
Szigvai vogul mesék 

1965-ben, leningrádi tanulmányutam alkalmával vogul és osztják anya
nyelvű főiskolásokkal ismerkedtem meg. Egyikük NATASA PETROVNA SZAJ
NAHOVA a Herzen Pedagógiai Főiskola Északi Népek Karának hallgatója volt 
(róla bővebben is ír KÁLMÁN BÉLA, WogT 213). Anyanyelvjárása szigvai vogul, 
de az iskolában a szoszvai dialektust tanulta. Beszélgetéseinken munkafolya
matokra vonatkozó adatokat közölt, illetőleg néhány mesét is elmondott. Ezek 
során megjegyezte, hogy nagynénje lényegesen több mesét tud. (Ismerőseim 
közölték velem, hogy nagynénje sámán volt. Ugyanők arra kértek, hogy ezt 
ne említsem előtte.) 

A szövegek közlése alkalmával elmondta, hogy kislány korában táncolt 
a medve előtt. Minthogy ezt magam is szerettem volna látni, vállalkozott a 
tánc bemutatására. Az íróasztalt jelölte ki medvének. Széles sálját a fejére 
borította, a két végét pedig meghatározott szabályok szerint az ujjai közé 
fűzte, majd elénekelte és eltáncolta a medvetori táncot. Természetesen szeret
tem volna megtanulni, de mikor a sálam végének ujjaim közé fűzését próbál
gattam, láttam, hogy a táncos és a jelenlevő másik vogul nő valósággal meg
dermed. Megértettem, hogy ez számomra tabu; meg kellett elégednem az él
ménnyel. 

N. Szajnahova három mesét tollbamondott; egyet pedig latin betűkkel 
leírt, ez utóbbit később javította is. Leírta ezenkívül még azt a kis dalt és 
Pjotr Leskinnek azt a versét, amelyet KÁLMÁN BÉLA közzétett a WogT 96—97. 
lapján. A mesék címét N. Szajnahova adta meg. 

A szigvai nyelvjárásról 1. LAKÓ GYÖRGY: NytudÉrt . 8. és KÁLMÁN BÉLA, 
WogT, valamint E. I. ROMBANDEJEVA, MaHCHMCKHfó (BorynbCKHß) H3biK. 
(A továbbiakban KÁLMÁN, ROMBANDEJEVA.) 

1. ekQa-piyris 

1. ëkoa-piyriè âkQ-ëkQatënt ölsiy. ëkQa-piyris in] man öles. äkoa-ekQaten el-
minu7]koe at tärtawe. ëkQa-piyriédn saka pümas öhs üjrispäthptar\k0e. äk0-ek0aten 
kol sisn minur]k0e at tärtawe. akjiakdt alpdl ëk0a-piyrié nälane jöwtane söpitas. 
taiv ästdme juji-palt kol-sis nüpdl2 minas. 

2. %osa man wä(i minas, turman wörn joytds. taw pilur\k0e patds. juwl'e 
minne lönye at %önti i ëlal'minne lör]%e at ypnti.lunswr\k0e patds.ak0matërtnjnakdt3 

1 N. Sz. sem itt, sem a későbbiekben nem a (KÁLMÁN) SZÍ. nopzl, hanem az iskolá
ban tamilt Szo. nüpdl alakot használja. 

2 Először az ak0matërtn 'plötzlich, auf einmal', azután az ak0matnaket 'einmal' 
szavakat használta. 
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jiwdt %ärsaltar]koe patwesdt. ëk0a-piyrié tiyl'e-tûwl'e sunsi. êar në-matdr âîi. ak0mat-
ërtn tursij %ûhs, ypt-roytds. „ha, ha, lia, apiyrié mandr wârëydn?" nasaû, 
mër)ko-5jka! ëkQa-piyrié mër\ko-5jkan no^-âlmajawds. jot-totwds. ypsa man wâïi 
minasiy, mënk0-ojka koln joytdsiy. ëk0a-piyriè juw-tûldste. mër\k0-ojka nâwramaye 
nûpdl lâwi: ,,am nënan jil'pi nowhl totsaydm". ëk0a-piyrié janiy tötap t'iwdrn 
pinwes. ëtijiy jëmtes, jol-yujasdt. 

3. mot %otal mër\k0-ojka saka älpdl kQâhs. taw wörn minas säs nujunkoe. 
taw miname juji-palt nâwramaye nô^-sâjkalasiy. tën saka taysiy* ëkQa-piyrié 
jot jonyunkQe. tën tötap päliy-pünsdsten. ëk0a-piyriê kon-tärtdsten. tân jonyurjkoe 
patsdt. %osa man wâïi jonydSdt ëkQa-piyriè merjk0-öjka jine sij* yühs. taw mërjkQ-
ôjka nâwramiy purjkanen ypt-sâyrapasaye, âwi-soplan ûnttiypasaye. sayanen 
pût-jiwn përsaye. ëk0a-piyriè janiy lûjmas âlmajds, jiwdn nôx-yâriyitas. mër)kQ-
ojka punkiy ëhl kâsalasaye. taw %ot-mowalas. „ha, ha, ha, nâwramateydm(d)n 
amtâhm ta tâjapawes. l'apan joytds, ypt-ro%tds. nasat'i, tak0i nâwramaye. ëkQa-
piyriè ta-k0os tinsdste, at ypntdste. ror]%ur]koe patds: „apiyrié nar] %ot oleysn?" 
jiw-tahydl ëkQa-piyriê rör\yuwlas: „am lit tijdm? akimöjka". „apiyrié am paltdm 
poriymen" ëk0a-piyrié lâwi: „akirrvőjka süp-asdn pâliy-yarteln." amnarisüp-asn 
poriymeydm." mërjk0-ùjka sûp-ase janiy %artdste. ëkQa-piyrié lûjmase mër)k0-5jka 
sûp-as ïiwdrn târmataste. mër)k0-ojka sordmn patds. 

4. ëk0-a-piyrié jol-wâyhs. taw juwl'e minne ïôr\ye tïnsur)k0e patdste. %osa 
man wâïi minas âk0-ëkQate koln nëyhs. juw-éaltds. âko-ëk0ate po%an minas, jol-
ûntds. âk0-ëkQate ypt-lûnéaltaytas. ,,apiykoe,nar) joytdsaten!" „am,akQ-êkQa,am. 
ëkQa-piyrié jahmn nakane âkQ-ëk0aten potdrtasane. ëkQa-piyrié joriy jëmtds. taw 
wosiy nëm-%ottitdl at pili. âko-ëk0atënt an mos joméak0 ôlëy. apiyk0e wiydr ûj ali, 
sëmdl ûj ali. 

2. Asszony-fiacskája7 

1. Asszony-fiacskája a nénijénél élt. Asszony-fiacskája még kicsi volt. 
A nénije elmenni nem engedi. Asszony-fiacskája nagyon szeretett vadászni 
(nagy(on) mulatság volt állatocskát elejteni). Nénije a ház mögé menni nem 
engedi. Egyszer korán Asszony-fiacskája nyilait, íjait rendbe hozta. Mikor 
kész lett, a ház háta mögé ment. 

2. Hosszú ideig vagy rövid ideig ment, sötét erdőbe ért. Félni kezdett. 
Visszamenő útját nem találja és előre menő útját nem találja. Sírni kezdett. 
Egyszerre csak a fák zúgni kezdtek. Asszony-fiacskája ide-oda néz. Hát semmi 
sincs. Egyszerre kiáltást hallott, megijedt. „Ha, ha, ha, öcsiké mit csinálsz?" 
Há t bizony, egy merjk0-öreg.6 Asszony-fiacskáját a mër\k -öreg fölemelte. Ma
gával vitte. Hosszan vagy röviden mentek, a mer)kQ-öreg házába érkeztek. 

3 tar}%i 'akar', de -s- képzős alakja ta%si (vö. ROMBANDEJEVA 36, KÁLMÁN 25). 
4 N. Sz.-nál csak a sij alak fordul elő, a (KÁLMÁN) suj nem. 
5 ROMBANDEJEVA (i. m. 106) közli a tiji 'STOT' ragozását a különböző számokban 

és esetekben. Valószínű, hogy a tijem alak PxSgl. Tehát tit tijdm 'itt vagyok (itt ezem)'. 
6 A mërjk0 erdei szellem. 
7 KÁLMÁN (68, 69) fordításában »Das Enkel der Frau«. Magam meg sem kérdeztem 

a közlőtől a jelentésót, mert 'asszony-fiacskájá'-nak értettem. KANNISTO ( M S F O U . 
102: 263) »Das Neffchen einer alten Frau«-nak értelmezi, LIIMOLA (i. h. 413) szerint 
helyesen. Szerintük tehát nem ëk0a 'Frau' -\- piyrié 'kleiner Knabe', hanem ëk0a + 
apiyrié 'kleiner Sohn des jüngeren Bruders'. Az 'unokaöcs (néne-öcsikéje)' jelentést 
valószínűsíti ugyan, hogy nénijével (nénje-asszonynál) él, de most ellenőrzési lehetőség 
híján megtartom MUNKÁCSI fordítását. 
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Asszony-fiacskáját bevitte. A mer)k0-öreg a két gyermekének mondja: „Én 
nektek friss húst hoztam." Asszony-fiacskáját nagy ládába helyezte. Éjszaka 
lett, elaludtak. 

3. Másnap a mer]k0-öveg nagyon korán kelt. Az erdőbe ment nyírfakérget 
nyúzni. Az elmenetele után gyermekei fölébredtek. Nagyon akarták, hogy 
Asszony-fiacskája játsszon velük. A ládát kinyitották. Asszony-fiacskáját 
kiengedték. Játszani kezdtek. Sokáig vagy rövid ideig játszottak, Asszony
fiacskája a merjk0-öreg jövetelének zaját hallotta. A mer)Jc0-öTeg két gyermeké
nek a fejét levágta, a kapufélfára helyezte. Belüket az üst rúdjára csavarta. 
Asszony-fiacskája a nagy jégtörővasat gyorsan magával vitte, egy fára föl
mászott. A mer)k0-öreg a két fejet messziről észrevette. Fölnevetett. ,,Ha-ha-ha, 
kis gyermekeim gyorsan nélkülem ettek." A közelbe ért, megrémült. Bizony, 
a saját két gyermeke. Asszony-fiacskáját hiába kereste, nem találta. Kiabálni 
kezdett. „Öcsiké, hol vagy?" Asszony-fiacskája a fa csúcsáról kiáltott: „ I t t 
vagyok, bácsi." „öcsiké, ugorj (le) hozzám." Asszony-fiacskája mondja: 
„Bácsi, a szádat tátsd ki (húzd szét). A szádba ugrom." A mer)k0-öreg a száját 
nagy(ra) tá tot ta . Asszony-fiacskája jégtörővasát a mer)k0-öreg szájába eresz
tet te . A mërjk0-öreg meghalt. 

4. Asszony-unokája lemászott. Visszamenő útját kezdte keresni. Hosszú 
vagy rövid ideig ment, nénije házához ért (látszott).7 Belépett. Nénije mellé 
ment, leült. Nénije elsírta magát. „Öcsiké, te érkeztél meg, kedves?" „Én, 
néni, én." Asszony-fiacskája vándorlásának ((körül) járásának) eseményeit 
nénijének elbeszélte. Asszony-fiacskája bátor8 lett. Többé senkitől sem fél. 
Nénijével együtt még most is jól élnek. Öcsiké vörös állatot vadászik, fekete 
állatot vadászik. 

2. porne ös möéne8* 

1. taktet päwldt], taktet kohr\ möéne ter päk0sam janit kolk0et öles. ypsa 
•man wät'i öhs, näwram önéds. at wäylte %otdl tëhs i %umos önédste. nomdlmatas: 
am tawe aUhm. túl %ot-roytes. taw käse önéihm, wos janiymi. janiynuwiy jêmtds, 
äpal jüntdste. äpan %ujuptaste näwrame. l'űnéur)k0e páti, nuwitite.9 

2. säw näjjiwdn, säw witdrj möéne näjjiwtal patds, wittal patds. säyrap wis, 
k0äliy wis, %ünt näj-jiwn minas, ypsa man wät'i jalasas, juw-jo%tdS. är\k0atas, 
näwrame äti, %anam kQälys ir\ ypsiy/ati. nasat'i, näwram pornen tülmantima. 

3. taw janiy jëmtds. wört jalasar]koe patds. taw wiydr üj afoêli,10 sêmel ûj 
ahèli. ak0matnakt älpdl kQähs, josaye wis,wörn minas, juwl'e %üntli, porne ëriynete 
Sljtl. 

212). 

,,nëkQendl, nëkoendlpiy tûlmantasdm, 
nëk0endl, nêkQendl piy osmartasdm. 
akQ päl kätkem wöjt %uji, 
möt päl kätkem nowl'puwi". 

7 Vö. KÁLMÁN (271) päwdln nëyhs 'ein Dorf wurde sichtbar'. 
8 jor N. Sz. szerint 'xpaöpbift'. 
8a A mese megtalálható szoszvai nyelvjárásban KÁNNiSTonál (MSFOu. 101: 210 
9
 KÁLMÁN nowiti. 

10
 KÁLMÁN ali 'töten, erlegen' címszó alatt a-vel: afoéli, de %uL 'Fisch' címszó 

alatt: aliél- *-vel írja. 

i n 
!» Nyelvtudományi Közlemények 80/1—2. 
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näwram yptkantmuwes. ta nakdt kié11 jömunkoe patds. ak0matërtn man lo%koet 
käsalas. kojunk0e patdste. ypsa man wät'i kojdste, man kolkoen joytds. juw-èaltds, 
sunsi: ëkoa ünli. ëk0an ta aniylawe, sipyawe. ,,nar] am piy&m", ëk0a läwi. „am 
man kit sän önseysm?" „narpn am öuedshm, nar] am piysm". piye noy-luVds, 
kon-kßhs. juw-minurjk0e pates. 

4. juw-joytds porne palt, tën-utdl ünttawe, at tëy. ajne-utdl ünttawe, at aji. 
taw siraje wis i t'iwtunkoe patdste. porne pilunk0e patds. ypsa man wät'i t'iwtdste, 
nöy-lülds. porne purjk-ätanet wiste. sirajel säyrapam porat tüp toy läwsas : tiydl 
elal möt ne äyi, mot ne piy tülmantank0e at patëydn. porne alaste. 

5. möéne säne palt minas, wiydr üj ahêli, sëmdl üj ahsli. mä ojiypam samt 
terdt] pak-sam janit kolk et ërirj in öli, ërir\ ir\ yöli. 

2. A por-asszony és a möá-asszony 

1. Egyedül a faluban (falus), egyedül a házban (házas) a wäs-asszony 
héjjas (kéreg) cirbolyamag nagyságú házacskában élt. Hosszú vagy rövid ideig 
élt, gyermeke lett. Nem tudja honnan keletkezett és hogyan lett neki (bírta). 
Gondolta: én őt megölöm. Azután megijedt, ő szeret engem (az ő kedvét bí
rom), hadd növekedjék. Nagyobb(á) lett, bölcsőt varrt. A bölcsőbe fektette 
gyermekét. Sírni kezd, ringatja. 

2. A sok tűzifás, sok vizű más-nőnek elfogyott a tüzelője, elfogyott a vize 
(tüzifátlan lett, vizetlen lett). Fejszét vett, kötelet vett, egy köteg tűzifáért 
(tűzifához) ment. Hosszú vagy rövid ideig járt, hazaért. Látta , gyermeke nincs, 
[a bölcső] felfüggesztett kötele még himbálódzik. Hát bizony a gyermeket a 
por-asszony ellopta. 

3. ő nagy lett. Az erdőben kezdett járkálni. Vörös állatot vadászik, 
fekete állatot vadászik. Egyszer korán kelt, vette a hótalpait, az erdőbe ment. 
Hátrafelé fülel, a ^>or-asszony éneke hangzik: 

„Asszonykától, asszonykától fiút loptam, 
Asszonykától, asszonykától fiút ügyeskedtem. 
(Egy) fél kezecském zsírban hever, 
Másik fél kezecském húst fog". 

A gyerek megharagudott. Akkor gyorsan elindult. Egyszerre kis utacskát 
vet t észre. Követni kezdte. Sokáig vagy rövid ideig követte, kis házacskához 
ért. Belépett, látja: egy asszony ül [ott] . Az asszony ím csókolja, ölelgeti. 
„Te az én fiam [vagy]", mondja az asszony. „Nekem két anyám van vajon?" 
„Téged én szültelek, te az én fiam [vagy]. Fia fölállott, kiment. Haza indult 
(hazamenni kezdett). 

4. Visszatért a ^or-asszonyhoz. Ennivalót helyez eléje (ennivalóval 
helyeztetik), nem eszik. Innivalóval kínálja (innivalóval helyeztetik), nem 
iszik. Vette a kardját és fenni kezdte. A por-asszony félni kezdett. Sokáig 
vagy rövid ideig fente, fölállt. A por-asszonyt a hajánál megfogta. Amikor a 
kardjával vágott (karddal vágta idején) valahogy úgy mondta: ezután (jövőre) 
más asszony lányát, más asszony fiát ellopni ne akard (nem kezded). A por
asszonyt megölte. 

11 kié 'ÖHCTpo', KÁLMÁN Ob 'he, heda'. 
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5. Jfäs'-asszony annyához ment. Vörös állatot vadászik, fekete állatot 
vadászik. A világ végén [?] (a föld befejeződött vidékén) héjjas cirbolyamag 
nagyságú házacskában még most is él, ha meg nem halt (még most [is] hal). 

3. möjt12 

1. ek0ay-öjkay ölsiy. össiy ak0 äyi. taw janiynuwiy jëmtds. öjka ëk0ate yölas. 
ayit'ëtent öjka tëntendn yültsiy. akcmatnakdt — yosa man wäti ölsiy — öjka ne 
totds. nëte ös äyi önéds. äyijanen ak0 janitiy ölsiy. äse äyi önyen at ëruptawes. 
takci äyite tittite, ajtite. alpite atpölawe, sime at ëtyalawe. öjkate ayimoséal tittite, 
moséal ajtite. sime ëtyalawe, alpite pöl'awe. tuwa porát lüúsim päwdl yosit jömiyti. 

2. ak0mainakdt öjka juw-saltds. ëk0aten lait ihmtawes: „sälijan téren, 
äyit'en wörn totein. jun law ul wos nëydlii." taw säw tënut tinsi, taw säw masnut 
tinsi. „wört kol üntteln, wos tot öli." öjkaris konkßhs, lünsim salijane ters. äyite 
nüpdl läwi: „masyateten äyik0e, minimen." tën minunk0e patsiy. man kütuwrié 
yot-yortaltaytas : „u-u-u, öjka äyite wörn matjomas totite ? taw sötdr] lönydn totawe. 
taw sötdr] man mini." ëk0a küt'uw ta rätite, ta rätite. tuwdl läwi: „nar] toy yprten: 
öjka äyi totne mätendl luwane-sämane juw tüp totawet." 

3. %osa man wäti minas, öjka äyite jot turman wörn joytds. jol-lühs. „ja 
äyik0e mën ul-pdl tajoytdsdmen." lünsim kol-pal wärds. äyitete näj-jiwel, witdl atite. 
eäj ajsiy, öjka juwle-minunk 0e söpita%tunk0epatds. ästds, äyitete aniylaste, sip-
ydste, ta minas. 

4. äyitete taktet ta yultds. ëtijiy jëmtds. tawen tatem ti pilismar].13 näje täkds 
pältur]k0e patdste. mätapriedt ta pièyeydt. taw muwla%tite. äyi nän-sak0el ta titti-
jane, nän-sak0dl ta paywtijane. konal yrüntli, %ottit1A jomiytanët sijti ? ak0ërtn 
äwi palt ta joytvme sijti. äwi rätur)k0e patdste. läwi: „kohn nëk0e man kohn 
%umk0e äwiten pünseln, aman et %ülur]k0e at-pdl röwi tit?" äyite pünsdste, yum 
juw-saltds. nasati, mis-yum! äyi koni-mäte lap15 sali, lap luw nas kontyi. äyikoe 
tën-utdl, ajn-utdl ünttdste. piy tëne mätendl ästds, jol-%ujds. älpdliy jëmtds, piy 
äyi kitiylar]k0e

16 patdste. äyi pusdn potdrtaste manriy tiy ölmiytas. piy läwi: „am 
paltsm nëjiy jijdnf mën jomsakjëy soliiqiè ölurßc0e patimen. am mis-%um." äyi 
%um wärds. janiynuw kol wärsiy. öley, éunëy, alpijanen at pölawet,17 simanen 
at ëtyalawet. 

5. ypsa man wäti ölsiy, ak0matêrtn an äyi öúye nomtdn patds. öjkate nüpdl 
läwi: „nar] an jaleyen äyin palt %umos taw öli. öjka salijane tërs. ta minmiytas. 
ëk0ate juw-éaltds. man kütuw pasan joli-palt yprti: „u-u-u, öjka äyitete mis-
Xumdn wäyluwes. sime at ëtyalawe, alpite at pölawe. yansar] sayi ti18 ëri, %ansar\ 
sayi masi, näraw sayi ti tanyi, näraw sayi masi. sëmel ti tanyi, sëmdl sayi masi. 
nar) yülten yun öli taw." ëk0a küt'uw ta rätite, ta welatite. „ti tëyam nar] yumle 
mori käpdrteydn! nar] toy läwen: öjka äyite luwdt-sämdt sajzm yuriy tiwdrt to-
tijane." kütuw ak0ay tak0i sirdl yorti. 

12 Hasonló mesét találunk tavdai nyelvjárásban KANNiSTOnál (MSFOu. 111: 
198 - 201). 

13 piliémat], de 1. KÁLMÁN pilaémdr]. 
14 %ottit, de 1. KÁLMÁN ypttut. 
15 Vö. KANNISTO—LIIMOLA: M S F O U . 109:54 'ganz', igekötőként (KÁLMÁN) lap 

'ein-, zu-'. 
16 kitiylai]k0e Szo. alak a Szi. titiylar]k0e helyett. 
17 pôlawet, ëtyalawet, RoMBANDEJEVA-nál (119) -vet, de 1. KÁLMÁN -wdt. 
18 ti, de 1. KÁLMÁN te. 

* 
19* 
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6. öjka %osa man wät'i minas, äyite kol ünldm man joytds. taw ypt-roytds, 
tatimP janiy ûs-kol yurip kol ûnli, a kol pöyet ta sali, ta luw nas kontyi. nol-
kQâliye nëydmtds, %ot-paryaltaxtds. koln juw-èaltds. äyijaye, wäpsaye pasan wätat 
ûnlëy. ta wiydr-üj, ta sëmdl-ûj. äyi âèe palt k0älapas. ta aniylite, ta sipyite. pasan 
wâtan ûnttdste. sirl-sirl tën-utdl ûnttdste. et yûlsdt. yplitaniy jëmtds. aèën läwi: 
,,jä näwram masyaten, %üptyaten, juw am paltdm minew. l'ül'sar) fi ölew, ak^ot, 
jomas ti ölunkQ patew, 5s ak0jot. äyijaye wäpsaye ypsa at nomsdsiy, tära-mas-
%atur)k0e patsiy. äs-öjkaten yot-èaltds. sälijandl tersdt, änasandl wiydr-üjel, sëmdl-
üjdl tältdsandl. pür\andl nowdmtas. ta minmiytasdt. ypsa man wäfi minasdt, minne 
lörjyandltdl ojiypank0 ti pats, ëlal' sunseydt, ja päwdl ti nëyhsdt. öjka ëk0ate kon-
kQälapas sun jine sij yüntamlame porat. taw19& soi öjkate ta janit pur} ta tóti. 
äyijaye wäpsaye mowintim ëryim juwiy. an öniy yot ta èaltds, äyite aúiylite, 
sipyite ös wäpse. ta koni-pal juw-wöwsane mäymane. tënut éöpitaps. an mandr 
wosiy êun ta janit janiy pürpl totimate juji-palt. 

7. yosa man wät'i ölsdt,ak0matertn öjkate os ti il'dmtaste.20 ,,jä öjkak0e, an os 
am äyit'em wörn toten, ös taw wos misyumn joytawe. öjka mol'amtaytim sälijane 
tërdmtas. ël'arj mastdwes éâiîen. säw tënutdl, masnutdl éöpitawes. sundn tältuwes, 
ta totwes. yosa man wäfi totwes, ak0matërtn turman wörn ti joytdsiy. öjka jol-
tül'ds, an äyite kol wärapaste. näj-jiwdl, witdl ätdste. ta yüldste. takj, tälmatas. 
ëryim, röwyim an mini. 

8. an äyite taktet ta yul'tds. ëtijiy jëmtds. eäj päjtds. eäj ajimate mätapriedt 
ta pisyeydt. ta yäjtiyteydt, ta muwlaytite. äyi yot-kantmuwes. an utrièdt ta wëlati-
jane, ta aleèlijane. ak0matërtn jol-yujunk0e èopitaytas. näje lap-yariytaste, ta 
ojwes. yosa man wäfi yujds ak0matërtn äwite rätur)k0e ta patwes. mantem wërmi 
ak0ay ayiriè jol-worati masnutane joli-paldn. akomatërtn äwite pdliy ta wuskasa-
wes.21 juw-saltds, nasat'i mër)k0-ojka. tüp toy läwsas: „ja apiyriè ak0-puti". ayirié 
atàlimas nëmatdr läwunk0e. mërfk0n âlmajawes, êama-èanasawes. 

9. ëk0ay öjkay yosa man wät'i ölsiy ayitën wört ölnet nomdlmatsiy. öjka 
sälijane t'ërs. ta minas äyite juw-totur\k0e. ëk0ate juw-èaltds. kütuw pasan juji-
palnel yprti: „u-u-u, nar] äyin sajdm yuriy tiwdrt tüp luwane-sämane juw-to-
tawet". an ek0a kütuw wiste, ta rätite, ta welatite. „nar\ toy yorten: nar) äyin mis-
yumin wäyluwes. mä janit janiy pür\ndl totawen". an kütuw yot-ojmati os ta 
yprti: „u-u-u, nar] äyin luwane-sämane sajdm yuriy tiwdrt totawet". an kûtuwrié 
os ta kätn pattawe, os ta nujawe.21* söl' ti jinti, öli. „nöy-tayatihm, är)kö-üj!" 

10. an öjka söl'äyit palt mini. yosa man wäti minas, jol ti l'ül'ds äyite yül'dm 
man. kol äti, äyi äfi. tätdl tüp äyi luw-närape yul'tdm. öjkaris lunéim an ëk0ate 
äyi luwsak0dt akQan ta atijane. ästds, juw lunéim rör\yim salijanen ta totawe. 
ak0matërtn juw ti joytds. ëk0a koon-k0älapas, söl'öjkate taktete joytes. „ja, öjkakQe 
äyitemen man wörn yultds." „äfi ëkoakoe, äyitemen ätim. tätdl tüp luw-närape 
yultdm." an ëkQa ta l'ünsi, ta rör\yi. yosa man wäti l'ünsds, mat ta-éir jëmtdm ëldm-
yölas juw yun wosiy joyti? an öjkate äyi ta-tem ëruptar\koe patdste. os ëlal' ta 
ölmiytasdt tördm-aé mdm wäpsandl jot. véo. 

' ' • 

19 taCim, de 1. KÁLMÁN tätem. 

20 ildmti, N. Sz. a 'npHCTaTb' jelentést adta meg. Eddig — úgy látszik — ismeretlen 
szó. A pontos hangalakot nem tudom, mert az a helyén a-t is írtam egyszerre és nem 
emlékszem melyik a javítás és melyik a helyes. 

2 1 KÁLMÁNiiá l -wo- . 
21a A szó (nuji) tulajdonképpeni jelentése (KÁLMÁN) 'schinden, schälen'. I t t 'ŐHTÍ>'. 
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3. Mese 
• 

1. (Egy) asszony (és egy) ember éltek. Volt egy lányuk. Felnövekedett 
(nagyobbá lett). Az ember felesége meghalt. A leányka és az öreg ketten (kettő
jüknek) maradtak. Egyszer — hosszú vagy rövid ideig éltek — az ember asz-
szonyt hozott. Az asszonynak is volt leánya. Lányaik egyidősek (nagyságúak) 
voltak. Az apa lányát a mostohaanya nem szerette. A saját (maga) leányát 
eteti, itatja. Teste nem fázik, (szíve) nem éhezik. Az ember lányát kevéssel 
eteti, kevéssel itatja. (Szíve) éhezik, teste fázik. Nyáron (nyár idején) sírva 
járkál a faluban (a falu hosszában). 

2. Egyszer az öreg belépett (a házba). A felesége szembejött (toppant): 
„Rénszarvasaidat fogd be, leánykád vidd az erdőbe ! I t thon harag (dühöngés) 
ne legyen (ne tűnjék föl)!" ő sok ennivalót keres, ő sok öltözetet keres. „Az 
erdőben házat építs, hadd éljen ot t ." A szegény ember kiment, sírva fogta be 
a rénszarvasait. A lányának mondja: „Öltözködj kedves leányka, megyünk, 
(ők ketten) elindultak (menni kezdtek). A kis kutyuska ugatásban tört ki: 
„TJ-u-u, az öreg a lányát az erdőbe valami jó[ért] viszi? ő t szerencsés út ra 
viszik, ő szerencsés helyre megy." Az asszony a kutyát ím veri, ím veri. Az
után szól: ,, így ugass: arról a helyről, ahová az öreg lányát viszik, csak a 
maradványait hozzák vissza (az öreg lány[ának] vivő helyéről csak a csont(jai) 
darabjai hozattatnak vissza). 

3. Hosszú vagy rövid ideig ment, az öreg a lányával sötét erdőbe ért. 
Megállt. „No leányka, mi (ketten) valószínűleg megérkeztünk". Sírva kunyhót 
készített. A leánykája a tűzifát, a vizet keresi (gyűjti). Teát ittak, az öreg ké
szülődött visszamenni. Elkészült, leánykáját megcsókolta, ölelte, ím elment. 

4. Leánykája hát egyedül maradt. Éjszaka lett. Neki ez annyira félel
metes. A tüzét erősen rakni kezdte. l m egerek cincognak. Körüljárják. A leány 
kenyérdarabbal eteti őket, kenyérdarabbal dobálja őket. Kifelé figyel, kinek a 
járkálása hallatszik? Egyszerre csak [valakinek] az ajtóhoz érkezte hallatszik. 
Az ajtót ütni kezdte. Mondja: „Házas nőcske vagy házas emberke ajtócskádat 
nyisd ki, avagy hát az éjszakát eltölteni nem szabad i t t?" A leány kinyitotta, 
a férfi belépett. Há t bizony tündér (férfi)! A lány háza mellett (kívül levő 
földje) a rénszarvas, a ló szinte nyüzsög. A leányka ennivalót, innivalót helye
zett eléje (ennivalóval, innivalóval helyeztette). A fiú az evéssel (evő helyéről) 
kész lett, lefeküdt. Reggel(lé) lett, a fiú a lányt kérdezni kezdte. A leány min
dent elbeszélt, miért települt ide. A fiú mondja: „Gyere hozzám feleségül! Mi 
ketten igazán jól fogunk élni. Én tündér(-férfi) vagyok." A leány férjet szer
zett, ő k ketten nagyobb házat készítettek. Élnek, boldogok, testük nem fázik, 
szívük nem éhezik (kettejük testei nem fagynak, kettejük szívei nem éheztet
nek). 

5. Sokáig vagy rövid ideig éltek, egyszerre az a lány mostohaanyja 
eszébe jutott . Az öregjének mondja: „Te most a lányodhoz mész, [megtudni] 
hogyan van." Az ember befogta a rénszarvasait. Űtnak indult. Felesége belé
pett a házba. A kis kutya az asztal alatt ugat: „U-u-u az öreg leánykáját tün-
dér(férfi) látta. (Szíve) nem éhezik, teste nem fagyoskodik. Ha tarka suba kell, 
tarka subát ölt fel, ha fehér (rénszarvas) subát akar, fehér subát ölt fel. Hatfe
ketét akar, fekete subát ölt. Te halljad (hallod) hogyan van ő." Az asszony a 
kutyát üti, veri.21a „Hej barátom, te milyen (hogyan) bolondul lármázol. így 
mondd: az öreg a leánya csontjait rothadt zsákban viszi." A kutya egyre a 
maga módján ugat. 
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6. Az öreg sokáig vagy rövid ideig ment, [hová] a lánya háza épült, 
[arra a] földre érkezett. Megijedt, olyan nagy városi ház formájú ház van (ül) 
[ot t] , hát a ház mellett a rénszarvas, a ló csak úgy nyüzsög. A gyeplőt (orr
kötelet) megkötötte, kioldódott (szétszóródott).22 A házba belépett. Lánya, 
veje az asztalnál (szélén) ülnek. l m hód[prém], ím coboly[prém sok van o t t ] . 
A lány az apja felé indult, csókolja, öleli. Az asztalhoz (széléhez) ültette. Sok
féle étellel kínálta (ültette). Éjjel háltak. Elérkezett a következő nap (hol
nappá lett). (Kettejük) apja mondja: „No gyerek, öltözz, húzd a csizmád, 
(hozzám) megyünk. Ha rosszul élünk, együtt [élünk], ha jól fogunk (kezdünk) 
élni is együtt [élünk]. Lánya, veje nem gondolkoztak sokáig, kezdtek átöltöz
ködni, öregapjuk kiment. Rénszarvasukat befogták, teherszánkaravánjukat 
megrakták cobollyal. hóddal. Rénszarvascsordájuk megindult. l m útra keltek. 
Soká vagy rövid ideig mentek, menő útjuk(kal) kezdett véget érni. Előre néz
nek, hát a falut látták. Az öreg felesége kiment, amint az érkező szán zaját 
meghallotta (a szán jövő zaja hallása idején). Há t valóban az ő embere (olyan) 
nagy(ságú) rénszarvascsordát hoz ím. Lánya, veje nevetve, énekelve jönnek. 
A mostohája kiment, a mostohalányát csókolja, öleli, a vejét is. Ott künn be
hívta az embereit. Étel t készített (gyorsan). Micsoda gazdagság ez most ek
kora (nagyságú) nagy rénszarvasnyáj [haza]hozatala után! 

7. Sokáig vagy rövid ideig éltek, egyszer (re) az embert mégis zaklatta:20 

„No ember(ke) most még az én leánykámat is vidd az erdőbe. Hadd jusson neki 
is tündérférfi." Az ember sietve befogta a rénjeit. Anyja [a lányát] szépen fel
öltöztette. Sok ennivalóvá], sok ruhaneművel látta el. Szánra szállt, vitték 
(vitetett). Hosszú vagy rövid ideig vitték, egyszerre sötét erdőbe jutottak 
(ketten). Az ember megállt, a lány házát készítette (gyorsan). A tűzifát, a vi
zet kereste (gyűjtötte). Ott hagyta, ő maga gyorsan [szánra] ült. Most énekelve, 
kiáltozva megy. 

8. A lány (a) egyedül maradt. Éjszaka lett. Teát főzött. [Amikor] a teáját 
issza [iva], egerek cincognak. Futkároznak, körüljárják. A lány megharagu
dott. Az állatkákat csapkodja, vadászik (rájuk). Egyszerre lefeküdni készü
lődött. A tüzet eloltotta, elszunnyadt. Hosszú vagy rövid ideig aludt, egyszer-
csak az ajtót verni kezdték. Mit (mennyit) lehet [csinálni], a leányka egyre a 
ruhaneműi alá [bújni] igyekszik. Hirtelen az ajtót ki(szét)tárták. [Aki] belé
pett , bizony mërjk 0-öreg.9 Éppen így mondogatja: „Most öcsiké együtthál". 
A leánykának nem volt [ideje] semmit sem mondani. A met]k0-ÖTeg, gyorsan 
fölemelte, szétnyomta mint a tetűt . 

9. Az asszony meg az ember hosszú vagy rövid ideig éltek, az erdőben 
levő lányukra gondoltak. Az ember befogta a rénszarvasait. Ment visszahozni 
a lányát. Az asszony bement a házba. A kutya az asztal mögül ugat: „U-u-u, a 
te lányodnak rothadt zsákban éppen csak a csontjait hozzák vissza." Most az 
asszony a kutyát fogta, üti-veri. ,, így ugass: a te lányod tündérférfi látta. 
Bár tér nagyságú nagy rénszarvasnyájjal hoznának téged." Most a kutya 
abbahagyja, (aztán) mégis ugat: „U-u-u, a te lányod csontjait rothadt zsák
ban hozzák." Most a kutyuskát, mégis elfogják, mégis megverik. Bizony össze
kötözi, úgy hagyja (él). „Fölakasztalak, [te] dög!" 

• 10. Az ember megy hát a lányához. Hosszú vagy rövid ideig ment, meg
állt a helyen, ahol a lányát hagyta (a lánya hagyott földre). Kunyhó nincs, 
lány nincs. Egyedül (üresen) majdnem csak a lány csont ajtóretesze maradt 

22 Izgatottságában nem tudta jól megkötni. 
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meg. A szegély ember sírva a felesége lányának csontdarabkáit összegyűjtötte. 
Kész lett, haza sírva, kiabálva vitték a rénszarvasai. Egyszercsak hazaért. 
Az asszony kiment, bizony az embere egyedül jött . „No, emberke a leánykánk 
talán az erdőben (erdőbe) maradt ." „Nem, asszonyka, a kislányunk nincs 
[többé]. Egyedül (üresen) éppen csak a csont ajtóretesze maradt meg." Az asz-
szony most csak sír, csak kiáltozik. Sokáig vagy rövid ideig sírt, valami olyan 
módon jött ember haza többé hogyan jut?23 Most a férje lányát kezdte nagyon 
szeretni. Ezután tovább éltek (telepedtek) Torem [isten]-atya adta vejükkel 
együtt. Kész. 

4. sort-yul têne man nëk0e
2i 

1. ëk0ay öjkay ölsiy. tën näwram at ôêsiy. ojkate yul ahèlas, ëkQate jun ôhs, 
ojkate masnutdt, oènutot èopitas. 

2. ojkate älpql k0ali ta mini. yunt ët'i uê-ta jo%ti. juw joyion porat ëk0ate 
püte ästi. tërjk0 ta ûntëy. ojkate îitiylayti: „ös siy mäjtan %öt öleydt?" ,,öjkak0e, 
am täjapasanwfi nar\tàlori\ ,,Ti mandr ta janit èayldr\, ändm ürurjkQen\,,2h 

3. ös ta öloy. yosa man wät'i ölsiy, öjkate ös ti minas ahèlank0e. kon-kQähs, 
isnas joli-paln üntds, ta ünli. ak0matërtn jun ëk0ate yptit jot potortanët sijti. nö% 
lühs, sunsi ëkQate matdm öjkajot potdrti, läwsi: ,,junwos potdrti". öjka ta minas 
yül aldèlank0e. an möjtuw, potruw ël-%aêmati. taw alam man sort-yul tëne nëkQe 
önéi yül ahêlan mate pöyat. ak0 jot yül ahslëy tuwl man nëte koln ta minëy. %ûl-
put pajtiylëy, tëyiy. öjka uê-ta tak0i ëkQate paît jmv-mini. 

4. ti sir yosa man wät'i ölsiy, öjka ëk0ate nüpdl läwi: ,,êk0ak0e, möt man 
wäntlimen, ta-fem ti tit kästäl. ëk0ate läwi: ,,taw19a söl minitemen, wäntlitemen, 
narj söl' wärmal' ti läwsen." ta aöpitaytur\kQepatsiy>. ak0matërtn ti ästdsiy. öjkate 
läwi: ,,ëk0a wäj yurydn am näluw totildm, narpn tärwitdrj: säwwäjdl pinim öli." 
êk0ate läwsi: ,,kaj, am ti totihm, ti-tem %ürdm wäj-sup mat tarwit %uh öneeydtV 
öjkaten wäj-yuriy namdl witn pattuwes. an ëk0a ta l'ünsi: „manriy wäjtenem 
witdnwuskasasan21*?" antitjo%(t)siy ta lawtëy, ta rönyey, alyatëy. öjka ëkQate 
vitn ta tujdsdste. ëkQate ta porsds. 

5. ojkate sort %ul tëne man nëtete paît ta minas. ak0an ta ölmiytasiy. ëriy ail 
ti yötal mos ôlëy. 

4. Csukaevő kis asszonyka 

1. Ketten éltek az asszony meg a férfi. Gyermekük nem volt. A férfi 
halászott, az asszony otthon volt, a férfi ruhát, [mindenféle] holmit készített. 

2. A férfi korán kel, elmegy. Amikor éhes (éhezik), éppen akkor jön. 
Haza érkeztekor az asszony főtt étele (üstje) elkészül. Leülnek enni. A férfi 
megkérdezi: „Há t a menyhalmájak hol vannak?" „Férjecském, megettem 
őket nélküled." „Hogy a mennydörgős, engem várj meg!" 

3. Tovább éldegéltek (éltek), a férfi megint ment vadászni. Kiment, az 
ablak alá ült, ül[dögél]. Egyszercsak hallatszik, (hogy) a felesége benn valaki-

23 Hiába sír, a lánya sorsát nem lehet megváltoztatni. 
24 N. Szajnahova ezt a „mesét" először leírta, javította, majd fölolvasta. Ennek 

alapján írtam át. A fordításra már nem jutott idő. — A történetet más forrásból nem 
ismerem. 

25 Valószínűleg szenvedő konjunktívusz. Az északi nyelvjárás nyelvtanaiban 
ilyen alakot nem találtam, de megvan a kondaiban ós a középlozvaiban, 1. MUNKÁCSI, 
VNyj. 218, 125. 

' • 
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vei társalog. Fölállt, látja a felesége egy öregemberrel beszélget, mondja: 
,,Csak beszéljen benn." A férfi ment halászni. Most mesénk, elbeszélésünk 
gyorsan továbbgördül. Neki van ám (egy) kis csukaevő asszonykája a halászó 
helyén (partja oldalában). Együt t halásztak, azután a kis nő házába mentek. 
Egy bogrács halat főznek, esznek. Az ember akkor a saját feleségéhez haza
megy. 

4. Ily módon hosszú vagy rövid ideig éltek, az ember mondja a felesé
gének: „Asszonyka, más helyre költözünk, olyan nagyon unalmas i t t ." A fe
lesége mondja: „Igazán megyünk, költözünk mi kettecskén, igazad van (igaz 
dolgot mondtál)". Kezdték ellátni magukat [mindenfélével]. Egyszercsak 
készen lettek. A férfi mondja: „Asszony, a botos [csizmás] zsákod én viszem 
le a folyóhoz, neked nehéz: sok botos van benne (sok csizmával van helyezve)". 
A felesége mondja: „ ó , én viszem, ugyan milyen nehéz lehet (bírnak) három 
kis botos!" A férfi a csizmás zsákot szándékosan a vízbe ejtette. Az asszony 
sír: „Miért dobtad (csaptad) botoskáimat a vízbe?" Most [egymáshoz] for
dultak, veszekednek, kiabálnak, verekednek. A férfi a feleségét a vízbe lökte. 
Az asszony megfulladt. 

5. A férfi a csukaevő kis asszonykájához ment. Ketten együtt leteleped
tek. Talán még a mai napig is élnek. 
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Die Märchen bilden einen Teil der wogulischen Sammlung der Verfasserin, die 
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