
Eszaki-osztják nyelvtanulmányok. 

(Első közlemény.) 

A finnugorság legtávolabbi csoportjának, az osztják népnek 
a népköltési termékeiből szándékozom itt mutatványokat közölni. 
Az anyaggyűjtésre az 1898. és 1899. években nyilt alkalmam, 
a mikor is, mint a ZiCHY-expediczió nyelvésze, egész esztendőt 
tölthettem az északi osztjákok között. Utazásomnak a főczélja 
tulajdonképpen a hatalmas KEGULY-féle gyűjtemény megfejtése 
volt. A helyszínén azonban csakhamar meggyőződtem róla, hogy 
az osztják népköltésnek ilynemű termékei ma már kiveszőfélben 
vannak. Annál nagyobb buzgósággal fogtam az értékes gyűjte
mény megfejtésének munkájához. A minden magyarázó jegyzet 
nélkül maradt szövegek értelmezéséhez azonban elkerülhetetle
nül szükséges volt elébb egy jó csomó eredeti, legnagyobbrészt 
folklorisztikai szöveget (meséket, hősi énekeket, a medvekultuszra 
vonatkozó énekeket és istenidéző igéket) gyűjtenem. Az így nyert 
anyag segítségével aztán lassanként sikerült behatolnom a REGULY-
féle énekek rejtelmeibe is. Hogy ez miképpen történt, arról a 
Magyar Tudományos Akadémia elé terjesztett jelentésemben*) 
bővebben szóltam. Egyébként azóta már a REGULY-féle szövegek 
egyharmadát megfejtve is közzétettem.**) 

*) Nyelvészeti tanulmányutam 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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Az északi osztjákok a tobolszki kormányzóság északi részé
ben az óriási kiterjedésű (647,467 • km.) berjozovi kerületben 
laknak. A hatalmas Ob folyam mentén húzódnak észak felé, el
foglalják ennek nagyobb és kisebb mellékfolyóit is. Nyugatról 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 (ez 
utóbbiak Berjozovban, Muzsiban és Obdorszkban laknak) számra 
nézve az osztjákok foglalják el az első helyet, sőt majdnem az 
összes lakosságnak a felét teszik, a számuk 9100 körül van. Fő
foglalkozásuk a vadászaton kívül a halászat és a rénszarvas
tenyésztés. 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 nyelvjárás
vidéket külömböztetett meg. Ezek a következők: 1. a kondinszki 
nyelvjárásterület Szamarovo és Berjozov között; 2. a berjozovi 
nyelvjárás, mely az Ob mellett Muzsiig terjed, s magában fog
lalja a Kazym, Yogulka és Szinja folyók vidékeit is, és 3. az 
obdorszki nyelvjárás, a mely az Ob és mellékfolyói mellékén 
Muzsitól északra a sarki részekig húzódik. 

Az így megjelölt nyelvjárásvidékek bár sokszor nehezen, de 
mégis csak közlekedhetnek egymással, csupán a legtávolabbi pon
tok ú. m. a kondinszki és az obdorszki nyelvjárás tesznek e te
kintetben kivételt. Egyébként pedig, ha a nyelvi eltéréseket te
kintjük, még helyesebben megtehetnénk az osztályozást az egyes 
folyóvidókek szerint. Az egyes folyók mellékén ugyanis össze
tartozó (rokon) nemzetségek laknak, ezek a legtöbbször még nyelvi 
tekintetben is különválnak a szomszédos törzsektől. Sőt úgy vet
tem észre, hogy idővel még az egyes nemzetségek nyelvjárása 
is változik, más-más kialakulást nyer, mert az osztjákok rende
sen idegen törzsből házasodnak. Az asszonyok nyelvjárásának 
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 
vidékén, a hol igen gyakran vogul nőkkel házasodnak össze. 
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A három északi nyelvjárás közül tüzetesen csak kettőt, ú. 
m. az obdorszkit és a berjozovit tanulmányoztam. Az a nyelvi 
anyag, a melyet itt nyújtok, e két nyelvjárásterületről való. 
A szövegek megválasztásánál különös tekintettel voltam arra, 
hogy azok mennél hívebb képet adjanak a köznyelvről. Az úgy
nevezett hősi énekek és mythologiai regék nyelve nagyban eltér 
ettől. Később azonban ilyeneket is fölveszek a szövegek közé, 
hogy az osztják népköltés termékeiről lehetőleg teljes képet 
nyújthassak. 

A szövegeket nyomban követi a szójegyzék, ebben azonban 
csakis a szövegekben előforduló szók lesznek fölvéve. Szándékom
ban van ugyancsak itt egy kis nyelvtani vázlatot is adni, a mely 
nagy vonásokban e két nyelvjárás főbb sajátságait fogja föltüntetni 
s a szövegek olvasásához, helyes megértéséhez támasztékot nyújt. 

Átírásomban alkalmazkodtam a Finnisch-ugrische Forschun-
gen hangjelöléséhez, mely már ismeretes a nyelvészeti irodal
munkban. Ettől csak annyiban térek el, hogy a berjozovi nyelv
járásban előforduló zöngétlen spiráns Z-hang jelölésére a SZINNYEI 
ajánlotta A-t használom, a melyet KARJALAINEN is elfogadott.*} 
A tökéletlenül képzett hangok labializálását KARJALAINEN után 
•b, d és I jegyekkel jelöltem meg. Ugyancsak KARJALAINEN után 
§- és £-vel jelölöm az s-, ^-hangok palatalizált alakjait, a mikor 
a nyelv elejének erős domborításával vannak képezve. 

A ' j e l mássalhangzók között zöngétlen átmenetet jelöl, a 
zöngés mássalhangzó előtt vagy után — zöngétlen elő- vagy utó
rész. Az időmértéket háromféleképpen tüntettem föl: a rövid 
hangzót rendesen jel nélkül, a félhosszút N 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 igeszerű névszóét. 
E tekintetben a kazymi nyelvjárásban jelentékeny eltérések van
nak. (L. KARJALAINEN nagybecsű hangtörténeti munkáját. 270— 
274. lap.) 

*) Zur ostjakisclien lautgeschichte. I . Über den vokalismus der ersten 
silbe. Helsingfors, 1904. 
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I. Szövegek. 

a) Obdorszk vidékéről. 

1. Lbyydr sut uerl. 

saudr pam ül pampái yoza. pam lidal svyat uyldl uassa, 
naudrliiida pidds, tut yoza joytds, tut pela lau§l: «si pampái noy-
líul/)) — ((pampái mola addm uerdsh) — ((pampaina ur/hm 
uassa.» — nvy liumdn tvyaina at uasla (uyhn)!)) — usasa tut, 
seda öla/» 

sáuar pn'k-silna naudrmds. ((idn'k, tam tut £Örá|/» idn'k 
lauSl: «tut mola addm uerds ?» — «tut pampái an' lll.» — 
npampai mola addm uerds?» — ((pampaina unhm uassa.» — 
nvn liumdn tvyaina uyhn at uasla!)) 

saudr naudrds idn'kues yoza. ((idn'kues tam idy'k ihí^%/» 
idn'kues lau§l: uidy'k mola addm uerdsht —• ((idy'k tut an' yö~rdtl.» 
— utut mola additi uerdsh) — atut pampái an' VU.» — ((pampái 

1. Az e g é r t ö r v é n y t t e s z . 

A nyúl füvet eszik a fűrakásnál. Fűevése közben a nyelvét 
megvágta (tk. a nyelve megvágatott), ugrálni kezdett, a tűzhöz 
érkezett, a tűznek szól: «Ezt a fűrakást fald föl!» — «A fűra-
kás micsoda rosszat tett ?» — «A fűrakás a nyelvemet 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 nyelvemet megvágta.*) — «Te ettél (tk. evésed helyén), 
a nyelvedet 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 fűrakás 
micsoda rosszat tett?» — «A fűrakásnál evésem alkalmával (tk. 
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mola áddm ueras f» — «pámpai yoza liumdm tvyaina uyhm 
uassa.)> — unvy liumdn tvyaina nvy uyhn át uasla!» 

samr náwrds, iouthiidi kat yui déds, nyuiydn, si idy'kues 
ioudahn/» -— «si idy'kues mola áddm uerds?» — ((idy'kues idy'k 
an' iesl.» — ((idy'k mola áddm uerdsh) — nidy'k tut an' yördtl.i) 
— «tut mola áddm uerds?)> — *tut pampái an' lil.» — ((pampái 
mola addm uerdsh) — upampaina uyhm uassa.» — «nvy liumdn 
tvyaina uyhn at uasla.» — «sasa, ioutlwdi yuiydn ölátdn-sa!» 

sáudr náudrds. kat niy iánddshydn. uniydn iöySlidnddt yos-
eudthialdn!» niydn lauhydn: (cyuiydn mola addm uer'sdydn?» — 
«%uiydn ues an' iouthydn.» — uues mola áddm uerds?» — «ues 
idy'k ieéti an' litl.» — ((idy'k mola áddm uerdsh) — utut an' 
yördtl.'i) — ((tut mola addm uerdsh) — ((tut pampái ant kusmal.» 
— ((pampái mola áddm uerds!\t — npampaina uyhm uassa.n — 
unvy liumdn tvyáina uyhn át uasla/» — aniydn sasa, blátdn-sá, 
ma ninen lezáthlám.n 

helyén) a nyelvem megsértődött.)) — «Te ettél, a te nyelved 
hadd sérüljön meg!» 

A nyúl [tovább] ugrott, két lövő embert talált. «Emberek 
[dual.], ezt a víziszörnyeteget lőjjétek meg!» •— «Ez a víziször
nyeteg micsoda rosszat tett ?» — «A víziszörnyeteg a vizet nem 
iszsza.» — «A víz micsoda rosszat tett?» — «A víz a tüzet nem 
oltja.» — «A tűz micsoda rosszat tett ?» — «A tűz a furakást 
nem eszi.» — «A fűrakás micsoda rosszat tett ?» — «A fűrakás 
a nyelvemet megvágta.)) — «Te ettél, a te nyelvedet hadd 
vágja!» — «Ej, e j ! lövő emberek várjatok csak!» 

A nyúl [tovább] ugrott. Két asszony varrogatott. «Asszonyok 
[dual.], az íj-idegeket vágjátok el!» Az asszonyok szólnak: «Az 
emberek micsoda rosszat tettek?*) — «Az emberek a víziszörnye
teget nem lövik meg.» — «A víziszörnyeteg micsoda rosszat 
tett?» — «A víziszörnyeteg vizet inni nem akar.» — «A víz 
micsoda rosszat tett?» — «A tüzet nem oltja.» — «A tűz mi
csoda rosszat tett?» — «A tűz a furakást nem égette el.» — 
«A fűrakás micsoda rosszat tett ?» — «A fűrakás a nyelvemet 
megvágta.)) — «Te ettél, hadd vágja meg a nyelvedet!)) — «Asz-
szonyok várjatok csak, majd elbánok veletek!» 
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sau»r naiidrds, loyydr bhs. Ibyydr siiahmal-kemna oy'gdlna 
Ivyds. úbyydr malai yanádinUn f» saudr lauSl: idbyydr, niydn 
mosaidt áratelna eu&tlila/» Ibyydr lau§l: uniydn yoza ma uer arí 
tvihm.D — auer-ki an' tvihn, am'fíoypözítyna budi Ivp-töfíirlem.)) 
-— uandam! — Ibyydr lau§l — ma manhm niydn %oza.r> 

niydn lauhydn: tyuipm iöfdlidnddt min eudthmdn.)) — 
yuiydn lauhydn: «iöy§lidndemdn al eudtlüahn! min ues iouth-
mdn.» ues lau§l: vmanem al ioudahn! ma idy'k ieglem.» — 
idy'k lau§l: nmanem al venzll ma tut yördtlem.u tut lauSl: 
nmanem al yördi! ma pampái Illem.)) pampái tutna kuzdm'sa, 
mola arat pam bs, áratelna kuzdm'sa. Ibyydr sut uerds. 

2. Svrt. 
asnl sbziliitdal svyat ioyanna svrt /ühs. «nvy, lau§l, uenie 

uolay yui ösdn / ittam yandi: neyyo uelftdshdi pnraidl, yandi 
ney%oina siiáhlaidn-gi, put-kbrdi nalna ioutlaidn, seda i yvlhn.)) 

A nyúl [tovább] ugrott, egeret talált. Az egér a mint meg
látta, bement a lyukba. «Egér, miért bújsz el?» A nyúl szól: 
«Egór, 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 tűztől elhamvasztatott, a mennyi 
fű csak volt, mindvalamennyi elhamvadt. Az egér törvényt tett. 

2. A c s u k a . 
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 ós itt halsz meg.» A medve kétfelé nézeget: «Itt, úgy-
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ásni kátis uandml. «yoi -— lauSl — seda ma kinhm palem neyyoi 
pöddr'lh) svrt la,u§l: «nvy palemdn %ada tvifonH ásni puidl elti 
artisds, uandnil: nemdza uánlta an' litl. svrt lau§l: «selta-gi 
ioutlapn, si ámdstdn tvjáina wra al-korifon.n ásni lau§l: «nvy 
yada pöddr'hnh) — «ma tádá tám ösdm!)) selta uantseli, ioyán 
kuddftna pna' pa am&sl. svrt laulnil: «ney%oina uelláidn, lilaidn, 
yiindsi-yarti an' iilfláldhn.» ásni laudl: «nvy uelláidn, pá an' 
iilfiáfofon.)) — «má, lau§l, svrmdm-ki andám, yandi neyyoina 
uerll iu% yurina ponláidm; yandi yoi manem emtlwda iil, selta 
ma ligashm, yuri pozina uáraskdlem, uerll iuy yurdl példk-táyndm'l, 
ma si-kemna uerithm. nvy, laual, pilyá-kemna olhn, sidi pá 
yolna ittam ivráshn.)) ittam ásni ligázds, ligásman orna naudr-
mds, namrmal sv'fát jelta-kurna tuy'k-soy pelgdt idy'kna ahm'sáidt. 
svrt lauSl: v-uoláy yoi yolna ligazds. ligázá ! törSm nvy and ösdn!» 
ásni mands, svrt pá mands, yolas marísdt, yoina osla. 

ásni sbzihndal svyát idy'k-silna svrt siiáhs. «ma nvyen 
lezátlem, láu§l,v> ásríl selta naudrmds, ittam svrt kutpdl eudlt 

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 ?» — «En 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.» — «En, úgymond, 
ha nincs itt a halálom [ideje], kikészítetten fateknőbe tesznek, 
az osztják ember engem elmetélni jön, aztán megharagszom, a 
teknőt a farkammal megcsapom, a kikészítetlen 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 
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mouna Ivskdsll, pozdl eudlt kötllsdll, yoidi iuy yoza oy9Í si seyk-
Sdli, toyosik pon'sdll. tamotta lausen: «má iilfiáhfomi) — ittam 
semlánielna him-páksdt.» svrt pelá ásni uantman lái}l, %ada ol. 
«an' iiljialdldn vndi» — ásni lau§l. 

svrt ásnina aldm'sa. ((ma nvyen kanzdm mouna tülem.o 
ásnina tusa, iuy-Ur ilbina pon(sa. «mosa pvraina llddt and 
oshm, si pvraina ma nvyen Illem.» ásni mands, sdzilnú. %oio 
ivy'ds, uán ivy'ds. 

urna, Uddt tvisdm vndi, tám %vtl ma llddt mogátmem 
andam.v — ásni svr'dl pelá man9s, svr'dl yoza ioytds, svr'dl 
ujsll, ojdl male viyktdda piddm. tma ittam nvyen tulem, yvtl 
ideált llda másl, idy'k-sil lepsik ma svyá nvyen Illem, nvyen Ildi 
iubina idy'k ieélem, py'k seda uánna at olf» lou svr'dl tüsll, 
idy'k-silna porísdll, svr'l pelá uantl: nmatta lausdn : «má iilfiá-
ldldmv> — páddm %ul-idi yundi pátsápn, yundi iil0áldl9n.» svrt 
yozdl selta uáraskdsll, ittam ásni náudrmds, svrt katllta luttdsll, 

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. «A 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 nyüveseclni 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 manmal itna idríkna il-lvr/ds. ásrli kus-yatsa uandúü, semna 
arí nila. lár kudefi emlt svrt noy-yülds, sidi laudl: «asní malai 
ane lisen manem?» — ásni top al-uantl. «ma mattdlna lausdm, 
svrmdm-gi andám, lida ane uerdm'len.v 

ásni mands. sidi sbzüiiidal svyát pilydná iis, pvmmi iis. 
ásni lau§l: amá-sá ieia idríkna oy§lhm.r> ásni ioyánna, idríkna 
bylds. ásni ielta kat kurdi katllsa, idn'k ilbina vu idzált ilis tálda 
pitsa, ásni noyoé uuratl, uuratl, azát an( siti. ásni lau§l : 
a^oina katllsáidm tada?» ásni undl-uds emlt, nvl-uds eu-dlt idifk 
Ivyda pidds. ásni si-kus uuratl noyoé, ielta kát kurdi i-kemna 
kátllsaindn, nemdtti kurdi arí siti, ásni azát si %vlda utsiis. Mhl, 
aiii iis, si-ksmna ásni ishm'sa. 

ásni uuráina, uddi ioytds, idn'gdl pvrgátta arí ueridds. ásni 
uddi, mouna ioytds, idy'k pelá nantman al-ámdsl. ioyán kuddf} 
eudlt svrt noy-yühs, sidi lauSl: ((ásni %odi al-puydlda pitsdn?» 
ásni ríemdza pöddr'ta arí litl. vásni %bldndá/ má mattá 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 birja 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 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVÍ. 24 
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sdm: vnvy mola uul lll tvihnh) ma nvyen mundi il-ki tal'sem 
loln, nvy yolna % yvtl-sis an' ueritsen. ma mattá tildé-kem yoi-
sdm, ásni nvy tihé-kem-ki yoisdn loln, nojaidn aratelna niyktd-
saidt loln, soydn telna loln ldiis». 

3 . ríalual'ts a m-y o i. 
i purdé ími.áddl ol, katra pvráina lou yil tviis. yildl yvl-

mal, yildl eudlt top udrdy naluál'tsamdt, iprdy btldfidt yassdt. yihl 
úal uermal svyat jasl euddds, btldfidt udrri iísdt, ualtéamdt udrri 
iisdt. imi si yil-udrdt sauisdli, nalualtsamdt, btldfídt naurem-idi 
bnddftna porísdli, labdt yvtl noydltsdli, lölbdt át nofdltsdli. sidi 
úoYdltal eudlt yaVlada pidds, Imi nvmdsl: «tör§m manem mosa si 
parddsi). tuti vhs, nauremdl kiltdda pidds, sasna uisii, logotsdli, 
uantsdli: yui-naurem. «yvlda utsimdm tvya eudlt tör§m manem 
úaurem pardds, yui-naurem.i> 

si úaurem sidi enmdltal eudlt úorSmdidi louatti 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 víz alá], te még egy napig se birtad 
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. 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 gyaluforgácsok maradtak. Az unokája nyílcsinálás közben a 
kezét elvágta, a finom gyaluforgácsok 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 louattl iis. sidi oldal eudlt ittam tmi py'k tuda and 
.etl, iuy tüda and etl. nauremdlna iuydl seudrla i idy'gdl töthiüa. 
noy§s-, uaikur hidtti louattl iis. yadaidl tmi top lil pa yoiü. ya
daidl tmi yulilí uai noyaina lábdthU. Imi lauSl: «/jíMe, ittam 
ney^oit itsdn, ma nvyen nemna ponhm, ma pondi riemdn ad&m 
üt ol, idm at ol, sidi tvit: análual'tsam yoi)>. numpaydn (nvy 
numbdn) uul ypina «naluattsam)) nemdn sidi at laullay>. 

tmi iastal: o-endmdi yoi ösdn, mazdy mola mouna cm* 
ioydtldn, yityie, neyyoi tazdyna al eudla!v> tam yöl§m paiart pa~, 
latna yaddn yoza mola lailhn, tam tvyawn eudlt niy manóm 
niyisuy kanZah) — uniy mamm niyisuy iosl yolas mansm, ma 
yundi uantsem.n — vlaia, ma nvyen mahm!)) vzdm ilbi eudlt 
kanéandds, neyyo-oypözSy louat soySmpuy itltds. «tam soy§mpuydii 
kim-etltdlen, álydl eadlt katll\! naluaítsam yoi iordn mola-kem, 
soySmpuym si-kemna laygdl uldi lvsk\, soyQmpuydn yolas láriiú, 
s\is mana ! soy§mpuydn yada uoltiú, svya seda uandtia I'» 

madár-, erdei vad- és halfogó nagyságnyira növekedett (tk. jött). 
A mint így van, az asszony már vizet hozni nem megy, fát 
Tiozni 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 
három 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 válladon keresztül olyan erővel hajítsd, 
a hova a czérnagombolyagod gurul, oda menj! a czérnagombo-
yagod a hol megáll, aztán oda nézz!» 

24* 
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lou kim-idds, soy§mpuydl laygdl uldi Ivskdsli, sidi nöj-Sltal 
eudlt soydmpuydl uolimal. álydl eudlt kátllseli, laygdl uldi pá lvs: 
kdsJ/L, sofSmpuydl mandal eudlt lou ielta sidi nöySlldli. soydmpuydl 
yat yoza toyo ioyStmal, uanthll: yöfáni paiart. il-lvymal, yöl§m 
paiart nojos nila. yatsur) eudlt simdé-lamba iuy laiü, tvidl yada 
ol-keba, an( nila. lou yatna iojo-lioyds, katra pvraina neyyo seda 
olmal. uandnú: yat uddátna, yatsur) eudlt yáydefi. 

si yáydefi youát noyoi yoy'ti pidds. lou mundi lau§l: «ma 
yat langdlna kim-ithm.it nömdr tvyáidl eudlt sidi yby'dl, sidi 
yby'tal eudlt metta pidds, ueili iis. I mosaina naui törSmna ed9Sr 

katié uandiiil: yatsa-yarti neyyo andam. 
soydmpuydl lögdfttdsli, selta iaudlmdsli, soydmpuydl yolas 

lár}i}s, síié si mands. soydmpuydl sidi nöydmdal eudlt yatna. toyo-
edds, yatna ioytds: kördi yat, oy yat, oudl os andam, isúdl os 
andam. soydmpuydl uislí pá iáuSlmdsll: soydmpuydl toyo iay'ds, 
ioyo pá kerhs. «tám soy§mpuy you mon iuumdm eudlt ioyo an( 

Ő kiment, a czérnagombolyagját a vállán keresztül dobta, 
a mint így követi, a czérnagombolyagja megállapodik. A véginél 
fogva megragadta, a vállán 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 hogy 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 czórnagombolyag-
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kerltiis.i) soytimpuydl katllsdli, pa ioutsdli : soy§mpuy toyo iay(98, 
ioyo pa kerhs. <iiasdm eudlt yos-luttilem tayya.* soy§mpuydl 
uisR, mola-kem ior tviis, si-kem iordlna ioutsdli, soySmpuydl 
toyosik manihits, ittam yarti toyo ne£ al an' mands. utam soySm-
puy mola uantl t» soySmpuydl uisli, sefina pon'sdU. 

si kbrdi yat, oy yat kir9thli: oudl os andam, %ondl os 
andam, isridl os andam. utam yatna isi neyyo ol tayya ?» 
«neyyo-ki ol, oudl at punéanti!)) bu pehk-punZandds, lou ioyo-
Ivyds. ioyo-lvyds, neyyo andam. tom ielem-suyna saddm: «nal-
ual'tsam yoiJr> lou uandiiü, nemdza neyyo andam. pöddr'tal §atl: 
«naluál'tsam yoi, nvp ioytdm yaddnn neyyo uantta litfon?)) —nvy 
tam moudnna yanadiiiman oldi neyyoi olmdn/» — «nalual'tsam 
%oi yodi lida lithn tayya h> — «lida litmdmna mola siiahhm, 
uantidem andam.)) 

pvzan elti liu@dsdt ioyStsdt, tö~r§m-pugdt sat liuftds! (pvzan 
telin os.) lis, ienps. naluattsam yoi tada amdstalna nemdza 
vndi uantl. nkim-£da ! seda laydsidi svy ol, sit uiia! bu sijna 

ját megragadta, megint eldobta: a czérnagombolyag oda ment, 
meg visszafordult. «A kezemből eleresztem talán.» A czérna-
gombolyagját vette, a milyen ereje [csak] volt, olyan erővel dobta 
el ; 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 szin' 
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!» 0 néze
geti, senki sincs ott. Beszélgetése hallszik: «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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%ayde@, yaydeft s%lna s | yanema! — mosa-ki uanthn, sit nvy 
uerdn, an'-ki uanthn, ma %ohm áddm al ueraf mola uanthn, 
top katlllf katllta an'-ki ueritlen, ma yofam addm al ueraf 
sv/na nvyén pmas layds\! kurlan alt nilaidt, iaslan alt nilaidt / 
iasydm arat si!» 

nalual'tsam yoi edds, louel siv/na laysssdli. almdl ioyhs, yns' 
uvidm'sa, yölhli: neyyopt iitel satl. yölSm neyyo gatht. lou ilta-
swyat uantman tvihli: %öhm eui. — akdzaniymdn kuddftna at 
oZ/» — yaydefi elti noy-ydy'ta pits9t. «tam sv% malai kim-
Ivskdsah) — lou yozydl eudlt iuudm eui nalual'tsam yoina kátllsa 
(vagy: nalualtsam %oi katllsdli) yundi sslhll. ittam kat eui ioyo-
Ivysdydn. lou kathm eudl pilna pa ioyo-lvysdydn. ioyo-lvysdydn, 
nemdza neyyo andam. «nalual'tsam yoi seda mii, si mii sbmda f 
muyilu uelis uandílá/» lou mii sbmdds. mii sbmdtmal eudlt tomdl 
and islhli. mii sbmdds: yat telin murna. lou, tamdt uandds, eudl 
Esllsdlí. 

liumel, iesmel iets9S. lldel svyat it pöddr'ta pidds. «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 T 
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 lássók ki. A beszédem mind
össze ez!» 

A Nyílforgácsférfi kiment, fölöltözködött. Álma jött, majd
nem elaludt, hallja: emberek jövése hallszik. Három ember hal
latszik. 0 alulról figyeli: három leány. «Az úrnőnk középen 
hadd legyen!» A lépcsőn kezdtek fölmászni. «Ez a ruha miért 
van kidobva?» A köztük jövő leányt a Nyílforgácsférfi elkapta, 
semmiért se ereszti el. A két leány ím bement [a házba], a 
megfogott leánynyal együtt ő is belépett. Beléptek, senki sincs 
[ott]. «Nyílforgácsférfi 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 fű-e a sok, vagy a fönnálló fű-e a 
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ddm pam ár, mola nömdn laidi pam ár? uantldlmdn !» naluat-
team %oi lauSl: «nvy kus uandlla, ma uantta anl yásldm.)) 

tömi mands. i purdé Imi lau§l: «moudn kut you, ie£a 
yoiá!)) tömi mandm iubina lou yons, sit ipyti eudlt lou yoiis. 

álmdl ietsds, lou top noy-kilds, logodniman ietsds, tomdl ioro-
Ivyds. analuaHtsam — lau§l — yodi, nömdn laidi pam ár, mola Un 
Xoidi pam ar? — randám! Un yoidi pam ár.» 

«náluáltsam yoi manhmdn.')) — «má yundsi-yarti ivyta an( 

yáshm. tomdl lau§l: uúáluáltsam yoi, idy'k-yul ár, mola toyhy 
vai ár?)) «nvn manáf kus uandlla!)) tom yoidl mands. purdé 
Imi lauSl: análualtsam yoi, nvp pá il-yoiá, moudn kut you!)> 
lou yoüs, álmdl ietsds, kilds. lou top noy-kilds, tömi ioytds. «nál-
uáltsam. yoi, laustl, mola uantsdn?)) — «má uantsdm, idn'kyuhl 
ár, toyldy uai simel.)) 

((náluál'tsam yoi, manhmdn h) Imi laudal éátl: «maná, 
maná! moudt uandtiá')) náluáUsam yoi pilna man'sdydn. 

uán-keba uán manhydn, you-keba you manhydn. 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. 

Almával elkészült, alighogy fölkelt, megmosdott, amaz be
jött. «Nyílforgácsférfi — mondja — úgy-e, a fönnálló fü a több, 
vagy a lennfekvő fü a több?» — «Nem a'! a lennfekvő fii a több.» 

«Nyílforgácsférfi menjünk!* — «En 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 assaony mondja: «Nyílforgácsférfi te meg feküd
jél le, a földed köze hosszú.» Lefeküdt, álmodott, fölkelt. Alig
hogy fölkelt, amaz megjött. «Nyílforgácsférfi, ügymond, mit lát
tál?)) — «Láttam, vízi hal sok van, szárnyas állat kevés.» 

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

Rövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig 
mennek. A mint így mennek, a tengerre jutnak. A Nyílforgács-
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ddn eudlt saras na ipyStsdydn. nalual'tsam yoi nvmdsl: ama-ki tam 
maé-paddl tam sardéidy'kna uaipadi-kemna, uaiali-kemna il and 
at lvyldm/» sardéidy'kna sidi manhydn, sardé tom-péhkna pitsd-
ydn. keu olmal. tom yoidl keu noy-ahm'sdli; si keu ilbina sarán 
oy'gi put. «nalual'tsam yoi, tárni uandt-sa/n nalual'tsam yoi selta 
uantsdlí, sarán oy'gi put lou svyattdl kaudrl: i kur-pehk etl, i 
ias-pehk etl, i oy-pöz§y etl. naluaXtsam yoi laudl: «sit molaieth> 
— «yodi and oélen! nvy isi kaudrhn seda.n i yuplna keu Ivp-
tö'Tdr'sa. (mundi noy-ahndlúdm keu) i manldydn. 

ieéa marísdyan, seda pa keu olmal. «?íáluaítsam yoi, tam 
keu almi!)) naluaXtsam yoi lau§l: «mosa tvihn-gi, keu nvy almi/» 
i yoidlna keu ahm'sa, ilis-tv}'a uanthydn: Un mur. lafosti yoi 
l'áfosl, küddrmddi yoi küddrmal, uelftdshht, kvlay-tas sauiht, 
py'k-yul uelldt, or-uai uelht. mur ueWdshfisdl uantht. yada lamt-
Idt, hu kudelna laudddfísilel tör§m yoza^ yolna táudtht. «mola 
uantsdnht nalual'tsam yoi lauSl: nuantsdrn, taudtldt, küddrmdht. 
ma, uandemddem si. «nalual!téam yoi manldmdn!* 

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]. «Nyíl forgácsférfi, nézd 
csak meg ezt!» A Nyíl forgácsférfi 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 káromkodjak. «Mit láttál ?» A Nyílforgácsférfi mondja: 
«Láttam, káromkodnak, veszekednek. En ennyit láttam.» — ((Nyíl
forgácsférfi menjünk!» 
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uan rncmldrjdn, you manhydn, tör§m-tut yoéa ioy§tsdydn. si 
tut mou eudlt líl, yaltéa M, Un and oshydn. ((úálualtsam yoi 
manhmdn!» i yoidl man9S, nalual'tsam yoi lauSl: «nvy man'sdn, 
ma pa üfom.n i yoidl laudl: «yodi katni man'sdmdn, sidi i katna 
manda pithmdn! nvy manem al io/J\, ma nvyen ant yvilem.» 
luydn labdt eudlt, tvten labdt eudlt moyihn uantman taildhn, wya 
ari' ioy§tldydn. nalual'tsam yoi lau§l: «yol-mosa soshmdn?» 

luydn labdt, tvhn labdt tvrnws, Un ioyos klrhsydn, mattá 
ohm kbrdi yatna ioy§tsdydn. ioyo-lvysdydn, tőrSm-pugdt ar pvzan 
ázat uer'saidt. yodi ipy(dm iasyen tör§m-pugdt sat liufids Uddn 
kutna pöddr'ldydn. purdé Imi lauSl: «nalual!tsam yiljie, ittam uer 
nvy and armátsen, ittam niydri pilna manatdn! yada oldi tvya-ki 
oslatdn.)) 

Rum el, iesmel ietsds, marísdydn. i ürsu manhydn, ittam 
niydl lauSl: «yol-mosa sbshmdn, %oida masl. nvy — lauSl— yui 
ösdn, yat legáda!» %ui uvéydlna sarni-oy löidt tvimal, sarni-oy 
loidt lögSfítdslí (naluaUéam yoina lögSfitdsa), uydlna uisll, uydlna si 

Eövid 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, hót 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, 



362 PÁPAY JÓZSEF. 

tvisdlí, tvisdlí, sidi lau§l: utam mas paddl-mosa-ki túlem, kordí 
ydttí, oy ydttí iel at iil!» kim-taksdslí, kordí ydttí, oy ydttí iis. 
náluáttsam yoi lau§l: «yddáidm ími dúpsti uerdm olmal.r> nal-
udl'tsam yoi niydl peld laudl: ayaédf ma i idzdy ioremdmem, 
md-sd ioyo-kerhiüdm.» 

ydddidl ími yoza ioytds. «ydddidm ími! ilta möu yarina isi 
ydddidm ími ós.» purdé ími idstal: yadaijn ími dl ndmí! yddd-
idn ími ilta mou yarina kem-oy telay ydtna, éd§-oy telay yatna 
ol, svmdl arí uáyla, eldl ant pdtla. tör§m-dngi iugdnna ol.» 

si idzdy yolds. ydddidl ími lauSl: «naludUsam yoi, i át 
yoihn, l yvtl yoildn, kilhn, tolta manhn (ydddnna manhn). 
olddn you nobdt eudlt si oy ydtna oldi niydn tvhl-ki svrds tvl 
eudlt nöydllen, nöy§llen, an' ioyStlen, idsydm si.» uioyo ant-ki 
nsdn lobi, ioyotsen loln.» sit brdyna tördm-dygina kdtni parisai-
yen, sit brdyna kvmdn svrds tvl olhydn, ivyd an' ioy§thydn. 

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: «A nénikémet meg kell 
kérdeznem.)) A Nyílforgácsférfi az asszonynak mondja: «Maradj í 
én egy szót elfelejtettem, már mint én [mindjárt] visszafordulok.)) 

A nénikójéhez érkezett. «Asszonynéném! lenn a földön 
szintén volt egy nénémasszonyom.» Az öreg asszony mondja: 
«A nénédasszonyodat ne említsd! a nénédasszonyod lenn a 
földön silány ezüsttel teli házban, háncs [vékonyságú] ezüsttel 
teli házban van, nem éhes ( = a szíve nem kivan 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 . imi-yili ma§. 

Imi-yili ol, yadaidl louel ai-telna enmdltsdll. Imi ázat uel-
fídsldl, soga, mosa-pugdt vai ázat uelldli, top ásni uelda arí ueritl 
i ieudr uelda an' ueritl. Imi uelfidsldl, imi-yili ivlnn olUiú, imi-
yili ueriie vtsam. 

i-mosaina padta pidds, patsa. imi-yili yat eudlt kim-edds, 
ieía toyosik sbzds, or-kvlan kalddm bfos, nőy§lta pitsdli, yatdl 
tombina r'iöySltsdli. ie£a uantman tvildli, or-kvlan yirdúl. or-kvlarf 
siialdsli, ioyo-iis. ioyo-ipytes. %mi pelalaudl: amanem iöy§l miia!'» 
imi lauSl: «mola siialdSdnh) ama, lau§l, or-kvlan siiahsem.)> 
Imi vzdm-pat eudlt kanéanta pidds, iöy§l béds. Imi-yili iöySlna 
mása, nalna mása. imi-yili iöyldl uisli, naldl ufsli pa mands. or-
kvlan ielta nöy§lhli. or-kvlan %oéa uanamds, or-kvlan oydl noy-
ahm'sdli, i manda pidds. imi-yili ioutsdlí, yaisa. or-kvlan il-
kbrij/is, or-kvlan eudlt nal mvyti-löyndmdds. lou or-kvlan yoéa 

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

Asszony-unokája él, 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 rénszarvas nyo
mot 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 
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ioytds, lll yarti andám (male yvlmal). or-kvlay uisli, kat ayí>t' 
eudlt katllsdli, layggrna pon'sdll i ioyo-talldll. ö~f§l-idi talhll, ioyo-
ioyWfitdsVi. «lmi xor\ or-kvlay/» — Imi kim-idds. «yihm, nvmdsl, 
or-kvlay ueldi yoil iuumal.» 

or-kvlay imina yorda pitsa. or-kvlay ázat si-mvr(t uoiay, 
sorll uoi.' Imi yor'sdll, uoilal addl paitsdll. onddr-uoilal l libina 
pon'ssll. noyaidl eudtliiiman utsds. noyaidl Ivbasna svmdltsdll. 
sitdlna Imi ioyo-lvyds. ioyo-lvyds, yihl yoiü. Imi si mundl uopt 
kaudrta pitsdll. or-kvlay-oy rat-silna laiil. Imi si or-kvlay uoidt 
kauvrldll, lmi-/ili nov-kihs. «lmi-leygi mui uerhnht «ma iih§-
telna uoi kaudrlem.y> 

Imi-yili uefom or-kvlay-oy yozdyna sl am'sds. lmi-%ili si 
yar-0% pela lau§l: amanem malai polzdyna laklen ?» Imi lau§l: 
upaddm oy udrdl patsa, Ivldal svyat udrdl pbziiü. uhna bla! 
udrna pdzűaidn.» lou yolna tut silna amdsl. utam or-kvlay-oy 
manem malai polzdyna lakhllh) Imi lauhiil: «nvy uhna ola/» 

az erdei rénszarvason a nyíl keresztül csúszott. Ő az erdei rén
szarvashoz ért, nem is lélekzik (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 rénszarvas fej mellé oda 
ült. Az Asszony-unokája a rénszarvas fejhez 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.» 0 [még] mindig a tűz szélén ül. «Ez az erdei rénszarvas-
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Imi uoi kdu§rl. imi-yili ligaz9S, laidm nvremds, ittam yar-o% 
lapmna seudrta pitsdVi. Imi uddisik mands. Imi-yili yar-oy lawmna 
seudrdal sioyat sidi laudl: amanem polzdyna pa lagl.'i* yar-oytut 
pela kbrijfis, ittam uoii pat tut elta yombdhs. ittam- uoi tuti noy-
kusmds, yat tutna Ivp-kuzdm'sa, imi-yüi uuraina kim-uanyta 
ueridds. Imi yat libina tut yoza seda i %azds. ie£a bs, %atl tudi-
telna il-rv/ndmdds. kdmdlta lou la§na yor'ta an' ueridds. lou 
sirdlna vuds i yál'fos. 

si yat tutna Ildi eudlt tal yissi kerfos. louel nem?za /aédm 
andam. yátl tut líudm iubina nemdza and bids. l-mosaina % 
pbdali déds, mui pbdali, osl andam. lou uanddslí, uanddsli, arda-
folí: yádapl Imi svs-pbdali. sidi uantsdli, uantsdli, yaVhs. «%ol 
tülll?» nemdza nvmds osta kurdds. selta mands si tvyaial emlt. 
ieia sbziliiis, Ivbas béds. si Ivbas oudl peldk-sugatselí: sömdtti 
svy-nir uenie dr. árddfolí: «ma mosailam.v selta uantsdli: uai-

fej engem miért köpdös le?» Az asszony mondogatja: «Menj 
odébb!» Az asszony főzi a faggyút. Az Asszony-unokája a rén
szarvas] bikafejet fejszével vágni kezdte. Az asszony egy kissé 
odébb ment. Az Asszony-unokája miközben a rénbikafejet fejszé
vel vagdalja, így szól: «Engem köpdöss le megint!» A rónbikafej 
a tűz felé esett, ím a faggyús fazék a tűzre lefordult. A fagygyú 
a tüzet lángra lobbantotta, 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. ke
veset 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 ueriie ar, oysardt, lolmaydt uerrie árdt! i náui neptu-svy uis, 
sitdlna mands, tutna Imdm yát pelá mands. ittam mundi tut líwm 
svs-pbdáli uislí, svy libina ivudr'sdli, vnddftna idr'sdli. svy elti 
oysamna pon'sdli. Isi Uhn nhjyoi-idi lezátsdti. si svydl ai öySl 
élti amdtsdli, m nenyoi-idi amdtsdli. kolna ybssdli, lou laygdr-kol 
legádds, selta tálda pitsdlí, sidi tálldli. yoé pelá manl, lou and 
osl yolna. sidi táldal eudlt uanthli, uas idds. ieia ila-pelá oldi 
pidds, pathdi-mosa laildi pitsdlí, uas and at r'iila. lou öyhl ujsll, 
idm louát keu öyílna leldds, pá tálldli. sidi táldal eudlt uas 
ilbina ioytds. 

ittam öyhl bmldft silna amdtsdli, matti nenyoina noytdla-ki, 
bmhfina mvytí kbriiü. sitdlna lou uas-yáddt pelá sbsta pidds. 
«yoi uas?» (imi-yili dnpsli) «uázdy br't igi uasn (uas sáuidi^ 

yoi si). uázdy br't igi yátna toyo sbsta pidds. uázdn br't igi nau-
remdt ivntldt, pöddr'ldt: uími-yili ioytds.» uázdn br't igi lau§l: 
«at iü/» ndy éáttdn tvyáina anc iil, ma §áttdm tvyáina iis.» 

hal) ugyancsak sok van, róka, rozsomák ugyancsak sok van! 
Egy fehér rénborjubőrből készített subát fogott, aztán ment. 
A tűz emésztette ház felé ment. ím az elébb megégett gerincz-
-csontot vette, a subába göngyölgette, övet 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 lássék. 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 fej edelem-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 fej edelem-öreg szól: 
«Hadd jöjjön! A ti hallásotokra nem jön, az én hallásomra jött.» 
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«lmi-yili ioyo-lvya /» — «ma yodi tiyyldm • yadaidm-imi mundi 
svy'kmdsa, ivlyddiiil bmhfi sűna.» uazdy or't igi eueydlan pela 
nöymds : uyadaidn Imi ti tuahnln 

kat eui nbjdlman man'sdydn, yadaidl Imi yoza ioy§tsdydn. 
imi udrdi oysam ponmal, ittam imi katllta utédsldydn, Imi no-
ydhs, öyhltelna bmlqfi-uds youat il-lvyds. eueydn svmlan mari
mat, oysam kunz'emdSdydn, tal oysam katllman yassdydn. ittam 
"eueydn ioyo-mandi ísi-louat sokkí ol, paldamdsydn. auerna pitsd-
mdn.» •— eueydn lauhydn. amin mundl aiilta katllta uernidn ös, 
purdé Imi pöknds, svmdl mands.v ioyo manda pitsdydn. Imi-yili 
laildsli. «tamí eueydn idna' %ou sithydti.n mosa-pvraina eueydn 
ioyStSdydn, uazdy or't igi lau§l: «idnae you iay'satdn!» imi-yili 
laudl: nyadaidm tüslanh) eueydn ázat "sidam,dydn. uazdy br(t 
igi lau§l: «yodi ustdnh) «a£i, lauhydn, min uer uer'sdmdn, 
imi min eudltdmdn pőknas i bmfoft-udsna Ivyds. kus kun£emdSd-

( = T i hogyan hallanátok meg a jövetelét? én hallom csak.) 
«Asszony-unokája gyere bel» — «Hogyan menjek be? A néném
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 nyilasa 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 fej kendője maradt a kezünk-
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mdn, oysanidl iásmdnna yaéds.)) uazdy br't igi lauSl: uyodi, nin 
svyna iist9nf» Imi-yili noy-lápmdds. ama ndyilan elti uas ant 
yvilem, neyyo ant yvilem, aratelna ndyilan bmld@-uh youat 
i-sidi lügStldllam, tam uas tutna ponlem, yadaidm Imi yodi uel'-
Sdllan, ndyilan i-sidi uelhlam. ma ior-neyyo eudlt an' palldm.» 
uazdy dr't igi lauSl: «ími-yili, taidm %-pélgdl nvyen malem, niyna 
legatlem, %öl§m eui tvildm, madi eui nvmsen' piti, si eudl uiia/» 
— umanem al eufofttiii/ imi-%ili yoliby yaza^na arí uerdmla.» 
uazdy dr't igi lau§l: «si-loudt wm uerá, si ramama! Imi-yili 
lauSl: selta-ki ligdshm, yoliby yoi ant yvilem, uazdy br't igi ant 
yvilem.)) uazdy br't igi lauSl: (dugasl! uohia! nvyen malem ai 
eudm, addl yatna oldi eudm amdtlem.i) 

Imi-yili ramamddi pidds. ittam eui uiidm niy ! uas lída uul 
pari uer'sdt, mur dgdm'sdt, ipntti yoi ivntl, aridi yoi driiü. sidi 
ivnttal eudlt kvnidn labdt mands. uazdy br't igi uul iifdi 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 léknyilásba 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 esalj 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: ((Hagyján! Csillapodjál le! Neked adom a 
legfiatalabb leányomat, a külön házban lakó leányomat adom 
oda.» 

Erre az Asszony-unokája kezdett elcsendesedni. A leány 
feleség ( = vett 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 [mitévők legyünk], a nőtestvé-



ÉSZAKI- OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK. 369 

ayodaé oldi, ieudm tinli uisli, ali (orosz: HJIH) naldmna!» lou 
(Imi-yili) si iázdy ybVsdli. 

naurem dt ipntldt, ivntti nauremdt yoza mands. uazdy or't 
igi uv.l iiydl iiy-naurem tvimal. iimtti nauremdt kut eudlt si 
naurem ieéa addl tvyaina uaysdTi, naurem pela laiidl: v-nalmdn 
kim-Etlt\!)) naurem nalmdl kim-etltdslt, naurem ai-nahm imi-
yilina yos-eudtsa. sitdlna naurem noyfrmdds, lou ioyo-mands. 

uázdy or't igi eudlt idzdy ioytds: «naurem uydlll pidds, 
dúzdsla, naurem semlal al-lárildt. sitdlna lauldt: «naurem nydlVí 
pidds.n yaleudt yötlds, uazdy or't igi lau§l: useban kasta masl, 
sebán-nenyoif)) mur pöddr'ht: utada uanna seban-neyyoi andam. 
i Imi laulla, si Imi nauremlal ardt, Hámba nauremlalna and 
islla. lou, si imi, xolipy iiydl eudlt al-ueidam neyyoina ti tüda 
arí ueritla, hu yozilal ara' ioyíttl. uyoideu kitluh) mur nöymdSdt. 
uyoi kitladi2 top Imi-yilina tüda ueritla.» Imi-yili uazdy or't 
igina pártsa. iby am'fina kírsa. am'fidt klrdm ietsds, Imi-yili mands. 

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: «Öltsd 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 
[be a házba]. 

A Városi fejedelem-öregtől izenet jöt t : 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 népbeszél : 
«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 birja, velük nem 
mérkőzhetik meg (tk. hozzájuk nem ér).» — «Kit küldjünk (tk. 
kicsodánkat küldjük)?» mondja a nép. «Kit küldenétek? csak az 
Asszony-unokája birja elhozni.» A Városi fej edelem-öreg az 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 2 o 
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uan maros, you maiids, yolibn yoi yatna toyo-ioytds. yoliby 
yoi poyyras-idi laüdt, sidi lauht: «mola tak uerna iísdn?» 
«aygdn tüda ijsdm seban uerdi. xoliby %oi lauSl (sic!): umuy-ki 
ligaslu, nvyen iarsdllti, pa am'ft-byhnna talta ioyo-kitlu.)) írni-
yili lau§l: «ma uer&mna ymi tülem.» yoliby %oi lau?l; «mosa 
uer-ki uerhn, nvy ant sbySnhn, mosa uer-ki fii, uazdy ör't igi 
uasl ázat tutna labdtleu.» yoliby yoi nöymds, aygdl pela lau§l: 
(dithn-ki, mana, ant-ki litldn, nvy iierdn /» aygdl lauSl: «uay-
sapm, ivy'fom.n ittam Imi sömdtliits, sömdtlniman ietsds, tmi-yüi 
pilna kim-itsdydn, iby am'Bna VeVsdydn, sidi si tulaiydn. 

yoliby yoi yádel yoza laiman yassdt. Un uazdy br't igi 
uasna ioyUsdydn. uazdy br't igi yatna ittam Imi iasna ahmti-idi 
ioro-lvydltsa (iasna ahm'sa ipro). Imi lau§l: «ittam pur§emd-
saidm, malai manem talhiilen h) uazdy br't igi laudl: «katra pv-
raidtna seban uerdi yussdn, nauremdm uydlüí pidds, nvy yodas 

Asszony-unokájának meghagyta. Tíz ebet befogtak, az ebek be
fogásával elkészültek, az Asszony-unokája ment. 

Rövid ideig ment, hosszú ideig ment, a harmincz ember 
házához odaérkezett. A harmincz 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, menj! 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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Uzatsen loln, sit branna ma nvnen ua%sem.» itni lauSl: «ilbi 
siramna legátsem loln, ittam, parsemasaiam, yundi sara mozatlem 
ma sitf)> 

uazay br't igi tut vlda pardas. tut nl'sa. uul put, kduardi 
put, mur Vidi put telin káuar'sa. put kauardal svyat Imi tut 
silna kbiü, seban peri. imi-%ili koidi svyat kim-edas, uantldlí : 
nauremdt ivntlat. tmi-yili nauremdt yuiéldli, sidi pöddr'l: uhni 
koimada pitla, ndy nauremdt vuadi, lauadi: tat iil/» nauremdt 
lauldt: «mun svya vulu.» 

imi-yili seban uerdi i(atna ioyo-lvnds. ioyo-lvpmal iubina 
put kauarl. Imi tut silna amasl, kbiü, koidal svyat mola-pugat 
eualt ázat purisall, töröm eualt purisall, kut eualt purisall, nemaza 
kut ueram uer and ol, töröm uer&m yier and ol, imi-%ili yoza 
yaiis: imi-yilina ueram uer! si-kemna kimis yblanildt, nauremdt 
imdel §átl: «tat iil! tat iil!» ou pehk-lvskdsa, aratelna kim-
nüuarmalat, Imi yolna kbiü. lmi-%űi kim-náuarmal svyat kauaram 

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, látja: 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 

25* 
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put toyo potkdsli, Imi elti sazemdsli. kamdn mur mori-lbkki uan-
dú'is; nemdza lat andam. 

ittam ioyo-lvysdt. koidi imi semlal-telna kamrdm idy'kna 
ázat liumdt, sbllal-telna kim-etta pitmdl. uazdy dr't igi lau§l: 
utam yoliby yoi aygdl yvhs ittam! muy ittam i-sidi yvlda pitlu. 

yoliby yoi ti-ki ioy§tht, tam uazu ázat tutna ponla, muy uellaiu. 
idna' uerna pitsu/» uazdy br't igi lau§l: «si imi yol-mosa yoida 
piti? matti iayna ioyo at tulah) matti nö%mds: upa á~tf» paot 
laudl: «ma semvm nidi yolt( yoza yodi svyat manfom? muy, 
lau§l, tüda an' uerdmlu.» uazdy br't igi tuydn nvmdsli pidds. «ne-
mdza sima ant raydl tada tvida! imi-yili rwy túua/» — «ma 
lihm an' masl?» imi-yili lau§l: «ma an' ueritlem.» sidi pöddrtel 
eudlt ney%o osta kurtsdt. 

mosa-pvraina uazdy br't igi lau§l: (dmi-yili, taédm, ubl-
fidSdm nvyen malem, manem top lafíti, iesalti, likna manem al 

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 a 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 megszólal: «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 megállott 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 vagyonom, mindenem neked adom, engem csak táplálj, 
itass, ne haragíts meg! Téged fiam gyanánt foglak tartani, ezt 
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idi! nvyen iiy iuganna nbmda pitlhn. tam imi talta tuv^! nvy 
nvmsdy-ki, mazdy lífon an' iwlla.a imi-yili si iazdy ybhs, iby 
am'p' kirds, kirman ietS9S, ittam Imi am'fí-öf§l elti leltsdli, pa 
manda pidds. 

uan mands, you mands, uantman ttnldli: yoliby yoidl ydddt 
s\ edsdt. am'3-óy§l ujsll. yvmdá Ivskvsli, am'fi-öyítl padi ilb(i) 
emlt lou pa Ivyds. dm'Sdt yol naudrlet, i | naudrht, Ion vugl : 
«s| yvl'su! si yvl'su!* iosl uerne iuydy. lou maXéaydl uisli, 
pehk-vritsdli, rauiiü vritsdli, imi laé elti yomda ybiü, öy§l 
yosman ol, lou öy§l-part ilb(i) eudlt i-sidi yvmda ybiü. yoidal 
kutna ám'fílal ymsldli, i-yolda náudrht, iby am'p1 yol vu§l, s | 
vu§l. «yoliby yoi, am'ftht katlahn (hni-yili ftuM), si yvl'su, sí 
yül'8u/» 

yoliby yoi kim-naudr'sdt. kim-idei eu&lt am'3-öy§l si laiis. 
yoliby yoi uanthli: dm'(3-öf§l %vmda ybiü. yomda yoidi am'ft-
öy§l iosl ázat ipr! yoliby yoina am'fí-öyvl noy-dmHsa, am'fi-öySl 

az asszonyt innen vidd el! 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 ós menni kezdett. 

Rövid 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. 
Ő 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 látja: az ebszán föl van fordulva, 
a fölfordított szán útja csupa vér! A harmincz ember a szánt 
fölemelte, az ebszán alól ő (az Asszony-unokája) csak nehezen 



374 PÁPAY JÓZSEF. 

eu»lt lou (imi-yili) uuraina noy-kihs. tam yolibn yoi apgel noy-
amdtsdt, noy-ámdtmelna aygel oy-pö£/dl taydnmal, apgel sbldt 
male yvsta pitmdl. imi-yili ehl ieza uári iuumal. yolibn yoi al-
uantht. «angeu yodi uM'senh) urna and oslem. tbda ioyan -lédi 
kildi tnyáina am'fidt naudrmdsdt, öy§l ymnbdhs, ma pa l/igam'sdm 
öy§l ilbina. ti-mosa si-kus fousdm, ndn yoéapn nemdttitfon (?) 
sdidl andam. min am'j3-öy§lmdnna uel'sainun. si kinza tolta 
tumdagan iuudndwiiwn, iidemdn svyat tam ioyan vuna svr§nma 
si pitsdm9n.» 

lou Imi-yili iaylal pela pöddr'l, tal mihl tviü, maiban 
andam. yolibn yoi lauSl: «Í9naí ol, pa amipi oy-kol anl tviü, ion 
am'p' iordl ar, neyyoina katllta an' uer0mlái9t.» — umanem mosa 
addm maXsan-siry miiadi! patsaidm.* iaylalna mása. yvlapl 
nvrdm elti isní pulan noy-amdtsel, paldansik at ol, am'fotna al 
lila. sitdlna ioyo-lvnsdt. «mun yolibn yoi mola sima olda ueritlu, 
uailu, malpánlu yoina lezátta pitlaidt ?» 

kelt föl. Ennek a harmincz embernek az anyját fölemelték, a 
mint fölemelik (tk. fölemelésük 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 im!» 

0, az Asszony-unokája az emberekhez beszól, pusztán sap
kája van, subája nincs. A harmincz ember mondja: «Biz' úgy 
van ! és az ebnek fej kötele sincs, tíz ebnek az ereje nagy, em
ber nem bírja megtartani.)) — «Nekem valami rossz subát ad
jatok, fázom.w 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 birunk meglenni, a botosainkat, su
báinkat kicsoda hozza majd rendbe ?» 
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ila-pelá iis, Imi-yili pödd'r'ta pidds : aueriie iski! kaimn 
uotas. ittam /adu kau&rdM, ma yodi nvzay-kurdl, nvzay-lömdldl 
%oild>n.)> yoliby yoi lay-Sl>: «muy si-kut isna nvzay kurdi, nvzay 
lönidldl yoilúüu,.)) 

llumel ietsds, kim-ithi}Sí>t. iaylal iubina Imi-yili kim-edds. 
yvla eudlt kol idrds, püldfi-uds eudlt kol atdy ű-esllsdll. si yvla 
isni pul'ay ol. yoliby %oi ioyo-lvysdt, yoisdt. 

Imi-yili yoiman yblldll: uotas palem. pa iaylal uvpm'sáidt, 
pa iaylal uerdi olldt, azai nvzay lönidldl yoiht. sitdlna püh^-uh 
eudlt kol selta utsll, ittam yvla xelta nvremdsll. yvla tolta yat-
nids, isiit libi youát ioyo-lvyds. selta yoliby yoi ndudrmdsdt, nvzay 
lönidldl yol-pela man'sdt ant pa uantsdll. lou pá nau-rrttids kim 
vu-sorna: «iuuát! iuuat! ma si uelláidmfo nemdtiit sdid andam. 
selta uvidm'sa, noy-uerhs. yoliby yoi i yoi sl ioytdm andam. 

lou kim-edds, uantldll: nvzay kurdi yada mandmdt, sl man-
mal. i kálddin nöydltsdll, uantldll: iay-pui ilbina ínyinal. 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 harmincz 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 harmincz 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, látja: a fa tövének belsejébe megy be, ott fek-
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/diil. «kilá/ (imi-yili iastal) nemdza sdi?l andam. lou nvmdsl: 
male yvlmal, sidi uandiiidal eudlt %olipy yoi ne£ i yoi lihy an
dam, áratelna ynlmdt. 

io^o-marida, yvla-lmi yoza ioytds, yatna ioyo tal'sdlt, sbmmí 
ümdtsdti, uesl sorti ázat u$r. sitdlna lou iby am'p' kíws, lehs i 
mands. uazdy or't igi uas ilbina, ipdi ioytds. mur fii nöymds: 
Hamotta lausad{, tmi-yili uel'sa, yolna lihy. ittam ioytds.n 

uazdn or't igina dúpsla: nyoliby yoi yodi lanht?» (<Zoliby 
yoi ma-ki arit ueritsem, manem uel'sdt loln, ma ittam lihm s\ 
inytdfítdsem.» «ittam yolibn yoi selta-ki l'atlt tildt, ma tam mouna 
olda an* uerithm.» sitdlna uazdy or't igi lauSl: «nvy-ki manhn, 
muy sitna áratelna yvllu.» 

mattá lausu, uas Ildi vul pari uer9S, uelis uerds, tidel, 
testei kutna imi yili lauSl: uazdy dr't igi, yoliby yopn itsl-ki 
you iu, nöfítdl-ki you nöbdt al luillla/ ma ittam nvy murdn yoza 
olda an' uerithm.» uazdy or't igi latidl: «yoi neyyo nvy yoédn 

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: «A múltkor azt mondtátok, hogy az 
Asszony-unokája meg van ölve, még él, ím megérkezett!» 

A Városi fejedelem-öreg kérdezi tőle: «A 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 
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addm iázdy-ki lau§l, manem laua!» — umadaley neyyo iüzdy 
pöddr'ta ior ipjdtl (nalmidi yoi kvmdn iby iázdy stltal), si addm 
txeyyo vndasna ma uerna pitldm. ma moudmna manldm.* uázdy 
or't igi lau§l: unvyen katllta an' ueritlem.* 

tás pilna eudl lezátsdli, Imi-yili manda pidds. uazdy or't 
igi eudl pela lau§l: nyoidn pilna idmas blatdnh) si iazdy tviis, 
%mi-yili imdl pilna manda pidds. kvláy-tás, mis-tas iwstdsa. 

imi-yili ioyoé uantl: mur ázat si iidel nila. nniuy uazdy 
or't igi yoza olda an' ueritlu, Imi-yili yoza, ollu-ki, lat an' 
ior§tl.» Imi-yili mihl lögzfitoslí, laygdr uldi ioros IvskdsU: «mil 
támbina pitti mur át ül, mii tömbi pela piddm mur ioyo at kir-
tohtli) mii tömbi pela piddm mur yál'laman yaúsdt, mii tambi 
pela piddm mur amdtman üsdt. tomdt iojo-kerhsdt, lou mur pilna 
moudlna ioytds (ioydtsdt). Ivbas uerdi yo Ivbas uerl, yát uerdi 
yo yat uerl, tás sáuidi yo tás sauiitl, Imi-yili si sirdlna áddl uas 
ámdds, ittam yolna ol tayya. 

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 bhiak.» 

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, ha az Asszony-unokájánál vagyunk, ellenség nem jön.» 
Az Asszony-unokája fogta a sapkáját es 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 nyájőrzö ember nyájat őriz. Az Asszony-unokája ily 
módon külön várost alapított, még talán most is él. 
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5. s o y alt nau r e m y d n. 

i yui ol, kot sokait naurhn tinü. iáid úauremndn, addl 
yatna olhydn. lou, si yui i-mosaina tuma ueras: «ma tam soyalt 
naurhnn,m yvihlam, kas át yvlhydn, kus lifondn át olfanm.* 
nauremyan /oidi hwlt iapl yátl páitSdü, anaslal ktrds, atü %on-
d?s. nawremydn Un yaddnna noy-uerhsrjdn, itl vbdl, itl apsdl, apsdl 
top noy§nidii\di-louat. 

hmas nauiii iis, vbdl kim-sdzs. «» yádu andam ondi.» ioyo-
Ivnds, apsdl yal'fol. tuti nUs, apsdl lábdtsdU. «apsiie manldimn, 
iaimna ymm.rmdn /» apsdl öySl-sokna leltsdü. apsdl talliiiman 
ivy'dl, nertwza ant siiahs, neyyoi uantman andam. lou sitdlna eui 
ioyo-mands, ságrdl mvydl'ta mands. 

éagrdl mvySltsdü, nemdza and béds. top % imdr uéUm kvlay-
oy-pözdX bzds, ioyo-tüsü. apsdl toll, knláy-oy táll, ioyo-ioyUs. 
apsdl Ivrbdtsdli, tutna vVsdU, lábdtta pitsdl). tsi-mvr't vbdl sida-

5. A k é t á r v 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. «Öcsiké, menjünk! a bátyánk 
elhagyott bennünket!*) Az öcscsét egy kis szánra fölültette, az. 
öcscsét húzva jár. Semmit sem látott, embert nem látott. Ó aztán, 
a leány, erre visszament, a legelőt megkerülni ment. 

A legelőt megkerülte, semmit sem talált. Csak egy farkas 
megölte rénszarvas fejet taiált, haza vitte. Az öcscsét húzza, a 
rénszarvas fejet búzza, hazaérkezett. Az öcscsét kipólyázta, tüzet 
gyújtott neki, etetni kezdte. A nénje mindegyre hallgatagon 
sírdogál. «Mit eszünk mink? Ezelőtt marhánk sok volt, két-
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man yaVfol. «min mola lílmvn ? mattá tazu ár ds, kát-yöl§m 
kvláy uel'sa, si pvraina llsu. ittam muy and oslu, yviláiu.» 

át yoÍ8dr)9n, afoy svyat kilsdydn. apsdl pela lauSl: «apsiie 
manhmdn soga uelda!v> soga-uelftds ámdthydn. Un mola-kemna 
amdthydn, ioyos tvya mvyti pitlaidt. liddn-kem uel'sdyjn, ioyo-
marísdydn. si soga ueldan ewlt soga ardan uel'sapdn. liddn-
kinga ar. sidi uelftdsh'ndn, törSm tvuiiá iis. neyyo Un %ozapl 
an' ioy§tl. sit9lna sogápt man'sdt. 

sogaidt mamim iubina pa-mou emlt uai-^ul io%tihiida pidas. 
eui mands, simdé lár-oy'gdt béds. lár-oygdt yoza mands, Ivl-khn 
pbn-sbft ruygdthiiman ámdds. %aleudt mands, si ámddm yálfidl tü-
yulna ázat telin %apm. sitlál ujs, apsdl noydmdiiű, yulUn lelt-
Sdlfon. apsdl tall, yullál tall. ioyo-ioy§tSdydn, lily?n mola uerldym. 
si yulfon uelddn eudlt andama iis, sidi olhydn, 'uazdt, molaidt 
ioyvtsdt. lár-oy'gdt yoza uazdt ueriie árat. lou (vbdl) ruygdttyiiman 
uas-lié ámdtta pidvs. yaleudt mands, lislalna uás uelmdl ázat 
ueriie ár. sidi oldal emlt uas-pözSy agdtl. uás-pöz3y líuman olte-

három rénszarvast levágtak, akkor aztán ettünk. Most ime, mi 
nem is tudjuk (miért), el vagyunk hagyatva.* 

Éjjel nyugodtak, reggel fölkeltek. Az öcscséhez szól: «Öcsiké, 
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 áradványgöclröt talált. Az 
áradványgödőrhöz 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. Réczék vagy mik jöttek. Az áradványgöd őrnél iga
zán sok récze van. 0 (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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ydn. i-mosaina uas-pöz§ylal andaml üsat, liufidslal yoVsdt. j/oyld-
ydn, ivyhydn, nemdza and oshydn. 

apsdl lau§l: «vbiie, lida lithm.« mosaina tayyd labdtsdli. 
sidi olddn eudlt nemdza ant mozathydn. apsdl yaVhl: «lida 
litlawm /» apsdl elti sozdm la/iidt (kvlay-ldndt) kamrdds. euiye 
yaVhl. landt kamr'sdydn, apsdl labdtsdli, lou mola lamndiiú, 
mola andam. 

sidi olhnydn, apsdl laml: idída litlápm.»— umola labdtlem 
nnyhih> apsdl yaVhl. hatra üuvm soga-lomt kaudrdi piUdll, yazi 
(yaidtn) idy'k ieisdydn i yoisdydn. 

ahy svyatü iis, apxgl loytas-keu uis, kezl "loj^tta pidds. 
kezdi loyvtssU, nvri-oy-silna metsdsli i yoisdydn. yaleudt ahy 
svyatü iis, vbdl uoy-uh-emds, apsdl andam. «yodi — laml — 
apsdinyol marid* ?» naurem kömön ol, mal§ay-panl dlnids, yvtl 
ideált uajdntl. lou uantman tvildü: l kvlay si iidal nila, kvlay dl 
ilbdlna si ioytds. si-kemna vbdl yát eudlt kim-arátl. vbdl bu yo-
remmal svydt ittam kvlay tbda ndudrmds. mundi yatsa iis, sps 

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

A öcscse mondja: «Nénike, 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 evett is, meg 
nem is. 

így élnek-éldegélnek, az öcscse mondja: «Ehes 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 hívogat. 0 megfigyeli: egy rénszarvas 
jövése látszik. A rénszarvasa ím oda jött eléje. Ekkor a nénje 
a házból kirohant. Miközben a nénje az ajtót megesik ordította, 
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mands. ittam naurem yáddl pela vygdrmds: vbdl kim-itmal. vhdl 
pela lau§l: amalai kim-itsdn? törSm pardünuli, ma lida an' 
yassdm, nvn paldd@tdSdn.» sittelna vbdl pela yal'laman sosl. 

vbdl ioyo-lvyds, vbdl pela lau§l: nmanem Uddt miia/» vbdl 
ázat al-laiű. «mola malem nvtjen? nemdza ant tvihm.»— «svmdm 
seyk uayla, vndigi ma nvyen lilém!)) apsdl uddi náudrmds, kezdi 
nvremdűi, vbdl yaVlada pidds. «/odi uerla? ma, addm ösdm.» 
ittam %ui-naurem yaVladal svyat kezdi il-luttdsli saydl yoza. vbdl 
sittelna tuti vlds, tamotta kaudrdm soga-loudt soy-yirna pon'sdli, 
sit uislí, vbdlna peldk-mvnzisa, soga-loudt pilna káudr'sdli. put 
kaudrds, káudrds. lida pitsdndn, Humán ietsds, si pvra-kemmi iis, 
yv§ at pvraina kiiar pitta pidds. 

vbdlna leltsa, sidi si tbthiila. sidi tbilnidi eudlt nemdza 
and oshwdn. ioyo-ioydtsdydn, yoisdydn. 

yaleudt aldy svyatti iis, naurem kim-edds, yvtl top etmal, 
maléay-panl alrrids i uaydntta pidds. sidi uajdntl. uajdnttal svyat 

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 sirva 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 e\éssel 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 
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uantman tvifoll: i kvlay si iidal riila. si-kenma vbdl yat-libina 
no%-kihmddS. «apsdm yolas mands h) — naurem ilbina kvlay si 
iorsttta utéiiis, %átlib eudlt vbdl kim-aradds, ittam kvlay al-tvjaina 
mands. sittelna lou (naurem) yat-libi pela vygdmids: vbdl hamm 
laiil. yaVlaman noySmdds: ama nvyen uellem i Illem /»> vbdl 
lau§l: nyui-naurém ösdn, uéllen, si uellen.» vbdl yoza yaVlaman 
noySmdds, ioyo-talldli. vbdl ioyo-lvyds, vbdl pela lau§l: «madi 
úoyaidn ka&i-lih) lou lauSl: urna and oélém.v tsi-mvr't yal'ldl, 
pöddr'ta an' ueritl. vbdl lau§l: «tam yvtl tam tö~r§m yada oldal 
ma and oslém.» si-kemna lauSl: «lida litlaidm!» vbdl tamotta 
%asidn'k pa yasmdltsdli, apsdl labdtsdli. sidi olddn eudlt /vtl pat-
IdS, yoisdndn. 

vbdl noy-kilds, apsdl andam. apsdl kamdn uaydntl. apsdl 
ilbina sűiuy niy-kvláy iis. vbdl lau§l: «pa kim and Etldm.i) 
l-mosaina naurem vudds: «vbiie iuuá/» ittam vbdl yat-lib(i) éudlt 
(kim) naudrmds, apsdl niy-kvlayna áySt'ydlal eudlt katllmal, 

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-e valami 
husod?» 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] : «Ehes vagyok!» A nénje 
a tegnapi levest megint megmelegítette, az öcscsót megetette. 
A mint így vannak, a nap alkonyodott (tk. sötétedett), lefeküdtek. 

A nénje fölkelt: az öcscse nincs. Az öcscse künn hívogat. 
Az öcscse elé egy borjas rénszarvas tehén jött. A nénje mondja: 
«Megint ki nem megyek.» Egyszer [aztán] a gyermek kiabál: 
«Nénike, gyere!» Erre a nénje a ház belsejéből kiugrott: az 
öcscse a rénszarvastehenet a két szarvánál fogva megfogta, a 
rénszarvas húzza magával. Ketten (tk. két ember) megfogták, a 
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kvláyna tállxiúa. vbdl inytds, kát neyyoina kátllsdlldn. ittam 
kvlay kolna idrsdlhn. süinudl áyc/dl yoédyna, ríofdmdiiil. vbdl 
lauSl: u ittam aygdl idrman át ol! min suiuudl l\lmdn!» ittam 
süiu kát neyyoina áygdl yoédyna kátllsa, /or'sdlldn i üsydn. 

uul kvláydn katra öy§l yoza idrman láiü. labdt emlt idrman 
láiil, i kvlay yoza yoliöy-kem kvlay ioy§tmal. sidi olddn eudlt 
idrman ohm kvláydn eslsdlldn, selta pá uantldlldn, tamotta yoliöy-
kem ós, ittam uetiöy-kemmi iis. sidi olddn emlt sát-kemmi sidi 
iis. yatsa iidi kvláydt Un and oéfoydn, törSm párddm kvláydt 
tayyá! 

Un sittelna uantldldnf vtli-vtli kvláydt ió/tiliiüdt. vbdl laml: 
«apsdlage, öy§l legátti máslis apsdl öyU leéátti an' ueritl, iordl 
sinidl. vbdl öyH-pat-iuy emtl, tülti i uáy'ldli. sidi olddn emlt 
ságrdn ant uandnüldn. 

i-mosaina kaslta pitsdydn. aldy svyát man'sdydn, yuntl 
andám. yunU yorlddi-mosa ságár l idr yoéa uuráina ioyStSd-

rénszarvast kötéllel megkötötték. A borjú az anyja mellett fut
kos. A nénje mondja: «Az anyja legyen csak megkötve! a 
borjút együk meg!» Most a borjút ketten az anyja mellett meg
fogták, 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 látták, az elébb még har
mincz volt, most már ötvenre szaporodott. A mint így vannak, 
százra is fölszaporodott. Hogy honnőt 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. Reggel 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 
csinált, az öcscséhez [így] szól: «Vágj fát!» Az Öcscse fát vágott. 
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ydn, kvláy si-árátú iwumal. vbdl yát uerds. apsdl pelá latul: 
«iuy semrá nvy!'» apsdl iiry seudrds. i-mosaina % oyl§y yoi 
ioytdz. oyl§y yoi lauSl: «nin yoidauydn östdnh> — «ram — 
laiidl — uoláy neyyoiydn and ösmdn.» umola mou neyyoi i-sidi 
rbtl ol, nny — lauSl (naurem diipsl tömi pelá) mola mou ney-
yoi ösdn ?• ama — latidl— táus ösdm.» naurem lauSl: urna rötdm 
mandu, ma si rot-neyyo ös9m.» — s%pd% svyát l] ioyStsdn tám 
mounah) naurem lattal: «iapm ds, iaidm uolfids tviis, manem 
yvlda ymsB.í, ma tö~r§mna si tvyáina yvlda ant pártmdm, törSmna 
iilfidtsaidm.v oyldy yoi latul: «muy yozeu i vtsám mandu ol, 
muy mouuna lou ioy§tmal údlUm tvl-kema iis, yölSinhm tvl-kemml 
iis.» naurem lauSl: «má and oslem.» 

nauremna lábdtsa, kvláy na kírsa i mangs. sit (táus) mandm 
iubina i yátdn páitsdydn pá marísdyan. yvtl-youat mou man's9-
ydn, kvláylán i idma top ioyQtsdyzn. mola-kem tör§m párdüws, 
si-kemdl ol tayyá, kvláydt Ctteydt ali yvUmdt and oshydn. 

Egyszer egy szános ember érkezett. A szános ember szól: «Ti 
kicsodák vagytok?*) — «Mi, úgymond, 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?» — «En, 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: «En 
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 ós [további mentek. Egy napi járóföldet mentek, a 
rnszarvasaik egyik oldalához csak éppen odaértek. A mennyit 
az isten adott, annyi van talán, a rénszarvasok élők-e, avagy 
döglöttek, ők nem tudják. 



ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK. 385 

ai mandu éagrdl mvySVta matws. labdt yvtl ivy'ds, labdt at 
ivy'ds, yolna, i pelgdl ant ioyUhi'isli. ioyo-ioytds, vbdl pela lauSl : 
«kvláylam9n uantta ivyysdm, mola-kem oldal ant ardahsem.yy 
Usydn, ieésydn pá man'soydn. idnas tvyáina kaslsdydn. si kaslman 
tvyáina taláy yvtl marísdydn. tör§m paths, yat uerda pitsdydn. 
yat uerddn eudlt mur agdtta pitsdydn. yoi ioyHl Un %ozaidn, sí 
olmdtl. mur sidi ioy§ttal eudlt iöyhm-kem yat ákmds. ai mandu 
mitiáylal pela laudl: «má oldwma taé ant sawdiiilem, kashdi 
tvyáina éagár áhyna ioy§tladi-gi, sit pa hm. elsvy-nir tviádi, 
tás-kvláy tmadi, iu/dy idy'gdn tviádi, líiuidi, ienzádi! n»y líu-
man tör§m párddm taé an' %ohl.» 

sidi oldal eudlt táus ioyo-ioytds. ioyo-lvyds, lábdtsa. líumal 
ietsds, kim-idds, manda pidds. táus laml: «ma kinzdin táhn 
uul, yaleudt táédh i-péhk ma túda uutéilem.* mandu lau§l: «m«. 
nvy yozahn ár'n an' tvihm. nvy emltdti lálmdmdt an' tvihm. 
tör§m mola-kem párdds, si-kem tvihm.» 

A kis mandu a legelöt megkerülni ment. Hót 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.s Ettek, ittak és mentek. Más helyre 
költözködtek. E költözködő helyükre egész nap mentek. Az ég 
sötétedett (alkonyodott), házat kezdtek csinálni. Mi közben 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 istenadta 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.» 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 
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yaleudtü iis, táus lau§l: «nvyen uelda máshrn !'»— «manem 
<d ueli, tördffina arí uel'sáidm.» táus si iázdy yolds. nnbmdsman 
dia.' ma si törSm and oslem.» at yoisdt. vbdl pela lauíil: «yont-
hm»n!i> vbdl lauSl: -yol yonthmdn? min yodi yontldmdn? tás-
mdn yol tülenidn'h* — a-táus, tör§m louel párddm tás-ki, át tülll!» 
mur yoidi eudlt vbdl pilna yontsdydn. mur kil'sdt. nkogáiydlu 
andamipn !» táus ioytds, mur pilna l'áhsta iis. ukozáiydlu, muy 
and oélu, yos-man'sdydn. táus tás uvstdda pitsdll, murdl pilna 
lábdt dddyyvtl uvstdlll. táus nehm-kemdt ueVsdU, UUy-kemdt Vlhydt. 

mosa pvráidtna ai mandu yát ohm tvyáina ioytds. tás an
dam, mur andám. ueldm-kem neyyoi ueldm. vbdl pela lauSl: vtám 
táédm tör§in pártsdii i táusna ioyo-uisa. táus, uandi, törSm eudlt 
uul olmal.v vbdl pela lau§l: «má manldm.n ai mandu mands, 
vbdl yátuvlna yaéds. 

ai mandu táus yátna mands. mur ar. táus lau§l: vyoidau 

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 hajtotta. A tunguz, a hány 
[embert] meg lehetett ölni, megölte, a mennyi annyi életben 
maradt. 

Egyszer valamikor (tk. valamely időben) a kis mandu, hol 
előbb 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: «En 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-



ÉSZAKI- OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK. 387 

iil ?» moydt lauldt: «ai mandu iidal nila.it •— undn ai mandu 
%ieldl;m!» — amup yodi-svjdt uelleu;» — «ndn éalithhn'h ai 
mandu mur yoza ioytds. vmandu malai us9n?» — «taz9m yol 
tűsen f tör§m nvnen parddm tdsl and ös/» tdus küs kn'ds. — «ai 
mandu ioyo-lvya!)) ai mandu ivyo-lnyds, i-pehk pela dm'sds. 
tdus aiiltaii iöySl uls, ai mandu tut uldi smn pul'dn ioutsdli. 
tdus ndldl lou yoza an' ioytds. — «nvn yodi iísdn? an'-ki lábdt-
sen, uek' and dt lábdtsen ! manem uelda tör§m mosanem pdrtsa.» 
üs, ihíhs. üumal, iesmal iubina sidi lauSl: «tdus, tazam tülem. 
nvn l siiitiudn an* iil.n kim-idds, pen'k-yöl elti kuzidds. ai mandu 
kuzidds, ittam tds mattá mola mouna ö~s9t, si mou pela ardtelna 
man'sdt. tdus mur pöddr'ht: «i ntédm süiu tom tds pela nez an' 
ynands.» tdus lau§l: vmandu ybriman old! ma nvnen yodas-keba 
miiem h mandu mands, ioyoé-'D'ngdrmds: ndui ds'ni iidal nila. 
tdm dsíü seltta ti ioyatl. mandu nvmdsl: «manhn si uelldVi.* 
mandu % kari ilb(i) eudlt, i iasl ilb(i) eudlt Ivnds i sdds : ndní 

szik.» — «A kis mandut öljétek meg!» — «Mi hogyan öljük 
ineg?» — ('Sajnáljátok?)) A kis mandu a néphez érkezett. «Mandu 
miért jöttél?» — «A nyájamat hová tetted, az nem volt az istentől 
neked rendelt nyáj!» A tunguz a felső subát levetette: «Kis mndu 
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. 

26" 
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wy'gdsnl ybrassi iis. ittam kat py'gdsnl ivyd-kuddrmdda pitsdydn 
i nemdttitdn an' uelhydn. Idbdt yvil eudlt, labdt at emlt kuddr-
mdsydn, kat tvydina kbrisdydn, kdtié kbrisdydn, al-yoihydn. ai 
mandu uanthll: tdus pudl dsúí ybrassi iis. lou pd pudí dsríl 
ybrassi iis. pá ypyd-kuddrmdda pitsdydn katni kbrisdydn. tdus, sidi 
uantman tvildll, iemr ybrassi iis. ai mandu pd wmr ybrassi 
iis. si loytemdsydn, al-ueül pitsdydn. tdns nöymds: «ai mandu 
mutrdidy olnidn/» — «md yada oélem mutraf tbrdtn-dzdmva 
mattá yvlda ant pdrtsdidm.» 

tdus nöymds: «ai mandu, ma lauldin : nvy old apsi, ma 
olhm iáit kutmdnna pd ant sümithnidn, pd ant laudthmdn! tdm 
tdsnidn, tdm ublddshmdn. l-kemna nvy kőzd old! i ma koza 
olhm! apsisay (?) ma yos-peldu manhm, nvy pd iuud! nvy-ki 
manhn, ma pd ilhm. dddhmdn, moyildnidn ant kithlmdn! ind 
yaleudt ma murdtn pdrthldm, nvy murdn pilna i-ipyd at kaslht!» 

kat tds i-ivyd kaslsdt. mandu ydtna mur ioytds : uetiby-kem 
yattl iis. mur pilna mattá yonddtn mandu, Ion iaidl sl ioytds, ai 
mandu tds 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 honnét 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, ón is leszek a gazda. Mint két egy-testvér, ha 
én valamerre megyek, te is jöjj! Ha te mégy, én is megyek 
utánnad. Egyikünk a másikat nem küldi. En 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 ő bátyja is odajött a kis mandu nyájához. 
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tám ioyjds, ai mandutidl pilna iojdtsdydn. Uda pitsdt, uetioy 
yat yoza i-pulay uetiby kvláy uella. ittam uul mandu mur kufna 
pöddv'l, (sidi) laudl: «apsdm.» ai mandu ybhntl, vbdl pela laudl: 
«sit %oiddn ös?» vbdl laudl: «nvy yodi and oslen?» — «ma, 
laudl, ant yaslem.* vbdl laudl: «nvyen uelda yvpm ia,pn.» «ma, 
laudl, iai tvimdm vndi. iai-ki tvuem loln, táus iáin an' tvi-
sem loln.r> 

Uda, iesta pitsdt. ai mandu laudl: «uul mandu, nvy yada 
idgkam mou ol, sí manáf ma tada tdm tafom tördm parddm tdé, 
neyyoina lluman ant yoldl, tördmna uella-gi, i at simdl!)) uul 
mandu ázat sidamí iis. 

táus höymds : «apsi, ittam Ibn'ddt elhda pitsdt. Ibn'ddt kai-
ddmna mou uantta manhmm!)) mandu laudl: «ma an' uéritlzmh 
— «malai an' uerithn, mutrapy ösdnh) — urna, mutra yatsa 
oélemh) tuma uer'sdydn i Ibn'ddt latti tvydina yaddt uer'sdydn. 
lon't-yat yoza Ivysdydn. labdt yvtl yoisdydn. labdt yntl eudlt 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: «A 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: «En 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. Hót nap alatt sok lúd érkezik, 
odaszáll hozzájuk. Az a földnyelvük lúdtól egészen tele van 
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löri ioyStl, Un yozdn lati. si mou-nvhn löritna ázat telin latsa, 
(moudl aiii iis). tdus vudiiil: «mandu, ma lórit yörássi ns2m/» 

mandu lau§l: urna lön't yörassi yolna anda ühm.» táus 
mosa pvraina éutfos: «ma lön't-punna itsaidm.tt mandu lauSl: 
«ma isi lön't yörássi ns9m.1t sidi olddn eudlt kmmn söziliiida 
pitsdydn', toySlhn éwmdi pitSdt. löridi-puggt pilna ivn'ta pitsgndn. 
sidi voritdn eudlt porhspdn. löri-pugdt pilna manht. 

törSm pathda pidds. lóridat koza lau§l: «tam tvyaina yoilu, 
nauremdt metsdtf» lida pitsdt, lön'ddt koza i semdl uantl, t semdl 
yöiú. top nauin iis, pvskán aremds, kat-i(öldm-kem seda %aéds. 
lön'ddt koza lauSl: «tör§mna sidi pártsaiu, si nenyo idln naurem 
tvidi nenyo tanya, idrik-yul uelda lou mazdn ari /asl, loucl 
törSm mola-kem párdds, si-kem yaéds.it 

selta pörhsdt. uan-keba uan manht, %ou-keba you marisdt. 
% yvtl mandm tvyaidl nvnidsna ari nömla. lön'ddt koga lauíl: 
«udzdn keu ilbina il~latlu/» udzdy keu ilbina latsdt. tör§m mola-

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

A mandu mondja: «En még nem válok (tk. jövök) lúd-
formává.» A tunguz később (t. i. más időben) kiáltott: «Enne-
kem lúdpihém jött ki.» A mandu mondja: «En szintén lúdfor-
mává váltam.» A mint így vannak, künn lépegetni kezdtek, a 
tollaik 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 belyen pihenjünk, a gyerekek elfáradtakI» 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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arat uai pardds, ázat *| agdmmel. Ibn'ddt koza, laudl: «nauremdt 
ybldntádif nemvttit alt vu§l, pátiam tvyaina sbsta pitlu. labdt 
yvtl sbsla, mattU-ki éu§l, aradúna yvllu.» labdt yvtl sbssdt, labdt-
mdt xwtlna nawi tör dm pela etsdt, vuda pitsdt. naui tö~r§mna 
ioy§tsdt, yol masl, s\ié man'sdt, yada tvyaidl ös, slis man'sdt. 

sidi vvy'tal eudlt Ibn'ddt koza lau§l: «tam mouna simdé 
yorbi mou ol, pvskan an' tvildt, top iöydl tvildt. nömdlta-gi man-
hn, mvyti uellaidn, iln-gi amdsfon, mv%ii uellaidn. tam mouna 
yanadiinnan oüuf» 

sidi oldel eudlt pitti tvya kasta pitsdt. «ar mur yoza an' 
pitldmdn'.ti táus laudl: «mun tam mouna uelfídslddeuna Isi ar 
uai kashi, tam mou-iay %-sidi ar uai kaslet (vagy: tamdt mázdn 
i-simdsdt tanya!).» 

ai mandu-tausydn sidi manddn eudlt Ibn'ddt akmdsmel. táus 
laudl: (dbn'ddt akmdsmel, tada i pitldmdn/» ai mandu lauSl : 
addhmdn tvyaina ösmdn-ki, idin bs loln!» ar Ibn'ddt yoza pitsd-

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. Hót 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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ydn. siti ioyan-li, pbd-li, py'gd ázat arí ríila: sori) lön't. ai 
mandii lau§l: «mola uantsdu ?» taus lau&l: «rou uantemgdam 
andam.» ai mandu latidl: dbrít ueldi yoi l shnd uantsem.v taus 
lauliiü: «tagü nalmildnl* mandu alyis (loríddt afoyna) 'manda 
pidds. taus pa, manda pid,)s. ioyos-vp(f»rntsf9p»n: yada naudixht, 
seda namrd,)t. lön't ueldi yoiyju pöddv'ldydn: «kat lir Ibn'tydn 
olhydn, sityjn áhyna uelda másht.n 

Un (mandu-tausydn) py'g ilbina Ivyszydn, py"g ilb(i) 
eudlt sidi manhipn. talay pml-vor manhydn, taus lauhiü: 
«ma male putsdm!» mandu mands, korM pbn yoza toyo-yaiis. 
si iey'l; yoza ilta-svyat rnandi tvya kashydn and o&sdyzn. 
I %ui lauSl: «mouna killdwidn/» mandu kifos, taus kihs. toyos 
pbn tombl pela mandal srrya.pt taus ielta (kurd eudt) dm'fína 
tbymdsa. taus 'vudds: umandu, am'fina si lísapm/» mandu 
ioyo-vygdrmal, am'fí-oyna, margd yatíhsü, mar dk idtl sbppí 
tdyndmdds. taus am'fina yosduttdsa, idy'hia pa mvyü, kbrr>(ítii%$-
ydn. sidi man'szydn, láma ttsdydn, py'g ilb(i) eudlt top 

volna.w A sok lúdhoz szálltak. Hogy ez folyó-e, folyóág-e, a vize 
éppen nem látszik: csupa lúd. Akis mandu szól: «Mit láttál ?» 
A tunguz mondja : «En 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 ós a tunguz) a víz alá buktak, a víz alatt 
ígyen mennek. Egész folyóágvonalat mennek, a tunguz mondó-
gátja: «En már fulladok.)) A mandu ment, drót (tk. vas) czé-
gébe ütközött. A vízhez alant járó utat 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 izülete ketté törött. A tunguzt az eb el
eresztette, a vízben rögtön lebuktak, így mentek. Egy árad-
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úüí-tvihn no^-itlt}iűij9)i. lár-kuddftkhnna ioyStsdnan, uantman 
tvihhn : kát yui yafina lelnian iiddn nila. sommt laiman láudlt-
hydn, Un lár i-pehkna kiVsdydn. simdú kvrmás kutna Ivysdydyi, 
yolna ney%o sösta ari ueritl. lár-sil kirdtman sidi Iau9ltiiihj9ii. 
tom?ydn uolU tafísdydn. 

sidi oldan midit ai mandu iásl hiis, táus ám1]/ poremdm 
karrt idinma iis. táus to-f§l-sb3lal stsdt, mandu toydllal yolna and 
etht. táus latidl mandu pelá : «ma si mandem-lamba.r> — <iyod% 
nvy manem malai yvilen ? ma addl yashm, yol manhm ? iássm 
idmá iidi kurdds.i) táus laml: «má manhm tulizdt pibta.» ai 
mandu lau§l: cmaném ueldi brdyna neman' ti tuumen! mattá 
lausen : ayos-pelá-ki manhn ma iwyen ant yvilem». ittam si 
iasydn ioremdsenh') — itvllt si iis, yundi manhmdn!» táus 
pdrhs i mands. lou si tvyaina seda i yaéds. táus tulizi-ybrásna 
pdrhs. ai mandu (ásl wmrni iis, toyíillál stsdt. mou kiiárri iuudn-
diiida pid9s, dtl piti, yvtlna Ivhl. ai mandu toydllál toyhyi iis 

ványba jutottak. A víz alól csak a csőrük (tk. orruk) hegyét 
dugják ki : két ember csónakon jön, látszik. Egyenesen állva 
eveznek. Ők (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 genyedésbe 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: «En mintha mennék!» — «Hogyan, 
te engem miért hagysz el ? Egyedül maradok, hova megyek ? 
A kezem még nem tudott meggyógyulni.*) A tunguz mondja: 
«En 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!). toyhnl iuumal iubina ivp'ta pidds. ioyo-^ahm Idn'ddt 
pilna pbrhs. 

uan-keba uan manldt, you-keba you manht, mattá ud'zdy 
keu yoéa ioyStsdt. Ibríddt koza lauSl: tsvfct pátiam iosna sbslu, 
nemdtti naurem alt vudil! mattU-ki éudtl, araduna %vttu.» uidzdn 
keu yoéa latsdt, kurna sbsta pitsdt. labdt /vtl sdsszt, labdtmdt 
yvthlna nam tör dm /oéa itsdt. Etmel iubina, nam tördm pelá 
lon'ddt ágammel, moudl an' nila. 

lou táusl uantmal andam. uapt eudlt dfipsdll: «si yorbt 
uenyo uantsadi, mola andam ?» uapt lauht: «tülizdt pilna 
manmal-lamba.» lou si tvyaina lon'ddt pilna pbrhs, manda 
pidds. i uas ilb(i) eudlt manht, si uas ilbina tidizi-pugdt ueriie ár. 
uantman tmhVi: uas ilbina pan-nvl olmal. si pan-nvl yoéa tulizdt 
si látmel nila. túlizdt latsdt, lon'ddt nömdn siiiht. uantman tvi-
Idli: lou i %oj?l tülizi-hsna yaisa. údl-uet-kem tülizi-lisna yaisapt. 
lou i-yoidl naudrlúü hé /oéa. lou (mandu) nömdlta éudtl: «táus 
malai si tayarhsdn ? sara manda uutéisdn, ittam malai sl tayar-

vad. A kis mandu tollai tollasodtak. Miután megtollasodott, járni 
kezdett. A visszamaradt ludakkal 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 összegyülekeztek, a földje nem látszik. 

Ő 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 ludakkal együtt elröpült, menni kezdett. Egy város aljá
nál mennek, a város alján a libuczfalka 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 libucz hurokra került. 0 felülről 
elkiáltja magát: «Tunguz, miért akadtál meg? Hamarébb akar-
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Usdnh) táus noyoé éudtl loríddt pclá: «mandu, manem iil@ddá/i> 
mandu lauSl: «ma an' ueritlhn. nvy tör§mna dt iilfidtláidn! nvy 
mattá manem isi yvlda yvisen.f> 

mandu uantman tvitoli: uas emlt % rus igi noy§mdal nila, 
túlizdt yoza ioytds. — táus si kátfom nila. táus sabdl-loudl iourá 
si peremdsa. rus igi uet tulizi uehs. ntör§m pardds, \mdm pilna 
lilém!* ittam mandu sidi i mands. Ibn'ddt koza lau§l: «z yoidn 
si uel'sa!» mandu lau§l: «tör§m párddm svrmdl ioytds.» 

sitdlna marísdt. Ibn'ddt ko§á laudl: «naurem9t, yallu! you 
mou MSM.W latsdt il. il-látmel iubina lísdt, ie§sdt i yoisdt. áhy 
svrat kiVsdt. Ibn'ddt koza lau§l: «mou yolna you, kiládiht pbr-
IdSdt, sidi manldt. Ibn'ddt koza pilna, i iírsu manldydn. si-kemna 
ilta-svyát pvskán si aremvs. kát lon't il-kbrisdydn, yaisáiydn. 
Ibn'ddt koza lau§l: «si neyyo, laudl, mola liuman ol, tör§mna 
sidi pártsáiu. muy iorStteu isna uelfídshda-gi yásl, yondl lilli.v 

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 régen 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 libuczot 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.» 
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uan-keba uan manht, you-keba /ott, manht, mattá hu yatéa 
iísdt, HÍ mouna iojdtsdt. sí ioyatmelna laú top Ivlda pitinal. tdus 
yatl uatna nriddtn, lou yatl yolna talap, lón't-^drasna uantsdli: 
tas uul. mattá loríttí iuwm yaddlna mangs. yaddlna ioyo-lvyds. 
löbdt yvtl l tvyaina amdsl, Idn'-punlal, lon'-toydllal áratelna yos-
lögdn'sdt. sidi amdstal eudlt iaslal yandi neyyo iássí ilsdt; o'fdlna, 
semdlna neyyoi'iü ÜH. i-mosaina yolhVi: neyyoidf iojdtmel §atl. 
aiilta kimis uantl: yöhm yandi yoi. ako^ailu yolna andamdt. 
taus yat uatna m"iddm, ai mandu yat yolna talán olmal; ai 
mandu ilamba lihy, taus ilamba yvhs, yatl sugalhmal.n 

ai mandu vuda pidds, tómat paldamdsat, mundt yatsa iísdt, 
ittam pa yolna manht. ai mandu yaéds. tomdt ipyo-ioj^tsdt, lauht 
(mojdt X°za pöddr'ht) : nkul'na yvé katllsaiu!'» uul ja% lauht: 
«wtéamdt olmdn, yada old{ kul' seda?» mur man'sdt, tofo-iofStsdt. 
ai mandu sözihiU. «manem tvidi kvlay tüsti?» «andam.» l yui 
mands kvlay tűda. kvlayna ioy/tdfttasa. <mdy svya manadi! 
kvlaylam tadá at laiht!f> ai mandu mur eudlt youansik laiú. 

Eövidnek 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. Lúdképeben látta: 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 így ül, a kezei osztják ember 
kezévé váltak; fejre, szemre emberformává lett. Egyszer csak 
hallja: emberek érkezte hallszik. Csöndesen kifelé néz: három 
osztják ember. «A 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. «A nekem való rénszarvast hoztá
tok?)) — «Nem a!» — Egy ember ment rénszarvast hozni. Rén-
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mur mmtdm iubina uoüay-soyta vorá-tvndrtseU: táus mola 
yorbi ós, si yorbiií uer'sQli. sitglna knlánlál klrds i manos. tom 
%atna ioytvs, mur kamdn laiú. mur pöddr'tel éatl: «tőr§m par-
dds, kozáin ioytds, táus Sdidl yolna andam.» — «táus tam tvl ál 
lailahn/n (mandu, pöddr'l). yátlib(i) eudlt ai mandu vbdl kim-
edds. «iuua, lau§l, iski páddm uenzdn ycmmldáí'» 

lou top ioyo-lwnds, táus imdl ioytds. «ai mandu, lau§l, nvn 
yodi io'fdtmdn?)) — «T yuidm tulizi yörasna iuurnal tvyáina 
tülizi Uéna pitsa i uel'sa.» — «nem&za andam! % yupn nvn 
mou-kuina yuisen.» — «má-ki yvisem, ioydtl.» táus írni yál'laman 
iojo-mands. nen/oi kidds. «mattá töd?i öhm yat, lön't-yörasna 
man&m yat, si yatl uandáhn!» l yui man&s, uanthli: vtáus yat 
yoédnna nenyo laiil. si asnal ioytds, uanthli: neyyoi and ol ; 
mola keu, mola iuy, si osl andam. si o%l§y yoi ioyo-iis: anenyoi 
mola kul!» táus imdl mur pá kidds. toyo-ioy§tsdt: iuy and ol, 
keua iuurnal (tamotta ai mandu uoslay eudlt tvndrtsdVi), nömdf 

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 neyyo yorb%. mur toyo-man'sdt táus Imi %oza. 
nkeua iuumal. igdn mola yöraspi ős, keu si yöraspi.v Imi lauSl : 
nt&us törSm yoéa seyk mazds, törSmna sit brdyna sidi i partsa, 
keua iida.» si kinza táus Imi si keu pela %vtl pviiksdl, atl 
pviiks»l. 

m a n d u agyagból gyúrta), kerek kővé lett, olyanforma mint az 
ember . A nép oda m e n t a tunguz asszonyhoz. «Kővé vált az 
urad, a milyen forma volt, a kő olyan forma.» Az asszony 
m o n d j a : «A tunguz az is tennek igen kellett, az istentől azért 
rendel te te t t úgy. hogy kővé váljék." Ettől fogva a tunguz fele
sége ehhez a kőhöz nappal könyörög, éjjel könyörög. 
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