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F R A N K U N -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .



ELŐSZÓ.

A finnugorság legtávolabbi csoportjának, az osztják nép
nek a népköltési termékeiből közlök itt mutatványokat. Az 
anyaggyűjtésre az 1898. és 1899. években nyílt alkalmam, a 
mikor is, mint a ZiCHY-expediczió nyelvésze, egész esztendőt 
tölthettem az északi osztjákok között. Utazásomnak főczélja 
tulajdonképpen a hatalmas EEGULY-féle gyűjtemény megfejtése 
volt. A helyszínén azonban csakhamar meggyőződtem róla, hogy 
az osztják népköltésnek ilynemű termékei ma már kiveszőiéiben 
vannak. Annál nagyobb buzgósággal fogtam az értékes gyűjte
mény megfejtésének munkájához. A minden magyarázó jegyzet 
nélkül maradt szövegek értelmezéséhez azonban elkerülhetetlenül 
szükséges volt elébb egy jó csomó eredeti, legnagyobbrészt fol
klorisztikai szöveget (meséket, hősi énekeket, a medvekultuszra 
vonatkozó énekeket és istenidéző igéket) gyüjtenem. Az így nyert 
anyag segítségével aztán lassanként sikerült behatolnom a 
EEGULY-féle énekek rejtelmeibe is. Hogy ez miképpen történt, 
arról a M. Tud. Akadémia elé terjesztett jelentésemben-*') bő
vebben szóltam. Egyébként azóta már a BEGULY-féle szövegek 
egyharmadát megfejtve is közzétettem.**)

Az északi osztjákok a tobolszki kormányzóság északi ré
szében az óriási kiterjedésű (G47,4G7 □  km.) berjozovi kerület
ben laknak. A hatalmas Ob folyam mentén húzódnak észak 
•felé, elfoglalják ennek nagyobb és kisebb mellékfolyóit is. Nyu-

*) Nyelvészeti tanulmányútam az éjszaki osztjákok földjén. Buda
pesti Szemle 1905. évf. 345. sz. 354—395. 1.

**) Osztják népköltési gyűjtemény. Sammlung ostjakischer Volks
dichtung. (Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása V. kötet.) Budapest, 
Leipzig 1905.
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gátról a vogulokkal szomszédosak, észak és kelet felé pedig a 
nomád szamojédekkel határosak. Az itt lakó másfajú népek 
(inorodci) között, ú. m. a vogulok, szamojédek és a zűrjének 
között (az utóbbiak Berjozovban, Muzsiban és Obdorszkban lak
nak) számra nézve az osztjákok foglalják el az első helyet, sőt 
majdnem az összes lakosságnak a felét teszik, a számuk 9100 
körül van. Főfoglalkozásuk a vadászaton kívül a halászat és a 
rénszarvastenyésztés. Szigorúan ragaszkodnak ősi hitükhöz (a 
pogánysághoz), jóllehet nagy részük meg van keresztelve.

Az északi osztjákság területén már Ahlqvist is (Über die 
Sprache der Nord-Ostjaken. Helsingfors, 1880.) három nyelv
járásterületet külömböztetett meg. Ezek a következők: 1. a kon- 
dinszki nyelvjárásterület Szamarovo és Berjozov között; 2. a 
berjozovi nyelvjárás, mely az Oh mellett Muzsiig terjed, s ma
gában foglalja a Kazym, Vogulka és Szinja folyók vidékeit is, 
és 3. az obdorszki nyelvjárás, mely az Ob és mellékfolyói mel
lékén Muzsitól északra a sarki részekig húzódik.

Az így megjelölt nyelvjárásvidékek bár sokszor nehezen, 
de mégis csak közlekedhetnek egymással, csupán a legtávolabbi 
pontok, ú. m. a kondinszki és az obdorszki nyelvjárás tesznek 
e tekintetaen kivételt. Egyébként pedig, ha a nyelvi eltéréseket 
tekintjük, még helyesebben megtehetnénk az osztályozást az 
egyes folyóvidékek szerint. Az egyes folyók mellékén ugyanis 
összetartozó (rokon) nemzetségek laknak, ezek a legtöbbször még 
nyelvi tekintetben is különválnak a szomszédos törzsektől. Sőt 
úgy vettem észre, hogy idővel még az egyes nemzetségek nyelv
járása is változik, más-más módon alakul ki, mert az osztjákok 
rendesen idegen törzsből házasodnak. Az asszonyok nyelvjárásá
nak hatása következtében az ifjabb nemzedék nyelve már kisebb- 
nagyobb változást mutat (ez annál könnyebben lehetséges, mert 
egy-egy faluban sokszor csak három-négy család lakik). Ezt a 
jelenséget leginkább észlelhetjük az obdorszki osztjákoknál, a 
kik akárhányszor szamojéd nőt vesznek feleségül és a Vogulka 
folyó vidéken, a hol igen gyakran vogul nőkkel házasodnak össze.

A három északi nyelvjárás közül tüzetesen csak kettőt, 
ú. m. az obdorszkit és a berjozovit tanulmányoztam. Az a nyelvi 
anyag, a melyet itt nyújtok, az obdorszki nyelvjárásterületről 
való. A szövegek megválasztásánál különös tekintettel voltam



arra, hogy azok mennél hívebb képet adjanak a köznyelvről. 
Az úgynevezett hősi énekek és istenidéző igék nyelve nagyban 
eltér ettől. Később azonban (a 2. részben) ilyeneket is fölveszek 
a szövegek közé, hogy az osztják népköltés termékeiről lehetőleg 
teljes képet nyújthassak.

A szövegek olvasását és helyes megértését nagyban meg
könnyíti majd a készülőiéiben levő osztják szójegyzék, mely 
nemsokára szintén sajtó alá kerül. Az itt közlötteket addig is 
az érdeklődők szíves figyelmébe ajánlom.

Debreezenben, 1911. január 15.
P ápay J ó z s e f .

Hangjelölés. Átírásomban alkalmazkodtam a Finnisch- 
ugrische Forschungen hangjelöléséhez, mely már ismeretes a 
nyelvészeti irodalmunkban. Ettől csak annyiban térek el, hogy 
a berjozovi nyelvjárásban előforduló zöngétlen spirans i-hang 
jelölésére a S z in n y e i  ajánlotta л-t használom, a melyet K a b ja 

l a in e n  is elfogadott.*) A tökéletlenül képzett hangok labializását 
K a b ja l a in e n  után v, э és i jegyekkel jelöltem meg. Ugyancsak 
K a b ja l a in e n  után § és .?-vel jelölöm az s-, г-hangok palatalizált 
alakjait, a mikor a nyelv elejének erős domborításával vannak 
képezve.

A ‘ jel mássalhangzók között zöngétlen átmenetet jelöl, a 
zöngés mássalhangzó előtt vagy után =  zöngétlen elő- vagy 
utórész. Az időmértéket háromféleképpen tüntettem föl: a rövid 
hangzót rendesen jel nélkül, a félhosszút ' jellel, a hosszút pe
dig - jellel.

A főhangsúly az északi osztjákban rendesen az első szó
tagon van, a mellékhangsúly pedig a harmadikon. Az igekötő 
elenyészteti az alapszó hangsúlyát, úgyszintén a tagadó és tiltó 
szócskák is az utánuk következő igéét vagy igeszerü névszóét. 
E tekintetben a kazymi nyelvjárásban jelentékeny eltérések van
nak. (L. K a b ja l a in e n  nagybecsű hangtörténeti munkáját 270—
274. 1.)

* ---------*----------------- -
*) Zur ostjakischen lautgeschichte. I. Über den vokalismus der 

ersten silbe. Helsingfors, 1904.





I. Szövegek. 
a) O b d o rszk  v id ék ér ö l.

1. l o y y  ?r s u t  u e r l.

sausr pam lil pampai yoza. pam lidal soyat uyldl uassa, 
naudrliiida pidss, tut yoza joytss, tut pela lauSl: «si pampai noy- 
liu\ /» — (ipampai mola cidxm tierds ?» — uparnpaina uylam 
uassa.» — nvy liumxn toyairia dt uasla (uyhn) ! » — «sasa tut, 
seda bla!»

sduor i,>y‘k-silna ndusrmds. «iay‘k, tam tut yörd\!» ioy‘k 
lauSl: «tut mola adgm uerss ?» — «tut pampai an‘ lil.» — 
(ipampai mola ctdnm ueras?» — «pampaina uyhm uassa.» ■—- 
nwy Ixumdn toyaina uylsn dt uasla!»

sausr naudrss idy‘kues yoza. «isy‘kues tani p y ‘k ienzi!» 
isy‘kues lauSl: «py‘k mola adam uerss?» —■ «hy‘k tut an‘ 'yörotl. » 
— <(tut mola adsm uerds?» — «tut pampai an‘ lil.» — npampai

1. Az e g é r  t ö r v é n y t  t esz .
A nyúl füvet eszik a fűrakásnál. Füevése közben a száját 

megvágta (tk. a szája megvágatott), ugrálni kezdett, a tűzhöz 
érkezett, a tűznek szól: «Ezt a fűrakást fald föl!» — «A fűra
kás micsoda rosszat tett?» — «A fűrakás a szájamat meg
vágta.» — «Te ettél (tk. a te evésed helyén), hadd vágja!» — 
«Várj csak tűz, itt légy!»

A nyúl a víz szélére ugrott. «Víz, ezt a tüzet oltsd ki!» 
A víz szól: «A tűz micsoda rosszat tett?» — «A tűz nem eszi 
meg a fűrakást.» — «A fűrakás micsoda rosszat tett?» — «A fű- 
rakás a szájamat megvágta.» — «Te ettél (tk. evésed helyén), 
a te szádat hadd vágja meg!»

A nyúl a víziszörnyeteghez ugrott. «Víziszörnyeteg, ezt a 
vizet idd ki!» A víziszörnyeteg szól: «A víz micsoda rosszat 
tett?» — «A víz a tüzet nem oltja ki.» — «A tűz micsoda rosz- 
szat tett?» — «A tűz nem eszi meg a fűrakást.» — «A ftirakás

ÉszaJci-osytják nyelvtanulmányok. I



mola addm uergs ?» — «pdmpai yoza liumdm tryaina uyhm  
uassa.n — «nvy liumm tiryaina nvy uyhn at uasla!»

sdwr ndusrds, iouthiidi kdt yui ozss. syuiyan, si i»y‘Icues 
iouddhn /» — «si iay'kues mola ddom uerssh> — «hy‘kwes i»y‘k 
an‘ i'epl.» — «i»y‘k mola ad»m uer»s?» — «i»y‘k tut an‘ yör»tl.»
— (i tut mola dd»m uer»s?» — «tut pdmpai an‘ lil.» — «pdmpai 
mola dd»m uer»s?» — «pdmpaina uyhm uassa.» — «nvy lium»n 
tnyaina uyhn dt uasla.» — «sasd, ioutlüidi yuiysn bldt»n-sd!»

sau»r ndudrds. kdt niy idnd»shy»n. «niy»n, iöy»li»nd»t yos- 
eudtliiahn!» niy»n lauhysn: «yuiysn mola adsm uer‘ssysn?» — 
«yuiysn ues an‘ ioutlsysn.» — «ues mola ddsm uerss?» — «ues 
isy‘k iepti an‘ litl.» — «isy‘k mola ddsm uerss?» — «tut an‘ 
yöratl.» — «tut mola ddsm uerss?» — «tut pdmpai ant kusmal.»
— «pdmpai mola ddsm y'erss!» — «pdmpaina uylsrn uassa.» — 
«nvy liuman tnyaina uyhn dt uasla!» — «niyan sasd, bldtan-sa, 
ma ninen lepdthldm.»

micsoda rosszat tett?» — «A fürakasnal evésem alkalmaval (tk. 
helyén) a szajam megsértödött.» — «Te ettél, a te nyelved 
hadd sérüljön meg!»

A nyal [tovabb] ugrott, két lövö embert talalt. «Emberek 
[dual.], ezt a viziszörnyeteget löjjétek meg!» — «Ez a yiziször- 
nyeteg micsoda rosszat tett?» — «A viziszörnjreteg a vizet nem 
iszsza.» — «A viz micsoda rosszat tett ?» — «A viz a tüzet nem 
oltja.» — «A tüz micsoda rosszat tett?» — «A tüz a fürakast 
nem eszi.» — «A fürakas micsoda rosszat tett ?» — «A fürakas 
a szajamat megvagta.» — «Te ettél, a te szadat badd vagja!» -— 
«Ej, e j! lövö emberek varjatok csak!»

A nyül [tovabb] ugrott. Két asszony varrogatott. «Asszonyok 
[dual.l, az ij-idegeket vügjütok el!» Az asszonyok szölnak: «Az 
emberek micsoda rosszat tettek?» — «Az emberek a viziszörnye- 
teget nem lövik meg.» — «A viziszörnyeteg micsoda rosszat 
tett ?» — «A viziszörnyeteg vizet inni nem akar.» — «A vlz 
micsoda rosszat tett?» — «A tüzet nem oltja.» — «A tüz mi- 
esoda rosszat te tt?» — «A tüz a füraküst nem égette el.» — 
«A fürakas micsoda rosszat tett?» — «A fürakas a szajamat 
megvagta.» — «Te ettél, a te szaaat hadd vagja meg!» — «Asz- 
szonyok varjatok csak, majd elbanok veletek!»
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säuar näroras, loyyar bias. loyyar siiäbmal-kemna oy'galna 
Ivyas. «loyyar malai yanädiiibn ?» säuar lauSl: «loyyar, туэп 
rnosaiat äratelna euatlilä!» loyyar lauSl: «туэп у от ma uer arí 
tvibm.» -rí- «uer-ki arí tvibm, arríßOypözayna oual Ivp-töySrlem.» 
-— с and am ! — loyyar lauSl — та manbm туэп yoza.»

туэп laubyan: «yuiyan iöySliandat min euatbman.» — 
уигуэп laubyan : «iöySliandlman al euatliiäbn! min ues ioutb- 
тэп.» ues lauSl: «manem til ioudabn! та гэу‘к ie§lem.» — 
iay‘k lauSl: «manem al teng\! ma tut yöratlem.« tut lauSl: 
я ma nem al у orda! ma pampai lilém.» pampai tutna kuzam'sa, 
mola arat pam ős, äratelna kuzam'sa. loyyar sut ueras.

2. s v r t .
ásni sbzilmdal sup at toy anna svrt yülas. «nvy, lauSl, uenie 

uolay yui osan! ittam yandi neyyo uelßasbdi pvraial, yandi 
neyyoina siiablaian-gi, put-kordi ndlna ioutldian, seda i yvlbn.»

A nyúl [tovább] ugrott, egeret talált. Az egér a mint meg
látta, bement a lyukba. «Egér, miért bújsz el?» A nyúl szól: 
«Egér, az asszonyok holmiait mind valamennyit rágd el! (tk. 
vágd el.)» Az egér mondja: «Az asszonyokhoz semmi közöm 
(tk. dolgom) sincs.» — «Ha nincs közöd, a lyuk száját (tk. ajta
ját) ebfejjel zárom le.» — «Nem a’! — mondja az egér — me
gyek az asszonyokhoz.»

Az asszonyok szólnak: «Az emberek íjidegeit mi elvágjuk.» 
Az emberek szólnak: «A mi íjidegeinket ne vágjátok el! mi a 
víziszörnyeteget meglőjük.» A víziszörnyeteg szól: «Engem ne lőj- 
jetek meg! a vizet megiszom.» A víz szól: «Engem ne igyál 
meg! a tüzet kioltom.» A tűz szól: «Engemet ne olts ki! a fű
rakást megeszem.» A fűrakás a tüztől elhamvasztatott, a mennyi 
fű csak volt, mindvalamennyi elhamvadt. Az egér törvényt tett.

2. A c s uka .
A medve lépegetése közben a folyóban a csuka fölvetődött, 

«Te, mondja, valóban derék ember vagy! Itt van az osztják em
ber vadászati ideje, ha az osztják ember meglát, . . . vasnyíllal 
lő rád és itt halsz meg.» A medve kétfelé nézeget: «Itt, úgy-

1*
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asm к át is uandiiil. «yoi —  lauSl —  seda та kinhm  palem ney-yoi 
pödar'l ?» svrt lauSl: «nvy paleman yada tvilan?» asm puial elti 
am‘s9s, uandiiil: nemaza uänlta an‘ liti, svrt lauSl: «selta-gi 
ioutlaisn, si ämastan tvyäina гэга al-кдгИэп.» ásni lay Si: «nvy 
yada pödar‘lanh> —  «ma táda tam ösum! » selta uantseli, ioyän 
kuddßna iana‘ pä äm»sl. svrt lauliiil: «neyyoina nie Ildim, liläian, 
yundsi-yarti an‘ iilßaldhn . » ásni lauSl: «nvy uelläian, pä an‘ 
iilßäldldn. » —  «та, lauSl, svrmam-ki andäm, yandi neyyoina 
uerli iuy yurina ponläiam; yandi yoi manem euatliiula iil, selta 
mä ligäslam, yuri pozina uäraskalem, uerli iuy yural pelak-taynam'l, 
mä si-kemna uerithm. nvy, lauSl, pilyä-kemna о Нэп, sidi pä 
yolna ittam ivräslan.» ittam äsiii ligäzas, ligäsman orna näuar- 
mds, näusrmal svyät jelta-kurna tuy‘k-soy pelgat iay'kna älam‘säi»t. 
svrt lauSl: «uoläy yoi yolna ligäzas. ligäzä ! törSm nvy and ösan!» 
äsni mands, svrt pä manas, yolas man‘sat, yoina osla.

äsiii sozihiidal svyät iay'ksilna svrt siiälas. «mä nvyen 
lezätlem», lauSl. äsni selta näuarmas, ittam svrt kutpal eualt

mond, nálam erősebb ember kicsoda beszél?» A csuka szól:
«Hozzád fogható erős hol lenne?» A medve a fenekére leült,
nézeget: semmi sem akar közeledni. A csuka mondja: «Aztán 
ha meglőnek, ültő helyedben oldalra esel.» A medve szól: «Te 
hol beszélsz?» — «Én itt volnék, la!» Aztán látta, a folyó kö
zepén ül valóban. A csuka csak mondogatja: «Az osztják em
ber meglő, megesznek, sohase támadsz föl.» A medve mondja:
«Ha téged megölnek, te sem támadsz föl.» — «Én, úgymond,
ha nincs itt a halálom [ideje], kikészítetlen fateknőbe tesznek, 
az osztják ember engem elmetélni jön, aztán megharagszom, a 
teknőt a farkammal megcsapom, a kikészitetlen fateknő ketté
reped, én ilyenre is képes vagyok.» — «Te, úgymond, olyan vagy 
mint a szúnyog és még nagyra vagy.» Erre a medve meghara
gudott, haragosan az erdőbe ugrott, ugrása közben a hátsó lábá
val egész mohrakást emelt a vízbe. A csuka mondja: «A derék 
ember még megharagudott. Csak haragudj, nem vagy te isten !» 
A medve ment, a csuka is ment, hova mentek, ki tudja.

A medve lépegetése közben a víz szélén csukát pillantott 
meg. «Majd elbánok veled», mondja. Aztán a medve oda]ugrott



viouna Ivskesli, pozel ho lt kätllseli, yoidi iuy yoza oyel si seyk- 
seli, toyosik porísdVi. tamotta lausen: «та iilßälelem» — ittam 
semlantelna kim-pakset.» sort pelä asm uantman läiü , yada ol. 
«an‘ iilßälelen vndi» — äsni lauSl.

snrt äsnina älem‘sa. «та nvyen катят mouna tulem.» 
äsnina tusa, iuy-ler ilbina pon'sa. «mosa pvraina l'idet and 
oslem, si pvraina ma nvyen lilém.» äsni manas, sdzilnil. you 
ivy‘es, uän ivy‘es.

«та Pulet tvisem vndi, tarn yvtl та Pulet mofatmem 
andäm.» -— äsni svr‘el pelä manes, sor1 el yoza ioytes, svr‘el 
ujsli, oyel male úiykteda pidem. «та ittam nvyen tulem, yvtl 
iezält lida mäsl, iey‘k-sü lep sík ma soya nvyen lilém, nvyen Ildi 
iubina iey‘k ießem, iey‘k seda uänna at olt» lou svr‘dl tiisli, 
iey‘k-silna pon‘seli, svr‘l pelä uantl: «matta lausen: «та iilßä- 
lelem» — pädem yul-idi yundi pätsäien, yundi iilßälelen.» svrt 
pozel selta uäraskesli, ittam äsni näuermes, svrt kätllta luttesll,

és a csukát a derekánál (tk. a közepénél) fogva a földre kiha
jítja, a farkánál fogva megragadta, egy ledöntött (tk. nyugvó) 
fához verdesi a fejét, egy kissé odább letette. «А múltkor azt 
mondtad: ,én föltámadok“, — íme mind a két szemed kifordult.» 
A medve a csuka felé nézve áll, hol van. «Talán mégse támadsz 
föl» — mondja a medve.

A csukát a medve fölemelte. «En tégedet száraz földre visz
lek.» A medve elvitte, a fa gyökere alá tette. «Majd ha enni
valót nem találok, akkor megeszlek.» A medve ment, lépeget. 
Hosszú ideig ment, rövid ideig ment.

«Mintha volna nekem ennivalóm, ma ennivalót nem szerez
tem.» A medve a csukája felé ment, a csukájához érkezett, a 
csukáját vette, a feje már nyüvesedni kezdett. «Most már visz
lek tégedet, a nap felé fordulva (a nappal szemközt) kell enni, 
a víz széléhez közel eszlek majd meg, miután megettelek, vizet 
iszom, a víz hadd legyen közel ide!» A csukáját vitte, a víz
szélére tette, a csukája felé néz: «A múltkor [azt] mondtad : , én 
föltámadok“ — fagyott hal módjára megfagytál, mikor támadsz föl.» 
A csuka egyet csapott a farkával, a medve [utána] ugrott, a csu
kát nem tudta megfogni, a csuka ment egyfolytában és a vízbe
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svrt manrnal ilna iay'kna il-lvyas. ásni kus-yatsa uandiiil, sem na 
an‘ nila. lár kudeß emit svrt noy-yülas, sidi lauSl: «asm malai 
an‘ Ilsen manem ?» — asm top al-uantl. «ma mattalna laussm, 
svrmam-gi andam, tula an‘ иегэтЧеп.»

asm mártás. sidi soziliiidal svyat gilyaya iis , pvmml iis. 
asm lauSl: «та-sä ieéa id у‘Ima оуШэтл asm ioyänna, iay'kna 
oyids. asm ielta kát kurdi kdtllsa, idy‘k ilbina vu ideált llis tdlda 
pitsa, ásni noyos uuratl, uuratl, azat an‘ siti. asm lay d l: 
<ryoina kätllsaidm tädä?» asm uydl-uds eudlt, nvl-ués eudlt idy'k- 
Ivyda pidas. asm si-kus uuratl noyos, ielta kát kurdi i-kemna 
katllsaiyon, nemdtti kurdi an‘ siti, asm azat si ynlda uutsnts. Iildl 
aiii iis, si-kemna ásni sshm‘sa.

ásni uuraina uadi ioytds, iay‘gal pvrgáttá an‘ ueridds. asm  
uadi, mouna ioytds, idy'k pela, uantman al-amdsl. ioyan kudaß 
eudlt svrt noy-yulds, sidi lauSl: «ásni yodi al-puyalda pitsdn?» 
ásni nemdza pödar'ta an‘ litl. «cisnl у blanda! ma matta lau-

alámerült. A medve bármerre nézdegél is, szemmel nem látható 
[t. i. a csuka]. A tó (v. áradvány) közepén a csuka fölmerült, 
így szól: «Medve, miért nem ettél [hát] meg?» A medve csak 
néz. «A múltkor megmondtam, hogy ha nincs itt a halálom 
ideje, nem tudsz megenni.»

A medve ment. A mint így lépdel, szunyogosra, hőségre 
vált [az idő]. A medve mondja : «Már csak belemegyek egy kissé 
a vízbe.» A medve a folyóba, a vízbe belement. A medvének a 
két hátulsó lábát valami elkapta, a víz alatt a folyással szem
ben lefelé kezdi húzni, a medve erőlködik fölfelé, erőlködik, 
mind hiába! A medve szól: «Ki fogott meg engem itt?» A med
vének az orrán-száján keresztül kezdett a víz bemenni. A medve 
bármennyire erőlködik is fölfelé, a két hátulsó lába egyformán 
meg van fogva, az egyik lábát sem bírja kiszabadítani. A medve 
már-már egészen meg akart halni, a lélekzete elszorult (tk. ki- 
csinynyé lett), ekkor a medvét eleresztették.

A medve csak erőlködve jutott a partra, még a vizet se 
tudta magáról lerázni. A medve a partra, a földre kijutott, a 
víz felé tekintve csak ül. A folyó közepe táján a csuka fölvető
dött, így szól: «Medve, hogyan kezdtél lélekzeni?» A medve
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sam: «nvy mola m l lil tvihn?« та nvyen mundi il-ki täl‘sem 
loin, nvy yolna i yvtl-sis an‘ ueritsen. та matta tih§-kem yoi- 
sam, asm, nvy tila§-kem-ki yoisan lohn, noyaian äratelna niykta- 
säiat loin, soyan-telna loln Liiis ».

3. n a l u ä t t  s a m-yo i.
i puraf imi ädal ol, katra pvräina lou yil toils, y ih l yvl- 

mal, yihl emit top иягэу näludltsamat, иэгэу othßdt yassat. yihl 
näl uermal svyat iasl euadas, othßdt udrri iisat, uältsamat uärri 
usat. imi si yil-uarat säuisali, nalnaltsamat, othßat naurem-idi 
ondaßna pon‘sali, lábat yvtl iioyaltsaVi, lábat át noyaltsali. sidi 
úoyaltal eudlt yaVlada pidas, imi nvmasl: «tör am manem mosa si 
pärdas», tuti vlas, nauremal kiltada pidas, sdsna uisli, l’ogotsali, 
uantsali: yui-naurem. «yvlda uutsimam tvyd eualt torain manem 
naurem párdas, yui-naurem.»

si naurem sidi enmaltal eualt noySmdidi loudtti iis, siski,

semmit sem akar beszélni. «Medve, hallgass ide! Én a múltkor 
mondtam: ,Neked talán valami nagy lelked van — Ha az 
elébb lehúztalak volna [a viz alá], te még egy napig se bírtad 
volna ki. Én a múltkor egy hónapig feküdtem, te medve, ha te 
egy hónapig feküdtél volna, a húsod egészen megnyüvesedett 
volna, a bőröd [is] egészen elrothadt volna.» 3

3. A n y í l f o r g á c s - f é r f i .
Egy öreg asszony egyedül van, régente volt neki unokája. 

Az unokája meghalt, az unokája után csak véres nyílforgácsok és 
véres gyalúforgácsok maradtak. Az unokája nyílcsinálás közben a 
kezét elvágta, a finom gyalúforgácsok véressé lettek, a nagyobb 
forgácsok véressé lettek. Az asszony ím unokája vérét megőrizte, 
a nyílforgácsokat, a finom forgácsokat gyermek gyanánt bölcsőbe 
tette, hét nap ringatta, hét éjjel ringatta. A mint így ringatja, 
egyszer csak sírni kezdett. Az asszony gondolja: «Az Isten ne
kem ím valamit rendelt.» Tüzet gyújtott, gyermekét kelteni kezdte, 
a térdére vette, megmosta, látta: fiúgyermek. «Immár halni ké
szültem, mikor az isten nekem gyermeket adott, fiúgyermeket.»

Miközben ezt a gyermeket így növeli, az lótó-futóvá lett,
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uai-yul ueldi louatti iis. sidi oldal holt ittam Imi iay'k tilda and 
itl, iuy tilda and etl. nauremalna injai seuarlu i iay'gal totlnüa. 
noySs-, naihvr eudtti louatti iis. у addigi vili top III pd у did. yd- 
ddidl Im i ' yuliii uai-noydina lábathli. Imi laySl: syiliie, ittam 
neyyon iisan, та nvyen nemna ponhm, ma pondi петэп äclam 
at oi, iám át ol, sidi tni'i: «ndludltsam you. питрауэп (nvy 
numban) uid yoina «ndludltsam» петэп sidi át laulla».

imi idstal: «enanidi yoi osan, mazay mola. mouna au‘ 
ioyStlan, yihie, ni у yoi iázayna dl euala/» tam у  ólam pdidrt pa- 
latna yddan yoza mola Idillan, tam tvydian eualt niy manam 
niyisuy kanéul» —  «niy marom niyisuy iosl yolas manam, та 
yundi nant sem г» —  «laid, та nvyen malam!» vzam ilbi eualt 
kanídndas, neyyo-oypözSy loudt soyampuy ititas, «tam soySmpuyan 
kim-itltalen, dlyal eualt kütll'i! ndludltsam yoi ioran mola-kem, 
soySmpuyan si-kemna layc/al uldi Ivski, soySmpuyan yolas lanitl, 
siis mana! soySmpuyan yada uolnü, snya seda uandiid!•>

madár-, erdei vad- és halfogó nagyságnyira növekedett (tk. jött). 
A mint így van, az asszony már vizet hozni nem megy, fát 
hozni nem megy, a gyermeke fát vág, vizet hoz. Nyúszt-, erdei 
állat lábát elvágó nagyságnyira nőtt. A nénikéje (?) csak eszik 
és nyugszik. A nénikéjét tiszta vadhússal táplálja. Az asszony 
szól: «Kis unokám, íme emberré lettél, én neked nevet adok, 
az én adtam név rossz legyen vagy jó legyen, ez: «nyílforgács- 
férfi». Náladnál idősebb ember «nyílforgács» nevedet mondja 
majd.»

Az asszony mondja: «Növekedő férfi vagy, talán valamely 
földre nem jutsz el, fiacskám, emberi beszédnek ne higyj! Ezen 
bárom oszlop magasságnyira [épített] házadban mire vársz, ezen 
helyedről nő járta nős vidéket keress!» — «A nő járta nős vidék 
útja merre van megjárva, én mikor láttam?» — «Várj csak, én 
neked adok [valamit].» A vánkos alatt keresgélt, férfifej nagy
ságú czérna gombolyagot vett elő. «Ezt a czérnagombolyagodat 
kiereszted, a végénél fogd meg! nyílforgácsférfi erőd a mekkora, 
a czérnagombolyagodat a tetőn keresztül olyan erővel hajítsd, 
a hova a czérnagombolyagod gurul, oda menj! a czérnagombo- 
lyagod a hol megáll, aztán oda nézz!»
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low kim-edas, soySmpuydl lay gal uldi Inskdsli, sidi noyaltal 
eudlt soySmpuydl uoltmal. älyal ho lt kdtllseli, laygal iddi pä Ivs- 
kdsli, soySmpuydl mandal holt Ion jelta sidi nöySllali. soySmpuydl 
у  at yoza toy о joy St mal, uantldli: yölSm päjärt. il-lvymal, yölSm 
päjärt noyos nila. yätsuy ho lt simas-lamba iuy laiil, tvjdl yada 
ol-keba, an' nila. low yätna joyo-lvyas, katra pvräina rieyyo seda 
olmal. uandm l: ydt uidätna, yätsuy eudlt yaydeß.

si yayditß youdt noyos yoy'ti pidos. lou mundi lauSl: «та 
yät laygalna kim-stlam.» потэг tvyäial eudlt sidi yoy'dl, sidi 
yoy'tal eudlt metta pidas, ueili iis. i-rnosaina nayi törSmna г das, 
kätis uandm l: yatsa-yarti neyyo andam.

soySmpuydl lögSßtdsli, selta iduSlm»sli, soySmpuydl yolas 
läriiis, siis si matos. soySmpuydl sidi nöySmdal eudlt yätna toyo- 
é las, yätna ioytds: kordi yät, oy yät, oual os andam, isrol os 
andam. soySmpuydl ujsli pä iäuSlmasll: soySmpuydl toy о ivy'as, 
joy о pä kerbs. ((tarn soySmpuy you mow juumam е wait ioyo ап'

Ö kiment, a czérnagombolyagját a tetőn keresztül dobta, 
a mint így követi, a czérnagombolyagja megállapodik. A véginél 
fogva megragadta, a tetőn keresztül megint átdobta, a czérna- 
gombolyag a mint megy, ő hátulról követi. A czérnagombolyagja 
[egy] házhoz érkezik oda, nézi: három oszlop. Bemegy, a há
rom oszlop fölfelé látszik. A házszöglet felől olyanforma fa áll, 
[melynek] a teteje hog}r hol van, nem látszik. A házba bement, 
régente itt ember volt. Nézegeti: a ház szélességében, a ház
szöglete felől lépcső [van].

Ezen lépcső hosszában kezdett kúszni fölfelé. Előbb mondja: 
«én kimegyek a ház tetejére.» A kerek helyről így kúszik [föl
felé], kúszása közben fáradni kezdett, erőtlenné lett. Egyszer 
csak kijutott a fehér égre, kétfelé nézeget: semerre sincs ember.

A czérnagombolyagját elővette, aztán elhajította, a czérna- 
gombolyagja a merre gurult, arra ment. A czérnagombolyagját 
a mint így követi, visszament a házba, a házba érkezett (jutott): 
vasház, ezüstház, az ajtaját nem találja, az ablakát nem találja. 
A czérnagombolyagját fogta, megint elhajította: a czérnagombo
lyagja oda ment meg visszatért. «Ez a czórnagombolyag hosszú 
földről jövésem közben vissza nem fordult.» A czérnagombolyag-
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k iflim ,  i) soySinpuyal kätllsali, pä ioutsali: soySmpuy toy о ivyhs, 
ipyo pä kerbs, «гавэт emit yos-luttilém tayya.» soySrnpuysl 
uisli, mola-hem ior toils, si-kern iorslna ioutsdli, soySmpuydl 
toyosik maniltiis, ittam у arti toy о néz al arí manas. «tam soySm- 
puy mola uantl ?» soySmpuyal uisli, §eßna porísali.

si korái yät, oy yät кёгэйэН: oml os andäm, yonsl os 
aridam, isúdl os andäm. «täm yätna isi neyyo ol tayyäh> 
«neyyo-ki ol, oml at puniwntl/» ou pehk-punisändds, lou ioyo- 
Ivyas. ioyo-lvyss, neyyo andäm. torn ielem-suyna yädarii: «näl- 
uäl'tsam yoi !» lou uandiiil, nénid za neyyo andäm. pödarHal pätl: 
«näluältsam-yoi, nvy ioytsm yäddnn neyyo uantta lithn?» — «nvy 
täm momnna yanädiitman oldi néyyoi olm»n/» — «näluältsam- 
yoi yodi lida lithn tayyäh> — «lida Штэтпа mola siiähhm, 
uantidem andäm.»

pvzän elti liußasat ioyStsdt, törSm-pugdt sät liußss! (pvzän 
telin os.) lis, iénps. näluäUiam yoi tädä ämastalna riemsza 
vndi uantl. «kim-edä! seda layssidi soy ol, sit uiiä ! ou silna

ját megragadta, megint eldobta: a czérnagombolyag oda ment, 
meg visszafordult. «А kezemből eleresztem talán.» A czérna- 
gombolyagját vette, a milyen ereje [csak] volt, olyan erővel dobta 
e l; a czérnagombolyagja egy kissé odább mendegélt, aztán se
merre se ment. «Ez a czérnagombolyag mit lát?» A czérna- 
gombolyagját fogta, zsebbe tette.

A vasházat, ezüstházat megkerüli: ajtaját nem látja, tető- 
nyilását nem látja, ablakját nem látja. «Ebben a házban szín- 
tén ember van talán?» — «Ha ember van, nyissa ki az ajtaját!» 
Az ajtó kinyilt, ő belépett. Belépett, ember nincs. A nők ré
szére föntartott szögletben hallszik: «Nyílforgácsférfi!» Ő néze
geti, senki sincs ott. Beszélgetése baliszik: «Nyílforgácsférfi, a 
te érkezted házban akarsz látni embert?» — «Te ezen a föl
deden rejtőzködve élő ember vagy!» — «Nyílforgácsférfi, ugy-e, 
enni talán akarsz?» — «Ha akarnék is enni, a mit nézek, nem 
látom.»

Az asztalra ételek jöttek, isteni sok étel! (Az asztal teli 
volt.) Evett, ivott. A Nyílforgácsférfi itt ültében semmit se lát 
még. «Menj ki! ott öltőruházat van, vedd el! Az ajtó szélén
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yaydeß, yaydeß silna sí yanemä! — mosa-ki uantbn, sit way 
иегэп, ari-ki uantbn, та уогат ädam dl uerd! mola uantbn, 
top kätlli! kätllta an‘-ki ueritlen, та уогэт adom dl uerd! 
svyna nvyhn iamas layasí! kúrián alt nildidt, iaslan alt n ildb t! 
idsyam arat si !»

nаludl'tsam-yoi sdas, louel svyna layassalt. almai ioytas, yo§ 
■untamba, yo lb li: neyyobt vitel sail. yölSm neyyo §dtbt. lou ilta- 
svydt uantman tv ib l í : yölSm eui. —  «kogdniymm kuddßna at 
ol! i) -— yaydeß elti noy-ydy‘ta pit sat. «tarn svy malai kim- 
Ivskdsa ? о —  lou yozyal emit гииэт eui naludltsam-yoi/na kätllsa 
(vagy: ndluältsam-yoi kätllsali), yundi islb lí. ittam kdt eui ioyo- 
Ivysayan. lou käthm еиэ1 pilna pd ioyo-lvysayan. ioyo-lvysayan, 
петэга neyyo andern. «ndludttsam-yoi seda mil, si mii somdd! 
muyila uelié uandild/» lou mii somdas. mii somatmal emit tornai 
and 'islblí. mii somdds: ydt telin marna, lou tamat uandas, eudl 
isllsalí.

líumel, iepmel ietsas. lídel svydt it pödar4a pidas. «iln pi-

lépcső [van], a lépcső szélén ott rejtőzködjél el! Ha látsz vala
mit, az a te dolgod, ha nem látsz, nekem rosszat ne tégy! 
A mit látsz, csak fogd meg! Ha nem tudod megfogni, nekem 
rosszat ne tégy! A ruhába jól öltözz föl, a két lábad ne 
lássék ki, a két kezed ne lássák ki. A beszédem mind
össze ez!»

A Nyílfórgácsférfi kiment, fölöltözködött. Alma jött, majd
nem elaludt, hallja: emberek jövése hallszik. Három ember hal
latszik. Ő alulról figyeli: három leány. «Az úrnőnk középen 
hadd legyen!» A lépcsőn kezdtek fölmászni. «Ez a ruha miért 
van kidobva?» A köztük jövő leányt a Nyílfórgácsférfi elkapta, 
semmiért se ereszti el. A két leány ím bement [a házba], a 
megfogott leánynyal együtt ő is belépett. Beléptek, senki sincs 
[ott]. «Nyílfórgácsférfi itt van egy sapka, ezt a sapkát tedd föl, 
minket azonnal meglátsz!» A sapkát föltette. Miközben a sapkát 
fölteszi, azt [t. i. a leányt] nem ereszti el. A sapkát föltette: a 
ház tele van néppel. Azokat meglátta, a leányt eleresztette.

Az evéssel, ivással elkészültek. Evés közben egy [ember] 
beszélni kezdett: «A leesett fü-e a sok, vagy a fönnálló fű-e a
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dom päm dr, mola потоп laidi päm är? uanthlmon!» näluäl- 
tsam-yoi lauSl: «nvy kus uandilä, та uantta an‘ yäslom.»

tomi manos. I puros imi lauSl: «mouon kut you, ieia 
yoiä /»  tomi тапэт iubina lou у dús, sit ivy ti euolt lou '/dús.

dlmol Qtsos, lou top noy-kilos, logodiiiman ietsos,tomol ioyo- 
Ivyos. «näluältsam—  lauSl— yodi, nomon laidi pam dr, mola iln 
yoidi pam dr? —  «anddm! iln yoidi pam dr.»

«näluältsam-yoi manhmon!» — «та yundsi-yarti jvyta an‘ 
ydshm. tomol lauSl: «näluältsam yoi, ioy'k-yul dr, mola toyhy 
vai dr?» «nvy manä! kus uandilä!» tom yuiol manos, puros 
imi lauSl: «näluältsam-yoi, nvy pä il-yoia, mouon kut you,!» 
lou у dns, dlmol ietsos, kilos, lou top noy-kilos, tomi ioytos. «nal- 
uältsam-yoi, lauSl, mola и ant son ?» — «та uantsem, ioy‘k-yulol 
dr, toyhy uai simol.»

«näluältsam yoi, manhmon />> imi laudal fsätl: «manä, 
manä! mouot uandtiä! » näluältsam yoi pilna man‘soyon.

uän-keba uän manhyon, you-keba you manhyon. sidi man-

sok? — Nézzük meg ketten!» A Nyílforgácsférfi szól: «Csak 
nézd meg te, én nem tudom megnézni.»

Amaz elment. Egy öreg asszony szól: «A földed köze hosz- 
szú (=  messze földről jöttél), egy kissé pihenj!» A mint amaz 
elment, ő lefeküdt, a míg az odajárt, feküdt.

Álmával elkészült, alighogy fölkelt, megmosdott, amaz be
jött. «Nyílforgácsférfi — mondja — ügy-e, a fönnálló fü a több, 
vagy a lennfekvő fü a több?» — «Nem a’! a lennfekvő fü a több.»

«Nyílforgácsférfi menjünk!» — «Én semerre se tudok 
menni.» Amaz szól: «Nyílforgácsférfi, a vízi hal-e a több, vagy 
a szárnyas állat-e a több?» — «Menj, nézd csak meg!» Amaz 
ment. Az öreg asszony mondja: «Nyílforgácsférfi te meg feküd
jél le, a földed köze bosszú.» Lefeküdt, álmodott, fölkelt. Alig
hogy fölkelt, amaz megjött. «Nyílforgácsférfi, úgymond, mit lát
tál?» — «Láttam, vízi hal sok van, szárnyas állat kevés.»

«Nyílforgácsférfi menjünk!» Az asszony beszéde hallszik. 
«Menj, m enj! földeket láss!» A nyílforgácsférfival együtt mentek.

Eövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig 
mennek. A mint így mennek, a tengerre jutnak. A Nyílforgács-
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dsn euslt särasna ioystssysn. näluättsam-yoi nvmssl: «та-ki tam 
mäs-padal tam §arssisy‘kna yaipadi-kemna, uaiali-kemna il and 
at Ivy lam!» sarssisy'knasidi manlsysn, färss tom-pelskna pitss- 
уэп. ken, ólmai, tom yuisl key, noy-älsni‘ssli; si key ilbina särdn 
oy‘gi put. «näluättsam-yoi, tämi uandi-sa/» ndluaXtsam-yoi selta 
uantssll, sdran oy‘gi put lory svyättsl käusrl: г киг-рёЬк Etl, г 
iäs-pelak Etl, i oy-pözSy Etl. näluättsam-yoi lauSl: «sit moläiet?» 
—  «уodi and ősien? nvy isi käusrlsn seda.D i yuislna ken Ivp- 
töysr‘sa (mundl noy-älmslnsm key) i manlsysn.

ie£a mardssysn, seda pd key ólmai. «näluättsam-yoi, tam 
key älmi!» näluättsam-yoi lauíl: «mosa tvibn-gi, key nvy älm\!» 
i  yuislna key alandsa, ilis-tvya yantlsysn: iln mur. täl'asti yoi 
látási, küdsrmsdi yoi küdsrmsl, uelßsslslat, kvläy-täs säuilst, 
isy'k-yul yelht, or-uai yelht. mur uelßsslsßssl yantht. yada täust- 
ht, hu  kudelna täuadsßsilel törSm yoza yolna taustht. «mola 
yantssnh> näluättsam-yoi laySl: «yantsein, taustht, küdsrmslst. 
ma uandhnadam si. «näluättsam-yoi тапЪтэп! »

férfi gondolkozik: «Ez a mese vége, ha én ebbe a vízbe a bo
tosom talpával, a botosom szárával (?) bele nem mennék!» 
A tenger vizén így mennek, a tenger túlsó felére jutottak. [Ott] 
egy kő volt. Amaz a követ fölemelte; ez alatt a kő alatt egy 
nagy (tk. zűrjén) szurkos fazék [van]. «Nyílforgácsférfi, nézd 
csak meg ezt!» A Nyílforgácsférfi erre meglátta, a zűrjén szur
kos fazék magától forr: egy félláb látszik, egy félkéz látszik, 
egy fej tűnik elő. A nyílforgácsférfi szól: «Ezek mik?» — «Ho
gyan, te nem tudod? te is főlsz itten.» A társa a követ lecsukta 
(az elébb fölemelt követ) és mennek.

Egy kicsinyég mentek, itt megint kő van. «Nyílforgácsférfi, 
ezt a követ emeld föl!» A Nyílforgácsférfi mondja: «Ha valamid 
van [ottan], a követ emeld föl te!» Társa a követ fölemelte, le
felé néznek, ott lenn nép [van]. A hadakozó férfi hadakozik, a 
a birkózó férfi birkózik, munkálkodnak, rénszarvas csordát őriz
nek, vízi halat fognak, erdei vadat vadásznak. A nép munkál
kodását nézik. A hol káromkodnak, káromkodásukat még az 
istenhez is káromkodják. «Mit láttál?» A Nyílforgácsférfi mondja: 
«Láttam, káromkodnak, veszekednek. Én ennyit láttam.» — «Nyíl
forgácsférfi menjünk!»
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иап тапЪуап, you manlayan, törSm-tut yoza ioyatsayan. si 
tut той eualt lil, yaitsa lil, lin and oslayan. «näluäüsam-yoi 
manlatnan!» г yuial manas, пЫиаШат-yoi lauSl: «nvy man'san, 
та pa illam.» г yuial lauSl: «yodi hatni man‘saman, sidi i hatna 
manda pitlaman! nvy manem al ioyti, та nvy en ant у vilem.» 
luyan labat eualt, tvlan labat eualt moyilan uantman tailalan, ivya 
an' ioyStlayan. ndluaUsam-yoi lauSl: «yol-mosa sdslaman?»

luyan labat, tvlan labat tvrmas, lin ioyos-kerlasyan, matta 
ölam kordl ydtna ioyStsayan. ioyo-lvysayan, toram-pugat dr pvzdn 
azat uer'säiat. yodi ivy'am iäsyan törSm-pugat sät liußas l/ldan 
kutna pödar'layan. pura§ Imi lauSl: «näluättsam yilüe, ittam uer 
nvy and armätsen, ittam пгуэп pilna manätan! yada oldi tvyä-ki 
oslatan.»

liumel, iesmel jetsas, man'sayan. i  nrsu manlayan, ittam 
niyal lauSl: «yol-mosa sdslaman, yoida mäsl. nvy —  lauSl —  yui 
osan, yät l'ezädk!» yu i uvisyalna sarni-oy löiat tvimal, sarni-oy 
löiat lögSßtasli (näluäl!tsam-yoina lögSßtasa), nyalna uisli, nyalna si

Rövid ideig mennek, hosszú ideig mennek, az isten-tüzéhez 
(=  északi fény) érkeztek. Ez a tűz a földről táplálkozik-e, vagy 
honnét, ők azt nem tudják. «Nyílforgácsférfi menjünk!» A társa 
ment, a Nyílforgácsférfi mondja: «Te elmentél, majd én is me
gyek [utánnad].» A társa így szól: «A hogyan kétfelé mentünk, 
úgy kétfelé menjünk tovább is ! te engem ne érj el, én téged 
nem hagylak el.» Hét nyár óta, hét tél óta látják egymást, de 
össze nem jutnak. A Nyílforgácsférfi szól: «Meddig megyünk 
(tk. lépünk) ?»

Hét nyár, hét tél múlt el, ők visszatértek, az előbbi vas
házhoz jutottak. Beléptek; isteni ételekkel megrakott sok asztal 
van [ott] elkészítve. Hogy merre jártak, beszédjüket isteni sok 
étel evésük közben beszélik el. Az öreg asszony szól: «Nyíl
forgács unokácskám, ím te nem értetted meg a dolgot, asszo
nyoddal együtt menjetek, ha valahol lakó helyet találtok.»

Az evéssel, ivással elkészültek, mentek. Egy kis ideig men
nek, ím az asszonya szól: «Meddig lépünk (megyünk) ? nyugodni 
kell. Te, úgymond, férfi vagy, készíts házat!» Az embernek a 
kis ujján aranygyűrű volt, az aranygyűrűt elővette, szájába vette,
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tvisdlí, tvisdlí, sidi laudi: «tam máy padal-mosa-ki tűiéin, korái 
yátti, oy yätti iel ät iil!» kim-l'aksdsli, kordi yátti, oy yátti iis. 
náluáltéam-yoi Iával: «yádáidin Imi anpsti uenm ólmai.» nál- 
uaUsam-yoi niydl pelá Iával: «у ага! та г iäzay гогетэтет, 
mása ioyo-kirhiüdm.»

yádáidl Imi yoza ioytds. «yádáiam imi! ilta mou-yarina isi 
yádaidm imi ds.» puny imi iástal: yádáidn imi ál nomi! yádá- 
гэп imi ilta mou-yarina küm-oy telay yátna, py-oy telay yátna 
ól, svmal an‘ uáyla, ehl ant pátla. törSm-áygi iugánna ol.»

si iazay yolds. yádáidl imi lauSl: «úáluáttsam-yoi, i ät 
yoihn, г yvtl yoihn, killdn, talta manldn. (yádanna manldn). 
oldan you nöbdt eualt si oy yátna oldi niyan tvlal-ki yvns tvl 
eudlt nöySllen, iwySllen, an‘ ioyStlen, iásyam si.» «ioyo ant-ki 
iisan lóin, ioyotsen lóin.» sít огэупа törSm-áygina hatni pártsai- 
уэп, sit огэупа котэп yvns tvl оНэуэп, ivyá an‘ ioygtbyan.

a szájában [így] tartotta, tartotta, így szól: «Ezt a regét ha vé
géig viszem, vasház, ezüstház legyen hát!» Kiköpte: vasház, 
ezüstház lett. A Nyílforgácsférfi szól: «А nénikémet meg kell 
kérdeznem.» A Nyílforgácsférfi az asszonynak mondja: «Maradj! 
én egy szót elfelejtettem, már mint én [mindjárt] visszafordulok.»

A nénikéjéhez érkezett. «Asszonynéném! lenn a földön 
szintén volt egy nénémasszonyom.» Az öreg asszony mondja: 
«А nénédasszonyodat ne említsd! a nénédasszonyod lenn a 
földön silány ezüsttel teli házban, háncs [vékonyságú] ezüsttel 
teli házban van, nem éhes (=  a szíve nem kíván semmit), a 
teste nem fázik, istenanya gyanánt van.»

Ez a szó véget ért. A nénikéje szól: «Nyílforgácsférfi, egy 
éjjel fekszel, egy nap fekszel, fölkelsz, innét elmégy (a házadhoz 
mégy). Hosszú ideig éltedben az ezüstházban levő asszonyodat, 
a tele ezer télen át nyomozod, nyomozod, nem éred el. A be
szédem ez. Ha vissza nem jöttél volna, elérted volna.» Ezért az 
istenanya kétfelé rendelte őket, ezért [aztán] a mennyi ezer te
let élnek, össze nem találkoznak (=  jutnak).
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4. г m i -у i l i  mag.

imi-yili ol, yädäial louel ai-telna enmaltsali. imi azät uel- 
ßasldl, soga, mosa-pugat vai azät uellali, top asm uelda an' ueritl 
i гёиэг uelda an' ueritl. imi uelßaslal, imi-yili ivlnn olliiil, imi- 
yili ueriie vtgäm!

i-mosaina pätta pidas, pätsa. imi-yili yät eualt kim-idas, 
ieía toyosik sózás, or-kvläy к äh hm bias, noySlta pitsali, yätal 
tombina nöySltsali. ieia uantman tvihli, or-kvläy yirasl. or-kvläy 
siiälasli, ioyo-iis. ioyo-ioytes. imi pelä lau dl: «manem iöySl miig/» 
imi lagst: «mola siiähsan ?» « m«, lauSl, or-kvläy siiälasam.»
imi vzam-pat eualt kaniänta pidas, iöySl bias, imi-yili iöySlnu, 
masa, nälna masa. imi-yili iöylal uisli, nälal uisli pä manas, or- 
kvläy ielta nöySllaU. or-kvläy yoza uänämas, or-kvläy oyal noy- 
älam'sali, i manda pidas. imi-yili ioutsali, yaisa. or-kvläy il- 
kdriiis, or-kvläy eualt näl mvyti-löyvamdas. lou or-kvläy yoza 4

4. «Az a s s z o n y - u n o k á j a »  r egé j e .

Asszony-unokája el, asszonynénje kis korától fogva nevelte. 
Az asszony mindent fog, a foglyot [vagy] bármiféle állatot mind 
megfogja, csak medvét nem tud ölni, és farkast nem tud ölni. 
Az asszony megy a dolga után (t. i. vadászik), az Asszony uno
kája mindig csak benn van a házban. Az Asszony-unokája iga
zán esztelen!

Egyszer fagyni kezdett, megfagyott. Az Asszony-unokája a 
házból kiment, egy kissé tovább lépdelt, erdei rénszarvasnyomot 
talált, követni kezdte, a ház mögé követte. Egy kissé néze
geti, az erdei rénszarvas kapar. Az erdei rénszarvast meglátta, 
visszajött. Visszajött, az asszonynak szól: «Nekem adj [egy] íjat!» 
Az asszony szól: «Mit láttál?» — «En, úgymond, erdei rén
szarvast láttam.» Az asszony a párnaaljban keresgélni kezdett, 
íjat talált. Az Asszony-unokájának íjat adott, nyilat adott. Az 
Asszony-unokája az íját vette, a nyilát vette és ment. Az erdei 
rénszarvast hátulról üldözi. Az erdei rénszarvashoz közeledett, 
az erdei rénszarvas a fejét fölemelte és menni kezdett. Az asszony
unokája meglőtte, találva van. Az erdei rénszarvas elesett, az



17

ioytas, M yarti andäm (male yvlmal). or-kvldy uisli, kat dySt‘ 
eualt kätllsali, laygarna pon‘sali i ioyo-talhli. öyal-idi tdllali, ioyo- 
ioytdßtdsli. «imi у  or i or-kvldy/» — imi kim-edas, nyilam, nvmasl, 
or-kvldy ueldi yoii iuumal.»

or-kvldy imina yorda pitsa. or-kvldy azat si-mvr't uoiay, 
sorll uoi! imi yor'saR, uoilal adal pditsali. ondar-uoildl i libina 
pon'sali. noydial epalliiiman ietsas. noyaial Ivbasna svmaltsali. 
sitalna imi ioyo-lvyas. ioyo-lvyas, yilal yoiil. imi si mundi uoiat 
kaparta pitsali. or-kvldy-oy rdt-silna Idill, imi si or-kvldy uoiat 
kciuarlali, imi-yili noy-kilas. «imi-leygi műi uerlan?» «md iilaß- 
telna uoi kauarlem.»

imi-yili uélam or-kvldy-oy yozayna si äm‘sas. imi-yili si 
ydr-oy pela lauSl: «manem malai polzayna (akién?» imi lauSl: 
«pädam oy uaral pdtsa, Ivldal svydt uaral poziiil. uátna öld! 
•párna pozildian.» lop yolna tut silna dmasl. «tdm or-kvldy-oy 
manem malai polzayna lakiad ?» imi laulm l: «nvy uátna old!»

az erdei rénszarvason a nyíl keresztül csúszott. Ő az erdei rén
szarvashoz ért, nem is lólekzik (már meghalt). Az erdei rén
szarvast fogta, a két szarvánál fogva megragadta, a vállára tette 
és haza húzza. Szán gyanánt húzza, haza juttatta. «Asszony, az 
erdei rénszarvast nyúzd meg!» Az asszony kiment. «Az unokám, 
gondolja, erdei rénszarvas ölő férfivá lett.»

Az erdei rénszarvast az asszony nyúzni kezdte. Az erdei 
rénszarvas egészen olyannyira zsíros, tiszta zsír! Az asszony 
nyúzta, a faggyúit külön tette, a gyomor faggyúit egy tálba tette. 
A húsa eldarabolásával elkészült. A húsát az éléskamrában el
ásta. Aztán az asszony bement [a házba]. Bement, az unokája 
fekszik. Az asszony az előbbi faggyúkat főzni kezdte. Az erdei 
rénszarvasfej a tűzhely szélén áll. Az asszony az erdei rén
szarvas faggyúkat főzi, az Asszony-unokája fölkelt. «Asszonykám, 
mit csinálsz?» — «Én azon frissiben a faggyút kifőzöm.»

Az Asszony-unokája a megölt erdei rénszarvasfej mellé oda 
ült. Az Asszony-unokája a rénszarvasfejhez szól: «Engem miért 
köpködsz le?» Az asszony szól: «A fagyott fej vére megfagyott, 
olvadás közben a vére szivárog. Menj odébb! a vér rád szivá
rog.» О [még] mindig a tűz szélén ül. «Ez az erdei rénszarvas-

É szaki-osztják nyelvtanulmi'myok. 1. 2
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imi uoi käuarl. imi-yili ligäzas, läiam nvremas, ittam yar-oy 
läpmna seuarta pit sali. imi tßdißik manas, imi-yili yär-oy läiamna 
smardal svyät sidi lauSl: «manem polzayna pä l'ägi!» yar-oy tut 
pelä koriiis, ittam uoii put tut elta yvmbalas. ittam uoi tuti noy- 
kusmas, yat tutna lvp-kuzam‘sa, imi-yili uuraina kim-uayyta 
ueridas. imi yat libina tut yoza seda i yazas. ieSa ds, yätl tudi- 
telna il-rvynamdas. kamalta lou latina yor'ta an‘ ueridas. lou 
siralna buss i ydl‘hs.

si yat tutna Vidi eualt toi у iß si kerbs, louel петэга уагэт 
andarn. yätl tut liuam iubina nemaza and bias, i-mosaina i 
podäli bias, mui podäli, osl andarn. lou uandasli, uandasli, ärdä- 
lali: yädäidl imi svs-pbdäli. sidi uantsali, uantsali, yäVlas. «yol 
tulli 11» nemaza nvmas osta kurdas. selta manas si tvyäial eualt. 
ie£a soziliiis, Ivbas bias, si Ivbas oual pülak-sugätseli: sömatti 
svy-nir ueriie är. ärdälali: «та mosailäm.» selta uantsali: uai-

fej engem miért köpdös le?» Az asszony mondogatja: «Menj 
odébb!» Az asszony főzi a faggyút. Az Asszony-unokája meg
haragudott, fejszét ragadt, ím a rén[szarvas]bikafejet fejszével 
vágni kezdte. Az asszony egy kissé odébb ment. Az Asszony
unokája miközben a rénbikafejet fejszével vagdalja, így szól: 
«Engem köpdöss le megint!» A rénbikafej a tűz felé esett, ím 
a faggyús fazék a tűzre lefordult. A fagygyú a tüzet lángra lob- 
bantotta, a házat a tűz meggyújtotta. Az Asszony-unokája csak 
nehezen tudott kimászni. Az asszony a házban a tűz mellett, 
ott is maradt. Egy kis idő múlva (tk. keveset volt), a ház a 
tűzzel együtt összeomlott. Kívülről ő nem győzte hóval oltani. 
Egymagában (tk. a maga módján) ordított és sírt.

A ház, miután a tűz megemésztette, puszta hamuvá lett. 
Neki semmi sem maradt. A mint a házat a tűz megemésztette, 
semmit sem talált. Egyszer csak egy csontdarabot talált, milyen 
darab, azt nem lehet tudni. 0  nézte, nézte, vizsgálgatja: asszony- 
nénje gerinczcsontja. így nézte, nézte, sírt. «Hová viszi?» 
Semmi okosat (tk. gondolatot) se tudott kitalálni. Aztán elment 
erről a helyéről. Egy kissé lépegetett, a kamrát megtalálta. A kam
rának az ajtaját feltörte: fölvenni való öltözet ugyancsak sok 
van. Vizsgálgatja: «Az én holmiaim.» Aztán nézte: élelem (vad,
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yul write är, oysarat, lolmayat write arat! i пат neplu-svy nie, 
sitalna manas, tutna liuam ydt peld manas, ittam mundi tut Imam 
svs-pdddli uisli, soy libina ivuSr'saü, vndaßna iar'sali. svy elti 
oysamna pon‘saü. Isi Ыэу neyyoi-idi legdtsall. si soyal ai öySl 
elti ärnatsali, Isi neyyoi-idi ämatsall. kolna yössall, lou, laygar-kol 
legddas, selta tälda pitsall, sidi tdllall. yos-peld manl, lou and 
osl yolna. sidi tdldal eualt uantlali, uas edas. ieia ila-peld oldi 
pidas, patladi-mosa Idildi pitsaü, uas and át tála. lou öjlal uisli, 
iani-loudt keu öyalna leid as, ра tdllali. sidi tdldal eualt uas 
ilbina ioytas.

ittam oylal omldß silna ämatsall, matti neyyoina noytala-ki, 
omlaßna mvyti koriiil. sitalna lou uas-yädat peld sösta pidas. 
(iyoi uas?» (Imi-yili aiizasli) «udzay ör‘t igi uas» (uas sauidi 
yoi si). udzay or‘t igi ydtna toyo sösta pidas. udzay ör‘t igi nau- 
remat ivntlat, pödar'lat: «Imi-yili ioytas.» udzay br‘t igi lauSl: 
<(ät iil!» nay sdttan tvydina an‘ iil, ma faltam tvydina iis.»

hal) ugyancsak sok van, róka, rozsomák ugyancsak sok van! 
Egy fehér rénborjubőrből készített subát fogott, aztán ment. 
A tűz emésztette ház felé ment. lm az elébb megégett gerincz- 
csontot vette, a subába göngyölgette, övét kötött rá. A suba fölé 
fejkendőt tett. Úgy elkészítette, mintha élő ember volna. Ezt a 
subát egy kis szánra ültette, szintén ember gyanánt ültette, kö
téllel megkötötte. Vállkötelet készített, aztán húzni kezdte, így 
húzza. Merre megy, még nem tudja. Miközben húzza, látja, vá
ros tűnt elő. Kissé esteledni kezdett, besötétedésig kezdett várni, 
hogy a város ne lássák. A szánját fogta, jó nagy követ tett a 
szánjára, megint [csak] húzza. A mint így húzza, a város alá 
érkezett.

Most a szánját egy lék szélére állította, ha valamely em
ber megmozdítja, rögtön a lékbe esik. Aztán ő a városi házak 
felé kezdett lépni. «Kinek a városa [ez]?» (Az Asszony-unokája 
kérdezi.) «A Városi fejedelem-öreg városa.» (Ez a városőrző em
ber.) A Városi fejedelem-öreg házához oda kezdett lépegetni. 
A Városi fejedelem-öreg gyermekei játszanak, beszélnek: «Az 
Asszony-unokája érkezett meg.» A Városi fejedelem-öreg szól: 
«Hadd jöjjön! A ti hallásotokra nem jön, az én hallásomra jött.»

2*
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«imi-yili ioyo-lvya!» — «та у odi Ivyhm I ydddpm-imi mundi 
svy'kmdsa, inl/iidiM omhß silna.» иагэу or‘t igi eueyalän pidd 
nöymos : «yädäpn imi ti tuähn !»

kät eui nöySlman тап‘еэуэп, yäddpl imi yoza ioyStsayon. 
imi ju'rdi oysam ponmal, ittam imi kätllta uutsdshydn, imi no- 
ydhs, öyhltelna omhß-uh youat il-lnyds. еиеуэп svmlän man- 
mal, oysam кип&етэеэуэп, tal oysam kätllman уаёеэуэп. ittam 
еиеуэп ioyo-mandi isi-louät sdkki ol, раЫатэеуэп. «uerna pitsd- 
тэп.» —  еиеуэп 1аи1эуэп. «min mundi aiilta kätllta иегтэп os, 
риг эр imi рокпэз, svmdl maros. » ioyo-manda рШэуэп. imi-yili 
läihsli. «tárni еиеуэп гэпа‘ you sithysn.» mosa-pvraina еиеуэп 
ioyStsaydn, иагэу or‘t igi lauSl: «гэпа‘ you iv y ‘sahn ! » imi-yili 
lau Si: «ydddpm tiislän?» еиеуэп azdt Jiddmsyon. иагэу br‘t
igi lau d l: «yodi ilstsn?» «äzi, 1аи1эуэп, min uer uer‘sdm»n, 
imi min еиэШтэп рокпэв i bmhß-uhna Ivyds. kus kunzinosd-

(— Ti hogyan hallanátok meg a jövetelét? én hallom csak.) 
«Asszony-unokája gyere be!» — «Hogyan menjek be?Anéném-  
asszony az imént megizzadt, a lék szélén hűtőzik.» A Városi 
fejedelem-öreg a két leányához szólott: «Asszonynénéteket hoz
zátok ide!»

A két leány futva ment, asszonynénjükhöz érkeztek. Az 
asszony vörös kendőt öltött, most az asszonyt el akarják kapni, 
az asszony megmozdult, szánostul együtt a lék nyílása hosszá
ban lement. A két leány egészen oda lett, a fejkendőt megra
gadták, az üres fejkendőt fogva maradtak. A leányoknak vissza
menni egyformán nehéz volt, megijedtek. «Bűnbe estünk» — 
mondják a leányok. «Nekünk az elébb csak lassan kellett volna 
megfognunk, az öreg asszony megijedt, eszét vesztette (tk. a szíve 
ment).» Visszafelé kezdtek menni. Az Asszony-unokája várta őket. 
«Ezek a leányok ugyancsak soká végeznek.» A leányok egyszer 
csak megérkeztek. A Városi fejedelem-öreg szól: «Ugyancsak 
sokáig jártatok!» Az Asszony-unokája szól: «Az asszonynénémet 
elhoztátok?» A két leány egészen megnémult. A Városi fejedelem
öreg szól: «Mi van veletek?» — «Atyus, mondják, mi bűnt kö
vettünk el, az asszony mi tőlünk megijedt és a léknyilásba be
lement, jóllehet utánna kaptunk, a fejkendője maradt a kezünk-
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niяп, oysamal Гааттпа yazas.» иагэу dr't igi lauSl: <r/odi, nin 
svyna listán!» imi-yili noy-ldjamdas. urna пэуйап elti uas ant 
yvilem, neyyo ant yvilem, ärätelna пэуйап dmhß-uäs youdt 
i-sidi lugSthllam, tarn uas tutna ponlem, yddaidm imi yodi uel‘- 
sMan, пэуйап i-sidi uelhlam. via ior-neyyo eudlt an‘ pallam.» 
иагэу or‘t igi lauSl: «imi-yili, tdzdm i-pelgal nvyen malern, niyna 
legätlein, yölSm eui tvihm, madi eui nvmsen‘ piti, si еиэ1 m id!» 
— «rnanem dl euhßtiii! imi-yili yolioy ydzdyna an‘ ueramla.» 
иагэу br‘t igi lauSl: «si-louat iem uera, si ramamd! imi-yili 
lauSl: selta-ki ligashm, yolioy yoi ant yvilem, иагэу br‘t igi ant 
yvilem.» иагэу ör‘t igi lauSl: «lugdsl! w in d ! nvyen malem ai 
еиэт, adal ydtna oldi еиэт ämdtihn.»

imi-yili ramamddi pidas. ittam eui uw m  niy ! uas lida uul 
p a ri uer'sat, mur agandsdt, ivntti yoi ivntl, äridi yoi äriiil. sidi 
im itá l eualt кптэп labdt manas, иагэу or‘t igi uul iiyal lauSl:

ben.» A Városi fejedelem-öreg szól: «Hogyan, ti megbolondul
tatok!» Az Asszony-unokája fölállott. «En nektek nem hagyom 
meg a várost, embert nem hagyok, mindvalamennyiteket ugyan
csak a lóknyilásba fojtalak, ezt a várost fölégetem, a hogyan 
az asszonynénémet megöltétek, titeket ugyanúgy öllek meg. En 
erős embertől nem félek.» A Városi fejedelem-öreg szól: «Asszony
unokája a vagyonom egyik felét neked adom, asszonyt készítek 
föl, három leányom van, a melyik leány neked tetszik, azt a 
leányt vedd el!» — «Engem ne csalj meg! az Asszony-unoká
jával harmincz kozák sem bír.» A Városi fejedelem-öreg szól: 
«Tedd meg azt a szívességet, csillapodjál le!» Az Asszony-uno
kája szól: «Aztán ha megharagszom, harmincz embert nem ha
gyok, a Városi fejedelem-öreget sem hagyom meg.» A Városi 
fejedelem-öreg szól: «Hagvján! Csillapodjál le! Neked adom a 
legfiatalabb leányomat, a külön házban lakó leányomat adom 
oda.»

Erre az Asszony-unokája kezdett elcsendesedni. A leány 
feleség (= v e tt nő). Város evő nagy lakomát csaptak, a nép 
összegyülekezett, a játszó férfi játszik, az énekes férfi énekel. 
A mint így játszanak, néhány hét eltelt. A Városi fejedelem-öreg 
idősebbik fia szól: «Hogy is van [mitevők legyünk], a nőtestvé-
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«yodas oldi, геиэт tirili uisli, ali (orosz: или) ndlamna ?» lou 
(Imi-/ i l i )  si iäzay ybVsa 1г.

naurernst ivntlat, ipntti namemat yoéa manas, uazay or‘t  
igi uul iiyal iiy-паигет tvimal. ivntti namemat kút eualt si 
пашет iezn ädal tvyaina uaysali, naurem peld lau$l: unalmán 
kim-stlti / » naurem riälmal kim-stltasli, naurem ai-nälam imi- 
yilina yos-euatsa. sitalna naurem noySmdas, lou ioyo-manas.

näzay ör‘t igi eualt iäzay ioytas: «naurem uyalli pidas, 
anpsla, naurem semlal al-l&riht. sitalna laulat: «naurem uyalli 
pidas.о yaleuat yotlas, uazay or‘t igi Iával: «sebein kasta masl, 
seban-neyyoi/» mur pödar‘lat: «tada uanna seban-neyyoi andam. 
г imi laulla, si Imi nauremlal arat, ilamba nauremlalna and 
eslla. lou, si Imi, yolioy iiyal eualt al-ueidam neyyoina ti tud a 
an‘ ueritla, lau yozilal an‘ ioyStl. «yoideu kitlu ?» mur nöymasat. 
«yoi kitladi1 top imi-yilina tuda ueritla.» imi-yili uazay or‘t 
igina parisa, iby äm‘ßna kirsa. äm‘ßat klram ietsas, imi-yili manas-

remet díj nélkül vette vagy csak szóval (tk. nyelvvel)?» Ő (az 
Asszony-unokája) ezt a szót hallotta.

A gyermekek játszanak, a játszó gyermekekhez ment. A Vá
rosi fejedelem-öreg idősebbik fiának figyermeke volt. A játszó 
gyermekek közül ezt a gyermeket egy kissé félre (külön helyre) 
hívta, a gyermekhez [így] szól: «Oltsd ki a nyelvedet!» A gyer
mek a nyelvét kiöltötte, a gyermek kis nyelvét az Asszony-uno
kája levágta. Aztán a gyermek megfutamodott, ő vissza ment 
[he a házba].

A Városi fejedelem-öregtől izenet jött: a gyermek megné- 
mult, [ha] kérdik, csak a szemei forognak. Aztán mondják: 
«A gyermek megnémult.» Másnap virradt, a Városi fejedelem
öreg szól: «Sámánt kell keresni, samánembert!» A nép beszél r 
«Itt a közelben samánember nincsen, egy asszonyról mondják 
[hogy az], ennek az asszonynak sok a gyermeke, lehetséges, 
hogy a gyermekei nem is eresztik. Őt, az asszonyt, harmincz 
fiától közönséges erejű ember ide hozni nem bírja, velük nem 
mérkőzhetik meg (tk. hozzájuk nem ér).» — «Kit küldjünk (tk. 
kicsodánkat küldjük)?» mondja a nép. «Kit küldenétek? csak az 
Asszony-unokája bírja elhozni.» A Városi fejedelem-öreg az.
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uan inarm, you manas, yolidy yoi ydtna toyo-ioytas. у olid у 
■yoi poyyrds-idi Idilat, sidi laubt: «mola täk lierna шэп ?»
«аудэп tiida тэт sóban uerdi. yolidy yoi lauSl (sic!): «muy-ki 
ligäslu, nvyen iarsallu, pd äm‘ ß-öylanna talta ipyo^kitlu.» 'imi- 
yili lauSl: «та ueramna yun tiilem!» yolidy yoi lauSl; «mosa 
uer-ki uerlan, nvy ant söySnlan, mosa uer-ki stl, udzay dr‘t igi 
uasl azät tudna läbatleu.» yolidy yoi noymas, dygal pelei lauSl: 
«litbn-ki, типа, ant-ki lithn, nvy ueran!» äygdl lauSl: «udy- 
sdiam, ivy'bm.» ittam 'uni sömatliiis, sömatlwman ietsas, tmi-yili 
pilna kim-etsayan, ioy dm‘ßnn leVsayan, sidi si tulaiyan.

yolidy yoi yddel yoza laiman yassat. lin udzay or‘t igi 
uasna ioyStsayan. udzay dr‘t igi ydtna ittam 'imi iasna älamt%-idi 
ioyo-lvyaltsa (idsna alandsa ioyo). 'mi lauSl: «ittam purßma- 
sdiam, malai manem tällmlen ?» udzay dr‘t igi lauSl: «hatra pv- 
räiatna sebdn uerdi yassan, nauremam uyalli pidas, nvy yodas

Asszony-unokájának meghagyta. Tíz ebet befogtak neki, az ebek 
befogásával elkészültek, az Asszony-unokája ment.

Eövid ideig ment, bosszú ideig ment, a barmincz ember 
házához odaérkezett. A barmincz ember úgy áll, mint a bogáncs- 
kóró. így szólnak: «Micsoda sürgős dologban jársz?« — «Azért 
jöttem, hogy anyátokat vigyem samanizálni.» A harmincz em
ber mondja: «Ha mi megharagszunk, megkötözünk téged és az 
ebszánodon innen visszaküldünk.» Az Asszony-unokája szól: «Az 
én dolgomban mikor vinném!« A harmincz ember szól: «Ha 
valami rosszat csinálsz, nem szabadulsz meg, ha valami törté
nik, a Városi fejedelem-öreg városát tűzzel pusztítjuk el.» A har
mincz ember megszólal, anyjához szól: «Ha akarsz, m enj! ha 
nem akarsz, a te dolgod.» Az anyjuk szól: «Hívnak, megyek.» 
Erre az asszony fölöltözködött, az öltözéssel elkészült, az Asszony
unokájával együtt kimentek, a tíz ebre fölültek, így vitetnek.

A harmincz ember a házuk mellett állva maradt. Ok ketten 
a Városi fejedelem-öreg városába érkeztek. A Városi fejedelem
öreg házába az asszonyt bevitték (kézen fogva emelték be). Az 
asszony szól: «Már megöregedtem, miért hoztok [ide] engem?» 
A Városi fejedelem-öreg szól: «Hajdanában varázsolni tudtál, a 
gyermekem megnémult, te hogyan hoztad volna helyre, ezért
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legatsen loin, sit огэупа та nvyen uäyshn.» imi latiSl: «Ubi 
sirsmna legatsem lobi, ittam purshmsäijm, yundi sara mozätlem 
ma sit!»

uäzdy br‘t igi tut vlda pardus. tut vl‘sa. uul put, kdusrd\ 
put, mur lidi put teliig, käusr‘sa. put kämrdal svyät imi tut 
silna kbiil, sebän uerl. imi-yili koidi snyat kim-edus, uantldli : 
nauremst ivntht. imi-yili nauremst yuisldli, sidi puddrd: «imi 
koimdda pitla, пэу nauremst iuädi, lauadi: «tat i i l !» nauremst 
lauht: «muy snyd indu. »

imi-yili sebän uerdi yatna ioyo-lvyas. ioyo-luymal iubina 
put käudrl. imi tut silna äm»sl, kbiil, koidal svyät mola-pugst 
emit azät puris sii, torSm euslt purissli, kut emit purisyli, петэга 
kul иёгэт uer and ol, torSm иёгэт uer and ol, imi-yili yoza 
yaiis: imi-yilina иёгэт uer! si-kemna kimis yoldriht, nauremst 
itudel §ätl: «tat iil!  tat iil!» ou pehk-lvskssa, dratelna kim- 
паиэгтэЫ, imi volna kbiil. imi-yili kim-nämrmal svyät каиэгэт

hívtalak téged.» Az asszony szól: «Ezelőtt (tk. a régi módom 
szerint) helyrehoztam volna, most már megöregedtem, mikor 
tudom én ezt hamar meggyógyítani!»

A Városi fejedelem-öreg tüzet gyújtatott. A tüzet meggyúj
tották. A nagy fazekat, a főző fazekat, a népevő-fazekat tele
rakták (tk. főzték). Miközben a fazék forr, az asszony a tűz 
szélén varázsol, samanizál. Az Asszony-unokája varázslás közben 
kiment, lá tja : a gyermekek játszanak. Az Asszony-unokája a 
gyermekeket fölbiztatja, így beszél: «Az asszony mihelyt vará
zsolni kezd, ti gyerekek üvöltsetek, mondjátok: «Jön az ellen
ség!» A gyermekek mondják: «Mi majd aztán üvöltünk.»

Az Asszony-unokája a varázsló házba belépett. Miután be
ment, a fazék forr. Az asszony a tűz szélén ül, varázsol, varázs
lása közben minden félétől kutatta, az isten felől kutatta, az 
ördög felől kutatta, semmiféle ördög okozta (tk. csinálta) dolog 
nem, isten okozta dolog nem, az Asszony-unokájához csapódott: 
az Asszony-unokája okozta dolog! Ezenközben kifelé figyelnek 
(hallgatnak), a gyermekek üvöltése hallszik: «Jön az ellenség! 
jön az ellenség!» Az ajtó kicsapódott, mindnyájan kiugranak, 
az asszony még varázsol. Az Asszony-unokája kiugrása közben
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put toy о potkssll, Imi elti säzemasli. kämm mu r mou-lbkki nan
dui s ; петэга tat andam.

ittam ioyo-lvysdt. koidi imi semlal-telna кйиэгэт igy'kna 
azät llumat, solläl-telna kim-stta pitmel. иагэу dr‘t igi lauSl: 
»tarn yolioy yoi äygal yvlas ittam! muy ittam i-sidi yvlda pitlu. 
yolioy yoi ti-ki ioyStht, tarn uazu azät tutna ponla, muy uelläiu. 
p n a ‘ uerna pitsu!» иагэу dr‘t igi lauSl: «si imi yol-mosa yoida 
piti?  matti iäyna ioyo ät tu la / »  matti nb/mds: «pä ät!» päot 
lauSl: «та зетэт nidi yolt‘ yoza yodisvyät manbm? muy, 
lauSl, tuda an‘ иегэтЫ.» иагэу br‘t igi tuysn nvmssli pid/js. «ne- 
mdza-sirna ant raydl tädä tvida! imi-yili nvy tuuä / »  —  «та 
Шэт an‘ mäslt» Imi-yili lauSl: «та an‘ ueritlem.» sidi pöddvtel 
emit neyyo osta kurtsdt.

niosa-pvräina иагэу br‘t igi lauSl: «imi-yili, täzdm, uol- 
ßdmm nuyen malem, manem top läßti, jepltä, likna manem äl

a fölforrt fazekat odébb lökte, az asszonyra döntötte. Künn a 
nép a föld minden irányában (tk. körös körül) tekintgetett; sem
miféle ellenség sincs.

Erre bementek fa házba]. A varázsló asszony szemeit a forró 
víz egészen kiette, a belei [is] kifordultak. A Városi fejedelem
öreg szól: «Ez a harmincz ember anyja ím meghalt.» Mi ugyan
csak meg fogunk halni. Ha a harmincz ember ide érkezik, ezt 
a városunkat fölgyújtják egészen, minket megölnek (mi megöle
tünk). Bizony bajba estünk!» A Városi fejedelem-öreg szól: «Ez 
az asszony hol (hová) fog feküdni? Valamely emberek hadd vi
gyék vissza!» Valaki megszólalt: «Az ám (tk. bizony hadd)!» 
A másik szól: «En szemem látó biztos halálhoz hogyan men
jek? mi, úgymond, elvinni nem bírjuk.» A Városi fejedelem
öregnek egyenesen megállóit az esze (tk. gondolat nélkülivé 
lett). «Sehogyse lehet itt tartani! Asszony-unokája te vidd 
[haza]!» — «Az én életem (tk. lelkem) nem szükséges?» Az 
Asszony-unokája szól: «En nem bírom [t. i. hazavinni]». Míg így 
beszélnek, embert hiába kerestek.

Egyszer [csak] a Városi fejedelem-öreg szól: «Asszony-uno- 
kája, a vagyonon), mindenem neked adom, engem csak táplálj, 
itass, ne haragíts meg! Téged fiam gyanánt foglak tartani, ezt
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edi! т у  en i i /  iugdnna nomda pitlem. tam imi talta tid i! т у  
nvmsdy-ki, тйгэу lilsn an‘ uella.» im i-/ili si гагэу /olas, ioy 
dm‘p ‘ kiras, kirman ietsss, ittam imi am‘ß-öy2l elti leltsali, pd 
manda pidas.

udn manas, /ou manas, uantman tv ih li: /olioy /o p i /adat 
s\ Etsdt. äm‘ß-öy2l uisli, /vmdd Ivskasli, dm‘ß-öy3l padi ilb(i) 
emit Ion pd Ivyds. dm'ßat /ol nduarlet, si пйиэгЫ, lou mj§l ; 
«sl /vVsu! si /v l‘su!» iosl uenie iu/эу. lou т'аЦауЛ uisli, 
peldk-vritsdli, rauuii vritsdli, imi Idií elti /vmdd /odi, oySl 
ybsman ol, lou öySl-part ilb(i) emit i-sidi /vmdd '/bill, /oidal 
kutna dm‘ßlal /uisbU, i-yvlda пйиэгЫ, ioy dm‘p‘ /ol vuSl, si 
budi. «/olioy yoi, dm'ßlu kätldhn (imi-yili buSl), si /vVsu, si 
-/vl‘su !»

/olioy /o i kim-nauar'sat. kirn-edel emit dm‘ß-öy2l si lads, 
/olioy /o i uanthli: dm‘ß-öy§l уvmdd /odi, /vm dd /oidi dm‘ß- 
öySl iosl azdt ю г !  /olioy /огпа am‘ß-öy2l noy-amdtsa, am‘ß-öy2l

az asszonyt innen vidd e l! Ha okos vagy, talán a lelkedet nem 
ölik meg [értsd: életedet nem veszik].» Az Asszony-unokája ezt 
a beszédet hallotta, tíz ebet befogott, a befogással elkészült, ek
kor az asszonyt az ebszánra tette és menni kezdett.

Eövid ideig ment, hosszú ideig ment, meglátja: a harmincz 
ember házai idelátszanak (előtűnnek). Az ebszánját vette, föl
fordította, az ebszán feneke alá maga is odabújt (tk. bement). 
Az ebek a merre ugornak, arra ugornak, ő üvölt: «Végünk van! 
végünk van! (tk. itt halunk! itt halunk!)» Az út igazán fás. 
0  a subáját fogta, ketté szakította, apró darabokra tépte. Az 
asszony a havon arczczal lefelé fekszik, a szánhoz van kötve. 
0  a szándeszkája alatt szintén arczczal lefelé fekszik. Miközben 
[így] fekszik (tk. fekvése közben), az ebeit uszította, [azok] egy 
halálig iramodnak. A tíz eb a merre üvölt, arra üvölt. «Harmincz 
ember, az ebeinket fogjátok meg (az Asszony-unokája kiabál), 
végünk van! végünk van!»

A harmincz ember kiugrott. A mint kimentek, az ebszán 
ott állott. A harmincz ember lá tja : az ebszán föl van fordulva, 
a fölfordított szán útja csupa vér! A harmincz ember a szánt 
fölállította, az ebszán alól ő (az Asszony-unokája) csak nehezen
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emit lou (imi-yili) uurdina noy-kihs. tarn yolioy yoi aygel noy- 
dmotsot, noy-ämotmelna äygel oy-po£yt>l tayonmal, aygel sdlot 
male ywsta pitinél, imi-yili ehl ieia uőri iuumal. у olid у yoi al- 
uantlot. «dygeu yodiyuel'sen h>— «та and os Ihn. toda ioydn uodi 
kildi tvyaina dm' ßot nauormosot, öySl yvmbolos, та pa ligam'sam 
oyol ilbina. ti-mosa si-kid busám, пэу уогагэп nemottitlon ( f )  
soldi andam. min dm‘ ß-öySlmonna ueVsaimon. si-kinza tolta 
tumddgan iuuondiiismon, iidemon svydt tarn ioydn nuna svrSmna 
si pitsomon.»>

lou imi-yili iaylal peld pödor‘1, tal mihi twill, таЦау 
andam. yolioy yoi lauSl: «гэпа‘ ol, pd dm‘p ‘ oy-kol an‘ twill, ioy 
dm‘p‘ iordl dr, neyyoina kdtllta an‘ ueromldpt.» — «manem mosa 
adorn таЦау-soy miiddi! pdtsdiom.» idyldlna masa. yvldiel 
nvroin elti ism puldy noy-ämotsol, palddnsik ät ol, dm‘ßotna dl 
lila, sitolna ioyo-lvysot. «тиу yolipy yoi mola sima olda ueritlu, 
uailu, таЦау lu 7  óin a leydtta pitldiot ?»

kelt föl. Ennek a harmincz embernek az anyját fölültették, a 
mint fölültetik (tk. fölültetésük közben) az anyjuk feje szétsza
kadt, az anyjuk belei már feketedni (?) kezdtek. Az Asszony
unokájának teste egy kissé lett véres. A harmincz ember csak 
néz. «Az anyánkat hogyan ölted meg?» — «En nem tudom. 
Ott a folyó partjára kelésünk helyén az ebek megugrottak, a szán 
fölborult, én meg a szán alá estem. Idáig üvöltöttem bár, nálatok 
egyikötöknek sincs semmi nesze se. Mi ketten az ebszántól meg
ölettünk. Egyébként onnét egészségesen indultunk el, jövésünk 
közben e folyó torkolatánál halálba estünk ím !»

0, az Asszony-unokája az emberekhez beszél, pusztán sap
kája van, subája nincs. A harmincz ember mondja: «Biz’ úgy 
v an ! és az ebnek fej kötele sincs, tíz ebnek az ereje nagy, em
ber nem bírja megtartani.» — «Nekem valami rossz subát ad
jatok, fázom.» Az emberek adtak neki. A halottjukat egy áll
ványra az ablakkal szemközt fölültették, kissé magasan hadd 
legyen, az ebek meg ne egyék. Aztán bementek a házba. «Mi 
harmincz ember mi módon bírunk meglenni, a botosainkat, su
báinkat kicsoda hozza majd rendbe?»
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ila-peld iis, imi-'/ili pödar‘ta pidas: «ueriie isk i! катэп 
uotds. ittam yddu кйиэгэт, ma yod{ nvzay-kurdi, nvzäy-lömaldi 
у oib in.» yolidy yoi laudi: чти) si-kut isna Ariz a / kurdi, nvzäy- 
lömaldi yoüiiüu.»

Hűméi ietsas, kim-etlihsat. iaylal iubina imi-yili kim-edas. 
yvla eudlt kol р гэs, püfaß-uüs imáit kol ah ) il-isllsali. si /v ia  
isni pulid) ol. yolidy yoi ioyo-luysat, yoisat.

imi-yili yoiman ybl'hli: uotas palem, pd iaylal uvpm ‘sdpt, 
pd iaylal uerdi olht. azat nnzdy-lömaldi yoibt. sitalna puhß-nös 
eudlt kol selta uisli, ittam yvld selta nvremssli. yvla tolta yat- 
m»8, isni-libi youdt ioyo-lvyas. selta yolidy yoi nauar masat, nvzdy- 
lömaldi у ol-pela mancsát ant pd iránt sáli. lou pd nauar más kim 
vu-sorna: «iuudt! iuuat! ma si uelldpm!» nemattit sápi anddm. 
selta uvpm(sa, noy-uerhs. yolidy yoi i yoi si ioytam anddm.

lou kim-idds, uanthli: nvzdy-kurdi yada manómat, si man- 
mal. i kdlddm nöyaltsali, uanthli: iuy-pui ilbina Ivymal. seda

Esteledett (tk. estefelé jött), az Asszony unokája beszélni 
kezdett: «Bizony hideg van! künn zivatar. A házunk igen me
leg (tk. forró), már mint én mezítláb és levetkőzve fekszem.» 
A barnamez ember mondja: «Mi néha [szintén] mezítláb és le
vetkőzve szoktunk feküdni.»

Az evéssel, ivással elkészültek, kimentek. Az emberek után 
az Asszony-unokája is kiment. A halottra kötelet kötött, a ké- 
ménynyiláson át a kötél végét leeresztette. A halott az ablak
kal szemben van. A barmincz ember bement a házba, lefeküdtek.

Az Asszony-unokája feküvén figyeli: a zivatar erős. Néme
lyek elaludtak, mások [még] fönn vannak, minden levetkőzve 
feküsznek. Aztán a kéménynyiláson át [lebocsátott] kötelet meg
fogta, ezzel a halottat megragadta. A halott megindult, az ablak
nyílás hosszában bejött a házba. A harmincz ember fölugrott, 
s levetkőzve hogy merre mentek, nem is látta. Ő is kiugrott nagy 
kiabálással: «Gyertek! gyertek! Mindjárt megöletem!» Semmi
féle nesz sincs. Aztán elaludt, fölkelt, a harmincz ember közül 
egy sem jött vissza.

0 kiment, nézi: mezítláb merre mentek, arra ment. Egy 
nyomot követett, lá tja: a fa tövének belsejébe megy be, ott fék-
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ybiil. akild! (imi-yili iástul) штага saial undam, lou nvmasl: 
male yvlmal, sidi uandiiidal eualt у oliby yoi nei i yoi lila у un
dam, aratelna yvlmat.

io-(o-manas, yvld-imi yoza ioytas, ydtna ioyo tdVsali, sommi 
ämatsali, ue§l sori), azat иэг. sitalna lou iby dm‘p ‘ luras, lelas i 
manas, udzay or‘t igi uas ilbina nádi ioytas. mur si nöymas: 
«tamotta lausadi, imi-yili ueVsa, yolna lilay. ittam ioytas.»

udzay or't igina arízasla: «yolioy yoi yodi laulat ?» «yolidy 
yoi md-ki ant ueritsem, manem ueVsat lóin, ma ittam lilám sl 
ioytaßtasem.» «ittam yolioy yoi selta-ki l'al’li illat, ma tam mouna 
olda an‘ ueritlam.» sitalna udzay br‘t igi laual: «nny-ki mánián, 
muy sitna dratelna yvllu.»

matta lausu, uas Ildi vul pari ueras, uelis ueras, lldel, 
{estei kutna Imi-yili laySl: udzay or‘t igi, yolioy yoian iisl-ki 
you iis, nößtal-ki you nöbat dl laiüld! ma ittam nvy murán yoza 
olda an‘ ueritlam. л udzay ör‘t igi laual: «yoi neyyo nvy yozan

szik. «Kelj föl!» (Az Asszony-unokája mondja.) Semmiféle nesz 
sincs. 0 gondolja, már talán meg van halva. A mint megnézi, a 
harmincz ember közül csak egy sem élő, mindnyájan meghaltak.

Visszament, a halott asszonyhoz érkezett, bevitte a házba, 
fölültette: az arcza csupa vér. Aztán tíz ebet befogott, fölült 
[a szánra] és ment. A Városi fejedelem-öreg városa végén a partra 
érkezett. A nép megszólalt: «А múltkor azt mondtátok, hogy az 
Asszony-unokája meg van ölve, még él, ím megérkezett!»

A Városi fejedelem-öreg kérdezi tőle: «А harmincz ember 
hogyan beszél?» — «Ha a harmincz embert én nem győztem 
volna le, engemet megöltek volna. Az életemet most ím meg
mentettem (tk. a lelkemet most ide visszahoztam). Most már 
aztán ha a harmincz ember ellenségül jön, én ezen a földön 
meg nem maradhatok.» Aztán a Városi fejedelem-öreg szól: 
«Ha te mégy, mi aztán-mindnyájan meghalunk.»

Azelőtt mondottuk, város evő nagy lakomát csinált, most 
is (tk. rögtön) csinált. Evés, ivás közben az Asszony-unokája 
szól: «Városi fejedelem-öreg, a harmincz emberedet ideje hosz- 
szú időn, kora hosszú koron át ne várd! Én most a te néped
nél nem tudok meglenni.» A Városi fejedelem-öreg szól: «Ha



30

ädam гага у -ki lauSl, manem lauä!» —  «madäley neyyo телу 
pöd»r‘ta ior ioyStl (nälmjjdi yoi кита и id у iäzay stltal) , si ä<hm 
neyyo vndasna та uerna pithm . та тоиэтпа manhm .» иагэу 
or‘t igi lauSl: «nvyen kätllta an‘ ueritlem.»

täs pilna еиэ1 lügatsdli, imi-yili manda pidds. иагэу огЧ 
igi eual pelä lauSl: «уигэп pilna hmas olätsn!» si iäzay tviis, 
imi-yili imal pilna manda pidas. kuläy-täs, mxs-täi uvstasa.

imi-yili ioyos uantl: mur azdt s| iidel nila. «тиу ’иагэу 
огЧ igi yoza olda an‘ ueritlu, imi-yili yoza ollu-ki, tat an‘ 
ioyStl.li imi-yili m ihi lögSßtasli, 1аудэг uldi ioyos Iwskasli: «mil 
tambina pitti mur at id, mil tombi pelä pid/.tm mur ioyo ät ksr- 
h h th i mil tombi pela pidaxn mur yaVhman у asset, mil tdmbi 
pelä pidam mur ämatman usat. tornat ioyo-kSrlasat, lou mur pilna 
moualna ioytas ( ioyStsat). Inbas uerdi у о Ivbas uerl, yät uerdi 
yo yät uerl, täs säxiid{ yo täs säuiitl, imi-yili si siralna ädal uas 
ämdds, ittam yolna ol tayyä.

valaki te hozzád rossz szót szól, nekem mondd meg!» — «Né
mely embert elfog a beszélő kedv (tk. szót beszélni ereje jő), 
[a hazug ember hány tíz szót mond] ezen rossz ember miatt 
bajba kerülök (tk. esek). A magam földjére megyek.» A Városi 
fejedelem-öreg szól: «Téged visszatartani nem bírlak.»

A leányát vagyonnal (marhával) fölkészítette [az útra], az 
Asszony-unokája menni kezdett. A Városi fejedelem-öreg a leá
nyához így szól: «Az embereddel jól legyetek!» Ezt a szót 
mondta s az Asszony-unokája az asszonyával együtt menni kez
dett. A rénszarvasnyájat, a tehéncsordát elhajtották.

Az Asszony-unokája visszanéz: az egész nép mind jön 
(tk. jövése látszik). «Mi a Városi fejedelem-öregnél nem birunk 
meglenni, lia az Asszony-unokájánál vagyunk, ellenség nem jön.» 
Az Asszony-unokája fogta a sapkáját és a vállán keresztül vissza
dobta. «A sapkán innen eső (tk. esett) nép hadd jöjjön, a sap
kán túl eső (tk. esett) nép hadd forduljon vissza!» A sapkán 
túl esett nép sírva maradt [ott], a sapkán innen esett nép ör
vendezve jött. 0 a népével együtt a földjére érkezett. Az élés
kamra csináló férfi éléskamrát csinál, a ház csináló férfi házat 
csinál, a nyájőrző ember nyájat őriz. Az Asszony-unokája ily 
módon külön várost alapított, még talán most is él.
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5 . s o k a i t  и а и, г с т у э п.

г yui ol, kat soy alt naurem tviü. iai»l паигетуэп, add 
yatna ollayan. lou, si yui i-mosaina tuma ueras: «ma tam soy alt 
паигетуэп yvilaläm, kus üt yvllayan, kus lilayan at ollayan.» 
паигетуэп yoidi eualt iaial yatl paitsal'i, anaslal kiras, att'i yon- 
d,ts. паигетуэп Un ydddnna noy-uerhsysn, itl vbdl, itl apsdl, aps»l 
top noySmdwdi-louät.

bmas nduin iis, пЬэ1 kim-idas. ni уädu andrem tmdij) ioyo- 
Lvyas, apsul yal'bl. tuti nbs, apsal labdtsal'i. «apsiie mard этап, 
iaidnna упгтатэп!» apsal öySl-sokna Veit sah, apsal tallmman 
ivy ‘»l, петэга ant siiähs, neyyoi uantman andam. lou sitalna eui 
ioyo-manas, sagral mvySVta manas.

sagral mvySltsali, петэга and déas. top i uuar uélam kvläy- 
oy-pözSy ozas, ioyo-tusll. apsal tall, kvläy-oy tall, ioyo-ioytas. 
apsal Ivrhdsali, tutna reVsali, lübatta pitsall. isi-mnr‘t vbal sida- 5

5. A k é t  á rv a .

Egy ember él, két árva gyermek van nála. Bátyjának a 
két gyermeke, külön házban vannak. 0, ez az ember, egyszer 
elhatározta: «én ezt a két árva gyermeket elhagyom, akár hal
janak, akár életben maradjanak». Miközben a gyermekek feküsz- 
nek, a bátya a sátrát (tk. házát) fölszedte, a szánjait befogta, 
éjjel elillant. A gyermekek a házukban fölébredtek: az egyik a 
nénje, a másik az öcscse, az öcscse alighogy lótó-futó nagyságnyi.

Jól kivilágosodott (tk. világossá lett), a nénje kiment. «A mi 
házunk mintha nem volna.» Bement a házba, az öcscse sír. 
Tüzet gyújtott, az öcscsét megetette. «Öcsike, menjünk! a bátyánk 
elhagyott bennünket!» Az öcscsét egy kis szánra fölültette, az 
öcscsét húzva jár. Semmit sem látott, embert nem látott. Ő aztán, 
a leány, erre visszament, a legelőt megkerülni ment.

A legelőt megkerülte, semmit sem talált. Csak egy farkas 
megölte rénszarvasfejet talált, haza vitte. Az öcscsét húzza, a 
rénszarvasfejet húzza, hazaérkezett. Az öcscsét kipólyázta, tüzet 
gyújtott neki, etetni kezdte. A nénje mindegyre hallgatagon



man yäl'bl. «min mola Шшап? matta tain är ős, kat-yölSm 
kvläy uel'su, si pvräina Usu. ittam may and oslu, yviUiiu.»

at yoisayan, älay-snyät кИзяуэп. apsal pelä lauSl: «apsne 
тапЬтэп soga ueldaJ» soga-uelßas ämatlayan. lin mola-kemna 
ämatlayan, ioyos-tnyä mvyti pitläiat. Udm-kem uel‘sayan, ioyo- 
man'sayan. si soga ueldan emit soga ärddn ueVsayan. lidan- 
kinza är. sidi uelßaslayan, tör§m tvuiiä iis. neyyo lin yozaian 
an‘ ioyStl. sitdlna sogäiat man‘sat.

sogäiat тапэт iubina pä-mou emit uai-yul ioytiliiida pidas. 
eui manas, simas lär-oy'gat ósas. íar-oy'gat yoza manas, lvl-кет 
рдп-sbß ruygatliiman ämdas. yaleuat manas, si ämdam yälßal tü- 
yulna azat telni у  агат. sitläl uis, apsal noyamdiiil, yulhn lelt- 
sallan. apsal tall, yulläl tail. ioyo-ioy§tsayan, Ыуяп mola иегЪуэп. 
si yuttan ueldan emit andämä iis, sidi ollayan, uazat, violáját 
ioyatsat. lár-oy‘gat yoéa uazat иеггге arat. lou ( vbal)  ruygatliiman 
uas-lis ävnatta pidas. yaleuat manas, hslälna uds uelmal azat 
ueriie är. sidi oldal emit uas-pözSy aqatl. uds-pözay Human olla-

sírdogál. «Mit eszünk mink? Ezelőtt marhánk sok volt, két- 
három rénszarvast levágtak, akkor aztán ettünk. Most íme, mi 
nem is tudjuk (miért), el vagyunk hagyatva.»

Éjjel nyugodtak, reggel fölkeltek. Az öcscséhez szól: «Öcsike, 
menjünk foglyot fogni!» Fogolyhurkot állítanak, annyit, amennyit 
állítanak, mindjárt vissza is mennek. A mennyit megesznek, 
annyit fogtak, hát visszamentek. Miközben így foglyot fognak, 
sok foglyot fogtak, evésükhöz mérten sokat. Az idő tavaszra 
vált. Ember ő hozzájuk nem érkezik. Aztán a foglyok elmentek.

A foglyok távozása után a más vidékről vad-hal kezdett 
jődögélni. A leány ment, valamelyes áradványgödröket talált. Az 
áradványgödrökhöz ment, a vízben gázolva öles hálót állított 
oda. Másnap [oda] ment, állított hálója tele van kárászszal. 
Ezeket kivette, az öcscse utána lót-fut, a halaikat fölrakták [t. i. 
a szánra]. Az öcscsét húzza, a halakat húzza. Hazaérkeztek, esz
nek vagy mit csinálnak. A halfogásuk egyszer csak megszűnt, 
így vannak. Eéczék vagy mik jöttek. Az áradványgödröknél iga
zán sok récze van. Ő (a nénje) a vízben gázolva réczefogót 
kezdett állítani (tk. ültetni). Másnap odament, a fogóktól meg
ölt récze bizony igen sok. A mint éldegélnek, réczetojást gyűjt.
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yan. i-mosaina uäs-pozSylal andami mat, liußaslal yol'sat. ivyla- 
уап, ivy by  ап, петэга and osbyan.

apsal laual: «vbiie, lida litlam.» momina lay yd iMbatsali. 
sidi oldan emit петэга ant mofdtlayan. apsal yaVlal: . a lida 
litldiam /» apsal elti sozam lanat ( kvlay-ldmt)  käuardas. ёигуе 
yaVlal. lanat käuar'sayan, apsal läbatsali, lou mola lauandiiil, 
mola andam.

sidi ollihyan, apsal laual: «lida litldiam.» —  «mola läbatlem 
nnyen ? » apsal yaVlal. katra Imam soga-louat käuardi p it sali, ydzi 
(yäiam ) iay'k iepsayan i yoisayan.

dlay-svyatt'i iis, apsal loytas-keu ids, kez'i loyatta pidas. 
kézal loyStsali, nvri-oy-silna metsasli i yoisayan. yaleuat dlay- 
svydtti iis, vbal noy-ueremas, apsal andam. «yodi —  laual —  

apsam yol manas?» пашет käman ol, таЦау-рап1 almás, yvtl 
iayalt way anti, lou uantman tvilaU: i kvldy si iidal nila, kvldy э l 
ilbalna si joytas. si-кетпа vbal yát emit kim-aratl. vbal ou yo- 
remmal svydt ittam kvldy toda nauarmas. mundi yntsa iis, siis

Eéczetojást evén vannak. Egyszer csak a réczetojásaik is elfogy
tak, a táplálékuk elfogyott. Járnak-kelnek, semmit sem találnak.

Az öcscse mondja: «Néniké, éhes vagyok» (tk. enni akarok). 
Valamivel talán megetette. A mint így vannak, semmit sem tud
tak szerezni. Az öcscse sír: «Éhes vagyok!» Az öcscsének meg
száradt inakat (rénszarvas-inakat) főzött. A szegény kis leány 
sír. Az inak megfőttek, az öcscsét megetette, ő eszik is, meg 
nem is.

így élnek-éldegélnek, az öcscse mondja,: «Éhes vagyok?» — 
«Mivel etesselek meg?» Az öcscse sír. A régebben megevett 
fogolycsontokat főzni kezdte, levest ettek (tk. ittak) és lefeküdtek.

Eeggeledett (tk. reggel felé jött az idő), az öcscse köszörű- 
követ fogott, a kését köszörülni kezdte, a padka fejéhez oda
szúrta és lefeküdtek. Másnap reggeledett, a nénje fölébredt, az 
öcscse nincs [t. i. a házban]. «Hogyan, úgymond, az öcsém hová 
ment ?» A gyermek künn van, a subája szőrét fölemelte, a 
nappal szemközt fordulva hivogat. 0  megfigyeli: egy rénszarvas 
jövése látszik. A rénszarvasa ím oda jött eléje. Ekkor a nénje 
a házból kirohan. Miközben a nénje az ajtót megcsikordította,

3É szaki-osztják nyelvtanulm ányok. I.
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manas, ittam nanrem yádal pelä vygarmas: vbal kim-etmal. vbal 
pelä lauSl: «malai kim-etsan? tórám pardtltiuü, ma lida an‘ 
yässam, nvy paldaßtasen.» sittelna vbal pelä ydVlaman sosl.

vbal ioyo-lvyas, vbal pelä lauSl: «manem lidat m iia /» vbal 
azat al-laiű. «mola malem nvyen! nemaza ant tvilam.»— «simám 
ser)к uäyla, vndigi ma nvy еп Illem!» apsal uádi nauarmas, kezal 
nvremasli, vbal yäVlada pidas. «yodi uerla? mä ädam ösam.» 
ittam yui-naurem yäVhdal siryat kezal il-luttasll säySl yuza. vbal 
sittelna tuti vlas, tamotta kamrám soga-louat soy-yirna pon‘sali, 
sit uisll, vbalna pelak-mvnzisa, soga-louat pilna käuar'sall. put 
kamrás, kamrás, lida pitsayan, Human ietsas, si pvrä-kemmi iis, 
yv§ ät-pvraina kiiar pitta pidas.

vbalna leltsa, sidi si totliiila. sidi totlmdi emit nemaza 
and oslayan. iojo-ioyatsayan, yoisayan.

yaleuat alay-svyatti iis, naurem kim-edas, yvtl top etmal, 
таЦау-pänl älmas i uäyantta pidas. sidi uäyantl. uäyanttal svyät

a rénszarvas elugrott, a honnét az imént jött, arra ment. Erre 
a gyermek a ház felé tekintett: a nénje már kiment. A nén- 
jéhez szól: «Miért jöttél ki? Az isten adta, ennivalóm nem volt 
(tk. enni nem tudtam), te elijesztetted.» Aztán sírva lépdel a 
nénje felé.

A nénje bement a házba, a nénjéhez szól: «Adj nekem 
[valami] ennivalót!» A nénje csak áll. «Mit adjak neked? sem
mim sincs.» — «Pedig ennem kell (tk. a szivem igen kívánja), 
ha tégedet eszlek is meg!» Az öcscse beljebb ugrik a padkához, 
a kését megragadta, a nénje elkezdett sírni. «Mit csináljunk? 
én voltam a rossz.» Sírása közben a fiúgyermek a kését leej
tette a deszkához. A nénje erre tüzet gyújtott, a régebben meg
főzött fogolycsontokat tokhal bőréből készült zacskóba tette, ezt 
elővette, ketté hasította, a fogolycsontokkal együtt megfőzte. 
A fazék főtt, főtt. Enni kezdtek, az evéssel elkészültek. Olyan
forma idő lett, éjnek idején alig hogy kezdett esni a dara.

A nénje fölülteti (t. i. a szánra), így húzogatja. Miközben 
így húzogatja, semmit sem találnak. Hazaérkeztek, lefeküdtek.

Másnap reggeledett, a gyermek kiment, a nap éppen hogy 
csak feljött. A subája szőrét fölemelte és hívogatni kezdett. így



gantman tv ih li : i kvläy si iidal nila. si-kemna vbdl yat-libina 
noy-kihmdds. «apsom yolaú manos ? » —  nagrem ilbina kvlay si 
ioyStta uutsms, yatlib(i) emit vbdl kim-arados, ittam, kvlay al- 
tvyaina manos. sittelna low ( naurem) yat-libi pelä vygormos: vbdl 
катэп laid. yäVloman noySmdds: «та nvyen gellem i lilém! л vbdl 
lagSl: « yui-naurem os;>n, gellen, si gellen. »  vbdl yoza yäl'hman 
noySmdds, ioyo-tallolX. vbdl ioyo-lvyds, vbdl pelä lauSl: «madi 
noyäidn kazi-li?» log lauSl: «mä and oslem. »  isi-mvr‘t yäl‘hl, 
pöddr'ta an‘ ueritl. vbdl lauSl: «täm yvtl tarn törSm yada oldal 
та and oslem.» si-kemna lagSl: « l'ida litläidm!» vbdl tamotta 
yäsidy'k pä yasmdltsdli, apsol läbdtsdli. sidi olddn egolt yvtl pat
hs, yoisdydn.

vbdl noy-kihs, apsdl andäm. apsol катэп uäyontl. apsdl 
ilbina suiuy niy-kvläy iis. vbdl lagSl: «pä kim and sthm.» 
i-mosama nagrem bgdds: «vbiie iugä!» ittam vbdl yät-lib(i) egolt 
(kirn) näuormos, apsol niy-kvläyna äySt‘yoläl egdlt kütllmal,

hívogat. Hivogatása közben megfigyeli: ím egy rénszarvas jövése 
látszik. Ugyanakkor a nénje a ház belsejében fölkelt. «Az öcsém 
hova ment?» A rénszarvas már majdnem oda érkezett a gyer
mek elé, a ház belsejéből a nénje kirohant. Most a szarvas 
másfelé ment. Erre ő, a gyermek, a ház belseje felé tekint: a 
nénje künn áll. Sírva [hozzá] futamodott: «En téged megöllek 
és megeszlek!» A nénje mondja: «Fiúgyermek vagy, ha meg
ölsz, hát megölsz.» A nénjéhez sírva odafutamodott, behúzta 
[t. i. a házba]. A nénje bement. A nénjéhez szól: «Fáj-е valami 
húsod?» Az azt mondja: «Nem tudom.» Annyira sír, beszélni 
sem bir. A nénje mondja: «Ma, hogy ez az isten hol van, nem 
tudom.» Ugyanekkor szól [t. i. a fiú] : «Éhes vagyok!» A nénje 
a tegnapi levest megint megmelegítette, az öcscsét megetette. 
A mint így vannak, a nap alkonyodott (tk. sötétedett), lefeküdtek.

A nénje fölkelt: az öcscse nincs. Az öcscse künn hívogat. 
Az öcscse elé eg}7 borjas rénszarvas tehén jött. A nénje mondja: 
«Megint ki nem megyek.» Egyszer] [aztán] a gyermek kiabált: 
«Nénike, gyere!» Erre a nénje a ház belsejéből kiugrott: az 
öcscse a rénszarvastehenet a két szarvánál fogva megfogta, a

3*
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kvlayna tälliiila. vbdl ipytds, hat neyyoina kätllsalbn. ittam 
kvlay kolna гэгеэНэп. siciuml аудэ1 уогэупа noySmdiiil. vbdl 
lauSl: «ittam аудэ1 гэгтап ät ol! min suiuml Штэп!» ittam 
8uiu kát neyyoina aygal уогэупа kätllsa, уогЬэИэп i l'isyan.

uul kvläyan katra oySl уога гэгтап laiü. lábat emit гэгтап 
läiil, i kvlay уога yoliby-kem kvläy ioyStmal. sidi oldan malt 
гэгтап öbm kvläyan Eslsolbn, selta pä uantblbn, tamotta yolioy- 
kem os, ittam uetiby-khnmi iis. sidi oldan emit sät-kemml sidi 
iis. yatsa iidi kvlay 3 t, lin and ойэуэп, törSm pardam, kvlay at 
tay-f'a !

lin sittelna uantbbn, vtli-vtli kvlay at ióytilHibt. vbdl laual: 
« apsdlage,  öyal lezatti m äsl / »  apsdl öySl lezatti an‘ ueritl, ioral 
simái, vbdl öySl-pat-iuy emtl, tulli i uäy'bbi. sidi oldan emit 
sagt an ant uandiiilbn.

i-mosaina kaslta pitsayan. ciby-svyät man'sayan, yunll 
andam. yunll yorbdi-mosa sägar i гэг уога uuräina ioyatsa-

rénszarvas húzza magával. A nénje odajött, ketten (tk. két em
ber) megfogták, a rénszarvast kötéllel megkötötték. A borjú az 
anyja mellett futkos. A nénje mondja: «Az anyja legyen csak 
megkötve! a borjút együk meg!» Most a borjút ketten az anyja 
mellett megfogták, megnyúzták és ettek.

Az öreg rénszarvas a régi szán mellett áll. Egy hétig meg
kötve áll, az egy rénszarvashoz valami harmincz rénszarvas 
jött. A mint így vannak, a megkötve volt rénszarvasukat sza
badon bocsátották, aztán megint látják, az elébb még har
mincz volt, most már ötvenre szaporodott. A mint így vannak, 
százra is fölszaporodott. Hogy honnét származó rénszarvasok, 
ők nem tudják, az isten rendelte rénszarvasok talán!

Egyszersmind látják: más-más rénszarvasok jődögélnek. 
A nénje szól: «Öcsiké, szánt kell készíteni!» Az öcscse szánt 
készíteni nem tud, az ereje kevés. A nénje szántalpfát vág, haza
viszi és megfaragja. A mint így vannak, a legelőt nem nézik 
(tk. nézegetik).

Egyszer költözködni kezdtek. Eeggel elmentek, még szürkü
let előtt (tk. szürkület nincs). Az [esti] szürkület kialvásáig alig jutot
tak a legelő egyik oldalához, a rénszarvas annyi lett. A nénje házat



37

pan, kvlay si-ärätü iuumal. vbal yät ueras. apsal pelä lauSl: 
<ijuy seuarä « д а ? ? / »  apsal ivy sh im s, г-mosaina г oylSy yoi 
ioytas. oylSy yoi lauSl: «nin yoidauyan östan?» —  «min  —  

lauSl —  uoläy neyyoiyan and osman. mola той neyyoi г-sidi rotl 
ol, nvy  —  lauSl (naurem anzasl tomi pelä) mola той neyyoi 
ösan? »  —  « m a —  lauSl —  täus ösam.» naurem lauSl: «mä rot»m 
mandu, mä si rdt-neyyo озэт.» —  «yodi-svyät li ioyStsdn tarn 
mouna?» naurem lauSl: «iapm ds, гагэт uolßas tvits, manem 
yvlda yvisdli, mä törSmna si tvyäina ynlda ant pärtmam, törSmna 
iilßstsäpm.« oylSy yoi lauSl: «muy yozeu г vt§äm mandu ol, 
may mouuna lou ioyStmal ггэИэт tvl-kemä iis, yölSmlam tvl-kemmi 
iis.» naurem lauSl: «mä and о élem. »

naurevma läbatsa, kvläyna klrsa i manas, sit (täus) manam 
iubina i yätan päitsayan pä man‘sayan. yvtl-youät той man'sa- 
yan, kvläylän i iarna top ioyStsayau. mola-kem törSm pärdiliiis, 
si-kemal ol tayyä, kvläyat lilayat ali yvlamat and oslayan.

csinált, az öcscséhez [így] szól: «Vágj fát!» Az öescse fát vágott. 
Egyszer egy szános ember érkezett. A szános ember szól: «Ti 
kicsodák vagytok?» — «Mi, tígymond, csak ilyen-amolyan em
berek nem vagyunk. Bármely vidékre való embernek szintén 
van nemzetsége, te, úgymond (a gyermek kérdi amazt), milyen 
földre való ember vagy?» — «Én, úgymond, tunguz vagyok.» 
A gyermek mondja: «Az én nemzetségem mandu [=  jenisszei 
osztják], én ilyen nemzetségbeli ember vagyok.» — «Hogyan 
jutottál erre a vidékre?» A gyermek mondja: «Volt [egy] bá
tyám, a bátyámnak volt vagyona, engem veszendőbe (tk. halni) 
itt hagyott, én azonban az istentől hálásra nem voltam ren
delve, az isten megsegített.» A szános ember mondja: «Nálunk 
egy bolond mandu van. Hogy a mi vidékünkre érkezett, annak 
már három vagy négy éve is van.» A gyermek mondja: «Én 
nem ismerem.»

A gyermek enni adott neki, rénszarvast fogott be neki és 
ment A mint ez [t. i. a tunguz] elment, a sátrukat [tk. házukat] 
fölszedték és [további mentek. Egy napi járó földet mentek, a 
rénszarvasaik egyik oldalához csak éppen odaértek. A mennyit 
az isten adott, annyi van talán, a rénszarvasok élők-e, avagy 
döglöttek, ők nem tudják.
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ai mandu sdgral mvySVta manas, labat yvtl ivy ‘as, labat at 
ivy‘as, yolna i pelgal ant ioytihhsl),. ioyo-ioytas, vbal pela luual: 
( ikvldyldman uantta ivy ‘sam, mola-kem oldal ant drdalasem. » 

lisyan, ieysyan pd man'sayan. ianas tvybina kaslsayan. si kaslman 
tvybina taldy yvtl man‘sayan. töram patias, ydt uerda pitsayan. 
ydt uerdan eualt mur ugatta pitsayan. yoi ioyatl lin yozaian, s\ 
olmatl. mur sidi ioyattal eualt ioylam-kem ydt dkmas. ai mandu 
mitidyldl pela lauSl: «ma oldamna tas ant sauilnüem, kasladi 
tvydina sdgdr alayna ioyStladi-gi, sit pd iam. elsvy-nir tviadi, 
tbs-kvldy tviadi, iuyay iay‘gan tviddi, liuddi, ienzddi! nay Hu
man töram pardam tds an‘ yohl . »

sidi oldal eualt taus joyo-ioytas. ioyo-lvyas, labatsa. liumal 
ietsas, kim-sdas, manda pidas. tdus laual: «md kiríjam tdzau
uul, yaleuat tdzan i-pelak md tud а uutsilem.» mandu lauSl: «mb 
nvy yozaian är‘n an‘ tinhm, m y  eualtan lälmamat an‘ tvilam. 
töram mola-kem par das, si-кет tvilam.»

A kis mandu a legelőt megkerülni ment. Hét napig járt, 
hét éjjel járt, még az egyik felét sem érte el. Hazaérkezett, a 
nénjéhez szól: «A rénszarvasainkat megnézni jártam, hogy mennyi 
van, nem becsültem föl.» Ettek, ittak és mentek. Más helyre 
költözködtek. E költözködő helyükre egész nap mentek. Az ég 
sötétedett (alkonyodott), házat kezdtek csinálni. Miközben házat 
csinálnak (é. sátrat ütnek), népet kezdtek gyűjteni. A ki hoz
zájuk jön, ott marad. A nép érkezésével valami tíz ház gyűlt 
össze. A kis mandu a fölfogadott embereihez így szól: «Mióta 
csak vagyok, marhát nem őrzök. Költözködés alkalmával, ha a 
legelő végére odaértek, az is elég (tk. jó). Testi ruhátok legyen! 
rénszarvas nyájatok legyen! fás vizetek legyen ! egyetek, igya
tok! Ha esztek is, az isten adta nyáj nem fogy el.»

A mint így van, a tunguz visszajött. Bement a házba, 
enni kapott. Az evéssel elkészült, kiment, menni kezdett. A tun
guz mondja: «Az enyémnél nagyobb nyájad van, holnap a 
nyájad egyik felét elvinni szándékozom.» A mandu mondja: 
«Nálad adósságom nincs, tőled lopott marhám sincs, az isten 
a mennyit adott, annyim van.»
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yaleuatti iis, täus lauSl: «nvyen uelda mdslam ! »  —  «manem 
dl uel'i, törSmna an' uel'sdiam.» täus si iäzay yölas. «nvmasman 
old! mä si tor3m and oslem.» ät yoisat. vbal pelä lauSl: «yont- 
hm an ! »  vbal lauSl: ‘-yol yontlaman ? min yodi yontlaman ? täs- 
тэп yol tuleman ? »  —  « täus, törSni louel pärdam täs-ki, ät titlli!» 
mur yoidi eudlt vbdl pilna yontsdydn. mur kil'sst. «kdzäiyalu 
andämysn  / »  täus ioytds, mur pilna täfosta iis. « kdzäiydlu, muy 
and oslu, yos-man'sdydn. täus tds uvstdda pitssli, mural pilna 
läbdt ädayyvtl uvstdlli. täus uehm-kemat, uel'sali, lihy-kemat lihyat.

mosa pvrdidtna ai manda ydt Öhm tiryäina ioytds. tds an- 
däm, mur andäm. uehm-kem neyyoi uehm. vbdl pelä lauSl: utam 
tdéam tör3 ni pártsdü i täusna iopo-uisa. täus, nandi, töröm emit 
mil ólmai.» vbdl peld lauSl: «ma maniam.» ai mandu manas, 
vbal ydtwlna yazas.

ai mandu täus ydtna manas, mur űr. täus lauSl: «yoidau

Másnap lett, a tunguz mondja: «Téged meg kell ölnöm !» — 
«Engem ne ölj meg! az istentől nem ölettem meg.» A tunguz 
ezt a szót hallotta. «Gondold meg, én azt az istent nem isme
rem.» Éjjel lefeküdtek. A nénjéhez szól: «Meneküljünk!» A nénje 
mondja: «Hová meneküljünk? mi hogyan meneküljünk el? a 
nyájunkat hová vigyük?» — «A tunguz, ha istentől neki ren
delt nyáj, hadd vigye!» Miközben a nép fekszik, a nénjével 
együtt elmenekültek. A nép fölkelt. «A gazdáink nincsenek !» 
A tunguz megérkezett, a néppel hadakozni jött. «A gazdáink, 
mi nem tudjuk, elmentek.» A tunguz a nyájat hajtani kezdte, 
a népével együtt hét nap, hét éjjel hajtja. A tunguz, a hány 
[embert] meg lehetett ölni, megölte, a mennyi annyi életben 
maradt.

Egyszer valamikor (tk. valamely időben) a kis mandu, hol 
elébb a háza volt, odaérkezett. Nyáj nincs, nép nincs. A mennyi 
embert csak meg lehetett ölni, meg van ölve. A nénjéhez szól: 
«Ezt a nyájamat az isten adta, a tunguz visszavette. A tunguz, 
lásd, az istennél is nagyobb.» A nénjéhez szól: «Én megyek.» 
A kis mandu ment, a nénje a házhelyen maradt.

A kis mandu a tunguz házába ment. A nép sok. A tunguz 
[így] szól: «Ki jön?» Azok mondják: «A kis mandu jövése lát-
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ül?» moyat la u b t: «ai mandu iidal nila . »  —  «nay ai mnndu 
ueläbn / »  —  «muy yodi-svyät uelleu?» —  «nay sälitlabn?» ai 
mandu mur yoza ioytas. «mandu uialai шэп?»  —  «tu г am yol 
tuséul törSm nvyen pardam tusi and ns . ' »  täus kils l y ‘as. «ai
mandu ioyo-lnyä!» ai mandu io'yo-lvyas, г-рёЬк pelä äm'sas. 
täus aiiltau iöySl uis, ai mandu tut uldi svm puläy ioutsali. 
täus näbl lou yoza an ‘ ioytas. —  «nuy yodi fisán? an‘-ki läbat- 
sen, uek‘ and ät läbatsen ! manem uelda töram mosanem pärtsa . » 

lis, ierigas. liumal, vermal iubina sidi lauSl: «täus, tdzam tulem. 
пщ  г suiiiuan an' iil.» kim-Idas, p'er/k-уЫ elti kuzidas. ai mandu 
kuzidas, ittam täs matta mola mouna ösat, si той pelä ärätelna 
man'sat. täus mur pöd;>r‘ldt: «i vtfäm suiu torn täs pelä пей an' 
manas.» täus lauSl: «mandu yoriman olä! та nvyen yodas-keba 
uellem!» mandu manas, ioyoé-vygarmas: пат asm iidal nila. 
tarn äsnl seltta t] ioyStl. mandu nvmasl: «manem si uellali.» 
mandu i kurl ilb (i) emit, i iäsl ilb(i) emit Ivyes i sdas: näul

szik.» — «A kis mandut öljétek meg!» — «Mi hogyan öljük 
meg?» — «Sajnáljátok?» A kis mandu a néphez érkezett. «Mandu, 
miért jöttél?» — «А nyájamat hová tetted, az nem volt az istentől 
neked rendelt nyáj!» Atunguz a felső subát levetette: «Kis mandu 
gyere be!» A kis mandu bement, az egyik félre leült. A tunguz- 
zal szemben ültek a két oldalsó padkán. A tunguz szép csön
desen íjat fogott, a kis mandut a tűzön keresztül a szive irá
nyában meglőtte. A tunguz nyila ő hozzá nem jutott el. «Mi 
van veled? Ha nem tápláltál volna, hát örökre nem tápláltál 
volna! Az isten, lehetséges, az én halálomat még nem rendelte 
el.» Evett, ivott. Miután evett, ivott, így szól: «Tunguz, a nyá
jamat elviszem, a te egy borjad nem jön csak.» Kiment, a fog- 
nyilásán keresztül füttyentett. A kis mandu füttyentett, erre a 
nyáj, a mely földön azelőtt voltak, mindvalamennyi arra ment. 
A tunguz nép beszél: «Egy bolondos borjú nem ment csak a 
nyájhoz.» A tunguz szól: «Mandu rettegj! én tégedet valahogyan 
[mégis] megöllek!» A mandu ment, visszatekintett: Egy fehér 
medve jövése látszik. Ez a medve onnét idejön. A mandu gon
dolja: «Engem ím megöl.» A mandu az egyik lába alá, az egyik 
keze alá ereszkedett és ment: fehér jegesmedve formává lett.
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isy‘gäsnl yorassi iis. ittam kát isy‘gasni ivyä-kudsrmsda pitssysn 
i nemsttitsn an‘ uellsysn. labst yvtl euslt, labst ät euslt kiidsr- 
mssysn, kdt tvyiiina korissysn, kätis korissysn, al-yoibysn. ai 
mandu uantbU: táus pudi asm yoriissi iis. lou pii pudi asm  
yorassi iis. pä ivyä-küdsrmsda pitssysn hatni korissysn. tans, sidi 
uantman tvibli, ieusr yorassi iis. ai mandu pa ieusr yorassi 
iis. si loytemssysn, al-ueill pitssysn. taus nöymss: «ai mandu 
mutraidy olmsn ! » —  «та yada oslem m uträ? törsm-ähmna 
matta yvlda ant pdrtsäpm . »

taus nbymss: «ai mandu, та hauls in : nvy old apsi, та 
olbm iai! kutmsnna pä ant sümitlsmsn, pä ant ШиэИэтэп! tarn 
taémsn, tarn uolßssbmsn. i-kemna пру ko yd old! i та кора 
olbm! apsisäy (?) mii yos-pebii manbm, nvy pä шуЛ! nvy-ki 
manbn, mä pä iilsm. ädslsmsn, moyibmsn ant kitblmsn! та 
yaleust та тигэт pärtbläm, nvy тигэп pilna i-ivyä ät kaslht!»

kät täs i-ivyä kaslsst. mandu yätna mur ioytss : uetiby-kem 
yätti iis. mur pilna matta yondsm mandu, lou iaisl si ioytss, ai 
mandu täs yoza.

Most a két jegesmedve birkózni kezdett és nem tudják egymást 
megölni. Hét nap, hét éjjel birkóztak, két helyen estek el, két
felé estek, csak feküsznek. A kis mandu látja: a tunguz barna 
(tk. fekete) medvévé lett. 0  is barna medvévé lett. Megint elkezd
tek birkózni, kétfelé estek el. A tunguzt így megfigyeli, farkas 
formává lett. A kis mandu is farkas formává lett. így erőlköd
tek, erőtlenné lettek. A tunguz megszólal: «Kis mandu forté- 
lyos vagy!« — «En bonnét tudnék fortélyt? az égi atyámtól 
az elébb meghalni nem rendeltettem.«

A tunguz megszólal: «Kis mandu, én azt mondom: te légy 
az öccs, én leszek a bátya! Magunk között nem veszekedünk, 
nem czivódunk. Ez a nyájunk, ez a vagyonunk. Egyformán te 
is légy a gazda, én is leszek a gazda. Mint két egy-testvér, ha 
én valamerre megyek, te is jö jj! Ha te mégy, én is megyek 
utánnad. Egyikünk a másikat nem küldi. Én holnap a népem
nek meghagyom, [hogy] a te népeddel együvé költözködjenek.»

A két nyáj együvé költözködött. A mandu házába nép 
jött: valami ötven ház lett. A néppel együtt az egykor elillant 
mandu, az ö bátyja is odajött a kis mandu nyájához.
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täus ioytas, ai manduudl pilna ioyStsayan. l'ida pitsat, uetiöy 
yät yoza г-puläy uetiöy kvläy uella. ittam uul mandu mur kutna 
pödar‘1, (sidi) lauSl: «apsam.» ai mandu yolantl, vbal pela lauSl : 
«sit yoidan ös?» vbal lauSl: «nvy yodi and oslen?» — «та, 
lauSl, ant yäslem.» vbal lauSl: «nvyen uelda yvpm  гагэп.» «md, 
lauSl, iai tvimdin vndi. iai-ki tuisem loln, täus iain an‘ tvi- 
sem loln.»

lida, iepta pitsdt. ai mandu lauSl: «uul mandu, nvy yada
1э§кат той ol, si mana! та tada tarn tazdm törSm pardam täs, 
neyyoina Human ant yoldl, törSmna uella-gi, i ät simal!» uul 
mandu azät sidämi iis.

täus nöymas : «apsi, ittam lön'dat ellada pitsat. lon'dat kal- 
damna той uantta manlaman!» mandu lauSl: «та an‘ uerithm!» 
— <imalai an‘ ueritlan, mvtraiay ösan?» — «та mutra yatsa 
osl'em!» tuma uer'sayan i Ion1 da t lätti tvyäina у  adat uer’sayan. 
lön‘t-yät yoza Ivysayan. lábat yvtl yoisayan. lábat yntl eualt ár

A tunguz megérkezett, a kis manduval együtt jöttek. 
Enni kezdtek, az ötven háznak egyenlően ötven rénszarvast 
vágnak le. Most az öreg mandu a nép között beszél, azt mondja 
«Öcsém.» A kis mandu meghallja, a nénjéhez szól: «Kicsoda 
ez? (tk. Ez kicsodád?). A nénje mondja: «А téged veszendőbe 
(tk. megölni) hagyott bátyád.» — «Nekem, úgymond, hát bátyám 
is van. Ha bátyám lett volna, a tunguzt nem tartottam volna 
bátyám gyanánt.»

Enni, inni kezdtek. A kis mandu mondja: «Öreg mandu, 
te, a merre tágas föld van, menj oda! Ez a nyájam istentől 
rendelt nyáj, embertől megevén nem fogy el, ha az isten meg
öli, egy éjjel is kevés.» Az öreg mandu egészen elnémult.

A tunguz megszólal: «Öccse, ím a ludak szállni kezdtek, 
a ludak nyomában (é. a ludakkal együtt) menjünk világot látni!» 
A mandu mondja: «Én nem tudok!» — «Mért nem tudnál, 
[hisz] fortélyos vagy?» — «Honnét tudnék én fortélyt?» Ta
nácskoztak és a ludak vedlő helyére házat csináltak. A lúdházba 
bementek. Hét nap feküdtek. Hét nap alatt sok lúd érkezik, 
odaszáll hozzájuk. Az a földnyelvük Iádtól egészen tele van



lon‘ ioyStl, Un /огэп lati. si mou-nvbn lonHna azat telin latsa. 
( moml aiii iis). tdus nudiiil: « mandu ,  ma lon‘t yorassi тэт!))

mandu lauSl: «ma lon‘t yorassi yolna anda nhm.)) táus 
mosa pvrdina tudds: « ma, lon‘t-punna etsdpm . » mandu lauSl: 
«ma isi lon‘t yorassi тэт.)) sidi оЫэп emit катэп sbziliiida 
pitssyan,’toySlhn enamdi pitsst. lbn‘di-pugat pilna ivy ‘ta pitsayan. 
sidi ivy'tdn emit porhsyan. lon‘-pugdt pilna manht.

tdrSm patbda pidds. ldn‘ddt koya, lauSl: «tam toy bina yoilu, 
nauremat metsat!» lida pitsdt, lbn‘dat kbza i shtidl uantl. i semal 
yoiil. top nauiti iis, pvskdn arenas, kat-yölSm-kem seda yazas. 
lbn‘ddt koyd lauSl: « tóriuma sidi partsaiu, si neyyo isin пашет 
tvidi neyyo tayyd, iay‘k-yul uelda lou mazay an1 ydsl, louel 
tbrSm mola-kem pardas, si-кет yazas.)>

seltta porlasat. uan-keba uan manldt, you-keba you marísdt. 
i yvtl тапэт tvydial nvmasna an‘ nomla. lóridat kb yd lauSl: 
«иэгэу keu ilbina il-latlu!» uazay keu ilbina latsat. törSm mola-

szállva (a föld kicsinynyé lett). A tunguz kiabál: «Mandu, én 
lúdformává lettem!»

A mandu mondja: «En még nem válók (tk. jövök) lúd
formává. » A tunguz később (t. i. más időben) kiáltott: «Énne
kem lúdpihém jött ki.» A mandu mondja: «Én szintén lúdfor
mává váltam.» A mint így vannak, künn lépegetni kezdtek, a 
tolláik nőni kezdtek. A lúdfalkával kezdtek járni-kelni. A mint 
így járnak, elröpültek. A lúdfalkával mennek.

Az ég sötétedni kezdett (=  alkonyodott). A ludak gazdája 
szól: «E helyen pihenjünk, a gyerekek elfáradtak!» Enni kezd
tek. A ludak gazdájának az egyik szeme vigyáz (tk. néz), a má
sik pihen. Alighogy világosodott, puska durrant, valami kettő
három [t. i. lúd) ott maradt. A ludak gazdája mondja: «Az isten 
így rendelt bennünket, az az ember ott lenn, gyermekes ember 
talán, vízi halat talán nem tud fogni, a mennyit az isten ren
delt neki, annyi maradt ott.»

Innét elröpültek. Eövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak 
hosszú ideig mennek. Egy napig ment útjukat, [tk. helyüket] 
nem tartják emlékezetben. A ludak gazdája szól: «A lyukas kő
szikla alá szálljunk le !» A lyukas kőszikla alá szálltak. Az isten
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ärät uai pdrdas, azat sl dgdmmel. lóridat kozä lauSl: «nauremat 
yolantädi! riematM alt buSl, patiam tvydina sosta pitlu. läbdt 
yvtl soslu, mattit-ki buSl, är aduna yvllu.» läbdt yvtl sossat, lábai
mat yvtlna näui törSm pelä stsat, 'buda pitsdt. näui törSmna 
ioyStsat, yol mäsl, síié marisat, yada tuyäpl ds, uns man‘sdt.

sidi ii))‘tal emit ldn‘ddt koga lauSl: «tam mouna simas 
у orbi той ol, pvskan an‘ tvilat, top loyal tvilat. nömalta-gi mán
ián, mvyti uelläian, iln-gi dmaslan, mvyti uelläian. tarn mouna 
yanädmman ollu/»

sidi oldel eualt pitti tvyä kasta pitsat. «är mur yoza an‘ 
pitlamm.'» tdus lauSl: »mur/ tarn mouna uelßashdeuna isi är 
uai kaslu, tarn mou-iay i-sidi är uai kaslet (vagy: tamat mäzay 
i-simasat tag yd !).»

ai mandu-täusyan sidi maudan eualt lon'dat dkmasmel. tdus 
lauSl: *lon'dat dkmasmel, tddd i pitlaman/» ai mandu lauSl: 
ädahman tvydina ösman-ki, tarn ös loln/» är lon'dat yoza pitsa-

a mennyi állatot (t. i. madarat) csak rendelt, mindnyájan ott 
vannak összegyülekezve. A ludak gazdája mondja: «Gyerekek, ide 
hallgassatok! Egyitek se gágogjon (tk. üvöltsön), sötét helyen kez
dünk lépni. Hét napig lépünk, ha valamelyitek gágog, mind
valamennyien elveszünk (tk. meghalunk).» Hét napig léptek, a 
hetedik napon a világos ég felé értek ki, gágogni kezdtek. A vi
lágos égbe jutottak, a hová kell, arra mentek, a hol a helyük 
volt, oda mentek.

A mint így vándorolnak, a ludak gazdája mondja: «Ezen 
a vidéken olyan föld van, puskájuk nincs, csak íjuk van. Ha 
fönt mégy, mindjárt megöletel, ha alant ülsz, rögtön megölnek. 
Ezen a vidéken rejtőzködve legyünk!»

A mint így vannak, vedlő helyet kezdtek keresni. «Sok 
néphez ne szálljunk mi ketten le (t. i. vedleni)!» A tunguz 
mondja: «Mink is, mikor ezen a vidéken vadászunk, a sok 
vadat keressük, az idevalók szintén a sok vadat keresik (Ezek 
is ugyanolyanok talán).»

Miközben a mandu és a tunguz így mennek, a ludak össze
gyülekeztek. A tunguz szól: «A ludak összegyűltek, itt lohosod- 
junk mi is !» A mandu mondja: «Ha külön helyen volnánk, jobb
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yan. siti ioydn-li, pbsl-li, iay'gal azat arí n ila : sorü lorít. ai 
mandu lauSl: »mola uantsan?» täus lauSl: «ma uantem»d»m 
andam . »  ai mandu lauSl: «lorít ueldi yoi i semal uantsem.» taus 
lau lw l:  «tagit údlmüan!» mandu alyis (lorídat dlayna) manda 
pidas. täus pd manda pidas. ioyos-vygarmssyэп : -/oda nämrdat, 
seda nämrdat. lorít ueldi yoiyan pöd;rr‘layan: «kät lir lorítyan 
ollayan, sit у an dlayna uelda mäslat. »

Un (mandu-täusyan)  iay'g ilbina Ivysayan, iay‘g ilb(ij 
emit sidi manlayan. taläy pbsl-yor manlayan, täus laulw l: 
«та male puts am!» mandu mams, [kordi pon yoza toy o-y airs, 
si iay‘k yoza ilta-svyat mandi toyä kaslayan and ossayan. 
г yui lauSl: «mouna killamanJ» mandu kilas, taus kilas. toyos 
pon tombi река mandal svydiat täus ielta (kural emit)  äm‘ßna 
tbymasa. täus rudas: «mandu, äm‘ßna si kisdiám /» mandu 
ioyo-vygarmal, äm‘ß-oyna margal yatísasli, marak iatl soppi 
tdynamdas. täus ärn'ßna yos-luttasa, iay'kna pd mirytt koraßtms- 
yan. sidi marísayan, láma etsayan, iay‘g ilb(i) emit top

volna.» A sok lúdhoz szálltak. Hogy ez folyó-e, folyóág-e, a vize 
éppen nem látszik: csupa lúd. A kis mandu szól: «Mit láttál?» 
A tunguz mondja: «Én semmit sem látok.» A kis mandu mondja: 
«A lúdölő ember egyik szemét láttam.» A tunguz mondogatja: 
«Hiába hazudsz!» A mandu előre (a ludak elejéhez) kezdett 
menni. A tunguz is menni kezdett. Visszatekintettek: ott a bé
kák, itt a békák. A lúdölő férfiak beszélnek: «Két ismeretes 
lúd van, ezeket kell előbb megölni.»

Ok (a mandu és a tunguz) a víz alá buktak, a víz alatt 
ígyen mennek. Egész folyóágvonalat mennek, a tunguz mondo
gatja: «Én már fulladok.» A mandu ment, drót (tk. vas) czé- 
gébe ütközött. A vízhez alant járó útat keresnek, nem találnak. 
Az egyik ember mondja: «Menjünk ki a földre!» A mandu ki
ment, a tunguz [is] kiment (tk. kelt). Miközben odamennek a 
czége túlsó felére, a tunguzt hátulról (a lábánál) egy kutya meg
harapta. A tunguz kiáltott: «Mandu, az eb mindjárt megesz 
engem!» A mandu visszatekintett, az eb fejét a szárnyával meg
csapkodta, a szárnya Ízülete ketté törött. A tunguzt az eb el
eresztette, a vízben rögtön lebuktak, így mentek. Egy árad-
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úvl-tnilan noy-stltnilyan. Idr-kudaß-kemna ioyStsayan, uantman 
tvilahn: hat yui ydßna lelman iidan nila. somrrii laiman läwlt- 
layan, lin Idr i-pehkna kiVsayan. simas kvrmds kutna Ivysayan, 
yolna neyyo sosta an‘ ueritl. lar-sU ksratman sidi läualtnilyan. 
tomayan uolll taßsayan.

sidi oldan emit аг mandu iäsl hits, tans äm‘p‘ poremam 
kural iammä iis. tdus toySl-soßläl itsat, mandu toySllal yolna and 
itlat. tdus lauSl mandu pe la : «mä si mandhn-lamba.» —  « y°di, 
nwy manem malai yvilen ? mä adal yaslam, yol manlam ? iäsam 
iamä iidi kurdas.» tdus lauSl: «mä manlam tulizat pilna.» ai 
mandu lauSl: «manem ueldi дгэупа neman‘ ti tuumen! matta 
lausen: « yos-pelä-ki manlan, та nvyen ant у  vilem», ittam si 
iäsyan ioremasen?» —  «tnlli si iis, yundi manlaman!» tdus 
pórias i manas, lou si tnydina seda i yaias. tdus tulizi-ybrdsna 
pórias, ai mandu iäsl iammi iis, toySlldl itsat. той kiidrfi iuuan- 
dtiida pidas, dtl piti, yvtlna Ivlal. ai mandu toySlldl toylayi iis

ványba jutottak. A víz alól csak a csőrük (tk. orruk) hegyét 
dugják k i: két ember csónakon jön, látszik. Egyenesen állva 
eveznek. Ok (t. i. a mandu és a tunguz) az áradvány egyik olda
lán partra keltek. Olyan füzesbe mentek bele, hol az ember 
nem tud lépni. Az áradvány szélét kerülvén ígyen eveznek. 
Azok (t. i. a mandu és a tunguz) teljesen eltűntek.

A mint így vannak, a mandu keze genvedésbe jött, a tun- 
guznak az ebtől megharapott lába jobban lett. A tunguz tollai 
(tk. tollvégei) kinőttek, a mandu tollai még nem nőnek ki. A tun
guz a mandunak mondja: «Én mintha mennék!» — «Hogyan, 
te engem miért hagysz el ? Egyedül maradok, hova megyek ? 
A kezem még nem tudott meggyógyulni.» A tunguz mondja: 
«Én megyek a libuczokkal.» A kis mandu mondja: «Engem csak 
elveszteni hoztál ide! A múltkor azt mondtad: «Bármerre mégy 
is, én nem hagylak el tégedet», most ezt az Ígéretedet (szódat) 
elfelejtetted?» — «Már télre vált az idő, mikor megyünk!» 
A tunguz felröpült és ment. 0 azon a helyen ott is maradt. 
A tunguz libuczformában repült. A kis mandu keze javulni 
kezdett. A mint így van, a kis mandu keze megjavult, a tollai 
kinőttek. A föld deressé kezdett jődögélni, éjjel esik, nappal ol-
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(sic!). toylayi iuutnal iubina ivy'ta pidas. ioyo-уагэт Ibn'dat 
pilna pórias.

■uan-keba uan mániát, you-keba you, mániát, matta иягэу 
ken yoia ioyátsat. lóridat kbya lauSl: «snyä patiam iosna söslu, 
nematti naurem alt buatl! mattit-ki buatl, araduna ynllu. » wzay 
keu yoza latsat, кита sdsta pitsat. lábat yvtl sbssat, lábaimat 
yvtlalna пат töräm yoza etsat. itmel iubina näui tórám pelä 
Ibn'dat ägammel, moual an' nila.

lou täusl uantmal andam. uaiat eualt aAzasalX: «si yorbi 
neyyo uantsddi, mola andam, ?» uaiat laulat: «tulizat pilna 
manmal-lamba.» lou si tvyaina Ibn'dat pilna pórias, manda 
pidas. i uas ilb(i) eualt manlat, si uns ilbina tulizi-pugat uenie dr. 
uantman tvjlali: uas ilbina pan-nvl olmal. si pan-i.vl yoza tulizat 
si lätmel nila. tulizat latsat, Ibn'dat nöman saiilat. uantman tvi- 
lali: lou i yuial tidizi-Шпа yaisa. nal-uet-kem tulizi-hsna yaisäiat. 
lou г yuial näuarliiil lis yoza. lou (mandu) nömalta buatl: M us  
malai s'i tayarlasan 1 sara manda uutsisan, ittam malai sl tayar-

vad. A kis mandu tollai toliasodtak. Miután megtollasodott, járni 
kezdett. A visszamaradt hidakkal elröpült.

Rövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig men
nek, az előbbi lyukas kősziklához jutottak. A ludak gazdája 
mondja: «Ezután sötét úton lépünk, egyik gyerek se gágogjon ! 
ha valamelyik gágog, mindnyájan elveszünk.» A lyukas kőszik
lához szálltak, gyalog kezdtek lépni. Hét nap lépnek, a hetedik 
napon a világos égre kiértek. A mint kijutottak, a világos ég 
felé összeg.yülekeztek, a földje nem látszik.

0  a tunguzt nem látta. A madaraktól (tk. az állatoktól) 
kérdezte: «Ilyenforma embert láttatok-e, vagy nem?» A mada
rak mondják: «Alighanem a libuczokkal ment.» 0 ezen a he
lyen a hidakkal együtt elröpült, menni kezdett. Egy város aljá
nál mennek, a város alján a lihuczfalka ugyancsak sok. Meg
figyeli: a város alján fövenyfok van. E fövenyfokhoz szálltak a 
libuczok, [úgy] látszik. A libuczok leszálltak, a ludak fönn ke
ringenek. Észreveszi: az ő pajtása (t. i. a tunguz) libuczhurokba 
ütközött. Valami négy vagy öt libuczhurokra került. 0 felülről 
elkiáltja magát: «Tunguz, miért akadtál ott meg? Hamarább akar-
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lasani» täus по у os vuatl Ion'dat pelä: «manda, manem nlßadä!» 
mandu laual: «та an ‘ ueritlem. nny törSmna ät iilßatlaian! n»y 
matta munem Isi yvlda ynisen.»

mandu uantman tvihl'i: uas emit г rus igi noySmdal nila, 
tulizat yoza ioytas. —  täus si kätlam. nila. täus säbal-loual ioura 
si percmasa. rus igi uet tiilizi uelas. «torain pardas, imam pilna 
lilém!» ittam mandu sidi i manas. Ibn'dat кора laual: «i yuian 
si uel‘s a !» mandu laual: «tdrSni pardam svrmal ioytas. »

sitalna man'sat. lord dat кора lauSl: «nauremat, yallu! you 
той usu.)> latsat il. il-lätmel iubina lisat, versat i yoisat. älay- 
svydt kidsat. lon'dat kozd laual: «той yolna you, kilädi!» pór
iasát, sidi maidat. lbn‘dat kbyd pilna. i iirsu man lay an. si-кетпа 
ilta-svydt pvskän si aremas. kát loidt il-korisayan, yaisdiyan. 
lon'dat közi laual: «si neyyo, laual, mola Human ol, tora mna 
sidi parisain, muy ioyatteu isna uelßaslada-gi vasi, yonal ИШ.»

tál menni, most miért akadtál ott meg?» A tunguz fölfelé üvölt 
a ludak felé : «Mandu, ments meg engemet!» A mandu mondja: 
«En nem tudlak t. i. megmenteni]. Mentsen meg az isten! Te 
engemet nem regen szintén veszendőbe (tk. halni) hagytál.»

A mandu megfigyeli: a város felől egy orosz öreg ember 
lohol, látszik. A libuezokhoz érkezett. — A tunguz ím meg van 
fogva. A tunguz nyakacsigolyáját (tk. nyakacsontját) az orosz 
öreg ember kicsavarta. Az orosz öreg ember öt libuezot fogott 
(tk. ölt). «Az isten adta, az asszonyommal együtt majd megeszem.» 
Erre a mandu is ment [tovább], A ludak gazdája mondja: «A paj
tásod ím megöletett.» A mandu mondja: «Az isten rendelte ha
lála jött el.»

Aztán mentek. A ludak gazdája szól: «Gyerekek, háljunk 
meg! messzi földről jöttünk.» Szálltak le. Miután leszálltak, et
tek, ittak és lefeküdtek. Eeggel fölkeltek. A ludak gazdája mondja : 
«A földünk még messzire van, keljetek föl!» Felröpültek, ígyen 
mennek. A ludak gazdájával egy kis ideig mennek (t. i. a mandu). 
Ekkor alulról puska durrant. Két lúd leesett, találva lettek. A lu
dak gazdája mondja: «Ez az ember, úgymond, mit evén van ? 
Az istentől így rendeltettünk, a mi megérkezésünkkor ha vadászni 
tud, a gyomra éhes.»



4 !)

udn-keba udn manht, you-keba you тапЫ, matta hu  yatéa 
nsdt, si mouna ioyvtsdt. si ioyStmelna las top Ivlda pitmal. táus 
yätl uätna vriddtn, lou yätl yolna talap, lon't-yoräsna uantsali: 
tds uul. matta ldn‘ttl гииэт yadalna manas. yhddlna ioyo-lmjas. 
läbat yvtl г tvyäina ämasl, lon‘-punlal, Ibn'-toySllal ärätelna yos- 
lögan'sat. sidi ämastal emit iaslal yandi neyyo iäss'i i'isat; oyslna, 
semdlna neyyoiüi us. i-mosaina yo lh lt: neyyoidt ioyStmel §atl. 
aiilta kimis uantl: yölSm yandi yoi. «koziiilu yolna andämat. 
tans у at uatna vridam, ai mandu yat yolna talap ólmai; ai 
mandu ilamba Uhr), täus ilamba yvhs, yatl sugälhmal.»

ai mandu vuda pidds, tornat paldamasat, mundi yatéa iisat, 
ittam pa yolna rnanht. ai mandu yaéas. tómat ioyo-ioy?tsat, lauht 
(moyat yoza pödar'ht) : «hullna yné kätllsaiu ! » m l jay lauht: 
«vígamat ólmán, yada oldi kuli seda?» m m  man‘sat, toyo-ioyatsat. 
ai mandu soziliM. «manem tvidi kvlay tu sti?» nandam.» i yui 
manas kvlay tuda. kvlayna ioytSßtasa. «пэу soya manddi! 
kvlaylam tdda dt la ih t!» ai mandu mur emit yomnsik Idill.

Rövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig men
nek, a honnét azelőtt jöttek, arra a földre érkeztek. A mikor 
odaérkeztek, a hó éppen csak kezdett olvadni. A tunguz házát 
a szél szétszaggatta, az ő háza még egész. Lúdképében lá tta : a 
nyáj nagy. Abba a házba ment, a hol azelőtt lúddá változott. 
A házába belépett. Hét nap egy helyen ül, lúdpihéi, lúdtollai 
mindvalamennyi levált. A mint igy ül,' a kezei osztják ember 
kezévé váltak; fejre, szemre emberformává lett. Egyszer csak 
hallja: emberek érkezte hallszik. Csöndesen kifelé néz: három 
osztják ember. «А gazdáink még nincsenek. A tunguz házát a 
szél szétszaggatta, a kis mandu háza még egész; a kis mandu 
talán még él, a tunguz talán meghalt, a háza össze van törve.»

A kis mandu kiabálni kezdett, azok megijedtek, a honnét 
az imént jöttek, még most is mennek. A kis mandu [ott] maradt. 
Azok visszaérkeztek, mondják (a többiekhez beszélnek): «Az ör
dög majdnem megfogott bennünket!» Az öreg emberek mond
ják: «Bolondok vagytok, hol van itt ördög?» A nép ment, oda
érkezett. A kis mandu sétál. «А nekem való rénszarvast hoztá
tok ?» —• «Nem a’ !» — Egy ember ment rénszarvast hozni. Rén-

Északi-osztják nyelvtanulmányok. 1. 4"
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mur mamám iubina uoslay-soyta voya-tvyartseli: täus viola 
yorhi ds, si yorbin uer'sali. sitalna kvlaylal kiras i manas, tom 
у  at па ioytas, mur катэп laid, mur podar'tel sa tl: «törSm par
das, kogaiu ioytas, täus sahl yolna andäm.» —  и täus tarn tvl hl 
lailalan / »  (mandu. pödar'l). yatlib(i)  eualt ai mandu vbal kim- 
sdas. « iuua, lauSl, iski pädom uenpn yasmalda!»

loa top ioyo-lvyas, täus imal ioytas. «ai mandu, lauSl, nur/ 
yodi ioyStman)» — «i yuiam tulizi yorasna iuumal tvyaina 
tulizi-lisna pitsa i uel'sa.» — «петэга andam! i ущэп nvy 
mou-kuina ynisen.» — «та-ki yvisem, ioyStl.» täus imi уЫЧэтап 
ioyo-manas. neyyoi kidas. «matta toda ölam у at, Ibn't-ybrasna 
manam у at, si yatl uandalanh г yui manas, uantlali: «thus у at 
yozayna neyyo laid, si asnal ioytas, uantlali: neyyoi and ol ; 
mola keu, mola iuy, si osl andam. si oylSij yoi ioyo-iis: «neyyoi 
mola ku l/» tans imal mur pa kidas. toyo-ioyatsat: iuy and ol, 
keua iuumal (tamotta ai mandu twslay eualt tvyartsali), nömar

szarvast hoztak oda neki. «Ti aztán menjetek! a rénszarvasaim 
itt hadd álljanak!» A kis mandu a néptől egy kissé távolabb áll.

Miután a nép elment, agyagsárt gyúrt össze: a tunguz a 
milyen forma volt, olyan formává csinálta. Aztán a rénszarvasait 
befogta és ment. A másik házába érkezett, a nép künn áll. 
A nép beszélgetése hallszik: «Az isten [úgy] rendelte, a gazdánk 
megérkezett, a tunguznak [még] semmi nesze sincs.» — «A tun- 
guzt ebben az esztendőben (tk. e télen) ne várjátok!» (A mandu 
beszél.) A ház belsejéből a kis mandu nénje kijött: «Gyere, úgy
mond, a hidegtől fagyott arczodat melegítsd meg!»

0 alighogy belépett, a tunguz felesége jött. «Kis mandu, 
te hogyan jöttél meg?» — «A társam, mikor libuczformává lett, 
libuczhurokba esett és megöletett.» -—• «Nem igaz, az emberedet 
te útban (tk. föld közben) hagytad.» — «Ha [ott] hagytam, [hát] 
megérkezik.» A tunguz felesége sírva visszament. Embert kül
dött: «Azt a régi házat (tk. azt az elébb ott volt házat), a hol 
lúdformává lett, azt a házat nézzétek meg!» Egy ember ment, 
látja: a tunguz háza mellett ember áll. Közelebb jött, látja: 
nem ember; kő-e vagy fa, nem lehet tudni. Ez a szános em
ber visszajött. «Ember vagy ördög!» A tunguz felesége megint 
népet küldött. Odaérkeztek: nem fa, kővé lett (az elébb a kis
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keua iuumal, isi пеууо yorbi. mur toyo-marísdt táus Imi yoza. 
«keua iuumal. igán mola yoraspi ös, keu si yoraspi. »  Imi lauel: 
«táus törSm yoza seyk mazas, tóriuma sít огэупа sidi i portsa, 
keua iida.» si kiríza táus Imi si keu pela yvtl pviiksdl, üti 
puiiksal.

6 .  oy s a tp  i - ( i b  e r l  о s.

ádel loy‘k‘-iay auetna, ädid kalt-idy äudtna yölSm yui olht. 
törSm emit pitset, ali той emit tim  sat, hu and osht. uan-keba 
uan olliiiht, you-keba you olliiiht. sidi oldal emit lioySs-, uai- 
kur eudtht, опЧ-uai-kur emtht. met ai apsel nem»l oy s ä t  p i 
t i b e  r l о s. iaiyslalna kofa foganna ndmla.

«yölSm nobdt emit uehm tazu, uehm uaiiu yos-pela masl 
tinida ! » — «iaiijan та еиэЫэт uulyan osten, yada uanna uas ol ?» 
iaiyelal lauleijen: «labst yvtl-k'emna uas ol ( labst yvtl youat

mandu agyagból gyúrta), kerek kővé lett, olyanforma mint az 
ember. A nép odament a tunguz asszonyhoz. «Kővé vált az 
urad, a milyen forma volt, a kő olyan forma.» Az asszony 
mondja: «A tunguz az istennek igen kellett, az istentől azért 
rendeltetett úgy, hogy kővé váljék.» Ettől fogva a tunguz fele
sége ehhez a kőhöz nappal könyörög, éjjel könyörög.

6. A r é z h ü v e l y e s  T y i h e r l o s z .

A magánosán [álló] bálvány-nép folyófokán, a magánosán 
[álló] kalt-nép folyófokán három ember van. Az égből estek vagy 
a földből születtek, ők nem tudják. Rövidnek rövid ideig élde
gélnek, hosszúnak hosszú ideig éldegélnek. A mint így vannak, 
nyuszt-, vadláhat, erdei vadlábat vágnak [é. vadásznak], A legkisebb 
öcscsüknek a neve: Eézhüvelyes Tyiherlosz. A bátyjai gazda 
gyanánt tekintik.

«A három nemzedék óta ölt portékánkat, ölt vadunkat vala
merre el kell adni!» — «Bátyáim [duális], nálamnál öregebbek 
vagytok, hol van [itt] a közelben város?» — A bátyjai mondják: 
«Hét napnyira van a város (hét nap bosszatt kell menni)» —

4*
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manda m'asl)». — «гагу ж, nin öyől ueräton !» гагу dial bySl uer'so- 
уэп, tas lelta pitsoyon, uai-yul lelta pitsoyon. kim-ltsot, iaiydlal 
kát laygor-kol legdtsoyon. oysatpi-üborlos oyol elti Velős. iaiyoldl 
tdlloyon; tas-uis tdlloyon i louel tdlloyon.

uan-keba uan manht, you-keba you manbt. sidi mandel 
emit torom paths, iuy seuor'sot, lebos mdritsot, lisot, mola an‘ 
lisot, iazoy andam.

dby-svyatti iis, kil‘sot. kil‘s»t i pa man‘sot. uan-keba uan 
manht, you-keba you manht. oysätpi-tiborlos öySl elti ämosl, 
alyol pela uantl: uas idős. uasna Ivysdt. yundi-keba mur ös, 
uasl portom, neyyoi-kaldom andam. uas soiitsol, Ivydi ueppi i»m 
yat ólmai, si y'átna Ivysot. you pvraiotna neyyoina tvisa toy у a, 
rat-yisl andam.

«i iaiyon, tam yatna tada i yoilu! iuy mola lefadäton! ma 
uas soiitta тапЬтл oysatpi-üborlos uas soiitsoli: neyyoi-kaldom 
andam, loyyor-kaldom andam. törSm yodi Ids paidilnimal, sidi 
portom uas ( uas ld§na azat portosa).

«Bátyáim, ti csináljatok szánt!» A bátyjai szánt csináltak. A por
tékát kezdték fölrakni [a szánra], a vadat-halat kezdték fölrakni. 
Kimentek. A bátyjai két vállkötelet készítettek, a rézhüvelyes 
Tyiberlosz fölült a szánra. A két bátyja húzza; a portékát-mit 
húzzák, őt is húzzák.

Bövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig 
mennek. A mint így mennek, az ég sötétedett [é. esteledett]. 
Fát vágtak, gályát törtek, ettek vagy nem ettek, [arról] nincs szó.

Eeggel felé jött [az idő], fölkeltek. Fölkeltek és megint 
mentek. A rézhüvelyes Tyiberlosz a szánon ül, előre felé néz : 
város tűnt elő. A városba bementek. Valamikor csak volt [itt] 
nép, a város hóval van borítva, embernyom nincs. A várost 
megkerülték. Bemenésre való formájú jó ház volt [egy helyen], 
ebbe a házba bementek. Béges régen (hosszú idővel ezelőtt) 
ember lakta talán, a tűzhelyének hamuja sincs.

«Bátyáim, ebben a házban itt le is fekügyünk! Fát-mit 
készítsetek, én a várost megkerülni megyek.» A rézhüvelyes 
Tyiberlosz a várost megkerülte: embernyom nincs, egérnyom 
nincs. Az isten a mint többször is havat bocsátott alá, ily mó
don a várost egészen behordta a hó.
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yujyalal yoza ioytas.«oysätpi-tibarlos apsiie mola uantsan ? » — 
«uant'emadam nemaza andam». tut vl‘sat si yatna, liumel-molaimel 
ietsas. «iaiyan, nin mazay uviamlaidan! at ma Idilliem». nin 
yoiätan ivlna yatna !»

oysätpi-iibarlos kim-sdas, kat Ivbasyan kutna noy-yby'as. 
потэп ämasl: tila§-naui ueriie ólmai, uantman tvilaPi: uas num- 
aby emit kordi sämr nämrdal nila. uas-yaddt kút emit sidi si 
näm rlwl. oysätpi-übsrlos laiilhlt, loa pufajdl ioytss. nomdlta selta 
ndmrmds, sämr elti toy о i pidds. sämr kat pvl emit kätllssli, 
oysatpinj kezdi lögSßtssli, svsna sämr yorda pitsidi. sämr yol tiuSl, 
si buSl.

(itarn uas katra pvraina neyyoina tvisa, tarn uas llmmat 
t'i tu n !» sämr sey‘tal emit uarläl Etsat, sämr budai emit turli 
pidas. sämr Islandsa. ittam yolna manl bu-sorna.

ittam sämr mundi yaltsa iis, siis manas, isi Ivbasyalal 
kutna noy-yby‘98, uantman tvilali: num-keu-ähy emit näui palay

Az embereihez visszajött. «Bézhüvelyes Tyiberlosz öcsike 
mit láttál?» — «Látni, bizony, semmit sem láttam.» Tüzet rak
tak, az evéssel-miükkel elkészültek. «Bátyáim, ti talán alugya- 
tok! az éjjel én őrködöm. Ti fekügyetek le benn a házban!»

A rézhüvelyes Tyiberlosz kiment, a két éléskamra közé föl
kúszott. Fönn ü l: szép holdvilág volt. Észreveszi, [hogy] a város 
felvégéről [egy] vas nyúl ugrálása látszik. A városi házak között 
ugrál így [erre felé]. A rézhüvelyes Tyiberlosz bevárja, éppen 
az ő irányában jött. Erre aztán fölüről leugrott, a nyúlra oda 
is esett. A nyulat a két fülénél fogva megragadta, rézhüvelyes 
kését elővette [kihúzta a tokjából], a kés hátával a nyulat 
nyúzni kezdte. A nyúl arra üvölt, erre üvölt.

«Ez a város régi időben embertől lakva volt, a ki ezt a 
várost fölfalta (tk. megette), [azt] hozd ide!» A mint a nyulat 
veri, a vére folyt. A nyúl üvöltés közben [egészen] elrekedt. 
A nyulat eleresztette, még most is megy nagy ordítással.

Most a nyúl arra ment, a honnét az imént jött. A két 
éléskamrája közé megint fölkúszott. Észreveszi, [hogy] dél
nyugat felől (tk. az Uralhegység felső vidéke felől) fehér felhő 
tart erre felé, látszik. Ez a fehér felhő [mindegyre] közeledik,
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yvmmmal nila. si nam pahy tidal nila. sem uantti youdtna 
ioytds: naui laus у yoi uas numb(i) emit til.

uldygs-pey'gi кагэт sol, sol, sol, 
uai-pey‘gi кагэт sol, sol, sol! 
oysätpi-iibsrlosna alt yoUaidm !»

lou top гииэт lamy yoi il-pidss, oysdtpi-tibsrlos nom'Ata 
svyat il-nämrmss. « oysät]) г - tib,trios kassen-gi, уоиэп yundi o lh > —  

«oysatpi-tib arias, та al-nvyadtiibm, al ligaza ! » selta uantfoli : 
kat oypi mey‘k‘ olmal. oysätpi-lib erlös lauSl: utam uas nvy Hu
men ? * kat oypi mey‘k‘ ism iäsyal andam, adorn iäsyal anddm. 
rney‘k‘ lauSl: «kat yui ivntti-louat kordi yar ley a da !» lou lauSl: 
«Щайеп-gi, nvy Щайеп, nvy mutraisy osan».

mey‘k‘ lauSl: «toyby törSm numbi yun  шэп, кигэу töröm 
numbi уи п  ш эп, nvy lezädä!» oysätpi-libarlos гэт-рёЬк iaslna 
tviam lóidat uyal-wsna Ivskosli, kim-läksasli: kat yui ivntti-louat 
kdrdi yari its. yolas laidi kor'-suygal síié laid, yolas laidi pvrh l 
síié laid.

[úgy] látszik. Szemmel látható távolságnyira jö tt: fehér lovas 
emher jön a város felvége irányában.

«Evetfogú..........sol, sol, sol,
állatfogú..........sol, sol sol!
A rézhüvelyes Tyiberlosz meg ne hallja!»

A most érkezett lovas ember leereszkedett (tk. leesett), a 
rézhüvelyes Tyiberlosz fölülről leugrott. «Ha a rézhüvelyes Tyiber- 
loszt keresed, hogyan volna messze?» — «Bézhüvelyes Tyiber
losz, én csak tréfálok, ne haragudjál!» A rézhüvelyes Tyiberlosz 
lá tja : kétfejű erdei manó az. A rézhüvelyes Tyiberlosz [így] 
szól: «Ezt a várost te etted meg?» A kétfejű erdei manónak 
jó szava sincs [rá], rossz szava sincs [rá]. Az erdei manó szól: 
«Két embernek való birkózó teret készíts!» A rézhüvelyes Tyiber
losz mondja: «Ha készítesz, te készítesz, te fortélyos vagy.»

Az erdei manó [így] szól: «Szárnyas istennél nagyobb emberré 
lettél, lábas istennél nagyobb emberré lettél, te készíts!» A rézhüve
lyes Tyiberlosz a jobb kezén levő gyűrűt a szája nyílásába hajította, 
kiköpte: két embernek való birkózó térré lett. A hol a vasszögnek 
kell állni, [az] ott áll, a hol a jégtörő vasnak kell állni, [az] ott áll.
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kat о у  pi mey‘k‘ nöymas: «oysätpi-tibarlos toy by  töröm 
■numbi у uii гиитэп, kur,)) töröm numbi yu ü  mumm!» oysätpi- 
iibarlos теу‘дэ1 pilna svylantta voya упп‘.чэуэп. yvtl sdam-mosa 
svylantsayan, ätl patbm-mosa svylantsayan. oysätpi-übarlos г uör- 
semal posmas, kat oypi mey‘k‘-igi kat tusi taynas. mey‘k‘-igi 
oysätpi-übarlos wr-sem nöyötlwl. oysätpi-übarlosna Ivskasa. noyos- 
laidi kbrcbtna taynas. yol tayas, si tapss. ittam mey‘k‘-igi törmal-gi 
§vr9s-koss% i-pus yuhs. mey‘k‘-iai lau uisli, lau-yatna töyör‘sali, 
ioyo-ioytas. yuiyalal kiltsali.

«yuiyan yodi, iana‘ you yo ila tm ! muyeu üdat-ki ioyötl, ära- 
telna, Шаги kulna.» sittelna lou il-yöits. il-yoimal iubina töröm, 
paths, yuiyalal laulayan: «oysätpi-übarlos apseman lou at róni, 
tam at min läitllaman!»

oysätpi-übarlos г mosatna noy-ueras. male path mal. oysätpi- 
tibdrlos sómat bits, i kim-sdas. yuiyalal Ubay-ou kat pébkna 
ämasbyan.

A kétfejű erdei manó megszólalt: «Bézhüvelyes Tyiberlosz 
szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas istennél nagyobb 
emberré lettél!» A rézhüvelyes Tyiberlosz az erdei manóval 
bírókra kapott. Míg az éj sötét volt, birkóztak, nap fölkeltéig 
birkóztak. A rézhüvelyes Tyiberlosznak egv vércsöppje lecsöppent, 
a kétfejű erdei manó-öregnek két szakállszőre szakadt ki. Az 
erdei manó-öreg a rézhüvelyes Tyiberlosz vércsöppjének a nyo
mát követi. A rézhüvelyes Tyiberlosz [az erdei manót] meglódí
totta, a fölfelé álló vasakba akadt [az]. A hova hajította, oda 
hajította. Erre az erdei szellem-öreg az ég ezer koráig egyszerre 
meghalt. Az erdei manó-öreg lovát fogta, az istállóba zárta, 
vissza jött. Az embereit fölkeltette.

«Emberek hogyan, bizony sokáig feküsztök! Ha minket 
valami megevő jönne, mindnyájunkat fölfalna az ördög!» Erre 
aztán ő lefeküdt. Lefekvése után az ég sötétedett [é. esteledett]. 
Az emberei mondják: A rézhüvelyes Tyiberlosz öcsénk hadd 
nyugodjék, ma éjjel mi ketten őrködjünk!»

A rézhüvelyes Tyiberlosz egyszer csak fölébredt, már be
sötétedett. «A rézhüvelyes Tyiberlosz fölöltözött és kiment. Az 
emberei az előház ajtajának a két oldalán ülnek.
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«гагуэп malai laiillabn?» — umin, laubysn, üt Iáiddá uutsi- 
тэп. и — unin yoiätdn, yoiätan, ninen uer andam!» iaiyalal ioyo- 
Ivysdydn, И-уоЬэуэп. lou manas, tamotta Ivbasyalal kätnn kutna 
поу-уоу'эs. sidi cimdsl. uas num-aby emit sämr nämrdal nila. 
sämr nämrl, lou pebl si iidal nila, nömalta selta si nämrmas. 
sämr elti pidss. oysatpsy kezdi löySßbsU, sämr hat pvhl emit 
kätllsali, mola tvya osl, kezi-svsna yorlalh. sidi yordal emit sämr 
tural ain iis. säurdl иэгШ-telna étsdt. pvraidl ioytds: isllsali. 
sämr mundi yaltsa iis, siis manas, säural mamin iubina Ivbasysn 
kutna noy-yoy'ds. sidi ämasl. ämastal svyat uantman tv ib li: 
num-keu-aby emit yaniiiy pahy yvnammal nila, tolta svyat ti 
iidal nila. sem uantti youatna ioytris: yaniäy lamy yoi. uas- 
numbi emit sidi si iil. sidi iidal svyat lou pul!ay»l si ioytas. 
lamy yoi mouna pidas.

«laygs-pey'gi кагэт sol, sol, sol, 
uai-phfgi кагат sol, sol, so l! 
oysätpi-tibdrlos alt yobntl (mii il-pitbm )!»

«Bátyáim, miért őrködtök?» — «Mi, mondják [azok], az 
éjét akarjuk átvirrasztani.» — «Ti [csak] fekügyetek, fekügyetek! 
nektek [más] dolgotok nincs.» A bátyjai bementek, lefeküdtek. 
0  ment. A tegnapi két éléskamrája közé fölkúszott. Igyen ül. 
A város felső vége felől [egy] nyúl ugrálása látszik. A nyúl ugrál, 
ím feléje jön, [úgy ! látszik. Aztán fölülről leugrott, a nyúlra esett. 
A rézhüvelyes kését elővette, a nyulat a két fülénél fogva meg
ragadta, a mely helyen találja, a kés hátával nyúzza. A mint 
így nyúzza, a nyúl [az ordításban] egészen elrekedt (tk. a torka 
kicsinynyé lett). A nyúlnak minden vére kifolyótt (tk. kiment). 
Az ideje elérkezett: eleresztette. A nyúl a honnét az imént jött, 
oda ment. Miután a nyúl elment, a két éléskamrája közé föl
kúszott. Igyen ül. Miközben ül, észreveszi: délnyugat felől (tk. 
az Uralhegység felső végéről) tarka felhő tart erre felé, látszik. 
Szemmel látható távolságnyira ju to tt: tarka lovas ember. A vá
ros felső vége felől igyen jön. A mint így jön, az ő irányába 
érkezett. A lovas ember a földre ereszkedett (tk. esett).

«Evetfogú..........sol, sol, sol,
állatfogú..........sol, sol, sol!
A rézhüvelyes Tyiberlosz ne hallja meg (az én esésemet)!»
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«iailap, as lap! oysätpi-tibarlos уоиап yund' ol, tada tavi 
öoti/» — «oysätpi-tibarlos al ligäz'a, al-nvyadiiisam.» •— «tam uas 
linam yölSm oypi mey‘k' nny olman h) yölöm oypi mey'k' lauöl: 
«oysätpi-tibarlos, batyui inntti kordi yar lepida l» — «nvy, lauöl, 
оуап yölSm oy, le$atlen-gi, nvy lepi da!» — «oysätpi-tibarlos, та 
le puh m, kordi уагэт nemaza-yos-pela ant rayal!» oysätpi-tibarlos 
гэт-рШк iaslna tviam oy-löidal uyhlna ujsll, kim-täksasli: hat 
yui ivntti-louat korda yarri iis. «oysätpi-tibarlos toyby töröm 
nimbi yuu гиитэп, кигэу töröm numbi yuu гиитэпh

oysätpi-tibarlos pilna ivya si küdarmada pitsayan. si ätna 
küdarmasyan, top ybtlam-кетпа oysätpi-tibarlos kat uar-semal posmas 
nvlal emit, yölöm oypi mey‘k‘-igi yölöm tusi taynas. yolöm oypi 
mey‘k‘-igi oysatpi-tibarlosna Lbrdi yarna Ivskala: ai loual ain 
sugalas, uul loual m ill sugalas. oysätpi-tibarlos у  ап fa у lau uisU, 
lau-yatna töyöfsali.

«Apátián, anyátlan! [káromkodó szó]. Arézliüvelyes Tyiber- 
losz hogyan volna messze, én itt vagyok la!» — «Rézhüvelyes 
Tyiberlosz ne haragudjál, csak tréfáltam.» — «Hát te vagy az a 
háromfejű erdei manó, a ki ezt a várost fölfalta?» A háromfejü 
erdei manó szól: «Kézhüvelyes Tyiberlosz, két embernek való 
birkózó teret készíts!» — «Te, úgy mond, a fejed három fej, ha 
készítesz, [hát] te készíts!» — «Rézhüvelyes Tyiberlosz, az én 
készítettem vas tér semmire sem jó.» A rézhüvelyes Tyiberlosz 
a jobb kezén levő rézgyűrűjét a szájába vette, kiköpte: két em
bernek való vasból [készített] birkózó térré lett. «Kézhüvelyes 
Tyiberlosz. szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas isten
nel nagyobb emberré lettél!»

A rézhüvelyes Tyiberloszszal együtt ím birkózni kezdtek. 
Ezen az éjen át birkóztak, csak reggeli szürkületkor (a mikor 
nappalodni kezdett) csöppent ki két vércsöpp a rézhüvelyes 
Tyiberlosznak az orrából. A háromfejü erdei manónak három 
szakállszőre szakadt ki. A háromfejü erdei manót a rézhüvelyes 
Tyiberlosz a vas térre dobja, a kis csontja kicsinyre törött, a 
nagy csontja nagyra törött. A rézhüvelyes Tyiberlosz a tarka 
lovat fogta, az istállóba zárta.



у игу dial yoza mandi, yuiyalal hiltasli. iaiyalal hiVsat, llsat, 
ie§sat. oysätpi-tibarlos il-ybiis. sidi yoidal emit töröm paths, noy- 
uerlas, somit Iliim an ietsas, him-sdas. yuiydlal lebay-ou hat pélgis 
ämaslayan. oysätpi-übarlos lauöl: »iaiyan, та pa at Idilliem tarn ät /» 

oysätpi-übarlos sitdlna pii manas dt Idiildi tvyaina. Ivbas- 
yalal kutna noyyoy'as. у  и nil! yolna laid, uas num-ahy emit 
kordi sau»r nämrdal nila. si hordd sämr sidi laiildal emit uant- 
man tvihli, yöriiil. lou puläyal si ioytas. hordl sämr yoza selta 
nämrmas, hordl sämr elti pidas. hat pvhl emit kätllsall i yorda 
pitsall, oysätpay kezi-svsna yaltsa yaila, hordl pShkläl yos-taylat. 
hordl sämr yol buöl, sl vuöl. oysätpi-übarlos lauöl: tarn uas 
llmmat tl tun!» oysätpi-übarlos ittam säu/ral sidi sey'tal emit 
lil top laid, selta ssllsali, mundi yaltsa iis, siis manas, sämr 
bu-sorna mandal emit i>u saial pilna sidi i yorlas. sidi uantmau 
tvihli: num-heu-alay soynam tvyd emit pudi palay yvnammal

Az embereihez ment, az embereit fölkeltette. A bátyjai 
fölkeltek, ettek, ittak. A rézhüvelyes Tyiberlosz lefeküdt. A mint 
így fekszik, az ég sötétedett [é. esteledett]. Fölébredt, az öltöz
ködéssel elkészült, kiment. Az emberei az előház ajtajában két 
felől ülnek. A rézhüvelyes Tyiberlosz [így] szól: «Bátyáim, én 
hadd őrködjem ma éjjel [is] !»

A rézhüvelyes Tyiberlosz erre aztán ment az éjjeli őrködő 
helyére. A két éléskamrája közé fölkúszott. Még alkonyat van. 
A város felső vége felől egy vas nyúl ugrálása látszik. Ezt a 
vas nyulat miközben így várja, észreveszi, [az] fél. Az ő irányába 
ím odaérkezett. Aztán a vas nyálhoz odaugrott, a vas nyálra 
ráesett. A két fülénél fogva megragadta és nyúzni kezdte. A réz
hüvelyes késének a háta a hol találja, a vas oldalai [mind] le
válnak. A vas nyúl arra üvölt, erre üvölt. A rézhüvelyes Tyiber
losz [így] szól: «A ki ezt a várost fölfalta, [azt] hozd ide!» 
Miközben a rézhüvelyes Tyiberlosz veri a nyulat, alig lélekzik 
[az]. Aztán eleresztette. A honnét az imént jött, arra ment 
[t. i. a nyúl]. A nyúl nagy sivalkodással menvén, a visítás zajá
val együtt ígyen eltűnt [a szem elől]. így észreveszi: délnyugat 
felől (tk. a hol az Uralhegysóg felső vége végződik), fekete felhő 
tart erre felé. A fekete felhő jön, [úgy] látszik. Látható távol-
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nil a. pudi palsy iidal nila. uanttal-youatna ioytss: pudi lamp 
yoi. lausl nvl-uss emit mazsk-paysl-louat läusm-soßst tut-sorna 
itlsi. lou pulaysl uanamss, mouna yolna anda piti.

«laygs-pey‘gi karúim sol', sol!, sol, 
uai-pey‘gi käriiem sol, sol, soli 
oysätpi-übsrlosna alt ybltsaism loin!»

labst oypi mhj‘k olmal. mouna pitmal-kemna sidi lausl: 
«malapi kaslen oysätpi-übsrlos? mil tädä tarn össm. oysätpi- 
übsrlos, uandl-sa, yiljie, id ligazii! al-nvyädinlsm. oysätpi-übsrlos, 
toylsy törsm numbi yuu iuumsn, kurstj törSm numbi yun iuumsn! 
oysätpi-übsrlos yihie, irmtti yar lezädä!» ■— «nvy malai manem 
рагЧеп I uerlen-gi, nvy si uerlen, oysn labst oy.»

oysätpi-übsrlos iaslna tnism oy-löidsl lögsßtssli, uylslna 
uisli; si löysVssli, löysVssli, selta läksssli: nsl у  ui jvntü-louat 
kordi yari iis. läbst oypi mey‘k‘-igi pilna ivyä küdsrmsda pitss- 
ysn. si ätna sidi küdsrmssysn, törmsl si yotlss. tormsl yotlsm

ságnyira jutott: fekete lovas ember. A lovának az orra lyukából 
ököl-nagyságú parázsdarabok jönnek ki azon tüzesen. Egyenesen 
feléje közeledett, a földre még nem ereszkedik (tk. esik) le.

«Menyétfogú . . . .  sol, sol, éol,
állatfogú . . . .  sol, éol, sol!
A rézhúvelyes Tyiberlosz csak ne hallotta volna meg!»

Hétfejü erdei manó volt. A mint a földre ereszkedett, [így] 
szól: (i Miért keresel, rézhúvelyes Tyiberlosz ? én itt vagyok l a ! 
nézd csak! Kis öcsém ne haragudjál! csak tréfálok. Bézhüvelyes 
Tyiberlosz, szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas is
tennél nagyobb emberré lettél! Bézhüvelyes Tyiberlosz öcsikém, 
birkózó teret készíts !» — «Miért bízod rám (tk. miért parancsolod 
azt nekem)? Ha elkészíted, [hát] elkészíted te, a fejed hét fej.»

A rézhúvelyes Tyiberlosz a kezén levő rézgyűrűjét lehúzta, 
a szájába vette. Bágta, rágta, aztán kiköpte : négy embernek 
való vasból készített térré lett [az]. A hétfejü erdei manóval 
birkózni kezdtek. Ezen az éjen át ígyen birkóztak, [már] vilá
gosodott. A mint kivilágosodott, a rézhüvelyes Tyiberlosznak
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iubina oysätpi-iibarlos yölam uár-semal Etmas, nvl-uás emit il- 
posmas. labat о у  pi mey‘k‘-igi uet tusl-leral täynas.

si yölSm uár-sem nöyStlmdal emit lábat oypi mey‘k‘-igi 
oysätpi-übarlosna il-iumtsa. ai loual ai uaina lisa, uul noyaial 
•uul uaina lisa. läbat oypi mey‘k‘-igi tvlal-ki sät tvl i-pus у vias, 
oysätpi-übarlos löidal iaslna metsasli, laual uisli, lau-yätna töy§r‘sali.

sittelna ioyo-lvyas. yuiyaläl pelä laual: «kildi pvraian yolna 
andäm?» yuiyaläl si iäzay yoVsayan, noy-nämrmasyan. lisat, 
ie§sat. yuiyaläl pelä laual: «manda masl!» — «oysätpi-übarlos nvy 
yol mánián, min si iilman.» kim-itsat. kim-Stmelna oysätpay kezal 
sophl-uás yoéa yajsali. oysätpay kezal yairnal emit yuiyaläl and 
oshyan. л oysätpi-übarlos apsi, тоиап kut you, mola uän? ila pelä 
iuumal, yvtl-soßna kurna sosman yol ioyatlu ?» — «iaiyan, laual, 
sit та ueram.» kim-etsat, lau-yät pelä sosmas. «oysätpi-tibarlos, 
bylan yazas, min nvyen byalna tollman.» lou laual: «öySl an‘ 
rriäsl. )> lau-yätna ioyatsat, lau-yät passali, näui lau etltasli, uul

három vércsöppje eredt el, az orra lyukából lecsöppent. A hét- 
fejű erdei manó-öregnek öt szakállszőre szakadt ki tövestül.

A hétfejü erdei manót, miközben az ezt a három vér- 
csöppet nyomon követi, a rézhüvelyes Tyiberlosz a földhöz 
vágta. A kis csontját kis állat ette meg, a nagy húsát nagy állat 
ette meg. A hétfejü erdei manó az éve száz év (tk. tél), egy
szerre meghalt. A rézhüvelyes Tyiberlosz a gyűrűjét fölhúzta a 
kezére, a lovat fogta, az istállóba zárta.

Erre aztán bement [a házba]. Az embereihez [így] szól: 
«Még most se akartok fölkelni (tk. fölkelő időtök még nincs)?« 
Az emberei ezt a szót hallották, fölugrottak. Ettek, ittak. Az 
embereinek mondja: «Menni kell!» — «Rézhüvélyes Tyiberlosz 
öcsénk, messze megyünk-e vagy közel (tk. a földed köze hosszú-e 
vagy rövid)? Már beesteledett (tk. este felé jött), a rövid ideig 
tartó napon gyalog járván hova jutunk ?» — «Bátyáim, úgy mond, 
az az én dolgom.» Kimentek, az istálló felé lépegetett. Réz- 
hüvelyes Tyiberlosz, a szánod elmaradt, mi ketten tégedet szá
non húzunk.» 0 mondja: «A szán nem szükséges.» A istállóhoz 
értek, az istállót fölnyitotta, a fehér lovat kivezette, az öregeb
bik bátyjának adta. A tarka lovat kivezette, az ifjabbik (tk. kö-
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iaial elti masli. yanitay lau itltasli, kuddß iaial elti masli. padi 
lau itltasli. — «та lauam tdm.»

lau-swnz elti lel'sat. iel-pidam svy-kimlel, iel-pidam lidel 
pudardel eualt pa той amasla пай той, pa той ämasla or'di 
той i mark S31. pätla iay'kpi garas silna ioyStsat, ivyä-läisat. «iai- 
yan, laual, /ölandätan, та nd^latna рйвэт, iair/эп, rnohm put-sis, 
yvndm än-sis iny'hm, tarn lau laiman tuyä eudlt ti an' noyätdn, 
toyo an‘ поуШэп! yodi laisatan, sidi laiätan. laudl uaraskdsl'i, 
käremasli, laual kdremmal svyät pa yui dmasla uarsi mcru, pa -/ui 
ämasla pämi той lödiiidas. tamotta ölam yätlna io/tas, uantlali: 
tut al-lila, pözay stl. «tarn yätna ma i ivy'am sisamna /óidat 
joyatlat? к aiiltan pülaß-uäsna no/-/dy‘as. rat-sil kät pelakna /ölam 
mey‘k‘-eui ämaslat. pödar'lat: «tarn /ölöm /u i  lauildl /ada mosatta 
rä/lath o/sätpi-übarlos pülaß-uß-ma /olantl, kät o/pi mey‘k‘-igi eui 
laual: «та uul /uial väzay ör't-igi uasna seda i l'dem.» kudaß-

zépső) bátyjának adta. A fekete lovat [is] kivezette: «Az én lo
vam ez.»

Lóhátra ültek. Az előre csúszott (tk. esett) ruhájuk alját, 
az előre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén, idegen föld 
lakta nős vidékre, idegen föld lakta uras vidékre mentek. A be 
nem fagyó vizű tenger szélére értek, együvé álltak. «Bátyáim 
halljátok! én kárt vallottam. Bátyáim, míg egy föltett fazék 
megfőhet, míg egy hosszúkás fatálat telemernek, [annyi ideig] 
járok, erről a ló állta helyről se ide, se oda ne mozduljatok! 
A hogyan megálltatok, úgy álljatok!» A lovát megcsapta, meg
fordította. Miközben a lova megfordult, idegen ember lakta 
vesszös földön, idegen ember lakta füves földön termett (?). 
A tegnapi házhoz érkezett, lá tja: a tűz csak úgy ég, a füst megy 
ki. «Ebbe a házba, a míg én egyet jártam, kicsodák érkeznek?» 
Csöndesen föl kúszott a kéménynyíláshoz. A tűzhely két oldalán 
három erdei manó-leány ül. Beszélnek: «Ezzel a három em
berrel hol lehet [majd] elbánnunk ? » A rézhüvelyes Tyiberlosz 
a kéménynyílásnál hallgatózik. A kétfejű erdei manó-leány szól: 
«Én a legöregebbiket a városi fejedelem öreg városában eszem 
majd meg.» A középső nőhöz [így] szól: «A három közül a



riiyel pela laudi: «у ölem yui kudeß yuiel yada mögöttien ?» kudeß 
mey'k'-eui lauSl: «tandal-igi uas na mozdtl'em kuddß yuiel.»

oysätpi-t'iberlos si iäsyet azät yol'sel'i. si iäzey yblmal-k'emna 
oysätpey kezel päiärt-äley yoza uäraskeli; yölem mey'k'-eui yölem 
у at-my svyät yanemeset. ydt-suyna yölem mey'k'-eui top semlcd 
al-larilet. lau-snsna leierndes, oysätpey kezel uis, ittam pa 
yolna mani.

yuiyeläl yoza ioytes. pätla iey'kpi gares soppi-ussel, iey'kna 
an' tayarlwset, nemeza an' tayarlwset, pätla iey'kpi gares tom- 
pelgis ioyetset, — uas ämesl. uäzey br‘t-igi uas olmal. uäzey or't- 
igi nauremet éulet: «уoltsa iuuem seuey or'det, yaltsa iuuem 
иЦеу or'det/» uäzey or't igi lauel: «ney gatten tvyäina an‘ 
ilset, та gättem tvyäina ilset. »

uäzey or't igi yät ilbina lauläl si läietseläl. uäzey or't igi 
nöymes: utam oysätpi-überlos lauet ioyo-töyrälen lau-yätna!» leu 
uäzey or't igina ioyo-uäysäiet ( mujleda). törem-puget är liußes

középsővel te hol bánsz majd el ? » A középső erdei manó-leány 
mondja: «А Tandal-öreg városában bánok el a középsővel.»

A rézhüvelyes Tyiberlosz e szókat mind hallotta. A mint 
ezt a szót meghallotta, rézhüvelyes kését az oszlop végéhez 
csapja, a három erdei manó-leány a ház három szögletében 
elbújt. A házszögletben a három manó-leánynak csak a szemei 
forognak. Lóhátra ült, a rézhüvelyes kését vette, még most is 
megy [talán].

Az embereihez érkezett. A be nem fagyó vizű tengert át- 
úszták, a vízben nem akadtak meg, semmit sem akadtak meg. 
A he nem fagyó vizű tenger túlsó felére jutottak — [ott] város 
van (tk. ül). A városi fejedelem-öreg városa volt [az]. A városi 
fejedelem-öreg gyermekei üvöltenek: «Honnét jött hajfonatos 
fejedelemhősök, honnét jött szépséges fejedelemhősök!» A városi 
fejedelem-öreg szól: «А ti hallásotokra nem jöttek, az én hallá
somra jöttek.»

A városi fejedelem-öreg háza előtt a lovaikat ím meg
állították. A városi fejedelem-öreg megszólal: «Ennek a réz
hüvelyes Tyiberlosznak a lovait zárjátok be az istállóba!» Ok 
a városi fejedelem-öregtől behivattak (vendégeskedni). Égi (v.



lisdt, mou-pugpt är liußds üsd. uul iáid taytina Ursmtsa, yanzay 
yar-soy, uul iáid kim-etliiis, ioyo pd Ivyds. ümdsta uutsiiis. 
oysätpi-übdrlos iaidl tayti noy-älemdsli, tayti ivya-ivu3r‘sdli, ittam 
läiam uis, aj. su/li seudr‘sdli: /a t y a r d  uSrri iis. udzdy ör‘t-igi 
петэга an‘ pödor‘l. tayti semrdal svydt у  at yardl azat uSrri iis. 
oysätpi-übdrlos ríöymds: «nmj sabd-louan tani tayti-idi i-sidi 
siudrmdlem. yundi-gi läbotta an‘-ki litsdn, muyilu malai udysoldn?» 
udzoy dr‘t-igi ioyos-tvyd oy ponda pidds. «tarn tayti elti uul iaidm 
у oils-ki loin, yaleudt kil'su, ma iaidm male yvlmal. ma iaidm 
yaltsa msem? iaidm ueldi дгэупа lersmddm yaniay yar-soydn.» — 
сoysatpi-übdrlos dl ligazd! addl yaddy еиэт kuzar-yuddy еиэт 
iaidn elti Щайет.»

oysatpi-übdrlos ramamds, yoisdt. ahy-svyat kil‘sdt. uazdy 
огЧ-igi addl yaddy eudl legatsdlí. uas Ildi uul pari uer‘sdt, kor‘t 
lidj uul pari uer'sdt.

isteni) sok ételt ettek, földi sok ételt ettek. Az öregebbik bátyjá
nak rénszarvasbőrt terítettek le, tarka rénszarvasbőrt. Az öre
gebbik bátyja kiment egy kicsinyég, megint bement [a házba], 
le akart ülni. A rézhüvelyes Tyiberlosz a bátyja szarvasbőrét 
fölemelte, a szarvasbőrt összegöngyölgette, aztán fejszét fogott 
s apró darabokra vagdalta: a szoba padlója véressé lett. A városi 
fejedelem-öreg semmit sem szól. Miközben a rénszarvasbőrt 
vagdalja, a szobapadló csupa vér lett. A rézhüvelyes Tyiberlosz 
megszólal: «A' te nyakad csigolyáját [is] úgy [szétjvagdalom, 
mint ezt a rénszarvasbőrt! Ha nem akartál enni adni, minket 
miért hívtál be?» A városi fejedelem-öreg hátra [fordulva] kezdte 
a fejét hajtogatni. «Ha az öregebbik bátyám erre a rénszarvas
bőrre lefeküdt volna, holnap [mire] fölkeltünk volna, az én bá
tyám már halott lett volna. Az én bátyámat honnét vettem ? Az 
én bátyám megölésére lett a tarka rénszarvasbőröd leterítve.» — 
«Rézhüvelyes Tyiberlosz, ne haragudjál! A külön házban levő 
leányomat, a repülő evet (sciurus striatus)-bőrös házban levő 
leányomat a bátyádnak fölkészítem.»

A rézhüvelyes Tyiberlosz lecsendesedett, lefeküdtek. Reggel 
felé fölkeltek. A városi fejedelem-öreg a külön házban lakó leá
nyát fölkészítette. Város evő nagy lakodalmat csaptak, falu evő 
nagy lakodalmat csaptak (tk. csináltak).



pari uermal ietsas, oysätpi-kibarlos uul iaial pelä lauSl: 
иtarn тоиэппа ioySttam-mosa manem tädä Idillien, you гоуЧэт, 
udn ivy'hm, tädä läili!» kudaß iaial pelä lauSl: «lauläl kim- 
stltiiilä! » kudaß iaidl lauläl kim-stltasli. uza-pämat (память) 
wer'say an. uul iaidl elti kezi mas. «кегэп pvrdä-pelak tßrna-ki 
stl, mä si pvräina ynl'sam, кегэп iam-pelak näuin-ki iil, mä si 
pvräina lihy .» si iäzay tviis, kim-idas.

lau-svs elti lel'sayan, ittam pä у  о Ina manlayan. iel-pidam 
kimlan, iel-pidam Шэп puddrddn eualt pä-yui ämasla uärsi той, 
pä-yui ämasla naii той, pä-yui ämasla d id i той lin ioyStsayan.

kuddß iaidl lauSl: «oysätpi-(tbarlos sit yoidau aas?» — 
(isit tandal-igi uas ( tandal — кик eualt гииэт neyyoi, sit дгэупа 
tandal-igi). tandal-igi uasna ioyStsayan. tandal-igi nauremat кйтэп 
buht: «yaltsa, шиэт seuay огЧуэп, yaltsa гииэт перу brЧу an!» 
tandal-igi lauSl: «пэу pattan toyагпа an‘ шуэп, ma pattan 
tvyäina visyan.i> nauremat pelä lauSl: «lauläl läßtahn, ieptälan! 
nin ioyo-lvyätan mailada!»

A mint a lakomának vége volt, a rézhüvelyes Tyiberlosz 
az öregebbik bátyjához Ügy] szól: «Е földedre érkeztemig itt 
vársz [majd] engem. Hosszú ideig járok [vagy] rövid ideig járok, 
itt várj!» A középső bátyjának mondja: «А lovakat vezesd k i!» 
A középső bátyja a lovakat kivezette. Szerencsét kívántak, búcsút 
vettek. Az öregebbik bátyjának egy] kést adott. «Ha a késed 
bal oldalán vér jön ki, akkor meghaltam, ha a késed jobb oldala 
fehér, akkor még élek.» Ezt a szót mondta, kiment.

Lóhátra ültek, még [talán] most is mennek. Előre csúszott 
ruhájuk alját, előre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén, 
idegen ember lakta vesszős földre, idegen ember lakta nős vi
dékre, idegen ember lakta uras vidékre jutottak.

A középső bátyja szól: «Kézhüvelyes Tyiberlosz, kinek a 
városa ez?» «Ez a Tandal-öreg városa.» (Tandal =  ördögtől szár
mazott ember, azért Tandal-öreg). A Tandal-öreg városába meg
érkeztek. A Tandal-öreg gyerekei künn üvöltenek: «Honnétjött. 
hajfonatos fejedelemhősök, honnét jött szépséges fejedelemhősök!» 
A Tandal-öreg [így] szól: «А ti hallásotokra nem jöttek, az én 
hallásomra jöttek.» A gyermekeihez [így] -szól: «А lovaikat etes
sétek, itassátok! — Ti pedig gyertek be vendégeskedni!»
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tandal-igi yatna гоуо-Ъувэуэп. put uerda pitsa. m l svrt 
kämr'sa, an yrm‘sa. uul svrt-oy iaidl pelä pon‘sa. oysätpi-übdrlos 
iaidl pilna i änna ämdshyon: tom än-ähy pelä oysätpi-übdrlos, 
tarn än-ähy pelä iaidl. oysätpi-übdrlos noy-läidmdds. «ттётяп 
uelda дгэупа put каиэгтап /» läidm nvremds, iemoy yul-oy yulläl- 
telna yos-seudr‘sdll. yät yardl louäldlna uSrri iis. tandal-igi svmdl 
mands, al-uantl. «mola sivids udrdt stsdt ? tandal-igi, täm läidinna 
nny säbdl-loudn pä seudrmdda mäsl!» tandal-igi ipyoi-tvyä oy 
ponda pidds. «то, lauSl, and oslem, molaina käudr‘säidt.» si 
яёиэгэт yulläl kut eudlt neyyoi пора noy-Etltosli. «sit mola? 
manem Ildi kul! уоиэп lezätmen täm yädonna!» tandal-igi lau§l: 
«oysätpi-übdrlos yöldndäl iaidn elti kuzar-yätna oldi ёиэт, äddl 
yatna oldi eusm legätlem.» oysätpi-übdrlos teudrilddi lar-yul-idi 
si si teudnlds. «si rämämä! äddl yatna oldi ёэгп far-yatna oldi 
eudm le f i t  Ihn.» (pmzär-yäddy eui =  met ai eui.)

A Tandal-öreg házába bementek. Üstöt kezdtek főzni. 
[Egy] nagy csukát főztek, tálba tették. A nagy csukafejet a 
bátyja elé helyezték. A rézhüvelyes Tyiberlosz a bátyjával 
együtt ketten egy tálnál ülnek: a tálnak amaz végén a réz
hüvelyes Tyiberlosz, a tálnak emez végén a bátyja. A réz
hüvelyes Tyiberlosz hirtelen fölállott. «A mi megölésünkre 
van az üst főzve!» Fejszét fogott s a csukafejet a halakkal 
együtt összevagdalta. A szobapadló egész nagyságában véres 
lett. A Tandal-öreg megijedt, csak néz. «Micsoda vér ez (tk. 
miféle vérek jöttek ki)? Tandal-öreg, ezzel a fejszével a te 
nyakad csigolyáját is el kellene vágni!» A Tandal-öreg hátrafelé 
[fordulva] fejet kezdett hajtani. «Én, úgy mond, nem tudom, mit 
főztek.» [A rézhüvelyes Ту.] az összevágott halak közül ember
húst vett föl. «Ez micsoda?— Az engemet megevő ördögöt 
régóta tartogatod ebben a házadban!» A Tandal-öreg [így] szól: 
«Bézhüvelyes Tyiberlosz, hallgass meg! A bátyádnak a repülő
evet-bőrös házban levő leányomat, a külön házban levő leányomat 
készítem föl.» A rézhüvelyes Tyiberlosz csendesedő tavi hal 
módjára lecsendesedett ím. «Csillapodjál! A külön házban levő, 
a buvármadár-bőrös házban levő leányomat készítem föl.» (A bu- 
vármadár-bőrös házban lakó leány =  a legkisebb leány).

Északi-osztják nyelvtanulmányok. I. 5
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oysdtpi-tibarlos si téusnhs. Hsat, ie^sat, yoisat. yaleuat dhy- 
svyat kiVsat, tandal-igi uas-tel mur aktas, kör‘t-tel mar aktas. uas 
Ildi uul pari uer'sat, kdr‘t Ildi m l  pari uer'sat. pari viermal ietsas, 
uul iajdl pela lauSl: «nvy tam тоиэппа yaéa, та uän sizam, та 
you, sizdm tädä i lä ill! »  tandal-igi pela lauSl: «manem yölSm 
libay tuiat m iiä / »  —  *mola-yorhi tuiat mäsl, si-yorbi tuidtna ät 
maläian 1»

iapl pela lauSl: «yölSm lauam yölSm tuidtna kirilä!» lauat 
kirdi pitsäiat. lou kim-idas, iapl pela pödar‘1: «matta öhm 
mouna та ioyo-ksrlnisam. кёгЫщэт pvraina, та öhm yädamna 
yölSm mey‘k‘-eui ioyStmel, yölSm mey‘k‘-eui pöder'ht : .tarn ma
nam yölSm yui yada mogäthlu V si pvraina uul mey‘k‘-eui pö- 
dar'l: ,md uul yupl uazay or't-igi uasna yar-soy-punat kutna 
svyd si Шет.‘ uul iapl lida uutiipm mey‘k‘-eui mä seda läiamna 
seuar'sem, seda i ynhs. tarn ittam tandal-igi uasna kudaß mey‘k‘-

A rézhüvelyes Tyiberlosz ím lecsendesedett. Ettek, ittak, 
lefeküdtek. Másnap reggel felé fölkeltek, a Tandai-öreg az egész 
város népét összehívta (tk. összgyűjtötte), az egész falu népét 
összehívta. Város evő nagy lakodalmat csaptak, falu evő nagy 
lakodalmat csaptak. A lakomának vége volt, a bátyjához [így] szól: 
«Te maradj itt ezen a földeden, az én rövid időmet [é. a míg 
távol lesz], az én hosszú időmet itt várd meg!» A Tandal- 
öreghez [így] szól: «Nekem három fenekes szánt ad j!» — «A mi
lyen formájú szán kell, olyan formájú szánt adjanak neked!»

A bátyjának mondja: «A három lovamat fogd be a három 
szánba!» A lovakat kezdték befogni. О kiment, a bátyjához 
[így] szól: «А hol a múltkor voltunk, én arra a vidékre vissza
tértem. Visszatértem alkalmával abba a házba, a hol [azelőtt] 
voltam, három erdei manó-leány érkezett volt. A három erdei 
manó-leány beszél: ,Ezzel az imént eltávozott (tk. ment) három 
emberrel hol bánjunk el?‘ Akkor (tk. abban az időben) az 
öregebbik erdei manó-leány beszél: ,Én az öregebbik férfiút a 
városi fejedelem-öreg városában rénbikabőr szőre között eszem 
majd meg.‘ Az öregebbik bátyámat megenni akaró (tk. akart) 
manó-leányt én ott fejszével összevagdaltam, meg is halt ott 
[nyomban]. Most meg a Tandal-öreg városában a középső erdei



eui гётэу у ul (svrt)-oy yoza toyo i yanemas. та si svrt-oy sitna 
seusr'sem. si iäzay matta pvräina та yoVsem, гагат yohnda! 
met ai mey‘k‘-eui manem mola mouna uelhli, sit ant yol'sem.»

iaial pelä lauSl: «tarn jas-кагэт uiiä J та-ki yvllam, tarn 
iäs-кагэп Ivlbiii iil, та-ki lilay osam, tarn iäs-käran katra pvräina 
mola yorbi ös, isi yorbi oil.»

si iäsyal tv its, ydlSm laual ivy a-iar‘salli i manas, sidi mon
dái eualt pbtläy ia у kp i §ärasna ioytas. §äras-ldyrm il-dylas. laual 
гду‘кпа il-loynamdas, Im uantlali: si loyal mola youät ös, si- 
louätna sorli yul yvlmal. matta Sßtam гэу'кпа seda tusäiat, kanzam 
tvyäina yassat. si yulatna tuiatläl yölSm lau tälasti-kemna leltsali 
i manas.

иап-кёЬа uän manas, уои-кёЬа you manas, sidi mandal 
eualt toram tvuin iis. alyal pela uantlali, mola uai-peli koratlwl, 
il-koriiil, noy-killml. si uai yoza ioytas, uantlali: sas. sás lau-у on 
youät noy-uurätl. «sás, nvy molaian yodi iis ?»— «то, lauSl, lida

manó-leány a csukafejben rejtőzködött el. Én azt a csukafejet 
azért vagdaltam össze. Ezt a beszédet én akkor meghallottam, 
bátyám figyelj [ide]! hogy a legkisebb erdei manó-leány engem 
micsoda földön öl meg, azt nem hallottam.»

A bátyjához [így] szól: «Tedd ezt a kézcsuklóvédőmet! Ha 
én meghalok ez a kézcsuklóvédő ólommá válik, ha életben vagyok, 
ez a kézcsuklóvédő a milyen forma régebben volt, olyan [is] 
marad.»

Ezt a szót mondta (tk. tartotta), a három lovat összekötötte 
és ment. A mint így megy, a be nem fagyó vizű tengerhez 
érkezett. A tengernek hosszan benyúló keskeny öblére leszállott. 
A loya a jégbe leszakadt, ő látja : ez az öböl a milyen bosszú 
[csak] volt, olyan nagyságban csupa döglött hal van. Eégebben 
az ár oda vitte őket [és] száraz helyen maradtak. Ezekből a 
halakból, a mennyit a három ló el tudott húzni, a szánjait 
megrakta és ment [tovább].

Rövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment. 
A mint így megy [mendegél], az idő tavaszra vált. Előre felé 
látja: valami állat-forma gyakran elesik; elesik, [meg] fölkel. 
Az állathoz odaérkezett, látja: menyét. A menyét a ló hasa 
hosszában erőlködik [fölfelé]. «Menyét, te veled mi van?» —

5*
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litláiam /» — «lauläm yoza ál lidä! ma üdatna malem.» mvysSyna, 
щпа Ivskasli. sás laual: «mosa sartna-ki pitbn, mosa oy'kna-ki 
pitbn, mä isi iilßatta ueritbm. (та nvyen г-sidi iilßatbm, 
ueritbm-gi).

lou manas, sás Human yazas. ályal pela uantbli: i uai 
nila. s\ ioytas : oysar. laual túr yoza litl. «oysar, lamm yoza ál 
lidá! ma nvyen lidatna yailem.» oysar lauSl: manem liddtna 
yaisen-ki, mosa sártna-ki pitbn, mosa oy‘kna-ki pitbn, ma nvyen 
vndás uerbm.»

lou pá ályis manas, oysar lidatna yaisalli pa manas, иап- 
keba илп manas, уои-кеЬа you manas, lolmay ozas. lolmay noy- 
killnil, il-koriiil. »lolmay, molaian yodi iis?» — nliWi lant-yol‘tna 
uintsaiam/» — «latiam yoza ál lidá! та nvyen Vidatna yailem.» 
lolmay laual: «mosa sártna pitbn, mosa oy'kna pitbn, та nvyen 
mäzay vndds uerlam.» lolmay mosa-kem lidatna ivual'sali i manas.

иап manl, you manl, älyal pela uantbli: г uai nila. toyo-

«Én úgy mond, éhes vagyok (tk. enni akarok).» — «A lo
vaimhoz ne nyúlj! én neked ennivalót adok.» Mukszun-halat 
és lazaczot dobott neki. A menyét [így] szól: «Ha valami 
bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked szintén segít
hetek majd (vagy: én neked szintén segítek, ha tudok).»

0 ment [tovább], a menyét evén [ott] maradt. Előre felé 
látja: egy állat látszik. Odaérkezett: róka. A ló torkához kapkod. 
«Bóka, a lovamhoz ne kapkodj! én neked ennivalót vetek.» 
A róka mondja: «Most, hogy nekem ennivalót vetettél, ha valami 
bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked segítséget 
nyújtok.»

Ő megint tovább ment. A rókának ennivalót vetett és ment. 
Bövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment, egy 
rozsomákot talált. A rozsomák föl-fölkel meg elesik. «Rozsomák, 
mi van veled?» — «Etlenül, éhínségben elpusztulok!» «A lovam
hoz ne nyúlj! én neked ennivalót vetek.» A rozsomák [így] szól: 
«Ha valami bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, talán én 
[is] segítségedre leszek!» A rozsomáknak valamelyes ennivalót 
dobott és ment [tovább].

Bövid ideig megy, hosszú ideig megy, előre felé meglátja :



69

ioytds: гёиэг. lauol yoza azat litl. «гёиэг, та lauom yoza al lida! 
ma nvyen lidotna malem.» yulna mosa-kemna ivuSVsolt. гёиэг 
lauSl: mosa sártna-ki p ithn, mosa oy‘kna-ki pithn, ma nvyen, 
tarn tnj'a emit iilßähhm-gi, vndäs uerhm.»

uän-keba uän manl, you-keba you mani, asm ozos. asm noy- 
läiliiil, il-koriiil. lou ior-uai oldal oroyna ИШ sagos, петэга 1Ы[- 
mosa and oil. »asm, nuy lamm yoza al lida! та nvyen liddtna 
у allem.» asm elti Ud;>t yaiis, mola kem ueridss, si-kem yaiis. 
asm lauSl: »tarn tvy'a emit iilßaldhm-gi, nvy mosa sartna 
pithn-gi, ma isi vndäs uerhm ie£a, mola-kem ueritbm.» dsni 
yaz3S, lou manos.

uän manos, you manos, i uai porlnil, il-koriiil. toy о ioytos: 
yöloy. «у olo у, molaion yodi iis?» у olo у lauSl: «lilii, lant-yoVtna 
uintsäiom!» — «lamm yoza äl lidä! mä nvyen lidotna malern.» 
l'idotna masa. yöloy lauol: «mosa särtna-ki pithn, mäzoy vndäs 
uerhm, mola-kem ueritlom.» yöloy yazos, lou manos.

egy állat látszik. Odaérkezik: farkas. A lovához kapkod mind
egyre. «Farkas, az én lovamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót 
adok.» Valamelyes halat dobott neki. A farkas [így] szól: «Ha 
valami bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked, ha 
ebből az állapotból (tk. helyről) megszabadulok, segítségedre 
leszek.»

Rövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszú ideig megy, 
medvét talált. A medve föláll, elesik. Jóllehet erős állat, étlenül 
roskadt össze, [mert] semmi ennivalót sem talál. «Medve, a lovam
hoz ne nyúlj! én neked ennivalót vetek.» A medvének enni
valót vetett, a mennyit [csak] tudott, annyit vetett. A medve 
[így] szól: «Ha én ebből az állapotból megszabadulok, ha te 
valami bajba kerülsz, én szintén segítségedre leszek egy kissé, 
a mennyire tudok.» A medve [ott] maradt, ő ment [tovább].

Rövid ideig ment, hosszú ideig ment. Egy madár (állat) 
fölröppen, leesik. Odaérkezik: holló. «Holló, mi van veled?» 
A holló [így] szól: «Etlenül, éhínségben elpusztulok!» — «A lo
vamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót adok.» Ennivalót adott 
neki. A holló [így] szól: «Ha valami bajba kerülsz, ha valami 
gödörbe esel, talán segíthetek, a mennyire tudok.» A holló [ott] 
maradt, ő ment [tovább].
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имп manas, you manas, siuas ozas. noy-porlml, il-koriiil, 
laual yoza uuratl. «siuas lanam yoza al lida! та nvyen lldatna 
yailem.о siuas yulna yaisalli. mola-kem ueridas, si-kemna yaisalli. 
siuas laual: «mola sartna-ki pitlan, mola-kem uerithm, si-kem 
vndas uerlam.»

иап-кеЬа иап mani, you-keba you manas, sidi mandal eualt 
uantlaU: i uai noy-porlml, il-koriiil. toyo-ioytas: kdras. kdras 
pela laual: «ту molaian у odi iis?» kdras laual: «lilii lant- 
yoVna uintsaiam!» — «simas-lamba ior-uai osan, idy‘k yoza an‘ 
tayarliiilan, ioy‘k sugatman maniliixl.» karas lldatna yaisalli, mola- 
kem ueridas. karas lauSl: mosa särtna-ki pitlan, ma isi vndas 
uerlam.»

•иап-кеЬа иап mani, you-keba you mani, udras ozas. uärSs 
noy-porliiil, il-koriiil. «udras у odi iisan?» — «той kiratman 
ivy'sam, litti lant-yoVna uintmiam.» — «lauam yoza al lida! та 
nvyen lldatna yailem.» uärSs lauSl: mosa sartna-ki pitlan, mosa 
oy‘kna-ki pitlan, mola-kem uerithm, si-kem vndas uerlam.»

Rövid ideig ment, hosszú ideig ment, [egy] halász-sast 
talált. Fölröppen, leesik, a lovához kapkod. «Sas, a lovamhoz 
ne nyúlj! én neked ennivalót vetek.» A sasnak halat vetett. 
A mennyit tudott, annyit vetett [neki]. A sas [így] szól: «Ha 
valami bajba kerülsz, a mennyire [csak] tudok, annyira segítsé
gedre leszek.»

Rövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszú ideig megy. 
A mint így megy [mendegél], meglátja, hogy egy madár föl
röppenik, leesik. Odaér: hát kerecsen-sólyom. A kerecsen-sólyom
hoz [így] szól: «Hát te veled mi van?» A kerecsen-sólyom 
mondja: «Etlenül, éhínségben elpusztulok!» — «Olyan erős állat 
vagy, [hogy még] a jégben sem akadsz meg, a jég eltörve megy 
[félre az utadból].» A kerecsen-sólyomnak ennivalót vetett, a 
mennyit [csak] tudott. A kerecsen-sólyom [így] szól: «Ha valami 
hajba kerülsz, majd én is segítségedre leszek.»

Rövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszú ideig megy, 
[egy] vércsét talált. A vércse fölröppenik, [meg] leesik. «Vércse, 
mi van veled ?» — «A földet megkerülvén jártam, étlenül, éhín
ségben pusztulok el.» — «A lovamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót 
vetek.» A vércse [így] szól: «Ha valami bajba kerülsz, ha valami
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uän-кеЪа uän manas, уои-кеЬа you manas, mola-kem yui 
toils, äraielna lokki-ivuöV salii. sidi mandal eualt pd yui ämasla 
uärsi той, pä yui ämasla пай той, pd yui ämasla pdmi rnouna 
ioytas.

dlyal peld uantlali: uas-keba uas edas, kdr‘t-keha kor't 
edas. uas uatpina ioytas, yölam laual tuiatläl yos-paiitsati, yölSm 
laual ydmzina väraskasü: töröm pdrdam keu-mdnin ilsat, tuiatlcd 
tal-mou-uirrl ( mou-päyalii) iisat.

oysätpi-t’ibarlos uas peld sosl kurna. sidi sostal eualt uas 
yoza ioytas. yvldiat yoza ioytas. yölam rus eui yvld-yvm-iuy uerlat, 
yanidyi uerlaläl. lou toyo-inytas. «nay malai uerdi yvm-iuyldn l » -—  

«muy tarn yvm-iuy uerman ndn sidiliiilu, lawandiiilu.» —  «si 
uerdi yvm-iuyldn yoina lotläiat?» —  «nvy kdzdslan-gi, nvy pd 
lotlan, pd yui kdzdsl-gi, pd loti.»  lou si yvm-iuy at уога uandmdu 
pidas. «tarn yvm-iuyna md yodi an‘ leßlam.» i yvm-iuy pd etltasa.

gödörbe esel, a mennyire [csak] tudok, annyira segítségedre 
leszek.»

Eövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment. 
A mennyi hala [csak] volt, mind valamennyit széjjel dobálta. 
A mint így megy [mendegél], idegen ember lakta lombos (v. 
galyas) földre, idegen ember lakta nős (v. napos) vidékre, idegen 
ember lakta füves vidékre jutott.

Előre felé látja: városnak város tűnt elő, falunak falu tűnt 
elő. A városnak a folyópart felé eső végéhez érkezett. A három 
lovát a szánjaiból kifogta, a három lovát ostorral megcsapkodta: 
isten rendelte kőszikla görbületévé váltak, a szánjai [meg] ko
pár dombháttá lettek.

A rézhüvelyes Tyiberlosz a város felé gyalog megy (tk. lép). 
A mint igy lépked, a városba érkezett. A halottakhoz (é. temetőhöz) 
érkezett. Három orosz leány koporsót csinál, ékessé csinálják. 
Ő odaérkezett [hozzájuk]. «[Hát] ti miért csináljátok a koporsói
tokat?«— «Mi így koporsócsinálással keresünk kenyeret, [ebből] 
élünk.» — «А csinált koporsóitokat ki veszi meg?» — «Ha neked 
[úgy] tetszik, te is veszel, ha más ember akar, az is vesz,» О a 
koporsókat nézegetni kezdte. «Ebbe a koporsóba én ugyan nem 
férek bele.» Egy koporsót megint elővettek (előhúztak). «Ebbe
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(i tarn yvm-iuy уога leßtarn-lamba.» yvm-iuy mvrdahda pit sett, 
yvm-iuy libina Ivyas. yvm-iuy libina yond'z'a ydiü. yvm-iuy läygal 
lou уога Ivp-läygilmla; yölSm eui laulat: «uenprt an‘ yaj.il ?» 
<( andam! ueripm an‘ yaiil.» ittam yvm-iuy hat alyal kör‘ luy'kna 
ivp-yatíéasa, ittam oysätpi- iibarlos yvm-iuyalna ivyä-tvyartti §atl. 
yölSm eui peld lauSl: yvm-iuyan punüalan!» yölam eui laudal 
§ätl, i eui pödar‘tal pätl: «oysätpi-iibarlos, toyhy törSm numbina 
pidiUman, kur я у törSm numbina pidilümn. nvy vbayalam uelbs- 
lan, aiilu uelhslän (?). ittam та nvyen mogätsem!»

oysdtpi-tibarlos mola-kem ior tvijs, si-kus noyas, nemaza ant 
sidas, yölam eui pöd»r‘tal §áil •' «yol tuda rayai ? muy louel tűién, 
éaras-iay‘kna eslleu, seda üt yd iü!» §äras-iatj‘kna tusa, §ärasna i 
Ssllsa. sittelna saras-iatj'kna ydiü. oysütpi-íibarlos lou masai, lou 
arai yoina yol tula ? tudi neyyo andam.

mosa pvraiatna sas §ertta pidas. sás per‘l, §er‘l : чтиуеи

a koporsóba talán beleférek (v. mintha beleférnék).» A koporsót 
méregetni kezdte, a koporsóba belement. A koporsóban hanyatt 
fekszik. A koporsó födelét [lassanként] ráteszik (tk. lefödik). 
A három leány [így] szól: «Az arczodat nem éri?» — «Nem, az 
arczomat nem éri.» Most a koporsó két Yégét vasszöggel bever
ték, erre a rézhüvelyes Tyiberlosz a koporsójában [mintha] össze
nyomódnék, [úgy] hallszik. A három leányhoz [így] szól: «А kopor
sót nyissátok föl!» A három leány beszéde hallszik, egy leány 
beszél: «Rézhüvelyes Tyiberlosz szárnyas istennél nagyobbra 
nőttél (tk. duzzadtál), lábas istennél nagyobbra nőttél. Te a két 
nénémet megölted, az atyáinkat megölted. Most íme én [is] el
bántam veled!»

A rézhüvelyes Tyiberlosznak a mennyi ereje csak volt, 
jóllehet mozgatta [a koporsót], semmire sem ment vele. A három 
leány beszél, [úgy] hallszik: «Hova lehet vinni? Mi őt vigyük, 
a tengervizébe ereszszük, ott hadd fekügyék!» A tenger vizéhez 
vitték, a tengerbe is eresztették. Ettől fogva a tenger vizében fek
szik (nyugszik). A rézhüvelyes Tyiberlosz regéjét, énekét [ugyan] 
kicsoda viszi és hová? [Ének] vivő ember nincsen.

Egyszer valamikor a (tk. valamely időben) a menyét vará
zsolni kezdett. A menyét varázsol, varázsol: «А minket meg-
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iilßdddm oysätpi-ühdrlos yvlmal-matti! » säs sitdlna näwrda pidas, 
oysar ozás. «nvy yodi tädä sozilnihn ? nvyen iilßdddm kogajdn 
yvlmal §ätl.»

oysar lolmay yoza manas, lolmay pelä lauSl: « пщ  yolna 
tädä sbziliiilan i nvyen iilßdddm. kbzaian yvlmal-matti.» — «гэпа‘ 
simds uer ol, mä ädam иэ1эт иёг‘ээт.» lolmay oysar pilna i-paü 
mvnldyan. гёиэг yoza ioyatsdyan. гёиэг sidi ligäzds, оуэагуэп- 
lolmayyan hat tvyäina näudr‘sdydn. oysar yos-pclä närnras, lou 
and osl. (svmdl mands.) lolmay гёиэг pelä yolna sosl, гёиэг pelä 
lauSl: «rnola. ligäzdn ? nvy тгиэЫэт пётэга an‘ uildn. muyeu 
iilßdddm kbzäiu yvlmal-matti.» гёиэг nöymas: «nvy lolmay, г 
( — ädal) manä, lou yada ol, kanz\ muy iojatteu-mosa!»

si-кётпа uärSs siiälds. «uär§s, läiä-sa, ti iuua-sa /» iemr 
lauSl. uärSs ti iis. «mola iäz»y ?» — «oysätpi-üb9rlos yvlmal. nvy 
toyhy-sir иагэп drädelna äktilä/» uärSs lauSl: «mä ägdtlaläm.»

mentett rézhüvelyes Tyiberlosz mintha meghalt volna!» A me
nyét aztán ugrálni kezdett, a rókával találkozott (tk. rókát talált). 
«Hát te itt sétálgatsz? A téged megmentett gazdád meghalt, 
[úgy] hallszik.»

A róka a rozsomákhoz ment, a rozsomáknak mondja: «Te 
még itt sétálgatsz ? a téged megmentett gazdád mintha meghalt 
volna.» — «Csakugyan olyanformán van a dolog, [mert] én rosszat 
álmodtam.» A rozsomák a rókával együtt megy [tovább]. A far
kashoz érkeztek. A farkas úgy megharagudott, hogy a róka és 
a rozsomák két felé ugrott. A róka, hogy merre ugrott, maga 
sem tudja (annyira megijedt). A rozsomák a farkas felé 
még lépeget, a farkashoz [így] szói: «Miért haragudtál meg? 
Én rajtam bizony nincs mit keresned (tk. én tőlem semmit sem 
veszel el). A minket megmentett gazdánk mintha meghalt volna.» 
A farkas megszólal: «Te rozsomák, menj csak magad [előre], 
a míg mi [is] odaérünk, keresd meg, hol van.»

Ezenközben vércsét látott. «Vércse, állj meg csak, gyere 
ide!» — mondja a farkas. A vércse odajött. «Mi újság?» — 
«А rézhüvelyes Tyiberlosz meghalt. Te a szárnyasféle állatodat 
mindvalamennyit gyűjtsd össze!» A vércse [így] szól: «Majd 
összegyűjtöm.» A vércse izromba ment. A farkas a medvéhez
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uärSs mvyti manэя. ü m r asm yoza ioytds. «nvy uoläy yoi озэп! 
matta neyyoina iilßatsapn, si neyyoi nvtta masl, yvlmal páti.» 
ásni паиэгтэs, ittam yolna manl. гёиэг паиэгтэв, ittam тапЪуэп.

uas yoza ioyStsst. uas tambina sás keu-máni elti noy-yoy'ds. 
är-simdl loyysr os. mola-sir uai ős, sásna árádelna azat áktamdt. 
sás ligáz9S. asm pelá lauSl: «malai you sitsatdn (v. sitsadi)? 
matta neyyoina iilßdtsaian, гогэп tor, поуагэп noyá, iám key, 
eudlt nvy yozaidn-ki паиэгтаЬгп, semlán azat yos-paydl'lslám.»

toyldy-sir uai azät arádslna ioyStmal. áktdsdm tvyáisl mouol 
azat tögnds. ásni lauSl: «ittam yaltsa ősiem!» uaidt pelei lauSl: 
«uantsaldn, yos-pelá tuusm ?» uaidt laulot: «muy an‘ uantseu. 
yvtlna tiisa, ätlna tusa, muy and oélu.» ásni lauSl: «sás, perdá!» 
sás pertta am‘sds. sás perdes, perdds, sidi perdal eudlt nöymos : 
(i korái yvm-iuy libina pon‘sa.» uaiat laubt: «yvm-iuy libina
pon‘sa, mola mouna pon‘sa, yol tusa, and oslu. mouna svmsltsa-gi 
lóin, matti uaina ossa lóin.» si purissl, parisai, osta kurtssl.

erkezett. «Te ugyan derék ember vagy! Egykor egy ember 
megmentett tégedet, ezt az embert most segíteni kell, halott 
hire van.» A medve fölugrott, még most is megy [talán]. A far
kas is fölugrott, még most is mennek.

[Egy] városhoz értek. A város innenső végén lévő sziklahaj- 
lásra a menyét fölkúszott. Sok-kevés egér volt ott. A milyen 
állat [csak] volt ott, a menyét mindvalamennyit összegyűjtötte. 
A menyét megharagudott, a medvéhez [így] szól: «Miért késtetek 
ilyen sokáig? Egykor egy ember megmentett téged, az erőd erő, 
a húsod hús ! Ha erről a szikláról hozzád ugróm, mind a két 
szemedet kiverem!»

A szárnyasfajta állat mindvalamennyi megérkezett. A gyüle
kező helyük földje egészen tele lett. A medve [így] szól: «Hát 
hol találom meg?» Az állatoknak mondja: «Láttátok, hogy merre 
vitték?» Az állatok mondják: «Mi nem láttuk. Nappal vitték 
vagy éjjel vitték, mi nem tudjuk.» A medve [így] szól: «Menyét 
varázsolj!» A menyét leült varázsolni. A mint így varázsol, meg
szólalt: «Vaskoporsóba van téve.» Az állatok mondják: «Vaskopor
sóba tették, [de] mely földön tették [bele], hová vitték, nem 
tudjuk. Ha a földbe temették volna, valamelyik állat csak meg
találta volna.» így keresték, kutatták, nem tudták megtalálni.
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<i uäras mana ! — Maisí Ja ulat — torain yoza ioyStlan, mola arat 
yds ol, azät äradalna ■ anpsild!» uäras manas, mola ärat yds ds, 
äradalna anpssali. ydzat laulat: « тиу ап‘ uantseu, and oélu. 
törSm kudaßna I ai yds ol, sit anpsd, siidlaR-gi, log siidlaR.» si 
yds yoza ioytas, pödar‘1: «oysätpi-tibarlos yvlam tvydial and oslu, 
svmaldam tvydial and oslu. yada svmaltsa h> ai yds laual: «lam 
moyaldm and ossat?» yds peld laual: «and oslat, äradalna anzas- 
saldm.» ai yds laual: «та top uantsem. md uantsem, §aras-iay'kna 
ssllsa.» uärSs si iäzay yolas, il-oyhs.

iayldl laulat: «mola iäzay tusán 1» —  «^äras-iay‘kna i slam.» 
selta uaiat saras idy‘k peld oyaVsat. iay‘gal male pädam. uaildl 
toyo-ioyatsat, §aras-idy‘k azdt pudiii iis. toylay-sir är uai laual 
kuray-sir uai peld: «ittam louel iay‘k ilb (i) eualt noy-uida 
masl/ »  dsni ndymal: «ioy'k ilb (i) eualt louel yodi-svydt uilem 
noyh> kar as nöymas: «lokki-s ugdlladi, udnna dl olddi! md ilis

«Vércse, m enj! — mondják az állatok — az égbe érsz, a 
mennyi csillag [csak] van, mindvalamennyit kérdezd meg!» A vércse 
ment, a mennyi csillag [csak] volt, mindvalamenyitől megkérdezte. 
A csillagok [azt] mondják: «Mi nem láttuk, nem tudjuk. Az 
ég közepén egy kis csillag van, azt kérdezd meg, ha látja, csak 
ő látja.» Ahhoz a csillaghoz érkezett, [így] beszél: «A rézhüvelyes 
Tyiberlosz haló helyét nem tudjuk, hol van eltemetve (tk. el
temetett helyét) nem tudjuk. Hol van eltemetve?» A kis csil
lag [így] szól: «Ezek a többiek [é. csillagok] nem tudták?» 
A csillagnak mondja: «Nem tudják, [pedig] mindvalamennyitöl 
megkérdeztem.» A kis csillag [így] szól: «Én éppen hogy csak 
láttam. Láttam, a tenger vizébe eresztették.» A vércse ezt a 
szót meghallotta, leszállóit.

A népei [így] szólnak: «Mi hírt hoztál?» «A tenger vizébe 
van eresztve.» Erre aztán az állatok a tenger jege felé szál
lottak. A vize már be volt fagyva. Az állatok odaérkeztek, a 
tenger jege egészen fekete lett. A szárnyasféle sok állat a 
lábas szerű sok állathoz [így] szól: «Most tehát a víz alól 
föl kell venni!» A medve megszólal: «A jég alól hogyan 
veszem föl?» A kerecsen-sólyom megszólal: «Szanaszét tör-
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tvyä uantlom, mola puläy ol. torom ázom and-ki nvtl, iby‘k elti 
ant paiitlem.»

karos sitdlna porbs, sidi mandal emit uolli pend os. ( sem emit 
pendos). sidi lanlldt, ämoslot. i-mosaina yoltlel: töröm aéeu uat-peli 
ponos, mola tut-peli vhs, maroy soiol slmabs. mosa-pvraiotna karos 
páros idy‘k yoza selta il-pidos ( iby‘g ilbina). ioy‘gol lou pitmal 
soy at yaltsatelna märiiis ( sugalos). lou p y ‘g ilbina sidi i manos, 
uän-keba uan ivy‘ol, you-keba you wy'ol, ipy‘g ilb(i) euolt noy- 
edos. kordi ynm-iuy dlyol euolt kusna kätllsoll, iby‘k elti Ivskosl'i, 
ittam är-simol uai azat äradolna toyo arat sot. karos ieZa todasik 
äm‘silii}l, ädol tayäina.

toyloy uaiot kuroy uaiot pela podortta pitsot. «muy i yuiu 
kärosna ioytSßtosa, yodi uerdij ittam no у yvm-iuyol punfalon! л 
as rüyon-ieuoryön ynm-iuy sugatta ivy a nauormoyon, yvm-iuyol 
loygotlaldn (v. läygotlabn), ant sugalos. karos tolta tl iis äs- 
my on yoza, (sidi) lauol: «Шоу toy‘к masl, liloy päm marl.» 
käros uäros pelä pödor‘1 : «yölöy liloy ioy'k tilda kid\ /» ásni

tök, közel ne legyetek! Én majd lenézek, milyen irányban 
van. Ha az égi atyám nem segít, a jégre nem hozom föl.»

A kerecsen-sólyom erre fölrepült, a mint így megy, teljesen 
eltűnt (a szem elől tűnt el). így várakoznak, ülnek. Egyszer 
csak hallják: az égi atyánk mintha szelet támasztott volna, 
mintha tüzet gyújtott volna, csattogó robaj hallatszott. Hát egy
szer [csak] a kerecsen-sólyom leesett a tenger jégére. Az esése
kor a jég mindenütt betört. Ő a víz alá ígyen ment. Eövidnek 
rövid ideig jár, hosszúnak hosszú ideig jár, a víz alól följött. 
A vaskoporsót az [egyik] végénél fogva a karmával megragadta, 
fölhúzta, a jégre dobta. Most a sok-kevés állat mind valamennyi 
odaeredt. A kerecsen-sólyom egy kissé odább üldögél, külön helyen.

A szárnyas állatok a lábas állatokhoz beszélni kezdtek: «Ami 
emberünket a kerecsen-sólyom előteremtette, most mit csinál
junk? Most hát ti nyissátok föl a koporsóját!» A medve és a 
farkas a koporsót föltörni egyszerre (tk. együtt) ugranak. A kopor
sót feszegetik, nem törött szét. A kerecsen-sólyom onnan ide 
jött a medvéhez, [így] szól: «Életvíz kell, életfü kell!» A kere
csen sólyom a vércséhez [így] szól: «A hollót küld el életvizet
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pödar'ta pids s : «lihy pdm iuda yoideu kitlu?)) Ibyysr lays I : 
«та тапЪт.» Ibyyar Uh у pdm kasta manas, yölSy lihy h y 'k  
tuda manas. karss ásni peld pödar‘1: «ioran tor, noydian noydt 
yvm-iuy sugdtti yodi-svyat kurtsalen?» ásni ligazss, yvm-iuy sommi 
soksdli, sommi sokmai iubina gar asks s í i : kordi yvm-iuy azd, 
ram n páyas.

yvldial noy-taVssl yvm-iuy eualt, noydial ai suyhii mvnzi- 
sal. ydlSy ioytas, Ыэу iay‘k tuias tuumal. loyyar ioytas, loyysr 
ior-pam tuumal. ittam mundi mvnzihm noydüdl, siral yodi 
ös, sidi pórisaiul, ior-pam svmalna pórisa, lihy iay‘kna säzaVta 
pitsa. mola-kemna sdzaVla, si-kemna yandi neyyo noyaii iil, 
noydial azat taldyi iil. lihy iay’gal yohs, lil yolna anddm. tdm- 
idi asnina noyal'ta pitsa i iilßdhhs.

dsnina moritla, moritla i iilßdhhs. semldl uantht. oysätpi- 
(ibarlos uanthli: §aras-ioy‘g azat pudi mou-idi iuumal. dr-simal 
uai lou pehl oy ponman loktemalat. — oysdtpi-íibsrlos lauSl:

hozni!» A medve beszélni kezdett: «Életfüvet hozni kicsodán
kat küldjük?» Az egér [így] szól: «Én megyek.» Az egér élet
füvet keresni ment, a holló életvizet hozni ment. A kerecsen - 
sólyom a medvéhez [így] beszél: «Az erőd erő, a húsod hús, 
a koporsót hogy is nem tudtad föltörni?» A medve megharagu
dott, a koporsót egyenesre fölállította, miután egyenesre fölállí
totta, megcsapta: a vaskoporsó csupa apró darabokra szakadt szét.

A halottjukat a koporsóból fölvették, a húsát kis darabokra 
tépték. A holló megérkezett, életvizes nyírhéjdobozt hozott, az 
egér is megjött, erőfüvet hozott. Erre [aztán] az imént széttépett 
húsát, a hogyan következett egymásután (tk. a hogyan a rendje 
volt), úgy helyezték el. Az erőfüvet a szívébe tették. Az élet
vízzel öntözni kezdték. A mennyire öntözik, azon módon osztják 
ember húsává válik, a húsa teljes egészszé lesz. Az életvíz el
fogyott, még nem lélekzik (tk. még lelke nincs). A medve ilyen
formán mozgatni kezdte és föltámadt.

A medve [így] gyötri-kínozza (?) és föltámadt. A szemei 
néznek. A rézhüvelyes Tyiberlosz meg látja, [hogy] a tenger jege 
egészen fekete földformává lett, a sok-kevés állat feléje fejet hajtva 
ugrándozik. A rézhüvelyes Tyiberlosz [így] szól: «Isten rendelte
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«iorSm p'arddm uapt пэу yozibn mola pm  uerilümm ?» — <matta 
pvräina muy yvlda uutsimeuna тиуэЫ rwy i-sidi iilßdtsalän, —- 
muy ittam nvyen si-pvräina lausu: ,m^sa sar'na-ki pitbn, mosa 
oykna-ki pitbn, muy nvyen iilßstleu.' — ittam nvyen par9s-py‘g 
ilb(i) eu»lt sitna i noy-täl‘seu.»>

lou uapt pelei pöd-эгЧ: «пэу isi yänna olädi, пэу isi sutna 
oladi!» kiírds lauSl: «oysätpi-übdrlos toyby uai yanrii manem dl 
nbm\! та an‘ litldm olda.)) — «toyldy uai yoza yänni yoi liti?» 
toyby uapt laubt: «siuds legadadi yänni! siuss iazdy tiidi yuiii 
uärSs at ol!» — «кигэу-sir uai "yoza yoiddn yänni liti?» sás 
lauSl: «mä and oilbm.» oysar lauSl: «mä and olbm.» azät ant 
litbt. ästii yoza i äsni lepubs: semli-bvlli asm. semli-bvlli äsni 
кигэу-sir uaina yänni l'eyätsa. «semli-bvlli äsni elti yoi iäzsy tuda 
pitl?» — <i kad’i lezätta mäsl.» kadi lay/pr-yui iugänni lezätla. ästii 
kacki eudlt palda pitl. si iäzdyläl ietsasdt, ига uer'sdt, manda pitsdt.

állatok, veletek (tk. hozzátok) mi jót tettem ?» — «Egykor minket, 
a mikor már majdnem elpusztultunk, te ugyancsak megmentettél, 
mi akkor neked azt mondtuk, bogy ha valami bajba kerülsz, ha 
valami gödörbe esel, szintén segítségedre leszünk, ezért aztán 
most a tenger vize alól föl is húztunk.»

0 az állatokhoz [így] beszél: «Ti is király alatt legyetek, 
ti is bíró alatt legyetek!» A kerecsen-sólyom [így] szól: «Béz- 
hüvelyes Tyiberlosz, a szárnyas állatok királyának engemet ne 
gondolj! én nem akarok [az] lenni.» — «A szárnyas állatoknál 
[hát] ki akar király lenni?» A szárnyas állatok mondják: «Ki- 
rálylyá a sast tegyétek! — A sas hírhordó emberévé a vércse 
legyen!» — «Hát a lábas állatoknál kicsodátok akar király lenni ?» 
A menyét [így] szól: «En nem leszek.» A róka is [azt] mondja: 
«En se leszek.» Egyetlen egy sem akar [király lenni]. A med
vék közül egy medvét tett [azzá], egy süket-vak medvét. A süket
vak medvét a lábas állatok királylyá tették. «Hát a süket-vak 
medvének ki hordja majd a hírt?» — «A macskát kell azzá [tk. 
hírhordóvá] tenni.» A medve a macskától félni fog. E beszé- 
pükkel elkészültek, köszöntek és menni kezdtek.
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7 . m ä jj-n i у.

mäf-niy ol, ädal /atria ol. sidi olhiidal eualt töröm tvuiii 
iis. lou tvimal noi-svy ueriie euatmun ol (yanidy). hasíts da kim- 
tayar‘sali, lattal: eie za ät käsl/»

lou ioyo-lvyas, uerda amasl, robitl. ila-peldu iis, kim-idas, 
uantlali: svyal anddm. si-kus hátié uandriü: andern! uat uerihir- 
mal pd anddm, al yol marii, ilamba neyyoina tusa. lou sozihirs, 
ydtal tombi peld sozihiis, nemaza oimal anddm. lou ydVbda 
pidas: <i malai kim-tayar1 sem pela ? dygam manem tvida randám 
svy yolioy tvl-kemi iis, ant yülihiila i ant sagas, tvida pitmam- 
telna yolioy pela uet tvl-kemi iis. yodi-svydt osta rayal 1 iltO: 
manam kttray иагпа tusa, ali nömalta тапэт toylay иагпа tusa ?»

lou üt yoiis, yoidi an‘ ueridas. ülay-svydt kilas, lis. Human 
ietsas, vntpal iaras, oysamal ponas i manas, semal yolas uandas, 
siis manas.

udn manl, you manl, lou mandal eualt uolli iorl'i pidas. 
alyié uantlali: pözay stl. toyo-ioytas: ydt. г yölam pdidr1 mouna

7. A tü n d é r .
A tündér (tk. regebeli nő) él, magános házban lakik. 

A mint így éldegél, az idő tavaszra vált. Az ö birtokában levő 
posztó suba ugyancsak ki van czifrázva (hímzett). Szárítani ki
akasztotta, mondja: «Kissd hadd száradjon!»

0 bemegy [a házba], munkához ül, dolgozik. Estefelé jött 
[az idő], kiment, lá tja : a subája nincs. Bármennyire nézdegél is 
kétfelé: nincs! Szél se volt, hát hová lett (tk. megy), talán em
ber vitte el. Ő járkált, a házon túl lépdelt, semmit sem talált. 
Sírni kezdett: «Miért [is] akasztottam ki? Az anyám nekem 
viselni varrta subám [már] harmincz esztendős lett, nem feslik 
ki, nem szakadt el. Mióta viselni (tk. bírni) kezdtem, huszonöt 
éve annak. Hogyan lehet megtalálni? Alant járó (tk. járt) lábas 
állat vitte el, vagy fönt járó szárnyas állat vitte el?»

О éjjel lefeküdt, aludni nem bírt. Heggel tájban fölkelt, 
evett. Az evéssel elkészült, övét kötött, fejkendőt tett és ment. 
A szeme a merre látott, arra ment.

Bövid ideig megy, hosszú ideig megy. A mint így megy 
[mendegél], teljesen erőtlenné lett. Előrefelé meglátja: füst száll
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sudam (suilaman ol), i yölSm paidr noyos nila (vagy: потзп 
nildiat). si ioytas. lou ioyo-lvyda p a id : neyyoi-li, ali mola kul!-li 
tam yatna ol? sidi ioyos yolantl: tut al-lila i nemaza sai undam.

mosa-pvrdina ou pussa, lou yaVlaman amesl. ielta niy 
edas, laual: «yoidau ösan?» —  «ma, laual, ddal yaday mai-niy 
ösam. » ittam niy lou yoza arddas : « kdyd-niy maian iisan ti ?»  

lou laual: «та dygam lilay olmalna idndam svyam tabas, sidam 
tubas, i) tomi laual: «svyan у  odi yaltsa olam tvydial eualt tabas?» 
—  та kdsltada kim-tayardiiisem, selta-svyat andarni iis. ilta 
manam kuray uaina tusa, mola nömalta manam toylay иагпа tusa, 
si svyam kasman ivy'lam.»

mbsltasa. «kofa-niy iemie, ioyo-lvya!» ioyo-lvyaltsa. läbat- 
tatna läbatsa. lou isi-murt lil i yaVlal. «nvy ydVladanna yundi- 
yrjtl nvy yozaian ioyatl, yundi oslen?» vbal pela laual: «та and 
oslem.» vbal laual: «kilan üt ioyatl, lou mdzay uandüws.»

sidi oldal svyat катэп neyyoi ioyatmal §dtl. ioyo-lvyas, azd 
nemaza an‘ pódar‘l. imal laual: «and osti-mosa neyyoi osta uutsi-

(tk. megy) fölfelé. Odaérkezik, [hát egy] ház. Az egyik három 
oszlopa a földbe van sülyesztve, a másik három oszlopa fölfelé 
látszik. Odamegy, bemenni fél: ember-e vagy valami ördög van 
ebben a házban? így befelé hallgatózik: a tűz ég csak, más 
nesz nincsen.

Egyszer csak az ajtót kinyitották, ő sírdogálva ül. Belül
ről [egy] nő jött ki, [így] szól: «Ki vagy?» — «En a magános 
házban lakó tündér vagyok.» Erre a nő hozzárohant: «Úrnőm, 
miért jöttél ide?» О mondja: «Az anyám életében varrt subám 
elveszett, az veszett el.» Amaz mondja: «А subád hogyan, mi
lyen helyről veszett el?» — «Szárítani kiakasztottam, onnét tűnt 
el. Lent járó lábas állat vitte-e el vagy fönt járó szárnyas állat 
vitte el, ezt a subámat keresvén járok.»

[Amaz] megcsókolta. «Úrnő testvérkém, jöjj be a házba!» 
[Úgy] vitte be. Ennivalóval megetette. О a mennyit eszik, annyit 
sír is. «Sírással [bizony] sohasem jut hozzád, mikor találod 
meg?» A nénjének mondja: «En nem találom meg.» A nénje 
mondja: «[Csak] a sógorod hadd jöjjön meg, ő talán látta.»

A mint így van, künn ember érkezte hallszik. Bejött [a 
házba], semmit sem beszél. A felesége mondja: «A nem ismerős
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len?« kildl lauSl: «tvm-uätna shnläm kurisäpt, та an' mostasem, 
ittam uelis mostasem. — äddl yäday mä§-niy malaial kasman ü  
ioyStl? та you той, uän той uelßashman wy'aliiihm, петэга and 
oziliiisem.» cui lauSl: «та аудэт iändam svyam lälam‘sa, sidam 
kasman w y‘lam.» — «tárni kuk ivy 1 ti той neyyo yolna an‘ joytilwl. »

eui pödar‘ta pidas: «nv) mosa uantsan?» — «та петэга
and oshm.» vbal lauSl: «lou ю у‘эт tvyäidl emit тагэу selta 
uek an‘ tilsa, selta-gi tusa, lou тагэу siiähsll Loln.» vbdl-yoi 
lauSl: «геиэп luy-säs-soyna m in ! moual-gi you той mandal 
tvyäina todä ädal той yoza ai vbal ol, ai vbdlna тагэу mosa 
idzay eudlt osla».

lisat i yoisdt. ähy-svyat kil'sat. ittam hihi yundsi male 
manmal, yoiam tvyäial loygs-pun kulätna kitártam, lin ( vbal 
pilna) kiVsayan, lisyan. isi-mvr't lil, isi-тюгЧ yäVlal. Гщтап 
ietsas, vbal peld lauSl: «svyam kastam tvyäina kus dt yvlhm /» 
vbalna mbsltasa i manas.

embertakarod megismerni?» A sógora mondja: «А tavaszi szél 
a szemeimet megrontotta (?), én [bizony] nem ismertem meg, de 
most egyszerre fölismertem. —■ A magános házban lakó tün
dér miét keresvén érkezik ide ? Én halászva-vadászva messzi 
földet, közel földet bejárogatok, semmit sem találtam.» A leány 
mondja: «Az én anyám varrta subámat ellopták, ezt (tk. ezemet) 
keresvén járok.» — «Erre az ördög járta (tk. járó) földre halandó 
ember még nem [is] érkezik.»

A leány beszélni kezdett. «Te láttál valamit?» — «Én 
semmit sem tudok.» A nénje [így] szól: «А ö járta hely felől 
talán mégse vitték volna el örökre, ha arra vitték volna, ő ta
lán [csak] meglátta volna.» A nénje embere [így] szól: «А hú
godnak nyári menyétbőrt ad j! Mikor a földje messzi földet 
bejárja (tk. járása helyén), ott a különálló földön a kisebbik 
nénje van, a kisebbik nénje talán valami hírt tud róla.»

Ettek és lefeküdtek. Eeggel fölkeltek. A sógora már régen 
elment, fekvő helyét evetszőr vastagságú dér borította. Ok (a 
nénjével együtt) fölkeltek, ettek. A mennyire eszik, annyira sír. 
Az evéssel elkészült, a nénjének mondja: «А subámat meg
keresem, még ha meghalok is (tk. a subámat keresésem helyén 
ám hadd haljak meg).» A nénje megcsókolta és ment [tovább].

Északi-osztják nyelvtanulmányok. I. ö
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uän mard, you mard. kvman labst sózás, azät uolli ueili 
pidas, iorli pidas. sidi ardahlli: «tarn yvtl-gi, yaleuat-ki у vidám- 
lamha». si-kemna uanthii: ydt amastal nila. dlyis uantl: i-sid.i 
yölam paidr'-kemna nila i yölam pdidr‘ mouna subman olht. 
selta sitalna si ioytas, si ydtna. ou pust a an‘ ueridas, lib(i) élt a 
óval al-pussa. si oual puniam niyna ibsl emit ioyo .al-tdlsa. lou 
semlal pulamel. «koza-niy ieuiie, malahn yodi iis?« — «та 
pödar‘ta an‘ uerithm, ieía lilám lagkamdsik ät iil, uelis pödar‘- 
hm.« no, löbatsa, il-yohVsa.

i-mosaina noyuerhs. «кйэп si ioytas.« ou peld uantl, ou 
pelak-pussa, uanthii: ásni punldl iegalt soyrnal (?), pvllal azat 
hgalt sbymal. lou ittam eui paldamas. vbal lau§l: «mola and 
osti neyyoi ioytds ?» sitalna eui semlal pajdiiilli, Ilié uanthii: 
asni-soy nöman tayarman Idill. — «yaltsa tiuam nah у or‘t, 
ioyby or‘t!  yundi-yarti simas-lamba neyyoi an‘ uandwhm !»

ittam yoi nöymas: «ädal ydday mdfniy, tdman uai ioyatli 
you. топ (=  neyyoi tam mound~árí ioyStl) malaian kasman

Bövid ideig megy, hosszú ideig megy. Néhány hétig járt, 
teljesen elgyöngült, erőtlenné lett. Igyen mérlegeli: «Ha ma 
nem, hát holnap bizony meghalok.» Ezenközben meglátja, [egy] 
ház van előtte. Előrefelé néz: ugyancsak három oszlopnyi lát
szik és három oszlop a földbe van sülvedve. Aztán odaérkezett 
a házhoz. Ajtót nyitni nem bírt, belülről az ajtó csak kinyílt. 
Az ajtót nyitó nő kézen fogva csak bevitte. Az ö szemei meg 
voltak dagadva. «Úrnő testvérkém, mi történt veled?» — «Én 
beszélni nem tudok, a lélekzetem egy kissé hadd táguljon, 
mindjárt beszélek.» No, megetette és lefektette.

Egyszer [csak] fölébredt. «A sógorod ím megjött.» Az ajtó 
felé néz, az ajtó kitárult, [úgy] látja, mintha egy medve bor
zolná (?) vele szemközt a szőrét, a füleit is egészen neki tartotta. 
0, a leány megijedt. A nénje mondja: «Ismeretlen ember érke
zett vagy mi?» Erre a leány odatekint, alulról nézi: a medve
bőr föl van akasztva. «Honnét termett nyilas fejedelemhős, íjas 
fejedelemhős! ilyenforma embert [bizony] sohasem látok!»

Erre a férfi megszólalt: «Magános házban lakó tündér, 
ezen a madár sem járta messzi földön (=  ember e földre nem 
juthat el) mit (tk. midet) keresvén jársz?» — «Az anyámtól
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ivy'lan?» — «ay gam eualt уагэгп svyam tabds, sidam kasmon 
ivy'lam.» — «si svyan mosti-mosa svyanг» — «та si svyam 
tvimamna той kiratman azat ivy'almiam, tam töröm moml mola- 
louát, azat saiitsem, si svyam tvidamna ant yulilmla i and 
vnitl.» kilal lauSl: «si svyan nvy-drdan niyna yundi iuyStla? 
toylay uuina ioyatto an‘ ueramla.» isi-ärät pödar‘1 eui i yál'lal. 
eui lauSl: «svyam kastam tvydina lilám kus át mani!» — «nvy 
nvmas-ki tvilan, lilay mázay an‘ mami.»

lisat, yoisat, öhy-svyat kil‘sat. kilal laual: «ieuan íny-layдз- 
soyna min!» eui pelá pödar'l: «uul kilanna malaina ma- 
sáian ?» — «та uul kilamna luy-sds-soyna masáiam.» — «miiiman 
uul kilan si abar eualt osmal. ittam mánián, mandan eualt As 
silna i garas sijna mur ár. nvy si mur yoza ál yolandá i ál 
uandá! muyti maná! si mur yasht, ályan eualt uas stl. uns tám 
álayna simas-lamba г yat ol, si у  át mouna and ámasl, nöman 
iuy-tvina ámasl. si iuy-tnina ámasti yát yoza isni ilbina svyan 
nirna láiil. nvy si iuy-pui lep-ioyötlan, sás-soy sömdá ! si svyan

rám maradt subám veszett el, azt (tk. ezemet) keresvén járok.» — 
«Valami kedves subád az ?» — «Én ezt a subámat viselve a földet 
megkerülvén össze-vissza járok, ez az isten földje a milyen nagy, 
[azt] egészen megkerültem, a subám, mióta csak hordom, nem 
feslik és nem szakad el.» A sógora mondja: «Ehhez a subához 
magadfajta nő mikor jutna el ? még a madár sem tud hozzá 
jutni.» A mennyit beszél a leány, [annyit] sír is. A leány [így] 
szól: «А subámat megkeresem, még ha belehalok is!» — «Ha 
van eszed, talán a lelked nem száll ki (tk. megy) belőled.»

Ettek, lefeküdtek. Eeggeltájban fölkeltek. A sógora mondja 
[a feleségének]: «А húgodnak nyári evetbőrt adj!» A leányhoz 
[így] beszél: «Az öregebbik sógorod mit adatott neked?» — 
«Az öregebbik sógorom nyári menyétbőrt adatott nekem.» — 
«Az öregebbik sógorod, ha adott, tudta [is] a fortélyát. Most te
hát elmégy, menésed közben az Ob szélén, a tenger szélén sok 
a nép. Te erre a népre ne hallgass és ne [is] nézz! Csak menj 
azonnal tovább! Mikor ez a nép elmarad [mögötted], város tű 
nik elő. A város innenső végén olyanforma ház van, a melyik 
nem a földön van (tk. ül), hanem a fa tetején. Ennek a fa 
tetején levő háznak az ablaka alatt a subád egy rúdon áll. Te

6*
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peld manddn svydiat iuу kdt pehlcna dm‘ßat jármán ollat. nemaza 
cd nvmasa! i äm‘ßatna and osldian, aiilta i manä! уду‘tan emit 
si yat/na ioyStlan, svyan uilen i luy-layge-soy sömdd! selta sidi 
dl nvmasa: чти serf am ittam idsna pdiitsam», sidi-gi nvmashn, 
dm'ßatna an‘ luttalaian, mvytl uellaien. no) yada, mouna ioyattan- 
mosa dl nvmasa! tarn podarUhm iäzayldm dl ioremila! ittam 
i mana!»

you manas, udn manas, i kural metta pidas. uantlali: Äs 
silna, jiaras sijlna mur svjßnilat, nvyti yoi nvyal, aridi yoi äriid. 
lou (talán: louel) seda uerl anddm.

sidi manas, dlyal peld uantlali: uas-li, mola-li — toyo-ioytas: 
i ydt. iuy-tvina amasl, semna top nila. lou, si iuy yoza ioytas, 
luy-sds-soy somdas i ybij'ta pidas. ydy’tal soy dt äm'ßat iuy kdt 
pelgis azdt iarman yoilat. kordi-kolna iarman iuy eualt ollat. lou 
sidi yoy'al, am'ßat si kolna javamat al kutl anddm. sidi manclal 
eualt svyal yoza ioytas, soy a l uisli, ivyd-mvndaltsalli i manas,

mikor a fa tövéhez közel jutsz, a menyétbőrt vedd föl! A subád 
felé menésed irányában a fa két oldalán ebek vannak megkötve. 
Semmire se gondolj! és a kutyák nem ismernek meg, csendesen 
is menj! A mint fölkúszol, ahhoz a házhoz odaérsz, a subádat 
fogod és a nyári evetbőrt vedd magadra! Aztán így ne gondol
kozzál: «a subámat íme kézhez kerítettem», — mert ha így 
gondolkozol, az ebek nem eresztenek el, iziben megöletek Míg 
csak le nem érsz a földre, ne gondolkozzál! Most mondott sza
vaimat ne felejtsd el, most menj is!»

Hosszú ideig ment, rövid ideig ment, az egyik lába fáradni 
kezdett. L átja: az Ob szélén, a tenger szélén a nép vonóháló
val halászik, a nevető ember nevet, az énekes ember énekel. 
Neki itt nincs dolga.

így ment [tovább], előre felé lá tja : város-e vagy mi —- 
odaérkezett, [hát egy] ház. A fa tetején van (tk. ül), szemmel 
alighogy látható. 0 a fához ért, a nyári menyétbőrt fölvette és 
kúszni kezdett. A merre [így] kúszik, az ebek a fa mindkét 
oldalán valamennyien megkötve feküsznek, vaslánczczal vannak 
a fához kötve. 0 így kúszik [fölfelé], a lánczra kötött ebek közt 
még csak köz sincsen. A mint így megy [fölfelé], a subájához 
érkezett, a subáját vette, összegöngyölgette és ment [lefelé], em-
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neyyoi andi uandas. si manl, luy-ldygz-yordsna mml. iuy-puina 
ioytas, ittam nvmalmas: vs vyam idsna pdiitsam.» ittam am'ßat 
näuarmasat i kilt lisa, am' ßdtna azat ai suylivi mvnzisa. ittam eui 
seda i lisa am'ßdtna. selta lou si yvlas. <dilam át manl!» eui nvmasl.

lilái manas, snyal seda i yazas. lilái manas, ai vbal yatna 
ioytas, ou-svri Ivp-pemas. vbdl lauSl: vittam ivy'amadam ilamba 
yvhs.» vbdl yal'ldda pidds.

ittam lil selta manas, uul vbal yatna ioytas, ou-svri Ivp- 
pemas. vbal laual: vivy'amadam svrSmna pidas.»

ittam lil pd manas, sidi mandal eualt lou ydtalna ioytas. 
ydtalna ioytas, uai-pun-kutna, noySs-pun kutna si Ivyas. iilßälada 
azät an' iilßälal. ittam lil kim-édas. той iilßälada pidas. uatn 
uardi tvibi poyyrds si enamda pidas, yada uoliws. uardi tvibi 
poyyräs énmas, enmas. ásni ioytas, ittam uardi tvibi poyyrds 
dsnina ioyo-lisa. ittam ma§-niy lil asnina ioyo-Usa. ittam ásni 
sidi ivy'al. sidi ivy'tal eualt naurem bzas, i naurem tviis, Iámat

bért nem is látott. így megy [tovább], nyári evet képében megy.
A fa tövéhez érkezett, most elgondolta: «A subámat kézhez ke
rítettem.» Erre az ebek odaugrottak, megfogták, s apró darabokra 
tépték. Most a leányt az ebek ott meg is ették. 0 tehát meg
halt. «A lelkem hadd menjen!» — gondolja a leány.

A lelke ment, a subája ott maradt. A lelke ment, a fiatalabbik 
nénje házához érkezett, az ajtósarok becsapódott. A nénje mondja: 
«A kim odajárt, mintha meghalt volna.» A nénje sírni kezdett.

Erre a lélek tovább ment, az öregebbik nénje házához 
érkezett, az ajtósarok hecsapódott. A nénje mondja: «A kim 
odajárt, meghalt.»

A lélek megint ment tovább. A mint igy megy [mendegél], 
a maga házához érkezett. A maga házához érkezett és [ott] 
vadprém közé, nyusztprém közé temetkezett (tk. ment) ím. Föl
támadni ugyan nem támad föl. Erre a lélek kiment. A föld 
újulni kezdett. Odébb [a part felé], a hol eltűnt, piros rózsa 
kezdett nőni. A piros rózsa nőtt, nödögélt. A medve odajött, 
ím a piros rózsát a medve megette. lm a tündér lelkét ette 
meg a medve. Most a medve így jár-kel. A mint így jár, gyer
meket talált (értsd: terhessé lett), egy gyermeke lett, még egy • 
gyermeke lett, harmadik gyermeke gyanánt osztják nőt, a maga-
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nauremal tvisalli, goimat nauremal yandi niy, adal yaday máé-ni у 
i tvijs. ásni lauSl: «yandi niy, iehm-niy eui tvisam.» asnina 
enmal'la. lou tond'i yoral, simáé yanidy svuSn iäntl.

sidi oldal emit azat énamdi pitsat. asm-aygal lauSl: «yandi 
niy, iehm-niy euiie, ma susl{?) neyyoiat ioyStlat manem uelda. 
nvy tarn tvydidn emit yos-pela manda nandi/ » еиэ1 lauSl: «та 
ninen uelda and isiid lám, si-кет mosna manem át tuldt! nvy 
dygi osan, та гиЬэтпа Шэу ti yazadi /» — «yandi niy, iehm- 
niy euiie, ma törSm pardam svrmam ioytas, nvy ioyo-lbtta an' 
ueramlen. yandi niy, iehm-niy, yundsi yandi mouna ioyattanna 
ma noyaiam lidan kutna kur-naySrlu, iás-naySrlu nvy nádi sidam 
tvyaina ponilä! muy yvldeu iubina si kur-naySrlu, ias-nayarlu 
lilluna pondi tvyaian eualt muy oslallu, tavi pödar'dam iazaylam 
yal'hdan kutna nbman tvulä!» si iazaylal pödar'set i kaman 
neyyoiat ioyStmel §atl.

«yandi niy, iehm-niy euiie, yundsi muyilu nvy yaltsa 
uanthlan ? muyilu, muy lillu törSm yoza seda i uantlalan, si-kinza

nos házban lakó tündért szülte. A medve mondja: «Osztják nő, 
égi nő leányt szültem.» A medve fölneveli. Ő (t. i. a leány) 
nyirháncsot liánt és olyan hímes nyírhéjedényt varr [hogy még].

A mint így van, mindnyájan növekedni kezdtek. A medve
anya [így] szól: «Osztják nő, égi nő leánykám, . . . .  emberek 
jönnek engemet megölni, te e helyedről igyekezz (tk. nézz) vala
merre elmenni!» A leánya mondja: «En titeket nem hagylak 
megölni, akkor már inkább vigyenek engemet! Te anya vagy, 
en utánnam maradjatok ti itt életben!» — «Osztják nő, égi nő 
leánykám, az én istentől rendelt halálom jött el, te azt meg
váltani nem tudod. Osztják nő, égi nő, majd ha az osztják földre 
érkezel (tk. érkezésedkor), az én húsomat evésed közben kezünk, 
lábunk czirbolvatobozait [értsd: karmainkat] te majd odébb 
[a part felé] csöndes helyre tedd! Halálunk után kezünk, lá
bunk czirbolyatobozait [é. karmainkat] a lelkeinknek kitett 
helyen majd megtaláljuk. E most mondott szavaimat sírásod 
közben is emlékezetben tartsd!» E szavakat beszélték és künn 
emberek érkezte hallszik.

«Osztják nő, égi nő leánykám, bennünket mikor és honnét 
látsz majd? Minket, a mi lelkeinket az égen, majd ott látod
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nemsza lirämdsßsl andäm. yuhtl yorlsdi iubina törSmna kalsm 
labst yds siialslsn, nemsl mola nemua nuy п щ -niy, yandi niy, 
Шэт-niy nvmssn pittina si nemua nemdilä: m ä n i y  y ä t t s l .  
labst yds muy sit oldi pitlu si pvräina.»

sitslna mur kämen är somilet. yät ousl noy-iäystti ( sugatta)  
pitsa. äygsl lauSl: «eutie, svsna bla! moystna mäzsy pustgläisn 
та iugännsmna!» lou sitslna i-nilc uurätl ou pela. mur tddä yät 
sugätlst. lou [eui] matta yaniäy svusn iändss, si svusn ujsli, 
yät-ou yoza Ivskssli. si-kemna svusn siiälssst, mur lauSl: «tarnt, 
yaltsa pidgin svuSn h) pä mur lauSl: «yät lih(i) emit iis.» uan- 
diiilsl: tarn svuSn svuSn иёгэт niy ivlsl os andäm. pä iäy lauist: 
«tämi yät libina yodi svyät ioytsm yanzäy svuSn ? muy ilbi-telna 
tamss svusn an' uandijisu.» iäyläl lautst: «neyyoi ant-peh o l?» 
si-kemna lou, [eui] aiiltasik kirnst svuSn pä Ivskssli. mur pä 
seräm'sst: «tämi yodi oldi ua i? yundsi-yarti tamss uai-yätna 
svusn an' uamhiilu.» äygsl lauSl: «euiie, nvy svsna olä!»

meg. Ennél több értesítése nincs. Az esti szürkület kialvása után 
az égen föltetszett bét csillagot látsz majd, a nevét milyen né
ven, te tündér, osztják nő, égi nő, ha úgy tetszik, ezen a né
ven nevezd: Manying háza. A hét csillag majd mi leszünk 
abban az időben.»

Erre a nép künn nagy zajt csapj?). A ház ajtaját kezdték 
föltörni. Az anyja mondja: «Leánykám, menj hátrább! Mert 
még talán helyettem benned tesznek kárt!» 0  erre egyre 
előre törekszik az ajtó felé. A nép ott a házat rombolja. 0  [a 
leány] régebben hímes nyírhéjedényt varrott, ezt a nyírhéj- 
edényt fogta, a ház ajtajához dobta. Mikor a nyírhéjedényt meg
látták, a nép [igy] szól: «Ez honnét került (tk. esett) nyírhéj- 
edény ?» Mások (tk. más nép) mondják: «A ház belsejéből jött.» 
Nézegetik: ennek a nyírhójedénycsináló nőnek a varrása nem 
ismeretes. Mások [azt] mondják: «Ebbe a házba hogyan jutott 
ez a hímes nyírhéjedény ? Mi ezelőtt ilyen nyírhéjedényt nem 
láttunk.» Az emberek mondják: «Talán csak nem ember van fa- 
barlangban] ?» Ezenközben a leány csöndesen a másik nyírhéj- 
edépyt is odadobta. Az emberek megdöbbentek: «Hát ez micsoda 
állat? Ilyen medvebarlangban (tk. állat-házban) nyírhéjedényt. 
sohasem szoktunk látni.» Az anyja mondja: «Leánykám, te menj,
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andam — ant ybll [eui], si yaniay svuan, yolmat srmSn pä kim- 
Ivskasll. moyat lauh t: «sit, lauSl, уodi oldi yaniay svuSn, Hantba, 
lauSl, neyyoi ol.» moyaläl lauht: «yada oldi neyyoi? simas hut, 
mazay kuli ol, neyyo and ol.» aygal lauSl: «euiie svsna old!»

pvrd ioytas, yat-laygal eualt iuy metsasa, ittam aygal yat-uu 
(asm yat-ou) emit kim si manda pidds. aygal ioyo-tallali. «aygiie, 
mä ät täUäiam dlayna!»— «euiie, torain pardam svrmam ioytas.» 
i aygal kim-uayyas, kdman seda i pustasa i uel'sa. iay lauht: 
«kdt apsal yaias.»

pa uvndal-iuyna iuy metsasa. m l apsal iuy kätllsali, iuyi- 
telna kim-talda pitsa. «iai, mä ät talläiam!» iaial lauSl: «euiie, 
yandi niy, iehmniy, muy iubeuna uelis ät tälläian!» iaial kim- 
taVsa i mvyti ueVsa.

lou kudaß iaial i iuy yoza pä kätlas. «kudaß iai, niy-yarti 
iäzay yold! m y  iugännanni kus-keba та ät talläiam! » kudaß

hátrább!» Nem, [a leány] nem hall, a hímes nyírhéjedényt, a 
harmadik nyírhéjedényt is kidobta. Azok mondják: «Ez, úgy
mond, miféle (tk. hogyan levő) hímes nyírhéjedény, lehetséges, 
hogy ember lesz [t. i. a barlangban].» A többiek mondják: «Hol 
venné magát [itt] az ember (tk. hol levő ember)? Olyan ördög, 
talán [maga] az ördög, ember nem.» Az anyja [így] szól: «Leány
kám, menj hátrább!»

Az ideje elérkezett, a ház teteje felől fát dugtak be, most 
az anyja a barlang nyilásán (a medveház ajtaján) kimenni kez
dett. Az anyját visszatartja. «Anyácskám, engemet hadd húzza
nak ki először!» — «Leánykám, az isten rendelte halálom jött 
el.» És az anyja kimászott, ott künn kárt tettek benne, meg is 
ölték. Az emberek mondják: «Két bocs (tk. öcs vagy testvér) 
maradt [még].»

A másik horogra (?) is fát illesztettek. Az idősebbik test
vér a fát megragadta, a fával együtt kezdték kihúzni. «Bátyám, 
engem hadd húzzanak!» A bátyja [így] szól: «Leánykám, osztják 
nő, égi nő! mi utánunk mindjárt ám téged is kihúzhatnak!» 
A bátyját kihúzták és rögtön megölték.

A középső bátyja is odakapott a fához. «Középső bátyám, 
nőféle beszédre hallgass! Helyetted talán inkább engemet húzza
nak ki!» A középső bátyja mondja: «Én utánam a szemem nem
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iapl la ud I : «та, гиЬэтпа semam ап1 uantl, /od i гауdl, sidi Ш 
tvilaidii!о kuddß iaidl i kim-tal‘sa i todä катэп uel‘sa.

lou /a l‘h l whin, /a t libina. mur sidi ietssdi pitsat, yohn- 
diiilgt: dsnl-/at libina ney/oi /aVhdal §dtl. idy lauht: ((/odi 
oldi ney/oi ?» igmas /ohndal /ohntht, гэпа‘ ney/o §atl. pa mur 
vianda, pitsat, sidi laiht. lou [euiJ lauSl: «murem ueVsadi, manem 
pä malai an‘ uellahn ?» moyet poderi driiht: «tami, lauht, ney/o 
ol, /odhsvyat louel kim-talda maslh>

uazdy orit-igi ai iiyel asm-/atna ioyo-lvyes, ittam /a l ‘hdi 
niy kim-tal‘ selli: noyds-sv/ tviri, катка oysam tviil. катэп ia / 
poderiht: ((udzdy or‘t-igi iiyel addi /adey mas-niy ilamba si 
monades.» uazey orit-igi iiydl niy leides öyel pvrdä pelgis, oy- 
kohl uis, ittam öyelna näureldriil.

ш п -keba uän tiila, you-keba you titia, иагэу orit-igi uasna 
toyo-ioyteßhsa. uas-tel mur lauht: «uazey orit-igi i i /  ädel yad»y 
тЩ-niy titmal/» uazey orit-igi lauel: «titdal masl.»

lát, a hogyan kell, úgy bánjanak veled!» A középső bátyját is 
kihúzták és ott künn meg is ölték.

0 sír bent a házban. Az emberek (tk. a nép) midőn így 
kezdtek elkészülni [a munkával], hallgatóznak: a medvebarlang
ban ember sírása hallszik. Az emberek mondják: «Miféle (tk. 
hogyan levő) ember?» Még jobban odafigyelnek, csakugyan em
ber hallszik. És a nép [már] kezdett menni, [mikor] így meg
állnak. 0 [a leány] így szól: «А családomat (tk. népemet) meg
öltétek, hát engem miért nem öltök meg?» Azok beszélgetnek: 
«Ez, mondják, ember, hogyan lehet (tk. kell) őt kihúzni?»

A városi fejedelem-öreg kisebbik fia a medvebarlangba be
ment, íme a síró nőt kihúzta: nyusztsubája van, selyem kendője 
van. Künn az emberek [így] beszélnek: «A városi fejedelem-öreg 
fia mintha a magános házban lakó tündért kapta volna meg!» 
A városi fejedelem-öreg fia a nőt fölültette a szán bal oldalára, 
a fejkötelet fogta és ím a szánon eliramodik (tk. ugrik).

Rövidnek rövid ideig viszi (tk. vitetik), hosszúnak hosszú 
ideig viszi, a városi fejedelem-öreg városába juttatta. Az egész 
város népe [így] szól: «А városi fejedelem-öreg fia a magános 
házban lakó tündért hozta el.» A városi fejedelem-öreg mondja: 
«Hoznia kellett.»
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ioyo-lvyaltsa uazay or‘t-igi yätna. ittam mundi äygiläl, 
iailäl arat ein a si Ivyaltsäiat. sitdlna log yviäßna iar‘sa. sidi 
olliiiht. mur äkmassat i uaiat yorda pitsäiat. mur äkmas, ivntti 
yoi ivntl, äridi yoi äriiil, sebän uerdi yoi sebän uerl. übt, ieplat, 
ibytat ioySl. sidi oldel egált ietsasat.

idymel ietsas. joymel ietsam iubina yv iaß  libina eui si 
yaVlal, у  okiddal egált semlal pülasat. eui uantman tv ih li: kur- 
näyrat, ias-näynt lokki iäuaksdiat. ittam eui kur-nayrat, ias- 
nayrat äratelna agatsalli i kim-tusli. kim-tusli, toyosik orna Ivs- 
kasli, lillalna ät oslaiat.

kur-näySrlal, ias-ndySrlal iäualmasli, ioyos, ydt pela sosl. 
i-mosaina yolantldli, ásni aggal i iailäl iidel §ätl, lilläl laudel 
páti: ic/andi niy, iihm-niy eui tvisam, ittam kur-näySrlam pdr- 
mada ant raylat. lou tayya yandi-yoi nvmasna pitsa, muyilu 
ioremasli, muy pödar'dam iäsyu ioremasli. muy ittam si man‘su,

Bevitték a városi fejedelem-öreg házába. Most csak az 
imént az anyját, a bátyjait, mind valamennyit beszállították [ide]. 
Aztán neki [t. i. a leánynak] kárpitot kötöttek. Igyen vannak- 
vannak. A nép gyülekezett és az állatokat nyúzni kezdték. A nép 
összegyűlt, a játszó ember játszik, az énekes ember énekel, a 
varázsló ember varázsol. Esznek, isznak, a tánezos tánczol. 
A mint így vannak, végeztek (tk. az így levésükkel végeztek).

A tánezukat elvégezték. Miután a tánezukat elvégezték, a 
leány a kárpit mögött sír, a sírástól a szemei megdagadtak. 
A leány megfigyeli, hogy a láb-tobozokat, a kéz-tobozokat [é. 
karmokat] szanaszét elhányták. Most a leány a láb-tobozokat, a 
kéz-tobozokat mind valamennyit összegyűjtötte és kivitte. Kivitte, 
egy kissé odébb az erdőbe dobta, a lelkeik hadd találják meg 
azokat.

A kezük, lábuk czirbolyatobozait [é. karmaikat] elhajigálta 
és vissza, a ház felé megy (tk. lép). Egyszer [csak] hallja, hogy 
medveanyjának és bátyjainak a jövésük hallszik, a lelkeik beszél
nek, hallszik: «Osztják nő, égi nő leányt szültem, most a láb
tobozaimat lábbal taposni nem szabad. Ő talán az osztják em
bernek megtetszett, minket elfelejtett, a mi beszéltük szónkat 
elfelejtette. Mi íme arra mentünk, osztják nő, égi nő leányka, 
a honnét a sírásod hallszik. Mi a láb-tobozainkat, kéz-tobozainkat
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yandi niy, iélam-niy emie, yaltsa yäl'bdan gáti. muy kur-näySrlu, 
ids-näySrlu ossalu, ittam muyilu kanzamatlu ossalu, ittam lillu 
törSmna si man‘sat. —  yandi niy, iebm-niy eutje, ittam noyos 
uandä! tőrma kabm lähat yds luydild.' lábaimat yds sit та, si 
tomhina nauremldm ma kát pelgamna olbt. yundsi ydVbdan iubina 
mur peld tam iäsyam sidi lauld iu ! tam mur bu, and osbl yolna. 
adal yaday mas-niy emie, törmä kabm labst yds yundsi sidi 
nemdi: m d t n i y  y d t t a l .  moyat yundsi lauda pitb t, mola огэупа 
m a n i  у у a t t a  l nemi iil?» sidi laud: yandi niy, iébm-niy eui 
tvissrn, sit огэупа о£эт nemal: т а  n i  у у  ä t t d l .  еиэт ädal 
yddsy тЩ-niy ös, sit огэупа nemdam nem. ittam selta yodi 
ioyo-lvyalyaleujt mur nvy pebn laubt:  «nvy liud / »  sidi podar'da! 
«та аудэт noya lida an‘ ueritlem, yundi seyki farallabn, ma 
lábat tvla-luyal i pul ant uibm, yundúgi olda ant raybm, sémám 
yol piti, s\ manbm.»

udzay oi'4-igi laudi: xeuue, mandan огэупа yun‘ ti iisan? 
nvyen lídat matti tvyaina mázay ol tayyd.« udzay or‘t-igi laual:

[é. karmainkat] megtaláltuk, a miket kerestünk, megtaláltuk, íme 
a lelkeink az égbe szálltak. — Osztják nő, égi nő leányka, most 
nézz fölfelé! Az égbe föltetszett hét csillagot számláld meg 
A hetedik csillag az én vagyok, azonkívül a gyermekeim az én 
két oldalamon vannak. Majd sírásod után a néphez ezt a szó
mat mondd! Ez a nép még nem tudja. Magános házban lakó 
tündérnő leányka, az égbe föltetszett csillagot egykoron így ne
vezd : Manying háza. A többiek majd [így] szólnak: «miért Manying 
háza a neve?» •— te mondd [csak], hogy osztják nő, égi nő 
leányt szültem, ezért talált [=  rejtélyes] neve : Manying háza. 
A leányom a magános házban lakó tündér volt, azért lett ez 
a neve (tk. azért nevezett név). Most már aztán [csak] menj be 
[a házba]! Holnap majd a nép [így] szól hozzád: «Egyél!» — 
te így beszélj: «En az anyám húsát nem tudom megenni, ha 
nagyon erőltettek, én hét évig (tk. tél-nyár) egy falatot sem 
veszek, ha pedig majd [itt] nem maradhatok tovább, a merre 
a szemem lát (tk. esik), arra megyek.»

A városi fejedelem-öreg [így] szól: «Leányka, csak nem 
azért jöttél ide, hogy elmenj ? Neked való eleség valahol talán 
csak van.» A városi fejedelem-öreg mondja: «Kis menyem, té-
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(imenne, m a ijen  eui-idi tvida pitlem.» sitalna si iäzay yobs, mola 
uerddt lou tvidi svyal udzay or‘t-igi uasna labst tvla-luyal si 
svyal tvjsalli, i partial sugalas (‘l) i Innal ant taynas. udzay or‘t-igi 
uantlali, lou si svyal an‘ tvilalll, yir libina pon'salli.

si niy ioytam-telna mur azat tumdägat, uelßas azat iamas 
uelbt, mola-pugdt uai-yul azat uellat. lou ittam eui г naurern 
tviis, si nauremal enmalman ittam yolna enmalhli, si naurem 
ёптэШэт tvyaina mä seda Hsam.

8. pdm -t a g ar-to rb i y o i  me y‘ g a tn a  p a lla .
apsisdyan hat yoi ollayan, nemaza-yos-peld an‘ ivy‘li(?) 

libyan. iaidl pödarHa pubs, apsal pela lauSl: «maniaman!» apsi 
lauSl: «yolas-tvya manbmsn ?» — man'sayan.

apsal somattl svy-nir ant tvnl. «mola som attat tvilam? töram 
iski ueras. » iaial dr-simal pdm bias, ioyo-lvyaltsalli, pdmatna iar- 
sdlasli. mil isi pit mat, emit lefitsalli, selta man'sayan. apsal loy

ged leányom gyanánt foglak tartani.» Aztán ez a beszéd véget 
ért. Az ő viselő subáját a városi fejedelem-öreg városában hét 
éven át viselte, a szőre megtörött, az ínból készült ezérnája 
nem szakadt. A városi fejedelem-öreg látja, hogy ezt a subáját 
már nem hordja, egy zsákba tette.

E nő érkeztétől fogva a nép teljesen egészséges, jó fogá
sokat csinálnak, a miféle vad-hal [csak van], mindent fognak 
(tk. ölnek). 0, a leány, ím egy gyermeket szült, azt a gyerme
két nevelvén még most is neveli. Ennek a gyermeknek a nevelő 
helyén magam is ott voltam.

8. A f ü - g y é k é n y - s a p k á s  e m b e r t ő l  f é 1 n e к a m a n ó k.
Két egytestvér ember van, semerre se járva élnek. A bátya 

beszélni kezdett, az öcscséhez [így] szól: «Menjünk!» Az öcscse 
mondja: «Hová menjünk?» — Mentek.

Az öcscsének öltöző ruhája (tk. subája-botosa) nincs. «Mi
csoda öltöznivalóm van? az isten hideget csinált [=  az idő 
hidegre vált].» A bátyja sok-kevés füvet talált, bevitte [a házba], 
a füvekkel körülkötözte. Sapkát is füvekből készített [neki], az
tán mentek. Az öcscsének hótalpa nincs, egy hosszúkás fatálat
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ant tviű, i an pelak-sugatsalli (laygatsalli), loy uer‘salli, apsal 
kur elti sömatsaüi, selta manda pitsayan.

ieía toyosik marí say an, uotdzci iis. iaial yaéas, sbsta arí 
ueritl. ар sal sidi manas, ioyos-uandal andam. apsal law m toiű, 
iuy euatta pidas. iuyal sidi seuar‘ salli, yaiti ämatsalli.

ydt libina tut vias, iaial yolna andam. selta atti iis. atti 
iuumal iubina yblanthli, iaial si iidal §dtl. tuti vias, tuti sidi 
vias, yolantlali: saial andam. ielta-svyat nöymas: «mola käman 
yblantlan ?» — sai azat andam. kirn-edas, i iasalna ai nay‘k, 
kimat iasalna ai yol. «malai tada laihn ? mola läiillan ? гагат 
bzilnisen?» — «г uardi-oy-siski bzilnisem.» selta laual: «yol 
manas?« — «vuay групп youdt Ivyas.» — «ittam nvy malai та 
yozam iisanh> — «nvy neman mola?« — «та петэт, laual, рат- 
tagar-tbrbi yoi.» — «nvy neman mol а ?» — «nvl-tvi-kordi 
mey‘k‘,» — «nvy ittam isi lida litlan tayy'a ?» — «ia, laual, mui 
lábatlan?» — «та isi mosa Human ollam.« — «уodi, laual, lidat

kettétörött (hasított), hótalpat csinált, az öcscse lábára fölhúzta 
aztán menni kezdtek.

[A mint] egy kissé odébb mentek, hózivatar támadt. A bátyja 
elmaradt, lépni nem bír. Az öcscse így megy, vissza nem néz. 
Az öcscsének fejszéje van, fát vágni kezdett. A fáját igyen vágta, 
házat csinált (tk. házzá ültette).

A házban tüzet gyújtott, a bátyja még [most] sincs. Aztán 
éjre vált [az idő]. A mint ^jre vált [az idő], figyeli: a bátyjának 
a jövése hallszik ím. A tüzét meggyújtotta. A tüzét így meggyúj
totta, hallgatózik: nesze nincs. Belülről megszólalt: «Miért 
hallgatózol künn?» — Semmi nesz sincs. Kiment, az egyik ke
zében kis vörösfenyő van, a másik kezében kis feketefenyő. «Miért 
állsz it t? Mit vársz? A bátyámmal találkoztál (tk. megtalál
tad)?» — «Egy vörösfejű madarat találtam. Aztán [így] szól: 
«Merre ment?» — «A torkolatos folyó hosszában ment.» — 
«Hát te miért jöttél hozzám?» — «A te neved micsoda?» —■ 
«Az én nevem, úgymond, Fü-gyékény-sapkás ember.» — «A te 
neved mi?» — «Vasorrú manó.» — «Hát te úgy-e enni akarsz 
talán?» — «Nos, úgymond, mit adsz enni?» — «Én is [csak] 
valamit evén vagyok.» — «Hogyan, úgymond, az ennivalót ki-
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kim-tulen, mola iofo-lvylsm í » lou nvl-tvi-kordi mey‘k! peld lauSl: 
«ioyo-lvyd /»

nvl-tvi-kordi mey‘k‘ ioyo-lvyss. lou tut vlda pidss. matta- 
pvrdina iuuman uelsmvtl г Idygs. si lay g si uisli i kausrta pitsslli. 
mey‘k‘ peld lauSl: «tarn nir pulay äm‘sä!» mey‘k‘ am'sss. «put 
kausrti-svydt nirsm il si toynss, pndsn anda kdusrss, nuy oysnna 
nir noy-uord\!» tomi oyslna nir noy-uortsslli. sitslna lou putl 
älsm‘sslli tut emit, and yim'ssllt, lida äm‘sss. nvl-tvi-kordi mey‘k‘ 
Idill. Human ietsss, sidi lauSl: «yod{. nvl-tvi-kordi lida litlsn 
tayyd?  i) —  nemsza ant podsr‘1. «nvy Haviba svnzdn kaiidss, mb 
mos soklsm.« sitslna lauSl: «ma adsl össm, ittam pilna ioyStsaism.» 
mundi lis, ienpss, il-ydns.

sidi у did, mosa-pvraina у  и nil! yorhs, kämslta vudss : «pdm- 
tagar-torbi yoi iiysm yol tűsen?» lou kim-sdss, uantlsli: kdt oysl 
(kdt oypimey'k1) . «iiysn yoltulem ? iuud! maiid! iiysn yolnamaihl.»

selta ioyo-lvyda pidss, ou-ybmßst sugdtta uurätlslli, iirsl

hozod vagy bemenjek?» О a vasorrú manóhoz [így] szól: 
«Gyere he!»

A vasorrú manó bement [a házba]. Ö tüzet kezdett gyúj
tani. A múltkor jővén a fogása egy evet volt. Ezt az evetjét 
fogta és főzni kezdte. A manóhoz [így] szól: «Ezzel a geren
dával szemben ülj le!» A manó leült. «А fazék fővése közben 
a gerenda letörött, a fazekad [még] nem főtt meg, a gerendát 
a fejeddel nyomd föl!» Amaz a fejével a gerendát fölnyomta. 
О aztán a fazekat a tűzről leemelte, tálba merte, leült enni. 
A vasorrú manó áll. Az evéssel elkészült. «Hogyan, vasorrú, 
talán enni akarsz ?» — Semmit sem beszél. «Lehetséges, hogy 
a hátad megfájdult, majd megtámasztom (tk. támasztékot állí
tok).» Aztán [így] szól: «En egyedül voltam, íme most társam 
érkezett.» Az elébb [már] evett, ivott, lefeküdt.

Igyen fekszik. Egyszer [csak] az esti szürkület kialudt, kí
vülről bekiáltott [valaki]: «Fü-gyékény-sapkás ember, a fiamat 
hová tetted (tk. vitted)?» О kiment, látja: két fej (kétfejű manó). 
«А fiadat hová tenném? gyere, vendégeskedjél! a fiad még [most] 
vendégeskedik.»

Aztán kezdett bemenni, az ajtóragasztókat majdnem össze
töri az erőlködéssel, oldalvást ment be. Aztán belépett, leült a
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svydt Ivyas. selta ioyolnyas, il-äm‘sas nir puldy. «äm‘sd-sd! ma 
nvyen tut vlhm .» tut vhs. «mvs-yozay euelt niryan pa-si suqal- 
bda-lamba, noy-laia! manem svyd Im i! » hu (pam-tagar-torbi 
yoi) kim-Edas, ioyo pa Ivyas. «yodi, lauSl, il svra amasbn ?-» 
петэга ant pödar'l, i mund'i yodi Idiis, si-sirna Idill, [lou] sitalna 
yoidi tvydina manas, il-yoyis.

yuleuat alay-svydt kihs, kim-edits, kim-Edas i iuy mola 
siudrta pidas. iuy seuarman ietsas, ioyo-lvyas. «adói ősöm, ittam 
у ölöm you ilsam.» mola Udat lauandiiil, mola ant lauandiiil. 
sSuaram iuylal ioyo-ältsalli. sidi oldel svydt ila peld iis. top 
paths, г kur,) у nt iidal pi ti. той noyal, катан ioyStmal gáti. 
«pdm-tagar-tdrbi yoi iiyyaldm yoi tuslan ?» — «iiyyaldn mailal- 
уэп. — nvy ittam iskina pdtsdian, you той iisan tayyd? ioyo- 
Ivyd h> ioyo-lvyas— nal oypözyal. pdm-tagar-tdrbi yoi lauSl: «та 
tudam vllem, nvy äm‘sd!» tuti vhs. kim-Edas, ioyo pd Ivyas. 
«manem svyd liui! yddam suyal il si koriiil, noy-uordi!» noy-

gerendával szemben. «Ülj csak le! én neked tüzet gyújtok.» 
Tüzet gyújtott. «A támaszték mellett a két gerenda megint 
olyanformán van, mintha le akarna szakadni (tk. törni), állj 
föl! engem aztán egyél meg!» 0 (a Fű-gyékény-sapkás ember) 
kiment meg bejött [a házba]. «Hogyan, úgymond, le hamar 
ülsz-e ?» [Az] semmit sem beszél, és a hogy az imént állt, oly 
módon áll. [0] aztán a fekvő helyére ment, lefeküdt.

Másnap reggel fölkelt, kiment. Kiment és fát-mit kezdett 
vágni. A favágással elkészült, bement [a házba]. «Magam vol
tam, íme most [már] hárman vagyunk (tk. három emberré 
lettem).» Valami ennivalót eddegél vagy nem eddegél. A vágott 
fáit beemelte [a házba]. A mint így vannak, este felé jött [az 
idő]. Alig hogy besötétedett, egy lábas valaminek a jövése hali- 
szik. A föld reng, künn megérkezése hallszik. «Fü-gyékény-sapkás 
ember, a fiaimat (dual.) hová tetted?» — «A fiaid vendégesked
nek. — Te íme a hidegtől megfáztál, messzi földről jöttél talán? 
gyere be!» Bemént [a házba] — négyfejű. A Fű-gyókény-sapkás 
ember [így] szól: «En a füzemet meggyújtom, te ülj le !» A tüzét 
meggyújtotta. Kiment meg bejött. «Engem [majd] aztán egyél meg! 
A házam szöglete ím leesik, tartsd föl (tk. taszítsd föl)!» Föl
tartotta. Ezenközben [azt] mondja: «Gyere, én majd támasztékot
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uortsalü. si-kemna lauSl: «iuua! ma mos soklam.» — nemaza 
wnt pödar'l. lou idstas: ama add ösam mundi, ittam nal yui oldi 
(vagy: olda) pitsu.» sittelna lou pa il-voiis.

ät-kudaß-kemmi iis, / ó im an yblantl, mundi той noyas, 
itta (l) yolna tdgan noySl, /atal éugdlldda uutsnd. sitalna noy- 
kihs i käman ioytas. «iiylarn yol tuslan?» — «iiylän maiiaht.» — 
iiyldm malai sidäman olht ?» — «noyä-puhtna nyállal teudlsat. —  
nvy ioyo-lvya/» ioyo-lvyda pidas. ioyo-lvyas: uet oySl. il-amdtsaUi. 
tömi uyhl pehk-tvihlli, lou ioyo yvjs Ivyal. «aiiltasik I manem 
svyä Im i! tam ydtna si uellaiman, nvy поу-uord'i!» tömi iastas: 
«та uortlem.»

pam-tagar-torbi yoi kim-idas, sittelna ioyo pä Ivyas. tömi 
laid. «ригэ§ ney/oi il-äm‘sa!» il-ämasta pärtsalli, ant yolhli. 
tomi uyal anddm, /odi läits, sidi laid, sitalna lou manas, /oidi 
tvyäialna il-ydiis. yoidal siryät yollali, той tdyal. той taytal svyät 
i ratal tarida pidas. той tdyal, ydt /m al pélak-vremas, kordi ibs 
noy-Edas: nömar kordi mey‘k‘.

állítok.» — [Az] semmit sem beszél. Ő [így] szólt: «Magam 
voltam az imént, most [már] négyen vagyunk (tk. kezdtünk 
lenni).» Aztán ő megint lefeküdt.

Ejfél tájban (tk. éjfélnyire jött) feküvén hallgatja, hogy a 
föld most még erősebben reng, mint előbb rengett (tk. a föld 
az elébb rengett, most még erősebben reng), a háza össze akar 
dűlni. Erre fölkelt és kiment. «A fiaimat hová tetted?» — 
«A fiaid vendégeskednek.» — «A fiaim miért vannak csend
ben?» — «Húsfalatokkal teletömték a szájukat. — Te [is] gyere 
b e !» Kezdett bemenni. Bement [a házba] — ötfejű. Leültette. 
Az a száját eltátja, ő majdnem beleesik. «Csak lassabban! en
gem aztán egyél meg! Ez a ház mindjárt megöl bennünket, 
tartsd föl!» Amaz szólt: «Majd föltartom.»

A Eű-gyékény-sapkás ember kiment, aztán megint bejött. 
Amaz áll. «Öreg ember, ülj le!» Leülni rendelte, nem hallja. 
Amannak szava (tk. szája) nincs, a mint állt, úgy áll. Erre 
aztán ő ment, fekvő helyén lefeküdt. A mint fekszik, hallja, 
[hogy] a föld zúg(?). A föld zúgása közben a ház inogni.kezdett. 
A föld zúg, a ház padlója kettérepedt, vas nyárs (v. szög) emel
kedik fölfelé: csupa vas manó.
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sidi lauSl: «pdm-tagar-tbrbi yoi оИэп?» — «оИэт» — lauSl. 
«nanremlam yoi tiislan ?» — «nauremlän tarnst.» — «nanremldm 
mola uerht?» —- «nauremlän törSrn peld jurbatht.» — «si törSm 
yada olh> ■— «nvy оуэп noy-uordi!» lou- ant liti oysl noy-uor'ta, 
«та nvyen, pdm-tagar-tbrbi yoi, lilém.» — «alt lilén! — lauSl—■ 
та гагэт isi malai Ilsen'?» — «гагэп ma liumem andäm.» ■—; 
«yoina lisa?» — «kudaß-naurhnna lisa tayyä.» si-kemna kuddß 
yui dnpsli: «päm-tagar-tdrbi yoi iaisl yol tűsen ?» kuddß yuisl 
lauSl: «та and oslem, yolmst yoina lisa tayy'a.» si-kemna kordi 
mey'k‘ lauSl: «ma nvyen lilém.» — pam-tagar-torbi yoi lauSl: 
«manem stryäsilc Hui! гагэт ti tuui!» kordi mey‘k‘ lauSl: «you 
podar'ssm, ma nvyen lilém.» — «manem äl Hui, гагэт tuud!»

kordi mey'k' sidi pöddr'tal emit noy-edss. «yodi, lauSl, kordi 
mey'k' yodi nvmssbn?» — «та nvyen si Hiem, idslam Etht.» — 
«manem al Пт, гагэт tuud!» — «ai пуэтпа, nvl-tvi-kbrdi

így szól: «A Fű-gyékény-sapkás ember vagy?» — «Az 
vagyok» —- mondja. «А gyermekeimet hová tetted?» — «А gyer
mekeid ezek [itt].» — «А gyermekeim mit csinálnak?» — «А gyer
mekeid az istenhez imádkoznak.» — «Az az isten hol van?» — 
«Emeld föl a fejedet!» 0 a fejét nem akarja fölemelni. «En téged, 
Fü-gyékény-sapkás ember, megeszlek.» — «Csak egyél! — úgy
mond — a bátyámat is miért etted meg?» — «A bátyádat nem én 
ettem meg.» — «[Hát] ki ette meg?» — «A középső gyermekem 
ette meg talán.» Ezenközben a középsőt (tk. a középső embert) 
kérdezi: «A Fű-gyékény-sapkás ember bátyját hová tetted?» Erre 
a középső ember [azt] mondja: «Én nem tudok [róla], a harmadik 
ember ette meg talán.» Ezenközben a vas manó [így^szól: «En 
téged megeszlek.» — «Engem majd csak aztán (tk. egy kissé 
később) egyél meg!» A Fü-gyékény-sapkás ember [így] szól: 
«A bátyámat hozd ide!» A vas manó [azt] mondja: «Sokáig 
beszéltem, én téged megeszlek.» — «Engem ne egyél meg, a 
bátyámat hozd!»

Miközben a vas manó így beszél, fölemelkedett. «Hogyan, 
úgymond, vas manó mit gondolsz?» — «En téged mindjárt 
megeszlek, a kezeim már nyúlnak (tk. előjönnek.)» — «Engem 
ne egyél meg, a bátyámat hozd!» — «A kis fiam, a vasorrú

Északi-osztják nyelvtanulmányok. 1. 7
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mey‘k‘na lisa tayya.» korái mey'k' sidi patti iida pidas, pam- 
tagar-torbi yoi uanthli, oyal paida si pidds ydt yoza, uanthli, 
oydl ydiis. korái mey‘k‘ ur/dl-uüsl рёЫс-tdldalna pam-tagar-torbi 
yoi i idsl, i kur[ol] mey‘k‘ uysl libina yw§ Ivyyon i korái mey‘k‘ 
оуэ1 у <it yoza noy-ydiis. «manem, lauSl, yaleiot liui ! tam-yvtl arí 
lisen ( an1 ueritsen).» sitslna korái mey‘k‘ top lál'l, ant pödartt. 
pam-tagar-torbi yoi lauSl: «ittam laid! manem lida arí ueram‘- 
sen, na ittam torSm pela iurbaldá/» pam-tagar-torbi yoi si idzay 
toils, Ha pela iis, il-yojis. mey‘gat mos iugánna soksalli. yaleuet 
kilós i manos.

9. u a i-p é la k  p d  o ysa r .
i yui ol, adói yatna ol, nemaza neyyoi arí tviű, lou néz 

yolna íny smarta arí ueritl. i-mosaina yätl iskina patsa, yat- 
libdl pela tuygyt eualt la§ si üs. lou iskina patsa, i topáin a 
■/did. yoiman ydl'lali, oual punSilxhla. «yoidau ol? ouam yoyna

manó ette meg talán.» A vas manó így mindegyre magasabb lett, 
a Fü-gyékény-sapkás ember látja, a feje ím a házig ért, látja, 
a feje megiitödött. Á mint a vas manó a szája nyílását eltátja, 
a Fű-gyékény-sapkás embernek az egyik keze, az egyik lába 
majdnem beleesik és a vas manó feje a házba ütközött. «Engem, 
úgymond, holnap egyél meg, ma nem ettél meg (nem bírtál).» 
Erre a vas manó csak lehel, nem beszél. A Fü-gyékény-sapkás 
ember [így] szól: «Most [már] állj! engem nem bírtál megenni, 
noliát imádkozz az istenhez!» A Eű-gyékény-sapkás ember ezt 
a szót mondta (tk. tartotta), este felé jött [az idő], lefeküdt. 
A manókat támasztékul állította. Másnap fölkelt és ment.

9. A f é l b o t o s ú  [ ember ]  és a r óka .
Egy ember él, magános házban lakik, senkie sincs, még 

csak fát sem tud vágni. Egyszer a háza hideg lett, a ház bel
sejébe a mohok mellett hó jött. О igen fázott (tk. a hidegtől 
megfagyott), egy helyen fekszik. Feküvén hallja, [hogy] az ajtó 
ki-kinyilik. «Ki az? az ajtómat kicsoda nyitogatja?» Semmi nesz
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puníihifla ? i) podsr'ti sahl an‘ fatl. oml puniilnilll pd Ivp- 
töySrhli.

i-mosaina oudl pussa, lou. uanthVi, oysar ioyo-lvyss. lou 
yoiman pödar'l: «уё, lauSl, noy-ki kilbm, nvyen uel'sem loln!« 
si-kemna oysar noymas: «molahn kaii?» — «nemazdhm házi
and ol.» ■— »műid yoida iertsdsan?» — «alt yoihin.' sny-úir 
lumdttdt au' tvihm.» oysar lauSl: «mauern liddt miid!» — «та, 
lauSl, liddt an‘ tvihm.» — «nu, lauSl, mola larnndiuhnг» — 
«июгэтпа i ijvrdm oy-pözSy tvihm.» oysar lauSl: «md svmdm 
uäyta pitsa. sidam lilém,» oysar nvramna ndnpndtiis, ушэт oy- 
pozSy nvremasli i lisli. si-kemna yoidi yoi nöymas : «yei, oysar,
malai nvremasen, md mola lihm?» oysar lauSl: «nvy si yvlda 
uutsimm.» oysar sitalna lis i manas.

lou oysar manmal iubina nvmdsl: «oysar azat lisli, md mola 
lihm ? mundi noy-kilda an‘ ueritsam, noy-kilda гогэт anddm. 
noy-ki kil'sdm loln, louel uel'sem loln.» sidi ämdsl, ioyo-yazdm

sincs (tk. a beszélő nesze nem hallszik). Az ajtaját [valaki] ki- 
nyitogatja meg becsukja.

Egyszer az ajtaja kinyilt, ő látja, [hogy] a róka bejött 
[a házba], Ő fekve [így] beszél: «Hej, úgymond, ha fölkelek, 
téged megöltelek volna!» Ezenközben a róka megszólalt: «Mid 
fáj ?» — «Semmim sem fáj.» — «[Hát] miért kell feküdnöd?» — 
«Hadd fekügyek! nincs öltöző ruhám.» A róka [így] szól: «Ne
kem adj ennivalót!» — «Nekem, úgymond, ennivalóm nincs.» — 
«Nos, mondja [a róka], hát te mit eszel?» — «А [halszárító] 
állványon egy megromlott fejem [é. halfej] van.» A róka [így] 
szól: «En igen éhes vagyok, ezt (tk. ezemet) megeszem.» «A róka 
az állványra fölágaskodott, a megromlott fejet hirtelen elkapta 
és megette. Eközben a fekvő ember megszólalt: «Hej, róka, 
miért ragadtad el, én mit eszem majd?» A róka mondja: «Te 
úgy is halófélben vagy (tk. halni akarsz).» Aztán a róka evett 
és ment.

0 a róka elmente után [így] gondolkozik: «A róka mind 
megette, [hát] én mit eszem? Az imént nem bírtam fölkelni, 
fölkelni [való] erőm nincs. Ha fölkeltem volna, őt megöltem 
volna.» így ül, a visszamaradt erejével (tk. leikével) fölült.

7*
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Ulna noy-äm‘sas. еЫ pätta si yobs, il pä '/oils, il-yoiman iubina 
oysar io/tas, ioyo pd'lvyas. «yodi, lauSl, l ib )h i lou lauSl: «lib у 
кетэт si.» oysar lauSl: «yodij, lida l i tb n h i— «mola tilsán?»— 
«mola tilsam? — nvy saß tilsam.» — «mola nvy saß tilsán?» — 
«or-kvldy-nvysaß tilsam.» — «та и£ lida an1 ueritlam, та lauSl, 
tutli yatna lida an‘ ueritlam.» oysar lauSl: «md tut vllam.» oysar 
peld lauSl: «nvy tut vld!» oysar uantsali, §oydl-oy‘kna iuy azat 
andäm. «nny öld! nid ioySttam-mosa dl yvla!»

oysar manas, manas, tbdd kamatú iuy mariti, oysar iuy 
märidas, iuyldl ivyä-äyatsalli, iuyldl almas, ioyo-iis, iuy tils 
(реу'кпа-li, kusna li tilsli, yoi uandas ?). oysar ioyo-ioytas, ismasli: 
«nvy, yodi, lilay?» ■— «lilay.» oysar tut vlda pidas, tuti vtsalli. 
«na, igi, ii iuud tut sUna !» lou tut silna iida pidas, tut silna i 
ioytas. nemaza an' tviil, ämsam‘ an‘ tviU i uai an‘ tviil. oysar 
lauSl: (invy mola tviman ösan?» — «md, lauSl, nemaza an‘ 
ueritlam Vezdtta.» oysar pödar‘ta pidas : «nvy igi, neman mola?» —

A teste ím megszűnt fázni, megint lefeküdt. A mint lefeküdt, 
a róka megérkezett, be is lépett [a házba]. «Hogyan, úgymond, 
még élsz?» О mondja: «Éppen hogy csak élek.» A róka [így] 
szól: «Hát, enni akarsz?» — «Mit hoztál?» — «Mit hoztam? 
Lapoczkát hoztam.» — «Micsoda lapoczkát hoztál?» — «Erdei 
rénszarvas lapoczkát hoztam.» — «Én [biz’] már enni nem bí
rok, én — úgymond — hideg házban (tk. tűz nélküli házban) 
nem tudok enni.» A róka [így] szól: «En [majd] tüzet gyújtok.» 
A rókához [így] szól: «Te gyújts tüzet!» A róka látja, [hogy] a 
tűzhely mellett levő gödörben semmi fa sincs. «Te csak maradj 
(tk. légy), az én visszaérkeztemig ne halj meg!»

A róka ment, ment, ott száraz fát tördel. A róka fát tör
delt, a fáit összeszedte, visszajött, fát hozott (a fogával hozta-e 
vagy a karmával hozta, ki látta?») A róka visszaérkezett, kér
dezte: «Hát te még élsz?» — «Élek.» A róka tüzet kezdett 
gyújtani, a tüzét meggyújtotta. «No öreg, ide gyere a tűz szé
lére!» 0 a tűz széléhez kezdett jönni, a tűz szélére [oda] is ért. 
Semmi sincs rajta, nincs rajta nadrág, botosa sincs. A róka [így] 
szól: «Te mit hordván vagy?» — «Én, úgymond, semmit sem 
tudok készíteni.» A róka beszólni kezdett: «Te öreg, mi a ne-
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«та nemam, laudi, и a i-p e I э к.» о/sár (йиэт noyaial tutna 
Ivlta pitsslli, ittam igi noyaina läbatti pitsa. «na igi, oysar 
laudi, та kaVmamna iihn?» — «molaiam sömatman illam ?» — 
«та пиуёп sömattat tiilam. п щ  tudtán dl yördl!» oysar manas.

you ivy‘al, udn ivy‘al, mosa-pvrdiatna oysar ioytas. пашет 
tviam svy-nir tus (naurem tviam- svy-nir kim-eytamat), uaildl 
tuumal, svy-nir tuumal. «uai-pelak igi sömdllä!» — «tamatna, 
laudi, an‘ patläiani?» — «tadd yvlda ant rayal.»

sitalna oysar manas, pdm söydtta manas, oysar päm soytas, 
ioytas. «uai-pelak igi, tarn pämat elan elii ivuardila!» uai-pelak 
igi pdmlal '(dal elti ivudrtsalli, svyal sömatsalli, vndaßna iar‘salli. 
kurläl pämna ivudrtsalli (kdt kur i-кетпа), azät ueral ietsas.

oysar laudl: «manlaman /» uai-pelak igi laudl: «ittam paths 
vndi.» — «andäm, laudl, iarn /» uai-pelak igi laudl: «ätalna, yol 
manlaman ?» oysar laudl: «pozem. yoza kätlla /» ittam uai-pélak 
igi oysar pozi yoza kätlas, oysar pozi yoza i iasl toyo-yvnas.

ved?» — «Az én nevem, úgymond, F é l b o t o s ú .  A róka a 
hozott húst a tűznél olvasztani kezdte, most tehát az öreget 
hússal kezdte táplálni.» No öreg, mondja a róka, jössz-e a nyo
momban?» — «Mibe öltözve (tk. mimet fölvéve) megyek (tk. 
jövök)?» — «Én neked hozok [majd] ruhát, [addig] te a tüzet 
ne oltsd k i!» A róka ment.

Hosszú ideig jár, rövid ideig jár, egyszer [csak] megjött. 
Gyermek viselte teljes öltözéket (tk. suba-botos) hozott (a gyer
mek viselte ruhák ki voltak akasztva). Botosokat hozott, teljes 
öltözéket hozott. «Félbotosú öreg, ezeket vedd magadra!» — 
«Ezekben, úgymond, nem fázom?» — «Itt meghalni nem szabad.»

Erre a róka ment, füvet tépni ment. A róka füvet tépett 
és megjött. «Félbotosú öreg, ezeket a füveket csavard a testedre !» 
A Félbotosú öreg a füveit a testére csavarta, a subát fölvette, 
övvel megkötötte, a lábait fűvel becsavarta (mind a két lábát 
egyformán). Mindezzel (tk. dolgával) elkészült.

A róka [igy] szól: «Menjünk!» A Félbotosú öreg [azt] 
mondja: «Már talán be is sötétedett.» — «Nem a’, úgymond, 
jó.» A Félbotosú öreg [így] szól: «Éjjel hová megyünk?» A róka 
mondja: «Fogd meg a farkamat (v. kapaszkodjál a farkamba).



oysar igi kim-näuarmas, uai-pelak igi oysar iubina kim-nvremasa, 
oysarna tula, yada vbldg-tvydina il-kbriiü. udi-pelak igi oysaral 
pela nöymas: «nug aiilta!» oysar ioyo-kdremas: «yodi, uai- 
pelak, pdtsdian?» uai-pelak lauSl: «madi pa pattal ma svy'kma- 
sdiam.» pa man1 say an.

sidi manda pitsayan, oysar lauSl: «yatna ioyStlaman.s sidi 
mandal eualt yatna ioyStsayan. «uai-pelak, nvy kaman laid!« 
oysar ioyo-lvyas, yatna Imyas. oysar sn p sl: «yodi, yatna neyyo 
ol?» ydday-yo iastsl: «ol.» oysar lauSl: «sara, tut via di ! та, 
lauSl, uul yoi tusam.» ydday-yo lauSl: «malai ioyo ant Ivyalt- 
sen?» — «lou seyk ivrdsl, md iäsyam peld ant yölantl, ddam 
yatna an‘ loyal. — ioyo-pvig\!» ydday yoi kim-sdas: «ydn-dzam, 
törSin-агэт ioyo-lvyd!» uai-pelak nez ant pödar‘l, mundi yolas 
uandas, si isi uantl. ydday yoi ioyo-lvyas. «yodi, lauSl (oysar), 
iilH  — «pödar'ta an‘ litl, md oy si pon'sam, pon'sam.» oysar 
lauSl: «nvy an‘ yvbatlen.» oysar kim-idas: «uai-pelak, lauSl,

Most a Félbotosú öreg a róka farkába fogódzott, a róka farkához 
az egyik keze odaragadt. A róka kiugrott, a Félbotosú öreg a 
róka után kiragadtatott, a rókától vitetik. A hol mély hely van 
[é. gödrös], [ott] elesik. A Félbotosú öreg a rókához [így] szól: 
«Te, lassan!» A róka visszafordult: «Hát, Félbotosú, fázol?» 
A Félbotosú [így] szól: «Még fázni! [inkább] melegem van (tk. 
izzadok). Megint mentek [tovább].

így menni kezdtek, a róka mondja: «Házhoz érünk.» 
A mint így mennek, házhoz érkeztek. «Félbotosú, te künn állj!» 
A róka bement, a házba ment be. A róka kérdi: «Hát, a ház
ban ember van?» A házigazda szól: «Van.» A róka mondja: 
«Csak hamar, gyújtsatok tüzet! én, úgymond, urat (tk. nagy 
embert) hoztam.» A házigazda [így] szól: «Miért nem hoztad 
be?» — «0 igen büszke, én rám nem hallgat, rossz házba nem 
megy be. — Könyörögd be!» A házigazda kiment: «Fejedelem
atyám, isten-atyám jöjj be!» A Félbotosú semmit sem beszél, 
a hova az elébb nézett, oda néz most is. A házigazda belépett 
[a házba]. «Hát, mondja a róka, jön?» — «Nem akar beszélni, 
én ím fejet hajtottam [előtte], fejet hajtottam.» A róka [így] 
szól: «Te nem mozdítod el.» A róka kiment: «Félbotosú, úgy-
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ioyo-lvyä/» uai-pélak pödar'ta nn‘ litl. oysar ioyo-lvyas päiästal: 
«у at tvbaray, tvbaray yatna Ivyda ant yäsl.» yaday yoi lauSl oysar 
pelä : «si-louat гэт пега, ioyo ät Ipyal/» oysar kim-i  dos: «uai-
pelak, nvy seda laid, i eza рта yolna andäm.» oysar ioyo pä 
Ivyas. «yodi lauSl?» — usidi lauSl — manem elti tvyä ät legat- 
Ы !» — yaddy yoi lauSl oysar pelä: «mana, ioyo ät loyal!»

ämastal tvya taytina lerairdsa, svyna pon‘sa. oysar pä kim- 
Sdss. oysar i i a kät iäsl emit kätllsa: «yän-äzsm, törSm-azam ou 
puniä!» oysar igina uai-peldk iorna ioyo-tälla. «yoésyis manäd{!

oysar lauSl — lou somattatlal yuli and ät tv ih t/» yaday yoi 
kim-sdas, maUayat, uaiat i ämsamat azät Ivyaltsäidt, svyna mundi 
pvräina Ivyaltsa. seita yaday yoi pä kim edas, г soy Ivyaldas. si 
soy kutpal eualt seuarmasli, i soyal nvzäy yulli nöy§r‘saül, г soyal 
putna käuar‘salli. nvzäy у id liumel ietsas, pudal ph lida pitsat. 
liumel pä ietsas, yoisat.

mond, gyere be!» A Félbotosú nem akar beszélni. A róka be
ment [a házba] és [így] szól: «А ház szemetes, szemetes házba 
nem tud bemenni.» A házigazda [így] szól a rókához: «Tedd 
meg azt a szívességet, hadd jöjjön be!» A róka kiment: «Fél
botosú, te állj [csak] i t t ! még nincs itt az ideje [annak, hogy 
bejöjj].» A róka megint bement [a házba]. «Hogyan beszél?» — 
«Úgy beszél: nekem helyet készítsenek hát!» A házigazda [így] 
szól: a rókához: «Menj, hadd jöjjön be!»

Az ülőhelyét rénszarvasbörrel leterítik, subát tettek [oda], 
A róka megint kiment. A róka a két kezénél fogva megfogta: 
«Fejedelem-atyám, isten-atyám, nyiss ajtót!» A róka-öreg a Fél- 
botosú-öreget erővel húzza be [a házba]. «Menjetek félre, mondja 
a róka, az ő ruhái el ne piszkolódjanak!» A házigazda kiment, 
máliczasubákat, botosokat és nadrágokat sokat hordtak be, su
bát már előbb hoztak be. Aztán a házigazda megint kiment és 
egy tokhalat hozott be. A tokhalat a közepénél ketté vágta, az 
egyik felét (tk. tokhalat) nyers hallá aprította, a másik felét 
üstben megfőzte. A nyers hal evésével elkészültek, az üstöt [é. 
a főtt halat] is enni kezdték. Az evéssel megint elkészültek, 
lefeküdtek.
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ät-kudaß-kemna uai-pelak pops. oysar noy-kilamdas, sidam an 
pödar‘1: «yodi usan?» — «pvftmam-lamba.» oysar lauSl: «svyan 
ant pvjisen?» lou lauSl: «and oslem.» oysar uai-pelak svy tou 
pelal taVsaül, pozalna moyyta pitsalli. oysar pózai sidi pvjína azat 
pvdalasa. tomayen (yaday yoi imái pilna)  yoilayan, yoidi ydday 
yoi imi taytal yoza pop oysarna nerdi pitsa. selta sittelna yoisa- 
уэп. oysar pd yoiis, uai-pelak pd yoiis.

dlay-svyat yoilayan, tomayan kiVsayan pd pödar‘hyan. yaday 
yoi imái pelei lauSl: »mola pop ébalna dual? simas uul-idy ioytam 
tvydina у  at pv§-ehalna a m i?» oysar yoidal svydt nanzandiiil, sidi 
nöymas: »sit mola pv§-eblat ?» yaday yoi nöymas : «oysar, sidd- 
man öld!« oysar lauSl: «koraiam kilal-gi, siryh sara lezádan!» 
itta yaday yoi imina azat lezatla.

sidi oldal svydt uai-pelak igi oysarna kiitala, uai-pelak igi 
igi noy-kilas. «pu, lauSl, mola ébal sitin oysar lauSl: «nemaza 
ébal anddm.v uai-pelak lauSl: «malai andam? pos-ebalna si duSl.

/
Úgy éjfél tájban a Félbotosú összeszarta magát (tk. szart). 

A róka fölébredt, halkan beszél: «Mi van veled?» — «Mintha 
összeszartam volna magamat (tk. olyanformán van, hogy szar
tam). A róka [így] szól: «А subádat nem szartad le ?» О mondja : 
«Nem tudom.» A róka a félbotosú subáját maga felé fordította 
(tk. húzta), a farkával kezdte [azt] letörölni. A róka farkára a 
szar mind odaragadt. Azok ketten (a házigazda a feleségével 
együtt) alusznak. Az alvó háziasszony rénszarvasbőréhez a róka 
a szart kezdte odakenni. Aztán lefeküdtek. A róka lefeküdt, 
megint, a Félbotosú is lefeküdt.

Reggel hallják [ám], [hogy] azok fölkeltek és beszélnek. 
A házigazda a feleségéhez [így] szól: «Minek van [itt] szar szaga? 
Ilyen urak érkeztekor a ház szarszagtól bűzlik.» A róka fekvése 
közben nyújtózkodik, szólt: «Ez micsoda szarszag?» A házi
gazda megszólalt: «Róka, csöndben légy!» A róka mondja: 
«A gazdám mindjárt fölkel, aztán csak hamar takarítsátok el!» 
Erre a háziasszony mind eltakarítja.

A mint így vannak, a Félbotosú öreget a róka fölkelti. 
A Félbotosú öreg fölkelt. «Píha, úgymond, micsoda szag ez?» 
A róka mondja: «Semmi szag sincs.» A félbotosú mondja: «Hogy
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uai-péhk oysar pelä yamzidds: «malai pv§ssn í » — «та yodi, 
oysar lauSl, та рпрпэт andam.» — «sara, lauSl, manem sö- 
nidtti!» yäddy yoi lauSl: «mola дэгек andäma olliiil ? mázd), 
lauSl, g3rekna pitsu tvyyä ? уап-агэт al ligäzä!» mundi oysar 
pelä yainzidds, oysar todasik, уоиэп.чгк ämdsl. «oysar ti iuuä!» 
oysar tolta ti iis, oy ропэ1: «kbydidm, lauSl, mola rbhoda?» — 
«manem, lauSl, uailam sömztta, шпзэтэт sömatta.» oysar läns, 
sbmsttdda pitsdüi. sittelna oysar pelä lauSl: «sara, manda mäsl!» 
у addi) yoi pelä lauSl: «kvläy kätlla/» yäddy yoi i am‘p ‘ kidds.

idia bsdt, kvläydt äm‘ßna tädä uvstdsäidt, yäddy yoi öySl 
Ге pitta pidds. öy Si legätsa, luii-pebk lauSl: «sära, тапЬтэп! 
nvy, yäddy yoi та iubdmna еиэп le§ädi!» yäddy yoi lauSl: «mä 
eudin semna andäm (semna an1 nila).» —- «еиэп ant-ki lezätlen, 
kimdtti ioySthm, sitna nvmdsman ola!« — «yän-äidm nvy 
гйгэуэп (sic!) у ollem.» uai-peldk nöymds : «oysar, manem tuuä !»

ne volna (tk. miért nincs)! szarszagtól bűzlik im.» A Félbotosú 
a rókára rákiáltott: «Miért szartál?» — «Már mint én, mondja 
a róka, én [bíz’] nem szartam.» — «Csak hamar, öltöztess föl!» 
A házigazda [így] szól: «Hogyan lehet a bűnt jóvá tenni (tk. 
a bűn semmivé lesz-e)? talán bűnbe estünk. Fejedelem-atyám, 
isten-atyám, ne haragudjál!» Az elébb a rókára rákiáltott, a 
róka egy kissé távolabb ül. «Róka, gyere ide!» A róka onnét 
ide jött, fejet hajt. «Gazdám, úgymond, mi a munka?» «Nekem, 
úgymond, a botosaimat húzd föl és a nadrágomat húzd föl!» 
A róka fölállt és öltöztetni kezdte. Aztán a rókához [így] szól: 
«Gyorsan menni kell!» A házigazdához [így] szól: «Fogj rén
szarvast!» A házigazda egy ebet küldött [t. i. a rénszarvasért].

Egy kicsinyég [így] voltak, a rénszarvasokat a kutya ide térí
tette, a házigazda szánt kezdett fölszerelni. Mikor a szán készen 
volt, a Félbotosú [így] szól: «Csak hamar, menjünk! Te, házi
gazda, én utánam a leányodat készítsd föl!» A házigazda mondja: 
«Az én leányom szemmel nem látható.» — «Ha a leányodat 
nem készíted föl, másodszor [is] eljövök, azért eszeden légy!» — 
«Fejedelem-atyám, a szódat hallom.» A Félbotosú megszólalt: 
«Róka, engem vigyél!» A házigazda megszólalt: «Róka, hát én
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'/achy yoi nöymas : toy sav, та tudam ädam ?» oysar lattal: «nvy 
yozaian an‘ litl.»

oysarna tiisa, ioyo-ioytSßtasa matta si oysar ozam ( ioytam)  
ydtna. Un tvisayan nal kvldy, oysaralna ärdtelna ueVsdiat. oysar 
lauSl: «uai-рёЫс yonla! nvy tädä у ага!» no, oysar manas, 
mundi ydtna ioytas. ydday yoi nöymas: «ydn-dzan, törSm-dzan 
yodi lauSl ?» oysar iästas : «euan Iryddl!» itta ydday yoi oylat 
legdtta pidas, noi-yordy oylat - legdtti pitsdiat. ydday yoi laual 
(oysar pelä) «nvy mand! lou ( eui)  iil.»

oysar manas, ittam yoi lauSl mal peld: tds lida ney/oi an‘ 
tvilam, tdzam pilna manätan!» eui manas i tds eui iubina uns- 
tasa. sidi manlayan.

mosa-pvrdiatna oysar yanemas. oysar top yanemas, kvldyat 
si laisat. oysar nvmasl: «mola-yorbi eui dt uantsem hin!» oysar 
i tvydina yaneijiman ol, kvldyat i tvydina lailat. oysar nvmasl:

nem vihetem (tk. az én vivésexn rossz)?» A róka mondja: «Té
ged (tk. hozzád) nem akar.»

A róka vitte, haza juttatta abba a házba, a hol [azelőtt] 
a róka rátalált (tk. a róka találta házba). Négy rénszarvasuk 
volt, a róka mind valamennyit megölte. A róka [így] szól: «Fél- 
botosú, nyúzd meg! te [csak] maradj i t t !» No hát a róka ment, 
az előbbi házba érkezett. A házigazda megszólalt: «Fejedelem- 
atyád, isten-atyád hogyan beszél?» A róka szólt: «A leányodat 
készítsd föl! Erre a házigazda a szánokat kezdte rendbehozni, 
a posztóval kivarrott szánok rendbehozattak. A házigazda a 
rókához [így] szól: «Te [csak] menj! ő (a leány) megy utánad 
(tk. jön).»

A róka elment, most az ember [így] szól a leányához: 
«A nyájamat fogyasztó (tk. evő) emberem nincs, a nyájammal 
együtt menjetek!» A leány ment, a [rénszarvas]nyájat a leány 
után hajtották. Igyen mennek.

Egyszer csak a róka elrejtőzött. A róka alighogy elrejtőzött, 
a rénszarvasok-iziben megálltak. A róka [így] gondolkozik: 
«Milyenforma leány, szeretném látni!» A róka egy helyen elrej
tőzve van, a rénszarvasok is egy helyen állnak. A róka gondolja : 
«Megyek.» A róka külön ment, a rénszarvasok is menni kezd-
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«maniam.)) oysar ädal manas, kiddy at, pa manda pitsat.'sidi man- 
dal svyaiat oysar pa yanemas. «mola-yorbi eui ueß at uantsem 
loin /» oysar uantlali, oysamal yondiasik. ie£a yatltamal, ueß nila. 
oysar yanemman uantlali. toda oysar yanemas, kvlayat pa laisat. 
eui nvmasl: «ilamba oysar yanemas.» oysamal ilstk tal'salli. oysar 
sidi lailasl, kvlayat manda an‘ lit lat. oysar kihmdas pa manda 
pidas, kvlayat pd manda pitsat.

oysar sidi mandal eualt uai-pelak ydtna ioytas. «uai-pelak 
kim-idah> uai-pelak kim-idas. «oysar, lauSl, mola iäzay tusán?» — 
«sara, niy tilsam, yeti lezätta mdsl /» oysar nöymas: «пау‘д eualt 
ndy'g-uvndal yvbadd! ybl eualt yol-uvndal yvbadd! та mutraiamna 
uvntlayan oyan numbi eualt Ivskadd! uvldam iuy ydtti ät i i l!»

si ydt libina ioyo-lvysayan, mui torSm pelii mola-pugat 
parmas, azat ol, ioyo-lvysayan ( oysar uai-pehk pilna) oysar 
nöymnil: «uai-plhk niyan гоуо-иауа! » иаг-рёЬк lauSl: «loyal dl!» 
oysar kim-idas. kim-idas, kvlayat äratalna paiUsalli (oysarna

tek. Miközben így megy, a róka megint elrejtőzött. «Milyen
forma leány, az arczát szeretném látni!» A róka látja, [hogy] 
a fejkendője egy kissé hátra csúszott, az arcza látszik. A róka 
elrejtőzve nézi. [A mikor] ott a róka elrejtőzött, a rénszarvasok 
ismét megálltak. A leány gondolja: «А róka alighanem elrejtő
zött.» A fejkendőjét egy kissé lejebb húzta. A róka így várakozik, 
a rénszarvasok menni nem akarnak. A róka hirtelen fölkelt és 
menni kezdett, a rénszarvasok is menni kezdtek.

A róka a mint így megy, a Félbotosú házához érkezett. 
«Félbotosú, gyere ki!» A Félbotosú kiment. «Róka, úgymond, 
mi hírt hoztál?» — «Csak hamar, asszonyt hoztam, a házat 
rendbe kell hozni!» A róka megszólalt: «Vörösfenyőről vörös- 
fenyő-forgácsot hánts, feketefenyőről feketefenyő-forgácsot hánts! 
az én fortélyommal ezeket a forgácsokat (dual.) a fejed fölött 
hajítsd e l! Gyalult fából készült házzá legyen!»

Abba a házba beléptek, a mit, a mifélét az isten [csak] 
rendelt, minden van [ott]. Beléptek (a róka a Félbotosúval 
együtt), a róka megszólal: «Félbotosú, az asszonyodat hívd be!» 
A Félbotosú mondja: «Hozd be!» A róka kiment, a rénszarva
sokat mind valamennyit kieresztette [é. kifogta a szánból], a
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pävitsäiat), eui pela lauSl: «ioyo-lvya!» eui nemaza ant pödar'l. 
oysar ybl'hli, eui soziliiidal §ätl.

mosa-pvräina eui ioyo-lvyas. eui oldal tvyä legätti pidds. 
lida, ieitta pitsat. l'iumel ietsas, si yoisat. älay-svyat kil'sat, uai- 
püldk pela oysar nöymal: «tarn tazan mäzay sauida an‘ ueram'len, 
mola-kem sauida ueritlan, si-кет säuiiaJ mola-kem an' ueramda- 
dan dt manl!» oysar lauSl: «svmal uäyti neyyoi pä ol, lida litti 
neyyo är.» oysar lauSl: «är elti pä äl lida! törSm mola-kem 
pardas, si-кет toia! ittam, lauSl, mä nvy pilanna olda an‘ 
ueritlam, та törSmna nvmasna pärdiliiisäjam, yvlda uutsiman 
tvyä eualt nvyen iilßatsem. та nvy yädanna olda an' ueritlam. 
täm tazan! tarn tazan, nvy-ki yvllan, nvy yvldan iubina, iiy-ki 
tvilan, iiyanna säuila, iiy-ki an1 tvilan, pä neyyoina lida pitla, 
pä säuidi pitla.» oysar lauSl: «si idzayam (sic!) yoVsen? mi- 
pelak lauSl: «yoVsem.» — «sära-tayti päiam ülam dt ol!»

oysar idas kim, pä manas, si manmal itna, uai-pelah oysar

leányhoz [így] szól: «Jöjj be!» A leány semmit sem beszél. 
A róka hallja [ám], a leány lépegetése hallszík.

Egyszer [aztán] a leány bement [a házba]. A leány a 
lakó (tk. levő) helyét kezdte rendbehozni. Enni, inni kezdtek. 
Az evéssel elkészültek, mindjárt lefeküdtek. Eeggel tájban föl
keltek, a Félbotosúhoz a róka [így] szólt: «Ezt a nyájadat talán 
nem bírod megőrizni, a mennyit meg bírsz őrizni, annyit őrizz! 
a mit nem tudsz [megőrizni], [az] hadd menjen!» A róka mondja: 
«Éhes ember is van, enni akaró ember sok van.» A róka [így] 
szól: «Sokat ne akarj! az isten a mennyit adott, annyid legyen! 
íme, úgymond, én veled nem maradhatok, az isten engem meg
áldott észszel s téged, midőn már majdnem meghaltál, életre hoz
talak. Én a te házadban nem tudok meglenni. Ez a nyájad! 
Ezt a nyájadat, ha te meghalsz, a te halálod után, *ha fiad lesz, 
a fiad őrzi majd, ha fiad nem lesz, más ember kezdi fogyasz
tani (tk. enni) és őrizni.» Mondja a róka: «Ezt a beszédemet 
hallottad?» A Félbotosú [így] szól: «Hallottam.» — «Hama
rosan, élj boldogan (tk. jó élet hadd legyen)!»

A róka ment ki, aztán elment. így ment egyfolytában, a
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manmal iubina ädal у агав. sittelna tás yoéa mands. tás yoza si 
manas, manas, ságár sjjna talár) yatl manas, ságár sij, eualt ioyo- 
iis, ságár sil eualt sostal itna ülay-evyát ioytas, tás si-louátti 
iuumal. uai-pehk nvmasl: «támi-louát tás yundi иегэтЧет sá- 
uida ?» uai-pelak ioyo-ioytas, il-ybns pá kiln. Ill pá yoiliiil, an‘ 
robitl. kvláy an‘ sáuiirl, lil pá yoiil. (si-us, si-kingá yolliiam- 
kemam sí.)

10. p ат-у  о r b i - y  о i n  a y á n - e u i  n i y i  tusa.
( r u s  m a §.)

((imi-lage säblam kazidas.» imái lauSl: «nvy louátpan (nvy 
Iámban)  iiy an‘ tvilan, tör Sin párdam neyyoi min an‘ tvilaman, 
min oldeman tvyáina nej neyyoi andám.» igái lauSl: «ma nvyen 
yol-mosa sáuidi játlem ?» igái loytas-keu uis, kezal lögSßtas, loyStta 
pitsalli. imái lauSl: (nnouna г-pus tiuam neyyoi andám.» kezal

Félbotosú a róka elmente után egyedül maradt. Aztán a nyáj
hoz ment. A nyájhoz ment, ment. A legelő szélén egész nap 
ment. A legelő széléről visszajött, a legelő széléről egyfolytában 
lépve reggel tájban jött vissza, a nyáj olyan nagy lett. A Fél- 
botosú gondolja: «Ekkora nyájat mikor bírok megőrizni.» A Fél- 
botosú visszaérkezett [a házba], lefeküdt és fölkelt. Eszik meg 
fekszik, nem dolgozik. Rénszarvast nem őriz, eszik meg fekszik. 
(Eddig van, csak ennyit hallottam.)

10. A F ü f o r m a - e m b e r  a k i r á l y l e á n y t  e l v i t t e
f e l e s é g ü l .
(Orosz mese.)

«Te asszony, a nyakam megfájdult.» A felesége (tk. asszonya) 
[így] szól: «Hozzád[fogható] nagyságú (magadforma) fiad nincs, 
isten rendelte emberünk nekünk nincs, mióta [csak] vagyunk 
(tk. a mi levésünk helyén), még [csak] ember sincs.» Az ura 
(tk. örege) mondja: «En tégedet meddig foglak őrizni?» Az ura 
köszörűkövet fogott, a kését elővette, köszörülni kezdte. A fele
sége [így] szól: «A földön egyszer született ember nincs.» A kését
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loyatsalii, punna-gi ponla, pun mvyt'i euatlall. imái tusit ai yáli- 
iina, imái iam-pelgal svyal noy-uislí, imái pela lauSl: «tarn иегэп 
yolioy tvld-luyalli iis, malaina iammi iida kur'san ?» imái uisll, 
pélak-uassalli kezina.

imái uand’zas, kim - ich s, käman lau tvimal tubari-pai ilbina. 
lau, kim-taVselh, lau pela lauSl: ckofa-niyan yundi yvhs, nvy 
pd yvlá!» laual yon i-sidi pd uassalli, liezal Ivskas, semal mola- 
puíay ős, Isi-'p и lay нора ml.

sidi mandal emit i orna sidi Ivy as, si or kutni sidi sozi- 
hiil. ittam mundi lou iuuam toy dial and osl, simas tvydina ioy- 
tas. sidi sdziliifdal emit oyti uai osl, oytiuai yield lauSl: «manem 
yanddi!» — cnvyen malai yanatlem ?» — «md, lauSl, lamm 
yieVsem i imam ueVsem, та sitna orna i у'ontsam.» ittam oyt{ 
uaina selta yanatsa, yada loypar yiram oy‘k ös, si metsasa 
(kurgasa ).

lou sidi у  bill, i lauay yoi ioyStmal ydtl. «nvy, loyal, oyti

megköszörülte, ha szőr [szálra] tevődik, a szőr [szálat] rögtön el
vágja. Az asszonyát vitte a kis házikóba, az asszonyának a jobb
fajta subáját fölvette [t. i. a főidről], az asszonyához [így] szól: 
«Ez a bajod (tk. dolgod) harmincz esztendős lett [már], miért 
nem tudtál meggyógyulni?» — A feleségét fogta, kettéhasította 
a késsel.

A feleségét [ketté] hasította, kiment, künn [egy] lovat tar
tott a szemétdomb alatt. A lovát kihúzta, a lóhoz [így] szól: 
«A gazdasszonyod már meghalt, te is halj meg!» A lova hasát 
szintén fölhasította, a kését elhajította, szeme a milyen irányban 
volt, abban az irányban futásnak ered.

A mint így megy, egy erdőbe ment be, az erdőben (tk. az 
erdő között) igyen lépdel. Egyszer csak az elébb jött helyét nem 
találja, olyan helyre jutott. A mint így lépdel, [egy] kígyót talál, 
a kígyóhoz [így] szól: «Engem rejts el!» — «Téged miért rejt
selek el?» — «En, úgymond, a lovamat megöltem, a felesége
met is megöltem, ezért [aztán] az erdőbe menekültem.» Erre 
aztán a kígyó elrejtette, a hol egér ásta (tk. ásott) lyukat talált, 
abba dugta bele.

0 igyen fekszik, egy lovas ember érkezte hallszik. «Te
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uai neyyoi and bzilmsenh> oyti uai lauSl: «andam.» lou lauSl: 
«kaltmal t'l si tűsem.» — «nvy yoidgn kaslen?» — «та, lauSl, 

paniy ueldi igi kaslem.» oyti uai lauSl: «та and oslem.» — 
«sasa, lauSl, oyti uai, ioyoiidam-mosa and-ki vtlen, nvmas- 
man bla!»

si lauay yoi manas, you ivy‘as, urn ivy'as, lauay yoi ioytas. 
«paniy ueldi igi, lauSl, ti tuua! » — «nvy malai uerhn ? та 
nvyen, lauSl, ant yäslem.» lamy yoi pela oyti uai lauSl: «петяп 
mola?» — «та петят p a m - у о г b i - у о г.» — «svyä та tidem 
paniy ueldi igi.» oyti uai manas, ittam paniy ueldi igi yopm 
tvyä emit noy-nvremasa. oyti uai-igi lauSl: «paniy ueldi igi та 
svnzamna lela-sa!»

lou oyti uai svsna lelas, oyti uaina tusa, mundi тапэт 
lamy yoi ielta yv§ ioyStsalli. lou toyo-ioytas, lamy yoi si ioytas: 
laml, neyyoial г-уогЬэуэп. laml nam i neyyoidl nam.

ioyo-ioyps, ioyo-lvyas, гтэ1 (paniy ueldi igi imalj ivlnn. 
imal lauSl: «yoi ivy‘s»n?» unal pela lauSl: «mä, lauSl, paldä-

kígyó, mondja [az], emberrel nem találkoztál (tk. embert nem 
találtál)?» A kígyó mondja: «пет.» 0  [azt] mondja: «A nyomát 
idáig követtem (tk. hoztam) ím.» — «Te kidet keresed ?» — «Én 
a menyhal-ölő öreget keresem.» A kígyó [így] szól: «Én nem 
ismerem.» —■ «No megállj kígyó, ha visszajöttömig meg nem 
mutatod, eszeden légy!»

A lovas ember ment. Hosszú ideig járt, rövid ideig járt, 
a lovas ember megérkezett. «A menyhal-ölő öreget, úgymond, 
hozd ide!» — «Te mit akarsz (tk. csinálsz)? én téged, úgymond, 
nem értelek.» A lovas emberhez a kígyó [így] szól: «Mi a ne
ved?» — «Az én nevem Füforma-ember . »  — Majd hát elő
hozom a menyhal-ölő öreget.» A kígyó ment. Most a menyhal- 
ölő öreget a fekvő helyéről fölrántotta. A kígyó-öreg [így] szól: 
«Menyhal-ölő öreg a hátamra ülj csak föl!»

Ő a kígyó hátára ült, a kígyótól vitetik. Az imént elment 
lovas ember hátulról már csaknem utolérte. О odaérkezett, a 
lovas ember ím odaért: a lova, az embere egyforma. A lova fe
hér, az embere is fehér.

Hazaérkezett, bement [a házba], az asszonya (a menyhal- 
ölő öreg asszonya) benn van. A felesége szól: «Hol jártál?»
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masam.» oyti uai ioyo-lvyal. oyti uai Ьюуат-кетпа mal lauSl: 
«nvy pam-yorbi iiyarn yol tűsen?« — «iiyan komán ol yolna.« 
pam-yorbi iiyal ioyo-lvyas, uza-pamat uer‘sat. lou sittelna lagSl: 
«та dypamna, nem and ozas, pammi nematsdiam. » llsat, iesssdt, 
mola-pugat liußas, azat Illat, oyti uai lauSl: «nvy tombanna, pam- 
yorbi-yoi, nematti mouna neyyo anddm ol ilamba.»

oytb üai manas, oyti női manmal iubina dzal lauSl: «iiyiie, 
nemaza-yoé-peld dl ivy‘aljúid !» lou sit laual yada tvilalli i semna 
an‘ líila.

attlid (?) yoisat. pdm-yorbi-yoi Hm-idas, sómat hús, laual 
uisli, íermatl egált (uzdaial egált) kim uantasVi, laual svs elti 
lelas. laual gvstasli, iuy tin paldtna manl. kimatti pd uvstasli: 
log oyal palayat yoza yailjúda pidas. uantlali: mur iunttel nila.

aúltail laual katllsall'i, si mur peld Ilis manda pidas. toyo- 
ioyStsat: ne máza ivnttiat and állat, i ydn ddal yaémal, murai azat 
uelamat, murna, yolaé noySml, síié nöyalla.

A feleségének mondja: «Én, úgymond, megijedtem.» A kígyó 
bemegy [a házba], A mint a kígyó bement, a felesége [így] szól: 
«Te, a fűforma fiamat hová tetted (tk. vitted)?» — «A fiad 
künn van még.» A fűforma fia bejött [a házba], köszöntek egy
másnak. О erre [így] szól: «Az anyámtól, nevet nem talált, 
f ű n e k  neveztettem.» Ettek, ittak, a miféle eleség [csak] van, 
mindent esznek. A kígyó szól: «Te kívüled, Fűforma-ember, 
mintha semerre se volna ember.»

A kígyó ment. A mint a kígyó elment, az atyja szól: 
«Fiacskám, semerre se járkálj!» Ő a lovát, [hogy] hol tartja, 
szemmel nem látható.

Éjjel aludtak. A Fűforma ember kiment, fölöltözködött, a 
lovát fogta, a gyeplőjénél fogva (a zablyájánál fogva) kivezette. 
A lova hátára fölült. A lovát megsarkantyúzta (tk. hajtotta), 
fahegy magasságban megy. Másodszor megint megsarkantyúzta: 
a feje a felhőkhöz kezdett íitődni. Látja: a nép birkózása (tk. 
játszása) látszik.

Lassanként a lovát [vissza] tartotta, a nép felé lefelé kez
dett menni. Odaérkeztek [ó. a lovával együtt]: nem birkózók azok 
(tk. semmi birkózók), egy király egyedül maradt, a népe mind 
meg van ölve, az [ellenséges] nép, a merre csak fut, oda követi.
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sidi noyStljitdi eualt lou yozaial ioytas. «nvy mola той у art 
osan?i) — «та, lauSl, soyta-uäzay yan, yis-uäzay van ösam.» yis- 
uäzay yan pä noySmdas lou eualtal, tóm Halna azat ueldi uurätla. 
tom lat pam-yorbi-yoi pelä lauSl: «mundi yatsa (v. yaltsa) iisan, 
siis mana! may, lauSl, louel ■uelleu, si yan uelleu.)) pam-yorbi-yoi 
lauSl: (imalai uiillen, lou isi yvtl olda pa litl.» — «yan mural 
ueVseu, lou pa at y vh l!» ■— «manem mola uer?»

marisat pa noyairisat. lou (pdm-yorbi-ypi) lau-svsna ämasl, 
И pa and oyltiil. ittam yänal pa si tiis ioytas. «yaltsa iuuam 
törSm-jiy osan, manem vndästl! ma yädamna niy uantli, yoi 
uantli eui tvilam, manem vndastasen-gi loln, yundi ioyatlan, euam 
nvyen masern lóin.)) ittam latna yan lou eualtal pa si konitsa 
(uvzatsa ).

lal lauSl pam-yorbi-yoi pelä: «nvy muyeu äl ivrastilä! 
kimatti-gi ioyStlu, nvy säbal loual i lauan säbal-lou soppi-seuarmalu

A mint így üldöztetik, ő hozzá érkezett. «Te micsoda föld 
királya vagy?» — «En, úgymond, az agyagvárosi, a föveny városi 
király vagyok.» A fövenyvárosi király megint megfutamodott 
tőle [is], az ellenség mindenáron meg akarja ölni. Az az ellen
ség a Fűforma emberhez [így] szól: «A honnét az imént jöttél, 
menj oda! mi őt, úgymond, megöljük, ezt a királyt megöljük.» 
A Fűforma ember mondja: «Miért ölöd [é. ölitek] meg, ő is 
csak akar még élni (tk. nappal lenni).» —• «A király népét meg
öltük, ő is hadd haljon meg!» — «Mi közöm hozzá (tk. nekem 
mi dolgom)?»

Mentek, futottak tovább. О (a Fűforma-ember) lóháton ül, 
le nem ereszkedik. Most a király megint odajött [hozzá]: «Honnét 
jött isten-fia vagy, engem segíts meg! Az én házamban nő nem 
látta, ember nem látta leányom van, ha megsegítenél, a mikor 
jössz, a leányomat neked adnám.» Erre a királyt az ellenség 
tőle megint elűzte.

Az ellenség a Fűforma-emberhez szól: «Te minket ne 
késleltess (tk. akadályozz)! ha még egyszer (tk. másodszor) jö
vünk, a te nyakad csigolyáját és lovad nyaka csigolyáját ketté 
vagdaljuk és téged is [összejvagdalunk. A Fűforma-ember ím

Északi-о szíják nyelvtanulmányok. . 8
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г пт)еп $ёиэгтэ1и.» pam-yorbi-yoi si likmasa, alti kezsl nvremss, 
ittam pöddr'dsm yoi säbsl-loml soppi-sémrmssli. «tagiul uul lil 
tviman/» murna louel pansa. lou selta ligazds, pam-yorbi-yoi Ildi 
pul-sis an‘ ueridds, ittam mur arddslna andarni iisdt.

yis-udzsy ydn, soyta-udzsy ydn ioyo-mams. ioyo-ioytds, imái 
pela lauSl: «sirnss-yorbi neyyoi ozilnisem, manem iilßatsall, ma 
molaina louel pa malem ?»

ittam pam-yorbi-yoi lauol nvl mola-putaij ös, si-pulay i 
manl. mola-pugat udzdt, mola ai uazot, mola uul uazst azat uant- 
sdlli. pam-yorbi-yoi ioyo-kSrlas, tamotta uasslna soyta-uas yoéa 
laudl tiisli, iuy yoza iar‘salli, уатута уаШэвШ: tál sahk-keu iis. 
lou tvidm alti kezdi аудэШ iis. yamzdl soksdlli, i-sidi аудэШ iis. 
louel sidi legatsalli: snyal-ninl vriman olbt, nan vud{ naurem 
yorbiil iis. pa nauremna toyo-potkdla, pa nauremna s\is potkdla. 

lou sidi potksdi emit ydn ydt ou sijlna si ioytds. laygsr-

haragra lobbant, a kardját megragadta, erre a beszélő (tk. beszélt) 
ember nyaka csigolyáját kettévágta. «Hiába van nagy lelked!» 
A nép őt körülvette (?). 0  aztán megharagudott, a Fűforma- 
ember nem tudott volna egy falatot flenyelni addig, a mikor] a 
nép már mindvalamennyi semmivé lett.

A fövenyvárosi király, az agyagvárosi király hazament. 
Hazaérkezett, a feleségének mondja: «Olyanforma embert talál
tam, engem megmentett, én mivel ajándékozzam meg (tk. mit 
adjak neki)?»

Most a Füforma-ember lovának az orra, a milyen irányban 
volt, abban az irányban is megy. A miféle városok, kis városok 
vagy nagy városok [csak vannak], mind látta. A Füforma-ember 
visszatért [haza]. Az elébbi városába, az agyagvárosba vitte a 
lovát, fához kötötte, az ostorral megcsapkodta: kaviescsá lett. 
Az ő birtokában volt kardja tuskóvá lett, az ostorát [is] leszúrta, 
szintén tuskóvá lett. Magát pedig így készítette el: a subája- 
botosa [é. öltöző ruhája] össze van tépve, koldus (tk. kenyeret 
kérő) gyermek formává lett, Az egyik gyerek odalöki, a másik 
gyerek erre löki.

A mint így lökdösik, a király házának a küszöbéig (tk. az
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yoina siiähsa. «пэу, lauSl, malai pöySlladi ?» lou stolna uoliixtsa 
nauremdtna.

lou sirdlna sozihiü. г ригэ§ Imi laygar-yoi yat eudlt kim- 
sddS. pur di imi peld lauSl: «nvy yol ivy'sdn ?» — «та, lauSl, 
laygdr-yoi yatna ivy'sdm.» — «mix nvy yoia ойэт.» ртэ§ imi 
lauSl: «та yacbm min yoidsmsn-löuut yätmsn.» — «neyyo tvilsn 
tayydh> — «та пеууогэт у »hm kirnst, tvl tam. ma ittam addi 
olda an‘ uerithm, rbbitta pa an‘ uerithm — iuuä!» imina Iv- 
ysltsa у an laygdr-yoi yatna, Imi lauSl: «ma i soyalt naurem 
osssm.к laygdr-yoi lauSl: «naili-or'li, neyyoi an‘ tvidi naurem 
noy-enmsldi /» imina tusa.

Imi ydn laygdr-yoi yatna yvtl-luydi ivy'dl. г mosaina imi 
peld pödsr'l: «аудэт-imi yol wy'aliúhn 1» —- «та, lauSl, yan- 
агэт yatna ivy'aliixhm, semna an' nida eudl ol, semna an' nida 
eui yoza liddt lepadmhm. yaleudt yan-eui aidlna kit la.» — «yolaé 
kitlah ) imi lauSl: «lat iil, didin a lat ideált kitla. didi sidi lauSl: 
«иагэт alt sugdtla, eui yaleudt mard.»

ajtó széléhez) jutott. A testőr meglátta. «Ti, úgymond, miért 
taszigáljátok?» Aztán a gyerekek békét hagytak neki.

Egymagában sétál. Egy öreg asszony a testőr házából ki
jött. Az öreg asszonyhoz szól: «Te hol jártál?» — «Én, úgy
mond, a testőr házában jártam.» — «Én nálad (tk. hozzád) 
leszek.» Az öreg asszony mondja: «Az én házam nekünk való 
(tk. nyugvásunkra elég nagy) házunk.» — «Urad (tk. embered) 
van talán?» — «Az én uram (tk. emberem) már két éve meg
halt. Én bizony egyedül nem tudok meglenni, dolgozni sem 
tudok, gyere!» Az asszony bevitte őt a testőr házába, az asszony 
[így] szól: «Én egy árva gyermeket találtam.» A testőr mondja: 
«Ezt a gyermeket, a kinek e világon senkie sincs, neveld föl!» 
Az asszony elvitte.

Az asszony a testőr házába naponként [el]jár. Egyszer 
az asszonyhoz [így] szól: «Anyám-asszony, hova járogatsz?» — 
«Én, úgymond, a király-atyám házába járogatok, szemmel nem 
látható leánya van [neki], a szemmel nem látható leánynál én 
ennivalót készítgetek. Holnap a királyleányt az apja elküldi.» — 
«Hova küldi (tk. küldetik)?» Az asszony mondja: «Ellenség jön,

8*
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lou si iäzay ybVsalli. 'imi manas, yoleuat ioytas На peld. 
imi laultitl: «mola simas-lamba eui! Ш id у ait al-kitla, latna si 
tnya eualt eui selta i tula.» lou (pam-yorbi-yoi) si iäzay yblds i 
yóisat. noy-kilmalna imi yundsi manmal. youart manas, mola 
udnna manas, lou noy-kilamdas, sömathiis i uas uatpina noySml. 
uas uátpina ioytas, yiimpl logemasli, ittam salak-keu-uir selta 
yatUasli i laual noy-ldiamdas, nemazaial yodas iuuam andäm. alti 
kezal nvremas, laual svs elti lelas, laual uvstasli i palay-kemna mani.

yan-eui mural pilna mandal nila. päm-yorbi-yoi manmal 
svyät eui murai al-köratliiúat, euina top laual kht kur siidlasa, 
neyyoial mola-yorbi arí uantsalli.

[ sidi]  manas i tat yoza yai fs: mur iana‘ är. lou selta 
ligazas. «та yoi olmam, and osläiam.» lou laXasta pidas mur 
yoza yvtl-ia)‘k svyat (yvtl sima siiemas). Ш mur lauSl: «yaltsa

az atyja az ellenség elé küldi.» Az apja [így] szól: «A városom 
ne töressék össze, a leány holnap megy.»

О ezt a hírt hallotta. Az asszony elment, másnap megjött 
[úgy] estefelé. Az asszony mondogatja: «Micsoda leány! Az 
ellenség elé csak elküldik és az ellenség aztán magával innét el 
is viszi.» О (a Fűforma-ember) ezt a szót hallotta és lefeküdtek. 
A mikor fölkelt, az asszony már elment. Messzire ment, vagy 
közeire ment, ő hirtelen fölkelt, fölöltözködött és a város mögé 
iramodik. A város mögé érkezett, az ostorát kirántotta, aztán a 
kavicsdombot megcsapkodta és a lova hirtelen fölállt, mintha 
semmi sem lett volna (?). A kardját megragadta, a lova hátára 
fölült, a lovát megsarkantyúzta (tk. hajtotta), úgy megy, mint a 
felhő.

A királyleány a népével együtt megy, látszik. A mint a 
Fűforma-ember [arra felé] ment, a leány népe csak leesik a 
földre, a leány csak a lovának a két első lábát látta, az embere 
[hogy] milyenforma, nem látta.

Igyen ment és az ellenségre rátalált (tk. az ellenséghez 
ütődött): a nép valóban sok. 0 aztán megharagudott: «Hogy ki 
vagyok, nem ismernek.» 0 hadakozni kezdett a népnél keletről 
nyugat felé (a nap módjára villant meg). Az ellenséges nép szól:
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гииэт ior-neyyoi! lou rnanmal svyät si-kut yoi iasl martds i 
kurdi mártás. laudl mur libina ivy‘dl, mnyti uelda mäsl!» laudl 
mur kimbina iar'sdWi, mur yoza toyo-mands, läl'dsta pidds, si mur 
yoza nui г neyyoi an‘ yazds.

päm-yorbi-yoi laudl pelä mandal svyät laudal §atl: «dl 
т а м / »  lou ioyos-vygdrmds, г neyyoi lau-svs elti ol. — «nvy 
тигэт uelda yoina partsaidnh) — <nna neyyoina partmdm an- 
dam.i» — «nvy mola той neyyo osdnht — «mä yis-uazdy у an, 
soyta-uazdy yan iiydl ösdm.» — «yis-uazdy ydn, soyta-uazdy у  an 
iiydl andarn ös.»

lou sidi poddr‘tal eudlt laudl svs elti поу-Íelds i lauitdlna 
i-idzalt ilsydn. «mola той neyyo ösdn?» ieZu latis: «та петэт, 
lauSl, päm-yorbi-yoi.» — «päm-yorbi-gi osan, kätis manlaman! 
svyä i -ideált pä iilmdn / nvy 1аиэп nvl-gi idrä-gi kirldl, si- 
pvräina nvyen mä seudrmdlem, та 1аиэт nvl-gi iourä-gi kirldl, 
manem nvy seuarml!»

«Horniét termett (tk. jött) erős ember! Az ő menése közben 
némely ember a kezét törte, a lábát törte. A mint a lova a 
nép között jár, azonnal meg kell őt ölni!» A lovát a népen kí
vül megkötötte, a néphez odament, hadakozni kezdett, ebből a 
népből csak egy ember sem maradt.

A Fűforma-ember miközben a lovához megy, beszédet hall 
(tk. beszéd hallszik): «Ne menj!» 0 visszatekintett, egy ember ló
háton van. «Te kitől rendeltettél a népemet megölni?» — «Em
bertől én nem rendeltettem.» — «Te hová való ember vagy?» — 
«Én a fövenyvárosi király, az agyagvárosi király fia vagyok.» — 
«A föveny városi királynak az agyagvárosi királynak fia nincs 
(tk. nem volt).»

A mint ő így beszél, a lova hátára fölült és lovastul együtt 
szembejönnek egymással. «Hova való ember vagy?» Egy kissé 
megállt: «Az én nevem, úgymond, Fűforma-ember.» — «На a 
Fűforma vagy, menjünk kétfelé! Aztán megint jöjjünk szembe 
egymással! Ha a te lovad orra oldalvást fordul, akkor én vág
lak meg tégedet, ha az én lovam orra fordul félre, te vágj en
gem e t!»
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lou i pam-yorbi-yoi ioyoé-ksrlasyan, i-iazdlt-manlayan, alti 
kezilan noy-al»m‘sayan seuarmadi-kossi. lau-rwlyan nemattit ioun'i 
and vygarmal. lauyalal yodi nsyan, sommi laidi pitsayan. i у inai 
lau-svs eualt nauarmas, pam-yorbi-yoi selta seuarmala, alti kezal 
tál tvya eualt mard. «nvy yodi termdlalan, ittam sara manem dl 
ueli!» pam-yorbi-yoi selta seuarmas: kät sdßal kilt tvydina kori- 
sayan. laual kutpdl emit pa soppi-seuarmasa. i yuial kutpal eu»lt 
seuarmasli, uylal pödar‘1 yolna. «pam-yorbi-yoi kimatti iidarnna 
yis-udzay, soyta-udzay mola-kemal у as l, si-kemal tutna vllem.» 
ittam podar'dam yowl tal soytaii iis.

lou sittelna manas, laual uvstasli, ydn-eui numbi emit sidi 
mard. ydn-eui tat yoza ioytas, uelis tarn uelamat, yoina uel'sdiat 
i an‘ uantsal i andi yoVsal.

pam-yorbi-yoi ittam ioyo-kerbs, lou uasna ioytas. laud 
tamotta tvydina yattsasli: sahk-keu-ujrri iis. alti kezdi аудэШ 
soksalli, ydmyal аудэШ soksalli, lou öbm yatalna manas, imi 
lauSl: «yol ivy'san 2» — «та, lauSl, nauremat pilna ivntsam. »

Ö és a Füforma-ember visszafordultak, szemközt mennek 
egymással, a kardjaikat vágásra fölemelték. A lóorrok közül 
egyik se tekint félre. A lovaik a hogyan jöttek, egyenesen állni 
kezdtek. A társa a lóhátról leugrott, aztán a Fűforma-embert 
megvágja, a kardja üres helyen megy. «Hát te [még] sietsz, 
hamar engem meg ne ölj!» A Füforma-ember aztán vágott 
[egyet]: két darabja kétfelé esik. A lovát a derekánál fogva szin
tén kettévágta. A társát [a mikor] a derekánál fogva [ketté] 
vágta, a szája még beszél. «Füforma-ember, [ha] még egyszér 
(tk. másodszor) jövök, a föveny városból, az agyag városból a mennyi 
[csak] marad, annyiát fölégetem.» Most a beszélő (tk. beszélt) 
embere puszta agyaggá lett.

О erre [tovább] ment, a lovát megsarkantyúzta, a király
leány fölött igyen megy. A királyleány odaérkezett az ellenség
hez, csak az imént ölték meg őket (tk. csak az imént ölettek 
meg ím), kitől ölettek meg, nem látták és nem is hallották.

A Füforma-ember most hazatért, a maga városába meg
érkezett. A lovát a múltkori helyen megcsapkodta: kavicsdombbá 
lett [az]. A kardját tuskóvá szúrta le, az ostorát tuskóvá szúrta
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imi io/tds. yan-eui ioyStmal pati, lauSl: «torSm-iiyna ali 
yin-iiyna nvtsaiam, semna an' uantsam, pvlna ani ydl’sam.» ahl 
pela lauSl: «tuita manmeu svyat uas-numbi eualt i lauay yoi 
laual top kät kurl siiälasa.» Mal lauSl: «malai and nusahn ?»

yän-yätna nebek ioyStmal sati, sidi la udal: «muträiam päm- 
yorbi-yoi twi}l, yaleuat та pvras-yoibi Idl’ kithm.» yis-uazd) yau 
lauSl: (ij)äm-yorbi-yoi semna an* uandiiileu i pvlna ant yöllnileu, 
törSm parddm pdm-yorbi-yoi ueriie är, mola päm oldal, and 
osleti. i) у an lauSl: «/aleust Hat pilna i rna mania m.»

ät yoisat. yoVldli: -/an mural agatl. pam-yorbi-yoi si ißzay 
yohs i manas laual yoza. alti kezdi nor emas i yhmpl nvremas, 
/ salak-keu-uírj ydmzina uaraskdsli, laual noy-laiamdas. «kofaiam, 
lauSl, mola robodahi — «tamotta infam tvyavmanna uat-yan 
iiyal mutraiay, laual pela lauSl, svyä nvl-uisyalan eualt p'efdtay 
Ivl palät-кетпа tuti i pösyal azät är ät ol!n

le, az ő lakó (tk. volt) házába ment. Az asszony szól: «Hol 
jártál?»—-«Én, úgymond, a gyerekekkel játszottam.»

Az asszony jött [haza]. A királyleány megérkezett, hallszik, 
azt mondja: «Az isten fiától vagy az alvilági fejedelem fiától 
mentettem meg, szemmel nem láttam, füllel nem hallottam.» 
Az atyjának mondja: «Mikor innét elmentünk, a város fölött 
egy lovas férfi lovának csak a két lába látszott.» Az apja mondja: 
«Miért nem kiáltottatok rá?»

A király házába levél jött, hallszik; [a levél] így szól: «Az 
én fortélyomat a Fűforma-ember tudja (tk. bírja), holnap én 
ezer emberből álló hadat küldök.» A fövenyvárosi király [így] 
szól: «A Füforma-embert szemmel nem látjuk, füllel nem hall
juk, isten rendelte Füforma ember bizony sok van, micsoda fű, 
nem tudjuk.» A király szól: «Holnap a haddal én is megyek.»

Éjjel nyugodtak. Hallja [ám], hogy a király népet gyűjt. 
A Fűforma-ember ezt a hírt hallotta és a lovához ment. A kardját 
megragadta és az ostorát megragadta, [a kavicsdombot] az os
torával megcsapta, a lova hirtelen fölállt. «Gazdám, úgymond, 
mi a munka?» —- «A múltkor járt helyünkön a szélkirály fia 
fortélyos, a lovának mondja, aztán az orrlyukaidból hiteles öl 
magasságnyira tűz és füst támadjon (tk. igen sok legyen)!»



lau-svs elti lefos, laual yatíéasR, uds-numbi eualt manda 
pidas. lou mandal svyaiat yis-udzay yan al-kördtliiifot murai pilna. 
yis-udzay yan lauSl: «mola у odi iis?» yis-ndzay yan laygar-yoia! 
laual: n  nam lauay yoi uantsam.» — «yolas-tvya manas?» — 
«si-пата (si-puldy) manas.»

lou (pam-yorbi-yoi) toyo-ioytas, pvras-yoibi tdl tilia, udt- 
ydn-iiy lat iubina ol. päm-yorbi-yoi ät pvrda г-pus kerbs, yntl- 
jay‘k svydt i-pus kerbs, uantlali: fvras-yoibi lat yoia nemaza 
yazam neyyo anddm. uät-yän-iiy iil. «sasa, lauSl, al termáid!» 
i-ivyd iuuandmsyau, kdtni man‘sayan. udt-ydn-iiy laual: «lauan 
nvl iard-gi kirlal, та nvyen seuarmalem, та lauam nvl iourd-gi 
kirlal, nvy mariim seuarml!»

i-jazalt iilyan, udt-ydn-iiy laual rwl-uas eualt pegdtay Ivl-söß 
paldtna tuti itl, pdm-yorbi-yoi laual nvl-uas eualt pejdtay lnl- 
kemna tuti itl. udt-ydn-iiy laual nvl serak iourd kdremas, udt- 
ydn-iiy talta seuarmalli (pdm-yorbi-yoina seuarmala), laual-telna

Lóhátra ült, a lovát megcsapkodta, a város fölött kezdett 
menni. Mikor ő [így] megy, a fövenyvárosi király csak leesett 
[a földre] a népével együtt. A föveny városi király szól: «Mi 
történt?» A fövenyvárosi király testőre mondja: «Egy fehér 
lovas embert láttam.» —- «Merre ment?» — «Errefelé (ebben 
az irányban) ment.»

Ő (a Fűforma-ember) odaérkezett, az ezer emberből álló 
ellenség [csak úgy] vitetik. A szélkirályfi az ellenség [é. a népe] 
mögött van. A Fűforma-ember nyugatról keletre egyszer fordult, 
keletről nyugatra (tk. a nap vize szerint) egyszer fordult, lá tja : az 
ezer emberből álló ellenségből egy ember sem maradt. A szél
királyfi jön. «Ej hát, úgymond, ne siess!» Együvé jöttek, kétfelé 
mentek. A szélkirályfi szól: «А lovad orra ha oldalvást fordul, 
én téged megváglak, ha az én lovam orra fordul félre, te vágj 
meg engemet!»

Szembejönnek egymással, a szélkirályfi lovának az orra 
lyukából hiteles öldarab magasságnyira tódul ki a tűz, a Fű
forma-ember lovának az orra lyukából [is] hiteles ölnyire tódul 
ki a tűz. A szélkirályfi lovának az orra hirtelen félrefordult, a 
szélkirályfit erre megvágja (a Fűforma-embertől vágatik meg),



(v. lausl pilna) i-oldni soppi-koriiis. pam-yorhi-yoi lau-svs eudlt 
И-паиэгтэз, yandi neyyo sima uisli, ai suyliii зёиэгЫъ laud 
molaitelna, neyyoisl molaitelna.

si-кётпа it pödsr'tal páti: «nvy , lauSl, uelda arí t/erdinien; 
lou yandi neyyo пора top uv§ya-luidl yoza seda taiil. (uvpya-lni 
taldy-ki, sidi pa inául, iilßäldl.)» lou si гагэу ybl‘sdlli, si uvpjd- 
Ini uisli, iasl idt-kemna yaisa, talaydi iäs-ist noy-älemssli, lou 
iasl uantbli, noy alnwni ias, kézi uis, uvúyajyl pebk-uasmdsli. 
rnundi úoyaidl séudrmalna laudl pilna yolna пег usr arí tvisdysn, 
un§ydidl euslt mandi usr seyk ar. laudal §dtl, у  adu pöddr‘l, ant 
siiahlli: спа ittam, nvy, lauSl, you nöbdt tvida pitlsn, lou uasslna 
lou lambsl n'eyyoi tiumal an da in.»

pam-yorbi-yoi laud svsna lelss i ioyo-kirlss. ioyos-mandal 
svyaidt tamotta uelsm toll у о га ioytss. yis-иагэу уст, soyta-uazsy 
у an murai pilna tál yoéa uelis ioySlsst. yis-иагэу yan lauSl: 
<imola törsmna ueUsaist ali mola neyyoina ueVsaidt, si osl an-

[az] lovastul együtt két darabban esett össze. A Fűforma-ember 
a lóhátról hirtelen leugrott, osztják ember módjára fogta, apró 
darabokra vagdalja a lovával-miével, az emberével-miével együtt.

Ezenközben valaki (tk. egy) beszél, hallszik: «Te ügymond, 
megölni nem tudod; ő az osztják ember húsát csak a kisujjá
ban bírja (ha a kisujja épen marad, úgy megint elmegy, föl
tárnád).» 0 ezt a szót hallotta, a kisujját fogta, a kézfejet le
vágta, a csonka kézfejet fölemelte, a kezét nézi (a fölemelt ke
zet), kést fogott, a kisujját ketté hasította. Az elébb mikor a 
húsát vagdalta össze a lovával együtt még csak nem is vérzettek, 
a kisujjából folyó (tk. menő) vér igen sok. [Valaki] beszél, hall
szik, [hogy] hol beszél, nem lá tja : «No most már, úgymond, 
te hosszií ideig élsz majd, az ő városában hozzá hasonló ember 
nem született.»

A Fűforma-ember fölült a lova hátára és visszatért [haza]. 
A mint visszafelé megy, az elébb megölt ellenséghez érkezett. 
A fövenyvárosi király, az agyagvárosi király a népével együtt 
éppen csak most érkezett meg. A fövenyvárosi király szól: «Az 
istentől ölettek-e meg vagy [halandó] embertől, azt nem [lehet]



dam.» lou (pam-yorbi-yoi) sidat oy-numbi holt mandal svyat 
si-kudat al-köratliiilat. soyta-uazay yan laual: «yodi iisti ?» Iáidat: 
»uät р'еЛэ у  ans.» yan lauliiil: «törSm-iiy uantsem, laualt ein a, 
neyyoitelna (talán: neyyoialtelna) i-oldüi näuat.» si laX yoza 
uantsat, ar neyyo uelamat, ali mola i neyyoi uelamadat.

yan mural ioyo-ksratsall. lou (pdm-yorbi-yoi) uasalna ioytas, 
laual tamotta tvyaina г-sidi yamfina yatUasli, salak- keu-uirri iis. 
ölam у  utalna manas, imi laual: «yol ivy‘san?» — «ú aurem at 
pilna ivntsam.» imi laual: «mola lilii ie§li noySmdiiilan ?»

mosa-pvraiatna yolantl, yis-uazay yan ioytas, sidi laual: 
«toramna nntsaiu, neyyoial top siialaseu, no malt а manas.»

mosa-pvraiatna yoisat. yaleuat dlay-svyatti iis, imi lauSl: 
«yibfe, nvy ivlnn bla tam yv tl1 yan mur agatl, pam-yorbi-yoi 
kasla, yada ol, yan mutraiay Леката kasla. nvy, laual, neyyoiat 
yoza olda an‘ ueritlan, moyatna svya toyo-pbyalmalaian, тапетпа 
uantta sali bsan.»

tudni, a 0 (a Füforma-ember) mikor ezeknek a feje fölött elmegy, 
némelyek csak leesnek [a földre]. Az agyagvárosi király szól: 
«Mi lelt titeket?» [Azok] mondják: «Mintha szél ütödött volna 
[hozzánk].» A király mondogatja: «Az istenfiát láttam, lovastul 
emberestül egyformán fehérek.» Az ellenséghez néztek, sok em
ber meg van ölve, vájjon egy ember megöltjei-e [azok].

A király a népét visszafordította. О (a Füforma-ember) 
megérkezett a városába. A lovát a múltkori helyén ugyancsak 
ostorral megcsapkodta: kavicsdombbá vált [az], A lakó (tk. volt) 
házába ment. Az asszony [így] szól: «Hol jártál ?» — «A gye
rekekkel játszottam.» Az asszony mondja: «Mit futkosol étlen- 
szomjan?»

Egyszer csak hallja, [hogy] a fövenyvárosi király megérkezett, 
így szól: «Az isten megsegített bennünket, az emberét csak 
éppen hogy megpillantottuk^ fönt ment.»

Egyszer lefeküdtek. Másnap reggel felé jött [az idő], az 
asszony [így] szól: «Öcsikém, te ma maradj ittbenn [a házban]! 
A király népet gyűjt össze, a Füforma-embert keresik, [hogy] 
hol van, a király tudós orvosa keresi. Te, úgymond, az emberek 
között nem tudsz meglenni, a többiek [még] aztán ide-oda lök- 
dösnének, nekem téged látnom fájna.»
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mur azat dgatsaiat, uas-tel mur. mosa-pvraiatna mur po- 
d»r‘l» t: «yolna l пашет and am.» у an lauSl: «уoi naurem?» 
mur lauSl: «Imi ёптаЩ naurem.» ittam pdm-yorbi-yoi sidi kasla, 
imi nauremal tusa toyo, pdotna toyo-potkala, pdotna siis potkala. 
imi lauSl: «éoyalt naurem malai pöySllalan ?»

mur uantmda pitsaiat, yan-eui mutrdiay lekaral pilna mur 
kút eualt soziliiilydn. ittam pam-yorhi-yoi mur uhpina yanemas, 
sidi sdzilüidi svydt ossa. anpsla: «némán mola?» — «та nem 
an‘ tvihm.» imi pela laul»t: «паигетэп петЯ mola?» imi lauSl: 
«та and ősiem, ma tviam nauremэт and ol, dpgal, didi lou 
yolna nei and oshlll.» mutrapy l'ekdr lauSl: «nmj molaian ёп- 
maltsen ? ydn-déeu iilßadam pdm-yorbi-yoi lou tdm ! »

ydn-euina i kätllsa i tusa, selta yan-eui toyo, azal yoza 
ioytas, azal pela lauSl: «nvyen iilßadam yoi та ossem.» yan lau- 
liiű: «ólmai. — némán mola?» — «uoläy nem an‘ tvilam, yan- 
aéam, törSm-aéam, lauSl, mä pdm-yorbi-yoi ollam.»— «nny matta

A népet mind összegyűjtötték, az egész város népét. Egy
szer csak a nép beszél: «Még egy gyermek nincs [itt].» A király 
szól: «Kinek a gyermeke?» A nép mondja: «Az asszony nevelte 
(tk. nevelő) gyermek.» Most a Füforma-embert igyen keresik, az 
asszony gyermekét odavitték; az egyiktől odataszíttatik, a másik
tól erre taszíttatik. Az asszony szól: «Az árva gyermeket miért 
lökdösitek.»

A népet vizsgálni kezdték, a királyleány a tudós orvossal 
a nép között lépdel. Most a Füforma-ember a nép mögé el
rejtőzött, a mint így lépdelnek, [egyszer csak] rátaláltak. Kérde
zik: «Mi a neved?» — «Nekem nevem nincs.» Az asszonyhoz 
szólnak: «А gyermeked neve micsoda!» Az asszony mondja: 
«Én nem tudom, nem az én gyermekem, anyját apját még csak 
nem is ismeri.» A tudós orvos szól: «Te midet nevelted föl? 
A király atyánkat megmentett Füforma-ember ez itt ő !»

A királyleány megfogta és vitte, aztán a királyleány oda, 
az apjához érkezett, az atyjának mondja: «А téged megmentett 
embert én megtaláltam.» A király mondogatja: «Az ám (tk. ő 
volna). Mi a neved?» — «Ilyen-amolyan nevem nincs, király 
atyám, isten atyám, úgymond, én a Füforma-ember vagyok.» —
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poraim , uat-yän-iiy lauSl, pdm-yorbi-yoi ösan, iana‘, lauSl, nvy ? » 
[Ion s id ij lauSl: urna,».

yän si idzay ydlas, nemaza ant pödar‘das, еиэ1 pelä lauSl: 
«nvy en pam-yorbi-yoi elti n iyi malem, inanem yolSm-pus l’ätaxaßsi 
/e m it]  iilßatsali.» mur pelä lauSl: «pvzan uerädi/» m u ri pvzän 
и er da pitsat i pari le/ätta pitsat. yän-euina yolna kirn-ей/ and 
eslla. «yän-äzam, lauSl, manem ieia eshm diii! mä tarn svyam- 
niramna, lauSl, mur kutna tädä ämasta an‘ uerithm.» manas kim, 
net soldätna, uet yäzäyna yos-pelä tusa.

[Ion] manas laual уога, laual yatUasli: laui iis. alti kezal 
nvremasli, louel sömatliiis, isi töram-iiy, isi yä n -iiy !

у ап у  at pelä manas. «уап агат, lauSl, lauam tobäiat sugä- 
hsat. »  laual läiil, női elti Idill, ioyo-lvyas, lou Ivydal svyät mur 
kätnis man‘sat. yän lauSl: «iam‘ pä päm-yorbi-yoi olman, та, 
lauSl, matta nvyen uan'inam sírna si-yorbi olman.»

•ums lida uul pari uerdi-youät mur ie§lat käman i lilát, pvrä

«•Te régebben (v. azelőtt), a szélkirályfi [is] mondja, Füforma- 
ember voltál, hát igazán te vagy [az]?» [Ő így] szól: «En.»

A király ezt a szót hallotta, semmit sem beszélt, a leányá
hoz szól: «Téged a Füforma-emberhez nőül adlak, engem három 
ízben megmentett az ellenségtől.» A néphez szól: «Asztalt állít
satok (tk. csináljatok)!» A nép asztalt kezdett állítani és lakomát 
kezdtek rendezni. A királyleány [még csak] kimenni sem ereszti. 
«Király atyám, úgymond, engem egy kissé eressz k i! én ebben 
az öltöző ruhámban, úgymond, itt a nép között nem tudok ülni.» 
Ment ki, öt katona, öt kozák kísérte valamerre.

[0] ment a lovához, a lovát [tulajdonképpen: a kavics
dombot] meg csapkodta: lóvá lett. A kardját megragadta, föl
öltözködött (tk. magát fölöltöztette), akárcsak az isten fia, akár
csak a király fia!

A király háza felé ment. «Király atyám, úgymond, a lovam 
patkói eltörtek.» A lova áll, posztón áll. Bement [a házba], 
mikor belép, a nép kétfelé ment [előtte]. A király [így] szól: 
Igazán te vagy a Füforma-ember, én, úgymond, a mikor téged 
láttalak, ugyanilyen voltál.»

Város-evö nagy lakomát csaptak. A lakoma ideje alatt a
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ioytss, pdm-yorbi-yoi гтэ1 гётэу yätna tnsli i иЪцаЦтуэп tap yd. 
у an lauSl: vnvyen — pam-yorbi-yoi yohnda! — iiy iugannX 
nbmlem.» — «torSm-ahm, yan-ahm, ma isi mou-yoi ösdin, та 
isi тоиэт nvmssna pitlbpm.» uän olhiiht, you olltiiht.

sidi oldel euslt pam-yorbi-yoi lauSl: «yan-ahm , tör Sm-ahm, 
manem islli / тоиэт nvmssna pitsaism.» ydn lauSl: «nvy yoina 
kä tllahn? muyilu dl ioremlla/» [sittelna] yom t.

/ pam-yorbi-yoi] yaXeudt kil»s, kim-idds, lausl legatta pidds. 
ydn murdl agstsslli i lau-tas uvstdsa (vagy: uostssdpt), öyldt 
l'ezatmidt, laust klrsdpt. yan eml elti mola-kem oy legadds, sit 
yundi oslal mola-kem touar leltsa, sit yan di osla ? nuolßdssn i 
padidan.»

sittelna lou (pam-yorbi-yoi) ига uerda pidds. «yis-uazsy 
ydn, soyta-uazdy ydn nemstti той peld l'dl dl kidd! seyk-ki 
iüromhn, md pebm nvmsdn dt ivy'aliiil! ma ittam manhm, еиэп 
murna dt tula l » eual murna si tilsa, pam-yorbi-yoi kar day lilán a

nép künn iszik és eszik. Az ideje elérkezett, a Füforma-ember 
az asszonyát a templomija vitte és talán megesküdtek. A király 
szól: «Téged — Füforma-ember halljad csak — fiam gyanánt 
szeretlek.» — «Isten atyám, király atyám, én is [csak] földi 
ember vagyok, én is [csak] kívánkozhatom a földemre (tk. a 
földem eszembe juthat).» Rövid ideig éldegélnek, hosszú ideig 
éldegélnek.

A mint így vannak, a Füforma-ember szól: «Király atyám, 
isten atyám, engem bocsáss el! a földemre kívánkozom.» A király 
szól: «Ki tart vissza téged? minket ne feledj el!» Erre aztán 
lefeküdtek.

[A Füforma-ember] másnap fölkelt, kiment, a lovát kezdte 
fölkantározni (tk. fölszerelni). A király népet gyűjtött össze, a 
lónyájat elhajtották, szánokat szereltek föl. A király a leányának 
[hogy] mennyi pénzt adott, ki tudja? hogy mennyi árút raktak 
föl neki, ki tudja? «Ez itt mindened.»

Erre aztán a Füforma-ember búcsúzni kezdett. «Föveny
városi király, agyagvárosi király, semerre se küldj hadat! Ha 
nagyon szorongatnak (tk. szükségben léssz), csak gondolj rám ! 
Én most már megyek, a leányodat hadd vigye a nép!» A leá-
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lau-svsna lelas, laual uaraskasli, yatsa manas, murna i yanna 
ant siiälasa.

sidi mandal emit l uasna ioytas, lou vasalna, lou ioySt- 
malna lou ohm tvyaial udssi iuumal. pam-yorbi-yoi lav S i: 
«tvßsam tayyah> laml lauSl: «min yatman tarn.» kar day ouna 
loyStseyan, laml soy salt ( кита soy sail), laual tvbari pai ilbina 
il-lvyas. i-mosaina yolantlall, uas-tel saygan noylas (sey'ldiat). 
lou ioyo-lvyas, ay gal lauSl: «uas malai noyal ?» ay gal peld lauSl: 
«uas an' noySl, та, lauSl, yis-uazay yan, soyta-uazay yan eui 
tűsem, у  (in-eui iidi Ivyanzeß saht.»

käman ioyatsat i уап-eui ioyo-lvyaltsa. рат-уогЫ-yoi pari 
ueras i mur Uda, je§ta pitsat. si soyta-uazay уап-eui pilna рат- 
уогЫ yoi ittam ра lin ollayan tvyyd.

nyát ím vitte a nép. A Füforma-ember a kapu aljánál lóhátra 
ült, a lovát megcsapta, [hogy] merre ment, a nép se látta, a 
király se látta.

A mint így megy, egy városba érkezett, az ő városába. 
Mikorra megérkezett, az ő volt helye várossá lett. A Füforma- 
ember mondja: «Eltévedtem talán?» A lova szól: «А mi há
zunk ez itt.» A kapu ajtajához érkeztek, a lovát megrúgta 
(lábbal rúgta meg), a lova a szemétdomb alá ment. Egyszer 
csak hallja, az egész város harangja szól. 0 bement a házba, az 
anyja szól: «A város miért harangoz?» Az anyjának mondja: 
«А város nem harangoz, én, úgymond, a föveny városi király, 
az agyagvárosi király leányát hoztam [el], a királyleány csenge- 
tyüjének a hangja az.»

Künn megérkeztek és a királyleányt bevitték a bázba. 
A Füforma-ember lakomát rendezett és a nép enni, inni kezdett. 
Ezzel az agyagvárosi királyleánynyal a Füforma-ember még talán 
most is él.
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1 1 . u ä t l i - i g i  у о n t d  у - т о й  Hal na  l o y S t l a .

uätli-igi uetsat yuibi uasna ol, uul iiysl pilna yäß иегЬуэп. 
ii'fdl pela lauSl: «yäß-ki uerhn, yaßon pachl kul ät ol, luß-ki 
uerhn, luß»n nvhl kul ät ol!» iiyol lauSl: «Öhm näy‘k-pehk 
luß yodi tvila ? luß uerla, alt täs ol, luß uerla, alt öySl ol!»

iiudllaaöl: «sidi-ki olhn, tarn yol'tdy tvlna,tam Iah у iisna 
lämltiiidm tvy'ana tälna itlahn-ki, al-ueUahn, ioyi-ki yonthn, 
lußm-ki sugahl, adom äm‘ß‘-idi al-uellaion! yaßan-ki öySl, tagli 
sugahl, siski-lil Ыуэп tdgl'i uila! та iäsyam ät yoVsen, mä potr;>m 
ät nomsen, svrmsn you ös löhn!»

iiysl lauSl: «purэр neyyoi är rwmds yun tviil ? manem äl 
oiitlt\!»

iski-tvl soßdn yohl, mehк uat rvml ponla. tvl piddm iski 
Id n§ Ivlda piti. катэп ivntti är naurem emit uätli-igi yodi yöl-

11. Y a t l i - ö r e g r e  k o n d a v i d é k i  e l l e n s é g  t á m a d .
Vatii-öreg ötszáz emberes városban él (tk. van), az öre

gebbik fiával együtt csónakot csinálnak. A fiának mondja: «Ha 
csónakot csinálsz, a csónakod feneke vastag legyen ! Ha evezőt 
csinálsz, az eveződ nyele vastag legyen!» A fia szól: «Vörös
fenyő hasábból készült evezőnk hogyan lenne ? Ha evezőt csiná
lunk (tk. evező csináltatik), akár vastag (?) legyen [az], ha evezőt 
csinálunk, akár vékony legyen [az]!»

Az apja [így] szól: «Ha így leszel, ebben a vészes eszten
dőben, ebben a háborús világban evezgetésed alkalmával ha 
ellenség támad reád, csak megöletel, ha visszafelé menekülsz és 
az eveződ eltörik, úgy megölnek, mint a rossz ebet! A csónakod 
ha vékony, könnyen eltörik, veréblelked végét könnyen veszik. 
Bárcsak az én szómat meghallgatnád (tk. meghallgattad volna), 
az én beszédemet eszedben tartanád, a halálod soká következ
nék be!»

A fia [így] szól: «Öreg embernek sok esze hogyan volna? 
engemet ne taníts !»

A hideg tél darabja (tk. téldarabod) elfogy, meleg szél 
fúvása támad. A télen esett hideg hó olvadni kezd. A künn 
játszó sok gyermektől Vatli-öreg miképpen hallja: a délvidéki 
sok állat (=  költöző madarak), a tavi csüllő-madár sok falkája
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lall: märd'i той ár uai matti lár-yaleu ár pugat landay Äs uyal 
pela pugtay uai ár pugat manda pitmal §atl, lar-ydleu raymáy 
nvy nvyman mandet §átl. si iubel matti mard'i-mou toyhy ár uaieu 
ioyátmal páti.

uas ári är nauremal uas uelmáy ár or‘t uas uelda pitmel 
§atl, yaníáy yonaß ás-lbn‘di ár pugat landay párás wual pela ai 
nalmaß iám uai loiman maiidéi §atl. landay Äs ioy‘geu landay 
§áras uyal pela matti tuuam §dtl.

u&tli-igi nvmasl: «та Шап уäß uerdi dr‘tl ösam, yäß át 
uerlam lölan!» ieia ol, eui lila §unay dn$t ioyatl, pny yoni $unay 
dn§ ioyatl. yoltrpi iam yäß mä ant tvilam, iay‘k-yul ueldi käzay 
yui ösam vndi, or-uui ueldi käzay dr‘t ösam kus. libay yät libamna 
yoiman pura§ lou älyalna pitlam.

luy ioräy iam nai tviay iuy palätti ioytas, u&tli-igi inial 
pelä laual: «uni, nvy lohn tvui säraltam noyil käuartlen löhn!» 
imai laual: «säraltam noyä lidi-kemna ant olda uutsisen. matti 
той eualt tayyä ár mur telbi yäßna [ ivyhm  /  ár br‘t luy käua-

a táplálékom Ob torkolata felé falkás madár sok falkája menni 
kezdett, hallszik, a tavi csüllő-madár rikoltó nevetését nevetve 
mennek, hallszik. Majd ezután meg a délvidéki szárnyas sok 
állatunk megérkezte hallszik.

A város sok gyermeke, récze ölő sok fejedelemhős, réczét 
kezdtek vadászni (tk. ölni), hallszik. A tarka hasú obi lúd sok 
falkája a táplálékos tenger torkolata felé kis nyelvű jó állatot 
[é. éneket] énekelvén megy, hallszik. A táplálékos Obunk jege 
a táplálékos tenger torkolata felé már elvitetett, hallszik.

Vatli-öreg gondolkozik: «Én mintha csónakcsináló feje
delemhős volnék, hadd csináljak [hát] csónakot! Egy kis idő 
múlva a leányevő bőséges halszállás megérkezik, a fiú gyom
rának való bőséges halszállás megérkezik, keezehálóval halászó 
jó csónakom nincs, pedig vízi halat fogó (tk. ölő) vigasságos 
ember volnék, erdei állatot ölő vigasságos fejedelemhős vagyok 
bár. A belsős házam belsejében feküvén öreg csont végére jutok.»

A nyári erős jó nap tetős fa magasságnyira jutott, Vatli- 
öreg a feleségéhez [így] szól: «Asszony, te bizony a tavaszszal 
szárított húst megfőzhetnéd!» A felesége mondja: «Nem akartad, 
hogy evéshez mérten [elég] száraz hús legyen. Valamely vidéken
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ram nai mandi emit saram noyd säraltal, si toy у a säralthlam ? 
olmeman emit nvyen у und ant ärdälmsem !»

uatli-igi lauSl: «mä partsem käuarda, ant-ki käuartlan, nv
yen tut-iuy tudi leui ou süna Ivskalem, yät-§vremna seda dm‘sa! 
iam noya lidi iasam, noyos-tudi iasam uantman äm‘säJi>

m al sem-iay‘gal тдуутап noy-läiamdas, rdday yät alyalna 
tuti noy-vl'sali, put nik-tayar'sal'i. kim -itlm s, iny‘as, saram noyd 
uet meual, or-kvlay uet meual Ivyaldas. euatliiisU, pöySl'sali, nik- 
Ivskasli. näydi-iuyi liimay tut роп'яа, ydl-iuyi lüniay tut vl'sa.

käuarmal iubinu, posmal iuhina uadi-älam‘sa, nay' 1:-рёЫ: 
you änna yvn‘sa. uätli igi elti yölam meual yvn'sa. uätli-igi nny- 
man noy-äm'sas, sätpay keial loyaßtasli, imal i noyd Vidi eualt dn 
dlyal uurdina yatUasli, tal uylal loyhlml yondzd yatmas. «уг, 
ys, mii-Iage, käuardam pudan simal olmal!»

iäsl moyyas, oyal yozay-nnri pelei keratsali, iiyal peld laual:

talán a sok néppel teli csónakon [odajárt] sok fejedelemhős a 
nyári meleg napon száraz húst szárít, talán azokat szárítsam 
meg? Mióta [csak] vagyunk, mikor nem becsültelek meg tégedet?»

Vatli-öreg [így] szól: «En főzni parancsoltalak, ha nem 
főzöl, téged, mint [egy] tűzifa hordó szolgálót az ajtó szélére 
hajítlak, a házam küszöbén ott ülj! a jó husért nyúló kezemet, 
[a falatot] fölfelé [é. a szájamhoz] vivő kezemet nézvén ülj!»

A felesége a könnyét (tk. szem vizét) törülvén hirtelen 
fölállott, a tűzhelyes házban a tüzét fölgyújtotta, a fazekat föl
akasztotta. Ki-ki ment, [oda]járt, a száraz húsból öt mellet, az 
erdei rénszarvas öt mellét hozta be. Elvagdalta, megszurkálta, 
íöldobálta [a fazékba], Vörösfenyőfáhól lángos tüzet rakott, fekete 
fenyőfából lángos tüzet gyújtott.

Miután [föl]forrott, miután megfőtt [t. i. a fazék], levette 
[a tűzről], vörös fenyőhasábból készült hosszúkás tálba merte. 
Yatli-öregnek három mellet tálalt. Vatli-öreg nevetve fölült [a 
padkán], hüvelyes kését elővette, [s] miközben a felesége egy 
falatot (tk. húst) eszik, a tál végét erővel megcsapta, üres száját 
rágicsálva hanyatt dűlt. «He, he! asszonykám, a főzött fazekad 
kevés volt.»

A kezét megtörülte, fejét az oldalsó padka felé fordította, 
a fiához [így] szól: «Ölnivaló vadat ölő fejedelemhőst nevel-

9Északi-osztjáJc nyelvtanulm ányok. 1.
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«ueldi uai ueldi or‘t enmaldiiisam, ueldi iay'k-yul ueld,i or‘t en- 
maltsam, ittam eui lila on§man ioytas, landay Äs рёЬктаппа nobat 
yuiman yoldiliiam pan tvisaman, kát yäßi käzay ios ivyá Шэп 
гиуЧэтэп, louay oypi ár soy uelda ivy4aman-sa ! »

iiyal laual: «yi, y't! ázi pa nvy yaß ant tv ihn, molana 
manhn?» uatli-igi lauSl: «у aß ant tvihm  ? kát iuy emit aid dm
yaßam ol, sidam tvihm.» iijal Iával: «uul nndi.» lou lauSl: 

i i uul-ki, met iam, uehm yulam leltlem, laskám ät ol!»
udtli-i(ji sömatliiü, yaniay uai sömatl, aláy uai sömatl. 

kimbay yat kimbalna kämah Hl, iiyal pä lou iubalna pá itl, 
andaß-sij, ai iipal lou iubalna уа1Ч,этап uuratl: «áéi, ma pá 
iilam.» uatli-igi lauSl: «yej, iiilap-yoi! nvy ueldi uai ueldi-louät 
and ösan, tarn telay pöySl alyanna täda ivnda ! saram той tay- 
tanna táda ivnda!»

uätli-igi sitlna panna nik-sösl, uul iiyal ielta sösl. lär-yaleu 
moyla (? ) nvy rivytal satl. uätli-igi nvmasl: «maian nvy all»
ioyos-windnil: nemaza andarn.

gettem, ölnivaló vízi halat fogó (tk. ölő) fejedelemhőst ne
veltem föl, íme a leányevő halszállásunk megérkezett, a táplá- 
lékos Obunk felén (tk. Ob-felünkön) ősemberünk halászta föve- 
nyes partunk van, két csónakos vigasságos útat együtt járjunk 
mi ketten, csontos fejű sok tokhalat fogni (tk. ölni) nosza 
menjünk!»

A fia szól: «Hi. h i! atyus, neked csónakod sincs, min 
mégysz?» Vatli-öreg mondja: «Nincs csónakom? két fából össze
rótt csónakom van, [hát] ezem van.» A fia szól: «Az talán nagy 
[is] lesz.» 0 [azt] mondja: «Ha nagy, annál jobb, a megölt 
halamat rakom bele, tágas hadd legyen!»

Vatli-öreg öltözködik, tarka botost húz föl, ragyogó (?) botost 
húz föl. A külsős ház kültájára kimegy, a fia is megy ki utána, 
bölcsőszéli kis fia is sírva törekszik utána: «Atyus, én is megyek 
(tk. jövök).» Vatli-öreg [így] szól: «Hej, apátián ember [károm
kodó szó]! te [még] ölnivaló vadat ölő nagyságnyira nem nőttél 
(tk. nem vagy), ezen a teli falud végén (tk. falu-végeden) itt 
játszál! Száraz földed darabján itt játszál!»

Vatli-öreg erre a fóvenypart felé megy lefelé, az öregebbik 
fia lépdel utána. [Egyszer csak] a tavi csüllőmadár szíves (?)
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pa sbsmal, sosial svyät pä nrmasl: «kur-ptlaylam yoza 
mola yailiiil?» iofi-vygarmal: pans у таЦау pani yoza ai iiysl 
toyi-kuniemamal, ioyo-tiidi iatlayna yailnila uegl lar-mou гэт 
soyta lillamal, кмпгэт той гэт yis lillamal.

uätli-igi ioyi-käremal, iäsna kätlam‘lali, yos-тептэШ, kät 
kur emit kätlman iorl ioyStti youätna ioyos-lvskdlli. nvmsdl пи
тай: «si pittan tvyana yolbn-ki, yvlci! äzal iäzay ant yohm 
mola naurem oll uulli-ki ül, manem uell, iäsyam ant yolldJX 
l-yvlda Ivskdsem.»

tbdä pitmal tvyana kät kurl elti pidds, svsna noySml, äygal 
tvipm moyla nvy nvyman noySml. ma iiial-läuat läuatlam: «пгэп- 
топ äm‘p‘-yuiarn manem panay yui tehm emit yólna ioyi-talhli!»

tar yon-loy sdila pan oySlhm, yblSm iuy ältnäy, kát ray 
altnäy yaßam noy-pusmslem, sommi urnát sem, dr‘t amasti патак1 
ttySl lezätsam, br‘t amasti iám lol-рат pon'sam. nal pus pblan

nevetését neveti, baliszik. Yatli-öreg gondolkozik: «Miért nevet?» 
Yisszatekinget: semmi sincs.

Megint lépdel, lépdelése közben megint gondolkozik: «A két 
sarkamhoz [ugyan] mi ütődik?» Hátratekint: a szegélyes málicza- 
subája szegélyéhez a kis fia odakapkodott, a hátra maradó (tk. 
visszavivő) sarkába ütődik, az arcza áradványföld jó sarával van 
borítva, száraz föld jó fövenyével van borítva.

Vatli-öreg visszafordul, kézzel megragadja, lerázza [magá
ról], a két lábánál fogva megragadva olyan messzire dobja vissza, 
a mennyire csak bírja (tk. ereje érő messziségre). [így] gondol
kozik: «Esésed helyén ba meghalsz, [hát] halj meg! Az atyja 
szavára nem hallgató micsoda gyerek van (é. milyen gyerek az, 
ki az atyja szavára nem hallgat)? Ha nagyobb lesz, engem [is] 
megöl, a szómat nem hallgatja meg, egy halálig [oda] vetettem.»

A mikor odaesett, a két lábára esett, hátrafelé iramodik, 
az anyja bírta szíves (?) nevetést nevetve fut. Én az apja szidá
sával szidom: «Apád f . . . a, ebemberem, engem még a szegé
lyes öltözékem szegélyénél fogva visszatart!»

A daru-bögye [forma] csöndes]?) fövenypartra szállók, a 
három fából összerótt, a két fából összerótt ladikomat föl
nyitom, egyenesre fölállítottam, fejedelemhős ülő puha fészket 
készítek, a fejedelemhös ülő ladikközbe [való] jó füvet tettem.

9*
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soySm pon msem, yölam uaspi у ölti keu laimay koli pbn nöman 
ültldm, uyay (? ) yaß soppi Ivl-wdat uaday säySi ponlam, nyoj 
iay'k soßdlna у  а ва т nik-tällem, säs-mvlät mvl iay'k nik-ruyksam, 
liba у yaß ИЬэтпа nöman lelbm. iiyam lou tvimal to у  lay йог 
yanídy yaß näman lelas, kát yuii кешу ips läualtlaman.

landdy As pä-pelgis läualtlaman, svySl't iuyay iám pöyar 
(kát Asyan kut-pöySr)  гоуШэтэп. оуэу ран opal eualt yblSm púk 
soymaß iám pbnlaman il-ponlalman, yölam uaspi uazay keulaman 
il-isllalman, louay oypi űr sby käslna pitsaman, uas-dynaß dr uúf 
kdslna pitsaman.

iay‘k-nvlaß ai yul ueldemsn kutna, iiyam yodi lau§l: «bét, 
та uanttamna Äs kudaß yas-iuyay pöyar oy eualt yas-iuyay mou- 
nvl älyal eualt tel-lelam lábat yaß stmel nila.»

ma aiil ant minisem, uyal hlay г idzay Inumam andam. 
meta-pa iay'k-yul ueldi kcizay ios méta laisam.

kimatti iiyam yodi laual: «aéi, ma uanttamna yontay-mou

A négysoros kenderczérnából [font] kecze-hálómat fogtam, a 
három nyílású halászó kő állta kötéllel ellátott keczehálómat 
leemelem [t. i. a tartóról], a ladikon keresztül ölszélességű, 
széles deszkát teszek, sodrós vízdarabba a ladikomat behúzom, 
térdig [érő] mélységű mély vizet gázoltam, a belsős ladikom 
belsejébe fölülök. A fiam az ő birtokában volt szárnyas állat (é. 
madár) rajzos csónakjára fölült, két emberes vigasságos úton 
evezünk mi ketten.

A táplálékos Ob túlsó felére evezünk, fűzfás jó szigetre (a 
két Ob közötti sziget) jutunk. A fejes fövenypart feje irányában, 
a háromszoros czérnából [font] keczeliálóinkat behelyezzük, a 
három nyílású nyílásos köveinket leeresztjük [t. i. a vízbe], a 
csontos fejű sok tokhal vigasságába estünk, a keskeny állú sok 
lazacz vigasságába estünk.

Vizes orrú kis halat fogásunk közben a fiam miképpen 
szól: «Atyus, a mint látom (tk. láttámra) az Obközépi fűzfás 
sziget feje irányában, a füzfás földnyelv (tk. föld-orr) végén, teli 
ült hét csónak jött ki, [úgy] látszik.»

Én kicsibe sem vettem, száj végére való egy szót se mond
tam, vízi halat fogó vigasságos útra méginkább [kijálltam.

Másodszor a fiam miképpen szól: «Atyus, a mint látom
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eualt lühdt ältnäy yäß-tel lal’na si iisaiman! youthтэп!» та 
pvhm-iar alayna ybldam andam. vemaza iäsyal та ant pödar'hm.

ybntay той läbat altnay yaßtel är or'dan lar-yaleu moyla nvy 
nvy man ti si läualtlat, yodi laulat: «yi.1 y i!  udtli-igi olman-yoi(?) 
sut nöbat eudlt vbarliimn, ittam yodi land»у Äs kutpalna mozatmeu- 
lamba, man seuam näy‘k-iuy al'hn libina iaramman-lamba !>>

iiyam si-кетпа lauSl: «y i ! y i!  azi, yaltsaman (?) manda 
mázas?» ma yodi laulam : «iiilap yui moyi mola anpshn ? mandi- 
mosa ueran-ki ol, mandan.» iiyam sitlna si iäzay yolmal-kemna, 
yoltam ponl nok-älamlali, yaß libina Ivskalll, Äs pd-pelgis läualmal.

lou läualmamal svyät lou eualtal ellam, luß-tvi eualt ellam 
or-yat louat är yum‘p ‘ yontay-mou läbat ydßan nvlal-ki sokla, 
landay As iemay iay'k ivlna piti, seuasal-ki laygatla (v. Idygaltla), 
yulay Äs iemay iay'k ivlna piti, yäßläl ler-su palatna vmarlasaiat. 

yontay той läbat yaß är or'dan yodi laulat: «iiyal yodi ät

{tk. láttámra), a Konda vidékéről hét nagy (tk. összerótt) csó
nakkal teli ellenség jött reánk im! Meneküljünk!» Én a fülem 
botját se mozdítom (tk. a fülem oldalának végével nem hallom). 
Semmi szót se beszélek.

A kondavidéki hét nagy (tk. összerótt) csónakkal teli sok 
fejedelemhösöd tavi csüllö-madár kedves (?) nevetését nevetvén 
erre felé (tk. ide) eveznek ím, miképpen szólnak: «Hi, hi! Vatli- 
öreg, mióta csak vagy, száz év (tk. kor) óta ügyeskedtél, most 
íme a táplálékos Ob közepén mégis mintha elcsíptünk volna, 
az apád fonta vörösfenyő deszkádon [é. ladikodban] feledkeztél.«

A fiam ezenközben mondja: «Hi, hi! atyus, merre kellene 
mennünk?» Én miképpen szólok: «Atyátlan emberfia mit kér
dezed? Ha menni való dolgod van, [hát] mégy.» A fiam aztán, 
a mint ezt a szót hallotta, a keczehálóját fölemeli, a csónakba 
dobja, az Ob túlsó felére evezett.

Miközben evezett, a tőle támadt (tk. emelkedett), az evező 
hegyétől támadt, szamojéd sátor nagyságú sok hullám ha a 
kondavidéki hét csónak orrához ütközik (?), a táplálékos Ob 
szentséges vize bele esik [t. i. a csónakba], ha a kormányát 
hasítja, a halas Ob szentséges vize bele esik, csónakjaik a fonás 
magasságáig elmerültek.

A kondavidéki hét csónakod sok fejedelme miképpen szól:
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mani-sa' u&ili-igi log sea.)у oy-taytal uilu-sä! log tuimal luk-putt- 
yanSäy teldl uiluJ» is yds у iöySl isndilal gjsläl, tiudt-pat падь 
toyhß är nal svnzsy iöySl svnzdl elti pon'ssläl. mä nvnwshm: 
«täm siski-är or‘tna si ueldsm-lamba.»

mä-sä yolti-ропэт noy-tällem, гэу‘дэ1-Ы у at lol euslt потэп 
taVsem, ИЪэу yäß ИЬэтпа Ivskssem. ybntsy-mog är or‘t lagSl: 
«ittam yodi uätli-igi yol manhn ? toyosysn-tlisysn gandiiidmna 
mola vndäs ? агэп tvism uul loy'kna yun gjlaisn ?»

är yäß kuddtna Ivysltsäism, mä lauhm: «ydntsy-mog är 
падгетэт, mä svyä st поуЫэт.» mur lauSl: «noyhddnna ittam 
yodi mola vndäs, lägalmsdanna mola vndäs ? toyi noyhhn, yäß 
yoza yailsn.»

mä i säs-pelskna ämssssm, ai yui tvism jorsmna läuslmshm, 
landsy Äs vu-svsna käremsssm, yäßsm pul'äy tikmsm yäß yozsyis 
kus läusltsat, ältnäy yäßsmna elti mantssläm, seuaränttsm (вёиэ-

«A fia [csak] hadd menjen! Vatli-öregnek az ő hajfonatos feje 
darabját vegyük csak! Az ő birtokában [levő] fájd pihétől tarka 
ruháját vegyük.» Ideges íjjuk idegeit fogták, a tegez fenekén 
[levő] fehér tollú sok nyilat hátas íjuk hátára tették. Én gondol
kozom: «Ettől a madár-sok fejedelemhőstől még utóbb is meg
öletem.»

Nosza én a keczehálómat fölhúzom, a hat ölmólységű víz
ből (tk. a vize hat ölnyi) fölhúztam, a fenekes csónakom fene
kébe dobtam. A kondavidéki sok fejedelemhős [így] szól: «No 
hát Yatli-öreg hová mégy? Ide-odatekingetvén mi segítséget 
[látsz] ? Az atyád birtokában volt öreg bálvány hogyan venne 
oltalmába?»

A sok csónak egészen közrefog, én [így] szólok: «Konda
vidéki sok gyermekem, én aztán [majd] arrafelé tartok.» A nép 
[igy] szól: «Ha arrafelé indulsz is, mit nyersz vele, ha arra 
evezel is, mit nyersz vele (tk. evezésedben mi segítség van) ? 
Ha oda tartasz, csónakba ütközöl.»

Én az egyik féltérdemre ültem, fiatalkori erőmmel (tk. ifjú 
koromban bírt erőmmel) evezek, a táplálékos Ob torkolata felé 
(tk. folyása irányába) fordultam, a ladikom irányába esett csó
nakban félre eveztek bár, összerótt ladikommal rájuk mentem. 
A vagdalkozó ember jóllehet vagdalkozott, igyen mentem ím.
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räntti?) yui kus süudrandds, sidi si тап‘вэт. landdy As mvl 
idy'kna vudi yui vuSl, yäVhdi yui yaVhl. nämsltasik yvtl mandi“ 
idi ioyo-käremdhm, та еиэкэт ёйэт är yum‘ß ‘na yontdy той 
hat yäßan yvmdä Ivsk&hm, yatsa e.dam Ivyaray är yu i seltta yühs.

Äs kuddßna гоуНтэт- kemna öi»m пау‘к-рё1дэ1 laß, илгэу 
luß kutpdl emit, nvhy luß kutpdl emit soppi mdremds. vu-näßtsm 
iuy soßdl уаиетэвэт.

yontdy-mou är dr‘t laudel $ätl: «у  ei, iiilap yui moyi-sä 
uätli-igi ärdämmeu-lamba-sä, lußli yäß pitmsn-lamba.» si-kemna 
hu  tl uänämamel- kemna, yäß-padi yoza гавэт metsssem, ai-yui 
pvrana tvj/тэт pvzar-kulät kördi uaibi, kord'i nvlbi nvhy luß 
тютэп täl‘sem. yontdy-mou är or't pelä yodi lauhm : «y-i! y i !  
ai-yui olmamna tnpm luß-soß-lagem ullis si uisem, noyhsta 
litladi-ki, noyhsädi!»

ior-yui ueidmna lämlmahm, toyos älyis shnam päiitlem, 
iiydm kutpdy Äs tombdlna top pidiliiimal, bißdl märtamal. mä

A táplálékos Ob mély vizében az üvöltő ember üvölt, a síró 
ember sír. Egy kissé alább nyugat felé (tk. nap mente szerint) 
visszafordulok, az én tőlem támadt sok hullámmal kondavidéki 
két csónakot fölfordítok, a honnan termett pánczélos sok ember 
aztán a vízbe merült (tk. bukott).

A mint az Ob közepére értem, a . . . vörösfenyő hasábból 
[csinált] evezőm, száras evezőm a közepén, nyeles evezőm a 
közepénél kettétörött. A víz folyása úsztatta fadarabját ki
halásztam.

A kondavidéki sok fejedelemhős beszéde baliszik: «Hej! 
apátián ember fia Vatli-öreg, ha jól látjuk, mintha evezőtlen 
csónakba estél volna!» Ezenközben ők a mint közeledtek [felém], 
a ladikom fenekébe nyúlok (tk. dugom a kezemet), fiatal (tk. 
gyerek-ember) koromban használt ököl-vastagságú vasfogantyúval 
Lellátott], vasnyelű nyeles evezőmet előhúztam, a kondavidéki 
sok fejedelemhősnek miképpen szólok: «He, he! gyerekember 
koromban használt evezőcskémet ím csak az imént vettem elő, 
ha üldözni akartok, hát üldözzetek!»

Erős ember erőmmel evezni kezdek, arrafelé előre vetem 
a szememet, a fiam az Ob közepén alig hogy túl jutott (tk. esett), 
az evezője eltörött. A mint én [arrafelé] megyek, miképpen szól:
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iidam soy iit /odi tauSl: «i / i ! dii manem uiia! lußam sugdbs, 
saram ydß-padanna manem uiiií !»

та lou yaßal /unman seltta manbm, yosyay ydß yoéyal 
emit seltta manbm. та lautam: «yodi-svyät uilem, matta nvyen 
idsan-iat enmaltmanma /and ant lausam: «yäß-ki uerbn, ydßan 
kul dt ol! luß-ki uerbn, lußan kul ät o l/» lußan-ki mdrbs, tarn 
tuyäna täda ät ueüajan! — lv/гэу yui telan, ai sembi tarn lu- 
ydran dl m ii\! гэт dr't-pvy p m  libn dl ät yvb l /» та гиЪэтпа 
ydl'bman sidi si yaismal f it l , niy äridi-idi ydVbman yaismal §dtl.

yonby-mou iidl ydßna l'dl-túr uuman siiemasa, semy оу 
ant madalna, lv/гэу yui tebl ant madalna lands у Äs múl torna 
il-sayds, lou tvimay to /by uai yanzdy yaßdl yvmda säzemdsll.

ma sidamna ИЪэу uas ilbamna ma. pilamna manam űr 
yum‘p ‘ pilna uas-ilbi svygam yoza uadi yaisam. iay‘k nik-so/tala, 
kanzam pant ta/tal elti dmaslam. уöhm iuy dltndy ydßam eualt 
nöman latiam, luß-tvi sauatna ilroySlbm. louay oypi dr soyam 
кдгЧ-Ш muramna uadi ältla, uds-äynaß är uunpm  uádi ältla.

«Hej! atyus, engemet végy föl [t. i. ladikodba], az evezőm el
törött, a ladikod száraz fenekébe végy föl engemet!»

Én az ő csónakját megérintve onnét megyek [tovább], 
oldalas csónakja oldala mellett megyek [tovább]. Én [így] szó
lok: «Hogyan vennélek föl? [lám] egykor, midőn kézizmodat 
neveltem, nem mondtam-e: «ha csónakot csinálsz, a csónakod 
vastag legyen! ha evezőt csinálsz, az eveződ vastag legyen!» — 
Az eveződ ha eltörött, ezen a helyen ám ölessél meg! — Pánczé- 
los férfi ruhádat, kis szemű jó pánczélodat ne add oda! jeles feje- 
delemfi jeles lelked meg ne haljon!» Én utánam így sírván, maradt 
vissza, hallszik, nő éneklése módjára sírván maradt ott hallszik.

A kondavidéki négy csónak ellenséges torokkal üvöltvén 
pillantotta meg, hajfonatos fejedarabját nem adván, pánczélos 
férfi öltözetét nem adván, a táplálékos Oh mély örvényébe ugrott, 
az ő birtokában volt szárnyas állat (=  madár) rajzos csónakját 
fölfordította.

Én aztán a velem jött sok hullámmal együtt a városom 
alján levő magas partnál szárazra vetődtem. A víz visszahúzó
dott (?), száraz útdarabon ülök. A három fából összerótt ladi
komról fölállok, evezőhegyre támaszkodva leszállók. A csontos
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та ydzam yat loyamna uadi sbssam, ioyo-lvysam. тэт  
ya V h l: «ivy‘man tvydna iäsl seyyhm iaspi or'dan, kurl seyyhm  
kurbi br'dem sarum yaß padalna leltsen-keba, adern yodi yund ös 
löhn?» та lauhm : «iäzay ant yblem пашет lou yv h l.# Ivyray 
yui Шэт ey‘sem, рапэу yui таЦауат 'ey'sem, nvl-pezi oySl svy 
sömdtS9m. yatna Ivydiiidi cir or‘d,nn eudlt yodi yo lhm : «yontgy- 
mou údL yaß matti ilb»y uas ilbeu eudlt landdy Äs pd-pelgis 
musmel (?) §atl.»

si ohm luyu pans, tvlli iis. uehm or-uai ueldi ar or‘t 
uelda ivy'ht. naui toyhß är soga uelht. kimet luy pa iil, pvy 
lila (ипэу bn§u ioytdm iubina ma lauhm : «ai пуэт pilna nöbst 
iaylu ivyhm Äs kudaß роуэг pan pa wy'hman-sa!»

йоту пора tehy put Гштётэп iubina matta tviméman yb- 
iSm iuy altnay yaßnmi pä риёЫтэп, sas-mvlat rnvl iay'kna 
ruykhman, sänm yaß padalna lellaman, iiyam mii iazdltam Smasl,

fejű sok tokhalamat az egész falum népe kiemeli a partra, a 
keskeny álló sok lazaczomat kiemelik.

Én a meleg házam zuga felé lépdeltem, bementem [a 
házba]. A feleségem sír: «Ha járásod helyén a keze megnőtt kezű 
fejedelemhősödet, a lába megnőtt lábú fejedelemhősömet a ladik 
száraz fenekébe ültetted volna, talán rossz lett volna ? » Én [így] 
szólok: «A szóra nem hallgató (tk. a szót nem hallott) gyermek 
ő meghal.» Pánczélos férfi ruhámat levetettem, szegélyes [ruhájú] 
ember málicza-subámat levetettem, rénszarvasborjú bőréből 
[csinált] vékony subát vettem magamra. A házba ki- s bejáró 
sok fejedelemhősömtől miképpen hallom: «A kondavidéki négy 
csónak az elébb a városunk aljánál a táplálékos Ob túlsó felére 
mentek, hallszik.»

A volt nyarunk elmúlt, télre vált [az idő]. A megölt erdei 
vadat ölő sok fejedelemhős vadászni jár, fehér tollú sok foglyot 
fognak. A másik nyár is eljön, miután a fiú ette (tk. evő) bősé
ges halszállásunk is megérkezett, én [így] szólok: «A kisebbik 
fiammal az őseink járta Ob-középi sziget halászó helyére (tk. 
fövenypart) megint menjünk el!»

A zsíros hússal teli fazekat miután megettük mi ketten, 
a múltkor használt három fából összerótt ladikunkat megint 
fölnyitjuk [é. fölfordítjuk]. Térdig érő mély vízben gázolunk,
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lauSl: «äzi, louay oypi ön soy иШэтэп-ki, svyä mvyti ant Шё- 
тэп?» mä laulam: «tarn yol‘t yulam you luyna mozanem Шётэп!»

landdy As pä-pelgis läualthm, pan-oyi oyal emit yölSm soyam 
seumäy pon il-ssUem, louay oypi är soy uellaman, väs-äynaß är 
иищ  uellaman, ригэу pan puzdl emit ahmlaman, yoy'ta pitlaman, 
kutpay pan kutpalna, oyay pan oyalna uandmalman, та laulam: 
«iiyne, Vida litlan tayyä?» —  «aya, äzi, lid'a litlam.»

uadi yailaman, uds-dynaß uul иищ  uádi titsman, tut vVsaman. 
kdt yui lidi yal-put soy nik-tayartUman, uäs-äynaß uunzman i 
pelgal putna molleman, i pelgal ndr yul punatna Vdeman.

iiyam lauSl: «äzi täm yonl iana‘ uoiay, uoi tayya ianas 
lilman!» та laulam: «täm yoVtay ärtna mozanem Шётэп?» lou 
l a m i: «alt Шётэп!» та laulam: «näßtam iuy i altel tuua-sä!» 

toyosik iuy‘as, pä iuyi-noyaml. «äzi, todä läbat yäß-tel mar

a száraz ladik fenekébe ülünk mi ketten, a fiam velem szemben 
ül, [így] szól. «Atyus, ha csontos fejű nagy tokhalat fogunk, 
aztán mindjárt nem eszszük meg?» Én [így] szólok: «Ezen az 
ínséges hosszú nyáron miért ne ennénk m eg!»

A táplálékos Ob túlsó felére evezek, a [halászó] fövenypart 
feje felől a három[szoros] czérnából szőtt kecze-hálómat leeresz
tem. Csontos fejű sok tokhalat fogunk, keskeny állú sok lazaczot 
fogunk. A villás végű fövenypart vége irányában [meg]emeljük, 
a folyással szemközt kezdünk menni, a közepes fövenypart köze
péhez, a fejes fövenypart fejéhez közeledünk, én [így] szólok: 
«Fiacskám, enni akarsz talán?» —- «Ühüm, atyus, enni akarok.»

Kikötünk a partra, [egy] keskeny állú öreg lazaczot ki
vittünk, tüzet gyújtottunk, a két embernek való (tk. két ember 
evő) útravaló fazekat fölakasztjuk, a keskeny állú lazaczunk 
egyik felét a fazékban főzzük meg, a másik felét nyers hal 
gyanánt (tk. bőségében) eszszük meg.

A fiam [így] szól: «Atyus, ez a hasa igazán zsíros, a 
zsírját talán külön együk meg!» Én [így] szólok: «Ebben az 
ínséges időben mit nem ennénk meg?» 0 mondja: «Hogyne 
ennénk meg (v. persze hogy megeszszük)!» Én [így] szólok: 
«Vízen úszó (v. víz úsztatta) fából egy ölre valót hozz csak!»

Egy kissé odébb ment, meg visszafut. «Atyus, ott hét teli 
csónakkal nép jön.» Én [így] szólok: «Dehogy!» Ö mondja:
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iil.» ma lauhm: «tag In t! о loa lauSl: «yatsa tägliü,' ma uant- 
lem.» —  « i á i /  гэпа‘ pä!» пуэт pilna när-yid llda ivyä-ämas- 
зэтэп, min tut-рогэутэппа uadi kätllsat. kät iuy sai emit ti itsat, 
pä yontay-mou läbdt yäß-tel olmel. yodi lauldt: «ittam yodi uätli- 
igi nvyen pari put ämatti uai-äyndß uul иищ иЫтэп, yvla-yui 
рагэп käuarta ilbi pitman.»

пуэт та уогэт kuniemas, simái manas, та nnzdy yul 
Гщтэт andäm. noy-laisdm, tudam yas-iuy гэт soßna iäuallem, 
nälmdl yas-iuy-tvi palätna iauabsl, iüby uai mlyaläm yos-ey‘bläm, 
uaiyaläm il-nvzartbläm §0увэу kur §öysam tutna yasmaltlem, uSrdi 
iuy-kär-idi iis. yontay-mou iäy lauldt: »uätli-igi svmal manas, 
louel tutna läbatlali, kuryaläl uarlan si i t  lat, äl uelälan-sä! yodi 
vbdrbl, tutna-ki koraßtwl, uadi nvremabn!»

si-kemna mä iülay uai kät iübm  (sic!) noy-iarlem, toyi 
nanzäntlam, iäsamna iiyam kätlam‘lem, уопэт patna yattsalem, 
nim-pöySr nim älyis поу§т‘1эт. та iubamna yontay-mou är or!den

«Dehogy is nem, én látom.» — «Hajh, igazán úgy van (v. csak
ugyan) !» A fiammal együtt nyers halat enni összeültünk, a mi 
füstünkre [azok] kikötöttek a partra és két fa mögénél errefelé 
tartottak (tk. jöttek), kondavidéki hét teli csónak volt. Miképpen 
szólnak: «Nohát Vatli-öreg magadnak most ételáldozatos fazekat 
állítani ölted meg a keskeny állú öreg lazaczodat, halott em
bernek való ételáldozatodat kezdted most főzni.»

A fiam belém (tk. hozzám) kapaszkodott, [úgy] megijedt. 
Én sem eszem [már] a nyers halat, fölálltam, a tüzemre [egy] 
jó darab fűzfát vetek, a lángja fűzfa teteje magasságban lobog. 
Kötőszíjas botosom kötöszíjait (dual.) leoldom, a botosaimat le
gyűröm [é. levetem], sarkas lábam sarkát a tűznél melegítem, 
vörösfa kéreg formává lett (v. olyan lett, mint a vörösfa kérge). 
A kondavidéki nép [így] szól: «Vatli-öreg [annyira] megijedt, 
[hogy] magát a tűzben elégeti, a lábaiból már jön is a vér, ne 
öljétek meg! Hogyan fortélyoskodik, ha a tűzbe esik, ragadjátok ki!»

Ezenközben én a kötőszíjas botosom két kötőszíját föl
kötöm, arrébb nyúlok, kezemmel a fiamat megragadom, a hónom 
alá csapom, az alsó sziget alvégére iramodom. Én utánam a 
kondavidéki sok fejedelemhősöd, futamodó sok fejedelemhősöd 
futamodik. A felső-ég felé üvöltenek: «Menekülésedben, a hova
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noy$m‘ti är or'ihn noySni‘ht. num-törSm pelä vuh t:  «уопШппа; 
noyen Ivydi yölSm iuy ältnäy yat yada ol-sa ? »

nim pöySr nim ahyna ioytiliiihm, ioyi karemdhm, hu  kiidel 
emit seltta manhm. hu  kutläl emit mandam tvyäna inanem 
sSmrht, та ant yailapm, та щдапэттг hu  iäyläl semrht, 
иягэу yvlä är soß ärl sEmr'sdt.

num pöySr ah у na гоуШэт, ioyos-yöhndiúhm: роуэг kuddß- 
kemna iidel jjätl. пуэт yölSm iny ältndy yäßdmna iäu§lm»Vem, 
hu  tvimel yontdy-mou emit tumm kät iuy altnay yäßläl pehk- 
sey'salam, sal (?) iuy yölSm sehm sey'sdlam. pelgdy yaß pehkläl 
land»y As mal i»y‘k nik-iäuSltsaldm, yaßdm pelä noySm'sam. hu  
yonhy-mou är or‘ddn sedasik si-kus iih t, та yäßdmna lehm'hm.

ior-yui иегэтпа iel-lämlmdhm, iubdm emit soga-toyhß är 
nälna ssUahm, noy-tüdi kör dl luß tvidtna al-seygiliiiUäm, papy  
yäß рагэт yoza i-oldi karddy näl yaidal andäm.

kutpdy As hitpdlna ioyStmam-kemna mä lauhm : ч-yontdy- 
mou läbdt or‘t yohntädi! si yas-iuydy pöySrna (v. роугэппа) mä.

beléphetsz (tk. neked belépnivaló), [az a] három fából összerótt 
ház, hol van hát?»

Az alsó sziget alvégére megérkezem, [hirtelen] vissza
fordulok, aztán köztük megyek el. Mikor köztük megyek, engem 
vagdalnak, [de] nem találnak el, helyettem a saját népeiket 
kaszabolják, véres halott sok darabjának sokját vágtak.

A sziget felső végére érkeztem, visszafelé hallgatózom: a 
sziget közepe táján jönnek, [úgy] hallszik. A fiamat a három 
fából összerótt ladikomba dobom, az ő birtokukban volt, a konda 
vidékéről hozott, két fából összerótt csónakjaikat összetörtem, 
szilánkos fa három szilánkjává vertem, feles csónak feleiket a 
táplálékos Ob mély vizébe behajítottam, a ladikom felé futottam. 
Ok, a kondavidéki sok fejedelmed, jóllehet ide kissé közelednek 
már, a ladikomba ülök hirtelen.

Erős ember erőmmel elevezem [onnét], a hátam mögül 
fogolytollas sok nyilat eresztenek rám, a fölhúzott vasevező 
hegyével csak lecsapkodom [azokat], oldalas ladikom oldalához 
egyetlen egy vasnyíl se ütődik.

Mikor már a közepes Ob közepére jutottam, [így] szólok: 
<iKondavidéki hét fejedelemhős halljátok! A fűzfás szigeten a
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käuartdm kdt yui üdi yal-put soydtn ußratna 'tarn landdy .4s pm - 
гэу'дэп soygay soy-kidät ai karris yubdi pvrdna та атэатэт 
yandi kdr‘t soßdtn eualt uoidy noyä hm»у änna sirtna tidläm, 
iski nvlbi iivldy udt pondina ont-yari uoiay noyd tehy put-tel 
sirtna tüllam. si-mosa la ibsadi!»

siddinna иуэт pela laubm : «soya ioyo si юуШэтэп, tehy  
pbySl dr паигетэп pelä al laud! yontay-mou läbgt yäß-tel marna 
ioytdiiisaimdn, dl laud!» sitmanna ioyo-ioyStlaman, еиэу kor't 
ИЪётэппа ioy§tlaman, pvyay uas ilbcmanna ioyStlaman.

yandi kor't ar паигетэт пгк-оуэ1Ы, та иёЬт lousy oypi 
ar soyэт uadi dltla, lib»y yat libamna иуэт pilna ukli-sbshm. 
yandi kor't dr тигэт pela yodi laubm : «iay'k-yul uelmdy dr 
yuiam, Äs kuddß pöySr pan dl manddi! lbn‘di-ki är pugat árai 
pitmal, ont-yari är pug»t argl ioyStmal, yundsi tarn той patti 
pvrdna, uelda si-pvrdna mania, ittam s»i»y pöySr saial dl uerdlan ! 
ИЪэу uas ИЬэппа tada yoldadi!» sidamna ioyo-lvylam.

magam főzte két embernek való uti fazékban [főtt] tokhalamhoz, 
majd ha ezen a táplálékos Ob folyótok szent vizén halpikkelyes (?) 
bőr vastagságú jéghártya támad, a magam lakta osztják falucs
kámból zsíros hússal bőséges tálat hozok majd, a hideg orrú 
orros szél támadtakor erdei rénbika zsíros húsával teli egész 
fazekat majd akkor hozok. Addig várjatok!»

Erre aztán a fiamhoz [így] szólok: «Aztán majd ha haza
érkezünk, a teli falud sok gyermekének ne szólj! [Hogy] konda- 
vidéki hét teli csónak nép ütött reánk, ne mondd!» Aztán 
hazaérkezünk mi ketten. A leányos falunk alá érkezünk, a fias 
városunk alá érkezünk mi ketten.

Osztják falum sok gyermeke leszáll a parthoz, a magam 
fogta (tk. ölte) csontos fejű sok tokhalamat kiemelik [a ladikból], 
[én] a fiammal együtt a belsős házam belseje felé lépdelek. 
Osztják falum sok népéhez miképpen szólok: «Vízi halat fogó 
(tk. ölő) sok emberem, az obközépi sziget halászó helyére ne 
menjetek! Vadludas sok falka sokja szállt le [ott], erdei rén
bika sok falkájának sokja érkezett [oda], majd mikor ez a föld 
megfagy, akkor menjünk oda vadászni. Most a lármás sziget 
lármáját ne csináljátok [é. ne verjétek föl a sziget csendjét]!» 
Erre aztán belépek [a házba].
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г 1цу mola уби, г luyu уоЫ. тигэт pelä yod{ laulsm: 
«ueldi uai uelmäy är or‘t östi, yär ioutmäy är or‘t östi, Äs- 
kudsß poysr-p an и ivy'lu-sä! hat iufi ältnäy kät yäß miädi!»

tär yon-löy ssila pan nämsn oySUssm, yäßysläl nik-täl‘ sslal. 
yds yui pilna manhm, Äs-kuddß pöySr-pan inj U m .  iäyläm laubt: 
«uatli-igi latäen-pa or-yar är pugdt ivy‘dl, г yar nagárdi muy 
ant uantlu vndi, laulen pä, ldn‘di-ki är näbsm pitmal, ldn‘di-ki 
är nabdm emit pilli piddm i lon‘t vmtti ant yollu.» та lauhm: 
ч-nauremdt, sidäman olad{/»

uüdi kätllsu, toyo-etsmi. mä vllmm tut-уагэтпа kät pélgid 
s\ amseméi, manem uantmel-kemna, yontsy-mou labst br'dsn kas 
oyläl älmilnilst, noy-laidi iorli pitmel. toy о stk pörsmti famli 
pitmel. mä laulsm: «yontsy-mou läbst or‘t, iäzsy-ssi yollalsn
pels?» nälsmlal kus kerdiiilläl, pödsr‘ta an‘ ueritlst. mä laulsm: 
«nauremläm, uelsm uai uelda liddiitldi, ont-uai uelda svmlsn lidi- 
Iwlst, uelädi!»

Egy nyár micsoda hosszú, egy nyarunk elfogy (elmúlik). 
A népemhez miképpen szólok: «Vadásznivaló (tk. ölnivaló) vadat 
vadászó (tk. ölő) sok fejedelemhős vagytok, rénhika lövő sok 
fejedelemhős vagytok, az obközépi szigetünk halászó helyére 
nosza menjünk hát! Két fáhól összerótt két ladikot vegyetek!»

A darubögy [forma] csöndes (?) fövenypartra leszálltam, 
két ladikjukat a vízre húzták. Húsz emberrel megyek, az ob
középi sziget halászó helyére érkezünk. Az embereim (v. népeim) 
mondják: «Vatli-öreg, [még] azt mondod, [hogy] erdei rénbika 
sok falkája jár, egyetlenegy rénbikát ugorni mi még eddig nem 
látunk; azt is mondod, [hogy] sok lúd szállt le, a sok vadlúd 
szállta felől társtalanná vált egyetlenegy ludat gágogni nem 
hallunk.» Én [így] szólok: «Gyerekek, csöndben legyetek!»

A partra kikötöttünk, odamentem : a magam gyújtotta tűz
helyemnél kétfelől ott ültek. A mint engem megláttak, a konda- 
vidéki hét fejedelemhősöd a fejüket emelgetik bár. fölállni erőt
lenné lettek, kissé odébb lépni sem volt erejük. Én [így] szólok: 
«Kondavidéki hét fejedelemhős, a beszéd hangját (tk. zaját) 
halljátok még ?» A nyelveiket forgatják bár, beszélni nem tud
nak. En [így] szólok: «Gyermekeim, ölt vadat ölni akartok, 
erdei vadat ölni kíván szívetek, [hát] öljetek!»
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soga-toyhß är näl si-kus islht, ybntdy-mou labst oft emit 
штага ant sitht, nälläl yos-märiht. та laubm : «uoliiädi! пэу 
ärdsn iäyna uSramdi-kemdt ant oldel-lamba.» ma yas-iuy гэт 
seygeß msem, ár seid yoläy oylálna al-sey‘sslarn. Ivyarläl noy- 
lögSßtdsläm, sem у oy-taytiläl sitmam andäm, nozsy keu гэт söppi 
vuhtsat.

та tvidm nauremläm hu-lambiläl ybntdy-mou är br'tläl 
eualt Ivyär ant taijm yui Ivyar uis, kézi ant tvidm yui kezi uis, 
siduna muy yandi kor‘t älyu pelä ioyi-läudltsu.

s\ manmel itna ilbsy uas ilbdlna uddi-kcitlldt. yandi kor‘t 
ilbdlna uät yum'ßäy гэт pandlna ielna yaisilmm är yandi är 
yuidl lauSl: «muy löhn ät iuy'su! kezi ant tvidm yui kezi uisu 
löhn/» hu ämssmel yäzsm yät loyläl pelä uddi sbssdt, tuddy yät 
ähylälna usdi sbssdt.

uätli-igi ai ii'f»l pä enmdlthli, emrndal mvr‘ttl ёптэйЫг.

Fogolytollas sok nyilat eresztenek bár, a kondavidéki hét 
fejedelemhős közül egyet sem találnak, a nyilaik széttörnek. 
Én [így] szólok: «Hagyjátok abban! Magatokforma néptől le- 
birhatók mintha nem lennének.» Én [egy] fűzfából való jó botot 
fogtam, sok fürtben dús fejükön csak verdestem őket. A pánezél- 
jaikat lehúztam róluk, [de] hajfonatos fejükdarabját [é. fejük 
bőrét] nem kaphattam meg, tarka szikla jó darabjává ülepedtek.

Az én gyermekeim [közül], a hozzájuk hasonló növésű 
kondavidéki sok fejedelemhőstől, a kinek pánczélja nem volt 
(tk. a pánczélt nem bírt ember), pánczélt vett, kinek szablyája 
(tk. kés) nem volt, szablyát vett. Erre aztán (tk. ezünkre) mi 
az osztják falunk felé hazaeveztünk.

így mentek egyfolytában, a város alján partra kötnek. 
Az osztják falu alján, a széltől hullámos jó fövenyparton vissza
maradt sok osztják férfi [így] szól: «Csak hát mi is [oda] jártunk 
volna! Kinek közülünk szablyája nem volt, szablyát vettünk 
volna!» A maguk lakta meleg házuk zugai felé beljebb lépdel
tek, tüzes [é. tűzbelyes] házuk felé beljebb lépdeltek.

Vatli öreg a kissebbik fiát is neveli, egészen fölneveli (tk. 
növekedése mértéknyire fölneveli). Ember vadászta (tk. ölte) erdei
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yui uelarn or-uai alyalna ivy'ti loudtti iis, uehm iay‘k-yul dlyal 
uelda pitsali.

uätli-igi lauSl: «iiyne, ior-ki tvihn, aiilta tv ii! §am-ki 
tvihn, aiilta tv ii! lurjl iil, ai svrt-pvl tvihn, lon't-sbl тииэт/ 
pösl tvihn, ai svrt uelmdy hm, pvl tvihn, luy är yvtl in у ‘tanná 
top lv/агэп по/ dl 'ey'd /»

uätli-igi iiyal svrt-pvl uerhli, ivy'ilnil, ältnäy ydß i-soß 
ärdt uelhiil, svrt-ßy 'k ' uerdi yu i svrt-ß y ‘k‘ uerl, svrt-§dy'k' 
särslti yui svrt §dy‘k‘ säraltl. uätli-igi iiy tdm yvtl pd manl.

yontdy-mou eualt kät yui iilyan, svrt-pvl уога ioyathyan. 
i y u h l laual: «uätli-igi iiy anddm olmal, tädd Idiillinndn! kät 
posl kät pehk eualt Idilliem an! svyd Iv/äral-ki tvifl, ani jout lé
ma n, lvydral-ki ey'man tvihli-ki, sitna ioutUman /»

kdt posl eualt Idibsyan, yvtl kudaß kemnii iuuam-kemna, 
ioydn-yor padi eualt, pbsl-ybr padi eualt läualtti sai §dtl. lin

vad után járó nagyságúvá lett, fogott (tk. ölt) vízi halát fogni 
kezdte.

Yatli-öreg [így] szólt: «Fiacskám, ha van erőd, [csak] 
lassan bánj vele (tk. lassan bírd), ha van bátorságod, [csak] 
lassan bánj vele! Nyárra fordul (tk. jön) [az idő], lúdbél [mód
jára] kanyargós folyóágad van, [ott] kis csuka fogó jó czégéd 
van, a sok nyári napon, meleg napon odajártadban csak a 
pánczélodat ne vesd le!»

Vatli-öreg fia csuka-czégét csinál, oda-odajár, egy egész 
összerótt csónakra valót fog. A szárított csukahátat csináló em
ber szárított csukahátat csinál, a szárított csukahátat csináló 
ember szárított csukahátat szárít. Yatli-öreg fia ma (tk. ezen a 
napon) is elmegy.

A Konda vidékéről két ember jön (dual.), a csukaczégé- 
hez érkeznek. Az egyik ember [így] szól: «A Yatli-öreg fia [még] 
nem volt [itt], itt várjuk meg! A két folyóág két oldala felől 
várjuk! Aztán ha pánczélja van, nem lőjük meg, [de] ha a 
pánczélját levetve tartja (tk. bírja), akkor meglőjük!»

A két folyóág mellett várakoznak. A mint délre vált [az 
idő], a folyóvonal vége felől, a folyóágvonal vége felől evező nesz 
hallszik. Ok látják: erre tartott (tk. jött) a Vatli-öreg fia, a pán-
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uantlabn: ti edas uätli-igi ii/, Ivyaral yos-ey'mal, ließ pelä yäß- 
toySt elti pontnál. Un рога uänamamal-kemna lußal katbm'sali, 
log svyattal pödardiiil: ual-peb ver ihm, iöySl-iandi tálam sai 
mostaniam-lamba ! » sitlna pd laualmas. lin pukapán ioyStmal-kemna 
kát ioydn kát pldak hialt, kát iöyal-iandi i-pntäy pitbyan. Ivydral 
ueß pelä уогэт toySt emit oyal numbina kas säzemasli, ueßpelgal 
emit ioitdam Aal luß-tvina поу-уаШэШ, svs-pelgal emit iuuam 
Aal Ivyär-kimal ilbi emit Ivydl, uaray rial mvyti-löynam‘l.

yontay-mou yuiyan ai yäßanna ШэтЧэуэп, uätli-igi iip 
tvidm Ivyär nop-uillan, louel paß libina panna mdi tällahn, 
törmna, pämna Ivp-layglabn. lin ioyi-manbyan, todäsik svrt-pvl 
iiandam kät pui oshyan. umin ninen si uelblman /» tomayan 
laulayan: umin podi nin pozan nur ant tvisaman, maian uella- 
bn  ?» — <imin ninen kitblman, manätan uätli-igi uasna! sidi 
lauätan, si iäzay tuuätan: nai-iiyal, dr‘t-iiyal ueVseman, nomar- 
pouät patsa osbli? yontay-mou emit ivy‘am kät pui min si! iiyal

czélja le van vetve, szemben vele a csónak tatfájára van téve. 
A mint hozzájuk közeledett, az evezőjét megragadta, magában 
[így] beszélget: «Ha nem csalódom(?), mintha íjideg meghú
zásának a neszét hallottam volna!» Erre aztán megint evezett 
[tovább]. A mint az ő irányukba jutott, a két folyó két oldala 
felől két íjideg egy irányban esik [rá]. A pánczélját a szemközt 
fekvő tatról a feje fölé emelte bár, az arcza felől lőtt nyilat az 
evezőhegygyei fölütötte [bár], a háta mögül lőtt nyíl a pánczél 
alján bemegy, a véres nyíl keresztül hatol [rajta].

A kondavidéki két ember [hirtelen] egy kis csónakra ül, 
a Yatli-öreg fia pánczélját fölveszik, őt [magát] a csónakban a 
fövenypartra kiviszik, gazzal (?), fűvel betakarják. Ok ketten 
visszamennek, egy kissé odébb csukaczége néző két embert 
találnak. «Mi titeket mindjárt megölünk!» Azok mondják: 
«Minekünk veletek semmi bajunk (tk. bosszúnk) sem volt, miért 
öltök meg?» — «Mi titeket elküldünk, menjetek a Vatli-öreg 
városába! így szóljatok, ezt a hír vigyétek: Napfiát, fejedelem
hős fiát megöltük, a kerek földön (?) hol találja meg? A Konda 
vidékéről [itt] járt két ember mi vagyunk ím ! A fiát mi öltük

10Északi-osztják nyelvtanulm ányok. I.
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min uel'siman, matta lou As-kudaß-роуэг panalna műm i-sidi 
ueUsali. »

surt-pvl uandam yuiyan uätli-igi uasna iilyan, panna kätll- 
sayan, uüdi killayan. uátli-igi yäß uerl, ant ietsal, uay'antl, 
SSuarantl. iuuam yuiyan laulayan : «uátli-igi uoliiä! uoliiä!
dddm iäzay tusman, ädam pöddr tusmgn.'» uätli-igi meta-pa 
8ewräntta pidgs, ant yoldi yui iugänni meta seugräntta pid3S.

kimatti pd laulayan: «uätli-igi uoliid, uoliiä! ädam pödar 
tusman, svmna ant mvsti iäzay titsman!» uätli-igi m'etä seuaräntta 
pidas, oyal eualt pözayna stl.

yolmatti annul ( — uännasik)  yatmasyan, laulayan : «uätli- 
igi, yodi pvlanna an‘ ioyStl, yodi min si laulaman ? —  ädam 
iäzay tusman, ädam pödar tusman, yodi ant jtä tli» uätli-igi tviam 
läimal svsl pelä seltta tüuam‘lali> itta svslna läiam yui il-kdraß- 
tiiil, läiam eltal manl.

uätli-igi lauSl: «uandi! mola pä viäy yui olman, ant yai-

meg, [mert] egykor ő az Obközépi-sziget fövenypartján a mi 
népünket szintén megölte.»

Á csukaczégét néző (tk. nézett) emberek (dual.) a Vatli- 
öreg városába jönnek, a fövenypartra kikötnek, partra kelnek. 
Vatli-öreg csónakot csinál, [még] nem kész; hasít, vagdal. A jött 
két ember [így] szól: «Vatli-öreg, hagyd abba, hagyd abba! 
rossz hírt hoztunk, rossz beszédet hoztunk!» Vatli-öreg még- 
inkább vagdalkozni kezdett, nem halló ember módjára [é. úgy 
tett, mintha nem hallotta volna] méginkább vagdalkozni kezdett.

Másodszor megint szólnak: «Vatli-öreg hagyd abba, hagyd 
abba! rossz beszédet hoztunk, szívnek nem tetsző bírt hoztunk!» 
Vatli-öreg méginkább vagdalkozni kezdett, a feje csak úgy gőzölög 
(tk. a fejéről gőz száll).

Harmadszorra kissé közelebb hatoltak, mondják: «Vatli- 
öreg, hát nem jut [el] a füledbe, hogy mi itt beszélünk ? Eossz 
hírt hoztunk, rossz beszédet hoztunk, hogy nem hallod (tk. 
hallszik)?» Vatli-öreg a fejszéjét hirtelen a háta mögé lódítja, 
a háta mögött álló (tk. állt) ember leesik [é. leguggol], a fejsze 
fölötte megy el.

Vatli-öreg [így] szól: «Látod, micsoda szerencsés ember
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«м м , kät soßsn löhn kätnrii räynds löhn! mola iäzdy tüdi yui 
г-pus lauSl, ädam pödar tvjdi yui i-pus lauSl. mä yodi moudt 
еиэй ivy'ti kät yuina ueldi yorbi iiy mä yund' ёптяЫтвэт? lou 
ntiämal padina uel'sa, näl sugätti yorbi tel ant twits, iöySl peldi 
yorbi tel ant twin.» si мгэу iästas, il-dm'sds, yäl'hda pidas.

lou, mural еиэй ndlä-uet-kem yui pärdds: «altnäy yäßna 
manädi, ioyi tuuahnndlä-uet-kem  yui mams, mundi ivyhm  
уигуэп isi man'яяуэп.

На гииэт-кетпа uet yui joytas, iiydl ältnäy yäßna ioytSß- 
tdsa: i louli вёиэгэт, yis-патЬэг иёгэт, sei-патЬэг иёгэт. uätli- 
igi yoza ioyStht, la u h t: «uätli-igi, паг-пуэп, дгЧ-ыуэп taläy
пора ant twill, yodi uerhnh> —  «yodi uerlahn? —  lauSl ■—  
sel-oy yvm-iuyna uerähn, al-säyläl pvdäroy säySlna uerähn! 
kor1 dam num-ahyna tuuahn, uassm num-ahyna pal-mou yoza 
ämdähn, yundsi tvui-nai-ki pay 3rd, louel at pay 3rd, sus-nai-ki 
i t l ,  louel at кa lh l! »

vagy, nem talált el. A két darabod kétfelé esett volna! Valami 
üzenet hozó ember [csak] egyszer szól, a rossz beszédet mondó 
{tk. tartó) ember [csak] egyszer szól. Hát én a más vidékről 
járó két embertől megölnivaló formájú fiút mikor nevelgettem? 
О [a maga] balgatagsága miatt öletett meg, nyíltörő forma pán- 
czélja nem volt [é. olyanforma pánczélja nem volt, bogy a nyíl 
áttörhette volna], íj áthatoló forma pánczélja nem volt.» Ezt a 
beszédet (tk. szót) mondta, leült, sírni kezdett.»

A népéből valami négy-öt embernek meghagyta: «Össze
rótt csónakon menjetek, hozzátok haza!» Valami négy-öt ember 
ment, az imént [oda]járt emberek is mentek.

A mint estefelé jött [az idő], az öt ember megérkezett, a 
fiát összerótt csónakon meghozták: egy csontig szét van vag
dalva, [mint] fövenyszem [olyan] apróra van vagdalva, [mint] 
homokszem [olyan] apróra van vagdalva. A Vatli-öreghez ér
keznek, mondják: «Vatli-öreg, napfiadnak, fejedelemhősfiadnak 
egész húsa nincs, mit csinálsz [vele]?» — «Mit csináljatok? — 
úgymond — ezüst koporsót csináljatok neki, a városom felső 
végén a hegyháton (tk. magas földön) helyezzétek el, hogy ha 
majd a tavaszi nap süt, reá hadd süssön! ha őszi nap támad, 
reá világítson!»

10*
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mar manas, uätli-igi log kim and itl, у  al'lámán ama si, 
louel ueldi kézi kasl, louel segardi läiam káéi, kát pélgal egált 
n»l yuina sauiman tvila, gas-tel muralna ämatsa, legatsa. lou 
tila§-pelak sidi si tistal, unttal, Udat ant ül, iay'g an' ie$l, по- 
y'aial pidas.

uasalna tviam pura§ igat Ivylat log yozal: «kdzaiu, inra 
sakman! sidi noyäian pidamna pä, sidi ie§ti iay'k an' ie§lan pa, 
iasl-telna, nöbtal-telna ii'/li pidiltiam yni iiyli pidiliiis, egal yol- 
liiam yui egal yvlhiis. muy peleu lölan ät yohntsan! iäsyu ant 
yol'sen. si-louat iam at uer'san! nvy sidi noyaili pitsan, seltta-ki 
ioyStläiu, ydntay-mog är or'tna seltta-ki ioyStlaiu, gasu uella i 
muy gellaiu.»

igatna seltta podarna yuista pitsa. dtl pa-iay podar'lat, y v tl  
pa-iay podar'lat, tisal-gvpl uolli manas, iiyal yvlam golli ivre- 
masli. uätli-igi Udi pul Uda pidas, noyäial elti pidas.

i-mosaina uätli-igi lauSl: «nay lölan /unt' litladi tayyar

A nép ment, Yatli-öreg ő ki nem megy, sírva ül, magát 
megölni kést keres, magát megvágni fejszét keres, két felől négy 
ember őrizve tartja, az egész város népe [ott] ült mellette, gon
dot viselt reá. Ő félhónapig igyen gyászol, kesereg, ennivalót 
nem eszik, vizet nem iszik, a húsa egészen lefogyott (tk. leesett), 

A városában levő öreg emberek járnak hozzá: «Gazdánk, 
urunk, össze vagy esve! [Mikor] így le vágj' soványodva, [mi
kor] még innivaló vizet sem iszol. [Hisz] réges régtől fogva 
[úgy van], [hogy] a fiatlanná lett ember fiatlanná lett, a leánya 
meghalt embernek a leánya halt meg. Csak hát ránk figyelnél, 
a mi szónkat hallgatnád meg (tk. hallgattad volna meg)! Ilyen 
jót tettél volna! Te így egészen lesoványodtál, [most már] aztán, 
ha ránk támadnak (tk. jövettetünk), a kondavidéki sok fejedelem 
ha ránk támad, a városunk megöletik, mi is megöletünk.»

Az öreg emberek aztán beszéddel [így] bízgatni kezdték. 
Éjjel is más emberek beszélnek, nappal is más emberek beszél
nek, gyásza, keserve teljesen elmúlt (tk. ment). Hogy a fia meg
halt, egészen elfeledte. Vatli-öreg ennivaló falatot kezdett enni,, 
a húsát visszanyerte (tk. a húsára esett).

Egyszer a Yatli-öreg [így] szól: «Ha ti is [úgy] akarjátok
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nauremlan euslt lóbn та nsl-úet-kem yui kitti иегэт ol.» —  «pa 
yodi, ригз§ igst laubt, kitlsn-ki, mola ädsmH igst laubt: «yol 
kitti uut'sillän ? i) —  «mä, laust, Ivrbst-iöylsy yanmsm yoza kitta 
uutsilläm, nai-ueysl, dr‘t-ueysl kaslsll-pels ? yontsy-mouna manda 
uutsibm . » igst laubt:  «neyyoi kidd ! iiaur ernst dt ägstläist /»

leui uer uersm nr‘l k itb li: «puriism, seyylsm uet yui ti
udyd! к mosa you ivy‘ss, vr‘l ioytss. lou iubslna uet yui Ivyss.

ti sosmel-kemna la u b t: «uätli-igi kofaiu, mola b y ‘kna
isllta uaysslän, mola tutna vlda uäysslän ?» — «mä nsyen ittam 
täm-ilbina isy'kna and Sslimlam, ittam yund‘ isllsläm? mä 
nsyen kitta uutsillhn Ivrbst-iöylsy igi yoza. sidi lauäd{: nai- 
ueysl, or‘t ueysl oy-uvl kasta mä pilsmna ant-pels iil i » tomst 
laubt: (idlsy-svyät muy manlu. pvr-tvibi ioy yädu yoza killu, 
yärsy öySlna manlu.»

uätli-igi si iäzsy ydlss, tomst idsm iubina purs§ igiläl pilna 
ism pödsr ismnii pödsr‘lsl. Idbst-kem tvrmsm-kemna purs§ igst

talán, a gyermekeitekből négy-öt embert el kellene küldenem.» — 
«Hát persze, mondják az öreg emberek, ha elküldöd, mi rossz 
van abban?» Az öregek [így] szólnak: «Hová akarod őket kül
deni?» — «Én a Sodrott-íjú nászomhoz akarom őket küldeni, 
napvejét, fejedelemhősvejét keresi-e? A Konda vidékére akarok 
menni.» Az öregek mondják: «Küldj [egy] embert, a gyerekek 
hadd gyülekezzenek!»

Szolga-munkát végző (tk. csináló) szolgáját küldi: «Válo
gatott, [jól] megtermett öt embert hívj ide!» Sokáig járt-e oda 
[vagy nem , a szolga megérkezett. Utána öt ember lépett be.

A mint ide léptek, [így] szólnak: «Vatli-öreg, talán vízért 
küldeni (tk. ereszteni) hívtál, vagy tüzet rakni hívtál bennün
ket?» — «Én titeket már ezelőtt se eresztettelek vízért, most 
hogyan eresztenélek? Én titeket a Sodrott-íjú-öreghez akarlak 
küldeni. Mondjátok neki (tk. így szóljatok): napvejének feje
delemhős vejének feje helyét [é. bőrét] keresni velem nem jön-e?» 
Azok [így] szólnak: «Heggel tájban megyünk. Fúróhegy [forma] 
tíz házunknál fölkelünk, rénbikás szánon megyünk.»

Vatli-öreg ezt a szót hallotta, azok elmente után az öreg 
emberekkel a jó beszédet jóvá beszélik. A mint egy hét eltelt,
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laulm ht: «täm pvrä yvtht puräna yodi Ivrbat-iöyhy igi ämasfa 
nvzäy pam-yorbi mou-svnz elti kiisat tayyä.» si iäzay pödardtii- 
mel iubina nal yatl mola yölSm yytl ösat, igiläl laulm ht: «tarn 
pvrdna yodi nauremlän swt-yuli pudel lilal tayyä . » si-kut iäylitl 
lau lm ht: «nvzäy pam yorbi-mou svnz emit itsat tayyä . »

pöddrtmel läbatmat yv tl úauremat ioyo-koriht, äzel-ki tddar 
äzel pelä lauht: «aziiä ioyän uiju emit läbdt öySlna i is ä iu » 

äziläl lauht: «muy pätteu tvyäina yund‘ mat? moza iäzay 
ioyStl-ki uätli-igi elti ioyStl. »

sidi äm‘sihiidel svyät, yät yozeyna lábat öySl si laimel 
fail, laurel pargatsat, iby’gel pargatsat, you той ivy ‘am, udn той 
ivy ‘am ioyo-lvylat. «uätli-igi uuza bla! л uätli-igi laual: «you 
той ivy ‘am iäylam mola iäzay tüst{? iam mzay-ki tusti, iam 
iäzay sirna lauähn!» —  «mola iäzay tusul Ivrbat-iöylay yanman 
igi sidi lauSl: «yundi-ki manl, mandal svyät manem käthm
riaurem ät k itlj sätlam naurem pilna та iilam. ivntti ue§pi sät

az öreg emberek mondogatják: «Ezekben a napokban már a 
Sodrott-íjú-öreg lakta zöld füforma földhátra keltek talán.» Mi
után ezt a szót beszélgették, [még] négy vagy három napig 
voltak, az öregek mondogatják: «Ebben az időben a gyerekei
tek csukahalas fazekukat eszik talán.» Némely emberek mon
dogatják: «А nyers [é. zöld] fűforma földhátról már eljöttek 
talán.»

Beszélgetésük hetedik napján, a gyerekek [csak] beronta
nak, a kinek azt atyja itt van, az atyjához szól: «Atyus, a fo- 
lyónk torkolata felől hét szán jött hozzánk.» Az atyjaik mondják: 
«А mi hallásunkra hogyan jöttek volna? Ha valami hír jön, 
[csak] a Vatli-öregnek jön.»

A mint így üldögélnek, a ház mellett hét szán ím meg
állóit, hallszik. A havukat leverdesték, a jegüket lecsapkodták, 
messzi földet járván, közel földet járván, belépnek [a házba]. 
«Vatii öreg üdvöz légy!» Vatli-öreg [igy] szól: «Messzi földet 
járt népeim, mi hírt hoztatok? Ha jó hírt hoztatok, jó hír mód
jára mondjátok!» — «Mi hírt hoztunk? Sodrott-íjú nászöreged 
[így] beszól: Ha majd megy, menése közben hozzám (tk. nekem) 
valami két gyereket küldjön h á t! Valami száz gyerekemmel én 
is megyek (tk. jövök), harczra termett (tk. birkózó formájú)
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nauriim pilna ma iihm .» uátli-igi / os-nvyádds. «sidi-ki, /odi 
id ni i) — lauSl.

ivyhm nnuremdt lábdtsáidt. «/odi, uátli-igi lauSl, pá tayyá 
an‘■ manladi?» si-kemna lauh t: «tam uasna ant ivyhm [iá/ / 
pá olldt midi, pá-iá/  in y'tel äddm?» uátli-igi lauSl: «nvmsam 
sidi ant litl. pá-iá/ /odi kittdmna mozartiim iäsydin törli tála, 
гоу'эт robotáidn aiilta /odas so/Sßtdsem lohn ? má-keba itui ant 
tüisdm, ivy'dm robotáidn ingán euina /odi sitsdlám lohn!» tomdt 
lauh t: «pá /odi, ivy'lu tayyá.»

lludm aníd si IvskdSdl, то/ti no/-lamt. /á t /arna i soySmmi 
kát soySmmi ueriliiisdl. ouelna nv/man Stsdt, ivntman itsdt. uátli- 
igi kim-láidmdds. «nauremdt láiomdiiádi-sá/» tomdt lauht: «mola 
ioremdmen?» — «ndyen ma sitna uohtsdlám, pukkar-igi /anmom 
yoéa ivyádi-sá! uul пуэт niyna seltta uiiljiisem, ueydl /ошп- 
keba /ohs, ueydl o/-nur ant-peh kashlt? si iäzdy tuuadi!

száz gyerekkel én is megyek (tk. jövök).» Vatli-öreg elnevette 
magát. «Ha így van, hát biz’ jó» — úgymond.

Az odajárt ifjaknak (tk. gyermekeknek) enni adtak. «Hát, 
mondja a Yatli-öreg, megint talán nem mennétek el (tk. men
tek)?» Erre [így] szólnak: «Ebben a városban nem járt [népek] 
is vannak talán, más emberek odajárása [talán] rossz ?» Vatli- 
öreg [így] szól: «Nem így gondolom (tk. a gondolatom nem 
így akarja). Ha más embereket küldök, az üzenetemet talán in
gyen (?) viszik, járt munkátokat [é. azért, hogy odajártatok] las
sanként hogyan fizethetném meg? Nekem biz’ leányom nincs, 
járt munkátok gyanánt [é. azért, hogy odajártatok] hogyan ad
hatnék nektek leányt!» Azok mondják: «Hát persze, megyünk 
talán.»

Evett tálukat ím elhajították, iziben fölálltak. A szoba
padlón egy-két lépést tettek, az ajtón nevetve mentek ki, játszva 
(v. birkózva) mentek ki. Vatli-öreg hirtelen kiállt [t. i. az ajtóbá] : 
«Gyerekek, álljatok meg csak!» Azok [így] szólnak: «Valamit 
elfelejtettél?» — «Titeket én azért állítottalak meg, [hogy] a 
Pukkar-öreg nászomhoz is elmenjetek. Az öregebbik fiamnak 
onnét vettem feleséget (tk. a fiamat nővel onnét vettem), a veje 
bizony már régen meghalt, a veje fejének bosszúokát nem ke-
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lauädi: udtli-igina ua/säian.» tayläl Laudat: «muy nvmaslu, muyeu 
tayya niy tuda parttalan, muy nvmaslu, eui lähm da parttalan.» 
sidelna nvyman iel lelam‘set, uas-svs pelä man'sat.

Inu ioyo-lnyas, iget laulet: «yodi, nauremlän pilna pödar‘- 
sanl » —  чага, nauremläm pilna pödar'sam. »

labst tvrmam-kemna igildl lauldt: «tä-tä! tarn pura yvtlat 
pvraina yodi Inu-niy sip telbi putna käuar‘saiat tayya! tarn 
pvräna yodi sduar pvl-nvr-telbi öySlna leltsaiat, säuar-mvyal-telbi 
yalna legate inat tayya. »

älay-svyat kihsat. Its at, iegsat. puras igát laulmlat: «tűm 
yodi you той ivy‘ti iaylu ilamba ioyStlat.» yvtl iuy-kutpat-kemnu 
yadam-kemna uasna kämen ivndam nauremat ioyo-korisat. dzayvt 
aéal silsna korSßtnis: «uas-svnz euelt, lauSl, labat öy§l iil.»

si iüzay param-hemna yat yozayna ioyStmd, oy-kollal ioyo-

resi-e? Ezt a hírt vigyétek [neki]! Mondjátok: «Vatli-öreg hív 
tégedet (tk. a Yatli-öregtől hi vattától).» A népei [így] szólnak: 
«Mi [aztj gondoltuk (tk. gondoljuk), velünk talán asszonyt 
hozatsz, mi [azt] gondoltuk (tk. gondoljuk), velünk talán leányt 
lopatsz.» Erre aztán nevetve odább álltak (?), a város möge felé 
mentek.

0 [t. i. a Yatli-öreg] bement [a házba], az öregek [így] 
szólnak: «Ugy-e, a gyerekeiddel beszéltél?» — «Aha, a gyere
keimmel beszéltem.»

Egy hét elteltével az öreg emberei mondják: «Nos, ezek
ben a napokban (tk. ezen időbeli napokban) már jászkeszeg 
epével teli fazekat főztek talán nekik! Ebben az időben már 
nyúlfül-porczogóval teli szánra ültették őket, nyúlmájjal teli 
utravalóval látták el őket talán.» [Tréfálkoznak].

Heggel tájban fölkeltek, ettek, ittak. Az öreg emberek 
mondogatják: «Ezek a messzi földet járó népeink talán már 
meg is érkeznek.» A mint a nap a fa[törzsek] közepéig hatolt, 
a városban künn játszó gyermekek berontottak (tk. beestek) a 
házba. Az atyás az atyja térdére gurult (tk. esett): «A város 
möge felől, úgymond, két szán jön.»

A mint ez a szó véget ért, a ház mellé érkeztek, a fej
köteleiket [é. a rénszarvasok fejkötelét] visszatartották, baliszik,
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talmel patt, s aulai noy-sokmel gáti, uyd'ina padam той söras- 
kemna laygadam páti, uet sag sogSmdam soyat padam той sőras- 
lemna laygatsa. lanpi uaial pargattel patt, lanpi kuzel pargatsat, 
ioyo-lvysat. «uatli-igi kbzaiu uuza! you той ivy ‘meu, udn той 
i»y‘meu eualt lilli yutl arl uantsu, uotas yvtlal ar uantseu.» 
uatli-igi laudl: «no, mola iäzay tus ti ?» — «viola iäzay tus и ? 
pukkar-igi yanmdn sidi laual: «та уогэт yodi mola iäzay kitt, 
via уоиэп lepddwman olhm, uet-iby yuiam pilna youan lepädni- 
man olhm. lou, tämina yolmat yvtl ät i i l ! manem uazam eualt 
alt kaslali, та horbat-iöyhy igi yoza manhm. louel min seda 
läj/illeman.»

12. u u l ß a s l a y  igi .
uulßaslay igi yätna ul, As pela al- w y‘aliiil uelßashda. sidi 

ivy'al, pd ncyyo ant tvid, hat vmal, uul mal tarn mouay niy, ai 
mal yoray niy, yolmatti пашет, luy pvrdii iil, uelßashda ivyhl, 
yälßiiiman ioy‘al, yoltman w y‘al.

[a rénszarvas irányító] rúdjaikat (tk. botjaikat) leszúrták, bali
szik. a dárdás végével a fagyos földet arasznyira berepesztették, 
hallszik. Havas botosukat leverdesik, liallszik, havas felső subá
jukat leverdesték, beléptek [a házba]. «Vatli-öreg gazdánk, iid- 
vöz légy! A míg a messze földet bejártuk, a közel földet be
jártuk, étien (?) nap sokját láttuk, zivataros napot sokat (tk. a 
zivataros napjának sokját) láttunk.» Vatli-öreg [így] szól: «No, 
mi hírt hoztatok?» ■— «Mi hírt hoztunk? Pukkar-öreg nászod 
[így] szól: «Én hozzám miért üzen? Én [már] régóta készen 
vagyok [t. i. az indulásra], ötven emberemmel [már] régóta 
harczra készen állok (tk. vagyok)! 0  három nap múlva hadd 
jöjjön! Engem a városomban ne keressen, én a Sodrott íjú öreg
hez megyek. Öt mi ketten ott várjuk.»

12. A n a g y - f o l y ó á g i  öreg.
A nagy-folyóági öreg a házban van, csak az Ob felé járogat 

halászni. Igyen jár, más embere nincs, [csak] két felesége, az 
öregebbik felesége idevaló asszony, a fiatalabbik (tk. a kicsiny) 
felesége yoray-[hW\) nő, a harmadik a gyermeke. A nyár el
érkezik (tk. nyár ideje jön), halászni jár, vonó-hálóval halászva 
jár, erző-hálóval halászva jár.
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mosa-pvraiatna yoltta manas, yaßal yulna telin ueVsallu 
yoray iäy lat ioyStmal, lou nemaz(a) and dsl. lou mandal svyäiat, 
yaßal täldal snyät öySt kudaßna (kät mouyan kntna) yuli yäßal 
tällali, lauSl: «yoray iäy lóin ittam, ti ät stsat! та loin uäs- 
pözSy ueldi iöySUigamna ärädalna säbal-louläl iouthiisläm loln.»

si-kemna yoray iäy laulat: «si uulßäslay igina alt siiälaläm, 
iln yanemman olädi! selta siiälaläiu-gi ärädalna svyä uelläiu!» 
yöray iäy azät il-yanemasat. yoray iäy laulat: «yolas-tvyä manl, 
uantleu-sä! ios yolas ol?» yoray iäyna uulßäslay-igi uantman 
tvila: uulßäslay-igi lär tom-ßelak pelä иоШ pendas.

yoray iäy laulat: «manlu-sä! yolas-tvyä manas?» yoray iäy 
marisat, yäßläl, molailäl-telna manmel iubina uulßäslna pits;t, 
yos-pelä manmal and oslat. sidi si yanemman ollat. i-mosaina 
uamtlal: uulßäslay-igi idas, si-yorbi posl eualt uantlal: yolas manl. 
sidi uantman tvilal, tamotta tvyäial pelä manas, ät manl!

Egyszer érző-hálóval ment halászni, a ladikját tele fogta 
hallal. A yoray-[iü\vi] nép hada megérkezett, ő [t. i. a nagy
folyóági öreg] semmit sem tud [róla]. Miközben megy, miközben 
a ladikját, a halas ladikját sekély helyen húzza, [így] szól: «Csak 
hát most a yoray-[falvi] nép ide jönne! én a récze fiókát ölő 
íjjacskámmal mind valamennyinek a nyaka csigolyáját meg- 
lődözném!»

Ezenközben a yoray-[falvi] nép [így] szól: «A nagy-folyóági 
öreg meg ne lásson bennünket, lebukva legyetek! [Mert] ha 
meglát bennünket, aztán mindnyájan megöletünk.» A yoray- 
[falvi] nép mind lebukott [elrejtőzött]. A yoray-[falvi] nép [így] 
szól: «Merre megy, lássuk csak! az útja merre van?» A yoray- 
[falvi] nép a nagy-folyóági öreget figyeli: a nagy-folyóági öreg 
az áradvány túlsó oldala felé teljesen eltűnt.

A yoray-[falvi 1 nép mondja: «Nosza menjünk! Merre 
ment?» A yoray-[falvi] nép ment. Ladikjaikkal-miükkel mentek 
és aztán a nagy-folyóágra jutottak (tk. estek), merre felé ment, 
nem tudják. Jgyen elrejtőzködve vannak. Egyszer [csak] meg
látják : a nagy-folyóági öreg előbukkant, olyanforma folyóág felől 
nézik: merre megy. Igyen megfigyelik, hogy a múltkori helye 
felé ment. Hadd menjen!
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yoray iäy man‘sat uulßdslay-igi /a t kasta. sidi kassal i ossal. 
kat niy uerantlayan. i yoray yoi manas уапеттап pdm kut pelh, 
si-kemna toda у ora) yoi kuku-uiiu iuSl. si-кетпа uulßdslay-igi 
pura§ imal lauSl: «simas uai та ant удИпчат, uylay, iidlmay 
uai ólmai!)) удгэу niy lauSl: «ittam luy-pvrd, uai azat vud[ 
pvra iil i loidi pora ül.» uul imal sitna azat siddmas.

yoray niy uir dlayna ivy‘al, yoray yoina kätllsa. «nvy uul- 
ßaslay iganna muru ueldi eualt azd rbtli päiitsäiu. nvy ittam 
muyilu ieía, vndäs uerä!» yoray niy lauSl: «mä vadas uerdamna 
yundi uelda ueramladi ? nay ueramdan yorbi neyyoi and ol. ätlna 
у dűl, iöylal vzamna tvilall, íny arai vzamna tvilalí.» — «muyilu, 
lauSl, satidila! nvy vbi osan. muyilu an‘ sulit marina nvyen nvy 
sémán uantman si-ärät yoray yoi ueldyna sal' and ol. niy lauSl: 
«mola-sírna ma nayildn säl'itlalläm.» niy pela lauSl: «igán seuna 
sem! i) — «seuna seudamna mozanem liti?» ■— «mosa-keba

A yoray [falvi] nép ment a nagy-folyóági öreg házát keresni. 
Igyen keresték, meg is találták. Két nő munkálkodik [ottan]. 
Egy yoray-[falvi] ember titkon a füves felé ment, ezenközben 
ott a yoray-[falvi] ember kakukk-hangot hallat (tk. üvölt). Erre 
a nagy-folyóági öreg idősebbik felesége [így] szól: «Ilyen állatot 
[é. madarat] én nem hallottam; szájas, nyelves állat volt!» 
A yoray-[falvi] nő mondja: «Ime nyár ideje, minden állat kiál
tásának és éneklésének az ideje közéig (tk. jön).» Az öreg 
asszonya erre egészen elhallgatott.

A yoray-[falvi] nő a folyó partján levő erdő végén jár, a 
yoray-[falvi] ember elfogta: «A te nagy-folyóági-öregedtől, [mint
hogy] a népünket megölte, egészen nemzetségtelenné tétettünk, 
te most egy kissé segíts meg bennünket!» A yoray-[falvi] nő 
[így] szól: «Még ha segítségetekre leszek is (vagy: az én segít
ségemmel), mikor tudjátok megölni? Nem olyan ember, hogy ti 
bírjatok vele. Éjjel alszik, az íjját a vánkoson tartja, a pánczélját 
a vánkoson tartja.» — «Minket, úgymond, sajnálj meg! te 
nénénk vagy. [Ha] minket nem sajnálsz, a te szemed láttára 
annyi yoray-[falvi] ember megölését sem sajnálod.» A nő [így] 
szól: «Mi módon sajnáljalak titeket?» A nőnek mondja: «Az 
uradnak a haját fond be!» — «Hátha nem akarja, hogy a haj-
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muyilu sätidilä.'» yoray niy isllsa, ioyo-ioytas, yul uerantta 
äm’sas. uulßäslay-igi pur»§ imal lauSl: «simas-mosa uylay, nälmay 
uaidt/» уогэу niy ligäzes : «nvy, lauSl, pui femasäian. nvy yolda- 
dan är, mä пета za ant у  ollam.» ittam ригэ§ Imi sidämas.

sidi olliiilat, uulßäslay-igi ioytas, yäßal yulna telin uelmal. 
yulläl ältsat, lida pitsdt. uul imi pödarta pidas, igal pelä lauSl: 
«uyby, nälmay mist ioytiliiilat.» si-kemna уогэу niyal nöymas : 
«nvy ybldadan pa är.» уогэу niy lauSl: «muy nemaza yolda 
an' titlu.»

uulßäslay-igi top sidäman lis. sittelna yoisat, Irnal pelä 
lauSl: «yaleuat pidam uäs uelda manlam.» yoray niy lauSl: 
«оран seulaman/» uulßäslay-igi lauSl: «opam m alapi sendenß» 
selta imal pelä lauSl: чипу seui!» ittam yoray niyna opal kussa 
i seusa uardi sir' kolatna. seuam iatsas i yoisat.

yaleuat kil'sat, igal manas, pidam uäs uelda manas, igal

fonatát befonjam (tk. hajfonatot fonjak neki)?» — «Valahogyan 
sajnálj meg bennünket!» A yoray-[ia\\i] nőt eleresztette, [az] 
visszajött, halat kikészíteni leült. A nagy-folyóági öreg idősebbik 
felesége [így] szól: «De ilyen szájas, nyelves állatok!» A ybray- 
[falvi] nő megharagudott: «Te, úgymond, megöregedtél, te sokat 
hallasz, én semmit sem hallok.» Az öreg asszony erre elhallgatott.

Igyen vannak-vannak, a nagy-folyóági öreg megérkezett, 
a ladikját hallal tele fogta. A halait [kijemelték [a ladikból], 
enni kezdtek. Az öreg asszony beszélni kezdett, az urának 
mondja: «Szájas, nyelves állatok jődögélnek.» Erre a yoray- 
[falvi] nő megszólalt: «Te bizony sokat hallasz (tk. a te hallásod 
sok is).» A ybray-[luW\\ nő [így] szól: «Mi semmit sem akarunk 
hallani.»

A nagy-folyóági öreg csak hallgatagon evett. Aztán le
feküdtek, a feleségéhez [így] szól: «Holnap megszállt réczére 
vadászni megyek.» A yoray-[iuWi\ nő [így] szól: «A fejedet 
[é. hajadat] fonjuk be!» A nagy-folyóági öreg mondja: «A fejemet 
miért fonod be?» Aztán az asszonyához [így] szól: «Fond be!» 
Erre а уогэу-[falvi] nő a fejét megfésülte és keskeny vörös szala
gokkal befonta. A fonással elkészült és lefeküdtek.

Másnap fölkeltek, az ura ment, megszállt réczére vadászni
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manum iuhina удгау niy uir ala у na manas, todd удгау yoina 
lcätllsa: «у odi, igán seual semen h) — «seusem.» — «iana‘ pd 
uantman tr/iseu, seamen.» — «igan yundi ioyStlh> — «soyd ila-peld 
ioyatl.» — «igan ioyatl-ki, lomanna udyd (г svyna yoida) ! igan 
loydr-pdnat ivyd-iandUd! selta nny yoriman o ld! iasyam si. 
muyilu mosa-sirna nvdila !»

igal ioytas, seual you ids-iat-кетпа senam, lou uulßdslay-igi 
taldy ydß-tel uds uelmal. sittalna lisat, ie§sat. tmal lauSl: «yoilu/» 
uulßdslay-igi peld lauSl: «i lömna yoilaman!» — «imi-lage yoi- 
saman loln, md uviam‘ldiam.»

igal kim-idas, yvidß ИЫпа loydr-pdnat Ivp-idntsalli. igal 
ioyo-lvyas, i lömna yoisayan. i-mosa-pordina mur si budas kti- 
malta: «uulßdslay-igi yvl'san, iana‘ aharliiisan!» lou noy-serdmdas, 
Ivydral nvremasli, selta sömatta uutsasli, azdt oyal elti nomardi 
manas, ydt Idyglal elti mur yöy'sat. luy-ydt-ou toyarman os, selta 
pelak-yattsasli, кита sdyysali: ou kdt. pelakna alti-kezay kdt yui

ment. Miután az ura elment (tk. az ura elmente után), a yoray- 
f̂alvi] nő a folyó partján levő erdő szélére ment, ott a yoray- 

[falvi] ember megfogta: «Hogyan, az uradnak hajfonatot fon
tál?» — «Fontam.» — «Csakugyan, megfigyeltük, fontál.» — 
«Az urad mikor jön meg?» — «Majd este felé jön meg.» — 
«Ha az urad megjön, hívd a takaród alá (egy subában aludni 1) 
Az urad pánczéljának a szegélyét varrd- össze! Aztán rettegj! 
Azt mondom (tk. a beszédem ez). Minket valami módon segíts!»

Az ura megérkezett, a haja hosszú kézizületnyire be van 
fonva. 0, a nagy-folyóági öreg, egész ladikkal teli réczét fogott. 
Aztán ettek, ittak. A felesége [így] szól: «Fekügyünk!» A nagy- 
folyóági öreghez [így] szól: «Egy takaró alatt fekügyünk!» — 
«Asszonykám, feküdnénk [ám], de én álmos vagyok.»

Az ura kiment, a függöny mögött a pánczél szegélyét 
összevarrta. Az ura bejött, egy takaró alatt feküdtek ketten. 
Egyszer [csak] nép üvöltött ím kívülről: «Nagy-folyóági öreg, 
veszve vagy (tk. meghaltál), ugyancsak fortélyoskodtál!» Ő föl
serkent, a pánczélját megragadta, aztán föl akarta venni (tk. 
húzni), egészen a fejére ment [azj. A ház tetejére a nép [föl]- 
kúszott. A nyári ház ajtaja be volt zárva, aztán ketté törte,
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1айэуэп. ittam hat у ui kät idslna kdtis yatUdsli, ou уогэупа seda 
i yvVsayan.

sittelna uulßäshy-igi namrmas post гэу’дпа, iay'g-ilb(i) 
emit sidi si mani, udn maul, you mani, putta pidas. pudi roud 
vnddsna aiiltaii noy-yulhda pidas, yohnthU: mur iidal pati, 
seit a tam seuyaldl dhyis itsaysn. удгэу iay lauht: «seda mosa 
si itmal nila.» lou sittalna si iazay yohs, i kur soyysaman гэу'д- 
ilbina Ivyas. Ivymal svyaiat tam snayal eualt yaisa. i-manmal 
nal löySßtdsli. ieia todasik Ivbas tviil, uoldy Ivyarlal, uolay 
ioySllal seda i olbt si Ivbasdlna. si tvyäina ioytds lohn, si-pvrdina 
yvldi yoVt and bias loin, si Ivbas tämbisik emit noy-yübs. uidi 
uayyti {oral (v. iorl) anddm.

удгэу iay ioydtsdt. «uulßäshy-igi, nvyen mo fats eu! » uul- 
ßäshy-igi lauSl: «törSmna yvlda partsapm tayfa, lauSl, sor mam 
tcimbfi) emit manem an‘ ueVsahn.» uulßashy-igi удгэу тупа

lábbal rúg ta: az ajtó két oldalán szablyás két ember áll. ím a 
két embert két kezével kétfelé ütötte, az ajtó mellett meg is 
haltak [azok].

Erre aztán a nagy-folyóági öreg a folyóág vizébe ugrott 
hirtelen, a víz alatt igyen megy ím. Bövid ideig megy, hosszú 
ideig megy, fulladni kezdett. A fekete meredek part mellett 
lassanként kezdett fölbukni, hallja [ám], [hogy] a nép jövése 
hallszik. Aztán ím a két hajfonata előre kijött [a vízből]. 
А удгэу-[falvi] nép mondja: «Ott valami mintha kijött volna, 
[úgy] látszik.» 0 aztán ezt a szót hallotta, az egyik lábát 
[a parthoz] rúgván, a víz alá ment. Miközben a víz alá ment, 
az egyik vékonya felől találva lett. Ment egyfolytában s a nyilat 
kihúzta. Egy kissé odébb kamrája van, a jó pánczéljai, a jó 
íjjai ott vannak. Ha oda (tk. erre a helyre) érhetett volna, akkor 
halálos veszedelembe nem jutott volna (tk. halálos veszedelmet 
nem ismert volna). A kamrán egy kissé idébb fölbukott [a vízből], 
[de] a partra kimászni nincs ereje.

А удгэу-[falvi] nép [odajérkezett: «Nagy-f oly óági öreg, 
téged [ugyan] helybenhagytunk!» A nagy-folyóági öreg [így] 
szól: «Talán az isten elrendelte a halálomat (tk. halni rendel
tettem), úgymond, a halálomon innen [bizony] nem öltetek
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noy-taksa (saram mouna uadi taksa), selta uulßaslay-igi lauSl: 
«пау tormán ittam uulll iis, ma mundi lilam-ki Idas, toyo-ki 
ioyStsam, nay yvksadi lóin. ittam, laual, idsyam arat si. rot-neyyoi 
an' toilam, ädal ollam, nemaza pil an‘ tvü ,m.»

удгэу ту lauSl [sic!]: «mvr‘t pödardas, uelda mäsl!» semal 
uantmdl si ueksa, euatlnisa. yeua-louldl soppi-sey‘saiat, yeua-lou 
iibi youat hatra pamna metsasaiat.

sittalna yoray iay laual [sic !1: «yundsi uulßäslay idy yoza 
simas ior-neyyoi anda tiual. mattit-ki tiual, laiam pdm-idi al at 
köratlnú!»

uulßaslay-igi noya-svmal numb(i) mait naui keu-svm tvimal, 
marna sitna si palla. uel‘sa, azat euatliúsa. uülam iubina tdzi 
Ivbas yoza marisat, sittalna Ivbas pélak-pussal: svyan-niran uerúe 
är. tas-uolßas leltsat, lábat dltridy ydß leltsat, Ivbasna mola-kem 
tímár ös, azat leltsalalat, marisat, tamotta uulßaslay-igi ydtna

volna meg.» A nagy-folyóági öreget a yoray-[falvi] nép fölhúzta 
(száraz földre, a partra húzta), aztán a nagy-folyóági öreg [így] 
szól: «A ti istenetek győzött (tk. nagygyá lett), én az imént, 
ha a lélekzetem engedte volna, oda jutottam volna [t. i. a 
kamrához], ti meghaltatok volna. íme, úgymond, [csak] ennyit 
mondok (tk. a szóm mindössze ennyi). Rokonom nincs, egyedül 
vagyok, semmiféle társam sincs.»

A yoray-lladvi} nép [így] szól: «Eleget beszélt, meg kell 
ölni!» Egy szempillantás alatt megöletett ím, fölaprították. 
A . . .  csontjait ketté törték, a . . .  csontja alá hosszában száraz 
(tk. régi) fűvet dugtak.

Aztán a yoray-[falvi] nép [így] szól: «A nagy-folyóági 
népnél ilyen erős ember sohasem születik, ha valaki [mégis] 
születik, rothadt fű gyanánt essék el!»

A nagy-folyóági öregnek a hús-szíve fölött fehér kő-szíve 
volt, a nép azért félt tőle. Megöletett, összevagdalták. Miután 
megölték, a prémes kamrához mentek, aztán a kamrát föl
nyitották : öltöző-ruha (suba-botos) csakugyan sok van [ott]. 
A vagyont, a kincset fölrakták, hét összerótt csónakra rakták, 
a mi portéka csak volt a kamrában, mind fölrakták, mentek. 
A nagy-folyóági öreg előbbi házához érkeztek, ott kikötöttek.
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ioydtsdt, sí yaisst. ittam ригэ§ írni ueVsa, naurem pä uel'sa, 
уогэу niy tusa. уогэу niy tt/Ыэт iubina mola-kem uolßss ős, 
ärädolna tusätet, mouelna man'sot, уогэу iäy mouna ioyStsst.

tvl ösdt, ,luy ösdt, ittam uulßästey-igi tvtem уогэу niy nau
rem tviis, iiy-naurem. mur pöddr'tet: «uulßästey-igi lou yvhs, 
lou iugandllí naurem tiuss. » si naurem sidi ensmda pidss. ay- 
gdlna idmas tvida pitsa. уогэу iäy túrna uerda pitsst: «tam nau
rem yundsi yolda p i tb l í : ,ma агэт uehm ne£!‘ ittam naurem 
yolna ai, top noySmdmdi-louat, уогэу iäy aziií laulhlí, агэ1 yoi 
oldal, lou naurem yolna ant ybVsdlli.

si-kemna ittam naurem noySmdiiÜ azat катэп, уогэу iäy 
laufot; túrna uerda pitsdt: «täm naurem ёптэ1, uul yuiu-ki iil, 
muyilu yoza ligästa piti, louel ittam ai-pukäy uelda mästal- 
lamba.» si шгэу äygi-ieuolna yol‘sa. vbdl pelä lattel: «паигетэп 
äddl-tvyäina äl ss li!» vbdl si гагэу ybtes. i yorida pidss.

■uulßästey naurem nauremst pilna ivntl, nemdtti naurem lou

Most az öreg asszonyt megöltek, a gyermeket is megölték, a 
уогэу-[falvi] nő elvitetett. Miután а уогэу-[falvi] nőt elvitték, a 
mi vagyon volt, mind elvitték. A maguk földjére mentek, a 
у о г э у nép földjére érkeztek.

[Egy] nyáron voltak, egy [télen] voltak, ím a nagy-folyóági 
öreg bírta уогэу- [falvi] nőnek gyermeke született, fiúgyermeke. 
A nép beszél: «А nagy-folyóági öreg meghalt, [de] helyette 
gyerek született.# Ez a gyermek igyen növekedni kezdett. Az 
anyja jól gondját viselte. А уогэу-[Ыч\\ nép tanakodni kezdett: 
«Ez a gyermek valamikor mégis csak meghallja: ,az én atyámat 
hát megölték!‘ Most még a gyermek kicsiny, alig hogy lótó-futó 
nagyságnyi, а уогэу-népet mondja atyjának, hogy ki az atyja, 
ő még nem hallotta.»

Ezenközben a gyermek mindig künn futkos, а уогэу-[falvi] 
nép [így] szól; tanakodtak: «Ez a gyermek megnő, nagy emberré 
lesz, mi ránk majd megharagszik, tehát még kis korában meg 
kellene őt ölni.» Ezt a beszédet (tk. szót) az anyja nőtestvére 
meghallotta. A nénjéhez [így] szól: «А gyermekedet magános 
helyre ne ereszd!» A nénje ezt a szót hallotta, félni kezdett.

A nagy-folyóági gyermek a gyerekekkel együtt játszik, egyik
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yozaial an‘ ueritl, lou azat naurem at iduSllali. уогэу iay tuma 
uer'sat: «pari Uda manlu, si naurem uayleu/»  dygel-ieui lauSl: 
«паигетэп al m iit! » si iäzay yohs. kát yui ioyatsayan: «vbi, 
lauSl, паигетэп pari llda tvyaina muy yoéeu üt ol, oy <it poni!« 
ittam uulßäshy-igi imi lauSl: «паигетэт an‘ malem.» sittelna. 
tómat man'sdt.

sitalna si olliiiht, naurem azat i enmdl, tumdagan ёптэ1. 
úaurem äddl ai yaßria ivy'ü-loudtti iis. azdl-igi (aygdl azi) tas 
kasltdda mani, naurem lauSl: «iirtie! ma iilsm.» уогэу igi lauSl: 
«mola pv§ kashn?» —  «пгэт-igi, ma nvyen matti uäsna iouthm .» 
ittam аудэ1 ieuina par‘la : «iirsn igi yoza manhn, пгэп igi yoza 
tazi Ivbasna ipySthn, пгэп igi and osti eualt yondd! » ittam uul- 
ßasldy naurem azd pmas уд1‘Ыг, уогэу iay nauremat la u h t: 
«mny, lauSl, uulßäshy yoi osan. » —  « m a ,  lauSl, m lßäshy yoi 
oldani and ősiem, та уогэу yoi osam. » tornát uulßäshy naurem

gyerek se bír vele, ö a gyerekeket mind földhöz vágja. А. уогэу- 
[falvi] nép tanakodott: «Menjünk ételáldozatot ünnepelni (tk. 
enni) és ezt a gyereket [is] hívjuk!» Az anyja nőtestvére [így] 
szól: «А gyermekedet ne add oda!» Ezt a szót meghallotta. 
Két ember jött [hozzá]: «Nénénk, úgymond, a gyermeked étel
áldozat alkalmával (tk. helyén) hadd legyen velünk (tk. hozzánk], 
fejet hadd hajtson!» Most a nagy-folyóági öreg felesége [így] 
szól: «А gyermekemet nem adom.» Aztán azok elmentek.

Aztán így éldegélnek, a gyermek egészen felnő, egész
ségesen, nő fel. A gyermek [már] magános kis ladikon járó 
nagyságúvá lett. Az öreg apja (az anyjának az apja) a holmiját 
szárítani megy. A gyermek [így] szól: «Öreg atyus, én is megyek 
(tk. jövök).» А уогэу-[falvi] öreg [így] szól: «Mi szart keressz?» — 
«Öreg apus, hátha valami réczét lövök neked.» Most az anyja 
nőtestvére megengedi neki [t. i. hogy elmenjen]: «Az öreg 
apádhoz mégy, az öreg apádhoz a prémes kamrába jutsz [majd], 
s öreg apád tudtán kívül fuss e l!» Most a nagy-folyóági gyermek 
egészen jól hallja, а уогэу-[falvi] gyerekek [így] szólnak: «Te, 
úgymond, nagy-folyóági ember vagy.» — «En, úgymond, nagy
folyóági ember voltomat nem tudom, én уогэу-[falvi] ember

Északi-osztjíik nyelvtanulm ányok. I. t i
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pelä pödar'ht: «äzan rodi uelliiisa, г-sidi nvy loin ät uelläian 
(v. uel‘säiari) !» lou nemaz(a) ant pödar‘1.

mosa-pvräina iiral igi täzi Ivbasna manda pitta pidas. iiral 
igi pelä lauSl: «mä pä iilam.» iirdl lauSl: «tvras.» yoray igi eual 
nöymas: «yibn tuden ?» ittam igina leltsa, ai yäß nvlna ämdsl 
i тапЬуэп. tophi leides, naurem iirdl igi lauSl: «iiilvp-yoi !* 
älySl pelä uantldli; kät pudi uäs nila. «iiilvp-yoi, ioud'i! mundi 
uuratsdn mit kalddtnna.»

ittam nulßasld) naurem selta ioutsdlli: nid kutna pidds. 
(iuoldy yoi olman! mundi uuratsdn, manem liddtna ueVson ?» 
kimdt nid naurem pit ioutsdlli, [nitl] uasyan tombina pidas, uäs- 
уэп amaslayan yolna. yoray igi laual: «iiial yoi äm‘ß-iiy! katra 
mä äzan uelmamna, äzan iay‘g ilb(i) eualt mandal tvyäina iout- 
sem, mästi úopáial eualt, sijßdayna yaisa, nvy pä, lauSl, simat 
ämasii uaiat uelda kurtsen ! äzan uelmamna nemaz(a) and riisa. »

vagyok.» Azok a nagy-folyóági gyermekhez [így] beszélnek: 
«А hogyan az apád megöletett, úgy ölessél meg te is!» 0 semmit 
sem beszél.

Egyszer az öreg apja a prémes kamrába készült menni. 
Az öreg apjához [így] szól: «Én is megyek (tk. jövök).» Az öreg 
\pja [így] szól: «Akadék.» А удгэу-[falvi] öreg leánya meg- 
ízólalt: «Az unokádat elviszed?» Erre az öreg elhelyezte, akis 

ladik orrán ül és mennek ketten. Az íját [is] beletette [a ladikba]. 
A gyermek öreg apja [így] szól: «Apátián ember! [káromkodó 
szó].» Előre felé látja: két fekete récze látszik. «Atyátlan ember, 
[hát] lődd meg, [ha] az elébb [úgy] törekedtél utánam (tk. a 
nyomomban).»

Most a nagy-folyóági gyermek [a nyilát] kilőtte: a nyíl 
nem talált (tk. közbül esett). «Ugyan derék ember vagy! Az 
elébb akaratoskodtál, hát öltél nekem ennivalót?» A másik 
nyilát is kilőtte a gyermek, [a nyíl] a két réczén túl esett le, 
a réczék még [mindig] ülnek. A yoray-[falvi] öreg [így] szól: 
«Apja embere, ebfi! Régen, mikor én az apádat megöltem, az 
apád a víz alatt ment, a mikor [rá]lőttem, [mégis] a kellő helyen 
(tk. húsánál), a véknyánál lett eltalálva, te pedig, úgymond, a 
szem előtt ülő vadakat sem tudod megölni! Mikor az apádat 
megöltem, semmi sem látszott [t. i. belőle].»



163

ittam uasyan amashyan i-ürsu, ittam uasyan si ioutsdüi, 
uasyan pdrhsyan, noy-pbrhmdam uasyati rí óllal budit soppi-eudt- 
sallí i-kemna, sem-sart emit eudtSdlU. »mosa-keba агэп yodi 
ioutlnts, si-sirna male iputliiida рШэп.»

taéi Ivbasna горШэуяп, sittalna uulßashy näurem rouayoza 
yaida uutsiiis, tophi nvremds, itallal nm'emas, uadi ndmrmds, 
uadi näuarmamal svpat ittam iiral igi yumdä yvmbalds. yäß i-peldk 
ewlt iiral igi noy-itl laygarläl-kemna.

*пгэт-igi, matta uulßashy агэт-igi mold tufa emit ioudi- 
Ititsen ?» удгэу yoi lauSl: «md, laual, al-nvyhm, та-кетэт ney- 
yoina агэп yundi ioutta ueritla ?» nähl pustasld, Ural igi kät 
еетуэп kutni ti ioutsallt, iiral igi oy-pdt-lou ädal yvbahs [sic!]. 
«dhm-ki ueVsen, nwy pd у via!»

yaßdl иadi taksalll, Ivbas punhs, louel mola mazas, sidi 
leldds. dzdl lupar mdstasli, azal iöpSl mdstasli, удгэу iäy yoza 
simas iöpSl, simas lupar yolna andäm. ivpar sömdas, iöplal uis, 
kim-sdas, uantlali: ai yaßayvt iidal nila lin гииэт tvpaial emit.

ím a réczék ülnek egymás mellett, most a két réczére 
[megint] rálőtt, a réczék [föl]röppentek, a fölröppent réczéket 
az orruk irányában egyformán kettévágta, egy szempillantás]?) 
alatt kettévágta. «No hát, az apád a hogyan lődözött, olyan
formán kezdtél már te is lődözni.»

A prémes kamrához értek, erre a nagy-folyóági gyermek, 
[mikor] a meredek parthoz akart ütődni, az íjját megragadta, 
a nyilait megragadta, kiugrott a partra, miközben [ő] kiugrott, 
ím az öreg apja fölborult [a ladikkal]. A ladik egyik oldalánál 
az öreg apja [úgy] a válláig följön [a vízből].

«Öreg apám, egykor a nagy-folyóági apám uramat milyen 
helyen lőtted meg?» A jóra?;-[falvi] ember [így] szól: «Én, úgy
mond, csak tréfálok, magamforma ember az atyádat hogyan 
tudta volna meglőni?» A nyilát [az ijjára] helyezte, megczélozta, 
az öreg apjának a két szeme közé oda lőtte, a koponyája külön 
lefordult. «Ha az atyámat megölted, te is halj meg!»

A ladikját kihúzta a partra, a kamrát kinyitotta, a mi 
kellett neki, igyen megrakodott. Az atyja pánczélját megismerte, 
az atyja íjját megismerte, а удгэу népnél ilyen íjj, ilyen pánczél 
még nincs. A pánczélt magára vette, az íjját vette, kiment,

11*
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nrnnSdl nvm asl: «ma ilamba uerna si pitlam, neyyoina ioyStsahvK  
ittam Ion 'isi addl nhjyoi, manem tol'tna ueldi an‘ иегэтЫг.» ti 
ioytds: aygsl ieui. «г igán yol tűsen?» — ni igám ueVsem.» — 
«поу ittam mana, тоиэппа rbt-neyyoi azat an‘ tv ihn , тоиэппа 
гоуШэп iubina jamas toy a säraii n h n , si-pvrdina manem tiida illan.»

ydßalna lehs, '/dny niyna lidatna masa. nm,ana! tam оиэп 
nöylä! sidi nöySldan Imáit mur yoza ioyathn, nvy тоиэп loy‘g- 
auat-nvl tombina уоиэп and ol, uan. loy'g-auat-nnl holt liramdij 
loy'g-äudt-nvlna ioy§thn, тоиэп lep you and ol.»

уогэу niyna pärtsa (kitsa), selta manmal itna ätl an‘ у difi, 
/o il an‘ yonl, yada älmal iidina ydßal mdi talhli, mouna ybi}L 
almai manl, pa mani, sidi mandal holt moualna ioytds, loy‘g- 
äuat-nvlna cihyna ioyStl. selta anßaslaVi: «та hatra uulßäsby 
yoi olmam, mouam mola-yoza, yada-pela ol?» — «тоиэп you 
and ol. — seda ollat: кеи-уЫэу pöySl, pet-кагэу idy, si pet- 
кагэу idy тоиэп eualt osht.»

lá tja : kie-csónakos (é. kis csónakban ülő) jövése látszik az ő 
érkeztük hely felől. Elméje elmélkedik: «Talán még bajba is 
jutok, ember jön felém. íme ő is magános ember, engem csak 
nem tud megölni.» Ide érkezett: [hát] az anyja nőtestvére. «Az 
öregedet hová tetted?» —- «Az öregemet megöltem.» — «Te 
most már menj! A földeden nemzetségedből való embered 
nincsen. A földedre érkezted után ha [majd] hamarosan jó helyre 
találsz, akkor majd eljössz értem.»

A csónakjába ült, a ybny-[inW\] nő adott neki ennivalót. 
«Menj! E folyó folyását kövesd! A mint így követed, néphez 
érkezel, a te földed a Bálványhegyfokon túl nincs messze, [ahhoz 
már] közel van. A Bálványhegyfoknál kérdezősködjél! Ha a 
Bálványhegyfokhoz érsz, a földed onnét már nincs messze.»

А уогэу-[1аЪ\] nő elküldte, aztán ment egyfolytában, éjjel 
sem nyugszik, nappal sem nyugszik, a hol az álom jön [szemére], 
[ott] a földön pihen. Az álma elmúlik (tk. megy), megy tovább. 
A mint így megy-mendegél, földjére érkezik, előbb a Bálvány
hegyfokhoz ér. Aztán kérdezi: «En ezelőtt (tk. régen) nagy
folyóági ember voltam, a földem hol, merre felé van?» — 
«A földed [már] nincs messze. — Ott van a kőházas falu, [aztán] 
a pet-kdzay-nép, ez a pet-кагэу-nép a földed felől már tud.»
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lou si iäzay yblas, lis, ienps i manas, иап manas, you, 
manas, pet-käzay taglal yoza ioytas, uadi-yaits. mur al-uantlat 
lou, pelal. uuza ueras, uul igat ivya ämasman pödar'ht. «та, uul- 
ßäslay yoi ösam.» — «uulßaslay igi top ädal ős, muy, laual, iiy 
tvimal and ossu. uulßaslay igi i imái pura§ ős, i imái ai niy ös, 
ai niyal yoray ös.» — «si yoray niy iiy та tarn ösam, та tom 
тоипа tiuasam.» pet-käzay igi laual: «jana' sidi ös, kat niy tviis.»

ittam pet-käzay igi laual: «та yozam ola! nvyen iiy iuganni 
tvilem.» — «malai ädam? ollam, та, laual, ädal tvyaina olda 
un‘ ueritlam, та isi mäzay той tvilam tayya.» pet-käzay igi 
laual: »ybltti-pöyal uis eualt uulßäsl-ielna, yarva-telna sitalna 
azät nvy mouan.» seit а pet-käzay igi pödardas, lou si Ivyäral 
ey‘sali, laidi yoi-idi laid, pet-käzay igina ittam uulßaslay yoi 
iiy-idi tvida pitsa. ybray iäy yoza si naurem yvlas-ki, uulßaslay 
iäy rot andäm ös loin.

Ö ezt a szót hallotta, evett, ivott és ment [tovább], Eövid 
ideig ment, hosszú ideig ment, a pet-käzay-néphez érkezett, ki
kötött a partra. A nép csak néz feléje. Köszönt, az öreg emberek 
együtt ülvén beszélnek. «En nagy-folyóági ember vagyok.» — 
«A nagy-folyóági öreg csak egyedül volt, mi, úgymond, nem 
tudjuk, hogy fia lett volna. A nagy-folyóági öregnek az egyik 
felesége öreg volt, a másik felesége fiatal nö volt, a fiatal fele
sége ybray-nő volt.» - «Ennek a ybray-nőnek a fia én vagyok, 
én ott (tk. azon a földön) születtem.» A pet-käzay-[falvi] öreg 
[így] szól: «Csakugyan úgy volt, két felesége volt.»

Most a pet-käzay-[ialwi] öreg [így] szól: «Maradj (tk. légy) 
nálam ! téged fiam gyanánt tartlak.» — «Miért [volna] rossz ? 
[Itt] maradok (tk. leszek). Én, ügymond, magános helyen nem 
tudok meglenni, [jóllehet] talán nekem is van földem.» A pet- 
kazay-[falvi] öreg [így] szól: «A halász-falutól kezdve a nagy
folyóággal együtt, a yarva-lo\yb\dl együtt mind a te földed.» 
Aztán a pet-käzay-[falvi] öreg beszélt, ő ím a pánczelját le
vetette, álló ember gyanánt áll [az]. A pet-käzay-[falvi] öreg 
most már a nagy-folyóági embert fia gyanánt kezdte tartani. 
Ha a ybray-népnél ez a gyermek meghalt volna, a nagy-folyóági 
nép nemzetsége [már] nem volna.
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13. p a s t a r - i äy  io у t am u i  sal  si.

pastar-iay rotnäial nöman ol, Äs-tvina ol, uanna oil, mola 
youan, osl anddm. kat yui uelßaslada man'sayan, kuray uai ossa- 
yan. delta m y alia pitsalan, ielta nöySllalan. i yuial töyalna mami, 
porlaman mani, kuryaläl mouna ant уайауэп, г yuial кита sosl, 
i yuial кита sosl-кеЬа, toylay udi тог‘па mani, toylay pastar 
yuial kuray uai iuhina manas, г yuialna aridi, uantsa. lou kuray 
pastar kuray uai käldam noyalman sosl, toylay pastar kdldam an‘ 
nila, kuray uaial pilna ioya-man‘sayan. kuray ielta yaias noylas- 
man. kuray pastar ioyo-kerlada an' liti, sidi si noylasl kuray 
uaj käldam iuhina. seda uer andam, at noylasl kuray paster!

toylay pastar kuray uai pilna ivyd si man'sayan. you тап‘- 
sayan, udn man'sayan, mosa mouna ioyatsayan-keba. lou toylay 
pastar kuray uaial ioyatsali, kuray uai toylay pastarna ioutsa.

IB. A p a s t a r - n é p  e r e d e t e .

A pasztér-nép eredeti nemzetsége a felső vidéken, az Ob 
forrásvidékén van, közel van-e vagy messze, nem tudni. Két 
ember vadászni ment, jávorszarvast találtak. Hogy elejtsék, 
üldözni kezdték, hátulról üldözik. Az egyik ember szárnyon megy, 
röpülve megy, a lábai a földre nem érnek, a másik gyalog lép, 
ez ámbár gyalog lépdel, [mégis] szárnyas állat módjára megy 
[é. oly sebesen lépdel, mintha csak röpülne], A szárnyas pasztér- 
ember a jávorszarvas mögött ment, a társa [már] nem is 
látta. 0, a gyalogos pasztér, a jávorszarvas nyomát követvén 
lépdel, a szárnyas pasztér nyoma nem látszik, a jávorszarvassal 
együtt mentek. A gyalogos elmaradt hátul üldözvén [t. i. a 
szarvast]. A gyalogos pasztér visszafordulni nem akar, igyen fut 
a jávorszarvas nyomában. Ezzel semmi dolgunk, hadd fusson a 
gyalogos pasztér!

A szárnyas pasztér a jávorszarvassal együtt ment ím. Hosszú 
ideig mentek, rövid ideig mentek, valamely vidékre csak meg
érkeztek. A szárnyas pasztér a jávorszarvast elérte, a jávorszarvas 
a szárnyas pasztértől meglövetett. íjjal lőtte meg és megdöglött
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joys Ina ioutsdli i yvhs. «iöho! metam t* il-ám‘sos, uandtitl: 
«mola тоща ioyStsom-keba, si oü andern, та тоиэт ieltayazss, 
уоиэп у azss, катэп у vtl-keba noylossem, yoina luydsmot ? mola 
mouna ioyStmsm, os anddm. uelta ueVsem, тоиэт hut уоиэп ya- 
iss, кигэу uai noyaidl ioyo yundi ioyStl, mousl kilt you.»

кигэу it ai» l yor'sdli, yormal iubina svs-uoisl easts sli, uai- 
щ'кпа pon‘s»li. кигэу uai noyaidl säySlna Ivp-laygsdl'i, sok talssli, 
pat uer'ssll — ietsas.

mundi iuusm mousl pela ioyo-manda pidss. mandal-youat 
la§na i toyldl ilta sure ms III, joyo si kerbs, кигэу uai noyaidl si 
si утвэШ. i toyhl, ieza manl, pa puremslll, ieia manl, pa §ure- 
тэШ. uan тапэз-кеЪа, you тапээ-кеЪа, кигэу pastdr iyäVt osssll. 
yoina noylssl.

кигэу pastor lauSl toylsy pastor pela: «noylom uaion ueV- 
sen, mola yol tűsenhi toyloy pastor lay s i : «uelta yodi kus uel‘-

<tk. meghalt). «Ejha, elfáradtam!» Leült, nézelődik: «Hogy mi
csoda vidékre (tk. földre) jutottam, azt nem tudni. Az én földem 
hátulról elmaradt, messze [eljmaradt. Hogy hány napja űztem 
nyomon, ki számlálta meg (tk. kitől vannak meg számlálva)? 
Hogy micsoda vidékre jutottam, nem lehet tudni. Megölni [ugyan] 
megöltem, de a földem ugyancsak messze van (tk. a földem köze 
messzire maradt), a jávorszarvas húsa mikor ér haza, messzire 
van az (tk. a földje köze hosszú).»

A jávorszarvast megnyúzta, miután megnyúzta, a háta 
faggyúját levágta, a botosa szájába tette. A jávorszarvas húsát 
deszkával letakarta, ágast (?) húzott rá, az alját [is] megcsinálta — 
elkészült vele.

Az imént jött földje felé visszamenni kezdett. Mentében 
(tk. menése hosszatt) az egyik szárnyát, a hóban húzta [baráz
dát vont a hóban], tehát visszafordult, a jávorszarvas húsát ott 
hagyta. Egy kicsinyég megy, az egyik szárnyát megint leereszti 
(tk. lent húzza a hóban), kissé [tovább] megy, megint lent húzza. 
Hosszú ideig ment-e, vagy rövid ideig ment, [egyszer csak] a 
gyalogos pasztért szemközt találta. Még [mindig] üldözi a vadat.

A gyalogos pasztér [így] szól a szárnyas pasztérhoz: «Űzött 
vadadat megölted, vagy hová tetted?» A szárnyas pasztér mondja: 
«Megölni ugyan megöltem, [de] messzi földön öltem meg, a
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sem, you mouna uel‘sem, кигэу uaiam noyaiel si si yvisem. mosa 
mouna-keba ueksem, moudl an‘ mostasem. » toyhy pastar lauSl: 
«та ioyo si marisam. кигэу uai поуагэп уога nvy kus mana! 
та груо-тап'вэт. кигэу uai noyaidl mdsl-gi, nvy mana!«

mundi toyhy pastor кигэу uai svs-uoisl euatliitsli, uai- 
uy'kna ponilmsli, ittam uisli, кигэу paster elti masll. v si dsn 
Human mand /»

toyhy pastsr manda pidas, mandal ilbina lauSl: «si kinza 
md töySlna fisam, как тэт ап1 nila. tbylam ilta §uremnü, si 
pdsna mand! uan manhn, you manbn, кигэу uai noydidl уога 
ioySthn. kus seda liul, kus si olmsdii, ielta тоиэп you, кигэу 
neyyo toy о an‘ ioyStl. »

toyhy pastar manas moualna ioyo, кигэу pashr кигэу uai 
noyapl уога manas, mandal youdt кигэу илг svs-uoi ho lt l pul 
lauandtiil, sornál pa uoliiil. udn manas-keba, you mands-keba, svs- 
uohl yohs. lou кигэу pastar кигэу uai поуагэ1 уога joytds, nv-

jávorszarvas húsát ím ott hagytam. Hogy micsoda földön öltem 
meg, a vidékét nem ismertem föl.» A szárnyas pasztér tovább 
folytatja (tk. mondja): «Én ím haza megyek, te csak menj a 
jávorszarvas húsához! Én haza megyek. Ha a jávorszarvas húsa 
kell, [hát] m enj!»

Az elébb a szárnyas pasztér a jávorszarvas háta faggyúját 
levagdalta, a botosa szájába tette, íme most kivette s a gyalo
gos pasztérnek adta: «Ezt (tk. ezedet) evén menj!»

A szárnyas pasztér menni kezdett, indulása (tk. menése) 
előtt [így] szól: «Idáig én szárnyon jöttem, a nyomom nem 
látszik. A szárnyam barázdát vont, azon a jelen menj! Eövid 
ideig mégy, hosszú ideig mégy, a jávorszarvas húsához érsz majd. 
Akár ott edd meg, akár ott is maradj, hátra [maradt] földed 
messzi, gyalogos ember [onnét] vissza nem jut.»

A szárnyas pasztér ment a földjére vissza, a gyalogos 
pasztér [pedig] a jávorszarvas húsához ment. Menése közben a 
jávorszarvas háta faggyújából egy-egy falatot eddegél, az éhsége 
[megint] csak elmúlik. Eövid ideig ment-e vagy hosszú ideig ment, 
a hátafaggyuja elfogyott. 0, a gyalogos pasztér, a jávorszarvas
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mastiti, ielta moual pelä nvmastitl: «точат you,! ioyo yundi 
ioySthm kurna ?» кигэу uai Human si olmadas, кигэу uaial mola 
mouna uel‘sa, si olmadas. tl-toyi nvmasas: «tarn mouna olda tám
lámba, та тоиэт si-kingä you, kurna an‘ ioyStlam ( an‘ uerithm), 
matti той isi той, г-sidi yul ol, г-sidi or-uaidl ol uelßaslada.» 
töram-uek-kossi si olmadas, ielta moual uek ivremdsli. si uis 
eudlt, si кигэу pastdr iudlt pastdr-iay selta i rotmasat. ioytanv 
•uisal si tarn mouna. кигэу pastor ilbina pastor-iay rot tadä an- 
dam olmal, si uis euolt rotmasot.

14 . k a l d a s - a y  gi  тара l.
(Töredék.)

гтэуэп-igayan ollayan. i iiy tvisayan, si iiyal noyas-, uai- 
kur euatti, on‘t-uai ueldi, iay‘k-yul ueldi louattl sidi mmas. töram 
pardam dr yvtlna on‘t-uai uelas, iay‘k-yul uelas; on‘day pelak dir 
Ivbas, öiat-mou-pelak är Ivbas sidi si tögnas.

labat tvl olmal eualt, läbat luy olmal eualt i yvtlna mdram

húsához érkezett, elgondolkozik, a hátra [hagyott] földje felé 
gondol: «A földem [bizony] messzire van! Mikor jutok én oda 
vissza gyalog?» A jávorszarvast evén ott éldegélt, a mely földön 
a jávorszarvas megöletett, ott éldegélt. Erre-arra gondolkozott: 
«Ezen a vidéken lakni (tk. lenni) is elég jó, az én földem innét 
messzire van, gyalog [oda] nem jutok el (nem bírok). Föld föld 
[ez is föld], hal is van, erdei vad is van vadászni való.» Örökre 
ott maradt, elhagyott földjét teljesen elfelejtette. Aztán így ettől 
a gyalogos pasztértől származott a pasztér-nemzetség. Erre a 
vidékre való jövetelük eredete (tk. nyílása) ez. A gyalogos pasz- 
tér előtt pasztér-nép itt nem volt, innen eredtek.

14. К a l das  - a n y  a r e g é j e .

Asszony és férj vannak. Egy fiuk volt, ez a fiuk nyuszi-, 
vadláb vágó, erdei vad ölő, vízi halat fogó nagyságnyira növe
kedett ím. Az isten adta sok napon erdei vadat vadászott, vízi 
halat halászott; erdős félen [levő] sok éléskamrát, lapos félen 
[levő] sok éléskamrát megtöltött.

Hét tél elmúlta (tk. volta) után, hét nyár elmúlta után
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jöy Sl uerdi inina, ólmai, nvnml nvmusl: «tusiam meuul-yonumna 
ti ipyStmel, ага у slam, -аудэ у dia т niy тапэт niyi ту, у иг manum 
yuii suy lin and osmun, purus кита, puru§ iäsna та si ioyűtlum, 
та yol-mosa niyli ollum ?»

si iubina aygul-imi kat iuyyul ms, uudi manus, iuy'gna 
ioytus. iuy'k noy-raynus, noy-taßsumdus. lou iuy'k uan'man seda 
laid, nvmsul nvmusl: «та olmum-telna iuy‘gum simus uer an‘ 
uerus, ittam yodi iis?» tbda laimal, iuy‘k lou pela sidi lauSl : 
«manem yodi uantlen? As nim-aluy pela uandd, As num-aluy 
pela uandd h  Äs nim-aluy pela uandus, As num-dluy pela uan- 
dus: yölSy-ydrdsna yolSy iil, sau-yorasna sau iil, nvlul 1аудз-рип 
kuldtna kiidrtusa. you той euult iuuum ybluy loyuy pbySl Ibyulna 
toyo-lddus.

semyulal noy-uiiliiidal kutna yolSy soyul ey'ulmusll: yaltsa 
tiiium nai-iiy, yaltsa tiuum br‘-iiy seda laiis. sätpul euult kezul 
uisll, i uaiul ey‘ulmusR, kur-nvl luiul euutmusli, keu elti si luiul

egy napon törött íját csinálni benn volt [a szobában], elgondol
kozik: «Az én szakállam a mellemig, a hasamig ért mái le, 
atyám-anyám nő járta nős vidéket (tk. szögletet), ember járta 
emberes vidéket ők nem ismernek, öreg [é. öregedő] lábra, öreg 
[é. öregedő] kézre jutok immár, meddig legyek még nőtelen?»

Azután az anyja asszony két vedret fogott, a part felé ment, 
a vízhez érkezett. A viz fölbugyogott, fölfrecscsent. 0 a vizet 
nézvén ott áll, gondolja magában: «Mióta csak vagyok, a vizem 
ilyen dolgot még nem cselekedett, most meg mi lelte?» Ott 
állott, a víz így szól hozzá: «Engem nézel? Az 0b alsó vége 
felé nézz, az Ob felső vége felé nézz!» Az Ob alsó vége felé 
nézett, az Ob felső vége felé nézett: holló-alakban holló jön, 
szarka-alakban szarka jön, az orra evetszőr vastagságnyira dér
rel van borítva. A messzi földről jött holló a réves falu révébe 
odaszállott.

Miközben a két szemét fölemelinti, a holló a bőrét levetette: 
honnan termett napfi, honnan termett fejedelemfi állt ott. A hü
velyéből a kését elővette, az egyik botosát levetette, a lába hegye 
ujját [hirtelen] levágta, a kövön az ujját nyíllá faragta, a tegzé-
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úalli nöyar‘salli, tiudal hyalt toy lay rial ms, si nabl toy by nvl 
yoza uaiatsalli, iöylal äbm'salü, ieia äbyis sbzas, nabl pästasli, 
si iubina keu tout sail, si nol keu mvyti manas.

nimalläl sorndas, toy о sbsmas, sidi lauSl: «imileyi seda yazaf  
si iubina toyo-manä (yätna mana), iiyan elti si iäzay tuuix! «pubi 
labat uehmvtl-gi, kút lábat uelamvtl-gi, niy manam niyi suy, yui 
manam yuii suy kasta at iil! pubi lábat uelamvtl, kuk lábat 
uelamvtl ап'-ki ueritl, lou alt iil!»

ittam imi iayyalal iay'kna pon'sali, noyos уду as, yatna 
ioytas, si iayyalyan yat-yarina pon‘sali. si kát iayyalyan noy- 
rayan‘sayan, noy-taßsam‘sayan, nyal laual: «dygam-imi mola
iäzay tusán!» lou lauSl: «iiyúe, iay'k eualt mola iäzay tiliam?» 
— eant-ki tusán, si kát iay'gi-iayyalyan toy ősik amdayila-sa /» 
lou si iay‘gi-iayyalyan aiilta äbm‘sali, ieza äbyis pon‘sali, iay‘- 
gal ра-si noy-räynamdas, noy-taßsamdas. iiyal laual: «mundi lau
sen, iäzay ап‘ tusán, ittam iäzay tusán.» äygal-\mi sidi lau Si:

bői tollas nyilat vett elő, a nyilat [é. az ujjából faragott nyilat] 
a szárnyas nyélbe illesztette, az íjját fölemelte, kissé előre lépett, 
a nyilát ráhelyezte, azután a sziklát meglőtte, a nyíl a sziklán 
keresztül ment.

Hótalpait fölvette, odalépett hozzá, így szól: «Asszonykám, 
itt maradj, aztán menj haza, fiadnak ezt a hírt vidd meg: 
«Ha pubi hét fogása van, ha ördögi hét fogása van, nő járta 
nős vidéket, ember járta emberes vidéket keresni hadd jöjjön 1 
Ha pubi hét fogása, ha ördögi hét fogása nincsen neki, [akkor] 
ne jöjjön!»

Most az asszony a vedreit (dual.) vízzel megtöltötte, föl
kúszott [a lépcsőn], haza érkezett, a vedreket a szoba földjére 
tette. A két veder fölbuggyant, fölfrecscsent, a fia mondja: 
«Anyám asszony, micsoda hírt hoztál?» 0 [így] szól: «Fiacskám, 
a vízről milyen hírt hoznék?» — «Ha nem hoztál, a két vizes 
vedret tedd egy kissé odébb!» 0 a vizes vedreket csöndesen föl
emelte, kissé előrébb tette, a vize megint fölbuggyant, fölfrecs
csent. A fia mondja: «Az imént mondtad, hogy nem hoztál hírt, 
íme hírt hoztál.» Anyja-asszony így szól: «Fiacskám, hírfélét
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«iiyiie, iäzay-matti tusam, гогэп ior-ki, mana! ionn andam-ki, 
петэга an‘ m im .» iiyal lagSl: «mola гагэу tiisdn ?» aygal-'mi 
sidi pödar‘1: «ni) тапэт niyi say masl-gi, yui тапэт уuii say 
mäsl-gi, labst pvbi uelsmvtl-gi, labst kut uelsmvtl-gi, at ill md 
iubdmna/»

пуэ1 ämasti tvya euslt noy-Idill, sömatliiis, ibyhl-nalldl uis, 
kim-sdss, isy‘k peld manas. Ibysy pöySl loyalna gul keg уога ioy- 
tas. i uaial ey‘sal'i, kezal löysßtss(li), kur-nvl egált uul kur-luial 
egatsali, кед уога pon'sali, nbysrlali, nalli noySrlali. sat rial pon- 
mdy samay fiúst egált г toyhy ndl uis, ueram nalal toyo-uaistssll 
toylay nal-nol уога. ibylal dlemasli, tiis pa tiis, toyos pd toyos 
sozds, nalsl pastasli, si n'alna uul keg mvyti-ioutsali, nalsl mrryti- 
löynamdas, ondsr-soy nimalyaldl sömdss i so sms s, si yui тапэт 
ids youat i sosl.

udn sozss, you sbzss, mural dm'sam oriday той, muni 
dm‘sam pdmay той iubsl peld yazas, pa mur dm'sam on‘ddy той, 
pä mur dm'sam ратэу mouna ioytss. tom yui emit nimlitslna i

hoztam [ugyan], ha az erőd erő, m enj! [de] ha erőd nincs, 
nem nyersz vele.» A fia mondja: «Mi hírt hoztál?» Az anyja 
asszony így beszél! «Ha nő járta nős vidék kell, ha ember járta 
emberes vidék kell, ha pubi hét fogása van, ha ördögi hét fo
gása van, hadd jöjjön utánam!»

A fia az ülő helyéről föláll, öltözködött, íjját, nyilait fogta, 
kiment, a víz felé ment. A réves falu révében [levő] nagy szik
lához érkezett. Az egyik botosát levetette, a kését elővette, a 
lába hegyéről az öreg ujját levágta, a kőre tette, megfaragja, 
nyíllá faragja. Száz nyilat tevő pikkelyes tegzéből egy tollas 
nyilat vett [ki], a csinált nyilát beleillesztette a tollas nyíl nye
lébe. Az íjját fölemelte, ide s oda lépett, a nyilát [az íjjára] 
helyezte, a nyíllal a nagy követ keresztül lőtte. A nyila keresz
tül hatolt rajta, vidrabörből [készült] botosait fölvette, elindult 
ama férfi járta út hosszában lépdel.

Eövid ideig lépdelt, hosszú ideig lépdelt, a népe lakta 
(tk. ülte) erdős föld, a népe lakta füves föld mögötte elmaradt, 
más nép lakta erdős földre, más nép lakta füves földre jutott. 
Ama férfinak az egyik lába hótalpastul együtt elmaradt, azon a
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kurul yasmal, si tvyaina lou г кигэЬ pä yaéds, ittam kidumdak г 
kurna pitsdydn. tóm yui emit soygeßitzlna i iasl у asmal, tarn yui 
emit г-sidi songéß käthm iasl yazds. ittam i iäsna, i kurna 
тап'ьэуэп. tóm yui emit mandal svyat гоуо-уагэт kuni nim- 
litdlna seda yaids. tdm yui sí ioytds, г kuni nimlitalna г-sidi i 
■/aids. Un гоуо-уагэт kurbn seda i yassdytm, sidi тап'вэуэп.

г tvyaina ibylitdlna г-ßehk iäsl seda i yaéds, tom yui eudlt 
i-ßeldk iasl ibylitdlna pa yaéds, top pdryay sbßdl manl. tóm yui. 
emit paryal (?) yazos, оуэ1 láriiil. tarn yui emit paryol isi si 
tvyaina yaéds, top оуэ1 lariiis. г tvyaina i yat nila, ou-süna 
Шпшэуэп. tom yui oy-pöz§y uisa, kordi uerdi rät yoza pon‘sa, 
tutna poltsa, kordi päiüdi iäsna vádi uisa, ild elti pon‘sa, kordi 
säkna (kauSrna)  sey'ldli, toyo-laremal, pa yaila, ti láremol, pä yaila. 
tutna pä pon'sa, pänldi iäsna pä noy-uisa, ild elti pon‘sa, kämrna 
sey'la, toyo läremsl, ti läremal. ild emit il-nai»mdns, ou emit 
il-riäpmddviat kim-iäudlmosli, toyo i lari’mas, ielta iumm ios youät

helyen az ö egyik lába is [ott] maradt, most mindegyikük egy 
lábú lett (tk. egy lábra jutott v. esett). Ama férfinak az egyik 
keze a bottal együtt elmaradt, ennek a férfinak is elmaradt 
a botot fogó (tk. fogott) keze. Most félkézzel, féllábbal mentek. 
Ama férfinak, a mint megy (tk. menése közben) a visszamaradt 
lába talpastul együtt ott maradt. Ez a férfi oda ért, [ennek is] 
a másik lába bótalpastul együtt elmaradt. Visszamaradt lábaik 
ott maradtak, úgy mentek [tovább].

Egy helyen ama férfinak a félkeze íjjastul együtt ott ma
radt, ennek is a félkeze íjjastul együtt elmaradt, csak a derekas 
darabjuk megy [tovább]. Ama férfinak a dereka elmaradt, a feje 
gurul [tovább], ennek is elmaradt egy helyen a dereka, csak a 
feje gurult. Egy helyen ház tűnik elő, a küszöbhöz gurultak. 
Ama férfinak vették a fejét, vas-csináló tűzhelyre tették, a tűz
zel fújtatták, vas-kovácsoló kézzel a tűzről elvétetett, az ülőre 
tétetett, vas kalapácscsal kovácsolja, oda gördül, megint éri [a 
kalapács], erre gördül, megint éri [a kalapács]. Megint a tűzbe 
tették, a kovácsoló kéz megint fölvette, az ülőre tette, kalapács
osai üti-veri, oda gördül, ide gördül. Az ülőről lecsusszant, a 
lecsuszottat az ajtón kihajította, és tovább gördült [az]. A ké-
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läremas. iöyat ioytam oyal pd ujsü, tiitna pon‘saü, Ivlta pitsal'i, 
tut-idi iis (Ivlas), kordi iäsna uisli, ild elti pon'sali, säkna yat- 
(sasli — lokk), sugdlas. ild eualt Ilié näiamdas, noy-uish, kim- 
idualmasli, ittdm oy-pözay toyo-läremas, mundi iuuam ios youdt 
läremas.

uän marísayan, you mard say ап. tom у u i (dlay yui) poryal 
у о éa ioytas, párjai toyo-yvnamdas, ielta yuial pdryal pb toyo- 
yvnamdas.

p a s i man'sayan. dlay yui iöySl kdtlam iasl yoda ioy
tas, iöyal kdtlam idsl toyo-yanamdas. ielta yuial iasl, isi iöySl 
kdtlam iasl, toyo-yvnamdas. udn man’sayan, you mard say/.n. dlay 
yui i-ßelak kúrál yoda ioytas, i-ßelak kúrál toyo-yvnamdas, ielta 
yuial i-ßelak kúrál pa toyo-yvnamdas. i кита mard say an. dlay 
yui soygeß kdtlam idsl yoda ioytas, si soygeß kdtlam iasl toyo- 
yvnamdas. ielta yuial pd ioytas soygeß kdtlam idsl yoda, idsl toyo- 
yvnamdas. si iubina tóm dlay yui ioyo-yadam kúrál yoda ioytas, 
ioyo-yadam kúrál toyo-yvnamdas. azat talayi iisyan.

sőbb jött fejet is vette, a tűzbe tette, olvasztani kezdte, olyan 
lett, mint a tűz (fölolvadt), vas kézbe vette, az ülőre tette, a 
kalapácscsal megverdeste — összetörött. Az ülőről lecsusszant, 
fölvette, kihajította, most a fej odagördült, az imént jött út 
hosszában gördült.

Kövid ideig mentek, hosszú ideig mentek. Ama férfi (az 
első ember) a derekához érkezett, a dereka hozzáragadt, a 
hátul [jövő] ember dereka is odaragadt (t. i. a gördülő fejhez).

Megint mentek tovább. Az első ember az íjjat fogó kezé
hez érkezett, az íjjat fogó keze hozzá ragadt. A hátsó ember 
keze, ugyancsak az íjjat fogó keze, odaragadt [ehhez]. Eövid 
ideig mentek, hosszú ideig mentek. Az első ember az egyik lá
bához érkezett, az egyik lába hozzá ragadt, a hátulsó embernek 
is az egyik lába odaragadt hozzá. Egy lábon mentek. Az első 
ember a botot fogó kezéhez érkezett, ez a botot fogó keze oda
ragadt hozzá. A hátulsó ember is odaérkezett a botot fogó ke
zéhez, a keze odaragadt hozzá. Azután az az első ember az ott 
hagyott lábához érkezett, az ott hagyott lába odaragadt hozzá. 
Epekké lettek.
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tom yui jos you at sbziliiis. uän manas, you manas, yat-keba 
yat idas, kdr‘-keba kor‘t idas. si ioytas, yat uul у at, nal-uet Ivl- 
kem yat. nimallal 'ey‘sail, ou pussali, iopo-lvyas. yat-libal iay‘k, 
yat padi eualt elladi yum'ßat оипа lárűtdi yum'ßat yat padi l^lä  
lärijilat. yum'ßat kätis iuy'lat.

si yat-yar libina yblti yui yol'l, uästi yui uäsal. soy-oy 
sey'lat, mvysay-oy sey'lat, тЦ-оу sey'lat. nvrina imayan-igayan 
ümashyan, m i  opal säuar-soy-idi näuiii iis, siuas-кигэк teyal-idi. 
imi igal i-sidi kurak-idi näuiii uädam, siuas-kurak tepal-idi opal 
iuumal. imal kät nopSs-soy iin'man ämasl, kät uai-soy iiriman 
ämasl, igal yoiü.

uon äm‘sas, you, änvsas, imi iändasl, iändasti kezal, Ivlßay 
uvlbi kezal ujsli, yoidi igal siiälay eualt pvtkasli, igal noy- 
äm’samdas. «mola yodj iis ? mai-yui ioytam, iopatmal you 
ias, yol-moza ämasl Ulli, ießl?» sömatlms, yät-yarina dylas,

Ama férfiú az út hosszában lépdelt. Eövid ideig ment, 
hosszú ideig ment, háznak ház tűnt elő, falunak falu tűnt elő. 
Odaérkezett, a ház nagy ház, négy-öt ölnyi ház. A hótalpait le
vetette, az ajtót kinyitotta belépett. A ház belseje víz, a ház 
fenekéről támadó hullámok az ajtónak gördülnek, az ajtó felől 
gördülő hullámok a ház feneke felé hömpölyögnek. A hullámok 
kétfelé mennek.

A ház földjén az érző-hálóval halászó ember, érző-hálóval 
halászik, a vészhálóval halászó ember vészhálóval halászik. Tok- 
hal-fejet ütnek, mukszunhal-fejet csapnak, lazaczfejet vernek. 
A padkán [egy] asszony és [egy] öreg ember ül, az asszony feje 
[mint a] nyúlbőr [oly] fehérré lett, olyanforma, mint a sasfészek 
(tk. sasfészekforma). Az asszony ura szintén sasfészek-fehérré 
őszült, a feje olyan lett mint a sasfészek. A felesége két nyest- 
bőrt varrván ül, két medve (tk. állatjbőrt varrván ül, az ura alszik.

Rövid ideig ült, hosszú ideig ült, az asszony varrogat, a 
varró kését, az ólomnyelű kését fogta, alvó urát a vékonya 
irányában megszúrta, az ura egyszerre fölült. «Mi ez? Vendég 
érkezett, megérkeztének [már] hosszú az ideje, meddig ül étien, 
szomjan?» Felöltözködött a ház földjére leszállt, vidrabőrből
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öndar-soy kdt nimlal uh, uir-lößtay idylal uh, írni uyal рёЬк- 
pussali, uyal-ws-libi youdt mmlitglna sidi i manas. udn-keba win 
ivy'as, уои-кёЬа you ivy'as, i mosatna ä£dl-igi imi uyal-uas eualt 
i yälaß kimis taksált, yälaßna yul är, yulitdlna tal'sali.

15 . t udd  у гэу'к та$э1.
törSm потэп ol. udn ös, you ös, im»l kaSayt iis. torain- 

dygi pdrdds, iiy tviis. iiyal onddßna pon‘sa, tör§m ids tál: «nomar 
keu-yatna pondi masl /» üyal pelä lauSl: «yundi nvyen kan£ii- 
mdlem, sit та иегэт.» keu-yatna tusa, oual Ivp-töySrsa, tvman‘sa.

si naurem потэг keu-yatna udn ös, you ös. i-mosaina lou 
sidi noy-am'sds. udn anVsas, you äm'sas. pödarta öntlwmal, sidi 
lauSl: «torám-déam manem dl kanídmdWi. lou matta-pvraina 
idstal: ,md nvyen кап£атэ1ёт‘ — Sdial anddm.»

udn äm'sas, you äm'sas. si udn-you ämasmal iubina msl 
ue§l yoza tusVi: «та tusdy neyyoii гиитэт, manem dl kan£a-

készült két hótalpát vette, vörös nyírhéjkéreggel [ellátott] íjját 
fogta, az asszony száját fölnyitotta, a szájnyílás belsejébe hótalpastul 
együtt [bejment ím. Eövidnek rövid ideig járt, hosszúnak hosszú 
ideig járt, egyszer [csak] az öreg atya az asszony száján kifelé 
egy hálót húzott, a hálóban sok a hal, halastul együtt húzta.

15. A t ű z ö z ö n  r e g é j e .
Az isten fönt van [t. i. az égben]. Eövid ideig volt, hosszú 

ideig volt, a felesége lebetegedett. Az isten-anya [úgy] rendelte, 
fia született. A fia bölcsőbe tétetett, az isten [így] szól: «Kerek 
kőházba kell tenni!» A fiához [így] szól: «Hogy mikor kereslek 
téged, az az én dolgom.» A kőházba vitetett, az ajtaját bezárták, 
belakatolták.

A gyermek a kerek kőházban rövid ideig volt, hosszú ideig 
volt. Egyszer csak fölült. Eövid ideig ült, hosszú ideig ült. 
Beszélni próbálgatott, így szól: «Isten-atyám engemet nem keres. 
Annak idején [pedig] azt mondta (tk. mondja): ,Én tégedet majd 
kereslek' — [semmi] nesze sincs.»

Eövid ideig ült, hosszú ideig ült. Ezen rövid-hosszú ideig 
[való] ülése után a kezét az arczához vitte: «En [már] szakállas



177

malli, maremasdiam.» olda an‘ ueHtta piths, г tvyaina laida. 
«törSm-агэт yvhs, mola lilay, saial an dam !»

lou keu-yat libina noylas, keu-yat sugdhs, keu-yat öhm 
tvyaidl anddm. lou uandas: riai seda laimal. nai uelis uantsalli, 
lou noy-ldiis. uandiiil lokki, uas loudtna : sdrnay у  at seda amasl. 
(álamba агат yät.o lou sdsmusäs didi у dt pUd. а£э1 у at уога, 
buna ioyUs, iäsna dual kätllsali, pussali, ioyo-lvyas. ioyo-lvijas, 
ди-süna seda Idiis. diai ti ioytas mvytd lou yozaial: «iiyiie, nvy 
malai ioyatsan ? та matta lausam: yyundi nvyen kanidmalem, 
si-pvrdina md ioyStlamd ittam manem an‘ maslan, yol manu, si 
mand! yundsi ior-yui dl oia, mutrdiay yui dl osa! ueritlen-gi, 
nvy ueran! matta laumam sima, ma-ki kaniamasem loin, lauSl, 
ior-yui and ossan, i mutrdiay yui and ossan.»

dzal sidi lauam iubina lou liyazas, dial peld luual: «mauern 
ndn laßtiliiimam anddm, manem iernds sömattimam anddm, kas

emberré lettem, még sem keres, eltespedek [egészen].» Nem 
tudott már maradni (tk. lenni), egy helyen állni. «Isten-atyám 
meghalt vagy életben van? Semmi nesze sincsen.»

A kőház belsejében megmozdult, a kőház összetörött, a 
kőháznak nyoma sem maradt. 0 lá tta : nő áll ottan. A nőt mi
helyt meglátta, fölállott. Tekinget körül, a város hosszában: 
Aranyos ház van (tk. ül) ott. «Talán az atyám háza.» 0 az atyja 
háza felé lépdelt. Az atyja házához az ajtóhoz érkezett, kézzel 
az ajtót megragadta, kinyitotta, belépett. Bement, ott a küszö
bön megállt. Az atyja azonnal idejött hozzá: «Fiacskám, te miért 
jöttél [ide] ? «A múltkor mondtam, hogy a mikor kereslek té
ged, akkor majd elmegyek hozzád. Most nekem nem kellesz, a 
hova mégy, oda mégy (tk. a hova menj, oda menj)! Aztán majd 
erős emberrel ne találkozz (tk. erős embert ne találj), fortélyos 
emberrel ne találkozz! Ha bírsz vele, a te dolgod. Úgy, a mint 
a múltkor mondtam, ha én kerestelek volna föl, [magadnál] 
erősebb embert sem ismertél volna és fortélyosabb embert sem 
ismertél volna.»

Miután az atyja így szólt, ő megharagudott, az atyjához 
[így] szól: «Nekem ennivaló kenyerem sincs, nekem felölteni-

Északi-osztják nyelvtanulmányok 1
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sömattimam arulam, sdbey sömattjmam andam. kus uerithm, кия 
anddm, sit та иегэт!»

lou kerbs, kim-idds. törSm-ahl laygar-yui yatna toyo-manas. 
tom yuina olda litsa ( olda pidas). tdrSm-ahl laygar-yui yatna 
oldal svyaiat Ыудаг-yui m i tvida pitsaUi, sidi oldj malt lirdmas. 
torSm-azal laygar-yui lou rugdn-mural a gat salli, sidi iastal: «tanú 
uelda masl! » mur iastal: «yodi-svyat uelda masl?» mur pelá 
lauSl: «mola-kem lau ol, iuy ivya-tdlda masl! louel si iuy pilna 
tutna ponda masl. tutna at lila, at yvlall simas neyyo an‘ masl.»

iuyal tutna vltsa, lou kätllsa, tutna pon'sa. lou ant pödar- 
das, ant pä läldas. yodi kätllsa, sidi i tutna pon‘sa. si tut yvtl 
läbatliiis, ätl läbatlws. si tut yörlas. mural pelä lauäl: «tut ólam 
tvyaial uanddt /» lou mural seda ivy'as uantta, tut ohm tvya lari 
iuumal, si lar yoza ai ldn‘t ioyStmal, lama ivy'al, tom-dlyis ipy'al, 
tdm-dlyis ivy'al, kätis ivy'al. mur man'sat kogaial yoza, kdyaial 
lauSl: (tmola mntsadi ?» — «mola uantsu? tut liuam tvya lari 
iuumal. si lar yoza ai Ion' ioyStmal. ai Ion' ioyStmal, tom-dlyis

való ingem sincs, felöltenivaló gatyám sincs, felhúznivaló csiz
mám sincs. Akár bírok vele, akár nem, az az én dolgom !»

0 megfordult, kiment. Az isten-atya testőrének (tk. oldal- 
emberének) a házába ment. Annál akart lakni (ott kezdett lakni). 
Miközben az isten-atyja testőrének a házában lakik vala, a testőr 
feleségét bírni kezdte, ez aztán nyilvánvalóvá lett. Az isten-atya 
testőr-embere a saját népét összegyűjtötte, így szól: «Ezt meg 
kell ölni!» A nép mondja: «Hogyan kell megölni!» A népé
hez [így] szól: A mennyi ló csak van, [azon] fát kell összehordani! 
Őt a fával együtt a tűzbe kell vetni (tk. tenni). Hadd égesse el 
a tűz, hadd haljon meg! Ilyen ember nem kell.»

A fát meggyújtották, őt megragadták, a tűzbe vetették. 
Ő nem beszélt, nem is sírt, a hogy megragadták, a tűzbe ve
tették. A tűz nappal égett, éjjel égett. A tűz kialudt. A népé
hez [így] szól: «A tűz helyét nézzétek meg!» A népe odajárt 
megnézni. A tűz helyén tó keletkezett, a tóra egy kis lúd ér
kezett, a tavon jár. Arrafelé jár, errefelé jár, kétfelé járkál. 
A nép ment a gazdájához, a gazdája [így] szól: «Mit láttatok?» — 
«Mit láttunk? A tűz helye tóvá lett. A tóra [egy] kis lúd ér-
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manl, tdm-dlyis mani. Haviba töröm iiydl seda si ivy'ol.» lou lauSl: 
«sidi-fii, ujidt pvskdn, uiiät seta!» murva puskán üti pdyolla, 

yvtl päyolla. si iubina séta yolos. uantsot: ai ldn‘t aniosl tdm 
larna, ant yaila. «si-kinga ueldi mutrdiom anddm.»

si iubina ai lon‘t nádi kilos, mouna. kimatti uantsa: törom- 
iiy sosl, ai ldn‘t anddm. Ion tórám laygor-yui ydtna manas, ioyo- 
Ivyas, laygor-yui pisid sidi lauSl: «manem yundi uellon 1 ittam 
ioyStsom. nvy ids na ittam manem uel\ /•> torom laygor-yui ligazos. 
törSm lay gór yui nuy-ldiis. si iubina lou, pd ligazos, idsna ivyd- 
katllsoyon, i idsna lou'el katUsall'i, oyal saiatsalli, о у el ionos tdynos 
(v. tdynomdos), törSm laygor-yui yvlos. Ion yulmal iubina, torom 
ázol ydtna pd manos, ázol ydtna ioyo-lvyos, ázol ti iis. «yodi 
iiyiji, viola uer'san? laygar-yuiam yol tűsen?» ázol lauSl: «nvyen 
tdm mouna olda adom, Un, todd той ol, si той yoza mar ol, 
si mur yoza oyld! si mur nvy yozan át pviiksolot!»

kezett s arrafelé megy, errefelé megy. Talán az isten fia járkál 
ott.» Ő [így] szól: «Ha igy van [a dolog], fogjatok puskát, 
vegyetek puskaport!» A nép a puskát éjjel durrogtatja, nappal 
durrogtatja. Aztán a puskapor elfogyott. Látták: a kis lúd itt 
ül a tavon, nem érte [a golyó]. «Eddigelé megölésre való for
télyom nincs (é. nem tudtak megölni'.»

Aztán a kis lúd a partra kelt, a szárazra (tk. földre). Má
sodszor [is] meglátták: Az isten fia lépdel, a kis lúd nincs [se
hol]. 0 az isten testőrének a házába ment, belépett. A testőr
höz így szól: «Engem mikor ölsz meg? íme itt vagyok (tk. meg
érkeztem). Most [hát] a saját kezeddel ölj meg!» Az isten testőr
embere megharagudott. Az isten testőre fölállott. Aztán ő is meg
haragudott, birokra keltek (tk. kézzel összekapaszkodtak), az egyik 
kezével megragadta, a fejét megcsavarta, a feje [csak] levált, az 
isten testőr-embere meghalt. Miután az meghalt, innét elment 
isten-atyja házába. Az atyja házába belépett, az atyja oda jött 
eléje: «Hogyan, fiacskám, mit csináltál? A testőrömet hova tetted ?» 
Az atyja [így] szól: «Neked [itt] ezen a földön nem jó (tk. rossz) 
lenned, lent, ott föld van, a földön nép van, ahhoz a néphez 
szállj le! Az a nép hadd könyörögjön hozzád!»

12*
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törsm-iiy il-dyhs, tam oldi mouna il-ioytss. mur tadii ólmai, 
marna kozail legatsa, lou mar yoza kozail ol. mur mosna-ki piti, 
mos legathlli. mur louel pviiksslst. tör§m-azsl nvmssiiil: «ma
pelsm mur an‘ uantta pidss, mar kopási pilna uelda masl. ma 
pelsm an' uantlst. mutraisy kb§a lou seda ol, manem ivremssst, 
si mouna tudd у isy'k isllta masl.»

lou ( törsm-iiy)  si ijízsy ybl'sslll, mur pela sidi lay s í : 
«törSm aéeu tüdőt) idy'k isii muyeu uelda.» lou marsi si idzsy 
yol'sst: «тку пи yen tinsy kamgd ar malu, nny'en pviiklu, labst 
yaníay lati iir uellu, labst pudi oysar nvyen malu, labst sarnsy- 
oy an nayen malu, törSm-агэп elti nvy minia!»

louel mur pvixksssst, iirsssst. lou si iubina töröm-aésl у  о га 
manss. assi yoza manss, äzsl yätna ioyo-luyss. iastsl: «niursm 
pviiksssst, tam-ärat, si-drat uolßsssn tarn, muyeu al ueli!» azsl 
lauSl: «nvy al pa iästa, al pä pödsrda! tämina läbstmst yvtl 
tudsy isy'k isllsm.» lou pd ligäzss äzi pilna: «yundi litlsn-ki,

Az isten fia leszállt [a földre], erre a földre lejutott. 
Nép volt itt, a néptől gazdává tétetett, ő a nép gazdájává lesz. 
A nép ha betegségbe esik, a betegséget meggyógyítja. A nép őt 
imádja. Isten-atyja gondolkozik: «En felém a nép már kezd 
nem tekinteni, a népet gazdástul együtt meg kell ölni. Felém 
[már] nem tekintenek. A fortélyos gazda, ö ott van, engem el
felejtettek (v. rólam megfeledkeztek), a földre tüzözönt (tk. tüzes 
vizet) kell bocsátani.»

0 (az isten fia) ezt a szót hallotta, a néphez így szól: 
«Isten-atyánk tüzözönt bocsát a mi megölésünkre (tk. minket 
megölni).» A népe ezt a hírt hallotta: «Mi néked a drága selyem 
sokját adjuk, téged imádunk, hét tarka ló áldozatot hozunk (tk. 
ölünk), hét fekete rókát adunk neked, hét arany tálat adunk 
neked, add azokat isten-atyádnak!»

A nép könyörgött hozzá, áldoztak. Ő aztán az isten-atyá
hoz ment. Az atyjához ment, az atyja házába belépett. [így] 
szól: «A népem könyörög, ennyi [meg] annyi marhád (vagyo- 
nod) ez [itt], minket ne ölj meg!» Az atyja [így] szól: «Te ne 
is szólj, ne is beszélj! Mához egy hétre tüzözönt bocsátók [le].» 
0  is megharagudott az atyjával együtt: «Ha akarod, [hát] a
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mola-kem tvilan, salia! murám elti it an‘ mahnt.» si iubina 
idstas : «pdiam-ulam /»

hu si iäzay toils, lou man,is. mural у о га toyo-ioytas, mural 
idstal: <imola aikol tiisan ?» mural pelä lauSl: «mola aikol
tilsam? tdmina labatmat yvtl torSm-dieu tuday iay'k ssll.» mur 
somlai man'sat, y'aVladi yui yal'hda pidas, ydl'ladi niy yal'hda 
}>ida8. loud vaniti saht iisat. lou idstal: nauremat, dlayna ma-ki 
yollam, uelis yaVladi! yizam, yanlay lau tviladi, manem ueladi! 
yizam, yanidy mis tviladi, sit manem ueladi/»

labatmat yvtl mural iirasas. lábat pud}, oysar pa ioytSßtasat, 
lábat siirnay-oy ап pa masat, lábat kdmyd-svy pd masat, iiresmel 
ietsas, si yv tl ietsas, ioyo-man‘sat.

ioyo-man‘sat, yvtl ila-peld ydl‘sat: iay'k si ssllti gáti. lou 
lattal murai peld : «si iay‘k tdmina labatmat yvtl mouna ioyatl. » 
murai ydl'lada pitsat, loud uantta sáli iisat. «nauremat, ma-ki 
ollam, seyk dl yoriidt!» lábat yvtl manam eualt sai §dtl, labatmat 
yvtl patlas, тоипа iay'k ioyStti anddm.

------------------------------------------------------------------------ ЧЕ---------------------------------------------------

mennyid csak van bocsásd le ! A népemre nem engedem (tk. 
adom).» Aztán így szólt: «Jó életet!»

0 ezt a szót mondta, [és] elment. A népéhez érkezett, a 
népe mondja: «Mi hírt hoztál?» A népéhez [így] szól: «Mi hírt 
hoztam? Mához egy hétre isten atyánk tűzözönt bocsát le.» 
A nép megrémült, a síró ember sírni kezdett, a síró nö sírni 
kezdett. Neki látni is sajnálatra méltók voltak. О [így] szólt: 
«Gyerekek, ha én halok meg előbb, akkor sírjatok! Fehér és 
tarka lovatok van, nekem öljétek le ! Fehér és tarka tehenetek 
van, azt nekem öljétek le!»

A hetedik napon a népe áldozott. Hét fekete rókát hoztak 
neki, hét aranytálat is adtak, hét selyem öltözetet is adtak [neki]. 
A mint az áldozatukkal elkészültek, a nap is lenyugodott (tk. 
kész volt), haza mentek.

Haza mentek, este felé hallották ám, hogy a víz lebocsá- 
tása hallszik ím. 0 [így] szól a népéhez: «Ez a víz mához egy 
hétre a földre ér.» A népe sírni kezdett, neki látni [is] sajná- 
latraméltók voltak. «Gyerekek, a míg engem láttok (tk. ha én 
[még] vagyok), igen ne féljetek! Az egész héten át hallatszik a
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läbdtmdt у vtl pathm-khniia, tórám-a h l Ilié uantl: «та 
eshvi гзу'дэт yolas питан I » log hmas uandys: ta! kat той 
kutna solar kill tas amdam, tut-iay'k не/la ämasl, llis nés undam, 
itta mog matta yodi äm‘sas, sidi ämasl, log iay‘gal äradal si yolas.

suhogása, a hetedik nap elsötétült (heesteledett), a földre víz 
[meg] nem jutott le.

Mikor a hetedik nap is beesteledett, az isten-atya lefelé 
tekint! «A magam lebocsátotta vizem hová ment?» Jobban meg
nézi: hát a két föld között egy vastag réz teknő),?) van elhe
lyezve, a tüzözön ott ülepedik, lefelé nyílás nincs. Tehát a föld, 
a hogy az elébb volt, úgy van (tk. ül) most is, a vize mind el
fogyott ím.
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