
Chanti s z ö v e g 1 

Chanti szöveg viszonylag kevés áll rendelkezésünkre, és azok nyelvjárási 
eloszlása korántsem egyenletes. PATKANOV tekintélyes szöveganyaga a leg
délebbi, az irtisi nyelvjárásból való, a REGULY—PÁPAY-féle gyűjtés, valamint 
AHLQViSTé is északi, hasonlóképpen STEINITZ szinjai és serkáli anyaga. Éppen 
ezért —bármilyen csekély terjedelmű is —, nem lesz érdektelen közzétenni 
valamit egy olyan nyelvjárásból, amelyből eddig szövegközlés nem jelent meg. 
Az i t t közölt szöveget 1957. dec. 31-én vettem magnetofonszalagra A l a c s e v 
J a k o v 25 éves chanti főiskolai hallgatótól. Az adatközlő származási helye 
nisjurj (HH3HMbi) falu a középső Ob mentén. A nizjami chanti nyelvjárás STEI
NITZ fölosztása szerint a déli nyelvjáráscsoport legészakibb ága, mintegy át
menet a déli és az északi nyelvjáráscsoport között (OstjChr.2 9—12). Véle
ményem szerint nemcsak hangtanilag, hanem alaktanilag is közel áll a serkáli 
nyelvjáráshoz. 

A közlő először leírta a szöveget chanti nyelven, beolvasta a mikrofonba, 
majd kérésemre orosz fordítását is leírta. A chanti nyelvű írás sietős, elkap
kodott, nagyon nehezen olvasható. Meg kell jegyeznem, hogy az elhangzott 
szöveg nem egyezik teljesen a leírt változattal, és az orosz fordítás sem egészen 
pontos. 

Átírásomban STEiNiTznek azt a lejegyzési módját követtem, amelyet 
az OstjChr.2-ben alkalmazott. Ez a lejegyzési mód nagyon megkönnyíti a sza
vak kikeresését az i. m. szójegyzékéből, és könnyű összehasonlításra ad alkal
mat a serkáli nyelvjárással. Meg kell jegyeznem, hogy a „teljes magánhangzó" 
rendszerint félhosszú, ritkábban (pl. ëwdt, äset) hosszú. A fölül félkarikával 
jelölt hang nagyon rövid, de a hangszín tisztán hallható az első szótagban. 
A második és további szótagok teljesnek jelzett magánhangzója inkább az 

1 1957—8 telén több, mint három hónapig tanulmányoztam a manysi nyelvet 
Leningrádban. Egy este, mikor éppen egyik manysi adatközlőmet vártam, akivel néháriy 
nappal azelőtt állapodtam meg az időpontban, kopogást hallok. Kisiettem ajtót nyitni, 
és meglepetésemre egy ismeietlen alacsony, obi-ugor formájú fiatalember volt a látogató. 
Nem is akart bejönni, csak elmondta, hogy a manysi diák megbetegedett, nem tud eljönni, 
és őt kérte meg, hogy továbbítsa az üzenetet. Megköszöntem szívességét, és betessékel
tem. Megkérdeztem, manysi nemzetiségű-e. Csodálkoztam volna, ha az, mert az akkor 
Leningrádban tartózkodó és anyanyelvüket ismerő manysi diákokat már mind ismer
tem személyesen. A vendég azt válaszolta, hogy chanti nemzetiségű, és tudja anyanyelvét. 
Megkértem, hogy énekeljen valamit a magnetofonba. Erre nem volt kapható, de szöveg 
elmondására készségesen vállalkozott. Így tehát az i t t közlendő szöveg manysi nyelvi 
gyűjtésem egy véletlenül szerzett chanti mellékterméke. 
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utóbbiakhoz hasonlít, de hangszíne azokénál sokkal bizonytalanabb. Az Ï 
hangszíne a yiédm szóban majdnem i. A % erősen hátul képzett: g. A hang
súly mindig az első szótagon van. Négy szótagú szavakban a harmadik szóta
gon nem nagyon erős mellékhangsúly észlelhető. 

merjk ojka 

tarn mons ma yutdm akdm ewdt. jisna műrj as yprjnew utna ar mons monédt, 
ij mons meiqk ojka pittd. 

műrj aj rotew utmat atet. aset, pöydtat pänna unta mänsdt, műrj aj nawremtam 
pitnd jötnd yiédm. %úw műj wan art i pires, ij pűs mot woj-sij si sasmes. kim 
etmdm : saját möt woj, serjk und pa kardé tűw jőytds. ma sora jo% tänemdsdm 
pa nawremtam wűjtam pa unta ampnd uytdna sora mänta pitdm. arjkdrmatdm: 
tiw műr) jüwpewna jittd. m*tte-kem tet-ot tűwet tewdmtitdm. tewatita, pasi műn 
jűwpewna jíttd. mottd-kem turma jurpatitdm, műj turm pittd manat. aj unt~%o 
jöytdmti, mottd sír kartdna pittd serjkta merjk-woj. senktitd pa pötdrtitd: ,,műja 
tij jöytdn? műja atetd ypta joytdm ? műj-kem pűs ma narj pitén t'at'dsta pittdm?"' 
tűw aj utmdt pa serjk jur. 

si pörana műrj %űwa pitsdm. kátdmli ypt, %ota ma yujdm pa nawremtam 
utmdt. si pora untna, tarn yatl untna tűw tata änt utmat. murj rotew si %ätl ewdt 
merjk ojka änt wantdse. sít pata pa rotdta jàrjyta pitmat, élrtna aj unt-yp pasi 
jő%tdmtitmat. 

Ó r i á s 

Ezt a mesét nagyapámtól hallottam. Régen a mi Ob-partunkon sok mesét 
meséltek. Egy mese az óriásról szól (tkp. óriás van). 

A mi kis családunk magánosan élt. Az apa és fiai együtt az erdőbe men
tek. Mi a kis gyerekeimmel otthon maradtunk (maradtam). Hosszú vagy 
rövid idő telt el, egyszer valami állat-hang hallatszott ím. Kimegyek: közben 
valami állat, igen nagy és magas idejött. Én előbb beszaladtam (betértem) 
és gyermekeimet fölragadtam, és hamarosan a kutya-szánon menni kezdtem 
az erdőbe. Nézem: i t t (ide) mi mögöttünk jön. Valami ennivalót dobok neki. 
Megeszi, ismét mögöttünk jön. Rendesen istenhez imádkozom, és isten meg
hallgat engem. Egy kis erdei ember jön, valamiféle karddal kezdi ütni az óriást. 
Üti és mondja: „Miért jöttél ide? Miért jöttél magányos házhoz? Hányszor 
kell veled verekednem?" 0 kicsi volt, de nagyon erős. 

Azóta mi messzire kerültünk (kerültem). Látszott a ház, ahol férjem, 
gyermekeim éltek. Azóta, azon nap óta ő ide nem jutott . A mi családunk attól 
a naptól [fogva] óriást nem látott. Azért [ha] más családhoz kezdett menni, 
akkor a kis erdei ember ismét megjelent. 

Jegyzetek.2 merjk, m.-ojka, m.-woj 'emberevő óriás, erdőben lakik'. — 
[Az ojka jelentése 'Mann, Alter, Greis, Onkel' stb. I t t valószínűleg a merjk 

nemére, nem pedig korára utal, vö. öjkajdt 'ein Bär' (OVd. I, 273)]. — [Az utna 
névutó azonos a KARJ .—Toiv . 267b V. ütnrf stb. 'am Ufer (am Land)' név-

2 Szövegföljegyzéseimet és fordításomat VÉRTES E D I T volt szíves átnézni. Egyes 
szavakra, kifejezésekre vonatkozó észrevételeit, hogy az enyémektől elkülöníthető legyen, 
szögletes zárójelben közlöm. 
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utóval. Az egyeztetésnek nem akadálya, hogy KARJALAINEN a Ni. és Kaz. 
alakot üUnn' alakúnak jegyezte föl. REGULY északi szövegeiben van utn alak 
is (pl. Ő H T Í I , 316. 1. 787—8. és 791—2. s.)]. — A pit- igének a második mon
datban előforduló jelentését a szótárakban nem találom. — Az aéet és pöyßtat 
szavak végén levő birtokos személyrag ún. névhatározó, ,, né velőpótló". — 
[A serkáli adatok alapján a pánna névutó jelentése 'együtt' , vö. po-ytam panna 
'mit meinen Söhnen' (OVd. I, 239), imdt panna ; ämet panna 'mit seiner Frau; 
mit seiner Tante ' (uo. 288, 289, további példák uo. 235, 243, 238, 240, 303, 428, 
429, 432 stb.)]. A névutó a pánt 'út ' szó továbbképzése (vö. STEINITZ, OstjGr. 
152).3 — Az ampna végén a gyakoribb -rj melléknévképzővel azonos funkciójú 
melléknévképző van, tkp. „kutyás szánon, kutyái szánon". [A -n névszó-
képzőre 1. SCHÜTZ, Éosztj. szóképzés 33. Használatára példák: nàpti Iont. . . 
nâpna uàs 'úszó lúd. . . úszó réce' OH. I, 301 1. 1181—2. s. vagy uo. 337 1. 
1503—4. s. A serkáli nyelvjárásban gyakori az -n képző hasonló használata, 
pl.: Unten wőjd 'Waldtier' (OVd. I, 418), jir\ken yuta 'Wasserfisch' (uo.), további 
poklák: 412, 415, 417, 423, 425, 426, 428, 429, 431, 436, 437. Az -rj képzővel 
párhuzamosan: wurten kärtep karter) not 'mit einem rotspitzigen eisernen Pfeil' 
(uo. 413). Végvokálissal is előfordul : närjkijend jyyd... yütijena jû,%a 'aus Lärchen-
holz. . . aus Fichtenholz' (uo. 449, további példák: 410, 450)]. — A tem- igé
nek ezt a hosszabb tewdm- alakját a szótárakban nem találom. — [A manat 
'engem' szóban a környező nyelvjárásokban nincs magánhangzó a -t előtt, 
vö. Jg. mànt, Trj . mqnt, déli Triant stb. Ezekben azonban a 2. és 3. szem. -í-je 
előtt -a- van (Jg. nôrjàt, cornât, Trj . norjat, Aduyat, déli nur\at, tuwatJ.A Serk. 
nyelvjárásban viszont mindhárom személyben egységesen redukált hangot 
találunk: mändt, nai)dt, tuwat]. — A kartd 'vas' szónak a szöveg tanúsága sze
rint 'kard' jelentése is van. A kölző az or. caÖAR szóval forditotta. A -na jelen
tése ebben a szóban határozottan instrumentális. — [A si pçra untna, täm 
yatl untna kifejezésben előforduló untna 'óta' névutó ilyen formában még nincs 
följegyezve. Tulajdonképpen az unna, unta 'bis' (KARJ.—Toiv . 56b, P A A ^ . — 
DONN. 2807, OVd. I, 280) lativusi forma locativusi alakja. Ablativusi alakban 
'von. . . an' jelentéssel ismeretes a Trj. nyelvjárásból (KARJ.—Toiv . uo.). 
Locativusban is előfordul az északi nyelvjárásokban, de mindig csak 3. szem. 
birt. személyrag után: si-kèmi untdlnà 'ezenközben' (OH. II, 89) si-kèmi uontlna 
'ua'. (OH. I, 315, további példák uo. 403, 433, 404, stb.)]. —Az igealakok egy 
része nem egyezik teljesen az OstjChr.2 paradigmáival, i t t bizonyára nyelvjárási 
különbségekkel van dolgunk. Érdekes, hogy a puszta igetőből alkotott múlt 
idő, amely a serkáli nyelvjárásban már nem fordul elő (%utdm, mondat, utmat) 
ós az északi nyelvjárásokra jellemző s-jeles múlt (jöytas, pitsdm) egyaránt 
előfordul a szövegben [Az északi nyelvjárásokra az s-jeles, a déliekre a puszta 
igetőből képzett múlt idő jellemző, a keletiekben mindkettő előfordul (vö. 
NyK. LXI, 435 kk.)]. — Az i t t közölt elbeszélés úgy kezdődik, hogy az adat
közlő a nagyapjától hallotta. A történet főszereplője azonban asszony, amint 
a szövegből értelemszerűen következik, ós amint az adatközlő orosz magyará
zataiból világosan kitűnik (kim etmam : n Bbinuia Ha yjinuy vagy wüjtam : 
CHaTHJia s tb . ) . 
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Ezt az adatot RADANOVICS KÁBOLYnak köszönhetem. 


