
Északi vogul szövegek 

„A harkály és a vékony hegyes t ű " (1. sz.) valamint „Az asszony és a 
férfi" c. (2. sz.) szövegeket 1958-ban írtam le OVESZOVA ULJANA OsziPOVNÁtól 
{OßecoBa YjibHHa OcHnoBHa) a tyumenyi kerület berjozovoi járás XouiJior nevű 
falujában. Uljana Oszipovna XouiJior-ban született és megszakítás nélkül i t t 
élt, írástudatlan, nem beszél sem oroszul, sem más idegen nyelven, vak asz-
szony, ebben a faluban sokat tudó és jó mesélőnek tartják. Több, mint 70 évet 
•élt, 1970-ben halt meg. 

1. kariy oséa urdr\ jüntpiy 
tënftetën mät wärt olëy. ôlimatën akwërt akwatën läwi: „wörn jaliriémën" ; 

tot taltyatsiy, wärmil yartëy. 
urdr] jûntpe ta yarti, Jcare kondl towhl mini. 
toy minantimatën urdrj jûntpe tayurip tariykwe yöntds: mandr üj norma 

part säyrdne pärtdt! 
an kare ta rôrjyite: „kar-ôw! pona joyrdy, pona joyreyf siny-piny läpedy!" 
an kar ti jo%tiypas, läwi: „yumlel" 
— am tayurip üj norma warne yurip pärtkwe yöntsdm! 
— ja, üj yöt kâtn pattimën. 
ja-ti an karën tarye palt jüniytawes, tot ta yarti, tot ta lëwatanti, akwërtn 

ta lëymatas, osta yartanti. toy yartimate, tayurip yâï yöntds, üj ëlipal sän warne 
säs önéi. am an karem, wos röryiiylanuwldm. 

— kar-öw! pona joyrvy, èiny-piny läpedy! 
kare osta läpeatas, taw palte joytds, läwi ,,yumïeV 
— üj ëlipal sän warne säskwe yöntsdm. 
— tëyam, mën üj yöt kätn pattilamën!? 
aú karën osta tuw Tërjktasaptuwes. osta tot ta lëwatayti, ta yarti. akwmatërtn 

osta lëymatas, osta ëlat yartanti. toy yartimate, nör\yal sunsi: tayurip söskwe, 
üj ëlipal sös kosamtarjkwe. am an kardm wos röynuwhm, kare osta rör\yite: 
,,kar-öw! pona joyrdy, pona joyrdy! siny-piny läpedy!" 

ja tiy ta läpsatas kare. 
— ja yumXel — läwi. 
— tayurip üj ëlipal kosamtan yurip söskwe, yusatilmën! 
an sôsënn tuw ta l'ërjktasaptuwes ! an kare ta tayas, osta yul'tds. osta lëwa

tayti, akwmatërtn osta lëymaytas. ëlaï ölurjkw läwim ut yotum yun jëmtif osta 
yartanti, akwmatërtn närn nëyhs, tafem moraydr)! pupakwe tot mordy wäti, 
lakwataytiyli. 

toy utimate, janiy moray finsds, ta tiwdrn tuw ta èaltapas, an pupakwën 
juw-wätasawes ; wassiy mändr ürum yum! piépièe yoït tot ta éaltsi. kätn pattdste, 
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kon-kwalapas. am an Jcardm wos röynuwhm: ,,kar-öw! pona joyrdy, pona joyrdy! 
éiny pany läpedy" ! an kare ja tiy ta läpeatas ja. 

— ja sunsen, mölyötal at aytêyn, an sunsen! 
ja-te, ta jonyëy, ta kapdrtëy tënîtetën. ja-ti wärjdn sunënn tàltapastën, ta 

yartëy, ta yartëy. an sôsën yusatasiy, yâl'ën nujsiy, taryën säyresiy, kolënn ta 
yartëy. ûjën ünttdsiy. kare särjkwdlti, urdr) jüntpe jlkwi! urer] jüntpe sär\kwdl-
tarjkwe pati, kare jlkwi, tot ta kajëy, aman an ir\ jikwëy ? 

aú ta yûlëy, an ta èunëy mat yomliy! utêa ûj kâtnpattdsiy ! nas ossa jûntdp 
jôre taml'e ta! 

1. A harkály1 és a vékony hegyes t ű 

(Ketten) egyedül éldegélnek az erdőben. ( így) éldegélvén egyszercsak 
egyikük (így) szól: „Menjünk, mi ketten szegénykék, az erdőbe"; ott meg
rakodtak, (a szánkót) vállal [a szánkó kötelét a vállukon átvetve] húzzák. 

A hegyes tű ím húzza, a harkály (tkp. harkálya) oldalt sítalpon halad. 
így menvén ketten, a hegyes tű (egy) olyan erdei fenyőfácskát talált 

(gondolja): milyen (jó) medve (ünnepi) emelvényt [gerendát-deszkát] ácsolni 
való deszkák (lehetnének belőle)! 

Most a harkályt kiáltva hívja: ,,Hé, harkály" pona joyrdy, pona joyrdy! 
siny-piny lapédy!"2 

Most a harkály ím megérkezett, mondja: „Hogyan?" 
— Én egy ilyen medve (ünnepi) emelvényt készíteni való deszkácskát 

találtam ! 
— No, de hol szerezzünk medvét?! 
Nos, most a harkály az erdei fenyőbe beszúrta [passz.]. Ott húzza, ott 

rángatja magát, egyszercsak kihúzta magát, ismét ballag (tovább). így bal
lagván, olyan (szép) nyírfát talált, a medve elé (a medvetoron) készítendő 
csészének való kérge van. (Gondolja:) én most a harkályomat idekiáltanám: 

— Hé, harkály! pona joyrdy, siny-piny lapédy!2 

A harkály ismét felröppent, megérkezett hozzá, (és így) szól: ,,Mi kell 
[tkp. hogyan]?" 

— A medve elé (a medvetoron helyezendő ételes) csészének készíteni 
való nyírfakérget találtam. 

— (De) pajtásom, medvét hol szerzünk/? 
Most a harkály ismét beszögezte (passz, a tű t a nyírfába). Ott ismét 

rángatózik, huzakodik. Egyszercsak ismét kirántotta magát, ismét ballag 
tovább. így ballagván, fölfelé néz; olyan taplócska, (jó volna) a medve előtt 
(a medvetoron) taplót füstölni. (Gondolja:) én most a harkályomat idehívnám, 
a harkályt ismét odakiáltja: „Harkály, hé! pona joyrdy, pona joyrdy! siny-piny 
lápédyl"2 

S lám, ím iderepült a harkálya. 
— Nos, mi kell [ = hogyan]? — szól. 
— Olyan (szép) medve elé való füstölő tapló, hasítsuk le! 
Most a kettejük taplójába beszögezte (a tű t a harkály, passz.). Most a 

harkálya távozott, ismét (egyedül) maradt. Ismét rángatózik, egyszercsak 
kirántotta magát. Tovább kell [van elrendelve] élnie, mi történhet vele! Ismét 
ballag, egyszercsak egy mocsárhoz ért, mennyi sok mocsári málna (van ott)! 
Egy medve eszi ott a málnát, ide-oda mozog. 

így foglalkozván [izélvén] (a tű) egy nagy málnát keresett, abba bele
bújt, most a medve megette [passz.]; mi kellett még a tűnek [többé mit váró 
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ember]?! Kis egérként ott befurakodik. Leterítette [ = megölte], kibújt. 
Én most idehívnám a harkályomat (gondolja): ,,Harkály, hé! pona joyrdy, 
pona joyrdy! éiny pany lapédy/"2 Lám, most a harkály ím ideröppent. 

— Nos, nézd, tegnap nem hitted, most nézd! 
És ím, játszanak, tréfálkoznak egymással. És ím a vállas [vállal húzós] 

szánkójukra fölrakták (a medvét), ím húzzák, ím húzzák. Most a taplójukat 
letépik, nyírfájukat lehántják, erdei fenyőjüket kivágják, ím a házukba húz
zák. Medvéjüket felültetik (az emelvényre). A harkály hárfázik, a hegyes tű 
táncol! A hegyes tű kezd hárfázni, a harkály táncol. Ott ünnepelnek ím, talán 
még most is táncolnak? 

Most is élnek egészségben, micsoda átkozott [ = ügyes] fickók! Még a 
medvét is leterítették! Egy egyszerű vékony tű, és micsoda ereje van!3 

2. ëkway öjlcay öley, 

öjka näl wörti; näl'ane sunsunkwe minas, patima! nasafi oysar patima, ta äl-
majaste, juw ta totite, juw joyhs, läwi: ,,ëkwa, nöy-pineln, wos toli." 

ta pindstën, mos yujyalähs, ti nowsur\kwe patds, läwi: äkwaym akijaym, 
ändm apiykwëy ônèelën. ta ônéitën, ta ôlëyt, akwërtn ëtï jola yujur\kwe patsdt. 
ja-ta, läwi: ,,apiykwe, yujen ja". 

ta ünlanti. apiyfëtën läwi: ,,Ta öwdlt näwram önéimate läwdltawe, näwram 
tülur\kw wöwwesdm (näwram wit pütn mäyawe) tajimäys at %ujëym." 

äkwaye akijaye läwey: ,,narj jalen". 
ta minas, jals-jals, ta joytds. 
— apiykw, joytësdn? yujëten. apiywe, tüleshn? 
— tüleshm. 
— name mändr? 
— sünte pünsimut. 
yujast, %olitan kwälsdt, ta ôlëyt, akw matërtn ös ëtïmas. 
— ja-ta, läwi, apiykwe, yujëten. 
osta ünlanti. ,,am, läwi, ta öwdlt näwram önsima läwdltawe, tuw wöwwesdm". 
— nar\ jalëten, — äkwaye akijaye läwey. ta minas, ta jais, jais, akwërtn 

ti joytds. 
— yujëten, apiykwe, ja-ta tüleshn? 
— tulëshm. 
— name mändr? 
— name ,,kotl'e päsn yolamut"! 

ja-ta, ta ôlëyt, osta ëtimlas. akijaye äkwaye läwey: ,,yüjen". 
taw ta ünlanti, läwi: ,,ta öwdlt näwram önéimate läwdltawe, tuw wöwwesdm" 

(taw man akw-ëtejëmt, önsawef)3 

— ja nar\ jalëten. 
osta minas, jals-jals, osta joytds. 
— ja-ta, apiykwe, yujëten. tüleshn? 
— tüleshm. 
— name mändr? 
— name 'jortal nolantimuf'. (ja-te, tel, pussdn ta teste/)3 ta yujiypas. 
nöy kwälsdt, akwmatërtn öjka ekwate nupdl läwi: ,,ëkwa, apiyfernen joyhm 

päsdl wöj at tëèenfëw. kwallen, süjmayndl wöjlömt tülen". 
ëkwa kwähs, sümjayn yarjyds: an wöj wotate tähl kursipe ünli, an apiyfëtën 

pussdn täjimaf juw èalhs, läwi: ,,wöj wotamën tätlan yuji, nëmat wöj at önéi". 
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ja-ti, yalanëlt ti worataytur\kwe patsdt. apiyfëtën läwi: „äkwä, näjn takdé tüételn, 
näj l'al't yujëw, yptjutuw wöjdl salati, tajijuw tëyuw-ajew!" 

ta yujantëyt, an apiyfëtën wo fel ta sol'atas, kwälapas, wörn ta sülinti. an 
âkwaye akijaye wöj put tëm rëyët wört sültiyti, minam mâtët ir\ ta wöjdl paérdti. 

(oysarakwe — akwtop püp, nam ta pini, takwi tëm utane yültiyli kos.)s 

2. Az asszony és a férfi 

A férfi csapdát állít; elment megnézni a csapdáit: van zsákmány [ = be
jutván]! Látszik, róka került bele [ger.], ő fölemelte, ím hazaviszi, hazaért, 
mondja: ,,Asszony, tedd föl (valahova), hadd engedjen ki!" 

í m fölrakták, egy kissé hevert ott , ím (a róka) mozogni kezdett, mondja: 
öreganyám, öregapám fogadjatok [legyek nektek] unokátoknak. í m befo
gadják, ím élnek, egyszercsak este kezdtek lefeküdni. És íme, szól (az asszony): 
„Kis unoka, feküdj már!" 

(De ő csak) ül. Unokájuk (így) szól: ,,(A falu) túlsó végén, úgy hírlik 
[mondogatják, passz.] gyerek született, engem hívtak (passz.) megkeresztelni 
<a gyereket vízzel teli üstbe márt ják), ezért nem alszom." 

Nagyanyja, nagyapja mondják: „Menj (csak)"! 
í m elment, járt, járt, ím visszaérkezett. 

Kis unoka, megjöttél? Feküdj le, kedves! Kis unoka, megkeresztel
ted? 

•dett. 

— Megkereszteltem. 
— Mi a neve? 
— „Szájanyitott." 

Lefeküdtek, reggel fölkeltek, ím éldegélnek, egyszercsak ismét beestele-

— Hé, mondja (az asszony), kis unoka, feküdj le! 
Ismét (csak) ül. „Én, mondja, a túlsó végen, mondják, gyerek született, 

oda hívtak (passz.)" 
— Menj (csak), kedves, mondja öreganyja, öregapja. Elment. Já r t , 

járt, egyszercsak ím megjött. 
— Feküdj le, kis unoka. Hát megkeresztelted? 
— Meg. 
— Mi a neve? 
— A neve: „Félig fogyott". 
— Nos, hát éldegélnek, ismét beesteledett Öregapja, öreganyja mond

ják: „Feküdj le"! 
ő csak ül, mondja: „A túlvégen, azt mondják, gyerek született, oda 

hívnak."! <Mi a csuda, hát minden éjjel születik (gyerek)?)3 

— Eredj csak, kedves! 
Ismét elment, járt , járt, ismét megjött. 
— Nos, kis unoka, feküdj le. Megkeresztelted? 
— Meg. 
— Mi a neve? 
— A neve „Teljesen [ = nyomtalanul] kinyalt." <No bizony, teljesen 

fölfalta.)3 l m lefeküdt. 
Fölkeltek, egyszercsak az ember mondja az asszonynak: „Asszony, 

mikor megjött a mi unokánk, nem et tünk zsírt. Menj, hozz egy darab zsírt 
a lábas kamrából!" 
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Az asszony kiment, fölmászott a lábas kamrába: csak a zsírosbödön 
üres héja van [ül] (ott), a kis unoka minden fölfalt! Belépett, (így) szól: „Zsí-
rosbödönünk üresen fekszik, semmiféle zsír sincs benne [nincs semmi zsírja]." 
Nos hát, egymással veszekedni kezdtek. Kis unokájuk mondja: ,,öreganyám, 
erős tüzet rakj, lefekszünk a tűzzel szemben. Amelyikünk zsírral átitatódik, 
azt [tkp. azunkat] megesszük, megisszuk!" 

ím lefeküsznek, most bezsírosodott a kis unokájuk, kiment, ím az er
dőbe szalad. Most, hogy öreganyja, öregapja zsírját a bödönből [zsírosbödönét] 
megette, az erdőben szaladgál, ment útját még (most is) zsírral jelöli. 

<A róka [dem.], mintha pap (lenne), nevet ad, bár a maga megette dol
gai t (így) elárulja.)3 

3. pupakwëy küéariy 

yalënt ta worataytëy, akwate läwi: am man, akwate läwi: am man. to% 
worataytimatën kosar sisi koss kwälapas, an pupafëtën nasiytawes, at kos lö% 
närmyalet to% ta yuji. 

pupafëte man kos, küsare note janiy kos, nas janite man. 

3. A medve és a csíkos mókus 

Egymás közt vetélkedtek, egyikük mondja: én kicsi (vagyok), másikuk 
mondja: én (vagyok) kicsi. így veszekedvén, bár a csíkos mókus menekülni 
próbált, [most] a medve megkarmolta [passz.], (ezért) öt barázda [— út ] 
marad [ = fekszik] így ím a hátán [ = lapocka-közén]. 

Bár a medve kicsi [ = fiatal], és bár a csíkos mókus kora nagy [ = idő
sebb], pusztán a termete [ = nagysága] kicsi. 

Az ëkwa-piyris möjt (4. sz.) szöveget 1956-ban jegyeztem le ROMBAN-
GYEJEVA MARIJA DMiTRUEVNÁtól a tyumeni kerület berjozovoi járás Hoslog 
nevű falujában. Marija Dmitrijevna 1884-ben született, Scsekurja faluban, 
megszakítás nélkül a Szigva folyó mentén élt. írástudatlan, néhány szót tud 
oroszul, egy kissé beszél zürjénül, kolhozban dolgozott, hosszú ideig foglalko
zott halászattal. Nagy kedvelője és mestere a népviselet varrásának és kivá
gott mintákkal való díszítésének. Szeret beszélni. Házában gyakran gyűlik 
össze az ifjúság, de korosabb emberek is, kíváncsian hallgatják tőle a régi 
mondákat, meséket és dalokat. 

4. ëkwa-piyris möjt 

ëkwa-piyris öli, sampdl'täl akijiy âkwiy önéi. 
àkwëkw nopdl läwi: ,,am sar akijaydm äkwaydm palt jalëydm". 
— jalen, nar} matdr lül ul wären, éiremos jalasen (nelmüjan %ossiy%a-

turjkwe patsdt, tuw ti woratëyn, nar] matdr lül ul wären), akjaye akwaye paît ta 
mini. konl yüntli: akite säiqkwdlti, äkwe ëryi: ,,%urum täl janit yärpiy totn üjn 
wos totawe, älmdn üjn wos älmawe". 

%ürum tál öln yärpiy ti totawe, äwindl juw ta kuratas! ta sayrëy, ta jakdtlëy! 
ëkwa piyris taw ypt-tüjtyatas. 
ja ästdsiy, nôwlanën lipaé pattdsiy, nôwlanën lipas patset, tënepaln patsiy, 
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nôwl'anën malaélëy: nëlmdn âtï, purjkdn âtï, sim âtï, wälm, maner ypt ërnutdt — 
pussn dtimdt! 

— ja töwli, taw an ëkwa-piyris tes, ästds, yottaï minasakwe. mën sar put 
pëtimën. (tën pal ös ul at ônsëy, äwi püssan tajimäyds at ta yûlitën, pal'k ôsnuwiy, 
divi püssan yûlnuwtën.) 

pûtën pëtsiy, ëkwa pdy minas, jol-üntds; ëkwa-piyriê ndj ta pdltite, ta 
miryaltite, tïtyaye wdnetën dfi! 

akit öjka läwi: ,,man tajanit wdydl pdltdshn, wil'tsam ti kotarawet, matdr 
wöjlömt önéi, kon ta mini." 

mos päjtaytas, telpandl %olas, wöjdnnuw sarjkwdt nöy-dlmajälijane, ta 
tajapi, luwandl pütn tdrmatijane. 

akit öjka läwi: „pûtn yûnëln: taw alam osti joytiypiV 
püte ta yündste. pûtën yûndstën, taw palt ta powardli. 

- dnin yûnëln, apiyfen toriy ûnttiypdlëln, mënmën ul wos wassiy sawa-
tite, tiy wos sëyamdli (taw tönman tit powardli). 

akite öjka dni l'apan mdlaélayti, tëiqkw patsiy, läwi: ,,pütn pëtmdn porat 
nöwdl' öésdt? / " tätet luwandl! nasatï taw nöwl'andl ypt-narplmaptumane. 

mën an mölal urumut yöntimen, wöjdrj ut yôntimën, taw torydle ta ünttiy-
pdlimën, mënmën an taw ta sopitaste. (tönman taw tit jör\yataytiyli. tën an man 
janiy pütdl öley.) 

t'ityaye tot puraslayten sis, ismit püt juw-ajalaste. 
ëkwat nopdl läwi: ,,nëmatdr at tësmën, ismitlömt pinen, nöwl'an an ul poliy 

päjtaytas2t, pütt yultyintëydt". püte palt mini, püte mälaslarjkw patite: püte sar 
tätdla: ismit dtï, nëmatdr ä(i. 

ëkwat nopdl läwi: ,,am sar pütum puwlasälihm, ërdt] an pütmen pattate 
päliy %uji". akit öjka püt puwlur/kwe patds, püt jolipäln %ujas ta t'isyi, erttam, 
püt pattate päliy yuji. 

— akwmat %umin sowal-löyt ta tisydnëte sujti, ul sosydé öli, pütmen, as at 
onsi. 

akit öjka nö%-l'ül'umtas, sowal-löyt ta konswqkw patds. akit öjka pëèyahl 
kon-ojas. kon-kwälapas, juw ta ojas. juw joytds, äkwekwan tënutdl ta kos saralawe, 
at tëy. äkwekw läwi: ,,matdr öwdl ta wätsdn, manriy sawatijäydn, tenu tënut at 
yôntëy, manriy sawatijayn!" 

— dkwmëkw, läwi, änum jol-nëyssalëln. (nëyssala%tur]kw ti patds, tül-
mantam utane ti fismajawësdt, fem söriytäyle!) 

am mölyötal täydl Idwëydm, narj nas yun jalëyn, matdr öwdl ta wärsdnV 
— pütan, lüjmasan pussen am paltdm nëyssalën! 

äkwekw yüntli: akite öjka ta sdrjkwdltarjkw patme sujti. 
an apiykw ärjkrip sapdrj täydl ti yuslurjkw patds, ta jikwtarjkw patwes 

akjaye äkwaye palt, sowal süntn tuw ta yoppdlmaptuwes. 
— akim öjka, akim öjka, süpn päliy-yarteln, nay süpdn amt'i poriymëym! 

akit öjka süpast lüjmasdl tärmataste. 
äkwekw läwi: „narjt'i ypt tëylen! am ös tëydm". 
akit öjka akway su je äfim. 
ekwa-piyris rönyi: „äkwmekwa, süpdn päliy yarteln, pur\kdr\ oysam ir\ 

öli, taw läyhr] oysam tes." 
tuwl äkwekw süpase päliy yartds; tuw ilwtalapsup sëltumtas. äkwekw ta 

kos puraslayti, akway nëmatdr atdl at pasi. 
tajjaye päntil pattes, juw saltsds, särjkwdltape tülmantas, juw ta ojas. juw 
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joytds, dkwêkw läwi: ti sàiqkwdltap samdfj yötpan önsunkwe at taji, yoti yötpa 
tënut at yönti, witn-wöm at joyti, ta yötpan önsawe. 

särjkwdltape jot an ta süni, an ta yûli. 
(tiydlnêy taw ôs tulmanti, nas yptpa ul tülmanti: taw tülmantame mâyos 

mire tön ta tulmantëydt, taw ta %atyaltasane, taw ta yatmaptiylasane.) 

4. Az asszony-unokája mese4 

Élt az asszony-unokája, vak nagyapja-nagyanyja5 volt. 
Mondja a nagyanyjának:6 „Most elmegyek (vak) nagyapámhoz-nagy

anyámhoz." 
(Csak) menj, (de) semmi rosszat ne csinálj, menj, ahogy illik <a nyelved 

kezd viszketni, (azért) igyekszel oda, (de) semmi rosszat ne csinálj). (Vak) 
nagyapjához-nagyanyjához megy. Kívülről hallja: nagyapja hárfázik, nagy
anyja énekel: ,,Három éves [év nagyságú] rénbikát hozzon [passz.] ide egy 
hozó állat [amely elbírja], vivő madár [amely föl bírja emelni] hadd emelje 
[passz.]" 

Három éves [évet élő] rénbikát hoznak [passz.], az ajtóból ím (nagy 
zajjal )bezuhan. (ők ketten) vágják, darabolják. 

Az asszony-unokája elbújt. 
ím befejezték ketten, a húsdarabjaikat külön szétvágják, a húsdarab

jaikat lecsontozták, nekilátnak az ételnek, húsdarabjaikat kitapogatják: nyel-
v(ük) nincs, fej (ük) nincs, szív nincs, velő, minden ami ínyencfalat — semmi 
sincs ! 

Nos, elég, ő most, az asszony-unokája megette, befejezte, elment (vidá
man) valahova. — ,,Akkor hát főzzünk levest [forraljunk üstöt]!" (Kettejük 
hallása is valószínűleg rossz volt [fülük sem volt], az ajtó nyitását ezért nem 
hallották, hallásuk ha jobb lett volna [ha fülük lett volna], hallották volna 
az ajtó nyitását)7 

Raktak húst az üstbe, az asszony elment a tűztől, leült; az asszony uno
kája a tüzet éleszti, pattogtatja, ketten (az öregek) nem is sejtik [tudomásuk 
nincs]! 

Az apó mondja: „Miért raktad meg (a tüzet) ennyire, az arcomat égeti, 
ami zsírja van, kiforr." 

Egy kissé forrt, a vér (a húsból) kifogyott, (az asszony-unokája) a zsí
rosabb darabokat [kiemelkedéseket] kiveszi, megeszi, a csontokat visszateszi 
(az üstbe). 

Az apó mondja: „Merjél ki (mindent) az üstből: ő (az unoka), rögtön 
megjön ismét." 

(Az asszony) kimerte. Az üstjüket kimerték, ő (az unoka) a fekvőhelyen 
hever. 

— A csészédbe rakj húst, tedd félre az unokának, (hogy) ne kínozzon 
minket tovább, csak lélekben legyen itt. <A valóságban it t hever a fekvő
helyen.)7 

Az apó a csésze felé tapogatózik, enni kezdtek, (így) szól: „Mikor az 
üstbe tetted, volt hús (a csontokon) ?>" Üres csontok [csontjai]) ő (az unoka) 
nyilvánvalóan lerágta a húst. 

— Mi ketten az előbb sovány (húst) találtunk, zsíros (húst) találtunk, 
az ő részére is odaraktunk, most meg ő így cselekedett! <(A valóságban ő it t 
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forgolódik, ó k ketten (az öregek) ugyan nagy üsttel élnek ? ! [bizonyára nem 
nagy az üstjük])7 

Míg ők ketten ott rágcsálnak (a csontokon), (az unoka) a levest az üstből 
[a leveses üstöt] kiitta. 

(Az apó) szól az asszonynak: „Semmit sem ettünk, egy kis levest önts 
(a csészébe), a húsdarabok bizonyára egészen szétfőttek, a levesben [üstben] 
úszkálnak." Az üst felé megy, az üstöt tapogatni kezdi: az üst egészen üres, 
leves nincs, semmi sincs. 

Szól az asszonynak: „Belefújok az üstbe, talán az üstünk feneke szét
ment." Az apó kezdett az üstbe fújni, (az unoka pedig) az üst alá bújt és fütyül, 
mintha az üst feneke szétrepedt volna. 

— Valami emberednek a kemencezugban fütyülése hallik, talán valami 
ittlakó, az üstünkön nincs lyuk. 

Az apó fölugrott, a kemencezugban kezdett karmolászni. (Az unoka) 
az apó lába közt kiszökött. Kifutott, hazaszaladt. Hazaért, a nagyanyja hiába 
próbálja ráerőszakolni az ételt, nem eszik. Nagyanyja mondja: „Te valami 
(rosszat) csináltál, miért kínzód őket, ők még élelmet sem találnak maguknak, 
miért kínozod őket?!" 

— Nagyanyám, mondja (az unoka), kötözz meg! <Im kezdi megkötözni, 
keresi [passz.] a lopott holmit, annyira tele a hasa!]7 

— Tegnap mondtam már neked, (hogy) te nemcsak ott jársz, (hanem) 
valami (rosszat) csináltál. 

— Az üstjeidét, jégtörő vasaidat mind kösd hozzám! 
A nagyanyó hallgatja: az ő hárfa játékának kezdete hallik. 
Most az unoka a válaszfal karójával együtt kezdett kihúzódni, (és valami 

erőtől) vitetni nagyapjához-nagyanyjához. A kemence szájához ütközött. 
— Nagyapó, nagyapó, tátsd ki a szádat, a szádba én magam ugrom be! 

— A nagyapó szájnyílásába bedugta a jégtörő vasat. 
Nagyanyja mondja: „Te magad eszed meg?! Én is eszem." 
A nagyapónak sehol sincs hangja. 
Az asszony-unokája kiált: „Nagyanyó, nagyanyó, tátsd ki a szádat, 

a felső [fejes] részem még megvan, ő (a nagyapó) az alsó [lábas] részemet 
ette meg." 

Akkor a nagyanyó a száját kitátotta; ő (az unoka) egy darab köszörű
követ dobott bele. A nagyanyó hiába rágja, semmi ízét nem érzi. 

Kettejüket elintézte [lefektette], hazament, a hárfát ellopta, hazafutott. 
Hazaért, a nagyanyja (így) szól: „Ilyen hárfája nem lehet egy látó [szemes] em
bernek, aki élelmet nem talál, vízre-erdőbe nem tud menni, csak olyannak 
lehet. 

A hárfájával együtt, most is bőségben él. 
<Még ő is lop, a közönséges ember, miért ne lopjon; az ő lopása miatt 

a nép is lop, ő vette rá őket, ő vette rá őket.)7 

A Jcatkas Uw-tïw möjt és a kafi möjt szövegét 1956-ban írtam le J E N D I -

REVA (EHÄbipeßa) ANNA IvANOVNÁtól Hoslog faluban. A.I. Jendireva 1929-ben 
született Hoslog faluban. 1939—1945 Anyejevo faluban lakott az alsószoszvai 
vogulok közt. Három osztályt járt ki, az oroszt jól érti, de hibásan beszéli. 
Sokáig dolgozott kolhozban, jelenleg iskolában dolgozik, mint házfelügyelő. 
Nyakszimvolj faluban lakik a felsőszoszvai vogulok közt, férjezett, hat gyer
meke van. Neve férje után Nomina. 
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5. katkas t'iw-t'iwrié möjt 

üt ëkway öjkay öley, yûrum äyi ônéëy. akw ëkwa os taktet öli. fit ëkway 
öjkay palt minas, tuw joytes, läwi: janyayifën änumn majlelën, noyssow, ûjsow 
tintlim amffem at alimëym. 

ëkway öjkay lawëy: ,,taw wos jali". 
kon kwâlsiy, ta minëy. minimatën katkas fiw-fiwrié ta rôr\%i: ,,katkas 

fïw-fïw-fïw; ëkway ôjkay janyâyi, totne ta kos totawen — sa%isupfen osma joli-
pâlt, luwôwelfën päl jolipâlt!" 

ayiriékwe läwi: „âkwmëkw, ûjriéakwe manriy to% rôrjyi?" akwëkwate 
läwi: ,,taw rôyne éirfëte ta". 

tuwl juw joytdsiy, akwëkwate éowale ta tûétite, ta tûétite. nâje pëlamlas, 
éowal-l'ö%dl tal'%d7) sol' wis, âyirièkwe sol'tiypaste, nâluw ta èaritaste. 

tuwl ëkway öjkay palt osta mini, tuw joytds, läwi: ,,kofläyifen ös majlelën: 
uwèiëte no%ssow, ûjsow tintlar/kwe tafem at âlimi!" 

— ja taw wos jali uwèfëte noturjkwe. 
ös ta minëy juwl'e, akwta matënn joytdsiy, ûjriéafëtën osta rônyi: ,,katkas 

fîw-fïw-fïw: ëkway öjkay kofl'äyi, minne ta kos minëyn, ta% sayisupfën osma 
jolipâlt, luwsakwafën pal jolipâlt!" 

tuwl an juw joytdsiy, osta nâje tûétite. èowal-lôydnl talydrj sol' lëwatas, 
ayiriékwe sol'tiypaste, näluw ta taktapaste, èaritaste, juw ta teste. 

tuwl ëkway öjkay palt osta mini, tuw joytes, läwi: ,,os man âyin ös majle
lën: uwêfëye at ali/mëy, tënffetën!" 

— taw wos jali. 
man âyitën minurjkw patds, wiydr lërjdnsow jot-àlmajaste. akwëkwate läwi: 

„maner wârëyn, to% at alimëyn tintla%tur\kwe"; ôs lawi: ,,mandr warëyn! ?" 
— taw wos, änumn ëri äkan towïiy. 
ta minëy, akwta mâtënn joytdsiy, aú ûjriéafëtën, katkas t'ïw-fîwën os ta 

rôr\fi: „katkas fiw-fîw: ëkway öjkay mäu äyi, totne ta kos totawen — savisupfen 
osma jolipâlt, luwsakwafën pal jolipâlt!" 

juw joftdsiy, ëkwa osta nâje tûétite. èowal-lôyëndl talydf] solàlmajas. 
ayiriékwe lërjdn sowe älmajas, masapaste, lerpn yurïl wärapaytas, môtmat 

är\kripn ta iti, ta ïti. 
akwëkwate läwi: apïykwe-apïykwe, mändr pièanwâriylëyn ?! âwite %ahlnuw 

wärapaste, apiyfëte âwindl lërjdn yuril kon kwälapas, juw ta %äjti; juw joytds, 
sänay aèay nopel läwi: ,,nëmat uwéfëym äfimiy! tuw joytdsamën, nâje ti tûétite, 
èowal-lôyndl talyer\ sol lëymatas, am lërjdn yurïl wärapaytasdm, mötmat ärjkripn 
ta ityaélëym, äwite %all wärapaste, am kon kwälapasdm". 

ëkway ôjkay tuw ta minëy, akw-ëkwanl koln. akw rot luw wisiy, akw niéta 
luw wisiy; tuw jo%tdsiy, akw pâle rot luwdl fërastën, akw pâle niéta luwdl fërdstën, 
pôsasasayën, ëkwa päliy ta manumtawes, akw pâle öjtay jëmtds {tiporj ma), akw-
päle wôriy jëmtds. tuwdl kole sunsurjkw patdstën: sôl'pdl nawramayën sayisupa-
nën osma jolipâlt, luwsakwanën päl jolipâlt. 

ëkway ôjkay nawramafeyën luwsakwdt wisanën, ölmandl éirel pinsanën; 
mâtâpriè tëtsasfën, taw sûpe fiwdrt lilirj wit totds, nawramafeyën luwsakwdt lilirj 
witdl sartmtasanën, an ayiriékwëy fëlpdrj poh% sal'yim nô%-ûntsiy. ja ti tot ta 
aniylaytëydt, tot ta sippiyyatëydt. 

tuwl ta ojiypas. aú ta éuuëydt an ta yûlëydt. 
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5. A Uw-Uwrié cinege meséje 

Ketten, egy asszony és egy ember éldegélnek, három lányuk van. Egy 
(másik) asszony pedig magában él. Az asszonyhoz és emberhez ment, oda
érkezett, mondja: ,,A legnagyobbik lányotokat adjátok nekem, nem győzöm 
kikészíteni magam a cobolybőrt, jávorbőrt." 

Az asszony és az ember mondja: „Hadd menjen." 
Elindultak, ím mentek. Miközben mendegéltek, a Uw-Uwris cinege ím 

kiált: „Katkas Uw-Uw-Uw; asszony ember nagy lánya, hozni hiába hoznak 
(passz.) — bundácskád a vánkos alatt, csontocskád a fekvőhely alatt!" 

A lányka mondja: „Nénikém, a kismadár miért kiáltoz így?" A nénje 
(így) szól: ,, így szokott kiáltozni [kiáltásának módja ez] ." 

Aztán hazaértek, nénje a kemencét fűti, fűti. Tüze fellobbant, (az asz-
szony) a kemence sarkából hegyes nyársat vett ki, a lánykát átszúrta, a ke
mencében megsütötte. 

Akkor ismét elmegy az asszonyhoz és az emberhez. Odaért, mondja: 
„Középső leányotokat is adjátok (nekem): testvérnénje a nyusztbőrt, jávor
bőrt ilymódon nem győzi kikészíteni!" 

— Nos, hadd menjen segíteni a nővérkéjének. 
Ismét mennek ím hazafelé, ugyanarra a helyükre érkeztek, madárkájuk 

ismét kiált: „Katkas, Uw-Uw-Uw : asszony, ember középső lánya, menni hiába 
mész, hiszen bundácskád a vánkos alatt, csontocskád a fekvőhely alatt!" 

Aztán akkor hazaértek, (az asszony) ismét megrakta tüzét. A kemence 
zugából hegyes nyársat vett elő, átszúrta a lánykát, a tűzbe dugta, megsü
tötte, meg is ette. 

Azután az asszonyhoz és emberhez megy ismét, odaért, mondja: „Még a 
legkisebb [ = kis] lányotokat is adjátok (nekem): két nénje nem győzi egyedül!" 

— Menjen csak. 
Kis lányuk elindult [menni kezdett], a vörös mókusprémet magával 

vitte. Nénje mondja: „Mit csinálsz, így nem győzöl bőrt kikészíteni"; ismét 
mondja: „Mit csinálsz?!" 

— Hát csak úgy, nekem kell babavánkosnak. 
ím mentek, arra a helyükre értek, most a madárkájuk, a Uw-Uw cine

géjük ismét kiált: „katkas Uw-Uw: asszony ember kis lánya, hozni ugyan hoz
nak bundácskád a vánkos alatt, csontocskád a fekvőhely alatt!" 

Hazaértek, az asszony ismét begyújtotta a tüzét. A kemence zugából 
egy hegyes nyársat emelt ki. 

A szegény kislány fölvette a mókusbőrt, magára öltötte, mókussá [mókus 
alakjára] változott, egyik válaszfalról a másikra ím átugrik, átugrik. 

Nénje mondja: „Kis unoka, kis unoka, milyen fortélyaidat műveled?!" 
Az ajtót kijebb nyitotta, kis unokája az ajtón át mókus képében kiszökött, 
hazafelé szalad; hazaért, anyjának-apjának mondja: „Nénjeim sehol sincse
nek! Hazaértünk, tüzét megrakta, a kemencezugból hegyes nyársat vett elő, 
én mókussá változtam, a válaszfalakra ugráltam, az ajtót kinyitotta, én ki
szöktem." 

Az asszony és az ember odamennek ím a nénjük házába. Egy nyugodt 
lovat vittek, egy szilaj lovat vittek (magukkal) ; odaértek, egyik oldalon a nyu
godt lovat fogták be, a másik oldalon a szilaj lovat fogták be, meghajtották 
őket, az asszony kettészakadt, egyik fele mélyfölddé [fűzbokrossá] lett, másik 
fele erdővé lett. 
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Aztán a házát kezdték nézni: valóban két gyermekük bundácskája a 
vánkos alatt, csontocskáik a fekvőhely alatt. 

Az asszony és ember gyermekeik csontocskait összeszedték, ahogy (ere
detileg) volt; összerakták, az egeret elküldték, az a szájában életvizet hozott, 
gyermekeik csontocskait az életvízzel bekenték, akkor a lánykák véres nyálat 
köpve felültek. Ott megcsókolták egymást, megölelték egymást. 

Aztán vége lett. Most is élnek bőségben, most is megvannak. 

6. káli möjt 
pal'upa — lüpta; 
samupa — näjsan; 
nolupa — sëniy; 
süpupa — päsup; 
nëlmupa — kor pin; 
kätupa — rué passa; 
sisupa — pûtjiw; 
läylupa — narnëjiw; 
lëyupa — pärds; 
purjkupa ~ jôrnëkwa wit ajne ümpisup; (jôrnëkwa witajn űmpisupiy taji mäyds 
läwawe, jôrnëkwa jïw ûmpisupdl wit aji.) 
sayupa — sät sali rëpne tinéar); 
simupa - jôrnëkwa jûnsyatne tul'a. 

6. Macska-mese 
Fülem8 — levél; 
Szemem — parazsas csésze; 
Orrom — tapló; 
Szájam — ágvilla; 
Nyelvem — reszelő; 
Mellső lábam — orosz kesztyű; 
Hátam — üsttartó rúd; 
Hátsó lábam — tolórúd; 
Farkam — vitorla; 
Fejem — szamojéd asszony vízivó kanálkája (szamojéd asszony vízivó kanál-
kájának azért nevezik [szenv.], mert a szamojéd asszony merőkanállal iszik 
vizet); 
Belem — hét rénszarvast elfogó pányva; 
Szívem — szamojéd asszony gyűszűje. 

7. mdkolr) öjka, lërpn, säkwalak möjt 

mäkolr] öjka, lërjnukwe, säkwalak äs ültta unsurjkwe akwan-atyatasdt. säk
walak läwi: ,,am pôsum éurtëy9m". lërpn läwi: ,,am narëydm". pupakw läwi: 
,,am nujpal (?) sisitüpaydm sisitüpel towëydm, pokkiytildm"'. 

tapäln unsurjkw patsdt, taw tarmele tälsiy lërmiy säkwalakiy. tapäln joy-
turjkw lapamasiy, pupakw läwi: ,,sar Idéal, am nënan, päy joyJëydmV 

an säkwalak tilamlas, yöwt tal'dyn nô%-isapas. lërjdn itasas, yßwtn no%-yär\-
yiytas. wôrtôln ôjka taktët ta yuXtds. nôrj%al ta kos suhs, met at puwds, towurjkw 
at nötsiy i nëmatdr at ojtsiy, to% ta ojasiy. tën ös urkkwqkw yäsey. 

an ta ôlëyt, an ta éunëyt. 

9 Nyelvtudományi Közlemények 76/1—2. 
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7. A medve, mókus (és) szarka meséje 

A medve [ = földházas öreg], a mókuska, (és a) szarka összegyűltek, 
hogy átkeljenek [átkelni] az Obon. A szarka (így) szól: „Én a farát kormányo
zom." A mókus mondja: „Én taszítom". A medve szól: „Én ? . . .9 a hátsó 
lábaimmal [hátsó evezőimmel] hátsó evezővel evezek, csobogok." 

Elkezdtek a túlsó partra átkelni, az ő hátára [a medvéére] fölszálltak 
a mókus (és a) szarka. A túlsó parthoz (jutni) közeledtek, a medve mondja: 
„Megálljatok [csak lassan!] én (adok majd) nektek, (mindjárt) a partra érek!" 

Most a szarka elrepült, egy fenyő csúcsára felült. A mókus kiugrott, a 
fenyőre felkúszott. A medve [erdőben élő öreg] egyedül maradt. Hiába nézett 
fölfelé, bért nem kapott [fogott], evezni nem segítettek és semmit sem fizettek, 
csak úgy elfutottak, ő k ketten aztán tudnak hazudni! 

(Még) most is élnek, most is bőségben vannak. 

A bölcsődalt 1958-ban jegyeztem le OVESZOV JEGOR SzEMJONOVicstól. 
Oveszov J . Sz. 1911-ben született, egész életét HoSlog faluban élte le. írástu
datlan, gyenge a látása, csak halászattal foglalkozott. Nem beszél oroszul, 
de ezt-azt megért belőle. Nagy ismerője volt a népköltészetnek és mesterien 
játszott a sârjkwdltap nevű vogul hangszeren. 1968-ban halt meg. 

8. man küfuw ülilap 

wäyla janiymen, janiymen 
úo%s ämpiy jëmten, üj ämpiy jêmten. 
pué tên ämpiy ul jêmten; 
simen ëtyalarjkwe patawe. 
wôr pdrjktâï ûj tinsen, 
sikwar lômt tëyn, wôj lômt têyn. 

8. Bölcsődal a kis kutyáról 

wäyla10 nőjj meg, nőjj meg, 
légy coboly (űző) kutya, légy jávor (űző) kutya, 
ne légy szarevő kutya! 
Ha megéhezel [szíved éhezni kezd], 
keress tiszta erdei vadat, 
inas húsdarabot egyél, zsírdarabot egyél! 

A kati yön szöveget 1958-ban jegyeztem föl MEROV P A V E L AFANASZ-
JEVicstól Hoálog faluban. Pavel Afanaszjevics Hoâlogban született 1929-ben 
és megszakítás nélkül él ugyanebben a faluban, jól beszél oroszul, négy osz
tályt végzett. Néhány évig kolhozban dolgozott pénztárosként. Jelenleg szov-
hozban működik mint halász és vadász. 
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9. kat'i yön 

ëhway öjhay öley. hat'irié önsey. ölimanl-yülimanl ahwnaht hafiten wöj-
lömt tülmantas. i tiji mayas ëhwate hwälapi, ta rôti, ta râti; ôjhate hwâlapi, ta 
rôti, ta râti ! hafiris, nahonec, yot-tärmatwes i ojas. ta minas, ta minas, akwmat 
oysar l'äl't yönhs. i oysar fitiylayti, läwi: ,,%otal minëyn?" hafirié läwi: „am numi 
pos äsumdn yotal ölne towhr\, %otal' ölne läyhr\ üj tarmdl yöniy fëtwësdm". 

oysarriè oémardrj, läwi: „ahwan ôlmiytimën". hafi läwi: „ôlmiytimën". 
i ölmiytasiy. öley yulëy. yos ölmen, wäfi ölmen jujipält haute tënut fismajas. 
i oysar (tahwi) ôjhate tënutdl finsurjhwe ta minas. %osa minas, wäfi minas, säljuj 
lält yönhs. säljuj fitiylayti, läwi: „oysar nüssumne, yotal minëyn?" hafi läwi: 
„man törum äsuwn yotal ölne läyhr\ üj, yotalölne towhri üj tarmel yöndl fëtimaw, 
ta yön am yumiy wärdshm, tawe tënutdl finsurjhwe minëydm". i sali üj (säljuj) 
fitapas: „nüssdmnehwe, änumn sunsur\hwe röwi, man äfi?" oysar läwi: „manriy 
at röwi, röwi! töl'ha yön tënutdl yönfeln". säljuj layalas: „manriy at yöntihm, 
%öt matdr t'inéëydm". ypttal ta tayas. nasafi söwdrrié hätn pattdm, jot älmajame, 
ti totite. oysar holäwi süntn joytds, sunsi: yön samt äfi, söwre tuw pinds i läwi: 
„yotal! tüjtyateydm? yoil joméahw när\fiV i hätra pumt yaln yujas, ojmiytan 
sirl söpitaytas. 

oysar irj ëlal mini, yosa minas, wäfi minas, tülmay löXt yöntes. tülmaye 
fitiylayti: „oysar nüssumne, yotal minëyn?" oysare läwi: man törum äeuwn 
yotal ölne läyler\ üj, yotal ölne towhn üj tarmdl yöndl fëtimaw, ta yön am yumiy 
wärdshm. tawe tënutdl finsurjhw minëym". tülma% fitapas: „änumn, nüsmekwa, 
sunsurjhw röwi, man äfi?" oysar läwi: „manriy at röivi, yön tënutdl fe yöntiln, 
röwi!" tülmay läwds: „tafem matdr yöt ul lihmaltëydm!" 

i päwdl lapan jahs ahw päla alapas, älmajaste, yön palt ta totite. yosa minas, 
wäfi minas, akwmat oysar holäwi süntn ti lahwtaytas, sunsi: yön samt äfim. 
tahwi rota läwi: „am elipähmt, tanaj, yön sunsurjhw uze yotfut joytdm!" pälate 
pinds, nomsi: yotal tüjtyateydm, yotl joméahw näiqfi? i tär yusap joli-päln èaltds, 
ojmiytan èirl èôpitaytas, ta sunsi, üryati. 

oysar ös ëlal minimäte, wörtölnut lält yöntes, tajitd fitiylayti: „oysar nüs
sumne, yotal minëyn?" oysar läwi: „man törum äeuwn yotal ölne towhr) üj, 
yotal ölne lärihr] üj tarmdl yöndl fëtimaw, ta yön am yumiy wärdshm. tawe tënutdl 
finsurjhw minëydm." wörtölnut fitapas: nüssumne, änumn tawe sunsutqhw röwi, 
man äfi?" oysar läwi: „manriy at röwi, yön tënutdl fe yöntiln". wörtölnut läwi: 
„yöntilum!" 

päwdl lapan jahs, wöjdt] yärmis sama alas, sisn yüntmdste, yön finsur/hwe 
ta minas, yosa minas, wäfi minas, yön hol lapan ta joytds, nomsi: tanaj, am 
elipähmt yotfut joytdm! pihe ta pöyan pinds, läwi: „yotl sunsurjhwe? sar ülpan 
nöy-yärjyeydm. yön hon-nëyli, jomêahwe sunsihm". i nöy ta yär\yds, ülpandl 
jolol sunsi, ahwmatërtn hafi hon ti hwähs, sunsi: mandr säw tënutahwe! söwdr 
nelumn tuw i säyrapaytas, töwmaytas, ta nawyi, när\yi: mä-äw, rhä-äw! 

wörtölnut nomsi, hafi toy ti läwi: „mala, mala!" 
a säljuj yön susne mäyds juwle pur\fe ta jöytite, hatra pumdt siwdrtëydt, 

hafi nomsi: mätäprie yäjtiyti, tuw molamtaytimsülintas, säljuj lëyn säyrapaytas. 
säljuj royhs, ta ojas. i hafi royhs, jör\yiypas tär yusap flwdrn! tuwdl tülmay 
nëylapas, hafi roytes, juw-përdmtaytas ülpan nöy-yär\yiytas. wörtölnut royhs, 
uspdl nör\yal yärjyi. ülpa yossiyyati, hafirié nomsi: johl mahr ti juw. a wörtölnut 
nomsi: yönn ti puwawe, dar ülpa taldyn yärjyiytas, ülpa taldy supiy tölmatas, 

9* 
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yärsim, l'atyim jol ta rayatas, jol ta rayatas. jol-patme mos päliy wotratas kapaj, 
tot ta sëmliy patds. i tit oysar ta sär)kwdlti, a kafi ta jïkwi, ta jikwi; tënutanën 
yplnëy mûjhsiy, ajsiy, ta rëyënt an ta sunëy, an ta yûlëy. 

9. A macska-cár 

Egy asszony és egy ember éldegélt. Volt egy kis macskájuk. Amint így 
éldegéltek [(így) élvén-hálván], egyszer a macskájuk egy darab zsírt lopott. 
És ezért a gazdasszonya felugrik, csak veri, csak veri; a gazdája felugrik, csak 
veri, csak veri! A szegény macska végül is11 kiszabadult és elszaladt. Ment, 
ment, egyszercsak egy rókával találkozott. A róka pedig kérdezősködik, mond
ja: ,,Hova mégy?" A macska mondja: „Engem ég atyám bárhol levő mada
rak, bárhol levő lábas állatok fölé rendelt [passz.] cárnak." 

A róka ravasz, mondja: „Maradjunk [éljünk] együtt!" A macska (így) 
szól: „Maradjunk." És maradtak. Éldegélnek [élnek-halnak]. Hosszú élésük, 
rövid élésük után a macska [tkp. macskája] megéhezett* A róka pedig az ő 
gazdájának ment élelmet keresni [gazdáját élelemmel keresni]. Hosszan ment, 
röviden ment, egy farkassal találkozott. A farkas kérdi, mondja: „róka ko
mám asszony,12 hova mész?" A macska [értsd: róka] (így) szól: „A mi égi 
atyánktól bárhol levő lábas állat, bárhol levő szárnyas állat [ = madár] fölé 
(rendelt) cárjától kaptam parancsot [küldettem], én a cárhoz mentem felesé
gül [én a cárt férjemmé tet tem], megyek neki ennivalót keresni. „A farkas pe
dig megkérdezte: „Róka kománé, szabad megnéznem vagy nem?" A róka 
mondja: „Miért ne volna szabad? Szabad! Csak11 keress ennivalót a cárnak!" 
A farkas (így) szólt: „Miért ne keresnék? Valamit valahol keresek." Ezzel 
eltávozott valahova. Valami nyulacskát fogott, magával hozta, ím viszi. 
A róka házának ajtajához ért, nézi: nem látni [nincs a szemben] a cárt, nyulát 
letette és mondja: „Hova bújjak? Honnan látszik jól?" A tavalyi széna közé 
feküdt, elkészülve rá, hogy menekülhessen [menekülő módon rendezkedett be]. 

A róka meg megy tovább. Hosszú ideig ment vagy rövid ideig ment, 
egy rozsomákkal találkozott. A rozsomák kérdezi: „Róka komámasszony, 
hova mégy?" A róka mondja: „A mi égi atyánktól bárhol levő lábas állat, bár
hol levő szárnyas állat fölé rendelt cár küldött, én ahhoz a cárhoz feleségül 
mentem, neki keresek ennivalót." A rozsomák kérdezte: „Nekem, komám
asszony, szabad-e megnéznem, vagy nem?" A róka mondja: „Miért ne volna 
szabad? Ha találsz a cárnak élelmet, szabad!" A rozsomák mondta: „Ilyen 
valamit valahol csak fölhajtok!" 

Aztán a falu közelébe ment, leütött egy juhot, fölemelte, viszi ím a cár
hoz. Hosszú ideig ment, rövid ideig ment, egyszercsak a róka házának ajtajá
hoz ért [lopózott], nézi: a cárt nem látni. Mondja csendben magában: „No hi
szen, valaki (talán) már11 előttem (ide) jött a cárt megnézni!" A juhát le
rakta, gondolja: valahova elbújok, honnan látszik jól? Aztán egy gyökér
üregbe bebújt, úgy, hogy könnyen kereket oldhasson, néz, vár. 

A róka meg előre menvén egy medvével találkozott, az megkérdezte: 
„Róka komámasszony, hova mégy?" A róka mondja: „A mi égi atyánktól 
bárhol levő szárnyas állat, bárhol levő lábas állat cárul rendelt, ehhez a cárhoz 
én feleségül mentem, neki keresek ennivalót." A medve kérdezte: „Komám
asszony, szabad-e nekem megnéznem, vagy nem?" A róka mondja: „Miért ne 
volna szabad? Ha ennivalót találsz a cárnak." A medve mondja: „Találok!" 

A falu közelébe ment, egy kövér tulkot megölt, a hátára vette, a cárt 



ÉSZAKI VOGUL SZÖVEGEK 133 

ment keresni. Hosszú ideig ment, rövid ideig ment, a cár házának közelébe 
ért, gondolja: Nohiszen, valaki (már) jött én előttem! A bikát odarakta, 
mondja: „Honnan nézzem [nézni]? Hát fölmászom a cirbolyafenyőre. (Ha) 
a cár megjelenik, jól megnézem." Föl is mászott, a cirbolyafenyőről lefelé néz. 
Egyszercsak a macska kiment, nézi: mennyi sok finom falat! A nyúl nyelvét 
kivágta, rágta, nyávog, miákol: mjä-äw, mjä-äw! 

A medve gondolja, a macska így mondja: „mala, mala/"13 

A farkas pedig, hogy a cárt nézze, visszafordítja a fejét, a tavalyi széna 
zizeg, a macska gondolja: egér szaladgál, sietve oda szökkent, a farkas farkát 
megragadta. A farkas megijedt, elfutott. A macska is megijedt, befordult a 
gyökérüregbe! Aztán a rozsomákot pillantotta meg, a macska visszafordult, 
fölkúszott a fára. A medve megijedt, még feljebb hágott. A cirbolyafenyő meg
rázkódik, a szegény macska gondolja: alulról jön valami. A medve pedig azt 
gondolja: a cár megfogja [passz.] ,egészen a cirbolyafa csúcsára mászott, a cir
bolyafenyő csúcsa letört, recsegve-ropogva lezuhant, ím lezuhant. Lepottya-
náskor az óriás [a medve] szétpukkadt, ott ím elpusztult. I t t hárfázik ím a 
róka, a macska pedig táncol, táncol. Az élelmük elfogyásáig vendégeskedtek, 
ittak, azzal bőségben vannak, most is élnek. 

Jegyzetek 

J E . I. ROMBANGYEJEVA gyűjtötte és jegyezte föl a vogul szövegeket. Eze
ket a gyűjtő átírásában közöljük változtatás nélkül. A szerző mellékelt a szö
vegekhez orosz fordítást is, és ugyancsak oroszul adta meg adatközlőiről a 
legfontosabb tudnivalókat. KÁLMÁN BÉLA fordította le az utóbbiakat oroszból, 
a vogul szövegeket pedig közvetlenül a vogulból, az orosz fordítást csak ellen
őrzésként használta fel. A jegyzetek közül a 3. és 7. ROMBANGYEJEVÁÓ, a többi 
a fordítóé. A magyarázatok egy része a magyar fordításban található. A szö
vegkiegészítéseket ( ), a magyarázatokat, szó szerinti fordításokat [ ], az 
adatközlő közbevetéseit pedig <( ) zárójellel különböztetjük meg. 

1 A kar jelentése MuNKÁcsinál 'rigó', a BAL. —VAHB. szótárban 'qep-
HblH flHTejl'. 

2 Értelmetlen „halandzsa". Az adatközlő szerint a harkály nem tud 
vogulul. Az utolsó szó talán a lápsati 'felröppen' szó játékos torzítása. Egyéb
ként azonban a tű és a harkály vogulul beszélgetnek. 

3 A hallgatóság közül az egyiknek a közbeszólása. 
4 A tagolás szerint ëkwa-piyris, tehát 'az asszony unokája', nem pedig 

ëkw-apiyris 'Neffe der Frau' . 
5 A szokásosabb sorrend volna: nagyanyja-nagyapja. 
6 Ú g y látszik, egyik nagyanyjánál (nagynénjénél?) lakott, onnan ment 

„látogatni" vak nagyszüleit. 
7 A mesélő magyarázata. 
8 Játékos végződés. 
9 Fordítás nélkül maradt szó. 
10 Kutyanév. 
11 Orosz szóval fejezi ki magát (gyakori az H kötőszó is). 
12 Azért „komaasszony" a róka, mert az oroszban a jincHLja nőnemű. 
13 A medve oroszul „érti félre" a nyávogást: Manó najro (kevés). 

J E . I. ROMBANGYEJEVA—KÁLMÁN B É L A 
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Nord-wogulische Texte 

Die Texte sind von E. I. Rombendejeva aufgezeichnet worden, sie ist eine der 
ersten Sprachwissenschaftler mit woguliächer Muttersprache. Folklor-Texte in wogulischer 
Sprache sind bis jetzt nur von ungarischen, finnischen oder russischen Sammlern auf
gezeichnet worden. 

Die Verfasserin hat die hier in Originalform mitgeteilten und mit einer ungarischen 
Übersetzung versehenen Texte in ihrem Heimatdorf, von ihren Verwandten und Bekann
ten gehört und aufgezeichnet. Für die ungarische Übersetzung ist B. Kálmán verant
wortlich. 

Vor den Texten teilt die Verfasserin die wichtigsten Angaben ihrer Gewährs
leute mit. 

Text 1. ist ein Märchen von einer spitzen Nadel und einem Specht, die sich auf 
den Weg machen und in dem Wald eine Schöne Fichte, eine Birke und einen Zunder
schwamm finden. Die Fichte wäre gerade gut als Gestell fürs Bärenfest, aus der Birken
rinde könnte man eine Tasse machen und den Zunderschwamm als Räuchermittel 
gebrauchen. Die Nadel versteckt sieh in einer Himbeere, der Bär kommt und frißt die 
Frucht auf und die Nadel tötet ihn. Sie Schaffen dann alles nach Hause und zu Hause 
halten sie einen großen BärenSchmauS. 

Im 2. Text fängt eine Jäger einen Fuchs für seinen Enkel, aber der Fuchs bestiehlt 
ihn und läuft davon. 

Der 3. Text ist eine Volkserklärung, warum der Rücken des gestreiften Eich
hörnchens gestreift ist. 

Der Hauptheld des 4. Textes ist ein pfiffiger, geschickter Kerl, der in den woguli
schen Märchen oft auftaucht und der — manchmal auf eine nicht gerade barmherzige 
Weise — einen jeden überlistet und immer selbst den Sieg davonträgt. 

Der 5. Text erzählt von einer menschenfressenden Hexe, die zwei Töchter einer 
Familie ermordet und auf frißt. Die dritte Tochter wird aber auf wunderbare Weise 
gerettet, die Hexe bekommt ihre gerechte Strafe und die beiden ermordeten Töchter 
werden aus ihren Knochen wieder zum Leben erweckt. 

Der 6. Text ist ein Kinderreim, in dem verschiedene Körperteile der Katze mit 
verschiedenen Geräten verglichen werden. 

Der 7. Text erzählt uns, wie die Elster und das Eichhörnchen den Bären überlisten. 
Der 8. kurze Text ist ein Wiegenlied vom kleinen Hund. 
Im 9. Text erscheint ein internationales Märchenmotiv. Die Katze hat Fett 

gestohlen, ihr Wirt prügelt sie, sie flüchtet. Sie gibt dem Fuchs ein, daß sie der König 
der Tiere ist. Der Fuchs will der Katze essen holen. Er begegnet dem Wolf, dem Vielfraß 
und dem Bären. Ihnen allen verspricht er, daß sie den König der Tiere Sehen dürfen, 
wenn sie ihm etwas zum Essen bringen. Sie alle kommen also nacheinander, bringen etwas 
mit und verstecken sich. Die Katze kommt aus dem Haus des Fuchses, die Tiere bekom
men plötzlich Angst voneinander, der Wolf und der Vilefraß laufen davon, der Bär fällt 
sogar vom Baum, das Ende des Märchens ist wiederum ein BärenSchmaus. 

Die Texte stammen aus der Sygva-Mundart, ihr Stil und ihr Wortschatz weichen 
vom traditionellen nicht ab. 

E. I. ROMBANDEJEVA — B. KÁLMÁN 


