
Szurguti osztják szójegyzék 

Az alábbi szójegyzék az 1975—1976. évi leningrádi tanulmányutam 
egyik eredménye. Tartalmazza az általam gyújtott tromagani és pimi szövegek 
és nyelvtani feljegyzéseim szóanyagát, beledolgoztam továbbá RUSVAI 
JULIANNA pimi anyagának (1. H O N T I — R U S V A I , Pimi osztják szövegek. NyK 
79: 223—232) szókincsét is. 

Ha egy szó mindkét nyelvjárásban megvan, a tromagani (T) áll az első 
helyen, azt követi a pimi (P). Ha egy adat előtt nincs utalás a nyelvjárási 
hovatartozásra, akkor e tekintetben megegyezik az ugyanazon szócikkben 
közvetlenül előtte álló adattal. Ha ugyanazon szónak a két nyelvjárásban 
eltérő jelentései vannak, a jelentések közlése után utalok erre a körülményre. 
Általában közlök verbum finitumokat és birtokos személyjeles főneveket is, 
zárójelben pedig rövidítve megadom, milyen alakról van szó. Az alapszó, 
a származékok és az összetételek általában egy szócikkben találhatók meg, 
pontosvesszővel elválasztva; ha két összetartozó szót mégis külön szócikkben 
adok meg, tildével utalok az összefüggésre. 

A betűrend: V ( = â, à, e, i, i, o, u, ä, â, ë, ö, ó, è), c, j , g, k, k0, y, y0, l, 
l, A, A, m, n, n, r\, r\0, p, r, s, é, §, t, f, w. 

Rövidítések 

conj det = conjugatio determinativa 
du = duális ' -"• • 
ger = gerundium 
imp = imperativus 
num sg/du/pl = numerus singularis/dualis/pluralis 
obj sg/du/pl = objectum singulare/duale/plurale 
part prs = participium praesentis 
pass = passivum 
Pl = plurális 
prs = praesens 
s g = singularis 
px = declinatio suffixi possessoris 

Helykímélés végett nem jelzem, ha valamelyik igealak aktív, ill. alanyi 
ragozású. Mivel a közölt felszólító módú igealakok mind egyes számú 2. sze-
mélyűek, ezeknél a szám és a személy jelölését szintén mellőztem. 

5* 
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à (T) és, szintén 
icdk (T) sőt, i. má woyAdy wösdm teljesen erőtlen vagyok, i. pëtd (csodál

kozást fejez ki) 
áj (TP) kicsi, fiatal, (T) â. ko fiatal férfi 
ej (T), (P) e no (indulatszó) 
ëj (TP) egy, (P) ëjnam mind, minden egyes, ëj-ka együtt, ëjmdt első (vö. 

áAdrj, âAdr\mdt), ëj-mët(a)Ai senki, egy valaki, ëj jákkdA szülei 
ëjja (P) (nagyfokú ingerültséget kifejező indulatszó), ëjdkdca ua. 
ojdytd-ta (T), (P) öjdytd-tayd (meg)talál, észrevesz, öjdytaA (prs|sg 3), (T) 

AOW mànt ojdytdy ő engem megtalált, AOW ojdytdtdy ő (azt) megtalálta, ojdyta 
(imp) •: 

iki (TP) öreg, ember, (nagy)bácsi, (T) ma updm i. apósom 
äksdr) (P) gomba 
ëkdt-ta (T) gyűjt 
iydt- (T) fölakaszt, kÖAd iydtAÍ ? hova lehet akasztani ? 
oy0 (TP) fej, (P) uy0dm ~ 0yoem, uy0dn ~ oy0e, uy0dA (px|sg 1, 2, 3) 
ây0i (T), (P) áwi lány, vki lánya' 
ay0dA (T), (P) äwdA szán, (T) ay0Aam (px|sg 1) 
âyQdm (T) kedvesség, áy0mat kedvesen, szeretettel 
őyQdr (T), (P) őwdr magas, (T) ö. wönt dombos, mocsaras erdő, ö.-kórdp-őt 

farkas (tkp. hosszú lábú valami) 
ay0ds (T): à. jáy ,,csukcsok" (de l .Trj . ay0dsjáy die obdorskischen Samo-

jeden [KT 18; tkp. kb. a folyótorkolatnál élő nép]) 
öyji (T), (P) öyji, öwti felület, (T) öyjtiji vminek a felületén 
ólak (T) a szán húzókötele (a szán és a rének között), èîakem, blake (px|sg 

1), 2), blaknd nuryd wári a kötél ledörzsölte a szőrt egy rén lábáról 
áA (T) év, UAdm (pxjsg 1) 
ÚA (TP) ne, (T) ÛA-pd ua. 
ÍA (T) alsó, i. làpka a Tromagan alsó folyásánál levő község neve (kb'. 

200 km-re az Obtól), iAd (T) lefelé, ÍAnam ua., (P) iApi ua., ÍApind lent, alatta, 
(T) iAta lentről, alulról 

aA-tayd (P) fekszik, alszik, äAdA (prs|sg 3), ÖA (prt|sg 3), aAtd (part prs); 
äAin-tayd lefekszik aludni 

OA-tayd (P) tüzet gyújt, OAa, OAe (imp) 
&Ad (TP) csak (TP), mintha (T), (T) â. meta mintha, ä. móyQdAÍ (a csodál

kozás kifejezése, kb.:) mi a csuda? ! 
àAdm-ta (T), (P) âAdm-tayd (fel)emel, ÍAme (imp); (T) ÍAmdytd-ta megra

gadja (és felemeli), ÍAmdyta, iAmdyte (imp) 
aAdr\ (T) vmi vége, eleje, â. ko első ember; (P) áAdrjmdt (leg)ebő, legjobb; 

AÖyQ-aAdr]Aam csontjaim; (T) UAdr)td-ta kezd (valamit cselekedni) 
áAdrj (T): mőyQdAÍ â.% mo TaKoe? 
àAdr] (P) reggel 
ÖAdr) (T): má ö. jat\Adm elmennék 
ÍApind (P) előre 
âAdpti (T) át , keresztül 
âAt-tayd (P) hozzátesz, -told, ÛAtdA (prs|sg 3), UAÍ (prt|sg 3), UAte (imp, 

„azonnal"), iáta (imp, ,,majd"), tempënt sàra UAte ilyen díszítményt tégy hozzá, 
nÓrjat yàdulijanat iAta szereld fel magad gólyalábakkal 

âAtd-tayd (P): sàj-à. bezár 
alt (P): áwdA á. szántalp 



SZURGUTI OSZTJÁK SZÓJEGYZÉK 329 

imi (TP) nő, asszony, (T) imdli asszonyka 
ámp (P) kutya, JiaÖKa, impdm, impdA (px|sg 1, 3) 
ämdr-tayd (P) (bele)merít 
ámds-ta (T), âmds-tayd ül, (TP) imsa (imp, (P) hosszú időre), (P) umsa 

(imp, rövid időre), ámsa (imp, hosszú időre), (TP) urnes (prt|sg 3); (T) âmdt-ta, 
(P) àmdt-tayd állít, helyez, (T) imte, (P) umta, umte (imp), umdt (prt[sg 3), (T) 
umdtAttA (deci detjobj pljprt|pl 3); (P) imdt-tayd ültet, imta, imte (imp); (T) 
imdA-ta leül 

in (T), (TP) ind csak, éppen csak; (T) inam teljesen, egészen; mind; majd
nem; it most, it-pd most; eddig 

àndy (T) = say0dn edény, inydm (px|sg 1) 
ëndA (P) nagy 
ândm-ta (T), (P) àndm-tayd nő, felnő 
ânds (T) karaván 
ént (TP), (TP) ëntd, (T) enta nem, ëntd mënAdm nem megyek, enta, mënAdm 

nem, megyek; (TP) ëntem nem, nincs 
önt (TP) vmi belseje, közepe, (T) juyQ ö. az erdő közepe, őntdA (px|sg 3), 

öntdAnd magában, npo ceöfl, önnd belül, bent; (T) önti vmi belseje 
áwía (T): munt á. akkor 
ànta (T): à. môy0 köy0 sokáig-e?, äntdka-pd vagy, HJIH 
ántdp (T) bölcső, unpdm (px|sg 1) 
or\k (P) gyanta, ur\kdm <-*-> or\kem, ur\kdn ~ or\ken, ur\kdA (px|sg I, 2, 3) 
ár\ki (TP) anya, (T) ár\kem, árjke (px|sg 1, 2) 
àr\kaytd-ta (T) megsért 
â7]dt (T) szarv 
ârf0rdmtd-ta (T), (P) árfrdm-tayd rátekint (T), körülnéz (P), (T) ârjlrdmta, 

(P) ârfrdmta, ârfrdmte (imp) 
op (T) após, TecTb, má updm iki apósom 
opi (P) idősebb lánytestvér 
âpdt-tayd (P) megemelkedik (vmi folyadék szintje), ápdtA (prs|sg 3) 
ár (TP) sok, (P) aryd darabokra, részekre, árit: moy0 à. kuA wàAdt, tu à. 

kuA jäkd tuAAat amennyi halat kifognak, annyi halat hazavisznek, (T) árdtta 
többé, ardttd annyi 

ur (TP) vmi (éles) széle (T), vmi határa (P); lehetőség (P), (T) pësan u. 
az asztal széle, (P) urnd akárhogyan, tem u. íme így, tem wönt ár u. järjke ezt az 
erdőt keresztül-kasul járd át, (T) fë urnám ezért 

ári-ta (T) eltörik, árdja (imp) 
àrjàA-ta (T), (P) árjaA-tayd megalkot, meghatároz, elkészít (T), figyelmet 

fordít rá, megfigyel (P), (T) árjaAe (imp) 
ârdy-tayd (P) énekel, irydn, irdy (prt|sg 2, 3), iryá, irye (imp) 
öryd (T) teljes, tökéletes (a nyelvmester szerint az ört 'vezér' szóval függ 

össze) 
-órk- (T), (P) -órkd-, -órdkkd-: (T) jer\0-ôrkd-ëj, (P) jer\-ôrkd-ëj tizenegy, 

kos-ordkkd-ëj huszonegy 
ört (T) vezér, vezető, őrtam (px|sg 1) 
ás (T) nagy folyó, Ob 
os (T), (P) ös még, még egyszer 
âsdA-tayd (P) leereszkedik 
äsdm (P) vánkos, az a hely, ahol a fej nyugszik 
iëkola (P) iskola 
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ât (TP) éjszaka, (P) àtnd éjjel, (T) tem àtnd ma éjjel 
it, 1. in, ine 
it (T) (nagy) sebesség, gyorsaság, koy0dAtd itin nekifutásból, jëmat itin 

mën nagyon gyorsan elment 
ât-ta (T) megjelenik,.âtdA (prsjsg 3), âta (imp) 
öt (TP) tárgy, dolog, valami. 
uti (T) fel, felfelé, vinam ua. r** wutd 
átiA (P) egyedül 
âtdm (TP) rossz, (T) à. nâmpd rossz, csúnya nevű, (P) á. juy0 koporsó 
itdn (TP) este 
iton (P) i.-wës ablak (vö. VVj. Trj. icdnwëa [KT 99], de J ètdn-wës [PD 

IÖSS])* 
ôiï (P) apa (megszólítás), àfem apám, ár}kÍAnat-áfÍAnat, apjával, anyjával 
ëtd (P) szintén, is 
iwdA (P): 8ákkdA iwdA két hajfonatánál fogva 
owpi (P) ajtó 
âwdt-tayd (P) v&g, ëwta ëwte (imp) 

- • • ' ' = : ' ' • . " . • ' 

6àj (P) tea 
cek0 (T) bánat» bú 
ëakdm (P) dohány 

:':. cäkdm (P) elromlott, tönkrement, rossz 
câkdr (T) a medve húsa 
côksdm-ta (T) kezd 
6âmd (T) hirtelen, egyszerre 
ëimdA (P) lassan, lassacskán, c. nirdptdydt fokozatosan alábbhagyott a vihar 
cánö (T) térd, cincdm (px|sg 1) 
6on6dy (T) kötél, curíydm (px|sg 1) 
ëarjk- (P): cârf-tay9 felnő; (T) cár}0kdA-ta ua. 
top (TP) fél, fele rósz (T), darab (P), (T) cupdA (px|sg 3), kàrdr) 6. hátsó 

(tkp. lábas) fele, (TP) copy9 ketté, szét; (P) 6opÍA-tayd egyenlő részekre vág {egy 
terjedelmes tárgyat) . 

câpdr] (P) igazság, 6âpdr]kd különösen, igazán 
cew3ksd-tayd (P\ (el)rejt, (be)szerez, őewdksdy (prt|sg3), óewdksa, cewdkse 

(imp) 
ciwdp (P) (vékony) faforgács 

. %àduUi (P) gólyaláb, xoAyJM 

jà (T) nosza, rajta, gyerünk 
je (T): fit j . nór) kökdnam ney0rdmdn i t t te messzebbre ugrottál 
jë-tayd (TP) lesz vmivé, kezd (vmit csinálni), (T) jëkfja ha (vmivé) válsz, 

leszel; jëydA-ta ideiglenesen vmivé válik ~ j6-ta{yd) 
jô-ta{y9) (T), (P) jh-tayd jön, megy, jÓAdm, JSA (prs|sg 1,3), jóy0 (prt|sg 3) 

jöwoL (imp), ma lek ioAem én ezen az úton megyek ~ jë-tayd 
jácd (T), (P) jaödy vmi közepe, (T) sëm3A jâcdAi = sëmdA jurdAi a közepén át 
jicaA-ta (T) megpróbál, jicaAdm (prt|sg 1) 
jek0-ta (T), (P) jek-tayd táncol, jekdA (prs|sg 3), (T) jik0, (P) jik (prt|sg 3), 

(T) jikQa, (P) jika, jike (imp); (T) jekQdnt4a ua., jek0dntdy (prt|sg 3), jek0dnta (imp) 
^a^a (P), jak9nam haza, /a&a?i otthon 
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jôkan (P) no-CBoeMy, jàkana vmi helyettj 
jây (TP) nép, emberek, (P) jákkdn két férfi, (T) käntdy j . emberek, osztjá

kok, rut j . emberek, oroszok, (T P) ëj jákkdA szülei 
jëy (T) apa 
juy0 (T), (P) juy0, jww fa, (T) ëj juk0kdnkát jukjcdnsajpindegy fa mögött, 

két fa mögött; (P) jukdr) fa-, fából való 
jâydt (T) indulatszó az elégedetlenség, a csodálkozás kifejezésére 
jay09A (T), (P) jäwdA íj, (T) jäy0Aam, (P) jäwAdm, (T) jäy0Aa, jäy0AdA (px|sg 

1, 2, 3), jäwdAAam (px|num pl|sg 1) 
jäy0dr-ta (T) körülteker, (P) jäy0dr-tay9 belegabalyodik, (T) jay0dre (imp) 
jây0dt-ta (T) dob, hajít, jëyte <~ jây0te (imp) 
jőy0dt-ta(yd)(T), (P) jöy09t-tayd jön, odajön, megérkezik, (T) jöy0dttan ká = 

jőy09ttd Aátna ha megérkezel; jÖy0dtAd- utolér 
JÍA (P) észak, északi 
jëAd-kânAdy-ot (T) ördög, gonosz szellem 
jÍAti (T) (a nyelvmester nem ismeri a jelentését; egy találóskérdésben 

szerepel:) jÍAti wàndm tut âmp a . . . pofa it t kutya 
jom (P) zelnice, jomem ~ jumdm (px|sg 1) 
jëm (TP) jó, jëmat erősen, nagyon (T), még (P), (T) jëmdrj szent, jëmdr\ Aâr 

szent tó (egy tó neve), (TP) jëmsi jobb, (P) jëmsi kát jobb kéz 
jöm (P) eső 
jànt-tayd (P) varr, jánttd (part prs), jintdp (TP) tű, (T) jiripim (px|sg 1) 
jent-tayd (P) iszik, jint (prt|sg 3), jinïa, jinfe (imp), (T) jenf-ot ital 
jer)0 (T), cäm-jer]0, (P) jer] tíz, (T) jer)0mdt, (P) jerjmdt tizedik, (T) jer)0-ordk-ëj 

tizenegy, jer)0-6rdk-kátydn tizenkettő stb. 
jàrjk (P) nyárs 
jarjk-: (T) jarf-ta(yd), (P) järf-tayd jár, jön és megy, (T) jarjkdm (prt|sg 1), 

(P) jar\k (prt|sg 3); järjka-tayd egyszer megy/jár, järjkdA (prs|sg 3), jar\k (prt|sg 
3), järjka, järjke (imp) (a järjke akkor használatos, ha megnevezzük, hogy hol, 
minek a mentén történik a menés; a jarftayd és a jär\katayd finit formái nem kü
lönböznek); (T) jarjkiA-ta, (P) jar)kÍA-tayd jár (gyakorító) 

j&r\k (P) jég, jârjkam <~ jâqkem, jârjka ~ jârjken ( !) ~ jârjke, jârjkdA 
(px|sg 1, 2, 3) 

jur (T) vmi közepe, sëmdA jurdAi = sëmdA jác9AÍ a közepén át 
jër-: (T) j.-jer)ö, (P) /.-/erç kilenc; (T) jer)0-ôrk-jër-jer)0, (P) jer)-èrkd-jër<-jer) 

tizenkilenc; (TP) jër-sât kilencven; (T) jër-jer)Q-sât, (P) jër-jer)-sât kilencszáz 
jèr-tayd (P) megköt 
jördyAd-ta (T), jördyAdy-ta elfelejt 
jârdkdmtd-ta (T) húz, von 
järy0an (T): \̂ &o jurák férfi 
járnas (P) ruha, àrjkemnd járrwsat wärojdm anyám ruhát csinált nekem 
jis-tayd (P) sír, jisa (imp) 
yásaíj (TP) beszéd, hír, (T) jisr\dm (px|sg 1); (T) jàst9-ta, (P) jástd-tayd mond, 

beszél, (TP) jàstdA (prs|sg 3), (P) jástdm, jástdy (prt|sg 1, S), jáste (imp) 
jót (T) kor, időszak 
jöta (P) vele, (T) jota: j . jöy09tta utolérni, (P) má jötam velem 
jifo (T): j . menta szembemegy 
jâwdA (P) fatuskó 
jäwdn (P) folyó \ 
ka (T) ha, jőy0dttan ka ha hazaérsz 
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ko (TP) férj, férfi, barát, (P) kujem ~ kujdm, kuje ~ kujdn, kujdA (px|sg 
1, 2, 3), kokdAam (px|num du|sg 1) 

kő-: (T) kÖAd hova, kÖAd iydtAÍ? hová lehet akasztani?, kÖAyd, kÖAya még, 
kÖA(d)nd hogyan, kÖAat valami, kötd mi, kötd-pd sehol; kottdjd-ta? MTO A^JiaTb?, 
kőttdjdydn? mi történt veled?, köttdjdydt? mi történt velük? 

kác (P) kívánság, kicdA (px|sg 3), päydlem mántemat kicdA kÖA a fiacskám 
vágyott utánam 

kac (T) moha 
kácdy (P) kés, (T) kócyi, (P) kàcyi kard 
köc-ta (-ce-) (T) köt, megköt 
koc (TP) bár, noha, (T) k. jär]kdm, entern elmentem, de nincs 
kâcdm-tayd (P) melegít 
kacdr) (T) minden egyes, k. katdA minden nap, k. MtAdpti ua. 
kâcdp (T) kötél a szánon 
kij-ta (T) hagy ~ káfdy-ta 
köjayi (T), (P) kojayi ki, aki 
kojydt (T) hóbucka 
kujdA-tayd (P) vkinek a kezeügyébe kerül, kuJAdA (prs|sg 3) 
käjdm (TP) legelő; (T) kajmdj-ta legeltet 
këkdlkdmtd-tayd (P) kicsit ráüt 
&<íy0 (T) kő, kây0am, kây0a, kây0dA (px|sg 1, 2, 3) 
köy0 (T), (P) köw hosszú, távoli (TP), sokáig (P), köwd lek hosszú út, (T) 

köyQdn, köyQnd régen, régóta, kökdnam távol, messze, (P) köwit vmi mentén, 
köwÍAta hamarosan 

koyQdA (T) futva; koy0dA-ta fut, kuyodA (prt|sg 3), kuy0Aa (imp); koyQdAtd-
hajt, futtat (rénszarvast); koy0dAtdt-ta futva visz 

köyjdm-tayd (P) megragad 
köl (T) képesség 
kői (T) rés, hasadék 
kildy- (P) fönnakad, kildy (prt|sg 3); (T) kildy megdőlt 
káldy (P) prémbunda 
koldrjk (TP) varjú (T), holló (P), (TP) koldr\kem ~ (P) kuldrjkdm, koldr}-

ken ~ kuldtjkdn (px|sg 1, 2) 
káA-ta (T), (P) káA-tayd alszik, hál, (T) kuA (prtjsg 3), ktAa (imp); kuA-

mdytd-ta aludni kezd 
kiA-tayd (P): nők k. fölkel 
koA-ta (T) hall, kuAdm (prt|sg 1), kuAa (imp) 
kaA-tayd (P) elpusztul (udvariatlan, főleg állatról), kaAdA (prs|sg 3), kő A 

(prt|sg 3) ~ MAÍ 
kő A (T) (erdei) fenyő 
kŐA-tayd (P) abbamarad, abbahagy; elapad, kŐA (prtjsg 3) 
kŐA (T), (P) UA nyelv (P), szó (TP) 
MAO, (T): AÜ-ot käAayd útravaló 
MAÍ (P) hulla (a halottak lelkéről is; lekicsinylő) ~ kaA-tayd 
këAÎt (T) világos, k. kos ragyogó, jól látható csillag 
kuAi (T) szenny, korom; kuAet] szennyes, kormos 
k&Ady (P) unoka, kiAydm, kiAydn, kiAydA (px|sg 1, 2, 3) 
koAdm (TP) három, (T) koAdm-pa háromszor, kuAmdt, (P) ko Arndt, koAdm-

mdt harmadik, (T) kuAmdtyd harmadszorra; (P) koAdm-jerj harminc; koAdm-sat 
háromszáz 
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kâAdr) (T) kasztrált rén 
kOAtàydA (P) holnap 
kern (T), (P) kemd ki, (T) kemdn kinn 
kim (T) állapot, képesség, ma kimAdy wősdm nem vagyok képes (tkp. 

erőtlen lettem), kimAdk^ko gyenge ember, mok0^kim ko wősdn kafa? ugyan 
miféle ember vagy te? , fu kim(a) oly annyira, igen, nagyon 

kimdA (P) ruhaalj 
kâmdtyi (P) balra 
kamu (T) korbács, Aäk0^Jcittd k. ló hajtására való ostor 
kán (P) kán, uralkodó, mánt kána ÚA mëja ne adj engem a kánnak 
kin-tayd (P) ás 
kan-ta (T) neki támaszkodik, kan (prtjsg 3), kana (imp) 
kön (P) szellőzőnyílás a ház tetején 
kön (TP) gyomor, has 
konc (T) köröm, kóncam (px|sg 1); kóncdp fésű 
käncd (P) hímzés, minta; (T) kancar\ tarka 
kënc-: (T) kën-ca, (P) kën-cayd keres(gél), vadászik, këncdA (prs|sg 3), 

kënc (prt|sg 3), kënca, kënce (imp); (T) kënAd- keresgél; (P) kënydm-tayd kap
kodva keres, keríydmdy (prt|sg 3) keresni kezdett 

konciA-tayd (P) felemelkedik és visszaereszkedik (víz) 
kándk (P) bogyó, áfonya, kánkdt öjdytdmin merj pá sörjpam 

mëndw miután találtunk bogyókat, a másik irányban mentünk 
könyi (P) jobbra 
kândr) (TP) közel (T), vmi széle, határa, part, (P) Mndrmd vmi közelében 
kint (T) nyírkéregből készült hátikosár ~ kàntdm-ta 
kant-ta (T) vmihez hozzászokik, ma nor\ati ëntd känAdm én nem szokom 

hozzád (élni, dolgozni) 
könt-ta (TP) elfut, (T) köntdn (prt|sg 2), (TP) könta (imp) 
kuntd (TP) mikor, amikor, ha, (T) kuntdn ua., valamikor 
käntdy (T), (P) käntdk osztják 
kuntdyAd-tayd (P) hall, meghall 
kintlintdy (P) a bunda alsó részén levő prémszegély 
kántdm-ta (T) felemel ^ kint 
kin (T) : k. iki a betegséget küldő szellem 
kniga (P) könyv; (T) kniëka ua. 
kanvkul (P) szünidő, kanrkulnd pol'a ej-jákkdA wujdA a szünidőben P . ta

lálkozott a szüleivel 
känaytd-tayd (P) elrejtőzik 
kant-tay9 (P) megijeszt; (TP) känfokdn-tayd megijed; (T) kankdmtd- meg

ijeszt 
kènfi (P) házőrző kutya 
kurj-tayd (P) felmászik 
kárjki (P) szeder 
korpa (P) ruhadarab, amit a malicára húznak rá, rénbőrből készül, a prém 

kívül van 
këpldk (T) a medve feje (az ember fejére is mondják, hogy a gyerekek ne 

értsék) 
kipdA (T): ráp k. a hegy lába, alja 
kár (T) rénbika 
kár (T) fakéreg, kirdm (px|sg 1) 
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ker (P) kályha, kirdm, kirdn, kirdA (px|sg 1, 2, 3) 
kor (P) tágas térség, amely minden oldalról körül van határolva 
kör (P) süppedős, fátlan mocsár 
kör-tayd (P) az állatot feldarabolja 
kor (TP) láb, (T) kordrj wàjdy jávorszarvas, öyQdr-kOrdp-őt farkas; (T) kó-

rdm: camd kordmnd azonnal, tu kèrdmnd ez időben; kormimtd-ta átlép 
kári-ta (T) megfordul, hátrafordul, ÚÁ karija ne forgolódj, kàrijdmin 

menta összevissza, nem egyenesen megy; kárimtd-ta megfordul, kárimta (imp); 
JcirdyAd-ta fordul 

kard (T): k. tâyi tiszta hely, nâAerj k. síkos, csúszós hely 
kord (P) a szán teteje 
kërdk (TP) bűn 
kor dk (T) sas 
kőrdy-ta (T), (P) kárdy-tayd elesik, kórya (imp); (T) kőrydA-ta imbolyog, 

támolyog 
kördyAd-ta (T) megnyúz 
kördytd-tayd (P) ugat 
kirdmtd-tayd (P) erősen ugrik, fut (mozzanatos) 
körds (T) hasonló 
körfdy-ta (T) futásnak ered, eliramodik 
kos (TP) húsz; kosmdt huszadik 
kos (T) csillag; kosAip a medve szeme (tabunyelvi szó) 
kós-ta (T), (P) kás-tayd (el)tör 
kbsrfLA (T) halom (vö. Trj. kósrjaAt [KT 438]) 
kát (TP) ház, (T) káta AärjAdm bemegyek a házba, ma hatat wârAOJdm 

házat csinálnak nekem, kát-juyQ gerenda 
kát (TP) két, kátydn kettő, (P) kitmdt, (TP) kimdt második, (P) kimdtmdt 

ua., (TP) kát-sátydn kétszáz 
kit-ta (T) elküld; kátdy-ta ua. 
kut (T) hat, kutmdt hatodik, (P) kut-jerj hatvan, kutsát hatszáz 
kát (T), (P) kát kéz ~ kátdA-ta 
kot (TP) köz (T), vmi közepe (P), (T) jukQkdn kètnd két fa között; (TP) 

kotdp vmi köz9pe (T), középső (P), (T) ràp kotdpnd a hegy közepén 
kátdA-ta (T) megfog, kitdAtdy (conj det|obj sg|prt|sg 3), kifAe (imp) ~ hót 
MtdA (TP) nap (A^Hb, cojmije), (T) tem meta kätdAUd ezen a napon; kät-

Adpti: kácdr) k. mindennap; kötdA-ta, kivilágosodik 
kâtdp-ta (T) legurul 
kit-: (T) kif-ta (-SS-), (P) kit-tayd {-ft-) marad, (T) kifa (imp); (T) kátdy-ta 

meghatározott időre marad, kátdy (prt|sg 3), kátya (imp) 
kot- (P) lerészegedik, tótját (prs|pl 3) (1. NyK 79: 227) 
kaJta (T) nos (kérdőszó), m6k0 kim ko wösdn kafa? milyen ember vagy te? 
kutdrj (P) hely vmi közelében, kutdrjnd közel, (T) kufrjdAa magához, K ce6e, 

AokQ^Jcutr\dAnï wäAta a közelében élni 
kewrdy-tayd (P), kiwrdy-tayd beleakaszt 

lâki (P) a medve mancsa 
lekQ (T), (P) lek ú t (TP), nyom (T), lékem ~ likdm, leké ~ likdn, lekdA ~ 

UkdA (px|sg 1, 2, 3) 
loyja-ta (T) csobog, locsog, jërjk loyJaA a víz csobog 
laldy-ta (T) forog, kering, láldyAdydn (prsjdu 3) 
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lump (P) prémtalp nélküli sí 
lerjk- (P): lerf-tayd bezár (puha tárgyról; iránya: pl. az asztalon fekvő 

könyvet behajtani), betakarózik, lerjkdA (prs|sg 3), lerjk [»^aBHO«] ~ lir)k[»ceíí-
*iac«] (prt|sg 3), lirjka, lirjke (imp); (T) lir)0kdp takaró 

-Hrjki (P) szegény (— finn 'raukka') 
lapka (T) bolt, ÍA l. a Tromagan alsó folyásánál levő község neve (kb. 

200 km-re az Obtól), kÓtdp l. a középső folyás mentén levő község, Ruszkinsz-
kije nevű, num l. a felső folyás mentén levő község, Kocsevije nevű 

lát (TP) mélyedés (T), hely (általában) (P), (T) ma aAtd lutdm az én fek
helyem; mëy-l. földmélyedós 

lewimt- (P): lewim-tayd hirtelen megragad, megfog, lewimta, lewimte 
(imp) 

AÍ-ta(yd) (T), (P) Ai-tayd eszik, AÍW (prt|sg 3), AÍwtdy (conj det|obj sg|prt|sg 
3); nők A. felfal; (T) Ait-ot, (P) Ait öt élelem ~ Aápdt-ta 

Aoj (P) ujj ~ AUJ 
Auj (P) gyűszű, Aujem ~ Atijdm (px|sg 1) ~ AOJ 
A&J (T): A . wâjdy vmilyen mesebeli állat 
A&j (T) merőkanál, Aëjam (px|sg 1) 
Aàpy-ta (T) függ, Aujdy (prt|sg 3), Aijya (imp), (P) Aájdytam: jom-juyQ 

töjnd A. wuAdm zelnicefa tetején függeni látom magam (tkp. függésemet látom) 
AejdA-ta (T), (P) AejdA-tayd néz, ránéz (egyszeri cselekvés), AejdAA (prs|sg 3), 

(TP) AeJAdy ~ (P) AejdA (prt|sg 3), (TP) AeJAa, (P) AeJAe (imp); AeJAdy-tayd né
zeget, AeJAdA (prs|sg 3), AeJAdy (prt|sg 3) 

AÓk-ta (T), (P) Aok-tayd ugrik, AokdA (prs[sg 3) 
AÓk-ta (T) megfog, megragad 
Aëy (TP) ők (sokan) 
Aëy (T) farok 
Aëypi (T) vmi belseje, kât Aëypin wösdm a ház belsejében vagyok, Àëypind 

belül 
Aäy0 (T), (P) Aäw ló, Aäwem ~ Aäwdm (px|sg 1) (a nyelvmester szerint 

*Aawam nincs) ~ Aakjàn-ta 
AÖyQ (T), (P) AŐW csont, (T) AÖy0am (px|sg 1); A.-áAdrjAam csontjaim 
A0yo (T), (P) Aoy0, AOW, (T) A0yonam ő maga, (P) A6W Aowd ua., (T) A. 

mën ő maga elment 
Aak0kin-ta (T) rénen utazik ~ Aay0 
Aàyjri (P) páncéling 
AÖyQ9t (T) magasság, nagyság 
AÍA (TP) lélegzet (TP), lélek (P), (T), käAerjAaA inam AÍAy9 jëydt rénjei alig 

kaptak levegőt; (P) AÍAdr\ élő 
AŐA-ta (T) olvad, Aánf AÖAaA a hó olvad 
AOA (T) öl, ca>KeHb 
AâAdm-ta (T), (P) AàA&m-tayd lop, AáAmdA (prs|sg 3), (T) AUAmdm (prt[sg 1), 

(P) AUAdm (prt|sg 3), (T) AÎAma, (P) AUAma, AÎAme (imp) 
Aimdytd-ta (T) odalopakodik, Aimdyta (imp) 
AimpánteAydn (T) : tikkdn-mikkdn A. a sílécek mennek (a nyelvmester sze

rint ezek kitalált szavak, a beszélt nyelvben nem fordulnak elő) 
Aëmdt (P) polc, polcos állvány 
Aömvt-tayd (P) felölt (ruhát), Aömtdy (prt|sg 3), Aömta, AÖmte (imp) 
Ain (TP) ők (ketten) 
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Aànt (T) rénzuzmó, kása; Aàntdr) táplálékban gazdag 
Aânf (T) hó 
Auntdm-ta (T) odaállni, -kerülni vhova 
Aärj-ta (T) bemegy, Aär\0 (prt|sg 3) 
AÖrj (P) nyár, AÖr\in nyáron; (T) Aarpt-ta beköszönt a nyár 
Aurjk (T) szellem, bálvány 
Aär]k-: (T) Aärf-ta, (P) Aârf-tayd akar (T), szeret (P), (T) Aarjkdm, (P) Aarjk 

(prt|sg 1, 3), Aarftdy (conj det|obj sg|prt|sg 3), Aarjka, Aàrjke (imp) 
Aârjki (T) mókus 
AërjaA (T) folyó 
Aörßt-ta (T) (meg)számol 
Aip (T) borító, vmi teteje, jërjk Aipyd a tóra {tkp. a víz felszínére) 
Aápds (T) darab (nagy, kiterjedt) 
Aàpdt (TP) hét, Aàpdtmdt hetedik, (T) Aàpdt-jer)0, (P) Aàpdt-jer) hetven; 

(TP) Aàpdt-sàt hétszáz 
Aàpdt-ta (T) etet, táplál, Aiptdm (prtjsg 1), Aipte (imp) ~ AÍ-ta{yd) 
Aàr (T) tó, Aurdm (px|sg 1) 
Aar (P) vastag, kifeszített szál 
Aàrdy (T) sügér 
AÍS (T) hurok; Aárjki A. mókuscsapda 
Aát (TP) idő, (P) Aátem ~ Aitdm, (px|sg 1) 

ÁáÁ-ta {-Áé-) (T) áll, ÁUA (prtjsg 3), ÁiÁa (imp); (P) ÁuÁdmtd-tayd felkel 
(ülő helyzetből) 

ÁáÁ (T) háború, harci csapat; ÁáÁdksd-ta harcol 
Áát- (P): ÁatAdt (meg)néznek, (meg)nézik (NyK 79: 227) 
Áewdt-tayd (P) szid, ÁewdtdA (prsjsg 3), Áiwdt (prt|sg 3), Áiwta (imp); Áewd-

tiA-tay9 szid (gyakorító) 

ma (TP) én, (T) mân wâAi én öltem meg (pass), màn-pd (-m-p-) én is, (P) 
mántdmAdy nélkülem 

më-ta (T), (P) më-tayd ad, AÓy0 kniga mëA ő könyvet ad, A0yo kniga mëpA 
ő könyvet adott 

më-tayd (P) megüt 
më-, mo-: (T) meta (vala)milyen; dUa m. mintha; (TP) mëtaAÎ (vala)mi, 

(T) mëtaAekkd jëAdn kuntd ha valamivé leszel; mëtdtayi, mÔtdtayi; (P) mow, 
mowd -e, vagy, móy0, mow milyen; (T) moy0dAÍ, (P) mowdAÍ mi, (T) dUa m. (a cso
dálkozás kifejezése, kb.:) mi a csuda?, m. aAdr] ua.; (T) móyQdt, (P) mowat miért; 
(T) moyQtayd valamilyen, ti meri ős m. iki ím ment és nem talált semmiféle öre
get (tkp. és miféle öreg) 

möca (T) -ig, mäcyd mellette el 
mëc'àk (P) ököl 
mâjdA-tayd (P) vendégeskedik 
mây (T): muAki m. találós kérdés(em) 
máy (P) bilicke, vessző (büntetéskor) 
mëy (TP) föld 
mäy09A (T) nem megkötött, szabad, m. WOAÍ szabadon csatangoló rén; 

may09A-ta forog, kering, may09AA (prsjsg 3), mäy09A (prtjsg 3), mäyAa (imp) 
mákQ (T) egy folyó neve (oroszul: Mox) 
mákd (T) valaha 
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mil (T) sapka 
mâldpsi (P) malica 
muA- (T), (P) muA-ta esküszik, esküt tesz (T), imádkozik, (P), muAe (imp) 
mäA-kätdA (P) tegnap 
mu Aki (T) találós kérdés 
mën-ta (T), (P) mën-tayd megy, kÖAOttd m. eltűnik 
mint (T) milyen; ilyen, t'i mint? ő milyen?, fi minydn? ők milyenek(2)?, 

ti mintdt? ők milyenek (»=>)? 
munt (T) akkor; m. ànta ua. 
mäni (P) fiatalabb fivér, öccs, mänem (px|sg 1) 
mard' (P): m.-ko m.-férfi (a nyelvmester szerint: CKa30MHHK, vö. NyK 

79: 000) 
manÜAdA (P): pupi tőt m. meglátunk (?) egy medvét (1. NyK 79: 227) 
merj (TP) mi (sokan) 
már (T) sokáig, weAi mára az az idő, amíg a rén pihenés nélkül t ud menni, 

ëj mëy mára réneken utazva egy útszakasz, aminek megtétele után a réneket 
pihentetik; (P) mard időszak, időszakasz 

marti (P): m.-mëy dél, déli vidék, ország 
moritd-ta (T) tör, eltör 
más-ta (T), (P) más-tayd kell; (T) musdmtd-ta szükségessé válik 
mosat (T) feltétlenül 
mât-ta(yd) elfárad, mâtdm iki fáradt öregember 
mâwdA (P) helyett 

ne, ni (T), (P) ne nő, nir/em <>/ nirjdm, nirje ~ nir\dn (pxjsg 1, 2); (TP) 
nin női, nőstény, (T) n. surti kétéves üsző, (P) n. äwdA női szán 

náj (T) tüz 
nőj (T) posztó, nőjam, nőja, nöjdA (px|sg 1, 2, 3) 
nik (P) ki a vízre, (T) niknam ua. 
nők (TP) felfelé, (T) nöknam ua.; (TP) num felső, (T) n. sàiqki ég, n. tördm 

ua.; (TP) nomdn fent 
nöy (T) ág 
náydr (T) a cédrusfenyő toboza 
ney0dr-ta (T), (P) newdr-tayd ugrik (T), elszakad (P), (T) niyjdm, niy0dr 

(prt|sg 1, 3), (T) niyja, (P) niwra, niwre (imp); (T) ney0rdm-ta ugrik (mozza-
natos) 

nŐAydAtd-tayd (P) húz, vonszol 
noAds (T) (görbén, félkörszerűen) hajlott fa 
nâm (T) név, ma narnam (px|sg 1); námpd nevű; nâmti-ta, (P) nâmt-: 

nâm'-tayd nevez, nâmta, nâmte ™ nëmta, nëmte (imp) 
nëma (T) : ma n. mëndm H 6bi nomeji 
namdksd-ta (T), (P) nömdksd-tayd gondol, nömdksdA (prs|sg 3), nömdksdy 

(prt|sg 3), nömdksa, (T) nämdkse, (P) nömdkse (imp); (P) nömds ész, értelem 
nimdA (TP) sí (T), széles, prémmel bevont sílécek (P) 
nin (TP) ti (ketten) 
nën (TP) ti (sokan) 
noY) (TP) te, (T) n. fajd nálad 
nárjk (TP) (lombos) fa, (T) ma nárjk-juyQem, nör\ nárjk-juy0e (px|sg 1, 2) 
nipdk (P) papír, tem n. mànd kàsi ezt a papírt én elrepítettem (pass) 
nőpdt (P) kor, nöptam ~ nöptem, nöpta ~ nopte, nöptdA (pxjsg 1, 2, 3) 
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nâr (P) nyögés, sóhajtás; nâr-tayd nyög, sóhajt 
nirdytd-tayd (P) vihar keletkezik; niwptdyt- elül a vihar, cëmdA nirdptdydt 

alábbhagyott a vihar 
nôrdytd-ta (T) elszalad 
nördka, nördkaA (T) egyenesen, nördka mena egyenesen menj, nördkaA 

sëqkdnta ua. 
nót-ta(yd) (T) erején felül erős, erőlködik; ndtdAtd-ta erőlködésre késztet 

úay0i (T), (P) úawi hús 
noy0dA-ta (T), (P) noy09A-tayd nyomon követ (T), üldöz (P), nuwdA (prt|sg 

3), (T) nuy0dAtdy (conj det|obj sg|prt|sg 3), (P) ÛUWACL, (T) nuy0Ae, (P) nuwAe 
(imp) 

nöy0Ady-ta (T) megmozdul, elindul; nőy0dAtd-ta himbál, lenget, nőyQ9Ate 
(imp); nöy0td-ta megérint 

iíay0dm-ta (T), (P) näwdm-tayd beszél, úáwmdA (prs|sg 3), (T) iíay0ma (imp) 
iiey0rem (T), (P) úewrem gyerek 
úöy0ds (T) coboly 
náldy-tayd (P) megsebesül, úálydA (prs|sg 3), úáldy (prt|sg 3) (a nyelv

mester szerint *nuldy forma nincs, továbbá nem tudot t közölni felszólító módú 
alakot); (TP) nâlydt sebesült, (T) n. ko sebesült ember; (T) úálydtd-ta, (P) nâ-
Uytd-tayd megsebesít; (T) nuldm seb, juy0 ú. a levágott faág helye, forradása, 
sebhelye 

näldk-ta (T) megörül 
nâA (TP) nyíl, (P) nâAem ~ (TP) nuAdm, (T) nuAdn, nuAdA (px|sg 1, 2, 3) 
noA-ta (T) esküt tesz a bálvány szét vágása révén 
nÛA-tayd (P) nyal, näACLA (prs|sg 3), näA (prt|sg 3) 
úÖA-tayd (P) szétdörzsöl, nyom (egy tárgyat), nŐASA (prsjsg 3), nŐA 

(prt|sg 3), nÖAe (imp) 
nàAÎ (T) rozsda; näAer] kard síkos, csúszós hely 
néAd (TP) négy, nëAmdt negyedik, (T) úeAmdtyd negyedszerre, úeA-jer)0, 

(P) nëA-jer) negyven 
niAdy (TP) nyolc, niAdymdt nyolcadik, nÎA-aàt nyolcvan; (T) úiAdy-sat, 

(P) niAdy-jer]-sât nyolcszáz 
úáAdm (TP) nyelv 
nán (P) kenyér, nànem ~ úiúdm, úáne ~ úindn (px|sg 1,2); nándli ke-

nyérke 
úint- (T): niú'-ta {-né-) pihen 
nir-ta(T) ken, mázol 
úir (P) lábbeli 
nur (T) szőr nélküli bőr; gyeplő, ólaknd úuryd wári a kötél ledörzsölte a 

szőrt (egy rén lábáról) 
nër (T) fákkal, magas bokrokkal sűrűn benőtt hely, sóyQmdt n. nyírfaerdő 
nárdy (T) friss, nyers 
ûârdm (P) erdős tundra 
nërdmtd-ta (T) kihúz; ûërdmtdy- ua. 
liât (T) lassú, náfyd lassan, n. menta lassan megy; úafofokkd lassacskán, 

lassan 

-pd (P) is, szintén (nyomatékosító partikula); 6H, AÓw-pd mën, úewremAaA 
kitAdt OH 6bi iueji, a ero ACTH ocTaHyT 
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puci (P) a bunda alsó széle a prémszegély és hímzés között 
páj (TP) halom, (P) pijdm (px|sg 1) 
páj (TP) vihar, (P) pájem (px|sg 1) 
páj (T) az a fa, amiből a sí készül, p. jukkdn Jibi>KH 
pöj (T) megfagyott hófelület, 
päki (T) bábu 
pökdl (P) hulla, tetem (állati is) 
pikdm (P) elrothadt 
päy (TP) vki fia; (P) páydli fiúcska 
pëyi (T) bal 
pey0 (T) toboz (általában), p. päki tobozból készült bábu 
puyQ9A (P) falu 
puy09A (P) a ruha öble 
päy0dA-ta (T), (P) páwdA-tayd szúr, bök; (T) payQdAdm-ta ua. (mozzana-

tos) 
pey0drt (T) gerenda, tem pey0drt9t kátdy wârAdt ezekből a gerendákból ház 

lesz 
pul (TP) darab (kicsi), (P) pulam ~pulem ~ puldm, pula <~ pule ~puldn 

(px|sg 1, 2) 
páldk (TP) oldal, vmi fele 
puA-ta (T) befog, 3anpíiraTb 
pëA-tayd (P) fél, retteg; pëAtap madárijesztő; pëAtapdr) rettenetes, félel

metes 
páldk (P) a medve hátsó lába 
pom (TP) fű, (P) pomem ~ pumdm (px|sg 1); (T) pomdr) füves 
pomdA-ta (T) meggyullad, pomAÍ (pass|prt|sg 3); pomdAtdyA- melegszik, 

pómdAtdyAa (imp); pômdr] meleg, forró 
pán (T), (P) pán, pánd és, (TP) pán-pd rögtön 
pun (T) szőr, neyj pundp weAi fehér szőrű rén, wátdm punpd weAi széltől 

megfújt szőrű rén 
pän-ta (T) helyez, pántdy (conj det|obj sg|prt|sg 3) 
pön (TP) háló (Mop/ia [T], rbiMra [P]), (P) pönam (pxjsg 1) 
pânAd-ta (T) vmit magának követel, nem enged át (nem kölcsönös cse

lekvés), moyoAÍ pánAdttdn? min osztozkodtok?; pânAdytd-ta magának köve
tel, nem tud megosztozni a másikkal (kölcsönös cselekvés) 

pánt- (T): pán-ta elrejtőzik; pânr\\A-ta egy időre elrejtőzik, pánrjiAa 
(imp) 

pënt (P) mintás ruhaszegély (pl. bundán) 
pont'- (P): pön-tayd (-ní-) megköt, odaköt, pönfdA (prs|sg 3) 
pir) (TP) Pim 
pörjdA (T) oldal 
pupi (P) medve 
pir (TP) hátsó rész, (T) p. katdA a következő nap; (P) piri mögött, mánf-ko 

pâr-nirjdt piri mën a m.-férfi a p.-nők mögött ment; (TP) piryi vissza; piryinam 
visszafelé; pirdAta hátulról; (P) pimd u tán 

pár (P): p.-ne pár-nő 
pör- (T) harap, AÜd Aur)kt pörtd Aur\k emberevő szellem 
perd (P) szemét, hulladék 
pőrdk (T) a fának a legfinomabb része, amiből az íj készül) 
pirip-tayd (P) kérdez (egyszer), piripa, piripe (imp) 
pás (TP) jel, (P) pusdm (px|sg 1) 



340 HONTI LÁSZLÓ 

pàsAdy (P) sas 
pesan (P) asztal, pësanem ~ pesandm, pësane <— pësandn, pësandA (pxjsg 

1, 2, 3) 
pősdp-tayd (P) kinyom, kiprésel 
pàstd (TP) gyors (TP), éles (P), (T) pàstayd gyorsan, (P) pàstasek ua. 
pât-ta (T), (P) pât-tayd fagy; hût, lehűt, pâtdA (prs|sg 3), put (prt|sg 3), 

(T) puta, (P) pute ~ pite (imp), (T) puti (passjprt|sg 3) 
pit-ta (T) vhová jut, kerül; pàtdy-ta érint, hozzáér, pitya (imp); pàtdyAdy-

ua.; pátAdmtd-ta hirtelen megjelenik, pàtAdmtdy (prt|sg 3) 
pit-ta (T), (P) pit-tayd haragszik, megharagszik; (T) pitdmtd-ta, (P) pi-

tdmtd-tayd ua. (gyakorító) 
put (TP) üst, (T) putem (px|sg 1), putyd wàrta főzni 
pëtd (T) vmi vége, széle, feneke, alja, pëtaA (px|sg 3), topyd pëtaAnd — 

topyd wóy0dAnd maradék erejével 
pëtd: 1. icdk p. 
pätdr (T) kenyér 
pufi (T): ay0dA p. a szán hátsó része, rit p. a csónak hátsó része 
pëta (P): p. jásdrj üdvözlet 
pët'ar (P): p.-juyQ berkenyefa 

rok (P) gallér, rukdm, rukdn, rukdA (px|sg 1, 2, 3); r.-wës a ruha gallér
nyílása, nyaka 

rákdn-ta (T), (P) ràkdn-tayd esik, hullik, összeomlik, iAd r. leesik 
ráydp (P) ravaszság; ravasz ember, rabló, huligán; râypdrj ravasz 
rey0, rew (P) darab, hamu, rekkd darabokra 
ray0ip-ta (T) dob, ráz, râyoiptdy (conj detjobj sgjprt|sg 3), râyjipd (imp) 
ràrjip-ta (T) átköltözik, kuja r. férjhez megy 
räp (T) hegy 
ràp-râp-râp (P) rep-rep-rep (hangutánzó szó) 
ropÍAtd-ta (T) dolgozik 
râpds-tayd (P) szaggatottan ugat 
räsi (P) rojt (a szán elején lóg le két oldalt) 
rit (TP) csónak 
ruf (T) orosz 

soc-ta (-ce-) (T), (P) soc-tayd megy, lép (TP), megtesz egy uta t (P), (T) 
sucdm (prt|sg 1), (TP) suca (imp); (P) socdm lek. a nyugodt járás utáni nyom; 
soódA-tayd lépked, jár oda-vissza; (T) socdAtdydA-ta megy, utazik 

sáj (TP) vmi mögötti rész (T), függöny (P); (T) sájpind mögött; (P) sáj 
áAtdtayd bezár 

söj (TP) dér, zúzmara, (T) sőjam (px|sg 1) 
soj (TP) hang, zaj, (P) sőjam ^ sofem (px]sg 1) 
sópm-tayd (T) köp 
sëy harcsa, s.-jërfic harcsaleves 
sâydA-ta (T), (P) saydA-tayd fut, vágtat, poroszkál, kàt kârydn sâydAAdyen 

két rénbika poroszkál; (T) sâydAtd-ta, sàydAtdAt-ta elvágtat ~ suy0dmtd-ta ua. 
siydr (P) lánc 
säyit (TP) szerint 
siy0 (T) szépség; sik0dr] szép 
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sây0, sâw (P) hajfonat, sâwam ~ sâwem, sâwa ~ sâwen ~ sâwe, sâwdA 
(px|sg 1, 2, 3), sâlckdA (px|num du|sg 3) 

söyQ (T), (P) söy0, söw bőr (szőrrel T); (P) nipdk-s. papírpénz 
suy0dA (P) favéső, vájófejsze 
suy0dmtd-ta (P) ug rá l ' ~ sâydA-ta 
soy0mdt (T): s.-nër nyírfaerdő 
säyQdn (T) = ândy edény 
sây09r-ta (T), (P) säy0dr-tayd, sawdr-tayd vág, (T) sây0dr (prtjsg 3), sàyQdr-

tdy (conj det|obj sg|prt|sg 3), sëyre, (P) sâwre^ sëyre (imp); (T) sayordm-ta ua. 
siyQ9s (T) halászsas 
sôy09s (T), (P) SOW9S ősz 
suy0tdp (T) festék 
söA (P) bél 
sëAydAtdpt'dt- (P) beleszór 
sâAt- (T): sâA-ta: nők s. megcsinál, megalkot, kifarag (bálványt), suAte 

(imp) 
SÍAÍ- (P): siAtayd vág, szét-, siAtdm szétvágott 
sâm (TP) szem, (P) sâmam ^ samem, sâma ~ sâme, sâmdA (px|sg 1, 2, 3); 

(T) s.-jërjk könny 
sëm (TP) szív 
sörj (T) sarok, ëj sörmam nagyon gyorsan, megállás nélkül, (P) pá sörmam 

a másik irányba 
sirjk (P): s. aw9A a szán eleje 
sárjki (TP) szent (T), ég, égbolt (P); (T) s.-way égbolt 
särjki (P) homok 
sar)0k- (T): sar)e

0-tayd, (P) sar\k-: sar\-tayd üt , vág, sër)ka,sër)ke (imp), särjki 
(pass|prt|sg 3); (T) sar)0kdntd-ta keresztüljut, átvágja magát 

sâpdA (TP) nyak 
sár (P) előre, (TP) sàra előre (T), tovább (P), (P) sàrnam tovább, (T) 

sárdAta elől, elölről 
8ärdk (T) = kard 
suraA-tayd (P) meghal, suraAa (imp) 
sárni arany (P); sàrnerj aranyból való 
sârt (P) csuka 
surti (T) kétéves rénbika, nirj s. kétéves üsző 
sás (P) hermelin, nârdm s. nyérc 
sät (TP) száz, sátmdt századik 
set-ta (-ce-) (T) hallik, hallatszik 
sew (P) szarka 

sámrdkint (P): juya £. fönnakadt a fán 

tá (P) no (indulatszó) 
to (P) nyomatékosító partikula, t. tu de (nyomatékosító partikula) 
tu-ta(yd) (T), (P) tu-tayd hoz, visz, magával visz, tUA (prs|sg 3), tuwdm, 

tuwdn, tuw (prt|sg 1, 2, 3), (T) tuyQtdy (conj det|obj sg[prt|sg 3), (P) tuwa, (T) 
tuy0e, (P) tuwe (imp) 

të-: (P) tëyd ide; (T) tëA: t. sàyit innét, ma t. s. mëndm én innét elmentem; 
tët i t t ; no, íme (nyomatékosító partikula) 

tö-: (P) töyd oda; (T) töy0, töy0a teljesen, egészen, töy0a jëmat pästa mena 

Q Nyelvtudományi Közlemények 80/2. 
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sokkal gyorsabban menj; töy0dn úgy; töy0nam oda; tőy0-pd ott, ugyanott; tő A 
ott, úgy; tőm akkor, amikor, (TP) tömpi túloldal, túlsó part (TP), mögé (P), (P) 
tömpija túloldalra, mögé, (T) tömpind azon az oldalon, a túloldalon; (TP) tőt 
ott 

taj-ta (T), (P) täj-tayd van neki, bír, birtokol, (T) töj (prt|sg 3), (P) má sár-
nam wàAtd ur ëntd täJAdm nem élhetek tovább (tkp. én tovább élő lehetőséget 
nem bírok); täjydm-tayd hív, nevez 

töj (T) vmi vége 
töj (T): töjdr), töj Ady: sëmdrj töjdr} pâlkdA jeAd-känAdy-öt imÏAa pit, sëmAdy 

töj Ady pâlkdA këAÎ imÍAa pit a szív felőli rész a gonosz feleségé lett, a szív nélküli 
rész az igazi feleségé lett (a nyelvmester szerint a töjdrj, töj Ady nem a töj 'vmi 
vége' származéka) 

tujds (P): cakdm-t. dohányzószelence 
tikkdn-mikkdn (T): t.-m. AimpanteAydn a sí megy (du) (a nyelvmester sze

rint kitalált, a köznapi beszédben ismeretlen szó) 
tâkdn-ta (T) elszakad, kiszakad, tukán (prt|sg 3), tikna (imp) 
täy-tayd (P) dob, hajít, täydA (prs|sg 3), täy (prt|sg 3); tayiA-tayd hajigál, 

täyiAdA (prs|sg 3), tayÍA (prt|sg 3); täyip-tayd dob (mozzanatos) 
táyi (T) hely, uiäAtd t. lakóhely, fut v. helyett 
tiy0-ta{yd) (T) megjelenik, ëj-pà tiy0dm kätdA az egyszerre megszületett 

nap (ti. nem fogyatkozik és telik, mint a hold) 
täy0dr-tayd (P), täwdr-tayd bezár (kemény tárgyról), (vízszintes irányban 

elmozdítva) becsuk, tay0dr ^tàwdr (prt|sg 3), tay0ra, täwra, täyje, täwre (imp) 
toy0dt (T) tűz, t.-kây0 tűzkő 
tey0dtdm-ta (T) megörül 
taldy-ta (T) fáj (a seb), talya (imp) 
tàA-ta (T), (P) táA-tayd húz, kihúz (TP); dohányzik (P), ÍÍA (prt|sg 3), (TP) 

tiAe (imp), (P) táAmin (ger); (T) táAiA-ta kihúz (szokásos cselekvés) 
tëA (P) vihar 
tÔAdy (TP) tél, (P) tÓAyin télen 
tiAds (T) hold 
temi (T) ez; tempi ez az oldal, tempija erre az oldalra, tempind ezen az 

oldalon 
töntdy (T) nyírhéj, töríyam (px|sg 1); t.-patdr nyírkéregből készült bur

kolat 
top (P) csak, (TP) top-pd ua. (nyomatékosítva) ~ ? topyd 
topyd (T): t. pëtaAtid maradék erejével ~ ? top 
tur (T) torok 
tàrdm (T) kitartó, szívós 
tërdm-ta (T), (P) tërdm-tayd abbahagy, befejez, végetér 
tördm (P) isten, világ 
tàs (T) gazdagság; tásdrj gazdag 
täwi (P) tavasz, täwin tavasszal 

fe, ti, të: (P) ti, ïë de (nyomatékosító partikula); (T) ti: t.-mint ilyen; tëk 
innét; tikdm így; teA innét, i t t ; t'en, tend így; tenti így van, így történt (a mese 
zárószava, kb. mint az orosz ecë); (TP) tit ez, íme ez; (T) tet itt, most, azaz; 
t'etdn nem messze; tetti annyi, amennyi 

tu: (P) de (nyomatékosító partikula); (T) t. kim nagyon, erősen; t. mint 
olyan; tut ez, az, t. mbyj mi az?; tutdr\ olyan 
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tâje (T) : ma t. y MCHH, nèrj t. y Te6fl 
tâk (T): tàydr t. hóborította kisebb foltok a tó jégtükrén, nyílt helyeken, 

tàydr t'âkdt (num pl) 
tâka (TP) gyerünk, rajta, nosza (T), (felkiáltás, indulatszó, a meglepetés 

váltja ki [P]) 
tàydr (T) letaposott hely a hóban, olyan fagyos hóréteg, amelyre rálépve 

nem szakad le (ezek a hórétegek csíkokban találhatók, köztük lágyabb hó van, 
a tapasztalt rének igyekeznek keményről keményre ugrani), täyram (px|sg 1) 

törik- (T): torf-ta fölitat, beszív 
táp (T) rothadás, rothadtság; täpdrj rothadt, t. juy0làgy fa, rothadt, kor

hadt fa, öreg fa 
tâpekdnt- (T): tapekdrí-ta meghal 
tori (P) vödör 
tärakdnt- (T): tärakdri-ta felkiált; (P) târdyAd-tayd éles hangon kiabál 
tiranti turanti (T) a nyíl suhanó hangját utánzó szó 
tárds (TP) tenger 
tőras (T) gazdagság, törasyd jöy0dtdy0 kereskedni jöttünk; törasAd-ta keres

kedik, tőrasAdy (prt|sg 3), törasAa (imp) 
törds (TP) ezer, tördsmdt ezredik 
tet (P): t'.-iki nagyapa, (P) téti nagyanya 

wu-: (T) wu-ta, (P) wu-tayd tud, lát, (TP) wuj~-(P) wujdA (?!) (prt|sg 3) 
(a nyelvmester szerint a wuj rég lezajlott, a furcsa wujdA alakulat pedig nem
rég lezajlott cselekvésre vonatkozik), (TP) wujtdy (conj detjobj sg|prtjsg 3), (T) 
um je (imp) 

wë-ta(yd) (T), (P) wë-tayd vesz, fog, wëj, wëjdA (?!) (prtjsg 3) 
wâc (TP( város, (P) wâca màntdmAdy mënAdtdy nélkülem mentek a vá

rosba 
wici (TP) mindig 
wäcdy-ta (T) kapar, wäcye (imp) 
wöj (P) állati zsír (de nem a medvéé) 
wâjdy (TP) állat, vadállat; (T) kórdrj w. jávorszarvas, Nagymedve (csil

lagkép) 
wajdy-tayd (P) megsért (mozzanatos), wàjdyte (imp); (T) wâjdyAd-ta, (P) 

wâjdy Ad- sérteget, (T) wâjdy Ady (prtjsg 3); (P) wâjdyAdy-tayd ua. 
wöjdmtd-ta (T) elalszik 
wőki (P) róka 
wây-tayd (P) hív, wâydA (prs|sg 3), wuy0 (prt|sg 3), wuy<fl,, wuy0e (imp) 
wiy-tayd (P) kiabál, wikdAÍA (conj det |obj sg|prs|pl 3); (T) wikdtd-fa fel

kiált, wikdtdy (prt|sg 3), wikdta (imp) 
way (TP) vas, pénz (TP), papírpénz (P), (P) wäyam ~ wäyem ~ wäydm, 

wäya ~ wäye, wäydA (px|sg 1, 2, 3); sàrjki-w. ég, égbolt 
wóy, wóy0 (T), (P) wâw erő, (P) wâwam ~ wáwem, wâwa ~ wâwen -~ 

wáwe, wawdA (pxjsg 1, 2, 3), (T) topyd woy0dAnd maradék erejével; wokdr\ erős; 
(P) wâwip-tayd elszakad (erő révén) 

wiydA-ta (T), (P) wiydA-tayd leszáll, lemászik, (T) iAd wiyAa káti mássz le a 
házról; (T) nik w. kimegy, jërjka n. w. kimegy a vízre; wiydAtd-ta megöli a med
vét 

wälydt (T) egy folyó neve (vö. Trj. wäfoy- 'schnell fließen usw.' [KT 
224]) 

G* 
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wälwäl (T): jintdp-wësi w. a tű fokából repül (a nyelvmester szerint ki
talált szó, a beszélt nyelvben nem fordul elő) 

waA-ta (T), (P) wäA-tayd él, van, létezik, (P) WÖA (prtjsg 3), (T) wäAa 
(imp); waAmdytd-ta élni kezd, 

waA- (T), (P) waA-tayd öl, elejt, wëAa, wëAe (imp) 
weAÍ (TP) rénszarvas, (T) ma weAem (px|sg 1), (P) ma weAÍjat mënAdm 

rénekért megyek 
sg 1, 2, 3)^ 
em kifejezésére szolgáló indulat

b a ^ (T) hely, waAam, wäAa, WŒAŒA (px 
wëAe (T) no, nahát (a csodálkozás, a féle 

szó) ; w. tu ua. 
wäAdkint- (P): iAd waAdkirí-tayd lesüllyed (a folyadék szintje) 
wân (T) váll, wundm, wundn (px|sg 1,2) 
wân (TP) rövid, (P) w. juw rövid bot, (T) wânyd közel, wànyd jöyQdtta 

közel jut, wànnd közel; (T) winydAa közel, közelébe; windytd-ta közeledik, meg
közelít; windmt- közeledik,. elér vmit, windmti (pass|prt|sg 3), windmtdmaA 
Aàtnd amikor megközelíti 

wânc (T) arc, wancam (px|sg 1) 
wândp (P) kampó, horog 
wönt (TP) erdő, tajga, (P) wörínd tajgában 
wántdrj (T) félsziget, halom 
wàndm (T) pofa, winmdm (px|sg 1) 
wàht- (P): wán+tayd \-nf-) bogyót gyújt 
wânf- (P): wân.-tayd {-nt-) egyenletesen elvág (lapos, vékony tárgyat), 

wint (prt|sg 3) 
wënt (T) arc 
wórj (T), (P) war) vő, (T) wórjam ~ wórjdm, worja ~ wörjdn, w6r\dA, W6T]ÍA 

(px|sg 1, 2, 3, pl 3) 
wörjk (P) barlang 
wár}kÍA-ta (T) mászik, kúszik, wârjkiAdy (prt|sg 3) 
wärfla-ta (T) csillog, MejibKaTb 
wâr (P) halfogó rekesztek 
wir (P) szalonna, zsír (tabuszó, csak a medvehájra vonatkozik); wirdr) 

zsíros 
wâr (P) ügy, dolog; (T) wâr-ta{yd), (P) wir-tayd tesz, csinál, wârdA (prs|sg 

3), wâr (prt|sg 3), wëre. (imp), (T) putyd wëreydAa főzd meg azokat (2), (P) olaknd 
nuryd wàri\wâreydn\wàrat a kötél ledörzsölte a szőrt (egy/két/sok rón lábáról); 
(P) wârdksd-tayd öltözködik; (T) wârdntd-ta dolgozik 

wër (P) vér, wëram ^ wërdm, wëra ~» wëre, wërdA (px|sg 1, 2, 3); (T) wërti 
p i r o s '•'.'•>:• 

wër (P) szeszély, wërem, wëra ^ wëre (px|sg 1, 2); (T) wëri szeszély, sze
szélyes, ártalmas wëri nirje sëm-jërjk tor)kdm Aar egy tó neve (kb. szeszélyes női 
könny táplálta tó); wërer\ ártalmas 

wàrt- (P): wâr-tayd lök 
wës (T) lyuk, wësam (px[sg 1); kórdm-w. lábnyom 
wös- (TP) van; (T) icdk ma wóyAdy wösdm teljesen erőtlen vagyok, mők0 

kim ko wösdn käfa? ugyan miféle ember vagy te?, (P) wös (sg 3), wöstdn (du 2) 
wàsdr-ta (T) megbánt, wisdr (prt|sg 3) 
wästd (P) zöld 
wât (TP) öt, wâtmdt ötödik, (T) wät-jei)0, (P) wât-jerj ötven, (TP) wât-sât 

ötszáz 
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wát (T) szél; wât- fúj a szél, wátdm punpd weAi szélfújta szőrű rén 
wutd (P) ki a partra ~ uti 
witra (P) vödör 
wáttdy-tay9 (P)felcsatolja a sít, wàttdydA (prs|sg 3), wàttdy (prt|sg 3), wáttya, 

wáttye (imp) 
wëfoyAd-ta (T) meggyullad; wët'dm-ta ua.; wët'dmtd-ta ua., lángra lobban 

HONTI LÁSZLÓ 

Surgut-ostjakisches Wörterverzeichnis 

von LÁSZLÓ H O N T I 

Das vorliegende Wörterverzeichnis enthält das Wortmaterial der in den Jahren 
1975—1976 von LÁSZLÓ HONTI in Leningrad gesammelten Texte vom Tromagan und 
vom Pim, der von JULIANNA RUSVAI gesammelten Texte vom Pim, sowie eine Wörter
sammlung Hontis. Im Wörterverzeichnis weist das T auf die Belege vom Tromagan, das 
P auf die vom Pim hin. Wenn sich vor einem Beleg kein Hinweis auf die dialektale 
Zugehörigkeit findet, so stimmt der Beleg diesebezüglich mit dem im gleichen Wortartikel 
unmittelbar vorhergehenden überein. 




