
Északi-osztják íiyelvlaiiiiliiiányok. 
(Harmadik közlemény.) 

I . S z ö v e g e k . 

a) Obdorszk vidékéről. 

7. ma i-n in. 

mdé-nin ol, dddl yatna ol. sidi olhiidal eudlt tör§m tvuiu 
iis. lou tvimal noi-svy ueriie eudtman ol (yanZdn). kdsltdda kim-
tarar'sdlí, laudl: <ne£a dt kdsl/» 

lou ioyo-lvnds, uerda dmdsl, rbbitl. ila-peldü iis, kim-edds, 
uantldlí : svrdl andam. si-kus kdtis uandiiü : andam l uat uerihii-
mal pd andam, al yol manl, ilamba nenyoina tusa. lou sözihiis, 
"(dtdl tömbi pela sözihiis, nemdza otímal andam. lou ydVhda 
pidds: amalai kim-tarar'sem yeh ? dyg&m manem tvida ianddm 

7. A t ü n d é r . 

A tündér (tk. regebeli nő) ól, magános házban lakik. 
A mint így éldegél, az idő tavaszra vált. Az ő birtokában levő 
posztó suba ugyancsak ki van czifrázva (hímzett). Szárítani ki
akasztotta, mondja: «Kissé hadd száradjon!* 

0 bemegy [a házbaj, munkához ül, dolgozik. Estefelé jött 
[az idő], kiment, látja: a subája nincs. Bármennyire nézdegél is 
kétfelé: nincs! Szél se volt, hát hová lett (tk. megy), talán em
ber vitte el. 0 járkált, a házon túl lépdelt, semmit sem talált. 
Sírni kezdett: «Miért [is] akasztottam ki? Az anyám nekem 
viselni varrta subám [már] harmincz esztendős lett, nem feslik 
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Si)X X°^Í°y tvl-keml iis, ant yúlihijla i ant sagds. tvida pitm?m-
telna yolioy pela uet tvl-keml iis. yodi-svyat osta raydl? ilia 
mandm kurdy uaina tusa, ali nömdlta mandm toyhy uaina tüs<i ?» 

lou at ybiis, yoidi an' ueridds. ahy-svyat kihs, Us. lluman 
ijetsds, vntpdl idrds, oysamdl ponds i mands. semdl yolas uandds, 
slis mands. 

uan manl, you manl, lou mandal eudlt uolll iorll pidds. 
alyis uantldll: pözdy etl. toyo-io%tds : yat. % yoldm paiar' mouna 
süddm (suildmait, ol), % yöl§m paiar noyos ríila (vagy: nömdn 
nilaidt). sl io/tds. lou ioyo-lvyda pabl: neyyoi-li, ali mola kul!-li 
tam yatna ol? sidi ioyos /ofontl: tut al-llla i nemvza sdi andam. 

mosa-pvraina ou pussa, lou yaVUman amesl. ielta niy 
sdds, laudl: «%oidau ösdnh) — «má, lau§l, dddl yaddy maé-niy 
ösdm.i> ittam niy lou yoza aradds : aköza-niy malail ilsdn í$í» 
lou laudl: «ma aygdm lildy olmalna ianddm svydm tabds, siddm 
tabds.it tömi laudl: usvydn yodi yaltsa ohm tvyaidl eudlt tabds'h) 
— ma kasltdda kim-tayardiiisem, selta-svyat andaml iis. ilta 

ki, nem szakadt el. Mióta viselni (tk. bírni) kezdtem, huszonöt 
éve annak. Hogyan lehet megtalálni ? Alant járó (tk. járt) lábas 
állat vitte el, vagy fönt járó szárnyas állat vitte el?» 

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

Eövid ideig megy, hosszú ideig megy. A mint így megy 
[mendegél], teljesen erőtlenné lett. Előrefelé meglátja: füst száll 
(tk. megy) fölfelé. Odaérkezik, [hát egy] ház. Az egyik három 
oszlopa a földbe van sülyesztve, a másik három oszlopa fölfelé 
látszik. Odamegy, bemenni fél: ember-e vagy valami ördög van 
ebben a házban ? így befelé hallgatózik: a tűz ég csak, más 
nesz nincsen. 

Egyszer csak az ajtót kinyitották, ő sírdogálva ül. Belül
ről [egy] nő jött ki, [így] szól: «Ki vagy?» — «En a magános 
házban lakó tündér vagyok.)) Erre a nő hozzárohant: «Úrnőm, 
miért jöttél ide?» 0 mondja: «Az anyám életében varrt subám 
elveszett, az veszett el.» Amaz mondja: «A subád hogyan, mi
lyen helyről veszett el?» — «Szárítani kiakasztottam, onnét tűnt 
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matidm kurd?) uaina tusa, mola nönidlta mattam toyhy uaina tusa, 
si svydm kasman ivy'hm.v 

mbsltdsa. «kb£a-niy ieuiie, ioyo-lvya!» ioyo-lvydltsa. labdt-
tdtna labdtsa. lou isi-mvr't Hl i yaVhl. unvy yaVhddnna yundi 
yptl nvy yozaidn ioy§tl, yundi oúlenh) vbdl pela lauSl: «ma and 
oüem.i> vbdl lau§l: «kihn at ioydtl, lou mazdy uandútiis.» 

sidi oldal svyat kanidn neyyoi ioydtmal §atl. ioyo-lvyds, aza 
nemdza an' pöddr'l. imdl laudl: «and osti-mosa neyyoi osta uutsi-
lenh> kihl laudl: «tvui-uatna shnlam kurisapt, ma an1 mostasem, 
ittam uélis mostasem. — áddl yaddy maú-niy malaidl kasman ti 
ioydtlí ma you mou, uan mou uelftdsldman iny'ahiildm, nenidza 
and dzil}iisem.» eui laudl: ama aygdm ianddm svydm lahm'sa, 
siddm kasman wy'fam.» — «támi kul ivy'ti mou neyyo yolna 
an* ioytihi}l.» 

eui pöddr'ta pidds : «nvy mosa uantsdnht ••— v-ma nenidza 
and oéhm.i) vbdl laudl: <dou ivy'dm tvjaidl holt mazdy selta 

el. Lent járó lábas állat vitte-e el vagy fönt járó szárnyas állat 
vitte el, ezt a subámat keresvén járok.» 

[Amaz] megcsókolta. «Űrnő testvérkém, jöjj be a házba!» 
[Úgy] vitte be. Ennivalóval megetette. 0 a mennyit eszik, annyit 
sír is. «Sírással [bizony] sohasem jut hozzád, mikor találod 
meg?») A nénjének mondja: «En nem találom meg.» A nénje 
mondja: «[Csak] a sógorod hadd jöjjön meg, ő talán látta.» 

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

A leány beszélni kezdett. «Te láttál valamit ?» — «Én 
semmit sem tudok.» A nénje [így] szól: «A ő járta hely felől 
talán mégse vitték volna el örökre, ha arra vitték volna, ő ta-
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uek arí tusa. selta-gi tusa, lou mazdn siiatesll ioln.v vbdl-yoi 
laudl: «ieudn lun-sás-soyna miií! moml-gi %ou mou mandal 
tvyaina tbda addl mou yoza ai vbdl ol, ai vbdlna mazdn mosa 
ÍÜZ97} eudlt osla». 

Uhsdt i yoisdt. aten-svyát kil'sdt. ittam kitel yundsi male 
manmal, yoidm tvyaidl láng3-pun kulatna kitártam. Un (vbdl 
pilna) kiVsdydn, lisydn. isi-mvr't lll, ísi-mvr't yaVtel. Uuman 
ietsds, vbdl pela laudl: «svydm kastdm tvyaina kus at yvltem!)) 
vbdlna, mbsltdsa i mands. 

uan manl, you manl. kvmdti lábdt sbzds, azát uolli ueilí 
pidds, iorli pidds. sidi ardatelli • «tám yvtl-gi, %aleudt-ki yvlddm-
lamban. si-khnna uanttelí: yat ámdstal nila. alnis uantl: i-sidi 
%ol§m páiar'-kemna nila i yötem paiar' mouna siiteman oltet. 
selta sitdlna s\ ioytes, si yatna. ou pusta an' ueridds, lib(i) elta 
oudl al-pussa. si oudl punzdm ninna iasl eudlt ioyo al-tálsa. lou 
semlal pütemel. v-kbga-niy ieune, malaidn yodi iish) — urna 
pöddrHa an( uerittem, ie&a litem teskamastk at iil, uélis pöddr'-
tem.y no, labdtsa, il-yoidl'sa. 

Ián [csak] meglátta volna.» A nénje embere [így] szól: «A hú
godnak nyári menyótbőrt adj! Mikor a földje messzi földet 
bejárja (tk. járása helyén), ott a különálló földön a kisebbik 
nénje van, a kisebbik nénje talán valami hírt tud róla.» 

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

Eövid ideig megy, hosszú ideig megy. Néhány hétig járt, 
teljesen elgyöngült, erőtlenné lett. ígyen mérlegeli: «Ha ma 
nem, hát holnap bizony meghalok.)) Ezenközben meglátja, [egy] 
ház van előtte. Előrefelé néz: ugyancsak három oszlopnyi lát
szik és három oszlop a földbe van sülyedve. Aztán odaérkezett 
a házhoz. Ajtót nyitni nem bírt, belülről az ajtó csak kinyílt. 
Az ajtót nyitó nő kézen fogva csak bevitte. Az ő szemei meg 
voltak dagadva. «Űrnő testvérkém, mi törtónt veled ?» — «En 

1-2* 
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l-mosaina no/-uerlds. «kibn si ioytds.n ou pelá uantl, ou 
péhk-pussa, uanthlí: ásni punlal iegált sommal (?), pvllal ázat 
idgalt sommal, lou ittam eui paldámds. vbdl lauél: «mola and 
osti neyyoi io%tds ?» sitdlna eui semlál paidiiilU, ilis uanthli: 
ásní-soy nömdn tayarman lánl. — «%altéa tiudm náhy or't, 
iöyfoy or't! yundi-yarti simdé-lamba neyyoi an' uandnildm/» 

ittam yoi nöymds : «áddl yáddy ma§-niy, támdn uai ioy§tli 
you mou (= neyyoi tam 'mouna an' ioyStl) malapn kasman 
ivy'hnh) — v~áyg&m emlt yaidm svydm tabds, siddm kasman 
ivy'ldm.i) — «si svydn mbsti-mosa svydn'1" — «?na si svy9m 
tvimdmna mou kirgtman ázat ivy'aliiihm, tam törSm moudl mola-
louát, ázat sdiitsem, si svjdm tviddmna ant %ülihiila i and 
vriiú.v kildl lauSl: «si svydn vvy-arddii niyna yundi ioyStla? 
toyldy uaina ioyStta an1 uerdmla.v isi-árat pöddr'l eui i yál'hl. 
eui lauSl: usvfdm kastdm tüjaina lihm kus át manl/» — «nny 
nvmds-ki tvihn, lihy mázdy an' manl.n 

beszélni nem tudok, a lélekzetem egy kissé hadd táguljon, 
mindjárt beszélek.)) No, megetette és lefektette. 

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

Erre a férfi megszólalt: «Magános házban lakó tündér, 
ezen a madár sem járta messzi földön ( = ember e földre nem 
juthat el) mit (tk. midet) keresvén jársz ?» — «Az anyámtól 
rám maradt subám veszett el, azt (tk. ezemet) keresvén járok.» — 
«Valami kedves subád az ?» — «Én ezt a subámat viselve a földet 
megkerülvén össze-vissza járok, ez az isten földje a milyen nagy, 
[azt] egészen megkerültem, a subám, mióta csak hordom, nem 
feslik ós nem szakad el.» A sógora mondja: «Ehhez a subához 
magadfajta nő mikor jutna el ? még a madár sem tud hozzá 
jutni.» A mennyit beszél a leány, [annyit] sír is. A leány [így] 
szól: «A subámat megkeresem, még ha belehalok is!» — «Ha 
van eszed, talán a lelked nem száll ki (tk. megy) belőled.» 
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üsdt, yoisdt, afoy-süyat kiVsdt. kihl lauSl • «wum luy-laygs-
so/na miii/» eui pelá pödvr'l: «uul kihnna malaina ma-
saidnh) — «má uul kifomna Iwn-sás-soyna masáidm.» — amiijnidn 
uul kildn si abdr emlt osmal. ittam manfon, manddn eudlt As 
silna i sar9S silna mur ar. nvn si mur yoza ál ybhndá i ál 
'uanda! mvyfi manáf si mur yasht, alpon eudlt uas etl. uas tám 
áhyna simdi-lamha % %át ol, si yat mouna and amdsl, nömdn 
iuy-1 inna amdsl. si iuy-tvina amdsti yat yoza isrii ilbina svfdn 
nirna lái%l. nvn si iuy-pui lep-ioySthn, sás-soy sömdáf si svydn 
pela manddn svyáidt iuy kat péhkna am'fídt farmon olht. nemdza 
ál nvmdsá! i ám'ftdtna and búláidn, aiilta i mana! yby'tdn eudlt 
si yátna iojdtldn, svjdii uilen i luy-lánge-soy sömdáf selta sidi 
ál nvmdsá: «má svjdm ittam iásna páiUsdm)), sidi-gi nvmdshn, 
ám'ftdtna an' luttdláidn, mvytl uelláien. nvn %ada, mouna ioydttdn-
mosa ál nvmdsá! tám pöddr'ddm iázdnlám ál ioremilá! ittam 
i manah 

Ettek, lefeküdtek. Beggeltájban fölkeltek. A sógora mondja 
[a feleségének]: «A húgodnak nyári evetbőrt adj!» A leányhoz 
[így] beszél: «Az öregebbik sógorod mit adatott neked ?» — 
«x\z öregebbik sógorom nyári menyétbőrt adatott nekem.» — 
«Az öregebbik sógorod, ha adott, tudta [is] a fortélyát. Most te
hát elmégy, menésed közben az Ob szélén, a tenger szélén sok 
a nép. Te erre a népre ne hallgass és ne [is] nézz ! Csak menj 
azonnal tovább! Mikor ez a nép elmarad [mögötted], város tű
nik elő. A város innenső végén olyanforma ház van, a melyik 
nem a földön van (tk. ül), hanem a fa tetején. Ennek a fa 
tetején levő háznak az ablaka alatt a subád egy rúdon áll. Te 
mikor a fa tövéhez közel jutsz, a menyétbőrt vedd föl! A subád 
felé menésed irányában a fa két oldalán ebek vannak megkötve. 
Semmire se gondolj! és a kutyák nem ismernek meg, csendesen 
is menj! A mint fölkúszol, ahhoz a házhoz odaérsz, a subádat 
fogod és a nyári evetbőrt vedd magadra! Aztán így ne gondol
kozzál: «a subámat íme kézhez kerítettem*), — mert ha így 
gondolkozol, az ebek nem eresztenek el, iziben megöletel. Míg 
csak le nem érsz a földre, ne gondolkozzál! Most mondott sza
vaimat ne felejtsd el, most menj is!» 
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you maridg, uán mandg, i kurdi metta pidds. uantfolí: As 
gilna, éárdg gilna mur gviSiiildt, nvyti yoi nvydl, áriái yoi áriiü. 
lou (talán: louel) geda uerl andám. 

gidi mandg, álrjdl pelá uanthli: uag-li, mola-li, toyo-ioytds : 
i yát. iuy-tvina ámdgl, gemna top nila. lou gi iuy yoza ioytdg, 
luy-gág-goy gömddg i xön'ta piddg. yby'tal gr>yát ám'ftdt iuy kát 
pelgis azát idrman yoiht. kördl-kolna idrman iu/ eudlt olht. lou 
gidi yoy'dl, ám'fidt gi kolna idrdmdt al kutl andám. gidi mandal 
eudlt gvydl yoza ioytdg, gvydl uigli, ivyá-mvnddltgdlli i mands, 
neyyoi andi uanddg. gi marii, Iwn-lángs-ybrágna marii, iuy-puina 
ioytdg, ittam nvmdlmdg: «s»pm iásna páiitgdm.v ittam ám'ftdt 
naudrmdSdt i katlha, á?rífídtna azát ai gu/lin mvnziga. ittam eui 
geda i liga ám'fidtna. gelta lou gi yvlds. (dildm át mattit* eui 
nvmdgl. 

lihl mandg, gvydl geda i yazdg. lildl mandg, ai vbdl yátna 
io/tds, ou-évri lvp-pemdg. vbdl lau§l: «ittam ivn'dmdddm ilamba 
/vidg.ft vbdl yáVldda piddg. 

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

így ment [további, előre felé látja: város-e vagy mi —• 
odaérkezett, [hát egy] ház. A fa tetején van (tk. ül), szemmel 
alighogy látható. 0 a fához ért, a nyári menyétbőrt fölvette és 
kúszni kezdett. A merre [így] kúszik, az ebek a fa mindkét 
oldalán valamennyien megkötve feküsznek, vaslánczczal vannak 
a fához kötve. 0 így kúszik Lfölfelé], a lánczra kötött ebek közt 
még csak köz sincsen. A mint így megy [fölfelé], a subájához 
érkezett, a subáját vette, összegöngyölgette és ment [lefeléj, em
bert nem is látott. így megy [tovább], nyári evet képében megy. 
A fa tövéhez érkezett, most elgondolta: «A subámat kézhez ke
rítettem.)) Erre az ebek odaugrottak, megfogták, s apró darabokra 
tépték. Most a leányt az ebek ott meg is ették. 0 tehát meg
halt. «A lelkem hadd menjen!» -—- gondolja a leány. 

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



ÉSZAKI- OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK. 171 

ittam lil selta mands, uul vbdl yátna ioytds, ou-évri lvp-
phms. vbdl lauSl: uivy'dmdddm svrSmna pidds.v 

ittam lil pá mands. sidi mandal eudlt lou yátdlna ioytds. 
yátdlna ioytds, uai-pun-kutna, noySs-pun kutna si Ivyds. iildáldda 
ázat arí iilfíáhl. ittam lil kim-edds. mou iilSahda pidds. udtn 
uh'di tvibi poyyrás si endinda pidds, yada uohiis. udrdi tvibi 
poyyrás énmds, énmds. asm ioytds, ittam uárdi tvibi poyyrás 
ásúina ioyo-lisa. ittam máé-niy lil ásúina iofo-lisa. ittam dsnl 
sidi ivy'dl. sidi ivy'tal eudlt naurem bzds, i naurem tviis, kimdt 
nauremdl tvisdlli, yolmdt nauremdl yandi niy, addl yáddy máé-niy 
i tviis. ásni lawdl: «yandi niy, iehm-niy eui tvisdm.» ásmna 
énmdVla. lou tbndi yordl, simáé yan&áy svu§n iántl. 

sidi oldal eudlt ázat éndmdi pitsdt. ásni-áyg'dl lau§l: uyandi 
niy, iehm-niy euiie, má susl{?) neyyoidt ioydtht manem uelda, 
nvy tam tvyáidn eudlt yoé-pelá manda uandi/)) eudl lau§l: «má 
ninen uelda and eslhiám, si-kem mosna manem át tüldt! nvy 

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

A lélek megint ment tovább. A mint így megy [mendegél], 
a maga házához érkezett. A maga házához érkezett és [ott] 
vadprém közé, nyusztprém közé temetkezett (tk. ment) ím. Föl
támadni ugyan nem támad föl. Erre a lélek kiment. A föld 
újulni kezdett. Odébb [a part felé], a hol eltűnt, piros rózsa 
kezdett nőni. A piros rózsa nőtt, nődögélt. A medve odajött, 
ím a piros rózsát a medve megette. lm a tündér lelkét ette 
meg a medve. Most a medve így jár-kel. A mint így jár, gyer
meket talált (értsd: terhessé lett), egy gyermeke lett, még egy 
gyermeke lett, harmadik gyermeke gyanánt osztják nőt, a magá
nos házban lakó tündért szülte. A medve mondja: «Osztják nő, 
égi nő leányt szültem.» A medve fölneveli. 0 (t. i. a leány) 
nyirháncsot hánt és olyan hímes nyírhéjedényt varr, hogy még. 

A mint így van, mindnyájan növekedni kezdtek. A medve
anya [így] szól: «Osztják nő, égi nő leánykám, . . . . emberek 
jönnek engemet megölni, te e helyedről igyekezz (tk. nézz) vala
merre elmenni!)) A leánya mondja: «En titeket nem hagylak 
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áygi ös9ii, ma iubdmna lihy ti yaéádif» — «yandi niy, iehm-
niy eujie, ma törSm parddm svrmdm ioytds, nvy ioyo-lbtta an' 
uerdmlen. %andi niy, iehm-niy, yundsi yandi mouna ioySttdnna 
ma úoyápm liddn kutna kur-náySrlu, iás-náy§rlu nvy uddi sidam 
tvyáina poriilá ! muy yvldeu iubina si kur-nay§rlu, iás-náy§rlu 
lilhma pondi tvyáipn eudlt muy oshllu, tám pöddr'ddm iázdylám 
'/lil'ldddn kutna nbman tvülá/» si iázdylál pödör'set i hámon 
neyyoidt ioyStmel éátl. 

«%andi niy, iehm-niy euiie, yundsi mayilu nvy yaltía 
uanthlán? muyilu, muy lillu tör§m yoia seda i uanthlán, si-kinzá 
nhndza lirámddfidl andám. ymitt yorhdi iubina törSmna kabin 
labtá ybs siiáhhn, nemdl mola nemna nvy máé-niy, yandi niy, 
iehm-niy nvmsdn pittma si nemna nemdilá: ma niy yattd L 
labdt ybs muy sit oldi pitlu si pvráina.» 

sitdlna mur kámdn ár somildt. yát oml noy-iaydtti (sugátta) 
pitsa. aggal lauSl: «euiie, svsna blá l moydtna mazdy pustdláipn 

megölni, akkor inár inkább vigyenek engemet! Te anya vagy, 
en utánnam maradjatok ti itt életben!» — «Osztják nő, égi nő 
leánykám, az én istentől rendelt halálom jött el, te azt meg
váltani nem tudod. Osztják nő, égi nő, majd ha az osztják földre 
érkezel (tk. érkezésedkor), az én húsomat evésed közben kezünk, 
lábunk czirbolyatobozait i értsd: karmainkat] te majd odébb 
[a part felél csöndes helyre tedd! Halálunk után kezünk, lá
bunk czirbolyatobozait [é. karmainkat1 a telkeinknek kitett 
helyen majd megtaláljuk. E most mondott szavaimat sírásod 
közben is emlékezetben tartsd!» E szavakat beszélték és künn 
emberek érkezte hallszik. 

«Osztják nő, égi nő leánykám, bennünket mikor és honnét 
látsz majd? Minket, a mi lelkeinket az égen, majd ott látod 
meg. Ennél több értesítése nincs. Az esti szürkület kialvása után 
az égen föltetszett hét csillagot látsz majd, a nevét milyen né
ven, te tündér, osztják nő, égi nő, ha úgy tetszik, ezen a né
ven nevezd: Manying háza. A hét csillag majd mi leszünk 
abban az időben.» 

Erre a nép künn nagy zajt csap(?). A ház ajtaját kezdték 
föltörni. Az anyja mondja: «Leánykám, menj hátrább! Mert 
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ma iuganndmna!» lou sitalna í-nik uuratl ou pela. mur tddá yat 
sugatht. lou [eui] mattá yaníay svu§n iandds, si svuSn ujslí, 
%at-ou yoéa Ivskdsll. si-kemna svuSn siiahsdt, mur lau§l: utární 
•yaltía piddm svu§n?» pa mur lauSl: vyat lib(i) eudlt üs.i uan-
diiűdl: tam svuSn svu§n uerdm niy iphl oé andam. pa iay lauht: 
«tami yat libina yodi- svyat ip-ytdm yanzay svuSn ? muy ilbi-telna 
tamdé svuSn arí uandiiisu.v iaylal lauht: (meyyoi ant-peh olh> 
si-kemna lou [eui] aiiltasik kimdt svuSn pa Ivskdsli. mur pa 
seram'sdt: «támí yodi °^Í "U^i -2 yundsi-yarti tamdé uai-yátna 
svuSn an' uandiiüu.v aygdl lau§l: «eune, iwn svsna dla.r» 
andam — ant ybll [eui], si yaníay svu§n, yolmdt svu§n pa kim-
Ivskdsli. moydt lauht: usit, laudl, yodi oldi yanZay svu§n, ilamba, 
lau§l, neyyoi ol.» moydlal lauht: «yada oldi neyyoi? simdé kul', 
mazdy kul! ol, neyyo and ol.» aygdl lauSl: «eujie svsna ola/» 

még talán helyettem benned tesznek kárt!» Ö erre egyre 
előre törekszik az ajtó felé. A nép ott a házat rombolja. 0 [a 
leány] régebben hímes nyírhéj edényt varrott, ezt a nyírhéj -
edényt fogta, a ház ajtajához dobta. Mikor a nyírhéjedényt meg
látták, a nép [így] szól: «Ez honnét került (tk. esett) nyírhéj
edény?)) Mások (tk. más nép) mondják: «A ház belsejéből jött.» 
Nézegetik: ennek a nyírhéjedénycsináló nőnek a varrása nem 
ismeretes. Mások [azt] mondják: «Ebbe a házba hogyan jutott 
ez a hímes nyírhéjedény? Mi ezelőtt ilyen nyírhéjedónyt nem 
láttunk.» Az emberek mondják: «Talán csak nem ember van [a 
barlangban]?)) Ezenközben a leány csöndesen a másik nyírhéj
edényt is odadobta. Az emberek megdöbbentek: «Hát ez micsoda 
állat? Ilyen medvebarlangban (tk. állat-házban) nyírhéjedényt 
sohasem szoktunk látni.» Az anyja mondja: «Leánykám, te menj 
hátrább!» Nem, [a leány] nem hall, a hímes nyírhéjedónyt, a 
harmadik nyírhéjedényt is kidobta. Azok mondják: «Ez, úgy
mond, miféle (tk. hogyan levő) hímes nyírhéjedény, lehetséges, 
hogy ember lesz [t. i. a barlangban].)) A többiek mondják : «Hol 
venné magát [itt] az ember (tk. hol levő ember)? Olyan ördög, 
talán [maga] az ördög, ember nem.» Az anyja [így] szól: ((Leány
kám, menj hátrább!» 
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pvrá ioytds, yát-laygdl eudlt iuy metsdsa, ittam áygdl yát-ou 
(ásni yát-ou) eudlt kim-si manda pidds. áygdl ioyo-tálldli. váygúe, 
má át tálláidm áhynah)— «euiie, tör§m párddm svrmdm ioytds.* 
i áygdl kim-uayyds, kánidn seda i pustdsa i uel'sa. iáy lauht: 
(^kát apsdl yaéds.i) 

pá uimddl-iuyna iuy metsdsa. uul apsdl iuy kátllsdli, iuyi-
telna kim-tálda pitsa. «-iai, má át tálláidm!)) iaidl lau§l: «eu}ie, 
yandi niy, iehmniy, muy iubeuna u&lis át tálláidn/» iaidl kim-
tál'sa i mvyti uel'sa. 

lou kuddft iaidl % iuy yoza pá káths. «kudd@ iai, niy-yarti 
iázdy yölá! nvy iugánndnní kus-keba má át tálláidm h) kuddfi 
iaidl Iwml: «m« iubdmna semdm arí uantl, yodi raydl, sidi át 
tviláidn!» kuddft iaidl i kim-tál'sa i tbdá kámdn uel'sa. 

lou yál'ldl ivlnn, yát libina. mur sidi ietsddi pitsdt, ybhn-
diiúdt: ás7Íi yát libina neyyoi yal'lddal sátl. iá% lauldt: «yod{ 

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

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

A középső bátyja is odakapott a fához. «Középső bátyám, 
nőféle beszédre hallgass! Helyetted talán inkább engemet húzza
nak ki!» A középső bátyja mondja: «En utánam a szemem nem 
lát, a hogyan kell, úgy bánjanak veled !» A középső bátyját is 
kihúzták és ott künn meg is ölték. 

0 sír bent a házban. Az emberek (tk. a nép) midőn így 
kezdtek elkészülni [a munkával], hallgatóznak: a medvebarlang
ban ember sírása hallszik. Az emberek mondják: «Miféle (tk. 
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oldi neyyoi ?» idmas ybldndal ybhntht, ipna' neyyo satl. pa mur 
manda pitsdt, sidi laiht. lou [eui] laudl: «murdm uel'sadi.manem 
pa malai an' uellahn?» moydt pöd&r'dtiúdt: «tami, lauht, neyyo 
ol, yodi-svyat louel kim-talda masl?» 

uazdy or't-igi ai jiydi asni-yatna ioyo-lvyds, ittam yál'bdi 
niy kim-tal1 sdlVi: noySs-svy tvi}l, kamka oysam tviü. kámdn ia% 
pöddr'fot: nuazdy or't-igi iiydl addl yaddy maé-viy ilamba si 
mozadds.)) uazdy or't-igi iijdl niy leld9S öfdl pvrda pélgis, oy-
kohl uls, ittam öy§lna naurdldiiú. 

uan-kieba uan tüla, you-keba you tüla, udz9y or't-igi uasna 
toyo-ioytdfítdsa. uas-tel mur lauht: «uáz9y or't-igi iiy addl yaddy 
mas-niy tümal.'v uaz^y or't-igi lau§l: vtüdal masL» 

ioyo-lvydltsa uazdy or't-igi yatna. ittam mundi aygildl, 
iailal dratelna si Ivydltsdidt. sitdlna lou yvza§na ipr'sa. sidi 
olliiildt. mur akmdssdt i uaidt %orda pitsaÍ9t. mur akni9S, ivntti 

hogyan levő) ember ?» Még jobban odafigyelnek, csakugyan em
ber hallszik. És a nép [már] kezdett menni, [mikor] így meg
állnak. 0 [a leány] így szól: «A családomat (tk. népemet) meg
öltétek, hát engem miért nem öltök meg'?» Azok beszélgetnek: 
«Ez, mondják, ember, hogyan lehet (tk. kell) őt kihúzni ?» 

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

Bövidnek rövid ideig viszi (tk. vitetik), hosszúnak hosszú 
ideig viszi, a városi fejedelem-öreg városába juttatta. Az egész 
város népe [így] szól: «A városi fejedelem-öreg fia a magános 
házban lakó tündért hozta el.» A városi fejedelem öreg mondja: 
«Hoznia kellett.» 

Bevitték a városi fejedelem-öreg házába. Most csak az 
imént az anyját, a bátyjait, mind valamennyit beszállították [ide]. 
Aztán neki [t. i. a leánynak] kárpitot kötöttek. ígyen vannak-
vannak. A nép gyülekezett és az állatokat nyúzni kezdték. A nép 
összegyűlt, a játszó ember játszik, az énekes ember énekel, a 
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yoi ivntl, aridi yoi ariiil, seban uerdi yoi sebán uerl. üldt, iesht, 
ioyidt ibjdl. sidi oldel eudlt iets9Sdt. 

ibymel ietsds. ipáméi ietsdm iubina yvéaft libina eui si 
yal'fol, yaVhdaleudlt semlal puhsdt. eui uantman tvildli: kur-
náyrdt, ias-nayrdt lokki iaudl'sáidt. ittam eui Lur-nayrdt, ias-
náyrdt áratelna agdtsdlli i kim-tűslí. kim-tüslí, íoyosik brna Ivs-
kdsll, lillalna át oslapt. 

kur-ná/'§rlal, iás-naj-Srlál iaudlm9nli, ioyos, yat pela sbsl. 
i-mosaina /bldntfoll, asm áygdl i iailal iidel §átl, lillal laudel 
patl: «yandi niy, iéhm-niy eui tvisdm, ittam kur-naySrlam pör-
mdda ant rayht. lou tayya yandi-yoi wortidsna pitsa, muyilu 
iorerridslí, muy pöddr'ddm iásyu ioremdsli. muy ittam si man'su, 
%andi niy, iéhm-niy euiie, yaltsa yal'hddn §atl. muy kur-náySrlu, 
iás-nay§rlu ossdlu, ittam muyilu kanzdmdtlu ossdlu, ittam lillu 
tö~r§mna si marísdt. — Xan^í n^V> iehm-niy euiie, ittam noyos 

varázsló ember varázsol. Esznek, isznak, a tánczos tánczol. 
A mint így vannak, végeztek (tk. az így levésükkel végeztek). 

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

A kezük, lábuk czirbolyatobozait [é. karmaikat] elhajigálta 
és vissza, a ház felé megy (tk. lép). Egyszer [csak] hallja, hogy 
medveanyjának és bátyjainak a jövésük hallszik, a lelkeik beszél
nek, hallszik: «Osztják nő, égi nő leányt szültem, most a láb
tobozaimat lábbal taposni nem szabad. 0 talán az osztják em
bernek megtetszett, minket elfelejtett, a mi beszéltük -szónkat 
elfelejtette. Mi íme arra mentünk, osztják nő, égi nő leányka, 
a honnét a sírásod hallszik. Mi a láb-tobozainkat, kéz-tobozainkat 
[é. karmainkat] megtaláltuk, a miket kerestünk, megtaláltuk, íme 
a lelkeink a,z égbe szálltak.— Osztják nő, égi nő leányka, most 
nézz fölfelé ! Az égbe föltetszett hét csillagot számláld meg 



ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK. 177 

uanda! torma kafom labdt ybs luydila! labdtmdt ybs sit ma, si 
tombina nauremlám ma kat pélgdmna olht. yundsi yal'hddn iubina 
mur pela tam iasydm sidi lauldiii/ tam mur hu and bsldl yolna. 
addl yaddy maú-niy euiw, torma kahm labdt ybs yundsi sidi 
nemdt.' ma ,'iiy ydttdl. mojdt yundsi lauda pitht, mola brdyna 
marii y yattdl nemi iil?» sidi laua: yandi niy, iéhm-niy eui 
tvisdm, sit brdyna ozdm nemdl: máéin yattdl. eudm addl 
yaddy mas-niy ös, sit brdyna nemddm nem. ittam selta yodi 
ioyo-lnya! yaleudt mur nvy pehn lauht: «nvy lma/» sidi pöddr'dhf 
ima aygdm noya lida an' ueritlem, yundi seyki sardllahn, ma 
labdt tvla-luydl i pul ant uihm, yund{-gi olda ant rayhm, semdm 
yol piti, sl manhm.» 

uazdy or't-igi lauSl: «eu}ie, manddu brdyna yun' ti iísdn? 
nvyen líddt matti tvyaina mdzdy ol tayya.f> uazdy or't-igi lau§l: 
«metíiie, nvyen eui-idi tvida pitlem.n sifdlna si iazjy yohs. mola 
uerddt lou tvidi svjdl uazdy or't-igi uasna labdt tvla-luydl si 

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

A városi fejedelem-öreg [így] szól: «Leányka, csak nem 
azért jöttél ide, hogy elmenj ? Neked való eleség valahol talán 
csak van.» A városi fejedelem-öreg mondja: «Kis menyem, té
ged leányom gyanánt foglak tartani.)) Aztán ez a beszed véget 
ert. Az ö viselő subáját a városi fej edelem-öreg városában hét 
éven át viselte, a szőre (?) megtörött, az ínból készült czérnája 
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svfdl tvisdllí, i punlal suqahs i Ivndl ant taynds. uazdy orH-igi 
uanthli, lou si svydl arí tviblli, yir libina pon'sdlli. 

si niy ioytdm-ielna mur ázat tumdagdt, uelftds ázat pmas 
uelht, mola-pugdt uai-yul ázat uelht. lou ittam eui l naurem 
tviis, si nauremdl enmdlman ittam yolna énnwlhli, si naurem 
enmdlddm tvyavna ma seda ö&dm. 

8. pam-tag ar-tbrbi yoi mey'g dtna pali a. 

apúsaydn kat yoi olhydn, nemdza-yos-pelá an' ivy'li (?) 
lihydn. {aidl pöddr'ta pidds, apsdl pela lauSl: «manhmdn/» apsi 
lau§l: «yolas-tvyd manfomdn?» — marisdydn. 

apsdl sömatti svy-nir ant tviü. «mola sömvttdt tinhm? tör dm 
iski uerds.v iawl ar-sinidl pam bzds, ioyo-lvydltsdlli, pamdtna pr-
sahsli. mii Isi pamdt eudlt legatsdlli, selta man'sdydn. apsdl loy 
ant tviü, % an pehk-sugatsdlli (laygdtsdlli), loy uer'saüí, apsdl 
kur elti sömdtsdlll, selta manda pitsdydn. 

nem szakadt. A városi fejedelem-öreg látja, hogy ezt a subáját 
már nem hordja, egy zsákba tette. 

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

S. A fű g y é k é n y - s a p k á s e m b e r t ő l f é l n e k a m a n ó k . 

Két egytestvér ember van, semerre se járva élnek. A bátya 
beszélni kezdett, az öcscséhez [így] szól: «Menjünk!» Az öcscse 
mondja: «Hová menjünk?)) — Mentek. 

Az öcscsének öltöző ruhája (tk. subája-botosa) nincs. ((Mi
csoda öltöznivalóm van ? az isten hideget csinált [== az idő 
hidegre vált].» A bátyja sok-kevés füvet talált, bevitte [a házbaj, 
a füvekkel körülkötözte. Sapkát is füvekből készített [neki], az
tán mentek. Az öcscsének hótalpa nincs, egy hosszúkás fatálat 
kettétörött (hasított), hótalpat csinált, az öcscse lábára fölhúzta, 
aztán menni kezdtek. 
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ieza toyosik man'sdydti, uotaza iis. iaidl yahs, sbsta an' 
ueritl. apsdl sidi mams, ioyos-uandal andam. apsdl laivm tviű, 
iwy emtta p>idds. iuydl sidi séudr'sdlli, %attí amdtsdlli. 

yat libina tut vhs, iaidl %olna andam. selta atíi iis. atii 
iuumal iubina ybhnthU, iaijl si iidal éatl. tuti vhs, tuti sidi 
vhs, ybhnthli: sdidl andam. ielta-svyat úöymds: umola kamdn 
ybhnthnh) — sdi ázat andam. kim-idds, i iasdlna ai nay'k, 
kimdt iasdlna ai ybl. «malai tada láihn? mola lanlhn? iaidm 
béihiisen ?» — «i uördí-oy-siski b£iliiisem.» selta lauSl: «%ol 
mandshi — v-vudy ioyan youat Ivyds.n — «ittam nvy malai ma 
yohm nsdnh) — o-nvy nemdn molaht — urna nemom, laudl, pam-
tagar-tbrbi yoi.» — <snvy nemdn molaí* — unvl-tvi-kbrdi 
mey'k'.v — «nvy ittam Isi lida lithn tayyah) — «ia, lauSl, mui 
lábdthnh) — ama Isi mosa Uuman olhm.» — ^odi, lau§l, liddt 
kim-tűlen, mola ioyo-lvyhm?» lou r'wl-tvi-kbrdí mey'k: pela lau§l: 
«ioyo-lvyá /» 

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

A házban tüzet gyújtott, a bátya még [most] sincs. Aztán 
éjre vált [az idő]. A mint éjre vált [az idő], figyeli: a bátyjának 
a jövése hallszik ím. A tüzét meggyújtotta. A tüzét így meggyúj
totta, hallgatózik: nesze nincs. Belülről megszólalt: «Miért 
hallgatózol künn?» — Semmi nesz sincs. Kiment, az egyik ke
zében kis vörösfenyő van, a másik kezében kis feketefenyő. «Miért 
állsz i t t? Mit vársz? A bátyámmal találkoztál (tk. megtalál
tad) ?» — «Egy vörösfejű madarat találtam. Aztán [így] szól: 
«Merre ment?» — «A torkolatos folyó hosszában ment.» — 
«Hát te miért jöttél hozzám?» — «A te neved micsoda?» — 
«Az én nevem, úgymond, Fü-gyékény-sapkás ember.» — «A te 
neved mi?» — «Vasorrú manó.» — «Hát te úgy-e enni akarsz 
talán ?» — «Nos, úgymond, mit adsz enni?» — «En is [csak] 
valamit evén vagyok.*) — «Hogyan, úgymond, az ennivalót ki
hozod vagy bemenjek?" 0 a vasorrú manóhoz [így] szól: 
«Gyere bej» 
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nvl-toi-kordi mey'k' ioyo-lvyds. lou tut vlda pidds. mattá-
pvrdina iuuman uehmvtl i láygs. si laygdl ujsli i kdmrta pitsdlll. 
mey'k' pela lau§l: «tam nir putay am'sá/» mey'k' am's»s. «put 
kdtidrti-wydt nirdm il si toynds, puddn anda kdudrds, nvn oydnna 
nir noy-uord\h) tömi oydlna nir noy-uortsdlli. sitdlna lou putl 
ábm'sdllí tut eudlt, and yvrtsdlli, lida ám'sds. nvl-t7)i-kördl mey'k' 
laiil. líuman ietsds, sidi lau§l: «yodi, nvl-tvi-kbrdi lida lithn 
tanya?* — nemdza ant pöddr'l. anvy ilamba svnzdn kaíidds, ma 
mvs 8okhm.» sitdlna lauSl: ama addl ösdm, ittam pilna ioyStsawm.» 
viundi lis, ieúz9s, il-ybin. 

sidi ybiú, mosa-pvraina yunlt yorhs, kdmdlta vudds : «pám-
tagar-tbrbi yoi iiydm yol tűsen?» lou kim-edds, uanthll: kat oydl 
(kat oypi mey'k'). «iiy9n yol tűlem? iuua! maiid/ iiydn yolna 
maildl.» 

selta ioyo-lvyda pidds, ou-ybmfídt sugdtta uurdtldlli, iirdl 
svydt Ivnds. selta ioyo-lvnds, il-dm'sds nir putay. uam'sd-sd! ma 

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

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

Aztán kezdett bemenni, az ajtóragasztókat majdnem össze
töri az erőlködéssel, oldalvást ment be. Aztán belépett, leült a 
gerendával szemben. «Ülj csak le! én neked tüzet gyújtok.» 
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nvyen tut vlfom.r) tut vhs. «nws-yozdy euelt nirydn pa-si sugul-
Idda-lamba, noy-laia ! manem svya lmí/» lou (pam-tagar-tbrbi 
yoi) kim-idds, ioyo pa Ivyds. «yodi, lau§l, il svra amzshnh) 
nemdza ant pödsr'l, i mundi yodi laiis, si-sirna Idill, [lou] sitdlna 
yoidi tvyaina mands, il-ybiis. 

yalemt aldy-svyat kihs, kim-id»s. kim-idds i iuy mola 
seudrta pidds. iuy séudrman íetsds, ioyo-lvyds. nádéi ösdm, ittam 
yöUm yoií üs9m.» mola liddt lawndiiil, mola ant lamndwl. 
semrdm iuylal ioyo-dltsdlli. sidi oldel svyat ila pela iis. top 
patlds, % kurdyvt iidal satl. mou noydl, kdmdn ioy§tmal §atl. 
«pam-tagar-tbrbi yoi iiyydlam yol tüslan?» — «iiyydlan maitel-
ydn. — noy ittam iskina patsaidn, you mou nsdn tayya í ioyo-
lvyd!» ioyo-lvyss— údl oypöéydl. pam-tagar-tbrbi yoi laudl: ama 
tuddm vllem, nny am'safo tuti vhs, kim-idds, ioyo pa Ivyes. 
nmanem svya liui! yaddm suydl ű si kbriiú, noy-uord\!» noy-
uortsdlü. si-kemna laudl: viuua! ma mvs sokfom.v — nenwza 

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

Másnap reggel fölkelt, kiment. Kiment és fát-mit kezdett 
vágni. A favágással elkészült, bement [a házba]. «Magam vol
tam, íme most [már] hárman vagyunk (tk. három emberré 
lettem).» Valami ennivalót eddegél vagy nem eddegél. A vágott 
fáit beemelte [a házba]. A mint így vannak, este felé jött [az 
idő]. Alig hogy besötétedett, egy lábas valaminek a jövése hall
szik. A föld reng, künn megérkezése hallszik. «Fű-gyékény-sapkás 
ember, a fiaimat (dual.) hová tetted?)) — «A fiaid vendégesked
nek. — Te íme a hidegtől megfáztál, messzi földről jöttél talán? 
gyere be!» Bement [a házba] — négyfejű. A Fű-gyékény-sapkás 
ember [így] szól: «En a tüzemet meggyújtom, te ülj le!» A tüzét 
meggyújtotta. Kiment meg bejött. «Engem [majd] aztán egyél meg! 
A házam szöglete ím leesik, tartsd föl (tk. taszítsd föl)!» Föl
tartotta. Ezenközben [azt] mondja: «Gyere, én majd támasztékot 

<YÍ/• elvtudományi Közlemények. XXXVII. 13 
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ant pöddr'l. lou iastds : «ma addl ösdm mundl, ittam ndl yui oldi 
(vagy: olda) pitsu.» sittelna lou pa il-vbiis. 

at-kuddíi-kemml iis, yoiman ybtontl, mundl mou noyds, 
itta (?) yolna tágan noy§l, yat»l sugalhda uutsiiü. sitdlna noy-
kihs i kdmdn ioytds. uiiylam yol tuslanht — uiiylan maihht.» — 
iiylam malai sidaman olldth) — unoya-puhtna uydllal teudlsdt. — 
nvy ioyo-lvyaJ'» ioyo-lvyda pidds. ioyo-lvyds: uet oy§l. il-dmdtsdWi. 
tömi uyhl példk-tvildlli, lou ioyo yys1 Ivydl. uaiiltasik! manem 
svya Imi! tam yatna si uellaimdn, nvy noy-uordl!» tömi idstds : 
urna, uortlem.)) 

pam-tagar-tbrbi yoi kim-edds, sittelna ioyo pa Ivyds. tömi 
laiű. v.purdé neyyoi il-am'sá/t il-amdsta partsdlll, ant ydlfoli. 
tömi uydl andam, yodi laj/is, sidi laiű. sitdlna lou mands, yoid{ 
tvyaidlna il-ybits. yoidal svyat yblhll, mou taydl. mou taytal svyat 
i yatdl tarida pidds. mou taydl, yat yvrdl példk-vremds, kbrdl ibú 
noy-sdds: nömdr kbrdl mey'k'. 

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

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

A Fü-gyékény-sapkás ember kiment, aztán megint bejött. 
Amaz áll. «Öreg ember, ülj le!» Leülni rendelte, nem hallja. 
Amannak szava (tk. szája) nincs, a mint állt, úgy áll. Erre 
aztán ő ment, fekvő helyén lefeküdt. A mint fekszik, hallja, 
[hogy] a föld zúg(?). A föld zúgása közben a ház inogni kezdett. 
A föld zúg, a ház padlója kettérepedt, vas nyárs (v. szög) emel
kedik fölfelé: csupa vas manó. 
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sidi lauSl: apam-tagar-tbrbi yoi olhnh) — «ott&m» —lauSl. 
«nauremldm yol tüslanh) — unauremlan tamdt.)) — «nauremlam 
mola uerldth) — unauremlán tördm pela iurbdtht.)) — «si tör§m 
yada ol?» — «nvy ojdn no^-uordi ! r> lou ant litl ojdl noy-uor'ta. 
«ma nvyen, pam-tagar-tbrbi yoi, lilém.» — aalt lilén! — lau§l— 
ma iaidm Isi malai Uslenh) — «iapn ma Ivwmem anddm.» — 
«%oina Hsa?)) — «kziddfi-nauremna lisa tayya.)) si-kemna kuddft 
l[ui dúzdsli: npam-tagar-tbrbi yoi iaidl yol tűsen ?» kudd§ yuidl 
lau§l: «ma and oslem, yolmdt yoina Hsa tayya.)) si-kemna kbrdi 
mey'k''laudl: «ma nvyen Illem.)) —pam-tagar-tbrbi yoi lau§l: 
umanem svyasik liui! iaidm ti tuui!)) kbrdi mey'k' lau§l: «you 
podjr'sdm, ma nvyen lilém.» — «manem al liui, iaidm tüua/» 

kbrdi mey'k' sidi pőddr'tal eudlt noy-edds. «yodi, lauSl, kbrdi 
mey(kl yodi nvmdshnh) — «md nvyen si lilém, iaslam etht.)) — 
«manem al liui, iaidm túua/)) — «ai iiydmna, nvl-tvi-kbrdi 

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

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

13* 
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mey'k'na Hsa tayya.)) kdrdi mey'k' sidi palli iida pidds, pam-
tagar-törbi yoi uanthli, oydl paida si pidds yat yoza, uantidli, 
oydl yaiis. kdrdi mey'k' uydl-uhl pehk-táldalna pam-tagar-törbi 
yoi l iasl, i kur[dl] mey'k1 uydl libina yr>§ Ivyydn i kördi mey'k' 
oydl yat yoza noy-yaiis. «manem, lau$l, yaleudt liui! tam-vvtl an* 
lisen (an' ueritsen).» sitdlna kördi mey'k' top lal'l, ant pöddr'l. 
pam-tagar-törbi yoi InuSl: «ittam laia! manem lida arí uersm1-
sen, na ittam tör§m pela iurbdlda!» pam-tagartörbi yoi si idzdy 
tviis, ila pela iis, il-yöiis. mey'gdt mvs iuganna soksdlli. yalemt 
kihs i mands. 

9. ua i-p el dk p a oysar. 

i yui ol, addl yatna ol, nemdza neyyoi an' tviú, lou nei 
volna iuy seudrta an' ueritl. i-mosaina yatl iskina patsa, yat-
libdl pela tuygdt eudlt la§ si iis. lou iskina patsa, % tvyaina 
yöiü. yoyman yöl'ldVi, oudl punfilnűa. «yoidau ol? oudm yoina 

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

9. A f é l b o t o s ú [ e m b e r ] és a r ó k a . 

Egy ember él, magányos házban lakik, senkié sincs, még 
csak fát sem tud vágni. Egyszer a háza hideg lett, a ház bel
sejébe a mohok mellett hó jött. 0 igen fázott (tk. a hidegtől 
megfagyott), egy helyen fekszik. Feküvén hallja, [hogy] az ajtó 
ki-kinyilik. «Ki az? az ajtómat kicsoda nyitogatja?)) Semmi nesz 
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punéilnüa ?» pöddr'ti sdidl arí sátl. oudl punéiliiilli pá Ivp-
tördrfoll. 

l-mosaina oudl puha, lou uantfolí, oysar ioyo-lvnds. lou 
yoiman pöddr'l: «yi, lau§l, noy-ki kiltom, nvyen uel's'em loln!» 
si-kemna oysar nöymds : amolaidn kaZih) —• «nem9záÍ9m káéi 
and öl,* — vmuiá yoida iertS9Sdn?» — «alt yoifom.! svy-nir 
lömdttdt an' tvihm.» oysar lauSl: umanem liddt miiá/» — «má, 
lauSl, Viddt an' toüdm.y> — «nü, lauSl, mola laudndwfon'•*» — 
unvrgmna i ivrdm öypözSx tml9m.» oysar lauSl: «má svmdm 
uáyta pitsa. siddtn Mem,» oysar rwr&mna údúzdndiiis, §w9m oy-
pözSy nvremdsli i lisli. si-kemna yoidi -yoi nöymds : «yei, oysar, 
malai nvremdsen, ma mola lildmh) oysar lauSl: «nvn si yvlda 
uutsinmi.v oysar sitdlna lís i mands. 

lou oysar manmal iubina nvmdű: «oysar ázat Usli, ma mola 
lihm ? mundl noy-kilda an' ueritsdm, noy-kilda iordm anddm. 
noy-ki kil'sdm loln, louel uel'sem loln.» sidi ámdsl, iojo-yaidm 

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

Egyszer az ajtaja kinyilt, ő látja, [hogy] a róka bejött 
[a házbaj. 0 fekve [így] beszél: «Hej, úgymond, ha fölkelek, 
téged megöltelek volna!» Ezenközben a róka megszólalt: «Mid 
fáj ?» — ((Semmim sem fáj.» — «[Hát] miért kell feküdnöd?)) — 
«Hadd fekügyek! nincs öltöző ruhám.» A róka [így] szól: ((Ne
kem adj ennivalót!)) — «Nekem, úgymond, ennivalóm nincs.» — 
«Nos, mondja [a róka], hát te mit eszel?» — «A [halszárító] 
állványon egy megromlott fejem [é. halfej] van.» A róka [így] 
szól: «Én igen éhes vagyok, ezt (tk. ezemet) megeszem.)) «A róka 
az állványra fölágaskodott, a megromlott fejet hirtelen elkapta 
és megette. Eközben a fekvő ember megszólalt: «Hej, róka, 
miért ragadtad el, én mit eszem majd?» A róka mondja: «Te 
úgy is halófélben vagy (tk. halni akarsz).» Aztán a róka evett 
és ment. 

0 a róka elmente után [így] gondolkozik: «A róka mind 
megette, [hát] én mit eszem? Az imént nem bírtam fölkelni, 
fölkelni [való] erőm nincs. Ha fölkeltem volna, őt megöltem 
volna.» így ül, a visszamaradt erejével (tk. lelkével) fölült. 
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lilna noy-ám'sds. ehl pattá si yohs, il pa yohs. il-yoiman iubina 
oysar ioytds, ioyo pa Ivyds. uyodi, lau§l, lihyh) lou lauSl: <dihy 
kenidrn si.)) oysar lauSl: «yodi, lída lithnh)— nmola tüsdnh)— 
«mola túsdm? — nvysdft tüsdm.» — amola nvysdfi tusdnh) — 
«or-kvláy-nvysdfi tü$9m.» — «má u£ lida an' uerithm, ma laudl, 
tutli yátna lída an' uerithm.)) oysar lauSl: «má tut vlhm.» oysar 
pelá laudl: «nvy tút vlá!» oysar uantsdU, ^oyál-oy'kna iuy ázat 
andám. «nvy dia! ma ioydttdm-mosa ál yvlá!)) 

oysar mands, mands, tödá kanzdm iuy máritl. oysar iuy 
máridds, iuylál ivrá-áf9tsdllí, iuylál almds, ioyo-iis, iuy tus 
(pey'kna-li, kusnali tüslí, yoi uandds ?). oysar iojo-ipytds, iémdsli: 
«nvn, yodi, lihyh) •— idihy.it oysar tut vlda pidds, tuti vl'süli. 
«na, igi, ti iuuá tut silna /» lou tut siJLna iida pidds, tut silna i 
ioyhs. nemdza an( tviil, amsdm' an' tviil i uai an' tviil. oysar 
lauSl: «nvy mola tviman ösdnh) — «ma, lauSl, nemdza an' 
uerithm lelátta.)) oysar pbddt'ta pidds : «nvy igi, liemdn mola ?» — 

A teste ím megszűnt fázni, megint lefeküdt. A mint lefeküdt, 
a róka megérkezett, be is lépett [a házba]. «Hogyan, úgymond, 
még élsz?» 0 mondja: «Éppen hogy csak élek.» A róka [így] 
szól: «Hát, enni akarsz?*) — «Mit hoztál?* — «Mit hoztam? 
Lapoczkát hoztam.» -— «Micsoda lapoczkát hoztál ?» — «Erdei 
rénszarvas lapoczkát hoztam.» — «En [biz'] már enni nem bí
rok, én — úgymond — hideg házban (tk. tűz nélküli házban) 
nem tudok enni.» A róka [így] szól: «En [majd] tüzet gyújtok.» 
A rókához [így] szól: «Te gyújts tüzet!» A róka látja, [hogy] a 
tűzhely mellett levő gödörben semmi fa sincs. «Te csak maradj 
(tk. légy), az én visszaérkeztemig ne halj meg!» 

A róka ment, ment, ott száraz fát tördel. A róka fát tör
delt, a fáit összeszedte, visszajött, fát hozott (a fogával hozta-e 
vagy a karmával hozta, ki látta ?») A róka visszaérkezett, kér
dezte: «Hát te még élsz?» — «Elek.» A róka tüzet kezdett 
gyújtani, a tüzét meggyújtotta. «No öreg, ide gyere a tűz szé
lére!)) 0 a tűz széléhez kezdett jönni, a ttíz szélére [oda] is ért. 
Semmi sincs rajta, nincs rajta nadrág, botosa sincs. A róka [így] 
szól: «Te mit hordván vagy?» — «En, úgymond, semmit sem 
tudok készíteni.» A róka beszélni kezdett: «Te öreg, mi a ne-
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ama nemdm, lauSl, uai-peld k.» oysar tüudm noyáidl tutna 
Ivlta pitsdlli, ittam igi noyáina labdtti pitsa. «na igi, oysar 
lauSl, má kál'mdmna uhnh) — nmolaidin sömdtman iihm?» — 
«má nvnen sömzttdt tühm. nvn tuddn ál yördl/v oysar mands. 

you ivy'dl, uán ipy'dl, mosa-pvráidtna oysar ioytds. naurem 
tvidm svy-nir tus (naurem tvidm, svy-nir kim-eyhmdt), uailál 
tüumal, svy-nir tüumal. «uai-pehk igi sö~mdílá!» — utámatna, 
lau§i, arí patlciidmh) — atadá yvlda ant rafdl.* 

sitdlna oysar mands, pám söy§tta mands. oysar pám söytds, 
ioytds. «uai-példk igi, tám pámdt ehn elli ivudrdilá!)) uai-pehk 
igi pámlál ehl elti ivu§rtsdllí, svydl sőmdtsdlli, vnddftna idr'sdlll. 
kwrlál pámna ivudrtsdlli (kát kur i-kemna), azát uerdl vetsds. 

oysar lau§l: nmanhmdn.''» uai-pehk igi lau§l: «ittam paths 
vndi.)) — «andám, lau§l, Í9m!» uai-pehk igi lau§l: aatdlna, yol 
manhmdn?» oysar lauSl: «pozem yoza kátlla!)) ittam uai-pehk 
igi oysar pozi yoza kaths, oysar pozi yoza * ias^ toyo-yvnds. 

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

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

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

A róka [így] szól: «Menjünk!» A Félbotosu öreg [azt] 
mondja: «Már talán be is sötétedett.)) — «Nem a', úgymond, 
jó.» A Félbotosu öreg [így] szól: «Éjjel hová megyünk?» A róka 
mondja: «Fogd meg a farkamat (v. kapaszkodjál a farkamba). 
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oysar igi kim-naudrmds, uai-pehk igi oysar iubina Idm-úvremdsa, 
oysarna tüla. yada vbldg-tvydina il-köriül, uai-pehk igi oysar dl 
pela nöymds : «nvy aiilta/» oysar ioyo-kdremds : «yod(, uai-
pehk, patsaidnh) uai-pehk lauSl: umadi pa pattá! ma svy'kmd-
saidm.» pa man'sdydn. 

sidi manda piisdym, oysar lauSl: «yatna ioy§thmdn.» sidi 
mandal eudlt yatna ivydtsdydn. «uai-pehk, nvy kamdn laidf» 
oysar ioyo-lvyds, yatna Ivyds. oysar dnpsl: uyodi, yátna neyyo 
ol?» yaddy-yo iástul: «ol.» oysar lauSl: vsára, tvt vladi/ ma, 
lauSl, uul yoi tüsdm.n yaddy-yo lauH: «malai ipro ant Ivydlt-
senh> — (dou seyk ivrdsl, ma idsydm pela ant yöhntl, addm 
yatna an' Ivydl.— ioyo-pvig\!i) yadd y yoi kim-idds : «%án-dédm, 
tördin-didin ioyo-lvyd /» uai-pehk nez ant pöddr'l, mundl yolas 
uandds, s\ Isi uantl. yddgy yoi ioyo-lvyds. «yodi, lauSl (oysar), 
iilh) — upöddr'ta an' litl, ma oy si pon'sdm, pön'sdm.v oysar 
lauSl: Hiwy an' yvbdtlen.n oysar kim-idds: «uai-péhk, lauSl, 

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

így menni kezdtek, a róka mondja: «Házhoz érünk.» 
A mint így mennek, házhoz érkeztek. «Félbotosú, te künn állj!» 
A róka bement, a házba ment be. A róka kérdi: «Hát, a ház
ban ember van?» A házigazda szól: «Van.» A róka mondja: 
«Csak hamar, gyújtsatok tüzet! én, úgymond, urat (tk. nagy 
embert) hoztam.» A házigazda [így] szól: «Miért nem hoztad 
be?» — «Ő igen büszke, én rám nem hallgat, rossz házba nem 
megy be. — Könyörögd be!» A házigazda kiment: «Fejedelem-
atyám, isten-atyám jöjj be!» A Félbotosú semmit sem beszél, 
a hova az elébb nézett, oda néz most is. A házigazda belépett 
[a házba]. «Hát, mondja a róka, jön?» — «Nem akar beszélni, 
en ím fejet hajtottam [előtte], fejet hajtottam.*) A róka [így] 
szól: «Te nem mozdítod el.» A róka kiment: «Félbotosú, úgy-
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ioyo-lvya!'» uai-pehk pöddr'ta aní litl. oysar ioyo-lvyas pa ihstdl: 
«yat tvbardr), tvbardy yatna Ivyda. ant yasl.v yaddy yoi lau§l oysar 
pela: «si-louat idm uera, ioyo at lvydl'.t> oysar kim-Edds: «uai-
pehk, nvy seda laia, ie£a pvra %olna andam.» oysar ioyo pa 
Ivyds. «yodi lau§l?» — «sidi laudl — manem elti tvya at lezat-
ht/» — yaddy yoi laudl oysar pela: «maná, ioyo üt lvpdl!» 

dmdstal tvya taytina lerdm'sa, svyna pon'sa. oysar pa, kim-
Idds. oysar na kat iasl eudlt katllsa: «yan-a£dm, törítm-azdm ou 
pun£á!» o%sar igina uai-pehk iorna ioyo-talla. ayozdyis manadiJ 
— oysar lau§l — lou sömdttdtlal yuli and at tviht/» yaddy yoi 
kim-edds, mal'gaydt, uaidt i amsdmdt ázat Ivydltsaidt, svyna mundí 
pvraina Ivydltsa. selta yaddy yoi pa kim-edds, l sby Ivydldds. si 
söy kutpdl eudlt seudrmdsll, i sbydl nvzay yulli nöy§r(8dlli, i sbydl 
putna küudr'sdlli. nvzay yul üumel ietsds, puddl pa lida pitsdt. 
liumel pa ietsds, yoisdt. 

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

Az ülőhelyét rénszarvasbörrel leterítik, subát tettek [oda]. 
A róka megint kiment. A róka a két kezénél fogva megfogta: 
«Fejedelem-atyám, isten-atyám, nyiss ajtót!» A róka-öreg a Fél-
botosú-öreget erővel húzza be [a házba], «Menjetek félre, mondja 
a róka, az ő ruhái el ne piszkolódjanak!)) A házigazda kiment, 
máliczasubákat, botosokat és nadrágokat sokat hordtak be, su
bát már előbb hoztak be. Aztán a házigazda megint kiment és 
egy tokhalat hozott be. A tokhalat a közepénél ketté vágta, az 
egyik felét (tk. tokhalat) nyers hallá aprította, a másik felét 
üstben megfőzte. A nyers hal evésével elkészültek, az üstöt [é. 
a főtt halat] is enni kezdték. Az evéssel megint elkészültek, 
lefeküdtek. 
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at-kudd@-kemna uai-peldk pvps. oysar noy-kÜ9md9n, sidaman' 
pöddr'l: «%odi nsdnh> — «pvsmdm-lamba.» oysar lauSl: «svydn 
ant pv§senh) lou laudl: «and oslem.)) oysar uai-peldk sv^ lou 
peldl taVsdllt, pozdlna mbyyta pitsdlli. o%sar pozdl sidi pv§na ázat 
pvdahsa. tomdyen (xdddy %oi imdl pilnaj yoihydn, yoidi %addn 
yoi Imi tvfttdl X°za Vv§ oysarna nerdi pitsa. selta sittelna yoisd-
ydn. oysar pa /ÖMS, uai-peldk pa /dús. 

aldy-svyat yblhydn, tomdydn kiVsdydn pa pöddr'ldydn. yaddy 
yoi imdl pela laudl: umola pvé ebdlna au§l? simdé uid-id/ ioytdm 
tvyaina yat pv§-ebdlna au§l?» oysar yoidal svyat ndúgdndinl, sidi 
nöymds : usit mola pvs-ebldth) %addy %oi nbymds : «oysar, sida
man bla!» oysar lau§l: «kbgaidm kihl-gi, svyd sara legőddn/» 
itta yaddy %oi imina ázat lezatla. 

sidi olddl svyat uai-peldk igi oysarna kiltdla. uai-peldk igi 
igi noy-kilds. npu, lau§l, mola ébdl sith) oysar laudl: «nemdza 
ebdl andam.» uai-peldk laudl: «malai andcim? pv§-ebdlna si au§l. 

Úgy éjfél tájban a Félbotosú összeszarta magát (tk. szart). 
A róka fölébredt, halkan beszél: «Mi van veled?» — «Mintha 
összeszartam volna magamat (tk. olyanformán van, hogy szar
tam). A róka [így] szól: «A subádat nem szartad le ?» 0 mondja: 
«Nem tudom.w A róka a félbotosú subáját maga felé fordította 
(tk. húzta), a farkával kezdte [azt] letörölni. A róka farkára a 
szar mind odaragadt. Azok ketten (a házigazda a feleségével 
együtt) alusznak. Az alvó háziasszony rénszarvasbőréhez a róka 
a szart kezdte odakenni. Aztán lefeküdtek. A róka lefeküdt, 
megint, a Félbotosú is lefeküdt. 

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

A mint így vannak, a Félbotosú öreget a róka fölkelti. 
A Félbotosú öreg fölkelt. «Píha, úgymond, micsoda szag ez?» 
A róka mondja: «Semmi szag sincs.» A félbotosú mondja: «Hogy 
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uai-peldkoysar pela yainzidds: «malai pvésdn?» — «má yodi, 
oysar lauSl, ma pvsmdm andam.v — «sára, lauSl, manem sö-
mdtt\!)) yaddy yoi lauSl: «mola g9rek andama ollütl? mazdy, 
lauSl, g9rekna pitsu tvyyá? yán-azdm ál ligázá!» mundl o^sar 
pela yainzidds, oysar tbdasik, youdnsik ámdsl. aoysar ti iuuá!» 
oysar tolta ü iis, o% pondl: ukogápm, lauSl, mola rdbnda?» — 
nmanem, lauSl, uailám sönidttá, amsdmdm sömdttá.)) o%sar laiis, 
sömdttdda pitsdlli. sittelna oysar pela lauSl: «sára, manda másl!» 
yaddy yoi pela lauSl: ukvláy kátlláfn yaddy yoi l ám'p' kidds. 

idza ösdt, kvláydt ám'fina tada uvstdsáidt, yaddy yoi öySl 
lezátta pidds. öySl legátsa, uai-peldk lauSl: nsára, manhmdn! 
nvy, yaddy %oi ma iubdmna emn legád\!» %addy yoi lauSl: «ma 
eudm semna andam (semna an' riila).» — «eudn ant-ki lezátlen, 
kinidtti ioySthm, sitna nvmdsman óla/)) — ((yán-á£dm nvy 
iazdydn (sic!) ybllem.» uai-peldk nöymds : «oysar, manem tüuá.'» 

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

Egy kicsinyég [így] voltak, a rénszarvasokat a kutya ide térí
tette, a házigazda szánt kezdett fölszerelni. Mikor a szán készen 
volt, a Félbotosú [így] szól: «Csak hamar, menjünk! Te, házi
gazda, én utánam a leányodat készítsd föl!» A házigazda mondja: 
«Az én leányom szemmel nem látható.» — «Ha a leányodat 
nem készíted föl, másodszor [is] eljövök, azért eszeden légy!» — 
«Fejedelem-atyám, a szódat hallom.» A Félbotosú megszólalt: 
«Róka, engem vigyél!» A házigazda megszólalt: «Róka, hát én 



192 PÁPAY JÓZSEF. 

yáddy yoi nőymds: «o%sar, ma tuddmaddmht oysar lauSl: «nvp 
•yozaidn arí litl.» 

oysarna tusa, ioyo-ioytS'fitdsa mattá si oysar bzdm (ioytdm) 
yatna. Un tvisdydn údl kvláy, oysardlna arátelna ueVsaidt. oysar 
lauSl: (tuai-petek yorilá ! nvy tada yazá.'v no, oysar mams, 
mundi yatna ioytds. yáddy %oi nöymds: <cyan-ázdn, tör§m-áhn 
yodi lau§l?» oysar iastds: «eu,9n lezádi/» itta yaddy yoi őrldt 
lezatta pidds, noi-yoran őyldt lezatti pitsaidt. yáddy yoi lau§l 
(oysar pelá) «nvn mánál lou (eui) iil.» 

oysar mands, ittam yoi lauSl eudl pela: tás üda neyyoi arí 
tvifom, taédin pűna manatdn /» eui mands i tás eui iubina uws-
tdsa. sidi manhydn. 

mosa-pvraidtna oysar yanemds. oysar top yanhnds, kvláydt 
si laisdt. oysar nvmdsl: <nmola-yorbi eui at uantsem lolnh) oysar 
l tvyaina yanemman ol, kvlaydt l tvyáina laildt. oysar nvmdsl: 

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

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

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

Egyszer csak a róka elrejtőzött. A róka alighogy elrejtőzött, 
a rénszarvasok Íziben megálltak. A róka [így] gondolkozik: 
((Milyenforma leány, szeretném látni!w A róka egy helyen elrej
tőzve van, a rénszarvasok is egy helyen állnak. A róka gondolja: 
«Megyek.» A róka külön ment, a rénszarvasok is menni kezd-
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«manld>n.» oysar addl mands, kvlaydt pá manda pitsdt. sidi mari-
dal svyaidt oysar pa yanemds. «m,ola-yorbi eui ueél at uantfiem 
loln/» oysar uanthli, oysamdl yondéasik ieza yatltdmal, ueél ríila. 
oysar yanemman uanthli. tbda oysar yanemds, kvlaydt pa laisdt. 
eui nvmdsl: «ilamba oysar yanemds.)) oysamdl ilsik tcd'sdlli. oysar 
sidi laihsl, kvlaydt manda arí litldt. oysar kildmdds pa manda 
vidds, kvlaydt pa manda pitsdt. 

oysar sidi mandal eudlt uai-péhk yatna ioytds. nuai-péhk 
kim-eda!)) uai-példk kim-idds. uoysar, lau§l, mola iazjy tüsdn?» — 
«sara, niy tusdm, yat legatta masl/» oysar nöyrnds: v-narfg eudlt 
nay'g-uvnddl yvbdda/ ybl eudlt ybl-uvnddl yvbdda! ma mutra{dmna 
uvnthydn ordn numbi eudlt Ivskdda! uvlddm iuy yattl át iü/» 

si yat libina ioro-lvysdydn. mai tör§m pela mola-pugdt 
parmds, ázat ol, ioyo-lvysdydri (oysar uai-példk pilna) oysar 
nöymuil; <niai-példk niydn ioyo-uara/n uai-példk lau§l: <dvydldí/t> 
oysar kim-idds. kim-edds, kvlaydt aratdlna pajfitsdlli (o%sarna 

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

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

Abba a házba beléptek, a mit, a mifélét az isten [csak] 
rendelt, minden van [ott]. Beléptek (a róka a Félbotosúval 
együtt), a róka megszólal: «Félbotosú, az asszonyodat hívd be!» 
A Félbotosú mondja: «Hozd be!» A róka kiment, a rénszarva
sokat mind valamennyit kieresztette [é. kifogta a szánból], a 
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páiitsáidt), eui pela lauSl: «ioro-lvyá!» eui nemdza ant pöddr'l. 
oysar ybl'hli, eui sbziliiidal sátl. 

mosa-pvráina eui ioyo-lvyds. eui oldal tvyá legátti pidds. 
llda, ieéta pitsat. liumel ietsds, si yoiszt. áUy-svyát kil'sdt, uai-
péhk pela oysar nöymdl: utam táédn mázdy sauida an' uerdm'len, 
molakem sauida uerithn, si-kem, sáuiiá! mola-kem an' uerdmdd-
ddn at manl!)) oysar lauSl: «svmdl uayti neyyoi pá ol, lida litti 
neyyo ar.n oysar lau§l: «ör elti pá ál lidá l törSm mola-kem 
párdds, si-kem tviá ! ittam, lauSl, ma nvy pihnna olda an' 
uerithm, ma tör§mna nvmdsna párdiliiisáidm, yvlda uatsimdn 
tvyá eudlt nvyen ül^dtsem. ma nvy yáddnna olda an' uerithm. 
tám táédn! tám táédn, nvy-ki yvlldn, nvy yvlddn iubina, iiy-ki 
tvildii, iiydnna sáuila, ii%-ki an'' tvihn, pá neyyoina lida pitla, 
pá sáuidi pitla.» oysar lau§l: «si iázdydm (sic!) yöl'sen? uai-
pehk lau§l: «yöl'sem.)) — usára-tayti páidm üld in át ol!)) 

oysar edds kim, pá mands. si manmal itna, uai-peldk oysar 

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

Egyszer [aztán] a leány bement [a házba]. A leány a 
lakó (tk. levő) helyét kezdte rendbehozni. Enni, inni kezdtek. 
Az evéssel elkészültek, mindjárt lefeküdtek. Reggel tájban föl
keltek, a Félbotosúhoz a róka [így] szólt: «Ezt a nyájadat talán 
nem bírod megőrizni, a mennyit meg bírsz őrizni, annyit őrizz! 
a mit nem tudsz [megőrizni], [az] hadd menjen!» A róka mondja: 
«Éhes ember is van, enni akaró ember sok van.» A róka [így] 
szól: «8okat ne akarj! az isten a mennyit adott, annyid legyen! 
íme, úgymond, én veled nem maradhatok, az isten engem meg
áldott észszel s téged, midőn már majdnem meghaltál, életre hoz
talak. En a te házadban nem tudok meglenni. Ez a nyájad! 
Ezt a nyájadat, ha te meghalsz, a te halálod után, ha fiad lesz, 
a fiad őrzi majd, ha fiad nem lesz, más ember kezdi fogyasz
tani (tk. enni) és őrizni.» Mondja a róka: «Ezt a beszédemet 
hallottad?)* A Félbotosú [így] szól: «Hallottam.» — ((Hama
rosan, élj boldogan (tk. jó élet hadd legyen)!» 

A róka ment ki, aztán elment. így ment egyfolytában, a 
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manmal iubina addl yahs. sittelna tas yoza mands. tas yoza s* 
mands, mands. sagar sijna talán %atl mands. sagar s%l eudlt ioyo-
iis, sagar sil eudlt sostal itna áhn-snyat io%tds, tas si-louattí 
iúumal. uai-pehk nvnidsl: utámí-louát tas yundi uerdm'lem sa-
uida í» uai-peldk ioyo-io%tds, il-ybi}s pa kiUs. Ili pa yoihnl, arí 
rbbitl. kvlan an' sauiiil, ül pa ybiú. (si-us, si-kinza ybllúdm-
kcmdm si.) 

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

PÁPAY JÓZSEF. 

Hazai irodalom. 

BARANKAY LAJOS. Analógiás alakulások a határozókban, különös 
tekintettel a nyelvújításra. Pécs, 1906. 

NÉMET GÁBOR. A Vitkovics-kódex nyelvjárása. Bpest, Athenseum. 
Nyelvészeti Füzetek. Szerk. SIMONYI ZS. 41. BÚZÁS GYŐZŐ. A né

metes összetételek története. — 42. FAJT SÁNDOR. Hangátvetés a ma
gyar nyelvben. — 43. GALAMBOS DEZSŐ. Tanulmányok a magyar rela-
tivum mondattanáról. — 44. KRÁTJTER FERENCZ. A mássalhangzók 
hasonulása a magyarban. Bpest, Athenaeum. 


