
Északi-osztják nyelvtanulmányok. 
(Hatodik közlemény.) 

I. Szövegek. 

a) Obdorszk vidékéről. 

13 . p astdr-iay ioytdm uisdl si. 

pastdr-ia% rbtnaidl nömdn ol, Ás-tvina ol, uanna ol, mola 
yomn, osl andam. kat yui uelfidsldda man'sdydn, kurdy uai ossd-
ydn. uelta nöydlta pitsahn, ielta nöydllahn. i yuidl töjdlna manl, 
pbrhman manl, kurydlal mouna ant yaihydn, i yuidl kurna, sösl, 
i /uidl kurna sosl-keba, toyhy uai mvr'na manl. toyhy pastdr 
yuipl kurdy uai iubina mands, % yuidlna anai uantsa. lou kúrdy 
pastdr kurdy uai kalddm ndySlman sösl, toyhy pastdr kalddm an' 
nila, kurdy uaidl pilna rnya-maríszydn. kurdy ielta yaíds noyhs-

13. A pastdr-nép e r e d e t e . 

A pasztér-nép eredeti nemzetsége a felső vidéken, az Ob 
forrásvidékén van, közel van-e vagy messze, nem tudni. Két 
ember vadászni ment, jávorszarvast találtak. Hogy elejtsék, 
üldözni kezdték, hátulról üldözik. Az egyik ember szárnyon megy, 
röpülve megy, a lábai a földre nem érnek, a másik gyalog lép, 
ez ámbár gyalog lépdel, [mégis] szárnyas állat módjára megy 
[é. oly sebesen lépdel, mintha csak röpülne]. A szárnyas pasztér-
ember a jávorszarvas mögött ment, a társa [már] nem is 
látta. 0, a gyalogos pasztér, a jávorszarvas nyomát követvén 
lépdel, a szárnyas pasztér nyoma nem látszik, a jávorszarvassal 
együtt mentek. A gyalogos elmaradt hátul üldözvén [t. i. a 
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man. kurdi) pastdr ioyo-kerhda au1 litl, sidi si noyl»tl kurdi; 
uai kalddm iubina. seda uer andam, at noyhsl kurdy pástért 

toyhy pastdr kurdy uai pilna ivya si man'sdydn. you man'
sdydn, uán man'sdydn, mosa mouna ioy§tsdydn-keba. lou toyhy 
pastdr kurdy uaidl ioydtsdlí, kurdy uai toyhy pastdrna ioutsa* 
iördlna ioutsdli i yvhs. «iöho! metsdm!» il-ám'sds, uandúil: 
«mola mouna ioy§tsdm-keba, si osl andam. ma moudin ielta yaéds, 
youdn yaids, kamdn %vtl-keba noyhssem, yoina luyddiridt ? mola 
mouna ioyStnidm, os andam. uelta uel'sem, moudm kut youdn ya-
zds, kurdy uai noyaidl ioyo %undi ioydtl, moudl kut you.» 

kurdy uaidl yor'sdlí, yormal iubina svs-uoijl eudtsdll, uai-
uy'kna pon'sdll. kurdy uai noyaidl sdy§lna Ivp-laygsdU, sok táhsli? 
pat uer'sdü — ietsds. 

mundí iuudm moudl pela ioyo-manda pidds. mandal-youat 
laéna i tbyhl ilta suremdlli, ioyo si kerhs, kurdy uai noyaidl #| 

szarvast]. A gyalogos pasztér visszafordulni nem akar, igyen fut 
a jávorszarvas nyomában. Ezzel semmi dolgunk, hadd fusson a 
gyalogos pasztér! 

A szárnyas pasztér a jávorszarvassal együtt ment ím. Hosszú 
ideig mentek, rövid ideig mentek, valamely vidékre csak meg
érkeztek. A szárnyas pasztér a jávorszarvast elérte, a jávorszarvas 
a szárnyas pasztértől meglövetett. íjjal lőtte meg és megdöglött 
(tk. meghalt). «Ejha, elfáradtam!*) Leült, nézelődik: «Hogy mi
csoda vidékre (tk. földre) jutottam, azt nem tudni. Az én földem 
hátulról elmaradt, messze [el]maradt. Hogy hány napja űztem 
nyomon, ki számlálta meg (tk. kitől vannak meg számlálva)? 
Hogy micsoda vidékre jutottam, nem lehet tudni. Megölni [ugyan] 
megöltem, de a földem ugyancsak messze van (tk. a földem köze 
messzire maradt), a jávorszarvas húsa mikor ér haza, messzire 
van az (tk. a földje köze hosszú).» 

A jávorszarvast megnyúzta, miután megnyúzta, a háta 
faggyúját levágta, a botosa szájába tette. A jávorszarvas húsát 
deszkával letakarta, ágast (?) húzott rá, az alját [is] megcsinálta — 
elkészült vele. 

Az imént jött földje felé visszamenni kezdett. Mentében 
(tk. menése hosszatt) az egyik szárnyát, a hóban húzta [baráz-
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si yvisdlli. t tbyldl, ieza marii, pa éuremdlli, ieéa marii, pa §ure-
mdlli. uan mands-keba, you mands-keba, kurdy pastdr izaVt bssdli. 
yolna noyldsl. 

kurdy pastdr lauSl toyldy pastdr pela : «nöyhm uaidn ueV-
sen, mola yol tűsen h) toyldy pastdr lau§l: «uelta yodi kus uel'
sem, you mouna uel'sem, kurdy uaidm noyaidl s\ si yvisem. mosa 
mouna-keba uel'sem, moudl an' mostdsem.» toyldy pastdr lau§l: 
urna ioyo si marisdm. kurdy uai noyaidn %oza rwy kus mana! 
ma ioyo-man'sdm. kurdy uai noyaidl masl-gi, nvy mana!» 

mundi toyldy pastdr kurdy uai svs-uoidl eudthiisli, uai-
uy'kna ponilnisli, ittam ulsly kurdy pastdr elti masll. usiddn 
líwnan manáf)> 

toyldy pastdr manda pidds, mandal ilbina lau§l: «si-kin.éa 
ma töySlna iisdm, kaVmdm ari nila. tbyUm ilta suremiiü, si 
pasna mana! uan manldn, you manldn, kurdy uai noyaidl yoza 

dát vont a hóban], tehát visszafordult, a jávorszarvas húsát ott 
hagyta. Egy kicsinyég megy, az egyik szárnyát megint leereszti 
(tk. lent húzza a hóban), kissé [tovább] megy, megint lent híizza. 
Hosszú ideig ment-e, vagy rövid ideig ment, [egyszer csakj a 
gyalogos pasztért szemközt találta. Még [mindig] üldözi a vadat. 

A gyalogos pasztér [így] szól a szárnyas pasztérhoz: «Űzött 
vadadat megölted, vagy hová tetted ?» A szárnyas pasztér mondja : 
«Megölni ugyan megöltem, [de] messzi földön öltem meg, a 
jávorszarvas húsát ím ott hagytam. Hogy micsoda földön öltem 
meg, a vidékét nem ismertem föl.» A szárnyas pasztér tovább 
folytatja (tk. mondja): «En ím haza megyek, te csak menj a 
jávorszarvas húsához! En haza megyek. Ha a jávorszarvas húsa 
kell, [hát] menj!» 

Az elébb a szárnyas pasztér a jávorszarvas háta faggyúját 
levagdalta, a botosa szájába tette, íme most kivette s a gyalo
gos pasztérnek adta: «Ezt (tk. ezedet) evén menj!» 

A szárnyas pasztér menni kezdett, indulása (tk. menése) 
előtt [így] szól: «Idáig én szárnyon jöttem, a nyomom nem 
látszik. A szárnyam barázdát vont, azon a jelen menj! Eövid 
ideig mégy, hosszú ideig mégy, a jávorszarvas húsához érsz majd. 
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ioyStldn. kus seda liu\, kus s\ olmdda, ielta moudn you, kurdy 
neyyo ioyo arí ioy§tl.)> 

toyhy pastdr mands moudlna ioyo, kurdy pastdr kurdy uai 
noyaidl yoza mands. mandal youat kurdy uai svs-uoi emlt i pul 
laudndiitl, svmdl pa uoliiil. uan mams-keba, you mands-keba, svs-
uoidl yohs. lou kurdy pastdr kurdy uai noyaidl yoza ioytds, nv-
mdsiiil, ielta moudl pela nvmdsiiil: «moudm you! ioyo yundi 
ioydthm kurna ?» kurdy uai líuman sí olmddds, kurdy uaidl mola 
mouna ueVsa, s\ olmddds. tl-toyi n-DmdSds: «tam mouna olta idm-
lamba, ma momm si-kinza you, kurna an' ioy§tldm (an( uerithm), 
matti mou, isi mou, i-sidi yul ol, i-sidi or-uaidl ol uelftdsfoda.v 
tör§m-uek-kossl si olmddds, ielta moudl uek ivremdsli. si ujs 
eudlt, si kurdy pastdr eudlt pastdr-iay selta i rbtmdsdt. ioytdm 
uisdl si tam mouna. kurdy pastdr ilbina pastdr-vay rbt tada an-
dam olmal, si ujs eudlt rbtmdsdt. 

Akár ott edd meg, akár ott is maradj, hátra [maradt] földed 
messzi, gyalogos ember [onnét] vissza nem jut.» 

A szárnyas pasztér ment a földjére vissza, a gyalogos 
pasztér [pedig] a jávorszarvas húsához ment. Menése közben a 
jávorszarvas háta faggyújából egy-egy falatot eddegél, az éhsége 
[megint] csak elmúlik. Rövid ideig ment-e vagy hosszú ideig ment, 
a hátafaggyuja elfogyott. 0 , a gyalogos pasztér, a jávorszarvas 
húsához érkezett, elgondolkozik, a hátra [hagyott] földje felé 
gondol: «A földem [bizony] messzire van! Mikor jutok én oda 
vissza gyalog?* A jávorszarvast evén ott éldegélt, a mely földön 
a jávorszarvas megöletett, ott éldegélt. Erre-arra gondolkozott: 
«Ezen a vidéken lakni (tk. lenni) is elég jó, az én földem innét 
messzire van, gyalog [oda] nem jutok el (nem bírok). Föld föld 
[ez is föld], hal is van, erdei vad is van vadászni való.» Örökre 
ott maradt, elhagyott földjét teljesen elfelejtette. Aztán így ettől 
a gyalogos pasztértől származott a pasztér-nemzetség. Erre a 
vidékre való jövetelük eredete (tk. nyilasa) ez. A gyalogos pasz
tér előtt pasztér-nép itt nem volt, innen eredtek. 
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14. kaldás-áygi ma é dl. 
(Töredék.) 

imdydn-igdyjn olhydn. % iiy tvis»ydn, si iiydl noy§s-, uai-
kur euatti, on't-uai ueldi, idy'k-yul ueldi louattl sidi enmds. törSm 
parddm ár yotlna on't-uai uelds, idy'k-yul uelds ; on'ddy példk ár 
Ivbas, öidt-mou-peldk ar lobas sidi si tögnds. 

lábdt tol olmal eudlt, labdt luy olmal eudlt i yotlna marom 
iöfdl uerdi volna olmal, nmnsdl nvmzsl: utuslám méwdl-yondmna 
ti ioyStmel, áédydiám-áygdydiám niy mandm niyi suy, yui mandm 
yuii suy Un and osmdn, purdé kurna, purdé iásna ma si iofdthrn, 
ma yol-mosa niyll olhm ?» 

si iubina áygdl-imi kát idyydl uis, uddi mands, idy'gna 
ioytds. idy'k noy-ráynds, noy-tafísdmdds. lou idy'k uan'man seda 
láiű, nvmsdl nonidsl: ama olmdin-telna idy'gdm simdé uer anl 

uerds, ittam yodi iit?» tbdá láimal, idy'k lou pelá, sidi lauSl: 
tmanem yodi uantlení Ás nim-áhy pelá uandá, Ás num-áhy 
pelá uandá /» Ás nim-áhy pelá uandos, Ás num-áhy pelá uan-

14. Kaldás-anya. r e g é j e . 

Asszony és férj vannak. Egy fiuk volt, ez a fiuk nyuszt-, 
vadláb vágó, erdei vad ölő, vízi halat fogó nagyságnyira növe
kedett ím. Az isten adta sok napon erdei vadat vadászott, vízi 
halat halászott; erdős félen [levő] sok éléskamrát, lapos félen 
[levő] sok éléskamrát megtöltött. 

Hét tél elmulta (tk. volta) után, hét nyár elmulta után 
egy napon törött íját csinálni benn volt [a szobában], elgondol
kozik: «Az én szakállam a mellemig, a hasamig ért mái le, 
atyám-anyám nő járta nős vidéket (tk. szögletet), ember járta 
emberes vidéket ők nem ismernek, öreg [é. öregedő] lábra, öreg 
[é. öregedő] kézre jutok immár, meddig legyek még nőtelen ?» 

Azután az anyja asszony két vedret fogott, a part felé ment, 
a vízhez érkezett. A víz fölbugyogott, fölfrecscsent. 0 a vizet 
nézvén ott áll, gondolja magában: «Mióta csak vagyok, a vizem 
ilyen dolgot még nem cselekedett, most meg mi lelte ?» Ott 
állott, a víz így szól hozzá: «Engem nézel? Az Ob alsó vége 
felé nézz, az Ob felső vége felé nézz!» Az Ob alsó vége felé 
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dds: yöWy-ybrásna yblSy iil, sau-ybrasna sau iil, nvhl lagg3-pun 
kulatna kiiartdsa. %ou mou eudlt iuudm yöldy loydn pöySl loydlna 
toyo-ladds. 

sempdlal noy-uiilnidal kutna yölSy soydl en'dlnidsll: yaltsa 
timm nai-iiy, yaltsa timm br'-iiy seda láiis. satpdl eudlt kezdi 
ujslí, i uaidl en'dlmdslí, kur-nvl luidl eudtrrtdsli, keu elti si luidl 
nálíi nöydr'sdlü, tiuddl emlt toyhn nal ufs, si naldl toyldy nvl 
yoza uaidtsdlli, iöyldl aldm'sdllí, ieza áhyis sbzds, rtahl pastdsll, 
si iubina keu ioutsdli, si nal keu mvyti mands. 

nimdllal sömdds, toyo sbsmds, sidi lauSl: úmileyi seda yaéaf 
si iubina toyo-mana (yatna maná), iiydn elti si iazdy tuual «pubi 
labdt ueUmvtl-gi, kul! labdt uehmvtl-gi, niy mandm nini suy, yui 
mandm yuii sun kasta at iil! pubi labdt ueldmvtl, kut labdt 
ueldmvtl an'-ki ueritl, lou ált iil/)) 

ittam Imi idyydlal idy'kna pon'sdlí, noyos ybyds, yatna 
ioytds, si idnndlndn /at-yarina pon'sdlí. si kat idyydlydn noy-

nézett, az Ob felső vége felé nézett: holló-alakban holló jön, 
szarka-alakban szarka jön, az orra evetszőr vastagságnyira dér
rel van borítva. A messzi földről jött holló a reves falu révébe 
odaszállott. 

Miközben a két szemét fölemelinti, a holló a bőrét levetette: 
honnan termett napfi, honnan termett fejedelemfi állt ott. A hü
velyéből a kését elővette, az egyik botosát levetette, a lába hegye 
ujját [hirtelen] levágta, a kövön az ujját nyillá faragta, a tegzé-
ből tollas nyilat vett elő, a nyilat [é. az ujjából faragott nyilat] 
a szárnyas nyélbe illesztette, az íjját fölemelte, kissé előre lépett, 
a nyilát ráhelyezte, azután a sziklát meglőtte, a nyíl a sziklán 
keresztül ment. 

Hótalpait fölvette, odalépett hozzá, így szól: «Asszonykám, 
itt maradj, aztán menj haza, fiadnak ezt a hírt vidd meg: 
«Ha pubi hét fogása van, ha ördögi hét fogása van, nő járta 
nős vidéket, ember járta emberes vidéket keresni hadd jöjjön í 
Ha pubi hét fogása, ha ördögi hét fogása nincsen neki, [akkor] 
ne jöjjön!» 

Most az asszony a vedreit (dual.) vízzel megtöltötte, föl
kúszott [a lépcsőn], haza érkezett, a vedreket a szoba földjére 
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raydri'sdydn, noy-tafísdm'sdydn, viydl laudl: «dygdm-imi mola 
iazdy tüsdnh) lou laudl: aiiytie, py'k eudlt mola iazdy tüldm?» 
— «ant-ki tusdn, si kdt py'gi-wyydlydn toyosik dmddyila-sa!> 
lou si py'gi-pyydlydn aiilta dldin'sdli, ieza dhyii porísdlí, idy'-
gdl pd-si noy-rdyndmdds, noy-tafisdmdds. iiydl lauSl: «mundí lau-
sen, iázdy an( tűsdn, ittam iazdy tiisdn.» dygdl-ími sidi laudl: 
niiyiie, iazdy -matti tűsdm, iordn ior-ki, maná! iordn andam-ki, 
nemdza an' uihn.t iiydl lauSl: «mola iazdy tüsdn?» aygdl-imi 
sidi pöddr'l: aniy mandm niyi suy masl-gi, yui mandm yuii say 
masl-gi, labdt pubi uehmvtl-gi, labdt kid uehmvtl-gi, dt ül ma 
iub?mna!» 

iiydl dmdsti tvya eudlt noy-ldiü, sömdthiis, iöyhl-itallal uis, 
kim-idds, py'k pela man9s. Ibyzy pöydl loydlna uul keu "(oza ioy-
tdS. i uapl ey'sdli, kezdi löyd°tds(ll), kur-nvl eudlt uul kur-luidl 
emtsdli, keu, yoza pon'sdli, noy§rldü, nalli nöydiidlí. sat nal pon-
mdy samdy tiudt eudlt i toyhy nal uis, uerdin rlaldl toyo-uaidtsdlí 
toyhy nal-nvl yoia. ibyhl alemdsli, tlié pd tíis, toyos pd toyoé 

tette. A két veder fölbuggyant, fölfrecscsent, a fia mondja: 
«Anyám asszony, micsoda hírt hoztál?» 0 [így] szól: ((Fiacskám, 
a vízről milyen hírt hoznék ?» — «Ha nem hoztál, a két vizes 
vedret tedd egy kissé odébb!» 0 a vizes vedreket csöndesen föl
emelte, kissé előrébb tette, a vize megint fölbuggyant, fölfrecs
csent. A fia mondja: «Az imént mondtad, hogy nem hoztál hírt, 
íme hírt hoztál.» Anyja-asszony így szól: «Fiacskám, hírfélét 
hoztam [ugyani, ha az erőd erő, menj! [de] ha erőd nincs, 
nem nyersz vele.» A fia mondja: «Mi hírt hoztál ?» Az anyja 
asszony így beszél! «Ha nő járta nős vidék kell, ha ember járta 
emberes vidék kell, ha pubi hét fogása van, ha ördögi hét fo
gása van, hadd jöjjön utánam!» 

A fia az ülő helyéről föláll, öltözködött, íjját, nyilait fogta, 
kiment, a víz felé ment. A reves falu révében [levő] nagy szik
lához érkezett. Az egyik botosát levetette, a kését elővette, a 
lába hegyéről az öreg ujját levágta, a kőre tette, megfaragja, 
nyillá faragja. Száz nyilat tevő pikkelyes tegzéből egy tollas 
nyilat vett [ki], a csinált nyilát beleillesztette a tollas nyíl nye
lébe. Az íjját fölemelte, ide s oda lépett, a nyilát [az íjjára] 
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sözds, nahl pastdsll, si nalna uul keu mnyü-ioutsdll, nahl mnyti-
löyndmdds, bnddr-soy nimdlydlal sömdds i sbsmds, si yui mandm 
ibs %ouat i sbsl. 

uan sbzds, you sózás, murai am'sdm brídd?} mou, murdl 
am'sdm pamdy mou iubdl pela yaéds, pa mur am'sdm bn'ddn mou, 
pa, mur am'sdm pamdy mouna ioytds. tom yui eudlt nímlitdlna i 
kurd yasmal, si tvyaina lou i kurdi pa yaéds, ittam kiddmdak l 
kurna pitsdydn. tom yui eudlt soygefiitdlna i iasl yasmal, tam yui 
eudlt i-sidi songefí kdtldm iasl yazds. ittam i iásua. ? kurna 
marísdydn. tom yui eudlt mandal svyat ioyo-yazdm kurdi ním
litdlna seda yaéds, tam yui s\ ioytds, i kurdi nímlitdlna i-sidi i 
yaíds. Un ioyo-yazdm kurhn seda i yassdndn, sidi man sdydn. 

i tvyaina ibylitdlna i-fiehk iasl seda i yazds, tom. yui eudlt 
i-fieldk iasl ibylitdlna pa yaéds, tojj páryun sb'fol mard. tom yui 
eudlt párydl (?) yaéds, oydl láriijl. tam yui eudlt párydl Isi si 
tvyaina yaéds, top oydl láriijs. i tvyaina i yat nila, ou-silna 

helyezte, a nyíllal a nagy követ keresztül lőtte. A nyila keresz
tül hatolt rajta, vidrabörből [készült] botosait fölvette, elindult 
ama férfi járta út hosszában lépdel. 

Eövid ideig lépdelt, hosszú ideig lépdelt, a népe lakta 
(tk. ülte) erdős föld, a népe lakta füves föld mögötte elmaradt, 
más nép lakta erdős földre, más nép lakta füves földre jutott. 
Ama férfinak az egyik lába hótalpastul együtt elmaradt, azon a 
helyen az ő egyik lába is [ott] maradt, most mindegyikük egy 
lábú lett (tk. egy lábra jutott v. esett). Ama férfinak az egyik 
keze a bottal együtt elmaradt, ennek a férfinak is elmaradt 
a botot fogó (tk. fogott) keze. Most félkézzel, féllábbal mentek. 
Ama férfinak, a mint megy (tk. menése közben) a visszamaradt 
lába talpastul együtt ott maradt. Ez a férfi óda ért, [ennek is] 
a másik lába hótalpastul együtt elmaradt. Visszamaradt lábaik 
ott maradtak, úgy mentek [tovább]. 

Egy helyen ama férfinak a félkeze íjjastul együtt ott ma
radt, ennek is a félkeze íjastul együtt elmaradt, csak a derekas 
darabjuk megy [tovább]. Ama férfinak a dereka elmaradt, a feje 
gurul [tovább], ennek is elmaradt egy helyen a dereka, csak a 
feje gurult. Egy helyen ház tűnik elő, a küszöbhöz gurultak. 
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lániisaydn. tom yui oy-pözd% uisa, kordi uh'di rat %oza pórisa, 
tutna poltsa, kordi paiüdi iasna uSdi uisa, ild elti pon'sa, kbrdi 
sakna (kauSrna) sen'hü, toyo-láremdl, pa yaila, ti láremdl, pa yaila. 
tutna pa pon'sa, paiüdi iasna pa noy-uisa, ild elti pórisa, kciuSrna 
serila, toyo láremdl, ü láremdl. ild eudlt il-naidmdds, ou eudlt 
il-naidmddmdt kim-iaudlmdsll, toyo i laremds, ielta iuudm ios youat 
laremds. iöy§t ioytdm oydl pa uisll, tutna porisdll, Ivlta pitsdlí, 
tut-idí iis (Ivlds), kordi iasna uisll, ild elti porisdll, sakna yat-
UdsVt — lokkl sugalds. ild eudlt Ilié naidmdds, noy-uisll, kim-
iauSlmdsR, ittam oy-pözry toyo-láremds, mundl iuudm ios youat 
laremds. 

uan marisdydn, you, man'sdydn. tom yui (ahn yui) párydl 
yoza ioytds, párydl toyo-yvndmdds, ielta yuidl párydl pa, toyo-
ymídmdds. 

pa-si marisdíjdn. ahn yui iöySl k'áthm, iasl yoza ioy-
tdS, iöySl kathm iasl toyo-yandmdds. ielta yuidl iasl, Isi iöySl 
kathm iasl, toyo-ymidmdds. uan marisdíjdn, you marisdíjzn. ahn 

Ama férfinak vették a fejét, vas-csináló tűzhelyre tették, a tűz
zel fujtatták, vas-kovácsoló kézzel a tűzről elvétetett, az ülőre 
tétetett, vas kalapácscsal kovácsolja, oda gördül, megint éri [a 
kalapács], erre gördül, megint éri [a kalapács]. Megint a tűzbe 
tették, a kovácsoló kéz megint fölvette, az ülőre tette, kalapács
csal üti-veri, oda gördül, ide gördül. Az ülőről lecsusszant, a 
lecsuszottat az ajtón kihajította, és tovább gördült [az]. A ké
sőbb jött fejet is vette, a tűzbe tette, olvasztani kezdte, olyan 
lett, mint a tűz (fölolvadt), vas kézbe vette, az ülőre tette, a 
kalapácscsal megverdeste — összetörött. Az ülőről lecsusszant, 
fölvette, kihajitotta, most a fej odagördült, az imént jött ú t 
hosszában gördült. 

Rövid ideig mentek, hosszú ideig mentek. Ama férfi (az 
első ember) a derekához érkezett, a dereka hozzáragadt, a 
hátul [jövő] ember dereka is odaragadt (t. i. a gördülő fejhez). 

Megint mentek tovább. Az első ember az íjjat fogó kezé
hez érkezett, az íjjat fogó keze hozzá ragadt. A hátsó ember 
keze, ugyancsak az íjjat fogó keze, odaragadt [ehhez]. Rövid 
ideig mentek, hosszú ideig mentek. Az első ember az egyik Iá-
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yui l-fiehk kurdi yoza ioytds, i-P>éldk kurdi toyo-yvndmdds, ielta 
yuidl í-fiehk kurdi pa toyo-yvndmdds. i kurna man'sdydn. ahy 
yui soygeft kátldm iasl yoza ioytds, si soyge/3 kátldm iasl toyo-
yvndmdds. ielta yuidl pa ioytds soygefí kátldm iasl yoza, iasl toyo-
yvndmdds. si iubina tom aldy yui ioyo-yaédm kurdi yoza ioytds, 
ioyo-yaédm kurdi toyo-yvndmdds. ázat talayi iisydn. 

tom yui ios youat sbzilnis. uan mands, you mands, yat-keba 
%at edds, kor'-keba kör't edds. si ioytds, yat uul yat, údl-uet k)l-
kem yat. nimdllal ey'sdli, ou [Mssdli, ioyo-lmjds. yát-libdl idy'k, 
%át padi, eudlt ellddi yum'fjdt ouna larwd% yum'fídt yat padi pela 
láriiüdt. yum'fidt katis ivy'Ut. 

si yat-yar libina yolti yui yol'l, uásti yui uásdl. sby-oy 
&eyildt, mvysdy-oy sey'ldt, uríz-oy sey'ldt. nvrina lmdydn-igdyd?i 
amdshydn, Imi oydl sáudr-soy-idi nauiü iis, siuds-kurdk teydl-idi. 
Imi igdl i-sidi kurdk-idi nauiü uáddin, siuds-kurdk téy§l-idi oydl 

bához érkezett, az egyik lába hozzá ragadt, a hátulsó embernek 
is az egyik lába odaragadt hozzá. Egy lábon mentek. Az első 
ember a botot fogó kezéhez érkezett, ez a botot fogó keze oda
ragadt hozzá. A hátulsó ember is odaérkezett a botot fogó ke
zéhez, a keze odaragadt hozzá. Azután az az első ember az ott 
hagyott lábához érkezett, az ott hagyott lába odaragadt hozzá. 
Épekké lettek. 

Ama férfiú az út hosszában lépdelt. Eövid ideig ment, 
hosszú ideig ment, háznak ház tűnt elő, falunak falu tűnt elő. 
Odaérkezett, a ház nagy ház, négy-öt ölnyi ház. A hótalpait le
vetette, az ajtót kinyitotta belépett. A ház belseje víz, a ház 
fenekéről támadó hullámok az ajtónak gördülnek, az ajtó felől 
gördülő hullámok a ház feneke felé hömpölyögnek. A hullámok 
kétfelé mennek. 

A ház földjén az érző hálóval halászó ember, érző hálóval 
halászik, a vészhálóval halászó ember vészhálóval halászik. Tok
hal-fejet ütnek, mukszunhal-fejet csapnak, lazaczfejet vernek 
A padkán [egy] asszony és [egy] öreg ember ül, az asszony feje 
[mint a] nyúlbőr [oly] fehérré lett, olyanforma, mint a sasfészek 
<tk. sasfészekforma). Az asszony ura szintén sasfészek-fehérré 
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iuumal. vmdl kát noy§s-soy iin'man amdsl, kát uai-soy iin'man 
•amdsl, igdl yoijL 

uan am'sds, you am'sds, Imi iánddsl, iánddsti kezdi, Ivlftdy 
nvlbi kezdi uisli, yoidi igdl snahp eudlt pvtkdsli, igdl - noy-
am'sdmdds. amola yodi iis ? mai-yui ioytdm, iojdtmal you 
ids, yol-moza amdsl lillí, ieslí ?» sömdtlws, yát-yarina byhs, 
bnddr-soy kát nímldl ujs, uji'-löfttay ioyldl ujs, Imi uydl példk-
pussdlí, wr)?l-uds~libi youát nimlitdlna. sidi i mands. uán-keba uan 
ivn'ds, you-keba you iwn'ds, % mosaina áídl-igi imi uydl-uds holt 
i yáld(j kimis tál'sdli, yaldBna yul ár, yulitdlna táVsdli. 

15. tudd y id y'k má§dl. 
töröm nömdn ol. uan ös, you ös, imdl kaZciyi iis. töröm-

áygi párdds, iiy tviis. iiydl onddSna pon'sa, töröm iástdl: unömdr 
keu-yátna pondi masl!'» iijdl pelá lauSl: vyundi nvyen kanZa-
mdlem, sit ma uerdrn.» keu-yátna tilsa, ondl Inp-töyörsa, tvmán'sa. 

őszült, a feje olyan lett mint a sasfészek. A felesége két nyest-
bőrt varrván ül, az ura alszik. 

Eövid ideig ült, hosszú ideig ült, az asszony varrogat, a 
varró kését, az ólomnyelű kését fogta, alvó urát a vékonya 
irányában megszúrta, az ura egyszerre fölült. «Mi ez? vendég 
érkezett, megérkeztének [már] hosszú az ideje, meddig ül étlen, 
szomjan?» Felöltözködött a ház földjére leszállt, vidrabőrböl 
készült két hótalpát vette, vörös nyírhéjkéreggel [ellátott] íjját 
fogta, az asszony száját fölnyitotta, a szájnyílás belsejébe hótalpastul 
együtt [be]ment ím. Eövidnek rövid ideig járt, hosszúnak hosszú 
ideig járt, egyszer [csak] az öreg atya az asszony száján kifelé 
•egy hálót húzott, a hálóban sok a hal, halastul együtt húzta. 

15. A t t i z ö z ö n r e g é j e . 
Az isten fönt van [t. i. az égben]. Rövid ideig volt, hosszú 

ideig volt, a felesége lebetegedett. Az isten-anya [úgy] rendelte, 
fia született. A fia bölcsőbe tétetett, az isten [így] szól: «Kerek 
kőházba kell tenni!» A fiához Lígy] szól: «Hogy mikor kereslek 
téged, az az én dolgom.* A kőházba vitetett, az ajtaját bezárták, 
belakatolták. 
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si naurem nömdr keu-yatna uan ös, you, ös. l-mosaina lou 
sidi no/-ámtS9s. uan am'sds, you ám'szs. pöddrta dntlwmal, sidi 
laudl: utörSm-áédm vianem al kan&amdWi. lou matta-pvraina 
iastdl: ,ma nvnen kanéamdlem' -— Sdipl andante 

uan airísds, you am'sds. si uan-you amdsmal iubina iasl 
ueúl yoza tüslX: ima tandíj ney/ou iuumdm, manem al kanía-
mdlli, maremdsapm.» olda an' ueritta pidds, í tvyaina laida. 
«tör§m-az9m yvhs, mola lihy, sdidl andam h 

lou keu-yat libina noyfos, keu-yat sugahs, keu-yat öldm 
tvyaidl andam. lou, uandds: nai seda laimal. nai uelis uantsdlli, 
lou noy-laits. uandnú lokki, uas l<>uaina: sarúdy yat seda amdsl. 
vilamba áédm yat.» lou sbsnidSds aédl yát pela. ahl yat yoza, 
öuna ioytds, iásna öudl katllsdli, pussdli, ioyo-lnyds. iojo-lvyds, 
öu'Silna seda láiis. aédl ti ioytds mvyü lou, yozaidl: «iif?ie, nvy 
malai io'/'Stsdn ? ma mattá lausdm: ,yundi nivnen kanéamdlem, 
si-pvraina ma io/Stldm.' ittam manem arí masfon, yol maná, s\ 

A gyermek a kerek kőházban rövid ideig volt, hosszú ideig 
volt. Egyszer csak fölült. Eövid ideig ült, hosszú ideig ült. 
Beszélni próbálgatott, így szól: «Isten-atyám engemet nem keres. 
Annak idején [pedig] azt mondta (tk. mondja): ,Én tégedet majd 
kereslek' — [semmi] nesze sincs.» 

Eövid ideig ült, hosszú ideig ült. Ezen rövid-hosszú ideig 
[való] ülése után a kezét az arczához vitte : «En [már] szakállas 
emberré lettem, még sem keres, eltespedek [egészen].» Nem 
tudott már maradni (tk. lenni), egy helyen állni. «Isten-atyám 
meghalt vagy életben van? Semmi nesze sincsen.» 

A kőház belsejében megmozdult, a kőház összetörött, a 
kőháznak nyoma sem maradt. 0 látta: nő áll ottan. A nőt mi
helyt meglátta, fölállott. Tekinget körül, a város hosszában: 
Aranyos ház van (tk. ül) ott. «Talán az atyám háza.» 0 az atyja 
háza felé lépdelt. Az atyja házához az ajtóhoz érkezett, kézzel 
az ajtót megragadta, kinyitotta, belépett. Bement, ott a küszö
bön megállt. Az atyja azonnal idejött hozzá: ((Fiacskám, te miért 
jöttél [ide] ? «A múltkor mondtam, hogy a mikor kereslek té
ged, akkor majd elmegyek hozzád. Most nekem nem kellesz, â  
hova mégy, oda mégy (tk. a hova menj, oda menj)! Aztán majd 
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mana! yundsi ior-yui al oéa, mutráidn yui al osaf ueritlen-gi, 
nvn uerdn! mattá laumdm sima, ma-ki kan£ámdsem loln, lau§l, 
ior-yui and ossdn, i mutráidn yui and ossdn.» 

azdl sidi laudm iubina lou ligázds, azdl pelá laudl: «manem 
nárl lafttüiiimdm andam, manem iernas sömdttimdm andám, kas 
sömdttimdm andam, sábey sömdttimdm andam. kus ueritUm, kus 
andam, sit ma uerdm /» 

lou kerfos, kim-edds. törSm-azdl laygdr-yui yatna toyo-mands. 
tom yuina olda litsa (olda pidds). tör5m-azdl lapgar-%ui yatna 
oldal siojaidt laygdr-yui Imi tvida pitsdlli, sidi oldi eudlt lirámds. 
törSm-aédl langdr-^ui lou iugán-murdl agdtsdlli, sidi iástul: «támi 
uelda masl!)) mur iastdl: vyodi-svyát uelda másít)) mur pelá 
lau§l: nmola-kem lau ol, iuy ivj-a-talda masl! louel si iu% pilna 
tutna ponda masl. tutna át Illa, ölt yvldl! simds newyo an( masl.)) 

iujdl tutna vltsa, lou, kátllsa, tutna pon'sa. lou ant pöddr-
dds, ant pá láldds, yodi kátllsa, sidi i tutna pon'sa. si tut yvtl 

erős emberrel ne találkozz (tk. erős embert ne találj), fortélyos 
emberrel ne találkozz! Ha bírsz vele, a te dolgod. Ugy, a mint 
a múltkor mondtam, ha én kerestelek volna föl, [magadnál] 
erősebb embert sem ismertél volna és fortélyosabb embert sem 
ismertél volna.» 

Miután az atyja így szólt, ő megharagudott, az atyjához 
[így] szól: «Nekem ennivaló kenyerem sincs, nekem felölteni-
való ingem sincs, felöltenivaló gatyám sincs, felhúznivaló csiz
mám sincs. Akár bírok vele, akár nem, az az én dolgom !» 

0 megfordult, kiment. Az isten-atya testőrének (tk. oldal
emberének) a házába ment. Annál akart lakni (ott kezdett lakni). 
Miközben az isten-atyja testőrének a házában lakik vala, a testőr 
feleségét bírni kezdte, ez aztán nyilvánvalóvá lett. Az isten-atya 
testőr-embere a saját népét összegyűjtötte, így szól: «Ezt meg 
kell ölni!» A nép mondja: «Hogyan kell megölni!*) A népé
hez [így] szól: A mennyi ló csak van, [azon] fát kell összehordani! 
Őt a fával együtt a tűzbe kell vetni (tk. tenni). Hadd égesse el 
a tűz, hadd haljon meg! Ilyen ember nem kell.» 

A fát meggyújtották, őt megragadták, a tűzbe vetették. 
0 nem beszélt, nem is sírt, a hogy megragadták, a tűzbe ve-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. 22 
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labdtliiw, atl labdtlij/is. si tut %örhs. murdl pela lau§l: «tut ohm 
tvyápl uandat!)) lou murdl seda ivy'ds uantta, tut ohm tvyá lári 
iuumal, si lár %oza ai lön't ioyStmal, láma ivy'dl, tom-ályis ivy'dl, 
tám-ályis ivy'dl, katis ivy'dl. mur man'sdt kögáidl yoéa, közáidl 
laudl: vmola uantsadih) — «mola uantsu? tut liudm tvyá lári 
iuumal. si lár %oza ai Ion' ioy§tmal. ai Ion' jpyftmal, tom-ályis 
manl, tám-ályis manl. ilamba tör§m iiydl seda si ivy'dl.» lou lauSl: 
«sidi-gi, ujiát pvskán, unát selah) murna pvskán atl paydlla, 

%vtl paydlla. si iubina sela yohs. uantsdt: ai lön't ámdsl tám 
láma, ant yaila. «si-kiúzá ueldi mutráidm andám.» 

si iubina ai lön't uvdi kihs, mouna. kimdtti uantsa: tör§m-
iiy sösl, ai lön't andám. Ion törSm laygdr-yui yátna mands, ioyo-
Ivrjds, laygdr-yui pela sidi laudl: umanem yundi uelhn? ittam 
ioyStsdm. nvy iásna ittam manhn uel\.')i tör§m laygdr-yui ligázds. 
törSm laygdr-yui noy-láiis. si iubina lou pá ligázds, iásna ivyá-
kátllsdydn, t iásna louel kátllsdUl, oydl sdidtsglü, oydl idnas táynds 

tették. A tűz nappal égett, éjjel égett. A tűz kialudt. A népé
hez [így] szól: «A tűz helyét nézzétek meg!» A népe odajárt 
megnézni. A tűz helyén tó keletkezett, a tóra egy kis lúd ér
kezett, a tavon jár. Arrafelé jár, errefelé jár, kétfelé járkál. 
A nép ment a gazdájához, a gazdája [így] szól: «Mit láttatok?)) — 
«Mit láttunk? A tűz helye tóvá lett. A tora [egy] kis lúd ér
kezett s arrafelé megy, errefelé megy. Talán az isten fia járkál 
ott.» 0 [így] szól: «Ha így van [a dolog], fogjatok puskát, 
vegyetek puskaport!)) A nép a puskát éjjel durrogtatja, nappal 
durrogtatja. Aztán a puskapor elfogyott. Látták: a kis lúd itt 
ül a tavon, nem érte [a golyó]. «Eddigelé megölésre való for
télyom nincs (é. nem tudtak megölni).)) 

Aztán a kis lúd a partra kelt, a szárazra (tk. földre). Má
sodszor [is] meglátták: Az isten fia lépdel, a kis lúd nincs [se
hol]. 0 az isten testőrének a házába ment, belépett. A testőr
höz így szól: «Engem mikor ölsz meg? íme itt vagyok (tk. meg
érkeztem). Most [hát] a saját kezeddel ölj meg!» Az isten testőr
embere megharagudott. Az isten testőre fölállott. Aztán ő is meg
haragudott, birokra keltek (tk. kézzel összekapaszkodtak), az egyik 
kezével megragadta, a fejét megcsavarta, a feje [csak] levált, az 
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(v. iayndmdds), tbr§m laygdr-yui %vhs. lou yvlmal iubina törSm 
aédl yatna pa mands. aédl yatna ioyo-lvyds, aédl ti iis. nyodi 
iirjie, mola uer'sdn? laygdr-yuidm yol tűsen?» aédl lavdl: <mvyen 
tani mouna olda áddm, tln, töda mou ol, si mou yoza mur ol, 
si mur %oza b^laf si mur nvy yoédn at pviiksdht!)) 

tbrdm-iiy il-byhs, tam oldi mouna il-ioytds. mur tada olmal, 
marna kozáií lezatsa, lou mur yoza kbzau ol. mur mosna-ki piti, 
mos lezathlli. mur louel pviiksdht. tö~r§m-aédl nvmdsúú: urna 
pehm mur an' uantta pidds, mur kbgaidl pilna uelda masl. ma 
peUm arí uantht. mutraidy kbza lou seda ol, manem ivremdSdt, 
si mouna tuddy idy'k isllta masl.n 

lou (tbrdm-iiy) si iazdy ybl'sdllí, mur pela sidi laudl: 
«tördm-azeu tudat) idy'k Esll muyeu uelda.)) lou murdl si iázdy 
ybl'sdt: «muy nvyen tindy kamga ar malu, nvyen pviiklu, labdt 
yanéay lau iir uellu, labdt pudl oysar nvyen malu, labdt sárúdy-
oy án nayen malu, tör§m-á£d?i elti nvy mivila!)) 

isten testőr-embere meghalt. Miután az meghalt, innét elment 
isten-atyja házába. Az atyja házába belépett, az atyja oda jött 
eléje: «Hogyan, fiacskám, mit csináltál? A testőrömet hova tetted ?» 
Az atyja [igy] szól: «Neked [itt] ezen a földön nem jó (tk. rossz) 
lenned, lent, ott föld van, a földön nép van, ahhoz a néphez 
szállj le! Az a nép hadd könyörögjön hozzád!» 

Az isten fia leszállt [a földre], erre a földre lejutott. 
Nép volt itt, a néptől gazdává tétetett, ő a nép gazdájává lesz. 
A nép ha betegségbe esik, a betegséget meggyógyítja. A nép őt 
imádja. Isten-atyja gondolkozik: «En felém a nép már kezd 
nem tekinteni, a népet gazdástul együtt meg kell ölni. Felém 
[már] nem tekintenek. A fortélyos gazda, ő ott van, engem el
felejtettek (v. rólam megfeledkeztek), a földre tüzözönt (tk. tüzes 
vizet) kell bocsátani.» 

0 (az isten fia) ezt a szót hallotta, a néphez így szól: 
«Isten-atyánk tüzözönt bocsát a mi megölésünkre (tk. minket 
megölni).» A népe ezt a hírt hallotta: «Mi néked a drága selyem 
sokját adjuk, téged imádunk, hét tarka ló áldozatot hozunk (tk. 
ölünk), hét fekete rókát adunk neked, hét arany tálat adunk 
neked, add azokat isten-atyádnak!» 

22* 



328 PÁPAY JÓZSEF. 

louel mur pviiksdSdt, iirdssdt. lou si iubina tör§m-ázdl %oza 
mands. ázdl yoza mands, ahl yátna ioyo-lvyds. iástdl: «murdm 
pviiksdSdt, tam-arat, si-arát ublfidsdn tám, muyeu ál uelí/» áédl 
lauSl: «nvy ál pá iástá, ál pá pöddrdá! támina labdtmdt yi>tl 
tuddy idy'k eslhm.)) lou pá ligázds ázi pilna: «yundi litldn-ki, 
mola-kem tvihn, isllá! murdm elti it an' mafom.)) si iubina 
iástds : apápm-uldm /» 

Imi si iazdy tviis, lou mands. murai yoza toyo-ioytds, murdl 
iástdl: «mola aikol tiisdnh) murdl pelá laudl: «mola aikol 
túsdm? támina labdtmdt yvtl tőrSm-ázeu tuddy py'k isii.)) mur 
simüál man'sdt, yál'lddi yui yál'ldda pidds, yál'lddi niy %ál'hda 
pidds. louel vantti sáli iisdt. lou iástdl: nauremdt, áldyna ma-ki 
yvlhm, uelis yáVhdi! yizdm, yan&áy lau tvilddi, manem ueládi! 
yizdm, yanéáy mis tvilddi, sit manem ueládi/» 

labdtmdt yvtl murdl iirdSdS. lábdt pudl oysar pá ioytdfttdsdt, 
lábdt sárúdy-oy an pá masdt, labdt kámgá-svy pá masdt. iiresmel 
ietsds, si yvtl ietsds, ioyo-marísdt. 

A nép könyörgött hozzá, áldoztak. 0 aztán az isten-atyá
hoz ment. Az atyjához ment, az atyja házába belépett. [így] 
szól: «A népem könyörög, ennyi [meg] annyi marhád (vagyo-
nod) ez [itt], minket ne ölj meg!» Az atyja [így] szól: «Te ne 
is szólj, ne is beszélj! Mához egy hétre tűzözönt bocsátok [le].» 
0 is megharagudott az atyjával együtt: «Ha akarod, [hát] a 
mennyid csak van bocsásd le! A népemre nem engedem (tk. 
adom).» Aztán így szólt: «Jó életet!» 

0 ezt a szót mondta, [és] elment. A népéhez érkezett, a 
népe mondja: «Mi hírt hoztál?» A népéhez [így] szól: «Mi hírt 
hoztam? Mához egy hétre isten atyánk tüzüzönt bocsát le.» 
A nép megrémült, a síró ember sírni kezdett, a síró nő sírni 
kezdett. Neki látni is sajnálatra méltók voltak. 0 [így] szólt: 
«Gyerekek, ha én halok meg előbb, akkor sírjatok! Fehér és 
tarka lovatok van, nekem öljétek le! Fehér és tarka tehenetek 
van, azt nekem öljétek le!» 

A hetedik napon a népe áldozott. Hót fekete rókát hoztak 
neki, hét aranytálat is adtak, hét selyem öltözetet is adtak [neki]. 
A mint az áldozatukkal elkészültek, a nap is lenyugodott (tk. 
kész volt), haza mentek. 
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ioyo-man'sdt, %vtl ila-pela ybl'sdt: idw'k si esllti sátl. lou 
lau§l murdl pela : «si idij'k tamina labdtmdt yvtl mouna iofdil.* 
murdl yaVldda pitsdt, louel uantta éali usdt. «nauremdt, ma-ki 
olhm, éeyk al %oriiat!» labdt yvtl mandm mdlt sdi satl, labdtmdt 
yvtl patlds, mouna idn'k ioydtti andam. 

labdtmdt yvtl pathm-kemna, töröm-aédl ilis uantl: ama 
sshm pn'gdm yolas mandsh> lou idmas uandds: ta! kat mou 
kutna éobdr kul tas ámddm, tut-idn'k seda amdsl, Uis u&s andam. 
itta mou mattá yodi am'sds, sidi amdsl, lou idy'gdl araddl si yolds. 

Haza mentek, este felé hallották ám, hogy a víz lebocsá-
tása hallszik ím. 0 [így] szól a népéhez: «Ez a víz mához egy 
hétre a földre ér.» A népe sírni kezdett, neki látni [is] sajná
latraméltók voltak. «Gyerekek, a míg engem láttok (tk. ha én 
[még] vagyok), igen ne féljetek! Az egész héten át hallatszik a 
suhog asa, a hetedik nap elsötétült (beesteledett), a földre víz 
[még] nem jutott le. 

Mikor a hetedik nap is beesteledett, az isten-atya lefelé 
tekint! «A magam lebocsátotta vizem hová ment?» Jobban meg
nézi: hát a két föld között egy vastag réz teknő (?) van elhe
lyezve, a tűzözön ott ülepedik, lefelé nyílás nincs. Tehát a föld, 
a hogy az elébb volt, úgy van (tk. ül) most is, a vize mind el
fogyott ím. 

PÁPAY JÓZSEF. 




