
Eszaki-osztják nyehtanulmányok. 
(Ötödik közleraéűy.) 

I. Szövegek. 

a) Obdorszk vidékéről. 

11 . udtli-igi % önt9 ij-mou Halna ioy 3 ti a. 

udtli-igi uetsat yuihi uasna ol, uul iiydl pilna ydft uerfondn. 
iiydl pela lau§l: «%a@-ki uerhn, ydfídn paddl kul at ol, lu(3-ki 
uerhn, lufídji nvldl kul at oZ/» jjtfrH lau§l: «öidm nay'k-pehk 
ZM/9 yodi tvila? lufl uerla, alt tas ol, lufi uerla, alt öy§l ol!» 

iimllauSl: «sidi-ki olfon, tam yol'tdp tvlna,tdm laldy iisna 
láudltúiddii tvyana latna, etlapn-ki, al-uellaidn, ioyi-ki yonthn, 
lu^dn-ki sugafol, adgm am'p'-idi al-uellaidn! yafidn-ki öy§l, taglí 

11. V a t l i - ö r e g r e k o n d a v i d é k i e l l e n s é g t á m a d . 

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

Az apja [így] szól: «Ha így leszel, ebben a vészes eszten
dőben, ebben a háborús világban evezgetésed alkalmával ha 
ellenség támad reád, csak megöletel, ha visszafelé menekülsz és 
az eveződ eltörik, úgy megölnek, mint a rossz ebet! A csónakod 
ha vékony, könnyen eltörik, veréblelked végét könnyen veszik. 
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sugáldl, siski-lil álydn tagit uila! ma iásydm át ybl'sen, ma »oti\>m 
át nbmsen, svrmdn you ös löfonh 

iijdl laudl: «purdé neyyoi ár nvmds yun tvifl ? manem ál 
bntltí!» 

iski-tvl sbfídn yoldl, méhk uat rvudl ponla. tvl pid<>m iski 
lán§ Ivlda piti. hamm, ivntti ár naurem eudlt uatli-igi yodi ybl-
hll: márd'i mou ár uai matti lár-yaleu ár pugdt landdy' Ás uydl 
pelá pugtdy uai ár pugdt manda pitmdl éátl, lár-yaleu raymáy 
nvy ntryman mandel éátl. si iubel matti márd'i-mou toyldy ar uaieu 
iorStmal páti. 

uas ári ár nauremdl uás uelmáy ár br't uás uelda pitmel 
páti, yan£áy yondfí ás-lbn'di ár pugdt landdy éárds midi pelá ai 
nálnidfí idm uai loiman mandel éátl. landdy Ás iby'geu landdy-
párds uydl pela matti tuudm éátl. 

uátli-igi nvmdsl: «ma löldn yá§ uerdi br'tl ösdm, yáft át 
uerldm lohnh ' ie£a ol, eui Illa §uúdy búé iojdtl, pvy yoni éuúdy 

Bárcsak az én szómat meghallgatnád (tk. meghallgattad volna), 
az én beszédemet eszedben tartanád, a halálod soká következ
nék be!» 

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

A hideg tél darabja (tk. téldarabod) elfogy, meleg szél 
fúvása támad. A télen esett hideg hó olvadni kezd, A künn 
játszó sok gyermektől Vatli-öreg miképpen hallja: a délvidéki 
sok állat (== költöző madarak), a tavi csüllő-madár sok falkája 
a táplálékos Ob torkolata felé falkás madár sok falkája menni 
kezdett, hallszik, a tavi csüllő-madár rikoltó nevetését nevetve 
mennek, hallszik. Majd ezután meg a délvidéki szárnyas sok 
állatunk megérkezte hallszik. 

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

Vatli-öreg gondolkozik: «Én mintha csónakcsináló feje
delemhős volnék, hadd csináljak [hát] csónakot! Egy kis idő 
múlva a leányevő bőséges halszállás megérkezik, a fiú gyom-
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otlé ioy§tl. %oltipi idm yafi ma ant tmhm, py'k-yul midi kazdy 
yui ősdm Dndi, or-uai ueldi kázdy ör't ösdm kus. libdy yat libdmna-
yoiman purdé lou alydlna pitfom. 

luy ioray idm uai tvidy iu% paláttl ioytds, uátli-igi imdl 
pelá lauSl: «lmi, nvy löldn tvui sárdltdm noya káudrtlen lö~hn!» 
imdl lauSl: usardltdm noya lídi-kemna ant olda uut'sisen. matti 
mou eudlt tayyá ár mur telbi yafina [ivy'dm] ár brH luy káud-
rdm nai mandi eudlt sárdm- noya saroltal, si tvyyá sardlthlám P 
olmemdn eudlt nvyen yund ant árdáliitsem /» 

uátli-igi lauSl: «má partsem kaudrda, ant-ki káudrtldn, nv
yen tut-iuy tüdi lém ou silna ivskdlem, yát-évremna scda á?risá !' 
idm noya Ildi iásdm, noyoé-túdi iásdm uantman ám(sa/» 

midi sem-idylgdl rnbyyman noy-láidmdds, raddy yat alydlna 
tuti noy-vVsdli, put nik-tayar'sdlí. kim-sthifs, ivy'ds, sárdm noya 
uet meudl, or-kvláy uet méudl Ivydldds. eudthiisli, pöySVsdli, nik-
Ivskdsll. náy'k-iuyi lünidy tut pórisa, ybl-iuyi lümdy tat vVsa, 

rának való bőséges halszállás megérkezik, keczehálóval halászó 
jó csónakom nincs, pedig vízi halat fogó (tk. ölő) vigasságos 
ember volnék, erdei állatot ölő vigasságos fejedelemhős vagyok 
bár. A belsős házam belsejében feküvén öreg csont végére jutok.» 

A nyári erős jó nap tetős fa magasságnyira jutott, Vatli-
öreg a feleségéhez [így] szól: «Asszony, te bizony a tavaszszal 
szárított húst megfőzhetnéd!)) A felesége mondja: «Nem akartad, 
hogy evéshez mérten [elég] száraz hús legyen. Valamely vidéken 
talán a sok néppel teli csónakon [odajárt] sok fejedelemhős & 
nyári meleg napon száraz húst szárít, talán azokat szárítsam 
meg? Mióta [csak] vagyunk, mikor nem becsültelek meg tégedet?» 

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

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

Nyelvtudományi Közlemények. XXX VIII. ° 
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kamrmal iubina, posmal iubina ukll-áhm'sa, nán'k-pehk 
you ánna yon'sa. uátli igi elti yőlSm méudl yim'sa. uátli-igi nvy-
man noy-am'sdJ, sátpdy ke&dl löydfitdsli, Ifft&i i íioya l\d% eudlt án 
alydl uuráina yatűdsü, tal unhl loyhliiú yondzá yatmds. nvs, 
ye, vmi-lage, káurirddm puddn simdl olmal/» 

iásl mbyyds, oydl yoédy-nvri pelá kirdtsdU, iifil pelá lau§l: 
«ueldi uai 'midi br't mmdldiiisdm, ueldi idy'k-yul ueldi ör't en-
mdltsdin, ittam eui lila bnémdn ioytds, landdy Ás pehkmmna nbbdt 
yuimdn yoldilipm pan tvisdwidri, kat yáfti kazdy ios n>yá löhn 
wy'ldmdn, lomy oypi ár sby uelda ivy'hmdn-sá !» 

iiy»l lauSl: «yí, y\! ázi ph nvy yáft ant tnihn, molana 
manldnín uátli-igi lauSl: «^a/5 ant toildm ? kát iuy eudlt álddvi 
yáfidin ol, sidvm tvihm.n iiydl lauSl: . «md ondi.» lou lauSl: 
•uuid-ki, met idm, uéhm yuhm, lelttim, h§kám dt olh 

uátli-igi sömdtlnü, yanéáy uai sömdtl, atáy uai sömdtl. 

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

A kezét megtörülte, fejét az oldalsó padka felé fordította, 
a fiához [így] szól: <«01nivaló vadat ölő fejedelemhőst nevel-
gettem, ölnivaló vízi halat fogó (tk. ölő) fejedelemhőst ne
veltem föl, íme a leányevő halszállásunk megérkezett, a táplá-
lékos Obunk felén. (tk. Ob-felünkön) ősemberünk halászta föve
nyes partunk van, két csónakos vigasságos utat együtt járjunk 
mi ketten, csontos fejű sok tokhalat fogni (tk. ölni) nosza 
-menjünk! »> 

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

Vatli-öreg öltözködik, tarka botost húz föl, ragyogó (?) botost 
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kimbdy yát kimbdlna kámdn itl, iiydl pá lou iubdlna pá itl, 
anddfi-sil ai iiydl lou iubdlna yál'hman uuratl: ' «ázi, ma pá 
iihm.» uátli-igi lauSl: «/£*, iiilap-yoi! nvn ueld{ uai ueldi-louát 
and ösdn, tám tehn pöy§l álydnna tádá ivndá, ! sárdm mou tay-
tdnna tádá ivndá /» 

uátli-igi sitlna panna nik-sdsl, uul iiydl ielta sosl. lár-yaleu 
mo\la(í) nvy nvytal éátl. uátliigi rwnidsl: «malaií nvydlh) 
ioyoú-uandn%l: nenidza andám. 

pá sosmdl, sbstal svyát pá nvmdsl: «kur-idtlánlám -yoza 
mola %ailiiü?i> io^i-vngdrmdl: pándy málnán páni yoza ai iiydl 
toy'i-kuníemdmal, ioyo-tüdi ütláyna yaiUiúa ue§l lár-mou idm 
soyta HJXamdl, kanzdm mou idm yií lillamdl. 

uátli-igi ioyi-káremdl, iásna kathm'ldli, yos-mennidUl, kát 
kur eudlt katlman iorl ioy^tti youátna ioyos-lvskdlli. nvmsdl nv-
mdsl: e.ft pittdn tvyána yvlldn-ki, yvlá ! áédl iázdp ant ybhm 

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

Vatli-öreg erre a fövenypart felé megy lefelé, az öregebbik 
fia lépdel utána. [Egyszer csak] a tavi csüllőmadár szíves (?) 
nevetését neveti, hallszik. Vatli-öreg gondolkozik : «Miért nevet?» 
Visszatekinget: semmi sincs. 

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

Vatli-öreg visszafordul, kézzel megragadja, lerázza [magá
ról], a két lábánál fogva megragadva olyan messzire dobja vissza, 
a mennyire csak bírja (tk. ereje érő messziségre). [így] gondol
kozik: «Esésed helyén ha meghalsz, [hát] halj meg! Az atyja 
szavára nem hallgató micsoda gyerek van (é. milyen gyerek az, 

8* 
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mola naurem ol? uulli-ki iil, manbm uell, iasydm ant yölhli 
i-yvlda lvskdsem.» 

tbda pitmal tvyána kát kurl elti pidds, svsna noySml, áygdl 
tvidm moyla nv% nvyman noySml. ma iipl-l'áudt láudthm: «iiidn-
mbn ám'p'-yuidm manem pandy yui tehm eudlt yolna ioyi-tálldli!» 

tár yon-lby sdila pan oydlhm, yölSm iuy áltnáy, kat iuy 
áltnáy yáfom noy-pusmdlem, sommi amdtsem, br't amdsti namdk' 
tey§l legátsdm, ór'í amdsti wm lol-pam pon'sdm. ndl pus pohn 
soy§m pon uisem, yöldm udspi yolti keu laimay koli pon namdn 
dlthm, uydy (?) yá@ soppi Ivl uddát udddy sdydl ponhm, vudy 
idy'k sbfidlna yáfidm nik-tállem, sás-mvlát mol idy'k nik-ruyksdm, 
libdy ya@ libdmna nönidn lelhm. iiydm lou tvimal toyhy uai 
yaníáy yaft namdn lehs, kát yuii kázdy ios laudlthmdn. 

landdy Ás pá-pelgis laudlthmdn, svyöl't iuydy idm pöy$r 
(kat Ásydn kut-pöydr) ioy§thmdn. oydy pan oydl eudlt yöldm pus 

ki az atyja szavára nem hallgat)? Ha nagyobb lesz, engem [is] 
megöl, a szómat nem hallgatja meg, egy halálig [oda] vetettem.» 

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

A daru-bögye [forma] csöndes (?) fövenypartra szállok, a 
három fából összerótt, a két fából összerótt ladikomat föl
nyitom, egyenesre fölállítottam, fejedelemhős ülő puha fészket 
készítek, a fejedelemhős ülő ladikközbe [való] jó füvet tettem. 
A négysoros kenderczérnából [font] kecze-hálómat fogtam, a 
három nyílású halászó kő állta kötéllel ellátott keczehálómat 
leemelem [t. i. a tartóról], a ladikon keresztül ölszélességti 
széles deszkát teszek, sodrós vízdarabba a ladikomat behúzom, 
térdig [érő] mélységű mély vizet gázoltam, a belsős ladikom 
belsejébe fölülök. A fiam az ő birtokában volt szárnyas állat (é. 
madár) rajzos csónakjára fölült, két emberes vigasságos úton 
evezünk mi ketten. 

A táplálékos Ob túlsó felére evezünk, fűzfás jó szigetre (a 
két Ob közötti sziget) jutunk. A fejes fövenypart feje irányában, 
a háromszoros czérnából [font] keczehálóinkat behelyezzük, a 
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soymdfi idm ponlamdn il-ponhlmdn, %öl§m uaspi udzdy keulamdn 
il-islldlmdn, loudy oypi ar söy kaslna pitsdmdn, uas-áyndft ar un§ 
kaslna pit&dmdn. 

idy'k-iívldfi ai yul ueldemm kutna, iiydm yodi lau§l: náéi, 
ma uanttdmna Ás kuddft yas-iuydy pöydr oy eudlt yas-iuydy mou-
nvl álydl eudlt tel-lehm labdt yaft etmel nila.» 

ma aiií ant uiliiisem, uydl ahy i iazdy laumdm andám-
metá-pa idy'k-yul ueldi kázdy ios méta laisdm. 

kimdtti iiydm yodi lauSl: «azi, ma uanttdmna yontdy-mou 
eudlt labdt altnay %aft-tel Halna si iisaimdn! yonthmdn/)) ma 
pnhm-idr ahyna yblddm andam. nemdza iasydl ma ant pöddr'hm. 

yöntdy mou labdt altnay yafttel ar or'ddn lár-yaleu moyla 
nv% nvyman ti si láudltht, yodi lauldt: «yi! yi! uátli-igi olmdn-
10% (?) sat nöbdt eudlt vbdrhiisdn, ittam x°^i landdy Ás kutpdlna 
mo§atmeu-lamha, iiidn seudm náy(k-iuy aVhn libina ierdmmdn-
lamba!» 

három nyílású nyílásos köveinket leeresztjük [t. i. a vízbe], a 
csontos fejű sok tokhal vigasságába estünk, a keskeny állú sok 
lazacz vigasságába estünk. 

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

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

Másodszor a fiam miképpen szól: «Atyus, a mint látom 
(tk. láttámra), a Konda vidékéről hét nagy (tk. összerótt) csó
nakkal teli ellenség jött reánk ím! Meneküljünk!)) Én a fülem 
botját se mozdítom (tk. a fülem oldalának végével nem hallom). 
Semmi szót se beszélek. 

A kondavidéki hét nagy (tk. összerótt) csónakkal teli sok 
fejedelemhősöd tavi csüllő-madár kedves (?) nevetését nevetvén 
erre felé (tk. ide) eveznek ím, miképpen szólnak: «Hi, h ü Vatli-
öreg, mióta csak vagy, száz év (tk. kor) óta ügyeskedtél, most 
íme a táplálékos Ob közepén mégis mintha elcsíptünk volna, 
az apád fonta vörösfenyő deszkádon [é. ladikodban] feledkeztél.* 
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iifdm si-kemna lauSl: «yi! y\! aéi, yalUamdn(l) manda 
máz9s.)> ma yodi lauhm : aiiilap yui moyi mola dnpshnJ 
mandi-mosa uerdn-ki ól, manddn.* iiydm sitbia si iáz?y yblmal-
kemna, yoltdm póni nok-áfomtelí, yáfi libina Ivskdlü, Ás pa-pélgis 
lamlmdl. 

lou laudlmdmal svyat lou eudltdl elhm, luft-tvi eudlt elhmi 
or-yat louat ár yum'p' ybntdy-mou lahdt ydfidn nvhl-ki sokla, 
landdy As ilmdy py'k ivlna piti, seudsdl-ki laygdtla (v. laygdltla), 
*{uhy Ás imidy idy'k wlna piti, %á(3lal ler-sú palatna vmdrUsawt. 

ybntdy mou lahdt yafi ar br'dgn yodi lautot: «iirdl /odr át 
manl-sa! uátli-igi lou seudy oy-taytdl uüu-aa! lou tvimal lak-pun 
yaníay téldl uila.)) idyddy iöydl pndílal uislal, tiudt-pat naui 
toyhfi ár rlal svnzdy iöy§l svnzdl úti porísdlal. ma nvmdshm: 
«tám siski-ár br'tna si uelddm-lamba.n 

má-sa yolti-pbndm noy-tallem, py'gdl-ki yut Ivl eudlt nönidn 

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

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

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

Nosza én a keczehálómat fölhúzom, a hat ölmélységű víz
ből (tk. a vize hat ölnyi) fölhúztam, a fenekes csónakom fene-
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taVsem, libdy yafi libdmna Ivsldsem. ybntdy-mou ar br't lauSl : 
vittam yod'i udtli-igi yol manhn? toyoéym-tiisydn uanduiddnna 
viola vndas f aé.m tvpm uul lon'kna yun %ilapM$» 

ár ya[3 kuddtna Ivydtsdidm, ma lauldin: vydntdrj-mou ar 
úauremdm, md svya sl nuyhhm.v mur lau§L: «noyfoddnna ittam 
y,)di mola vndas, laudlmdddnna viola vndas í toyi noyhhn, yafi 
yoza "yaildn.i) 

ma % sas-péhkna dnwssdm, ai yui tvidm iordmna Itiudlmdldm., 
landdí) As vu-svsna kdrhndsdm, yafidm puldy tknom ydjj yoédyié 
kus láudltsdt, altnay ya[3^mna elti mantsdlam, séuttranttdin (s&m-
rdntíi?) yui kus séudrdndds, sidi si marísd-m. landdy As mvl 
idy'kna vudi yui vu§l, yal'tedi yui yaVhl. namdltasik yotl mand{-
idi ioyo-karemdhm, mh eudltdm élldm ar yuiriff'na ybntdy mou 
kát yafidti yvmdd Ivskdhm, yatsa éddm Ivydrdy dr yui seltta yüfos. 

Ás huddfína ioyStmdm khnna öijm ndy'k-pUgdl lufi, uaidy 

kébe dobtam. A kondavidéki sok fejedelemhős [így] szól: «No 
hát Vatli-öreg hová mégy"? Ide-odatekingetvén mi segítséget 
[látsz] ? Az atyád birtokában volt öreg bálvány hogyan venne 
oltalmába?)) 

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

Én az egyik féltérdemre ültem, fiatalkori erőmmel (tk. ifjú 
koromban bírt erőmmel) evezek, a táplálékos Ob torkolata felé 
{tk. folyása irányába) fordultam, a ladikom irányába esett csó
nakban félre eveztek bár, összerótt ladikommal rájuk mentem. 
A vagdalkozó ember jóllehet vagdalkozott, ígyen mentem ím. 
A táplálékos Ob mély vizében az üvöltő ember üvölt, a síró 
ember sír. Egy kissé alább nyugat felé (tk. nap mente szerint) 
visszafordulok, az én tőlem támadt sok hullámmal kondavidéki 
két csónakot fölfordítok, a honnan termett pánczélos sok ember 
aztán a vízbe merült (tk. bukott). 

A mint az Ob közepére értem, a . . . vörösfenyő hasábból 
[csinált] evezőm, száras evezőm a közepén, nyeles evezőm a 
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luft kutpdl emlt, nvldy luft kutpdl eudlt soppl maremds. vu-náfttdin 
iuy softdl yauenidSdm. 

ybnfoy-mou ár br't laudel gáti: «yei, iiilap yui moyi-sá 
uátli-igi árdammeu-lamba-sá, luftlí yaft pitm9n-lamba.» si-kemna 
hu ti uánámdmel-kemna, yaft-padi yoza iásdm metsdsem, ai-yui 
pmána tvimdm pvzar-kulat kördi uaibi, kördi nvlbi nvfoy luft 
nömdn tal'sem. ybntdy-mou ár br't pela yodi lauhm: «£$/ y\! 
ai-yui ohiumna tvhm luft-sbft-lagem uelis si ulsem, noyldsta 
litladi-ki, noyhsádi/» 

ior-yui ueidmna laudlnidldm, toyoé ályis semdm páiUlem, 
iifdm kutpdy Ás tombdlna top pidiliipnal, luftdl mártdmal. ma 
iiddm svyat yodi laudl '• «iyi-f aéi manem uíiáf luft dm sugahs, 
sardm yáft-padmna manem uiiá /» 

ma lou yaftdl yvnman seltta manhm, yosydy yaft yosydl 
emlt seltta manldin. ma lauhm: «yodi-svyat uilem, mattá nvyen 
iásdn-idt enmdltmdmna yund ant lausdm : «yáft-ki uerldn, yáftdn 

közepénél kettétörött. A víz folyása úsztatta fadarabját ki
halásztam. 

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

Erős ember erőmmel evezni kezdek, arrafelé előre vetem 
a szememet, a fiam az Ob közepén alig hogy túl jutott (tk. esett), 
az evezője eltörött. A mint én [arrafelé] megyek, miképpen szól: 
«Hej! atyus, engemet végy föl [t. i. ladikodba], az evezőm el
törött, a ladikod száraz fenekébe végy föl engemet!*) 

Én az ő csónakját megérintve onnét megyek [tovább], 
oldalas csónakja oldala mellett megyek [tovább]. Én [így] szó
lok: «Hogyan vennélek föl? [lám] egykor, midőn kézizmodat 
neveltem, nem mondtam-e: «ha csónakot csinálsz, a csónakod 
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kai át ol! lufí-ki uerhn, luffon kul at ol!» lufon-ki mártás, tam 
tvyana táda at uellapn! — Ivyrdy yui tehn, ai sembi idm In-
yarm ál mii\! idm br't-pny idm lüdn ál at yoldl!» ma iub,mna 
yáUhman sidi si %aismal sátl, niy aridi-idi yáVUman yaiémal éátl. 

ybntdy-mou údl yáftna lal-tur vuman siiemdsa, seudy oy 
ant madalna, Ivyrdy yui teldl ant madalna landdy Ás mul iorna 
il-sayds, lou tvimáy toyldy uai yanzáy %áfidl yvmdá sazemdsti. 

ma siddmna ilbdy uas ilbdmna ma pihmna mandm ar 
yum'p' pilna uas-ilbi svygSm yoza u^d[ yaisdm. idy'k nik-soytdla, 
kanzdm pánt taytdl elti amdshm. yöfom iuy áltnay yáftam eudlt 
nömdn laihm, luft-tvi satidtna il-oySlldin. loudy oypi ar sbydm 
kbr't-tel mardmna uddi áltla, uás-dyndfi ar uunhm uddi altla. 

ma yaidm yat loydmna 'ipdi sbssdm, ioyo-lvysd?n. imdin 
yaVhl: «ir>y'mdn tnyána iásl seyytom iáspi br'ddii, kurl seyyhm 
kurbi br'ddm sardm ya[j paddlna leltsen-keba, addm %odi yund ös 

vastag legyen! ha evezőt csinálsz, az eveződ vastag legyen I» — 
Az eveződ ha eltörött, ezen a helyen ám ölessél meg! — Pán
czélos férfi ruhádat, kis szemű jó pánczélodat ne add oda! jeles 
fejedelemfi jeles lelked meg ne haljon !» Én utánam így sírván 
maradt vissza, hallszik, nő éneklése módjára sírván maradt ott, 
hallszik. 

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

Én aztán a velem jött sok hullámmal együtt a városom 
alján levő magas partnál szárazra vetődtem. A víz visszahúzó
dott (?), száraz útdarabon ülök. A három fából összerótt ladi
komról fölállok, evezőhegyre támaszkodva leszállok. Á csontos 
fejű sok tokhalamat az egész falum népe kiemeli a partra, a 
keskeny állú sok lazaczomat kiemelik. 

Én a meleg házam zuga felé lépdeltem, bementem [a 
házba]. A feleségem sír: «Ha járásod helyén a keze megnőtt kezű 
fejedelemhősödet, a lába megnőtt lábú fejedelemhősömet a ladik 
száraz fenekébe ültetted volna, talán rossz lett volna ?» En [így] 
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löhnh) ma lautom: «iaz9y ant yblem naurem lou yvtol.n Ivyrdrj 
yui iéhm ey'sem, pandy yui mcdéaydm ey'sem, nvl-pezl öy§l svy 
sömdtsdm. yatna Ivydiiidi ar or'ddm holt yodi yblhm: aybntay-
mou iidl yafl matti ilbdy uas ilbeu emlt landdy As pá-pélgis 
musmel 0) éatl.» 

si ohm luyu pards. tvlii iis, uehm or-uai ueldi ar br't 
uelda ivy'ldt. nauí toyhft ar soga uelht. kimdt luy pa iil, po-y 
Illa §aúdy bn§u ioytdm iubina ma laufom : «ai iiydm pilna nöbdt 
ijiylu iny'dm Ás huddft pöy§r pan pa vDy'ldman-sa:/» 

uoiay noya tehy put llumémdn iubina mattá tviménon yb-
ISm iuy altnay yaSm?n pa puslemdn, sas-mvlát nwl idn'kna 
ruykhmdn, sardm yaft paddlna lelhmím, iiydm ma idgaltdm amdsl, 
lauSl: aáéi, loudy oyjpi ön sby uelhiion-ki, svya mir/tl ant lilé-
mdn?» ma lauhm: utam yol't yühm you luy na mozanem lllémdn!» 

landdy As pa-pélgis latidlthm, pan-oyi oy,>l eudlt yöl§m soy§m 

szólok: «A szóra nem hallgató (tk. a szót nem hallott) gyermek 
ő meghal.» Pánczélos férfi ruhámat levetettem, szegélyes [ruhájú] 
ember málicza subámat levetettem, rénszarvasborjú bőréből 
[csinált] vékony subát vettem magamra. A házba ki- s bejáró 
sok fejedelemhősömtől miképpen hallom: «A kondavidéki négy 
csónak az elébb a városunk aljánál a táplálékos Ob túlsó felére 
mentek, hallszik.» 

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

A zsíros hússal teli fazekat miután megettük mi ketten, 
a múltkor használt három fából összerótt ladikunkat megint 
fölnyitjuk [é. fölfordítjuk]. Térdig érő mély vízben gázolunk, 
a száraz ladik fenekébe ülünk mi ketten, a fiam velem szemben 
ül, [így] szól. «Atyus, ha csontos fejű nagy tokhalat fogunk, 
aztán mindjárt nem eszszük meg?» Én [így] szólok: «Ezen az 
Ínséges hosszú nyáron miért ne ennénk meg!» 

A táplálékos Ob túlsó felére evezek, a [halászó] fövenypart 
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seumay pbn il-esllem, louay oypi ar sby uellaman, vaé-aynafi Sr 
uung uellaman, puzay pan puzdl eualt ahmlaman, yoy'ta pithman, 
kutpay pan kutpalna, oyay pan oyalna udnamalman, ma laulam: 
niiyiie, lida lithn tay?a?» •— «aya, ázi, lida lithm.» 

, uadi yailaman, uds-aynafí uul uung uáditusman, tut vl'saman. 
kat XUÍ ^ 2 yal-put söy nik-tayarileman, uds-dynafí uunpnan % 
pelgal putna molleman, l pelgal nar yul §unatna lileman. 

iiyam laml: «dzi tam yonl iana' uoiay, uoi tayya ianas 
Ulman!» ma laulam: utam yol'tay artna mozanem lileman h) lou 
lau§l: vált lileman/n ma laulam: «náfítam iu% i altel tuud-sa!» 

toyosik ivy'as, pa ioyi-no/aml. «áéi, tbda lábat yafí-tel mar 
iiL» ma laulam: «tagl}ií!» lou laual: «yatsa tágl}u, ma uant-
lem.» — iikái/ iana' pa/» iiyam pilna ndr-yul Uda inyá-amas-
saman, min tnt-pözaymanna uadi katllsat. kat iuy sai eualt íj étsat, 

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

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

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

Egy kissé odébb ment, meg visszafut. «Atyus, ott hét teli 
csónakkal nép jön.» En [így] szólok: «Dehogy!» 0 mondja: 
((Dehogy is nem, én látom.» — «Hajh, igazán úgy van (v. csak
ugyan) !» A fiammal együtt nyers halat enni összeültünk, a mi 
füstünkre [azok] kikötöttek a partra és két fa mögénél errefelé 
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pá ybntdy-mou lábat yáft-tel olmel. yodi lauldt: nttam yodi uátli-
igi nvyen pari put amdtti uai-aytidfi uul uunz uelmm. yvla-yui 
párdn kaudrta ilbi pitmdn.» 

iiydm má yoédm kuniemds, svmdl marids. má nvzáy yul 
líum»m andám. no%-laisdin, tuddtn yaé-iuy idm sbSna iaudllem, 
nalmdl yaé-iuy-tvi palátna iaudUsl, iühy uai iulydlám yos-ey'ldlám, 
uaiydlám ü-nvzdrthlám §öysdy kur éöysdm tutna yaémdltlem, uárdí 
iuy-kar-idi iis. ybntdy-mou iáy lauldt: «uátli-igi svmdl mams, 
louel tutna labdthli, kurydlál udrhn si etht. ál ueláhn-sa! yodi 
vbdrfol, tutna-ki kbrdStnü, 'uddi úvremahn/» 

si-kemna má iühy uai kát iüldm (sic!) noy-prlem, toyl 
ndúzántldm, iásdmna iiydm kátldm'lem, yondm patria yatUdlem, 
nim-pöySr nim ályié noySm'tdm. ma iubdinna ybntdy-mou ar or'ddn 
norSm'ti ár or'ddn noydin'ldt. num-tör§m pelá vuldt: ayonttdnna 
nvyen Ivydi yölSm iny altnay yát %ada ol-sá ?» 

tartottak (tk. jöttek), kondavidéki hét teli csónak volt. Miképpen 
szólnak: «Nohát Vatli-öreg magadnak most ételáldozatos fazekat 
állitani ölted meg a keskeny állú öreg lazaczodat, halott em
bernek való ételáldozatodat kezdted most főzni.» 

A fiam belém (tk. hozzám) kapaszkodott, [úgy] megijedt. 
Én sem eszem [már] a nyers halat, fölálltam, a tüzemre [egy] 
jó darab fűzfát vetek, a lángja fűzfa teteje magasságban lobog. 
Kötőszijas botosom kötőszíjait (dual.) leoldom, a botosaimat le
gyűröm [é. levetem], sarkas lábam sarkát a tűznél melegítem, 
vörösfa kéreg formává lett (v. olyan lett, mint a vörösfa kérge). 
A kondavidéki nép [így] szól: «Vatli-öreg [annyira] megijedt, 
[hogy] magát a tűzben elégeti, a lábaiból már jön is a vér, ne 
öljétek meg! Hogyan fortélyoskodik, ha a tűzbe esik, ragadjá
tok ki!» 

Ezenközben én a kötőszijas botosom két kötőszíját föl
kötöm, arrébb nyúlok, kezemmel a fiamat megragadom, a hónom 
alá csapom, az alsó sziget alvégére iramodom. En utánam a 
kondavidéki sok fejedelemhősöd, futamodó sok fejedelemhősöd 
futamodik. A felső-ég felé üvöltenek: ((Menekülésedben, a hova 
beléphetsz (tk. neked belépnivaló), [az a] három fából összerótt 
ház, hol van hát ?» 
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nim pöy§r nim ahyna ioytiliiihm, ioyi karemdhm, hu kudel 
eudlt seltta manhm. hu kutlal eudlt manddm tvyana manem 
semrht, ma ant yailaidm, ma iugandmmi hu iaylal seudrht, 
udrdy yola ár sbft ári smdr'sdt. 

num pöySr ahyna ioyUsdm, ioyoé-ybhndúihm: pöySr kudofí-
kemna iidel §atl. iiydm /ölSm iu% altnay yafidmna iáu§lmdlemy 

hu tvimel %bntdy-mou eudlt tüudm kat iuy altnay yafilal pehk-
sey'sdlam, sal (?) iuy yölSm séhm sey'sdlam. pelgdy %afi pehklal 
landdT) Ás mvl wy'k nik-iáu§ltsdlam, yaftdm pela noySm'sdm. hu 
ybntdy-mou ar br'ddn sedas}k si-kus iiht, ma yafomna lehm'hm. 

ior-yui uepmna iel-lámlmdhm, iubdm eudlt soga-toyhfi ar 
nalna esílaidm, noy-túdi kbrdí lufi tvptna alseygihiülam, papy 
yafi papm yoza i-oldi karddy nal yaidal andam. 

kutpdy Ás kutpdlna ioy§tmdm-kemna ma lauhm : ^ybntdy-
mou lábat br't ybhntadif si yaé-iuydy pöySrna (v. pöyrnnna) ma 
kaudrhm kat yui Ildi yal-put sbyom ugratna tam landdy As pm-

Az alsó sziget alvégére megérkezem, [hirtelen] vissza
fordulok, aztán köztük megyek el. Mikor köztük megyek, engem 
vagdalnak, [de] nem találnak el, helyettem a saját népeiket 
kaszabolják, véres halott sok darabjának sokját vágtak. 

A sziget felső végére érkeztem, visszafelé hallgatózom: a 
sziget közepe táján jönnek, [úgy] hallszik. Á fiamat a három 
fából összerótt ladikomba dobom, az ő birtokukban volt, a konda 
vidékéről hozott, két fából összerótt csónakjaikat összetörtem, 
szilánkos fa három szilánkjává vertem, feles csónak feleiket a 
táplálékos Ob mély vizébe behajítottam, a ladikom felé futottam. 
Ok, a kondavidéki sok fejedelmed, jóllehet ide kissé közelednek 
már, a ladikomba ülök hirtelen. 

Erős ember erőmmel elevezem [onnét], a hátam mögül 
fogolytollas sok nyilat eresztenek rám, a fölhúzott vasevező 
hegyével csak lecsapkodom [azokat], oldalas ladikom oldalához 
egyetlen egy vasnyíl se ütődik. 

Mikor már a közepes Ob közepére jutottam, [így] szólok: 
«Kondavidéki hét fejedelemhős halljátok! A fűzfás szigeten a 
magam főzte két embernek való uti fazékban [főtt] tokhalamhoz, 
majd ha ezen a táplálékos Ob folyótok szent vizén halpikkelyes (?) 
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iay'gdn söygdy soy-kulut ai karús yülddi pvrana ma ámdsmam 
yandi kor't söftdm eudlt uoiáy nojá §unay ánna sirtna tidlám, 
iski nvlbi nvhy uát pondina önt-vuri uoiáy noyá tehy put-tcl 
éirtna tullám. si-mosa laihsádi!)) 

si(hmna iiydm pelei lauhm : usvyá ioyo si ioySddindn, tehy 
poy§l ar nauremdn pelá ál lauá ! yöntdy-mou lábat yá8-tel murna 
ioytűiiisaimdn, ál lauáf» sitmanna ioyo-ioydthman, euay kör't 
ilbémanna ioydtlaman, pnydy uas ilbemdima ioyatlaman. 

yandi kör't ar nauremdin nik-oyalht, ma uéhm loudy oypi 
ar söydm uádi altla, libdy yát libdmna iiyam pilna yádi-söshm. 
yandi kör't ár murám pelá yodi lauhm: uidy'k-Xul uelmáy ár 
yuidm, Ás kuddfí pöySr pan ál manádi! lön'di-ki ár pugdt árai 
pitmal, ont-yári ar pugdt ardl iojdtmal, yundsi tám mou patti 
pvrána, uelda si-pvrána manlu. ittam saiay pöyar sdial ál ueráhn! 
ilbdy uas ilbanna tádá yoldád{!)) sidamna ioyo-lvyhm. 

i luy mola you, i luyu yohl. mnrdin pelá yod[ lauldm: 

bőr vastagságú jéghártya támad, a magam lakta osztják falucs
kámból zsíros hússal bőséges tálat hozok majd, a hideg orrú 
orros szél támadtakor erdei rénbika zsíros húsával teli egész 
fazekat majd akkor hozok. Addig várjatok!» 

Erre aztán a fiamhoz [így] szólok: «Aztán majd ha haza
érkezünk, a teli falud sok gyermekének ne szólj! [Hogy] konda-
vidéki hét teli csónak nép ütött reánk, ne mondd!» Aztán 
hazaérkezünk mi ketten. A leányos falunk alá érkezünk, a fias 
városunk alá érkezünk mi ketten. 

Osztják falum sok gyermeke leszáll a parthoz, a magam 
fogta (tk. ölte) csontos fejű sok tokhalamat kiemelik [a ladikból , 
[én] a fiammal együtt a belsős házam belseje felé lépdelek. 
Osztják falum sok népéhez miképpen szólok: «Vízi halat fogó 
{tk. ölő) sok emberem, az obközépi sziget halászó helyére ne 
menjetek! Vadludas sok falka sokja szállt le [ott], erdei rén
bika sok falkájának sokja érkezett [oda], majd mikor ez a föld 
megfagy, akkor menjünk oda vadászni. Most a lármás sziget 
lármáját ne csináljátok [é. ne verjétek föl a sziget csendjét]!» 
Erre aztán belépek [a házba]. 

Egy nyár micsoda hosszú, egy nyarunk elfogy (elmúlik). 
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«ueldi uai uelmát) ár ör't öst{, yár ioiitmáy ár ör't östi, As-
kuddS pöydr-panu wy'lu-sá! kat iuyi áltnáy kát yá@ ujiádi/» 

tár yon-lby sdila fan námdn oySVsdm, yáfiijdlál nik-táVsdlal. 
yos yui pilna manhm, Ás-kuddp pöyfrr-pan ioyStsu. iáylám lauht : 
nuátli-igi latden-pá or-yár ár pugdt iwn'dl, i jár náim'di mun 
ant uantlu vndi> laulen pá, lön'di-ki ár nábdm pitmal, lön'di-ki 
ar nábdm eu;dt pillt piddm l lon't mutti ant ydllu.» má lauldm: 
«naureni9t, sidáman olátih) 

uhli kátllsu, toyo-etsdm, má wllúdm tut-yardmna kát pélgis 
s\ ámdsmel. mernem uantmel-kemna, ybntdy-mou lábdt br'ddn kus 
oylál álmilnúdt, noy-laidi iorlí pitmel, toyosjk pördmti sámli 
pitmel. 7nd lauldm: v-ybntdy-mou lábdt ör't, iázdy-sdi ybllahn 
p>eh?» nahmldl kus ksrdnülal, pőddr'ta an' •ueritht. má lauldm: 
v-nauremlám, yéhm uai uelda liddnúd{, ont-uai uelda smnfon lidf-
lúüdt, uelúdi!» 

A népemhez miképpen szólok: «A7adásznivaló (tk. ölnivaló) vadat 
vadászó (tk. ölő) sok fejedelemhős vagytok, rénbika lövő sok 
fejedelemhős vagytok, az obközépi szigetünk halászó helyére 
nosza menjünk hát! Két fából összerótt két ladikot vegyetek!» 

A darubögy [forma] csöndes (?) fövenypartra leszálltam, 
két ladikjukat a vízre húzták. Húsz emberrel megyek, az ob
középi sziget halászó helyére érkezünk. Az embereim (v. népeim) 
mondják: «Vatli-öreg, [még] azt mondod, [hogy] erdei rénbika 
sok falkája jár, egyetlenegy rénbikát ugorni mi még eddig nem 
látunk; azt is mondod, [hogy] sok lúd szállt le, a sok vadlúd 
szállta felől társtalanná vált egyetlenegy ludat gágogni nem 
hallunk.» Én [így] szólok: «Gyerekek, csöndben legyetek!» 

A partra kikötöttünk, odamentem: a magam gyújtotta tűz
helyemnél kétfelől ott ültek. A mint engem megláttak, a konda-
videki hét fejedelemhősöd a fejüket emelgetik bár, fölállni erőt
lenné lettek, kissé odébb lépni sem volt erejük. Én [így] szólok: 
«Kondavidéki hét fejedelemhős, a beszéd hangját (tk. zaját) 
halljátok még?» A nyelveiket forgatják bár, beszélni nem tud
nak. Én [így] szólok: ((Gyermekeim, ölt vadat ölni akartok, 
erdei vadat ölni kíván szívetek, [hát] öljetek!*) 
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soga-toyhfí ar nal si-kus islfat, %bntdr}-mou labdt brt eudlt 
nemdza ant sitfot, nállál %m mariht. ma laul»m : «uoliiadi! ndy 
arddn iayna uerdmdi-kenidt ant oldel-lamba.» ma yas-iu/ idm 
senacfí uisem, ár seui yolay oylalna al-sey'sdlam. Ivyarlal noy-
lögdfttdslam, seudy oy-taytűal sitnidm andam, nözay keu idm söppl 
ímhtsdt. 

ma tvidm nauremlam hu-lambilal ybntdy-mou ar br'tlal 
eudlt Ivyar ant taidm yui Ivyar uis, kézi ant tvidm yui kézi uis, 
siduna muy yandi kór't ályu pela ioyi-laudltsu. 

sí manmel itna ilbdy uas ilbdlna uvdi-katlht. yandi kbr't 
ilbdlna uat yum\3ay idm pandlna ielna yaisihpm ar yandi ar 
yuidl lauSl: «muy löhn at ivy'su! kézi ant tvpm yui kézi uiftu 
löhn!» hu amdsmel yahm yat Ibylal pela uddi sbssdt, tuddy yat 
dhylalna uddi sbssdt. 

udtli'igi ai iifdl pa enmdlthli, enamdal mvr'tti énmdltldli.. 

Fogolytollas sok nyilat eresztenek bár, a kondavidéki hét 
fejedelemhős közül egyet sem találnak, a nyilaik széttörnek. 
Én [így] szólok: ((Hagyjátok abban! Magatokforma néptől le
bírhatok mintha nem lennének.» Én [egy] fűzfából való jó botot 
fogtam, sok fürtben dús fejükön csak verdestem őket. A pánczól-
jaikat lehúztam róluk, [de] hajfonatos fejükdarabját [é. fejük 
bőrét] nem kaphattam meg, tarka szikla jó darabjává ülepedtek. 

Az én gyermekeim [közül], a hozzájuk hasonló növésű 
kondavidéki sok fejedelemhőstől, a kinek pánczélja nem volt 
(tk. a pánczélt nem bírt ember), pánczélt vett, kinek szablyája 
(tk. kés) nem volt, szablyát vett. Erre aztán (tk. ezünkre) mi 
az osztják falunk felé hazaeveztünk. 

így mentek egyfolytában, a város alján partra kötnek. 
Az osztják falu alján, a széltől hullámos jó fövenyparton vissza
maradt sók osztják férfi [így] szó]: «Csak hát mi is [oda] jártunk 
volna! Kinek közülünk szablyája nem volt, szablyát vettünk 
volna!» A maguk lakta meleg házuk zugai felé beljebb lépdel
tek, tüzes [é. tűzhelyes] házuk felé beljebb lépdeltek. 

Vatli-öreg a kissebbik fiát is neveli, egészen fölneveli (tk. 
növekedése mértéknyire fölneveli). Ember vadászta (tk. ölte) erdei 
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yui uehm or-uai alydlna ivy'ti louatti iis, uehm idy'k-yul álydl 
uelda pitsall. 

uátli-igi laudl: «f*f$K, ior-ki tvihn, aiüta tviíf sám-ki 
tvihn, aiüta tvill luyi iil, ai svrt-pvl tvihn, lön'tsdl muudy 
pösl tvihn, ai sort uehná.y pin pvl tvihn, luy ár yvtl ivyHdmta 
top Ivyárdn noy ál ey'á/v 

uátli-igi iifdl svrt-pvl uerhli, ipy'ihiű, áltnáy yá@ i-söfí 
árát uelliiil, svrt-söy'k' uerdi %ui svrt-éöy'k' uerl, svrt-éöy'k'' 
sárdlti yui svrt söy'k: sárdltl. uátli-igi iiy lám yvtl pá manl. 

yönhy-mou eudlt kát yui iilydn, svrt-pnl yoéa iordthydn. 
i %upl laudl: «uátli-igi iiy andám olmal, tádá láiülemdn! kát 
pösl kát pehk eudlt láidl&mdn! sírrá hrrárvl-ki tviű, ant ioutlé-
mdn, lvyárdl-ki ey'man tvihlí-ki, sitna ioutUmdn /» 

tói pösl eudlt láihsydn, yvtl kuddfí kemmi iuudm-kemna, 
iorán-yör padi eudlt, pbsl-ybr padi eudlt láudltti sdi sátl. Un 

vad után járó nagyságúvá lett, fogott (tk. ölt) vízi halát fogni 
kezdte. 

Vatli-öreg [így] szólt: «Fiacskám, ha van erőd, [csak] 
lassan bánj vele (tk. lassan bírd), ha van bátorságod, [csak] 
lassan bánj vele! Nyárra fordul (tk. jön) [az idő], rúdból [mód
jára] kanyargós folyóágad van, [ott] kis csuka fogó jó czégéd 
van, a sok nyári napon, meleg napon odajártadban csak a. 
pánczélodat ne vesd le!» 

Vatli-öreg fia csuka-czégét csinál, oda-odajár, egy egész 
összerótt csónakra valót fog. A szárított csukahátat csináló em
ber szárított csukahátat csinál, a szárított csukahátat csináló 
ember szárított csukahátat szárít. Vatli-öreg fia ma (tk. ezen a 
napon) is elmegy. 

A Konda vidékéről két ember jön (dual.), a csukaczégé-
hez érkeznek. Az egyik ember [így] szól: «A Vatli-öreg fia [még] 
nem volt [itt], itt várjuk meg! A két folyóág két oldala felől 
várjuk! Aztán ha pánczélja van, nem lőjük meg, [de] ha a 
pánczélját levetve tartja (tk. bírja), akkor meglőjük!» 

A két folyóág mellett várakoznak. A mint délre vált [az 
idő], a folyóvonal vége felől, a folyóágvonal vége felől evező nesz 
hallszik. Ők látják: erre tartott (tk. jött) a Vatli-öreg fia, a pán-

Ny elvtudományi Közlemények. XXXVIII. 9 
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uantlaldn: ti edds uátli-igi iiy, iuyárdl %os-en'mal, ue§l pela yáfí-
toySt elti ponmal. Un yoéa uánámdmal-kemna lufidl kátfom'sdli, 
lou svyattdl pöddrdnű: «al-pefo nerifom, iöySl idndi táUm sdi 
mostimdm lamba/» sitlna pá laudlmd*. Un puláydn ioy§tmal-kemna 
kat ioyán kat pehk eudlt kat iöySl-pndi i-pul'áy pittendn. fayard 
ueél pela ybidm toySt eudlt oydl numbina kus sázemdsli, ue§-pélgdl 
eudlt iouddm nal lufí-tvina noy-yatt's'dllí, svs-pelgdl eudlt iuudm 
nal Ivyar kimdl ilbi eudt lmjdl, y£r»p nal mvytl-löyndm'l. 

ybntdy-mou yuiydii ai yafidnna lihm*fop9n, uátli-igi iiy 
•tvwm l'Dyar noy-uilhn, louel yaft libina panna udd{ tallaldn, 
•tövctnna, pámna Ivp-láyglahn. Un ioyi-manldydn, ibdásik svrt-pvl 
uanddm kat yui oéhndn. «min ninen si uelldlmdn!'» toni9n,m 
lauhydn: <nmn /odi nin yoídn nur ant tvisdnidn, maian uella-
hnh) — «min ninen kitldlnidn, manátdn uátli-igi uasna ! sidi 
lauatdti, n% iazdy tuuatdn: nai-iiydl, br't-iiydl ueVsémdn, íiömdr-
youát yatsa osfoli? yöntdij-mou eudlt ioy'dm kat yui min si! ivpl 

czélja le van vetve, szemben vele a csónak tatfájára van téve. 
A mint hozzájuk közeledett, az evezőjét megragadta, magában 
[így] beszélget: «Ha nem csalódom(?), mintha íjideg meghú
zásának a neszét hallottam volna!» Erre aztán megint evezett 
[tovább]. A mint az ő irányukba jutott, a két folyó két oldala 
felől két íjideg egy irányban esik [rá]. A panczélját a szemközt 
fekvő tatról a feje fölé emelte bár, az arcza felől lőtt nyilat az 
evezőhegygyei fölütötte [bár], a háta mögül lőtt nyíl a pánczél 
.alján bemegy, a véres nyíl keresztül hatol [rajta]. 

A kondavidóki két ember [hirtelen] egy kis csónakra ül. 
a Vatli-öreg fia panczélját fölveszik, őt [magát] a csónakban a 
fövenypartra kiviszik, gazzal (?), füvei betakarják. Ok ketten 
visszamennek, egy kissé odébb csukaczége néző két embert 
találnak. «Mi titeket mindjárt megölünk !» Azok mondják,: 
«Minekünk veletek semmi bajunk (tk. bosszúnk) sem volt, miért 
öltök meg?» — «Mi titeket elküldünk, menjetek a Yatli-öreg 
városába! így szóljatok, ezt a hír vigyétek: Napíiát, fejedelem
hős fiát megöltük, a kerek földön (?) hol találja meg?» A Konda 
vidékéről [itt] járt két ember mi vagyunk ím! A fiát mi öltük 
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min uel'semdn, mattá lou ls-kuddt3-pöy§r pandlna mura l-sidi 
uel'sdll. 

svrt-pvl uanddm yuiydn uátli-igi uasna iilydn, panna kátll-
sdydn, uddi kilhydn. uátli-igi yáfi uerl, ant ietsdl, uáy'ántl, 
seudrántl. iuudm yuiydn lauhydn : «uátli-igi uolüá! uolná! 
addm iazdy tüsmdn, addm pöddr tüsmdn !» uátli-igi metá-pá 
smdrántta pidds, ant yöldi yui iugánní metá séudrántta pidds. 

kimdtti pá lauhydn: vuátli-igi uohiá, uolná! addm pöddr 
tüsmdn, snmna ant mvsti iázdy tüsmdn/» uátli-igi metá séudrántta 
pidds, ojdl eudlt pözdyna etl. 

yolmdtti asnal (— uánnasik) yatmdsydn, lauldydn: ^uátli-
igi, yodi pvldnna ane ioyStl, yodi min si lauhmdn í — addm 
iázdy tüsmdn, addm pöddr tüsmdn, yodi, ant §atlh> uátli-igi tvidm 
laimdl svsl pelá seltta tüuam'ldli, itta svslna láidm yui il-kördS-
tnü, láidm eltdl manl. 

uátli-igi lauSl: «uandí/ mola pá viáy yui olmdn, ant yai-

meg, [mert] egykor ő az Obközépi sziget fövenypartján a mi 
népünket szintén megölte.*) 

A csukaczégét néző (tk. nézett) emberek (dual.) a Vatli-
öreg városába jönnek, a fövenypartra kikötnek, partra kelnek. 
Vatli-öreg csónakot csinál, [még] nem kész; hasít, vagdal. A jött 
két ember [így] szól: «Vatli-öreg, hagyd abba, hagyd abba! 
rossz hírt hoztunk, rossz beszédet hoztunk!» Vatli-öreg még
inkább vagdalkozni kezdett, nem halló ember módjára [é. úgy 
tett, mintha nem hallotta volna] méginkább vagdalkozni kezdett. 

Másodszor megint szólnak: «Vatli-öreg hagyd abba, hagyd 
abba! rossz beszédet hoztunk, szívnek nem tetsző hírt hoztunk!» 
Vatli-öreg méginkább vagdalkozni kezdett, a feje csak úgy gőzölög 
(tk. a fejéről gőz száll). 

Harmadszorra kissé közelebb hatoltak, mondják: «Vatli-
öreg, hát nem jut [el] a füledbe, hogy mi itt beszélünk ? Eossz 
hírt hoztunk, rossz beszédet hoztunk, hogy nem hallod (tk. 
hallszik)?» Vatli-öreg a fejszéjét hirtelen a háta mögé lódítja, 
a háta mögött álló (tk. állt) ember leesik [é. leguggol], a fejsze 
fölötte megy el. 

Vatli-öreg [így] szól: «Látod, micsoda szerencsés ember 
9* 
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sapn, kai sbfon löhn katnni raynds löhn! mola iazdy tüdl yui 
% pus lau§l, dd?m pöddr tvidi yui i pus lauSl. ma yodi moudt 
eudlt ivy'ti kát /uina ueldi yorbi ii% ma %und' &rimdldiiisdm? lou 
vtéamdl padijia uel'sa, nal sugátti yorbi tél ant tviis, iö~y§l peldi 
yorbi tél ant tviis,» si iazdy iastds, il-ám's9S, yaVhda pidvs. 

lou murdl eudlt ndla-uet-kem yui pardds: aaltnáy yhftna 
manádi, ioyi tuual9n!» ndla-uet-kem %ui mands, mtindí ivy'dm 
yuiydn Isi manes9?j9n. • 

ila iuudm-kemna uet yui ioyfas, iijdl áltnáy yaftna ioytsS-
tdsa: i louli séudrdm, yis-nambdr uérdm, sei-nambdr uérdm. uátli-
igi yoza ioyStldt, lauht: (cuátli-igi, nai-iiydn, br't-iifdn talán 
nojá ant tviü, X°^i uerhnH — i/odi uerlaldn? — lauSl — 
sel-0% yvm-iuyna ueraldn, al-saylal pvdaroy saydlna ueraldn! 
kbr'ddm num-ahyna tuudbn, uasdm num-ahyna pal-mou yoza 
amdaldn, yundsi tvui-nai-ki pdrSnl, louel at pdySnl, sus-nai-ki 
itl, louel at kalhl!i> 

vagy, nem talált el. A két darabod kétfelé esett volna! Valami 
üzenet hozó ember [csak] egyszer szól, a rossz beszédet mondó 
(tk. tartó) ember [csak] egyszer szól. Hát én a más vidékről 
járó két embertől megölnivaló formájú fiút mikor nevelgettem? 
0 [a maga] balgatagsága miatt öletett meg, nyíltörő forma pán-
czélja nem volt [é. olyanforma pánczélja nem volt, hogy a nyíl 
áttörhette volna], íj áthatoló forma pánczélja nem volt.» Ezt a 
beszédet (tk. szót) mondta, leült, sírni kezdett.» 

A népéből valami négy-öt embernek meghagyta: «Össze
rótt csónakon menjetek, hozzátok haza!» Valami négy-öt ember 
ment, az imént [oda]járt emberek is mentek. 

A mint estefelé jött [az idő], az öt ember megérkezett, a 
fiát összerótt csónakon meghozták: egy csontig szét van vag
dalva, [mint] fövényszem [olyan] apróra van vagdalva, [mint] 
homokszem [olyan] apróra van vagdalva. A Vatli-öreghez ér
keznek, mondják: «Vatli-öreg, napfiadnak, fejedelemhősfiadnak 
egész húsa nincs, mit csinálsz [vele]?» — «Mit csináljatok? — 
úgymond — ezüst koporsót csináljatok neki, a városom felső 
végén a hegyháton (tk. magas földön) helyezzétek el, hogy ha 
majd a tavaszi nap süt, reá hadd süssön ! ha őszi nap támad, 
reá világítson !» 
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mur manas, uátli-igi lou kim and itl, yaVhmem ámdsl, 
louel ueldi kézi kasl, louel séudrdi laidm kasl, kát pelgdl eudlt 
íidl yuina sáuiman tvila, uas-tel mutdlna ánidtsa, legátsa. lou, 
tildú-pehk sidi si tistdl, uvgtdl, liddt ant líl, pp'g an' iegl, no-
jáwl pidds. 

uasdlna tvpm purdé igdt Ivyht lou, ~yozdl: «kdgáiu, ivru 
sakmdnf sidi noyápn piddmna pá, sidi ieéti py'k an' ve§hn pá. 
psl-telna, nöbtdl-telna iiylí pidilipm %ui iiyü pidilws, eml yvl-
lii»m yui eudl yvllnis. muy peleu löfon at ybhntsdn! iásyu ant 
ybl'sen. si-louát pro át uer'sdnf nvn sidi noyáili pitsdn, seltta-ki 
iuydtláiu, ybntdy-mou ar br'tna seltta-ki iofStláiu, uasu uella i 
mun uelláiu.v 

igdtna seltta pöddrna yiusta pitsa. átl pá-iá% pöddr'fot, %vtl 
pá-iáy pöddr'ldt, tisdl-uvpl uolll mands. iiydl yvhm uollí ivre-
mdsli. uátli-igi Ildi pul lída pidds, nojáidl elti pidds. 

i-mosaina uátli-igi lau§l: «n9n löfon yunt' litladi tayj-a, 

A nép ment, Vatli-öreg ő ki nem megy, sírva ül, magát 
megölni kést keres, magát megvágni fejszét keres, két felől négy 
ember őrizve tartja, az egész város népe [ott] ült mellette, gon
dot viselt reá. 0 félhónapig igyen gyászol, kesereg, ennivalót 
nem eszik, vizet nem iszik, a húsa egészen lefogyott (tk. leesett). 

A városában levő öreg emberek járnak hozzá: «Gazdánk, 
urunk, össze vagy esve! [Mikor] így le vagy soványodva, [mi
kor] még innivaló vizet sem iszol. [Hisz] reges régtől fogva 
[úgy van], [hogy] a fiatlanná lett ember fiatlanná lett, a leánya 
meghalt embernek a leánya halt meg. Csak hát ránk figyelnél, 
a mi szónkat hallgatnád meg (tk. hallgattad volna meg)! Ilyen 
jót tettél volna! Te így egészen lesoványodtál, [most már] aztán, 
ha ránk támadnak (tk. jövettetünk), a kondavidéki sok fejedelem 
ha ránk támad, a városunk megöletik, mi is megöletünk.)) 

Az öreg emberek aztán beszéddel [így] bízgatni kezdték. 
Éjjel is más emberek beszélnek, nappal is más emberek beszél
nek, gyásza, keserve teljesen elmúlt (tk. ment). Hogy a fia meg
halt, egészen elfeledte. Vatli-öreg ennivaló falatot kezdett enni, 
a húsát visszanyerte (tk. a húsára esett). 

Egyszer a Vatli-öreg [így] szól: «Ha ti is [úgy] akarjátok 
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nauremlan eudlt löhn ma údl-uet-kúm yui kitti uerdm oZ.» — «pa 
yodi, purdg iggt lauht, kithn-ki, mola addmh) igdt lauht: ayol 
kitti uuisillanh) — «má, laudl, Ivrbdt-iöyldy yanmdm yoza kitta 
uut'sillám, nai-ueydl, br't-iieydl kashli peh ? ybnhy-mouna manda 
uutsihm.)) igdt lauht: nneyyoi kida ! nauremdt át ágdtldidt!'» 

leui uer uerdm vr'l kithlí: npuripm seyyhm uet' yui fi 
uaya!» mosa you ivy'ds, vr'l ioytds. lou iubdlna uet yui Ivyds. 

íl sbsmel-kemna lauht: «uátli-igi kbgaiu, mola py'kna 
esllta uaysdlan, mola tutna vlda uaysdlanh) — «má ndyen ittam 
tam-ilbina idy'kna and eslnislam, ittam yiind' eslhlam f ma 
nayen kitta uut'éillem Ivrbdt-iöyhy igi yoza. sidi lauad{: nai-
ueydl, br't ueydl oy-uvl kasta ma pihmna ant-peh iilh) tomdt 
lauht: aáhy-svyat muy manlu. pvr-tvibi iby yádu yoza killu, 
yarzy öyQlna manlu.)) 

uátli-igi si iazdy ybhs, tomdt iddm iubina purds igilal pilna 
idm pöddr idmmi pöddr'hl. labdt-kem tvrmdm-kemna purd§ igdt 

talán, a gyermekeitekből négy-öt embert el kellene küldenem.*) — 
«Hát persze, mondják az öreg emberek, ha elküldöd, mi rossz 
van abban?» Az öregek [így] szólnak: «Hová akarod őket kül
deni?)) — «En a Sodrott-íjú nászomhoz akarom őket küldeni, 
napvejét, fejedelemhős vej ét keresi-e? A Konda vidékére akarok 
menni.a Az öregek mondják: «Küldj [egy] embert, a gyerekek 
hadd gyülekezzenek!)) 

Szolga munkát végző (tk. csináló) szolgáját'küldi: ((Válo
gatott, [jól] megtermett öt embert hívj ide!» Sokáig járt-e oda 
[vagy nemi, a szolga megérkezett. Utána öt ember lépett be. 

A mint ide léptek, [így] szólnak: «Vatli-öreg, talán vízért 
küldeni (tk. ereszteni) hívtál, vagy tüzet rakni hívtál bennün
ket?* — «En titeket már ezelőtt se eresztettelek vízért, most 
hogyan eresztenélek? En titeket a Sodrott-íjú-öreghez akarlak 
küldeni. Mondjátok neki (tk. így szóljatok): napvejének feje
delemhős vejének feje helyét [é. bőrét] keresni velem nem jön-e ?» 
Azok [így] szólnak: «Keggel tájban megyünk. Fúróhegy [forma[ 
tíz házunknál fölkelünk, rénbikás szánon megyünk.)) 

Vatli-öreg ezt a szót hallotta, azok elmente után az öreg 
emberekkel a jó beszédet jóvá beszélik. A mint egy hét eltelt, 
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latiliiúdt: utáni pvra yvtht pvrana yodi Ivrbdt-iöyhp igi anidsta 
nvzdy pdm-yorbi mou-svnz elti kil'sdt tanya.» si iazdy pöthrdw-
mel iubina údl yatl mola yölSm yvil ösdt, igilál laulwht: utam 
pvrana yodi naurendan svrt-yuli pudel llldl tanya.» si-kut iaylal 
lauliiúdt: «nvzay pam yorbi-mou svnz eudlt stsdt tanya » 

pöddrtmel labdtmdt yvtl nauremdt ioyo-kbrildt, dzel-ki tada,. 
azel pela lauldt: udziid ioydn unu eudlt labdt oySlna iisaiuf* 
aziíal lauht: «mup §atteu tvydina yund( ilsdt ? moza iazdn-
ioy3tl-ki udtli-igi elti ioyStl.n 

sidi am'silnidel svydt, ydt /ofonna labdt öy§l si laimel 
satl. lanéel pargdtsdt, iby'gel pargdUdt, you, mou ivn'dm, udn mou 
ivn'dm ioyo-lvnht. «uátli-igi uuza old h) uátli-igi lau§l: «you 
•mou ivn'dm iaylam viola iazdn tústi? i»m iazan-ki tüsti, idm 
iazdn sima laualdn/v — «mola iazdn tusa? Ivrbdt-iöyhn yanmdn 
igi sidi lau§l: uyundi-ki manl, mandal svydt manem katldm 
naurem dt kitl! sathm naurem pilna ma iildm. ivntti uespi sát 

az öreg emberek mondogatják: «Ezekben a napokban már a 
Sodrott-íjú-öreg lakta zöld füforma földhátra keltek talán.» Mi
után ezt a szót beszélgették, [még] négy vagy három napig 
voltak, az öregek mondogatják: «Ebben az időben a gyerekei
tek csukahalas fazekukat eszik talán.» Némely emberek mon
dogatják: «A nyers ~é. zöld] fűforma földhátról már eljöttek 
talán.)) 

Beszélgetésük hetedik napján, a gyerekek [csak] beronta
nak, a kinek azt atyja itt van, az atyjához szól: «Atyus, a fo-
lyónk torkolata felől hét szán jött hozzánk.» Az atyjaik mondják: 
«A mi hallásunkra hogyan jöttek volna? Ha valami hír jön, 
[csak] a Vatli-öregnek jön.» 

A mint így üldögélnek, a ház mellett hét szán ím meg
állott, hallszik. A havukat leverdesték, a jegüket lecsapkodták, 
messzi földet járván, közel földet járván, belépnek [a házba]. 
«Vatli öreg üdvöz légy!» Vatli-öreg [így] szól: «Messzi földe
járt népeim, mi hírt hoztatok? Ha jó hírt hoztatok, jó hír mód
jára mondjátok!)) —• «Mi hírt hoztunk? Sodrott-íjú nászöreged 
[így] beszél: Ha majd megy, menése közben hozzám (tk. nekem) 
valami két gyereket küldjön hát! Valami száz gyerekemmel én 
is megyek (tk. jövök), harczra termett (tk. birkózó formájú) 
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naurem pilna má iihm.)) uátli-igi yos-nvyádds. asidi-ki, yodi 
id)ri)> •— lau§l. 

ipy'dm, nauremdt lábdtsaidt. v-yodi, uátli-igi lauSl, pá tanya 
mi' manladih) si-kemna lauldt: «tam uasna ant imj'dm [iáyj 
pá olldt vndi, pá-iá% ivtj'tel addmh) uátli-igi lauSl: «rwmsdm 
sidi ant litl. pá-iá% yodi kittdmna mozariem iásydm turlí tüla, 
ivn'dm robdtaidn aiilta %odaé soySfttdsem löhn ? má-keba eui ant 
tvisdm, ivy'dm röbbtáidii iugán euina yodi sitsdám löhn/)) tomdt 
lauldt: «pá yodi, ivy'lu tanya.)) 

lludni andl si IvskdSdl, mvytl no^-laisdt. %at yarna i soydmmi 
kát soySmmi ueriliiisdl. ouelna nv/man etsdt, ivntman etsdt. uátli-
igi kim-láidmdds. «nauremdt láidmdiiádi-sá!» tomdt lauldt: «mola 
ivremdmenh) — «ndnen ma sitna uohtsdlám, pukkar-igi yanmdin 
yoza ivnádl-sáf uul iiydm ninna seltta ufiliiisem, uendl youdn-
keba yvhs, ueydl o^-nur ant-peh kashli? si iazdy tiiuádn 

száz gyerekkel én is megyek (tk. jövök).» Vatli-öreg elnevette 
magát. «Ha így van, hát biz' j'ó» — úgymond. 

Az odajárt ifjaknak (tk. gyermekeknek) enni adtak. «Hát, 
mondja a Vatli-öreg, megint talán nem mennétek el (tk. men
tek)?)) Erre [így] szólnak: «Ebben a városban nem járt [népek] 
is vannak talán, más emberek odajárása [talán] rossz ?» Vatli-
öreg [így] szól: «Nem így gondolom (tk. a gondolatom nem 
így akarja). Ha más embereket küldök, az üzenetemet talán in
gyen (?) viszik, járt munkátokat [é. azért, hogy odajártatok] las
sanként hogyan fizethetném meg? Nekem biz' leányom nincs, 
járt munkátok gyanánt [é. azért, hogy odajártatok), hogyan ad
hatnék nektek leányt!» Azok mondják: «IIát persze, megyünk 
talán.» 

Evett tálukat ím elhajították, iziben fölálltak. A szoba
padlón egy-két lépést tettek, az ajtón nevetve mentek ki, játszva 
(v. birkózva) mentek ki. Vatli-öreg hirtelen kiállt [t. i. az ajtóba] : 
«Gyerekek, álljatok meg csak!» Azok [így] szólnak: «Valamit 
elfelejtettél?)) — «Titeket én azért állítottalak meg, [hogy] a 
Pukkar-öreg nászomhoz is elmeüjetek. Az öregebbik fiamnak 
onnét vettem feleséget (tk. a fiamat nővel onnét vettem), a veje 
bizony már régen meghalt, a veje fejének bosszúokát nem ke-
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lauadi: uátli-igina ua%saidn.» iaylal laufat: «mun rwmdslu, muneu 
tanya nin tuda partfalán, nwn nvnidslu, eui lafamda partfalán.» 
sidelna nvyman iellefam'sat, uas-svs pela man'sdt. 

lou ioyo-lvyds, icidt laufat: uyodi, nauremlan pilna pöddr'-
Sdní)) — «a^«, nauremlám pilna pöddríS9m.» 

labdt tvrmdm-kemna igilal laufat: «tá-taf tani pvra %vtfat 
pDraina yodi hm-nin sip telbi putna kaudr'saidt tanya! tám 
pvrána yodi saudr pvl-nvr-telbi öy§lna leltsafat, sáu9r-mvy§l-telbi 
yalna lezátsapt tanya.)) 

afay-svyat kiVtdt. Iwdt, veésdt. purdé ig»t laulwfat: utam 
yodi you mou ivn'ti iaylu ilamba ioy§tfat,» yvtl iuy-kutpdt-kemna 
yaddm-kemwa uasna kámdn ivnddm naurenidt ioyo-körisdt. aédnut 
ítédl sasna kör§fitiiis : «uas-stmz eudlt, lau§l, labdt öy§l iil.» 

si iazdn pardm-hemna yat yoédyna ioy§tmtl, oy-kollál ioyo-

resi-e? Ezt a hírt vigyétek [neki]! Mondjátok: «Vatli-öreg hív 
tégedet (tk. a Vatli-öregtől hivattatol).» A népei [így] szólnak: 
«Mi [azt] gondoltuk (tk. gondoljuk), velünk talán asszonyt 
hozatsz, mi [azt] gondoltuk (tk. gondoljuk), velünk talán leányt 
lopatsz.» Erre aztán nevetve odább álltak (?), a város mögé felé 
mentek. 

0 [t. i. a Vatli-öreg] bement [a házba], az öregek [így] 
szólnak: «Ugy-e, a gyerekeiddel beszéltél?*) — «Aha, a gyere
keimmel beszéltem.)) 

Egy hét elteltével az öreg emberei mondják: «Nos, ezek
ben a napokban (tk. ezen időbeli napokban) már jászkeszeg 
«pével teli fazekat főztek talán nekik! Ebben az időben már 
nyúlfül-porczogóval teli szánra ültették őket, nyúlmájjal teli 
útravalóval látták el őket talán.» [Tréfálkoznak]. 

Eeggel tájban fölkeltek, ettek, ittak. Az öreg emberek 
mondogatják: «Ezek a messzi földet járó népeink talán már 
meg is érkeznek.» A mint a nap a fa[törzsek] közepéig hatolt, 
a városban künn játszó gyermekek berontottak (tk. beestek) a 
házba. Az atyás az atyja térdére gurult (tk. esett): «A város 
mögé felől, úgymond, két szán jön.» 

A mint ez a szó véget ért, a ház mellé érkeztek, a fej
köteleiket [é. a rénszarvasok fejkötelét] visszatartották, hallszik, 
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talmel- s'átl, sdulál noy-sokmel éatl, uydina páddm mou sörds-
kemna láygdddm §átl, uet sdu sog§mdd?n svrát padom mou sörds-
kemna láygdtsa. lansi uaidl pargáttel éatl, lansi küzel pargátsdt, 
iofo-lwysjt. «uátli-igi kbzaiu uuza! you, mou ivy'meu, uán mou 
ioy'meu eudlt lilli yvil ári wntsu, uotás yvthl ár uantseu.» 
uátli-igi lau§l: «no, mola iáz§y tústi?» — umola iázdy tűsu? 
pukkar-igi yanmdn sidi lau§l: «m-á yoídm yod{ mola iázdy kitl, 
ma youdn legádniman olhm, uet-iby yuidm pilna youdn legádiii-
man olldm. lou tamina. yolmdt yvil át iil! manem uazdm eudlt 
alt kasldll, ma Ivrbdt-iöyldy igi yoza manhm. louel min seda 
láiülémdn.» 

12. uul @ ás ld y igi. 
uulSáshy igi yátna ol, Ás jtetii al-ivy'alnil uelfldshda. sidi 

ivy'dl, pá ncyyo ant tviü, kát imdl, uul imdl tam moudy niy, ai 
Imdl ybrdy niy, yolmdtti naurem. luy-pvráii iil, uelftdsldda ivy'dly 
yalftiiiman ivy'dl, ybltman ioy'dl. 

[a rénszarvas irányító] rúdjaikat (tk. botjaikat) leszúrták, hall
szik, a dárdás végével a fagyos földet arasznyira berepesztették,, 
hallszik. Havas botosukat leverdesik, hallszik, havas felső subá
jukat leverdesték, beléptek [a házbaj. «Vatli-öreg gazdánk, üd
vöz légy! A míg a messze földet bejártuk, a közel földet be
jártuk, étlen (?) nap sokját láttuk, zivataros napot sokat (tk. a 
zivataros napjának sokját) ]áttunk.» Vatli-öreg [így] szól: «No, 
mi hírt hoztatok?» — «Mi hírt hoztunk? Pukkar-öreg nászod 
[így] szól: «En hozzám miért üzen? Én [már] régóta készen 
vagyok [t. i. az indulásra], ötven emberemmel [már] régóta 
harczra készen állok (tk. vagyok)! 0 három nap múlva hadd 
jöjjön! Engem a városomban ne keressen, én a Sodrott íjú öreg
hez megyek. Ot mi ketten ott várjuk.» 

12. A n agy- f o l y ó á g i ö r e g . 
A nagy-folyóági öreg a házban van, csak az Ob felé járogat 

halászni. ígyen jár, más embere nincs, [csak] két felesége, az 
öregebbik felesége idevaló asszony, a fiatalabbik (tk. a kicsiny) 
felesége ybrdy -[falvi] nő, a harmadik a gyermeke. A nyár el
érkezik (tk. nyár ideje jön), halászni jár, vonó-hálóval halászva 
jár, érző-hálóval halászva jár. 
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mosa-pvraidtna ybltta mands, yafídl yulna telin ueVsdUt, 
ybrdy iay l'al ioysitmal, lou nemdz(a) and dsl. lou mandal svyaidt, 
yafidl taldal svyat öySt kuddfina (kat mouydn kutna) yuli yaftdl 
talhlí, lauSl: *ydr9ff iay loln ittam ti at itsdt! ma loln uas-
pöz$y ueldi iöy§Utg?mna araddlna sabdl-louVál iauthiislam loln.» 

si-kemna ybrdy iay lauht: «si uulfiashy igina alt siiáhláiu, 
\ln yanemman oladi! selta siiahlaiu-gi araddlna svya uellaiu!» 
ybrdy iay ázat il-yaúemdSdt. ybrdy iay lauht: uyolas-tvra manl, 
uantleu-sá! ios yolas ol?» ybrdy iayna uulfíashy-igi uantman 
tnila: uulfiashy-igi lár tom-ftehk pela uolli pendds. 

ybrdy iay lauht: vmanlu-saf yolas-toya mandsh) ybrdy iay 
man'sdt. yáfilál, molailal-telna manmel iubina uulfíaslna pitsdt, 
yos-pelá manmal and osht. sidi si yanemman olht. i-mosaina 
uanthl: uulftashy-igi sdds, si-yorbi pbsl eudlt uanthl: yolas manl. 
sidi uantman tvihl, tamotta tvyaidl pela mands. at manl! 

Egyszer érző-hálóval ment halászni, a ladikját tele fogta 
hallal. A ybrdy-[falvi] nép hada megérkezett, ő [t. i. a nagy-
folyóági öreg] semmit sem tud [róla]. Miközben megy, miközben 
a ladikját, a halas ladikját sekély helyen húzza, [így] szól: «Csak 
hát most a ybrdy-[falvi] nép ide jönne! én a récze fiókát ölő 
íjjacskámmal mind valamennyinek a nyaka csigolyáját meg
lődözném !» 

Ezenközben a ybrdy-[falvi] nép [így] szól: «A nagy-folyóági 
öreg meg ne lásson bennünket, lebukva legyetek! [Mert] ha 
meglát bennünket, aztán mindnyájan megöletünk.)) A ybrdy-
[falvi] nép mind lebukott [elrejtőzött]. A ^órí^-[falvi] n ép [így] 
szól: «Merre megy, lássuk csak! az útja merre van?» A ybrdy-
\falvi] nép a nagy-folyóági öreget figyeli: a nagy-folyóági öreg 
az áradvány túlsó oldala felé teljesen eltűnt. 

A ybrdy-[falvi] nép mondja: «Nosza menjünk! Merre 
ment?» A ybrdy-[falvi] nép ment. Ladikjaikkal-miükkel mentek 
ós aztán a nagy-folyó ágra jutottak (tk. estek), merre felé ment, 
nem tudják. Ígyen elrejtőzködve vannak. Egyszer [csak] meg
látják : a nagy-folyóági öreg előbukkant, olyanforma folyóág felöl 
nézik: merre megy. ígyen megfigyelik, hogy a múltkori helye 
felé ment. Hadd menjen! 
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ybrdy iay man'sdt uulftasfoy-igi yat kasla. sidi kassdl i ossdl. 
kitt niy uerdnthydn. % ybrdy yoi mams yanhnman pam kut pela, 
si-kemna tbda ybrdy yoi kuku-uiiu vudl. si-kemna uulfiastoy-igi 
purds' \mú lauSl: usimds uai ma, ant ybllwsdm, uyhy, nalmdy 
uai olmal/» ybrdy niy lauSl: «ittam luy-pvrá, uai ázat vudl 
pvra iil i loidi pvra iil.» uul Imdlsitna ázat sidamds. 

ybrdy niy ufr ahyna ivy'dl, ybrdy yoina katilsa. «nvy uul-
fiashy igmina muru ueldi eudlt aza rbtü pantsaiu. nvy ittam 
muyilu ie£a vndas uera/» ybrdy niy lau§l: urna vndas uerddmna 
yundi uelda uerdmladi t njy uerdinddn yorhi neyyoi and ol. atlna 
ybiil, iöyldl vzdmna tvildü, Ivrardl vzdmna tvildli.» •— «muyilu, 
lauSl, saUdila! nvy vbi ösdn. muyilu an' sal'itmdnna nvyen nvy 
seimn uantman si-arat ybrdy yoi ueldijna saX and ol. niy lauSl: 
amola-sirna ma ndyilan sátttldllám.n niy pela lauSl: úgdn seuna 
seui/» — «seuna seuddmna mozanem litl?» — «mosa-keba 

A ybrdy [falvi] nép ment a nagy-folyóági öreg házát keresni, 
ígyen keresték, meg is találták. Két nő munkálkodik [ottan]. 
Egy ybrdy -[falvi] ember titkon a füves felé ment, ezenközben 
ott a ybrdy-[falvi] ember kakukk-hangot hallat (tk. üvölt). Erre 
a nagy-folyóági öreg idősebbik felesége [így] szól: «Ilyen állatot 
[é. madarat] én nem hallottam; szájas, nyelves állat volt!» 
A ybrdy-[falvi] nő mondja: «Ime nyár ideje, minden állat kiál
tásának és éneklésének az ideje közéig (tk. jön).» Az öreg 
asszonya erre egészen elhallgatott. 

A ybrdy- [falvi] nő a folyó partján levő erdő végén jár, a 
ybrdy-[falvi] ember elfogta: «A te nagy-folyóági-öregedtől, [mint
hogy] a népünket megölte, egészen nemzetségtelenné tétettünk, 
te most egy kissé segíts meg bennünket!" A ybrdy-[falvi] nő 
[így] szól: «Még ha segítségetekre leszek is (vagy: az én segít
ségemmel), mikor tudjátok megölni ? Nem olyan ember, hogy ti 
bírjatok vele. Éjjel alszik, az íjját a vánkoson tartja, a pánczélját 
a vánkoson tartja.» •— «Minket, úgymond, sajnálj meg! te 
nénénk vagy. [Ha] minket nem sajnálsz, a te szemed láttára 
annyi ybrdy-[falvi] ember megölését sem sajnálod.» A nő [így] 
szól: «Mi módon sajnáljalak titeket?*) A nőnek mondja: «Az 
uradnak a haját fond be!» — «Hátha nem akarja, hogy a haj-
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muyilu sal'idíla.'» ybrdy niy esllsa, ioyo-ioytds, yul uerantta 
ám'sds. uulfíásldy-igi purdé imdl lau§l: «simdS-mosa uyhy, nalmdy 
uapt!» ybrdy niy ligazes : «nvy, lauSl, putéemdsaidn. nvy ybldd-
ddn ar, ma nemdza ant yblhm.» ittam purdé Imi sidamds. 

sidi ollúúdt, uulftasfoy-igi ioytds, yaftdl yulna telni uelmaL 
yullal altsdt, Uda pitsdt. uul Imi pöddrta pidds, igdl pela laiidl: 
duyldy, nalmdy uaidt ioytiliiüdt.» si-kemna ybrdy niy dl nöynids : 
«nvy yblddddn pa ar.» ybrdy niy lauSl: «muy nemdza yblda 
an( litlu.v 

uulfíashy-igi top sidaman lís. sittMna yoisdt, Imdl pela 
laudl: uyaleudt piddm uas uelda manhm.f> ybrdy niy laudl: 
aofdn seuhmdnh) uulfiasldy-igi laudl: «oydm malaidl seulenh) 
selta Imdl pelei laudl: «nvy seuí!» ittam ybrdy niyna ojdl kussa 
i seusa udrdí sir'kbldtna. seudm, idtsds i yoisdt. 

yaleudt kiVsdt, igdl mands, puhm uas nMda mands. igdl 

fonatát befonjam (tk. hajfonatot fonjak neki)?» — «Valahogyan 
sajnálj meg bennünket!)) A ybrdy-[fa\vi] nőt eleresztette, [az] 
visszajött, halat kikészíteni leült. A nagy-folyóági öreg idősebbik 
felesége [így] szól: «De ilyen szájas, nyelves állatok!» Lybrdy-
[falvi] nő megharagudott: «Te, úgymond, megöregedtél, te sokat 
hallasz, én semmit sem hallok.» Az öreg asszony erre elhallgatott. 

ígyen vannak-vannak, a nagy-folyóági öreg megérkezett, 
a ladikját hallal tele fogta. A halait [ki]emelték [a ladikból], 
enni kezdtek. Az öreg asszony beszélni kezdett, az urának 
mondja: «Szájas, nyelves állatok jődögélnek.)) Erre a ybrdy-
[falvi] nő megszólalt: «Te bizony sokat hallasz (tk. a te hallásod 
sok is).» A ybrdy-\f&lvi] nő [így] szól: «Mi semmit sem akarunk 
hallani.» 

A nagy-folyóági öreg csak hallgatagon evett. Aztán le
feküdtek, a feleségéhez [így] szól: «Holnap megszállt réczére 
vadászni megyek.» A ybrdy-[falvi] nő [így] szól: «A fejedet 
[é. hajadat] fonjuk be!» A nagy-folyóági öreg mondja: «A fejemet 
miért fonod be?» Aztán az asszonyához [így] szól: «Fondbe!» 
Erre a ybrdy- [falvi] nő a fejét megfésülte és keskeny vörös szala
gokkal befonta. A fonással elkészült és lefeküdtek. • 

Másnap fölkeltek, az ura ment, megszállt réczére vadászni 



142 PÁPAY JÓZSEF. 

man?m iubina ybrdy niy uir ahyna mands, tbda ybrdy yoina 
kátllsa: «yoái, igdn seudl seusen?» — «seusem.» — «pna.' pa 
uantman tviseu, seumen.t) — «igan yundi ior§tl?» — ns-uya ila-pela 
ipySÜ.)) — isigdn iqyStl-ki, lömdnna uaya (l svyna yoida)! igdn 
Ivyar-pandt ivra-iándlla! selta nvy ydriman óla! iásydm si. 
muyilu mosa-sima nvdilá/» 

igdl ioytds, seuol you iás-idt-kemna seugm. lou uulftasldy-igi 
talay yaS-tel uas uelmal. sittdlna lisdt, ie§sdt. imdl louSl: «yoilu/» 
uul[3ashy-igi pela laudl: «t lömna yoifanidn/n — «bni-lage yoi-
Sdmdn loln, ma uvidm'lapm.* 

igdl kim-idds, yvíafí libina Ivyar-pandt Ivp-iantsdlli. igdl 
ioyo-lvyds, l lömna yjnsdydn. i-mosa-ppráina mur si éudds ka-
mdlta : «uul1ásldy-igi y^vl'sdn, idna' abdrlúisdn !» lou no%-seramdds. 
Ivyardl nvreiudsll, selta sömdtta uutédsll, ázat oydl elti nömdrdl 
mands. yat laygldl elti mur yóy'sdt. luy-yat-ou toySrman ös, selta 
pUdk-yatt'édsü, kurna sbyysdll: ou kat peldkna alti-kezdy kat yui 

ment. Miután az ura elment (tk. az ura elmente után), a ybrdy-
[falvi] nő a folyó partján levő erdő szélére ment, ott a %brdy-
[falvi] ember megfogta: «Hogyan, az uradnak hajfonatot fon
tál?)) — «Fontam.» — ((Csakugyan, megfigyeltük, fontál.» — 
«Az urad mikor jön meg?» -— «Majd este felé jön meg.» — 
«Ha az urad megjön, hívd a takaród alá (egy subában aludni!) 
Az urad pánczéljának a szegélyét varrd össze! Aztán rettegj! 
Azt mondom (tk. a beszédem ez). Minket valami módon segíts!» 

Az ura megérkezett, a haja hosszú kézizületnyire be van 
fonva. 0, a nagy-folyóági öreg, egész ladikkal teli réczét fogott. 
Aztán ettek, ittak. A felesége [így] szól: «Fekügyünk !»> A nagy-
folyóági öreghez [így] szól: «Egy takaró alatt fekügyünk!» — 
(•Asszonykám, feküdnénk [ám], de én álmos vagyok.» 

Az ura kiment, a függöny mögött a pánczél szegéi) ét 
összevarrta. Az ura bejött, egy takaró alatt feküdtek ketten. 
Egyszer [csak] nép üvöltött ím kívülről: «Nagy-folyóági öreg, 
veszve vagy (tk. meghaltál), ugj^ancsak fortélyoskodtáJ!» Ő föl
serkent, a pánczélját megragadta, aztán föl akarta venni (tk. 
húzni), egészen a fejére ment [az]. A ház tetejére a nép [följ-
kúszott. A nyári ház ajtaja be volt zárva, aztán ketté törte, 
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laifoftdit. ittam kat yui kat iaslna katis yatUdsVí, ou yozdyna seda 
i yvl'sdyjn. 

sittelna, uulfídshy-igi naudnros pbsl wy'gna, py'g-ilbfi) 
eudlt sidi si manl. uan vianl, you manl, putta pidds. pudi roua 
vndama aiiltaii noy-yulhda pidds, ybfontfoll: mur iidal §atl. 
selta tam seuydlal afoyié etsdydn. ybrdy iay lauht: useda mosa 
si etmal nila.n lou sittdlna si iazay ybhs, % kar söyys?man idy'g-
ilbina Ivyds. loymal svyaidt tam snaydl eudlt yaisa. i-manmal 
íial lö~Y§8tdsli. ieza tbdásik Ivbas tűid, uoláy Ivyarlal, uolay 
ioydllal seda i olht si Ivbasdbia. si tvydina ioytds loln, si-pvraina 
yvldi yol't and béds loln. si Ivbas tambuik eudlt noy-yülds. uMl 
uayyti iordl (v. iorl) andám. 

ybrdy iay ioydisdt. nmlfiasldy-igi, nvyen mozatseu/» uul-
fiasldy-igi laudl: «tör§mna yvlda partsápm tayyd, laml, svrmdm 
tamb(i) eudlt manem arí uel'sahn.» uulfiasfoy-igi ybrdy iayna 

lábbal rúgta : az ajtó két oldalán szablyás két ember áll. ím a 
két embert két kezével kétfelé ütötte, az ajtó mellett meg is 
haltak [azok]. 

Erre aztán a nagy-folyóági öreg a folyóág vizébe ugrott 
hirtelen, a víz alatt igyen megy ím. Kövid ideig megy, hosszú 
ideig megy, fulladni kezdett. A fekete meredek part mellett 
lassanként kezdett fölbukni, hallja [ám], [hogy] a nép jövése 
hallszik. Aztán ím a két hajfonata előre kijött [a vízből]. 
A j/óra??-[falvi] nép mondja: «Ott valami mintha kijött volna., 
[úgy] látszik.» 0 aztán ezt a szót hallotta, az egyik lábát 
[a parthoz] rúgván, a víz alá ment. Miközben a víz alá ment, 
az egyik vékonya felől találva lett. Ment egyfolytában s a nyilat 
kihúzta. Egy kissé odébb kamrája van, a jó pánczéljai, a jó 
íjjai ott vannak. Ha oda (tk. erre a helyre) érhetett volna, akkor 
halálos veszedelembe nem jutott volna (tk. halálos veszedelmet 
nem ismert volna). A kamrán egy kissé idább fölbukott [a vízből], 
[de] a partra kimászni nincs ereje. 

A ^ór2??-[falvi] nép [oda] érkezett: «Nagy-folyóági öreg, 
téged [ugyan] helybenhagytunk!)) A nagy-folyóági öreg [így] 
szól: «Talán az isten elrendelte a halálomat (tk. halni rendel
tettem), úgymond, a halálomon innen [bizony] nem öltetek 
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no^-tál'sa (sárjm mouna uddi tal'sa), selta uulftásldy-igi lau§l: 
«my törmdn ittam uulll iis, ma mundi Uhm-ki idds, toyo-ki 
ioydtsdm, nay yvl'sddi loln. ittam, lau§l, iásydm árat si. rbt-neyyoi 
an( tvifom, áddl olldm, nemdza pil arí tvihm.» 

ybrdy iáy laudl [sic!]: «mvr't pöddrdds, uelda másl/» semdl 
uantmal si uel'sa, eudthiisa. yeua-loulál soppl-sey'sáidt, yeua-lou 
libi youát katra pámna metsdsáidt. 

sittdlna ybrdy iáy lauSl [sic!]: nyundsi uuldáshy iáy yoza 
sim9S ior-neyyoi anda tiudl. mattU-ki tiudl Ididtn pám-idi al át 
kördtlnü !» 

uuldáshy-igi úoyá-svmdl numb(i) eudlt náuí keu-svm tvimal, 
murna sitna si palla. uel'sa, azát eudthüsa. uehm iubina tazi 
Ivbas yoza man'sdt, sittdlna Ivbas pehk-pussdl: svydn-nirdn ueriie 
ár. tás-ublfíds leltsdt, lábdt áltnáy ya§ VelUdt, Ivbasna mola-kem 
tvuár ös, azát leltsáldldt, man'sdt. tamotta uulSáshy-igi yátna 

volna meg.D A nagy-folyóági öreget a ybrdy-[falvi] nép fölhúzta 
(száraz földre, a partra húzta), aztán a nagy-folyóági öreg [így] 
szól: «A ti istenetek győzött (tk. nagygyá lett), én az imént, 
ha a lélekzetem engedte volna, oda jutottam volna [t. i. a 
kamrához], ti meghaltatok volna. íme, úgymond, [csak] ennyit 
mondok (tk. a szóm mindössze ennyi). Rokonom nincs, egyedül 
vagyok, semmiféle társam sincs.» 

A ybrdy-[íal\i] nép [így] szól: «Eleget beszélt, meg kell 
ölni!») Egy szempillantás alatt megöletett ím, fölaprították. 
A . . . csontjait ketté törték, a . . . csontja alá hosszában száraz 
(tk. régi) füvet dugtak. 

Aztán a ybrdy-[falvi] nép [így] szól: «A nagy-folyóági 
népnél ilyen erős ember sohasem születik, ha valaki [mégis] 
születik, rothadt fü gyanánt essék el!» 

A nagy-folyóági öregnek a hús-szíve fölött fehér kő-szíve 
volt, a nép azért félt tőle. Megöletett, összevagdalták. Miután 
megölték, a prémes kamrához mentek, aztán a kamrát föl
nyitották : öltöző-ruha (suba-botos) csakugyan sok van [ott]. 
A vagyont, a kincset fölrakták, hét összerótt csónakra rakták, 
a mi portéka csak volt a kamrában, mind fölrakták, mentek. 
A nagy-folyóági öreg előbbi házához érkeztek, ott kikötöttek. 
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ioyStSdt, sí yaisdt. ittam purdé Imi ueVsa, úaurem pa ueVsa, 
ybrdy niy tusa. ybrdy niy tuudm iubina mola-kem ublfids ös, 
draddlna tüsaidt, mouelna marísdt, ybrdr} iay mouna iojdtsdt. 

tvl ösdt, Iay ösdt, ittam uidjSashy-igi tvidm ybrdy niy nau
rem tviis, iiy-naurem. mur pöddr'ht: «uidfíásldy-igi lou yvlds, 
lou iugandllí naurem tíuds.n si úaurem sidi éndmda pidds. ay-
adlna idmas tvida pitsa. ybrdy iay túrna uerda pitsdt: utam úau
rem yundsi yblda pitldlí: ,ma aédiii uéfom neé !\ ittam naurem 
yolna ai, top noydmdiiid{'louat, ybrdy iay aziií laulldlí, aédl yoi 
oldal, lou naurem yolna ant ybl'sdllí. 

si-khnna ittam naurem úofdmdűil ázat kámdn, ybrdy iay 
lauht; tuma uerda pitsdt : «tdm naurem, enmdl, uul yuiu-ki iilf 

muyilu yoza ligasta piti, louel ittam ai-puldy uelda mastal-
lamba.» si idzdy aygí-ieudlna ybl'sa. vbdl pela laudl: «úauremdii 
addl-tvyaina al esllfn vbdl si iázdy yblds. i yorida pidds. 

uulfiasldy úaurem naurhridt ĴÍ/WCI ivntl, nemdtti úaurem lou 

Most az öreg asszonyt megöltek, a gyermeket is megölték, a 
ybrdy -i falvi] nö elvitetett. Miután a ybrdy -[falvi] nöt elvitték, a 
mi vagyon volt, mind elvitték. A maguk földjére mentek, a 
Y&rwf*[Mvi] nep földjére érkeztek. 

[Egy] nyáron voltak, egy [télen] voltak, ím a nagy-folyóági 
öreg birta ybrdy [falvr nőnek gyermeke született, fiúgyermeke. 
A nép beszél: «A nagy-folyóági öreg meghalt, [de] helyette 
gyerek született.» Ez a gyermek igyen növekedni kezdett. Az 
anyja jól gondját viselte. A /óra??-[falvi] nép tanakodni kezdett: 
«Ez a gyermek valamikor mégis csak meghallja: ,az én atyámat 
hát megölték!' Most még a gyermek kicsiny, alig hogy lótó-futó 
nagyságnyi, a ybrdy -népet mondja atyjának, hogy ki az atyja,, 
ő még nem hallotta.» 

Ezenközben a gyermek mindig künn futkos, a ybrdy-[falvi] 
nép [így] szól; tanakodtak: «Ez a gyermek megnő, nagy emberré 
lesz, mi ránk majd megharagszik, tehát még kis korában meg 
kellene őt ölni.» Ezt a beszédet (tk. szót) az anyja nőtestvére 
meghallotta. A nénjéhez [így] szól: «A gyermekedet magános 
helyre ne ereszd!» A nénje ezt a szót hallotta, félni kezdett. 

A nagy-folyóági gyermek a gyerekekkel együtt játszik, egyik 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII, l v 
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yozaidl arí ueritl, lou ázat naurenidt iauSlhli. yördy iay tuma 
uer'sdt: «pári lida manlu, si naurem uayleu !» áygdl-ieui lau§l: 
v.nauremdn al wm|/» si iázdy yöhs. kat yui iorStSdydn: «vbi, 
iauSl, nauremdn -pari lida tvrdina muy yozeu át ol, oy át ponl!» 
ittam uulfiashy-igi Imi lau§l: «nauremdm an' malem.» sittelna 
tomdt marísdt. 

sitdlna si olliiúdt, naurem ázat i enmdl, tumddgan enmdl. 
naurem dddl ai yafina ivy'ti-louatti iis. aédl-igi (aygdl azi) tas 
kasltdda manl. naurem IauSl: «ürtie! ma iildm.» yördy igilaudl: 
*mola pvp kasldnh) — «iirdm-igi, ma nvyen matti uasna iouthm.n 
ittam aygdl ieuina par'la: «iir9n igi yoza manldn, iirdn igi yoza 
taéi Ivbasna ioydthn, iirdn igi and osti eiidlt yonda.'» ittam uul-
fiasldy naurem aza idmas yöVldli, yördy iay nauremdt lauht: 
<mvy, IauSl, uulfiashy yoi Ö8&n.» — «má, IauSl, uulftdstey yoi 
oldani and oúlem, ma yördy yoi ösdm.» tomdt uulfidsldy naurem 

gyerek se bír vele, ő a gyerekeket mind földhöz vágja. A yördy-
[falvi] nép tanakodott: «Menjunk ételáldozatot ünnepelni (tk. 
enni) és ezt a gyereket [is] hívjuk!» Az anyja nőtestvére [így] 
szól: «A gyermekedet ne add oda!» Ezt a szót meghallotta. 
Két ember jött [hozzá]: «Nénénk, úgymond, a gyermeked étel
áldozat alkalmával (tk. helyén) hadd legyen velünk (tk. hozzánk], 
fejet hadd hajtson!» Most a nagy-folyóági öreg felesége [így] 
szól: «A gyermekemet nem adom.» Aztán azok elmentek. 

Aztán így éldegélnek, a gyermek egeszén felnő, egész
ségesen nő fel. A gyermek [már] magános kis ladikon járó 
nagyságúvá lett. Az öreg apja (az anyjának az apja) a holmiját 
szárítani megy. A gyermek [így] szól: «Öreg atyus, én is megyek 
(tk. jövök).» A ;/órg>??-[falvi] öreg [így] szól: «Mi szart keressz?» — 
«Öreg apus, hátha valami réczét lövök neked. »> Most az anyja 
nőtestvére megengedi neki [t. i. hogy elmenjen]: «Az öreg 
apádhoz mégy, az öreg apádhoz a prémes kamrába jutsz [majd], 
s öreg apád tudtán kívül fuss el!» Most a nagy-folyóági gyermek 
egészen jól hallja, a /ór^-[falvi] gyerekek [így] szólnak: «Te, 
úgymond, nagy-folyóági ember vagy.» — «Én, úgymond, nagy-
folyóági ember voltomat nem tudom, én yördy- [falvi] ember 



ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK. 147 

pela pöddr'ldt: naédn vodi mllnisa, i-sidi nvn loln at uellaidn 
(v. ueVsaidn) i'» lou nemdz(a) ant pöddr'l. 

mosa-pvraina iirdl igi taéi Ivbasna manda pitta pidds. iirdl 
igi pela lauSl: «ma pa ufom.» iirdl lay§l: «tvras.» yordn igi eudl 
nöymds : «yildn tüden í» ittam igina leltsa, ai %a@ nvlna amdsl 
i manhydn. iöyhl leldds. naurem iirdl igi lau§l: «iiilwp-%oi/» 
alrjdl pela uanthlí: kat pudi uas nila. «iiilvp-%oi, ioudi.' mundi 
uuratsdn ma kalddmna.)) 

ittam uulfiasldn naurem seita ioutsdlli: nal hatna pidds. 
nuolan %oi olmdn! mundi uuratsdn, manem liddtna uel'sdnh> 
kimdt nal naurem pa ioutsdlli, [nal] uasydn tombina pidds, uas" 
ydn anidsldydn yolna. ybrdt) igi laudl: «iiidl yoi ám'fí-iiy! katfa 
ma ahn uelmdmna, ahn pn'g ilb(i) eudlt mandal tvyaina iout-
sem, masti noyaidl eudlt, siiahnna yaisa, iwn pa, lau§l, semdt 
amdsii uaidt uelda kurtsen! aédn uelmdmna nemdz(a) and nisa.» 

vagyok.» Azok a nagy-folyóági gyermekhez [így] beszélnek: 
«A hogyan az apád megöletett, úgy ölessél meg te is!» 0 semmit 
sem beszél. 

Egyszer az öreg apja a prémes kamrába készült menni. 
Az öreg apjához [így] szól: «Én is megyek (tk. jövök).» Az öreg 
apja [így] szól: «Akadék.» A ydrdn-[falvi] öreg leánya meg
szólalt: «Az unokádat elviszed?* Erre az öreg elhelyezte, ak i s 
ladik orrán ül és mennek ketten. Az íját [is] beletette [a ladikba]. 
A gyermek öreg apja [így] szól: «Apátlan ember! [káromkodó 
szó].» Előre felé látja: két fekete récze látszik. «Atyátlan ember, 
[hát] lődd meg, [ha] az elébb [úgy] törekedtél utánam (tk. a 
nyomomban).)) 

Most a nagy-folyóági gyermek [a nyilát] kilőtte: a nyíl 
nem talált (tk. közbül esett). «Ugyan derék ember vagy! Az 
elébb akaratoskodtál, hát öltél nekem ennivalót?)) A másik 
nyilát is kilőtte a gyermek, [a nyíl] a két réczén túl esett le, 
a réczék még [mindig] ülnek. A ybrdn-[falvi] öreg [így] szól: 
«Apja embere, ebíi! Régen, mikor én az apádat megöltem, az 
apád a víz alatt ment, a mikor [rá]lőttem, [mégis] a kellő helyen 
(tk. húsánál), a véknyánál lett eltalálva, te pedig, úgymond, a 
szem előtt ülő vadakat sem tudod megölni! Mikor az apáda* 
megöltem, semmi sem látszott [t. i. belőle].* 

10* 
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ittam uasydn amdsldydn í-iirsu, ittam uásydn si ioutsdlli, 
uásydn porfosym, noypbrldmddm uásydn nvllál eudlt soppi-eudt-
sdlli i-kemna, sem-sart eudlt eudtsdllí. «mosa-keba áédn yod\ 
ioutlws, si-sima male ioutliitda pitsdn.» 

tázi Ivbasna ipyStsdydn, sittdlna uulfiáshy naurem roua yoza 
yaida uutéiiis, iőyldl nvremds, ?íállál nvremds, uddi naudrnids, 
uddi naudrmdmal svyát ittam iirdl igi yvmdá pymbdds. yáft %-peldk 
eudlt iirdl igi noy-itl laygdrlál-kemna. 

«iirdm-igi, mattá uulftásfoy áédm-igi mola tvyá eudlt ioudi-
Intsen h) ybrdy yoi lauSl: «má, laudl, al-nvyhm, má-kemdm riey-
"yoina áédn yundi ioutta ueritla ?» naldl pvstdsh, iirdl igi kát 
semydn kutni ti ioutsdlli, iirdl igi oy-pat-lou áddl yvbdhs [sic!]. 
«áédm-ki uel'sen, nvy pá yvlá/» 

yáfidl 'tpdi tál'sdllí, Ivbas puníds, louel mola mázds, sidi 
leldds. áédl Ivyár mbstdsli, áédl iöySl mbstdsli, ybrdy iáy yoza 
sirrids iöy§l, simds Ivyár yolna andám. Ivyár sömdds, iöyldl ujs, 

ím a réczék ülnek egymás mellett, most a két réczére 
[megint] rálőtt, a réczék [fölröppentek, a fölröppent réczéket 
az orruk irányában egyformán kettévágta, egy szempillantás i?) 
alatt kettévágta. «No hát, az apád a hogyan lődözött, olyan
formán kezdte] már te is lődözni.» 

A prémes kamrához értek, erre a nagy-folyóági gyermek, 
[mikor] a meredek parthoz akart ütődni, az ijját megragadta, 
a nyilait megragadta, kiugrott a partra, miközben [ő] kiugrott, 
ím az öreg apja fölborult [a ladikkal]. A ladik egyik oldalánál 
az öreg apja [úgy] a válláig följön [a vízből]. 

«Öreg apám, egykor a nagy-folyóági apám uramat milyen 
helyen lőtted meg?» A %brdy-[falvi] ember [így] szól: «En, úgy
mond, csak tréfálok, magamforma ember az atyádat hogyan 
tudta volna meglőni?» A nyilát [az ijjára] helyezte, megczélozta, 
az öreg apjának a két szeme közé oda lőtte, a koponyája külön 
lefordult. «Ha az atyámat megölted, te is halj meg!» 

A ladikját kihúzta a part kamrát kinyitotta, a mi 
kellett neki, igyen megrakodott. Az atyja pánczélját megismerte, 
az atyja íjját megismerte, a ybrdy népnél ilyen íjj, ilyen pánczól 
még nincs. A pánczélt magára vette, az íjját vette, kiment, 
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kim-edds, uanthVi: ai yafiayvt iidal úila Un iuudm tvyaidl eudlt. 
nr>m2dl nvmdsl: «má ilamba uerna si jrithm, neyyoina ioy§tsaÍ9m. 
ittam lou Isi áddl neyyoi, manem tol'tna ueldi an' uerdmhli.i) ti 
ioylds: aygdl ieui. «i ig9n yol tűsen?)) — «« igdm uel'sem.)) — 
unión ittam mana, moudnna rbt-neyyoi ázat an' tvihn, moudnna 
iof§tt9?i iubina igmas tvya sáraií nhn, si-pvraina manem tűda nhn.i> 

yafalna lehs, ybrgy niyna liddtna mása. «mana/ tam vu9n 
nöylal sidi nöySlddn mólt mur yoza ioy§thn, nvy moudn lop'g-
au9t-nvl tombina yomn and ol, uan. lon'g-audt-nvl eudlt liramdif 
lon'g-audt-nvlna ioySthn, moudn lep you and ol.» 

ybrgy ninna partsa (kitsa), selta manmal itna átl an' ybiú, 
yvtl an' ybiú, yada almai iidina yafol ípdi talhlí, mouna /biú. 
almai manl, pá manl, sidi mandal eudlt moudlna ioytds, loy'g-
áu9t-nvlna afoyna ioyStl. selta 9Úg9shlí: «ma katra uuldashy 
yoi olm9m, momm mola-yoza, yada-pela ól fi — o-momn you 
and ol. — seda olht: keu-yaday pöySl, pet-kazay iay, si pet-
kaz9y iay momn eualt osht.)) 

látja: kis-csónakos (é. kis csónakban ülő) jövése látszik az ő 
érkeztük hely felöl. Elméje elmélkedik: «Talán még bajba is 
jutok, ember jön felém. íme ő is magános ember, engem csak 
nem tud megölni.» Ide érkezett: [hát] az anyja nőtestvére. «Az 
öregedet hová tetted?» — «Az öregemet megöltem.*) — «Te 
most már menj! A földeden nemzetségedből való embered 
nincsen. A földedre érkezted után ha [majd] hamarosan jó helyre 
találsz, akkor majd eljössz értem.» 

A csónakjába ült, a ybrgy-[falvi] nő adott neki ennivalót. 
«Menj! E folyó folyását kövesd! A mint így követed, néphez 
érkezel, a te földed a Bálványhegyfokon túl nincs messze, [ahhoz 
már] közel van. A Bálványhegyfoknál kérdezősködjél! Ha a 
Eálványhegyf okhoz érsz, a földed onnét már nincs messze.» 

A ybrgy-] falvi] nő elküldte, aztán ment egyfolytában, éjjel 
sem nyugszik, nappal sem nyugszik, a hol az álom jön [szemére], 
[ott] a földön pihen. Az álma elmúlik (tk. megy), megy tovább. 
A mint így megy-mendegél, földjére érkezik, előbb a Bálvány-
hegyfokhoz ér. x\ztán kérdezi: «En ezelőtt (tk. régen) nagy-
folyóági ember voltam, a földem hol, merre felé van?» — 
«A földed [már] nincs messze. — Ott van a kőházas falu, [aztán] 
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lou si iázgy yöhs, lís, ienhs i mands. uan mands, X0^ 
mands, pet-kazdy iaylal yoza io/tds, ipdi-yaiis. mur al-uantht 
lou pehl. uza uerds, uul igdt voya dmdsman pöddr'ht. «ma uul-
fiashy yoi ösam.» — «.uul$asldy igi top addl ös, mur), lauSl, ii/ 
tvimal and ossu. uuWashy igi i %mdl purdé ös, l %mdl ai niy ós, 
ai niydl yördy ös.» — «si yördy nin iiy ma tam ösem, ma tom 
mouna tiudSdm.» pet-kazdy igi laudl: «idna' sidi ös, kat nin tviis.» 

ittam pet-kazdy igi laudl: «ma yozdm öla! nvyen iiy iugannl 
tvilem.v — «malai áddm? olhm. ma, lau§l, addl tvyaina olda 
an' uerithm, ma Isi mazdy mou tvihm tanya.» pet-kazdy igi 
pöddrdds, lou si Ivyardl ey'sdli, laidi yoi-idi laiű. pet-kazdy igina 
ittam uulfíashy yoi iiy-idi tvida pitsa. yördy iay yoza si naurem 
yvhs-ki, uulfiashy iay rot andam ös loln. 

a pet-kazdy-né^, ez a pet-kazdy-néjy a földed felől már tud.» 
0 ezt a szót hallotta, evett, ivott és ment [tovább]. Eövid 

ideig ment, hosszú ideig ment, a pet-kazdn -néphez érkezett, ki
kötött a partra. A nép csak néz feléje. Köszönt, az Öreg emberek 
együtt ülvén beszélnek. «En nagy-folyóági ember vagyok.» — 
«A nagy-folyóági öreg csak egyedül volt, mi, úgymond, nem 
tudjuk, hogy fia lett volna. A nagy-folyóági öregnek az egyik 
felesége Öreg volt, a másik felesége fiatal nő volt, a fiatal fele
sége yördy-niS volt.» — «Ennek a ;/ór9??-nőnek a fia én vagyok, 
én ott (tk. azon a földön) születtem.)) A pet-kazdy-[falvi] öreg 
[így] szól: «Csakugyan úgy volt, két felesége volt." 

Most a pet-kazdy-[íd\v\\ öreg [így] szól: «Maradj (tk. légy) 
nálam! téged fiam gyanánt tartlak.» — «Miért [volna] rossz? 
[Itt] maradok (tk. leszek). Én, úgymond, magános helyen nem 
tudok meglenni, [jóllehet] talán nekem is van földem.* A pet-
kazdy-[falvi] öreg [így] szól: «A halász-falutól kezdve a nagy-
folyóággal együtt, a ^ar^a-folyóval együtt mind a te földed.» 
Aztán a pet-kazdy-[falvi] öreg beszélt, ő ím a pánczélját le
vetette, álló ember gyanánt áll [az], A pet-kázdy-[falvi] öreg 
most már a nagy-folyóági embert fia gyanánt kezdte tartani. 
Ha a ^ör3??-népnél ez a gyermek meghalt volna, a nagy-folyóági 
nép nemzetsége [már] nem volna. 
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