
Adalék a jurák-szamojed nyelv ismeretéhez. 

A szamojéd nyelvek tanulmányának először C a s t r é n Sán
dor, a híres finn nyelvész-utazó, vetette meg biztos alapját. A negy
venes évek folytán, jelesen 1842—43 és 1845—48 években, az 
összes szamojedséget látogatta volt meg, kutatásának főczéljáúl a 
szamojéd nyelvek grammatikai szerkezetének földerítését tűzvén ki, 
a mely addiglan még egészen ismeretlen volt. Fáradalmas útjairól 
visszatérvén, bár megtört egészséggel, hozzáfogott egy nagy gram
matikai munka kidolgozásához, mely mind az öt külön szamojéd 
nyelvet ölelte föl; — de ennek teljes befejezését nem engedte meg 
neki kora halála (1852). E munkát, mely a szamojéd nyelvek hang
tanát s az alaktanból a névszó- ós igeragozást foglalja magában, 
nem sokára a pétervári Akadémia megbízásából Schiefner adta ki : 
«M. Alexander Castréns G r a m m a t i k d e r s a m o j e d i s c h e n 
S p r a e h e n » St. Petersb. 1854. Ehhez hozzájárult a szamojéd 
nyelvek szókincséből való följegyzéseinek kiadása: «W ö r t e r v e r-
z e i c h n i s s e aus den samojedischen Sprachenw St.Petersb. 1855. 
E kötetben még az egyes, nem egyenlő terjedelmű, szamojéd szó
jegyzékek össze vannak állítva] egységes német-szamojed szójegy-
zékkó (Deutsch-samojedisches Wörterverzeichniss), mely az egyes 
szamojéd nyelvek szóegyezését s egyes szóknak sokféle dialectikus 
változatait tanulságosan feltünteti. De még fontosabb ennél, hogy 
legalább két szamojéd nyelvből, a jurákból meg az osztják-szamo-
jedből néhány n y e l v m u t a t v á n y t is közölt a kiadó Castrén 
följegyzéseiből; jelesen : hősi énekeket (311—372.1.) és egyes mon
datok jegyzékét (373—400. 1.) «Materialien zu einer Syntax» czí-
mével. 

Egy új tanulmányforrás, az osztják-szamojed nyelv köréből 
nyilt meg csak 1879-ben a kazáni missionarius-társaság kiadásában 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 6 



82 BÜDENZ JÓZSEF. 

megjelent N a r i m-vidéki szövegekben, orosz fordítással. Megjelent 
ilyen négy füzet iskolai és egyházi könyv: 1. Azbuka (ábécés és ol
vasókönyv), 2. Bibliai történet, 3. Imádságok, 4. Egyházi ünnepek 
magyarázata. E szövegek legeslegnagyobb részt ugyan csak fordítá
sok, illetőleg Grigorovszki missionarius szabad szerkesztéséből 
valók, de van az Azbuka ez. füzetben néhány eredeti elbeszélles is 
közölve (és pedig a többitől valamennyire eltérő, azaz népiesebb 
nyelvezettel). 

A j u r á k sz. nyelv, jelesen urai-vidéki dialectusának, isme
retének szolgáltat még anyagot egy R e g ü l y-tól ránk maradt kéz-
irati füzet, melynek ő a «Szamojéd tanulmányok)) czímet adta. 
Benne van — egy szamojédül jól tudó vogul embertől följegyzett 
szamojéd szók gyűjteménye, többnyire német, sokszor meg vogul 
értelmezéssel (5 négyhasábos fólíven) meg alaktani paradigmák és 
rövid mondatok (4 félíven).*) 

Az eddig rendelkezésünkre levő szamojéd nyelvanyag némi 
növelésére, jelesen az alább közlendő jurák nyelvmutatványok 
följegyzésére akadt alkalmam az 1882. év nyarán, midőn néhány 
szamojéd embert hoztak volt Budapestre, s őket ethnographiai lát
ványul az állatkertben az ő rénszarvasaikkal együtt a közönségnek 
mutogatták. A kis társaság öt egyénből állott: egy öreg ember ós 
felesége, egy fölnőtt fiatal ember és leány, meg egy gyermekfiú. Az 
archangeli guberniumhoz tartozó K a n i n félszigetről valók voltak, 
vagyis a jurák szamojedsóg legnyugatibb részéből. E váratlan al
kalmat fölhasználva vagy tizenkét látogatást tettem náluk, rende
sen egy-egy félnapra, mely időt azonban a közönségnek szóló mu
tatványok annyiszor-mennyiszer félbeszakítottak. Tanulmányom 

*) Keguly a följegyzés körülményeiről is értesít e jegyzetben: «A Sigva 
folyó Süketje nevű helységében aug. 16—29. 1844 Vojgmpcing nevű vogul 
közlései folytán, ki gyermek- ós férfikorát az iramtenyésztéssel a szamo
jédek közt töltötte, maga is szamojéd származású levén. Nagyatyját 
Szajnáknak hívták, ki még született szamojéd volt s ki csak 1712-ben, 
midőn megkereszteltetett, telepedett meg Sukerje nevű helységben, több 
más szamojédekkel, kik együtt alapították a nevezett helységet és kiknek 
ivadékaik most már tökéletes vogulok, de kik közül az iramtenyésztéssel 
foglalkozók és ennek folytán a hegyeken lakók még szamojédül beszél-' 
nek. — Némely pótlékok Írattak még Alexej Kasimov sátorában a kis Góbi 
völgyében az Urálon, hol szept. 3—11-ig mulattam.)) 
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czéljára majdnem egyedül az öreg ember szolgált, kinek neve : 
Vaszilij Ignatievics K a n y i k o v ; ő ugyanis oroszul tudott s e 
nyelvet elég helyesen s némely csekély ejtési sajátság mellett egé
szen érthetően beszéllte. De néha megszólalt kérdezgetésem közt az 
asszony is, ki szintén tudott valamit oroszul. Eleinte szókat kér
dezgettem, végig menve a Castrén-féle jurák szógyűjtemény főbb 
szavain, s a fent említett Eeguly-féle szójegyzéket is használva, 
hogy az ő nyelvüknek ejtésbeli sajátságait tapasztaljam. Későbben 
azon voltam, hogy az öregtől néhány összefüggő textusdarabot is 
szerezzek, s ennek legjobb módjául azt találtam, hogy alkal
mas, könnyű nyelvezetű orosz elbeszélléseket az öreggel fordít
tattam. Mondatról mondatra fölolvastam neki az oroszt, ő meg 
rögtön mondta azt szamojédül; csakhogy szokszor vele ismé
teltetnem is kellett, hogy a hallottat biztosan leírhassam. Az ily 
módon nyert fordítást otthon a birtokomban levő segédeszközök 
fölhasználásával tanulmányoztam (értem : Castrén grammatikáját 
és szójegyzéket, meg a Eeguly-féle szógyűjteményt, melyet már 
azelőtt is czédulákra kiírtam és rendeztem volt), a szamojéd alak 
pontos megértésére törekedvén. Másnap én olvastam föl monda
tonként az öregnek a szamojéd textust s ő megtette igazításait, de 
sokszor merőben változtatott is a textuson. Följegyzéseim alaki 
helyességét ezen revisio lényegesen biztosította, a mivel korántsem 
ellenkezik, hogy megmaradtak bennük hangalaki egyenetlenségek 
és ingadozások, a milyenek tényleg a nyelvben létezhetnek s kü-
lömben is egyazon beszéllőnek esetleg változó előadásmódjával vele 
szoktak járni. A mi külömben ezen fordított textusok értékét illeti, 
megjegyzem, hogy az öreg gyakran szabadon bánt az orosz erede
tivel, kihagyogatván és változtatván, általában a tartalmi részle
teket úgy fogván föl, a mint neki könnyű volt szamojédül elmon
dani. Ezek tehát bátran eredetiek számába mehetnek, annyival 
inkább, mert itt-ott bizonyos rhythmikus ismétléseket is alkalma
zott, a melyek eredeti népies előadásmódra mutatnak; de még a 
legsajátosabb szamojéd grammatikai alakok is fordulnak elő 
bennük. 

Az ily módon följegyzett textusaim a következők: 1. «Két 
barát és a medve» ez. kis mese; 2. «A róka és a farkas» mese; 
3. «A róka és a daru» mese; 4. «A halásznak nagyravágyó fele
sége*) ; 5. «Három ember az erdőben*. Az utóbbi mesének megvan 

6* 
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eredeti osztják-szamojed textusa is, a fent említett 1879-diki ka
záni Aztmkában, a melyből az orosz szövegét vettem. Ez tehát egy
szersmind megmutatja, mily erősen külömbözik a jurák és az 
osztják-szamojed nyelv egymástól. 

Még csak néhány megjegyzést kell tennem a Kanyikov-féle 
kanini-jurák nyelv egy-két hangalaki sajátságáról. 

A Castrón és Reguly ismertette jurák nyelvben rendesen nin
csen tiszta vocalisos szókezdet, hanem a kezdő-vocalis előtt még 
gutturalis nasalis hangzik: ~ano csónak, "amadm eszem, "oka sok, 
"il al, ~uda kéz (így írja C, Eeg. meg gn-ve\=n). De már C. is meg
jegyzi, hogy ez a kezdő n tünedező félben van, s a mi kanini nyel
vünk csakugyan már nem él vele (ano, amam, oka, il, uda) ; de 
mégis fölmerül az még, mihelyt a szó nem önálló ejtésű, hanem 
az előzőre támaszkodik vagy éppen összetételbe lép vele; ha ezen
kívül az előszó más nasalison (n, m) végződik vagy régebben vég
ződött, bizonyos az r7-nek (most már mint szóközépi hangnak) meg
jelenése : pl. ríim-na nem vagyok (a-, a- esse, C. ~a-J \ hardu-nörda 
maguk esznek (-du ered. -dun) | janiina föld alatt (e h. jan-ilna, 
jan-nilna) 

Eredetibb szókezdő k-bó\ a jurákban már általában csak 
h van, a mit egyes átvett orosz szók is bizonyítanak (pl. hörova 
tehén, hüca rakás, /mosfcamacska=KopoŐa, Kyia, Koimca), valamint 
a többi sz. nyelvek : tavgi karbutum akarok (j. haruam) \ koba bőr, 
(j. hóba) | oszt. sz. kö fül (ha) ; kuel hal (j. halé). A kanini (Kanyi
kov-féle) nyelvben a valóban külön ejtett szó csakis /?-val kezdődik, 
de mihelyt előző szóval szorosabban érintkezik, mintegy neki tá
maszkodik, a h helyett van az eredetibb explosiv hang g alakban. 
Csak azt kell megjegyezni, hogy a szorosb érintkezés föltétele na
gyon is a beszéllőnek önkényétől függ, úgy hogy gyakran egyazon 
esetben h-val is g-vel is kellett a szót följegyeznem, pl. hüjvin ha-
rua v. -garua menni akarnak | puedaran -gaije (külömben : haije) | 
pirdari -gan, de : han pirdari stb. 

Szintígy válik hozzásimulással a kezdő t hang d-vé : pl. tan 
sdeue (kben teue) tűzhöz jött, tuduj -da v. tudujn-da «adj nekem tü
zet*). De ez nem oly gyakori, mint a h : g csere. Még ritkább p :v, 
pl. non vecalvajse ne búsulj (or. pecalovat'sa) \ haudis pergau meg
verem és haudis /vergau. A szövegekben az így előzőjével egybe
ejtett szó előtt a - jegyet alkalmaztam. 
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Ju rák - szamojed nye lvmuta tványok . 

1. 
Két b a r á t ós a m e d v e 

Sidi nas nenee nida jddoptana hduiden-nd. háuidem maná'aj, 
naju pea-rien tana], tanán ligaraj. naj jdn manaj, habaj-derau haije 
(v.jüsida). hduide nanda teui, iunubaé pedda. jinttamatirndde.pide 
tenuvavi: hduide habaj huirim nide masaptagu. hduide nide masapta, 
pirdari-gaiji. pida ndda tasi ••gdmij, nanda jundirna: hduider ha 5 
mase haot-si? naju madna: «hduide [mas]: nernau tarce naana 
hunuhuit an nun un (udn) jdder (v. nunudn tdnak).y> 

Két barát (barát-, társ-ember) út közben találkozott medvé
vel. A medvét látván az egyik egy fára mászott, ottan elrejtezett. 
A másik a földre borult le, halottnak tettette magát (halott 
gyanánt lett, v. jüsida: halottul feküdt). A medve az egyikhez 
hozzáment, kezdte megszagolni. Visszatartotta lélekzetét. 0 tudta: 
a medve nem szokott holt embert érinteni (tkp. mozgatni). 
A medve nem [isi érintette (mozgatta), elment (visszament). Az 
ő társa leszállt, a másiktól kérdezi: a te medvéd mit mondott 
a füledbe (füleidbe)? A másik mondja: a medve azt mondta: 
«jövöben (tkp. eléfeló, ezentúl) ilyen társsal soha többé ne járj 
útra (v. ne kelj útra)». 

J e g y z e t e k . 1. sor: nas: «barát, társ, testvéri) külömben 
na, v. ö. 6. s. naana e h. nahana ; de van Castrén szójegyzékében 
nas is «vetter». | nida «úton, útközben» : v. ö. 5,2 niedemün; 
2,8 niede; G. neda, nieda «karawanenweg» ; nida ragvesztett alak 
e h. nidana, nidahana (loc.); v. ö. hogy szintigy a prolat. -una h« 
néha csak -u van, pl. 2,23 sdubou e h. -bouna ( = C. savambouna); 
v. ö. alább na \ hduiden : előtűnt a különben lappangó gen. rag (n), 
a következő w«-hoz alkalmazkodva | nd=C. nana «bei, mit»; v. ö. 
4,i puhuceanda na \ manouaj és a 2. sorban tanaj, ligaraj, mq/naj 
nyilván praes.-praet.-beli egy. 3. szem. alakok ; a -j-t bermük új tökép-
zőnek kell vennünk, mert van mana'a is, meg C. tanau, tanambiu 
«treten» (v. ö. 5,9 tanagu és 5,10 tanaj) s másrészt -ajü végű 
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1. szem. alakokat hoz föl C. pl. mönajü «fallen» (v. ö. C. tarpajü 
ausgehen, hervorkommen, teamdajü sich loskaufen [teamdau kau-
fen], puedádm és puedájü ermüden, stb.); tképi értéke lehet bár 
momentán-féle. 

2. sor: pea-nen «fára», szintígy 5,9 pea-úeú; C.-nál nine 
loc. alak («rajt») úgy mint 5,so pea-nine «a fán», de ni «-ra, re»; 
itt tehát nen, nen a teljesebb w-ragos lativ (dat.) alak | hábaj-derau 
«halott gyanánt»: v. ö. 3,16 hábaj adera id., ós C. Sprachpr. 313. 
nie"aedaraha «einem weibe gleich»; a -derem jóformán aderau h. 
való (v. ö. a horova-s-fél éket az é=áé, ~aes levén); adera-
ban pedig alapúi van az d^ae- «esse» igének dde, C. "aeda név
szói származéka (v. ö. C. íukuhana ni "aeda nicht hier befindlich), 
s ehhez járult a -raha hasonlító rag. 

3. sor: teui: másutt teuvi, teuve ; v. ö. Kg. teui «ist gekom-
men, vog. jo/ts, és teunudum=jo/tem, ich komme; e szerint teu- a tö , 
s a teljesb teuvi prset. alak; v. ö. C. tü-=t'üdm, (unudm kommen, 
eingehen, íüvi gekommen. 

5. sor: ha mase «mit mondotto; v. ö. C. Spr. 327. pudar ha 
mán «was sagst du» ; ezen ha kérdő névmás a különben igen hasz
nálatos hu kérdő névmástővel azon egynek vehető; v. ö. még szám. 
oszt. kaj «mi» | mase: közönségos alakja más, mas a praeteritum-
mutató -é raggal, melynek mase még a véghangzóját tartotta meg 
(Reg.-nál az -s=-s rag még -si is). 

6. sor: haot-si «füleidbe»; há-tól van haot úgymint mea' 
(e h. mead)-tól meadot mint több. gen., egy. 2-dik személyraggal; 
a -si nyilván «-be, bele» féle nóvutó, a melyet a si «lyuk» szóval 
lehet magyarázni. | mádna «mond», ma-tól -na képzővel alakult tő 
(és egy. 3. szem.); v. ö. parana- égni (C. paranádm ich brenne: 
paradm bin verbrannt, paradáu ich zünde an) ; a mádna-beli dn 
hangzóerősbülés, mint a lapp nyelvben, pl. sadne= f. sana \ ner-
nau kopott végű prolat. alak, e h. nernauna} mely szintén előfor
dul ; v. ö. C. úer das vordere, nernd vornhin, nernád von vorn, 
nernámna (prol.) vorn entlang. 

7. sor: jáder a verb. neg. mellett álló kopott végű igető 
(ebből: jáderna v. jáderga), v. ö. 4,33 jir niji jade?'; e szerint 
tdnak is a futuralis tánagu tőből rövidült el. 
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2. 

A r ó k a és a f a r k a s . 

Hunana dvde jiliiá vuasako puhuce. vuasako i^uhttcanda la
hana, : nrieskáduj tiripta, man halimaé hantám, halé hada, halé-vuos 
minnérie. ádili, manaáde : iuane árdánda hallija, niede mine hallt ja. 
vuasako handa-nide hámi), íq,nen teui. ni masqpiu, jüsida habéj-
daraha. vuasako jinenda lahana: puhucanda jikéda hq,m. tuonemda 5 
muede vuosdé-ni maciiade. harta ner-jani jádá. iuone űkéndé möj-
pos piejde handa-nide opoj hállekomna, málbuju moijeda. harta 
handa-nida hámi, haiji. vuasako meakanda teui, puhucanda mádna: 
vtuona jikodatabt tamás, puhuca jundérga: niuoner hunana áh) 
avuosin-riine S.» puhuce vuosin teuvi (v. teui), amgalt gösi járná- i° 
vuaskonda tiádoli : asuj tiábaran)). vuasako [mádna]: niuonau hábaj 
niuki á, háuki». 

iuone opoj hucen mái mallaide, harcinte-ni -námdi, ölide. sármik 
minhánde mine. utaraue, kuma/» — atarau, tqrqu, kumanek!» — 
ionian háleduj tdá.U — aharta háde, harta ö~rdan.» — «ma?íjiheram n 
hádas». — «pur jahan -gan, saner aderáde niermean, hále harta 
saneta sakeltáda; puon niermeánad ámdedan, ükén hádagunv. 

sármik nanda ; jahan -gaije, saneta niermean aderáde, ámdi. 
tikene sire zjeuvi. tása pi jámban ámdi, saneta hanime, sálában 
lapciej. sármik jurkotale, sármik jurkasi járni, pida sirna: nie 20 
niermas mind, t'oriná: sármik ládirnára, sármik ládirnára! íikan 
surumbas teue, ládirpos piáda sarmikomda. sármik nauti, saneta 
nikili; sármik úautaé haije, pirdari sirgalda nie. — usáubou suj 
serdan : man sajomnojer saldagun*. 

Valahol élt egy öreg ember [és] feleség. Az öreg a feleségé
nek szól: «süss nekem rieszkát, én elmegyek halászni. Halat fog 
(öl), egy [egész] fuvar halat szállít. Tova hajt, látja: egy róka hosz-
szant kinyújtva fekszik, az út mellett kinyújtva fekszik. Az öreg 
leszállt a szánról, hozzáment a rókához. Az nem mozdul, fekszik, 
mint a halott. Az öreg gondolja magában (eszében szól): a fele
ségnek gallért (gallérnak valót) találtam. Fogta a rókát, rádobta a 
[szán] tetejére; maga pedig elül (szán előtt) ment. A róka akkor le 
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kezdte dobálni a szánról egyenként a halakat, mind ledobta; maga 
a szánról leszállt, elment. Az öreg haza érkezett, mondja a felesé
gének: «egy róka gallért hoztam neked» Az asszony kérdezi: «a 
rókád hol van?». «Rajt van a szánterhen*). Az asszony odament a 
szánhoz, semmit Bem bir találni*). Az öreget szidja: «megcsaltál 
engem». Az öreg [mond]: «a rókám alkalmasint nem volt döglött, 
alkalmasint elment.» 

A róka egy rakásra gyüjté mind [a halat], a farára ült [és] 
eszi. A farkas mellette elment. «Üdvöz, koma!» — «Üdvöz, üdvöz, 
kedves koma!» — «Adj nekem halat!» — «Fogj magad, s magad 
eszel». — «En nem tudok fogni». — «Te eredj a folyóhoz, farka
dat ereszd a lékbe: a hal maga pedzi (harapja) a farkat; [ha] soká 
ülsz a lékeden, akkor fogsz [halat] fogni». 

A farkas szót fogad ; elment a folyóhoz, farkát lékbe ereszti, 
ül. Akkor tél volt. Egész éj hosszat ül, farka megfagyott, a jéghez 
ragadt. A farkas föl akar kelni, a farkas nem bírt fölkelni. 0 körül
néz: asszonyok jönnek a lékből vizet merni, kiáltják: «üssétek a 
farkast, üssétek a farkast!» Akkor oda futottak, elkezdték a farkast 
ütni. A farkas fölszökött, a farkát elszakította; a farkas elszaladt 
(szökni, szaladni ment), vissza sem tekintett.*) — «Ugyancsak 
rá szedtél engem: [de] én majd visszafizetem neked a kölcsönt*). 

J e g y z e t e k . 1. sor: hunana avde «valahol (I^ÍJ-TO)» — 
tkp. «hol volta», a mi a magyar mesék «holt volt, hol nem volt** 
kezdőszólásának"felel meg; avde=a-, a- «esse»-től -vi (-va, -vd) 
képzŐB praet. alak+-áe egy. 3. szem. rag j jiluá: a jile- ige mellett 
a jilud-beli sajátos u a praet. -vi (va)-ra, utal, melynek itt meg 
duális alakja kívántatik; ez meg is van C. Spr. 324. 1. «die beiden 
knaben in diesen gruben lebten (jitevaha*) ; e szerint jilud van e h. 
jileva. 

2. sor: rieskdduj tiripta «rieszkát-nekem süss*) : a távolabbi 
tárgy személyére mutató ragozás, az 1. tárgyszemólyre nézve 
C.-nál -du, itt meg -duj alakja van, mely alább még többször for
dul elé, valamint még teljesebb -dujn is: pl. 5, u tuduj v. t -
dujn -da «tüzet-nekem adj**; 4,26 hdrdaduj «házat-nekem*>, ha-
leduj «halat nekem*); 4,20 jdledujn, ((kegyességet nekem»; de 
-dü is van következő ni előtt: nllicindü ni -dámbi «nyugtot nekem 
nem ád». | halímaé • halászni*): -mas itt azon lativ gerundiumvég 
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mely C. Spr. 377. -maní-nak hangzik : nohomaní haije «er ging 
beten»; hali-meg denom. ige halé «hal» szótól(v. ö. sira, sire hó : 
sira-, sirea- havat ásni) | hall: rendesen halé (1. a 4. szövegben). 

3. sor: ardánda «hosszant, hosszában*), v. ö. C. ardagrösse| 
niedemine «az út melletts; C. minhanda «vorbei»; mine loc. alak
nak vehető e h. minhene; v. ö. Eeg. minahan vorbei durch, s alább 
14.sor: minhánde «mellette el» | masaptu: C. masabta- rühren, be-
wegen; e mellett masapt'u e h. masaptaju reflexív tőnek mutatko
zik || 5. sor: -daraha, 1. 1,2 hábaj-derau || 6. sor: ner-jani elül 
(élőhelyen), Biiepe^H; a jani tehát jána, jahana h. való | mojpos inf. 
alak (-s) ; a mö- «werfen» tő mellett fölhozza C. e származékokat: 
möje-, mqje'pi- «fortwerfen» (szintígy: tae- és taepi- abwischen, 
mi'i- és mipi- gebén; nlkalna-, nikalta- és nlkalpi- abbrechen). || 
7.sor: opoj halekomna-prol&t.«egy hal szerint, egy halonként=egyen
ként a halakat; or. no OAHOÜ PHŐKÍ. | moijeda «dobta (se. őket)«, 
C.-nál 4-dik forma; mada-től madajeda v. madaida || 9. sor. jikodatabt 
«gallért neked» : a -tabt végű alak 2-dik szem. távolabbi tárgyra 
mutat, úgy mint -dü, -duj, -dujn az 1. személyre; de C.-nál ez az 
alak -damd, -tamd, pl. latadamd, meatamd; ide is illik tehát* 
a mit C. Gr. 238. 1. jegyzett meg, hogy «in eimgen dialecten 
wird md in der flexión des affixes zu bt; z. b. halé' wallfisch: 
acc. sing. 2. person halebt statt halend» / egyébiránt még van példa 
tabt-m: 4,19 amgatabte «mit neked [kérsz]» || 10. sor: gösi: az-s> 
teljesebben -si végű ger. (inf.), jama- «nem bírni» mellett rendesen, 
pl. 2,20 jurkasi járni; 5,4 nisij. || 11. sor. suj, teljesen mari suj, az 
egy. 1. szem. névmás accusativusa= Rg. man sum,G. man siem v. 
sim || 12. sor: ríiuki e h. niviki, azaz a ni verb. neg.-nak -vl-iéle 
praeterituma, meg a dubitativ -ki rag («alkalmasint»): 5,23 ám-
dedáki «alkalmasint ül», junakl «alk. melegszik)); meg C. Spr. 
389. jiherau, hanenaki «ich weiss nicht, doch er jagt wol»; jilie-
naki «er ist wol am lében»; 327. niviki tu' «er kommt wol nicht» | 
szintígy hiiukl ebből: hajvlkl. 

13. sor: mallaide többes tárgyra szól («őket)) — a halakat) | 
harcinte-ni: harci «far» olyan i-végű tő mint C. pibtV «ajak», 
mely 3. szem. raggal pibünda || 15. sor. harta tkp. «maga», pedig 
itt «magad)); úgy látszik a majdnem egyenlő hangú (hart, harta) 
2. és 3. szem. alakok összekeveredtek már; leggyakrabban termé
szetesen a 3. szem. harta fordul elé j | 17. sor: saúeta 3. szem. rag-
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gal, a melyet itt egyszerűen determinálónak (articulus-félének) kell 
érteni | niermeánad e h. niermeahanand. 

19. sor: sire-jeuvi: így taglalom a a sirejeuvi följegyzóst, 
mely ezt jelentené : «tél volt»; sira, sire «hó (nix) és tél; az a-, a-
«esse» igének -vi praterituma dvi, illetőleg az eredeti kezdő nasa-
list megtartva navi (C. naevi) vagy akár ndui, náuvi, ehhez pedig 
a sire jeuvi utórésze elég közel ál l ; v. ö. hogy épen az fia- «esse» 
ige, előszóval egybeejtve -gd-Yé is vált a -ges inf. alakban: 5,19 
jasnoj-geé és 5>ÉB neúce-geá\$tl. sor: niermas: nierma- mint denom. 
ige, mintegy «lékelni»= lékből meríteni. | 2)3. sor: sirgalda nie; 
néha hátul áll a verb. neg. ni: 4,69 sllalde ni; 3,16 meharaldi 
ni | 24. sor: saldagun: itt -n vógü egy. 1. szem. van, mely külöm-
ben többesi tárgyra mutat. 

3. 

A r ó k a és a d a r u . 

Luca puedarana ja~m sapka, nieru tönddde: amgari hanerie. 
puedarau t'uone nauti, íauna sírna, jáman manám. hafo tircetq,, 
auradimda piurc hámi ; dde nieron paebtajede, tivin -garuaj, jáman 
mariim, iuone jidi jáderna, hafo apter jidi jáderna ; sittá jiherana, 

5 husir tarbugavnin. íuoiie sidi malhade nautirna ; hafo naj ámda 
láteráde, opoj jánda nü, puijimboj járim vaubide. 

iuone nautirna, madna: «man jujur jin-uti». hafo járim vqiuhi, 
mádna : «maú opoj ji?i-u.» iuone mádna : «hafo salla dvdau járim 
vuaubide puijimboj; ja jor-au jiheráde, minhade sici jamádea. iuone 

10 sitna nautorna, mádna: «man jujur jin-uti». hafo opoj jána nü, 
járim vaubide puijimboj, mádna: urnán opoj jin-u.» 

lücada jámamda mansirmas ta: jámanan amgari hanivd'e. 
iuone namda: hujiri mine ; hunácej nautali, sidi málhade nautorna. 
oberi-gduri mádna: nman jujur jin-uti». hafo müsealma, vauar-

15 malda audaj. iuone sir fia: hafo hdudande-úi manaj, ada vuokelaide, 
meharaldi ni, hábaj adera jüsida. 

lüca nierude jiliede, manaá : iuone da hafo jáman manamaj • 
iuone jámanda nautirna, hafo ni masapiu. a iuone, nena vaevan: 
hafou -gádavan (v. hádaver). lüca hafomda iidgáde jámádede, mái 
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hornade (v. -gornade) : tamna ajede jiepi. tuonemda savihajde tie- 20 
dőli. t'uoríe iiautirna, amgalt jim namas jamá, husir tarbugovnan. 
lüca lahana: «tuone aienar, háudide madiegun karon jemúeit. 
haromda jaman háuhan macitiade, t'uonanda haije. valka surhaV, 
haro tuöda niesimdaide, ioriej: aman opoj jin-uts». ií. — iuone 
harta ji-ukina jikoda as jirime. 25 

Egy ember (tkp. orosz ember) az erdőben vermet ásott, s 
gallyal befedte: valamit talán fogna. Az erdőn át szaladt egy róka, 
fölfelé néz: beleesett a verembe. Egy daru röpült, magának eledelt 
keresni leszállt; a lába beleakadt a gályákba, el akart röpülni, [de] 
beleesett a verembe. A róka búsul (tkp. esze jár, hánykolódik), a 
daru szintén búsul: mind kettő nem tudja, hogyan fognak [onnan] 
kimenni. A róka [a verem] egyik részéből a másikba szaladt (tkp. 
két végébe sz.); a daru egyik lábát testéhez szorította, egy helyen 
áll, az orrával csak a földet vagdossa. 

A róka egyre szalad, azt mondja: «nekem ezer tanácsom 
(v. gondolatom, tkp. ész-utam) van». A daru csak a földet vagdossa, 
mondja: «nekem csak egy tanácsom van». A róka gondolja 
(mondja): «a daru talán bolond voltában csak a földet vagdossa az 
orrával; a föld mély voltát nem tudja, [s hogy azt] keresztül fúrni 
nem bírja. A róka ide-oda (kétfelé) szalad, mondja: «nekem ezer 
tanácsom van»; a daru meg egy helyen áll, csak a földet vagdossa 
az orrával, azt mondja: «nekem egy tanácsom van». 

Jön az ember a vermét megnézni: fogott-e valamit a verem
ben. A róka hallja: valaki jön ; még jobban kezd szaladni, [a verem] 
egyik végéből a másikba szalad. Szakadatlanul mondja: «nekem 
ezer tanácsom van». A daru elhallgatott, megszűnt [az orrával] 
vagdosni. A róka oda néz: a daru az oldalára esett, lábait behúzta, 
nem lélekzik, mint a halott [úgy] fekszik. 

Az ember fölemelte a gályákat, látja: egy róka meg egy daru 
beleestek a verembe; a róka a veremben szaladgál, a daru nem 
mozdul. «Kóka, te igen gonosz vagy: megölted a darumat». Az 
ember a darut kihúzta a veremből, megtapogatja: még meleg a 
teste. A rókát még jobban szidja. A róka szaladgál, semmi gondo
latot nem bír kapni, hogy hogyan fog kimenekülni. Az ember szól: 
«Megállj (várj) csak te róka, megdöföm az oldalaidat a daru miatt». 
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A darut letette a verem mellé s oda ment a rókához. Alighogy 
megfordult, a daru kiterjeszti (egyenesíti) a szárnyait, s kiáltja: 
«nekem csak egy tanácsom volt». Elrepült. A róka az ő [ezer] taná
csával subagallérrá talált lenni. 

J e g y z e t e k . 1. sor: nieru, niero «galy, vessző* (5.2029 
r'iero, neru), v. ö. G. rleru, riero weidengebüsch; itt nieru ragtalanúl 
áll, mint szorosabban a tonda-igéhez tartozó («galyat fedniw), s az 
így határozott igének megint «a vermet» a tárgya, melyre tönddde 
ragja is utal. | amgari a -ri «csak» raggal, mely után még casus-
rag is állhat: 3,6 jarim «csak a földetw | hanerie, a /lane-igétől: 
v. ö. a verb. neg.-tól 5,9 niriem «nem talán [én] » ; ez a -rie tehát 
potentialis módalak, melyet a C. -rava végű optativushoz kell ál
lítanunk (madarává, és m-től: nirava | 2. sor: manam, manim: 
megjegyzendő mint sajátos praet. alak, egy. 3 . ; jóformán nem más 
mint a -ma végű nom. verbale, melyről Schiefner szól (W.-verzeich-
nisse, Vorwort, XXIII. 1.: pl. mansaramaa jau a dolgoztom helyem 
(hely a hol dolgoztam), mari ti teamdamau nienet'e én szarvast vet
tem ember ( = ember, a kitől sz. vettem); itt is, bár nem mint v. 
finitumban, előtűnik a prset. jellem | 3. sor: auradimda : 3. szem. 
távolabbi tárgyra mutató alak (v. ö. 1. szem. -dü, illetőleg -duj, 
dujn fent 2,2); avar «das essen» C.; ilyenek még: 4, 2. haledamda 
4,82 hardadimda, 5, 49 umdimda. C-nél is így van ezen alak : 
-damda \ piuré «keresni, keresve», -s ger. (inf.) ragos alak; v. ö. C. 
Spr. 334. piurt'e «suchend» | ade dábai, lábait» ; de egy 3. acc« 
ciumda 5,3o | tivin: a harua- «akarni» ige mellett -van Yégíí ger. 
használatos C. Spr. 376. jid hamdavan haruadm «ich will wasser 
ausgiessen» ; 4,60 auan ni harua «lenni nem akar» ; 5,46 "para
ván ni harua nem akar égni; úgy mint itt ii-vin van még 5, 1 

hajvin e h. haije-van || 4. sor: sitta jóformán ebből: sidetá, sidenda 
«ketteje»==«mind a kettő» (side-nek eredetibb tője síden ebben: 
siden-tiet nyolcz (két-négy); v. ö. még C. sidetanauna von beiden 
seiten. 

5. sor: tarbugq,vnin: C. Spr.-ben van egy személyragos ge
rundium, mely körülményt (időt, föltételt) kifejező mellékmon
datban, de tárgyi mondatban is mint állítmány-ige áll: egy. 1. 
szem. -banán (-bnan), 2. szem. -banand v. -bat, 3. szem. -bnanda v. 
-bata, -bta; dual. 1. -banán?, 3. szem. -bnandi'; több. 3. -batu ; 
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pl. jurkabanan midőn ébredtem, haroabat ha akarsz, haebnand ha 
te elmégy; höbanan ha találok stb.; hübea havi aebata niu namd' 
nem hallottam, [hogy] ki halt meg; jiheradm hübea hadanobata 
nem tudom, ki fog ölni; hűbe jadabata (v. jadavi aebata) niu manes 
hogy ki lőtt, nem láttam; teamdanobanan jikar nem tudom, ve
gyek-e (v. fogok-e venni). Itt is a jiherana «nem tudják ketten» 
mellett függő kérdést fejez ki husir turbugavnifi, s e gerundium, 
alak, melynek dual. 3. szem.-féle alanya van, C. példái szerint 
-bnandi volna; ennek bátran megfelelhet, bár csonka véggel, a ka-
nini -vnin alakunk. Az ige futuralis -gu, -go képzővel való (tar-
bugo-J, úgy mint a C. teamdanobanan példában (kan. g=G. n). 
Alább 21.sorban: tarbugovnan van, egy. 3. szem.-re, de a személy
rag nélkül (-vnan-da). Megjegyzendő, hogy még egyéb nyoma van 
ily gerundiumnak ezen kanini textusokban: 1. 5,20 pártavam; 
4,75 jileaban és nandorbqta | malhade e h. malhanda | amda ((lá
bát*, másutt dumda; a C. ae-je rendesen a, de néha a is, pl. az a-
meg a- «esse» igében || 6. sor: puijimboj «orrval» : az -mboj, -poj 
ragot instructivus értékkel találjuk: 5,20 nero-poj vesszővel, 
5, n udu-poj kézzel; v. ö. C. Spr. 375. tubka-töl tubkampohon 
«mit meinem beil»; de egyenesen az -mboj, -poj-t említi G. Gr. 
121. 1., mint a locativuson kivűl eléforduló instructivus alakot. 

7. sor: jin-uti, alább 10. jin-u, 24. jin-ut-s (praet. s'-vel): a ji 
«ész» szó tkp. jin, s azért 3. szem. raggal jide (4. sor: jidi); w' 
«út» meg tkp. ud (ut), azért van ut-s meg uti e h. útin «utaim», 
úgy mint mea' (mead)-től meadon «sátraim». | 8. sor : salla ávdan; 
az utóbbi szót ugyancsak 3. ragos gerundiumnak tartom : avda= 
dhata, abta (vagy úgy hogy a szintén eléforduló -b alakhoz, [pl. C. 
töndab, hantab] egyenesen 3. szem. rag járult); a vég %-ban még a 
kérdőszócska ismerhető föl, melyet fordításomban a «talán» fejez 
ki | 9. sor: jor-au, jiherade : v. ö. G. Spr. 382. jék&r hűbe hantab «ich 
weiss nicht, wer fahren wird», hantab rövid alakú -b gerundium
mal; ugyanilyen au, az a-, a- «esse» igétől, e h. aeb \ minhade = '%,u 
minhande, C. minhanda \ sici jamáde: a jama- «nem bírni» ige 
mellett -s, illetőleg -si féle ger. (inf.) kell: az igéje sit- v. sid- ((lyu
kasztani, fúrni» megvan C.-nál: si'i- (1. szem. sViu) «aushöhlen, 
ein lochmachen»,meg: sípi-, slna-, sita- id., si «loch». 

12. sor: mansirmas: 1. 2,2 halimas | jámanan: pótlandó a 
3. szem. rag: jdmananda j hanivde : v. ö. fent 8. avda-u; 2,1 
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avde | oberi-gauri: Kanyikov magyarázata «6e3npecTaHHO, szaka
datlanul)) ; benne foglaltatik ob (opoj) «egy» és gau(hau) «oldal== 
oldalon levő, más», mindegyik -ri «csak»-val: v. ö. 5, isi9 tic-
diri, tiederi | 14. sor: vauarmalda: értelme biztos «vagdosni, KJie-
BaTb» [megszűnt, audaj]; a mi a fentebbi vaubi igéhez való viszo
nyát illeti, azt hiszem, hogy először a gyakori -rna képző járult a 
vau- alaptőhöz elváltozva rma-v&; ehhez meg -Ida képző, melyet a 
következő sorbeli meharaldi is föltüntet: C. meahara- «atmen» ; 
vauarmalda itt a tővel egyező gerundium | dda «lábait»: Íentade\ 
ddera: az a- «esse» igétől ade mint nom. verbale (C. Spr. 383. 
aeda: hkuhana ni aeda «nicht hier befmdlich» ; ehhez meg -ra 
(-raha) hasonlító rag járult: C. Spr. 313. nie aedaraha «einem weibe 
gleichw. 

17. sor: manamaj : duális alak, e h. manamaha'; v. ö. fent 
2. sor. manám, manim | 19. sor: hadavan és hadaver a vi-íé\e praet., 2. 
szem. raggal; a -ver alak egyes sz. tárgyra mutató | 20. savihajde: 
képzése v. ragozása nem világos, de a sava «jó»-hoz tartozó (v. ö. 
saubou, C. savambouna) | 22. sor: at'enar: C. precativusa, egy. 2., 
pl. mada-har | haudide: 2. szem. távolabbi tárgyra mutat («az ol
dalakat neked»): C-nél -dad; v. ö. hogy a -tabte 2. személyre mu
tató ragnak (4,19) is még vógvocalisa van. | 25. ji-ukina: az tó' (ud) 
szónak ugyanaz a ragozása mint a mea? szóé: loc. meakana, több. 
meaka'na ,- meglehet hogy ukina ugyancsak többes-számi alak. 

4. 

A h a l á s z n a k n a g y r a v á g y ó f e l e s é g e . 

Vuasako harta puhuceanda na jaugduhana jilina, jade mivi 
bugirakon jilina, iiarju nar po jilina. vuasako pögana hadábi, halé-
damda nakolorna, puhuce pereád'egu. opoj mueu pögomda möede, 
poganda hapusta tő,; najw mueua möede, tcíner tq,; narimdej mueua 
möede, zolotoj haleko poganda ta. — zolotoj hal'eda nenciau vadau 6 
lahaná: ujaugauan suj -nádéra, mari suj mádéra mirit'e mirmananda; 
amgam haruan (v. amgam -garuan), man teamdagu«. vuasako pissa, 
vuenali; narju nar po nákolarnas, halé vadam opgalt nivi namda. 
hálemde sau'-uadi aderade : ahan, jaugauhat han, paridiene jaugau-
hanad jile. pír tauer ni tára.* 10 
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vuasko sall'e, puhuceanda madna : «man tarcea pissesq,ddm ; 
man halem nakilgdmas, zolotoj halekom; hále maiié vadaunan laha-
nas, jori jaugauan haruas, miritea mirmnande hönajsas: suj madera. 
maii huri saua adimd'egum, tauan haruas. man mueuvan nines 
harua, man jaugauan aderaues.* puhucea tiádoli : «pidar vaevan .' 15 
mueuvan niver harua: höritan mueuver dneres. mane höritau 
(v.'göritau) leakaj.i> 

vuasako jore jaugauan tgaije.mana'dde : hambade ádime. zolo
toj halemda haladé, hdleda töriki jan tq,, halé junderna: uamgatabte 
hanení» vuasako dumda ha'ora: «jáledujn --da, zolotoj haleko ! puhu- 20 
ceau sü teádorna, man nllicetu (v. nUicentu) ni tq,mbi. puhuceanen 
jedaj hörta tara, hőrtau leddehej. zolotoj haleko lahand : uvuasako, 
non ivecalvajse; hartaj íauj num íeabceki. jedaj hörta tanegu*. vua
sako puhuceanda haije: puhucean jedaj hörtade tana. — puhucea 
neuhaldadinda tiddoli: «pir jir jdgu vaevan! pir hörtarid opte 25 
hanen ; höritdd amga polzddaf hdn pirdari, auer ha'ora, hdr-
daduj -gaj.)) 

vuasako jaugauan -gaije, neuhaldadinda hámbede armd; an 
tiki zolotoj halemda hdnade. haleko töriki jdn tö, jundali: «amga 
tara, vuasakoh) vuasako aumda ha'ora madna: «hdleko, maii jale- 30 
duin -da ! puhuceau neuhaldade tiddorna, nllicindü ni -dambi. puhu
cea hdrdadimda hane, nienikepuhucea. zolotoj haleko madna: «nuiíun 
pecalvajse, jir niji jader ! hdrdér tanegu». 

Vuasako harta bügeranda haije, bügerakoda jdgu, drka hdrdas 
adimi ; puhucea siderde siene dmdi. vuaskomda an tiadoli : avaevan, se 
hdrdacen (v. hdraden) zganen. an pirdari -gdn, hdled auer ha'ore ; 
man drerevenskoj habinie duan nim harua, jeru-gavedne duan 
haruam». vuasako an jaugauan -gaije, jaugau neuhaldadinda hám
ba'a. zolotoj hálekomda an hdnada : haleko töriki jdn tö, jundali : 
wmga tara, vuasako?» vuasko dumda ha'ora: «haleko, jdledujn-da/ 40 

puhuceau neuhaldadinda jisialma, nllicendü ni zddmbi; pida jeru-
gabedneé harua*. zolotoj haleko madna: (tiiuúun pecalvajse, hdr-
dat hdn*. 

vuasako pirdari -gaije. amgem manejavde ? drka'ie harad! 
puhuce tancindinda néne nü, hunice -gqbom mud, udanda zolotoj 45 



96 BUDENZ JÓZSEF. 

ude-jeseade tana, adnanda narjan tobjau mud. hduhande oka mase-

rdnide nü/ haudis pdrjada (v. vdrjade), uöptehatta nudefade. vua-

sako puhuceanda madna: «tq,raue, jeru-gabedne ! pure üeda mdl-

buju maié.)) puhuce ani toriej, hileuhanda aderdde. 
50 sidi nedel'e vuerana, puhuce úeuhaldddinda jisealma : (nvuasako 

ani halekonda haú» -— aderdde, madna : apirdari -gan, halén duer 

ha'ora / man je7'u-gabidne duvan nim -garua, paruvada habedneé 

haruam.» vuasako vuenali, madna: apuhuceau,píran jil'dir jdguma!» 
puhuce úeuhaldddi?ida úiensime, vaskomda pdedaddde: ohusir pori-

5s> san man nanen, jeru-gabedúien f ani jaugauhat han, ninahanda 

nihiri sitté hdnagu». 

Vuasako jaugauan -gaije: jaugau parmij {v.-varmij). an t'iki 

zolotoj hdlemda hanade. haleko töriki jan tö, jundarina : nvuasako, 

amga tdrdh) vuasako haleanda tuju'a: uhdleko, jaleduin -da ! ani 

eo puhuceau vausi jisealma, jeru -gavidúe duan ni harua, paruvada -

gabedneé harua.» zolotoj haleko madna: «jir úijijdder, gaú. puhu-

cear pdruvada-gabedúe dgu.i> 

vuasako puhuceanda -gaije, hduhanda paruvada --gdrada tana, 

puhuceamda paruvada hnradanda manijiede. stol --gauhana paru-

65 vada -gabednes amdi, jeru1 gduhanda nü, maseranas jiled, jau-t'ani 

jidm hamdapitg}, saua auar örina ; sidimanda jierigödide nü, mar-

éoto-úine tupcita ndnda. vuasako mana'dde, vuenali; puhuceanda 

ande manaj, madna: «pdruvada -gabedne, taraue ! íeda ha maiéi ?» 
puhucea silalde ni, maserandte madna: «vuenaltare.'» úoana jieri-

70 göda sappa-haceade ; hujiri pisina. 

sidi nedele vuereé ebea, puhuce úeuhaldddinda jisealma, vasa

konida hqce ani -naderdde. vaskomda hada, vaskomda táda. vas-

konda lahand: vvuasako purdari-gan, halekonda, duer ha'ora ; maii 

paruvada-gabedne duan nim --garua, man jaugau -gabedúeé haruam> 
75 jau jierne jileaban, zolotoj haleko nen nandorbqtq,». vuasako amgalt 

vddan úimtesi jdma. 

Vuasako jaugauan -gaije, mana'dde: paridieúe püroj -naé, 

hámba drma, neuhid'i nimne drma. zolotoj hdlemda haladé ; haleko 

t'öriki jan tq, jundali: nvuasako, amga tdrdh) vuasako aumda 

só ha'ora, madna: apuhuceau paruvada-gabedne duan ni harua, jau

gau -gabedheé harua : zolotoj hdlea nen namdirbqtq,.» 
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hdleko amgalt vada ni haji. saneta (v. jdpcota) sdkata, jau-
jordan 'gaije. vuasako jaugauhana at'ena, amgalt aiesi jamáde, puhu-
ceanda pirdari -gaije. manejade: ani neuhi bugordkoda, pőrogda 
íiine puhuce dmdi, háuhanda maUieuvi höritakoda. 85 

Egy öreg a maga feleségével a tengerparton laktak, földi 
kunyhóban (földbe csinált k.) laktak, harmincz három év óta lak
tak [ott]. Az öreg hálóval halászott, magának halat fogott [kerítő-
hálóval]; a feleség fonni szokott. Egyszer kivetette hálóját, a 
hálóban [csak] hinár (káposzta, azaz «tengeri k.», oroszul: mors-
kaja kapusta) jött föl; másodszor vetette ki: [csak] tengeri fű 
(tq>ner) jött; harmadszor vetette ki: egy aranyos halacska jött föl 
a hálóban. — Az aranyos hal emberi szóval szól: «a tengerbe 
eressz engem [vissza], eressz engem drága díjért; a mit kivánsz, én 
váltságul adom.» Az öreg elcsudálkozott, megijedt: harminczhárom 
éven át halászott volt [kerítő hálóval], de hal-beszédet egyszer sem 
hallott. A halat kegyes szóval (jót mondva) eleresztette : «menj, a 
tengeredbe menj, élj a te fekete tengeredben. A te váltságod 
nem kell.» 

Az öreg visszatért, mondja a feleségének: «én ilyen csodát 
láttam (ilyet csodálkoztam): egy halat fogtam volt [kerítő hálóban], 
aranyos halat; a hal az én [emberi] nyelvemen szólt, a mély 
tengerbe kívánkozott, drága váltságdíjáért könyörgött: eressz el 
engem! A mit csak jót fogok jelölni (mutatni), meg akarta adni. 
En [a miket igért] nem akartam elfogadni (elvenni), én a tengerbe 
[vissza] eresztettem.* Az asszony rá förmedt: «te bolond vagy! 
nem akartad elfogadni: fogadtál volna nekem egy teknőt, az ón 
teknőm szétrepedt.)) 

Az öreg elment a mély tengerhez. Látja: hullámzik (hulláma 
látszik). Hívja az aranyos halat. A hal följött a száraz földre, a hal 
kérdezi: «mit kivánsz magadnak ?» Az öreg meghajtja magát 
(a lábát hajtja): «légy kegyes (tkp. adj nekem világot), aranyos 
halacska! A feleségem engem egyre szid, nem ád nekem békét. 
Feleségemnek új teknő kell, a teknőm szétrepedt.)) Az aranyos 
halacska szól: «öreg, ne búsulj; maga a felső isten megadja majd. 
Az új teknő meglesz.» Az öreg elment a feleségéhez. Az asszony
nak megvan az új teknője. — Az asszony [most] még inkább rá 
förmedt: «te esztelen (tkp. eszed nincs) bolond vagy I te magadnak 
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csak teknőt kértél, a teknönek mi haszna ? Eredj vissza, hajtsd 
meg magad (hajtsd a lábad), kérj nekem házat.» 

Az öreg elment a tengerhez: még erősebben emelkednek 
hullámai; megint azt az aranyos halat hívja. A hal a szárazföldre 
jött, kérdezi: «mi kell öreg?» Az öreg meghajtja magát, mondja: 
«halacska légy kegyes ! a feleségem még erősebben szid, nem ad 
nekem békét. Az asszony magának házat kivan, az a haragos asz-
szony». Az aranyos halacska mondja: «ne búsulj, ne szomorkod
jál (tkp. eszed ne járjon)! a házad meglesz.*) 

Az öreg elment kunyhójához: a kunyhócska [már] nincsen, 
nagy ház látható; az asszony az ablakban ül. Az öreget megint 
szidja: «bolond vagy, nekem [csak] házikót (v. házat) kértél. 
Megint eredj vissza, a hal előtt hajtsd meg magadat; én falusi 
asszony lenni nem akarok, úr-asszony akarok lenni». Az öreg 
megint elment a tengerhez; a tenger még erősebben hullámzik. 
Megint az aranyos halacskát hívja: a halacska a szárazföldre jött, 
kérdezi: «mi kell, öreg?» Az öreg meghajtja magát: «halacska, 
légy kegyes! feleségem még jobban bolondult meg, nekem békét 
nem ad; ő úr-asszony akar lenni.» Az aranyos halacska azt 
mondja : «ne búsulj, menj haza (házadba).') 

Az öreg visszament. Mit látott ? Egy igen nagy ház ! Az ász-
szony a lépcsőn áll, nyestbőrt visel, kezén arany-gyűrű van, lábán 
piros csizmát visel. Mellette sok szolgája áll; veri őket, hajuknál 
fogva húzgálja. Az öreg mondja a feleségének: «légy üdvöz, úr-asz-
szony! te most egészen megelégedtél.)) Az asszony megint rákiál
tott, elküldte őt az istállóba. 

Két hét múlik el, az asszony még erősebben bolondult: 
«Öreg, megint eredj a halhoz» — [úgy] küldi, azt mondja: «eredj 
vissza, hajtsd meg magadat a hal előtt; én úr-asszony lenni nem 
akarok, király-asszony lenni akarok». Az öreg megijedt, mondja: 
((feleségem, neked megint elment az eszed!» Az asszony jobban 
megharagudott, az öreget fölpofozta; «hogy mersz te ellentmon
dani én nekem, úr-asszonynak? Megint eredj a te tengeredhez, 
külömben téged erővel visznek.*) 

Az öreg a tengerhez ment: a tenger megsötétedett (feketedett). 
Megint azt az aranyos halat hívta. A hal följött a szárazföldre, 
kérdezi: «Öreg, mi kell?» Az öreg a halhoz imádkozva leborul: 
«halacska, légy kegyes! megint a feleségem szertelenül megbolon-
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dúlt; nem akar [már] úr-asszonynak lenni, királyasszony akar 
lenni.» Az aranyos halacska azt mondja: «ne szomorkodjál (tkp. 
eszed ne járjon), menj. A feleséged királyasszony lesz.» 

Az öreg elment a feleségéhez: előtte (tkp. mellette) királyi 
ház van, a feleségét megpillantotta a királyi házban. Az asztalnál 
ül királyasszonyúl, urak állnak mellette, fölszolgálnak (tkp. szol
gául élnek), tengerentúli bort (tkp. vizet, azaz pálinkát) tölteget-
nek, finom (jó) ételt eszik; jobbra-balra (kétfelé) az ő őrei állanak, 
vállukon fejszéjük [van] rajtuk. Az öreg meglátta, megijedt: fele
ségének lábához borúit, mondja: «légy üdvöz, királyasszony ! most 
vájjon elég-e? Az asszony rá sem tekint, szolgáinak mondja: 
((kergessétek el». Az ajtóban az őr csakhogy le nem vágta; az 
emberek nevettek. 

Elmúlt volt két hét, az asszony még erősebben bolondult, az 
öreget keresni megint küldi [az embereit]. Az öreget megtalálják, 
az öreget elhozzák. Az öregnek szól: «Öreg, eredj vissza, a halacs
kának hajtsd meg magadat; én királyasszony lenni [már] nem 
akarok, én tenger-asszony akarok lenni, hogy a tenger közepén 
lakjam s az aranyos halacska nekem szót fogadjon.)) Az öreg egy 
szót sem bírt kimondani. 

Az öreg elment a tengerhez, látta: sötét (fekete) vihar volt, a 
hullámok emelkednek, az előbbinél magasabbra (régije fölött) 
emelkednek. Az aranyos halat eléhívta, a halacska följött a száraz
földre, kérdezi: «Öreg mi kell ?» Az öreg meghajtja magát, mondja : 
«a feleségem királyasszony [már] nem akar lenni, tenger-asszony 
akar lenni, hogy az aranyos hal [úgy mond] nekem szót fogadjon.)) 

A halacska semmit sem felelt (semmi szót nem hagyott). 
A farkával csapott (farkát csapta) s elment a tenger mélyébe. 
Az öreg a tengerparton várt, nem bírta megvárni, elment vissza 
feleségéhez. Látja: megint a régi kunyhócska van, a küszöbén ül 
a felesége, mellette az eltört kis teknő. 

J e g y z e t e k . 1. sor: jade e h.jánde, dat. alak, 3. személy -
ragal (v. articulussal). | 2. sor: hugirakon: az értelem loc. alakot 
kivan (-hona) ; egy vég -a-nak hasonló kopása van 5,10 n . jam-
puona és jam-puon • 5,1718. hunana és hunan | haledamda 1. fent 3,3 | 
3. sor: pereadegu: az orosz npa^aTb ige, a -gu (C. -nu) continuativ 
(és futuralis) képzővel | möede (nem: möde, möda) : a möe- t ő = C . 

7* 
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möje- (mö- mellett; 1. szem. möjeu, möu) | 5. sor: nenciau vadau: 
az utóbbi szó kopott-végű prolat., vadauna helyett (v. ö. fent 1,6 
nernau); de nenciau gen. alaknak kell lenni, mely C.-nál (Gr. 134.1.) 
nicnecea1-, úgy látszik hogy az eltűnt gen. rag helyébe lépett véghehe-
zet csak a következő v (vadau) hatása alatt vált u-vá: nenciav-
vadau | 9. sor: sau uadi: az uadi (vádi) igető, mely gerundiumul 
szolgál; vada «szó» mellett van C. vadíe- ige «sagen» \jaugauhat  
e h. -hand C.; jaugauhanad e h. -hanand C. 

11. sor: pissesadám: v. ö. 7. sor: pissá; C.-nál -sadam végű 
az s'-es praeteritumnak egy. 1. szem. kérdő alakja pl. madasadam ; 
1. alább 5, gg szintilyen 2. személyt a kérdő -u rag nélkül (miiasin) : 
de megjegyzendő, hogy itt a kérdő alaknak erősen bizonyító értéke 
van, úgy mint a finnben (-ko, -kos, -kö,-kös particulával): lásd Budenz, 
Finn nyelvtan 72. §. 1, b. 114. sor: nines harua: föltűnő niúes mint a 
verb. neg. nt-nek praet. (-s) l.szem. alakja, e h. nimeé v. ríims; talán 
itt is tőismétlés van (5,io ni-ni-na «non est» ; 4,42 nu-nun), úgy 
hogy nines e h. való: ni-nem-s J 16. niver=úivi, 2. szem. raggal, 
mely tárgyra mutat; niver harua «nem akartad)) | höritan e h. ho-
rita-dan «teknőt-nekem»,l. C. Gr. 337.1.1 áneres (aner-es) : a- «esse» 
igétől, -ne, -ni képzős modus (C. conjunctivus), 2. szem. -r raggal: 
v. ö. anis «volna» v. a/neki id., alább 6,15; C.-nál rendesen aejis. 

19. sor: amgatabte «mit-neked» 1. fent 2, y jikodatabt \ 21. 
sor: sü—b. suj, 1. fent 2, u | 23. sor: tauj num: Kanyikov magya
rázata : BepxmH őori.: v. ö. C. fauna, «nach oben» (tője t'au); a 
t'auj képzésére nézve v. ö. ahl «entfernt» (tője aha, pl. aha/na 
«procul»-ban), haeunani «auf die seite gehörend» | t'eabceki: a -ki 
dubitativ rag elhagyásával (1. 2,12 niuki) van üabce-=G. taeibü-f 

a tá- igének dim. képzős alakja | 25. sor: neuhaldadínda; így is 
neuhaldade (alább 31. sor); értelme biztos, az eredeti szerint: 
em,e nym,e (még inkább, jobban, erősebben), de alakja nem vi
lágos; az eleje a neuhi «régi, előbbi» szóra emlékeztet, a vége meg 
3. szem. rag («előbbitől erősen ?») | hörtarid: v. ö. ja/rím 3,6; a -d 
nyilván -md helyett való: «teknődet», s ezt is úgy lehet érteni, mint 
a távolabbi tárgyra mutató alakot: «teknőt-neked» | 26. auer nom. 
alak «lábad»; megjegyzendő a tárgynak nom. alakja imperativusi 
ige mellett (szintígy se auer ha'ore, 51.73 auer Jia'ora), míg az 
indic. ha'ora mellett mindig acc. alak van (aumda: 79.30.40 sor) | 
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hárdaduj 1. fent 2, 2 rieskáduj | 32. sor: hárdadimda 1. 3,2 aura-
dirnda. 

34. sor: lmrdas=harda és as, mely az a- «esse» igének -s 
ger. (inf.) alakja; /?. adimi tkp. «ház levén látszik*) =ház látható; 
így kapcsolva az as translativus értéket is fejez ki: pl. hörovas haije 
tehénné vált (tkp. vacca- esse abi i t=in vaccam abiit) | 36. sor: 
hardacen: a tője (hardace) dim. képzésűnek látszik, v. ö. tupce 
(4,67 ttipcita) «kis fejsze, TOnopHKi*) : tupka fejsze | továbbá az 
•n (szintén háraden-h&n) nyilván egy. 1. személyt mutat, és pedig 
mint távolabbi tárgyat, miszerint ez a szokott -du, illetőleg -dan-
nál (G. gr. 335. 337. 1.) egyszerűbb alaknak mutatkozik | háled; 
alább 51. sor halén van, jóformán halend h. való, tkp. «haladnak» | 
37. sor: auan: a vari-végű ger. a- igétől; ez kell a harua igéhez: 
1. 3,3Íw>m|41. sor: jeru-gabedneé: -é—as, 1. fent hárdas | 42. sor: 
hdrdat e h. hárdahand, úgy mint fent 9 jaugauhat. 

44, sor: manejavde: mana'a- mellett van C-nél még a ma-
nije- tő is (manijeu «ich sehe»; a -v-de alak=-vt pröet.-|--ííe 3. 
szem. rag (a megfelelő 2. szem. -ver, pl. 3,19 hadaver) | 45. tancin-
dinda: tancin-di-nda, az egyik 3. személyrag articulus értékével 
veendő | 46. sor: tobjau szokatlan tőalak volna; azt hiszem, hogy 
az -u csak -m acc. rag helyett van, a kővetkező m (mud) miatt (v. ö. 
hogy jani tőnek accusativusa jam-m helyett jaum) \ 47. sor : haudU 
parjada «veri őket»; ugyanily szerkezettel még: 5,40 nunujud hau-
dis ver «ne verd meg őket (kettőt)» ; 5,58. haudis vergajude «veri 
őket (kettőt) »>; szójegyzékben haudis pergau «verem őt». A «verni» 
fogalom itt két szóval levén kifejezve, az egész csak segédigés szer
kezet lehet, a melyet meg is találunk C. Spr.-ban: 322. mos paer-
nada «macht einen wurf», 335. möépaernada «er warf [ihn]». A se
gédige itt paerna- s előtte van a főige -s'-féle ger. (inf.) alakban. 
Magára a paerna- ige a. m. «tun, machen» : C. Spr. 389. nar amge 
paerna «was macht dein brúder?» (felelet; «ich weiss nicht, doch 
er jagt wol»), s így a mos paernada szorosabban így fordítható «er 
tat ihn werfeno. Ezt a haudis parjada stbi példákra alkalmazva, 
csakis az előszóban kereshetjük a «verni» jelentést, s erre adatul 
szolgál C. szójegyzékében: haudorma «das prügeln», a mennyiben 
ebből hauda-ié\e alapige következik, a melytől haudis e h. haudas 
igenis lehet -s'-es ger. (inf.) alak. A «tun» ige kanini alakban 
(n : g cserével) párna- v. parga- vagy várna-, varga-, s jelesen pár-
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jada a többesi tárgyra mutató alak (C.-nál 4-dik forma: madaida 
v. madajeda), s megmagyarázható előző párfíajeda, pdrnjada-ből. 
Most úgy látjuk, hogy csak teljes -rna v. -rga vógü tőtől valók a 
többi alakok is, a ver-t sem véve ki, a mely úgy rövidült a verb. 
neg. mellett, mint pl. jader e h.jáderna v. jaderga (fent 33. sor: 
jir niji jader) \ uöptehatta több. ablativus, több. 3. szem. raggal; 
C.-nál ez alak -hatatiC végű | 49. mais: C. maes «genug» : a,pure-t 
genitivusnak vevón, szószerint így fordítható: «du hast genugw. 

53. sor: pir an jil'dir jaguma : jagu nincsen-től jaguma- ezt 
teszi «nincsenné lenni» = veszni; meg is van e származók Reg.-nál: 
januma- «sterben»; jildir nyilván 2. szem.-ragos szó, s kell hogy 
ezt jelentse «eszed», csakhogy ezen «ész» szóra (? jilda) nincs 
más adatunk; «ész» külömben j%, 2. raggal jir | 55. sor: úinahanda 
«külömben», a ni- verb. neg.-tói való gerundialis alaknak látszik, 
v. ö. C. Spr. 384. l.jurkanahanda (jurka-től), s így tkp. «ha nem 
[lesz]» | 56. sitten téged» : v. ö. suj (siem, sim) «engem» : C. (padár) 
siet, Reg. (púder) sitté. 

60. sor: vqusi a következő «bolondúlt» előtt lehet bár «szer-
telenűlw, legalább benne van -si «-talán»; de talán a Q.vanu «ver-
stand » szót kell látnunk v^w-ban, miszerint tkp. «esztelenül bo
londult)) | 65. sor: jau tani «tengeren túli, aaMopcKÍö»; jau gen. 
alak,jaw-tól (C. jam: gen. jau) ; tani: v. ö. iahana «hinten» C. | 
68. sor: ande: a (ae)-től dativus, 3. szem. raggal, e h. dhende j ha 
maiéi «vájjon elég-e»; v. ö. fent 1,5 ha «mi» jelentéssel | 69. sor: 
vuenaltare : vuenalta- (C. vuenolta-) «ijeszteni»; alakja=C.madara \ 
70. sor: haceade: a verb. negatívumhoz csatlakozik hacea- mint 
ige, melynek jelentése «csakhogy nem, majdnem* határozóval ér 
föl; haceade egyszersmind az «őt» tárgyra mutató; 1. C. Gr. 437.1. 
pl. haceau mada\ 

71. sor: vueres ebea: az ebea alakot legalkalmasabban dbeta 
(C. aebata) h. valónak vehetjük; a «két hét» alany, mint a mely 
csak összefoglalt két egyesre vonatkozik, nem kívánja meg a duális 
alakot | 72. sor: hqce : -é (-si) ger. ha- (=hö-) «találni)) igétől; a 
hq,- tő végén még consonansnak kell lappangania, mely a e-t 
okozta; $=o- ra nézve v. ö. mq,na-=C. möna- «esni» | hq>da ós 
tqda-ba,n a -da többes 3. szem. rag=C. -du vagy -do'; a C.-féle 
egy. 3. -da Kanyikov nyelvében többnyire már -de \ 75. sor: 
jileaban e h. -banán, 1. fent 3,5 a tarbugqvnin-hoz való jegyzetet 



JURÁK-SZAMOJÉD NYELVMUTATVÁNY: 5 . 103 

76. vadán e h. vadam a következő szó kezdÖ n-je miatt | nimiesi 
tkp. «nevezni» (C. nimde-), a ((szólni, mondani, kimondani)) 
értelemben használva, a finn Kalevalának e gyakori versére emlé
keztet : «sanan virkkoi, nőin nimesi». 

5. 

H á r o m e m b e r az e r d ő b e n . 

N'ar huiri hájvin haraa (v. --garua) árka puedaran. hardam-
pognade lahana: háis tára. ieda puedaran igaije, niede műn siega. 
vl varin teuvi [v. teue], siegas tara; sirim sapkambida. 

vasako siecete muede, piebmete tu nisi jamáda (piebme ni § 
pára) ; piebmete japtuve. puda lahana (v. land): «tieci, udin a 
handa. maiié tu nisijamau». sace tieee-s. aciki nenece peamna -dauna. 
acikarka vuasako nade siecete muede, tu nesi jamáde optarím, tátq 
ni erive-ri. aciki nenece vuasko-náda lahana (v. land): «manpean 
tanagu, tum manas niriem. huiri okauda töue, háríeuesn. pea-nen 10 
tanaj, ninina adna tum mana'a. puda mána: ujam-puona tu ajdi, 
jam-puon tu paraná. pure, vuasako, han». udu-poj -dabetdda. vuasko 
lambidi siera, vuasko haije. íiki tun -deue, opoj huirin teue. harda 
tuda hauhana opurié nü. 

vuasko lahanali : tqrque, naju mdda : tq,rque. nmaúe tuduj -da 15 

(v. tudujn-da) i>. puda mdda: «siecisi tösinuh) naju mdda: ((pieb
me au japtuvis,paraván ni hamvait. «man tum --dágum, pir mán: sa 
jivimdaH «hunána tiecigu, tirde jdguv. íiki huiri lahana: «pir 
husirde tenivan hunán tiecivanda f mari hardn nüm; (am tiediri man 
husilimues meanau hánagu, — (am tiederi jasnoj-geé hdnagu. man 20 
ham jiheram, amgim partavam». vuasakom nero-poj sakkatdde, 
horovaé haije. 

naju tanána atennaga. aceki nenece lahana: dtu-gauhana 
amd'edáki, tü^gauhana jundki». naji vuasku-jánda lahana: «pira 
-gan, vuasko, sir; miertaue tönin, maii handam». vuasko haije, tun 25 
teue ; opoj horovq, mana'a, ndda jagu ; opoj huiri tunda hauhana nü. 
touvi huiri lahana: «man tudujn-dáU) pida m,ada : huíiána jibiegu, 
tiecigu h> naju mdda: «hurían tiecigu, üerde jdgudart. pida mdda: 



104 BUDENZ JÓZSEF. 

«husir pir tenuvan? man hardnen nüm, hardnen jiheram». námda 
neru-poj ládáda (v. sakkadáde), horovas haije. 

30 pea nine ámdivi nenec aienna, handa. lambidi sierá: nmaiíe 
hardn hantám». tan -deuvi, sidea horovam mana'a ; nájtm jágu, opoj 
hujiri nü. — «man tuduin -da». pida máda: ahunána jibiegu, 
tiecigu?» najii máda: «num -garde (v. harde) t'eniva, man amgalt 
jiheram*. npire husirde jiherandah) pida máda: nnum zgarde 

85 t'etíivá ; man nüm va Mm-ná.* pida mádna: urnán tumda mipim», 
makin puembide, mám pandádé. «öber tajlcun -dait : bbin miil pan
dádé, ut'eda purdari -gan, tu parinagu. t'uku hörovida hánan». pida 
mádna: nhusir alamgun hörovidé ?» naji hujiri mádna . npur-gánin 
űki jáda horovide ; hardu -norda vuavamna. horovajud nana másara, 

40 nunujud haudis ver)). 
pirdarizgaije, tum mana'áde, tüda paraná. jinenda mádna : 

«8idi vuaskq, touga)). t'ikan teave: vuasakojun jágu, tu-ri parana. 
tu nanda ábimda mana'áde : áb'de-min nanaj ha; máda mana'a: 
an nanaj ha. hanahanda haije, nanajda ájsinde puembide. jiedimda 

45 pirie, örnaj, hönaj. 
hunána jálomq,, haneues haije. meakanda haije. sidi hörovamda 

hanehanda puoderngajde (v. searngajde). hörovaj nüljede. meakanda 
teue, hörovida ta'éda. najte nie junderga: amane vuaskau hunána 
haije ?» hörovanda peádanda teubi, umdimda teubi, tása po (v. 

50 tása zbo) jilie. 
opoj maua pea minerie hörouane, meakadanda ádne ni-mue. t'iki 

jáda (v. t'iki jánda) teue, sidi horuade sitta marije. nerkom mue, 
haudis vergajude sidi hörouamda. horovajuda henee-geé haijá. puidi 
mámq,: «nüm sidin horovas háná. man sidajn muénas, maseránas. 

55 peádab nánin teumbinas, üm teumbinas. tieda nüm sidin -guiris háná. 
mane-gáivean pruostlde. t'iki nü taue nanajna t'arkana (v. .taré 
tára). 

nanajda nar jan t'arjeda, hardim -meadimanda haije. hartin 
-niede höida (v. --göida), niede mádna: uhunána muasin, tás po 

6o jágún?» puda mádna: «puedaranzgaijimas, nüm^gorovaé sidin 
zgánáé, an sidajn iguiris hánás,» 
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Három ember a nagy erdőbe akar menni. Maguk között szól
nak: el kell menni. Most elmentek az erdőbe, az úton megháltak. 
Egy mocsár szóléhez érkeztek, meg kell hálni; fölássák a havat. 

Az öreg (öregebbik ember) vette tűzütő aczólját, taplója meg 
nem bírt gyuladni (a tapló nem égett); taplója megnyirkosodott 
volt. 0 szól: «hideg van, kezeim ugyancsak megfagynak; nem 
bírok tüzet kapni». Nagyon hideg volt. A fiatal (köztük legfiata
labb) ember fáért hajtott. A valamivel fiatalabb öreg társ fogta 
tűzütő aczélját, [de] tüzet kapni nem bírt egyazonkópen, a szikra 
csak nem talált. A fiatal ember az öregnek szól: «én fölmászok 
egy fára: nem látnék-e talán tüzet; emberek sokan (tkp. ember 
sokjával) jöttek [erre] vadászni)). Fölhágott egy fára, nem messze 
tüzet lát. Azt mondja: ((Valamennyire innen (tkp. földön-túl: bizo
nyos távolságban) tűz látszik, valamennyire innen tűz ég. Te, öreg, 
menj el [oda]», s kezével megmutatja. Az öreg fölköté hótalpait 
az öreg elment. Azon tűzhöz érkezett, egy emberhez érkezett: egy
maga a tűz mellett egyedül áll. 

Az öreg megszólalt: légy üdvöz, a másik mondta: üdvöz! 
«Nekem tüzet adj!» 0 mondta (felelt): «aczél nélkül jöttél-e?» 
A másik mondta (felelt): «taplóm megnyirkosodott, nem akar 
ógni». «En adok (fogok adni) tüzet, [csak] mondd meg t e : mikor 
lesz meleg?» «Holnap hideg lesz, felhő nincsen». Azon ember 
szól: «te hogyan tudod, hogy holnap hideg lesz? En magam isten 
vagyok; ime most mindjárt (csak most) borulásra viszem [az időt], 
ime most mindjárt derűre viszem; magam sem tudom, mit csiná
lok majd». Az öreget egy vesszővel megütötte, az tehénné vált. 

A két társ ottan várakozott. A fiatal ember szól: ((alkalma
sint a tűz mellett ül, a tűz mellett melegszik)). A másik[hozj, az 
öreghez szól: «te eredj, öreg, nézd meg; [de] kérlek jöjj meg 
hamar, ón megfagyok)). Az öreg elment, a tűzhöz érkezett: egy 
tehenet látott, [de] nincs ott a társa; egy ember áll a tűz mellett. 
Az érkezett ember szól: «adj nekem tüzet». 0 azt mondta: ((hol
nap meleg lesz-e, hideg lesz-e ?» A másik mondta: «holnap hideg 
lesz, nincs felhőt). 0 azt mondta : «hogy tudod te azt? én magam 
isten vagyok, magam sem tudom». A másikat megütötte vesszővel, 
az tehénné vált. 

A fán ülő ember vár, fázik. Fölkötötte a hótalpait: «magam 
megyek el». A tűzhöz érkezett: két tehenet lát; két társa nincsen, 
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csak egy ember áll [ottj. «Adj nekem tüzet'?» Ő azt mondta: «hol
nap meleg lesz-e, hideg lesz-e?» A másik mondta: «isten 
maga tudja, én semmit sem tudok». «Te hogyan nem tudod?» 
0 felelt: isten maga tudja, én hiszen isten nem vagyok». 0 mondja: 
«En adok neked tüzet». Beletett a kebelbe (t. i. a fiatal ember keb
lébe ajándékot), a keblet megtöltötte. «A keztyűd add ide» : a kez-
tyűbe bele töltötte (t. i. az ajándékot). «Most eredj vissza; a tűz 
égni fog ; ezeket a teheneket vidd el». 0 mondja: «hogyan fogom 
etetni a teheneket?» A másik ember mondja: «te vidd el oda a 
teheneket: maguk táplálkoznak faleveleken. A két teheneden (tehe
neddel) dolgozzál, [csak] ne verd meg őket.» 

Vissza ment: látja a tüzet, a tűz ég. Eszében mondja (gondolja): 
«a két öreg megjött». Oda érkezett: két öregem nincsen, csak a tűz 
ég. A tűz mellett megnézte a keztyűjét: a keztyűben pénzt talált; a 
keblét nézte: szintén pénzt talált. Szánjához ment, a pénzt beletette 
zacskójába. Megfőzte az üstjét (tbédet főzött), étkezett, lefeküdt. 

Reggel megvirradt, elment vadászni. [Aztán] haza ment. 
A két tehenet befogta a szánba; a két tehén húzta. Haza érkezett, 
elhozta a teheneket. A társainak nejei kérdezik : «az én öregem 
hova ment el (hova lett) ?» A tehenekkel magának fát hordott, 
füvet hordott; egy egész évet élt [így]. 

Egyszer fát szállított a két tehenén, a házától nem messze. 
Azon helyre érkezett, a két tehene visszatartja magát (megcsökö-
nyösödött). Egy vesszőt fogott, megverte a két tehenet. A két 
tehene emberré vált. Ők [ketten] azt mondják: «Isten minket 
tehénné változtatott. Minket tartottál (használtál), [rajtunk] dol
goztál. Fát hordottál rajtunk magadnak, füvet hordottál. Most 
isten minket emberré tett. A mi hibánkat megbocsátotta. Azon 
isten-adta pénzünket [most] osszuk el (v. el kell osztani)». 

A pénzt három felé (tkp. három helyre) osztották, elmentek 
kiki a maga házába. Találták a nejeiket, [kinek-kinek] a neje 
mondja: «hol voltál, egész évig nem voltál?» 0 felelt: «az erdőbe 
mentem, isten minket (kettőt) tehénné tett, most megint minket 
emberré tett». 

J e g y z e t e k . 1. sor: hájvin harua: 1. 3,3 ilvin \ hardam-p. 
e h. hardan-p.; «maguk» mint gen. C.-nál hartu', melynek volt 
vég w-jét a kardán megőrizte | 2. sor: pogna között= C. portana i 
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niede mün, az úton, Ha ̂ oporli)); vélhetnők, hogy a mim prolat. 
végzet -mana helyett; de niede-nek nem is niede- mana, hanem 
úiedauna lenne a prolativusa, s a -mana rövidülése külömben -mna 
szokott lenni. E szerint mün külön névutónak veendő=mtríe: 2,3. 
niede mine «az út melletti) | sapkambida : -da mint több. 3 . = -ÍÍW', 

-doí C. | 4. sor: siecete e h. siecende, 3. ragos nom. és acc. siece' 
(siedace)-től \ tíisi, a jama- mellett kellő -s (-si) ger. alak (3,9 sici 
jamade); tője ni- (C. 1. szem. nVidm) «születni», tu riisi «tűz-
születni» mint egységes fogalom «meggyuladni»; ehhez való, ala
nyul piebmete \ udin a handa: az a=C. ~V «so, in der tat» | 6. sor: 
tu nisi jamau: itt a tu nisi «tűz -születni)) &jamau «nem bírok» 
mellett alkalmasan így érthető : «tüzet kapnia; szintígy 7. sor: tu 
nesi jamade \ peamna -dauna «fáért hajtott)) ; az oroszban ez volt 
«hordott [tűzi] fát, HOCHJIT> ^poBa», följegyeztem volt pedig így: 
peam nadauna, a miből csak «peam,iát» világos, míg a nadauna-ból 
sehogy sem lehet a «hordotta értelmet kiolvasni. Egyébiránt a 
peamna -dauna lectiót sem tarthatom biztosnak; peamna több. pro-
lativus volna («fa után, fáért»), a -dauna, v. tauna praes.-praet* 
3. szem. alak, mint igető = C. tana-, tana- «fahren, jagena, föltéve 
hogy az 1. szótagbeli a-nak a kanini nyelvben csakugyan au felel
het meg, a mire nincs más példánk. 18. sor: ni erive-ri: e h. véve : 
ni jerive-ri, s továbbá: ni jerime-ri, v*. ö. C. jierimea- «treffen a | 
manas: az s az eredetibb tőalakhoz való: C. mand'au, mane'eu, 
manau, maneu, stamm: manesv ; v. ö. szintén s-vel e származékot: 
manserna- «betrachten» (3,12. mansirmas) \ niriem: 1. 3,1 hane-
rie | 9. sor: okauda kopott végű prolativus (-una h.-u), 3. szem. 
raggal; v. ö. a prolativusra nézve C. Spr. okaunajid amhanand 
(<wenn du viel branntwein trinkst» | haneues: hane-töl ger. alak, 
mely C.-nál -vans (-vant), C. Spr. tim teamdavani haije «er ging 
ein rentier kaufena; v. ö. -maé=G. -mani 2,2. 3,12 | 10. sor: ni-
úina=úi-ni ismételt verb. neg.-\-na verb. «esse» | 13. sor: opuris 
«egyedűla, opoj-ri-\-s, tkp. «csak egy levén». 

15. tösinu /kérdő pra3t. alak, azon sajátsággal, melyet C. Gr. 
438. 1. jelez, hogy t. i. a príeteritumi s helyett s van, mely közvet
lenül az igetőhöz járul, pl. mada-töl a megfelelő alak; madasanu\ 
17. sor: jivimda «meleg lesz, öy^eTTb Tenjioa; de talán mégis tkp. 
ezt teszi: «meleget tesza (t. i. az ég v. égisten), v. ö. az -mda kép
zést ebben: ökamda- «hinzufügena vagyis «vermehren» (oka sok)| 
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tiecigu: a tiece, tieci «hideg» szó egyszersmind igéül | tirde jdgu 
tkp. «felhője nincs» (se. az égnek, wwm-nak) | tiecivanda: a tieci 
szintén igéül; vsnda-va, nézve 1. 3,5. tarbugavnin-hoz való jegyze
tet | 19. sor: husilimueé: e szónak C. Reg.-nál semmi nyoma; 
husili itt ((borús, nacMypHO», melytől -me képzős ige = «borússá 
lenni, beborulnia (úgy mint jibi« heiss» : jlbimea- «heiss werden»); 
az -ues úgy mint fentebb haúeiies-ben | jasnoj-ges, ebből: -nás 
(naeé C.) «esse», a kezdő n a szó közepén g-\é válván; 1. alább 
53. sorban iience-ges | 20. sor: partavam : 1. 3,5. jegyz.; megjegy
zendő az m rag, míg másutt csak w-végűek vannak az 1. személyre : 
-banán, -ban. 

23. sor: amd'edáki, junaki : 1. 2,12. iiiuki \ vuasku-jánda e h. 
-nanda, a mely megvan iiada alakban fent 7. sor; egyszerű dati-
vns-rag helyett van a ndn nóvutó a személy-névmásoknál: maii 
nan, puda nanda | 24. sor: tönin : C. szerint nevezve, conjunctivus, 
1. forma: egy. 2. madanin; v. ö. mint -n képzős módalakot: 4,ÍR 
aiierés ; 6,15 diiis\ 28. sor: maii hardnen : fentebb hardn e h.harn ; 
talán kettős n szem. raggal van a hardnen; C. szerint ham gen. 
alak, s C. Spr. van mint nom. hárma «ich selbst». 

31. sor: najun jagu: tkp. «két társam nincsen*) (t. i. azt 
mondja magában); najun e h. úahajun \ 36. sor: makin a locati-
vushoz (makana) csatlakozó dat. alak, a milyen külömben a sze-
mólyrag előtt van: pl. egyszerű dat. meat: -áa-val való dat. mea-
kan-da \ tajlcun «ide» : C.-nál az "ide» taliid', azaz tal-\-na lativusi 
nóvutó; de a wa' helyett más alkalmas névutó is szolgálhat, jele
sen: esond v. esund «bis nach, bis zn» : tal-esund lett végkopással 
tal-isun, tailsun alakon át : tajlcun[miil: nyilván a C. mV «magén, 
das innere» szóhoz tartozó, melynek min, miuj teljesebb tője meg
van a loc. miuiie (innen), miuimne prolat. alakokban; miil alkal
masint dat. alak, e h. miujn: «bele» | 37. sor: hanan, több. tárgyra 
mutató imperativus, egy. 2. szem.: v. ö. C. egy. 2. madan, 3. madai. 
damda \ 38. sor: qlamgun: qlambi- (C. ölambi-) «etetni» igétől, 
fut. -gu alak; -gun több. tárgyra mutató 1. szem. | horovajud «két 
tehened» e h. horovahajud; v. ö. fentebb najun e h. úahajun «két 
társam» | 40. sor: úuiiujud : ismételt imperativusi verb. neg. (tiltó 
ige) ?'m-rm-+dualisi tárgyra mutató alak, egy. 2. alany -jud, e h. 
-hajad ,• C. helyette az indicativusi iiihijwd hozza föl, pedig nála is 
van non «ne ie»=nun \ haudis ver: lásd fent 4,47 haudis párjada; 
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a ver pedig verna tőnek a verb. neg. mellett vége-kopott alakja 
(v. ö. 1,7 és 4,88 jader). 

43. sor: db'de-min: min szintén ml', miuj «belső»-hez tar
tozó nóvutó: e h. miujna «-ben» | 47. sor; puoderngajde duális 
tárgyra mutató alak; e h. -nájuda, -nahajuda (pl. C. madanaha-
juda) ; az ng azért maradt meg, mert az igető is na-végű, úgy hogy 
C. szerint teljesen így volna: puoderna-nahajuda ,- a második n vált 
g-vé s így maradt ng \ nuljede: itt a -de a C. -dV duális szem. rag
nak felel meg | 48. sor: najte, több. gen. egy. 3. rag (C. -ita) \ 
49. sor: peádanda (e h. -damda), umdimda 3. szem. távolabbi 
tárgyra mutató alak, 1. fent 3,3 auradimda | 51. sor: ádne rli-mue 
tkp. «procul non est» ; mue- egy másik «esse» ige, melyet Eeg. a 
vogul ö/-igével fordít (man muadem, púder mucin, puda muá) ; v. ö. 
fent 10. sor: nini-na adna j 52. sor: marije: úgy látszik a C.-féle 
5-dik vagyis reflexív formának felel meg (pl. C. duális 3 . : madaja, 
madajaha'); igéje C.-nál madár-: madarnau, madarpiu «zurück-
halten», és madaridm «sich zurückhalten»; hozzá járul még sitta, 
a személynévmás accusativusának ragos segódszava (v. ö. suj, 
sim, stb.): C.-nál (puda)siü őt, dual. (padi'') nedd-V őket kettőt, 
több. (pudiC) sieddu'; Reg. szerint: pude sitié, dual. pud'in sitti, 
több. pudu sitt'u | 54. sor: mama : alkalmasint mdna h., mint dual. 
3. alak, de van C. Spr. 316. a ma- mondani igének egy m képzős 
származéka is : mamonodu' «[die knaben] sprechen» | sidin, sidajn 
wminket kettőt»=C. siedni v. siedanV j 56. sor: nanajna tkp. 
«pénzeink v. pénzeinket»; C.-nál ez alak: -ina' \ t'arkana : C. sze
rint való 4 formában a több. 1. rag -na? (madaina', madajena') \ 
59. sor: muasin: kérdő praet. alak, úgy mint fent 15. sorban 
tösinu; de az -u el is maradhat: C. Gr. 440. zweite zeit mit fort-
lassung der fragepartikel) pl. 1. madasam, 2. madasan, 3. ma-
dasa stb. 

6. 
E g y e s m o n d a t o k . 

1. nernauna jir jadernaje előre járjon az eszed. — ner-
úauna=G. nernámna «vorn entlang» prolat. j jadernaje: imper. 
egy. 3., C.-nál -jea végű, pl. maddjea. 

2. pure nibat puneriu, manacaktr ha nem hiszel, nézz meg 
[magad]. — nibat a ni- verb. neg.-tól a 2. személyre mutató mel-
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lékmondati ger.=C. -bat és -banand \ puneriu : a verb. neg. mellett 
az igének csak tője kell, s így itt a vég u-t külön járuléknak kell 
tartanunk, a milyenül alkalmas az u kérdő szócska: «ha nem 
hiszel-e=ha talán nem hiszel» | manacakir: C.-nál a precativus 
egy. 2. szem. -har (vocalis után: madahar), de -kar (eltűnő s után : 
wi'i-, mis-tői mikar), vagyis épen úgy lép föl h és k, mint a név
ragozásban a loc. abl. ragokban: -hana, -had és -kana, -had. Az 
utóbbit veszik föl a -d (-t) végű tők is, pl. mea' e h. mead (meat). 
E szerint a manacakir lehet akár manacat-íéle tőtől való. Ügy lát
szik hogy ilyen alakult a mana'a-, manas- «látni» igétől azon -set, 
-sat képzővel, melynek alább (6.) egy példája tarbesati- (C. tarpa-
seti-) «kimenni», (11.) hönoseti- «aludni», s melyet C. frequentativ 
értékűnek jelzett. C.-nál a mana'a-, mane'e- ige mellett föl is van 
hozva ezen alak: maneieú-, a melynek t-]e a manacakir-beli c-nek 
felel meg. 

3. jiri (v. hajar) jale a hold (v. nap) süt. — A jale szó kü-
lömben «nap, világ, világosság)), itt meg igéül szerepel. 

4. maú úau meadas turnas nieboj puone (v. nieboj -vuone) a 
testvérem meglátogatott (IIOCÉTHJIT>, V. ŐBIJIB BT> TOCTH, vendégül 
volt) a múlt évben. — turnas: prset. -s'-vel való; C. türna- «kom-
men», a rövidebb tö- mellett | meadas: -s-es ger. (inf.), de meada-
«látogatni, vendégül lenni» ige egyébként ismeretlen. Alapját lát
hatjuk a mea' (mead) «sátor» szóban, melytől mint denom. képzés 
tkp. «sátorolni», azaz sátorba járni=látogatnia; v. ö. finn kylaile-
«látogatni (falubelit)», tkp. «faluzni». 

5. íuku jale tieci ma (e nap) hideg van. 
6. pin tarbesaűna elmegyünk ki (BOIIT> yxo^HMi.). — C. pin 

és píhin hinaus, pihine aussen | tarbesaűna: megjegyzendő a -na 
(-na) mint több. 1. személyrag, mely C.-nál a 3. 4. és 5. formában 
szerepel, míg másutt-W van; az ige C.-nál egy. 1. szem. tarpa-
setiu, s így egyéb -set képzésű ige is, hozzájáruló l-val, miszerint 
azt lehet sejteni, hogy az ilyen képzésű igéknek csakugyan valami 
köze van az úgyn. 5-dik (reflexív) formához. 

7. pure seanok po ? narju po te hány éves [vagy] ? harmincz 
éves. — Tkp. «hány év», v. ö. C. Spr. side po nu «két év[es] fiú.« 

8. maú ninikau sidi pou (v. puou) árka az én bátyám két 
évvel nagyobb (öregebb). — pou prolat. e b. pouna. 

9. masagu, numda tuju'om mosdom, istenhez imádkozom 
(az oroszban: MOIOCB, MOJIIOCB őory). — masagu: v. ö. C. -nu 
(-gu) képzős igét az 5. (reflexív) formában, egy. 1. -nü végű: 
töndanü. 

10. j'üli jerkene orcedüa délben (nap közepén) ebédelünk. — 
oreedüa több. 1. szem., e h. orcedeva''; orced- igetö örna- «enni» 
mellett; v. ö. a -sat, -set-íéle képzést. 

11. hönosetina lakcembej alszunk egy keveset. — L. fent 
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(6. mondat) tarbesatína \ lakce «egy kevés» az oszt. szám. lakca-
«zerbrechen» igével magyarázható; vagy pedig mint -ce-féle dim. 
alak áll laga «stück, bissenw mellett, v. ö. 4,86 hardacen. 

12. pir i'a sidisatin te mikor kelsz föl (szoktál fölkelni)? maii 
hümer sidisatim én reggel korán kelek. — hümer=C hü' «morgens» 
(s ehhez való: hünana morgen, holnap)-\-mear, mer «bald, 
schnell.» 

13. jánálarajine mi elkéstünk (onos^ajiH). — C. janalarej-
(egy. 1. -rejü) «sich verspáten.w 

14. janoboua jileana lassacskán élünk (JKHBGMT> nOMa-
jieHbKy). — C. janambouna (prol. alak) «etwas ruhigw (jana). 

15. meakana havdne sav? anis (v. dneki) jó volna haza men
nünk (ha haza mennénk). — havdne,: haije- igétől, a -ft-féle ger. 
dual. 1. alakja, mely C.-nál -bnanV (fent 3, s jegyz.) | anis : C. con-
junctivusa: ajnis és aijis (Spr. 376. sava aejié «es wáre gut». | 
aneki: v. ö. C. Spr. 386. hanaki «ist wol gestorbeno; 1. még fent 
2,i2 niuki. 

16. husir jilean hogy élsz (hogy vagy)? husir jileade hogy 
éltek (vagytok) ? 

17. pir jiedesinu te egészséges vagy-e? pire an jiedesidam ti 
megint egészségesek vagytok-e? — A jiedesinu-heli -nu=egy 
2. szem. rag+kórdőrag (u),- jiedesidam: -dam több. 2. r a g + 
kérdőrag; 1. C. Gr. 439.1. 

18. t'auj jileambartje, jedesivi hála istennek, egészségesek va
gyunk. — jedesivi: e h. -vcC J iauj j . : nem szószerint felel meg a 
«hála istennek, cjiaBa őory» szólásnak, hanem csak ily értelmű 
invocatio : «felső isten»! Fent 4, IÍ van iauj num BepxHiö 6OTT> J 
jileambartje=C. jilibeambaeríe, -baerta, jileumbaerte «beschützer 
des lebendigen, d. h. gott» (Castrén, Mythol. 15. «doch dieses wort 
ist eigentlich nur ein epithet von num, und bezeichnet seine 
eigenschaft als wáchter und beschützer der heerden.)» 

19. huni huoska haudorna, piseana volnoj agu midőn a macs
kák verekednek, az egereknél szabadság lesz. — volnoj=or. BOJIBHO, 
volno ; talán helyesebben is így írnok: volno -jagu, t. i. ez utóbbi 
e h. levén fiagu, v. ö. fent 2,19 sire-jeuvi. 

20. januboj jadagun, akuna hantán lassabban jársz, messzire 
(messzibbre) fogsz menni. — akuna=G. ahakuna loc. «weit»; itt 
inkább prolat. illik, mely C. ahakumna. 

21. harna ríáde seu nide sardagu holló a másiknak (társának) 
nem vájja ki szemét (BOPOHT> BopoHy rjra3i> He BHK0JieTT>). 

22. husovaj huiri harta -bidamda haualimbide minden ember 
a magáét (tkp. maga magát) dicséri (cBoe XBRJIHTI,). — -bidamda 
(pidamda) : alapúi van azon pid, pud (v. pida, puda) szó, mely a 
jurákban személyragokkal a 2. és 3. szemólynévmást pótolja: púdat 
(pur, pir) «te», p-ida «ő»; följegyeztem 1. személyraggal is : mane 
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bidu «flyma MOS, lelkem» és ham pidu hadagum «megölöm maga
mat)). Lásd még C. Gr. 357. 1.: «ausserdem kommen in der be-
deutung eines reflexivs einige affixformen von puda vor, welche im 
genitiv u. accusativ gebráuchlich sind: sing. 1. pudan, %pudad, 
3. pudada, pudamdav | hauálimbi: az orosz XBajiH-TB (yyali-)-\-
szamoj. -mbi képző, mely frequ. (continuativ, praesens) jellemű. 

23. nohobigat masaragun, sat saua ordan. paöoTafl #0 HOTy, 
jiynne iioitymaemB (dolgozzál izzadásig, jobban fogsz enni). •— 
Tkp. így van mondva: «fogsz dolgozni izzad vád (úgy hogy iz
zadsz), igen jót eszel» | nohobigat e h. nohobi-go-vat (-bat), lásd 
3,5 tarbugavnin jegyz.; úohobi- e h. nohombi-; rioho- = C noha-
«schwitzen.» 

24. neuyi (neuhi) nau adna savo-s a régi barátom sokkal jobb 
volt (tkp. messze jó volt); — a fordítandó eredeti ez volt: CTapHií 
.npyr'b Jiyime HOBaro (régi barát jobb az újnál). 

25. harne juollcem üúuváu tudom a magam mórtékét (az én 
mértékemet). —juol'cem : juolce'-tö\, 1. birtokos személyragos egy. 
nom. és acc. m-vel (nem -w-val) alakúi a lappangó w-en (') végződő 
tőkön. 

26. mari nini sauiligu én nem leszek gazdag; mari rlivie s. mi 
nem leszünk gazdagok, pudu nie s. ők nem lesznek gazdagok. 

27. mari mirdatau, pir temda haruavat én eladom, ha meg 
akarod venni. 

28. marié nenaen tanevu av ha pénzem (pénzeim) volt volna. 
29. hunohult-ana ni sijegu, pili jirde lahana soha sem hazu

dik, mindig igazat (egyenest) szól. 
30. mari vq,skou has; jilieram, hu si alamgavda meghalt a fér

jem ; nem tudom, ki fog engem eltartani (etetni). 
31. saua num agu, huná mari tüdam jó idő [ha] lesz, holnap 

eljövök. 
32. úiseau haijes, puhuceanda meakanda haijedas az atyám 

elment, a feleségét otthon hagyta. 
33. padana ser jagu nem lehet írni (írni mód nincsen). 
34. mari riiu tagú, hujalt amgalt ni -dámpi [haj én nem adom, 

senki semmit sem ad. 
BUDENZ JÓZSEF. 




