
Pimi osztják szövegek 

1975—1976 telén más-más céllal Leningrádban tartózkodtunk. Egymás
tól függetlenül gyűjtöttünk osztják nyelvi anyagot. Abban a szerencsés hely
zetben voltunk, hogy a KAEJALAINEN által szinte nem is tanulmányozott 
pimi dialektusból (vö. KT XV —XVI) gyűjthettünk. Nyelvmesterünk AGRO-
FENA SZEMJONOVNA PESZIKOVA, a Herzen Pedagógiai Főiskola Északi Népek 
Karán tanuló 25 éves hallgató volt. Peszikova Gornij (osztj. AÍmer\) település 
területén, a Ljamin folyó Kedrovaja nevű mellékfolyója vidékén született, 
szülei most is ott élnek, az ő állandó lakhelye is ott van. A tízosztályos általános 
iskolát különböző helységekben végezte: Ljaminban, Gorskovóban, Tundrinó-
ban, Gornijban és Szurgutban. 1971 — 1972-ben Hanti-Manszijszkban, a tanító
képzőben tanult, majd 1972-től Leningrádban, a Herzenben folytatta tanul
mányait. A család nyelve otthon az osztják. Nyelvmesterünk nemcsak anya
nyelvének avatott ismerője, hanem népének szokásaiban, népköltészetében 
is járatos. Igyekszik maga is menteni a lassan feledésbe merülő meséket és 
hagyományokat: amikor ideje engedi, felkeresi a lakóhelye körüli és távolabbi 
vidékek (esetleg eltérő tájszólású) osztjákjait, lejegyzi mondáikat, történetei
ket. A most közölt szövegekből az első három is az ő gyűjtéséből való, önzet
lenül lediktálta őket. Ezúton is köszönetet mondunk neki fáradhatatlan segítő
készségéért, önzetlenségéért és nem utolsósorban kedvességéért ! Remélhető
leg tudását és felkészültségét úgy kamatoztathatja majd, ahogyan szeretné, 
és rövidesen mint nyelvésszel vagy folkloristával találkozhatunk vele a folyó
iratok hasábjain. 

RUSVAI JULIANNA a 2., 6. és 7. szöveget jegyezte le, H O N T I LÁSZLÓ az 
1., 3., 4. és 5. számút. A 4. és 5. szöveg szurguti tankönyvekből való, a 3. szin
tén, de azt Grunya Peszikova, nyelvmesterünk bocsátotta a tankönyvek író
jának, N. I. TYEBJOSKiNnak a rendelkezésére. — A dallamot HUSZÁR 
LAJOS jegyezte le. 

Szövegeken kívül HONTI LÁSZLÓ pimi alaktani anyagot is gyűjtött, 
amit egy kisebb közleményben hangtani jellegű megfigyeléseivel együtt egy 
későbbi időpontban szeretne közzétenni. 

1. ëj mëynd ëj jërfnd imi kiAydAnat wöA. kiAydA wàjdy këncdA, imi juw tu A , 
jëtjk tu A. ëj kâtdAnd kiAydA jàstdA: „ma jäkdn kiÍAdm, nâAAam jäwdAAam nők 
wârAdAam". jër}k kënrydmdy (këncydmdy),1 jëiqk ëntem, jàstdA'. „imi, mena, 

1 Lassúbb, tagolt kiejtésben. 
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jër]kat jär)ka ! top-pd jëijk âmdrtd iApind, mârtimëy pàhknam AeJAa, JÍA pâhknam-
pd AeJAa !" imi witraydn wëj,jër)kat mën. mârtimëy pàhknam ârfrdmtdy, ëjmdtAÎ-
pd ëntem, JÍA pàhknam ârfrdmtdy, Aàpdt kâr wön'^Jcőwit sâydAA (sâydAAdt) .2 

2. imi jârfkÎAtd mârd kiAydA AitjdA winf. Aôwnd wër ciwdpa pösdpi pàrid 
wërerj ciwdp Aâr àsmdA iApija pântdy. imi A jöy0dt, kiAydAnd pàn-pd piripi: 
„mowdAÍ wujdn?" „ëjmdtAÎ-pd ëntd wujdm." witraydn jërjk tët kőncÍAtayd3 jëy. 
ÎAd wäAdkintdA, nők âppdtA. ,,e, imi, ràypdr\ kàA àA jàstaf" kiAydA jàstdA. 
,,to tu wâr wujdn/" ,,wujdm, wujdm: JÍA pâhknd Aàpdt kâr sâydAA (sâydAAdt)." 
kiAydA pàn-nd wàrdksdtd ÁuÁdmtdy. ,,àA mena!", imiA jàstdA, ,,puy0dA jàyAdw 
t'i kàrdt noy0dAmin kÖAattd mëndt. min top-pd kitmdn." kiAydA môwd t'u kaA. 
nâAAaA jäwdAAttA kőyjdmtdy, owpind à Ad wuji. imi àtÎA kit. 

3. köy wÖA wàn wöA, imi newrem jistd sôj kuntdyAdy. AÔW newrem kënc, 
kënc, AejdAA: kiAydA âsdm iApind öjdytdtdy. Aownd öjdytdm pàydli kât-wër-koyd 
nâmti. kât-wër-ko kâtAdt sâyit ândm. imi ànkiy tàjydmtdttdy. cârfmaA Aàtnd kuA 
këncayd, wâjdy këncaydjëy. ëj jëm kàtdAnd kât-wër-ko jâkdn kit' nâAAaA jâwdAAttA 
wârtayd. jërjk kôc kën'ydmdy, jër\k ëntem. „àr\ki, mena, jërjkat jàrjkaf top-pd 
jërjk âmdrtd iApind mârtimëy pâhknam-pd AeJAa, JÍA pâhknam-pd AeJAa! mowdAÍ 
wuAdn, màntem jàstef" imi witraydn wëj pàn jërjkat mën. mârtimëy pàhknam 
AejdAA, ëjmdtAÎ-pd ëntem, JÍA pàhknam AejdAA, Aàpdt kâr (kàrdt*) wőrí ^Jkőwit 
sâydAAdt. imi jàkd jőwdt. witraydn umdt pànd jàstdA: ,,pàydlem, ma JÍA pâhknd 
Aàpdt kâr wujdm. mena, pâydlem, top mowdAÍ wuAdn, kojayi öjdytdAdn, wicd 
râypdrjkd waAaf" 

4. kât-wër-ko wârdksdy, nâAAaA jâwdAAaA koyjdmtdy, owpind aAd wuji. 
Aàpdt kâr nowdAAaA, ëjnam wâAAaA. Aôwnd5 kàrdt körtaye jëy. kit'dm kâr körmaA 
mârd kàtA-imi imdA. kât-wër-ko nàj 6A, put wâr. AÍtayd ind imdA, mârjk6-iki 
jöyodt. ,,ëjdkdca, pày-lir/ki t'i ma kârAam mowat waAAa?" ,,ma mow nor\ kârAa 
wuAdm. waAdm kàrdt ös AÍAdrjkd ëntdjëAdt. tàjdm kâr söyQdt, nàwit wëjÎAaf it ős câj 
jencAdmdn", kât-wër-ko jàstdA. âAdrjkd jëy, jâkkdn kÍAydn. mârjk-iki jàstdA: 
,,kât-wër-ko, jowa ma kutdma mâjdAtayd!" mârjk-iki puy0AdAÍ cäkdm-tujsdA kemd 
wëj pàn cäkdm-tujsdA jöta sârner) siydr ÎAd kàrdy. màr\k-ïkind ëntd wuji, kât-wër-
kond sârner] siydr nők lewimti. càkdm tÍAmdn pirnd mënydn. 

5. köy0 mënydn mow wàn mënydn, ëndA nàrjke jőy0dtydn. nàr\k kuídrpíhd ëndA 
AÖwi pàj. mâr)k-iki puwAdAÍ àtdm siydr-përrd kemd HA. ,,ŐS sârner] siyrem koÀatti 
tuwem". mârjk-iki jàstdA: „ma norjat siydrnat nàrjka jőrAdm. siydr kâsAe kuntd, 
AÍAdrjkd kiÏAdn, ëntd kâsAe, ma norjat nők AÍAdm". mârjk-ikind kât-wër-ko nàrjka 
pőnt'i. kât-wër-ko tët wâwipdy siydr ëjnam rekkd mën. „ja, iki, ős it ma norjat 
nàrjka jorAdm", kât-wër-ko jàstdA. Aownd mârjk-iki nàrjka sârner) siydrnat pont'i. 
mârjk-iki newdr, newdr, siydr sârrd. kât-wër-kond AOW tőyd tâyipi. jàkd mën, tőt àt 

• 

2 Aàpdt kár sâydAA <~~> Aàpdt kâr sâydAAdt. 
3 konciAtayd 'noAHHMaTbCfl H onyCKaTbCii', de v g . Trj. köntiAtayd (-t-!) 'öfters aufstei

gen, emporquellen' (KT 412). A pimi nyelvmester által használt szó c-je a szabályos -t- he
lyett talán a szó esetleges affektív jellegével összefüggő torzítás eredménye, vagy a 
Likr. Mj. Trj. stb. konc- 'harken' (KT 408) hatott hangalakjára. 

4 Aàpdt kár ~ Aàpdt kàrdt. 
5 A nyelvmester az először közölt AÓwnd kàrdt körtayd jëy ergatív mondatot téves

nek minősítve így javította: ASW kàrdt körtayd jëy. Később azonban helyesnek ismerte el 
mindkét mondatot, de arra vonatkozóan nem tudott felvilágosítást adni, mennyiben 
különbözik az egyik mondat jelentése a másikétól. 

6 Az ősosztj. *Ö7] pimi folytatójában nem hallottam labializált mássalhangzót: 
mánk: m.-iki 'erdei manó' ~ V mörjk 'jjyx', Trj. mar]0k0: m.imi 'ein in den Sagen auf
tretender „Held" ' (Ocerki 163, KT 517). 
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kuA, katdA WÖA. për'yi jöyQdt, nàr\k ëntem. terni mârjk-ikind nârjk jöta noAydAti. 
kât-wër-kond lek ÚUWAÍ. mârjk-iki katajöy0dt. AejdAA, mârjk-iki nârdA. kât-wër-ko 
jàstdA: ,,iki, nor) màntem àA pita! ta, wëje tem nirydn! tem wöki sőyQi àrjkemnd 
wâriydn". „nôrj-pd àA pita", mârjk-iki jàstdA. ma àwem imiyd wëja, AàrfAe 
(AarjkAe1) kuntd. 

6. ittdnyd jëy, äAintdt. âtnd mârjk-iki nők HA. wöki úirydn kôc AÖmdt, Ain 
râpdstayd jëkkdn. mârjk-ikind Ain ÏAe tàyipiydn, pà nirydn AÖmdt. kât-wër-ko 
wöki ràpds sôj kuntdyAdy. mârjk-iki kem mëndm pirnd AÔW mârjk-iki päy-lirjki 
aAtd lutdAa pàntdy, AÔW Aôwd mârjk-iki pây-lirjki aAtd lata äAint, mârjk-iki kât 
oyjtija kurjdt, kât-koni1 wândp ÏAd âsdAtayd jëy. pây-lirjki A wânpa kiy0rdytdtdy 
pán nők tâAtayd t'ë jëy. kôc pàydA tard Ady: ,,àt'i, terni ma!" mârjk-iki môwd tu 
kâA. pàydA àryd sâwdrtdy, sëmdA nők Aiwtdy. ÏAe wuydAtayd jëymaA Aàtnd, 
kât-wër-ko aAtd lutdAa kirdmtdy. àAdrj mârjk-iki jistayd të jëy: kât-wër-ko mâwdA 
pàydliA nök AÍW. köwiAta mârjk-iki kât-wër-konat wönta àtdmjuy wârtayd mënydn. 
,,tàka", kât-wër-ko jàstdA, „min suyQdA ëntd wëjmdn. ma për'yi jàrfAdm suyQdA 
kën'cayd". mârjk-iki kátajöy0dt, kât-wër-kond mârjk-imi ÏAd këkdlkdmti. mârjk-ikija 
jöy0dt, jàstdA: „iki, ma kërdk wârdm: ime suy0dA ëntd mëj, mând cimdA juyQ 

màyat meji. AOW pàn-pd suraAdy!" „èjja wârf-lirjki", jismin mârjk-iki jàstdA, 
„tit mow àtdm kërdk wârdn!" „iki, kócjisa, kôc àA jisa, ime ős AiAdrjkd ëntd jëA. 
âtdm-jukkdn wârAdmdn!" 

7-juy0 ÎA àwdtydn. „ös mőkg^köwityd àtdm-juyQ wârtayd mâsdA? iki, ma 
âr'jaAem, nin imenat ëj őwrit wöstdn", kât-wër-ko jàstdA. „juw10 köwit aAinta 
pás jokana!" mârjk-iki äAint, kat-wër-kone sipAdA copye sây09ri (sâwdri). tit 
pime mëy-wës kin. mârjk pökht töyd tâydAaA. mârjk-iki âwi jöta wëj, jäkdnam 
it-pe sâcdA. 

1. 

1. Volt egyszer egy öregasszony, az unokájával élt (tkp. egy földön, egy 
vízen egy öregasszony élt az unokájával). Az unoka vadászik, halászik, az 
öregasszony (pedig) fát hord, vizet hord. Egy napon az unoka (így) szól: 
„I t thon maradok, nyilaim, íjjam (tkp. íjjaim) megjavítom". Vizet kezdett 
keresni, víz nincs, szól: „Néne, menj, menj el vízért ! De mielőtt vizet merítenél 
(tkp. vízmerítés előtt), déli irányba tekints, északi irányba is tekints !" Az 
öregasszony vett két vödröt, vízért ment. Déli irányba tekintett : semmi sincs, 
északi irányba takintet t : hét rénbika poroszkál a tajgában (tkp. a tajga 
mentén). 

2. Amíg az öregasszony odavolt, az unokája megvágta az ujját. Kinyo
mott (egy csepp) vért a faforgácsba és a véres forgácsdarabot párnája alá tet te . 
Az öregasszony megjött, az unokája kérdezte: „Mit lát tál?" „Semmit sem lát-

7 A nyelvmester talán már nem ismeri a kön ' tetőn lévő szellőzőnyílás' szót, mivel 
csak '>KHBOT' jelentést közölt, de vö. Trj. kön 'Bauch' ~ kön : kátk. 'Fensteröffnung im 
Dach' (KT 308, 309). 

8 A 'Schwiegersohn' szónak a keleti nyelvjárásokban a KARJALAINEN és PAASONEN 
gyűjtötte anyagban csak a Mj. wórj magas hangrendű képviselője (STEINITZ, OstjVok. 
114), ehhez még vö. Pi. wárj '3HTb'. 

9 mőw/mőy0 -f- k- > mők k-, de vö. 10. jegyzet. 
10 juw -f- k- > juw k-, de vö. 9. jegyzet; az asszimiláció elmaradásának oka talán 

az lehetett, hogy a nyelvmester az érthetőség kedvéért lassabban, tagoltabban olvasott, 
vagy épp a betűejtés hibájába esett. 

15 Nyelvtudományi Közlemények 79/1—2. 
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tarn." A két vödörben a víz elkezdett emelkedni és visszaereszkedni. Lesüly-
lyed, (majd ismét) megemelkedik. „Ej , néne, hazug szót ne szólj !", mondja az 
unoka. „De te láttál valamit (tkp. olyan dolgot) !" „Láttam, láttam: északi 
irányban hét rénbika poroszkál." Az unoka rögtön neki is állt öltözködni. 
„Ne menj !", mondja az öregasszony, „a falunkbeli emberek (tkp. falubeli 
embereink) éppen ezen bikákat üldözve tűntek el (tkp. valahová elmentek). 
Csak mi ketten maradtunk." Az unoka nem törődött e szóval (tkp. kb. mit 
neki e szó). Fogta nyilait és íjját (tkp. íjjait), (úgy elment, hogy csak az ajtó
ban látták (B ÄBepax TOJibKO ero H BUACIIH, kb. a kapufélfától sem vett búcsút). 
Az öregasszony egyedül maradt. 

3. Sokáig élt vagy rövid ideig élt, az öregasszony gyereksírást (tkp. gye
rek síró hangját) hallotta. Kereste, kereste a gyereket, (körbe)tekint: az unoka 
párnája alatt megtalálta. A talált fiúcskát kât-wër-koriâk (tkp. a kéz vér[éből 
született] férfi) nevezte, k.-w.-k. napról napra (tkp. napok múltán) növeke
dett . Az öregasszonyt anyjának nevezte (tkp. tar tot ta , tekintette). Amikor 
felnőtt (tkp. felnövése utáni időben) halászni, vadászni kezdett. Egy szép 
napon k.-w.-k. otthon maradt nyilait, íjját javítani. Vizet kezdett keresni, 
víz nincsen. „Anya, menj, menj el vízért ! De mielőtt vizet merítenél, déli 
irányba is tekints, északi irányba is tekints ! Amit látsz, mondd meg nekem !" 
Az öregasszony vett két vödröt és vízért ment. Déli irányba tekint: semmi 
sincs, északi irányba tekint: hét rénbika poroszkál a tajgában. Az öregasszony 
hazaért. A két vödröt letette és szólt: „Fiacskám, én északi irányban hét 
rénbikát láttam. Menj, fiacskám, de (ha) valamit látsz, valakivel találkozol 
(tkp. valakit találsz), mindig ravasz légy !" 

4. k.-w.-k. felöltözött, fogta nyilait és íjját, (úgy elment, hogy csak) az 
ajtóban látták. Követi a hét rénbikát, mindegyiket megöli. Nyúzni kezdte a 
rénbikákat. Amikor az utolsó rénbikát nyúzta, a nap fenn volt (tkp. ült) az 
égen. k.-w.-k. tüzet gyújtott, ételt (tkp. üstöt) készített. Alig ült le enni, 
egy erdei manó jött oda. „Ejnye, szegény fiú, hát miért ölted meg az én rén-
bikáimat?" „Én honnét ismerjem a te rénbikáidat? A megölt rénbikák nem 
kelnek új életre (tkp. nem lesznek ismét élővé). Vidd a bőröket, a húst ! Most 
pedig igyunk teát !", szólt k.-w.-k. Reggel lett, a két ember fölkelt. A manó 
szól: „k.-w.-k., gyere hozzám (tkp. a házamba) vendégségbe!" A manó ruhája 
öbléből dohánytartót vett elő, (vele együtt kijött és) leesett egy aranyból való 
lánc. A manó nem vette észre, k.-w.-k. (viszont) gyorsan fölkapta a láncot. 
Miután dohányoztak, (tovább) mentek. 

5. Sokáig mentek vagy rövid ideig mentek, egy nagy vörösfenyőhöz ér
tek. A vörösfenyő mellett egy csonthalom (van). A manó a ruhája öbléből egy 
ócska láncdarabot húzott elő. „Az aranyláncot valahol elhagytam (tkp. vala
hová vittem") (gondolta a manó). A manó szól: „Én téged lánccal a vörös-
fenyőhöz kötözlek. Ha elszakítod a láncot, életben maradsz, ha nem szakítod 
el, én fölfallak téged". A manó k.-.w.-.k.-t a vörösfenyőhöz kötözre. k.-w.-k. 
im erősen nekifeszült, és a lánc teljesen szétment. „Na, öreg, most én kötözlek 
téged a vörösfenyőhöz", mondja k.-w.-k. Az aranylánccal hozzákötözte a manót 
a vörösfenyőhöz. A manó erőlködött, erőlködött, de a lánc erősebb (tkp. erős). 
k.-w.-k. otthagyta (tkp. odadobta, -hajította) őt. Hazament, ott eltöltött egy 
napot (tkp. éjjel aludt, nappal élt). Visszajött, a vörösfenyő nincs (a helyén). 
A manó elvonszolta magával a vörösfenyőt, k.-w.-k. követte a nyomát (tkp. 
az utat) . A manó házához ért. Körülnéz, (hallja, hogy) a manó nyög. k.-w.-k. 
szól: „Öreg, ne haragudj rám !, No, vedd ezt a két lábbelit ! Anyám rókabőrből 
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csinálta." „Te se haragudj", mondja a manó. „Vedd feleségül a lányomat, ha 
szereted." 

6. Este lett, lefeküdtek. Éjjel a manó fölkelt. Alig húzta föl a rókabőrből 
készült lábbeliket, azok szaggatottan ugatni kezdtek. A manó ledobta őket, 
másik lábbeliket húzott, k.-w.-k. (azonban már) meghallotta az ugatást. 
Miután a manó kiment, a manó szerencsétlen fiát a maga hálóhelyére tet te, 
ő maga pedig a manó fiának a helyére feküdt le. A manó a háztetőre mászott, 
a ház(tető) szellőzőnyílásából egy kampót kezdett leereszteni. Szerencsétlen 
fiát a kampóra akasztotta és kezdte is húzni fölfelé. De a fiú kiabál: „Apa, ez 
én vagyok !" A manó azonban nem törődik vele. A fiát darabokra vágta, a 
szivét fölfalta. Amíg lefelé mászott, k.-w.-k. gyorsan visszaszökött a helyére. 
Reggel a manó sírni kezdett: k.-w.-k. helyett saját fiacskáját falta föl. A manó 
és k.-w.-k. hamarosan elindult az erdőbe koporsót készíteni. „Ajaj", szól 
k.-w.-k., „nem hoztunk vájófejszét. É n visszamegyek vájófejszét keresni." 
A manó házához ért, k.-w.-k. agyoncsapta a manó feleségét. A manóhoz 
(vissza)jött, mondja: „Öreg, bűnt követtem el: a feleséged nem adta ide a 
vájófejszét, fapálcát adott nekem. (Egy kicsit megütöttem1), meg is halt !" 
,,Ó, jaj, szegény vőm (tkp. vő)", szól sírva a manó, „milyen nagy bűnt követtél 
el !" „Öreg, akár sírsz, akár nem (tkp. . . .sírj, . . . ne sírj), feleséged nem fog 
életre kelni. Csináljunk két koporsót !" 

7. Kivágtak egy fát. „Milyen hosszúra kell csinálni a koporsót? Öreg, 
észrevettem, te és a feleséged azonos magasságúak vagytok", mondja k.-w.-k. 
„Feküdj végig a fa mellett méretvétel végett (tkp. a fa mentén jel helyett) !" 
A manó (oda)feküdt, k.-w.-k. átvágta a nyakát. Ezután gödröt (tkp. föld
lyukat) ásott. A manó tetemét beledobta. A manó lányát magával vitte, 
hazafelé indult. 

2. 

ëj Aátnd koAdm pär-ne wäAAdt. të wäAAdt, të káAtiAUd máút-kuja AáAdmtaye 
järjkiAdt. jäwdn köwit kuA këncayd jär\kiAdt. t'ë menti And ti árdyAdt: 

— ëj kimAem râp-râp-râp, 
pa kimAem râp-râp-râp. 

mânt-ko wârà jőwdtAdt, pön wutd wëAdt, SátAdt. moy0 árit kuA wëAdt, tu 
árit kuA jäkd tUAAat. 

ëj Aátnd mánt-kond të war öjdyti. mânt-ko pär-nirpt piri mën. WUAA9A: 
pär-nir\dt jäke Aärjdt. put wärdt. mânt-ko kát öytija nők kur\dA. äksdr\ wëj, äksdr\ 
puta töyQ sëAydAtdptdt. pirnd pár-nirpt AÜayd jëydt. äksdt) kuAdt nök Aiwdt pánd 
të kőtAOt. 

ëndA pär-ne àrydA: 

— pikdm nirdt jânttd ne, jânttd ne, jânttd ne, 
cäkem nirdt jânttd ne jânttd ne jânttd ne. 

1 A szövegből hiányzik ez a mondat. — Peszikova ezt a szöveget is lediktálta 
RUSVAI JuLiANNÁnak. E rész nála szereplő változata: ,,iki, ma éndA kérak wárdm. ime 
mànt suydAat ènt9 mëj. marid cimoA meódkat meji, Aów teyd ÍA9 räkint." „Öreg, én nagy 
bűnt követtem el. Feleséged nem adta ide a vájófejszét, (ezért) egy kicsit megütöttem 
az öklömmel, (és) meghalt (tkp. ő így leesett)." 

15* 
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kôtdp pär-ne árydA: « a ,• 

^- jukdrj âwi, jukdrj ne, 
jukdrj âwi, jukdrj ne. 

koAdmdt par-ne árydA: 

— jöm-juy0 tőjnd Aâjdytam wuAdm, 
pëfar-juy0 töjnd Aâjdytam wuAdm. 

tëA nirdytdy. kàt ÍATTIÍ. ëj pär-ne, ëndA par-ne jäwdn jâcdya ÎAini, pomdt 
kötne tôye jay0ri. pá pär-ne, kőidp pär-ne juya ëàmrdkint, töt kit. koAdmdt pär-ne 
wâtnd iAmi pánd juy töja sákkdA iwdA tőy0a kihy. 

cëmdA nirdptdydt, töy0d tërdm. tët pirnd mání-ko jöyQdt. ëndA pär-ne —lirjki 
jäwm iwdA wutd wëjtdy. kotdp pär-ne, ot, AÓkkuirpAa imdttdy. áj pär-ne, dj 
pär-ne —lirjki juy 0töjdt iwdA, sây0dt iwdA wëj. ti pär-nir\dt AŐwnd kutdAa wëjtdy.1 

áj pär-ne AŐW nirjdAyd jëy. kotdp pär-ne AÖmdttd-ötdt jânttayd jëy. ëndA pär-ne 
juy-pom tutd nirjkd jëy. ti. 

2. 
Élt egyszer három pär-nö. így édegéltek, így háldogáltak (hálásukkor), 

a máTÍZ-emberhez lopni jártak. Halászni jártak a folyóra. így menvén (menésük
kor) így énekeltek: 

— Egyik ruhaaljam, rep-rep-rep, 
Másik ruhaaljam, rep-rep-rep. 

A mánt-ember halfogó reksztékéhez értek, kiemelték a varsát, megnéz
ték, hogy ván-e benne hal. Amennyi halat (ki)vettek, annyi halat hazavittek. 
Egyszer a mánt-ember észrevette a dolgot. A mânt-ember a par-nők után ment. 
Látja, a ^ar-nők bementek a házba. Főznek (üstöt csinálnak). A maút-ember 
felmászott a ház tetejére. Gyilkosgalócát vett, beleszórta az üstbe. Ezután a 
pär-nok enni kezdtek. A gyilkosgalócás halat mind megették, lerészegedtek. 

Az első par-nő énekli : 

— (El)rohadt cipőt foltozó (varró) nő, 
(el)romlott cipőt foltozó nő. 

A középső par-nő énekel: 

— Fából való (fás) lány, 
fából való nő. 

A harmadik par-nő énekel: 

— Zelnicefa tetején függeni látom magam (függésemet látom), 
berkenyefa tetején függeni látom magam. 

1 Ergatív mondat 
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Vihar keletkezett. A ház felemelkedett. Az egyik par-nőt, az első par-nőt 
a folyó közepére emelte (a szél), a fű közé gabalyodott. A másik par-nő, a 
középső par-nő felakadt a fára, ott maradt. A harmadik par-nőt a szél föl* 
emelte, és hajfonatánal fogva a fa tetejére fölakadt. 

Alábbhagyott a vihar, kivilágosodott. Ezután jött a maíií-ember. Az 
első par-nőcskét kihúzta a folyó közepéről. A középső par-nőt az'első mellé 
ültette. A kis par-nőt, ak i s poV-nőcskét levette a fa tetejéről, a hajfonatánal 
fogva vette le. Mindegyik par-nőt a (saját) házába vitte. A kis par-nő a felesége 
lett. A középső par-nő ruhavarró nő lett. Az első par-nő fahordó (fa-fű hordó) 
nő lett. Vége. 

3. 

ëj mëynd ëj jërfnd ar\kÍAnat-atÍAnat áj päy WŐA. ti päy átdm päy-lirjki.1 

môwdAi AŐW kätdAa-korAa kujdA, AÔwnd wâjdyAdAÎ. câpdt]ke jëmat aj nàn-iki 
wâjdyAdy. AÔW àj päynd sârfAi, tayAi, pawdAAÏ. koc ât'ÎA jàstdA, kőc' árjkÍA jàstdA: 

— nàr\ nândli âA wàjdyAe! wàjdyAdAe kuntd, AOW nórjatd köntdA. 
àj päy môw tu kâ,A nân puldA ëjnam ëntd AÍAtdy. úáú-lki pitdmtdy pànd àj 

päyi wönt tőmpija, tárds tőmpija könt. 
ittdn áj päy AÜayd jëy. tëy ârfrdmtdy, töy ârfrdmtdy, nân ëntem. árjkÍA 

jàstdy: 
— norj nàn-ikdli ős wàjdyAe! AOW wönt tőmpija, tards tőmpija könt. mena, 

nàn-ikew nők kence, tër\d wuyef fit pirnd AŐwat ös âA wàjdyAe! 
aj päy màldpsi-kôrpè AÖmdt, nimdA-lump wáttdy pán táros tömpi, wönt 

tömpi nàn-iki këncayd mën. 
köw mën wán mën, wuAtdy: kâw wönt öytind, wäy wönt őytind sárnerj kát 

ámdSA. aj päy töyd mën. AejdAA:2 itdn-wës kändrmd úán-ikili töt ámdSA. 
— nân-ikili, nân-ikili — àj päy jàstdy — ma jötam jäkd jôwa! ma norjat 

ős ënt wâjdyAdAdm. ma norjat Aëmdt öytdnd cewdksdAdm, pästd kâcdynat copiAdAdm 
ma nor\at ënt tayAdrn, ënt sàrfAdm. 

köw mard nàn-ikdli nömdksdy. tut pirnd näwdm: 
— ja käntdk ko, mënAdmdn. ős wâjdyAdAdn kuntd, má ős kön'Adm. 
tu kätdAi tem nöpdt mârd áj päy ëj kuntdpd nàn-ikdli ëntd wâjdyAdy. it-pd 

Ain ëjka wäAAdydn. 

(H. H. TepëiiiKHH, KaHT3K KÖJI'. XaHTbificKHÜ «3LIK. JleHHHrpaÄ 1975. 
128—130.) 

3. 

Élt egyszer egy kisfiú a szüleivel (tkp. egy földön, egy vízen anyjával
apjával egy kisfiú volt). Ez a fiú rossz fiúcska volt. Ami a kezeügyébe (tkp. 
kezéhez-lábához) került, azt (meg)bántotta. A kenyérkét (tkp. a kis kenyér
öreget) is nagyon megsértette. A kisfiú ütötte, dobta, lökődte őt. Bár mondja 
az apja, bár mondja az anyja: \ , 

— Ne bántsd a kenyérkét ! Ha bántod őt, el fog hagyni. 

1Vö. az eredetiben: ASIJKU. 
2 Az eredetiben: A'3ÜA'2A'. A közlő szerint AejdAtayo 'tekint, néz' (ACJQAA prs | sg 3, 

AeJ9A prt | sg 3), AeJAaytayd 'tekintget, nézeget' (AejAdA [sic!] prs | sg 3, AeJAdy prt | sg 3)v 
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A kisfiú nem törődött a figyelmeztetéssel (tkp. kb. mit neki e szó), 
azontúl sem evett kenyeret (tkp. a kenyér darabját). A kenyér megharagudott 
és a kisfiútól az erdőn túlra, a tengeren túlra szökött. 

Este a kisfiú enni akart (tkp. kezdett). Idetekintett, odatekintett, 
kenyér nincsen. Mondja az anyja: 

— (Most) sértsd meg újra a kenyeret ! Az erdőn túlra, a tengeren túlra 
menekült. Menj, keresd meg a kenyerünket, hívd vissza (tkp. ide) ! Többé 
(tkp. ezután) meg ne bántsd ! 

A kisfiú malicát és prémbundát öltött, prémtalpas sít, prémtalp nélküli 
sít kötött föl és a tengeren túlra, az erdőn túlra indult a kenyeret megkeresni. 

Sokáig ment, rövid ideig ment, látja (tkp. látta): a kőhegyen (tkp. erdőn, 
tajgán), a vashegyen egy arany ház van (tkp. ül). A kisfiú odament. Odatekint: 
az ablak mellett ott ül a kenyérke. 

— Kenyérke, kenyérke — szólt a kisfiú — gyere velem haza ! Nem foglak 
többé bántani, éles (tkp. gyors) késsel szeletellek. Nem dobállak, nem ütlek. 

Hosszú ideig gondolkodott a kenyérke. Azután (így) beszélt: 
— No, ember,1 menjünk. Ha ismét megbántasz, ismét elmenekülök. 
Attól a naptól mostanáig (tkp. ezen kor idejéig) a kisfiú egyszer sem bán

to t ta a kenyórkét. Most is együtt élnek. 

4. 

pupi ëridA pán pëAtapdrj wájdy. AÖW äAtd wörjk ward A. 
tó Ady mari wörjkdAnd aAaA.1 täwin nők MAA. 
AÖY) mari pupi wönt öntnd2 jarjkiAdA, pán Altot këncdA. 
pupi kándk, äksd'r) AÍA.3 näwi ëh AÍA. käjmdtnd AÓW WBAÍ* AÍA. 
söyQdsnd pupi wirdrjkd5 jëA. 

(H. H. TepëiiiKHH, KaHT3K KÖJT. XaHTMiîcKHH H3MK. JleHHHrpaÄ 1975. 124.) 

4. 

A medve nagy és félelmetes állat. Alvásra való barlangot készít. 
A tél folyamán a barlangjában alszik. Tavasszal előjön (tkp. fölkel). 
A nyár folyamán a medve az erdőben (tkp. az erdő belsejében) járkál 

és ennivalót keres. 
A medve bogyót, gombát eszik. Húst is eszik. A legelőkön rénszarvast 

eszik. 
ősszel a medve meghízik (tkp. zsíros lesz). 
1 Tkp. kantok 'ember; osztják', ko 'férfi'. 
1 Az eredetiben: myrfdx Mäpu ÜA'OA' eeHKdA'm. 
2 Az öntno vagy a lassú beszéd, vagy a betűejtés rovására írható őn'no helyett, 

erre vö. wönt 'tajga', wön'ns 'tajgában'. 
3 Az eredetiben: nynu JI'U/I' KüHdK, ancatj. 
* weAi (-e- \) 'OMHb' ~ W j . weli, Mj. Trj. W&AÍ 'Rentier' (KT 272). 
5 Az eredetiben a wirarjkd helyett eeüdtjK? áll. A nyelvmester szerint e szó használata 

a medvével kapcsolatban (legalábbis az ő vidékén) tiszteletlenségnek számít, helyette a 
wir ('Ate;jBe>Kbe) cajio, >KHp' wirat] 'HÍHPHMH' származéka használatos; vö. Kr. wirt: 
woJ9 w., Kam. wirt 'Fett des Bären' (KT 244). 
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5. 

ma impdm úárdm sás öjdytdy.1 úárdm sás wőr)kdAÍ kem AÖk pàn sáydAtayd 
jëy. impdnnd úoy0dAtayd wári. úárdm sás juya kur\dt pán iAd kaúaytdy. 

(H. H. TepëiiiKHH, ByKBapt». JleHHHrpaÄ 1959. 68., 1975. 61.) 
-

• 

5. 

A kutyám szibériai nyércre1 bukkant. A nyérc kiugrott odújából és futni 
kezdett. Kutyám üldözte. A nyérc fölmászott egy fára és elrejtőzött. 

6. 

kândk waút'tayd të mënAdw 
ritdw nik wártAdw 
pâstaëek AOWdtAdAdw 
ritdw wutd táAAdw 
kàndk ti waútAdw 
pupi töt maútiAdA 
pástasek ritdw nik wártAdw 
pástasek jäkd ti jöwtdw 

J J3J J | j - j j f 
r w 4 m ^r 3 • • 

6. 

Elmegyünk bogyót gyűjteni 
vízre lökjük a csónakot 
gyorsan evezünk 
partra húzzuk a csónakot 
bogyót gyűjtünk 
meglátunk (?) egy medvét 
gyorsan vízre lökjük a csónakot 
ím gyorsan hazaértünk 

7. 

leúin jástdm jëm sáyit 
wërtd jây jástdm jëm sáyit 
mër\ kolhozyd wäAAdw 
ëjnam jëmyd wäAAdw 

1 Az eredetiben: oxxmxc, még vö. Mj. Trj. ojgyt9-, J őjsyt9- 'finden' (KT 13, PD 5). 
1 nárdm 'erdős tundra', sás 'hermelin', nárem sás 'KOJIOHOK'. H. H. TepëuiKHH, 

EyKBapb. 1959. 68., 1975. 61.) 
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ár kuA, wâjdy wdAAdw 
ëjnam jëmyd wäAAdw 
Penin jàstdm jëm sàyit 
wërtd jây jàstdm jëm sàyit 

7. 

Ahogy Lenin mondta (a Lenin mondotta jó nyomán) 
ahogy a vörösök mondták 
kolhozban élünk 
mind jól élünk 
sok halat, vadat fogunk 
mind jól élünk 
ahogy Lenin mondta 
ahogy a vörösök mondták 
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Texte aus dem ostjakischen Dialekt am Pim 

von LÁSZLÓ HONTI — JULIANNA RUSVAI 

Zu den Surguter Mundarten gehört der im Gebiete des Pim-Flusses gesprochene 
ostjakische Dialekt, von dem KARJALAINEN nicht mehr als nur einige Angaben aufzeich
nen konnte (KT XV—XVI.) Die Verfasser dieser Arbeit hatten im Winter 1975—1976 
die Möglichkeit, eine kurze Zeit zusammen zu arbeiten mit der ostjakischen Studentin 
A. S. PESIKOWA, die den Dialekt am Pim als ihre Muttersprache beherrscht und eine 
ausgezeichnete Kennerin und Sammlerin nicht nur der Sprache, sondern auch der Ge
bräuche und Volksdichtung ihres Volkes ist. 

In dieser Arbeit werden nur die aufgezeichneten Texte mit ungarischer Übersetzung 
veröffentlicht. LÁSZLÓ HONTI möchte das von ihm gesammelte morphologische Material 
mit seinen auf die Phonetik bezogenen Beobachtungen in einer kleineren Publikation 
später erscheinen lassen. 


