Északi-osztják nyelvtannlmányok.
(Negyedik közlemény.)
I. Szövegek.
a) Obdorszk vidékéről.
10. p a m - yo r b i - % o in a y an-eui

niy%

tusa.

(r u s m a ú.)
«ími-lage sábhm kazidds.» widl lau§t: «nvy lou,atp9ti (nny
lambdn) iiy an' tvifon, törSm parddm neyyoi min an' tmldmdn,
min oldémdn tnyaina nez neyyoi andam.» igdl lau§l: «ma nvyen
yol-mosa sauidi pitlem?» igdl loytas-keu ujs, kezdi lö~g§ftt9S, loyHta
pitSdlVí. imdl lauSl: anionná %-pus tiudm neyyoi andam.» kezdi
loyStsdU, punna-gi ponla, pun mnyti eudtldli. vmdl tűsli ai yáli-

10. A F ű f o r m a - e m b e r a k i r á l y l e á n y t
feleségül.

elvitte

(Orosz mese.)
«Te asszony, a nyakam megfájdult.)) A felesége (tk. asszonya)
[így] szól: «Hozzád [fogható] nagyságú (magadforma) fiad nincs,
isten rendelte emberünk nekünk nincs, mióta [csak] vagyunk
(tk. a mi levésünk helyén), még [csak] ember sincs.» Az ura
(tk. örege) mondja: «En tégedet meddig foglak őrizni?» Az ura
köszörűkövet fogott, a kését elővette, köszörülni kezdte. A fele
sége [így] szól: «A földön egyszer született ember nincs.» A kését
megköszörülte, ha szőr[szálra] tevődik, a szőr[szálat] rögtön el
vágja. Az asszonyát vitte a kis házikóba, az asszonyának a jobb-
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iina, imdl idm-pelgdl svjdl noy-uisli, irtidl pela lau§l: utam uerm
yolioy tvla-luydlli iis, malaina idmmí iida kur(sdn?» %mdl ufsli,
péhk-uassdlli kezina.
imdl uand'éds, kim-idds, kam»n lau tvimal tvbari-pai ilbina.
lau kim-tal'selll, lau pe'a lauSl: aköza-nindn yundi yvhs, nvf
pa yvláfn laudl %on i-sidi pa uassMi, kezdi Ivskds, semdl molapulan ös, Isi-puUay nof§ml.
sidi mandal eudlt i orna sidi Ivyds, si or kutni sidi sözil}i}l. ittam mundt lou iuudm tvyaidl and osl, sitiidé tvyaina ioytds. sidi sözilmdal eudlt oyti uai osl, oytiuai pela laiidl: vmanem
yanad\!» — «nr>nen malai %anatlem ?» — ama, lauSl, laudm
•ueVsem i imdm ueVsem, ma sitna orna i yontsdm.n ittam o%ti
uaina selta yanatsa, yada loyydr yirdm oy'k ös, s\ metsdsa
(kurgdsa).
lou sidi x°i^> ' laudij yoi ioy§tmal sátl. «nvy, lanSl, oyti
uai neyyoi and bziliiisen f * oyti liai lau§l: «andam.» lou lauSl:

fajta subáját fölvette [t. i. a földről], az asszonyához [így] szól:
«Ez a bajod (tk. dolgod) harmincz esztendős lett [már], miért
nem tudtál meggyógyulni'?!) — A feleségét fogta, kettéhasította
a késsel.
A feleségét [ketté] hasította, kiment, künn [egy] lovat tar
tott a szemétdomb alatt. A lovát kihúzta, a lóhoz [így] szól:
«A gazdasszonyod már meghalt, te is halj meg!» A lova hasát
szintén fölhasította, a kését elhajította, szeme a milyen irányban
volt, abban az irányban futásnak ered.
A mint így megy, egy erdőbe ment be, az erdőben (tk. az
erdő között) igyen lépdel. Egyszer csak az elébb jött helyét nem
találja, olyan helyre jutott. A mint így lépdel, [egy] kígyót talál,
a kígyóhoz [így] szól: «Engem rejts el!» — «Téged miért rejt
selek el?» — «En, úgymond, a lovamat megöltem, a felesége
met is megöltem, ezért [aztán] az erdőbe menekültem.*) Erre
aztán a kígyó elrejtette, a hol egér ásta (tk. ásott) lyukat talált,
abba dugta bele.
0 igyen fekszik, egy lovas ember érkezte hallszik. «Te
kígyó, mondja [az], emberrel nem találkoztál (tk. embert nem
találtál)"?i) A kígyó mondja: «nem.» 0 [azt] mondja: «A nyomát
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«kaltmdl ti si tűsem.»
«nvy yoiddn kaslen ?» — «ma, lau§l,
paúiy ueldi igi kaslem.» oyti uai lauSl: «ma and oslem.n —
«sasa, laudl, oyti uai, iofo-iiddm-mosa and-ki vl'len, nwmdsman olaf»
si laudy yoi mands. you ivy'ds, uan ivy'ds, laudy yoi ioytdg.
apaítiy ueldi igi, lauSl, ti túua/» — <mvy malai uerten? ma
nvyen, lau§l, ant yaslem.n laudy yoi pela oyti uai laudl: «neirun
m ola ?» — «ma nemdm p a m • y o r b i - y o i.» — «svya, ma tűlem
paúiy ueldi igi.» oyti uai mands. ittam paúiy ueldi igi yopm
tvya eudlt noy-nvremdsa. oyti uai-igi laudl: «paniy ueldi igi ma
svnzdinna lela-sa!»
lou oyti uai svsna lehs, oyti uaina tusa. mundl mandm
lamy yoi ielta %vs ioyStSdlli. lou toyo-ioytds, lau,dy %oi si ioytas:
laudl, neyyopl i-^orbdydn. launl náui i neyyoidl naui.
ioyo-ioytds, ioyo-l'üyds, Xmú (paúiy ueldi igi Imdlj ivlnn.
tmdl laudl: «%ol ivy'sanh) im»l pela, lau§l: «ma, laudl, paldamdSdm.'i* oyti uai ioyo-lvydl. o%ti uai Impm-kemna %mdl laudl:
idáig követtem (tk. hoztam) im.» — «Te kidet keresed ?» — «Én
a menyhal-ölő öreget keresem.* A kígyó [ígyj szól: «En nem
ismerem.t) — «No megállj kígyó, ha visszajöttömig meg nem
mutatod, eszeden légy!»
A lovas ember ment. Hosszú ideig járt, rövid ideig járt,
a lovas ember megérkezett. «A menyhal-ölö öreget, úgymond,
hozd ide!» — «Te mit akarsz (tk. csinálsz)? ón téged, úgymond,
nem értelek.» A lovas emberhez a kígyó [így] szól: «Mi a ne
ved?)) — «Az én nevem F ű f o r m a - e m b e r . » — Majd hát elő
hozom a menyhal-ölő öreget.» A kígyó ment. Most a menyhal
ölő öreget a fekvő helyéről fölrántotta. A kígyó-öreg [így] szól:
«Menyhal-ölő öreg a hátamra ülj csak föl!»
0 a kígyó hátára ült, a kígyótól vitetik. Az imént elment
lovas ember hátulról már csaknem utolérte. 0 odaérkezett, a
lovas ember ím odaért: a lova, az embere egyforma. A lova fe
hér, az embere is fehér.
Hazaérkezett, bement [a házba], az asszonya (a menyhal
ölő öreg asszonya) benn van. A felesége szól: «Hol jártál ?»
A feleségének mondja: «En, úgymond, megijedtem.)) A kígyó
bemegy [a házba]. A mint a kígyó bement, a felesége [így] szól:
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«nvy pám-yorbi iiy&m yol tűsen ?» — «iiydn kánidn ol yolna.n
pám-yorbi iiydl ipyo-lvyds, uza-pámdt uer'sdt. lou sittelna laudl:
«má áygdmna, nem and ozds, pámml nemdtsáidm.i) llsdt, ie§sdt,
mola-pugdt liufijs, ázat líldt. oyti uai lauSl: «nvn tombdnna, pám%orbi-yoi, nenidtti tnouna neyyo andám ol ilamba.»
oyti uai mands. oyti uai ínanmal iubina ázdl laudl: «iiy}ie,
nemdza-yos-pela ál ivn'ahi}iá/» lou sit laudl yada tvildlli i semna
au' nila.
áttlia (?) yoisdt. pám-yorbi-%oi kim-sdds, sö7ndtlins, laudl
uisli, sermátl eudlt (uzdaidl eudlt) kim-uanfosli, laudl svs elti
lehs. laudl uvstdsR, iuy-tvi palatna manl. kimdtti pá uvstdsli :
lou oydl pateydt yoza yailwda pidds. uanthli: mur iunttel nila.
aiiltaií laudl katllsdlll, si mur pelá Uis manda pidds. toyoioydtsdt: 7iemdza imiitidt and olht, 1 yán addl yaémal, murdl azát
uéhmdt, murna, volas noy§ml, síié nöySlla.

«Te, a fűforma fiamat hová tetted (tk. vitted) ?» — «A fiad
künn van móg.» A ftíforma fia bejött [a házba], köszöntek egy
másnak. 0 erre [így] szól: «Az anyámtól, nevet nem talált,
f ű n e k neveztettem.» Ettek, ittak, a miféle eleség [csak] van,
mindent esznek. A kígyó szól: «Te kívüled, Fűforma-einber,
mintha semerre se volna ember.»
A kígyó ment. A mint a kígyó elment, az atyja szól:
(iFiacskám, semerre se járkálj!» 0 a lovát, [hogy] hol tartja,
szemmel nem látható.
Éjjel aludtak. A Fűforma ember kiment, fölöltözködött, a
lovát fogta, a gyeplőjénél fogva (a zablyájánál fogva) kivezette.
A lova hátára fölült. A lovát megsarkantyúzta (tk. hajtotta),
fah egy magasságban megy. Másodszor megint megsarkantyúzta:
a feje a felhőkhöz kezdett ütődni. Látja: a nép birkózása (tk.
játszása) látszik.
Lassanként a lovát [vissza] tartotta, a nép felé lefelé kez
dett menni. Odaérkeztek [é. a lovával együtt] : nem birkózók
azok (tk. semmi birkózók), egy király egyedül maradt, a népe
mind meg van ölve, az [ellenséges] nép, a merre csak fut, oda

követi.
Nyelvtudományi
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sidi nöySthiidi eudlt lou yozaidl ioytds. «nvy mola mou vhn
ős9n?» — «ma, lau§l, soyta-uázdy yan, yis-uaz»y yan ösdm.» yisuázdy %an pa noySmddg lou eudltdl, tom látna ázat ueldi uurátla.
tom lat pám-yorbi-yoi pelá lauSl: umundi yatsa (v. y oltsa) iisdn,
s|is manáf muy, lau§l, louel uelleu, si yan uUleu.» pám-yorbi-%oi
lauSl: «malai uellen, lou isi yptl olda pa litl.» — «yan murdl
uel'seu, lou pa át %vhl!» — «manem mola uerht
marístó pa noySm'sdt. lou (pám-yorbi-yoi) lau-svsna anidsl,
il pa and oylnil. ittam yándl pa si tlié ioytds. nyaltéa iuudm
tör§m-iiy ös9n, manem vndastiJ ma yáddmna niy uantli, %oi
uantli eui tvifom, manem vndast9sen-gi loln, vundd ioy§thn, eu9m
nvyen masem loln.n ittam latna yan lou eudltdl pá si konitsa
(uvzdtsa).
lat lau§l pám-yjorbi-yoi pelá: «nvy muyeu hl tvrastilá!
kimdtti-gi ioy§tlu, nvy sabdl loudl i laudn sábdl-lou soppi-séudrmdlu

A mint így üldöztetik, ő hozzá érkezett. «Te micsoda föld
királya vagy?» — «Én, úgymond, az agyagvárosi, a föveny városi
király vagyok, i A fövenyvárosi király megint megfutamodott
tőle [is], az ellenség mindenáron meg akarja ölni. Az az ellen
ség a Fűforma emberhez [így] szól: «A honnét az imént jöttél,
menj oda! mi őt, úgymond, megöljük, ezt a királyt megöljük.*
A Fűforma ember mondja: «Miért ölöd [é. ölitek] meg, ő is
csak akar még élni (tk. nappal lenni).» — «A király népét meg
öltük, ő is hadd haljon meg!» — «Mi közöm hozzá (tk. nekem
mi dolgom)'?*)
Mentek, futottak tovább. 0 (a Fűforma-ember) lóháton ül,
le nem ereszkedik. Most a király megint odajött [hozzá]: «Honnét
jött isten-fia vagy, engem segíts meg! Az én házamban nő nem
látta, ember nem látta leányom van, ha megsegítenél, a mikor
jössz, a leányomat neked adnám.» Erre a királyt az ellenség
tőle megint elűzte.
Az ellenség a Fűforma-emberhez szól: «Te minket ne
késleltess (tk. akadályozz)! ha még egyszer (tk. másodszor) jö
vünk, a te nyakad csigolyáját és lovad nyaka csigolyáját ketté
vagdaljuk és téged is [össze]vagdalunk. A Fűforma-ember ím
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i üvgen seu9rmdu.» parn-yorbi-yoi si Ukni9sa, alti kezd nvremds,
ittam pöddr'ddm yoi sabdl-loudl soppí-siudrmdslí. atagliil uul lil
tvinidn.)) murna louel paiisa. lou selta ligazds, parn-yorbi-yoi Ildi
pul-sis an' ueridds, ittam mur áraddlna andámí nsdt.
yis-uazdy yan, soyta-uazdrj yan ioyo-mands. ioyo-ioytdS,imdl
pela lau§l: «simds-yorbi nenyoi ozilnisem, manem iilfidtsdli, ma
molaina louel pa malem ?»
ittam pam-yorbi-^oi laud rívl mola-pulan ös, si-putay i
manl. mola-pugdt uazdt, mola ai uazdt, rnola uul uazdt ázat uantsdlli. parn-yorbi-yoi ioyo-kirlds, tamotta uasdlna so%ta-uas yoza
laudl túslí, iuy yoéa pr'sdll, yámzina %atŰ9slí: tol sdhk-keu iis.
lou tvidm alti kezdi aygdlli iis. yampl soksdlll, i-sidi angdlli iis.
louel sidi legatsdlli: svrdl-nirdl vriman olldt, nan vudi naurem
yorbiu iis. pa nauremna toyo-potkdla, pa nauremna ,<?|?s potkdla.
lou sidi potkddi hjdlt yan yat ou s'dna si ioytds. langdr-

haragra lobbant, a kardját megragadta, erre a beszélő (tk. beszélt)
ember nyaka csigolyáját kettévágta. «Hiába van nagy lelked!*
A nép őt körülvette (?). 0 aztán megharagudott, a Fűformaember nem tudott volna egy falatot [lenyelni addig, a mikor] a
nép már mindvalamennyi semmivé lett.
A fövenyvárosi király, az agyagvárosi király hazament.
Hazaérkezett, a feleségének mondja: «Olyanforma embert talál
tam, engem megmentett, én mivel ajándékozzam meg (tk. mit
adjak neki)?»
Most a Fűforma-ember lovának az orra, a milyen irányban
volt, abban az irányban is megy. A miféle városok, kis városok
vagy nagy városok [csak vannak], mind látta. A Fűforma-ember
visszatért [haza]. Az elébbi városába, az agyagvárosba vitte a
lovát, fához kötötte, az ostorral megcsapkodta: kavicscsá lett.
Az ő birtokában volt kardja tuskóvá lett, az ostorát [is] leszúrta,
szintén tuskóvá lett. Magát pedig így készítette el: a subája
botosa [é. öltöző ruhája] össze van tépve, koldus (tk. kenyeret
kérő) gyermek formává lett. Az egyik gyerek odalöki, a másik
gyerek erre löki.
A mint így lökdösik, a király házának a küszöbéig (tk. az
18*
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yoina siiahsa. «n9y, lau§l, malai pö~r§lladi?» lou sitdlna uohiitsa
nawremdtna.
lou sirdlna söziliiú. $ purd§ Imi laygdr-yoi yat eudlt kimedds. pur9§ Imi pela lau§l: cnvy yol ivy'sdn?* — «ma, lauSl,
laygdr-yoi yatna ivy'sgm.v — ama nvy yoza olhm.iy pur9§ Imi
lauSl: «ma yaddm min yoiddmdn-louat yatmdn.)) — «neyyo tvihrt
tayyah) — urna neyyoidm yvhm kiírni tvl tam. ma ittam addl
olda arí uerithm, rdbitta pa an' ueritldm — iuua!» ímina Ivydltsa yan laygdr-yoi yatna, Imi laudl: «má i sokait naurem
ossdm.» laygdr-yoi lau?l: unaili-dr'li, neyyoi an( tvidi naurem
noy-enmdloVih ímina tusa.
Imi yan layg,>r-yoi yatna yvtl-luydi vpy'dl. i mosaina írni
pela pöddr'l: «dygdm-imi yol ivy'aliiihn í•» — «ma, laudl, yan^
azdm yatna ivy'ahiifom, semna an' nida eudl ol, semna an' nida
eui yoza liddt legadiiildm. yaleudt yan-eui aidlna kitla.» — ayolas
kitla?)) írni lauSl: «ral! iil, aédlna l'ál ideált kitla. aidl sidi laudl:
uuazdm alt sugátla, eui yaleudt manl.»

ajtó széléhez) jutott. A testőr meglátta. «Ti, úgymond, miért
taszigáljátok?)) Aztán a gyerekek békét hagytak neki.
Egymagában sétál. Egy öreg asszony a testőr házából ki
jött. Az öreg asszonyhoz szól: «Te hol jártál?» — «En, úgy
mond, a testőr házában jártam.» — «En nálad (tk. hozzád)
leszek.» Az öreg asszony mondja: «Az én házam nekünk való
(tk. nyugvásunkra elég nagy) házunk.» — «Urad (tk. embered)
van talán?» — «Az én uram (tk. emberem) már két éve meg
halt. Én bizony egyedül nem tudok meglenni, dolgozni sem
tudok, gyere!» Az asszony bevitte őt a testőr házába, az asszony
[így] szól: «En egy árva gyermeket találtam.» A testőr mondja :
«Ezt a gyermeket, a kinek e világon senkié sincs, neveld föl!»
Az asszony elvitte.
Az asszony a testőr házába naponként [eljjár. Egyszer
az asszonyhoz [így] szól: «Anyám-asszony, hova járogatsz?»> —«En, úgymond, a király-atyám házába járogatok, szemmel nem
látható leánya van [neki], a szemmel nem látható leánynál én
ennivalót kószítgetek. Holnap a királyleányt az apja elküldi.)) —
«Hova küldi (tk. küldetik)?)) Az asszony mondja: «Ellenségjön
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lou si iazdy %dl's9Üt. ími mands, yalemt ioytds ila pela.
Imi lauhnl: «mola simdé-lamba eui 1 lal idzalt al-kitla, latna si
tvya eudlt eui selta i tüla.» lou (pam-yorbi-yoi) si iazdn yöhs i
yoi&dt. noy-kilmalna imi /undsi manmal. youdn mands, mola
uanna mams, lou noy-kihmdds, sömdtlws i uas urtpina noySml.
•uas uhpina ioytds, yampl logemdsli, ittam sdhk-keu-ujr selta
%atUdű\ i laudl noy-laidmdds, nemdzaidl %odas iuudm andam. alti
kezdi nvremds, laudl svs elti lehs, laudl uvstdűi i pahn-kemna manl.
%an-eui murdl pilna mandal nila. pam-%orbi-yoi manmal
svyat eui murdl al-kördthiüdt, euina top laudl kot kur siiahsa,
nenyoidl mola-yorbi art uantsdlli.
[sidi] marids i lal yoza yaiu: mur varia' ar. lou selta
ligazds. <(ma yoi olmdm, and oslaidm.» lou lafosta pidds mur
yoza yvtl-pn'k svyat (yvtl sima siienws). lal mur lauSl: «yaltsa

az atyja az ellenség elé küldi.» Az apja [így] szól: «A városom
ne töressék össze, a leány holnap megy.»
0 ezt a hírt hallotta. Az asszony elment, másnap megjött
[úgy] estefelé. Az asszony mondogatja: «Micsoda leány! Az
ellenség elé csak elküldik és az ellenség aztán magával innét el
is viszi.» 0 (a Fűf orma-ember) ezt a szót hallotta és lefeküdtek.
A mikor fölkelt, az asszony már elment. Messzire ment, vagy
közelre ment, ő hirtelen fölkelt, fölöltözködött és a város mögé
iramodik. A város mögé érkezett, az ostorát kirántotta, aztán a
kavicsdombot megcsapkodta és a lova hirtelen fölállt, mintha
semmi sem lett volna (?). A kardját megragadta, a lova hátára
fölült, a lovát megsarkantyúzta (tk. hajtotta), úgy megy, mint a
felhő.
A királyleány a népével együtt megy, látszik. A mint a
Fűf orma-ember [arra felé] ment, a leány népe csak leesik a
földre, a leány csak a lovának a két első lábát látta, az embere
[hogy] milyenforma, nem látta.
ígyen ment és az ellenségre rátalált (tk. az ellenséghez
ütődött): a nép valóban sok. 0 aztán megharagudott: «Hogy ki
vagyok, nem ismernek.)) 0 hadakozni kezdett a népnél keletről
nyugat felé (a nap módjára villant meg). Az ellenséges nép szól:
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iuudm ior-neyyoi! lou manmal svyat si-kut yoi iasl martds i
kurdi martds. laudl mur libina ivy'dl, mvyti uelda masl!» laudl
mur kimbina idr'sdllí, mur yoza toyo-mands, lahsta pidds, si mur
yoza ne% i neyyoi an' %aéds.
pam-yorbi-yui laudl pela mandal svyát laudal satl: «al
mana!» lou ioyos-vygdrmds, l neyyoi lau-svs elti ol. — «nvy
murdm uelda yoina partsdidnh) — urna, nenyoina partmdm andam.» — anvy mola mou neyyo ösdn?» — «ma yis-uazdy yanf
soyta-uazdT) yan iiydl ösam.» — «yis-uazdy yan, soyta-uazdy %au
iifdl andam ös.»
lou sidi pöddr'tal eudlt laudl svs elti noy-lelds i lauitdlna
i-idzalt iysydn. «mola mou, neyyo ösdnh) ie&a laiis : «ma nemdmf
lauSl, pam-/orbi-%oi.» — «pam-%orbi-gi ösdn, katis manhmdn!
svya í-idgalt pa iilmdnf nvy laudn nvl-gi idra-gi kerhl, sipvraina nvyen ma seudrmdlem, ma laudin nvl-gi ioura-gi kerldl,
manem nvy séudrm\!»

«Honnét termett (tk. jött) erős ember! Az ő menése közben
némely ember a kezét törte, a lábát törte. A mint a lova a
nép között jár, azonnal meg kell őt ölni!» A lovát a népen kí
vül megkötötte, a néphez odament, hadakozni kezdett, ebből a
népből csak egy ember sem maradt.
A Fűforma-ember miközben a lovához megy, beszédet hall
(tk. beszéd hallszik): «Ne menj!» 0 visszatekintett, egy ember ló
háton van. «Te kitől rendeltettél a népemet megölni'?» — ((Em
bertől ón nem rendeltettem.* — «Te hová való ember vagy?» —
«Én a fövenyvárosi király, az agyagvárosi király fia vagyok.» —
«A fövenyvárosi királynak az agyagvárosi királynak fia nincs
(tk. nem volt).»
A mint ő így beszél, a lova hátára fölült és lovastul együtt
szembejönnek egymással. «Hova való ember vagy?» Egy kissé
megállt: «Az én nevem, úgymond, Fűforma-ember.» — «Ha a
Fűforma vagy, menjünk kétfelé! Aztán megint jöjjünk szembe
egymással! Ha a te lovad orra oldalvást fordul, akkor én vág
lak meg tégedet, ha az ^n lovam orra fordul félre, te vágj en
gemet !»
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lou i pam-yorbi yoi ioyos-kerldS'ndn, i-idzalt-manhíjdn, alti
kezihn noy-aldm'sdydn sewrnwdi-kossi. lau-nvlydn nemdttU ioura
and vygdrmdl. laurjdlal yodi nsnm, sommi laidi pitsdydn. % yiiidl
lau svs eudlt naudrmds, pam-yorbi-yoi selta söudrmdla, alti kezdi
tat tvya eudlt mard. anvn y^odi tdrmahldn, ittam sara manem al
ueli/» pam-yorbi-yoi selta séudrmds: kat sbfídl kat tvyaina kbriS9i)9n. laudl kutpdl emlt pa soppi-seudrmdsa. i %uidl kutpdl eudlt
semrmdsli, unfol pöddr'l yolna. epam-^orbi-y^oi kimdtti iiddmna
%i&-uazdy, soyta-uazdy mola kemdl yasl, si kemdl tutna nllem.r>
ittam pöddr'ddm yoidl tal so%taií iis.
lou sittelna mands, laudl uvstdslí. •yan-eui numbi eudlt sidi
•manl. yan-eui l'ál' yoza ioytds, ueliú tam uehmdt, yoina uel'sáidt
i an' uantsdl i andi ybtfsdl.
pam-yorbi-yoi ittam iojo-kirhs,
lou uasna ioytds. laudl
tamotta tvyaina ^att'édsll: edhk-keu-ujrri iis. alti kezdi aygdlli
soksdlll, yampl
aygdlli soksdllí, lou öhm yatdlna mands. Imi
lau$l: «yol voy'sdnH — urna, lau§l, nauremdt pilna ivntsdm.»

Ő és a Fűforma-ember visszafordultak, szemközt mennek
egymással, a kardjaikat vágásra fölemelték. A lóorrok közül
egyik se tekint félre. A lovaik a hogyan jöttek, egyenesen állni
kezdtek. A társa a lóhátról leugrott, aztán a Füforma-embert
megvágja, a kardja üres helyen megy. «Hát te [még] sietsz,
hamar engem meg ne ölj!» A Fűforma-ember aztán vágott
[egyet]: két darabja kétfelé esik. A lovát a derekánál fogva szin
tén kettévágta. A társát [a mikor] a derekánál fogva [ketté]
vágta, a szája még beszél. «Fűforma-ember, [ha] még egyszer
(tk. másodszor) jövök, a fövenyvárosból, az agyagvárosból a mennyi
[csak] marad, annyiát fölégetem.)) Most a beszélő (tk. beszélt)
embere puszta agyaggá lett. .
Ő erre [tovább] ment, a lovát megsarkantyúzta, a király
leány fölött igyen megy. A királyleány odaérkezett az ellenség
hez, csak az imént ölték meg őket (tk. csak az imént ölettek
meg ím), kitől ölettek meg, nem látták ós nem is hallották.
A Fűforma-ember most hazatért, a maga városába meg
érkezett. A lovát a múltkori helyen megcsapkodta: kavicsdombbá
lett [az]. A kardját tuskóvá szúrta le, az ostorát tuskóvá szúrta
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Imi ioytds. yán-eui ioy§tmal suti, lau§l: «tör§m iiyna ali
yin-iiyna úvtsáidm, semna an' uantsdm, pvlna ant ybl'sdm.* azdl
pela lau§l: «talta manmeu svyat uas-numbi eudlt i laudy yoi
laudl top kát kurl siiáhsa.i* ázdl lau§l: vmalai and vusafon?»
yán-yátna nebek ioyStmal §átl, sidi laudal: <imutraidm pamyorbi-yoi tviű, yaleudt ma §vrds-yoibi l'ál' kitbm.» yis-uázdp %án
lauSl: ^pám-yorbi-yoi semna an' ua7id}iúeu i pvlna ant yblhiileu.
torSm parddm pám-yorbi-yoi ueriie dr, mola pám oldal, and
osleu.» %an laudl: «/aleu9t l'ál pilna i ma manhm.v
at yoisdt. yöl'ldlí: yán murdl ágdtl. pám-yorbi-yoi si iazdy
yblds i mands laudl yoéa. alti kezdi nvremds % yámpl nvremds,
[sdhk-keu-uir] yámgina uáraskdsli, laudl noy-láidmdds. «kbgáidm,
lau§l, mola rbbodah) — utamotta ivn'dm tvyáimdnna uát-yán
iifdl mutraidn, laudl pela lau§l, svyá nvl-ulsydlán eudlt pegátdt)
Ivl palát-kemna tuti i pösydl azát ár át olt»

le, az ő lakó (tk. volt) házába ment. Az asszony szól: «Hol
jártál?» — «En, úgymond, a gyerekekkel játszottam.))
Az asszony jött [haza]. A királyleány megérkezett, hallszik,
azt mondja: «Az isten fiától vagy az alvilági fejedelem fiától
mentettem meg, szemmel nem láttam, füllel nem hallottam.*)
Az atyjának mondja: «Mikor innét elmentünk, a város fölött
egy lovas férfi lovának csak a két lába látszott.)) Az apja mondja:
«Miért nem kiáltottatok rá?»
A király házába levél jött, hallszik; [a levél] így szól: «Az
én fortélyomat a Fűforma-ember tudja (tk. bírja), holnap én
ezer emberből álló hadat küldök.» A fövenyvárosi király [így]
szól: «A Fűforma-embert szemmel nem látjuk, füllel nem hall
juk, isten rendelte Fűforma ember bizony sok van, micsoda fű,
nem tudjuk.» A király szól: «Holnap a haddal én is megyek.))
JL.,

Éjjel nyugodtak. Hallja [ám], hogy a király népet gyűjt.
A Fűforma-ember ezt a hírt hallotta és a lovához ment. A kardját
megragadta és az ostorát megragadta, [a kavicsdombot] az os
torával megcsapta, a lova hirtelen fölállt. «Gazdám, úgymond,
mi a munka?» —• «A múltkor járt helyünkön a szélkirály fia
fortélyos, a lovának mondja, aztán az orrlyukaidból hiteles öl
magasságnyira tűz és füst támadjon (tk. igen sok legyen)!»
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lau-svs elíi lelds, laudl yatt'édslí, uas-numbi eudlt manda
pidds. lou mandal svyaidt yis-uazdy yan al-kördtliiúdt murdl pilna.
yis-uazdy yan lau§l: «mola yodi iis í» yis-uazdy yan laygdr-yoidl
lau§l: <ü nauí lamy yoi uantsdm.it — nyolaé-tvya mandsht —
«si-narna (si-pulay) mands.tt
lou (pam-yorbi-yoi) toyo-ioytds, §vrds-%oibi lal túla. uatyan-ii% lal iubina ol. pam-yorbi-yoi at pvrda i-pus kerhs, yvtlidy'k svrat i-pus kerhs, uantldli: évrds-yoibi lal yoza nhndza
yazdm neyyo andam. uat-yan-iiy iil. «sasa, laudl, al tennala.'n
i-ivya iuudndiiisydn, katni man'sdydn. uat-yan-iiy laudl: «laudn
nvl idra-gi kirhl, ma nvyen seudrmdlem, ma laudm nvl iourá-ki
kirhl, nvy manem seudrm\!n
i-idgalt iilydn, uat-yan-iiy laudl rlvl-uh eudlt pegatdy Ivl-sbfi
palatna tuti itl, pam-yorbi-yoi laudl nvl-uds eudlt pezatdy Ivlkemna tuti itl. uat-yan-iiy laudl nvl sh'dk ioura karemds, uatyan-iiy talta seudrmdlü (pam-yorbi-yoina seudrmdla), laudl-telna

Lóhátra ült, a lovát megcsapkodta, a város fölött kezdett
menni. Mikor ő [így] megy, a fövenyvárosi király csak leesett
[a földre] a népével együtt. A fövenyvárosi király szól: «Mi
történt?» A fövenyvárosi király testőre mondja: «Egy fehér
lovas embert láttam.» — « M e r r e ment?» — «Errefelé (ebben
az irányban) ment.»
0 (a Fűforma-ember) odaérkezett, az ezer emberből álló
ellenség [csak úgy] vitetik. A szélkirályfi az ellenség [é. a népe]
mögött van. A Fűforma-ember nyugatról keletre egyszer fordult,
keletről nyugatra (tk. a nap vize szerint) egyszer fordult, látja: az
ezer emberből álló ellenségből egy ember sem maradt. A szél
királyfi jön. «Ej hát, úgymond, ne siess!)) Együvé jöttek, kétfelé
mentek. A szélkirályfi szól: «A lovad orra ha oldalvást fordul,
én téged megváglak, ha az én lovam orra fordul félre, te vágj
meg engemet!»
Szembejönnek egymással, a szélkiráiyfi lovának az orra
lyukából hiteles öldarab magasságnyira tódul ki a tűz, a Fű
forma-ember lovának az orra lyukából [is] hiteles ölnyire tódul
ki a tűz. A szélkiráiyfi lovának az orra hirtelen félrefordult, a
szélkirályfit erre megvágja (a Füforma-embertől vágatik meg),
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(V. laudl pilna) í-oldiü soppl-köriiis. pam-yorbi-yoi lau-svs eudlt
il-naudrmds, yandi nenyo sima uisli, ai suyliii seudrldli laudl
molaitelna, neyyoidl molaitelna.
si-kemna it pöddr'tal §átl: «nvn, lauSl, uelda an' uerdmlen ;
lou yandi neyyo noya top uvéya-luidl yoza seda taiil, (uv§ya-lui
talay-ki, sidi pa manl, iilftaldl.)» lou si iazdy ybl'sdlli, si uvénalui uisli, iasl idt-kemna yaisa, talaydi ias-idt noy-alemdsli, lou
iasl uanthli, noy öZlmdm ids, kézi uis, uvs'yaidl pehk-uaénidsli.
mundi noyaidl séudrmalna laudl pilna yolna neé ud'r an' tvisdy?n,
uv§yaidl eudlt mandi udr seyk dr. laudal §atl, yada pödzr'l, ant
siidhlli: <ina ittam, nvy, lau§l, you nobdi tvida pithn, lou, uasdlna
lou lambdl neyyoi tiumal anddm.»
pam-yorbi-yoi laudl svsna lelds i ioyo-kerlds. ioyos-mandal
svyaidt tamotta uehm lat yoza ioytds. yis-uazdy yan, soyta-uazdy
yan murdl pilna lát yoza uélis ioy§lsdt. yis uazdíj yan lau§l :
nmola törSmna uel'saidt ali mola neyyoina uel'saidt, si osl an-

[az] lovastul együtt két darabban esett össze. A Fűforma-ernber
a lóhátról hirtelen leugrott, osztják ember módjára fogta, apró
darabokra vagdalja a lovával-miével, az emberével-miével együtt.
Ezenközben valaki (tk. egy) beszél, hallszik: «Te ügymond,
megölni nem tudod; ő az osztják ember húsát csak a kisujjá
ban bírja (ha a kisujja épen marad, úgy megint elmegy, föl
támad).)) 0 ezt a szót hallotta, a kisujját fogta, a kézfejet le
vágta, a csonka kézfejet fölemelte, a kezét nézi (a fölemelt ke
zet), kést fogott, a kisujját ketté hasította. Az elébb mikor a
húsát vagdalta össze a lovával együtt még csak nem is vérzettek,
a kisujjából folyó (tk. menő) vér igen sok. [Valaki] beszél, hall
szik, [hogy] hol beszél, nem látja: «No most már, úgymond,
te hosszú ideig élsz majd, az ő városában hozzá hasonló ember
nem született.))
A Füforma-ember fölült a lova hátára és visszatért [haza].
A mint visszafelé megy, az elébb megölt ellenséghez érkezett.
A fövenyvárosi király, az agyagvárosi király a népével együtt
éppen csak most érkezett meg. A fövenyvárosi király szól: «Az
istentől ölettek-e meg vagy [halandó] embertől, azt nem [lehet]
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dam.» lou (pam-yorbi-^oi) siddt oy-numbi eudlt mandal svyat
si-kuddt al-kördthnht. soyta-uazdy yan lauSl: uyodi iisti?» lauht:
• uát peld %aiis.» yan laulntl:
«tör§m-iiy uantsem, laudltelna,
neyyoitelna (talán : neyyopltelna) l oldiii naudt.v si tál' yoza
uantsdt, ár ney^o ueldmdt, ali mola l neyyoi uetemdddt.
yan murdl ioyo-kerdtsdli. lou (pam-yorbi-yoi) uasdlna ioytds,
laudl tamotta tvyaina i-sidi yamfína yatűaslt, Sdtek-keu-uirri iis.
öldm %atdlna mands. Imi lauSl: «yol ivy'sdnh) — uúauremat
pilna ivnts9m.» Imi lau§l: mnola lillí ieéli noy§mdii}fon ?»
mosa-pvraidtna ybUntl, yis-uazdy yan ioytds, sidi lau§l:
«tör§mna nvtsaiu, neyyoidl top siialdseu, nonidlta mands.»
mosa-pvrawtna yoisdt. %aleudt aUy-svyatti iis, inti LauSl :
<{/il}ie, nvy ivlnn dia tam yvtl! yan mur agdtl, pam-yorbi-yoi
kasla, yada ol, yan mutraipy lekarna kasla. nvy, lau§l, neyyoidt
yoza olda anf uerithn, moydtna svya toyo-pö~y$lmdlaidn, manemna
uantta sal ösdn.»
tudni.» 0 (a Fűforma-ember) mikor ezeknek a feje fölött elmegy,
némelyek csak leesnek [a földre]. Az agyagvárosi király szól:
«Mi lelt titeket?» [Azok] mondják: «Mintha szél ütődött volna
[hozzánk].» A király mondogatja: «Az istenfiát láttam, lovastul
emberestül egyformán fehérek.* Az ellenséghez néztek, sok em
ber meg van ölve, vájjon egy ember megöltjei-e [azok].
A király a népét visszafordította. 0 (a Fűforma-embor)
megérkezett a városába. A lovát a múltkori helyén ugyancsak
ostorral megcsapkodta: kavicsdombbá vált [az]. A lakó (tk. volt)
házába ment. Az asszony [így] szól: «Hol jártál ?» — «Agye'
rekekkel játszottam.)) Az asszony mondja: «Mit futkosol étien
szomj an?»
Egyszer csak hallja, [hogy] a fövenyvárosi király megérkezett,
így szól: «Az isten megsegített bennünket, az emberét csak
éppen hogy megpillantottuk, fönt ment.»
Egyszer lefeküdtek. Másnap reggel felé jött [az idö], az
asszony [így] szól: «Öcsikém, te ma maradj ittbenn [a házban]!
A király népet gyűjt össze, a Fűforma-embert keresik, [hogy]
hol van, a király tudós orvosa keresi. Te, úgymond, az emberek
között nem tudsz meglenni, a többiek [még] aztán ide-oda lök
dösnének, nekem téged látnom fájna.»
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mur ázat dgdtsápt, uas-tel mur. mosa-pvraidtna mur pöddr'ht: vyolna i naurem andam.» %an laudl: «x°Í naurem T*
mar lauSl: «ími eumdlti naurem.» ittam pam-yorbi-yoi sidi kasla,
Imi nauremdl tusa toro, paotna toro-potkdla, paotna slis potkdla.
Imi laudl: «éoyalt naurem malai pöfíillaldnh)
mur uantúida pitsaidt, ydn-eui mutraidp lekardl pilna mur
kut eudlt soziliiúydn. ittam pam-yorbi-yoi mur uHpina yanemds,
sidi sbzihiidi svyat ossa. dhzdüa : «nem»n molah) — «ma nem
an' tvifom.v Imi pela lauht: unauremdn nemdl mola?» imilauSl:-,
«má and oélem, ma tvidm naurem din and ol, aygdl, aidl lou
yolna nez and osldllí.n mutrapn lekár laudl: <nwy molapit enmditsen ? yan-aéeu iilftdddm pam-yorbi-yoi lou tám/»
ydn-euina i katllsa i tusa, selta yan-eui toyo, aédl yoza
ioytds, aidl pela Lau§l: unvyen iilfiddsm yoi ma oésem.» ydn lauIwl: uolmal. — nemdn molah) — «uolan nem art tvildm, yandívni) tör§m-aédm, lauSl, ma pam-yorbi-yoi olfom.v— *nvp mattá

A népet mind összegyűjtötték, az egész város népét. Egy
szer csak a nép beszél: «Még egy gyermek nincs [ikt].» A király
•szól: «Kinek a gyermeke?)) A nép mondja: «Az asszony nevelte
(tk. nevelő) gyermek.» Most a Fűforma-embert igyen keresik, az
asszony gyermekét odavitték; az egyiktől odataszittatik, a másik
tól erre taszíttatik. Az asszony szól: «Az árva gyermeket miért
lökdösitek.w
,
A népet vizsgálni kezdték, a királyleány a tudós orvossal
a nép között lépdel. Most a Fűforrna-ember a nép mögé el
rejtőzött, a mint így lépdelnek, [egyszer csak] rátaláltak. Kérde
zik: «Mi a neved?» — «Nekem nevem nincs.» Az asszonyhoz
szólnak: «A gyermeked neve micsoda!*) Az asszony mondja:
«En nem tudom, nem az én gyermekem, anyját apját még csak
nem is ismeri.» A tudós orvos szól: «Te midet nevelted föl?
A király atyánkat megmentett Fűforma-ember ez itt ő!»
A királyleány megfogta és vitte, aztán a királyleány oda,
az apjához érkezett, az atyjának mondja: «A téged megmentett
embert én megtaláltam.)) A király mondogatja: «Az ám (tk. ő
volna). Mi a neved ?» —• «Ilyen-amolyan nevem nincs, király
atyám, isten atyám, úgymond, én a Fűforma-ember vagyok.» •—
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pvrama, uat-yan-iiy laudl, pám-yorbi-yoi ösdn, idna', lauSl, nvy t».
[lou sidi] laudl: «má».
yán si iázdn yölds, nemdza ant pöddr'dds, eudl pelá lau§l:
unvyen pám-^orbi-yoi elti nirji malem, manem yöl§m-pus táfosdfisi
[ewdlt] iilfídtsdli.* mur pelá lauSl: «pwzán ueradi/» mur i pvzán
uerda pitsdt i pari leéátta piUdt. yán-euina %olna kim-etti and
eslla. nyán-áédm, laudl, manem ieza ishmdii\!
ma tám svydmnirdmna, laudl, mur kutna tadá anidsta an' uerithm.i> mands kim,
uet soldátna, uet yázáyna yoé-pelá tusa.
[lou] mands laml %oéa, laudl yatűdsli: lauí iis. alti kezdi
nvremdüi, louel sömdthiis, Isi törSm-iiy, isi yán-ii//
yán yát pelá mands. ^yan-ázdm, laudl, laudm tobápt sugáhsdt.i) laudl láiú, noi elti laiil. ioyo-lvn<>s, lou Ivndal anyát mur
katnis marísdt. yán laudl: upna' pá pám-yorbi-yoi olmdn, má,
laudl, mattá nvnen uan'mdm sima si-yorbi olmdn.»
uas lída uul pari uerdi-youát mur iesht kámdn i lifot. pvrá

«Te régebben (v. azelőtt), a szélkirályfi [is] mondja, Fűformaember voltál, hát igazán te vagy [az] ?» [0 így] szól: «En.»
A király ezt a szót hallotta, semmit sem beszélt, a leányá
hoz szól: «Téged a Füforma-emberhez nőül adlak, engem három
ízben megmentett az ellenségtől.*) A néphez szól: «Asztalt állít
satok (tk. csináljatok)!)) A nép asztalt kezdett állítani és lakomát
kezdtek rendezni. A királyleány [még csak] kimenni sem ereszti.
«Király atyám, úgymond, engem egy kissé eressz ki! én ebben
az öltöző ruhámban, úgymond, itt a nép között nem tudok ülni.»
Ment ki, öt katona, öt kozák kísérte valamerre.
[ő] ment a lovához, a lovát [tulajdonképpen: a kavics
dombot] meg csapkodta: lóvá lett. A kardját megragadta, föl
öltözködött (tk. magát fölöltöztette), akárcsak az isten fia, akár
csak a király fia!
A király háza felé ment. «Király atyám, úgymond, a lovam
patkói eltörtek.» A lova áll, posztón áll. Bement [a házba],
mikor belép, a nép kétfelé ment [előtte]. A király [így] szól:
Igazán te vagy a Fűforma-ember, én, úgymond, a mikor téged
láttalak, ugyanilyen voltál.»
Yáros-evő nagy lakomát csaptak. A lakoma ideje alatt a
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ioytds, pám-yorbi-yoi imdl iémsy yátna tüsli i uengálúisydn tayyá.
yán laudl: unvyen — pám-yorbi-yoi ybhndá! — iiy iuganm
nbmlem.y) — utör§m-ázdm, yán-áhm, má Isi mou-yoi ösdm, ma
isi moudm iwmjgna. pitláidm.n uán olliiildt, you olliiildt.
sidi oldd eudlt pám-yorbi-yoi liudl: nyán-áésm, törSm-ázdm,
mariém isll\! moudm nvm?sna pitsáwm.n yán laudl: «nvy yoina
kátlláion? muyilu ál ioremi á /» [sitteln'a] yoisdt.
[pám-yorbi-yoi] yaleudt kihs, kim-idds, laudl lelátta pidds.
yán murdl ágdtsdlli i lau-tás uvstdsa (vagy: uvstdsáidt), öyldt
lezátsápt, laudt kirsáidt. yán euzl elti mola-kem oy legádds, sit
yundi osla? mola-kem touár leltsa, sit yund{ osla? uublfidsdn i
padiddn.*
sittelna lou (pám-yorbi-yoi) uza uerda pidds. nyis-uázdy
yán, soyta-uázdy yán nemdtti mou pelá lál ál kidá!
seyk-ki
ierdmldn, má pehm nvmsdn át ivy'ahiil!
má ittam manUm, eudn
murna át tűla/» ewl murna si tusa. pám-yorbi-yoi kardáy libina

nép künn iszik és eszik. Az ideje elérkezett, a Fűforma-ember
az asszonyát a templomba vitte és talán megesküdtek. A király
szól: «Téged — Fűforma-ember halljad csak — fiam gyanánt
szeretlek.*) — «Isten atyám, király atyám, én is [csak] földi
ember vagyok, ón is [csak] kívánkozhatom a földemre (tk. a
földem eszembe juthat).» Kövid ideig éldegélnek, hosszú ideig
éldegélnek.
A mint így vannak, a Fűforma-ember szól: «Király atyám,
isten atyám, engem bocsáss el! a földemre kívánkozom.» A király
szól: «Ki tart vissza téged? minket ne feledj el!» Erre aztán
lefeküdtek.
[A Fűforma-ember] másnap fölkelt, kiment, a lovát kezdte
fölkantározni (tk. fölszerelni). A király népet gyűjtött össze, a
lónyájat elhajtották, szánokat szereltek föl. A király a leányának
[hogy] mennyi pénzt adott, ki tudja? hogy mennyi árút raktak
föl neki, ki tudja? «Ez itt mindened."
Erre aztán a Fűforma-ember búcsúzni kezdett. ((Fövényvárosi király, agyagvárosi király, semerre se küldj hadat! Ha
nagyon szorongatnak (tk. szükségben léssz), csak gondolj rám!
Én most már megyek, a leányodat hadd vigye a nép!» A leá-
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lau-svsna lehs, laudl uaraskdsli, yatsa mands, murna i yanna
ant siiahsa.
sidi ruandai eudlt l uasna ioytds, lou uasdlna. lou, ioyStmalna lou öhm tvyaidl uássi iuumal. pam-yorbi-%oi lauSl:
<(tv^s9m tanya?» laudl lau§l: amin yatnidii tam.* kardán ouna
ioyStseydn, laudl sonsgli (kurna soysdli), laudl tvbari pai ilbina
il-lvn9s. i-mosaina yofontteli, uas-tel sangan noyhs
(sen'lapt).
lou ioyo-lvyds, aygdl lauSl: «uas malai noySlh) angdl pela lauSl:
«uas an' noySl, ma, lauSl, yis-uazdn yán, soyta-uazdn yan eui
tűsem, yan-eui iidi Ivnanzefi S9pt.»
kámdn ioyStSdt i yan-eui ioyo-lvydltsa. pam-yorbi-yoi pari
uerds i mur lída, ie§ta pitsdt. si soyta-uazdn yan-eui pilna pamyorbi %oi ittam pa Un olfondn tvnya.

nyát ím vitte a nép. A Füforma-ember a kapu aljánál lóhátra
ült, a lovát megcsapta, [hogy] merre ment, a nép se látta, a
király se látta.
A mint így megy, egy városba érkezett, az ő városába.
Mikorra megérkezett, az ő volt helye várossá lett. A Füformaember mondja: «Eltévedtem talán?» A lova szól: «A mi há
zunk ez itt.» A kapu ajtajához érkeztek, a lovát megrúgta
(lábbal lúgta meg), a lova a szemétdomb alá ment. Egyszer
csak hallja, az egész város harangja szól. 0 bement a házba, az
anyja szól: «A város miért harangoz?)) Az anyjának mondja:
«A város nem harangoz, én, úgymond, a föveny városi király,
az agyagvárosi király leányát hoztam [el], a királyleány csengetyüjének a hangja az.»
Künn megérkeztek és a királyleányt bevitték a házba.
A Füforma-ember lakomát rendezett és a nép enni, inni kezdett.
Ezzel az agyagvárosi királyleánynyal a Füforma-ember még talán
most is él.
PÁPAY JÓZSEF.

