
Északi osztják szövegek szójegyzékkel 

1975—1976 telén volt alkalmam rövid ideig északi osztjákokkal (Kazim 
környékiekkel) dolgozni, és tőlük egy kevéske anyagot gyűjteni. Az alábbiak
ban ezt kívánom közreadni, miután röviden bemutattam nyelvmestereimet 
és szóltam tájszólásuk legjellemzőbb vonásairól. 

1. JEVDOKIJA GEORGIJEVNA OTSAMOVA, 37 éves, alsó tagozatos tanítónő 
Tegiben (TerH, kb. 50 kilométerre északra Berjozovtól). A berjozovi kerület 
Pugori (Öyropbi) nevű falujában született. Iskolába ott és Tegiben járt, a 
tanítóképzőt Hanti-Manszijszkban végezte. Férje szintén tanító. A család 
nyelve az osztják. A faluban osztjákok, vogulok és zűrjének laknak. Az 1975 — 
1976-os tanévben a leningrádi Herzen Pedagógiai Főiskolán továbbképzésen 
vett részt. — ő maga az általa beszélt nyelvjárást obinak nevezte. Hangtani-
lag mindössze abban különbözik a Kaz. nyelvjárástól, hogy a Kaz. ç-nak nyílt 
y, felel meg, amit egyszerűen w-val jelölök. A szilárd mássalhangzó-kapcsola
toknak a nazális eleme esik ki a mássalhangzóval kezdődő suffixumok előtt, 
pl. yans- 'ír' ~ ypLSAdm 'írok'. A passivum jele tőtípustól és igeidőtől függetle
nül mindig -aj-, pl. ma- 'ad': maAajdm, maAajdn, maAa stb., mäsapm, masajan, 
mäsa stb.; pön- 'helyez': pöriAa, paknapti- 'megijeszt': paknaptiAajdt, wujt-
' talál': wujtsajam, wujtsajdn, wujtsa. 

2. VALENTYINA MIHAILOVNA VOKUJEVA, 32 éves, alsó tagozatos tanítónő, 
a berjozovi kerület Polnovat (FloJiHOBaT) nevű községében tanít. Kazimban 
született, ott járt iskolába, a tanítóképzőt Hanti-Manszijszkan végezte. 
Az osztjákon kívül zürjénül (és természetesen oroszul) beszél. Polnovatban 
osztjákokon kívül zűrjének, oroszok és jurákok élnek. Az osztjákok közül a 
fiatalok már inkább oroszul, az idősebbek még inkább osztjákul beszélnek. 
Nyelvmesterem családi nyelve az osztják. — A szilárd mássalhangzó-kapcso
lat nazális eleme megmarad, pl. yans- 'ír' ~ yfiríAdm 'írok' (a ' jel a két mással
hangzó közé került és kiesett mássalhangzót jelöli, tehát csak hiányjel). 
A passivum jele a változó tövű igék paradigmájában -ïj-, egyébként -aj-, 
pl. ma- 'ad': màAÏjdm, mÂAijdn, mâAÏ stb., mäsijam, mâsïjdn, mâsï; ivçjt-
' talál' (a jelen idejű alakokat nem jegyeztem föl): wçjtsajam, wçjtsajdn, wçjtsa. 
s -\- A >tA, pl. sqs- 'megy, lép': sçtAdm, de: MOLDANOVA: sçsAam, OTSAMOVA: 
SusAdm. A főnévi igenév és a jelenidejű melléknévi igenóv képzője egyaránt 
-ti, pl. mantï 'menni; menő'. Ha a nazális -f- szibiláns kapcsolatra végződő ige
tövekhez járul a -ti, annak t eleme kiesik, pl. yarisï 'írni' « * yantsï < * %anstï, 
vö. R É D E I , Kazym-Dialekt 11, 31, H. KATZ, Generative Phonologie . . . 53, 
72), jan si 'inni' ( < *jan(éï << *jantéï < *janstï). 
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3. SZVETLÁNA PAVLOVNA MOLDANOVA, 19 éves főiskolai hallgató. A ber-
jozovi kerület Vanzevat (BaH3eBaT, kb. 60 kilométerre északra Polnovattól) 
nevű falujában született, ahol most is az állandó lakása van (e családnévvel 
kapcsolatban vö. ZSIBAJ, FgrRok. 52, R É D E I : i. m. 34, jegyzet). Ott és Polno-
vatban járt iskolába. A családban osztjákul beszélnek. A faluban osztjákok 
és oroszok élnek. A fiatalabb osztjákok már csak az idősebbekkel beszélve 
szólalnak meg osztjákul, egymás közt oroszul társalognak. Moldanova osztják 
nyelvi ismeretei megkoptak, úgy láttam, nem megbízható anyanyelvi közlő. 
Ezért csak igen keveset dolgoztam vele, nyelvtant és szóanyagot gyűjtöttem 
tőle. — E kis anyaggal kapcsolatban csak egy észrevételem van: a passivum-
nak csak -Ij- jele használatos, pl. ma- 'ad': mÂAÏjdm, maAipn, mäAi stb., masï-
jdm, masïjdn, màsï stb.; wçjt- 'talál': wçjtAijdm, wqjtAÏjdn, wçjtAÏ stb., wçjtsï-
jdm, wçjtsïjan, wçjtsï. 

4. LABISZA GERASZIMOVNA LELHOVA, 34 éves, alsó tagozatos tanítónő. 
A közép-obi dialektust beszélő vidékről származik, saját állítása szerint a 
közép-obit és a kazimit egyformán beszéli. Glugijaniban (rjiyrHHHbi, Polno-
vathoz tartozik) járt iskolába, a tanítóképzőt Hanti-Manszijszkban végezte. 
Családját kétnyelvűnek mondta (osztják, orosz), bár gyerekei már nem tud
nak osztjákul. — Mindössze két dalt jegyeztem le tőle, e kis anyag alapján 
nyelve Vokujeváéval azonosnak látszik. 

Az e-nek nyíltabb e változatát ugyanazon környezetben észleltem, mint 
R É D E I (1. Kazym-Dialekt 10). 

Az első két dal műköltészeti termék (az egyiknek a szerzőjét és lelő
helyét is közölték velem). Ezeknél érdekesebb a harmadik, a petus és a negye
dik, a kürinka (az előbbihez hasonlót 1. STEINITZ, OVE 1: 447 kk., KÁLMÁN, 
Wogulische Texte . . . 148, az utóbbihoz R É D E I : i. m. 94, KÁLMÁN: i. m. 
90 k.). Az összes dalt magnetofonszalagra énekelték. A találóskérdéseket Otsa-
mova és férje gyűjtötte, aki szintén tanító. Szerették volna kiadatni teljes 
anyagukat, ezért nyelvmesterem annak csak egy részét bocsátotta rendel
kezésemre. 

1. 
l'enïn a Adni wer yuwat, 
partija (aAdin) wer yuwat 
mür] käA%o'Zdt wersaw, 
jäma wQAtï fïtsdw. 

l'enïn jus yuwat, 
parii'ja jus yuwat 
öwds muwnï %ântït 
jiAdp WQApds wersdt. 

ar yUA weAAdw, 
ar woj weAAdiv, 
gäsuda'rstvä notAdw, 
jäma wQAtï pïtAdw. 

Li-} 
A Lenin mutat ta dologban (tkp. úton), 
a párt (mutatta) úton 
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mi kolhozokat építettünk 
(és) kezdtünk jól élni. 
A lenini úton, 
a párt (mutatta) úton 
az északi földön (élő) nép 
új életet hozott létre. 
Sok halat fogunk, 
sok (prémes) állatot vadászunk, 
az államot segítjük, 
jól fogunk élni. 

(Lelhova diktálta, Otsamova ellenőrizte.) 

2. 

pästa mäna ma arïjem, 
säma AÖrja ar yantïja,1 

jür nar\ mïja muw-arjkïja1 

yantï mïra qmds mïja. 

qmds pàtï aremiAam, 
ma jâm pàtï pôtrdmÏAdm, 
jïra mänsdt atam werdt, 
ïsa pïtsat tűr] jam werdt. 
wçAtï werew jÏAtï tçAew, 
muj-sïr wotdt Jcepï pŐAAdt, 
Icämunizmaja1 mür] märiAdw, 
kämunizmaja1 jö%dtAdw. 

[2.] 
Gyorsan szállj (tkp. menj) én dalom, 
ragadd meg (tkp. menj bele) a szívet, osztják dal, 
erőt te adjál, hazánk (tkp. földanya), 
az osztják népnek boldogságot adj. 
A boldogságról énekelek, 
én a jóról beszélgetek, 
elmúltak (tkp. félre mentek) a rossz dolgok, 
ezután (mindig) jó dolgok lettek (tkp. kezdtek 

lenni). 
Ilyen az életünk (tkp. ilyen életmódot viszünk 

előre), 
bár akármilyen (tkp. milyen) szelek fújnak (értsd: 

fújjanak), 
mi a kommunizmusba megyünk, 
a kommunizmusba megérkezünk. 

(Lelhova diktálta, lelőhely: BnaAHMHp BOJIAHH XaHTbi c. kötete.) 

1 A -ja töltelékszótag. 
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3. 

apa, apa kûrïnka, èemdn-, semanowna, 
soxAdT) xot-^âr kütpijewna2 

joëïjen apar tçs jäm jak, 
kűrijén apar tçs jäm jak. 
ewï-naj jakamÏAa, 
ewï-naj karamÏAa, 
ewï-naj jakamÏAa, 
ewï-naj karamÏAa. 

towïjen pojtak jütaAar) kât wej, 
susïjen pojtak jûtaAar\ kât wej 
èïmèar nOApï kât pasmïk, 
XQsïjen nOApï kât pasmïk. 

ewï-naj AQmtamtÏAa, 
ewï-naj wattamÏAa, 
ewï-naj AQmtamtÏAa, 
ewï-naj wattamÏAa. 

[3.] 

Kisleányka Kurinyka Szemjonovna3, 
a fapadló közepén 
gyors kezű, ügyes, szép táncra föl, 
gyors lábú, ügyes táncra föl ! 
Tündérleányka, táncolj, 
tündér leány ka, forogj, 
tündér leány ka, táncolj, 
tündérleányka, forogj. 
Tavaszi hófajd színű, kitaposott két harisnya, 
őszi hófajd színű, kitaposott két harisnya, 
kacsaorrú két bocskor, 
csillagorrú két bocskor. 
Tündérleányka, öltözz, 
tündérleányka, húzz lábbeüt, 
tündérleanyka, öltözz, 
tündérleányka, húzz lábbelit. 

(Vokujeva diktálta, Otsamovaval közösen értelmezte.) 

4. 

peius, petué, kumïje, 
jeê kumïje, kumïje! 
mïs-ypt sânéarj wun nuram, 

* As. -a töltelékelem. 
8 Otsamova értelmezése szerint: Kisleányka, Szemjonovna, {kûrïnka-) táncra föl ! 
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jä%a éu&Aaman, 
Aow-yrpt sänsarj wun nur am, 
jä%a manÏAÏAmdn. 

jüwan, jüwan, kümije, 
jes kümije, kümije! 
mls-ypt Mnëdr) wun nur am, 
ma änt êuélAÏAdm, 
AOw-%ot sänsarj wun nur am, 
ma änt manAÏAÏAam. 

petué, petué, kümije, 
jes kümije, kümije! 
Aunt-0% AÖwat wun murax 
jä%a äktamtiAman, 
wos-öx AÖwat wun murax 
jäxd wonslmtlAman. 

jüwan, jüwan, kümije, 
jes kümije, kümije! 
Aunt-Öx AÖwat wun murax 
min änt äktamtiAman, 
was-öx AÖwat wun murax 
jäxa änt wonslmtlAman. 

petué, petué, kümije, 
jes kümije, kümije! 
kärljen öxpi wun sux x^A 

jäxa taAiAlAman, 
wunljen öxpi wun wu§ x^A 
jäxa weAlAiAman. 

jmvan, jüwan, kümije, 
jes kümije, kümije! 
kärljen öxpi wun sux X^Ä 

ma änt taAlAlAam, 
wunljen öxpi wun wus X^A. 
ma änt weAlAlAam. 
petué, petué, kümije, 
jes kümije, kümije ! 
wöxsar weAti mänAaman, 
Aarjkl weAtl susAaman. 

jüwan, jüwan, kümije, 
jes kümije, kümije! 
wöxsar weAti mänAaman, 
Aaiqkl weAtl susAaman. 

ewet, pöxdt, xuAantati, 
simas wert wuAAat, 
sämAan kl jäxa räxAdt, 
jäxa mändAljati! 
sämAdn kl jäxa räxAdt, 
jäxa mändAljati! 
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M 
Petus, Petus, kedvesem, 
oh kedvesem, kedvesem ! 
A tehénistálló mögött nagy mocsár (van), 
menjünk együtt (el oda), 
a lóistálló mögött nagy mocsár (van), 
menjünk együtt (el oda). 

Juwan, Juwan, kedvesem, 
oh kedvesem, kedvesem ! 
A tehénistálló mögött nagy mocsár (van), 
én (oda) nem megyek, 
a lóistálló mögött nagy mocsár (van), 
én (oda) nem megyek. 

Petus, Petus, kedvesem, 
oh kedvesem, kedvesem : 
Lúdfej nagyságú nagy szedert 
szedjünk együtt, 
kacsafej nagyságú nagy szedert 
gyűjtsünk együtt. 

Juwan, Juwan, kedvesem, 
oh kedvesem, kedvesem ! 
Lúdfej nagyságú nagy szedert 
mi nem szedünk, 
kacsafej nagyságú nagy szedert 
nem gyűjtünk együtt. 

Petus, Petus, kedvesem, 
oh kedvesem, kedvesem ! 
Szúrós, nagyfejű, nagy tokhalat 
együtt húzzunk (ki a partra), 
nagyfejű, nagy nyelma-lazacot 
együtt fogjunk. 

Juwan, Juwan, kedvesem, 
oh kedvesem, kedvesem ! 
Szúrós, nagyfejű, nagy tokhalat 
én nem húzok (ki a partra), 
nagyfejű, nagy nyelma-lazacot 
én nem fosok. 

Petus, Petus, kedvesem, 
oh kedvesem, kedvesem ! 
Rókát elejteni (tkp. ölni) menjünk, 
mókust elejteni menjünk. 

Juwan, Juwan, kedvesem, 
oh kedvesem, kedvesem ! 
Rókát elejteni menjünk, 
mókust elejteni menjünk. 

10 Nyelvtudományi Közlemények 80/1-



146 HONTI LÁSZLÓ 

Lányok, legények, hallgassatok (ide), 
ilyen dolgok vannak, 
ha szívetek egymáshoz közel kerül, 
együtt éljetek (tkp. menjetek, járjatok) ! 
Ha szívetek egymáshoz közel kerül, 
együtt éljetek ! 

(Otsamova diktálta.) 

5. 

amamUït* 'találós kérdések' 

amamUem: 'találós kérdésem (fejtsd meg)': 

1. müj-kem WUABU AÜW eAteAa, AŰW sï-kem met wuna JÏA. — müw-wüs. 
Minél többet látsz fölötte, annál nagyobb lesz. — Gödör. 

2. ït WÖA towïna amtdptiAAe, AÜrpn potdAtiAAe, sűsdn AapdtAÏAAe müiqew, pa 
täAdn yp&m%A\AAe. — wunt. 

Egy hely (, amely) tavasszal vidámmá tesz minket, nyáron hűsít, ősszel 
táplál és télen melegít. — Az erdő. 

3. nemti yöjatdn änt pakndptiAajdt, pa ÜA5 tarÏAdt. — %op-jű% Aiptdt. 
Senki sem ijesztgeti őket, mégis remegnek. — A nyárfa levelei. 

4. ït suâmdA : jïr}k, kïmdt %UJÏACL êï jïr\kdt jeèAajat, yuArndt XUJÏA enmdA. — 
jert, müw, tör an. 

Az egyik (ember) lép: víz, a másik ember ezeket a vizeket megissza, a 
harmadik ember (pedig) nő. — Az eső, a föld, a fű. 

5. pSAÏ kÜTAi sem-saj naj pö%, wurt pö% at mär pawarj yan&ap ar yansï, 
AÏptar] yan&ap ar yansï wertaA. — ïékï. 

Kezetlen, lábatlan hősnő-fi, hősfi éjjel díszes sok mintát, levóldíszes sok 
mintát csinál. — A fagy. 

6. ser wunt, mör wunt sürpn AŰj-parj pŐAat wurtïmÏApï aj ïkï-ler)kï AOJÏA. — 
töld%. 

Ritka erdő, gyér erdő szögletében hüvelykujj nagyságú, piros sapkajú 
kis emberke áll. — Gomba. 

7. kartï wos, kartí kürt eAtl tuwdm-öt. kát OA97] tajÏA, kàt kartï lak tajÏA, 
kütAdpdA eAtï kart-AŰrjkan metëam. — kât-Aerjëop kesï. 

Vas város, vas falu fölött hozott valami (van). Két vége van, két vas 
gyűrűje van, közepén vasszeggel (van) átdugva. — Olló. 

8. jajr\dn apéer\an hat pehkan ïjeèaA wan'Aarjdn pa wőféa ï-pusa änt joy-
tdptiAr)dn. — as kimdArjdn. 

* Kiejtésben: amamêït. 
5 Az äA jelentése nem világos, de vö. R É D E I : i. m. 38, 2. jegyzet 'gewöhnlieh, 

üblich'. 
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Idősebb és ifjabb fivér két oldalon egymást nézik és soha nem találkoz
nak. — Az Ob két partja. 

9. sorner) %änsap ar yänsap jïr\k aAtï fSt>% jöyan êupï, as supï mentám. — 
nuAt-jü%. 

Aranyos mintájú sok mintás vízhozó fa a kis folyón keresztül, a nagy 
folyón keresztül áthajlik. — A szivárvány. 

10. turem naj pő%ew, wurt pöyew Àatïman, Aosïman pÖAOtas ÏA, műwew 
sïta jesÏAtïsAe. — jert. 

Égi asszonyfink, hősfink ütve, kopogva lehullott, földünket teljesen meg
itatta. — Az eső. 

11. rep AarjdAdn wurtï jernas, sűp Aumtam ïkï AOJÏA. %őj AÙW pur\AdA eAtï 
marid A , AÜW jesanteAa ÏA mökarmdA. — wué-wuA. 

A hegyen piros inget, kisinget öltött öreg áll. Aki körülötte jár, (az) 
bizonyosan lehajol. — Szamóca. 

12. JÓSAI, AajdmAi aj %otïje weram. — tïyaA. 
Kéz nélkül, fejsze nélkül kis házikó (van) csinálva. — Fészek. 

13. tűta pÖYiAa, tütan änt AßAa, jïrjka esdAAa, jïrjkan änt sujïtAa. — jerjk. 
Tűzbe teszik, a tűz nem égeti meg, vízbe dobják, a víz nem nyeli el. 

- A jég-
14. atdAdn aj Aarjki weApdSAdA, yatAdAdn sít OAdm ÖAdA. — aj makla. 
Éjjel egereket fogdos, nappal mély álomban alszik. — A bagoly. 

15. samdA woytïna űwdA, sitdr\ pörajin AU%AantÏA, %ot te A nawremdt sïta 
AapdtAÏAe. — mïs. 

Amikor enni akar (tkp. amikor szíve kér), kiált, amíg jóllakik, rág, egy 
gyerekkel tele házat jóllakat. — A tehén. 

16. nŐA jospï, kurpï nowï kűwédrj ïkï wunt yösi esAdmtÏA, esAdmtÏA. — sowar. 
Négylábú, -kezű, fehér bundás öreg az erdőben ugrál, ugrál. — A nyúl. 

17. jospï, kurAÏ sem-saj naj-pő%, wurt-pő% jöyandt supï, asdt supï nör-
mdt werdA. — ïskï. 

Kezetlen, lábatlan hősnő-fi, hősfi a kis folyókon át, a nagy folyókon át hi
dakat épít. — A fagy. 

18. %on-pö%, pojar-pöx pa müw eAti tuwam-öt: kűr, Jos änt tâjÏA, jâr\jdA, 
urjdA änt tâjÏA, pötdrtdA, %un Aetï pöraja JÏA, %un ÖAU pöraja JÏA, %un rupïttï 
mantï pöraja JÏA. — sos. 

A cárfiú, a bojárfiú és (egy) más földről hozott dolog: lába, keze nincs, 
(mégis) jár, szája nincs, (mégis) beszél, mikor jön el az evés ideje, mikor jön 
el az alvás ideje, mikor jön el a munkába menés ideje. — Az óra. 

19. urjAa toÎAÏAa, nOAÏAa, nÔAÏAa pa jo%AÏ tuAa. — nalï. 
A szájhoz viszik, megnyalják, megnyalják és visszaviszik. — A kanál. 

20. Aïkï-so%ï AeAÏ sw/rï Aet-Öt käsman Aapat nuram suyrïjÏA. — WUAÏ 

pôrtï woj. 
A gonosz, éhes csavargó ételt keresve hét tundrát átkutat . — A farkas. 

10* 



148 HONTI LÁSZLÓ 

21. kŰA Àljpï wàê woj AÏJÏA Aepat, püridA tut %orpï. — woysar-ïkl. 
Vastag farkú, vékony állat farka prémes, bundája tűzhöz hasonló. 

— A róka. 

22. yotdA (x°tïjeA) wan, AeprjdA %üw. — sawne. 
Háza (házikója) rövid, tornáca hosszú. — A szarka. 

Az alább következő szó jegyzékben mindig közlöm, hogy az illető szó 
melyik nyelvmesteremtől származik. Erre a közlő családnevének kezdőbetűjé
vel utalok; ha címszóról van szó, a szó mögött, egyébként előtte adom meg 
zárójelben. Ha a címszón belül egy adat előtt nincs ilyen utalás, az annyit 
jelent, hogy ugyanazon közlő(k)től származik, mint a megelőző adat. Az infor
mátorok nevének kezdőbetűit szorosan egymás mellé írom, így pl. az OVML 
azt jelenti, hogy az illető adat mind a négy közlőtől azonos hangalakban lett 
lejegyezve. 

ő% (OV) fej, (O) ö%pl nagyfejű (kedveskedő szó), öypp ua. (durva szó) 
aj (O) kis, kicsi 
%j (O) egy, ïjeêdA egymásra, wöfsa ï-puSa soha, (O) It, (M) jU egy, jl%őéjar) 

tizenegy 
ïkï (O) ember, öregember 
àkdttï (0) gyűjt (nem csak bogyót), àktdmtÏA- ua. (durativ) 
ÏA (O) le 
CLA (OV) ne, aA mije, CLA mïja ne add, ne adj 
aAtï (O) hord, visz 
aAtï (OL) megmutat, kijelöl 
ÖAti (O) alszik 
OAdm (O) álom 
OAdt] (O) vmi vége 
eAtï (O) fölötte, AUW eAteAa ő fölötte 
amamfèï (O) találós kérdés 
amp (O) kutya 
çmas (L) boldogság, érdek 
amtdptïtï (O) megvidámít 
en&mtl (O) nő, növekszik 
änt (OV) nem 
arjkï (ML) anya, (L) műw-a. földanya 
ur\dA (0) száj 
arjdn (0) áll 
apa (ÓV) 3 — 4 éves kislányka 
apdr (OV) gyorsaság, ügyesség, aprarj gyors 
apél (0) öccs 
ar (OVL) sok 
arï (L) dal, arïje dalocska, aremï- énekel 
as (0) nagy folyó, Ob 
ïsa (L) mindig 
esdAtï (0) leereszt, esAdmtïtï ugrik 
aéï (M) apa 
ïskï (0) fagy, hideg 



ÉSZAKI OSZTJÁK SZÖVEGEK SZÓJEGYZÉKKEL 149 

at (O) éj 
-öt (O) dolog, valami 
atom (L) rossz 
uwtï (0) kiált 
ewï (OV) lány 
öwds (OL) észak, északi 
gäsudarstvä (OL) állam 
%u (0), (M) xQ férfi, hím, (O) x--AOW csődör, kïmat %UJÏA a másik ember 
XÖj (O) ki, xŐfat ember 
XUA (OVL) hal 
%QA9m (M) három, %qAdmyösjar\ tizenhárom, (O) %UAmdt harmadik 
XUAdnti (O), (V) xQAdritï hallgat, figyel 
XŰApeAi (M) ? (1. x^ndm alatt) 
Xon (O) cár 
%un (0) mikor, amikor 
%anam : xű^peAÍ x- (M) a fivérem feleségének apja 
xännexQ (M) ember, wqntdn wçAtï x- erdőben élő ember 
Xäns- : xàstï (O), (V) xàn'ëï ír, rajzol, (O) xânëap minta, dísz 
xàntï (ÓL) (osztják) ember, osztják, xàntït emberek 
Xop (OV) csónak 
Xop-ßx (O) nyárfa 
Xor (O) bika, £.-m&s ua. 
Xar (OV) tiszta, nyílt tér, x°t~X- padló 
XÖr (O) kép, fénykép, tűt x^rP^ a tűzhöz hasonló (színű) 
XQS (M) húsz 
Xus (O), (V) xQs csillag, xQstfen csillagos 
XÖsl: wunt x- (O) az erdőben, az erdő mentén 
XOsmÏAtï (O) melegít 
XOt (O) ház, x°M?e házikó 
XQt (M) hat, xQtxfájar} tizenhat 
xätdA (O) nap, xàtAdAdn nappal 
XŰw (O) hosszú, (OVL) xűwat mentén (névutó) 
jïtï (O) jönni, lenni valamivé 
jäxa (O) együtt 
jöxAi (O) vissza 
jőxan (O) patak, kis folyó 
fôxdttï (L) érkezik, (O) joxtaptÏAtï összeér, találkozik 
jaj (O) idősebb fivér 
jak (OV) tánc, jakon táncban, jakije tánc (dem.), jaktï táncol, jaktï 

ne/xu/xQ táncos, jakamtAti táncolgat 
jÏAdp (OL) új 
jÏAtï (L) előre 
jäm (OL) jó, jäma jól 
jans-•)'jené- : (0) jeétï iszik (jeèAdm, iszom, jeésam i t tam, jenéds ivott), (V) 

jan'èi (janAdm, jaésam, janéds), (O) jeèïAtïtï itat 
järjx- (O): / a # ï jár, jäxAdm járok 
;'MJ& (0) víz, /. aAtï jűx vízhordó rúd 
jerjk (0) jég 
für (L) erő 
jïra (L) félre 
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jernas (O) ing, ;. süp rövid ing 
jert (O) eső 
jar(t)- : (M) jartjar\ kilenc, jar%çs tizenkilenc 
jesciAteAa (O) feltétlenül 
joé (OV) kéz, josïje ua. (dem.), josïjen a kisgyerekek keze, josïjen apar 

gyors mozgású/járású kezecske 
jus (O), (L) JQS út 
jes (O) aj, oh 
jït 1. S; 
jűtciAdr) (OV) szét-, kitaposott (lábbeli) 
jűwan (O) Juwan, Ivan 
H (OV) 6bi (OV), ha (O), ma weASom kï %ÜA, %op änt täJAdm H 6bi JIOBHJI 

pbiöy, HO JIOÄKH HCT 
MA%O~Z (OL) kolhoz 
kÜA (O) vastag 
küma (O) közeli barát (férfi, nő), kumïje ua. (dem.) 
kïmdA (0) folyópart 
kämunizm (L) kommunizmus 
kïmdt (O) másik, második ( < kät) 
käns- : (O) käSti keres (känsoA keres) 
knïga (V) könyv, knïska, (O) kïnska könyvecske 
kepï (L) 6bi 
kar (O) fakéreg, kàrïjen (-ä-!) ua. (dem.) 
kür (O) láb 
Ä;*/-^ (OV): k.-nÖAdp ïmï horgasorrú boszorkány 
kardmdtï (OV) fordul (karoma imp.), karomÏAtï ua. (karomÏAa imp.) 
kurïnka (OV) egy tánc (? < tór láb) 
kart (O) vas, (OV) kartï vasból való 
kürt (0) falu 
kesï (O) kés, Mi Aerjsöp k. olló 
Mi (O) két, (M) kâtdn kettő, (M) kätyösjar\ tizenkettő 
küt (OV) vmi közepe, (O) kütop ua., (V) kutpïua,., kütAdpdA eAtï a közepén 
küwdé (0) egy bundaféle, amit a malicára húznak föl 
lak (O) gyűrű 
îarjk-: (OV): Zaï/iï befed, -takar, larjkap takaró 
ler\kï lenéző sajnálkozást kifejező szó (pl. egy kistermetű emberrel kap

csolatban) 
Aetï (O) eszik, AeAi éhes, Aet-őt étel 
AUXAan'tï (O) rág {AU%Aanta imp.) 
Alj (O) farok, kÜA AÏjpï hosszú/vastag farkú 
AÜj (O) ujj, aj A. kisujj 
Aojtï (O) áll 
Aajom (O) fejsze 
4*H (O) gonosz, Aikdr] ua., .dtM-ső;^ ua. 
Aumottï (O), (V) AQmdttï ruhát, inget fölvesz, AQmtdmtÏAtï ua. (frekv.) 
i n (M) ők (2) 
Aunt (O), (V) AQnt lúd 
4#rçiï (L) bemegy 
AÜrj (O) nyár 
4CIÍ734 (O): vmi teteje, rep AarpAdn a hegyen 
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AŰrjk (0): kart-A. vasszeg 
Aar\k% (O) mókus, aj A . egér 
Aerjsöp (O): kai A . keëï olló 
Aepdfj (0) tornác 
Aapdt (M) hét, Aap9t%öéjari tizenhét 
Aepat (O) bolyhos, lágy, puha 
Aipat (O) falevél, AÏptdrj leveles, Aiptdr\ %änsap leveles minta 
Aapdttï (O) etet ( < Aetï) 
Aosïtï (0) kopog 
Aow (O) ló, A.-%ot lóistálló 
AÏW (OV) ők (oo) 
AŰW (OV) ő 
AŰW (M) Ők (oo) 
AÖwat (O) nagyság(ú), méret(ű) 
Jatïtï (O) megüt, rácsap 
ma (OVM) én, (M) manema nekem, AÏYI manema nepdk mäAtan ők nekem 

könyvet adnak 
mäti (OVML) ad 
müj: (L) m.-sïr (akár)milyen, (O) m.-kem mennyi 
mïjantï (M) adni (egymásnak) (mtjanAdm) « màtï) 
makla (0): aj m. bagoly 
mökdrti (0) meg-, lehajol 
mïA (0) sapka 
mïn (OM) mi (2) 
mantï (OML) megy, menő (M), (OV) maniA- járkál, manïjÏA- ua. 
menti (0) meghajlít 
mürj (OML) mi (oo), (0) mür\ew minket/nekünk 
mar (O) alatt, idején (névutó), at m. éjjel, az éjszaka folyamán 
mőr (O) = ser 
mir (L) nép 
mis (0) tehén, m.-xot tehénistálló 
met (O): sï-kem m. wuna annál több 
metsïtï (O) bedug 
müw (O) föld, m.-wűs gödör 
ne (OM) nő, asszony, n.-AOW kanca, n.-mïs tehén 
naj (OV) (testben és lélekben egyaránt) szép nő, ewï-n. kivételes szép

ségű leány 
nuAt- (O): n.-jü% szivárvány 
nemdAti (0) senki, n. xöjat ua. 
nïn (OVM) t i (oo) 
nin (M) ti (2) 
nïrj (OV) ti (2) 
när\ (OVML) te 
nepdk (M) papír, könyv 
nowï (OV) fehér, világos, (O) nQwïjej(V) nowija: n. jïtï pïtas kezdett ki

világosodni 
nalï (O) kanál 
näA (M) négy, naA%ösjar\ tizennégy 
nŐA (OV) orr, vmi vége, kird%-nÖAdp ïmï horgasorrú boszorkány 
nOAÏtï (O) nyal 
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nur dm (O) tundra; mocsár, ahol szedert gyűjtenek 
notti (OL) segít 
nlwdA (M) nyolc, niwdA%Q8 tizennyolc 
nawrem (M) gyerek 
pa (OV) és, de 
pöX (OV) fiú ((O) pőtf, (V) pöXdt t . sz.) 
pojar (0) bojár 
pojtdk (OV) hófajd (tavasztól őszig szürke, télen fehér) 
paknaptiti (O) megijeszt 
pÖAti (L) fúj, pÖAOttí (O) beszóródik, -hintődik 
paAOt (O) magasságú) 
2><5«H (O) tesz, helyez 
pun (O) prém, szőr 
pánt (OV) út, p. %üwat az úton, az út mentén 
par] (O): AÜj-p. hüvelykujj 
purjdA (O): 2>- lUtíHf vmi körül, pur\AdA eAtï ua. 
2*5riï (O) harap 
pora (O) idő, vmi ideje 
partija (OL) párt 
pästa (OL) gyors, -an 
paímik bőrcipő üveggyöngyből kirakott mintákkal 
pïttï (OL) + inf. kezd 
páti (L) számára, -ért, jàm p. a jóért 
potdAtïtï (O) hűt 
pötdr'ti (O) beszél (potarta imp.), (L) pötrami- beszélget 
petué (O), (V) petqé Petus, Fedoszja 
pawar) (O): p. %anéap egy osztják ornamentumfajta 
rà%tï (O) közeledik, odamegy 
rep (O) hegy 
rupïttï (O) dolgozik 
sw# (O), (V) 5ç^ tokhal, (OV) 8.-%UA ua. 
söyt (O) állati bőr 
soydA (OV) deszka, 80%Adr} fából való 
5^r* (O) csavargó, kószáló, su%rïtl kóborol 
saj (O) vmi mögötti hely 
sem (O) szem, s.-saj naj titokzatos (hős)nő 
säm (O) szív, sâmdA woytina amikor enni akar (tkp. kb. szíve hívásakor) 
sur) (O) sarok 
ser (O) kevés fajú, ritka (erdő) 
sir (L): műj-s. (akár)milyen 
sorúi (O) arany, sorner\ aranyból való 
sus (OV) ősz, sűsijen ősz(i) 
sit (O) teljes(en), egész(en), s. OAdm mély álom, sitdt\ jóllakott 
sawne (O) szarka 
éi (OV) is szintén, ma é. mäns&m én is mentem, ma pa é. mänsdm ua. (a 

pa éi nyomatékosabb, mint a éi), (O) éi-kem olyan, é. met wuna annál több, 
éimds ilyen, (OV) éi-küs : ma é. woéa manti wuUiAdm, pa wer ar tâJAdm szeretnék 
elmenni a városba, de munkám sok van, ma é. ki vjeASdm %ŰA, pa %op änt täj-
Adm halásznék, de nincs csónakom 

éemdnowna (OV) Szemjonovna 
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sïmêar (0) kacsa 
sos (O) óra 
ëujïttï (0) lemerül, elsüllyed 
sànë- (0): ëâë hát (ëanëem hátam), sänfar) mögötti 
eűp (O) rövid ing 
supï (O) át, keresztül 
sustï (O), (V) ëqë-, (M) ëqëtï megy, lép, (0) ëuëÏAtï, (VM) ëqëÏAtï megy, lépe

get, (O) ëuëmïtï lépdel 
ëowdr nyúl (O) 
tuti (O), (VL) tqtï hoz, visz, (V) ma woëa mänteman ar %ÜA tqAam amikor a 

városba megyek, sok halat viszek 
tï%dA (O) fészek 
tajtï (OV) bír, birtokol, van neki 
tőlax (O) gomba 
taAtï (O) halat fogni, partra húzni a kifogott nagy halat 
teA (O) teli 
t&A (O) tél 
fürj (L) helyes, megfelelő 
tarïtï (O) remeg, reszket 
turam (O) ég, isten 
tördn (O) fü 
tus (O), (V) tçs szépen, ügyesen, tqsdr\ szép, ügyes 
tut (O) tűz 
tutAÏtï (O) odavisz 
towl (OV) tavasz, towïjen tavasz(i) 
twpdr] (0) drága 
wo%tï (0) kér 
wŐ%sar (OV) róka 
wo/ (O) állat, WŰAI weAtï w. farkas 
wej (OV) rénbőrből készült cipő, ma kï másam wejam H 6LI A^Jia KHCH 
wujtï (O), (VM) wqjtï talál, (M) wqjtostï található vhol 
weAtï (OVL) öl, fog, vadászik, (O) weAÏ- ua. (lassú, gyakori cselekvést 

fejez ki), weApïstî vadászik 
wuAtï (O), (VM) wqAtïél, van, (M) wqAam ÖMBIHHH, (O) wuApas, (L) wqApas: 

jÏAap w. új mód(on) 
WÖA (O) hely 
WÜAI (O) rén, wunt w. vadrén 
wan (O) rövid 
wun (0), (V) wqn nagy, (O) wunijen igen nagy (az -ïjen nagyító becéző 

képző) 
wunt (0), (M) wqnt erdő 
wan'tï (O) néz 
woné-: (OV) wostï bogyót szed ((O) woéAdm, (V) woneAam szedek), (OV) 

wonéïmtÏA- ua. (dur.) 
wer (OVL) dolog, ügy, (0) wuAtïw., (V) wqAti w. életmód, (OL) wertï csinál 
wurt (0): w. pő% isteni hős fia 
wurtï (O) piros 
was (O) kacsa 
wus (0), (V) wqs volt, (OV) ma manmeman nowi yptaA w. amikor mentem, 

derűs nap volt 
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ums (O) lyuk 
waé (O) vékony, keskeny 
wué-wuA (O) szamóca 
wos (OVM) város 
wus (O), (V) WQS lazac 
wuë (O) kinövés a nyírkérgen, amiből a rénpásztorok teát főznek (Voku-

jeva nem ismerte ezt a szót) 
wot (OL) szél 
wet (M) öt, wetxöéjar) tizenöt 
wattïtï (OV) felvesz (cipőt, zoknit, harisnyát), wattdmÏAtï ua. (frekv.) 
wőféa (O): w. ï-puSa soha 
wutsK- (OV) szándékozik, akar 
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Northern Ostyák Texts with a Glossary 

by LÁSZLÓ HONIT 

The author collected texts from four Ostyak informants, Coming from the vicinity 
of Kazym, during the winter of 1975 — 1976 in Leningrad. Three of them were teachers 
attending a one-year extension training at the Herzen Highschool and one was still a col
lege student. J E . G. OTSAMOVA (37) speaks a dialect near to the Kazym one; V. M. VOKTT-
JEVA (32) and S. P. MOLDANOVA (19) are speakers of the Kazym dialect. L. G. LELHOVA 
Claims to master both the Kazym dialect and her vernacular dialect equally well. Her 
vernacular is the Central-Ob dialect, corresponding to the Serkaly dialect from STEINITZ. 
LELHOVA communicated texts of the dialect first mention ed. 

The 3rd and the 4th texts are those of folk poetry, while the Ist and the 2nd ones 
are poetic pièces; section 5 contains riddles. When introducing the informants the author 
briefly Sketches the main différences between their speech. The paper is completed with 
a glossary. 


