
Vahi osztják szövegmutatványok 

K. F. KARJAiiAiNEisrnek a századfordulón végzett, csodálatra méltó 
pontosságú osztják gyűjtése és közlései (Zur ostjakischen Lautgeschichte: 
MSFOu. XXIII . 1905.; Beiträge zur Geschichte der finnisch-ugrischen dentalen 
Nasale: JSFOu. XXX/24. 1913—8. stb.), majd szótárának (Ostjakisch.es Wör
terbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Y. TOIVONBIST. Helsinki, 1948.) 
posthumus megjelenése megvetették az osztják hangtan — és részben az alak
tan — modern igényű vizsgálatának az alapját. Különösen vonatkozik ez a 
keleti-osztják nyelvjárásokra, s köztük a vahira is, melyből K. F . KABJALAXNEK 
munkáinak a megjelenése előtt számottevő anyag nem állt a tudományos kuta
tás rendelkezésére.1 

Ismeretes azonban, hogy K. F . KARJALAINEK gyűjtése főleg lexikai 
(hangtani) jellegű, s a szótárában levő példamondatok is a lexikai célt szol
gálják. Hogy ez mennyire így van, bizonyítja többek között az is, hogy a szó
tárban több, nyelvileg fontos szó, ragozott szóalak (személynévmás, számnév 
stb.) nincs meg. Sajnálatos módon KAEJALAINEN vahi szövegei(?) és nyelvtani 
feljegyzései (vö. KT. XVII.) még nem kerültek kiadásra. 

Tudomásunk szerint keleti-osztják nyelvterületen W. STEINITZ is végzett 
gyűjtéseket, anyaga azonban — néhány szóközlést nem számítva — mindmáig 
publikálatlan maradt.2 

1956 elején és őszén aspiráns tanulmányaim során a Szovjet Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi Intézete (Moszkva) két, ül. egy hónapra Lenin
grádba küldött, hogy ott N Y . I. TYEEJOSKIN osztják nyelvész vezetésével 

1 A XVUt. századi szógyűjtés során jelentős terjedelmű keleti-osztják szójegyzé
kek is készültek, melyeket ma a leningrádi és a moszkvai levéltárakban őriznek. (Pl. a 
moszkvai Központi Állami Levéltárban : JleKCHKOH HapbiMCKHÍí, cypryrcKHH, caMOHACKHH, 
6eJi03epCK0H, BOryjibCKHH. FíopTtJ). 513, TeTp, 7, JIJI. 1—30; a leningrádi Akadémiai 
Levéltárban: Ha3BaHHe ocTHUKoe HarmcaHO POCCHHCKHM cjiorOM... <t>. 94, on. 1, No 
277 stb.). Ezek egy része P. S. PALLAS ismert összehasonlító szótárában és egyéb mun
káiban, valamint G. F. MÜLLER, J . E. FISCHER stb. XVIli . századi tudósok műveiben 
látott napvilágot. Módszeres feldolgozásukra és kiadásukra részben W. STEINITZ, rész
ben a cikkíró gondozásában a közeli jövőben sor kerül. — Tudomásunk van arról, hogy 
1903-ban <2>. Teepumuna M. Eeopoe ábécés könyvét lefordította vahi osztják nyelv
járásra. E források anyaga azonban — nagyobbrészt hozzáférhetetlenségük miatt — 
nem került bele a tudományos kutatás vérkeringésébe. — L. még: A. M. CASTRÉN, 
Versuch einer ost jakischen Sprachlehre.. . (St. Petersburg, 1849, 1858) és PÁPAI K.— 
MUNKÁCSI : Déli osztják szójegyzék: NyK. XXVI, 9—66 (különnyomatban: Ugor 
Füzetek 12), melyek szintén tartalmaznak némi keleti-osztják nyelvi anyagot. 

2 Erre vonatkozólag 1. W. STEINITZ, OstjGramm2. 15. 

1 4 Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 
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osztják tanulmányokat folytassak. A közép-obi osztják származású anya
nyelvét és a keleti (szurguti és vahi) nyelvjárásokat kiválóan ismerő kuta tó 
nagy hozzáértéssel, szeretettel és áldozatkészséggel vezetett be a vahi osztják 
nyelvjárás ismeretébe. A TYEBJOSKiNnal végzett munkával párhuzamosan 
a leningrádi Herzen Pedagógiai Főiskolán tanuló vahi diákok között magam 
is végeztem gyűjtőmunkát. Az időtájt a főiskolán négy, anyanyelvjárását 
meglehetősen jól beszélő, 16—21 éves vahi fiatal volt. A velük való munka 
során főként nyelvtani ós eszközfonetikai vizsgálatokra alkalmas kimográmm 
anyag gyűjtésére törekedtem, de lejegyeztem egy ívnyi szöveget is. Sajnos, 
leningrádi tartózkodásom rövidsége és a diákok igen erős más irányú lekötött
sége (iskolai gyakorlat stb.) miatt nagyobb terjedelmű szövegek gyűjtésére 
időm nem futotta. Gyűjtésemet magnetofonszalagon is megörökítettem. 

Az alábbiakban szöveggyűjtésemből mutatok be néhány szemelvényt. 
Közlésemben — és később is, anyagom teljes feldolgozásakor — a STEINITZ-
féle fonematikus átírást használom.3 

A vahi nyelvjárás az osztják nyelvjárások keleti csoportjába tartozik 
(vö. W. STEINITZ, OstjVok. 9—10; OstjGramm. 9—12). A nyelvjárás hangállo
mány szempontjából az osztják nyelvjárások legarchaikusabbja (W. STEINITZ, 
OstjVok. 1, 11, 48, 96 stb., ÍTgrKons. 31—2 stb.). Annál szembetűnőbb, hogy 
nyelvtanilag a többi osztják nyelvjáráshoz képest igen sok ú j a t (pl. gazdag 
névszóragozási rendszer, négyféle múltidő stb.)4 tartalmaz. A nyelvjárásnak 
e sajátosságára csak szöveg- ós nyelvtani póldagyűjtós útján derülhetett fény, 
előzetes szövegközlósünket is — úgy véljük — ez teszi indokolttá. 

A nyelvjárás érdekes hangtani vonása, hogy a t hang nemcsak mással
hangzótorlódás esetén, hanem — különféle mondatfonetikai tényezők hatá
sára — szóvégen is kieshetik, eltűnhet. 

A szövegek közül az 1., a 2. és az 5. zsámúakat R a i s z a P r a s z i n a 
Kulin-Jigol-i (KyJibiH-HroJi, kuldn-jiydl), a 3. ós a 4. számúakat pedig F i z a 
P r a s z i n a larjaki (JlapbflK, tarjak) származású nyelv- és irodalom, ül. 
botanika-biológia szakos hallgatónőtől jegyeztem le.5 

1. 

wordntnd 

1. ätdr, wvtldy kötél wvlyal. mdr dm paj-liwtdt çimdl nőyayasdt. t'i kotdlnd 
mä t'dkäjdylämnä ula mdnyäldm. mdr\ ritna mdnydloy. wordntnd jdm wvlyal. mdr\ 
püt'käl'i lulpênitdtayd kolêntayaloy. 

2. t'i alnê wordntnd ärki ul wvlyal. kuntdüd killoy ula wanyalöy teldl mdr\dn 
Idyd dld juy kanrja amdyalöy. mdntoy ul Uta är peldkpä nordytdyäloy. mä porjkämäy 
wäl'dntöy kot'drki nuy-lokkäl. mä t'dldytdyäldm: „kot'drki"! 

3. ndrfilikdn mänä kdswdytdyälydn. mdrj süjoy kvlmala juy. oytija nuy-
lokkäl. koy mdrjdn juyna l'äkkäli. dj kvsindpd dntd loyä jöydyäli. moyi-kvm sayi 
dj öyäl'ind uydloy jöydyältd. t'u pirnd juyoy il-kördkkdl. mdrj impoynd il-pöryald, 

4. mdrj joypa mdnyäloy. 

3 Ezzel kapcsolatban 1. NyK. LXH, 214—6. 
4 L. még: W. STEINITZ, OstjGramm. 10. 

» 5 N Y . I. TYERJOSKIN és nyelvmestereim fáradozásáért ezúton is hálás köszönete
met fejezem ki. 
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Az erdőben 

1. Derült, szélcsendes (tkp. széltelen) nap volt. Csak a nyárfalevelek 
susogtak halkan (tkp. kicsit). Ezen a napon én a húgaimmal (ktsz.) bogyót 
szedni mentem (tkp. bogyóra mentem). Mi csónakkal mentünk. Az erdőben jó 
volt. Mi hallgattuk a kis madarak énekét (tkp. madaracska-énekléseket). 

2. Ez évben az erdőben sok bogyó volt. Amikor edényeinket bogyóval 
(lativ.) teli szedtük, mi azokat [egy] nagy fa mellé te t tük [tkp. ü l te t tük] . 
Mi magunk bogyót enni szanaszét (tkp. sokfelé) szaladtunk. Én előlem a bokros
ból felugrott [egy] csíkos evet. É n felkiáltottam: „csíkos evet"! 

3. A kislányok (ktsz.) hozzám (lativ.) szaladtak. A mi zajunkat [miután 
a csíkos evet] meghallotta (part. perf.), fölugrott [egy] fára. Sokáig mi bottal 
(tkp. fával) dobáltuk (tkp. ő dobáltatott; pass.). Őt (lativ.) senki sem találta 
el (tkp. talál tatott el; pass.). Valahogy6 egy kislány fejen (tkp. fején; abl.) 
ütötte. Azután [a csíkos evet] a fáról leesett (tkp. aláfordult). A mi kutyánk 
[őt] megharapta. 

4. Mi haza mentünk. 

2. 

soydsnd 

1. söyds wvlyal. mä t'i soydsnd kä klaskênnd onêltdydlyaldm. mäkuntdpd 
dntd jokdn wvlyaldm, mdrdm joypa vlinta jdlildyäldm — mät'i int'drnatnd jdmdki. 
t'i tvydjnë mä ndrjäl'inä jvrjkayaldm. 

2. dj länd äldrj dt'itd mä int'ernatpa mdnyäldm. drßcim jok kit'kal oJcdm 
t'dkäl'imnä. loy wet al tvjayal. mä mdnmäm pirnê t'dkaïim kdeäy jeyiydn. 

3. dr\kim mänä jöyäl. min löynä joypa monsdmdn. loy èdkd kdçd wvlyal. 
t'dlildyäl milnäm sempdl. itdn cipändrjni wakkalöy. kojipd dntd vlayal. 

4. mdrdm dj jöyön kanyal. äldrmd tewdrsäy jdyäl. löyä näyi jdrnäsd päni 
näyi nürd kirtdwtdyälil. t'u pirnê kvlijuya pvnyalil. jöyön küm-am§yaldt§l. 
loy oytila köcdy pvnyalt. tompil kotdlnê mdr\ loydt il-cäyitä mdnyäloy. 

5. ïaïqkiwsdnd mdr\ toyd weryälöy. loyä litot ameyalöy. pirn§ mdrjtoy liydkd-
tdyäloy. limoy pirnd loyd kvlüata ameyalöy. dinämkoji td wvlyal loy oytilamdy-
tdytätd sdtydltdyäloy. itndy pitdkdtdmnd il-latt§yalöy. 

6. mä koy loydt mvlkaydlta dntd koryäldm.mä moçSy nomëysilyaldm loy 
lildrjdki. 

Ősszel 

1. ősz volt. É n ezen az őszön a második (tkp. két) osztályban tanultam. 
Én soha sem voltam (é. laktam) otthon, haza csak aludni jártam — mert az 
internátusban jó. Ott (tkp. ezen a helyen) én a kislányokkal játszottam. 

2. Egyszer (tkp. egy időben) reggel én szintén az internátusba mentem. 
Anyám otthon maradt a kis húgocskámmal. ő öt éves volt (tkp. öt évet bírt) . 
Miután elmentem (tkp. az én elmenésem után; part . perf.), húgocskám meg
betegedett (tkp. beteggé lett). 

6 Tkp. mi mód; a kvm nyomósító elem. Talán így lehetne fordítani: valami 
módon. 

14* 
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3. Anyám értem jött (lativ.). Én (ktsz.) vele haza mentem (ktsz.). 
Ó [a beszélő kishúga] nagyon beteg volt. Kiabált öntudatlan.7 Este elhívtuk 
az orvosnőt. Senki sem aludt. 

4. Csak egy éjjel volt beteg. Reggelre (tkp. reggelen) meghalt.8 Fehér 
ruhát és fehér lábbelit adtak (tkp. öltöttek) rá (lativ.). Azután koporsóba fek
tet ték (tkp. helyezték). Éjjel kitették (ktsz.) (tkp. ültették) [az utcára] . 
Kést te t tek rá.9 Másnap mi (tkp. másik nap) elmentünk őt eltemetni. 

5. A temetőben mi tüzet raktunk (tkp. csináltunk). Ebédet (tkp. enni
valót) adtunk (tkp. helyeztünk) neki. Utána mi magunk [is] enni kezdtünk 
(verb. inch.). Miután ettünk (tkp. evésünk után; part . perf.), őt sírba tet tük. 
Mindenki, aki ott [ tkp. ott közel] volt [az] őrá földet szórt. Miután esteledni 
kezdett (part. perf.), eltemettük. 

6. En őt sokáig nem tudtam elfelejteni. Én mindig [úgy] éreztem (tkp. 
gondoltam), [hogy] ő él. 

3. 

kat10 

mä kät ilciydn wulam. tim iki laXwdl, tom iki amaswal. latt' iki mikola nem-
paki. amëst iki pet'käy waylal. tom pelakna kat amaswal. kat eünna wont. 

A ház 

Én [a képen] két öreget (tkp. öregembert) (ktsz.) látok Ez az öreg áll, 
az az öreg ül. Az álló öreg Mikola nevű. Az ülő öreget Petykának hívják. 
Azon az oldalon ház van (tkp. ül). A ház mögött erdő. 

4. 

mä kutamna 

1. timi mdrj kutöy. mdr\ ta wvllőy. kutöyna met ièanwas. katlőy pelakna 
kä pasänaydn. 

7 Szokatlan szórend, talán az orosz nyelv hatására. Az állítmány az osztjákban 
általában a mondat végére szokott kerülni. A kifejezés számomra nem teljesen világos. 
Nyelvmesterem a milnäm sempal szavakat oroszra őe3 naMflTH-val fordította. A kife
jezést később nem állt módomban ellenőrizni. A KT. szótárban erre vonatkozólag a 
következőt találtam: (557a) Vj. mi'l'nä^m 'aufs geratewohl, blindlings; unvermerkt'. 
A sempal szó t a l á n a (861a) Kaz.: stiimBi 'umsonst', suimBvie'u' 'umsonst, vergebens' 
szavakkal függ Össze. 

8 teimrsäy jatä 'meghalni'. 
9 A halottra az osztjákok (és vogulok) kést (vasat) tesznek,mely „megakadályozza", 

hogy az árnylélek belőle „kijőve" az élőket háborgathassa. — Az osztjákok (és vogulok) 
halott-kultuszáról és temetkezési szokásairól 1. MUNKÁCSI B., VNGy. I, CLXXXIX. kk.; 
TJő.: Seelenglaube und Totenkult der Wogulen. KSz. VI, 65—130; K. F. KARJALAINEN, 
Dié Eeligion der Jugra-Völker I., F. F. Communications No 41., Helsinki—Porvoo, 
1921. 92 kk.; A. KANNISTO—E. A. VIRTANEN—M. LIIMOLA: Matériáién zur Mythologie 
der Wogulen: MSFOu; CXIH, 31 kk.; B. H. VepHeyoe, rîpeflCTaBJieHHH o pywe y OGCKHX 
yrpoB. 143 kk. stb. 

. 10 Nyelvmesterem e kis szöveget a ZSIBAI M. Finnugor rokonságunk c. mun
kájának a 187. lapján levő, osztják tájat ábrázoló fényképe alapján mondta el. Nyelv
mesterem a képtől jobbra ült. 
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2. kutöyoy drficîm, kimpel lüydwdl. drjkim jowdl päni meiqdt läwtilcdtawdh 
kulnat mdiqdt läwtikdtdwdl. 

A házamban 

1. Ez a mi házunk. Mi i t t lakunk. Házunkon (tkp. házunkban) öt ablak 
[van] . Házunkban (?) két asztal (ktsz.) [van] . 

2. Házunkból anyám kifelé11 jön. Anyám jön és nekünk (tkp. ben
nünket) ételt [fog] adni (tkp. etetni fog, v. inch.). Halat (tkp. hallal) [fog] 
nekünk (tkp. bennünket) adni (tkp. etetni, v. inch.). 

5. 

näj12 

kuntdUB ndiqikiji toydnä jvr\kawdlt, drjküäl foyä t'u kai atwëlt: „toydnä äl 
jwqkitëy! näj payampdl." 

A tüzisten 

Amikor a gyermekek tűzzel játszanak, anyjuk (tbsz.) nekik ezt ( tkp. 
ily szót) mondja (tbsz.) (!): „Ne játsszatok [a tűzzel]!. A tűzisten megharag
szik." 

GULYA JÁNOS 

11 Feljegyzéseimben egyedülálló alak. KABJALAINEN (KT. 402b—403a) V. adatai 
(UÜm' 'hinaus', Icümpehk' 'Ávissenseite') alapján *kümpel alakot várnánk. (Ellenben 
vö.: (KT. 403a) Trj. lÍ€mp'afék' 'Aussenseite'.) 

13 A szó jelentését nyelvmesterem oroszul így adta meg: 6or orHH. — L. még: 
KT. 561—2; K. F . KARJALAINEN, Die Religion der Jugra-Völker ü l . k., F F Commu
nications No 63, 58 kk.; MUNKÁCSI B., VNGy. n , 0217 kk. es 0236 kk. stb. 


