
Manysi szövegmutatványok 
1957—8 telén alkalmam volt Leningrádban főleg manysi diákoktól szó

tári, nyelvtani és szöveganyagot följegyezni. A szövegek túlnyomó többségét 
magnetofonszalagra is fölvettem. Utamról és gyűjtésem eredményeiről be
számoltam a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 1958 májusában (nyomta
tásban megjelent: I. OK. XIII, 453—6). Tekintve, hogy más irányú elfoglalt
ságaim miatt gyűjtésem sajtó alá rendezése még évekig elhúzódhat, az aláb
biakban közreadok minden jelentősebb adatközlőmtől egy-egy rövidebb szö
veget, hogy az általam megismert nyelvjárások — ha szemelvónyesen is —• 
bekerüljenek a tudomány vérkeringésébe. 

Alábbi mutatványaimhoz nem mellékelek bővebb hangtani és nyelvtani 
leírást (az majd a megjelenendő kötet feladata lesz), mindössze egy-két rövid 
utalásra szorítkozom. A szövegek a következő nyelvjárásokból valók: 

Északi nyelvjárások 

S z o s z v a i n y e l v j á r á s . Főleg MUNKÁCSI (É.) és KANNISTO 
(Szo.) följegyzéseiből ismeretes. Az új irodalmi nyelvnek is ez az alapja. Az 
említett kutatóktól eltérő módon jelölöm a nyíl^hosszú o-t: 5 ( — MŰNK. á, ő, 
KANN, Ö), jelölésmódom egyébként megegyezik a finnugor nyelvészeti iro
dalomban használatos jelekkel. 

S z i g v a i n y e l v j á r á s . Noha REGULY és MUNKÁCSI is gyűjtött 
a S zig va mentén, nem különítik el a többi északi nyelvjárástól. KANNISTO 
sem jelzi külön nyelvjárásnak. LAKÓföljegvzései(NyK. LVII, 14—72; ALH.VI , 
347—423 és külön a Nyelvtudományi Értekezések 8. számaként: Északi-
manysi nyelvtanulmányok, Bp. 1956) egyetlen, de eszményien kitűnő adat
közlőtől, E. J . ROMBANGYEJEVÁtól valók. A nyelvjárás legjellemzőbb vonása 
(valószínűleg újabb fejlemény), hogy benne a k hang palatális magánhang
zók (i, ë, ë) előtt t'-re változott. A nyelvjárás e sajátságáról különben 
LAKÓ nem emlékezik meg. Ennek az a magyarázata, hogy ez az ejtésmód 
nem mindenkinél általános, és mivel az irodalmi nyelvben k-t írnak ós ejtenek, 
azért R o m b a n g y e j e v a LAKÓ manysi tanulmányai során megtartotta 
az utóbbi ejtésmódot. 

O b i n y e l v j á r á s . Ebből a nyelvjárásból eddig még nem jelent 
meg semmilyen mutatvány. STETNITZ (ÖESA. 1937: 245, 2. jegyz. ós WogVok. 
2, 2. jegyz.) jelzi ugyan, hogy e nyelvjárásból is rendelkezik saját följegyzések
kel, de ezeket nem tet te közzé. Legfőbb hangtani jellemzői: a chantiból jól 
ismert A és A' megléte, egyes falvakban az s fonéma az s mellett, az infinitivus 
-ke végződése a Szi. és Szo. -kwe helyett. Az északi nyelvjárások olyan közel 
ál lnak egymáshoz, hogy a beszélők minden nehézség nélkül megértik egymást. 
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Keleti nyelvjárások 

J u k o n d a i n y e l v j á r á s . A Konda egyik északi mellékfolyója 
mellett beszélt nyelvjárás, az alsokondaihoz (KANN. KU.) áll legközelebb. 
Eddig még nem tanulmányozták. Magánhangzó-fonémarendszere igen gazdag. 
Az eddigi följegyzésektől eltérően az i t t előforduló nyílt ö-féle hangot (KANN. 
äD) ó'-vel, hosszú párját (KANN. ä0, nà0) pedig 5-vel jelölöm. 

1 
%ürum äyi 

XOysà säyr] xürum äyi, 
järmäk sy^prj-a1 %ürum äyi 
näjtrj-xäpkwen2-a %artàwèw-a, 
näjir)-ty,)tkwen3-a toHàwèw-a. 
%5tàï nüpl-a mo'ïàmlèw-a, 
Xorjxàkèwnï-a ûràwèw-a? 
wo Um purjkpä %ürum matum ëkwan 
Xansàr] sampâ säw pïkwetn-a. 
ul tistën-a, ul tûnèèn-a! 
manki ölne ülírj mäMwn-a 
sär êoï läwim joxtikèw6 -a, 
sär mak läwim foxtikèw5 -a. 

Három lány 

Hosszú hajfonatos három lány, 
selyeminges három lány 
gőzhajóval utazunk (húzatunk), 
vonattal vitetünk. 
Merrefelé sietünk, 
ki vár minket (pass.)? 
őszfejű három öregasszony 
színes szemű sok fiacskája. 
Ne szomorkodjatok, ne sírjatok! 
A magunk élő vidám földecskénkre 
Mindenképpen (igazat mondva) visszatérünk, 
föltétlenül (valót mondva) visszatérünk. 

Jegyzetek. Közlő : D a r j a V a s z i l j e v n a M o n y i n a 23 éves 
asszony, főiskolai hallgató a Szoszva melléki tariy-saw-paul (Fenyőliget-falu, 
Pe3biM0BCKHe)-ból*. Följegyeztem és magnetofonszalagra vettem dallammal 
együtt 1957. nov. 12-én. — A dalt lányok éneklik evezés közben. — 1. Ének
toldó hang, majdnem minden sorban egyszer-kétszer előfordul. — 2. Kicsi
nyítő, kedveskedő képzővel („tüzes csónak" == gőzhajó). — 3. Kicsinyítő 
képzővel („tüzes szán" = vonat). — 4. Kicsinyítő képzővel. — 5. Kedveskedő 
igeragozás. 

* MtnsTKAcsinál (VNGy. IV, 437) tévesen: Tari-sqw p. (Daru-csillag-f.) 
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2 

pal-ja man tumpat 

tit pës-taydl %ùl dlislawe, pum wärawe.1 tit su'mà päwdl yul-cùlislàn 
JcoAxos-mâxum %ùl a'iislëyit, èkwat kol%os mayas pum wdrëyit. 

ti tuw tot homsorrwlshi brigàda %ùl a'iiéli. tan sàwsir rjul a'ieyit: jâyul, 
ncùldlc, sord%, pisjàn, ùs, simri, sort, aine %ûlàndl gosudœrstwdn miyàndl. taji-
mâyds binai miïwet.2 

tblyinenl yalt %ùl a'Hslàn %umit a"lis pormàsa'nel sopitëydt, towàt siùndt] 
Icwdliy tintlëydt, towàt mis sownal Icwdliy us siltàlëydt i tintlëyit. 

%urb talccpsijiy jèmti, kamsomo-ltsdt taïrà lëtjdn a'iislarjlcwe bwltayteyit. 
Icamsamo-lslci brigà'dat %umos tu'ji pldnandl towaltëydt, ta sirdl os tëli 

jomsaTcw aylislar]Jcwe paHëydt. 

A pal-ja kis szigetén 

• I t t régtől fogva halásznak (pass.), szénát kaszálnak (pass.). I t t a Szuma-
falvi halász-kolhoz népe halászik, az asszonyok a kolhoznak szénát gyűjte
nek. 

Az idén nyáron a komszomol-brigád ott halászik. Ok sokféle halat fog
nak: jászhalat, tugunt, sziroklazacot, pizsjánt, nyelmát, sügért, csukát. 
Halászzsákmányukat (fogott halukat) az államnak adják. Ezért pénzt kap
nak (pass.). 

Halászásuk közben a halászok vadászeszközeiket hozzák rendbe. Egye
sek a szánhoz való hámot készítik ki, mások marhabőrből épp most hasítanak 
szíjat és kikészítik. 

Mihelyt őszre fordul (az idő), a komszomolisták egyszeriben mókus
vadászathoz fognak. 

A komszomöl-brigádok, ahogy nyári tervüket végrehajtják, oly módon 
kezdenek télen is jól a vadászathoz. 

Jegyzetek. Közlő : A n a s z t a s z i j a I l j i n y i e s n a S z a j n a -
h o v a 24 éves leány, főiskolai hallgató a Szigva torkolatához közel eső 
su'mà-pdwal (UIOMM) faluból. Följegyeztem 1957. december 27-én. — A közlő 
a szöveget, amelynek egyébként ő maga a szerzője, könyvből (E. W. PoMÖaH-
AeeBa: MaHKH JiararyB, 1956. 24) olvasta mikrofonba. Magnetofonszalagról 
jegyeztem le. Talán az íráskép okozta, hogy az orosz szavakat jórészt orosz 
hangsúllyal és oroszos fonetikával ejtette. — 1. „Szénát (füvet) csinálnak". — 
2. „Pénzzel adatnak." 

3 

%ötäl hdthwe. . . 

%5tal Jcdtkwe1 witkwet1 jonyi 
törumt xa^ni2 nu'li-Icis. . . 
nó'ldr] tömwoj panyi, pahyi 
sëmdl sd'xdl XaXne s^s-7 
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tawwànt. . . rëykwe1. . . mdná x\£ri: 
yptàl, scù%el, nuxli-kis, 
voyràmlèydt akw-tdriy 
éàrmàt kosàr* lansàr] sis. 

A n a p s u g á r . . . 
A napsugár a vízen játszik, 
az égen kirajzolódik a szivárvány. . . 
orros szúnyog zümmög, zümmög, 
míg a fekete viharfelhő emelkedik. 
Csönd. . . forróság. . . milyen is: 
a nap, viharfelhő, szivárvány 
úgy mintázódnak egyszerre, 
mint a csíkos mókus tarka háta. 

Jegyzetek. Közlő : I v a n N y i k o l a j e v i c s S e s z t a l o v 20 éves 
költő a Szoszva menti ypmrat-päwdl (KoMpaTKH) faluból. Szalagról jegyez
tem le 1957. dec. 1-én. A költő versei 1958-ban „MaKeM aT" (Földem illata) 
címen nyomtatásban is megjelentek. — 1. Kicsinyítő képzővel ellátva. — 2. 
,,Leválik". — 3. „Emelkedós(e) közben". — 4. 'öypyHAyK, tamias asiaticus'. A 
vers K É P E S GÉZA műfordításában a következő: 
Fény hímezi a víztükröt, Fülledt' csönd. . . A szem az égen 
szivárvány meg az eget. . . fényt, szivárványt, felhőt lát: 
Orros szúnyog zümmög-zümmög, úgy szövődnek össze szépen 
sötét felhő fenyeget. mint egy csíkos mókus-hát. 

4 
piA WÜtlA. 

man päwAuw ïâpvt, saïràn-pâwAn minne Ï5% watàt, jdniy järjkdAmd öli, 
taw %5sÂby jdrjkdAmày' Aäwäwe. ti jár\kdAmat sa)ka sdw sar)k(plïpiA ôAiyli.1 

tuùjay sar\k(flipur\kdt 5sn nëylëyt, mäxum tot tuw'-rdyàtanëy2, pi A wdtëyt. 
màn pâivAÙwndA yßslby jdr\kdAmd-mos xürum-ríiAá-t'em wèerastà. 

akçp tüja äApdA kwâAàpasuvd', pot tölne eeli-püAt jdrjkeAmàn ta %àjtèeiif. 
Xbr\%dt mint'èsw't3 törum-sät oè%ot: èeryèew', môjtèmv, nawrdmdt ycùAuwt tiïjàs-
la%tèew. to% kdpdrtimawr mâvf yunt xoAiipanèete? a* tir) wdyluwf'. 

jä-te, jänkdAmaufn joytëew, DWA ivâ?Adnèmf porát5 lit 5s sdw-sir bs%oï: 
tôwà sarjk^lipurjkdn lul'umti, Aäyle joA-wojikdti, ëEl-rb~r\%vAta%ti: „a%-äl 

wiHe* md'nar «jïsum»/" man os Adwi: ,,am iij-kot sopàkaffim éàr at sâsëy: 
junyàneenA wit sàlti, no'AanèmA koh-s5siyxäti,,. — manos: „pd-pdP vji'te6 

éàr AâyA-sim xo'sit xdrjxï-" ,,AdyAt'ëym éàr sotsin pySràwëy".8 

tit ta md'wint, ta oèxoï, ta rôx- X^Um kâsir] jârjkaAmàn ta wdylèeuf.9 pi A 
kdsàlèsw", mos joA ta rotmàAtaxtèew'. AdyAànuw' poî&m witn xanswwlëy't, 
wassiy at pôïdwet. 

ja'niy-pdAâ èekiuàt Aâémàrt nôvfsëyt: ypt piAîrjuw-Aômt x°"ntëyt, tot ta 
mo'kartaxtilëyt. mdnldtnwuf nèet tâj môtmàt màn mosêàn pdtdpdlëyt.XQ akwàiy 
Xorsouf xol't11 totiy'Aaxtëy t : jàniynoA jàniy piA woss yßntsdt. 

akq>nàkt man to% pi A wdtimaw,12 jdrjkdAmâ jànitdA %äßii# Waséitèkcp 
bnyuvf jot ja'limavf', saka jtiniy pi'hrj-Aômt xôntsùuf) sarjkwlipurjkat aktptopmat 
nas rautasi'màt. wdtne pi'Aànuw akwáiy ujrii mürji jdnitet. 
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ti pi'Ait] — AÖmtuwH mdntsimdw akymàt yüntämAasuvf : ma'nsr AuryaA-
ídive? sa'mànuw' èsAàï pa'tsdt: na'sât'ils man èelipdAuwH pu'pâpst'èew'.u taw 
ontsdle t'it sûsàmàkive. taive MsàAa'suw'', sim %ün önsevf, yot ta roxtesuw" 
pajpànmv'', sôwtànmo" wgskàsaswuf, si'si ta pattàpaytàsuuf', AdyAànuw' top 
sôprindl wgjlèew. Wassiïekq)önyuw 5s roytds. . 

o'mànuw päAt jo%tdsuw'', Aawèevf : ,,man pu'pàkwe wäsunf, taw wdtàle16 

narj päAtdn ta ôjàsuwe." jàniy mdxmanuwr yot-t'èsnàtast, Adw&t:. ,,ossam ya'-
nuw't! si'si öjurjkwe man ro'ivi!16 a't'ink nàn jüji pdAsnt pattàpaxtif tönt nàn 
Xotàï pa'sàpëyan!717 nas ak(pmàt ôAurjJcwèen-a,18 türii19 wdrurjkwèen-a/18 taw —; 
mojpdrdlcwe — nànan toryamtdnuw', ta'kiui si'si pattàpa%tdnuw*. taw" yottal 
sôjmi, si'si minunkcp' usé röwi. taiv si'si mihtdle ïûïne männdl nowmtarjkwe al 
röwi. narjt'e sdrtn 'si'si no'wumtëyn, taw' tiji na'rallte, jüjil ndwlÇtawen, tot 
%ottaï ta së?sàAapdwen. 

jàniy mdxmànuw ti'ji law'set: màn uspdAnêy roytuptàxtasuw , pàjpànuiu , 
söwHanmo wirjhve t'èetàwèswr, pi'Aèew', ai minèew, mdxmànuiv' Adivsdt : , os 
X5t akwàn-t'e ybntxàteydn, ma'tdr suj.wàrèen, nànàn toryamti, tàhvi èsl sôjmïkive. 
to'.wànàkt — yortaïpi po'rat.-— narj ïdïtn ïàlt jijmiyti. tönt.narj ïàyàA&n: ti narj 
Xün ünttum sajum XÜA sann l'al't jüwnf20 narj ti Adtrjàn yü-^h '&$•. èessàma'we, 
jùwraxtàsawrti,xoitàïlatäxi,toptdAsàklcaneünAëy':f,:21 ..... t 

Bogyószedés 

Falunk közelében, a Saran-pdwl-ha, vezető út mentén [egy] nagy láp 
van. yősloy-lápnak hívják. Ezen a lápon nagyon sok mocsári áfonya terem. 
Tavasszal a zsombékok a, fölszínre bukkannak, az emberek [akkor] ott rogyásig 
szednek bogyót. A mi falunktól a ^ösZoy-lápig mintegy három-négy verszt. 

Egy tavaszi hajnalon fölkerekedtünk, a hókéreg olvadása előtt a lápra 
szaladtunk. Az úton mentünkben különféle (isteni hét) tréfa [éri egymást]: 
énekelünk, mesélünk, [mi] gyerekek [egymás] közt lökdösődünk. í gy mó
kázva, az utunkat mikor tesszük meg, nem is tudjuk. 

No, végre megérkezünk a lápunkra. Első megpillantásakor i t t is sokféle 
tréfa [hangzik el]: -

Az egyik föláll [egy] zsombékra, a lába lecsúszik, fölkiált: „juj! vize 
milyen forró!" [Egy] másik mondja: az én jávor-lábszárbőrből készült csiz-
mácskáim éppen nem vízhatlanok: sarkukon bemegy a víz, orrukon kiömlik". 
— [Egy] másik: „Jaj, ja j ! a víz egészen a lábam közepe hosszában emelke
dik!" —- „Az én lábacskáimat megharapja a menyét!" 

[Van] i t t nevetés, tréfa, kiabálás. Végre megérkezünk a lápra. Megpil
lantjuk a bogyókat [egyes sz.], kissé lecsendesedünk. Lábunk [többes sz.] 
a fagyos vízhez hozzászokik, nehogy megfagyjon. 

Az idősebb asszonyok lassacskán haladnak (mozognak). Ahol bogyósabb 
részt találnak, ott hajlongnak. A fiatalabb asszonyok pedig különféle helyeken 
(tkp. helyre) kissé fölbukkannak, majd ismét eltűnnek. Állandóan [szélfújta] 
halbőr módjára futkosnak, hogy nagyobbnál nagyobb bogyót találjanak, 

Egyszer, [amint] mi így bogyót szedünk a lápot befutkosó Vaszilnó 
ángyunkkal együtt járván igen nagybogyós helyet találtunk, a zsombékokat 
[mintha] éppen [nekünk] szórták volna el. Az előttünk levő. (tkp. szedő) 
bogyóink madárka-tojás nagyságúak. • , , 

E bogyószedő helyünkön hajlongván; egyszerre csak halljuk: valami 
; morog [pass.]. Fölnéztünk (tkp. szemünk előre vetődött):;hát.előti|ünk-[egy] 
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medve! Oldalán két kis bocs. Ránéztünk, elszorult a szívünk (tkp. szívünk is 
van), megijedtünk. Puttonyainkat, kosarainkat elhajítottuk, megfordultunk, 
[úgy elszaladtunk, hogy] lábunk [többes sz. futás közben] majd a tarkónkat 
érte. Vaszilné ángyunk is megijedt. 

Anyánkhoz értünk, mondjuk: „Medvét láttunk, hogy ne lássuk, hozzád 
menekültünk". A felnőttek (tkp. nagy népünk) elégedetlenül dünnyögtek 
mondják: „Buta lányok! Háta t fordítva menekülni hogy [volna] szabad?! 
Egyszerre csak utánatok ered! Akkor hová bújtok?! Éppen együtt [kell] 
maradni, [torokból] hangot [kell] adni. ö — a mackó — titeket megértett 
volna, ő maga szaladt volna el. [Csak ha] valahová eltűnik, hátrafordulni csak 
akkor szabad. Az ő hátrafordulása, nélkül álló helyedről elmozdulni nem sza
bad. Ha magad mozdulsz elsőnek hátra, ő bosszút áll rajtad, üldözőbe vesz 
(tkp. hátulról üldöztetsz), és ott valahol letipor (pass. tkp. letöröltetsz). 

A mi elődeink (tkp. nagy népünk) így mondták: Mi még inkább megijed
tünk, [mikor] puttonyainkat, kosarainkat vinni küldtek minket [praes. 
pass.], félünk, nem megyünk. A mieink mondták: Ha találkozol is vele, valami 
zajt csinálj, téged megért, ő maga tűnik el, a kedves. Néha — mikor éhes 
(éhség idején) — nekedmegy. Akkor gyorsan mondd ki: te a valamikor kitett 
rothadt halas csészéd ellen jössz! E szavaidat meghallja, elszégyelli magát, 
visszafordul, valahova távozik, csak a [lehullott] tűleyeles ágdarabkái marad
nak hátra ." 

Jegyzetek. Közlő: J e v d o k i j a I v a n o v n a R o m b a n g y e -
j e v a 28 éves, aspiranturát elvégzett tudományos kutató a Szigva menti 
Xösloy-päwdl (XouiJior) faluból. — A szöveget leírta magának, lediktálta 1957. 
okt. 19-én és 21-én, szalagra vettem nov. 12-én és 14-én. A tollba és mikrofonba 
mondott szöveg közt csak csekély az eltérés. — 1. A létige gyakori tó alakja: 
leveget, szokott lenni. — 2. A ra'yâtarjkwe 'lerogy' jelentésű ige part. praes. 
translativusi alakja. — 3. Becéző ragozás, tehát a mondatba a becéző képző
vel ez is beleértődik: a mi kedves, meghitt társaságunk. — 4. Szó szerint: 
'utunk (bejárt földünk) megtevesét. . .' — 5. Szó szerint: 'meglátásunk ide
jén'. — 6. Űgy is érthető, hogy: '(a láp) vize', de lehet, hogy i t t a birtokos ragos 
alak magyarra egyszerűen határozott névelős alakkal fordítandó: 'a víz'. — 
7. Indulatszó, amelyet csak akkor használnak, ha víz ér a testhez. — 8. Passi-
vum. — 9. A wäylurjlcwe ige jelentése: 'leszáll, egyik helyről a másikra érkezik'. 
— 10. A pa'tapälurjJcwe ige jelentése: 'fölbukkan, majd eltűnik, ismét föl
bukkan és eltűnik', tehát: 'föl-föl bukkan'. — 11. Ha a halat kiakasztják szá
radni, bőre helyenként leválik, és a szél lengeti. A lengő-lobogó ruhájú, ide-
oda futkosó lányokat ehhez hasonlítja a közlő. — 12. Gerundium, tehát: 
'így bogyót szedvén'. . . — 13. A nd'sat'i jelentése R. szerint: 'úgy látszik, 
kiderül, bebizonyosodik'. — 14. Szó szerint: 'istenke-öcsikénk', a medvének 
nőktől és gyerekektől használt neve. — 15. A wäy 'lát, tud ' igének fosztóképzős 
alakja birtokos személyraggal. — 16. Há t hogy szabad visszafordulni! — 17. 
peusàparjkwe 'befurakodni, valahova szorosan elbújni, meglapulni'. — 18. 
Ez a különös nyelvtani alak az infinitivus felszólító módban; az -a i t t nem 
kérdőszócska, hanem nyomósító, felhívó szó. — 19. ttyrR indulatszó-féle, azt 
jelenti, hogy a torokból kell hangot adni, nem pedig kézzel vagy valami tárgy -
gyal zajt csapni. — 20. 'Mikor tetted ide ezt a rothadt-halas csészét, miért 
jössz vele szembe?' Ha az ember így megalázkodik a medve előtt, ha önmagát 
rothadt halas csészéhez hasonlítja, ezzel jelképezve saját gyengeségét a medve-
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vei szemben, akkor jóindulatra bírja. — 21. Olyan gyorsan és olyan erővel tör 
u t a t magának az erdőben, bozótban, hogy fenyőgallyak potyognak a fákról, 
amiket azután mentében eltapos. 

5 

skà tülmantne war ma A ' 

jàrsum a'kim őjká maHumiy jèmts. làyle wày, käte wày. taw an wbrtolnut 
waltarjke, wbr-uj a'iislarjlœ at jali. 

käsY] st nawremat taw palten joytayat, käst] ras möjt os pès blm warmdA' 
pdtdr taïkitannal wôweyît. 

turpàte taylek sari to%riïe, kozamtite, moêêake ástál ünli, tw^l öwlti: 
,,nawramt, %5ntlen! ti warmdA' %oxsàt bis. am ta poràt ir\ mänsuptal %àjtiy-

tâsum — sart èkâ totne A'a'pà mos yum-nawremit mänsuptal jàxlàsasH. 
kàrjkum1 bjka ast'upkà mbjtrj èkate tùlmantasta. kit-%urum sàtkem akjot 

ôlsiy, tuwl taw narjk-rosn jàniy toliy tolyarjke mi'nâs, èkàt' jun-yuA'taste. 
mä%um mbtit ybtàl sunsëyt, OIUA', man päyluwnl man %äp nëyhs. a'apán 

joytas — suri %on2 wänka. taw kàrjkum bjkàtA ru'manêl1 blsiy. 
— käj, narj os %ot A'UA'! mcCna wbtn,ma"na bwn tiy tohuèsn?/4 — anïy-

laytëy, siy piylaytëy. 
kàrjkum öjka ypn wänka pütal tittdte, sàjl àjtite. 
am ta-sis %on wänka man yäpe sunsiylamàn ka"sàlàsum : man yäp pattàt 

bnyum %ùji, numluA' ràkwsil lêpim. nomt worsàts: — yàjteym, kàr/kumn 
làweym! — tw^l nomsèym: — ëriy taw tinalaste ëkàte %on wànkàn: ësàrman 
paHeym^, ti yalt noskasiy raHàivem. atpal läwsam: 

%on wänka yäpen tälmats, ta mi'nàs. ët'ipalày po'tdr-%alt UA làwsum: 
„oniyrisuw5 aman tulmàntawes, aman tinàlawesV 

ta pûywesum: — ti yurip, ta yurip porjktal warnàk, narj manriy amn ta 
poràt at läwsan?! am Aun tdkite yäpe jot raw rObtaslumV 

nawramt jàniy màyintal ti mo^yintèyt, tuwl akmat man piyris a"kim öjka 
kitiyliHe: 

— manriy mot %um ëka %on wänka tulmànts% man äyi at tbwl%ats? 
,,àj-jà-jà, man äyi ta poràt at towlyàts, man èk' at towlyàts. sàw äyi kos 

als, äyi mäyds sàw bin ojturjk' ërs, a öjkarj ëka tin at önsas. tij mayas kàrjkum 
öjka mot yumnal èka tùlmànts a taykitennal ta ne yon wànkàn tulmàntawes. 

ëka-pl sôwi ul-pal tëhm ois. sàt %um paA jais, taji màys li'pijiy6 nàmtàlawes. 
ta ne ak piye no'milm. ampàne ivöwurjke kon %un käli, nëmat-yuntà at 

rorjytfli: — li'pi, — akpiéiy — ku't'uw, kuïrisV 

Asszonylopás . 

Geraszim apó megöregedett. Lába elgyengült, keze elgyengült, ő most 
medvét elejteni, erdei vadat vadászni nem jár. 

Minden este a gyerekek elmennek hozzá, minden alkalommal mesét és 
rég megtörtént dologról elbeszélést kérnek tőle. 

Pipáját dohánnyal teletömi, rágyújt, kissé szótlanul ül, akkor elkezdi: 
„Gyerekek, hallgassátok! Ez a dolog rég történt. Én akkor még gatya 

nélkül szaladgáltam — régebben a nősülő (asszonyt vevő) idő közeledtéig 
a fiúgyerekek gatya nélkül jártak. 
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Boldogult István nagybátyám feleségét ellopták. Körülbelül két-három 
hétig éltek együtt, akkor elment kerítőhálóval halászni a vörösfenyő-homok -
pártra, feleségét otthon hagyta. 

Az emberek másnap nézik, délről, a mi falunkból egy kis csónak tűn t 
föl. Közel ért — [hát] a Szuri-falusi nagybélű Ványka. ő k (ő) nagybátyámmal 
barátok voltak. 

— Hej, te meg honnan [jöttél]? Milyen szél, milyen ár hozott ide?! — 
megcsókolják, megölelik egymást. 

Nagybátyám a nagybélű Ványkát főtt-étellel (üsttel) eteti, teával itatja. 
É n akkor a nagybélű Ványka kis csónakát nézvén észrevettem: a kis 

csónak fenekén ángyom fekszik, fölül gyékénnyel letakarva. {Az a] gondolatom 
támadt: szaladok, szólok nagybátyámnak! — Aztán meggondoltam: talán 
eladta a feleségét nagybélű Ványkának: szégyenbe jutok, közben szükség
telenül ki is kapok. Hát nem szóltam. 

Nagybélű Ványka gyorsan beszállt csónakjába, elment. Estefelé beszéd 
közben többek közt mondtam: ,,Szegény ángyunkat ellopták, vagy eladták?" 

Akkor [nagybátyám] megragadott: „Te ilyen-olyan fejetlen ostoba, 
miért nem szóltál akkor [azonnal] ? Én a csónakjával együtt szétvertem volna !" 

A gyerekek nagy nevetéssel nevetnek, akkor egy kisfiú megkérdezi az. 
apót: 

— Miért más ember feleségét lopta el nagybélű Ványka ? Hát lány nem 
volt elég? 

,, Aj jaja, abban az időben vagy lány nem volt elég, vagy asszony nem 
volt elég. Bár sok lány volt akkor, a lányért sok pénzt kellett fizetni, de a 
férjes asszonynak nem volt ára. Ezért . lopta nagybátyám más embertől a 
feleségét, tőle meg ezt az asszonyt nagybélű Ványka lopta el. 

Az asszony is furcsa teremtésnek született. Hét emberhez ment [így 
feleségül]. Ezért lipi-nek nevezték el. 

Annak az asszonynak egy fiára emlékszem. Ha kutyáit szólítani kimegy, 
sohasem kiáltja [nekik]: lipi (közönséges kutyanév) — mindig csak: kutyus, 
kutyuska (csak a kölyökkutyákat szokás így szólítani)!" 

Jegyzetek. Közlő: L e o n y i d T a r a s z o v i c s K o s z t y i n 22 éves 
főiskolai hallgató az Ob menti jálp-üs ('Szent város', Be>KaKapbi) faluból. A szö
veget 1957. nov. 27-én mondta mikrofonba, szalagról jegyeztem le. — 1. 
kârjk 'az apa öccse'. — 2. A %on szó a chantiban annyit jelent: 'has'. Gúnynév. 
— 3. Viszonosságot kifejező rag. — 4. Ványka szokatlan irányból, nem a saját 
faluja felől, hanem az ellenkező irányból^ a nagybácsi faluja felől érkezett. 
Közben ugyanis a faluból ellopta a nagybácsi feleségét, aki egyedül volt ott
hon. Még volt annyira szemtelen, hogy ezek után vendégül lát tat ta magát 
a nagybácsival, aztán hazaevezett az újonnan szerzett feleséggel. — 5. A -riá 
rendszerint sajnálkozást kifejező képző. — 6. A Wpi bozontos szőrű, fölálló 
fülű kutya, általában szánhúzásra használják. Van köztük sok csavargó 
kutya, aki ahhoz áll be, odamegy, ahol enni adnak neki. 

6 

ämsdt 
1. ppnke puAp, kakre sàjt — sowaA pudp. 
2. ârds-wàtà yôsà no A — sàj-pùt. 
3. kole wa't'i, soyre&pe %oysà — sâkàA'kà. 



MAÍTTSI SZÖVEaMUTATVÁJSTYOK 31 

4. joA-yüp halas, no% A'UA'Í üAás — ämp. 
5. sesr-wört, mur-wört tust] öjká A'ÜA'Í — yasA' ir]-jhvr. 
6. äs-wätä ypsà no A — SUA êi. 
7. turmàn kol-sämt las lujyi — wit päsyi. 
8. äs UAtà seèmdl seètàp yartim — jär\k-%al. 

Találós mesék 

1. Feje dugó, teste bot. — A csuvalnyílás elzárója. 
2. Tűzhely szélén [nom.] hosszú orr. — Teáskanna. 
3. Háza rövid, pitvara hosszú. — Szarka. 
4. Lefekszik, cipó, fölkel, szék. — Kutya. 
5. Sűrű erdőben, sötét erdőben szakállas bácsi áll. — Mohos fa. 
6. Az Ob partján [nom.] hosszú orr. — Cankó (totanus). 
7. A sötét ház-zugban fürj fütty öget. —• Víz csepeg. 
8. Az Oben keresztül fekete cérna [van] húzva. — Jégrepedés. 
Jegyzetek. Közlő: L e o n y i d J e f i m o v i c s S z a v i n 23 éves 

főiskolai hallgató az Ob menti nari-xumit-päyl (HapbiKapbi) faluból. Hasonló 
találós kérdések MüNKÁcsinál (VNGy. IV) is előfordulnak. 

7 

möjt 

loj ötdrpj jaypüwinS1 tox blnatdn, tox x9În^àn- äkmäst wie otdr Jcän hals, 
päwdl öwdlt, üs öwdlt êekd önsyßtdl öla.2 

önsay wie otdr tanj löttij : ,,btar, el mät, el jërt tbrom-sèldr] ätpdn otdr o nämät 
más lowdjlawd : bin sosij, surn sosij. sßnan2 kolij xürdm bivlät nciynön nowomtäwds, 
opon* kolij xürdm öwlät näynön nowdmtawds. os wätät xürdm täl wbr pupij bhj. 
täwämd woydl käl-ndrdmtdstd el p'blnd wdstd." 

wis otdr täw kalaton juw-tüs, tonätdl jaypüwät polt mdnas jàmj bter tànj 
löttij: „tördm-selorj ätpdn otdr polt o mäs lowdjlawd. sändr} kolij xürdm öwlät 
amnön nowdmtawds, oporj kolij xürdm bwlät ämnön nowmtäwds. 

,,kähm5 — löttij — am jätldm nup yomij ät jäldn? -— mdnämdn juntdp 
nalät piTij.6 bin sosij, surn sosij o xürdm täl wbr pupijno woydl ndrmtäwes. xürdm 
täl wbr pupjj ùst sot os-wbï blij. nom-öwel üs jiwdt nom-tbrdmno nox~x°jät, 
jal-öwol üs jiwdt jäl-tbrdmnd jál ivortxätät. täw poltät sow otdm bhj. X2n9?~P$n> 
omp pon yojt sow jöron %om öloj." 

jànaj otdr wis otdr tanj löttij : ,,dx, kasdm, ám àt manam." wis btor pänj-
tàrij tdswwt tox löttij : ,,näy, jäypüw, yansân kiwtxàtna aywtdsij téelopdn? äljäl 
mdnp yär bis kät,7 käsjät mänsds kät. näy äljdn pontlitd, Aorjxal mdnp xàr bis 
kät1 Sdrjät mänids kät, näy äljdn pontlitd/" 

wis otdr juw mdns. täw äkdtak kärstä%tds. xâêd mdns, wat'i mans, äkmäst 
täk %äldtät löttij: ,,am tisuwal mdnám, yptäl joxtàmV 

tonätdl üjönédx yarij roivldytas. süms,8 sums, äkmäst jal-tunspas, näm-
sá%tij: ,,àm tdêuwdl löpstäm, yotaî joytamV — pgpixàr yarij ta rowlöytas. 
popixär yarij mdns, mdns, äkmäst jál tunspas: „am tösdm-pum käsdltäm9 x°täl' 
joxtám?" -

tonätdl täw XQAX %ànj rowlöxtas, nox-tîylamlos, tîylas, tfylds, yürdm täl 
wbr-pupij usn td joytos. . . 
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Mese-töredék 

A két északi fej edelem-testvér éldegél (úgy él, úgy fekszik). Egyszer az 
ifjú hős kiment. Falu végén, város végén öregasszony és öregember lakik. 

Az öreg az ifjú hősnek mondja: „Hős, messze földön, messze vidéken 
égszéli ötven hős lányát név szerint emlegetik: ezüst ribizke, arany ribizke 
(szemű). Nyírhéjbölcső kötelének három vége hintáztatott téged, pólyabölcső 
kötelének három vége hintáztatott téged. Az Ob partján él a háromöles erdei 
bálvány-istenség. Ot (ti. a lányt) erővel elragadta, messzire vit te." 

Az ifjú hős hazatért a házába, azután a bátyjához ment. Bátyjához így 
szól: ,,Az égszéli ötven hősnél egy lányt emlegetnek. Nyírhéjbölcső kötelének 
három vége himbált engem (pass.), pólyabölcső kötelének három vége himbált 
engem (pass.)". 

„Öcsém — mondja — nem jössz velem násznagynak? — Minket tű 
hegye szurkál. Az ezüst ribizke, arany ribizke (szemű) lányt a háromöles erdei 
bálvány-istenség erővel elragadta. A háromöles erdei bálvány-istenség városá
ban hét Ob-kanyar van. A város fáinak teteje az eget érinti, a város fáinak 
alja az alvilágra támaszkodik. Nála sok ember él. Rénszőr, kutyaszőr módján 
(mennyiségben) sok szamojéd férfi van." 

Az idősebb hős a fiatal hősnek mondja: „Ej, öcsém, én nem megyek." — 
Az ifjú hős akkor így válaszol neki: „Te bátyám, tudsz köszörűkővé változni ? 
Ha fölfelé menő ember kése eltompult, rajtad köszörülje, ha lefelé menő ember 
kardja eltompult, rajtad élesítse!" 

Az ifjú hős hazament. Egyedül készülődött. Hosszú ideig ment, rövid 
ideig ment, egyszerre azt mondja magának: „Ha így megyek, hova ju tok?" 

Akkor medvévé változott. Ugrált, ugrált, egyszerre megállt, gondolko
zik: „Ha így csoszogok, hova jutok?" — Kígyóvá változott. Kígyó képében 
ment, ment, egyszerre megállt: „Szénát forgatva hova jutok?" 

Akkor hollóvá változott, fölröppent, röpült, röpült, ím megérkezett 
a háromöles erdei bálvány-istenség városába. . . 

Jegyzetek. Közlő : M a t r e n a P a n k r a t y e v n a V a h r u s e v a 
36 éves főiskolai adjunktus a Jukonda menti yarm-päwdl (KapbiM.) faluból. 
A szöveget 1957. december 21-én vettem szalagra, onnan jegyeztem le. A mese 
csak töredék, a közlő nem tudta tovább. — 1. A kölcsönösséget kifejező rag-
elem: A két hős testvére egymásnak. — 2. Szó szerint: öreg asszony öregembere 
élnek ketten. — 3. A sän 'nyírhéjedény'. — 4. opa 'üioJibKa, függő bölcső'. — 
5. A közlő valószínűleg tévedett, mert a mese értelme szerint i t t még a fiatal 
hős beszél, hiszen ő tárgyalt a faluvégi öregemberrel, ós ő akarja bátyját rávenni 
a kalandra. Az idősebb hős valószínűleg csak ott kezd el beszélni, amikor a 
nehézségeket ecseteli, amellyel ez a vállalkozás járhat, tehát a „Minket tű 
hegye szurkál" mondattól kezdve. — 6. Ez a mondat azt fejezi ki, hogy a vállal
kozás, kellemetlen, nehéz és veszedelmes. — 7. Szó szerint: „Fölfelé menő 
ember volna, kése eltompulna. . ." stb. — 8. Vágtat, ugrálva fut. — 9. Ahogy 
a szénaforgató ember lassan halad, a kígyónak is csúszás közben minden fű
szállal, földi akadállyal meg kell küzdenie. 
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