
Két szigvai vogul elbeszélés 

1957—8-ban sikerült jelentős mennyiségű szótári és szöveganyagot 
gyűjtenem a Szovjetunióban (vö. I. OK. XII I , 453—6, Vir. 1959: 411—6 
és NyK. LXII , 23—32). Ennek egy csekély töredékét közzétettem a NyK. 
idézett helyén valamint a Chrestomathia Vogulica (1963) és Vogul Chresto-
mathy (Bloomington, 1965) c. munkáimban. 

Első utamról hoztam haza két viszonylag terjedelmes szöveget is mag
netofonszalagon. Tekintve azonban, hogy fordítás nélkül nem boldogultam a 
szövegek lejegyzésével, 1966-ban rövid leningrádi u tamat nem új anyag gyűj
tésére, hanem a meglevők ellenőrzésére, valamint az említett szövegek meg
fejtésére használtam föl. Mindkettőnek közlője E. I. Rombangyejeva vogul 
anyanyelvű tudományos kutató. A megfejtésben ő segített, és vele ellenőriztem 
szótári anyagomat is. 

Mindkét elbeszélés néprajzi szempontból is értékes. Az elsőnek csak egy 
része van meg szalagon. A *-gal megjelölt bekezdéstől kezdve Rombangyejeva 
jegyzeteiből írtam ki a kiejtés szerint ellenőrizve. Az első töredékesnek lát
szik, több, szinte önálló elbeszélésből fűződik össze. A hézagos elmondás követ
keztében néhány részlet csak utólagos kérdésemre tisztázódott. Mikor például a 
mős-asszony fiacskája elmerült a mocsárban, a nénje bottal szurkálta a talajt 
azon a részen, hogy nyomára leljen, és így véletlenül kiszúrta öccse fél szemét. 
Ezért félszemű, mikor nénje hosszú évek múltán találkozik vele a tündérnél, 
aki a mocsárból kimentette. 

A másik történet sokkal kerekebb, és a cselekmény is csak néhány napra 
korlátozódik. 

Az elbeszélésekhez nem fűzök jegyzeteket, hanem a fordítás szövegében 
próbálom a szükséges magyarázatokat megadni. 

A vogul szöveg közlésében követem a Chrestomathia Vogulicában alkal
mazott fonematikus átírásomat, de a két legfontosabb allofónt (amelyeket az 
irodalmi helyesírás is megkülönböztet) külön jelölöm. így a második ós további 
szótagokban előforduló redukált magánhangzó (d) a következő bilabiális 
mássalhangzók (m és p) előtt veláris és erősen labialis színezetű. Ezt w-val 
jelölöm (pl. Iconsup, yap^m,). KT> i fonéma pedig y előtt és % után teljesen velá
ris hangzású, ennek jele szövegeimben i. Ugyancsak jelölöm a mondatfonetikai 
vagy a hangsúlyból adódó mennyiségi változásokat. A szigvai nyelvjárást 
a többi északi nyelvjárástól elsősorban a k palatalizációja különbözteti 
meg elől képzett magánhangzók előtt (pl. Szo. äyikem, ként, kinsi ~ S z i . 
äyit'em, tent, t'insi). 
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môs-nëy, por-nëy 

môs-nëy, por-nëy ôlëy. äyjiy-piyiy 
Ônsëy. yosa ôlsiy, watï Ôlsiy, akwma
tërtn por-ne môs-nëte palt ti saltäpas, 
läwi: — ti nëkwe! naj (näj-jiw) 
watur\kw jalimën! 

môé-ne läwi: ,,am at jalëym, am 
najw ônsëy m." 

— jalimën, mos wärt jômiytimën, 
sistam wort mos jalasimën ! 

ta wŐwdste, wöwdste, ak(w)matërtn 
môs-net'ët ta käsasas: ,,ja, narj käsdn, 
jalimën" 

ti, masya-tasiy, pinyatasiy, kon ta 
kwälsiy. towtanën massiy, ta minëy. 
ypsa minasiy, wät'i minasiy, akwma
tërtn l'ûl'dr] sipn joytdsiy. 

môs-nëte läwi: ,,ja-ta, por-nëkwe, narj 
tayamten/" 

särtn narj tayamten! — por-ne läwi. 

môs-nëkwe läwi: ,,ät'i, am at tayam-
tëyum, ôwlet nar\ ta%amten! am to% 
narj juj-pahnt us tayamtëyum/" 

por-ne läwi: — ät'i, narj tayamten! 

worataytasiy, worataytasiy, ak(w)ma-
tërtn môs-nëte ta taya-mtas sip jolaï. 
sip kot'l'n tüp joytds, akwmatërtn jujdl 
matarn ta isajimate sujti. por-ne taw 
juj-pälet tayamtas, jôr towtayëtdl môs-ne 
sis supiy tayamtaste. ti môs-nëtete was-
siy man Uli önéi? ! Miit tot ta ojiypas. 

môs-ne äyjiy-piyiy ta-kos uryatëy, 
omatën akway at joyti. kon-kwallëy, 
juw-saltsëy. akway (j)îtïmlas, satvmiy 
jëmtds. akwmatërtn môs-ne äyikwe läwi: 
,,äpsikwe, narj jun ölen! am por-ne 
palt jalëyum, por-ne kolnjalëyum, por-
-ne aman joytds taj?" 

kon-kwälds, por-ne koln ta mini. 

A mös-asszony és a £>or-asszony 

A mös'-asszony és a ^?or-asszony él. 
Van lányuk és fiúk. Hosszú ideig 
(vagy) rövid ideig éltek, egyszer csak 
a ^)or-asszony belépett a mős'-asszony-
hoz. Mondja: — Hé asszonyka, men
jünk tűzifát szedni ! 

A mős-asszony mondja: ,,En nem 
megyek. Nekem van tűzifám." — 
Menjünk, járunk kissé az erdőben, a 
tiszta erdőben sétálunk ! 

Kérte, kérte, egyszercsak a mös-
asszony ím beleegyezett: ,,Jó, a ked
vedért (a te kedved), menjünk !" 

í m felöltöztek, kendőt kötöttek, 
ím kimentek. Felcsatolták sítalpaikat, 
ím mennek. Hosszan mentek, rövid 
ideig mentek, egyszercsak (egy) mere
dek lejtőhöz értek. A wc^-asszony 
mondja: ,,Hát, ^or-asszony, te csúsz-
szál le !" 

— Előbb te csússzál le ! — mondja 
a por-asszony. 

A mŐs-asszonyka így szól: „Nem, én 
nem siklóm le, elsőnek te csússzál le ! 
Én majd csak te utánad siklóm le." 

Apor-asszony mondja: — Nem, te 
csússzál le ! 

Vitatkoztak, vitatkoztak, egy
szercsak a mŐs-asszony megindult le
felé a lejtőn. A lejtő közepéig alig ért 
el, egyszercsak ím hátulról valamitől 
fájdalma (forrósága) érzik. A por-a,sz-
szony mögötte siklott, erős sítalpaival 
a mös-asszonyt elgázolta (a hátán 
keresztül siklott). A wö-i-asszonyka 
ugyan hogy maradhatott volna élet
ben (ugyan van-e élete) ? ! Lelkét ím 
ott kilehelte (a lelke ott ím bevégző
dött). 

A mös'-asszony lánya és fia hiába 
vár, anyjuk csak nem jön. Kimennek, 
bejönnek. Egyre sötétedett, beestele
dett. Egyszercsak a mös'-asszony lány
kája így szól: ,,Öcsiké, te maradj 
itthon ! En elmegyek a por- asszony
hoz, bemegyek a por-asszony házába, 
vajon a por-aSSzony megjött-e már ." 

Kiment, a por-asszony házához 



KÉT SZIGVAI VOGUL ELBESZÉLÉS 141 

ak(w)matërtn por-ne kol äwi-süntn 
joytds. sunsi: näj ta-t'em pältima, por-ne 
joytum, jun akway ta potdr sujandl. 

juw-saltds, läwi: „por-ne, nar\ joytd-
sdn, os am omam %öt öli?" 

— taw man ir\t joyti? mén akwjot 
juw-jismèn. najw atsumën töwlijiy. 

mös-ne äyikwe käsmostal kon ta kwä-
Ids, juw minas, ös-ta uryatëy. ta-kos 
üryatasiy, omatën at ta joytds. ak(w)-
matërtn mös-ne äyikwe äpsite nopdl ös 
läwi: ,,am sar kon-kwälleyum, nar\ 
öhn! omamën ërdr\ %öt juw." 

kon-kwähs, ös por-ne koln ta mini, 
wassiy juw at saltds, (j)isnasndl yüntli, 
jun potdrtanendl sujti: — läsal, yötal 
nowyateydn ? ! püt süntn manriy nowya-
teydn? ! ahr]k kätan saknajtäwet. nar) 
sar läealf mös-ne luwdr] nöwl', tändr) 
nöwl! molay-yun ästi? / ul mol'amlënf 
läsmart, mos üryaten, akw-tipdl nën 
tëydn, ypttaï-yun mini?! 

ja-ti, mös-ne äyikwe ta roytds, juw-
yäjtds, läwi: ,,omat'ëmën wassiy ul mën 
paltmën nëm-yunt at joyti." 

äpsite titiylayti : — manriy nar\ toy 
potdrtëyn ? 

uwstete läwi: ,,am sar ös kon-kwäl-
lëyum, por-ne koln jalëym. nar\ jun 
ölen!" 

yürmitiy ös minas, pasan wätan ünt-
mdt akway: — yaS-yas-yas, mandr 
jomas nöwl'kwe, mandr atdYj nöwl! ti 
nöwl'anuw yolëydt. mös-ne koln minëw, 
mös-ne äyjiy, piyiy ös to% nalu-pajti-
jayuw. tën mänlat nöwl'anen ti koni-pal 
atdrjdt. 

megy, egyszercsak a por-asszony házá
nak ajtó-nyílásához ért. Nézi: a tűz 
rendesen meggyújtva, a por-asszony 
megérkezett. Bent egyre csak beszél
nek (beszédet hangoztatnak). 

Belépett, mondja: ,,Por-asszony, 
te megérkeztél, hát az anyám hol 
van?" 

— Hát még nem jött meg? Mi 
együtt értünk haza. Tűzifát szedtünk 
amennyi csak kellett. 

A raös-asszony leánykája ím bána
tosan indult kifelé, hazament. 

Ismét várnak, (de) hiába vártak, 
anyjuk csak nem jött. Egyszercsak a 
mös-asszony lánykája megint Szól az 
öccsének: ,,Én ismét elmegyek, te 
maradj ! Anyánk talán jön valahol." 

Kiment, ismét a por-asszony házá
hoz megy. Be sem lépett, az ablakból 
hallja,' bent beszédjük (beszédjeik) 
hangzik : 

— Várj (lassan), hogy nyúlhatsz 
hozzá? ! Az üst szájába miért nyúlsz? ! 
így (másképp) a kezetek (kezeitek) 

felhólyagosodnak (tsz). Várj csak ! 
A mós-asszony csontos húsa, inas húsa 
vajon hamar elfogy? (Nem kell sietni, 
van hús bőven.) Ne siessetek ! Las
sacskán, várjatok egy kissé, mindegy, 
csak egyetek, ugyan hova menne el? ! 

És ím, a mös-asszony leánykája 
megijedt, hazaszaladt, így szól: 
„Anyácskánk nem jön haza hozzánk, 
sohasem jön már." 

Az öccse kérdi: — Miért beszélsz 
így? 

Nénje mondja: ,,Én még egy
szer kimegyek, a por-asszony házához 
megyek, te maradj otthon !" 

Harmadszor is elment. Az asztalnál 
ülnek még mindig: — C-c-c, milyen 
jó husika, milyen ízes hús ! Ez a húsunk 
(tsz) elfogy. Elmegyünk a mös-asz-
szony házába, a moá-asszony lányát 
és fiát is így megfőzzük. Az ő gyenge 
húsuk (tsz) különösen ízletes. Es ím 
a mös'-asszony leánykája meghallotta 
e szavakat, hazaszaladt. Öcsikéjének 
mondja: ,,Öcsiké, gyorsan öltözz föl, 
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ja-ti, mös-ne äyikwe ti lätr\dt yün-
tamlas, juw-%äjtds. äpsitet nopdl läwi: 
„äpsikwe, mol'ay masapaytn, liljan-
mën ir\ ölne toriy. ypttalsisi minimen! 
omat'ëmën nasatï por-nen ypttal totiy-
pima." 

ti äpsite masyatne sis, mös-ne äyikwe 
sepnpäl'-konsup pinds, näj-äywtaspinds, 
lëstan pinds. tulsar\ër\ pinssane, ta 
minëy. äpsitete nöy-älmajas, kon-kwä-
lapasiy, ja-ti, ta yäjtey. man jör ônèëy, 
man wäy ônèëy, ta ojjëy. yosa minasiy, 
wät'i minasiy, akwmat jujdl yüntam-
lastën. juwl'e yüntley: por-ne ti jinët 
sujti. akway poldrtanët sujti : — mös-ne 
äyjiy, piyiy man yosa patil ônèëydn ? ! 
jujdl moè-ërtn ti joytijayum! 

ta yäjtsiy, yäjtsiy, akmatërtn môê-ne 
äyi juwl'e ät)kwatas : soi', por-ne akway 
tën l'apatën ti paium. jujdl ti joytawëy, 
ta joytawëy, tuïèar\ sowën käte mayumtä-
Ids, lëstan potalite älmajas, ta liste, 
läwi: ,,akw-t'it yötal ölur]kw-t'e läwwe-
samën, ti lëstan äywtas-uriy woss ünt-
yäti! por-ne ti äywtas-ur ültta unsurjkw 
ul woss wërmif — ja-ti, mat-temn 
ëlnuw os-ta patapasiy. por-ne ti äywtas-
urn yottal ta taymatame sujti. 

yosa minasiy man wät'i minasiy, 
akwmatërtn an por-nëris os-ti jinët 
sujti, os-ta potdrtanët sujti: — man 
ypsa patil önseydn ? ! am jujdl nënan ti 
joytijayum ! 

ta yäjtsiy, yäjtsiy, akwmatërtn söl' 
sar l'apan ti joytdne sujti. mös-ne 
äyikwe käte tutsarjën mäyintaste, kospe 
kon-lëymatas, ta liste, läwi: ,,akw-tït 
yötal ölur]kw-t'e läwwesamen, ti konsupdl 
nol läptäl, pal läptäl päl wör woss tëli! 
por-ne ta worët, ta wöre yosit jömimate, 

életünk, amíg csak élünk (veszélyben 
van). 

,,Valahova az ellenkező irányba 
menjünk ! Biztos, hogy anyácskánkat 
a ^or-asszony megölte (valahova vite
te t t ) . " 

öccs,e öltözése közben a mös'-asz-
szony lánykája a zsebébe sűrű fésűt 
tett , tűzkövet tett , köszörűkövet te t t . 
A varrózacskójukat fölvette, elmen
nek, öcsikéjét fölemelte, kimentek, 
és ím szaladnak. Akár erősek (erejük 
van), akár gyengék (gyengeségük van), 
menekülnek. Hosszan mentek, rövi
den mentek, valamit hallanak hátul
ról. Maguk mögött hallják: ím a por-
asszony jövetele hallik. Egyre hallat
szik a beszéde: — mós-asszony lánya, 
fia, vajon hosszú szaladó lépéstek 
van-e (messze elértek-e)? Hamarosan 
utolérlek titeket ! 

Futottak, futottak, egyszercsak a 
raös-asszony leánykája hátrapillan
tot t : valóban, a por-asszony egyre 
közelebb jutott hozzájuk. Már — már 
utoléri őket (pass.). A varrózacskóba 
dugta kezét, köszörűkő-darabját ki
emelte, eldobta, így szól: ,,Ha egy-két 
napot (még) élnünk elrendeltetett, ez 
a köszörűkő kősziklaként emelked
jék ! A j9or-asszony ezen a kősziklán 
ne tudjon áthaladni ! — És lám, vala
mennyire előre jutottak (előnyt sze
reztek). A ^őr-asszony — úgy lát
szik — ebbe a kősziklába valahogy 
beleakadt. 

Hosszan mentek vagy röviden men
tek, most egyszercsak a gonosz por-
asszony jövése hangzik ismét. Ismét 
hallik a beszéde: — Vajon hosszú 
szaladó lépéstek van-e? Én titeket 
utolérlek. 

Futottak, futottak, egyszercsak 
valot an úgy érződött, hogy nagyon 
közel jutott . A mós-asszony leánykája 
kezét a varrózacskóba dugta, fésűjét 
kivette. Elhajította, így szól: ,,Ha még 
egy-két nap élnünk elrendeltetett, 
ezzel a fésűvel orr-áthatolhatatlan, 
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supe-kwälye pol'iy woss maniytdwe, 
alpi-nöwl'e pol'iy woss niltaldwe!" 

soi', akmatërtn päl' wör tën jujipalënt 
ta tëlapas. por-ne ypttaï ta taymaias, 
taw tot woratalnetë sis an môé-ne dyi-
kwëy, piyiy mos ëlnuw ta patsiy. 

%osa minasiy, wät'i minasiy, akwërtn 
por-ne os-ti jinët sujti. juwïe dr\kwa-
tdlëy : soi', akway supe-kwälye pol'iy 
maniytimat, alpi-nôwl'e pol'iy niïtaïim, 
irj juw! aryennuw lapan joytvs. môé-ne 
äyikwe käte tut'éarjën mäyumtähs, näj-
t'ëre kon-lëymatas. liste, läwi: ,,män 
tëlum janiy näj, witn tëlum janiy näj 
wos teli! por-ne ta näjt èama wos éakra-
taptawe, lilit ni wos %ul'ti!" — mos 
ëlnuw patsiy. 

soi', janiy näj kapaj pëlajas, por-ne 
tot-ta ypttaï totiypawes. ypsa 'minasiy, 
wät'i minasiy, juwl'e drjkwatdlëy : akway 
%il'e ät'im, nëm-ypt at närjki. 

ős ta minasiy, minasiy, akwmatërtn 
närn joytasiy. ta-tëm mat morydrj 
ndrkwe. minimatën wäytäl patsiy, jol-
l'ûlsiy, mory tërjkwe patsiy. mor% tdji-
matën akwmatërtn apéit läwi : — uwékwe 
tiyjijen, amläylafm jol ta yanuwjasiy. 

uwétet läwi: ,,sar Idéalkwe, Idéal, am 
ti mory-samfem tajapëyum. ué nar\ paltn 
juwum." 

Os akwmatërtn moé olliytas, apét'ët 
läwi: — uwékwe, tiy jïjn, am akway 
jol-ujurjkw ta patsum. sdns-pwqk pdsn 
ti joytsum. 

uwét'ët läwi: ,,ldéalkwe, Idéal, am ti 
mory-samîem tdjapëyum, nar] paltdn ti 
juwm." 

os ta tëy, ta jômiyti ndr janitdl, 
akwmatërtn apét'ët rôynët sujti: — 
uwékwe, tiy jïjn, am akway wdrjn-sow 
pdsn ti joytdsum! 

fül-áthatolhatatlan sűrű erdő kere
kedjék (nőjön) ! A por-asszony ebben 
az erdejében, erdeje hosszában jártá
ban ruhája (inge-öve) szakadjon szét, 
teste húsa sebeztessék össze !" 

Valóban, egyszercsak sűrű erdő ter
mett hirtelen mögöttük. Apor-asszony 
valahogy ím fennakadt. Ott (való) 
küszködése közben most a mös'-asz-
szony leánykája, fia előbbre jutottak. 

Hosszú ideig mentek, rövid ideig 
mentek, egyszercsak ismét hallik a 
por-asszony jövetele. Hátranéznek: 
valóban, ruhája összetépve, teste húsa 
fölsebezve. Még (mindig) jön ! Túlsá
gosan közel jutott . A raös-asszony 
leánykája kezét a varrózacskójába 
dugta, tűzcsiholó vasát kivette, el
dobta, mondja: „Földre termett nagy 
tűz, vízbe termett nagy tűz keletkez
zék ! A por-asszony abban a tűzben 
agyonégjen, élete ne maradjon ! — 
Egy kissé előbbre jutottak. 

Valóban hatalmas nagy tűz lobbant 
föl, a por-asszony ott szörnyethalt 
(valahova vitetett). Hosszú ideig men
tek, rövid ideig mentek, visszanéztek. 
Nyoma sincs, senkisem látszik. 

Ismét mentek, mendegéltek, egy
szercsak egy mocsárhoz értek. Olyan 
jó kis szedres mocsár. Miután mentek 
(menvén), elfáradtak, leálltak, szedret 
kezdtek enni. Miközben ettek (ger.) 
egyszercsak az öcsiké így szól: — 
Nénécském gyere ide, leragadt a 
lábam (dual.). 

Nénécskéje mondja: „Csak lassacs
kán, lassan, én ezt a szederszemecské-
met megeszem. Mindjárt megyek hoz
zád." 

Ismét időzött egy kissé, az öcsikéje 
szól: — Nenécském, gyere ide, én 
egyre süllyedek (süllyedni kezdtem). 
Térdig jutottam (a mocsárba). 

Nénécskéje így szól: „Csak nyugod
tan, ezt a szederszemecskémet meg
eszem, (aztán) hozzád megyek." 

Ismét eszik, járkál a mocsárban 
ide-oda (a mocsár nagyságával), egy
szercsak öcsikéje kiáltása hallik: — 
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uwét'ët läwi: „läsalkwe, läsal, am ti 
mory-samtem täjapeym, nar] paltn joy-
tëym." 

ös-ta jömiytas, jömiytas, tes, tes. 
akwmatërtn äpsit läwi: — am jol ti 
pätdreyum ! 

ja-ti, tuw ta kwälapas, tuw joytiy-
pas, nasati äpstet pätdram, top ätane 
ost l'üleydt. purjk-sowëndl kos püwum-
taste, top ätane taw palte yul'tsdt. äpstet 
jol yottal ta räymatas, jol yottal! ta 
saltds. 

ja-ti, tistim, wöslim ël jömantas. ta-
kos sunsiylayti, wassiy äpstet nem-yöt 
at när\ti. jöms, joms, purjte yotal öli, 
sipe yptal öli, ta jömi. %osa jöms, wät'i 
jöms, akwmatërtn tűr wätan joytes. ta-
tëm mat rëyr\ yptal, yosa jömimate rëy-
liytawes, puwluiqkw nomdlmatas. tot jo-
mantimate akwmatërtn akw ne lal'tjömi. 
ta-kos sunsiylite, aman yottut ? yötwäsn-
tame yuripa, akway at yansite. ta jim 
nëte taw palte joytds, läwi : — narj tit 
mandr wäreyn ? 

„mandr wäreym?" — läwi — ,,amt-
terisum tit jömiyteyum." 

joytum nëte läwi : — ja-ta käsmostäl 
ôlëym, moè puwlimën, mos jomasnu-
wëy jëmtëym. 

ta-kos at käsasas mös-ne äyikwe. 
worataytëy, worataytëy, akwmatërtn ta 
käsasas. äy(w)salaytur\kwe ta patsiy. 
taw palte joytum nëte matarane woska-
sasane, näluwta lajyatas. mös-ne äyikwe 
Ös äywsalaytas, witn näluw ta minas, 
taw tüp näluw patds, ta nëte päy-kwä
lapas, mös-ne äyikwe masnutdl masa-
pasane. mästdr sayikwet, mästdr wäji-
kwet, mästdr suptene-kwälyane, törane 
pinwëset, akway mana tel^m näj-ne, 
mana teh^m ötdr-ne! 

Nenécském, ide gyere, én már vállig 
süllyedtem ! 

Nenécskéje mondja: ,,Csak nyugod
tan, nyugodtan, ezt a szederszemecs-
kémet (még) megeszem, (aztán) me
gyek hozzád". 

Ismét járkált, járkált, evett, edde-
gélt. Egyszercsak az öccse így szól: 
— í m eltűnök ! 

És lám, odafutott, odaért. Öccse 
bizony elsüllyedt, csak a haja (tsz.) 
látszik ki (áll ki) már. Bár fejbőrénél 
megragadta, csak a hajából maradt 
nála (egy csomó). 

Öcsikéje ím elsüllyedt, valahogy le
merült. 

És most szomorkodva, búslakodva 
továbbindult. Hiába nézi, öcsikéje 
seholsem látszik. Ment, mendegélt, 
feje merre van, nyaka merre van, 
(csak) megy (nem is tudja, merre 
megy). Hosszú ideig járt, rövid ideig 
járt, egyszercsak egy tó partjához 
ért. Oly nagyon meleg a nap, hosszú 
járása közben (járván) kimelegedett, 
fürdésre (fürödni) gondolt. Ott járván 
egyszercsak egy nő jön szembe. Hiába 
nézi, vajon ki (lehet). Honnan (hol) 
ismerős, sehogysem jön rá. A most 
jött nő hozzá jött, így szól: — Te it t 
mit csinálsz? 

Mit csinálok? — mondja — Én, 
szegény, magamban járkálok itt. 

Az idejött nő így szól: — Lám, én 
kedvetlen vagyok, fürödjünk egy kissé 
ketten, kissé jobban leszek. 

Hiába ellenkezett (nem egyezett 
bele) a mÖs-asszony leánykája. Vitat
koztak, vitatkoztak, egyszercsak bele
egyezett. Vetkőzni kezdtek. A hozzá 
jött nő a holmiját elhajította, a partra 
dobta. A mös-asszony leánykája is 
levetkőzött, lement a vízbe. Alig ért 
a vízbe, a (másik) nő kilépett a víz
ből, felöltötte a moi-asszony ruháit 
(felöltözött ruháival). Mesteri (módon 
készült) ruhácskáját, mester(be sza
bott) csizmácskáját, mester(be sza
bott) ruháit (ingét — övét), kendőit 
fölkötötte, egyszeriben milyen pom. 
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mös-ne äyikwe päy-lcwähs, läwi: „ti 
nëkwe, ta-janit jomas wären, am mas-
nutanum majenf" 

ta nëte läwi: — am masnutan^m 
tit-ti yujëyt, tänndl masn! 

mös-ne äyikwe tuwl'e änkwatas, nasat'i 
masnut %uripatätimdt, matdr-mat sülndl 
wärim sa%irist, sältndl wärim wäjrist. 
mös-ne äyikwe läwi : ,,am tänandl %omos 
masijanum? ! man alpin röwne yuri-
pat, alpim pol'iy nü'talawe." 

ta-kos pöjkdste, ta-kos pöjkdste, atin 
käsasas. 
* ,,%uh-kos ïerpnt %anaslan yüriy-sow-
t'em tajim majenf" 

an por-ne iermvr\ täydl ta man^m-
taste, mös-nekwe taw palte ta woska-
saste, läwi: — am mandr wäreyum, 
wojëln f 

mös-nekwe ta konipal jomas no%s 
masnut, üj masnut masds, wöwta jär-
mak pinds. por-ne läwi: — ta masnu-
tan änum(n) majën, tijijan wojen! 
an-münt amt'i wosjö%taslum, at wäylum / 
— por-ne läwi. 

man mos-nëkwe nëmatdr at läwds. 
ëlaï tajommtasiy. por-ne läwi: — üsdrj 
Ötdr öjkay, tönton Öjkay päwdln nëyli-
mën, narj ta% — läwi — tönton öjka 
piy näl liy, narj tuw konsiytayten, am 
ta% os usdr] ötdr öjka piy näl liy, tuw 
konsiyta%teyüm. 

man mös-nekwe läwi: ,, änumn 
akw%uripa." 

ta jômëy. to% jömimaten üsdr) ötdr 
Öjkay, tönton öjkay päwdln ta nëyhsiy. 

üsdY\ Ötdr Öjka piy läwi : — %otdl 
jömne nëte nöti? 

tönton Öjka piy läwi: — jujdl jömne 
nëte nöti. 

pás (született) úrnő, milyen született 
fejedelemnő (lett belőle) ! 

A mős-asszony leánykája kiment a 
partra, így szól: ,,Te asszonyka, légy 
oly jó (tégy oly jót), add (nekem 
vissza) a ruháimat. 

A (másik) nő mondja: — I t t hever
nek az én ruháim, azokat vedd föl 
(azokkal öltözz föl) ! 

A mÖs-SbSszony lánykája odapillan
tot t : semmiféle ruhaforma sincs (ott), 
(csak) valamiféle kéregből készült 
ócska suba, háncsból készült ócska 
csizma. A mŐs-asszony leánykája 
mondja: ,,Én ezekbe hogy öltözzem 
föl? ! Hiszen a te testedre illők, az én 
testemet összesebzik." 

Hiába kérte, hiába kérte, csak nem 
adta vissza (nem egyezett bele). 

,,Akkor a gombodra erősített zacs
kómat add (ide nekem) !" 

Most a por-nő gombbal együtt 
letépte, a kis mös-nőnek dobta, 
mondja: — (lásd), En mit csinálok 
(milyen nagylelkű vagyok), vedd el ! 

A kis mŐs'-nőcske még jobb nyuszt 
ruhát, hód ruhát öltött, vékony sely
met kötött a fejére. A ^or-nő így szól: 
— Azokat a ruháidat add nekem, 
ezeket vedd el ! Előbb én magam 
forgathattam volna ki, (de) nem 
tudom (tudtam), — mondja a por-nő. 

A kis mős'-nőcske mit sem szólt. 
Mentek tovább. A por-nő így szól: — 
A városi fejedelem-öreg, a tönton-öreg 
falujában megjelenünk, te majd — 
mondja — (ami) nyilat a tönton-öreg 
fia lő ki, azt vedd föl, én meg majd 
(ami) nyilat a városi fejedelem-öreg 
fia lő ki, azt veszem föl. 

A kis mos-nőcske mondja: ,,Nekem 
mindegy." 

Mennek. Amint így mennek (így 
menésük közben) megpillantották a 
városi fejedelem-öreg, tonton öreg falu
ját. 

A városi fejedelem-öreg fia így szól: 
Melyik (honnan járó) nő szép? A tÖn-
ton-öreg fia mondja: — A hátul járó 
nő szép. 

10 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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an por-ne mos-nëte särtdn ta puwt-
maste. üsdrj ötdr Öjka piy Ős (os-ta) 
läwi: ,,%otdl jömne nëte nöti?" 

tönton Öjka piy läwi: — särtdn jömne 
nëte nöti. 

por-ne môé-nëte Ös juwl'e ta puwt-
maste. môè-nëkwe läwi: ,,mandr tujas-
la%tëyn? / " 

tuwl piyiy potdrtëy: — nähl liyay-
mën, yptïutamën sötdr), nötne nëte ta% 
tuw konsiytayti. 

tönton Öjka piy näl éëltumtas. an 
por-ne nomsi: tel, üsdrj Ötdr Öjka piy 
näl, tuw ta lakwi. üsdr\ Ötdr Öjka piy 
näl éëltumtas os moé-nëkwe tuw ta lak-
wdltas. 

ta Ölmiytasdt. ypsa Ölsdt, wät'i ölsdt, 
man môé-nëkwe piy Önéds. ölimaten 
por-nëte läwi: — ti-nëkwë, juw-ïe jal-
nuwamën ? 

môé-nëte läwi: „am jalnë-ma at 
ônsëyum, am sawdrj-kann jalëyum. nar] 
juw jalne mä ônéëyn, ta jalëyn/" 

por-ne läwi: — ypttal jalne mä 
ônéëyn, akwjot jalimën! 

%olitaniy jëmtds, môs-nëkwe akite 
nopdlläwi: ,,am unttalaytwY\kwe jalurj-
kwe ta-kos tarj%ëyum, at wërmëyum." 

akite läwi: — taml'e mat wärmal' 
ônéëyn, manriy at jalëyn, man mat 
%un puwiluw. 

„jijimamën, apéit'em akw mât yul-
tds, tuw jalëyum." 

sundl èôpitawes, ta minmiytasiy. 
jo%lum mäten joyti, por-ne läwi: — 
änum ta% ul %uleln, juw akwjot mini
men. 

mos-nëte elaï ta minas por-nëte %ôn-
tam mätet, tür wâtat ta yuïtds. ypsa mi
nas, wät'i minas, âpsit(e) xultvm man 
nëyhs: koliy sümja%iy unlëy. akway 
akariyn éâéiyn purunkw woratawe tuw 

Most a por nő a mös-nőt előre taszí
totta. A városi fejedelem-öreg fia 
ismét mondja: „Melyik nő szép?" 

A tönton-öreg fia így szól: — Az elől 
járó nő szép. 

A por-nő a mös-nőt (most) meg hátra 
taszította. A wős-nőcske így szól: 
MMit lökdösődsz? !" 

Akkor a két fiú így szólt: — Nyíl
lal lövünk (felétek). Amelyik kettőnk 
közül szerencsés, (annak a nyilát) 
veszi föl a szép nő. 

A tönton-öreg fia kilőtte a nyilát. 
Most a por-nő azt hiszi, hogy valóban 
a városi fejedelem-öreg fiának a nyila, 
odaugrott. A városi fejedelem-öreg 
kilőtte nyilát, a mÖs'-nőcske pedig 
odalépett. 

ím éldegéltek. Hosszú ideig éltek 
vagy rövid ideig éltek, a kis mös-
nőcske fiat szült. Miközben így élde
gélnek, (éldegélvén) a por-nő így szól: 
— Asszonykám, (mi lenne) ha haza
mennénk? ! 

A möé-nő mondja: ,,Nekem járó 
földem (olyan föld, ahova visszatér
hetnék) nincsen, én a temetőbe me
gyek. Neked van visszatérő földed, 
(te csak) menj !" 

Apor-nő így szól: — Valahova menő 
földed van, menjünk együtt ! 

Reggelre virradt. A möé-nőcske így 
szól ipához: ,,Én hiába akarok teme
tőbe menni, nem tudok." 

Az ipa mondja : — Ha valami olyas
mid van (ahova menni akarsz), miért 
nem mész, mi nem tartunk vissza. 
,,Ha már indulunk (ketten indulván), 
öcsikém ott maradt egy helyen, oda 
megyek." 

Szánnal fölszerelték, elindultak. 
Jö t t földjük (ahonnan jöttek) követ
kezik, a por-nő így szól: — Ne hagyj 
el majd engem, menjünk együtt 
vissza ! 

A mös-nő előre ment, a por-nő a 
találkozó (talált) helyén, a tó partján 
maradt. Hosszú ideig ment (a mÖs-nŐ), 
rövid ideig ment, feltűnt az a hely, 
ahol öcsikéje maradt: ház és csűr áll 
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jo%tds. jun akw ne ïâyalame sujti: — 
änumn érne %otpa-t'e jo%tds, tüjte, jarjt'e 
noluwjën, juw târmatelën ! 

tüjte, järjt'e noluwjawes, juw-puwt-
mawes. äpstete muli palt ünli; nasati, 
mölal akw same takwi paliy kardiamé, 
mis-nën, nasati, wojima. taw man 
luwdrj säte, nöwl'diq säte towhnëy öhs. 
mis-ne läwds: — am luwdrj satum, 
nöwl'dr) sätum ta töwtos, minne mä-t'e 
Önseyn, ta minëyn, ät'im-t'e, ta olëyn! 

marï mos-nëkwe läwi: am minëyum. 
Öwle närjktäl %osa änasdl söpitawes, 
%ansarjdl,järjkdl t'ërwes, wöwtajärmakdl, 
wöwta nujdl mäniytawes, ta minmiytas. 
por-nëte %öntam mäten joytds. ta üryati, 
akwmatërtn to% üryatimate ti joytds. 
por-ne läwi: — ti-nëkwe, akin üs jÖ%-
tarjkwe narj manardl majwësn ? 

,,am, — läwi, — akim üs jô~%tarjkwe 
ter-kwälydl majwêsum. os narj os mana
rdl majwësdn akin üs jö~%tar)kwe ? " 

— am, — läwi, — akim üs jö%-
tar\kwe sält-kwälydl majwêsum. 

Ös por-ne läwi: — akin ta%sur]kwe 
manardl majwësdn? 

,,am, — läwi, — akim taysurjkwe 
aryin pütdl majwêsum. narj os manardl 
majwësn ?" 

— am, — läwi, — sül'i-püt pähl 
majwêsum. narj, — läwi, — manardl 
söpitawesn ? 

,,am, — läwi, — %ansarjdl, järjkdl 
sôpitawësum, wöwta nujdl, wowta jär-
makdl mastuwësum. narj os manardl 
mastuwësn, müjluptawesn?" 

— am, — läwi, — käsewiytdl, tür-
yuliytdl t'ërwësum, yöwt-sow, närjk-sow 
yurperj täyhl mastuwësum. 

ott. Komondor és szelindek akarta 
folyton megmarni, úgy ért oda. Bent 
egy asszony beszéde hallik: — Ha 
nekem tetsző valaki jött, havát-jegét 
nyaljátok le, engedjétek be ! 

Havát-jegét lenyalták, beengedték. 
Öcsikéje az áldozóhelyen ül; úgy lát
szik, nemrég egyik szemét kikaparták. 
Bizonyára egy tündér vette magához 
(ő szabadította ki a mocsárból), ö (a 
mos-nő) csontos hete, húsos hete be-
teltéig volt ott. A tündér így szólt: 
— Csontos hetem, húsos hetem letelt, 
ha menő földed van (ha van hova 
menned), menj, ha nincs, maradj ! 

A kis mös'-nőcske mondja: ,,Me-
gyek"-

Végeláthatatlan szánkaravánnal lát
ták el, tarkával (tarka rénszarvassal), 
fehérrel fogták be (a szánokat), vékony 
selyemmel, vékony posztóval göngyöl
ték be, elindult. A por-nő találkozó 
helyére ért. Vár, egyszercsak, miköz
ben így vár, (a por-nő) megérkezett. 
A por-nő így szól: — Asszonykám, 
neked mit adtak ipad városát körül
keríteni? 

„Engem — mondja — ipám városát 
körülkeríteni vaskötéllel ajándékoztak 
meg. Há t téged meg mivel ajándékoz
tak meg ipad városát körülkeríteni?" 

— Engem — mondja — ipám váro
sát körülkeríteni háncskötéllel aján
dékoztak meg. 

A por-nő ismét így szól: — Ipádnak 
lesiklani mit kaptál? 

,,Én — mondja — ipámnak lesik
lani rézüstöt kaptam. Te mit kaptá l?" 

— Én — mondja — egy fél cserép
fazekat kaptam. Téged — mondja — 
mivel szereltek föl? 

,,Engem — mondja — tarkával, 
fehérrel láttak el, vékony posztóval, 
vékony selyemmel öltöztettek fel. Hát 
téged mivel öltöztettek föl, mit kap
tál nászajándékba?" 

— Nekem — mondja — keszeget, 
kárászt fogtak be, erdei fenyő kéreg
ből, szurokfenyő kéregből való ruhát 
adtak rám. 

10* 
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ta minmiytasiy akwjot. päwdln nëyh-
siy, por-ne ta rörjyi: — tönton öjka 
piy, wit-wönyapasaten, käsewayum, tür-
yulayum ti säkapey! 

tönton Öjka piy wit-wönya pasatas. 
tuw joytasiy, an türyulaye, käsewaye 
jolal ta tayasiy. sunane tot ta yul'tiypa-
Sdt. juw-joytdsiy, akijayën üs yarturj-
kwe patsiy. üsdr) ötdr öjka üs yartur}-
kwe patds, ter kwaliy Use akway nos 
törjyi. tönton Öjka üs yartur\kwe patds, 
akway sält kwälye ta tölli. üsdn ötdr öjka 
ta%amti, aryin pütet akway ela totawe. 
tönton öjka tayamti, sül'i-püt pälet sip 
kohl'n at joyti. 

toy ölimaten man môs-nëkwe piyri-
sätete kolkant yäjtiytimate läwi: „sasiy-
t'em költ näl päyle liyum, nas lüratäli, 
nälwal' liylum, nas lüratäli! öpariswn 
kolt nälwal' liylum: yophy, päyle liylum: 
yophy! 

öparise läwi: — ti sohr\ sasiykwe 
ösmdn, yöntlwiqkwe jalëw! 

man môs-nëkwe l'ünsaltaytas, kon-
kwälapas, por-nëte läwi: — ti-nëkwe, 
manriy lunéëyn? 

,,piyrisum läwum mäysdl, akim öjka 
yöntlwY\kwe minwqkwe läwi äpsit'em 
palt." 

— nar\ ti-nëkwe, ëtposiy, yötaliy jol-
älmajeyn, päl-öwdln yanuwjaptëyn, 
akway at mini! 

man moé-nëkwe ëtposiy, yötaliy jol-
älmajasaye, takwi päl-owdln yanuw-
japtdsaye. üsdr\ ötdr öjka kon-kwäli, 
ta-kos lerjktalayti, kätdl puwne mä at 
yönti. juw-salti, läwi: man mäyum akw 
lätdt] mäyds ta-yurip tülmaydt ta, ëtposiy-
yötaliy jol-wisandl, sar turman, samt 
pumn pëïalaïqkwe woratawet, nas mo-
wintëyum. 

man môs-nëkwe kon-kwältapasaye, 
nöy-yanuwjaptasaye. an ta ôlëydt, an 
ta èunëydt. 

Elindultak együtt. Meglátták a 
falut, a por-no így kiált: — Tönton-
öreg fia, vizesgödröt áss: keszegeim, 
kárászaim megfulladnak ! 

A tönton-öreg fia vizesgödröt ásott. 
Odaértek, most két keszege, két 
kárásza lebukott (a gödörbe). Szánjai 
ottmaradtak. Hazaértek, apósaik 
városát húzni kezdték. A városi feje
delem öreg a városát húzni kezdte: 
vaskötél-városa egyre csak peng. 

A tönton-öreg kezdte húzni városát, 
háncskötele ím elszakad. A városi 
fejedelem-öreg lesiklik, rézüstje egyre 
tovább csúszik (vitetik). A tönton-öreg 
lesiklik, fél cserépfazeka a lejtő köze
péig sem jut el. 

így éldegélvén a kis mös-nőcske 
fiacskája a padlón szaladgálván így 
szól: ,,Nagybácsikám házában (ha) a 
nyilat befelé lövöm, csak cseng, (ha) 
az ajtó felé lövöm, csak cseng. Nagy
apám házában (ha) befelé lövöm — 
kopp, (ha) kifelé lövöm — kopp !" 

Nagyapja mondja: — (Mivel) ilyen 
gazdag bácsikád van, hadakozni me
gyünk. 

A kis mös-nőcske sírni kezdett, ki
ment. A por-nő kérdi: Asszonykám 
miért sírsz? 

„Fiacskám beszéde miatt, apósom 
azt mondta, hogy hadba vonul öcsi
kém ellen." 

— Te, asszonykám a holdat és a 
napot emeld le, akaszd az alvópad 
végéhez, akkor nem megy ! 

A kis mös-nőcske leemelte a napot 
és a holdat (az égről), a maga alvó
helyére függesztette. A városi feje
delem-öreg kimegy, hiába tapogatózik, 
kézzel fogható helyet nem talál. Be
megy, így szól: — A fiatal háznép egy 
szó miatt ilyen tolvaj, a holdat és a 
napot elvitte, nagyon sötét van, sok 
fű akar szurkálni, én csak nevetek. 

A kis mös-nőcske kiment, vissza
akasztotta a (napot és a holdat). Még 
ma is élnek, ha meg nem haltak. 
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ëkwa piyrié' 

ëkwa-piyrié äkwent öley. %osa ölsiy, 
wät'i ölsiy, akwmatërtn ëkwa-piyris läwi : 
,,äkumekw, änumn nälwärn, jöwt warn, 
am kon jo?iyasëym. 

äkwekw läwi : — näll wärilum, jöwtdl 
ivärilum. top nan ta närjkne turman 
ypwt-saydln ul minen ! tuw jalum mä%-
man %Öt öleyt ? ! 

ëkwa-piyris läwi: ,,ät'i, at minëym." 

ja-ti näll wärwes, jöwtdl wärwes, kon-
kwähs, ta jonyi, tiyl'e päjwti, tuwl'e 
päywti, akwmatërtn näle ta yöwt-éaydln 
ta rayatas. tuw minas, ta iis%ati, ta 
tisyati, akwmatërtn sunsi: säs päjpdr) 
ëkwa ti juw, taw-palt joytds, läwi : — 
apiykw\ am päjpumiiwdmwäyliypäln ! 
näln am t'insilum. 

ëkwa-piyris lätr\ yülne %um, päjp 
t'iwdrn ta éaltapas. ja-ti sisi yäjttar]kw' 
ta patwes. ëkwa-piyris éëpënl éoyrite 
lëymatas, ta kärali, ta kärali. as wdra-
pas, tuwl kon-kwälapas, ta rön%uwlas : 
,,akumëkw u-üw, am kon tapatapasm." 

— sar läsal, an säs päjpdnl kwälsdn, 
ter päjpdnl ös %un kwäleyn! 

ëkwa-piyris minas, ös ta öli. yolitan 
kwäls, kon-kwäls, näl ta päywti, tiyl'e 
päywti, tuwl'e päywti. an näle os-ta 
yöwt-saydln rayatas. tuw minas, ta Un-
site, sunsi : akwmatërtn äkw os-ti juw, 
ter päjp sisn yüntmum.tiy joytds, läwi: 
— apiykw', am päjpum t'iwdrn éalta-
päln, näln am t'insilm. 

ëkwa-piyris lätdr\ mos ölne %um, os-ta 
päjp t'iwdrn saltapas. ja-ti, os-ta sisi 
%äjttawe an akwt'etën. os-ta kärali, os-ta 
kärali oééa éoyriïëtëtl. käralas, käralas, 
aspasmatas, os-ta kon kwalapas, rör)%u-
wlas: ,,akumëkw u-üw, am os-ta kon-
patapasum." 

— sar läsal, säs päjpdnl kwälsdn, 
ter päjpdnl kwälsdn, äywtas päjpdnl 

Az asszony unokája 

Az asszony unokája az anyókával 
éldegél. Hosszú ideig éltek, rövid 
ideig éltek, egyszercsak az asszony 
unokája így szól: „Nénikém, készíts 
nekem nyilat, készíts íjat, én kint 
játszom." 

A nénike mondja : — Nyíllal ellátlak 
íjjal ellátlak, csak ázott látszó sötét 
fenyőbokorhoz ne menj! Az odament 
emberek hova tűntek?! 

Az asszony unokája mondja: ,,Nem, 
nem megyek (oda)." 

— Nyíllal ellátta, íjjal ellátta. Ki
ment, ím játszik, ide lő, oda lő, egy
szercsak nyila abba a fenyőbokorba 
esett. Odament, keresi, keresi, egyszer
csak nézi: hát egy nyírhéjputtonyos 
asszony jön. Feléje jött, mondja: — ö-
csike, szállj be a puttonyomba ! A 
nyiladat megkeresem én. 

Az asszony unokája szófogadó em
ber, beszállt a puttonyba. í m sza
ladva kezdték vinni az ellenkező 
irányba. Az asszony unokája elővette 
zsebéből a kését, vájkált, vájkált. 
Lyukat csinált, aztán kibújt, el
kiáltotta magát: „Nénémasszony, 
ujujuj, kipottyantam !" 

— Csak vigyázz, most a nyír hé j -
puttonyból kibújtál, a vasputtonyból 
többé nem bújsz ki ! 

Az asszony unokája (haza) ment, 
tovább éldegél. Reggelre virradt, ki
ment, nyilat lövöldöz, ide lő, oda lő. 
Most nyila ismét a fenyőbokorba 
hullott. Odament, keresi, nézi: egy
szercsak a vénasszony ismét jön, vas
puttony van a hátára csatolva. Oda
ért, mondja: — Öcsiké, szállj be a 
puttonyomba. Lám, ismét az ellen
kező irányba szalad vele a vénasszony. 
Megint furkál, megint furkál vékony 
késével. Furkált, furkált, lyukat fúrt, 
ismét kibújt, elkiáltotta magát: „Né
némasszony, ujujuj, ismét kipottyan
tam !" 

— Csak vigyázz, a nyírhéjputtony
ból kibújtál, a vasputtonyból kibújtál, 
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ős yun kwalëynf 
ëkwa-piyrié juwl'e ta %äjti. juw-Jod

ids, ös äkwent et yülsiy. kon-kwäls, 
os-ta näl päywti, jonyali, tiyle pä%wte, 
tuwl'e pä%wte, näle os-ta %öwt-sa%dln 
rayatas. tuw jömantas, ta îinsite. akw-
matêrtn äkwe os-ti juw, äyivtas päjp 
sisn %üntmum. tiy joytds, läwi: — 
apiykw', am päjpurn Uwdrn wäyliypeln, 
näln am ïinsilùm. 

ëkwa-piyrié lätdt] mos ölne %um, os-ta 
mäyliypas. an äkwen os-ta sisi yäjttawe. 
ti-mos läwi : — mm, säs päjpdnl kwäl-
sdn, Her päjpdnl kwälsdn, ä%wtasipäj-
pdnl —ös-yun kwäleyn! 

ëkwa-piyrié oèéa éoyriiëte lëymatas, 
ta-kos käralas, ta-kos käralas, akwma-
tërtn éo%rit'ef supiy ta tôlmatas. ja-ti, 
ta totawe. akwmatërtn akwën juw ta 
totwes. juw tülwes, päjpdnl kon-lëwa-
tawes, ärjkripn jol-nëysalawes. et yulsdt, 
yplitan kwälsdt, äkwe näwramay nopdl 
läwi : — joméakwëy také ürehn, ypt ul 
pëstehn, ël ul tärtehn! am näjiwn 
jalëyum, ti-janit nôwï ajmîiium näjiwn 
%un ponslawe ? ! 

ja-ti, ëntapaylas, kon-kwälapas, ta 
ta%as, säyrape kät-%ü%nin pinumtas, ta 
minas, taw tûp sisi patds, ëkwa-piyrié 
läwi: ,,ayrièiy-piyriéiy änum %ot-pës-
tehn, nënan am éopr-éöna%dl wärijayum. 
amt'i t'ëlpum ajne mäyes ümpi-supdl 
wärijayum." 

ja-ti, näwramiy èaytsiy, %ot ta pës-
matwes. ypt-pëstuwes, säyrap wis, jiw-
sup pins, ta tarmdl ta sayraéla%ti, 
akwmatërtn läwi :, ,ayriéiy piyrièakwëy, 
tiy jalën ! sunsën, manor pumas utkwe 
tëlapamf" 

näwramiy tiy yäjtsiy, sujtëy: — %öt 
öli ? akway nëmatdr âtim ! 

,,tit-ti, tit-tiV — ëkwa piyrié läwi. 
tën l'apanuw %ütsiy, jiw-sup-pal 
yütsiy, numdl säyrapdl totiypasaye, 
sipluwanën supiy ta säyrapasaye. ja-ti, 
put taymatas, näwramdt nöwl'dt näluw 
pëtapasane, päjtiytasane, yürm äni 

a kőputtonyból aztán nem bújsz ki ! 
Az asszony unokája hazafelé sza

lad. Hazaért, ismét az anyókánál töl
tötte az éjszakát. Kiment, ismét 
nyilat lövöldöz, játszadozik, idelövi, 
odalövi. Nyila megint beleesett a 
fenyőbokorba. Odament, keresi. Egy-
szercsak a vénasszony ismét jön, kő-
puttony a hátára kötve. Odaért, 
mondja: — öcsiké, szállj be a puttony
ba, a nyiladat (majd) én keresem meg. 

Az asszony unokája szófogadó em
ber, ismét bebújt. Most a vénasszony 
ismét futva viszi az ellenkező irányba. 
Közben mondja: — Hm, a nyírhójput-
tonyból kibújtál, a vasputtonyból kibúj
tál, a kőputtonyból aztán nem bújsz ki ! 

Az asszony unokája elővette vé
kony kését, (de) hiába furkált, egy-
Szercsak a kése kettétört ! ím viszik. 
Egyszercsak hazaért vele a vénasz-
szony. Bevitte, a puttonyból kivette, 
a választófalhoz lekötözte. Az éjsza
kát eltöltötték. Reggelre keltek, a 
vénasszony mondja a gyermekeknek: 
— Jó erősen őrizzétek, el ne enged
jétek, el ne bocsássátok ! Én tűzi
fáért megyek, ilyen sok hús közepes 
mennyiségű tűzifától hogy főne meg ? ! 

ím felövezkedett, kiment, elsietett. 
Fejszéjét a könyökhajlatába rakta, 
elment. Alig tűnt el, az asszony uno
kája így szól: ,,Kislány, kisfiú, old
jatok ki, én nektek fabögréket csiná
lok. A vérem ivására való merő
kanalat készítek." 

Lám, a gyerekek örültek, kioldot
ták, Kiszabadult, fogta a fejszét, fa
darabot te t t ki. Azon faragcsált. 
Egyszercsak mondja: „Kislány, kis
fiú, ide gyertek ! Nézzétek, milyen 
érdekes dolog keletkezett !" 

A két gyerek odafutott, kiabálják: 
— Hol van ? (Itt) éppen semmi sincs ! 

,,Itt, i t t !" — mondja az asszony 
unokája, ő k közelebb hajoltak, a fa
tönk fölé hajoltak, (ő) felülről a fejszé
vel ím megölte őket, nyakukat levágta 
Az üstöt ím fölakasztotta, a gyerekek 
húsát az üstbe rakta, megfőzte, ha-
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yünliytas. akw äni mulyal ünttdste, 
akw äni äwi-xäpn ünttdste, yürmit äni 
äkwe jine l'Ö% süntn ünttdste. takwi 
isum yüXmdt, lüjmas sülitas, äwi eli-
pält l'ül'uni janiy närjkdn nÖ%-yär\%ds. 
akwmatërtn — %osa Öls, wäti Öls, — 
äkwekw' ta jinëte sujti, juw. nöwl' 
äni-palt joytds, nöwl'-lömt älmajas, ta 
töwti, läwj: — %as-yas-yas, arrdi 
nowl'um-luwm atdl pasi, — läwi — 
kü-u an tajji tel üjt'em ta alapastën, 
fëlp-sananwn %ottal' jol ta paryaltasa-
mën! 

äwi-yäpn joytds, ös akw nöwdl'-lömt 
älmajas, läwi: — %as-%as-%as, amt'i 
luwm-nöwl'um atdl pasi! 

juiv-saltds. muH änif, muH samt 
ünhri änindl nöwl'-lömt älmajas, läwi : 
%as-%as-%as, amt'i luwm-nöwl'um atdl 
pasi! 

yasap säjdt] palt ypttutiy sarktaytd-
nëtdn sujti, läwi : — tot at sarktayte-
ydn, am nënan tay! manriy am totiy-
lam üjt'em alashn?! 

tuw är\kwatas, nasat'i mätäprisiy; 
lëyenl akwan nëyimay, Uttiy yartëy, 
ti-mos ti èarktaytëy. iiyl'e jön%ds, sunsi: 
näwramay akway nëm-yot ät'imiy. juj-
öwdlt tärapattdste nasat'i: takwi näw-
ramaye alimay. an ti totiylam üje 
— ëkwa-piyris — yottal ta%am, ät'i. 
l'üs el-tärmatas, läwi: — ti yotal 
minas, näwramateyum yottaï ta tot-
maye ! 

ëkwa-piyris kon rör\yuwlas, läwi: 
,,äkivmekw, u-üw, am tit-ti ünleyum!" 

an ëkwa kon-kwähs, törumn tëlum, 
man tëlum janiy närjk l'al't nör\yal 
sunsi: närjk taldyt ëkwa-piyris ün-
hnët' nanti. 

— nar\ sar tot at ünleyn, natjn 
jol-säyrilum. jol-patnen porat mä alay 
ta nos naksatäleyn ! 

rom csészével kikanalazott. Egy csé
szét az áldozati helyre rakott, egy 
másik csészét a küszöbre helyezett, 
a harmadik csészét a vénasszony jövő 
útjába (útjának szájába) rakta. 

ö maga forró hamut, jégtörő vasat 
tüzesített, az ajtó előtt álló nagy 
fenyőre mászott föl. Egyszercsak — 
soká volt ott, rövid ideig volt ot t — 
hallik a vénasszony jövetele, jön. 
A húsos csészéhez ért, kivett egy 
húsdarabot, rágja, így szól: — C-c-c, 
az én húsom-csontom illatos — 
mondja — kár, (hogy) most ők ketten 
(a gyerekek) az én állatkámat bizo
nyára levágták, a vérfelfogó tálaimat 
valahova leszórták. 

A küszöbhöz ért, ismét fölemelt egy 
húsdarabot, mondja: — C-c-c, az én 
csontom-húsom jószagú. 

Belépett. Az áldozóhelyi csésze, az 
áldozóhely sarkában álló csészéből 
kiemelt egy húsdarabot, mondja: 
— C-c-c, az én csontom-húsom jó
szagú. 

A hálósátor lefüggönyzött részén 
két valakinek a csipogása hallik, 
mondja: — ISTe csipogjatok ott, majd 
adok én nektek ! Miért vágtátok le 
az állatkámat, amit hoztam? ! 

Odanézett, hát csak két egér. Far
kuk össze (van) kötve, kétfelé huzakod
nak, azért cincognak. Odafordul, nézi: 
gyerekei sehol sincsenek. Végül aztán 
rájött: a saját gyerekeit megölték. 
Az állat, amit hozott — az asszony 
unokája valahova eltűnt, nincs. El
sírta magát, mondja: — Hát ez vala
hova elment, kisgyerekeimet megölte 
(valahova vitte) ! 

Az asszony unokája kint kiáltott, 
mondja: „Nénémasszony, ujujuj, én 
it t ülök." 

Most az asszony kiment, az égbe 
nőtt, földbe nőtt nagy fenyővel szem
ben fölfelé néz. A fenyő csúcsán lát
szik, hogy az asszony unokája ott ül 
(ülése látszik). — Nem sokáig ülsz 
ott, téged kiváglak. Leesésedkor le
huppansz a földre. 
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ja-ti, säyrap wis, ta säyri, ta säyri. 
%osa säyrds, wät'i säyrds, wäytäl patds. 
akwmatertn l'öy pattandl söwdrris nëy-
lapas, läwi: — äkwmekw wäytäl pa-
tumrisn, jol-yujiypähnf nar\ %ujn, 
am säyreyum. 

ja-ti, an wäytäl patum ëkwa jol 
ta yujiypas. söwdrris säyrap älma-
jaste, äywtas alay mäny wiy säydrla-
taste. ëkwaris nÖ%-säjkalas, nöy-üntds, 
nänte akw-ta yol't l'ül'i. säyrape wiste, 
nasati äywtas alay lankwijiy säyrla-
tima. ja-ti mot säyrap wis, os-ta säyri. 
säyrds, säyrds, wäytäl patds. nänte 
sar at yasyati. %osa säyrds, wät'i säyrds, 
akwmatertn l'öy pattandl oysarris nëy-
hs, läwi: — äkwmekw, wäytälpatum-
risn, jol-yujiypälen ! nan yujnëri sis 
am säyreyum. 

ja-tij an ëkwa os-ti jol-yujiypas. 
taw yujtnetë sis säyrape älmajawes 
oysarrisn äywtas alay os-ta larjkwijiy 
säyrlatwes. oysare säyrap woskasas, 
sisi ta yäjtds. an ëkwa nö%-üntds, 
säyrape sunsite: ös l'arjkwjiy säydrlay-
tima. jiwe akw-ta yplt l'ül'i, atin no-
wiylima. ta läviti: — ter yomliy(a) 
säyrapeteym l'ankwijiy ta säyruwesiy! 

möt säyrap wis, os-ta l'ül'ds, ta 
säyri. ta-kos säyrds, ta-kos säyrds, jiwe 
at yaèyati. akwmatertn l'öy pattandl 
tülmay-öjka nëyhs. tiy ta lakwanti, ti 
joytds, läwi: — äkwm-ekwa, manor 
wäreydn ? 

— mandr wäreyum? närjk jol-säy-
rëyum. 

— manriy säyriln? 
— numdn ëkwa-piyriê ünli. am 

näwramayum taw pütn pëtsaye, am 
tawe jol-pattëym. 

tülmay-öjk' läwi: — äkwm-ekwr, 
tawe jol-pattwrjkwe nawdn yöt l'ül'i/ 
jol-yujiypälen, narj yujnën-sis am nänk 
jol-säyrilum. närjk jol-pati, am narjdn 
nöy-kwältapilum. 

ja-ti, an ëkwaris os-ta jol-yujiypas. 
yosa yujas, wät'i yujas, nöy-sajkalas. 
nasati tülmay yürmit säyrape ös l'ank-
wijiy säyrlaytim, taw pöyen woskasim, 

ím, vette a fejszét, vág, vág. Hosz-
szú ideig vágott, rövid ideig vágott, 
elfáradt. Egyszercsak az ú t végéből 
egy nyulacska tűnt fel, így szól: 
— Szegény anyóka, elfáradtál, feküdj 
le ! Te feküdj le, én majd vágom. 

Lám, most a fáradt asszony le
feküdt. A nyulacska fölvette a fejszét, 
egy kövön tompára verte. A szegény 
vénasszony fölébredt, fölült, a fenyőfa 
ugyanúgy áll. Vette a fejszét, hát az a 
kövön tompára (van) verve. Akkor 
más fejszét vett, ismét vág. Vágta, 
vágta, elfáradt. A fenyőfa csak nem 
kopik. Hosszú ideig vágta, rövid ideig 
vágta, egyszercsak az út végéről egy 
rókácska tűnt fel, így szól: — Anyóka, 
szegény, elfáradtál, feküdj le ! Mi
közben alszol, én vágok. 

Most az asszony ismét lefeküdt. 
Miközben aludt, fejszéjét a róka föl
emelte, a kövön ismét tompára kala
pálta. A róka a fejszét elhajította, 
elfutott. Most az asszony felült, nézi 
a fejszét, ismét bottá (van) kalapálya. 
A fa ugyanúgy áll, még érintetlen. 
Szitkozódik: — Az átkozottak két 
fejszémet tompára kalapálták. Másik 
fejszét vett, ismét nekiállt, vág. Hiába 
vágta, hiába vágta, a fa nem kopik. 
Egyszercsak az ú t végéről egy öreg 
rozsomák tűnt fel. Odaballag, odaért, 
mondja: „Nénémasszony, mit csi
nálsz ?" 

— Mit csinálok ? Kivágom a fenyő
fát. 

,,Miért vágod ki ?" 
— Fönn ül az asszony unokája. 

Két gyermekemet az üstbe rakta, én 
őt leszállítom (onnan). 

Az öreg rozsomák így szól: „Né
némasszony, őt leszállítani hogy (hol) 
sikerül (áll) neked ? ! Feküdj le, mi
közben alszol, én a fenyőt kivágom. 
(Ha majd) a fenyő lezuhan, én téged 
fölkeltelek" 

Most a szegény asszony ismét le
feküdt. Hosszú ideig aludt, rövid 
ideig aludt, fölébredt, és bizony a 
rozsomák a harmadik fejszéjét is 
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takwi ypttal taxám, ät'im. ja-ti tit ta 
lawti, ta murti. êkwa-piyris jolal Halt 
läwi: ,,äkwmekw, söl, iväytäl palum-
risn. süpn päliy yartëln, narj süpen 
t'iwdrn amt'i poriymëym." 

ja-ti, an ëkwarié ta säytds, nomsi: 
an êkwa-piyris taw süpe liwdrn söl ti 
poriymi. päliy ta %artdste süpe. êkwa-
piyris isum yülum jolal tärtalarjkwr 

ta patds. ter päjpdf] ëkwa süp t'iwdrt 
isum yülum patiylarjkw' patwes, lawi: 
— apiyris, mandrman isum utan jolal 
sulyaltëyn ? 

êkwa-piyris läwi: ,,manr isum uta-
num sulyaltêyum? ti närjk sült, närjk 
samt jolal sulyëy dt. nar\ süpn janiynuw 
yarteln! ahnk ta% am at läpeyum." 

ja-ti uspdlnëy süpe janiy ta yartite, 
êkwa-piyris pöstyatas, isum lüjmase, 
näjt sülitam lüjmase äkwe süp-asn ta 
tärmataste. ja-ti mä alay ti tar\yvr-
matwes, lüjmasen man ta tustiypawes, 
süp-aset saltapawes, man Uli wassiy 
önsi. 

êkwa-piyris läslakw jol-wäyhs, tiyle-
tuwle sunsiylaytas, sisi juw ta yäjtas. 
äkwe palt joytiypas, an ta sunëy, an 
ta yüley. 

tompa vassá verte, félredobta, ő maga 
pedig valahova eltűnt, nincs. Akkor 
i t t szitkozódik, átkozódik. Az asszony 
unokája leszól neki: „Nénémasszony, 
valóban elfáradtál, szegény. Tátsd ki 
a szád, beleugrom a szádba !" 

Lám, most az asszony örült, gon
dolja: most az asszony unokája való
ban beugrik a szájába. Kitátot ta a 
száját. Az asszony unokája a forró 
hamut kezdte leönteni. A vasputto
nyos asszony szájába hullani kezdett 
a forró hamu, így szól: — Öcsiké, vala
mi forró dolgot (dolgaidat) szórsz le ? 

Az asszony unokája így szól: „Va
lami forró dolgot szórok le ? ! E fenyő 
kérgében, e fenyő belsejében szóródik 
(valami). A szádat nagyobbra tátsd ! 
Másképpen aligha férek be." 

Akkor még nagyobbra tátja 
ját, az asszony unokája megcélozta, 
izzó jégtörő vasát, a tűzben izzított 
jégtörő vasát a vénasszony száj
nyílásába zuhintotta. Azt a földre 
nyomta, a jégtörő vas a földbe sze
gezte, a szájnyílásába beleszaladt, ki
szállt belőle az élet. 

Az asszony unokája lassan leszállt, 
ide-oda tekingetett, hazaszaladt. Né
nikéjéhez érkezett, most is élnek, ha 
meg nem haltak. KÁLMÁN BÉLA 

Zwei wogulische Erzählungen 

Diese zwei Erzählungen habe ich in 1958 auf Tonband aufgenommen. Da ich 
damals keine Gelegenheit fand sie zu übersetzen, so habe ich den Text in 1966 mit der 
Hilfe der Mitteilerin (E. I. Rombandejewa) abgeschrieben und übersetzt. 

Beide Erzählungen sind auch aus ethnographischem Gesichtspunkte wertvoll. 
Die erste scheint fragmentarisch zu sein, sie setzt sich aus mehreren, beinahe selbstän
digen Teilen zusammen. Zwischen den einzelnen Handlungen vergeht lange Zeit, die 
Erzählung ist stellenweise lückenhaft. Die andere Geschichte ist viel mehr abgerundet, 
und auch die Handlung beschränkt sich nur auf einige Tage. Beide Erzählungen gehören 
zu je einem Sagenkreis, von deren einzelnen Gliedern, Episoden die bisherigen Forscher 
(Munkácsi, Kannisto, Balandin) mehrere Stücke bereits veröffentlichten. Die môé-ne 
und die por-ne sind je ein Frauenmitglied der zwei obugrischen exogamen Fratrien. 
Wie in allen bisherigen Veröffentlichungen, ist auch in unserer vorliegenden Erzählung 
die möé-ne die sympathische Person, und die por-ne die menschenfresserische Hexe. 
Der êkwa-piyris ist der verschnitzte, zugleich aber auch grausame Volkssagenheld, wer 
die Mächtigen und die übermenschlichen Wesen überlistet. 

An die Erzählungen füge ich keine Notizen hinzu, sondern im Text der Über
setzung gebe ich die nötigen Erläuterungen an. Meine Transkription ist phonematisch, 
doch werden manche wichtigen Varianten (Allophonen) bezeichnet. Sie stimmt mit der 
in meinen Werken Chrestomathia Vogulica (Budapest, 1963) und Vogul Chrestomathy 
(Bloomington, 1965) gebrauchten Transkriptionsart überein. BÉLA KÁLMÁN 


