
Tromagani osztják szövegek 

1975—1976 telén, négyhónapos tanulmányutam alkalmával hozott össze 
a szerencse J E R E M E J IVANOVICS SZOPOCSIN 19 éves osztják fiatalemberrel. 
Szabad idejét áldozta arra, hogy az alábbi anyagot lejegyezhessem és azt 
egyesült erővel lefordítsuk, értelmezzük. 

Nyelvmesterem a tyumenyi terület szurguti kerületének Tromagan 
(TpOM-AraH) nevű településéről származik. A környéken osztják, orosz és kis 
létszámú ta tár lakosság él. Családja otthon osztjákul beszél, szülei csak törve 
beszélik az oroszt. A környékbeli osztják fiatalok tudnak oroszul, de egymás 
közt inkább osztjákul társalognak. Szopocsin a tízosztályos iskolát Ugutban 
végezte el. 

Szopocsin az osztják népköltészetet kevéssé ismeri, nem jó elbeszélő. 
Ezért otthon édesapjával, a 66 esztendős nyugdíjas réntenyésztővel énekelte
tet t és meséltetett magnetofonszalagra, majd azt nekem lediktálta, sajnos 
erősen rövidítve és egyszerűsítve. Ennek az volt az oka, hogy némelykor nem 
értette a szöveget („hallottam ezt a szót vagy kifejezést, de nem értem") vagy 
éppen az általa „feleslegesnek" ítélt ismétléseket hagyta el könyörtelenül. 
Talán igaza is volt, hisz a rendelkezésre állt kevés időt így használhattuk ki a 
legeredményesebben. Az idősebb Szopocsinnal készült felvétel alkalmatlan a 
lejegyzésre, mivel kapkodva beszél, köhög és — mint fiától megtudtam — 
foghíjas. Elég sajátos körülmények között lettek tehát az alábbi szövegek 
papírra vetve, de remélhetőleg nyelvileg és tartalmilag egyaránt megérték a 
faradságot, őszinte köszönet illeti értük mind az idősebb, mind az ifjabb 
Szopocsint. 

A tromagani nyelvjárás (Tra.) a szurguti nyelvjárások közé tartozik, és 
a KARJALAiNEN-féle tremjugánival (Trj.) azonosítható, bár bizonyos hang- és 
alaktani különbségek megfigyelhetők. Ezekről majd külön fogok beszámolni, 
hasonló jellegű pimi osztják megfigyeléseimmel együtt kívánom közreadni. 
Egy másik alkalommal pedig szurguti (tromagani és pimi) osztják szójegyzéke
met fogom publikálni. 

1. kórar\ wàjdy kut kótapya kőrapya árjaAi töramna. tőr dm áj paya A őntdAna 
nämaksdA, AOW jâyat kut kótapya kőrapya àrjaAÏ. töm käntay jày pán ruf käntay 
tiyjtd Aàtna näy0dA os köjayan AXAI, fikam pástaya àrjàAtay. 

2. iki täjaA, imi wëj. imi jëkkan àrjkeyan täjdA. upaA-ikina àrjkaytamin ICOACL 
taJAÎ. nâmti sëy-jërjki loyja kön, Aàray-jër\ki loyja kön. nömsdAa enta jöy0atA. 
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„jà ma", jàstdA, „korán wâjay keríca mëriAdm.1 jêyamna fi kim pâstay{d) àrjaAÎ. 
köAdna WŐAÍA ÖAarj ? käjmaA nők kën'Aam." upaA-iki näy0am : „nÓrj kirne kona köta 
wärAiV." „fäka ma mënAam", jàstdA, „jicaAAem". upaA-ikinam jàstdA: „fàka 
non joy0a! kint kin ma! Ait-ot käAdya tuta kintaman nőrj kirímel" „jà, jâ ma 
jôAdm", ikiA jàstdA. „töm näy0ajat ti AàpatAan! Aàray-jër\ki loyja kön, sëy-jërjki 
loyja kön nôrjana köta wârAiV." 

3. pàn fi mën. pàn korai] wâjay wàAta tàyaja fi jöy0at. terni korar) wâjay tőt 
wÖAtciA tâyi. pane Aôwna fi AÎmayti. fi ojaytattay, terni kuntaríJcanfakanmaAtaya^ àAd 
koy0Adm Uk0dA. Aowna jây0aA ÜAdTjOt fë kâyaAti, terni köy0an pàtmaAtaya. àAd-
mëtta kolarjk wikatay, fu kima puti. fàka pàn tu pitamtay. öntdAna nämaksdA: 
„nèrj, kőrarj wâjay, pâstaya àrjàAO? mán kóc Aimayto, nèrj pana köntan, mënan. 
jêyamna pdstaya àrjaAO. »jëmat nottdAta norjot«, fi-mint jàsar\ koAAdm, »töram jäca 
jërnarj as kânarma Aâr wäAdA, kära, poman Aàr. tu Aàra wiyAa!«" 

4. pana AOW fë socam Uk0dA kÖy0ot fë mën, fë mën, fu Aàra fë át. söj—köni-
punpap Aâr. terni Aâr tömpind wâtam kàr kàt àr\atyaA kÖAya töt wärflaAayan. nik 
kätapmaA Aàtna Aowna Uk0dA os jây0dA àAanat kâyaAti. „ej, nèrj, pâsta ko, kÖAya 
tÖA mënAdn! fàka nèrjat jëmat notdAta! ma kÖAya tápár] AOy0-âAar)Aam enta pômaAat, 
koc piras ko wàsam." kilay juyQ &Aapti ney jamay. töm palakna Aànt kètna pit pàn 
Aànf önti Aar\0. terni suyjdp körds pön táAÍAdm Uk0dA (naAer\ käraA) töt kit. 

5. (à) AÔy0nd kŐrdr) wâjay neyQramdm kihy juy0 áAdpti neyjrdmi. töm, palaknd 
ÍAd Aok. Aànfa önti Aar\Q, put wâcyam kuAer\ käraA töt kit. „jà, nór)at nÓtdAta", 
jàstdA. sàrnam mënta fë jëy. terni kàr söyQ AÖy0at kâci Aâpsat juy0 nöyatna noman 
AâjayAdt. terni toyoanmënmaA tâyi. Aoyona noydAAi. „ej, Aàntdrj Aêr\aA köy0 töjnd, 
kuAdrj AërfbA köyQ töjnd juyQdA kard kard Aàrdnd, pumdA kard kârd Aârdnd sarak Aar 
winydAa nörakaA sëiqkdnta!" 

6. te mën, të mën, fu Aàra fë ât. terni Aâr jâëdnd tÖA mëndA. „ej, non, pâstd 
ko, kÖAya tÖA mënAdn. pâstayd mena! ma kÖAya enta pomaAAOjam!" kórarj wâjay 
Aâr tömpind noAdS juy0 äAdpti neyjramtay. töm palakna ÏAd Aôk, pön táAÍAdm naAerj 
käraA tőt kit, àAd wërti suyjdpat niri. pàn Aoyond fë juy0 áAdpti kormimti. töm 
palakna Aànt önti körfaytay, put wäcyam kuAer\ käraA töt kif. pàn jàstaA: „kuAdr\ 
wâlyst, Aàntdr\ wàlydt kőy0 töjnd juy0dA kärd kärd Aâr, pumdA kärd kär(d) Aâr, 
nÖTdkaA sërjkanta!" 

7. pàn fàka kbrar\ wâjay tő A mënmaA* Aàrjki Aisarj wât wönt, nöyQas Aisarj 
wât wönt tőmpina kôram-wësdA kën'Aatay. öntdAna nämaksaA : „os ma kijtam kà 
rut käntay tiy0td Aàtna kÖAna waAAi. Aâj wâjay sőy0 kőn pàj jukkán AoyQnd fë nöy-
tdydn. töya ti nöyQAdy pàn kàt-oy0 pàlakaAa Aoy0 ëj koraA àAamAdtdy. Aàrjki Aisar) 
wât wönt àAapti, ëj koraA ÜAdmAdtay nöy0as Aisar] wât wönt áAdpti. 

8. të mën, të mën, terni Aântar] tvälyat, kuAdt] wâlyat köy0 tojna juycaA kära, 
pumdA kära Aârna, Aâr kàndr\nd őy0dr wönt. pàn wönt oyjijinők fë ât. wönt kôsrfbA 
täjdA. niknam fë âr]0'rdmtdy, terni köttd-pd mëntaA ëntem. őntdAnd nämdksdA: 
„kijojem, wës köttdjdyV niknam fë âr\0'ramtay, terni kbsryiA kipaAna tet wâtjkiAdA. 
pàn AoyQna âAdpti fë kätpi. jäy0dA âAarfbt päy0aAta fë wâri. „wëAe fu, pâsta ko, 

1 Vagy: järfAem 'járok' (a ' jel a mássalhangzók közt kiesett mássalhangzóra utal). 
2 Vagy: temi käy09i% kartâkgnmaAtataya. 
3 Vagy: pâstayd drjäAain ko 'gyorsnak teremtett lény (tkp. ember, férfi) (vagy)'. 
4 A participium praeteritinek itt múlt idő értéke van, az északi nyelvjárásokhoz 

hasonlóan, vö. pl. MSFOu. 128: 304-306, 320-321 . 
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mena, ma köAdy enta pómdAojam." Aar jâcana mëy-pàj pàn jäyodA âAarjnat pây0dA-
min töy0 tutay. kbrar\ cupaA copya sàyjamtay. „t'àka nëAa kbtapya-korapya waAaï 
kut kôtnat-kornat mànt icak fë kima wâran, os ruf käntay tiyja Aàtna kőtay 
wârAO?!" Aoy0na pàn nök kärayti, öntdAna nàmakseA: „ma tem näy0dAnot móyAÍ 
wârAam?" AoyQna pàn jërjk Aipya AÜra tőy0 pàntay. topa sâmydA nâAdmydA wëj. 
sőy0dA A0yona sàrjki-wâya nök ráyoapi. „töm nâyar-pàki peyo-paki tiyjta Aàtna 
kötdAta pâsya wäAd!" kbrar\ wâjay nuyAam Uk0aA jây0dA âAarjnat nök râyQaptay 
ruïna kàntayna îeA AejiAta. os k6rar\ wâjay kântak^Jkona nuyaAtaA Aàtna àApa nin-
fayat, wici mâttaya, nàf kona ëj kàtdA enta jöy0atAi, kirnt kätdAna jöy0attaya. 
öntdAna nâmaksaA: „upam-iki munt piraAta joy0, Aoy0 fena mànt wàsartaA, tem 
sëmyan nàAamyan Aowati tuAydAam." pàn piryinam t'ë mën. 

9. te mën, t'ë mën, os moyjtaya iki. Aàntar\ Aër\aA töj, Aar (ë tëram. iki kÖAya 
ëntem. terni as töj wëri nirfi sëm~jër\k for\kam Aâra t'ë jöy0at. ëntem. terni AÔyQ 

korar) wâjay kankamtamaA tàyi, tempina iki JÔA. „wëAe korar\ wâjay w&AeV „t'àka, 
iki, ma waAem, nëma ëj jukjcan, kàt jukjcan sâjpina. ma sëmyaA nàAamyaA 
tuy0am, norj, mâtam iki, fëtan tek putya wëreyaAa. ma jâkanam mënAdm, nbr\ 
7Ïay0i-pàjamëna!" iki inam nök nälak. iki socmam pirna này0am : „màka mànt 
àr/kaytamin tàJAdn, ma nor\ ây^a tâJAam. min jëmya wàAAaman. norj ây0a jëmya 
tâJAe, mànt wâjayAdyAan. fet tem àtna wâjay sömyaAa nâAamydAa AÍy0a, t'et tőram 
wât jotdA, töram kut jotdA wönta-pa mena, pàn töyQ-pa îàpekarima sàyitV* fenti. 

[1.] 

1. A jávorszarvast (tkp. a lábas állatot) az isten hatkezűnek, hatlábúnak 
teremtette. Az isten kisebbik fia6 azt gondolja magában, (hogy) az (vagyis a 
szarvas) sajnos7 hatkezűnek, hatlábúnak lett teremtve. Amikor az emberek 
megjelentek (a földön) (tkp. az osztják nép és az orosz emberek megjelenése
kor), a húsát senki sem eheti meg (tkp. a húst ki is eszi meg), olyan gyorsnak 
teremtette (őt az isten). 

2. Van egy apósa, (mert) megnősült (tkp. nőt vett). Az asszonynak van 
apja, anyja. Apósa őt sértegeti, nem szereti (tkp. sértegetve nem szereti).8 

Harcsalevestől csobogó hasnak, sügér levestől csobogó hasnak nevezi. Ez neki 
nem tetszik. „Én" , mondja, „elindulok jávorszarvasra vadászni. Atyám olyan 
gyorsnak teremtette, (vajon) hogyan élhet (tkp. hogyan éldegélne) ? Megkere
sem a legelőjét." Apósa mondja: „Mit tehet egy olyan gyenge ember, mint 
te ? !" „De én elmegyek", mondja, „megpróbálom". Apósának mondja: „Nosza, 
gyere velem ! Vedd föl a hátikosarat ! Az elemózsiás hátikosarunkat te vedd a 
há tadra!" „Megyek (tkp. jövök)", mondja az öreg. „Akkor majd hússal 
etetsz ! (Ugyan) mit csinálsz te, sügérlevestől csobogó hasú, harcsalevestől 
csobogó hasú? !" 

3. És ím elment. És a jávorszarvas lakhelyére érkezett. Ez a szarvas lak
helye (tkp. ott élésének helye). És ő ím odalopakodott. Egyszer csak észre
vette őt (a szarvas), úgy megijedt, (úgy elfutott, hogy) csak a nyoma (van, 

6 íapekdn'ma sáyit = tapekdn'ma mosat = täpelcdnta. 
6 A nye lvmes te r m a g y a r á z a t a szerint az isten kisebbik fia az embereke t őrzi. 
7 A nye lvmes te r a jàydt szó pon tos jelentését n e m ismerte , csak a n n y i t közöl t , 

hogy az elégedetlenség, a csodálkozás kifejezésére szolgál. 
8 A nye lvmes te r szerint a kÖAat jelentése 'MTO-TO', de 1. D E W O 443. 

9 Nyelvtudományi Közlemények 80/1-
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maradt ott). Ijjának hegyével megérintette (a nyomot), ez már régen meg
keményedett. Annyira megkeményedett (hogy olyan hangot adott érintéskor), 
mintha varjú rikkantott volna. Erre ő igen megharagudott. Magában ezt gon
dolja: „Te, szarvas, gyorsnak lettél teremtve. É n alig lopakodtam a közeledbe, 
elfutottál, elmentél. Atyám téged gyorsnak teremtett . »Légy nagyon erős«, 
ilyen szókat hallok, »a világ közepén (levő) szent folyó partján egy tó van, 
tiszta (fátlan) környékű, füves tó. Abba a tóba menj bele«." 

4. És ő ezen járt útján ím ment, ment, megérkezett ahhoz a tóhoz. 
Ez a tó állandóan fagyos (tkp. zúzmarás).9 E tó túlsó partján villog a szél 
fújta (szarvú) bika két szarva. Amikor a tóra lefutott, a (bika) nyomát ijja 
hegyével megbökte. , ,Ej, te, gyors bika (tkp. férfi), még mindig ot t mész ! 
Nosza, nagyon igyekezz ! Az én öreg csontjaim még nem fáradtak el (tkp. nem 
égtek el), bár én öreg vagyok." Átugrott egy megdőlt fán. Azon az oldalon 
a hóban tűn t föl és a havon átment (tkp. a hó belsejéből jött). Olyan sötét 
(tkp. színű) nyoma maradt ott, mint a háló húzásának a helye (csúszó helye) 

5. A szarvas átugrotta megdőlt fát ő is átugrotta. A másik oldalon földet 
ért (tkp. leugrott). A hóból kijött, az üstje által hagyott kormos nyom ott 
maradt. „Rajta, igyekezz", mondja. ím tovább indult (tkp. tovább menni ím 
kezdett). Bikabőr nagyságú mohadarabok lógnak fenn a faágakon. Ez tehát 
a szarvas járta hely. Üldözni kezdi (tkp. üldözi). „Ej , egyenesen a táplálék
ban gazdag folyó messzi végén, a halban gazdag folyó messzi végén levő, 
fában szegény tiszta tóhoz, fűben szegény tiszta tóhoz (tkp. fában ritka . . ., 
fűben ritka . . . tóhoz), a tiszta tó közelébe vergődj el !" 

6. lm ment, ment, elért ahhoz a tóhoz. Ez (tkp. a szarvas) ott megy a tó 
közepén. „Ej , te, gyors bika, még mindig ott mész. Gyorsabban menj ! En még 
nem fáradtam el (passzívum, jelen idő) !" A szarvas a tó túlsó oldalán átugrott 
egy hajlott fán. A túlsó oldalon földet ért, a hálóhúzás nyomához hasonló 
nyoma ott maradt, mintha vörös festékkel lenne bemázolva. És átlépett ezen 
a fán. Azon az oldalon a hóból eliramodott, az üst által húzott kormos nyoma 
ott maradt. És mondja: „A halban gazdag wälydt10folyó, a táplálékban gazdag 
w. folyó messzi végén fában szegény, tiszta tó van, fűben szegény, tiszta tó van, 
egyenesen oda vergődj e l ! " 

7. És a szarvas onnét elment, mókuscsapdás öt erdőn túl, cobolycsapdás 
öt erdőn túl egyik lábnyomát megkeresi. Magában ezt gondolja: „Ha engem 
elhagy,11 hogyan ölik meg őt az emberek, amikor megjelennek." A Aaj wápy12 

szőrös hasával (tkp. szőr-has) borított sílócek13 ím hozzáértek. Gyorsan elindult 
és a ház ajtaja (???) felé mókuscsapdás öt erdőn átlép (tkp. egyik lábát föl
emeli), még egyet lép (tkp. másik lábát fölemeli), cobolycsapdás öt erdőn átlép. 

8. Ment, ment, ezen táplálékban gazdag, halban gazdag w. folyó messzi 
végén a fában szegény, fűben szegény tó mellett. A tó partján dombos erdő 
van. És a dombra (tkp. az erdő tetejére) fölment. Az erdőben egy halom van. 

9 Kb. (ez) zúzmarás hasi szőrű tó. 
10 Nyelvmesterem szerint e folyónévnek nincs jelentése, de vö. Trj. wafoy- 'schnell 

fließen, strömen' (KT 224). 
11 kijta 'otthagyni, elhagyni', kd 'ha (?)'. Valószínű, hogy a kijtam a jelen idejű 

melléknévi igenév birtokos személyjeles alakja. 
12 Aâj wápy 'valamilyen mesebeli állat'. 
13 páj jukjcen 'két síléc, egy pár síléc', páj 'az a fa, amelyből a sí készül', juyQ 'fa' 
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(A halomra fölmegy és) a tó felé néz, a szarvast nem látni (tkp. annak a menése 
sehol sincs). Magában ezt gondolja: „ I t t hagyott, mi történt vele?" Ismét 
letekintett, a szarvas a domb alján mászik. És a szarvas áthaladt. í j já végé
vel elkezdte piszkálni. „No, te, gyors férfiú, menj, én még nem fáradtam el." 
A tó közepén egy sziget (tkp. földcsomó, -halom) van, és az íjjá végével böködve 
oda hajtotta. Hátsó részét (tkp. lábas felét) ketté vágta. „Négykezűvé, négy
lábúvá légy ! Hat lábbal-kézzel még engem is meggyötörtél (tkp. ilyen álla
potba hoztál, csináltál), hát akkor az emberek mihez kezdenek veled (tkp. 
az emberek megjelenésekor mi lesz veled)? !" Megnyúzta, majd magában ezt 
gondolja: „Mit csinálok én ezzel a hússal?" A víztükör takarójaként a tóra 
tet te. Csak a szívét meg a nyelvét vette ki. Bőrét az égboltra rögzítette. 
„Az emberek14 megjelenésekor légy a hajnal jele !" A szarvas nyomát, amely 
mentén őt üldözte, íjjá végével az égre szögezte, hogy az emberek lássák. 
A szarvas, amikor az ember üldözi, ne pihenjen, mindig elfáradjon: ha egy 
lassú ember az egyik nap nem éri utol, a második nap érje utol. Ezt gondolja 
magában: „Apósom most utánam jött, ő engem úgy megsértett, ezért a (szarvas) 
szívét és nyelvét elviszem neki." És visszafelé indult. 

9. Ment, ment, de nem találta az öreget (tkp. [sem]miféle öreg). (Ahol) 
a táplálékos folyó vége van, a tó (ott) véget ért. Az öreg még mindig nincs. 
Ennél az (első) nagy folyó végénél a wëri nir\e sëm-jëiqk tor\kam Aar15 tóhoz ért. 
Ott sincs. Ahol a szarvast megijesztette, addig jutott el az öreg. „No, meg
ölted a szarvast?" „Bizony, öreg, megöltem, egy fa mögött van, két fa mögött 
van. Szívét, nyelvét elhoztam, te, fáradt öreg, főzd meg azokat. Én haza
megyek, te pedig menj a húshalomhoz !" Az öreg nagyon megörült. Miután 
az öreg elment, így szólt: „Valamikor engem megsértettél. A lányod a felesé
gem (tkp. a lányod az enyém). Mi jól élünk. Te csak a lányodat szereted, enge
met megbántasz. Ezért ma éjjel a szarvas szívéből és nyelvéből egyél, tévedj 
el az erdőben örökre (tkp. kb. az isten rendelte öt egységnyi időre, az isten 
rendelte hat egységnyi időre) és halj meg ott !" Vége. 

2. 

1. kát imeyan ikeyan wÖAdyan. kát áy0eydn päkkan taJAdyan. iki wàjdy ken
ce A , jëmat wàjdy wáAA. jëmat ki AI motatayi ojaytay. tőy0nam mena A , mena A , enta 
jöy0atdA. ëjmata AÓtna imija jástdA : ma jëmat MAÍ tàyi wuAam. mënAam, mënAam, 
wici enta jöy0atAdm. jà mânt ár AÍt-otat árjaAa, töy0nam mënAam!" moy0aAÍ 
ÜAdf)? jâ imina AÍt-ötot wári, pán ti mën. imi pán ney0remyan kityan. 

2. të mën, të mën, AÍt-őtdA-pa tërmat. AeJAdA : MAI tàyi töy0a jëmat wànna. 
temi jàyQan kànarpia râp öyQtina, temi räp öyjtina kàt. tu kát Aëypiji köttdAAi, jâka 
të Aàr}0. ëj imi töt àmasA, jëmat MAÍ, jëmat sik0dr\. pán tőy0 kuAmaytay. AÍt-őtat, 
kuAOt Aipti. pán të imina kutrjaAa wëji. töyQ të wâAmaytayan. pán neyjremyaA 
tőy0 jörayAdkkaA. pán wàjay kërica te rârjipay. të iminot wàAAayan. ànta moy0 
kőy0 wàjay kënc, wàjay jëmat wâAA. 

14 ndysr-päki, pey0-pâki 'ember(ek)': nâyor 'a cirbolyafenyő toboza', peyQ 'toboz 
(általában)', päki 'bábu'. Az emberek itt bábuknak neveztetnek, mivel kicsinyek és gyá
moltalanok — magyarázta a nyelvmester. 

15 A wëri nirje sëm-jërjk torjkdm Aar jelentése kb. 'szeszélyes női könny táplálta tó' . 

9* 
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3. tem meta kâtdAna wàjdy moritam jâyQdAAaA, n&AACLA wârta jëy. imina 
jàstdA: ,,tem kàtaA jàkan wâAAdm." ,,wàAa, wâAo", imi jàstdA. tu wàrantataAna 
nàmaksdA : ,,mà tàja ëjmata Aàtna imi pán kát neyQremyan töjam. {ut mby0 jàserj, 
ma inam töy0 jörayAdm." iminam jàstdA: ,,mà ïâja imi pán kât ney0remyan 
töjam. ma tàka töyonam mënAdm." imi jàstdA : ,,môyotayi, âA mena, os moyjayi 
kàntdk^ko, fuÏAa wëAd ëntemat. köy0an Aita Aur\kdy, porta Aur\kay jëyat," ,,icak 
pëta ma âyomat jëmat töjam imalem, ma âyQmat jëmat töjam neyjemydAam. tàka 
mënAdm." imi jàstdA : ,AA mena, àA mena, àA mena:" ,,ënta, ma mënAamV 

4. pir kàtaA tör am kötdA, sàpAa, túra jöy0atA. ,,jà, ma, imi, jâr\Adm. mû 
neyjemyaAam pàn imem wuta Aàr\Adm." „mënAdn kunta, menai" imina Ady0 

kdtAaA, kèrAttA nàray töntayot jâyoarat. „nor\ töm töy0 jöyoatta Aàtna ànay wârta, 
Aëj wârta juyQna âtAi. wâAam kutan ëjmata tâpar\ juy0 âAarjAaA kÖAya nomant pà 
koAam kât-sor]Aa ruknat. kërak àA wâra, kàt-juyQAa ÜA noyodAtÍAa. os noyodAtiAa 
kunta, nèr) mànt wujma âratta-pa tetti, ma nbr\at wujmam àratta-pa tetti. Aay0 

öy0tiji-pa ÎAa àA wiyAa!" pàn töyjan fi mën, imina t'ë kiti. 
5. (ë mën, (ë mën, kàt wâAaAa îë jöy0at. terni Aëj wârta, ànay wârta juyona 

ânmi. terni iminat Ain wàAam kàt-sot] pëtana meta juy0 ÜAdrjat nomant. t'u kim 
sëmaA tâAyaA. Aäy0 öyjtina socaAtayaAtaAna öntdAna nàmaksaA : „kàmûnot jârakam-
tatdAam." pàn kat-sörj pëtaA AàkQ^kitte kâmfijat tï jârakamtatay. pán t'utarj kÔAat 
jàkan soja fë jëy : ,,âyoeyaAam, pàkkaAam jëm jëy, nèr} fë jöyjan : pàn kem kôfât, 
tem moy0 tàyi. wërti juy0-kàr, UAfjaAnat fu-mint Aita AUiqk, porta Aur\k. tu kim 
kânt'akantay pàn fë sâydAtatdy. imind munt kôncapat mëji, kây0at mëji, nöjat 
mëji. ëjmdta Aàtnd windytdmaA Aàtnd nöjdA piryinam jày0dttdy : „màntem mëta-
Aekkd jëAdn kuntd, jëya, ëntd jëAdn kunta, àA jëya!" UAr\dA jÖyoatAdy, pëtaA jöy0at-
Ady nàj tÖA wëtayAdy. töm pâlakna wikatamaA sefaA: ,,ây0eya Aam, pàkkaAam jëm 
jëy, nbr\ köA mënan?" ,,mà sema A juraAi:" pàn tôyja wiyaA. 

6. fë mën, mën, pàn toy0at tempija os pit. AÔyo sàydAtdAtay. ëjmat Aàtna fë 
winamti. Aày0 AëydAi-pa fë kátAÍ.1G koncapa A piryinam jâyQattay : ,,màntem mëta-
Aekka jëkrja, jëya! enta jëkr\a, âd jëya/" pàn UATjdA jöyQdtAdy, pëtaA jöy0atAdy 
nër töy0 tey0atamay. töm pâlakna wikatay : ,,âyoeyAam, pàkkaAam jëm jëy, nor\ 
kÖA mënan V ,,mà sema A juraAi." AoyQ sàydAtdAtay. 

7. sàydAtdAtay, sàyaAtdAtdy, kÖAdtay terni terri pâlaka os pit. pàn fë nuy0AÎ» 
ëjmat Aàtna fë winamti. toy0at-kây0dA (uydA âAapti) piryinam jày0dttdy. ,,màntem 
mëtaAekkd jëkr\a, jëya, enta jëkr\a, àA jëya!" tör ama kànam, mëya känam öyoar 
k&kjca töy0 teyQdAay. töm pâlakna wikatdmaA sefdA : ,,ây0eyAam, pàkkaAam jëm 
jëy, non kÖA mënan?" ,,ma sëmdA juraAi." piryinam AejdA : ternisàr\ki wàya nök 
kànmaA tàyina kÖA tàja A : ëj wënf pâlkdA âtdA, ëj wënf pâlkdA âtdA. ëjmat Aàtna 
tem pâlaka os pit. pàn fë nuy0Ai. ëjmat Aàtna te os winamti. winamtamaA Aàtna 
imiA wâAta râpa-pa fë jöy0at. të râpnd utnam mëntaAnd Aay0 kôtydna kotydA joy0dt-
yan. piryinam köt nëramtakkdA nàray töntay pâtaryan pàtakanyan. AàyQ os nök 
pit. râp kôtapna Aay0 koryana Aok, nàray töntay pâtaryan os pàtakanyan. tu Aàtna 
Aày0 kotyaA râp öy0tija fë pitydn. tu Aàtnd Aây0 Aëya Aok. pán os nàrdy töntdy 
pàtdrnat kit. pàn râp oyotija uti fë pit. töm imÍA-pd fë jöy0dt, ÏAta joy0am imÎA-pa 
nök pit. këAi imiAna jëmsi kotAi kitAÍ, töm imiAna pëyi kotAi kitAi. pán fë pânAayti. 
kityanam fë HAÍ, ëjmata Aàtna pâlakka fë àrajay. sëmar] töjdrf7 pâlkdA jëAd-kànAdy-ot 

16 A nyelvmester szerint kát Ai = 'majdnem megfogta', ha itt a váltakozásos kitAi 
szerepelne, azt jelentené, hogy 'megfogta', vö. lentebb. 

17 A töjdt) és a tőJAdy egy, a nyelvmester számára ismeretlen jelentésű tÖj szó szárma
zéka; közlése szerint nem azonos a tőj 'KOHeij' szóval 
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imÎAa pit, sëmAdy töJAdy17 pâlkdA MAI imÎAa pit. tömpi kujÎA pàlkdA koydAtdttdy, 
temi-pd pâlkdA wëj. 

8. pir kätdA àntdpa köctdy19, wàjdy söy0 lir\0kap ântdpa köctdy, pân noy0dA-
tdta tu wârtdy. noyQdAtdtdy, noy0dAtdtdy, ëjmdta Aàtnd t'ë iärakantdy. ië noyo9Atdtay, 
noy0dAtdtdy, ëjmdta Aàtnd őryd koy0d îë cârj0kdA. koAdm katdA töjtdy, pân os àjyd 
jeta jëy. àjyd jëymaA Aàtnd os àntdpa köctdy. pán noy0dAtdta wârtdy, ëjmdta Aàtnd 
os tarakdntdy os ândm. os koAdm kätdA töjtdy. pàn os àjyd jeta jëy. kuAmdtyd os 
fàrakdntdy. (en koAdm-pa töjtdy. nëAmdtyd câr\QkdAmaA Aàtnd sârjki-wâynam nöknam 
jây0dttdy: ,,jà kàntdy jày tiyja Aàtnd tÎAdsyd waAa!" Aoy0nam Aunt'dmtdy kätdA: 
, , nőr) tiAds, ma ëj-pa tiyodm kätdA, käntdy jày wäAtd pàsyd wäAAdmdn. nor\ ëndAya, 
àjyd jëydAa käntdy jày të urnam ÛAdt AÖrjdtta. ma ÏAd pânfr\\AAdm àtnd ëj pâhka, 
ïu Aàtnd ëj pâhknd nèr) pàsyd wäAal" 

[2.] 

1. Volt egyszer egy asszony meg egy ember (tkp. kb.: ketten voltak, egy 
asszony meg egy ember). Volt egy lányuk és egy fiúk. Az öreg vadászik, sok 
vadat öl. Látot t egy nagyon világos valamit. Arrafelé megy, megy, de nem ér 
el oda (ti. olyan messze van). Egyszer csak mondja az asszonynak: ,,En egy 
nagyon fényes helyet láttam. Megyek, megyek, soha nem jutok el oda. Sok 
élelmet készíts nekem, oda indulok !" Hát ez meg micsoda dolog? Az asszony 
élelmet készített, és ő elment. Az asszony meg a gyerekek (otthon) maradtak. 

2. ím ment, ment, az élelme elfogyott. Néz: a fényes hely egészen közel 
van. Az (a fényes hely) egy folyó partján egy hegy tetején van, e hegy tetején 
egy ház van. Azon ház belsejében fényesség van, oda ím belépett. Egy asszony 
ül ott, nagyon fényes, nagyon szép. Es ott kezdett hálni. Étellel, hallal etette 
(az asszony az embert). És az asszony magához vette őt. így ők együtt kezd
tek élni. És az ember a gyerekeit elfelejtette. És vadászni kezdett. Az asszony
nyal élt. Sokáig vadászott, vadat sokat ölt. 

3. Egy napon javítani kezdte a vadak által eltört íjait és nyilait. Az asz-
szonynak mondja: ,,Ezen a napon itthon leszek." ,,Légy, légy", mondja az 
asszony. Munka közben visszaemlékezik: „Nekem egy időben volt feleségem 
és két gyermekem. Micsoda dolog, hogy én ezt teljesen elfelejtettem." Az asz-
szonynak mondja: ,,Nekem feleségem és két gyerekem volt. Én hozzájuk (tkp. 
oda) indulok." Az asszony mondja: ,,Minek, ne menj, ők (már) nem emberek 
(tkp. milyen ember is), a tieid nem léteznek. Rég emberevőkké (tkp. evő szel
lemmé, harapó szellemmé) lettek." ,,Oh de nagyon szerettem az asszonykámat, 
nagyon szerettem a két gyerekemet. Én bizony megyek." Az asszony mondja: 
,,Ne menj, ne menj, ne menj !" ,,De (tkp. nem,) én elmegyek !" 

4. (Amikor) a következő napon felvirradt, nyaka, torka elszorult (tkp. 
[valami] a nyakába, torkába jut). „Asszony, én elmegyek. Megyek megnézni 
a gyerekeimet és a feleségemet." ,,Ha mész, (hát) menj !" Az asszony a ló 
lábait (tkp. két kezét, két lábát) nyers nyírfakéreggel betekerte. „Amikor oda
érkezel, megjelenik egy edény készítésére, merőkanál készítésére való fa. Az álta
lad lakott ház korhadt gerendáinak végei felülről még (látszanak) és a házad 

• 
18 Kie j tésben: JcőÓódy. 
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három sarka (tkp. három házsarkad) összeomlott. Ne kövess el bűnt, a geren
dákhoz ne érj. Ha hozzájuk érsz, te engem többé nem látsz, én téged többé 
nem látlak. A lóról le se szállj !" Azután oda indult, az asszony küldte. 

5. ím ment, ment, háza helyére érkezett. Ott őelőtte egy, merőkanál 
készítésére, edény készítésére való fa nőtt ki. Az asszonyával együtt lakott ház 
sarkának mélyén valami gerenda végek (látszanak) felülről. Nagyon fájt (tkp. 
fáj) a szíve. Lovaglása közben ezt gondolja magában: ,,A korbáccsal meg
csapok (valamit)." És a ház sarkának mélyét a lóhajtó korbáccsal ím meg
csapta. És a házban kiáltás hallatszott ily szókkal: „Lányom, fiam (tkp. két 
lányom, két fiam) jó apja, ím megjöttél, lányom, fiam jó apja, ím megjöttél !" 
Kívül (nem a házban) jelent meg, de nem hasonlított önmagára (tkp. micsoda 
hely). (Olyan, mint a) vörös fakéreg, végeivel19 olyan, mint egy emberevő. 
Nagyon megijedt és elvágtatott. Az asszony hátulról üldözte. Az asszony koráb
ban adott neki egy fésűt, egy követ és egy darab szövetet. Egyszer, amikor 
már közel ért, a szövetdarabot hátradobta (és így szólt): „Ha számomra vala
mivé leszel, légy, ha nem leszel, ne légy!" (Akkor ott egy) vége járhatatlan, 
feneke járhatatlan tűz keletkezett. A túlsó oldalon (az asszony) kiáltása hallik: 
„Te hol mentél át ?" „Én a közepén keresztül !" És a tűzbe ugrott. 

6. Ment, ment és átjött a tűznek erre az oldalára. Elvágtatott. Egyszer 
csak (ismét) majdnem elérte. Majdnem elkapta a ló farkát. 0 (ekkor) a fésű
jét dobta hátra (ós így szólt): „Ha számomra valamivé leszel, légy, ha nem 
leszel, ne légy!" (Akkor ott egy) vége járhatatlan, feneke járhatatlan sűrű 
erdő keletkezett. A túlsó oldalon (a nő) felkiáltott: „Lányom, fiam jó apja, 
te hol mentél á t ? " „Én a közepén keresztül." (És ezzel) elvágtatott. 

7. Vágtatott, vágtatott, (a nő) valahogy ismét átjött erre az oldalra« 
Ismét üldözte, egyszercsak majdnem elérte. Tűzkövét (a fején keresztül) hátra
felé dobta (és így szólt): „Ha számomra valamivé leszel, légy, ha nem leszel, 
ne légy !" (Akkor abból) egy magas, az égnek támaszkodó, a földnek támasz
kodó szikla lett. A túlsó oldalon (a nő) kiáltása hallik: „Lányom, fiam jó apja, 
te hol mentél á t ? " „Én a közepén keresztül." Hátrafelé tekint: ahol az (tkp. 
a szikla) az égboltnak támaszkodott, egy nyílás van: (egyszer) arcának egyik 
fele jelenik meg, (másszor) arcának másik fele jelenik meg. Egyszer csak megint 
átjutott erre az oldalra. És ismét üldözte. Egyszer csak majdnem ismét beérte. 
Amikor már elérte, a felesége által lakott hegyhez ért. Miközben a hegyen 
fölfelé ment, a nő kezei elérték a ló mellső lábait. A nyers nyírkéregből való 
borításokat lehúzta20 (a ló lábairól). A ló ismét följebb jutott. A hegy közepén 
elérte a ló hátsó lábait és a nyers nyírkéreg borításokat ismét lehúzta. Ezen 
közben a ló mellső lábai elérték a hegy tetejét. Ekkor a ló farkát fogta meg. 
És ismét a nyírkéreg maradt a kezében (tkp. a nyírkéregből való csővel maradt). 
És felért a hegy tetejére. Jö t t az igazi (tkp. az, a másik) felesége, az alulról 
jött felesége is fölért. Az igazi (tkp. világos) felesége a (férfit) jobb kezénél 
ragadta meg, a másik felesége a bal kezénél fogva ragadta meg. És mindegyik 
magának akarta. Kétfelé is tépték, egyszerre csak ketté (tkp. félbe) szakadt. 
A szív felőli rész a gonosz szellemmé vált feleségé lett, a szív nélküli rész az 
igazi feleségé lett. Az (előbbi) a férje felét futva visszavitte, ez (az utóbbi) is 
elvitte a felét. 

19 uArjdAnat 'végeivel'; a nyelvmester a szó hangalakjában sem volt teljesen biztos, 
a mondatot csak értelemszerűen tudta lefordítani 

20 Ti a ló lábait akarta megfogni, de csak a nyírkéreg maradt a kezében. 
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8. Másnap bölcsőbe kötötte, a bölcsőre állatbőr takarót terített és rin
gatni kezdte. Ringatta, ringatta, egyszer csak felrikkantott. (Tovább) ringatta, 
ringatta, egyszer csak igazi férfivá nőtt. Három napig tartot ta, ós ismét kicsivé 
kezdett lenni. Miután kicsivé lett, ismét a bölcsőbe kötötte. Újra ringatni 
kezdte, egyszer csak ismét felrikkantott és ismét megnőtt. Ismét három napig 
tar tot ta . És ismét kezdett kicsivé lenni. Harmadszorra is felkiáltott. így har
madszor is (tkp. háromszor) tartot ta. Miután negyedszer lett kicsivé, feldobta 
az égre (és így szólt): „Te hold vagy, én egyszer születő nap21 vagyok, az embe
rek számára való jellé leszünk. Te nagy (majd pedig) kicsi légy, az emberek 
ennek megfelelően számolják az éveket. Én éjszaka az egyik oldalon lebukom, 
az időben a másik oldalon te légy a jel !" 

3. 

1. mâko jày wôrj täJAdt, pirj àj ko. tu wäAÜAnd äy0ds jày jöy0dtdt. „merj 
íörasyd jöy0dtdy", jàstdAt. ,,jőy09ttdykuntd, jöyjtitdy!" ort täJAdt. tu ÖTHA jástdA: 
„jà neyo9TAdy0 !" töm jà jástdAdt : ,,mër) tàka neyQdrtd kői ëntd wuAdy0." „jà ney0dr-
Ady0, ney0drAdy0, kőjayi kőkdnam ney0rdmdA?" äy0ds jày tàsdrj jày, jer\0 ànds-
äy09A ëj wandt umdtACiA. „nimdAnat á,Adpti neyjrdmta koy0dAtd itin", äy0as ort 
jástdA, „pán kôcyinat käcdpAaA copyd sây0drta." „tut meta jàsdr\:" nordytdy pán 
neyjamdy, kocyinat käcdpAaA ëj sörmam sây0drAaA. töm pâldkna piryinam àrj0'rdm-
tdy, Mcpdt in ÏAd pitdt. „jà os nër\ neyordmitdyf" kantdy jày jàstdAt: „mër\ tàka 
ney0drtd köl ëntd wuAdy0." „jà ma cèksamAdm tàka", WOYJÍA jástdA. pán të ney0ra-
mdy. kàcpdt ëj sörmam sây0drAaA. töm paldknd ày0ds ko pitam tàyi tömpind pit. 
„jà, nôrj, tàsdn) ko, kos ay0dA imtal" kos ây0dA umti pàn pir\ àjd^Jco os të neyord-
mdy, ay0dAdt kâëdpAaA ëj sörmam sâyQdrAaA. ày0dAdt tömpind töt pit. piryinam 
àr\0'rdmtdy, kàcpdt ind ÎAnam mënAdt. „jà os norj ney0rdma!", ay0ds konam jàstdA. 
äyods ört koc neyjrdmdy, ây0dAdt kôtnd töt pit. munt ânta topyd pëtaAnd neyjd-
mdy, jer\0 ày0dA aAdpti top-pd ney0rdmay. ëj jer\0 ày0dA ëntd neyodrdmAaA. jà jàstdA : 
„tit je norj kökdnam neyjdmdn, os weAinat pàstd jicaAAÜ" pirj àjd^Jco ëj àtdm 
nâmpd surti kàAdrj tàjdA pàn ëj nir\ surti. kàcdrj kàtAdpti puAmin kordAin-pd ôlaknd 
nuryd wâraydn, punAin-pd àtamyd jëyat. AOy0 kâtydn, äy0ds ört koAdm kancarj 
káAdrfbt të tuy0i. ëj pun tàkndm tàyi ëntd täJAdt, JâJta22 tày'%Aa-pd ëntd kàn'Adt. . 
ay0ds ko tu koAdm kancarj kâAdrj puAA. pit) àje^ko kàt surteydA puAA. jëmer) Aàr 
kànarjnd wàAAdt. ày0ds ört jàstdA : „jà sâydAtdAemdn Aàr tömpi pëtd möca järfta 
pàn piryi kirdyAdta. meta kujmdn sàr jöy0dtA?" 

2. kàntdy jày-pd inam të jöyQdtdt, ày0ds ÀàÀ-pd të jöyQdt. WUAÍA, ÀàÀyd jöyQdt-
„jà koAdm kancar] k&Adr\ tàjtd ko, norj mena sàrdAta! ma, wuAe, weAeydAam ti-
min'ydn, tëk ëntdm lekQ öyjtiji." pàn ayods ko të Aak0kdntdy, koAdm kancarj k&Aerj, 
— „ÛAd môyodAi", jàstdAi — aAd nàj wëtdmtdt. pirj àjd^Jko-pd pirdAtatëAakjcdntdy-
ay0ds ko weAÍAaA ëj mëy mâra suy0dAdt, pàn mâtdt, cek0 wuAdy-ötdt. pirj àjd^Jkond 
weAeydA kànkdmtitaA Aàtnd àyQdA putina inam neyodTAdyan. àrjaAdtdy, Aàr jâceya 
ëntd jöyQdtAdyan kÖAya, àyQds ört kát kâAdrjkdA &ÂB kbrydAdydn. pirj àj kond nur 
sàra koydAti, pàn surteydA të suy0dmtdkdn. weAeydA &Ad tàydr tâkdtnd pàtdyAdkkdn. 
sâydAtdtdy, sâydAtdtdy, Aàr tömpind kojydt wàntdrj öytiji kàrimtdy. piryinam të 

2i Egyszer születő, azaz méretét nem változtató, nem növekszik és nem fogyatkozik. 
22 Kiejtésben: AdÀêd. 
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sàydAtdtdy. terni äy0ds ort Aar jâce tömpija ind pit, kâAdrj nâAdmACtA ÎAdn AâjdyAdt. 
pir] àjd^Jco Aoyo porfAdAÎ mâcyd (sàydAtdtdy) 2i 

3. sàydAtdtdy, sàydAtdtdy, töm jàyAdAd jöy0dtmaA Aàtnd äy0ds jày jàstdAt : 
„norj kirdyAdnf" „enta, ma ëj kujin jifd wupm", tőm jàstdA. ëjmdta Aàtnd àyodS 
őrt (ë jöy0dt, kâAdTjAaA inam AÍAyd jëydt. „wëAd, ëj kuje kirdyAdy?" ,,ënta, jarjkiAdy 
Aar tömpi möca, màm-pd järjkdm. tàka tárdmydn näy0dAAdy-, AÖyQAdy-ötydn. merj 
förasyd joy0dy0, jà fë tërdmAi, pir\ àjd^ko." „enta, jà noAAdy0, förasAdta ràr\ipAdyQ 
kuntd, àtnd ÏAd wöjdmtdtdy0 Aàtnd ÍAd wâAAdtdy. noAAdy0, noAtd pirnd fut förasAd-
AdyJ."pàn kin-iki nök SUAÜ pir\ ájd^Jcond. pán töy0 tuy0dtdy. „jà sëy0re, met) 
átinam JáJdksdtd nämds täJAdn kuntd, (ë kin-ikind cämd kordmnd AÍy0ma mosat.2* 
töm jäkd jöy0dttan kà AàA ëktAdn kuntd, kin pàtAdmtdyat, àmp sâyodrtd ëj ko à A 
kifta25/ os ÂàÂye ente joAtdy kuntd, tut moyQat kâAdtdy : " äy0ds örtnd ëntd sây0drAi. 
pir] àjd^Jco pân-pd jày0dAdA iAmdytdy: „jàÂàÂdksdAi kuntd, ÂàÀdksdAil" tàka ày0ds 
őrt ëjmdta Aàtnd Aàjdm wëj, pàn fë sây0drtdy. pir) àjd^kond pán töy0dn muAi : „töm 
os ÂàÂ ëktin Aàtnd àntdkapd fârdsnd jërjka26 mënitdy, ântdkapd kin pàtAdmtdtdy 
ëjd^Jco iëdk àA kifta. os ÀàÂyd ëntd joAtdy kuntd, töy0dn àA jëyitdyf" fet fut pirnd 
fë förasAdt. töm äyods jàya kàcdrj àndy-sày0dn inam màsdA juyoi wârdm. tem jày 
weAi mëtaAi wëjdt. fet fut pirnd jëmdiqkd kityd fë ment, fenfi. 

[3.] 
1. A mâk21 folyó menti embereknek (értsd: osztjákoknak) volt egy vőjük, 

egy kis Pim menti férfi. Miközben így élnek, ,,csukcsok"28 érkeztek. „Mi keres
kedni jöttünk", mondják. ,,Ha jöttetek, hát i t t vagytok (tkp. jöjjetek) !" 
(mondják az osztjákok). Van egy vezérük (a csukcsoknak). A vezérük így szól: 
„Ugorjunk (versenyt) !" Azok (ti. az osztjákok) ott mondják: ,,Mi nem tudunk 
ugrani." „Rajta, ugorjunk, ugorjunk, ki ugrik távolabb?" A csukcsok gazdag 
nép, tíz, karaván(ba való) szánt [hosszanti oldalukkal] egymás mellé állítot
tak. „Sível (kell) nekifutásból átugrani (rajtuk)", mondja a csukcs vezér, „és 
karddal (kell közben) a köteleiket szótvágni." „Ez meg micsoda javaslat? !" 
(A csukcs pedig) futott és ugrott, karddal a köteleket egy csapással átvágta. 
A túlsó oldalon visszanézett, a kötelek éppenhogy leestek. „No, most t i ugor
ja tok!" Az osztjákok mondják: „Mi nem tudunk ugrani." „Én megpróbálom 
(tkp. elkezdem)", mondja a vő. És ugrott. A köteleket egy csapással átvágta. 

23 A nyelvmester szerint a zárójelben levő ige elhagyásával nem változik a mondat 
jelentése. 

24 AÍyQma mosat 'téged feltétlenül faljon fel': Aiy0dm part praet (vö. KT 1099), 
Aiy0ma ua. e. sz. 2. sz. birtokos személy jellel, mosat 'o6fl3aTeJibHo', ez pedig a passivum 
felszólító módjának e. sz. 3. sz. -mosat szegmentumával (MSFOu. 128: 278) lehet azonos. 

25 Kiejtésben: kiêêd. 
26 táwsng jërjka 'a tenger vízébe'. A -na locativusragnak itt olyan genitivusféle funk

ciója van, mint a votj. -len ós a zürj. -len, P -ven, PO -lan adessivusragnak (1. FTJCHS: 
WICHMANN, WotjChr.2 135, UOTILA, SyrjChr. 46). A zürjénben ezt a ragot az újabb 
grammatikák már genitivusként emlegetik (JIMTKHH, KoMH-H3bBHHCKHÍí flHaJiejcr 44 kk., 
JTbiTKHH—THMyuieB: KoMH-pyccKHÄ cJiOBapb. 1961. 863 — 864). 

27 Oroszul: Mox. 
28 Az ay098 jdy jelentését a nyelvmester eleinte nem tudta közölni, majd egyre több 

meggyőződéssel azt állította, hogy a csukcsokat jelöli. Tudomása szerint az äyQss szónak 
nincs általa ismert egyéb jelentése, ilyen folyó- vagy tónév sincs. H A J D Ú PÉTER hívta fel 
a figyelmemet aTr j . äy09sjdy 'die Obdorskischen Samojeden' (KT 18) adatra, amelyért 
ezúton is köszönetet mondok. Eszerint tehát valójában az äy038Jdy az Obdorszk környéki 
jurákokra vonatkozik. 
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A másik oldalon a esukcs földetérési helyén túlra szállt. „Nos, te, gazdag ember, 
húsz szánt állíts (egymás mellé) !" Húsz szánt állítottak (egymás mellé), és a 
kis pimi férfi ismét ugrott, a szánok köteleit egy csapással elvágta. A szánokon 
túl ért földet. Hátrafelé tekint: a kötelek éppen esnek lefelé. „Ismét te ugorj !", 
mondja a csukcsnak. A csukcs vezér ugrott, a szánok közepén esett le. Akkor 
utolsó erejét megfeszítve ugrott, (de) csak tíz szánt ugrott át. A másik tíz 
szánt nem ugrotta át. És mondja: „ I t t te messzebbre ugrottál, még rénekkel 
versenyezzünk gyorsan !" A kis pimi férfinak egy silány (tkp. rossz nevű) két
éves herélt állata és egy kétéves tehene van. Minden nap befogta őket, (ezért) 
a hám ledörzsölte a bőrt a lábukon, szőrük is csúnya lett. Neki (csak) kettő 
volt, a csukcs vezér három tarka herélt rént hozott. Szőrük egy helyen sincs 
kikopva, egy helyben állni nem tudnak (tkp. helyükön sem tudnak megállni; 
ti . olyan tüzesek). A csukcs azt a három tarka heréltet fogja be. (Az osztjákok) 
egy szent tó partján élnek. A csukcs vezér mondja: „Rajta, vágtassunk a tó 
túlsó partjáig menve és visszatérve (tkp. menni és visszatérni). Melyikünk ér 
vissza előbb?" 

2. Az osztjákok mind odajöttek, a csukcs csapat is odajött. (Az osztjá
kok) tudják, (hogy a csukcsok) háborúzni jöttek. (Szól a vő:) „Nosza, három-
rénes ember, te indulj elsőkónt (tkp. elölről) ! Látod, milyenek az én rénjeim, 
csak nyom után (vagy: nyomon) (tudnak ők elmenni, ti. olyan rosszak, gyen-
ték, tkp. innét nincs út a [hó] felületén). És a csukcs elindult, a három tarka 
rén — „Mi a csuda? !", mondják az emberek — elviharzott (tkp. mintha tűz 
lobbant volna föl). A pimi kis ember is elindult másodiknak (tkp. hátulról). 
A csukcs rénjei egy szakasznyit29 vágtattak és úgy elfáradtak, (ilyen) próba
tételt (még) nem ismertek (tkp. kb, [mert ők még ilyen] nehézséget nem látott 
[ tkp. látatlan] valamik). Amikor az osztják a két rénjét megijesztette (hogy 
ösztökélje őket), azok majdnem ráugrottak a csukcs szánjának hátsó részére 
(ti. még olyan jó erőben voltak). (Az osztják) megállapította, (amikor) a tó 
közepéig még nem értek el (ti. ők ketten: a csukcs ós maga az osztják), hogy 
a csukcs vezér két rénje mintha dülöngélt volna. A pimi kis ember a gyeplő
vel nagyobb sebességre ösztökéli a réneket (tkp. a gyeplőt gyorsan hajtja), 
és a rénjei rohannak. Rénjei csak a felső, kemény hóréteget érintik (ti. olyan 
gyorsan száguldanak). Száguldott, száguldott (az osztják), a tó túlsó pontján 
egy hótorlasz tetejéről visszafordult. Visszafelé száguld. A csukcs vezér alig 
ért a tó közepén túlra, rénjeinek nyelve (tkp. rón-nyelvei) kilóg. A kis pimi 
ember elszáguldott mellette. 

3. Száguldott, száguldott, miután ő (az osztják) visszaérkezett a népé
hez, a csukcsok (így) szóltak: „Te (előbb) visszafordultál!" „Nem, én talál
koztam a ti emberetekkel", mondja. Egy idő múlva a csukcs vezér odajött, 
rénjei alig pihegtek (egészen légzéshez/lélekhez [transi.] jöttek). „No, a társad 
(tkp. az egy embered) (előbb) visszafordult?" „Nem, elment a tó túlsó part
jáig, (ahol) én is jártam. (Az ő két) szívós (rénje) szikár (tkp. hústalan, csont-
talan valamik). Mi kereskedni jöttünk, és ezzel abbamaradt (a versenyzés), 
kis pimi ember." „Nem, esküdjünk, (mert különben) ha kereskedni kezdünk, 
éjjel alvás közben (tkp. alvónk időben) megöltök minket. Esküdjünk, az eskü 
után kereskedünk !" És a betegség(hozó) bálványt a kis pimi ember kifaragta 

29 ëj-mëy-mâra 'réneken utazva egy akkora útszakasz, amelynek megtétele után az 
állatokat pihentetni kell'. 
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és odahozta. „No, vágd (szét), ha velünk kapcsolatban háborús szándékod van, 
a betegség(hozó) szellem azonnal faljon fel. Ha hazaérsz és ha fegyveres csapa
tot gyűjtesz, betegség lepjen meg benneteket (úgy, hogy még) egy kutyát 
széthasítani képes (tkp. vágó, hasító) ember se maradjon ! És ha nem jöttök 
háborúzni, ne haljatok meg (tkp. miért haljatok meg) !" A csukcs vezér (azon
ban) nem vágta szét (a bálványt). A kis pimi ember fölemelte az íját: „Nos, 
ha harcolunk, harcoljunk (pass, ind.) !" A csukcs vezér egy idő múlva fejszét 
fogott és vágni kezdett (tkp. vágott). A kis pimi ember így mondott esküt: 
„Amikor hadat gyűjtetek, vagy a tengerbe fulladjatok (tkp. a tenger vízébe 
menjetek), vagy betegedjetek meg, egy ember se maradjon. Ha nem jöttök 
háborúba (ellenünk), akkor ne legyetek (betegek, ne haljatok meg) !" Ez (tkp. 
ez-az) után kereskedtek. Akkor a csukcsoknak mindenféle edény kell fából 
készítve. Az osztjákok (tkp. ezen nép) réneket (tkp. rént-mit) vettek. Ezután 
békében elváltak (tkp. jól, két irányba) mentek. Vége. 

4. 

muAki máy : ÍAan Aápdt kár käjamajaA, noman siy0asyan, kÓrakkan mäy0Aa-
yan. — ÍAan Aär\atA, noman tiAdsyan, kätaAyan lâlayAayan. tuti tut tâyi tena jástdAi. 

Találós kérdésem: Lent hét bika legel, fent egy halászsas és egy sas 
kering. — Lent olvad (tkp. beköszönt a nyár), fent a hold és a nap kering. 
Ezt így mondják. 

5. 

muAki máy: cánc päki-ne jek0antdA, JÍAÜ30 wánam AejaA(a)A, tikkan-mik-
kan30 AimpanteAyan,30 jintap-wësi wälwäl.30 — JÍAÜ wànam tut àmp, Aàrjki juy0 
tojna (tut) cánc päki-ne, jintap-wësi wälwäl, tut käntak^ko jäy0dAnat, jintap-wës 
tut nüA. 

Találós kérdésem: Térd(en levő) női bábu táncol, . . . pofa néz, sí megy, 
a tű fokából (valami) repül. — A . . . pofa itt kutya, a mókus a fa tetején (itt) 
a térd(en levő) női bábu, a tű fokából repülő (valami) i t t az ember az íjjal 
(azaz lő), a tű foka itt a nyíl. 

6. 

muAki máy : tïrant'i t'urantï,31 päydA, árjkdA kÖA pörak, nánk pörak. — nÂA 
pán jäyQdA. 

Találós kérdésem: (valami) sirren-surran, fia, anyja fenyőfa belsejéből, 
lombos fa belsejéből van. — A nyíl és az íj. 

HONTI LÁSZLÓ 

30 A jiAti jelentését nem ismeri a nyelvmester; tikksn-miklcQn 'JIMMCH', AimpanteAydn 
'H^VT', wälwäl '(kb.) repül'. A nyelvmester szerint ezek kitalált szavak, a beszédben nem 
fordulnak elő. 

31 tiranti turanti = a nyíl suhanó hangját utánzó szó. 
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Tromagan Ostyak Texts 
by LÁSZLÓ HONTI 

The Tromagan Ostyák texts presented here were collected by the author in Lenin
grad, during the winter of 1975 — 1976. The Tromagan dialect can be identified with the 
Tremjugan dialect in KARJAIÍAINEN'S collection and belongs to the Surgut group of dia-
lects. The informant was J E . I. SOPOCTN (19); not being sufficiently familiär with folk 
poetry, however, Sopocin tape-recorded songs and taies told by his 66 years old father, 
a retired reindeer-breeder at home in Siberia, during his winter holidays. When dictating 
from the tape he unfortunately made serious condensation and simplification, partly 
because he sometimes could not understand the texts and also leaving out certain répéti
tions mercilessly, which he considered as "superfluous" (the texts cannot be taken down 
from tapes made with his father). In spite of those manglings, the texts can still be 
important from a linguistic point of view since no text has so far been published from this 
dialect. 


