
Szelkup szövegek szójegyzékkel* 

(Tymi nyelvjárás) 

Bevezetés 

A szelkupok (v. osztják-szamojédok) a déli szamojédság egyetlen ma élő 
ága (1. H A J D Ú P É T E R , Finnugor népek és nyelvek. Budapest, 1962, 335. 1. és 
The Samoyed Peoples and Languages. Indiana University Publications. Uralic 
and Altaic Séries, Vol. 14. Bloomington, 1963, 3—4 1.). 

A szelkup a kevésbé kutatott szamojéd nyelvek közé tartozik, a tymi 
nyelvjárás pedig alig tanulmányozott szelkup nyelvjárás. 

Az itt közölt szelkup szövegeket és a szójegyzék anyagát 1964 őszén 
jegyeztem fel Leningrádban. A Herzen Pedagógiai Főiskolán sikerült megis
merkednem egy szelkup falusi tanítónővel, Tatyjana Dmitrievna Taginával, 
aki a tymi nyelvjárást beszéli, és nem felejtette el anyanyelvét. Tagina az 
1964/65-ös tanévben egyéves továbbképzésen volt Leningrádban. Az alább 
közölt szelkup anyagot teljes egészében tőle jegyeztem fel. 

T. D. Tagina 1921-ben született Napasz faluban (a Tym folyó középső 
folyásának jobb partján). Otthon, a családban Tagináék ma is szelkupul 
beszélnek. Nyelvmesterem elemi ismereteket tanít az alsó osztályokban oroszul 
és részben szelkup nyelven. Mindkét nyelvet jól tudja, de szelkup beszédébe 
orosz szavakat kever. 

G. N. PEOKOFJEV azt írja a tymi nemzetiségi körletről, (CejibKyncKaH 
rpaMMaTHKa 3. I.), hogy ott csak szelkupok élnek. Számukat ebben a körlet
ben 1930 előtt 500-ra becsülték, de 1930 után ez a szám körülbelül a kétszere
sére nőtt, mert a délebbi szelkup területekről és a Vaszjugán környékéről a 
szelkup lakosság egy része áttelepült ide. 

PßOKOFJEVnek e megjegyzése alapján a tymi nyelvjárásnak más szel
kup nyelvjárásokkal való keveredésével számolhatunk. Bizonyos, hogy a haj
dani tymi körzet1 régi lakosságának nyelvjárása egységesebb volt, mint a sok 
helyről odatelepült lakosságé, és elméletileg feltehető, hogy az őslakók nyelve 
nagyobb hatást gyakorolt a jövevényekére, mint fordítva. így Tagina nyelvé
ben is számolhatunk bizonyos nyelvjáráskeverebessel, de alapvető sajátossá
gait tekintve a tymi nyelvjárást beszéli. 

A gyűjtés kezdetén nem rendelkeztem a munkához szükséges szelkup 
nyelvismerettel. Ezt a hiányt igyezektem menet közben gyorsan pótolni. 
Mivel — mint ismeretes — nyomtatott munkák it t csak nagyon korlátozott 

* Amint a bevezetésben olvashatjuk, a szerző viszonylag rövid ideig foglalkozott 
a szelkup nyelvvel. Ezért feltehető, hogy feljegyzései például fonetikai, illetőleg fono
lógiai szempontból nem mentesek minden hibától. A szerkesztő bizottság ennek ellenére 
a közlemény közzététele mellett döntött, arra való tekintettel, hogy szelkup szöveg csak 
igen kis mennyiségben áll a kutatók rendelkezésére. — A szerkesztő bizottság. 

1 1950 óta Kargaszok-i körzetnek hívják, ehhez tartozik a tymi „szeí'szovjet" 
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segítséget nyúthattak, az irodalom tanulmányozásán kívül az volt a feladatom, 
hogy a közlővel való találkozásaim között a már feljegyzett anyagot alaposan 
tanulmányozzam. A feljegyzés módszerét is az szabta meg, hogy a tymi szel-
kup nyelvjárás előzetes tanulmányozására nem lehetett módom. Ezért minden 
szöveget háromszor rögzítettem: 

1. Először leírattam a szöveget Taginával cirill betűkkel. Tagina fonetikai 
és általában nyelvészeti tájékozottsággal nem rendelkezett. Orosz nyelvtani 
ismeretei voltak, de anyanyelvét csak ösztönösen tudta. Ezért cirillbetűs fel
jegyzései nem árultak el sokat a lejegyzett hangok valóságos hangértékéről. A 
szelkupoknak írásbeliségük, irodalmi nyelvük nincs, így helyesírás nem befo
lyásolta nyelvmesteremet. Ez megnehezítette a munkáját, de talán növelte a 
szöveg lejegyzésének hűségét. Ennek ellenére a cirillbetűs lejegyzés vagy ennek 
mechanikus átültetése latinbetűsre nem volna alkalmas nyelvészeti igények 
kielégítésére. 

2. Ezért volt szükségem a lejegyzés második, gyakorlatilag a legfontosabb 
fázisára. Tagina lediktálta az egész anyagot, maga előtt tar tva saját cirillbe
tűs feljegyzését. 

3. A többszörös ellenőrzés és csiszolás érdekében magnetofonra is fel
vettem az anyagot. Ez úgy történt, hogy Tagina felolvasta saját cirillbetűs 
feljegyzését. A „felolvasást" úgy végezte, hogy a szövegét félig olvasta, félig 
könyv nélkül mondta. A feljegyzett szöveg és a magnetofonra felvett anyag 
majdnem teljesen megegyezik, csak néhány mondatban végzett a közlő kisebb 
változtatásokat, amikor a szöveget másodszor (magnetofonra) mondta. 

Az anyag elsősorban nyelvészeti szempontból érdekes, tartalmi szempont
ból kevésbé. A nyolc szövegegység között van ugyan egy szelkup dal (1.), 
van két szelkup mese és egy elbeszélés (2., 3., 6.). A többi mesét (4., 5.? 7., 8.) 
oroszul hallotta vagy olvasta Tagina, és itt-ott szelkup mesei elemekkel keverve 
szelkupul mesélte el. 

A szelkup szövegek magyar fordításában kerek zárójelben adom meg a 
magyar szempontból odakívánkozó szövegrészt, és szögleges zárójelben a 
szószerinti fordítást. 

Hangtani megjegyzések 

A hangjelölésben a fonematikus írásmódot nem lehetett megvalósítani, 
mert ehhez nem vol+ elegendő az anyag. Mivel a fonémarendszer nem áll vilá
gosan előttünk, a szövegeket úgy közlöm, ahogyan hallottam, számolva azzal 
a veszéllyel, hogy esetleg több jelet alkalmazok bizonyos fonémák jelölésére. 
Így az átírás nem fonematikus, de egyszerűsített. 

Köszönetet mondok H A J D Ú P É T E R professzornak a hangjelölésre és az 
irodalom tanulmányozására vonatkozó tanácsaiért. 

Rövid magánhangzók 
veláris palatális 

labiális illabiális labiális illabiális 

Alsó nyelvál lás — a — ä 

Középső nyelvál lás 0 s ö e 

Felső nyelvál lás u y ü i 
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Hosszú magánhangzók 

A tíz rövid magánhangzóval szemben csak kilenc hosszú magánhangzó 
van feljegyzésemben. A magánhangzók hosszúságát betúkettőzéssel jelöljük. 
A kilenc hosszú magánhangzó: oo, uu, aa, ee, yy, öö, üü, ee, ii. 

Megjegyzések a rövid és a hosszú magánhangzókkal kapcsolatban 

Tagina kiejtésében a magánhangzók hosszúságát illetó'en volt egy kis 
ingadozás (pl. amdegu vagy aamdegu 'ülni'). A magánhangzó hosszúsága mégis 

• lehet a két szó közötti különbség hordozója: adelggw 'várni' >y aadelggu 
'mutatni ' ; üd 'este' <^ üüd 'víz, pálinka' aw 'néni, anya' <~ aaw 'bal'. 

Egyes igéknek, főneveknek és névmásoknak a ragozási paradigmájában is 
van különbség a hosszú és rövid magánhangzók között. Nem célunk az alaktani 
vizsgálódás, csupán néhány példát idézünk. 

Rövid magánhangzó van az ige infinitívusában, az igének más alakjaiban 
viszont hosszú magánhangzó jelentkezik: kungu 'futni' «v kuuna 'futott'; 
amdgu, amdegu 'ülni' rv aamdy 'ült '; keSkegw 'menni' <~> keesklaj 'megyünk, 
el fogunk menni'; cencgw, cencegw 'beszélni, társalogni' ~ ceencand 'beszélsz'; 
omdgw, omdegw 'leülni' "v noma' oomdi 'a nyúl leül'. 

Más igéknél fordítva: hosszú magánhangzót hallottam az infinitivusban, 
rövidet más alakokban: meegu 'csinálni' ~ mexed'csinálta'; moorelgw 'eltörni 
(vmit)' ~ more'nnyd 'eltörte'; töögu 'jönni, megérkezni' ~ töxay '(ők ketten) 
jöttek, megérkeztek'. 

A főnevek nominativusában levő rövid magánhangzó ugyanannak a 
főnévnek más eseteiben hosszú: mag 'erdő' ~ maagond 'az erdőbe'; ëoyo'r 
'kályha' ~ soyoo'ryp 'kályhát'; nug 'fű' c - nuugend 'a fűre'. 

Fordítva (anyagunkban csak egy példa van rá): caamge 'béka' ^ camgep 
'békát ' . (így is mondta Tagina: caamgep.) 

Redukált magánhangzók 

A hosszúakon és a rövideken kívül vannak redukált magánhangzók is. 
Tagina ejtésében a két - és többtagú szavak utolsó (vagy utolsó előtti) szótagjá
nak rövid magánhangzója hangsúlytalan helyzetben redukált (a redukáltságot 
nem jelölöm): künde 'ló'; kwere 'varjú'. 

Megjegyzendő, hogy az infinitivus -gu morfoméjában sohasem redukált 
az u, akkor sem, ha a szótag hangsúlytalan: mangée'ggu 'nézni'; meeëpugu 
'tenni, csinálni'. De a -gu morféma előtti rövid magánhangzó mindig redukált: 
omtegu 'kérni, könyörögni'. Néha egyáltalában nem hallottam a -gu előtt 
magánhangzót, máskor igen. Ezért van a szójegyzékben több ige infinitivusá-
nak két változata: omdgw, omdegw 'leülni'; tärbgw, tärbugu 'gondolni'. 

Hosszú mássalhangzók 

Míg a rövid mássalhangzók száma 23, addig a hosszúaké 6. Ezek: mm, 
nn, ss, M, II, tt. Mind a hat a beszélő szervek elülső részén képzett hang: egy 
bilabiális (mm), kettő dentális (tt- és nn) ; kettő alveoláris (ss és 11) ; egy alveo-
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palatális (ëë). Nincsenek a tymi szelkup nyelvjárásban (nyelvmesterem ejtésé
ben), palatális, palatoveláris és veláris hosszú mássalhangzók. 

Rövid mássalhangzók 

explozívak 
mazáli-

sok 
(zöngés) 

affrikáták spiránsok 
likví-

dák 
(zöngés) zöngét

len zöngés 

mazáli-
sok 

(zöngés) zöngét
len zöngés zöngét

len zöngés 

likví-
dák 

(zöngés) 

tremu-
lánsok 

(zöngés) 

b i l a b i á l i s P b m 
W 

d e n t i l a b i á l i s / 
W 

d e n t á l i s t d n 

a l v e o l á r i s ő 5 S l r 

a l v e o - p a l a -
t á l i s ú è 

p a l a t á l i s 3 l 

p a l a t o - v e l á -
l á r i s k 9 V X 

v e l á r i s ? y 

Megjegyzések a mássalhangzókkal kapcsolatban 

Nyelvmesterem ejtésében nem volt mindig tisztán érzékelhető a zöngés és 
a zöngétlen explozívak közötti különbség. Néha így mondta pl. kuca't 'hová, 
merre', máskor: kuca'd. 

A két magánhangzó közötti d-nek egy kicsit spirantikus jellege volt: 
qwandaa'det '(őt) elvitték'. 

Az anyagfeljegyzés első napjától kezdve határozottan hallottam a különb
séget a g és a y között: pöönege' 'boszorkány'; naayor 'három'. 

Néhány szóban ingadozott nyelvmesterem ejtése a szókezdő k, ill. q 
tekintetében: kongergw vagy gongergw 'látni'. 

A § affrikáta helyett nyelvmesterem néha z alveopalatális zöngés spiránst 
mondott, főleg két magánhangzó között: yga'lguk vagy yza'lguk '(ő) mondja'; 
me%amlby vagy meza'lby 'táncolt'; qaagyq vagy qaazyq 'hanyatthomlok'. 

A c affrikáta (orosz y) csak a szelkup szövegbe kevert orosz szavakban 
fordul elő: car ee'wie 'a cár fia'. A régebbi orosz jövevényszavakban s felel meg az 
orosz y-nek: swetki' 'virágkoszorú'. 

Az ë helyett néha z-t hallottam (maëyk vagy mazyk 'engem'). A z az 
orosz jövevényszavakban többször előfordul, pl. abizaa'jembugu 'megbántani", 
de az orosz z helyén találunk a szelkupban £-t is, pl. -£e 'de, és'. 

Eredeti szelkup szóban nincs z, de a szelkup szövegbe kevert orosz sza
vakban megtaláljuk: zaëursi't 'elkezd zörögni'. Más orosz jövevényszavakban 
az orosz 2-nek a szelkupban s felel meg: sadanje 'feladat'. 
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A w a német dentilabiahs w (Wasser) és az angol bilabiális w között áll 
(water), de amint én hallom, közelebb áll a dentilabiálishoz. Pl. wat 'út ' . 

Hangsúly 

A hangsúly lehet az első szótagban, ebben az esetben nem jelöljük: 
meeSpugu 'csinálni', poone 'utca'. Lehet a második, harmadik, negyedik stb. 
szótagon, ebben az esetben a hagyományos módon jelöljük: mago'l 'erdei'; 
meSa'lgu 'megmenteni, kiszakítani'; omdalggw 'ültetni'; medrespugw 'utolérni'. 

Néhány esetben ugyanazt a szót eltérő hangsúllyal ejtette ki nyelvmeste
rem, pl. ygalguk vagy yga'lguk 'mondja'; myga vagy myga' ' tű ' ; cewlika vagy 
cewli'ka 'fagyaibokor' stb. Az ellenőrző kérdések útján nyert változatokat 
feltűntetem a szójegyzékben. 

Az ingadozások ellenére — amint más szavakból kiderül — a hangsúly
nak van differenciáló szerepe a tymi szelkupban: Sergu 'felvenni' ~ 8ergw 
'bemenni, belépni'; megw~ meegu 'csinálni'. Ismeretes, hogy az oroszban a 
hangsúlyos szótag magánhangzója valamivel hosszabb a hangsúlytalan szótag 
magánhangzójánál. Lehet, hogy orosz hatással magyarázhatjuk a hosszú 
magánhangzót az ilyen változatokban: nade'lika vagy nadee'lika 'leány', 
nïtgi' vagy nitgii' 'ilyen'. 

A naci'd vagy naacid 'oda, arra ' szóban akkor hosszú az aa, ha hangsú
lyos. De ez nem tipikus eset, és ugyanebben a szóban rövid az i, akár hang
súlyos, akár nem. Bizonyára inkább emocionális okai lehetnek a hangsúly 
ingadozásának Tagina kiejtésében. 

Szövegek 

1. 

tabe'k 
mat one'k tülde'p tawee'gap, 
one'k tabe'p cagee'cap, 
one'k mooyne' cacle, leerak, 
one'k tabe't qoobymde nir\glee'he. 

1. 

A mókus % N » -

Én magam vásároltam a puskát [a puskát vettem], 
Magam lőttem le a mókust [a mókust lelőttem], 
Magam menvén hazafelé, daloltam, 
Magam nyúzom meg a mókust [magam a mókus bőrét lenyúzom]. 

2. 

kuca't mat warga'k . . . 

kuca't mat warga'k, naca't wargaa'dst cuumel quula. tabla' oogo't qweelep 
(qweslp) qwaadeëpyydet, qoryep caageépyydet, cooberp wadeëpyydet. oogo't 
quula aa ooylalgespyydet, t'ipe'r kybama'rla ooylageSpaadet. ëkola mina'n wary, 
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fa. mat ooylalgeëpap kybamaa'rlap cuumel ëeexe i ruuzel ëeexe. tapo't mat töömbak 
wary qwaco'nd leningra'd ooylalgeëpugu. 

2. 

Ahol én élek . . . 

Ahol én élek, ott szelkupok élnek [ott élnek szelkup emberek], ő k régen 
halásztak [halat fogtak], medvére vadásztak [medvét lőttek], bogyót szedtek. 
Régen nem tanultak ez emberek, most iskolába járnak a gyerekek [a gyerekek 
tanulnak]. A mi iskolánk [az iskola nálunk] nagy, szép. Én szelkup nyelven 
meg orosz nyelven tanítom a gyerekeket. Ebben az évben (azért) jöttem (ebbe) 
a nagy városba, Leningrádba, (hogy) tanuljak [tanulni]. 

3. 

captée' iige kaga 

elkykumba, warkykumba iige kaga. kaazna célt kwaja'mba sööt awarmuwtqo. 
ookr bar pöönege'(t)saj iige kagap karauwlimbad, ora'lbad i ong mat qwannym-
ba'd. naca't iige kagap qyygy' wary caanond caacegu, podgu i amgw. iige kaga 
curle maaderlella. yyga'lguk pöönege'sajo'n : 

— mat teeka töna't cup mela'x, naca't paie'x wary qweelep, üüdlend masyk 
kyba' qweelep tadgu. pöönegesaj üüdyt iige kagap. tab iimbad kooc ëiiwep tüünd, 
pöneget xajo'nd caacymbad. pöönege xajgaalyk, nabiiïis xajd ëyywe. pöönegetsaj 
cuurelba, eut puugond patkylbaa. iige kaga moyne' kurax. 

3. 

Mese iige komáról 

Volt egyszer [volt, élt] iige koma (Itje, ismert mesehős). Minden nap 
elment az erdőbe vadászni [a zsákmányért]. Egyszer az erdei ördög (boszor
kány-szem)2 megleste iige komát, megfogta, és hazavitte a saját házába. Ott 
(bele) akarta dobni iige komát egy nagy kádba, meg (akarta) főzni és megenni. 
iige koma sírvafakadt és könyörögni kezdett. (Azt) mondja az erdei ördögnek: 

— Én csinálok neked (egy) agyagfazekat, teszek bele [odateszek] (egy) 
nagy halat, (ha) elengedsz engem egy kicsit halászni [kis halat hozni]. Az erdei 
ördög elengedte iige komát. Ez [ő] kivett [fogott] egy csomó [sok] hamut a 
tűzből, az ördögnek a szemébe vágta. Az erdei ördög vak lett, tele lett a szeme 
hamuval. Sírvafakadt az erdei ördög és lement [befúródott] a föld alá. iige 
koma hazafutott. 

4. 

captée' aagdecad i kanacad 

aagdee (aazdee) i kana'k zaspoo'HXi, kuude'p mii-gaut warylay naadryd 
xaza'jn. aagdee yga'lguk : 

— masyk keekla'y naadra, mat tabyp mago'ut taaderkwa'm, wagee' aab-
dykwa'm. 

Mitológiai lény, emberevő óriás. 



SZELKUP SZÖVEGEK SZÓJEGYZÉKKEL 255 

a kana'k yga'lguk: , 
— mazyk (sic!) keeklay naadra, mat pel'go'mb muudak, maadyp karauw-

limbap. 
ündelcemad xaza'jn na eegyp i kadekwd: 
— ëynnee' taasendii' (taazendii'J naadrak. tii meeka ëynnee' nuzny. 

4. 

Mese a rénszarvasról meg a kutyáról 

A rénszarvas meg a kutya (azon) vitatkoztak, (hogy) melyiküket [kit 
közülünk] (sic) szereti jobban a gazda. A rénszarvas (azt) mondja: 

— Engem nagyon szeret, én viszem ó't a tajgán keresztül, hússal t áp
lálom. 

A kutya pedig (azt) mondja: 
— Engem nagyon szeret, én egész éjjel ugatok, a házat őrzöm. 
Hallotta a gazda ezt a vitát [beszédet], és azt mondta: 
— Mindkettőtöket szeretlek. Mindkettőtökre szükségem van [ti nekem 

mindketten kelletek]. 

5. 

kwsre i kaaga 

ceey kaaga paktyrx poot moolqut(e) i koocik cencekuk, a kwere aamdy 
aaryo'yyt i xoyynge'Spa: 

— qajko' tat, kaaga koocik ceencand? 
a kaaga yga'lguk: 
— tat tärband, mat seepteëpak? 
kwere yga'lguk: 
— kud koocik cenca, kak tat, naa koocik ëeepteëpa. 

5. 

A varjú meg a szarka 

(Egy) fehér szarka ugrált a fa ágain, és sokat beszélt. A varjú meg (ott) 
ült nem messze és (ezt) kérdezte: 

— Miért beszélsz olyan sokat, te szarka [miért te, szarka, sokat beszélsz] ? 
A szarka meg (azt) mondta: 
— Te (azt) hiszed, hogy én hazudok? 
A varjú (azt) mondta: 
— Aki (olyan) sokat beszél, mint te, az sokat hazudik. 

6. 

celer}ga i noma' 

ooker bar kyba celer\ga qaly' xyrlanandko moyert paaret, tab caagy, kuuca't 
xaj mannembyyd i qclgi'd noma'p. noma' xoowanget cel'e'rjgap : 

— tat qaj oneng tynd qwajaa'nd% 
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celer\ga yga'lguk: 
— mat awe'ëpap nuugep moye'rt paaroyet i aa qongeryap, hah xyrla 

kwaëaa'det. mat a tenwxap qajp mee'ka meeëpugw. mat tärbak, ëto maëy'k 
(mazyk) ablaa'de cumbne'la (sic). 

— yy cureeëyk ranëe! —, yga'lguk noma'. — dava'j mase' ele'ëpugu. 
ceh'rjga yga'lguk: 
— dava'j wargeëpelaj! 
caagay, caa§ay mooyert paarqute i qolcaa'de : epa' koowrik. noma' tabyp 

iiyd i yga'lguk: 
— naadymnarjee'la. 

pato'm tabyyëtja' caaga't dates. 
qcïgaa'di pomaa'gap, a nacaa'bet nary naagerla', naagerla' otca'd qoëqaa'-

lyk adaa'det. imbad noma' pomaa'gap i ygalguk : 
— naa'dymnaïqee'la. 
caaget tabystja' dal'ëe. qolg'aa'de cumbyne'p. cumbyne' (cumbne, cumpne') 

mangée'gikuk cel'erjgan i yga'lguk: 
— tapce'l meeka pawizlo'. fak mat abee'daclax. 
larymbe'lla ccler\ga i cure'lla. a noma' tabyn cenca : 
— naa faa cenc cuumtï-quulanan : 

.,, " 3 tat yy larymble'nd kudymna'ja! meeëedqajp mal tejka kadlax! 
pato'm parcle'nde cumbene'n: 
— tat tenwal mat kud endakl maëkyk üüdömba ma§o'l aamdeyo tyka' 

rassïee'dovat' tii bezzako'nnijap. taw kyba'jce ctle'iqga mat pamo'ënijok. 
— töölend tiila, pamo'ëriijok, i mele'l meeka na koowrip. 
cde'iqga mexyd noma'n koowrip. noma' oomdi' kawjort paarynd, iiyed 

odo'nd nary pomaa'gap naageerlaa'xe i tooreëpyds: 
— mii wary mago'l aamdeyo, qory uudesëpad tabt prika's weè cumbenee'-

lan. mat qooyen töömba, ëto ëaannal (zaannal) èumbene'lla abizaa'jembaadet 
kybaa' noma'lap. awe'ëpaadet, poole'ëpaadet. naaxe weeri'c(u)gu aa qygaut. 

qory mexed sprawedlii'val suudep. ong kak keek zaëurëi't pomaa'gaxe, 
ëto cumbenee'nan xajownd nary tü waëqwannaayt. cumbene' larymble', mago'nd 
kuuna. 

celer\ga i noma" ele'ëpugu qala'xi. 

6. 

A borjú meg a nyúl 

Egyszer egy kis borjú elmaradt a tehenektől a réten, [ ő ] ment, amerre a 
szeme [szem] látott, és (egyszer csak) meglátta a nyulat. A nyúl megkérdezte a 
borjút: 

— (Hát) te mit járkálsz i t t egyedül? 
A borjú (azt) mondta: 
— Én szénát ettem a réten, és nem vettem észre [nem lát tam meg], hogy 

[amint] a tehenek elmentek. Én nem tudtam, (hogy) mit tegyek [mit nekem 
tenni]? Attól féltem [én gondoltam], hogy [engem] megesznek a farkasok. 

— Ne sírj idő előtt [korábban] —, mondta a nyúl. — Rajta, éljünk együtt 
£ velem élni] ! 

3 Nyelvmesterem nem tudta elmondani szelkupul. 
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A borjú [azt] mondta: 
— Rajta, éljünk [élni fogunk] (együtt) ! 
Mentek, mentek a réten és (egyszer csak) lát ták: (ott) fekszik (egy) sző

nyeg. A nyúl [azt] megfogta és mondta: 
— Megfelel. 
Azután [ők] mentek tovább. 
Megláttak (egy darab) papírt, amelyen [és ot t ] piros betűk (voltak). 

A betűk elmosódtak [a víztől rosszul látszanak]. Fogta a nyúl a papírt és (azt) 
mondta: 

— Megfelel. 
Mentek [ők] tovább. Meglátták a farkast. A farkas ránézett a borjúra 

(dat.) és (azt) mondta: 
— Ma [nekem] szerencsém van. Jól [én] megebédelek. 
Megijedt a borjú és sírvafakadt. De a nyúl (azt) mondja neki [neki 

mondja]: 
— Űgy mondják a szelkupok [ez a szelkupok jó mondása]: ,,A bajban 

légy türelmes, ha szerencséd van, légy óvatos."4 Te ne félj senkitől ! Tedd (azt), 
amit én mondok neked [neked mondok] ! 

Azután kiáltsd oda a farkasnak: 
— Tudod te, hogy ki vagyok én [te tudod, én ki vagyok]? Engem az 

erdei cár küldött ide,- (hogy) kivizsgáljam [inf.] a ti törvénytelenségeiteket. 
Ez a kis borjú az én segédem. 

— Gyere közelebb, segédem [segéd], és add [fut. pro imperat.] (ide) 
nekem ezt a szőnyeget ! 

A borjú odaadta a nyúlnak a szőnyeget. A nyúl ráült a szőnyegre, a 
kezébe vette [vette a kezébe] a pirosbetűs papírt [a piros papírt a betűkkel], 
és olvasta: 

— A mi nagy erdei cárunk, a medve megparancsolja [küldi az ő 
parancsát] minden farkasnak [plur.]. Űgy hallottam [az én fülembe jöt t] , hogy 
a falánk farkasok bántják a kis nyulakat. Megeszik (őket), [elnyelik (őket). 
(Ez olyan szörnyűség), hogy alig lehet elhinni [ebben hinni nem akarunk]. 

A medve igazságos ítéletet hozott [csinált], ő [maga] (ti. a nyúl) olyan 
erősen zörögni kezdett a papírral, hogy a farkasnak szikrázott a szeme [a 
farkas szeméből piros tűz szóródott]. A farkas megijedve elfutott az erdőbe [az 
erdőbe futott]. 

A borjú meg a nyúl pedig még most is élnek, (ha meg nem haltak) [élni 
maradtak] . 

7. 

naabla 

elkykumbay — warkyTcumbay ära i paja'. tabyëtja'nan eexay neelilcady 
maaëenka, iilikadi waanuSka. ooker — bar taabystjays qwaco'nd qwangu 
qyge'layy. awd yga'lguk: 

— faa neelikam, tat kuci'dnaj yy qwaja'k! beregii' cemnalika'md! mi 
paza'rt keeëklaj, teeka fa kawpip tawlaj. 

4 A „szelkupok jó mondását" csak oroszul tudta a közlő. 

3 Nyelvtudományi Közlemények LXVIII/2 
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taabyëtijaaye qwannay, a maaëenka. kyba' cemna'md omdylgi'd paade'l 
nuu§end agaroo'dyd paarond, on§ kuranna nade-laxe xangergu. wdrug kuca'uta 
waëe'mble tööadet nabla. ooker nab ora'nyd kyba-jcep, omdoligi'd tut paarond, 
waci'd pyrgyk i qwande'd maago'nd. tcl'ce maaëenka, mannemba'd,cemnalika'd 
neetua kucayannaj. maaëa cure'nne i qaagyq kura'nna naablaëtjatko. 

kund maaëa kurale'ëpy naabla'ëtjatko, medergw ne mozet. wdrug tab 
qol'ci'd ëoyo'rp, yga'lguk: 

— ëoyo'r, ëoyo'r! tat aa tenua'l (tenwa'l), kuca'd naahla waëembaa'det, 
mat cemnaïikam ku qwandaa'det? 

ëoyo'r yfia'lguk : 
— paneeget pop ëoyorond, tagdaa kadee'be. 
maaëenka ceeylay panee'ced pop ëoyorond, a ëoyo'r tabyn kadekwd, kuca'd 

naabla qwannymbaa'det cemnalikap. 
kuraa'lyëpa maaëa qaagyk (qaazyk), qongernyd cew orwe'ëpynd. tab 

xoyyn§yguk: 
— cewli'ka, cewli'ka, kade't meeka, ku qwandaa'det mat cemna'm naabla? 
6ew yga'lguk : 
— eeptelel mat coobarlam cund, mat kadlex teeka wate'p, kuca't qwannem-

baa'det naabla tat cemna'Ukamd. 
maaëenka ceeylay more'nnyd moolallap cooberna'n, pannyd wato't 

paaro'nd, a cew (ciw) aadalzid nadee'likan watyp, ku qwannymbaa'det naabla 
tabyt cemnalika'p. 

kura'nna 6eyla'y nadee'lika wato'ut i qon§ernyd: kyba' ky ëorwa'tpa. 
maaëenka kyn a'p xoyynga' curie : 

— kade't meeka, kylika', kuci'd naable qwannymbaadyt mat kyba' cemnaU
kam. 

ky nadee'likan kadykud: 
— aliimba meeka wary (waryy) pöö, meëaa'jimbad meeka, aaryo'nd 

qwande'd pööpf 
maaëenka kuëa'k orpt eexa,cayygli'd pöp (pööp) aaryo'nd, tagdaa' kyy 

nadeeïikan wate'p aadelgii. 
kura'leëpy maaëenka wato'ute ii (i) qongernyd kyba' tabe'ïikap. tabee'ïika 

paktyrna'. maaëenka xoyangi'd tabep : 
kade't, tabee'ïika, ku mat cemna'likam nabla qwandaadet? 
tabe'k yga'lguk : 
— kuu mat paktyrla'x moolaute, naaci'd tat caagle'nd. 
tabe'k pakterkwk, a nade'k caa^ekuk, kuralespykuk. 
caagy, caa§y nadeeka i tööa kyba mat. na matkyt waryy pöönege'. 
wanuwëa aamda maadyt qwajaa'yet ii cooberpawree'ëpyndet i xaange'rna. 

podkrala's' maaëenka syba'k, ora'nnyd cemnalikap i moyne' kura'nna qaagyq. 
pöönege' kcl'ji'd nadeekap, üüded ceylay pagoo'nu naablap. tabla' waëe-

jaadet i medre'ëpaa'det nadee'likap. mancee'ga moyne' maaëenka i qclci'd naab
lap. wot, wot, tabla' ora'nnengaadet nadee'likap. qol'ci'd maaëenka kyp i paktaa' 
qet puugend. naabla miimak waëe'mble qwannaadet. maaëenka waëeeca, cemn-
amdomdylgii't qwaqet paarynd i kuraleel'Ja moyne- ceylay. 

naabla taabyp qcl'Saa'dyt, qyge'laadet ora'lgu. maaëenka qol'gi'd cewyp i 
omtegay moolat puucend. naabla waëe'mble kapcidaadet. 

maaëenka cagle moyne' cagee'tymba. nabla cweese paralelcadet. kcl'caa'dei 
nadee'likap i qygaa'det ora'lgu. maaëenka qoïSid ëoyoo'ryp, paktyca' ëoyo'rd 
puugo'nd, a naabla waëe'mble qwannaadet. 
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niVcik maaëa wyyrucirjbad cemnalikamd. imja'l paja- kalymba' kajnaj-
jaa'Xe. üüdet eed i awd moyne' töxay. maaëan fa kawpip tawymbaadet i nuil 
prjaanik mexady. 

capten ves. 

7. 

A vadkacsák 

Élt egyszer egy [voltak, éltek ketten] (egy) öregember meg (egy) öreg
asszony. Volt nekik (egy) leányuk, maaëenka (és egy) fiuk, waanuëka. Egyszer 
(az öregeknek) kedvük kerekedett bemenni a városba [ők ketten a városba 
menni akartak] . Az anya [anyja] (azt) mondta: 

— Jó leányom, te sehová ne menj el ! Vigyázz a testvérkédre ! Mi a 
vásárra megyünk, veszünk neked egy szép kendőt [neked jó kendőt veszünk 
mi ketten]. 

ő k ketten elmentek, maaëenka pedig leültette a kis testvérét a zöld fűre 
a veteményeskertbe [tetejére], maga (pedig) elfutott a kislányokkal játszani. 
Hirtelen odarepültek [repülve odaértek] valahonnan a vadkacsák. Egy kacsa 
megragadta a (kis) gyereket, felültette a szárnyára, felvitte a magasba, és 
elvitte a tajgába. Odafutott maaëenka, meglátta, hogy a kis testvére nincs 
sehol, maaëa sírvafakadt, és hanyatthomlok futott a vadkacsák után. 

Sokáig futott maaëa [maaëa futott] a vadkacsák után, (de) nem tudja 
(őket) utolérni. Hirtelen [ő] meglátta a kemencét. (Azt) mondta (neki): 

— Kemence, kemence ! Te nem tudod, hová repültek a vadkacsák [hová 
a vadkacsák repültek], az én testvérkémet hová vitték? 

A kemence (azt) mondta: 
— Tegyél fát a kemencébe, akkor megmondom. 
maaëenka gyorsan rakott fát a kemencébe, és a kemence megmondta 

neki, hová vitték a vadkacsák [a vadkacsák vitték] a testvérkéjét. 
Fut maaëa hanyatthomlok, (egyszer csak) látja, (hogy ott) van egy 

fagyaibokor [fagyaibokor nő], ő megkérdezte (tőle): 
— Fagyaibokor, fagyaibokor, mondd meg nekem, hová vitték az én 

fivéremet a vadkacsák? 
A fagyaibokor (azt) mondta: 
(Ha) leszeded az én bogyóimat [a földre],;(akkor) én megmondom neked 

az utat, (megmondom, hogy) hová vitték a vadkacsák a te.testvérkédet. 
maaëenka gyorsan letördelte a bogyóval (terhelt) ágakat [ágakat bogyó

val], letette (azokat) az útra, és a fagyaibokor megmutatta akislánynak az utat , 
(megmutatta, hogy) hová vitték el a vadkacsák az ő testvérkéjét. 

Futot t a kislány gyorsan az úton és látja: (ott) folyik (egy) kis folyó [kis 
folyó folyik], maaëenka a folyó torkolatát kérdezte sírva: 

— Mondd meg nekem ,folyócska, hová vitték el a vadkacsák az én kis 
testvérkémet? 

Axfolyó (azt) mondta a kislánynak [a kislánynak mondta] : 
— Belém esett [esett nekem] (egy) nagy kő, zavar engem [nekem], Vidd 

odébb [félre vidd] a követ ! 
maaëenka összeszedte minden erejét [amennyi ereje volt], (és) elmozdí

tot ta a követ [mozdította a követ félre], ekkor a folyó megmutatta a kislány
nak az utat [. .'. az utat megmutatta] . 

3* 
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Futot t maaëenka az úton, és meglátott (egy) kis mókust. A mókuska 
ugrál, maaëenka megkérdezte a mókust: 

— Mondd mókuska, hová vitték a vadkacsák az én testvérkémet? 
A mókus (azt) mondta: 
— Amerre én ugrálok az ágakon, te (is) menj arra [oda te menj] ! 
A mókus ugrált, a leány ment, futott. 
Ment, ment a leányka, és megérkezett egy kis házhoz [házba]. Ebben a 

házban lakott a boszorkány. 
wanuwëa ült a ház mellett, [és] bogyót evett, és játszott. Odalopódzott 

maaëenka csöndben, fogta a kis testvérkéjét, és hazafutott lélekszakadva. 
A boszorkány meglátta a leányt, küldte gyorsan üldözőbe a kacsákat. 

Ezek [ők] repülnek és utolérik a leánykát. Hátranézett [nézett vissza] maaëen-
ka, és meglátta a kacsákat. Nézd, csak, nézd csak, [ők] (mindjárt) megragadják 
a leánykát. Meglátta maaëenka a folyót és bebújt a (meredek folyóparton 
előreugró) szikla [hegy] alá. A vadkacsák elrepültek mellette [mellette repülve 
elmentek], maaëenka előugrott, a fivérét felültette a vállára, és gyorsan haza-
futott [elfutott haza gyorsan]. 

A vadkacsák [őt] meglátták, meg akarták fogni, maaëenka megpillan
to t ta a fagyalt és leült a (fagyal)bokor alá. A vadkacsák elrepültek mellette 
[repülve eltűntek (a szeme elől), tkp. elrejtőztek], 

maaëenka ment hazafelé, sietett. A vadkacsák (is) hazafelé repültek [visz-
szatértek]. Meglátták a leánykát, és meg akarták fogni, maaëenka meglátta a 
kemencét, beleugrott a kemencébe, a vadkacsák pedig elrepültek [repülve 
elmentek]. 

így maaëa megmentette a testvérkéjét. A boszorkánynak nem maradt 
semmi [a boszorkány maradt semmivel]. Este az apa és az anya (is) hazajött 
[jöttek ketten], maaëa-iidbk szép [jó] kendőt vettek és édes (fűszeres) kalácsot 
ajándékoztak (neki). 

A mesének vége. 

8. 

caamge 

kuca'ta aryo't mago't paaroutte, gosuda'rstve elkykumba'y, warkekwmbay 
aamdeyo paja'nde. tabyëtja'nnan naayor jiidi eexayi, qweecdi i fa iiladi. nilci' 
fa, ëto capte'n aa kadle, eegot aa cengle. 

ooker — ba'r aamdeyo y^a'lguk iilan : 
— üli lada'p, samastrelp, naxkynnaa'dy faalla'k ii üüdani w raaznye 

stoorony. kuudet mat alSela samastre'l, naca't i tii paja'l'i eela. 
wary cemna'd üüdet samastre'lp i álca tab baja'rski (paja'rski) maadyt 

paarond. naca't war ka' qweecdi paja'rski (baja'rski) ne. 
srednil cemnad üüdet samastre'lp. tab aca kupee'ceski krysa't paarond. 

naca't tabyt ríewee'stad warke'ëpa. 
kyba' iid, waanuëka, üüdet samastre'lymd. tab aïca pontet sered'ii'nand. 

naci't wargee'ëpy wary caamge. cure'nna wanuwska i yga'lguk : 
— qandwk mat camzep (caamgep) naadarlebe? qandu'k paja'tko jiiëplebe? 
wot iilad nadela'q. wary jiid jiixyd paja'rski (baja'rski) nep. srednil 

jiixyd kupee'set nep, a iwaa'nuëka tady'd caamgep. aamdeyo iila'n yga'lguk : 
— iilami, iilamif kadlii' pajaëtjanandi, ëtoby tabla' cey fa najp meexeamdi. 
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curee'la iwaa'nuSka i tärbekwk, qajinduk caamge' ceey najp meeïa? 
oolymd üüdyd niisko, zapecaa'ïilsa. 

— kwa, kwa, — xoyynga' caamge ära'nd. — qajko cuurand, qajko mase' aa 
cencand? 

iwaa'nuSka yga'lguk: 
— em meeka sadanje mexaa', Stoby teeka ceey najp meegu i tabyp aabydgw. 
— ne tuzi, caree'wic qondee'Spyk. qart mudrenee'je üüdenan. 
kuga't (kuza't) iwaa'nuSka konda'x, caamge' hir\gy'd qobymd, jii eegi 

qweecdi i fa nade'tko, wasil'ii'soj primuwdroj. cangyy poone krasa't paarond ii 
parcaa.: 

— aawnekee' (awnekee'J, enekee', tööadi meeka', meexadi ceey najp aam-
deyotko, nilcii' najp, kuza't (kuza't) mat warya'k eenan awenan, awe'Spap 
nujil fa najp. \ 

qart kel'Sa iwaa'nuSka, ji qongsrnyy'd : ostolt paar out epa' faa cey naj. 
amny'd aamdeyo na najp, i poxwaii'l caamgep, i yga'lguk jiilan : 
— mat iilami, tii pajaa'l'i ooker pet satkaalï by wandmuci'p faa qweecdi. 
iwaa'nuSka cure'lla, zapecaa'ïilsa. caamge cenca : 
— qajko tat cuurand, iwaa'nuska? ne tuzii', caree'wic! qondle'nd! tjaa-

wylce'l mele'x qajp meeka naads meegu. 
qondy' iwaa'nuSka, a caamge nirjgyd qobymd tee, i kuraa'ne poone, i 

qweeryd aawneke', enekc 
— töxadi, meexadi meeka qweecdi wandmuci'p aamdeyo'tko. 
tabla' tolca't ceeyla'y, meaa'det taabyn wandmucip, a qaryt (qart) iid 

qwande't amtekon (sic !). tab poxwaii'l caamge'p i snoowa qweere'djilamdi : 
— niïgi' eegö'p kadgu qweeraq, naayor mat iilami! nadelcayyt tööa'di 

meeka pajala'dynse na smotr. meeka manembugw tablap naade. 
tööa iwaa'nuSka camgen i yga'lguk : 
— em apja't' meSpa'd wary sadaa'nep. 
— qajil sadaa'nep I — xooyynga' caamge. 
iwaa'nuSka paja'dny (paja'deny) yga'lguk : 
— naade töögu aamdeyon meeka tasse, tab manne'mbla taSSend. 
caamge kadekwd iwaa'nuSkan : 
— tapce'l qondee'cik, a tjaawhcel qwallaj. 
qart caamge üüdet eendene taabep ookert, a ong mocaund qwalla'. 
— ünte'l'cle nunee'gep, na mat, caamge, tööSpendak aamdle' paaga'nd. 
cemnalaa'det tööa'det pajaa'nandese, tabla' Seerbaadet qweecdy fa plaat'-

ilaadep, kawpilaadep, oolu'nd panbaa'det qweecdy swetki'llap. aamdeyo lakwa'ca, i 
xwaaVit warye (wary) jiilamd paja'ndese. 

wdruk keek zagramyxaa'lo. aamdeyo kywna'k qöt a aïcukwa. larambe'lla 
aamdeyo, yga'lguk: 

— aaJP meeSplu tïpee'r'? 
a iwaa'nuSka kadekwd: 
— y y laarymbaa'di. naa mat paja'm tööSpynda. 
waSe'mble tööa soolo'tel kal'aa'skaqyt muktyt kündela' (kündla') xare'lb-

endal. canga' wasilii'sa. kudnaj aa qoStyd taabep. nilci'k qweecdi eegymba. 
ni<i capte't aa kadle', nii (ni) xajo'nd aa qongardle'. 

iwaa'nuSka iyd taabe'p oodo'und, i qwandet ostoo'lund tuboo'wal, qweecdi 
stuulond omdagyd. 

aamdeyo wary piirp meaxy, koci üüdep öde'Spüüdet, fa qwelp aweS-
pyydet. wasilii'sa üüdep a öödeSpüd, aaw odo'nd qamge'Spyyd. qwelt lyp naci'tSe 



262 SZABÓ LÁSZLÓ 

ooce'nbyd. qongerxuWdet pajaa'la, i niïgi'pëe meexüdet. tärbaa'det, nilgi' 
krasaa'wicam ee\laayi. waèiïiv sa mega'lby (meza'lby), lerp leereëpy. 

taabet mooyooyet ceey naabla panëetpaadet eetked. pajaa'ladi niïgi'këe 
meegu qygelladi, aamdeyot waandep üüde' zabryyzgali. aamdeyo qweeda i kanii'-
xyd pajaa'lamdi poone. 

iwaa'nuëka kuraa'nna maatkond. oraa'nad caamget qoobep i tűnd cagyd. 
tü amny'd qoobyp. 

tööa mat wasiïii'sa, a taabe't qoob neetua. cure'nna tab i yga'lguk iwaa'-
nuëkan : 

— qaji tat meendal? adelggw naade eexa maëyk, mat weeëna'k tase' elni'k, a 
Upee'r praëëa'j. qolee maëyk naayurköt eut puugoyyt, naayurköt aamdeyot 
maatkyt, qut aweeëpedal keëee'jnan. 

poone waëeele qwannaa' wasiïii'sa. 
iwaa'nuëka curie cure'nna. nomn omtee'ca, poklanii'lsa, ii qwannaa', ku 

xajd adef. 
kunde caazy iwaa'nuëka, popadaa'jetsa taaben mukëa'lbel ara'. 
— daroo'wa (taroo'wa), yga'lguk tabyn iwaa'nuëka. 
— qaj tat peendaU kuu caage'nd? 
iwaa'nuëka kadee'xyd, qajko' i kuu caaga. ara' yga'lguk : 
— tat qajko' camget qoobyp tűnd apta'lgal? a tat ëarca'llgymbal, i aa (a) 

teeka nirjgegw taabe't qoobyp. taabe'n eed niïci'k meembad, ëtoby need naayor 
pod caam\etko eecle warkni'. naa teeka qwapt, kuca'd tab pakaa't'Usa, naci'd 
kuralee'ëpek. 

iwaa'nuëka niidyt ära'p i qwanna' watoute. caa^ekuk wary wato'ut, a 
nafstree'cu qory. iwaa'nuëka tarba' : 

— cacle'w qoryep. 
qory y a'iguk: 
— yy qwadeecîk maëyk, mat teeka kugaa'nem (kuzaa'nem) prigazuws. 
caaga iwanuëka, cagee-tymba i qoïgeed: waëe'mba naab, tab qygy cacgu 

(cacegu) naabep, a naab (nab) pargaa' quttaree' : 
— yy qwadee'ëyk maëyk. mat teeka prigazuws'. 
caaga iwaa'nuëka, qolcid n'omap. qygy' nap qwadgw, a noma' tabyn 

quttaree' yga'lguk : 
— yy qwadeeëyk maëyk, mat teeka prigazuws. 
iwaa'nuëka pozaïee'l noma'p i üudid. caaga iwaa'nuëka koldet tommutji 

qongernyd wary qwel-picaa' (-piccaa'). qwel-picaa' (-piccaa') epandaa ettoopket, 
picaa' quttaree' yga'lguk : 

— cacce'd maëyk ett, mat teeka prigazuws. iwaa'nuëka cacce'd peca'p öt i 
caageguk daïëe. wdruk qolcid kyba' maa'dep. kurisal tobo't amda. iwaa'nuëka ëer-
na na mat i parca' : 

— kuud tend warkjeeëpenda? 
imja'lpajaa' yga'lguk: 
— mat imja'l pajaa' tend warkjeeëpendak. kud meeka töömandal 
iwaa'nuëka kadekud: **• 
— mat iwaa'nuëka, meeka naade kongergw waèiïii'sap. 
imja'l paja' yga'lguk: 
— tat wasilii'.sal warga wary teewe'l kaëee'jnan, i karauwlymbaadet 

taabep koe quula. 
iwaa'nuëka maaderna imja'l paja'p : 
— kadle'l qajindwk waéilii'sap meëa'lgu kaëe'jnan? 
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imja'l paja' yga'lguk: 
— wato't paaroyet orwee'Spyd wary tööw, na tööwt moolaayet yda' kädi 

a kädiyet nab amda, a nabnan etta nabii', aa naahit puu%ooyet Öweeka myga' 
etta. na myga'p xäbarle' ji kaSe'j quul'e alcla (aïSela), i wasilii'sa tat eela. 

iwaa'nuSka üübca. üüdet meda' iwaa'nuSka wary qeet paarynd. qolci'd 
tööwp, aa medgw (medugw) taaben ne moozet, quula aa üüdengat. 

wdruk kucauta tööl'ca qory, quulap kanir\gnyd, a tööw et pop eeptyd. alla 
kädi, waSeja nab. noma', üüded page'p medergw naabep. pagee' mederne'd 
naabep, qeettyd mofiound, nabi' alía ött, a picaa' ora'nnyd naabep, meexyd 
iwaa'uSkan. iwaa'nuSka xäbarna'd myga'p, kaSee'j quuïe alla. iwaa'nuSka 
iiyed wasiïii'sap, i warye'Spayi naadernaadi nemdi. 

8. 

A béka 

Valahol messze a tajgában, (egy idegen) országban élt (egyszer) [voltak
éltek ketten] egy cár a feleségével. Három fiuk volt nekik, szép és jó fiúk 
(voltak). Olyan jók (voltak), hogy a mesében nem (lehet) elmesélni, szóval nem 
(lehet) elmondani [tkp. . . . elmesélve . . . elmondva]. 

Egyszer a cár (azt) mondta a fiainak: 
-— Fogjátok az íjat (meg) a nyilat, feszítsétek meg jól (az íjat), és lőjetek 

[engedjétek] különböző irányba. Akinek a házába beletalál a nyílvessző, annak 
a házában [ott] van a ti feleségetek. 

A legidősebb [nagy] fivér [fivére] kilőtte [elengedte] a nyílvesszőt, és 
az belecsapódott [leesett az] egy földbirtokos (or. bojár) házába [házára]. Ott 
él a bojár szép leánya [a szép bojár-leány]. 

A középső fivér[e] kilőtte [elengedte] a nyílvesszőt. Ez [ő] a kereskedő 
tornácára esett. Ott él az ő menyasszonya. 

A legkisebb [kis] fiú [fia], waanuSka, kilőtte [elengedte] a nyílvesszőjét. 
Az leesett a mocsár közepén. Ott élt (egy) nagy béka. Sírvafakadt wanuuSka és 
(azt) mondta: 

— Hogy fogom én szeretni a békát? Hogyan vegyem feleségül [hogyan 
feleségül veszem]? 

No, a fiúk [fiaik] megnősültek. A legidősebb fiú [a nagy fia] elvette a 
bojár leányát. A középső elvette a kereskedő leányát, iwaa'nuSka pedig (haza)-
hozta a békát. A cár (azt) mondta a fiainak: 

Fiaim, fiaim ! Mondjátok meg a feleségeteknek, hogy süssenek egy-egy 
szép fehér kenyeret [hogy ők fehér szép kenyeret csináljanak]. 

Sírvafakadt iwaa'nuSka és (azon) gondolkozott, (hogy) milyen fehér 
kenyeret süt a béka. Mélyen lehajtotta a fejét, elszomorodott. 

— Kvá-kvá, — kérdezte a béka a férjét. — Miért sírsz, miért nem beszél
getsz velem? 

iwaa'nuSka (azt) mondta: 
— Az apám [nekem] (azt) a feladatot adta, hogy neked fehér kenyeret 

(kell) sütnöd [csinálni] és őt meg-(kell) kínálnod (vele) [etetni]. 
— Ne búsulj, cár fia, feküdj le ! Aludj rá egyet ! [A reggel bölcsebb az 

esténél.] 
Amikor iwaa'nuSka elaludt, a béka levette a bőrét, és gyönyörű [szép és 

jó] leánnyá változott, bölcs wasilii'sa-va,. (Azután) kiment a ház elé [az utcára 
a tornácra] és (így) kiáltott* 



264 SZABÓ LÁSZLÓ 

— Nénikék, dajkák ! Gyertek (ide) hozzám, süssetek [csináljatok] fehér 
kenyeret a cár részére, olyan kenyeret, (amilyet otthon ettem), amikor az 
apámnál (meg) az anyámnál éltem [amikor én éltem apámnál, anyámnál], 
(akkor) ettem (olyan) édes, jó kenyeret. 

— Reggel felébredt iwaa'nuëka, és látja: az asztalon van (egy) szép [jó] 
fehér kenyér. 

Megette a cár ezt a kenyeret, és megdicsérte a békát, és (azt) mondta a 
fiainak: 

— (Én) fiaim, a ti feleségeitek egy éjszaka szőjjenek törölközőket [sing.], 
jókat, szépeket. 

iwaa'nuëka sírvafakadt, elszomorodott. A béka (azt) mondta: 
— Miért [te] sírsz, iwaa'nuëka?. Ne búsulj, cár fia ! Feküdj le ! Holnap 

megcsinálom, amit [nekem] meg kell csinálnom [csinálni]. 
Lefeküdt iwaa'nuëka, a béka pedig levetette bőrét, és kiszaladt a házból 

[az utcára], és hívta a nénikéket, dajkákat. 
— Gyertek, csináljatok nekem szép törülközőt a cár részére. 
ő k odafutottak gyorsan, megcsinálták neki a törülközőt, és reggel a fiú 

elvitte a cárnak, ő (ti. a cár) megdicsérte a békát, és ismét hívta a fiait: 
— Azért hívattalak benneteket [ilyen beszédet mondani hívtalak 

(titeket)], három [én] fiam !;(E) héten gyertek el hozzám bemutatni a felesége
teket [a feleségtekkel szemlére]. Meg kell néznem őket [nekem megnézni 
őket kell]. 

(Haza)jött iwaa'nuëka a békához és (azt) mondta: 
— Apám ismét adott [csinált] (egy) nehéz [nagy] feladatot 
— Milyen feladatot? — kérdezte a béka. 
iwaa'nuëka (azt) mondta a feleségének: 
— El kell mennem veled együtt a cárhoz [kell menni a cárhoz nekem 

veled], [ ő ] látni akar [megnéz] téged. 
A béka [azt] mondta iwaa'nuëka-nak: 
— Ma feküdj le, és holnap elmegyünk. 
Reggel a béka csak őt küldte el az apjához [elengedte az apjához őt 

egyedül], maga pedig (majd) utána megy. 
— (Ha) mennydörgést hallasz [hallva], (akkor) az én (leszek), a béka, 

megérkezem ülve a hintó ülésén [kosáron], 
A fivérek megérkeztek a feleségeikkel, [ők] (ti. az asszonyok) szép, finom 

[jó] ruhákat, kendőket vettek fel, szép virágfüzéreket tettek a fejükre. A cár 
nevetett, és dicsérte [dicséri] az idősebb [nagy] fiait a feleségükkel (együtt). 

Hirtelen erős mennydörgés kezdődött. A cár majdnem elesett [majd 
félre nem esett]. Megijedt a cár, és (azt) mondta: 

— Mit fogunk most csinálni? 
De iwaa'nuëka (azt) mondja: 
— Ne féljetek ! Ez (a mennydörgés azt jelenti, hogy) az én feleségem jön. 
Odarepült [repülve megjött] hatlovas aranyos hintóban [aranyos hintó

ban, hat ló befogva]. Kiszállt [kijött] (a hintóból) wasiUi'sa. Senki nem ismerte 
fel őt. Olyan szép lett. Sem a mesében nem (lehet) elmondani, sem szemmel nem 
(lehet ilyet) látni. 

iwaa'nuëka kézenfogta [fogta őt kézen], és odavezette a tölgyfa-asztal
hoz, leültette egy szép székre [szép székre leültette]. 

A cár nagy lakomát csapott [csinált], sok votkát ittak, jó halat ettek. 
(De) wasiUi'sa votkát nem ivott, a bal ruhaujjába [kezébe] öntötte. A halszál-
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kát [a hal csontját] ugyanoda rejtette. Meglátták az asszonyok (ti. az idősebb 
fivérek feleségei), és ugyanúgy tettek. (Azt) gondolták, (hogy) ugyanolyan 
szépségekké változnak, wasilii'sa táncolt, dalolt [dalt (dalokat) dalolt]. 

Az ő háta mögött fehér vadkacsák úsztak a vízen. Az asszonyok (az idő
sebb fivérek feleségei) ugyanazt akarták [ugyanúgy tenni akartak], (nagy 
igyekezetükben) a cár arcát votkával lefröcskölték. A cár megharagudott, és 
kikergette az asszonyokat (az idősebb fivérek feleségeit a palotából) az utcára. 

iwaa'nuëka hazafutott [futott haza]. Fogta a béka bőrét, és a tűzbe 
vetette. A tűzben elégett a bőr [a tűz megette a bőrt.] 

Hazajött [jött haza] wasilii'sa, és (látja ám, hogy) az ő bőre nincs 
(többé). Sírvafakadt [ő], és (azt) mondta iwaa'nuëka-nak: 

— Mit [te] tettél? Meg kellett volna várnod [várni] engem, (akkor) én 
örökre veled éltem volna, de most (már) ég veled ! Megtalálsz engem hetedhét
országon [harminc, tkp. három-tíz földön] túl, a harmincadik birodalomban 
[harminc(adik) cár házában], az emberevő keëee'j-nél. 

És ezzel eltűnt [az utcára repülve elment] wasilii'sa. 
iwaa'nuska keservesen [sírva] sírt. Az istenhez könyörgött, meghajolt, és 

elindult, amerre a szeme látott. 
Sokáig ment iwaa'nuska. (Egyszer csak) szembejön vele egy púpos öreg

ember. 
— Üdvözöllek [egészséget], mondta neki iwaa'nuska. 
— Mit [te] keresel? Hová mégy? 
iwaa'nuska elmondta, hogy miért és hová megy. Az öregember (azt) 

mondta: 
— Miért égetted el a békabőrt [te miért a béka bőrét a tűzben elégetted] ? 

Nem te adtad rá (a leányra), és nem neked (kellett volna) levetned az ő (béka-) 
bőrét. [Neki] az apja úgy rendelkezett [ tet t] , hogy a leánya három évig békává 
változva éljen. Fogd ezt a gombolyagot [nesze neked gombolyag], ahova ez [ő] 
gurul, oda fuss. 

iwaa'nuska megcsókolta az öregembert, és ment (tovább) az úton. Megy 
az országúton [nagy úton], és szembe (jön vele egy) medve, iwaa'nuska (ezt) 
gondolta (magában): 

— Lelövöm a medvét. 
A medve (azt) mondta: 
— Ne ölj meg engem, meghálálom valamikor [én neked valamikor 

hasznos leszek]. 
Megy iwaa'nuëka, siet, és (egyszer csak) látja (ám): (ott) repül egy vad

kacsa. [O] le akarta lőni a vadkacsát, de a vadkacsa (így) kiáltott ember 
módjára: 

— Ne ölj meg engem ! Meghálálom [én neked hasznos leszek]. 
Ment iwaa'nuëka, (és egyszer csak) meglátta a nyulat. Meg akarta [ezt] 

ölni, de a nyúl úgy szólt hozzá ember módjára [neki ember módjára mondta] : 
— Ne ölj meg engem, meghálálom [én neked hasznos leszek]. 
iwaa'nuëka megsajnálta a nyulat és elengedte. Ment iwaa'nuëka az Ob 

folyó mentén, és meglátott (egy) nagy csukát [hal-csukát]. A csuka [hal-csuka] 
fekszik a víz mellett (a parton), a csuka ember módjára (így) szólt: 

— Dobjál be engem a vízbe, meghálálom [én neked hasznos leszek], 
iwaa'nuëka bedobta a csukát a vízbe és ment tovább. Hirtelen meglátott egy 
kis házat. Kacsalábon forgó (házikó volt) [.tyúklábon ült] , iwaa'nuëka bement 
ebbe a házba és (így) kiáltott: 
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— Ki lakik itt [ki itt lakik]? 
A boszorkány (azt) mondta: 
— Én lakom itt, a boszorkány [én, a boszorkány itt lakom]. Ki jöt t 

hozzám [hozzám jött]? 
iwaa'nuëka (így) szólt: 
— Én iwaa'nuëka (vagyok), nekem látnom kell [kell látni] wasilii'sa-t. 
A boszorkány (azt) mondta: 
— A te waéilii'sa-d a nagyfogú kaëee'j-nál él, és sok ember őrzi őt [őrzi 

őt sok ember]. 
iwaa'nuëka kérdezi [kéri] a boszorkányt: 
— Mondd meg, hogyan (lehet) wasítii'sa-t megmenteni [elragadni] 

kaëee'j-tàlï 
A boszorkány (azt) mondta: 
—Az országút mellett [a nagy úton] áll [nő] (egy) nagy vörösfenyő, annak 

a vörösfenyőnek az ágain függ (egy bogyószedő) edény, és a (bogyószedő) 
edényben ül (egy) vadkacsa [vadkacsa ül], a vadkacsában pedig van (egy) 
tojás, a tojás belsejében pedig (egy) vékony tű van. Ezt a tű t kell eltörni, és 
kaëee'j szörnyethal [ezt a tű t eltörve, és k. halva elesik], és waéilii'sa a tiéd 
lesz. 

iwaa'nuëka elindult. Estére felért [jött] iwaa'nuëka (egy) nagy hegyre. 
Meglátta/ a vörösfenyőt, de nem tud odajutni (a közelébe) [elérni azt nem tud
ja] , az emberek nem engedik. 

Hirtelen valahonnan odafutott a medve, az embereket szétkergette, a 
vörösfenyőfát pedig kidöntötte. Leesett a (bogyószedő) edény, felrepült a vad
kacsa. A nyúl elküldte a gácsért, hogy érje utol [utolérni] a vadkacsát. A gácsér 
utóiérte a vadkacsát, megütötte a (vadkacsa) farkát, a tojás beleesett a vízbe, 
a csuka pedig megfogta a tojást, odaadta iwaa'nuëka-n&k. iwaa'nuëka eltörte a 
tű t , kaëee'j (pedig) szörnyethalt, [halva elesett], iwaa'nuëka fogta wasilii'sa-t, 
és élnek (ketten), szeretik egymást. 

Szelkup — magyar szój egyzék 

A tymi szelkup hangoknak megfelelő betűk serrendje: 
a, ä, b, c, d, e, e, /, g, y, i, y, j , k, l, V, m, n, n', r\, o, ö, p, q, r, 

s, s, t, u, ü, w, x, §. 
(Ezeken kívül az orosz szavakban van: c, r', s', t\ 2, z.) 

a de, és 
abee'dacgu ebédelni 
abizaajembugw ( < or.) bántani, megsérteni 
adelggw várni 
agaroo'd ( < or.) veteményeskert 
ak száj 
alcegw, alcgu' esni, leesni 
amdgu, amdegu, ülni 
amgw megenni, felfalni 
apja't' (<or .) ismét 
aptalggw meggyújtani 
aryot messze; oldalt 
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awarmo' 
aw 
awe'ëpiigu, awee'Spugu 
awergu 
awre'Spugu 

zsákmány 
anya, anyácska; néni 
enni, felfalni 
enni 
enni 

aa 
aa (a) 
aabdygw, aabydgu' 
aadelggw 
aadgu, aadegu 
aamdeyo, aamdeyo ( ~ amteko) 
aamdegw 
aaryo'nd 
aaryoyyt 
aaiv 
aawneke' — éneke' (awnekee'^ 

enekee') 
aagdee 

nem 
etetni, táplálni 
mutatni, megmutatni 
látni 
cár 
ülni 
félre, távolabb 
közel, nem messze 
bal 
nénikék—da j kák 

rénszarvas 

a 
ara', ara öregember, nagyapa; férj 

baja'rski (paja'rski) ( < or. j úri, úré, földbirtokosé 
-bar -szór, -szer, -szőr (pl. ötször) 
beregii' ( < or.) ó'rizd, vigyázz (rá) ! 
bezzakonnija ( < or.) törvénytelenség 

cacgu, caggu, cacegu, dobni; lőni; agyonlőni 
— cad, cadet miatt (névutó) 
can ( < or.) hordó, kád, vödör 
canggw kimenni 
cagee'tembugu sietni 
cayylgygw eltávolítani, elmozdítani 
captée- mese 
caacgu menni 
caamge béka 
cey, ceey fehér 
ceylay, ceylay, ceeqlay gyorsan 
cel nap 
ceïerjga', cele'rjga borjú 
cemna fivér, fiútestvér 
cemna'Uka vkinek az öccse 
cenc beszéd, mondás 
cencgw, cencegw . beszélni, beszélgetni 
cew fagyai, fagyaibokor 
cewlika, cewli'ka fagyalbokrocska 
— comb alatt (időt jelölő névutó) 
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coober 
cu 
cum 
cumbne', cumpne', cumbyne' 
cure'lgu 
curgu 
curle 
cuumel 
cuumel qwp (plur.: cuumel quu\ 
cweeka 
cweese 

d 
daUe ( < or.) 
doroo'wa (toroo'wa) ( < or.) 

ele'Spugu 
elgw, elkegw 
epgw, epugw 

eegu 
eeggu 

e 
edgw 
elkygu—warkygu 
ett (vö. : öt, üüd) 
e3 

eed* 
eeptgu, eeptygw 

f 
fa, faa 
jak, faalla'k 

h fi 
imja'l pajaa' (paja~) 

iid, jiid 
iigu, iigw, fiigw 
iilikadi (illikady) 
iige kaga 

bogyó 
talaj; agyag; föld 
szelkup (főnév) 
farkas 
sírvafakadni . 
sírni 
keservesen [sírva] 
szelkup (melléknév) 
szelkup, szelkup ember 
vékony 
haza, hazafelé 

tovább 
jó napot, adjon isten 

élni 
élni 
feküdni 

lenni 
válni vmivé, átváltozni 

függni, lógni 
élni (mesékben: élt egyszer egy...) 
víz; pálinka, votka 
beszéd; szó 

apa, az ő apja 
leejteni 

jó 
jól 

és 
boszorkány, vasorrú bába 

vkinek a fia 
venni, fogni 
vkinek a fiacskája 
iige koma (mitológiai hős) 
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y 
yda' (vö. edgw) lóg, függ 
yy ne (tiltásban) 
ygalgu- mondani 

3 
jiigw vö. iigw 
jiid vö. iid 

k 
kak ( < or.) hogyan 
kadgw mondani 
kajil milyen, miféle 
kajnaja' semmi 
kalgw maradni 
kal'ja'ska ( < or.) kocsi, hintó 
kana'k kutya 
kanir\gu, kanirjgw elhajtani, elűzni; szétzavarni 
kaptycgw rejtőzni, bújni 
karauwlymbugu őrizni, őrködni 
karauwlirjgu őrködni, várni, meglesni 
kawjo'r ( < or.) szőnyeg 
kawpi' sál. kendő 
kaaga szarka 
kaagna (kaazna) minden, mindegyik, minden egyes 
kädi fazék, edény (bogyó gyűjtésére) 
keek erősen 
keeklay nagyon 
ke domb, hegy 
ked-par domb, a dom teteje 
kel'cgu, kelcegu felébredni 
k&Skegw menni, elmenni (vhová) 
ky, kyy folyó 
kyba', kybaa' kis, kicsi 
kyba'jce kicsi; gyerek; kisebb testvér 
kybama'rla gyerekek 
kylika' patak 
kyn a'k folyó torkolata 
kywna'k majdnem, alig 
köt tíz 
künde ló 
kold Ob 
kondalgu elaludni 
kondee'çgu lefeküdni 
kondygw v lefeküdni 

* Nyelvmesterem csak birtokos személyraggal tudta mondani ezt a főnevet: 
em, mat em 'apám' 
el' tat el 'apád' 
eed, tabe't eed 'apja' 
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kongergw (vö. qongergw) látni, megpillantani 
koc, koci, kocik (kooc, koocik) sok 
koowrik ( < or.) szőnyeg 
krasaa'wica ( < or.) szépség, szép nő " 
krysa' ( < or.) tornác, veranda 
ku, kuu hová, merre 
kucayannaj sehol, semerre 
kuca't, kuuca't, kuca'd hol, hová, merre 
kuca'ta valahol 
kuca'uta valahonnan 
kuci'd hová, merre 
kuci'dnaj sehová 
kud, kuud ki, kicsoda 
kudna'j, kudnaja/, kudymnaja senki 
kungu elfutni 
kund, kunde sokáig 
kupee'ceski ( < or.) kereskedői, kereskedőé -
kupec s ( < or.) kereskedő 
kurálgw futni, elfutni; elindulni , 
kuraleSpugw futni 
kurisal ( < or.) tyúk-, tyúké 
kuëa'k hány, mennyi 
kugaa'nem (kuzaa'nem) egyszer, valamikor 
kuga't (kuza't) amikor 
kuudet ( < kud) kié, kinek a. . . 
kwajagw menni i 

kwere varjú 

l 
láda' íj, íj as csapda 
lakwa'cegu nevetni 
larymbugw félni, megijedni 
1er dal 
lergu énekelni 
iy csont 

m 
mad ház 
manembugw, manmmbugw nézni 
mangec ggu nézni, rápillantani 
mase', masse ( < mat) velem 
maëyk, maSy'k ( < mat) engem 
mat én 
mat haza; házba 
mag tajga, erdő 
mago'ï erdei 
maadergw kérni, könyörögni 
maatkond haza, hazafelé 
medergw, medergw utolérni 
medgw, medugw " odaérni, elérni 
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medreëpugw 
megtr 
meëaa'jembugu ( < or.) 
mesa'lgu 
mespugw 
mega'lbugu 
meegu 
meeka ( < mat) 
meeëpugu 
mi, mii 
miimak ( < or.) 
mina'n ( < mi) 
myga, myga' 
moca'und 
moy 
moyer (mooyer) 
mooyne' (moyne', mooyne') 
moola (plur.) 
moorelgw 
mo§ 
muudgu 
mudrenee'je ( < or.) 
mukëa'lbd 
muktyt 

utolérni 
adni, ajándékozni; feladni (leckét) 
zavarni 
megmenteni, kiragadni vhonnan 
adni, feladni (leckét, feladatot) 
táncolni 
tenni, csinálni 
nekem 
tenni, csinálni 
mi; mienk 
mellett, közelében 
nálunk 
tű 
később, vki után 
hát, vkinek a háta 
rét, mező, legelő 
vissza; haza 
ágak 
törni, letörni 
farok 
ugatni 
bölcsebb, okosabb 
púpos 
hat (számnév) 

na, naa 
nafstee'cu ( < or.) 
na smotr ( < or. ) 
nabirlié ( < or.) 
naca't 
nacaa'bet 
naci't (naacit) 
naci'tëe (§e < or.) 
nade'k, nadeeka [dem.] 
nade'V ( < or.) 
nade'lika (nadeelika) 
nadgw 
naa 
naadergu' 
naade ( < or.) 
naadymnarjee 'la 
naager 
naayo'r, naayor, naayur 
naayurkö't 
naaxe ( < na) 
ne, nee 
neelika, neelikady [dem.] 
nil i'k 
nil'Si'kss, nilgi'pëe {se < or.) 

ez, az 
vki vei szemben, szembe 
szemlére 
megteltek, tele lettek 
ott, oda 
ott 
oda, ugyanoda 
ugyanoda 
leány 
hét (hét nap) 
leány 
házasodni, megnősülni 
lám, no 
szeretni 
kell 
megfelel 
levél 
három 
harminc (három-tíz) 
ennek, ehhez 
leány, vkinek a leánya 
kislány, vkinek a kislánya 
így. úgy 
ugyanúgy 
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nilgi", nil'gii', nilcii' 
nuneg 
nup 
nuzny ( < or.) 

nab (plur. riaabla) 
naj 
nary 
naxkelgw 
naabi' 
nemdi (<ne) 
ne moozet ( < or.) 
netuzii' ( < or.) 
newee'sta ( < or.) 
neetua ( < or.) 
nidgu 
nirjgegw 
niisko ( < or.) 
noma' 
nuil ( ~ nujil) 
nu§ 

od, ood 
ogo't (oogo't) 
oylage£pugw (ooylalgeëpugw) 
oi, ool 
omdgw, omdegw 
omdalggw 
omtegu 
one'Jc 
ong, one'ng 
or 
oralgw 
orweSpugu, orweeSpugu 
ostol, osto'l ( < or.) 
ooker, ookr 
ookert 
ooker — bar (ookr — ba'r) 
oopket 
oogemgw 

öde'epugu 
öt (vö. elt) 

pagee' 
pagoo'nu ( < or.) 
paja' 

ilyen, olyan; ugyanolyan 
mennydörgés; vihar 
isten 
kellenek, szükségesek 

kacsa, vadkacsa 
kenyér 
piros 
kinyújtani 
tojás 
egymást 
nem tud, nem képes 
ne búsulj 
menyasszony 
nincs 
megcsókolni 
levetni, lehúzni 
alacsonyan, mélyen 
nyúl 
édes 
fű; széna 

kéz; ruhaujj 
régen, valamikor 
tanulni 
fej 
leülni, ülni 
ültetni, leületni 
imádkozni, könyörögni 
magam, magad, maga 
egyedül, maga 
erő 
megfogni, elkapni 
nőni 
asztal 
e gy 
csak (őt), egyedül (őt) 
egyszer 
-nál, -nél (névutó) 
elrejteni, eltitkolni 

inni 
víz 

gácsér 
utána, üldözőbe 
feleség; öregasszony, nagyanya 
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paja'tlco (j)iigw 
pakaa't'itsa ( < or.) 
paktegw 
paktyrgw 
paktycgw 
pamo'snijok ( < or.) 
pangw 
pan^etgw 
paralelcygw 
paroute (vö. paarout) 
pargegw (parcsgw) 
patkylgw (paktylgw%) 
pawizlo (+dat . ) ( < or.) 
paza'r ( < or.) 
paaroyet, paarst 
paarond, paaro'nd, paarynd 
paarout, paaroute, paaroutte 
paadel, paads'l 
paa§a' 
pelgo'mb 
pendgw 
pet 
picaa- (piccaa-) 
piir .(< or.) 
pyrgyh 
plaati (< or.) 
po, poo 
pod (pot) 
podgu 
poklanii'lsa ( < or.) 
pomaa'ga (<or.) 
pon§ 
popadaa'jetéa ( < or.) 
poxwalii'l ( < or.) 
pozaïee'l ( < or.) 
pooleépugu' 
poone (poone) 
pöö 
pöönege' 
pöönege'saj 

praëëa'j ( < or.) 
prigazuws' ( < or.) 
prika's ( < or.) 
primuwdroj ( < or.) 
prjaanik ( < or.) 
puugond, puugend, puucend 

* Mitológiai a lak, emberevő óriás. 

4 Nyel vtudományi Közlemények LXVIII/2 

feleségül venni 
gurul 
ugrani 
ugrálni 
ugrani 
asszisztens, segéd 
tenni, helyezni 
úszni x 

visszamenni, visszatérni 
-on, -en, -ön (névutó) 
felkiáltani 
lemenni, lemerülni, lebukni 
jól járt, cserencséje volt 
piac 
-ra, -re (névutó) 
-ra, -re (névutó) 
-on, en, -ön; vmin végig (névutó) 
zöld 
(fonott) szán, szánkó 
az éjszaka folyamán, egész éjjel 
keresni 
éj, éjszaka 
csuka 
lakoma 
magasan, fent 
ruha 
fa 
év 
főzni 
meghajolt 
papír 
mocsár 
szembe jön, találkozik, arra téved 
megdicsérte 
megsajnált(a) 
elnyelni, lenyelni 
utca 
kő 
boszorkány 
erdei manó, erdei ördög [boszorkány 

szem] * 
isten veled, viszontlátásra 
megfelelek, hasznos leszek 
parancs 
bölcs 
(fűszeres) kalács 
-ban, -ben, vmin belül; alatt (név

utó) 

/ 
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puugooyet, puugoyyt 

m 
qajil 
qajinduk, qajindwk 
qajko, qajko' 
qalgw 
qandwk 
qamgugw 
qart 
qaagyq (qaazyq, qaazyk) 
qe 
qeettygw 
qygygw 
qo 
qob 
qolggu-
qondalgu (kondalgu) 
qondee'cgu (kondee'cgu) 
qondygw (kondygw ) 
qongergw 
qory 
qoSqaa'lyk 
qoM' 
qoStygw 
qöt -
qup (plur. quula) 
quttaree 
quule 
qwac 
qwadee'cgu 
qwadee'ëpugu 
qwadgw 
qwajaayet 
qwaja'gu 
qwaq 
qwandgw, qwandegw 
qwangw, qwangu 
qwapt 
qwatgw 
qweecdi 
qwel 
qwel — picaa' (-piccaa') 
qwergw 
qweedgu 

vmin túl; -ban, -ben, vmin belül 
(névutó) 

mi, micsoda 
milyen, miféle 
hogyan; milyen 
miért 
maradni, lemaradni 
hogyan 
önteni, tölteni 
reggel 
hanyatthomlok 
domb 
megütni, eltalálni 
akarni 
fül 
bőr, irha 
meglátni, megpillantani 
elaludni 
lefeküdni 
lefeküdni 
látni, megpillantani 
medve 
rosszul 
rossz; rosszul 
felismerni 
félre, oldalt 
ember, emberi lény 
emberi módon, ember módjára 
holt, holtan [halva] 
város 
megölni 
kapni, szerezni 
megölni 
mellett (névutó) 
menni 
váll 
elvinni 
elmenni, elindulni 
gombolyag 
megölni 
szép 
hal 
csuka [hal-csuka] 
hívni, felhívni, felszólítani 
feldühödni, megharagudni 

rassledowat' ( < or.) 
ruuzel adj. (subst. ruuz) 

kivizsgálni 
orosz 
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sadaa'ni, sada'nje ( < or.) 
saj (vö. xaj) 
samastre'l ( < or.) 
satkaali by ( < or.) 
seredii'nand ( < or.) 
smotr ( < or.) 
snoowa ( < or.) 
soo'lotel ( < or.) 
spraívdlii'wal ( < or.) 
srednil ( < or.) 
stuul ( < or.) 
sud, suud ( < or.) 
swetlcv ( < or.) 
syba'k 

ëaannal (zannal) ( < or.) 
Särca'lgegu 
Se 
Sergu 
ëergw 
Seeptegw 
Siw (ëyw) 
ëynnee' 
Skola ( < or.) 
ëoyo'r 
ëorombugw 
eöt 
ëtoby ( < or.) 

tab 
tabee'lika, tabe'lika [dem.] 
íabek 
tabyn, taabyn taaben ( < tab) 
tabyp, taabep ( < tab) 
tabystja (tabyyëtja') taabyëtjaye, 

taabytijaaye 
tabyëtja'nan tabyëtja'nnan ( < ta-

byëtja) 
tabla' ( < tab) 
tabt, tabyt, taabet ( < tab) 
tadgw 
tagdaa' ( < or.) 
tapo't 
tapce'l 
tase', tasse ( < tat) 
taëëend ( < tat) 
tat 

feladat, munka 
szem 
íj 
szőnének, szőjjenek 
között, közepette (névutó) 
szemle 
ismét, újból 
arany-, aranyból való 
igazságos 
középső 
szék 
ítélet 
virág, virágfüzér, koszorú 
halkan 

kapzsi, mohó, falánk 
felvenni (ruhát) 
nyelv 
felvenni (ruhát) 
bemenni, belépni 
hazudni 
hamu 
mindkettő 
iskola 
kályha, kemence 
folyni 
erdő 
hogy 

o 
mókus 
mókus 
neki 
őt 
ők (ketten) 

nekik kettőjüknek (van); övék (ket
tőjüké) 

ők 
övé 
hozni 
akkor 
az idén, ez évben 
ma 
veled 
téged 
te 

4* 
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taw 
tawgw 
taadergw 
taaëendii' ( < tat) 
tärbgw, tärbgw 
tew 
tee 
teeka, tejka ( < tat) 
tend 
tengw, tenugw (tenugw) 
tii 
tiila 
tyka' 
tynd 
tjaawylce'l {tjaawlecel, tjaawlcel) 
tob 
tommut 

iorgu 
tölcgw (tölcegw) 
töna'k 
töögu, töögw 
tööepugu 
tööw, tööw-po 
tu 
tuboo'wal;(<. or.) 
tü 
tülde' 

u 
ustuwl ( < or.) 

ü 
üd 
ünie'lcgu, üntélcgw (ündelcgw) 
üübggu 
üüd (vö. ett) 
üüdet 
üüdgu, üüdgw 

w 
wacgw (wacigw) 
wadeëpugu 
wand 
wandmuci' 
warge'ëpugu 
wary 
wary teewe'l 
warylay 
warkegw 

ez 
venni, vásárolni 
vinni, szállítani 
téged 
gondolni 
fog (főnév) 
el, tova-
neked 
it t 
tudni 
ti; tietek 
közelebb 
ide 
it t 
holnap 
láb, lábszár 
a (folyó) part mentén; vminek a 

szélén ( < tob, prosecut.) 
olvasni 
odafutni 
fazék 
megérkezni 
sietni 
vörösfenyő 
szárny 
tölgy, tölgyfából való 
tűz 
puska 

szók 

est, este (főnév) 
meghallani 
elindulni 
víz; pálinka, votka 
este (mikor?) 
küldeni, elindítani, elengedni l 

felvenni, felemelni 
gyűjteni 
arc 
törülköző 
élni 
n a g y 
nagyfogú 
erősebben 
élni 
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waáe'ggu, wasee'ggu 
wascmbgu, wase'mbugu 
wase'mble töögu 
wasqwatgw 
wat (watt) 
wag 
wdrug ( < or.) 
wes ( < or.) 
weericgu, weeri'cugu ( < or. 
weeSna'k ( < or.) 
wyyrucirjgu' ( < or.) 
w raaznye stoorony ( < or.) 

elrepülni, felrepülni 
repülni 
odarepülni [repülve jönni] 
hullani, szétszóródni; szóródni 
út 
hús 
hiretelen, egyszer csak 
minden, mindegyik 
hinni, elhinni 
mindig 
megmenteni, kisegíteni 
különböző irányba (pfur.) 

x 
xaj (vö. saj) 
xangergw, xangergu 
xare'lgu 
xaía'jn ( < or.) 
xábargw 
xyr 
xoyynggw, xoyyngygw 
xwaalit ( < or.) 

szem 
játszani 
felszerszámozni, befogni (lovat) 
gazda 
eltörni, összetörni 
tehén 
kérdezni 
dicsér(i) 

gant -ból, -ból, -tói, -tői (névutó) 

zabryyzgali ( < or.) 
zagramyxaa'lo ( < or. 
zapecaa'lilsa ( < or.) 
zaspoo'rili ( < or.) 
zahirsi't ( < or.) 

lefröcskölték 
mennydörgés kezdődött 
elszomorodott 
vitatkoztak 
elkezd zörögni 
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