Északi-Gsztják nyelvtaiiuliaánvok.
(Második közlemény.)

I. Szövegek.
a) Obdorszk vidékéről.
6.

oysatpi-fibdrlos.

áddl loy'k'-iay audtna, ad?l kalt-iay aurtna yölSm yui olldt.
tör§m eudlt pitsdt, ali mou eudlt tiudSdt, hu and oéüt. uankeba
nan olhiifot, you-keba %ou olliiüdt. sidi oldal eudlt noyds-, uaikur eudtht, on't-uai-kur eudtht. met ai apsdl nemal
oysatpitibzrlos.
iaiydlalna kbga, iuganna nomla.
«yöl§m nobdt emlt uéhm taéu, uehm uaiiu yos-pela masl
tinidül* — «iain9n ma euolhm uulpdn östdn, %ada uanna uas olh)
iair)?lal lauhr)7>n: alabdt ^vtl-kemna uas ol (labdt yvtl youat

6. A r é z h ü v e l y e s

Tyiberlosz.

A magánosan [álló] bálvány-nép folyófokán, a magánosan
[álló] kalt-nép folyófokán három ember van. Az égből estek vagy
a földből születtek, ők nem tudják. Eövidnek rövid ideig élde
gélnek, hosszúnak hosszú ideig éldegélnek. A mint így vannak,
nyuszt-, vadlábat, erdei vadlábat vágnak [é. vadásznak]. A legkisebb
öcscsüknek a neve: Eézhüvelyes Tyiberlosz. A bátyjai gazda
gyanánt tekintik.
«A három nemzedék óta ölt portékánkat, ölt vadunkat vala
merre el kell adni!» — «Bátyáim [duális], nálamnál öregebbek
vagytok, hol vaií [itt] a közelben város ?» — A bátyjai mondják:
«Hét napnyira van a város (hét nap hosszatt kell menni)» —•
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manda masl)». — aiaiydn, nin öydl uerdtdn/v iaiydlal öf§l uer'sdydn, tas lelta pitsdydn, uai-yul lelta pitsdydn. kim-itsdt, iaiydlal
kat laygdr-kol lezatsdydn. oysdtpi-íibdrlos öySl elti lehs. iaiydlal
talhydn; tas-ujs talhydn i louel talhydn.
uan-keba uan manht, you-keba you manht. sidi mandel
smlt törSm paths. iuy seudr'sdt, lebds maritsdt, llsdt, mola an'
lísdt, iázdy andam.
ahy svyatti iis, kil'Sdt. kiVsdt i pa man'sdt. uan-keba uan
manht, you-keba you manht. oysatpi-iibdrlos bySl elti am»sl,
oly dl pela 'mntl: uas idds. uasna: Ivysdt. yundi-keba mur ös,
'uasl porhm, 'rieyyoi-kalddm andam. uas sdiitsdl, Ivydi uespi idm
yat olmal, si %htna Ivysdt. you pvraidtna, neyyoina tvisa tayya,
r-at-yisl andam.
uiaiydn, tam yatna tada i yoilu! iuy mola legadatvn! ma
uas Sdiitta manhm.n oysatpi-iibdrlos uas Sdiitsdlí: ney%oi-kalddm
andam, loyrdr-kalddm andam. törSm %odi la§ paidilimal, sidi
porhm uas (uas la§na ázat porhsa).
«Bátyáim, ti csináljatok szánt!» A bátyjai szánt csináltak. A por
tékát kezdték fölrakni [a szánra], a vadat-halat kezdték fölrakni.
Kimentek. A bátyjai két vállkötelet készítettek, a rézhüvelyes
Tyiberlosz fölült a szánra. A két bátyja húzza; a portékát-mit
húzzák, őt is húzzák.
Rövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig
mennek. A mint így mennek, az ég sötétedett [é. esteledett].
Fát vágtak, galyat törtek, ettek vagy nem ettek, [arról] nincs szó.
Reggel felé jött [az idö], fölkeltek. Fölkeltek és megint
mentek. A rézhüvelyes Tyiberlosz a szánon ül, előre felé néz :
város tűnt elő. A városba bementek. Valamikor csak volt [itt]
nép, a város hóval van borítva, embernyom nincs. A várost
megkerülték. Bemenésre való formájú jó ház volt [egy helyen],
ebbe a házba bementek. Reges régen (hosszú idővel ezelőtt)
ember lakta talán, hamuja sincs.
(•Bátyáim, ebben a házban itt le is fekügyünk! Fát-mit
készítsetek, én a várost megkerülni megyek.*) A rézhüvelyes
Tyiberlosz a várost megkerülte: embernyom nincs, egérnyom
nincs. Az isten a mint többször is havat bocsátott alá, ily mó
don a várost egészen behordta a hó.
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yuiydlal yoza iofóds. uoysátpi-t'ibdrlos apsiie mola uantsdn h> —
((uantemdddm nemdza andam». tut vl'sdt si yatna, ltumel-molaimel
vetsds. viaiydn, nin mazdy unipmlaiddn! at ma laiillém,)). nin
-yoiütdn volna yatna /»
oysatpi-űbdrlos kim-edds, kat Ivbasydn kutna noy-yby'ds.
nömdn ámdsl: üld§-naul ueriie olmal. uantman tviMi: uas numahy eudlt kordí sciudr naudrdal nila. uas-yaddt kut eudlt sidi si
naudrhiil. oysatpi-űbdrlos lailldll, lou pulaydl ioytds. nönidlta selta
naudrnids, saudr elti toyo i pidds. samr kat pvl eudlt katllsdll,.
oysatpdy kezdi lögöfitdsli, svsna samr yorda pitsdll. saudr yol fiudlr
81 "budi.
<.<tam uas katra pvraina neyyoina tnisa, tam uas lludnidt
ti tüü/» samr sey'tal mdlt udrlal etsdt, saudr 'budai eudlt turll
pidds. saudr ishm'sa. ittam yolna manl vu sorna.
ittam samr mundi yaltsa iis, síié mands. Isi Ivbasydlal
kutna noy-yöy'ds, uantman tvifoli: num keu-ahy eudlt naui yaUy

Az embereihez visszajött. «Rézhüvelyes Tyiberlosz öcsiké
mit láttál?» — «Látni, bizony, semmit sem láttam." Tüzet rak
tak, az evéssel-miükkel elkészültek. «Bátyáim, ti talán alugyatok! az éjjel én Őrködöm. Ti fekügyetek Je benn a házban!»
A rézhüvelyes Tyiberlosz kiment, a két éléskamra közé föl
kúszott. Fönn ül: szép holdvilág volt. Észreveszi, [hogy] a város
felvégéről [egy] vas nyúl ugrálása látszik. A városi házak között
ugrál így [erre felé]. A rézhüvelyes Tyiberlosz bevárja, éppen
az ő irányában jött. Erre aztán fölüről leugrott, a nyúlra oda
is esett. A nyulat a két fülénél fogva megragadta, rézhüvelyes
kését elővette [kihúzta a tokjából], a kés hátával a nyulat
nyúzni kezdte. A nyúl arra üvölt, erre üvölt.
«Ez a város régi időben embertől lakva volt, a ki ezt a
várost fölfalta (tk. megette), [azt] hozd ide!» A mint a nyulat
veri, a vére folyt. A nyúl üvöltés közben [egészen] elrekedt.
A nyulat eleresztette, még most is megy nagy ordítással.
Most a nyúl arra ment, a honnét az imént jött. A két
éléskamrája közé megint fölkúszott. Észreveszi, [hogy] dél
nyugat felől (tk. az Uralhegység felső vidéke felől) fehér felhő
tart erre felé, látszik. Ez a fehér felhő [mindegyre] közeledik,.
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vvndmmal nila. si naui pahy iidal nila. sem uantti
ioytds : naui laudy yoi uas numb(i) emlt iil.
«lang3-pen'gi karám sol, sol, sol,
uai-pey'gi kardm sol, sol, sol!
oysátpi-iibdrlosna alt ybllaidm!«
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vouatna

lou top iuudin lamy yoi U-pid9S, oysátpi-übdrlos nönidlta
süyat il-naudrnids. uoysatpi-tibdrlos kassen-gi, youdn yundíiolh)
—
«oysatpi-tib9rlos, ma al-nvyadnúdm, al ligaza!» selta uanthlt:
kat oypi mey'k' olmal. oysatpi-überlos lauSl: Ham uas nvy tiumení» kat oypi mey'k1 »
iásydl andam, áddm iásydl andam.
mey'k' lauSl: «kat yui ivntti-louat kördi yar le§ada!i> lou lauSl;
úezatlen-gi, nvy lezatlen, nvy mutrapy ös9ft».
mey'k' lauSl: «toyhy törSm numbi yuu iisdn, kurdy törSm
numbi yuu iisdn, nvy lezada!» oymtpi-iibdrlos pm-pifak Misina
tvidm löiddt uydl-udsna Ivskdsü, kim-laksdsli: kat yui ivntti-lourit
kördl yari iis. yolas laidi kor'-suygdl s\is laiű, yolas laidi pvrl'dl
s\is laiú.
[úgy] látszik. Szemmel látható távolságnyira jött: fehér lovas
ember jön a város felvége irányában.
«Evetfogú
sol, sol, sol,
állatfogú
sol, sol sol!
A rézhüvelyes Tyiberlosz meg ne hallja!»
A most érkezett lovas ember leereszkedett (tk. leesett), a
rézhüvelyes Tyiberlosz fölülről leugrott. «Ha a rézhüvelyes Tyiberloszt keresed, hogyan volna messze ?» — «"Rézhüvelyes Tyiber
losz, én csak tréfálok, ne haragudjál!" A rézhüvelyes Tyiberlosz
látja: kétfejű erdei manó az. A rózhüvelyes Tyiberlosz [így]
szól: «Ezt a várost te etted meg?» A kétfejű erdei manónak
jó szava sincs [rá], rossz szava sincs [rá]. Az erdei manó szól:
«Két embernek való birkózó teret készíts!» A rézhüvelyes Tyiber
losz mondja: «Ha készítesz, te készítesz, te fortélyos vagy.»
Az erdei manó [így] szól: «Szárnyas istennél nagyobb emberré
lettél, lábas istennél nagyobb emberré lettél, te készíts!» A rézhüve
lyes Tyiberlosz a jobb kezénlevő gyűrűket a szája nyílásába hajította,
kiköpte : két embernek való birkózó térré lett. A hol a vasszögnek
kell állni, [az] ott áll, a hol a jégtörő vasnak kell állni, [az] ott áll.
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kat oypi mey'k' noynids: «oysátpi-tíbdrlos toyhy tör§m
numbi yuii iuumdn, kurdy törSm numbi yuií iuumdn !» oysatpiűbdrlos mey'gdl pilna svylantta ypya yvn'sdydn. yvtl éddm-mosa
svylantsdydn, atl pathm-mosa svjlantsdydn. oysdtpi-t'ibdrlos l udrsernél pbsmdS, kat oypi mey'k'-igi kat tusi taynds. mey'k1-igi
oysatpi-tíbdrlos udr-sem nöyStlúű. oysdtpi-tíbdrlosna Ivskdsa. noyoslaidi kbrddtna taynds. yol tayds, sí tajds. ittam mey'k'-igi törmdl-gi
$vrds-kossi i-pus yvhs. mey'k'-igi lau uisli, lau-yatna töySr'sdVi,
ioyo-ioytds. yuiydlal kiltsdli.
nyuiydn yodi, idna' you yoilatdn ! muyeu Uddt-ki ioyStl, aratelna ülaiu kul'na.n sittelna lou il-ydijs. il-yoimal iubina tör§m
paths. yuiydlal lauhydn: uoysatpi-tibdrlos apsémdn lou at voitl,
tam üt min laiilUmdn!'»
oysatpi-tíbdrlos l mosatna noy-uerds. male pathmal. oysatpit'ibdrlos sömdtlws, i kim-edds. yuiydlal lébdy-vu kat peldkna
amdshydn.

A kétfejű erdei manó megszólalt: «Eézhüvelyes Tyiberlosz
szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas istennél nagyobb
emberré lettél!» A rézhüvelyes Tyiberlosz az erdei manóval
birokra kapott. Míg az éj sötét volt, birkóztak, nap fölkeltéig
birkóztak. A rézhüvelyes Tyiberlosznak egy vércsöppje lecsöppent,
a kétfejű erdei manó-öregnek két szakállszőre szakadt ki. Az
erdei manó-öreg a rézhüvelyes Tyiberlosz vórcsöppjének a nyo
mát követi. A rézhüvelyes Tyiberlosz [az erdei manót] meglódí
totta, a fölfelé álló vasakba akadt [az]. A hova hajította, oda
hajította. Erre az erdei szellem-öreg az ég ezer koráig egyszerre
meghalt. Az erdei manó-öreg lovát fogta, az istállóba zárta,
vissza jött. Az embereit fölkeltette.
«Emberek hogyan, bizony sokáig feküsztök! Ha minket
valami megevő jönne, mindnyájunkat fölfalna az ördög!» Erre
aztán ő lefeküdt. Lefekvése után az éj sötétedett [é. esteledett].
Az emberei mondják: A rézhüvelyes Tyiberlosz öcsénk hadd
nyugodjék, ma éjjel mi ketten őrködjünk!))
A rézhüvelyes Tyiberlosz egyszer csak fölébredt, már be
sötétedett. «A rézhüvelyes Tyiberlosz fölöltözött és kiment. Az
emberei az előház ajtajának a két oldalán ülnek.
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uiaiydn malai laiillaUnh) — «min, lauhydn, át lailda utsimdn.t) — «?iin yoiatdn, yoiatdn, ninen uer andam!» iaiydlal ioyoIvysdydn, il-yoisdydn. lou mands. tamotta Inbasydlal kdtnn kutna
noy-yby'ds. sidi amasl. uas num-aby etidlt samr naudrdal nila.
saudr naudrl, lou pehl si iidal nila, nömzlta selta si ndudrmds,
samr elti pidds. oysatp?y kezdi löy§^tdsü, sátidr kat pvtel eu&lt
kátllsril, mola tvya osl, kezi-svsna yorldl. sidi yordal eudlt samr
turvl aiu iis. saurdl ndrlal-telna éts9t. pvraidl ioytds: ssllsdlí.
samr miindí yaltsa iis, síié mands. saurdl mandm iubina Ivbasydn
kutna noy-yon'as. sidi amdsl. amdstal svyat uantman
tniblí:
vum-keu-ahy emlt yanéay pafoy yvridmmal nila, tolta: svyat t\
iidal nila. sem uantti youatna ioytzs: yanz'ay Iwmy yoi. uasnumbi emlt sidi si ül. sidi iidal svyat lou pulayal i | ioytds.
lamy yoi mouna- pidds.
(tlaygz-pey'fii l;ar;)m sol', sol, sol,
uai-pey'gi karám sol, sol, sol I
oysatpi-übdrlos alt ybhntl (ma il-pitt»m) I'»
«Bátyáim, miért őrködtök?» — «Mi, mondják [azok], az
éjét akarjuk átvirrasztani.)) — «Ti [csak] fekügyetek, fekügyetek!
nektek [más] dolgotok nincs.» A bátyjai bementek, lefeküdtek.
O ment. A tegnapi két éléskamrája közé fölkúszott. ígyen ül.
A város felső vége felől [egy] nyúl ugrálása látszik. A nyúl ugrál,
ím feléje jön, [úgy] látszik. Aztán fölülről leugrott, a nyúlra esett.
A rézhüvelyes kését elővette, a nyulat a két fülénél fogva meg
ragadta, a mely helyen találja, a kés hátával nyúzza. A mint
így nyúzza, a nyúl [az ordításban] egészen elrekedt (tk. a torka
kicsinynyé lett). A nyúlnak minden vére kifolyott (tk. kiment).
Az ideje elérkezett: eleresztette. A nyúl a honnét az imént jött,
oda ment. Miután a nyúl elment, a két éléskamrája közé föl
kúszott, ígyen ül. Miközben ül, észreveszi: délnyugat felől (tk.
az Uralhegység felső végéről) tarka felhő tart erre felé, látszik.
Szemmel látható távolságnyira jutott: tarka lovas ember. A vá
ros felső vége felől igyen jön. A mint így jön, az ő irányába
érkezett. A lovas ember a földre ereszkedett (tk. esett).
«Evetfogú
sol, sol, sol,
állatfogú
sol, sol, sol!
A rézhüvelyes Tyiberlosz ne hallja meg (az én esésemet)!))
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«pilcq), aslap! oysatpi-übdrlos youdn yund1 ol, tada tam
őS3m/» -— «oysatpi-übdrlos al ligaza, al-nvjradnisdm.» — utam uas
liudm yöldm o%pi mey'k* nvy olmdnhi yöldm oypi mey'k' lauSl:
a oysatpi-übdrlos, kat yui ipntti kördl yar lezadaf» — «nvy, laudl,
ojdn yöldm oy, le§atlhi-gi, nvy lezada!)) — «oysatpi-übdrlos, ma
lezaddm kördl yar»m nemdza-yos-peld ant raydl!* oysatpi-übdrlos
idm-pBhk iaslna tuidm oy-löiddl uyhlna, uisli, kim-l'aksdsü: kat
yui ivntti'louat kördi yarri iis. a oysatpi-übdrlos toyldy töröm
numbi yun iuumdn, kurdy törSm numbi yuu iuumdn f»
oysatpi-übdrlos pilna wya si küddrmdda pitsdydn. si dtna
küddrmdsydn, top yöthm-kemna oysatpi-übdrlos kat udr-semdl pösnws
nvldl endlt. yöldm oypi mey'k'-igi yöldm tusi taynds. yöldm oypi
mey'k'-igi oysdtpi-übdrlosna kördt yarna Ivskdla: ai loudl aiil
sugalds, uul loudl wulli sugahs. oysatpi-übdrlos yaniay lau ujsü,
lau-yatna töydr'sdU.

«Apátlan, anyátlan! [káromkodó szó]. A rózhüvelyes Tyiber
losz hogyan volna messze, én itt vagyok la!» — «Rézhüvelyes
Tyiberlosz ne haragudjál, csak tréfáltam.)) — «Hát te vagy az a
háromfejű erdei manó, a ki ezt a várost fölfalta?*) A háromfejű
erdei manó szól: «Rézhüvelyes Tyiberlosz, két embernek való
birkózó teret készíts!» — «Te, úgy mond, a fejed három fej, ha
készítesz, [hát] te készíts!» — «RézhüveIyes Tyiberlosz, az én
készítettem vas tér semmire sem jó.» A rézhüvelyes Tyiberlosz
a jobb kezén levő rézgyűrűjét a szájába vette, kiköpte: két em
bernek való vasból [készített] birkózó térré lett. «Rézhüvelyes
Tyiberlosz, szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas isten
nél nagyobb emberré lettél!»
A rézhüvelyes Tyiberloszszal együtt ím birkózni kezdtek.
Ezen az éjen át birkóztak, csak reggeli szürkületkor (a mikor
nappalodni kezdett) csöppent ki két vércsöpp a rézhüvelyes
Tyiberlosznak az orrából. A háromfejű erdei manónak három
szakállszőre szakadt ki. A háromfejű erdei manót a rézhüvelyes
Tyiberlosz a vas térre dobja, a kis csontja kicsinyre törött, a
nagy csontja nagyra törött. A rézhüvelyes Tyiberlosz a tarka
lovat fogta, az istállóba zárta.
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vuiydlal yoza mands, yuiydlal kiltdsli. iaiydlal kil'sdt, Usdt,
iessdt. oysatpi-tibdrlos il-ybiis. sidi yoidal eudlt törSni patlds. noyuerhs, sönidtliiiman ietsds, kim-idds. yuindlal lebdy ou kat pélgis
ámdshydn. oysatpi-iibdrlos laudl: «iaiydn, ma pa at laiillem tam át/»
oysatpi-tibdrlos sitdlna pa, mands át laiildi tvyaina. Ivbasydlal kutna noy-ybt/ds. yuntt' yolna laiü. uas num-ahr) eudlt
kbrdi saudr nawrdal nila. si kbrdl samr sidi laiüdal eudlt uantman tvildll, yöriiil. lou pul'áydl si ioytds. kbrdl saudr yoéa selta
namrmds, kbrdl saudr elti pidds. kat pvhl eudlt katllsdll i yorda
pitsdll, oysatpdy kezi-svsna yaltsa yaila, kbrdl peldklal yos-tayldt.
kbrdl saudr yol éu§l, sl •budi. oysatpi-tibdrlos laudl: tam uas
lludmdt ti tűil!» oysatpi-iibdrlos ittam saurdl sidi sey'tal eudlt
lil top lal'l. selta isllsdll, mundl yaltsa iis, slis mands. samr
éu-sorna mandal eudlt éu sdidl pilna sidi i yorlds. sidi uantman
tvildll: num-keu-aldíj soyndm tvya eudlt pudi pahy yvndmmal

Az embereihez ment, az embereit fölkeltette. A bátyjai
fölkeltek, ettek, ittak. A rézhüvelyes Tyiberlosz lefeküdt. A mint
így fekszik, az ég' sötétedett [é. esteledett]. Fölébredt, az öltöz
ködéssel elkészült, kiment. Az emberei az előház ajtajában két
felől ülnek. A rézhüvelyes Tyiberlosz [így] szól: «Bátyáim, én
hadd őrködjem ma éjjel [is] !»
A rézhüvelyes Tyiberlosz erre aztán ment az éjjeli őrködő
helyére. A két éléskamrája közé fölkúszott. Még alkonyat van.
A város felső vége felől egy vas nyúl ugrálása látszik. Ezt a
vas nyulat miközben így várja, észreveszi, [az] fél. Az ő irányába
ím odaérkezett. Aztán a vas nyúlhoz odaugrott, a vas nyúlra
ráesett. A két fülénél fogva megragadta és nyúzni kezdte. A rézhüvelyes késének a háta a hol találja, a vas oldalai [mind] le
válnak. A vas nyúl arra üvölt, erre üvölt. A rézhüvelyes Tyiber
losz [így] szól: «A ki ezt a várost fölfalta, [azt] hozd ide!»
Miközben a rézhüvelyes Tyiberlosz veri a nyulat, alig lélekzik
[az]. Aztán eleresztette. A honnét az imént jött, arra ment
[t. i. a nyúl]. A nyúl nagy sivalkodással menvén, a visítás zajá
val együtt ígyen eltűnt [a szem elől]. így észreveszi: délnyugat
felől (tk. a hol az Uralhegység felső vége végződik), fekete felhő
tart erre felé. A fekete felhő jön, [úgy] látszik. Látható távol-
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i'iila. pudi paldy iidal nüa. uanttal-youatna ioytds: pudi laudy
yoi. laudl nvl-uds eudlt mazdk-pajdl-loiúit laudm-sbftdt tut-sorna
ettet. lou putaydl uanamds, mouna yolna anda piti.
«láyg3-pey'gi kürtiem sol, sol, sol,
uai-pey'gi kariiem sol, sol', sol!
oysatpi-íibdrlosna alt yöltsapm loln/»
labdt oypi mey'k olmal. mouna pitmal-kemna sidi lauSl :
«malaidl kaslen oysatpi-tíbdiios ? ma tada tám ösdm. oysatpiübdrlos, uandl-sa, yilüe, ál ligaza! al-nvyádnthm. oysátpi-übdrlos,
toyhy törSm numbi yuü iuumdn, kurdy tör&m numbi yuü vuumdn!
oysatpi-übdrlos yihie, itmtti yar lezadah) — «nvy malai manem
par'len? uerlen-gi, nvy si uerlen, oydii labdt oy.»
oysatpi-übdrlos iaslna hmm oy-löiddl lög§fitdsli, uyhlna
ujslí; si löydl'sdPi, löydVsdli, selta láksdslí: údl yui ipntti-louat
kördi yar\ iis. labdt oypi mey'k'-igi pilna ivya küddrmdda pitsjíjdn. ú atna sidi küddrmdsydn, törmdl si yötfos. törmdl ydtfam

ságnyira jutott: fekete lovas ember. A lovának az orra lyukából
ököl-nagyságú parázsdarabok jönnek ki azon tüzesen. Egyenesen
feléje közeledett, a földre még nem ereszkedik (tk. esik) le.
((Menyétfogú . . . . sol, sol, sol,
állatfogú . . . . sol, sol, sol!
A rézhüvelyes Tyiberlosz csak ne hallotta volna meg!»
Hétfejű erdei manó volt. A mint a földre ereszkedett, [így]
szól: «Miért keresel, rézhüvelyes Tyiberlosz? én itt vagyok la!
nézd csak! Kis öcsém ne haragudjál! csak tréfálok. Bézhüvelyes
Tyiberlosz, szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas is
tennél nagyobb emberré lettél! Bézhüvelyes Tyiberlosz öcsikém,
birkózó teret készíts!» — «Miért bizod rám (tk. miért parancsolod
azt nekem)? Ha elkészíted, [hát] elkészíted te, a fejed hét fej.»
A rézhüvelyes Tyiberlosz a kezén levő rézgyűrűjét lehúzta,
a szájába vette. Bágta, rágta, aztán kiköpte: négy embernek
való vasból készített térré lett [az]. A hétfejű erdei manóval
birkózni kezdtek. Ezen az éjen át ígyen birkóztak, [már] vilá
gosodott. A mint kivilágosodott, a rézhüvelyes Tyiberlosznak
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iubina oysatpi-tibdrlos yöl§m udr-semdl etmds, nvl-uh eudlt ilpbsmds. labdt oypi mey'k'-igi uet tusl-lerdl taynds.
si yölSm udr-sem nöfdtlnidal eudlt labdt oypi mey'k'-iyi
oysatpi-tibdrlos na il-iuudtsa. ai loudl ai uaina Hsa, uul noyaidl
uul uaina Hsa. labdt oypi mey'k'-igi tvldl-ki sat tvl i-pus yvhs,
oysatpi-tibdrlos löiddl iaslna metsdsli, laudl uislí, lau-yatna tördr'sdti.
sittelna ioro-lvydS. yuiydlal pela lauSl: v-kildi pvraidn yolna
andámh) yuiydlal si iázdy ybl'sdydn, noy-naudrmdsydn. Usdt,
iessdt. yuiydlal pela laudl: «manda masl!» — «oysatpi-tibdrlos nvy
yol manhn, min s| iilmdn.» kim-itsdt. kim-etmelna oysatpdy kezdi
soyal-ips yoéa yaisdlí. oysatpdy kezdi yaimal eudlt yuiydlal and
osUydn. «oysatpi-tibdrlos apsi, moudn kut you, mola uaní ila pela
iuumal, yvtl-sbfína kiírna sbsman yol ior§tlu?» —• niaiydn, laudl,
sit ma uerdm.» kim-itsdt, lau-yat pela sbsmds. «oysatpi-tibdrlos,
ö'fldn yaéds, min nvyen öydlna tattém&n.* lou, laudl: «ö~y§l anl
masl.» lau-yatna ioyStsdt, lau-yat passdli, naui lau etltdsli, uul

három vércsöppje eredt el, az orra lyukából lecsöppent. A hét
fejű erdei manó-öregnek öt szakállszőre szakadt ki tövestül.
A hétfejű erdei manót, miközben az ezt a három vércsöppet nyomon követi, a rézhüvelyes Tyiberlosz a földhöz
vágta. A kis csontját kis állat ette meg, a nagy húsát nagy állat
ette meg. A hétfejű erdei manó az éve száz év (tk. tél), egy
szerre meghalt. A rézhüvelyes Tyiberlosz a gyűrűjét fölhúzta a
kezére, a lovat fogta, az istállóba zárta.
Erre aztán bement [a házba]. Az embereihez [igy] szól:
«Még most se akartok fölkelni (tk. fölkelő időtök még nincs) ?»>
Az emberei ezt a szót hallották, fölugrottak. Ettek, ittak. Az
embereinek mondja: «Menni kell!» — «Eézhüvólyes Tyiberlosz
öcsénk, messze megyünk-e vagy közel (tk. a földed köze hosszú-e
vagy rövid)? Már beesteledett (tk. este felé jött), a rövid ideig
tartó napon gyalog járván hova jutunk ?» — «Bátyáim, úgy mond,
az az én dolgom.» Kimentek, az istálló felé lépegetett. Réz
hüvelyes Tyiberlosz, a szánod elmaradt, mi ketten tégedet szá
non húzunk.» 0 mondja: «A szán nem szükséges.*) A istállóhoz
értek, az istállót fölnyitotta, a fehér lovat kivezette, az öregeb
bik bátyjának adta. A tarka lovat kivezette, az ifjabbik (tk. kö-
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iaidl elti masli. yanéay lau etltdsVi, kudd(5 iaidl elti masli. pudi
lau itltdsli. — «ma laudm tam.»
lau-svnz elti leVsdt. iel-piddm svy-kimlel, iel-piddm lidel
puddrdel eudlt pa, mou amdsla naii mou, pá mou ámdsla br'ti
mou i marísdt. patla pp'kpi sards süna ioyStSdt, inya-laisdt. «iaiydn, lauM, ybUndatdn, ma naylatna pitsdm, iaiydn, mohm put-sis,
yvndm an-sis ivn'hm, tam lau laiman tvya eudlt ti ani noyatdn,
toyo an( noyatdn! yodi laisatdn, sidi laiatdn. laudl uaraskdsü,
karemdsU, laudl káremmal svyat pa yui ámdsla mirsi mou, pa yui
amdsla pami mou lodiiidds. tamotta ohm yatlna ioytds, uanthll :
tut al-lila, pözdT) etl. «tam yatna ma % ipy'dm sissmna %oubt
ioy§thth> aiiltau püldfi-udsiia noy-yby'ds. 7'at-sil kat peldkna yölSm
•mey'k'-eui ámdsht. pbddr'ht: utam yölSm yui huilal yada mozátta
7'ayht?» oysátpi-übdrlos püfoft-udma ybldntl, kat oypi mey'k'-igi eui
laudl: mna uul yuidl vazdy br't-igi uasna seda i Illem.» kuddfi-

zépső) bátyjának adta. A fekete lovat [is] kivezette: «Az én lo
vam ez.»
Lóhátra ültek. Az előre csúszott (tk. esett) ruhájuk alját,
az előre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén, idegen föld
lakta nős vidékre, idegen föld lakta uras vidékre mentek. A be
nem fagyó vizű tenger szélére értek, együvé álltak. «Bátyáim
halljátok! én kárt vallottam. Bátyáim, míg egy föltett fazék
megfőhet, míg egy fölakasztott fazék megfőhet, [annyi ideig]
járok, erről a ló állta helyről se ide, se oda ne mozduljatok!
A hogyan megálltatok, úgy álljatok!» A lovát megcsapta, meg
fordította. Miközben a lova megfordult, idegen ember lakta
vesszős földön, idegen ember lakta füves földön termett (?).
A tegnapi házhoz érkezett, látja: a tűz csak úgy ég, a füst megy
ki. «Ebbe a házba, a míg én egyet jártam, kicsodák érkeztek?*)
Csöndesen föl kúszott a kéménynyíláshoz. A tűzhely két oldalán
három erdei manó-leány ül. Beszélnek: «Ezzel a három em
berrel hol lehet [majd] elbánnunk?)) A rézhüvelyes Tyiberlosz
a kéménynyílásnál hallgatózik. A kétfejű erdei manó-leány szól:
«En a legöregebbiket a városi fejedelem öreg városában eszem
majd meg.» A középső nőhöz [igy] szól: «A három közül a
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niydl pela lauSl: uyöldin vu% kuddft yuidl yada mogatlen t» kuddfi
mey'k'-eui lauSl: mtandal-igi uasna mogatlem kuddfi yuidl.v
oysatpi-übdrlos si iasydt ázat ybVsdli. si iazdy yblmal-khnna
oysatpdy kezdi paiart-ahy yoza uaraskdU; yöl§m mey'k'-eui yölSm
yat-suy svyat yanemdsdt. yat-suyna yöWm mey'k'-eui top semlal
al-larildt. lau-svsna lehmdds, oysatpdy kezdi ujs, ittam pa
yolna manl.
yuiydlal yoza ioytds. patla idy'kpi §ards soppi-ussel, idy'kna
an( tayarhiisdt, nemdza arí tayarlwsdt, patla iay'kpi sárds tompelgis ioy§tsdt, •—• uas amdsl. uazoy br't-igi uas ólmai, uazdy br'tigi nauremgt éuldt: «yaltsa iwmm seudy ör'ddt, yaltsa iwmm
uepy dr'ddt!» uazdy or't igi lauSl: «n9y sattdn tvyaina an'
usdt, ma éattdtn tvyaina nsdt.v
uaz&y or't igi yat ilbina laulál si laidtsdlal. uazdy or't igi
noymds: «tam oysdtpi-űbdrlos laudt ioyo-tbyraldn lau-yatna!» leu
uazdy or't igina ioyo-uaysáidt (maiiddá). törSm-pugdt ar liufids

középsővel te hol bánsz majd el ?» A középső erdei manó-leány
mondja: «A Tandal-öreg városában bánok el a középsővel.»
A rézhüvelyes Tyiberlosz e szókat mind hallotta. A mint
ezt a szót meghallotta, rézhüvelyes kését az oszlop végéhez
csapta, a három erdei manó-leány a ház három szögletében
elbújt. A házszögletben a három manó-leánynak csak a szemei
forognak. Lóhátra ült, a rézhüvelyes kését vette, még most is
megy [talán].
Az embereihez érkezett. A be nem fagyó vizű tengert át
úsztak, a vizben nem akadtak meg, semmit sem akadtak meg.
A be nem fagyó vizű tenger túlsó felére jutottak — [ott] város
van (tk. ül). A városi fej edelem-öreg városa volt [az]. A városi
fejedelem-öreg gyermekei üvöltenek: «Honnét jött hajfonatos
fejedelemhősök, honnét jött szépséges fejedelemhősök!» A városi
fej edelem-öreg szól: «A ti hallásotokra nem jöttek, az én hallá
somra jöttek.»
A városi fejedelem-öreg háza előtt a lovaikat im meg
állították. A városi fejedelem-öreg megszólal: «Ennek a réz
hüvelyes Tyiberlosznak a lovait zárjátok be az istállóba!)* Ők
a városi fejedelem-öregtől behivattak (vendégeskedni). Égi (v.
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tiSdt, mon-pugdt ar liufids tisdt. uul iaidl taytina lerdmtsa, yanéay
yar-svy, uul iaidl kim-itliiis, ioyo pa, Ivpds. amdsta uutsiiis.
oysatpi-iibdrlos iaidl tayti noy-álemdsli, tayti ivya-ipudr'sdli, ittam
laism uis, ai suyü seudr'sdü: yat yardl udrrí iis. uazdy br't-igi
nemdza an' pöddr'l. tayti seudrdal snyat yat yardl ázat uí>rri iis.
oysatpi-iibdrlos noymds: «nvn sábdl-loudn tam tayti-idi i-sidi
séudrmdlem. yundi-gi labdtta an'-ki litsdn, muydlu malai uaysdlan?»
uazdy br't-igi ipyos-tvya oy ponda pidds. «tam tayti elti uul iaidm
ybiis-ki loln, yaleudt kil'su, ma iaidm male yvlmal. ma iaidm
•/oltsa ujsem? iaidm ueldi brdnna lerdmddm yanéay yar-svydn.» —
«oysatpi-übdrlos al ligaza! addl yaddy eudm kuéar-yaddy eudm
iaidn elti le§atlem.»
oysatpi-iibdrlos ramamds, yoisdt. ahy-svyat kil'sdt. uazdy
br't-igi addl yaddy eudl lezatsdü. uas Ildi uul pari uer'sdt, kbr't
üdi uul pari uer'sdt.
isteni) sok ételt ettek, földi sok ételt ettek. Az öregebbik bátyjá
nak rénszarvasbőrt terítettek le, tarka rénszarvasbőrt. Az öre
gebbik bátyja kiment egy kicsinyég, megint bement [a házbaj,
le akart ülni. A rézhüvelyes Tyiberlosz a bátyja szarvasbőrét
fölemelte, a szarvasbőrt összegöngyölgette, aztán fejszét fogott
s apró darabokra vagdalta: a szoba padlója véressé lett. A városi
fejedelem-öreg semmit sem szól. Miközben a rénszarvasbőrt
vagdalja, a szobapadló csupa vér lett. A rézhüvelyes Tyiberlosz
megszólal: «A te nyakad csigolyáját [is] úgy [szét]vagdalom,
mint ezt a rénszarvasbőrt! Ha nem akartál enni adni, minket
miért hivtál be?» A városi fej edelem-öreg hátra [fordulva] kezdte
a fejét hajtogatni. «Ha az öregebbik bátyám erre a rénszarvas
bőrre lefeküdt volna, holnap [mire] fölkeltünk volna, az én bá
tyám már halott lett volna. Az én bátyámat honnét vettem ? Az
én bátyám megölésére lett a tarka rénszarvasbőr leterítve.» -—
«Rézhüvelyes Tyiberlosz, ne haragudjál! A külön házban levő
leányomat, a repülő evet (sciurus striatus)-bőrös házban levő
leányomat a bátyádnak fölkészítem.*)
A rézhüvelyes Tyiberlosz lecsendesedett, lefeküdtek. Reggel
felé fölkeltek. A városi fejedelem-öreg a külön házban lakó leá
nyát fölkészítette. Város evő nagy lakodalmat csaptak, falu evő
nagy lakodalmat csaptak (tk. csináltak).

ÉSZAKI-OSZTJÁK

65

NYELVTANULMÁNYOK.

pari uermal ietsds, oysatpi-übdrlos uul iaidl pela lauSl:
«tam moudnna iofdUdm-mosa manem tada laiülen. %ou imffom,
uan ivy'ldm, tada laili/» kuddft iaidl pela lau§l: «laulal kimetltiiüa/»
kuddft iaidl laulal kim-etlidsü. nza-pamdt (naMHTL)
uer'sdydn. uul iaidl üti kézi mas. «kczdn pvrda-peldk
'prna-ki
itl, ma si pvraina yvl'sdm, kezdn idm-peldk nauiü-ki iil, ma si
pvraina lildy.» si iazdy tviis, kim-idds.
lau-svs elti lel'sdydn, ittam pa yolna manldydn. lel-piddm
kimldn, iel-piddm litdn puddrddn eudlt pa yui amdsla uarsi mou,
pa yui amdsla naii mou, pa YUÍ amdsla br'di mou Un ioydtsdydu.
kuddfí iaidl lauSl: «oysdtpi-übdrlos sit yoidau uas?» —
«8Ü tandal-igi uas (tandal = kul' eudlt iuudm neyyoi, sit brdyna
tandal-igi). tandal-igi uasna ipydtsdydn. tandal-igi nauremdt kamdn
•buldt: uyaltsa iuudm seudy br'tydn, y oltsa iuudm uepy br'tydn !»
tandal-igi laudl: andy sattdn toyaina arí iísydn, ma éattdm
tvjaina iísydn.» nauremdt pela lauSl: idaulal lafitahn, ieétahu !
nin iojo-lvyatdn maiiddá/»
A mint a lakomának vége volt, a rézhüvelyes Tyiberlosz
az öregebbik bátyjához [így] szól: «E földedre érkeztemig itt
vársz [majdj engem. Hosszú ideig járok [vagy] rövid ideig járok,
itt várj !» A középső bátyjának mondja: «A lovakat vezesd ki!»
A középső bátyja a lovakat kivezette. Szerencsét kivántak, búcsút
vettek. Az öregebbik bátyjának [egy] kést adott. «Ha a késed
bal oldalán vér jön ki, akkor meghaltam, ha a késed jobb oldala
fehér, akkor még élek.» Ezt a szót mondta, kiment.
Lóhátra ültek, még [talán] most is mennek. Előre csúszott
ruhájuk alját, előre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén,
idegen ember lakta vesszős földre, idegen ember lakta nős vi
dékre, idegen ember lakta uras vidékre jutottak.
A középső bátyja szól: «Rózhüvelyes Tyiberlosz, kinek a
városa ez?» «Ez a Tandal-öreg városa.» (Tandal == ördögtől szár
mazott ember, azért Tandal-öveg). A Tandal-öreg városába meg
érkeztek. A Tandal-öreg gyerekei künn üvöltenek: «Honnét jött
hajfonatos fejedelemhősök, honnét jött szépséges fejedelemhŐsök!»
A Tandal-öreg [így] szól: «A ti hallásotokra nem jöttek, az én
hallásomra jöttek.» A gyermekeihez [így] szól: «A lovaikat etes
sétek, itassátok! — Ti pedig gyertek be vendégeskedni!»
Nyelvtudományi

Közlemények.
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tandal-igi yatna ioyo-lvíjsdydn. put uerda pitsa. uul svrt
kaudr'sa, an ynrísa. uul svrt-oy iaidl pela pon'sa. oysdtpi-tibdrlos
iaidl pilna l anna dmdshydn: tom an-ahy pela oysátpi-übdrlos,
tam an-aldy pela iaidl. oysatpi-űbdrlos noy-laidmdds. «mine?ndn
nelda br?yna put kdudrmanl)) laidm nvremds,iemdy yul-pv yullaltelna yos-seudr'sdü. yat yardl louatdlna mrri iis. tandal-igi svnidl
mands, al-nantl. «mola simdé udrdt etsdt? tandal-igi tam laidmna
noy sabdl-loudn pa seudrmdda maslh tandal-igi {oyos-toya oy
ponda pidds. «ma, laudl, and oslem, molaina kaudr'saidt.v si
seudram yidltd kut hidlt eudlt neyyoi noy a 7i0y-etltdsü. «$it mola?
manem Ildi kut youdn lezatmen tam yaddnna/n tandal-igi laudl:
«oysatpi-tibdrlos ybhnda! iaidn elti kuzar-yatna oldi eudm, addl
yatna oldi eudm legatlem.n oysatpi-tibdrlos teudnlddi lár-yul-idi
sl si teudnlds. «si ramama! addl yatna oldi §dmzar-yatna old{
eudm lezatlem.» (édmzar-yaddy eui = met ai hd.)

A Tandal-öreg házába bementek. Üstöt kezdtek főzni.
! Egyj nagy csukát főztek, tálba tették. A nagy csukafejet a
bátyja elé helyezték. A rézhüvelyes Tyiberlosz a bátyjával
együtt ketten egy tálnál ülnek: a tálnak amaz végén a réz
hüvelyes Tyiberlosz, a tálnak emez végén a bátyja. A réz
hüvelyes Tyiberlosz hirtelen fölállott. «A mi megölésünkre
van az üst főzve!» Fejszét fogott s a csukafejet a halakkal
együtt összevagdalta. A szobapadló egész nagyságában véres
lett. A Tandal-öreg megijedt, csak néz. «Micsoda vér ez (tk.
miféle vérek jöttek ki)? Tandal-öreg, ezzel a fejszével a te
nyakad csigolyáját is el kellene vágni!» A Tandal-öreg hátrafelé
[fordulva] fejet kezd hajtani. «En, úgy mond, nem tudom, mit
főztek.)) [A rézhüvelyes Ty.] az összevágott halak közül ember
húst vett föl. «Ez micsoda?—Az engemet megevő ördögöt
régóta tartogatod ebben a házadban!)* A Tandal-öreg [így] szól:
«Eézhüvelyes Tyiberlosz, hallgass meg! A bátyádnak a repülőevet-bőrös házban levő leányomat, a külön házban levő leányomat
készítem föl.» A rézhüvelyes Tyiberlosz csendesedő tavi hal
módjára lecsendesedett ím. «Csillapodjál! A külön házban levő,
a buvármadár-bőrös házban levő leányomat készítem föl.» (A buvármadár-bőrös házban lakó leány — a legkisebb leány).

ÉSZAKI-OSZTJÁK

67

NYELVTANULMÁNYOK.

oysdtpi-übdrlos si temnlds. llsdt, ieésdt, yoisdt. yaleudt dhysvyat kil'sdt, tandal-igi uas-tel mur dktds, kor't-tel mur dktds. uas
Ildi uul pari uer'sdt, kör't Ildi uul pari uer'sdt. pari uermal ietsds,
uid iaidl pela lauSl: «nvy tam moudtina yazd, ma uan sizdm, ma
you sizdm tada i Idill./» tandal-igi pela latul: nmanem yőlSm
libdy twist miid!» — umola-yorbi tuidt masl, si-yorbi tuidtna at
maláidn!*
iaidl pela lau§l: uyölSm laudm yöl§m tuidtna klrlld.f» laudt
klrdi pitsdidt. lou kim-edds, iaidl pela pöddr'l: untatta ohm
monna ma ioyo-kirhifsdm. kirhiimem pvraina ma ohm ydddmna
yöhm mey'k'-eui ioyStmel, yölSm mey'k'-eui pöddr'ldt : ,tdm manam yölSm yui yada mogdthlu?' si pvraina uid mey'k'-eui pö
ddr'l : ,md uul yuidl udzdy ör't-igi uasna ydr-svy-pundt kutna
snya si Ulem.' uul iaidl llda tmtúiidm mey'k'-eui ma seda laidmna
seudr'sem, seda i yvhs. tam ittam tandal-igi uasna kuddfi mey'k'-

A rézhüvelyes Tyiberlosz ím lecsendesedett. Ettek, ittak,
lefeküdtek. Másnap reggel felé fölkeltek, a Tandal-öreg az egész
város népét összehívta (tk. összgytijtötte), az egész falu népét
összehívta. Város evö nagy lakodalmat csaptak, falu evő nagy
lakodalmat csaptak. A lakomának vége volt, a bátyjához [így] szól:
«Te maradj itt ezen a földeden, az én rövid időmet jé. a míg
távol leszi, az en hosszú időmet itt várd meg!» A Tandal
öreghez [így! szól: «Nekem három fenekes szánt adj!» — «A mi
lyen formájú szán kell, olyan formájú szánt adjanak neked!»
A hátyjának mondja: «A három lovamat fogd be a három
szánba!» A lovakat kezdték befogni. 0 kiment, a bátyjához
[így] szól: «A hol a múltkor voltuük, én arra a vidékre vissza
tértem. Visszatértem alkalmával abba a házba, a hol [azelőtt]
voltam, három erdei manó-leány érkezett volt. A három erdei
manó-leány beszél: ,Ezzel az imént eltávozott (tk. ment) három
emberrel hol bánjunk el?' Akkor i^tk. abban az időben) az
öregebbik erdei manó-leány beszél: ,En az öregebbik férfiút a
városi fej edelem-öreg városában rén bikabőr szőre között eszem
majd meg.' Az öregebbik bátyámat megenni akaró (tk. akart)
manó-leányt én ott fejszével összevagdaltam, meg is halt ott
[nyomban]. Most meg a Tandal-öreg városában a középső erdei
5*
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eui ienidy yul (svrt)-oy yoza tojó i yanhnds. ma si svrt-oy sitna
seudr'sdm, si iazdy mattá pvraina ma ybl'sdm. iaidm ybUnda!
met ai mey'k'-eui manem mola mouna uelfoli, sit ant ybl'sem.»
iaidl pela laudl: utam ias-kanm uiiá! ma-ki yvlhm, tam
ias-kardn Ivlbiü iil, ma-ki lihy ösdm, tam ias-kardn katra pvrdina
mola yorbi bs, Isi yorbi oll.n
si iasydl tvijs, yölSm laml ivyá-pr'sdlli i mands. sidi mandal eudlt pbtlay idykpi éardsna ioytds. §árds-lbyna il-byhs. laudl
iby'kna il'loyndmdds, lou uantfoli: si Ibjdl mola youat bs, silouatna sorli yul yvlmal. mattá efítdm idy'kna seda tüsaidt, kanzdin
tvyaina yaésdt. si yufotna tuidtlal yöl§m lau tahsti-kemna UltSdlX
i mands.
uan-keba uán mands, you-keba you manos. sidi mandal
eudlt törSm tvuiü iís. alydl pela uanthli, mola uai-peli kör^tlwl,
il-kbriiil, noy-kilhiü. si uai yoza ioytds, uantldli: sás. sás lau-yon
youat noy-uurcitl. «sás nvy molaipn yodi iis?» — «má, laudl, üda
manó-leány a csukafejben rejtőzködött el. Én azt a csukafejet
azért vagdaltam össze. Ezt a beszédet én akkor meghallottam,,
bátyám figyelj [ide]! hogy a legkisebb erdei manó-leány engem
micsoda földön öl meg, azt nem hallottam.»
A bátyjához [így] szól: «Vedd ezt a kézcsuklóvédőmet! Ha
én meghalok ez a kézcsuklóvédő ólommá válik, ha életben vagyokr
ez a kézcsuklóvédő a milyen forma régebben volt, olyan [is]
marad.))
Ezt a szót mondta (tk. tartotta), a három lovat összekötötte
és ment. A mint így megy, a be nem fagyó vizű tengerhez
érkezett. A tengernek hosszan benyúló keskeny öblére leszállott.
A lova a jégbe leszakadt, ő látja : ez az öböl a milyen hosszú
[csak] volt, olyan nagyságban csupa döglött hal van. Kégebben
az ár oda vitte őket [és] száraz helyen maradtak. Ezekből a
halakból, a mennyit a három ló el tudott húzni, a szánjait
megrakta és ment [tovább].
Eövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment,
A mint így megy [mendegél], az idő tavaszra vált. Előre felé
látja: valami állat-forma gyakran elesik; elesik, [meg] fölkel.
Az állathoz odaérkezett, látja: menyét. A menyét a ló hasa
hosszában erőlködik [fölfelé]. «Menyét, te veled mi van?» —
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litlaidm!)) — «laulám yoza ál lidáf ma liddtná malem.n mvysSnna,
uéna Iwskdsli. sás lau§l: umosa sártna-ki pithn, mosa oy'kna-ki
pithn, ma, Isi iilfidtta uerithm. (ma nvnen t-sidi
iilfídthm,
uerithm-gi).
lou mands, sás Uuman yaids. alrjdl pela uanthU: i uai
nila. sí ioytds: oysar. laudl tur yoza üti. «oysar, lawm yoza ál
lidáf ma nvpen líddtna yailem.» oysar lauSl: manem Uddtna
yaisen-ki, mosa sártna-ki pithn, mosa on'kna-ki pithn, ma nvyen
vndás uerhm.i)
lou pá ályis mands, oysar Uddtna yaisdlli pá mands. uánkeba uán mands, you-keba you, mands, lolmay bzds. lolmay noy
killúil, il-köriiü. «lolmay molahn yodi iish> — «lilü lant-yoVtna
uintsáidm/v — alaud?n yoza ál lidá! má nvnen lídvtna yailem.»
lolmay lauSl: «mosa sártna pithn, mosa on'kna pithn, má nvyen
máz97) vndás uerhm.» lolmay mosa-kem Uddtna ivuSVsdli i mands.
uán manl, you manl, álydl pelá uanthlí: i uai nila. toyo-

«Én úgy mond, éhes vagyok (tk. enni akarok).» — «A lo
vaimhoz ne nyúlj! én neked ennivalót adok.» Mukszun-halat
és lazaczot dobott neki. A menyét [így] szól: «Ha valami
bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked szintén segít
hetek majd (vagy: ón neked szintén segítek, ha tudok).»
0 ment [további, a menyét evén [ott] maradt. Előre felé
látja: egy állat látszik. Odaérkezik: róka. A ló torkához kapkod.
«Róka, a lovamhoz ne kapkodj! én neked ennivalót vetek.»
A róka mondja: «Most, hogy nekem ennivalót vetettél, ha valami
bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked segítséget
nyújtok.»
Ő megint tovább ment. A rókának ennivalót vetett és ment.
Rövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment, egy
rozsomákot talált. A rozsomák föl-fölkel meg elesik. «Rozsomák,
mi van veled?» — «Étlenül, éhínségben elpusztulok!* «A lovam
hoz ne nyúlj ! én neked ennivalót vetek.» A rozsomák [így] szól:
«Ha valami bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, talán én
[is] segítségedre leszek!» A rozsomáknak valamelyes ennivalót
dobott és ment [tovább].
Rövid ideig megy, hosszú ideig megy, előre felé meglátja:
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ipytds: ieudr. laml yoza ázat litl. «ieu9r', ma laudm yoza ál lidá !
ma nvyen liddtna malem.» yulna mosa-kemna ivudl'sdVi. ieudr
lauSl: mosa sártna-ki pithn, mosa oy'kna-ki pithn, ma nvyen,
tám tvyá eudlt iilSáhhm-gi, vndas uerhm.»
uán-keba uán manl, you-keba you manl, ásni bzds. ásni noyláilliü, il-kbriiil. lou ior-uai oldal ordyna UIU sagjs, nemdza lidimosa and osl. uásní, nvy lamm yoza ál lidá ! má nvyen liddtna
%ailem.» ásúí elti üdzt %aiis, mola-kem ueridds, si-kem Xai^s'
asm lauSl: «tám tvyá euSlt iilSáhhm-gi,
nvy mosa sártna
pithn-gi, má Isi vndás uerhm ie£a, mola-kem uerithm.)) ásni
yazds, lou mands.
uán mands, you manos, i uai pörltiű, il-kbriiil. ioyo ioyhs :
/öhy. «yöl§y, molapn yodi iis h> yöhy lauSl: úilü, lant-yoVtna
uintsáidm!* — «lamm yoza ál lidá! má nvye/n Ttddtna malem.»
Uddtna mása. yöhy lauSl: nmosa sártna-ki pithn, mazay vndás
uerhm, mola-kem uerithm.)) yöhy yazds, lou man9S.
egy állat látszik. Odaérkezik: farkas. A lovához kapkod mind
egyre. «Farkas, az én lovamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót
adok.» Valamelyes halat dobott neki. A farkas [így] szól: «Ha
valami bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked, ha
ebből az állapotból (tk. helyről) megszabadulok, segítségedre
leszek.»
Rövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszú ideig megy,
medvét talált. A medve föláll, elesik. Jóllehet erős állat, ótlenül
roskadt össze, [mertj semmi ennivalót sem talál. «Medve, a lovam
hoz ne nyúlj! ón neked ennivalót vetek.» A medvének enni
valót vetett, a mennyit [csak] tudott, annyit vetett. A medve
[így] szól: «Ha én ebből az állapotból megszabadulok, ha te
valami bajba kerülsz, én szintén segítségedre leszek egy kissé,
a mennyire tudok.» A medve [ott] maradt, ő ment [tovább].
Eövid ideig ment, hosszú ideig ment. Egy madár (állat)
fölröppen, leesik. Odaérkezik: holló. «Holló, mi van veled ?»
A holló [így] szól: «Étlenül, éhínségben elpusztulok!* — «A lo
vamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót adok.» Ennivalót adott
neki. A holló [így] szól: «Ha valami bajba kerülsz, ha valami
gödörbe esel, talán segíthetek, a mennyire tudok.» A holló [ott]
maradt, ő ment [tovább].
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uan mands, you mands, sims bzds. noy-pbrlnü,
il-kbriiil,
laudl yoza uurátl. usims lamm yoza ál lida! ma nvyen liddtna
yailem.n siu»s yulna yaisdlti. mola-kem ueridds, si-kemna yaisdlü.
siu9s lauSl: «mola sártna-ki pithn, mola-kem uerithm, si-kem
vndas uerhm.»
uán-keba uan manl, you-keba you mands. sidi mandal emlt
uanthü: i uai noy-porliiú, il-kbriiű. tojo-ioytds: kar9$. kar(>s
pelá laudl: «nvy molaidn yodi iis?» kards Iwml: «liüi lantyol'na uintsápm /»
^sim»s-lamba ior-uai ösdn, iby'k yoza an*
tayarlíiibn, iby'k sugátman maniliiil.» kards Uddtna yaisdlü, molakem ueridds. kards lau§l: mosa sártna-ki pithn, ma Isi vndas
uerhm.»
uán-keba uan manl, %ou-keba you manl, uárSs béds. uarSs
no/-pörlwl,
il-kbriiil. «uar§s yodi usdnh) — «mou kérdtman,
ivy'sdm, lilü lant-^oVna uintsápm.» — «laudm yoza ál lidá! ma
nvyen Uddtna, yailem.» uár§s laudl: mosa sártna-ki pithn, mosa
otfkna-ki pithn, mola-kem uerithm, si-kem vndas uerhm.n
Eövid ideig ment, hosszú ideig ment, [egy] halász-sast
talált. Fölröppen, leesik, a lovához kapkod. «Sas, a lovamhoz
ne nyúlj! én neked ennivalót vetek.» A sasnak halat vetett.
A mennyit tudott, annyit vetett [neki]. A sas [így] szól: «Ha
valami bajba kerülsz, a mennyire [csak] tudok, annyira segítsé
gedre leszek.»
Eövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszá ideig megy.
A mint így megy [mendegél], meglátja, hogy egy madár föl
röppenik, leesik. Odaér: hát kerecsen-sólyom. A kerecsen-sólyom
hoz [így] szól: «Hát te veled mi van?» A kerecsen-sólyom
mondja : «Etlenül, éhínségben elpusztulok!)) — «Olyan erős állat
vagy, [hogy még] a jégben sem akadsz meg, a jég eltörve megy
[félre az utadból].» A kerecsen-sólyomnak ennivalót vetett, a
mennyit [csak] tudott. A kerecsen-sólyom [így] szól: «Ha valami
bajba kerülsz, majd én is segítségedre leszek.»
Eövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszú ideig megy,
[egy] vércsét talált. A vércse fölröppenik, [meg] leesik. «Vércse,
mi van veled?» — «A földet megkerülvén jártam, étlenül, éhin?
ségben pusztulok el.» — «A lovamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót
vetek.)) A vércse [így] szól: «Ha valami bajba kerülsz, havaiami
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uan-keba nan mands, %ou-keba you mands. mola-kem yui
tviis, áratelna lokkt-iviidl'sdllí. sidi mandal emlt pa yui ámdsla
uarsi mou, pa yui amvsla naii mou, pa yui amvsla pami moiina
ioytds.
alpdl pela uanthti:
uas-keba uas id9s, kbr't-keba kör't
edds. uas uhpina ioytds, yöl§m laudl tuptlal yos-paiitsdli, yöl§m
laml yamfina varaskdsü. tőrSm parddm ken maniti nsdt, tuptlal
tal-mou-uirri (mou-pardlU) üsdt.
oysátpi-iibdrlos uas pela sösl kurna. sidi sbstal eudlt uas
yoza ioytds. yvlaidt yoza ioytds. yölSm rus eui yola-yvm-iuy uerht,
yan&arfi nerhlal. Ion toyo-ioytds. «ndp malai uerdi yvm-iuylan ?» —
«mun tani ynm-iuy uerman nan sidilnilu, láuandiiilu.v — «si
uerdi yvm-iuylan yoina lotlaidtht — «nvn kazasldn-gi, nnn pa
lothn, pa yui kazasl-gi, pa lotl.» Ion si yvm-mrdt yoza uandiiida
pidds. atam yvm-iuyna ma yod% ani léfífom.v l yvm-iuy pa stltosa.

gödörbe esel, a mennyire [csak] tudok, annyira segítségedre
leszek.»
Rövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment.
A mennyi hala [csak] volt, mind valamennyit széjjel dobálta.
A mint így megy [mendegélj, idegen ember lakta lombos (v.
galyas) földre, idegen ember lakta nős (v. napos) vidékre, idegen
ember lakta füves vidékre jutott.
Előre felé látja: városnak város tűnt elő, falunak falu tűnt
elő. A városnak a folyópart felé eső végéhez érkezett. A három
lovát a szánjaiból kifogta, a három lovát ostorral megcsapkodta:
isten rendelte kőszikla görbületévé váltak, a szánjai [meg] ko
pár dombháttá lettek.
A rézhüvelyes Tyiberlosz a város felé gyalog megy (tk. lép).
A mint így lépked, a városba érkezett. A halottakhoz (é. temetőhöz)
érkezett. Három orosz leány koporsót csinál, ékessé csinálják.
Ő odaérkezett [hozzájuk]. «[Hát] ti miért csináljátok a koporsói
tokat?" — «Mi így koporsócsinálással keresünk kenyeret, [ebből]
élünk.)) — «A csinált koporsóitokat ki veszi meg?» — «Ha neked
[úgy] tetszik, te is veszel, ha más ember akar, az is vesz.» 0 a
koporsókat nézegetni kezdte. «Ebbe a koporsóba én [ugyan] nem
férek bele.» Egy koporsót megint elővettek (előhúztak). «Ebbe
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«tam yvm-iuy yoza léfít{>m-lamba.» yvm-iuy mvrdáhda
pitsel),
yvm-iuy libina Ivyds. yvm-iuy libina yond'za yöiű. -yvm-iuy laygdl
lou yoza Ivp-laygihiüa;
yolSm eui lauht: ímenzdii an* yaiü?»
«andam! uenpm an' %aiü.i> ittam yvm-iuy hat ályú kor' luy'kna
Ivp-yatédsa, ittam oysatpi-tíbdrlos yvm-iuydlna ivya-tvydrtti s'átl.
yölSm eui pela lau3l: yvm-mydu punZáldn 1» yölSm eui laudal
satl, % eui pöddrHal satl: uoysátpi-übdrlos, toyhy törSm numbina
pldiliiisdn, kurd?) törSm numbina pidihiisdn. nvy vbdydlam uelldslan, aéilu uelfoslan (?). ittam ma nvyen mozatsem.'n
oysátpi-tibdrlos mola-kem ior tviu, si-kus nojds, nemdza ant
sidds. yölSm eui pöddr'tal sciil: ayol tüda raydl ? muy louel tüleu,
éards-idy'kna eslleu, seda at ydiüf» sards-py'kna tusa, sardsna i
isllsa. sittelna éards-py'kna, ybiil. oysatpi-űbdrlos lou máédl, lou
ardl yoina yol túla? tüdi neyyo andam.
mosa pvraptna sás éertta pidds. sás §er'l, éer'l; umuyeu

a koporsóba talán beleférek (v. mintha beleférnék).)) A koporsót
méregetni kezdte, a koporsóba belement. A koporsóban hanyatt
fekszik. A koporsó födelét [lassanként] ráteszik (tk. lefödik).
A három leány 'így] szól: «A arczodat nem éri?» — «Nem, az
arczomat nem éri.» Most a koporsó két végét vasszöggel bever
ték, erre a rézhüvelyes Tyiberlosz a koporsójában [mintha] össze
nyomódnék, [úgy] hallszik. A három leányhoz [így] szól: «A kopor
sót nyissátok föl!» A három leány beszéde hallszik, egy leány
beszél: «Rézhüvelyes Tyiberlosz szárnyas istennél nagyobbra
nőttél (tk. duzzadtál), lábas istennél nagyobbra nőttél. Te a két
nénémet megölted, az atyáinkat megölted. Most íme én [is] el
bántam veled!»
A rézhüvelyes Tyiberlosznak a mennyi ereje csak volt,
jóllehet mozgatta [a koporsót], semmire sem ment vele. A három
leány beszél, [úgy] hallszik: «Hova lehet vinni? Mi őt vigyük,
a tenger vizébe ereszszük, ott hadd fekügyék!» A tenger vizéhez
vitték, a tengerbe is eresztették. Ettől fogva a tenger vizében fek
szik (nyugszik). A rézhüvelyes TyiHerlosz regéjét, énekét [ugyan]
kicsoda viszi és hová? [Ének] vivő ember nincsen.
Egyszer valamikor a (tk. valamely időben) a menyét vará
zsolni kezdett. A menyét varázsol, varázsol: «A minket meg-
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iilBdddm oysatpi-übdrlos jrvlmal-mattij'» sás sitdlna nándrda pidffff,
oysar bzds. «nvn '/odi tada sözüúihn?
nvnen iilSddam közapn
yolmal pátl.»
oysar lolmay yoza mands, lolmay pelei lau§l: «nbp yolna
tada söziliiihn'í nvnen iilfíaddm: Közapn yvlmal-matti.)) — «pna'
simdé uer ol, ma addm udfom uer'sdm.)) lolmay oysar pilna i-pau
mvnldydn, iémr yoza ioydtsdndn. iéu»r sidi ligázds, oysarndnlolmayndn kát tnyáina náudr'sdydn. oysar yos-pelá naimrds, lou
and osl. (svmdl mands.) lolmay iéudr pelei yolna sösl, iimr pelá
lau§l: «mola ligázdní non miudltdm nhndza ane uihn. muneu.
iillfodzm közáiu yvlmal-matti.» iSu9r noymas: «nup lolmay, i
(=z áddl) maná, lou yada ol, kanzi muy iofdtteu-mosa 1'»
si-kemna narSs siiáhs. nuárSs, láiá-sa, t] iituá-sa/» iéuar
latidl. uárds t\ iis. «molaiazdnh) — ^oysatpi-übdrlos yvlmal. nvn
toyhn-sir uapn arádelna aktilá/» uár§s lauSl: «ma ágdtl?lám.»
uar§s nwyü mands. iéudr ásni yoza ipytds. a nvn uolán yoi ösdiil
mentett rézhüvelyes Tyiberlosz mintha meghalt volna!» A me
nyét aztán ugrálni kezdett, a rókával találkozott (tk. rókát talált).
«Hát te itt sétálgatsz'? A téged megmentett gazdád meghalt,
[úgy] hallszik.»
A róka a rozsomákhoz ment, a rozsomáknak mondja: «Te
még itt sétálgatsz ? a téged megmentett gazdád mintha meghalt
volna.» — «Csakugyan olyanformán van a dolog, [mert] én rosszat
álmodtam.)) A rozsomák a rókával együtt megy [tovább]. A far
kashoz érkeztek. A farkas úgy megharagudott, hogy a róka és
a rozsomák két felé ugrott. A róka, hogy merre ugrott, maga
sem tudja (annyira megijedt). A rozsomák a farkas felé
még lépeget, a farkashoz [így] szói: «Miért haragudtál meg?
Én rajtam bizony nincs mit keresned (tk. én tőlem semmit sem
veszel el). A minket megmentett gazdánk mintha meghalt volna.»
A farkas megszólal: «Te rozsomák, menj csak magad [előre],
a míg mi [is] odaérünk, keresd meg, hol van.»
Ezenközben vércsét látott. «Vércse, állj meg csak, gyere
ide!» — mondja a farkas. A vércse odajött. «Mi újság ?» —
«A rézhüvelyes Tyiberlosz meghalt. Te a szárnyasféle állatodat
mindvalamennyit gyűjtsd össze!» A vércse [így] szól: «Majd
összegyűjtöm.)) A vércse izromba ment. A farkas a medvéhez

ÉSZAK1-0SZTJÁK

NVELVTANULMÁNYOK.

75

mattá neyyoina iilpdtsapn, si neyyoi nvtta masl, yvlmal sátl.)>
asi'u námrmds, ittam yolna manl. iémr náudrmds, ittam manhydn.
uas yoza ioydtsdt. uas támlnna sás keu-mani elti noy-yö'yds.
ar-simdl loyydr ős. mola-sir uai ös, sásna árádelna ázat áktdmdt.
sás ligazds. ásni pelei laudl: «malai you sitsatdn (v. sitsadi)?
mattá neyyoina ülfidtsáidn, iordn ior, noyaidn noya, tam keu
eudlt nvy yoéai9n-ki naudrmaldm, semlan ázat yos-paydVldlam.v
toyldy-sir uai ázat ardddlna ioyStmal. aktdsdm tnyáidl moudl
ázat tögnds. ásni laudl: n ittam yaltsa oslhn!» uaidt pela lauSl:
uuantsaldn, yoi-pela tuudmh) uaidt laulH: «muy an' uántseu.
yntlna tusa, atlna tusa, muy and oslu.» asríl lauSl: «sás, §erdá/»
sás éertta am'sds. sás éerdds, gerdds, sidi serdal eudlt noymds:
«kbrdl yvm-iuylibina
pon'sa,)) uaidt lauldt: «yvm-iuy lihina
pon'sa, mola mouna pon'sa, yol tusa, and oslu. mouna svmdltsa-gi
loln, matti uaina oésa loln.it si purisel, purisel, osta kurtsel. • ,

érkezett. «Te ugyan derék ember vagy! Egykor egy ember
megmentett tégedet, ezt az embert most segíteni kell, halott
hire van.» A medve fölugrott, még most is megy [talán]. A far
kas is fölugrott, még most is mennek.
[Egy] városhoz értek. A város innenső végén lévő sziklahaj lásra a menyét fölkúszott. Sok-kevés egér volt ott. A milyen
állat [csak] volt ott, a menyét mindvalamennyit összegyűjtötte.
A menyét megharagudott, a medvéhez [így] szól: «Miért késtetek
ilyen sokáig? Egykor egy ember megmentett téged, az erőd erő,
a húsod h ú s ! Ha erről a szikláról hozzád ugrom, mind a két
szemedet kiverem!*
A szárnyasfajta állat mind valamennyi megérkezett. A gyüle
kező helyük földje egészen tele lett. A medve [így] szól: «Hát
hol találom meg?» Az állatoknak mondja: «Láttátok, hogy merre
vitték?» Az állatok mondják: «Mi nem láttuk. Nappal vitték
vagy éjjel vitték, mi nem tudjuk.» A medve [így] szól: «Menyét
varázsolj!» A menyét leült varázsolni. A mint így varázsol, meg
szólal: «Vaskoporsóba van téve.» Az állatok mondják : ((Vaskopor
sóba tették, [de] mely földön tették [bele], hová vitték, nem
tudjuk. Ha a földbe temették volna, valamelyik állat csak meg
találta volna.» így keresték, kutatták, nem tudták megtalálni.
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«uar§s mana ! — uaidt laulrt — törSm yoza ioy§tldn, mola arat
ybs ol, ázat araddlna dngdSÜa/» uár§s mands, mola arat ybs bs,
araddlna dúpssdli. ybzdt laufot: «mun an' uantseu, and oslu.
tör§m kuddfina l ai ybs ol, sit dnhsa, siialdU-gi, lou siialdü.» si
ybs yoza ioytds, pöddr'l: «oysatpi-t'ibd?ios yvhm tvyaidl and oslu,
svmdlddm tvyaidl and oslu,. yada svmdltsa?» ai ybs lauSl: Ham
mojdlam and bssdth) ybs pelei lauSl: «and bsht, araddlna dnpssdam.r> ai ybs lauSl: «má top uantsem. ma uantsem, §ards-idp'kna
isllsa.D uar§é si idzdy yblds, il-bylds.
iáftlal lauht: «mola iazdy tüsdn?»— upards-idy'kna eshm.v
selta uaidt §ards iby'k pelá oySl'sdt. idy'gdl male paddm. uailal
toyo-ioy§tSdt, gards-idy'k ázat pudiu iis. toyhy-sir ar uai lauSl
kurdy-sir uai pela:
«ittam louel idy'k ilb(i) emlt noy-uida
masl/» ásni úoymal: aiby'k ilb(i) emlt louel yodv-svyat ujleni
noy?» kards noymds: ulokki-sugallddi, uanna ál oladif ma ilis

«Vércse, menj! — mondják az állatok — az égbe érsz, a
mennyi csillag [csak] van, mindvalamennyit kérdezd meg!» A vércse
ment, a mennyi csillag [csak] volt, mindvalamenyitől megkérdezte.
A csillagok [azt] mondják: «Mi nem láttuk, nem tudjuk. Az
ég közepén egy kis csillag van, azt kérdezd meg, ha látja, csak
ő látja.» Ahhoz a csillaghoz érkezett, [így] beszél: «A rézhüvelyes
Tyiberlosz haló helyét nem tudjuk, hol van eltemetve (tk. el
temetett helyét) nem tudjuk. Hol van eltemetve ?» A kis csil
lag [így] szól: «Ezek a többiek [é. csillagok] nem tudták?»
A csillagnak mondja: «Nem tudják, [pedig] mindvalamennyitől
megkérdeztem.)) A kis csillag [így] szól: «En éppen hogy csak
láttam. Láttam, a tenger vizébe eresztették.)) A vércse ezt a
szót meghallotta, leszállott.
A népei [így] szólnak: «Mi hírt hoztál?» «A tenger vizébe
van eresztve.)) Erre aztán az állatok a tenger jege felé szál
lottak. A vize már be volt fagyva. Az állatok odaérkeztek, a
tenger jege egészen fekete lett. A szárnyasféle sok állat a
lábas szerű sok állathoz [így] szól: «Most tehát a víz alól
föl kell venni!» A medve megszólal: «A jég alól hogyan
veszem föl?» A kerecsen-sólyom megszólal: «Szanaszét tör-
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tvya uanthm, mola pulan cl. tőrSm aédm and-ki nvtl, ibn'k elti
ant paiitlem.»
kárds sitdlna pbrhs, sidi mandal eudlt uolli pendds. (sem eudlt
pendds). sidi laiüldt, amdsht. t-mosaina ybltlel: tördm a.éeu uat-peli
ponds, mola tut-peli vfas, mardn sdidl simalds. mosa-pvraidtna kards
sards ibn'k %oza selta il-pidds (ibn'g ilbina). iön'gzl lou pitmal
svyat yaltsatelna marii'is (sugaUs). lou idn'g ilbina sidi i mands.
uan-keba uan ivn'dl, you-keba you ipn'dl, idn'g ilb(i) eudlt noyidds. kordl %vm-iuy alydl eudlt kusna katllsdli, ibn'k elti Ivskdsll,
ittam ár-simdl uai ázat araddlna toyo aratsdt. kards ie£a tbdasik
dm'siliiil, addl tayaina.
toyldn uaidt kurdy uaidt pela pöddrtta pitsdt. «mun i %uiu
kardsna ioyt§fttdsa, %odi uerdi? ittam ndn %vm-iuydl pun£aldn!».
asnindn-ieudrndn yvm-iuy sugatta ivya naudrmdndn, yvm-iuydl
longdtlaldn (v. langdtlaldn), ant sugalds. kards tolta ü iis asnindn yoza, (sidi) lau§l: úildn idn'k masl, lildn pam masl.»
kards uar§s pela pöddr'l: «/öZa^ lildn idn'k tüda kidlln asní

tök, közel ne legyetek! Én majd lenézek, milyen irányban
van. Ha az égi atyám nem segit, a jégre nem hozom föl.*
A kerecsen-sólyom erre fölrepült, a mint így megy, teljesen
eltűnt (a szem elöl tűnt el). így várakoznak, ülnek. Egyszer
csak hallják: az égi atyánk mintha szelet támasztott volna,
mintha tüzet gyújtott volna, csattogó robaj hallatszott. Hát egy
szer [csak] a kerecsen-sólyom leesett a tenger jégére. Az esése
kor a jég mindenütt betört. 0 a víz alá ígyen ment. Eövidnek
rövid ideig jár, hosszúnak hosszú ideig jár, a víz alól följött.
A vaskoporsót az [egyik] végénél fogva a karmával megragadta,
fölhúzta, a jégre dobta. Most a sok-kevés állat mind valamennyi
odaeredt. A kerecsen-sólyom egy kissé odább üldögél, külön helyen.
A szárnyas állatok a lábas állatokhoz beszélni kezdtek: «A mi
emberünket a' kerecsen-sólyom előteremtette, most mit csinál
junk? Most hát ti nyissátok föl a koporsóját!)) A medve és a
farkas a koporsót föltörni egyszerre (tk. együtt) ugranak. A kopor
sót feszegetik, nem törött szét. A kerecsen-sólyom onnan ide
jött, a medvéhez [így] szól: «Életvíz kell, életfü kell!» A kere
csen sólyom a vércséhez [így] szól: «A hollót küld el életvizet
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poddr'ta pidds: úildy pam lúda yoideu kitlu?» loyydr lanSl:
«ma manldm.v loyydr lildy pam kasta mands, %öldy lildy idy'k
tüda mands. icards asm pela pöddr'l: ajprdn ior, noyaidn noya,
yvm-iuy suyatti yodi-svyat kurtsalen'h) asm ligazds, yvm-iuy 9omrnl
soksdll, sommi sokmai iubina uaraskdsVl: kdrdl yvm-iuy ázat
rauiu páyds.
ynlaidl noy-tal'sel yvm-iuy eudlt, noyaidl ai suyhü mtmzisel. yölSy inytds, lildy idy'k tuids tuumal. loyydr ioytos, loyydr
ior-pam tuumal. ittam munoVi nwnziidm noyailál, sir dl %odi
os, sidi pon'sdlal. ior-pam snmdlna pon'sa. lildy idy'kni gazdi'ta
pitsa. mola-kemna sázdl'la, si-kemna yandi neyyo noyau iil,
•noyaidl ázat talayí iil. lildy py'gdl yolds, lil yolna andam. támidi asmna noyel'ta pitsa i iilftaldlds.
asmna moritla, moritla. i iiWaldlds. semlal uantldt. oysatpiíibdrlos uantldü: édrds-iöy'g ázat pudi mou-idi iuumal. ar-simdl
uai lou peldl oy ponman loktemdldt. — oysátpi-t'ibdrlos lau§l:

hozni!» A medve beszélni kezdett: «Életfüvet hozni kicsodán
kat küldjük?)) Az egér [így] szól: «En megyek.» Az egér élet
füvet keresni ment, a holló életvizet hozni ment. A kerecsen
sólyom a medvéhez [így] beszél: «Az erőd erő, a húsod hús!
a koporsót hogy is nem tudtad föltörni'?)) A medve megharagu
dott, a koporsót egyenesre fölállította, miután egyenesre föl
állította, megcsapta: a koporsó csupa apró darabokra szakadt szét.
A halottjukat a koporsóból fölvették, a húsát kis darabokra
tépték. A holló megérkezett, életvizes nyírhéjdobozt hozott, az
egér is megjött, erőfűvet hozott. Erre [aztán] az imént széttépett
húsát, a hogyan következett egymásután (tk. a hogyan a rendje
volt), úgy helyezték el. Az erő füvet a szívébe tették. Az élet
vízzel öntözni kezdték. A mennyire öntözték, azon módon osztják
ember húsává válik, a húsa teljes egészszé lesz. Az életvíz el
fogyott, még nem lélekzik (tk. még lelke nincs). A medve ilyen
formán mozgatni kezdte és föltámadt.
A medve [így] gyötri-kínozza (?) és föltámadt. A szemei
néznek. A rézhüvelyes Tyiberlosz meg látja, [hogy] a tenger jege
egészen fekete földformává lett, a sok-kevés állat feléje fejet hajtva
ugrándozik. A rézhüvelyes Tyiberlosz [így] szól: «Isten rendelte
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«tör§m parddin uaidt ndy yozildn mola pm ueriliiisdm ?» — amatta
puráina muy %vlda uutsimeuna muydlu, nuy j-sidi iil3dtsdlan, —
muy ittam nvyen si-pnravna lausu: ,rrwsa éár'na-ki jpithn, mosa
oy'kna-ki pitldn, muy nvyen iilfíatleu.' — ittam nvyen éards-py'g
ilb(i) eudlt sitna i noy-taV'seu.»
lou uaidt pela pöddr'l: «ndy tsi yánna olad[, ndy Isi sutna
oladíh) fiards lau§l: «oysatpi-übdrlos toyldy uai yanni manem cd
nomi! ma an' litldm olda.v — UoyUy uai yoéa yanni yoi litl?»
toyldy uaidt laulH : «siuds lezádádi yanni! siuds iazdy tüdi yuiij
udr§s at olh — ukurdy-sir uai .yoéa yoiddn %anm litlh> sás
laudl: *ma and olldm.* oysar lau§l: «ma and olldm.t ázat ant
litldt. ásni yoéa l asiu lezadds: semli-bvüi iisnl. semü-bülü asm
kurdy-sir uaina yanni lezátsa. nsemü-bvlli asm elti yoi icizdy tüda
piti?)) — «kad'i lezatta masl.)) kádi laygdr-yui iuganrií lezatla. ásni
kad'i eudlt palda piti. si iazdylal ietsdsdt, uéa 'ifer'sH, manda pitsdt.
állatok, veletek (tk. hozzátok) mi jót tettem ?» — «Egykor minket,
a mikor már majdnem elpusztultunk, te ugyancsak megmentettél,
mi akkor neked azt mondtuk, hogy ha valami bajba kerülsz, ha
valami gödörbe esel, szintén segítségedre leszünk, ezért aztán
most a tenger vize alól föl is húztunk.»
0 az állatokhoz [így] beszél: «Ti is király alatt legyetek,
ti is bíró alatt legyetek!» A kerecsen-sólyom [így] szól: «Bézhüvelyes Tyiberlosz, a szárnyas állatok királyának engemet ne
gondolj! én nem akarok [az] lenni.» — «A szárnyas állatoknál
[hát] ki akar király lenni?» A szárnyas állatok mondják: «Királylyá a sast tegyétek! — A sas hírhordó emberévé a vércse
legyen !» — «Hát a lábas állatoknál kicsodátok akar király lenni ?»
A menyét [így] szól: «En nem leszek.» A róka is [azt] mondja:
«Én se leszek.» Egyetlen egy sem akar [király lenni]. A medvék közül egy medvét tett [azzá], egy süket-vak medvét. A süketvak medvét a lábas állatok királylyá tették. «Hát a süket-vak
medvének ki hordja majd a híri?» — «A macskát kell azzá [tk.
hírhordóvá i tenni.» A medve a macskától félni fog. E beszédükkel elkészültek, köszöntek és menni kezdtek.
PÁPAY JÓZSEF.

