%ä) 
mdkad dadogó ember 
mdto földnyelv (C. mála, ? ~ nye. L. mal 'Ende') 
mdl'lcd [molküd] szarvatlan rénszarvas (Pop. meXhuméa 'hornless', >v nye. 

L. maik) 
*mdlutusa morogni, mormolni 
[mdl'citdni] múlva: nakürd dali m. 'három nap múlva' (? C. maMi' 

soviel, nur') 
*m3mdldsa megtámadni, 
mênd én (C. mannarj, ~ nye. L. man) 
mdfidgsjsa elesni (C. mannagait'a'áma 'rollen', ? ~ nye. L. mante) 

*mdndajéi kerek, KpyrnbiH ( ~ nye. L. mandalüj) 

6 Nyelvtudományi Közlemények 1970/1. 
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mdnó [mono] 
mdnu [mo-] 
[mdnimi'dm] 
msnü [mo-] 

*mdrkiéi 
mêrsi 

*mérsi' 
méru [mo-] 

*mdt9 
mdtumd 

pata (C. manúa) 
tojás (C. manu) 
ütni: sing. 1. 
ököl (C. mánui, rnonui, ? ~ nye. L. man' 'Knäuel') 
megtiltani; kiűzni?, BbirOHHTb 
elvenni, OTHflTb ( ? C. mare'áma, ? ~ nye. L. marc) 
váll: plur. ( ~ nye. maré) 
part (C. moru, ~ nye. L. mára) 
fonál, HHTKa 
seb ( ? C. mata'áma 'schneiden, hauen', ? ~ nye. L. madä) 

mdtupsans' [mo-] olló 
mdtü' [mo-] hat (C. mátu, rv nye. L. mat') 
mdtübümtitd hatodik 

*mat'9da bicegni, npHxpaMbmaTb (C ~ n y e . L. mêàa) 
*mdt'ûda elutasítani?, 0TKa3aTb; sajnálni?, wajieTb 
mdu föld (C. mou) 
ma' csum (C. ma', ~ nye. L. ma') 
máda miért ? 

*magdl'icegdtd teljesen, coBceM 
magzlükü alacsony, (C. magalíky) 
mägd [-güd] valami, qTO-HHÔyflb (C. magua) 

*makdrdsa elgörbíteni, rHyTb, OTorHyTb; 1. mokütdsa! 
*manakü' csak, alig 
mánuráj régen, fla3H0 (? C. manun 'später') 
manütdsa [-nü'td-] gyúrni, nyomkodni; 1. mdúü! 
matdbdtdni 
mábdjéó 
mä band 
mabajsa 
mabajtu 

*malitiéi 
melisiéi 
melibd 

*mendaJ9 
*mepkddi 
meríti 
méru 

település, CTOHHKa: sing. loc. 
ajándék 
miért? 
vendégségbe menni 
vendég 
gyorsan mozogni, MejiKaTb ( ? ~ nye. L. malkadâ 'flitzen') 
csinálni (C. me'áma, ~ nye. L. mié) 
ügyes, yMejibiíí 
új 
megcsípni 
gyorsan (C. meararj, <*•> nye. L. mër') 
pattanás, kelés, ÖOJijWKa (C. méarurj 'Wunde', ~ nye. 
L. méru) 
általa csinált 
mi ketten (C. mí) 
eladni, odaadni, OTAaTb: ? sing. 3. (C. mîji'éma, <v nye. 
L. mié) 
vese: plur. 
új, tavaszi szarv: plur. (Pop. menie) 

*minéerdnd, minserand engemet magamat, MeHfl caMoro 
mirdbisi [-ro'bi-] megfizetni; megbosszulni 

máj (C. mita, ~ nye. L. műd) 
vinni (C. mendetéma, <*•* nye. L. mine) 
mi (C. merj) 
ág (C. möja, ~ nye. L. mo) 

meséje bi 
mi 
midi'3 

*mini' 
mini' 

mítd 
[mindisi] 
min 
mödd 
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mogunida 
[moku] 

*mokut'oru 
mohutdsa 
mokütataöd [-kü'ta 

*mocitisi 
müda 

*mvli' 
mundukd 

*munsdldsa [solo-] 
mununtu 
múrjku 

*múr]kutó 
múrirjé 

*musikandf 
*műsi [mü'éij 

mündüéa 
mündütdsa 
müntüda 

* müntüda 
*mütdmasa 
mütdsa 
ndmdgd 
ndndiêi 
nênsudi [no-] 
ndnswptidbi [-tfd-J 
ndöuréa [no-] 

[na] 
[nanu] 
[natd] 

[namdni] 
nagür 
[najbdgd] 
najbdöü 
nakürütdmtd 

*namtdrü' [-to-] 
námtdéi 

*namt3tdsa 
*na ôdjkaptuda 
ni 
[ni no] 
nógusá 
nomdda 
nórjhd 
rjorpid horütd [-tud] 

*nori 
noru [-rd] 

jobboldal 
hát; 1. mdgarjkd! (C. móku, ^ nye. L. mäyä) 
pénzes pér, xapnyc 
hajlítani, rayTb; 1. makdrdsa! 

•] meghajlani: sing. 3. • f 

nyögni, CTOHaTb 
őrizni (C. mûntandum) 
dísz, y3opbi OAOKAH: phir. 
sánta, xpaMOH (C. mundú'ka) 
felforrni 
mondani: sing. 3. (Ter. 428. Myndyo, ~ nye. manó) 
élőfa (C. múnku 'Föhrenwald') 
fészek 
sarkvidéki szeder, MopoiiiKa (C. mura'ka, ~ nye. Ter. 
Mäpäfjzä) 
csinálni: plur. 3. 
pásztor \ • >VV 
szakáll (C. mundy,isar), ~ nye. L. munöé) 
rágni (C. mundu'tuma) \ 
teli (C. mintutim) ' À 
kitalálni, aoraaaTbCfl 
bedugni?, BcyHyTb?; elküldeni?, OTnpaÉHTb \ • 
őrölni ! 

egyenes (C. namagâ) 
állni (C. nandetm, ~ nye. L. nüs) . -.'• 
felállni 
felállítani, felemelni: sing. 3. 
bőrkaparó, HHCTpyMeHT jyifl CKOÖJieHHfl iiiKypbr- (C. na-
du'áma, ~ nye. L. nádoré) 
-hoz, -hez, -höz 
-nál, -nél 
-tói, -tol 

el vmi mentén 
három (C. nágw, ~ nye. L. nä%ar,) 
hosszú (Ter. 426. HdÜÖdZd) 
hosszúság . . 
harmadik 
szellemalak, rém, n y rau o 
tréfás ember -.?. > 
tréfálni 
bosszantani 
nő (C. né, ~ nye. L. hl) 
leány 
közeledni (C. nogal'i) 
meglökni (C. nomy,'ama, ~ nye. Ter. Ha'üMXaAt^b) 
rossz (C. nor]fa) 
csúnya, rossz arcú 
edény, nocy#a 
tavasz (C. nóru 'Schneekruste', ry_ nye. L. nära 'Frühling; 

6* 
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noruda 
*nosüt§ [-tüd] 

nouôd 
*nujbajtusa 
*nukädd 
nukädd'a 
numdjkä 
numanaqku 

*numdda [-mo-] 
*nutuda 

ndgir 

durch die Frühjahrskälte nach Tauwetter hart gefrorene 
Oberfläche des Schnees') 

ndltdmasi 
ndmsajku [no-] 
nèmu [no-] 

*ndntdsa [no-] 
ndrum9 [no-] 
nägd 

*nägitdsi [-gVtd-] 
*najbi<fii 
najbitd 
nakdhsi 

*nakida 
nakiôiéi 
naliméi 
nandümil' 
nanéüréa 

násiráf 

nye. L. hayöV) 

>-* nye. L. nalparä) 
. naltami'ema, nye. L. 
v nye. L. nânt) 
näwa) 

tavasszal 
kemény 
takony (Pr. 56. nauda, ~ nye. L. nádam') 
szomorkodni 
lusta; makacs, csökönyös 
lusta; makacs, csökönyös 
legény (C. numâ 'jung') 
fiatal 
fölébredni 
elcserélni, CMeHflTb 
piszok, sár (C. náger, ? ~ 

nêkurubèla'a [-ru'bd-] piszkos 
ndlhdbusa [no-] elengedni (C. nelfada'áma, ' 

elnyelni; 1. neltdmiddi! (C 
a hegye vminek, ocTpnë (' 
nyúl (C. nómu, ~ nye. L. 
nyalni ( ~ nye. L. ndncdj 
réz (Pop. norumu, ~ nye. L. närawa) 
jó (C. nâgâ) 
rángatni 
messze, BAajib 
messze, B^ajiH, AajieKO 
megfogni, megragadni (C. nakalí'éma, ? 
letörölni 
venni, (meg)fogni 
örülni (C. nalemé'am) 
szántalp: plur. (C. hana\mu) 
menni (sível, szánnal, korcsolyával) (C 
'herabfahren') 
majdnem, qyrb; alig, eue, HeMHO>KKa (Ter. 433. 
'eABa' 
íz, BKyc (? ~ nye. L. rjapt 'Geruch') 
öv, szíj (C. niéja, ~ nye. L. ni) 
tű ( ~ nye. L. nîtië) 
elnyelni: sing. 3.; 1. ndltdmasi! 
nőstény, caMKa (C. nami'á 'Renntierkuh') 
anya: sing. gen. + ? x sing. 3. (C. name, <y nye. L 
(nagyon) édes ( ~ nye. L. r\amhelö~) 
szúnyog (C. nanenka, -v nye. L. nënânk) 

nälä) 

nye. L. na'mä) 

nansiirum 

ma* 
*nâôii 
nëda 

*nejmi 
neltdmidbi 
nemi'd 
neminti 

*nemtitd 
nenir[kd 
nerd 

nëÏÏë) 

[nerdmdni] 
nerdni 
[nerdöd] 
nerdbitö 
nérbi 

*nerJía 
neriptisi 

elé (C. naran, r 
előre 
vmi előtt el 
elöl 
elől 
első 
szőrzet, uiepcTb 
fűrész 
megelőzni 

nye. L. nër') 

(C. nárbe) 
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*netdrusa [-to-] 
nebirsiéi 
ni 
nimani 
nini 
hitd 
nijkuda 
úikdga ito 
nilide 
nim 
ními 
nini 
ninigdgümdj 
nininti 
ninipti'd nini 

*nifjkd 
nltd 
no : ködumu n. 
nohuda 
nohumi 

*noltuda 
nőni 
[nord] 
nota 
nóbisi 
[nünal'e] 
[nünü] 
nünddtdsa 
nüptügüsa 

*nütésa [nü'td-] 
*r}dbwt9sa [Y\O-] 
nadapta nini [r\o-] 
najbó 
najboda 

*ndjboba 
*f]dlidi 
namaptugusa 
rjémajJíé [-hite] 
namajcuma [ne-] 
narhajcumabimtä 
namnantusa 
rjémsa 
rjémsu 
namtada [r\o-] 
fjdmtu [no-] 
rjdmtüda [rjo-] 
namtüsa [r\o-] 
Yjdmuda 
rpmursa 
nanaptäda 

beleszúrni ; : 
megnedvesíteni (C. natere'áma) ; 
-ra, -re (C. nin, nin, ~ nye. L. ni') 
vmin át, vmi fölött el , 
-on, -en, -ön \ -
-ről, -ról 
izzadni (C. níká'am, ~ nye. L. nö%ö 'sich erhitzen') 
gyenge, érőtlen (C. nika 'Kraft', ~ nye. L. ni%i) 
élni: múlt idő, sing. 3. (C. Mietern, rv nye, L. jîlê) 
név (C. nim, <y nye. L. num) 
tőgy (C. nimin 'Brust ' , ? **- nye. L. nimnë 'saugen') 
az apa fiatalabb fivére (C. nenne, r« nye. L. ninekä) 
fivérecske, ŐpaTHiUKw: ? P x sing. 1. 
fivér: sing. gen. + P x sing. 3. 
bátya ( ? C. ~ inába 'älterer Bruder der Frau') 
nadrág 
vödör (C. netâ) 
fiú (C. nua, ~ nye. L. nu) 
kimosni (C. noba'áma, ? ~ nye. L. nôêëè) 
száraz fa (Pop. nafuoma) 
vedleni ( ~ nye. L. nal'ë) 
búvármadár, rarapa (C. noane, ~ nye. L. nûni) 
lazacpisztráng, KyM>Ka (Pop. nuora) 
fűszál, fú (C. nota) 
megcsókolni (C. nuada'áma, ~ nye. L. nücä) 
menyhal, HauHM 
menyhal (C. nyny* 'Quappe', ? ~ nye. L. nôje) 
szívni, szopni (C. nimirim, ~ nye. L. nimnë) 
pihenni (C. nîbta'am, ~ nye. L. nîpta) 
levetkőzni ( ? *-» nye. L. nä,ac) 
belekapaszkodni 
öccs (C. "aja 'jüngerer Bruder') 
fej (C. "aewúa, ~ nye. L. rjäewa) 
koponya, qepen 
munka 
legyőzni 
táplálni 
múlt (év) (C. "ameaj 'ein anderer', ? ~ nye, L. naÖl) 
kilenc (C. ~ameait'y,ma) 
kilencedik 
éhezni 
megenni (C. "amu'ama, ~ nye. L. rjamé) 
hús (C. "amsu) 
leülni (C. "omty^am, <"v> nye. L. rfimtä) 
te tű (C. ~amtun, ? rv nye. L. r\àn) 
ülni 
szék 
enni 
asztal 
elfelejteni (C. ~ana'btai'ema) 
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r)$ndaká ico 
*r]dndatu 
Tjéndüj 
rjdnsüdi 
rfdntdda [-tou-J 

*rpragdlsa 
*rjdru • - . • <í 

?]dtddtt [SX '~t9*y 
t • * 

*r)dtdtu [rjd'td-] 
rjdtumfd 
rjébusi • I 
tjdoüsa 
[rjadagümilmd] 
rjadatu { •••'•" 

*t]agd 
rjahu 

rjahund bdjka'a 
[rjambuma] 
tjámtd 
rjanasa -'• 
r\anuddtd 
rjanuddtd murfku 

*r]anübümMda 
r\ar\ 

*rjar)oda -
rjarjkcd'i \ 
rjáptd' 

*f]ardg9Jsa 
*rjárka 
rjármü 
7}armü09 nide 
f}at9nantuda 
rjdtd'd f-tou9] 

*r)aôumtusa 
*r]at'd 
r/aidgaico . 

*r]ihdda [-ho-] 

[rjihmdni] 
YjiTdbd 

*r)imasi 
*r)iôiéiêi 
rjo [rjug] 

rjoada 
7]0' 

rjójmd 
*r)ohuldsa 

1. rjddhptd nini! 

"afu ' ä l tere Schwester ' , 

b u t a , esztelen 
ész: P x sing. 3. 
csónak (C. ~andui, ~ n y e . L . rjanü) 
k imenn i (C. ~oandi'em) 
csónakázni 
szé t te rpesz ten i , pacTonbipHTb 
n a g y , szürke ragadozó m a d á r 

l X -tou] megta lá ln i ; megkósto ln i ; meg tapoga tn i ; ellen
őrizni (C. "adi'ema ' sehen, f inden ' , ~ nye . L . rjada) 
m é g 

: megjelenni : sing. 3. 
lá tszani 
l á tn i 
fiverecske, öpaTHiiiKa: P x sing. 1. 
f ivér: P x sing. 3. 
az a n y a f ia ta labb nővére 
az a p a f ia ta labb nővére (C. 
~ n y e . Ter . HRÖÜKO) 
a n ő v é r férje: ? -na sing. gen. - - P x sing. 1. 
á lmosság: P x sing. 1. (C. ~ambu) 
sza rv (C. "amta, «^ n y e . L . nämt) 

. e m b e r (G. "anasarj, ~ nye . L . neneó') 
igazi (Pr. 54. r\ano) 
vörösfenyő, ,,igazi f a " 
megjelölni ( ? ~ n y e . Ter . HenadyMdacb) 
száj (C. ~är}, ~ nye . L . nä') 
kacsa ( ~ nye . L . rpLrjü) 
n é m a , , , szá j ta lan" 

4 haj : p lur . (C. ~abta, ~ nye . L . rjäept) 
megfordulni , oÖepHyTbCfl 
m e d v e 
kelet i szél fúj? (C. "army,rj 'Norden ' , ~ nye . L . rjêrm) 
kelet i 
ellenőrizni; 1. rjdtdda! 
t a lá lkozn i : sing. 3. , 1. rjdtdda! 
megsebesí teni 
a hegye, éle vminek , ocTpHë 
t o m p a , életlen 
kenn i 
a lá 
v m i a l a t t el 
alulról , alól 
vonszolni , TamHTb 
védelmezni 
ég, i s ten (C. ~ua) 
a j tó (C. "~oa, ~ nye . 
ú t (C. ~oaja, <y n y e . 
l áb : p lur . (C. ~oai, <• 
l á b : sing. acc. -f- P x sing. 1. 
megragadn i , cXBaTHTb; 1. r\dbutdsa! 

L. nö) 
L . rju') 

-> nye . L . rjäe) 
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rjohíd'i 
[rjond] 
rju'dj 
rju'émdni 
rju'söd' 
r\uä\kdsi 
rjuhu 
tjúkdgé 

*7]utetdsi 
rjunüda 
TjUSdpSl 
rjusdptisi 
rjuéiri 

rjúhou 
rjûl'aôd 
rjürjgüse 
rjûfjkd 
qûôasa 
Sd 

*édbikusi [so-] 
*sdbulada 
sdbutdsa 

*s§da 
sdhddá [so-] 
sdhdrusa [so-] 
sdhdbisi 
séjbo [-buo] 
sdjbu'd 
S9JbUf]U 

*S9Îkindsi 
sélfjiôé 
sdltdda 
sdmbdmtitd [so-] 
SdTïlU [so-] 
sdrjhd bi' [so-] 
sdqhdl'arjJcd [so-] 
sdrjkuta'a 
sérjürsa [so-] 

*ssrd 
*sdrdbisi Tjot'ini 
sdt'urdsa [sot'uro-] 
sa 

*saf 
sakütdsa 

sáni 
sanirsa 
sardda 

öl, nyaláb 
és 
egy 
nyom: sing. prolat. ( ~ nye. L. r}u') 
egyesek 
munkához látni (C. ~ujetem) 
(kétujjas) kesztyű, pyKaBHua (C. ~ufu, nye. L. rpba) 
sok (C. "oka, ^v nye. L. rjöka) 
turkálni 
gyűjteni (Ter. 432. fjyfjydx) 
megmozdulni, iueBejibHyTGH 
megmozdítani 
mozogni (C. "usírim) 
rúd, >Kepftb (C. ~#í, *• 
mutatóujj (C. ~y,fou) 
farkas (C. ul'ada) 
orrlyuk 
orr (C. ~y,nka) 
függeni (C. ~idi'ema, 

nye. L. r\ü) 

nye. L. rjidä) 
szív (C. soa, sa, ~ nye. L. sej) 
dörzsölni 
elhibázni, npOMaxHyTbCH 
kivenni (C. safuju'áma 'herausziehen', ~- nye. L. Erd. 
%apaeé) 
elsüllyedni ( ~ nye. L. sëjà) 
leesni, leereszkedni; összedőlni (C. sofy'am) 
levenni 
dörzsölni, npoTepeTb 
dörögni (az ég) (C. soibútum 'tönen, lauten', ~ nye. sö) 
érződni, szaglani: sing. 3. 
zúgni, ryflHTb: ? sing. 3. 
csettinteni (ujjal) 
könyök (C. satyeda, r~> nye. L. sal'ík) 
fatuskó, neHb (? C. sálta 'Pfahl', ~ nye. L. sal) 
ötödik 
sapka (C. sámu, <-^> nye. L. sawa) 
ötven 
öt (C. sarjfal'ánka, ~ nye. L. sambalarjk) 
nehéz (C. sankutúa, ~ nye. L. sarjköwöc) 
nézni, meglátni (C. sar)y,ry,m, ~ nye. L. satjü) 
út 
letaposni, yTonraTb 
varrni (C. soit'al'i'éma, ? ~ nye. L. sëdâ) 
csendesen !, csitt ! 
zaj, iuyM * 
harapni, csípni, KycaTb (? C. sae'áma 'stechen, stossen', 
~ nye. L. säkalä) 
játékszer 
játszani (C-. sanírtym, <~ nye. L. éanë) 
odakötni (C. sarty'áma, ~ nye. L. särä) 
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sara' ösvény, nyom, Tpona: plur.; 1. sdrdf 
satara sarki róka (C. satéra) 
satu agyag (Ç. satu, ~ nye. L. sadab) 

*sihagajéa megcsúszni, n0CK0Jib3HyTbCfl 
sihararo csúszós 
sili ki? (C. sele) 

*símbajkó sima 
*sinarirsi gondolkozni 
sir só (C. ser, ser, ~ nye. L. ser') 
sïr jég (C. síru, ~ nye. L. ser') 
sírajkó fehér (C. será'a, ~ nye. L. ser') 
siti ők ketten (C. seti) 
siH ő (C. sete) 
sitin ők (C. setén) 

*siôankd árnyék ( ~ nye. Ter. cuasüjz) 
*soaöiftamd betenni?, odatenni?, nojiowHTe K MHe!: milyen alak? 
sódusa szánkaraván (C. suajúam) 

*sohtu üveg 
sónalé sirály (C. sonaleá) 

*sorjko ér, WHjia 
sora eső (C. sóruarj, ~ nye. L. saru) 
sorutu szemerkélni (eső): sing. 3. 

*[sukal'e] csuka 
*susujki'a domb 
*SÛÔd lapocka ( ~ nye. L. südi) 
surü hó (C. síru, ~ nye. L. sira) 
sürüda télen 
èâhi test (C. éáfe) 

*éaj sarok, szöglet 
êajbd hét (C. éaibúa, ~ nye. L. si'iw) 
éajbamtita hetedik 
éajôima füstölt (hús) (C. éaede'áma 'braten') 

*êandimiéi f-di'mi-] megbotlani 
êarimitadi szégyenkezni (C. éaremé'am, ? ~ nye. L. sädölärä) 

*éarsdÔisi szeretni 
èatidi befejezni (C. éadé'am) 

*èatirisi megnyugtatni, csillapítani 
èaèirsiêi vigasztalni 
éë " nyílás, lyuk (C. sie, ~ nye. L. él) 
sëda nyelv (C. sieja, ~ nye. L. se) 
séjmi szem (C. éáime, ~ nye. L. säew) 
éejmiga ico vak 
sëlaku kicsi (C. siel'aku) 
éél'bi' a vér alvadása, 3rymeHHe KpOBfl (? C. sal'imé'am 'fett 

werden', ~ nye. L. selw) 
èemtadi .„ elmerülni ( ? ~ nye. L. sëjâ) 
séni ?, tdnid tdmUTjku séni kontdgdtdtu hotôpturaiôd ' így az 

egér . . . az általa megölt (kont.) nélkül maradt. ' 
*éenkalasi meghálni, éjszakázni vhol ( ~ nye. L. senkä) 
sepsi nyál (C. sábsin, ~ nye. sapcä) 
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áepsitirsi köpn i 
sër dolog (Ç. sier, <rv nye . L . èêr') 

*éerddi felöl töztetni , oßeTb ( ^ n y e . L . èêm) 
*sérisi meginni 
éerit'esi felöl töztetni 
sérkoli ico bűnte len , n e m hibás , , ,do logta lan" 

*seruku reszelő ( ~ nye . L . éëfëé) 
séöipsi fúró. 

*éeôiminti csinálni: igenév, sing. gen + P x sing. 3. 
se dir ab lak (C. siadér, *-v nye . L . sïdër') 

*[èiga] m a r é n a , cur 
èigVd emberevő (? C. sigú'am) 

*êime h a m u ( ~ nye . L . sïftê) 
*éimimidi'd elhal lgatni , elülni (szél): sing. 3. 
èinêd mell (C. sinsa) 

*sir)ï elveszni ? : sing. 3. 
sirkdtdsi [-kd'td-] ásni (C. siri'éma, r - n y e . L . éira) 
èiti k e t t ő (C. siti, ~ n y e . L . sïdê) 
siti bV húsz 
èitibdtd nyolc (C. sitidáta, ~ n y e . L . èidardêt) 
sitibimtitd nyolcad ik 

*éitja körü l 
êitdbi [si'tobi] mese (Ter. 428. cumdőblü) 

*siôatursa [-àa'tu-] fröcskölni, 6pbi3raTb ( ? -v n y e . L . sadöc) 
*éiô'ajsi fényes 

siôimtit§ másod ik 
*soamu a szülőknél f i a ta labb férfi, ak i más ik családhoz t a r t oz ik 

( ~ n y e . L . éüma) 
süar b a r á t (Ter. 425. cyap) 

*sülüda magához t é rn i , felocsúdni 
èûrsa [sü-] mászn i (C. éyírum) 

*èuêadd [sü-] v é k o n y 
sûtésa [éu'td-J mer í ten i (C. éytatúma, ~ n y e . L . eöc) 
sufarsa fü tyü ln i (C. suitátum, ~ n y e . L . éüdarc) 

*td n o ! Hy! 
[tdbdkd] fejsze (C. tobakâ, ~ nye . L . tubka) 
tdbd' gomboln i : impe ra t . s ing. 2.; 1. tdhdda! (? C. tofijuam 

' hängen ble iben ' , ? ~ n y e . L . täbac) 
Hdbda oda 
tdhdda (helyére) t enn i , helyezni , nocTaBHTb 
têjbu farok (Ter. 423. mdüöyzdü : duál is , ~ n y e . L . täewa) 

HêjkdW v á r n i : i m p e r a t . sing. 2. 
têjrèi repüln i (C. taérim, ~ n y e . L . fié) 
téjcu lenni : s ing. 3. (C. taeitu) 

Hdkdgd romlo t t é te l szaga 
Hdhda [to-] bezárni , 3aMKHyTb ( ~ n y e . L . talä) 
Hdïiptièi s-^-l'up- megkérdezni , cnpocHTb ( ~ n y e . L . tal'ebtä) 

tèmdgê sűrű szőrzet (C. tamaga\ 
Hdmdntdsi rágn i 

tdmurjku es°er ( C3. tomúnku) 
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tdnd 
téndd 

HdúdHisi 
*tdn& 
tdnid 
tdnimdni 
[tdnini] 
tdtj3cta 
tdrjskd f-rjd'kd] 
têf]dôê' 
[tdrjkdgdjíca] 
térjkdöé 

Hdptdda 
térdptumáf [toro-J 
tdéiÔ9 

Hzàdtdsa f-öo'ta-] 
tdudi 
tä 
tagd 
tákd 
[takdmdni] 
[takmi] 
[takdbd] 

Hala 
Hälä 
talo 
talö dali 
tamtuda 
tamtuéi 
tamtüsa 
tandlükü 
tandü 
tansd 
tänsd 
tantdda 
tantdgd 
tantdöü 
tardda 
tarumsa 
tasütd 
tatd 
tatdda 

Hatutdsa f-tu'td-] 
ti 

Hidda 
timajtisi 
timind 

Himiciki'd 
timimisi 
tir] 

te (C. tannarj) 
ez?: tdndd méunténturj 'e földjükön' (C. tandarj 'dorthin') 
futni vki után, üldözni, floroHHTb 
íme ! BOT! 
így (C. tani'ârj, ~ nye. L. ta-, tä) 
arra, ott (C. tanimanu) 
ott 
nyáron (C. tarja, ~ nye. L. tä') 
posztó (Ter. 434. matja"Kd, Pop. 105. tangaka) 
harisnyafajta, qn>KH: plur. (C. tanoda) 
erős (C. tankagâ) 
derék, noHCHHija 
szorítani 
hiába (C. torabtumai', ? ~ nye. L. täramkana) 
nagyon (Ter. 433. mdCU33d) 
ragadni, tapadni ( ~ nye. L. tadä) 
elrepülni (C. tau'am, % ~ nye. L. tié) 
szelíd rénszarvas (C. ta, ~ nye. L. ti) 
mögé 
el, BOH (Ter. 427. maiid ~ nye. L. te-) 
vmi mögött el 
mögött 
mögül 
boldogság 
azonos nevű, más családhoz tartozó ember 
tegnap (C. talurj) 
tegnapi nap 
megvásárolni (C. tamttyju'áma, ~ nye. L. temtä) 
kereskedő 
bemászni (Ter. 430. maMmycn) 
kevés (C. tanaliku, ? ~ nye. L. tanú) 
csepp, KanjTfl 
nemzetség (C. tansa, ~ nye. L. tënc) 
lasszó, pányva (C. tânsarj, ~ nye. L. tinc) 
csöpögni (C. tandátu, ~ nye. L. tes) 
széles (C. tantaga, ~ nye. L. tänü) 
szélesség 
elosztani (C. taru'áma, ~ nye. L. taré) 
elválni, pacxo^HTbCH 
keserű (C. tasagâ) 
ár, UIHJIO (Pop. 69. tata) 
szétteríteni (C. taduáma) 
sajnálni, bánni, >KaJieTb o 
t i ketten (C. ti) 
kicsorbítani 
hallgatni, MOJiwaTb (? C. tendaitendem) 
most, mindjárt (C. temenan) 
verni kezdeni, Ha^aTb KOJiOTHTb: sing. 3. 
elhallgatni, 3aM0JmaTb 
t i (C. têrf) 
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*tir)gimintd ma 
Hirfkäda'd mély 
Hitida /először tibi] az anya fiatalabb fivére (~ nye. L. tidê) 
Hogdfdm megszúrni szálkával, 3aH03HTb: sing. 3. (? 

maeqb 
tólaréa lopni (C. tolarum, ~ nye. L. tâïë) 
toli'd tolvaj 

Hondajtisi [-ndiäj-] feküdni (ember) 

nye. Ter. 

tondajmd'ptida lefeküdni 
Honditi hóvihar van ( ~ nye. L. táncé) 

tónsi hóvihar 
Höpsa evező 

toptuguéa megszámolni (C. tua'bta'áma 'lesen', ? ~ nye. 
'lernen') 

Hóra f-re] lábfej?, ta lp?, crynHH 
toraéa harcolni, birkózni (C. torâtum, ~ nye. L. täröc) 

Hori serke ( ~ nye. L. talek) 
tosö újszülött rén bőre 
tosoaku újszülött rén (C. tósu) 
tü l'UV korom: plur. 
tü'd megjönni: sing. 3. (C. tű'ma, ~ nye. L. tőé) 

Hűbakd bőr (nem emberi) ( ? ~ nye. L. tôbjëwa 'gegerbte 
túbibV puska 
tugi' anyag, rongy, TpflnKa (C. tuge', ~ nye. L. toxi' 
tugi' sdmu kendő 

Huhi gomb 
tuj tűz (C. tui, rw nye. L. tü) 
tulbdgdjrsa bukfencezni 
túrlcu tó (C. turku, ~ nye. L. tö) 
turkut'and teherszán (Pop. 69. turku) 

*turusd gyalu ( ~ nye. L. turös) 
Húsajkó fekete 
tutimpm vágyódni: sing. 1. (Ter. 423. mymbiMbi"BM) 
tubd h0a síbot 
tubd' sí: plur. (C. túta) 

*túbako feszes, szoros 
tucdnandutu hányingere van (C. tuit'al'i'em) 
tucdtu hányingere van 

Hdhd [ïo-] ék, KJiHH ( ~ nye. L. íeb) 
fajbsjdra gyomor (Pop. 96. tájba, ~ nye. L. fib) 
tambitdsi törni (Ter. 426. mmjX03biMd) 
tarjhddi [-ho-] letörni, jiOMaTbCH 

Harki csizma 
téjndd' tüdő: plur. (C. t'ieinda, ~ nye. L. tiwäk) 
[ïenimtisi] hozzászokni 
tenintird ismerni: tárgyas ragozás, sing. 2. (C. t'annentema, 

L. ïënëwa) 
térd belső rész (C. tareaga eitua 'leer', ~ nye. L. ter) 
[terdga ico] üres 
tesdlükü hűvös (C. t'asal'iku, ~ nye. L. tecide) 

L. tö%ö 

nye. 
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tesitd f-tid, -te] 
tedu 
Шэ 
tidi 
t'imi 
timidi 
t'íméi 
timtdsi 
t'ini'd 
tipéi 

*tiőd 
töru 
tÜ9 

НЫа 
Hünddsa 

cdhd 
*сэтэ 
cajbd 
carjhdbisi 

*сепаэ' 
ceritdéi [-ri'td-] 
cetd 
cetdmtitd 

*ceőiriti 
*cíndd 
ciridd 

cirimi 
*cubd 
cü' I. 
№ I I . 
Шэ 
cűda 
cühsöd 
eündükaéa 
cilntudüéa 
cünüréa 

cütü' 

hideg (C. fasíti) 
felhő (C. t'iru, ~ nye. L. ür) 
ruhaujj (C. tija, ~ nye. L. tű) 
bemenni (Ter. 420. тиэди 'залезть', ~ nye. L. tűé) 
fog (C. t'imi, ~ nye. L. Erd. t'im) 
sietni, спешить (С. timintim) 
megrothadni (С. timi'em, ~ nye. L. time) 
megrothadni 
savanyú (J. tinea) 
fésű, гребень (С. tibsirj, ~ nye. L. tíé 'kämmen') 
fogj be ! запрячь! 
uszony (C. tuaru, ~ nye. L. tora) 
szárny (C. tip, tua, ? ~ nye. tö) 
megjönni, hazajönni; ? vö. tuti! 
folyni 
szög; 1. tdhd! 
a ruha összekapcsolására szolgáló eszköz 
has; 1. tajbdjdra! 
eltörni, összetörni, сломать; 1. tambitaei! 
szíj a ruha hátán: plur. 
lovagolni, ездить верхом (Ter. 419. чере"си) 
n egy (С. tata, ~ nye. L. tét) 
negyedik 
akasztó, halszárító 
horizont: sing. gen. 
hátgerinc (C. tirijá 'Kreuz', ~ nye. L. tir' 'Kante, Hügel
rücken') 
halikra (С. tirimi, ~ nye. L. tifeÖe) 
-ig 
rén zsírja (C. ty, ^ nye. L. tu') 
takaró (C. tyi, ? <~ nye. L. tö') 
elég lenni: sing. 3. (C. ty'am ? ~ nye. L. täewä) 
elérni, достичь 
óta 
ugrani (C. tintárum, ? <~ nye. L. tibtä) 
kiönteni (? C. tindtVem 'umfallen') 
szaglászni, szimatolni, нюхать (С. tiny'áma 'riechen', 
~ nye. L. tüne) 
csalétek 

Материалы к запасу познаний о нганасанском языке 

Автор записал свой материал по нганасанскому языку в октябре и ноябре 1968 г-
в Ленинграде, Опрошиваемый лицо был Алексей Молкович Турдагин, восемнадцати лет
ний студент, родным языком которого является нганасанский. 

Своей важнейшей задачей автор считал собирание слов. Подавляющее большинство 
слов, приблизительно 1020, включенных в словник, — самостоятельные основы, среди 
них очень мало образованных слов. Около 300 слов было до сих пор неизвестно, они от
мечены звездочкой. Если то или иное слово находится в записках Кастрена, Прокофьева, 



ADALÉKOK A NGANASZAN NYELV ISMERETÉHEZ 93 

Попова или Терещенко, то автор указывает на это. Обозначены также ненецкие этимо
логические соответствия нганасанских слов. 

Урадение не обозначается, если (1) в слове имеется долгое гласное или дифтонг, 
потому что они почти всегда подударные, (2) в двухсложных словах акцент равномерно 
разделяется, (3) в трехсложных словах ударение приходится на второй слог, (4) в более 
длинных словах главное урадение падает на первый, побочное урадение на предпосле
дний слог. 

Перед гласным е все согласные — смягченные, а мягкость обозначена только при 
звуках <$, I, й, é, t,. Перед г и it збуки t, d, ő, п могут быть и твердыми и мягкими. Осталь
ные согласные в таком положении вообще мягкие, а их мягкость обозначается тоже 
только при вышеупомянутых звуках. 

Большая часть материала записана на магнитофонную ленту. Данные в скобках 
представляют оригинальные записки, 

Т и б о р М и к о л а 




