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ELİSZÓ 

 1992 óta négy nyáron összesen öt hónapot töltöttem az oroszországi Tyumenyi terület 
Szurguti járásában a helybéli osztjákok nyelvjárását tanulmányozva. Ott győjtött nyelvi 
anyagom egy részét adom közre a jelen kötetben. A nyelvtani fejezetben – mint általában a 
chrestomathiákban – elsısorban saját tapasztalataimat fogalmaztam meg, csak néhány esetben 
hivatkoztam a korábbi szakirodalomra. A szövegeket úgy válogattam, hogy többféle mőfaj és 
stílus legyen képviselve bennük. Így kerültek a kötetbe beszélt nyelvi, irodalmi nyelvi, prózai 
és énekelt folklór szövegek. A szójegyzék nemcsak szavakat, hanem kifejezéseket, 
példamondatokat is tartalmaz. 
 Ezen a helyen is szeretnék köszönetet mondani osztják adatközlıimnek, vendéglátóimnak, 
akik idıt és fáradságot nem kímélve tanítottak, énekeltek és meséltek, majd értelmezték, 
magyarázták, fordították a hallottakat. Nevüket a könyv egy külön fejezetében sorolom föl, 
viszont itt emlékezem meg Ivan Dmitrijevics Kecsemovról és Jeremej Ivanovics 
Szopocsinról, akik mint a szurguti járási önkormányzat északi osztályának munkatársai 
gondoskodtak arról, hogy élı nyelvi közegbe kerüljek. 
 Utazásaimhoz az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Mővelıdési és Közoktatási 
Minisztérium, valamint a Soros Alapítvány nyújtott támogatást. 1994-ben az Alapítvány a 
Magyar Kutatásért és Felsıoktatásért, 1997-ben pedig a Soros Alapítvány tette lehetıvé, hogy 
e könyv anyanyelvi lektora, Agrafena Szemjonovna Peszikova Budapesten segíthessen a 
szövegek lejegyzésében, fordításában és ellenırzésében. Hálás vagyok Mikola Tibor 
professzor úrnak, hogy e kiadványt felvette a Studia Uralo-Altaica sorozatába. A nyelvtani 
fejezetet Vértes Edit professzor asszony olvasta el, és értékes megjegyzéseinek köszönhetı, 
hogy sikerült néhány következetlenséget kiküszöbölnöm. Oláh Anikót és Körtvély Erikát a 
nyomdai elıkészítés aprólékos munkájának elvégzéséért illeti köszönet. 
 A szurguti osztják nyelvjárásban még sok jelenség vár magyarázatra, de remélem, hogy 
eme vázlatos leírás is elımozdítja az osztják dialektológiai, nyelvtörténeti és a tágabb 
értelemben vett finnugrisztikai és általános nyelvészeti kutatásokat. 

Csepregi Márta 
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0. Bevezetés 

0.1. Az osztjákok 

 Az osztják nyelv a vogullal és a magyarral együtt a finnugor nyelvcsalád ugor ágába tartozik. 
Nyelvi és kulturális szempontból az osztjákok és a vogulok sokkal közelebb állnak egymáshoz, 
mint a magyarhoz, ezért ıket összefoglaló néven (utalva lakóhelyükre) obi-ugoroknak is szokták 
hívni. 
 Az osztjákok Oroszországban, Nyugat-Szibériában, az Ob középsı és alsó folyásán és 
mellékfolyóinak partján élnek. Lakóhelyeik közigazgatásilag a Tyumenyi és a Tomszki 
területhez tartoznak. Többségük lakóhelye a Tyumenyi területen lévı Hanti-Manysi autonóm 
körzetben van. Kisebb részük ettıl északra, a Jamal-Nyenyec autonóm körzetben, legkeletebbi 
csoportjuk pedig a Tomszki területen él. Északnyugaton tundrai nyenyecekkel és zürjénekkel, 
nyugaton vogulokkal, keleten erdei nyenyecekkel és szölkupokkal, délen szibériai tatárokkal 
élnek szomszédságban, nyelvi és kulturális kölcsönhatásban. Ma már azonban mindenhol az 
orosz hatás a legerısebb.  
 Az osztjákok lélekszáma az 1989-es népszámlálás szerint 22 283 volt. Osztják anyanyelvőnek 
60,8%-uk vallotta magát, 38,5%-uk pedig az oroszt tartotta anyanyelvének. Az oroszt a népesség 
50,8%-a jelölte meg második nyelvének, eszerint az osztják anyanyelvőek körében a 
kétnyelvőség igen elterjedt. Az orosz anyanyelvő osztjákok 2,1%-a tudja szülei nyelvét. Az 
egynyelvőség 46,3%-os arányú. Ez utóbbi arányszám elsısorban az orosz nyelvőekre 
vonatkozhat. Az osztjákok legidısebb és legfiatalabb, iskolába nem járt vagy még nem járó 
nemzedéke körében lehetséges az osztják egynyelvőség. 
 Az osztjákok külsı elnevezése a szibériai tatár ishtäk népnévvel azonosítható (vö. kazak istäk 
‘baskír’. Ez a népnév orosz közvetítéssel került a nemzetközi használatába. Az oroszban több 
szibériai nép jelölésére használták. Osztjáknak nevezték a szölkupokat (narimi osztjákok, 
tomszki osztjákok), a Szigva menti vogulokat (ljapini osztjákok) és a keteket is (jenyiszeji 
osztjákok). Egy másik, ma már vitatott etimológia az osztják népnevet az osztják nyelvő as jaγ 
‘Ob népe’ kifejezésbıl eredezteti (Zsirai 1937: 184–185). 
 Az osztjákok önelnevezése nyelvjárásonként különbözı alakú: keleten ‡ântÕq, ‡ântõq, 

nyugaton xântõ, xântî. A szó kapcsolatban van a magyar had ‘nagycsalád, nemzetség’ és a finn 
kunta ‘közösség’ szóval. A szovjet korszakban hivatalosan oroszul is áttértek a belsı elnevezés 
használatára, s napjainkban világszerte egyre inkább elterjedt a hanti népnév. 

0.2. Az osztják nyelvjárások 

Az osztjákul beszélık mintegy félmillió négyzetkilométernyi területen élnek nagy 
szétszórtságban, ezért szinte minden folyóvölgyben más nyelvjárást beszélnek. Az egymástól 
távol esı nyelvjárások között jelentıs hangtani, alaktani és lexikai különbségek vannak. Az 
osztják nyelvjárásokat égtájak szerint északi, déli és keleti csoportra szokás osztani. Az északi 
csoport az Ob-torkolattól nagyjából az Ob és az Irtis összefolyásáig terjed, a délit pedig az Irtis és 
mellékfolyói, a Demjanka és a Konda mentén beszélték. 
 A középsı Ob és mellékfolyói partján beszélik a keleti nyelvjárásokat. Ezen belül három 
tájszóláscsoportot különböztetünk meg. A legkeletebbi tájszólásokat a Vah és a Vaszjugan 
mentén beszélik. A Szurgut várostól délre és északra beszélt tájszólások a keleti csoport közepén 
helyezkednek el. A Szalim folyó völgyében beszélt tájszólás pedig már átmenetet jelent a keleti 
és a déli nyelvjárás között: alaktanilag az elızıhöz, hangtanilag inkább az utóbbihoz kapcsolódik 
(ld. a térképet a Mellékletben). 
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0.3. A szurguti nyelvjárásterület 

 Az alábbiakban az osztják nyelv szurguti nyelvjárását mutatom be. A szurguti 
nyelvjárásterület mintegy magyarországnyi nagyságú. Észak-déli irányban kb. 500 km, kelet-
nyugati irányban pedig kb. 300 km. Majdnem a közepénél szeli ketté az ezen a szakaszán nyugat 
felé hömpölygı Ob. A jobb, vagyis itt az északi oldalon lévı mellékfolyói a Tromagan az 
Agannal és a Pim, a bal, vagyis a déli parton pedig a Kis- és a Nagy-Jugan ömlik bele. Az Ob 
által kettéosztott terület nyelvileg viszonylag egységesnek tekinthetı. A földrajzi távolságból 
azonban gazdasági és kulturális különbségek adódnak. A tromaganiak az erdıs tundra 
övezetében élnek, a halászó-vadászó-győjtögetı életmódot réntartással egészítik ki, ezért 
nomadizálnak. A rénekkel együtt vándorolva évszakonként váltogatják szálláshelyüket. A Jugan 
forrásvidéke viszont már a tajgaövezetbe tartozik. Az itt élık fı bevételi forrása a vadászat, 
táplálkozási célból halásznak is, de nincsenek rénszarvasaik, ezért letelepült életmódot 
folytatnak. Szembetőnı a két területen a nıi viselet különbsége. Az Ob vonalától északra az 
egybeszabott, bebújós, gyönggyel vagy rátétes mintákkal díszített, lefelé bıvülı, hosszú ujjú 
ruha az általános, az Obtól délre viszont – valószínőleg még délebbi népek hatására – a 
kaftánszerő, egyenes szabású színes köpeny, melyet másszínő, hátul megkötött posztóövvel 
fognak össze. Egyéb ruhadarabok, pl. a lábbelik formája is különbözik. 
 Szurgut járási székhely, azonban a Szurguti járás területe nem esik egybe pontosan a szurguti 
nyelvjárást beszélık lakóhelyeivel. Az Agan folyó völgye még a keleti szomszéd 
Nyizsnyevartovszki járáshoz tartozik, viszont a Szurguti járás nyugati szélén, a Ljamin folyó 
mentén már a kazimi nyelvjárást beszélik. Eszerint a Szalim folyó révén a déli nyelvjárásokkal, a 
Ljamin révén pedig az északiakkal szomszédos a szurguti nyelvjárás. 
 A Szurguti járás területén 2800 hanti él. Rajtuk kívül több százezernyi ipari munkás lakik a 
járás területén. Szurgut város lakóinak száma 300 000. Ez a szibériai kisváros évszázadokig 
aludta álmát, s csak az utóbbi harminc évben, az olajkitermelés révén nıtt meg ugrásszerően. 
Szurgut városán kívül a járás területén még 78 000 nem ıslakos él, nagy részük szintén az 
olajiparban dolgozik. A hanti ıslakosok közül mintegy ezren élnek még hagyományos módon. A 
harmincas évektıl kezdve több faluközpont alakult ki a járás területén, ahova beköltöztették a 
környék lakosságát. Az ún. nemzetiségi falvak a következık: Russzkinszkije a Tromagan 
partján, Ugut a Jugan partján és Ljantor a Pim partján. 

0.4. A szurguti nyelvjárás kutatásának története 

 A 19. századig csak szórványos és esetleges információkhoz juthattak azok, akik a szibériai 
finnugor nyelvek iránt érdeklıdtek. Az osztják nyelv kutatása valójában akkor kezdıdött, amikor 
a magyar Reguly Antal és a finn Mathias Aleksanteri Castrén hosszú idıt töltve a vidéken nagy 
mennyiségő folklór és grammatikai anyagot győjtött. Reguly 1844–45-ben bejárta az északi 
osztják és vogul területeket, Castrén pedig 1845-ben útban a szamojédok-lakta vidékek felé az 
irtisi és a szurguti osztjákok körében jegyzett le értékes nyelvi anyagot. Győjtése halála után 
Szentpétervárott jelent meg Anton Schiefner gondozásában (Castrén 1858). 
 A 19. század vége és a 20. század eleje volt az osztjákföldi győjtések aranykora. Az északi és 
a déli nyelvjárásterületen többen győjtöttek, Szurgut környékén viszont a nyelvészek közül 
ketten jártak. Kustaa Freedrik Karjalainen a helsinki székhelyő Finnugor Társaság 
öszöndíjasaként megszakításokkal négy évet töltött Szibériában, s többek között a tremjugani 
nyelvjárásból is győjtött népköltészeti, nyelvtani és szótári anyagot. Rövidebb idıt töltött Heikki 
Paasonen 1900–1901-ben a Konda és a Jugan vidékén, de az ı győjtése is igen jelentıs. Szinte 
mindegyik győjtı korai halála megakadályozta, hogy maga rendezze sajtó alá anyagát. A 
magyarországi és a finnországi tudományos mőhelyekben kutatók nemzedékei dolgoztak a 
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hagyatékok kiadásán, s ez a munka még máig sem ért véget. Finnországban Kai Donner 
Paasonen szótári győjtését (PD), Yrjö Heikki Toivonen pedig Karjalainen nyelvjárási szótárát 
(KT) rendezte sajtó alá. Vértes Edit elıbb Karjalainen és Paasonen nyelvtani feljegyzéseit (KV, 
PV) majd déli szövegeiket adta ki, s most rendezi sajtó alá a szurguti szövegeket. Ugyanakkor 
néprajzkutatók is jártak a Középsı Ob vidékén: Jankó János 1898-ban, U. T. Sirelius 1899-ben. 
 Századunk elsı felében az egyébként is gyér kutatási lehetıségek nem értek el a szurguti 
nyelvjárásterületre. De az ötvenes években N. I. Tyerjoskin, az egyik legjelentısebb osztják 
anyanyelvő nyelvész, aki többek között vahi chrestomathiájával is gazdagította az osztjakológiai 
szakirodalmat, nagymennyiségő szóanyagot győjtött a keleti területen. Keleti nyelvjárási szótára 
1981-ben jelent meg. Részt vállalt az írásbeliség megteremtésében is, kidolgozta a vahi és a 
szurguti nyelvjárás cirillbetős ábécéjét, mely szinte majdnem fonematikus. Az elsı szurguti 
ábécéskönyv 1959-ben jelent meg, ennek kibıvített változata 1975-ben. 
 A hetvenes évek végén látott napvilágot Honti László tromagani, Honti és Rusvai Julianna 
pimi győjtése (NyK 79–80). İk, mint a legtöbb külföldi kutató a szovjet korszakban, a 
leningrádi Herzen Intézetben ismerkedhettek az élı nyelvvel, ugyanis itt tanultak a szibériai kis 
népek fiai. 
 Ha nyelvészek nem is, szovjet állampolgárságú néprajzkutatók eljutottak a szurguti területre. 
N. V. Lukina és V. M. Kulemzin, a Tomszki Egyetemrıl több expedíciót szerveztek a keleti 
osztják területekre, útjaik emlékét dokumentumfilmek és kiadványok sora ırzi. Az észt Lennart 
Meri finnugor tárgyú néprajzi filmjei között az egyik legismertebb a Torum fiai, mely az agani-
tromagani osztjákok medveünnepi szertartását mutatja be. 
 A nyolcvanas évek végétıl az osztják nyelv kutatása a Szovjetunióban majd Oroszországban 
közelebb került az anyanyelvi beszélık lakóhelyéhez. A Hanti-Manysi autonóm körzet 
székhelyén, Hanti-Manszijszkban megalakult az Obi-ugor népek újjászületésének tudományos 
kutatóintézete, ahol Je. A. Nyomiszova vezetésével folyik sokrétő kutatómunka, s az intézetnek 
szurguti munkatársai is vannak. Itt készítette el A. M. Tahtujeva a jugani hantik anyagi kultúráját 
bemutató munkáját (1993), és itt dolgozik az az A. Sz. Peszikova (késıbb Szopocsina), akit 
leningrádi fıiskolás korában Tyerjoskin bevont az ábécéskönyv szerkesztési munkálataiba, s aki 
ugyanekkor Honti és Rusvai adatközlıje volt. Ugyanı jelenleg a Szurguti Egyetem mellett 
mőködı kutatócsoport vezetıjeként azon munkálkodik, hogy feltérképezze a középsı Ob-vidék 
ıslakosainak szociológiai-néprajzi helyzetét. Versei pedig mint a szurguti hanti líra elsı zsengéi 
jelentek meg Magyarországon, Winter Erzsi fotóalbumában. A leghíresebb szurguti író Jeremej 
Ajpin, akinek nevét politikusként és polgárjogi harcosként is ismerik. A szélesebb olvasótábor 
reményében ı oroszul jelenteti meg mőveit, egyetlen regénye jelent meg két nyelven (1981). 
 A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a külföldi kutatók elıtt is megnyílt az út 
Szibériába. A szurguti osztjákok között elsıként Juha Pentikäinen finn néprajzkutató járt. Ivan 
Sztyepanovics Szopocsinnal, a leghíresebb tromagani sámánnal ismerkedett meg. Az ı néhány 
meséjét már ismerhette a tudományos közvélemény, ugyanis 1976-ban Leningrádban az egyik 
Szopocsin-fiú volt Honti László adatközlıje. Ugyanehhez a családhoz jutott el a néprajzkutató 
Kerezsi Ágnes 1991-ben, s a következı évben Lázár Katalin népzenekutató és Csepregi Márta is 
csatlakozott hozzá. Közösen két alkalommal, 1992 és 1993 nyarán győjtöttünk, s mindhárman 
jártunk még külön-külön is ezen a területen. Adatközlıink egyrészt a Tromagan és mellékfolyói 
(Agan, Imi-jagun, Ort-jagun, Jinku-jagun, Voki-rap-jagun) partjáról valók, másrészt pedig a 
Nagy-Jugan forrásvidékérıl. A finn etnomuzikológusok közül Ilpo Saastamoinen és Jarkko 
Niemi győjtött zenei anyagot a szurguti területen, s az utóbbi években több alkalommal volt 
hosszabb expedíción a berlini Stefan Dudeck etnológia-régészet szakos diák. 
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0.5. A szurguti nyelvjárás 

 A szurguti nyelvjárásban megtalálhatók a keleti osztják nyelvi sajátosságok, mégis világosan 
elkülönül a vahi-vaszjugani dialektustól. Megvan benne a VVj-ból is ismert paradigmatikus 
magánhangzó-váltakozás, s nem ment végbe benne a nyugati nyelvjárásokban ismert ‡ > x 

spirantizáció. A nyugati š, S  réshangoknak az ısosztják ¢, T affrikáták felelnek meg, mint a VVj. 

tájszólásokban. Viszont az ısosztják *l és *> képviselete azonos a kazimi nyelvjárásból ismerttel, 

ugyanis itt is laterális zöngétlen spiráns > a megfelelés, nem pedig l, mint a 
peremnyelvjárásokban, sem t, mint a központi nyelvjárásokban. Ennek megfelelıen az ısosztják 
*/ folytatása is / . Az alaktan területén az északihoz képest gazdag esetrendszer (10 esetrag) a 
keleti kötıdést erısíti, a múlt idejő paradigmák kisebb száma (1–2) viszont a nyugati 
nyelvjárásokhoz közelíti. 

0.6. Tremjugantól Tromaganig 

Jelen kötetben a szurguti nyelvjárás mai állapotát mutatom be. A ma beszélt nyelv némileg eltér 
attól a nyelvállapottól, melyet a múlt században és a századfordulón ott járt győjtık tapasztaltak. 
M. A. Castrén (1958) viszonylag rövid idıt töltött a nyelvterületen, ezért adatai nem minden 
esetben megbízhatóak. K. F. Karjalainen és H. Paasonen viszont alapos szótári és nyelvészeti 
győjtımunkát végeztek. 
 Karjalainen adatai fıként a Tremjugan vidékérıl származnak. Ennek a folyónak a neve 
osztják eredető, tôrõm jâwõn ‘égi, isteni folyó’, de különbözı forrásokban különbözı formában 
szerepel. Az orosz térképeken Tromjegan, Tromjugan alakok találhatók, legújabban pedig a 
Tromagan, vagy Trom-Agan név terjedt el. Elıfordul, hogy a térképen a folyó felsı folyása 
Tromjegan, alsó folyása Tromagan névvel van jelölve. A megkülönböztetés talán arra utal, hogy 
alsó szakaszán a folyó már az Agan vizét is magával viszi az Obba. A Szurguttól északra esı 
elsı szovjet korszakbeli folyómenti település neve is Tromagan volt. Ezt a falut késıbb néhány 
kilométerrel odébb rakták és a nevét Jubilejnyjre változtatták. Az utóbbi években azonban ismét 
a Tromagan nevet használja a falu. 
 A nyelvészeti irodalom Karjalainen adatait Trj. jellel jelöli. A mai nyelvállapotot elsıként 
Honti László közléseibıl ismerhettük meg (1977). Mivel az ı tremjugani adatközlıje Tromagan 
falu közelében született, nyelvjárása a Tra. jelet kapta. A Trj. és a Tra. idióma valószínőleg 
egyazon nyelvjárás más-más idıben beszélt változata. A két nyelvállapot fı különbségei közé 
tartozik az, hogy míg a Trj. ismeri a magánhangzóharmóniát, a Tra. esetében ez csak az 
allofónok szintjén érvényesül, s végzıdéseknek nincsenek magas- és mély hangrendő 
megfelelései. Hiányzik a Karjalainen adataiból ismert -s jeles múlt idı, valamint az aktív és 
passzív felszólító mód teljes paradigmájából is csak az aktív 2. személyő alakok maradtak meg. 
 H. Paasonen Jugan menti győjtésébıl eddig a nyelvtani és a szótári feljegyzések jelentek meg. 
A szövegkiadást elıkészítı Vértes Edit szíves szóbeli közlésébıl tudom, hogy a J. nyelvjárásban 
a századfordulón már megindult a magánhangzóharmónia felbomlása. Ez a folyamat feltehetıen 
századunk 50-es éveire már lezajlott, ugyanis ekkor győjtötte szótári anyagát N. I. Tyerjoskin, és 
az ı 1981-ben megjelent szótárában a szurguti tájszólások egyikében sincs 
magánhangzóilleszkedés. Arra a felvetésre, hogy Tyerjoskin esetleg nem hallotta a 
magánhangzóharmóniát, válaszolnak a szótár vahi és vaszjugáni adatai, melyekben a vokálisok 
következetesen igazodnak egymáshoz. 
 Tyerjoskin szótárában öt szurguti tájszólásból vannak adatok, ezek a következık: agani, 
tromjugani, jugani, agan-torkolati és jugan-torkolati. E két utóbbi az Ob mentén beszélt 
nyelvjárásokat jelöli, melyek mára eltőntek, ugyanis az iparosodás miatt az összes Ob menti 
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osztják települést felszámolták. Nagyritkán pimi adatok is szerepelnek Tyerjoskinnál. P. jellel 
Honti is jelöl egy nyelvjárást, ez azonban nem biztos, hogy azonos a mai Pim folyó menti 
tájszólással, ugyanis Honti adatközlıje utólag másképp határozta meg saját nyelvjárását. 
Tyerjoskin dolgozta ki az egységes szurguti írásbeliség alapjait is, mely egyelıre néhány 
tankönyvben jutott kifejezésre. 
 Saját győjtésem a Tromagan partjáról (Russzkinszkije község és Kogalim város környékérıl) 
és a Nagy-Jugan felsı folyásáról származik. A tromagani adatok jelzésére én is a Tra. jelet 
használom, a juganiakéra – hogy megkülönböztessem Paasonen adataitól – a Jg. jelet. Nem 
különítem el minden esetben a két tájszólást. A mai szurguti irodalmi nyelvet szeretném 
bemutatni abban az értelemben, ahol az irodalmi nyelv fogalma azt jelenti, hogy bizonyos 
egységességre törekszik elsısorban a helyesírás terén. 
 
1. Hangtan 
 
1.1. Magánhangzórendszer 
 
1.1.1. Elsı szótagi magánhangzók 
 
A magánhangzók jellemzése 
 
 å o u ü a e i â ô À Ò Ù õ 
tense + + + + + + + – – – – – – 
high – – + + – – + – – – – + – 
low + – – – + – – + – + – – – 
back + + + + – – – + + – – – – 
front – – – – – + + – – + – – – 
roun
d 

+ + + – – – – – + – + + – 
 
Az angol kifejezések fordítása: tense: feszes, high: felsı (nyelvállású), low: alsó (nyelvállású), 
back: hátulsó (=veláris), front: elülsı (=palatális), round: kerek (=labiális). 
A nyelv vízszintes és függıleges mozgása szerint az alábbi táblázatban helyezhetjük el a 
magánhangzókat: 
 
 veláris centrális palatális 
zárt u           ü Ù i 
középzárt o           ô Ò e 
nyílt å           â a À 
    
redukált  õ  
 
Megjegyzések: 
1. A feszes magánhangzók idıtartamukat tekintve hosszabbak a lazáknál. A legrövidebb a 
redukált õ magánhangzó. Egyetlen olyan magánhangzópár van, melyeknek tagjai csak 

idıtartamukban különböznek: o ~ ô. Az u ~ Ù, o ~ Ò és â ~ a esetében a veláris-centrális 

különbség is jelen van, az a ~ À esetében a centrális-palatális különbség, az å~ â esetében 
pedig a labiális-illabiális különbség. 
2. A palatális és veláris magánhangzókon kívül szükségesnek tartottam egy centrális sor 
felvételét is. Az Ù, Ò és a hangok palatalitása leginkább 

akkor érezhetı, amikor a környezetükben a palato-veláris k jelenik meg. Egyébként pedig 

leginkább csak az idıtartam alapján lehet ıket megkülönböztetni az u, o és â párjuktól. 
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Nyomdatechnikai okokból és az egyszerőség kedvéért a centrális a-t semmilyen mellékjellel 

nem látom el; a másik három alsó nyelvállású hangtól (å, â, À) így a jelöletlenség különbözteti 
meg. 
3. Az én hangjelölésem közelebb áll az oroszországi gyakorlathoz abban, hogy a Karjalainen 
és Steinitz nyomán középsı nyelvállásúnak jelölt centrális rövid magánhangzót én felsı 
nyelvállásúnak jelölöm: nÒ™ ~ nÙ™ ‘te’. A redukált hang jelölésére pedig az elsı szótagban is 

az õ betőt használom, mivel ez a hang egyformán viselkedik elsı és többedik szótagban 
egyaránt. Ejtése inkább a zárt hangokhoz közelíti, nem pedig a középsı nyelvállásúakhoz, 
amit egyébként az ê jelölés sugall. Könnyen alkalmazkodik a hangkörnyezethez. Palatális 

hangok után szuperrövid i-nek hangzik, jõ™k ‘víz’, máshol inkább szuperrövid ü-nek: mõq 

‘föld’, wõr ‘vér’, kõn¢- ‘keres’. Labiális mássalhangzók elıtt rövid u-nak hangzik: tôrõm ‘ég, 

isten’, mõn>õw ‘megyünk’. Nemcsak a többedik, hanem az elsı szótagban is könnyen kiesik, 

beleolvad az ıt követı mássalhangzóba, szótagképzıvé téve azt: õntõp [ntõp]‘öv’. 
 Nem mertem viszont szakítani azzal az osztjakológiában meghonosodott gyakorlattal, 
mely a magánhangzók rövidségét jelöli, és nem a hosszúságát, pedig a szurguti nyelvjárásban 
ez jogos lenne: az elsı szótagban is sokkal gyakoribb a rövid magánhangzó, mint a hosszú, a 
többedik szótagban pedig egyáltalán nincs hosszú magánhangzó. Így az én jelölésem (miként 
elıdeimé is) következetlen (az iki ‘öreg’ ejtése  Iki, az a™ki>nat ‘anyjával’ tkp. A™ki>nat. Bár 

helyesebb lenne az íki ‘öreg’ sarnam ‘tovább’, no‡nam ‘felfelé’ jelölés, én is a hagyományos 
módot követem. 
4. A Tra. tájszólásban az Ò sokkal nyíltabb: Jg. P kÒt Tra. k+t ‘kéz’. 

5. A Jg. tájszólásban az a palatálisabb: à. Egyébként a J ü helyén a mai Jg-ban ugyanúgy i 

hallatszik, mint a többi tájszólásban: Tra. Jg. nô‡ ki> ‘felkelt’. 
 
1.1.2. Nem elsı szótagi magánhangzók 
 

teljes képzésőek redukált 

i  

e õ 

a  

  

 
Az i, e és a hangok a többedik szótagban rövidebbek, mint az elsıben. Hiányoznak a labiális 

magánhangzók, egyedül a passzívum képzıjében elıforduló o a kivétel (vö. 3.2.2.). 
  Az irodalmi nyelvi szövegekben a labiális mássalhangzó elıtti redukált hangot u-nak 
írják: mõquw ‘földünk’, de én az európai hagyományt követve õ-t használok: mõqõw. A 
többedik szótagi magánhangzó hangszíne a palato-veláris illeszkedés szempontjából 
irreleváns. Fonetikailag érzékelhetı a különbség pl. a ki>>õt ‘felkelnek’, ‡o>>õt ‘hallanak’ 

vagy a >ejõ>>a> ‘nézi ıket’, ‡u>>a> ‘halai’ szópárok utolsó szótagi magánhangzói között, de 
fonológiai szempontból ennek nincs jelentısége. 
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1.2. Mássalhangzórendszer 
 
A szurguti mássalhangzók fonológiai jellemzése: 
 
 w j p t k ¢ T s > >’ q m n N ™ r l ‡ 

cons – – + + + + + + + + + + + + + + + + 
nas – – – – – – – – – – – + + + + – – – 
son + + – – – – – – – – + + + + + + + – 
cont – – – – – – – + + + + + + + + + + – 
high – + – – + + + – – + + – – + + – – + 
cor – – – + – + + + + + – – + + – + + – 
ant + – + + – + + + + + – + + + – + + – 
lat – – – – – – – – + + – – – – – – + – 
delrel – – – – – + – – – – – – – – – – – – 
trid – – – – – + – + + + – – – – – – – – 
(back)     –             + 
 
Az osztályozó jegyek jelentése: cons: mássalhangzós, nas: nazális, son:  
hangzós, szonoráns, cont: folytonos, high: felsı, cor: koronális, ant: elülsı, lat: laterális, 
delrel: késleltetett, strid: érdes, round: kerek, back: hátulsó. 
Más módon a mássalhangzók a következı táblázatban helyezhetık el: 
 
 lab. dent. alv. later. alv-

pal. 
pal. pal-

vel. 
vel. 

félhangzó w     j   

zárhang p t     k ‡ 

affrikáta   ¢  T    

réshang   s > >’   q 

nazális m n   N  ™  

likvida   l      

tremuláns   r      

 

Megjegyzések: 
1. A korábbi nyelvtanok (Honti 1977:273, 1984:26) a veláris sorban három labiális 
mássalhangzót is feltüntetnek: kº, qº, ™º. Szótárában Tyerjoskin is használja ezeket a jeleket, 
de megjegyzi, hogy a hangok nem önálló fonémák, hanem csak variánsok (1981:10). A 
szurguti nyelvjárásterületen a Tra. és Ag. tájszólásban fordul elı egyszerre mindhárom hang, 
azon a helyen, ahol a megfelelı V nyelvjárási szavakban a k, q, ™ hangokat labiális 

magánhangzó elızi meg: V öqi ~ Tra Àqºi ‘lány’, V lök ~ Tra lekº ‘út’, V jö™ ~ Tra je™º ‘tíz’. A 

három hang közül a qº fordul elı a leggyakrabban, a másik kettı sokkal ritkábban. E két hang 

labialitását a cirillbetős írásbeliségben nem is jelölik, a qº megfelelıje pedig a v (в). A hang a 

P-ben és a Jg-ban valóban a leggyakrabban bilabiális w-nek hangzik, s a Tra-ban sem lehet 
minden esetben egyszerre hallani a veláris és a labiális zárképzıdést. Magas mássalhangzók 
között és folyékony mássalhangzók elıtt a Tromaganon is w-t ejtenek: newi ‘fehér’, Àwi 

‘lány’, kÀwrõm ‘forró’. A hátsó zárképzıdés a legvilágosabban mély magánhangzók 

környezetében hallható: jôqºõt ‘megérkezett’, sôqº ‘állatbır’. 
 Tyerjoskin véleményével egyetértve én sem tekintem külön fonémáknak ezeket a 
hangokat. A k és az ™ labialitását nem jelölöm, a qº-t pedig minden esetben ugyanúgy, mint az 
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irodalmi nyelvben, a Jg-ban és a P-ben, w-vel írom át. Tehetem ezt annál is inkább, mivel a 

szurguti nyelvjárásban a szó belsejében nincs eredeti -w-, tehát nem áll fönn annak a veszélye, 

hogy két különbözı fonémát jelölünk ugyanazzal a betővel. Sokkal inkább, a nyelvérzék a w-t 

és a qº-t fogja föl azonos fonémának. A szóeleji w- mély, labiális magánhangzó elıtt veláris 

színezetet kap: wu>õm [qºu>õm] ‘látok’. 

2. Szintén Tyerjoskint követem, amikor a palatoveláris k-t és a veláris ‡-t külön fonémáknak 
tekintem. Bár valóban, eredeti osztják szavakban az egyik csak palatális, a másik csak veláris 
magánhangzók környezetében fordul elı, ejtésben azonban világosan elkülönülnek 
egymástól, különösen a szó belsejében: sa™ki ‘égbolt’, sâ™‡i ‘homok’. Szó elején pedig a 

veláris ‡ folyamatos beszédben gyakran spirantizálódik: kÙ> ‘vastag’ ‡u> [χu>]'hal’. A k 
hangot tartalmazó, eredetileg mély hangrendő orosz jövevényszavak az osztjákba magas 
magánhangzóval kerültek be, mivel az orosz k-t a nyelvérzék magasnak tartja, s a 

magánhangzókörnyezetet is ehhez igazítja: keška < or. кoшка ‘macska’. Hasonló módon érvel 

H. Katz is a vahi ‡ (az ı jelölésében q) kapcsán (1975:85–86). 

3. A q és az ™ hang nem fordul elı a szó elején. 

4. Az Ag. és a Tra. tájszólásban a T hang ¦-nek hangzik, de ezt írásban nem jelöljük. 

5. A folyamatos beszédben ritkán š is hallható, hol az s, hol a ¢ variánsaként: pürõs ~ pürõš 

‘öreg’, ¢åpõ™‡a ~ šåpõ™‡a ‘valóban’, wå¢ ~ wåš ‘város’. 

6. A ¢ és az l kakuminális ejtéső, elvétve az n is, azonban nincs rá okunk, hogy külön 

kakuminális ƒ  fonémával számoljunk. 
7. Az osztják mássalhangzórendszer nem ismeri a zöngés–zöngétlen korrelációt. A 
hangkörnyezet hatására viszont a mássalhangzók zöngésednek, de nem válnak fonémákká: õj 

mõtõ>i-põ õntem [õjmõt>ipõndem] ‘semmi sincs’. 

8. Ma már Pim folyó völgyére is átterjedt a déli nyelvjárásokból ismert t-zés: Tra. >u> ~ P tut 

‘száj’. Ennek következtében számos homoním alak jött létre, pl.: P tâw 1. tavasz 2. ló, ‡ut 1. 

ház 2. hal. A Tromaganon a t-zést nyelvromlásnak tartják. A szellemi fogyatékosok 

beszédhibájának is tipikus megnyilvánulása a t ejtése az > hang helyett, ugyanúgy, mint a j 

ejtése az r helyett. A saját nyelvjárásuktól elszakadt, t-zı változathoz szokott tromaganiak 

hazatérve minden t helyett >-t próbálnak ejteni: ‡u> 1. hal, 2. ház. 

9. A mássalhangzó-kapcsolat gyakori a szó belsejében: wâ>taqõ ‘lenni’, šâpõr‡i ‘béka’, >a™ki 

‘mókus’. Szó végén inkább csak homorgán mássalhangzókapcsolat áll: amp ‘kutya’, jÀ™k 

‘jég’, ‡ünt ‘hátikosár'. A szó elején nem állhat mássalhangzókapcsolat. Az orosz 

jövevényszavakban a mássalhangzótorlódást különbözı módokon oldja fel a nyelv: õškola 

‘iskola’ < or. шко>а, turpa ‘kémény’ < or. труба, kõrõk ‘bőn, baj’ < or. грех. 

10. Gemináta mássalhangzók létrejöhetnek morfémahatáron: põsannõ ‘asztalon’ (tı + Loc.), 

>ejõ>> (tı + Präsensjel). Redukált hangok között is könnyen geminálódik a mássalhangzó: 

õssõn ‘anyád’ (õs ‘anya’), valamint hasonulás révén is kialakulhat gemináta (2.4.). A w és a q 

nem geminálódik, de bizonyos esetekben (pl. -õ™ melléknévképzı elıtt) -kk-, -‡‡- alakban 

realizálódik: kÀw ‘kı’ > kÀkkõ™ ‘köves’, wâq ‘pénz’ > wâ‡‡õ™ ‘pénzes’, vö.: sÙk ‘gyöngy’ > 

sÙkkõ™ ‘gyöngyös’. 
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1.3. Hangsúly, intonáció 
 
 A szó fıhangsúlya általában az elsı szótagra esik: wôntõ™ ‘erdei’, imi ‘anyó'. 

Háromnál többtagú szavakban a harmadik szótagon mellékhangsúly van: ‡åtqõ>amõn ‘a mi 
kettınk két háza'. Azokban az esetekben, amikor az elsı szótagban [-tense], a második 
szótagban [+tense] magánhangzó van, a hangsúly áttolódik a második szótagra: sõran 

‘zürjén’, sõq>am ‘menyhalaim’, ‡ôrnat ‘képpel'. 
 A mondat ereszkedı hanglejtéső. A közlés céljának megfelelıen a kiemelendı szavak 
hangsúlyos szótagai a többinél magasabb hangfekvésőek. Kérdı mondatban a kérdezett szó 
intonációja szintén meredeken esı: mõn>õn? ‘Elmész?’ 
 
 
2. Morfonológia 
 
2.1. Magánhangzóváltakozás 
 
 Az ısosztják nyelvállapotra feltételezett magánhangzóváltakozás a keleti 
nyelvjárásokban (VVj. Szur.) ırzıdött meg. Lényege az, hogy alsó illetve középsı 
nyelvállású magánhangzó [–high] váltakozik a megfelelı felsı nyelvállásúval [+high]. A 
váltakozás az elsı szótagban történik, és vagy a szóképzés vagy a ragozás kísérı jelensége. 
 
2.1.1. Derivációs magánhangzóváltakozás 
 
 Elıfordul, hogy a puszta hangváltás a szóképzés egyetlen eszköze: å>õm ~ ‘alvás’ 

u>õm ‘álom’, tan ‘menyasszonydíj’, tin ‘ára valaminek'. Máskor a szóképzéssel együtt járó 

változás: >i- ‘eszik’ ~ >apõt- ‘etet’, jånt- ‘varr’ ~ jüntõp ‘tő’, >'å>'-’áll’ ~ >'u>'õmtõ- ‘megáll’. 
 
2.1.2. Paradigmatikus magánhangzó-váltakozás 
 
 A névszóragozásban a birtokos személyragozásban (egyes számú birtok esetén), az 
igeragozásban pedig a múlt idıben és a felszólító módban jelenik meg a váltóhang. A 
következı váltakozások lehetségesek: 
å ~ u (névszóknál): 

wå¢ ‘város’ ~ wu¢õm (Px1Sg) 

anyagomban egyetlen å ~ ü váltakozás van: ‡å>õq ‘unokaöcs’ ~ ‡ü>qõ> (Px3Sg) 

å ~ u ~ ü (igéknél) 

åmõt- ‘ültet’ ~ umtõm (Pret1Sg) ~ ümte! (ImpSgObj2Sg) 

o ~ u (névszóknál) 

oq ‘fej’ ~ uqõm (Px1Sg), o™‡ ‘gyertya’ ~ u™‡in (Px2Du) 
(igéknél) 
>ot- ‘vásárol’ ~ >utõm (Pret1Sg) ~ >ute! (ImpSgObj2Sg) 

‡owõ>- ‘szalad’ ~ ‡uwõ> (Pret3Sg) ~ ‡uw>a (Imp2Sg) 

a ~ i (névszóknál) 

amp ‘kutya’ ~ impõm (Px1Sg), arõq ‘ének’ ~ irqõw (Px1Pl)  
(igéknél) 
>apõt- ‘etet’ ~ >iptõm (Pret1Sg) ~ >ipte! (Imp SgObj2Sg) 
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e ~ i (névszóknál) 

lek ‘út’ ~ likõm (Px3Sg), ker ‘kályha’ ~ kirmõn (Px1Du)  
(igéknél) 
>’ewõt-'veszekedik’ ~ >’iwõttõq (Pret 2Pl) ~ >’iwtitõq (Imp2Pl) 

jek- ‘táncol’ ~ jiktõn (Pret 2Du) ~ jikittõn (Imp2Du) 

À ~ õ (igéknél – csak felszólító módban) 

wÀr- ‘csinál’ ~ wõra! (Imp2Sg) wÀ>- ‘öl’ wõ>e! (Imp SgObj2Sg) 

Àwõt- ‘vág’ õwtitõq (Imp2Pl) 

â~ Ò (igéknél – csak múlt idıben) 

wâ>- ‘van’ ~ wÒ> ‘volt’ 
 
2.2. Hangzókiesés 
 
 Birtokos személyragozáskor a szóvégi -i kiesik a magánhangzós kezdető ragok elıtt: 

a™ki > a™kem ‘anyám’. A szóvégi -õ is kiesik, ha magánhangzóval kezdıdı szó követi: õnt[õ] 

â>õm ‘nem feküdtem’, wut[õ] üm>a ‘ülj a partra’. A második szótagbeli -õ- szintén elvész a 

ragozás során: >ejõ>- > >ej>a ‘nézz’, arõq > arqõt ‘énekek’. 
 Ha a ragozás során három mássalhangzó kerül egymás mellé, akkor a középsı, mely 
általában exploziva vagy affrikáta, kiesik: am[p]qõn ‘két kutya’, sår[t]qõn ‘két csuka’, 

måN[T]qõn ‘két mese’, pÀ™[k]>am ‘fogaim’, ¢an[¢]qõ>am ‘két térdem’, jüntõp > jün[t]põ™ ‘tős’, 

jo™‡õr- > ju™[‡]rõm ‘rágtam’. 
 
2.3. Hangbetoldás 
 
 Ha magánhangzós tövő szóhoz magánhangzóval kezdıdı toldalék járul, hiátus 
keletkezik, melyet -j-, -q- mássalhangzók segítségével lehet megszüntetni. Magas 

magánhangzóra, azaz -i-re végzıdı szó esetében a hiátustöltı mássalhangzó -j-, mély 

magánhangzóra, a-ra végzıdıek esetében (ezek többnyire orosz jövevényszavak): -q-. Vö.: 

ikija ‘apóhoz’ (iki + Lat. -a), tinijõm ‘eladott’ (tini- + PartPerf -õm), keškaγat ‘macskával’ 

(keška + Instr. -at), keNikaqõm ‘könyvem’ (keNika + Px1Sg -õm). 
 
2.4. Hasonulás 
 
 A szóvégi -w, -k, -‡, -q mássalhangzók q-vel kezdıdı toldalék elıtt k, ‡-vá 

hasonulnak: kÙrõk + qõn > kÙrõkkõn ‘két sas’, wasõq + qõn > wasõkkõn ‘két kacsa’, >âw + qõ> 

+ am > >â‡‡õ>am ‘két lovam’, kÀw + qõ > kÀkkõ ‘kıvé’. A szóvégi -w, -q akkor is hasonul, 

amikor -k-, ‡-val kezdıdı szó követi: juw ‡åt > juk ‡åt, mõq ‡åt > mõk ‡åt ‘földház’, ‡ântõq 

kÒ> > ‡ântõk kÒ> ‘osztják nyelv’. 
 A palatális mássalhangzókhoz és az affrikátákhoz is hasonul az ıket követı 
mássalhangzó: waNT + taqõ > waNTTaqõ ‘vágni’, kõn¢ + taqõ > kõn¢¢aqõ ‘keresni’. 
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3. Morfológia és szintaxis 
 
3.1. Névszóragozás – Fınevek 
 
 A névszók körébe tartozó szófajok közül a fınevek ragozása a legteljesebb. 
Számjelek, birtokos személyjelölık és esetragok kapcsolhatók hozzájuk. A jelzıi funkciójú 
melléknevek és számnevek ragozatlanok, önálló mondatrészként viszont toldalékolhatók. 
Leggyakrabban a translativus ragot veszik föl. A mutató- és kérdınévmásokhoz is járulhatnak 
végzıdések. A személynévmásoknak saját, a fınévi paradigmától némileg eltérı ragozása 
van. 
 A névszók ragozó töve általában megegyezik a szó nominativusi alakjával. Mindössze 
két fınévnek vannak tıalternánsai: ne, ni™- ‘nı’, ‡o, ‡uj- ‘férfi’, de ezeknél is elıfordulhat, 

hogy az alanyesető tıhöz járul a rag: ni™+nat ~ ne+nat ‘nıvel’, ‡uj+qõn ~ ‡o+qõn ‘két férfi’. 
A suffixumok kapcsolódási sorrendje: szótı + számjel + birtokos személyjelölı + esetrag. 
 
3.1.1. Számjelek 
 
 Az osztjákban három szám van: egyes (Sg), kettes (Du) és többes (Pl) szám. Az egyes 
számnak nincs jele. A kettes szám jele az abszolut ragozásban -qõn-, a többesszámé -t-. A 

birtokos személyragozásban a birtok dualitásának jele -qõ>, a többesjel pedig a ->-. A 

számjelek közvetlenül (‡åt+qõn ‘két ház’, ‡åt+>+am ‘házaim’, we>i+t ‘rénszarvasok’) vagy 

kötıhanggal kapcsolódnak a névszótövekhez (‡åt+õt ‘házak’). A Du. jel elıtt a szóvégi -i e-

vé változhat (imi > imeqõn ‘két asszony’ és a 2.4. pontban említett hasonulás is végbemegy 

(wåjõq > wåjõkkõn ‘két állat’). A Pl. -õt jele elıtt a második szótagbeli redukált magánhangzó 

kiesik (wåjõq > wåjqõt ‘állatok’). 
 
3.1.2. Esetragozás 
 
A következı esetragok járulnak a fınevekhez: nominativus 0, lativus -a, locativus -nõ ~ õn, 

ablativus -i, approximativus -nam, translativus -qõ, instructivus-finalis -at, comitativus- 

instrumentalis -nat, abessivus ->õq.  

Példák a ragozásra: ‡åt ‘ház’, we>i ‘rénszarvas’. 
 
Sing.Dual. Plur. 
Nom. ‡åt ‡åtqõn ‡åtõt 

Lat. ‡åta ‡åtqõna ‡åtõta 
Loc. ‡åtnõ ‡åtqõnnõ ‡åtõtnõ 

Ablat. ‡åti ‡åtqõni ‡åtõti 
Appr. ‡åtnam ‡åtqõnnam ‡åtõtnam 

Transl. ‡åtqõ ‡åtqõnqõ ‡åtõtqõ 
Instr.-Fin. ‡åtat ‡åtqõnat ‡åtõtat 

Com.-Instr. ‡åtnat ‡åtqõnnat ‡åtõtnat 

Abess. ‡åt>õq ‡åtqõn>õq ‡åtõt>õq 
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Nom. we>i we>iqõn we>it 
Lat. we>ija we>iqõna we>ita 
Loc. we>inõ we>iqõnnõ we>itnõ 
Ablat. we>iji we>iqõni we>iti 

Appr. we>inam we>iqõnnam we>itnam 
Trans. we>iqõ we>iqõnqõ we>itqõ 

Instr.-Fin. we>ijat we>iqõnat we>itat 

Comit-Instr. we>inat we>iqõnnat we>itnat 

Abess. we>i>õq we>iqõn>õq we>it>õq 

 
Morfonológiai megjegyzések: 
 
1. A magánhangzós tövő névszókhoz a Lat., Ablat. és Instr.-Fin. ragok hiátustöltı 
mássalhangzó segítségével járulnak: imi+ja ‘asszonynak’, lapka+qi ‘boltból’, ru¢ka+qat 

‘tollal’ (vö. 2.3. pont). 
2. A -w, -q, -k, -‡ végő szavakhoz járuló translativusragban q > k változás megy végbe, 

melyhez hasonul a szóvégi mássalhangzó is: kÀw+qõ > kÀkkõ ‘kıvé’, mõq+qõ > mõkkõ 

‘földdé’, sâ‡+qõ > sâ‡‡õ ‘köpennyé’. Az -™ végő szavakban a q > k változás végbemegy, de a 

hasonulás elmarad: ni™+qõ >ni™kõ ‘asszonnyá’. 

3. A -> végő névszók abessivusát csak egyes számban lehet képezni. A P tájszólásban, ahol a 

-> helyén ma már -t-t ejtenek, az összes -t végő névszónak csak egyes számú abessivusa van: 

Tra, Jg: wasq+õt+>õq ‘kacsák nélkül’, ‡u>+>õq ‘hal nélkül’, P ‡ut-tõq ‘hal nélkül’, put+tõq 
‘fazék nélkül’. 
 
Az esetek mondatbeli funkciói: 
 A nominativus az alany, a tárgy és a jelzı esete: piTõ™kõli õnõ> sårt wÀ> ‘madárka nagy 

csukát fogott.’ Birtokos jelzı: tôrõm ‡ån imi ‘égi uralkodó felesége’. Állítmány névszói része: 

ma keNõr ne wÒsõm ‘én szegény asszony vagyok.’ Ritkábban idıhatározó: pür ‡âtõ> sarnam 

mõn ‘másnap tovább ment’. A névutók is jelöletlen névszóhoz kapcsolódnak: lek ‡ôwit ‘úton’, 

nÙ™ põtaqe ‘miattad’. 
 A locativus ragja elsısorban hol kérdésre válaszoló külsı és belsı helyviszony jelö-
lésére szolgál: jâwõn+nõ ‘folyón’, ‡åt+nõ ‘házban’. Mikor kérdésre válaszoló idıhatározó 

névszókhoz kapcsolódva: õj >at+nõ ‘egyszer’, õnõ> jimõ™ ‡ât>+õt+nõ ‘nagy ünnep napokon’, 

sÙwõs+nõ ‘ısszel’, tÙ>q+in ‘télen’. Igeneves szerkezetekben egyidejő vagy elıidejő 

idıhatározó: Tu >ej>õqõ>+t+a>+nõ, tem juq a™k>õt ‘oda néztekor, fa tönkök(et lát)’, Tit >i>õ™ 

tÒrõmnõ wâ>+m+in+nõ atõmqõ wÒ>qõn ‘eleven világban éltükkor rosszul éltek (ketten)’. 

Passzív és ergatív szerkezetekben a cselekvı (agens) jelölésére: mÀ™k-iki+nõ õntõ tô™õmti ‘az 
erdei szellem nem értette’. 
 A lativus hová kérdésre válaszoló külsı és belsı helyviszonyt fejez ki: må‡i å> Àwtõm 

a™k>+õt+a jôwõt ‘tavaly vágott fatönkökhöz érkezett’, Tu suntukõ> ‡uT™+õ>+a umõttõq, 

wâ>i+j+a ‘azt a ládáját (maga) mellé helyezte, a padlóra’, ma jõ™k+a kÒrõq>õm ‘én vízbe 

esem’. Részeshatározóként a ‘mond, beszél’ jelentéső igék vonzata: Àwõli+>+a jastõq 
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‘lányának mondta’. A jõ- ‘válik valamivé’ ige vonzata is lehet: pür ‡âtõ>+a jõq ‘másnap lett’. 

Igeneves szerkezetekben is elıfordul: jâ‡õ >â™+m+a>+a ‘miután bement’. 

 Az ablativus a honnan kérdésre válaszoló helyhatározó esete: Ti ‡åt+i ar sô™nam naj 

Tolõq>õ> ‘a házból mindenfelé tőz világít’, suntuk+õt+i wõ>õm ‘a ládákból (ládák közül) 

veszek’. Prolativusi funkciót is betölthet: nÙ™ Ti lek+i jÙwa ‘te ezen az úton (út mentén) 

gyere’, ‡åt ‡ôn+i jâ‡õnam >ej>õ> ‘a tetıablakon (keresztül) be néz’. 

 Az approximativus ragos névszó irányhatározó: ‡ô>+nam ‘hová’, kem+nam ‘kifelé’, 

õj mõta sô™+nam ‘valahova’, ‡utõ>+nam nÙrõqtõq ‘házához futott’, Nu>+nam måjõ>taqõ 

jâ™‡i>>õqõn ‘egymáshoz látogatóba járnak (ketten)’, mÀ™k+iki+nam Ti mõn ‘erdei szellemhez 

elment’, iki+nam jastõ> ‘apónak mondja’, ni+nam-‡o+nam >ejõ>tõ ki¢õ> õntem ‘embert nem 

akar látni, tkp.: nıre-férfira nézı kedve nincs’. Módhatározó: atõ>+em+nam wâ>>õm 
‘egyedül élek’. 
 A translativus ragos névszó állapot- és eredményhatározó a következı esetekben: 
>ujem wõs+qõ jõ> ‘győszőm kilyukad tkp.: lyukassá válik’, >Ùw Tu ‡ât>õt mÀrõ tôt wô>, mâ¢ 

‡o+qõ ‘ı néhány napig ott volt vendégként’, min nÙ™at wÒ™+kõ wÀr>õmõn ‘mi ketten belıled 

vıt csinálunk tkp. téged vıvé teszünk’, jõm+qõ ‘jól’, atõm+qõ ‘rosszul’, õnõ>+qõ jõq ‘megnıtt 

tkp. naggyá vált’. Hely- és idı- és egyéb határozóként is elıfordulhat: mõna wan+qõ ‘menj 

közel(re)’, ittõn+qõ jõq ‘esté(vé) lett’, ‡o>õm+mõt+qõ ‘harmadszor’. 

 Az instructivus-finalis ragos névszó lehet módhatározó: Narõq wÀn¢+at jâ‡õ >â™ 

‘fedetlen arccal be lépett’. Eszközhatározó: Tu iminõ >itot+at ‡u>+at >ipti, â>tõ tåqi+jat wÀri 

‘az asszony étellel-hallal etette, hálóhelyet készített’, mõ™at tÙwõt+at mõja! ‘nekünk tüzet adj, 
tkp.: minket tőzzel adj’. Ez utóbbi eset az ún. közvetett tárgy esete. A szurguti nyelvjárásban 
olyankor jelölik a tárgyat instr-fin. raggal, amikor a cselekvés során két személy kerül 
kapcsolatba egymással. Egyébként a tárgy nominativusban áll. Célhatározó: jõ™k+at jâ™‡i>a 
‘vízért menj’. 
 A comitativus-instrumentalis ragos névszó eszköz- és társhatározó kifejezésére 
szolgál: >ajõm+nat ‘baltával’, pi>a+nat ‘főrésszel’, nÙ™ nô‡ jåntõ‡sõqõ>a jüntõp+nat ’te varrd 

meg tővel’, panõ Tut+e+nat kem karimta ‘és azzal fordulj ki’, Tu ne+nat Nu> tâqtaqõ jõkkõn ‘a 

nıvel verekedni kezdtek’, temi õj Tu åntõp+>a>+nat nÀripõ> ‘ez a bölcsıivel foglalkozik’, Ti 

jõmi>-TuN+i>+nat itpõ wâ>>õt ‘azzal a gazdagsággal tovább élnek’, leliqõn ni™+kõn+nat 

jôwõtqõn ‘a két bátya a két asszonnyal jött (ketten)’. 
 Az abessivus ragja alakilag megegyezik a fosztóképzıvel, mellyel mellékneveket lehet 
létrehozni (sÀm+>õq ‘szem nélküli, vak’, wÒw+>õq ‘erıtlen, gyönge’), és igenévképzıként is 

használatos (mõn+>õq+a>+nõ ‘mielıtt elment’). Névszóhoz kapcsolódva a mondatban 

határozó: tÙwõt+>õq Tenõ jÙqõw ‘tőz nélkül ide jöttünk’, nÙ™ õntõ jôwtõn kuntõ, Àwi+>õq Ti 

pitmõn ‘ha te nem jöttél volna, lány nélkül maradunk (ketten)’. 
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3.1.3. Birtokos személyragozás 
 
A fınevekhez járuló személyvégzıdések utalnak a birtokos személyére és számára (Sg. Du. 
Pl. 1.2.3. személy) valamint a birtok számára. Az egyes számú birtoknak nincs külön jele. A 
kettes számú birtok jele: -qõ>, a többes számúé: ->-. A számjelek az abszolut ragozáshoz 
hasonlóan a névszótıhöz kapcsolódnak, ezt követik a személyjelek. Azokban a 
névszótövekben, melyekben lehetséges a magánhangzóváltakozás, az egyes számú birtokra 
utaló paradigmában a felsı nyelvállású váltóhang jelenik meg.  
 
‡åt ‘ház’ 
 

A birtokos 
száma és 
személye 

 
A birtok száma 

 Sing. Dual. Plur. 
Sg.1 ‡utõm ‡åtqõ>am ‡åt>am 

Sg.2 ‡utõn ‡åtqõ>a ‡åt>a 

Sg.3 ‡utõ> ‡åtqõ> ‡åt>a> 

Du.1 ‡utimõn ‡åtqõ>õmõn ‡åt>õmõ
n 

Du.2 ‡utin ‡åtqõ>õn ‡åt>õn 

Du.3 ‡utin ‡åtqõ>õn ‡åt>õn 

Pl.1. ‡utiw ‡åtqõ>õw ‡åt>õw 

Pl.2. ‡utin ‡åtqõ>õn ‡åt>õn 

Pl.3 ‡uti> ‡åtqõ> ‡åt>a> 

 
A Sg. és Pl. 1. személyő toldalék magánhangzója lehet -õ-, -e-, (-a-, -i-), olykor ugyanannak a 

tınek az alakváltozatai: wâqõm ~ wâqem ~ wâqam ‘vasam’. Bizonyos hangtani körülmények 

között a magánhangzó mindig -e-: a™kem ‘anyám’. A Sg. 2. személyében -õn ~ -e váltakozás 

figyelhetı meg: rütõn ~ rüte ‘csónakod’. E ragváltozatokat részletesen tárgyalja Honti (1977: 
277–278). Az én információim szerint a ragváltozatok ‘konkrét ~ általános’ jelentést is 
hordoznak: mõqõw ‘pontosan a mi földünk’, mõqew ‘általában a mi földünk’. 

 A birtokos személyragos alakokhoz esetragok is járulhatnak: im+i>+nam jastõ> ‘a 

feleségének mondja’, åntõp+>a>+nat ‘bölcsıivel’. 
 Az északi osztjákhoz hasonlóan a szurguti folklórnyelvben is lehet használni a 
birtokos személyragokat determinálásra: Nâl‡õm ni™e kÒtam jõm jÙt, Nâl‡õm ‡uje kÙram jõm 

jÙt, nô‡ pi Nâl‡i>õq>õm ‘örvendezett nı[d] kezem jó íze, örvendezett férfi[d] lábam jó íze, 
nagyon örvendezem’. 
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3.1.4. Melléknevek 
 
 A fınévi és a melléknévi kategória nem különül el világosan egymástól. Jelzıi 
funkcióban a fınév melléknévvé válik: kÀw lek, wâq lek ‘kı-út, vas-út’. Gyakran elıforduló 

melléknévképzık az -õ™, az -i és a -pi: wÒw ‘erı’ > wÒkkõ™ ‘erıs’, pô>’T ‘kisütött zsír’ > 

pô>’Ti put ‘zsíros fazék’, wåt ‘szél’ > wåtõ™ >u>pi jõm jõqõw ‘szeles szájú jó atyánk (=isten)’. 

A melléknevek a névszóragok közül a leggyakrabban a Transl. ragot veszik föl: õnõ>qõ jõq 

‘naggyá lett’, atõmqõ ‘rosszul’. 
A melléknév fokozása 
 A melléknév középfokát egyrészt a melléknévhez főzött -¢õk toldalékkal lehet kife-

jezni: sikkõ™¢õk ‘szebb’. Ugyanez a toldalék határozószókhoz is kapcsolható: jõmat¢õk 

‘jobban’, ü>õtõ¢õk ‘lejjebb’, és hasonló eredető a Jg. -¢õq nagyító képzı: >âw¢õq ‘hatalmas ló’, 

‡åt¢õq ‘nagy ház’, iki¢õq ‘óriás’. Más módon a fokozás a hasonlító szó után álló névutóval 

történik: ni™õt ‡uj-jåq kiNTa wÒkkõ™õt ‘a nık a férfinépnél erısebbek’. Ha a hasonlítót 

személynévmás fejezi ki, a névutó is megkapja a személyjelölı szuffixumokat: ma kiNTaqõm 

õnõ> >u™k ‘nálam nagy(obb) szellem’, pupi wÒkkõ™ min kiNTaqmõn ‘a medve erıs(ebb) mi 

kettınknél’. Elıfordul, hogy a fokozás mind a melléknéven, mind a hasonlítón jelölt: ne ‡o 

kiNTa wÒw>õq¢õk ‘a nı a férfinél gyöngébb’. 

 A felsıfokot körülírással lehet kifejezni. Egyrészt a -pi partikulával és a jõmat 

‘nagyon’ határozóval: jõmat ajpi pâqõ> ‘legkisebb fia’, másrészt névutóval: ‡ântõk ‡o wÒkkõ™ 

mata ‘az ember a legerısebb’. Ez a névutó is állhat határozószó után: sårqa mata ‘nagyon 
gyorsan, a leggyorsabban’. 
 
 
3.1.5. Számnevek 
 
 Az egyszerő tıszámnevek a következık: 1 õj, 2 kit, katqõn, 3 ‡o>õm, 4 Nõ>õ, 5 wÀt, 6 

‡ut, 7 >apõt, 8 Nü>õq, 9 irje™, 10 je™, 20 ‡os. Az elsı és a második tízes számait az Ùrõkkõ 

‘kívül’ névutó segítségével képzik: 11 je™ Ùrõkkõ õj, 12 jõ™ Ùrõkkõ katqõn, 23 ‡os Ùrõkkõ 

‡o>õm, 25 ‡os Ùrõkkõ wÀt. A további kerek tízesek a következık: 30 ‡o>õm je™, 40 Nõ>õ je™, 

50 wÀt je™, 60 ‡ut je™, 70 >apõt je™, 80 Nü>såt, 90 irsåt, 100 såt. Harminc fölött a számneveket 

egyszerő összetétellel képzik: 33 ‡o>õm je™ ‡o>õm, 76 >apõt je™ ‡ut. A százasok: 200 

katsåtqõn, 300 ‡o>õm såt, 400 Nõ>õ såt, 500 wÀt såt, 600 ‡ut såt, 700 >apõt såt, 800 Nü>õq såt, 

900 irje™ såt, 1000 Tôras. 

 A sorszámneveket a -mõt képzıvel lehet létrehozni. Az ‘elsı’ jelentésben az å>õ™ 

‘vminek az eleje, vége’ szó használatos, ez is megkaphatja a sorszámnévképzıt (å>õ™mõt), de 

lehetséges az õjmõt alak is. A továbbiak: kimõt ~ kitmõt, ‡o>õmmõt, Nõ>mõt stb. A Tôras ‘ezer’ 
számnévhez nem lehet sorszámnévképzıt kapcsolni. Az adatközlı ezt azzal magyarázta, hogy 
a nagy kerek számok az osztjákban határozatlan mennyiségnek számítanak, mint pl. az orosz 
eredető million is. A sorszámnevekhez a Transl. rag járulhat: ‡o>õmmõtqõ ‘harmadszor’. 

 A törtszámneveket a pÀlõk ‘fél’ szó segítségével, a szorzó számneveket a -pa 

partikulával vagy a pü¢ névutóval képzik: õjpa-kippa ‘egyszer-kétszer’, kit pü¢, ‡o>õm pü¢ 

‘kétszer, háromszor’. 
 Határozatlan számnevek: ar ‘sok’., ¢ümõ> ‘kevés’. 
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3.1.6. Névmások 
 
3.1.6.1. Személynévmások 
 
Mindhárom számot (Sg., Du., Pl.) és mindhárom személyt (1., 2., 3. személy) külön 
személynévmás fejezi ki, a következıképpen: 
 1. 2. 3. 
Sg. ma nÙ™ >Ùw 

Du. min nin >in 

Pl. mõ™ nõ™ >õq 
A személynévmásragozásban a fınévragozástól eltérıen megjelenik az accusativus és a 
dativus. Más esetek képviselete (Instr., Abess.) hiányos. A ragok jórésze a dativusi tıhöz 
járul. A paradigma egyik lehetséges változata (Honti 1977: 275-276 alapján): 
 

Sg.1.  Sg.2.  Sg.3. 
Nom. ma  nÙ™  >Ùw 

Acc. mant  nÙ™at  >Ùwat 

Dat. mantem nÙ™ati  >Ùwati 

Lat. mantema nÙ™atina >Ùwata 

Lok. manõ  nÙ™nõ,  >Ùwnõ, 
   nÙ™atinõ >Ùwatinõ 

Abl. mantemi nÙ™atini >Ùwati 
 mani™ti nÙ™ni™ti >Ùwni™ti 

Appr. mantemnam nÙ™atinam >Ùwatinam 

Transl. mantemqõ nÙ™atinqõ >Ùwatiqõ 

Instr. mantemat nÙ™atinat 

Com. mantemnat nÙ™atinat >Ùwatinat 

Abess. mantem>õq nÙ™ati>õq, >Ùwati>õq 
   nÙ™atin>õq 

 
 Du.1.  Du.2.  Du.3. 
Nom. min  nin  >in 

Acc. minat  ninat  >inat 

Dat. minatem ninati  >inati 

Lat. minatema ninatina >inatina 

Lok. minatemnõ ninatinnõ >inatinnõ 

Abl. minatemi ninatini >inatini 
 minni™ti ninni™ti >inni™ti 

Appr. minatemnam ninatinam >inatinam 

Transl. minatemqõ ninatinqõ >inatinqõ 

Com. minatemnat ninatinat >inatinat 
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 Pl.1.  Pl.2.  Pl.3. 
Nom. mõ™  nõ™  >õq 

Acc. mõ™at  nõ™at  >õqat 

Dat. mõ™ati  nõ™ati  >õqati 

Lat. mõ™atina nõ™atina >õqatina 

Lok. mõ™atinnõ nõ™atinnõ >õqatinnõ 

Abl. mõ™atini nõ™atini >õqatini 
 mõ™ni™ti nõ™ni™ti >õqni™ti 

Appr. mõ™atinam nõ™atinam >õqatinam 

Transl. mõ™atinqõ nõ™atinqõ >õqatinqõ 

Com. mõ™atinat nõ™atinat >õqatinat 

 
A fenti paradigmához képest a következı, helyenként egymásnak ellentmondó változatokat 
jegyeztem fel Tra. adatközlıktıl: 
 1. A fenti példákban a testesebb ragok elıtt csak a Sg. 1. és ritkábban a 2. személyő 
alakokban jelenik meg a személyjelölı -em-, -in elem: mant+em+nam, nõ™at+in+nõ. 

Analógiás úton a 2. személyt jelölı -n más személyekbe is átkerült: mõ™atinqõ, >õqatinqõ. Az 
én adataim között a személyjelölı elem elıfordul Du. Pl. 1. személyő valamint Sg. Pl. 3. 
személyő alakokban: Appr. minatimõnam, >Ùwati>nam, >õqati>nam, Com. mõ™atiwnat, 

>Ùwati>nat, >õqati>nat. 

2. A Du. és Pl. 2. személyő translativusi alakok hasonulásos gemináta -kk-t tartalmazó 

változatban is elıfordulnak: minatikkõ, ninatikkõ, >inatikkõ, mõ™atikkõ, nõ™atikkõ, >õqatikkõ. 
Ugyanez az adatközlı az Abess. ragot is kétségeskedés nélkül hozzákapcsolta mindegyik 
személynévmási alakhoz. Más vélemény szerint a személynévmásoknak sem translativusa 
sem abessivusa nincs. 
3. Az Abl. névutós változata az én győjtésemben csakis személyragos formában jelenik meg: 
mani™ktõm, nÙ™ni™kte, >Ùwni™kti>, minni™ktimõn, ninni™ktin, >inni™ktin, mõ™ni™ktiw, 

nõ™ni™ktin, >õqni™kti>. Ugyanezeket az alakokat jegyezte fel a századfordulón a Jugan mentén 
Paasonen is (Paasonen–Vértes 1965:81). Honti adatközlıje kérdésemre válaszolva elmondta, 
hogy ı is ismeri a személyragos alakokat, de hozzátette az abl. ragot is: ma ni™ktemi, nÙ™ 

ni™kteni, >Ùw ni™kti>. Szerinte a személyragos alak a legkonkrétabb, a legpontosabban utal a 

cselekvés kiinduló pontjára (>Ùw mani™ktõm nipõk wõj ‘ı elvett tılem egy papírt’), a 

személyrag nélküli tágabb helyre utal (ma >õqni™ti jÙ>õm ‘én tılük jövök’), a puszta -i ragos 

alak pedig a legelvontabb (mantemi tiwõm mo‡õt ‘tılem származott fiak’). Az egyik Tra. 

adatközlı szerint -i ragot nem lehet személynévmáshoz főzni, ehelyett ı az iwõ> névutót 

ajánlja, mely kétféle módon kapcsolódhat a névmáshoz: névutóként a nominativusi tıhöz (ma 

iwõ>temi) és némileg agglutinálódott formában a dativusi alakhoz (mantem iwõ>). A põ>- ‘fél’ 

ige vonzata szerinte személynévmás esetében: ma >Ùw iwõ>ti> põ>>õm ‘félek tıle’, fınév 

esetében -i: ôwõr kÙrõp ôti põ>>õm ‘a farkastól félek’. 
4. A Loc. rag a nominativusi tıhöz járul, s gyakoriak a hangzókieséses és hangátvetéses 
alakok: man, nÙ™õn, >Ùwõn, minõn, ninõn, >inõn, mõ™õn, nõ™õn, >õqõn. A Loc. ragos alakok 

fıleg passzív szerkezetekben fordulnak elı: >Ùwnõ min o€jõqtojmõn ‘ı megtalált minket, tkp.: 
általa mi ketten megtaláltattunk’.  
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5. Dat.-Lat. értelemben használatos a Dat., Lat. és az Appr. esetrag. A jast- ‘mond’ ige von-

zataként mindhárom eset elıfordul: >Ùwati ~ >Ùwata ~ >Ùwatinam ~ >Ùwati>nam jastõ> 

‘mondja neki’, közülük leggyakoribb az Appr. eset. Az Appr. eset ragja a nominativusi tıhöz 
is járulhat: kosõt >Ùwanam >ejõ>>õt ‘a csillagok rá néznek’, ‘hozzá’ jelentésben névutós 

szerkezetet használnak: ma >Ùw ‡uT™õ>nam måjõqa mõn>õm ‘vendégségbe megyek hozzá’. 
6. Instr. használatára kevés példám van, mivel sem célhatározó, sem közvetett tárgy esetében 
nem fordulhat elı Instr. ragos személynévmás. Egyes igék vagy névutók vonzata lehet Instr., 
de az én adatom eltér a fenti táblázatbelitıl: Newrõm nÙ™atiqat >aw>õqsõ> ‘a gyerek vár 
téged’. A Trj. adatok szerint (Karjalainen–Vértes 1964: 240–241.) mind a kilenc személyes 
névmásnak van Instr. esete, de ma csak az Sg. 1.2. névmások Instr.-ával lehet találkozni. 
7. Nyomatékosítás céljából a személynévmásokat megkettızhetik és -(n)õ elemmel bıvítik: 

man ‘én magam’, >Ùwõ ‘ı maga’, >in->inõ ‘ık ketten maguk’. Mivel a birtokos jelzı 
jelöletlen, a birtokos szerkezetekben a személynévmás alapalakja szerepel, tehát nincs külön 
birtokos névmás: ma paqam ‘az én fiam’, mõ™ we>i>õwnat ‘a mi rénjeinkkel’. 
 
3.1.6.2. Mutató névmások 
 
A mai szurguti mutató névmások is beillenek abba a rendszerbe, melyet Honti László Trj. 
adatok alapján felállított (1988:184 és 1993:307) 

tem temi tôm  tômi Ti Tit Tu Tut 

konkrét/látható + + + + – – – – 
távoli – – + + – – + + 
jelzıként + – + – + – + – 
         
 A mutató névmásnak egyszerő determináló funkciója is lehet, mint a magyar 
határozott névelınek: Tu iki, Tu imi ‘az apó, az anyó’. Sıt, bizonyos esetekben az õj ‘egy’ és a 

Tu ‘az’ szavaknak a magyar határozatlan és határozott névelıkkel azonos használatával 

találkozunk: panõ Tu mõn>õn, mõn>õn, tâm õj ‡åta jôwõt>õn. Tu ‡åta panõ jâ‡õ >â™a ‘És ahogy 
mész, mész, akkor egy házhoz érkezel. Abba a házba pedig menj be.’ 
 A nem jelzıi funkciójú névmások névszói toldalékokat is felvehetnek, különösen 
akkor, amikor pronominalizáció történik a mondatban: ma Tutqõ>am kõn¢õ kim õntem ‘nem 

tudom megkeresni ıket, tkp.: azaimat (Du) megkeresı képességem nincs’, Tutõ>nat Tenõ itpõ 

wâ>> (tkp. azával) így tovább él’. 

 A temi névmás a mondat élén az egész mondatra vonatkozhat, ‘hát, íme’ jelentésben: 

temi õj imi jâ‡õn åmõs> ‘íme, egy asszony ül bent’, temi kemõn õjnam jâ‡õ ‡ôtõ> ‘hát kint 

mindenütt világos van’. Még a mondat végére is kerülhet a temi névmás: ‡untintõ ‡ôtõ> temi 
‘már régen világos van (íme)’. Ebben a mondathangsúlyt irányító funkcióban mélyhangú 
párja a tâm ‘akkor’: tâm Ti mÀ™k ikinõ ‡o€>nam õntõ tu>ojõm ‘akkor az erdei szellem nem 

pusztít el’, Tutenat kem karimta, tâm pan jÙwa ‘azzal fordulj ki, és akkor gyere’. 

 A névmásokkal azonos hangalakú Ti, Tu, Tõ, nyomatékosító partikulákkal gyakran lehet 
találkozni az élı beszédben, töltelékelemként vagy a szöveg tagolását megkönnyítı funk-
cióban: ja TeT Tâ‡a Tu iminõ..., panõ Tu Ti, Tu iminõ ‘(hozzávetılegesen:) és hát akkor az 

anyó...’ Ige elıtt a Tõ partikula igekötıként viselkedik, az ige jelentését befejezetté teszi: õnõ> 

kÙrpi™õn Ti sÀwõr>em ‘levágom a nagylábujjad’. 
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3.1.6.3. Kérdı és vonatkozó névmások 
 
A leggyakoribbak: ‡ôjaqi ‘ki, aki’, mÙwõ>i ‘mi, ami’, mõtõ ‘melyik, amelyik’, mÙw sir 

‘milyen’, mÙk kim ‘hány’.  

 Határozatlan névmás: mõta>i ‘valaki’, mõtõ>i ‘valami, valamilyen’ mõta ‡ântõk ‡o 
‘valamilyen ember’. 
 Az ‘egyik...másik’ névmáspár kifejezésére a pa...pa partikula használatos: pa åntõp 

jõmsi ‡åt pÀlõka ‡âtõ>tõ>>a>, pa åntõp põqi ‡åt pÀlõka ‘egyik bölcsıt a ház jobbfelébe hordja, 
másik bölcsıt a bal félbe’. 
 Ha nem párban szerepel a névmás, akkor az õj ‘egy’ számnév birtokos személyragos 

alakja szerepel ‘egyik(e)’ vagy ‘másik(a)’ jelentésben, esetleg megtoldva a ‡o ‘férfi’ vagy a 

ne ‘nı’ fınévvel a nem jelölésére: õjõ> ‡åta jâ‡õ Tõ Àt ‘az egyik házában megjelent’, õj ni™õ>a 

nô‡ õntõ jastõtõq ‘a másiknak semmit sem szólt’, õj ‡ujmõn ‘egyikünk’. 
 
3.1.6.4. Egyéb névmások 
 
Általános névmás: õjnam, inam ‘mind, mindegyik’, kačõ™ ‘minden’. 

 Tulajdonképpeni tagadó névmások a szurguti nyelvjárásban nincsenek, de a -põ 

nyomatékosító partikula a tagadó mondatban a névmásokhoz is kapcsolódhat: õj-mõta>i-põ 

õntem ‘senki sincs’. 
 
3.2. Igék 
 
3.2.1. Igetövek 
 
 A névszókhoz hasonlóan az igék is általában egytövőek, magánhangzóra és 
mássalhangzóra egyaránt végzıdhetnek. Tıalternációt egyetlen igecsoportnál figyelhetünk 
meg. Ezek az igék egyszótagosak, s magánhangzós és mássalhangzós tövük van: jõ-, jõq- 

‘válik vmivé’, jÙ-, jÙw- ‘jön’, >i-, >iw- ‘eszik’, mõ-, mõj- ‘ad’, ni-, niw- ‘látszik’, tu-, tuw- 

‘hoz’, wõ-, wõj- ‘vesz’, wu-, wuj- ‘tud, lát’. 
 
3.2.2. Igeragozás 
 
A szurguti osztják igéket aktív és passzív igenemben, jelen és múlt idıben, egyes, kettes és 
többes számban, elsı második és harmadik személyben, jelentı módban lehet ragozni. A 
felszólító mód ragozása hiányos, a többi módot egyéb eszközökkel fejezik ki. Az igei 
személyrag utal az ige tárgyának meglétére vagy hiányára, határozott vagy határozatlan 
voltára (alanyi és tárgyas ragozás). A határozott tárgy száma is kifejezésre jut az igei 
személyragon. A toldalékok kapcsolódási sorrendje: tı + idıjel + tárgyra vagy igenemre utaló 
elem + személyrag. A jelen idı jele ->, a múlt idı jelöletlen. A passzívum képzıje  

-oj-, a passzív ragozású paradigmában ennek változataival találkozhatunk. A tárgyas 

ragozásban az egyes számú tárgynak nincs jele, a kettes szám jele a -qõ>-, a többes számé a -

>-. Felszólító mód csak aktív, jelen idejő paradigmában, a második személyekben van: Sg.2.: -

a/-e, Du.2.: -õtõn~ittõn, Pl.2.: -õtõq~itõq. 
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Példák a ragozásra: pân- ‘tesz, helyez’ 
 
3.2.2.1. Alanyi ragozás 
 
  Jelen idı Múlt idı Felszólító mód 
Sg.1. pân>õm pânõm  
2. pân>õn pânõn pâna 
3. pânõ> pân  
Du.1. pân>õmõn pânmõn  
2. pân>õttõn pântõn pânittõn 
3. pân>õqõn pânqõn  
Pl.1. pân>õw pânõw  
2. pân>õtõq pântõq pânitõq 
3. pân>õt pânõt  
 
Megjegyzések:  
 
1. Egyes igéknél a múlt idejő Sg.3. alakban a végzıdés -õq: jast+õq ‘mondott’, nômõks+õq 

‘gondolt’, wikõt+õq ‘felkiáltott’. 

2. A többi osztják nyelvjárásból ismert -s múltidıjel csak szórványosan, bizonyos 
kifejezésekben fordul elı, leginkább az Ag. tájszólásban. Az idıjárással kapcsolatos 
egyszemélyő igék múlt ideje Ag. jômõs ‘esett’, nürõqtõs ‘vihar volt’, Tra. J. P. jôm, nürõqtõq 

‘ua’. A Tra. és az Ag. tájszólásban a ‘megy’ ige -s jeles alakja jövıre utaló, enyhe felszólító 

értelmő: ja, ma mõnsõm ‘na, én elmentem (akkor mondom, amikor éppen indulni akarok)’, 

mõnsi ‘menjünk (PassPrt3Sg)’. Az s- idıjelet a szurguti nyelvérzék általában archaikusnak 
tartja, folklore szövegekbe illınek érzi. 
3. A felszólító mód kifejezése a 3. személyben a >Ùwõ ‘hadd’ segítségével, körülírással 

történik: imi>õn >Ùwõ jÀrnas wÀr>õt ‘feleségeitek inget készítsenek'. Elvétve lehet találkozni 

3Sg felszólító módú alakkal: kÙ¢ mÙwõ>i wâ>ijat, >â™>õm jâ‡õ ‘bárki is legyen, bemegyek’. 
Egyes családtagok, akik közvetlenül nem szólíthatják meg egymást, a 3Sg imperativust 
használják: mant ¢ajat pânijat ‘nekem teát töltsön’ A -jat végzıdés a századeleji 
feljegyzésekben (Karjalainen–Vértes 1964: 270-271, Paasonen–Vértes 1965: 90) még a 
felszólító paradigma része, ma már csak megırzött régiségként fordul elı. 
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3.2.2.2. Passzív igeragozás: 
 

Jelen idı   Múlt idı 
Sg.1. pân>ojõm pânojõm 
2. pân>o pâno 

3. pân>i pâni 

Du.1. pân>ojmõn pânojmõn 
2. pân>ottõn pânojtõn 
3. pân>iqõn pâniqõn 
Pl.1. pân>ojõw pânojõw 
2. pân>otõq pânotõq 

3. pân>at pânat 

 
Megjegyzések 
1. A passzív igenemnek ma már csak jelentı módú ragozása van, de a felszólítás körülírással 
lehetséges: ‡ô>taqi> >Ùw jÀrnasat wÀr>ojõm ‘holnapra nekem inget csináljanak, tkp.: én 

inggel hadd csináltatok’. A passzív felszólító mód kifejezhetı ParticPerf+Px+mosat 

szerkezettel is: mÀtpõsõ™ wåjõkkõ tiwma mosat ‘fáradékony állatként szüless meg’.  
2. A mondatban a passzív igék nemcsak akkor fordulnak elı, amikor az ágens ismeretlen, pl. 
(nÙ™) ‡o>õm tåqinõ wiqi>>o ‘három helyen kiáltanak neked’, jÀ™kõt nåpõt>at ‘jégdarabok 
vitetnek’. Gyakoribb az az eset, amikor a passzívum éppen az ágens kiemelését szolgálja, 
ugyanis a passzív ige ágense Loc. raggal jelölt: mÀ™k ikinõ õntõ tô™õmti ‘az erdei szellem nem 

értette’. A passzív szerkezetben a logikai tárgy Instr. esetbe kerül: Tu iminõ â>tõ tåqijat wÀri 

‘az anyó fekvı helyet készített’. Ha az igének direkt és közvetett tárgya is van, a direkt tárgy 
lesz a passzív ige alanya, a közvetett tárgy Instr. esetbe kerül: TeTopi>nõ >itotat u¢ >ipti 
‘nagynénje étellel-mivel etette (ıt)’. Ha az igének az európai mondatszerkesztés szerint tárgyi 
és részeshatározói bıvítménye van, a tárgy kerül Instr. esetbe, s a részeshatározó lesz a 
passzív ige alanya: tôrõm ‡ån jõqõnnõ mÙw jõm jasõ™at jasto? ‘égi uralkodó atyád mi jó szót 
mondott (neked)?’ Intranzitív igéket is lehet passzívan ragozni (mint a többi osztják 
nyelvjárásban), itt is az ágens kiemelése a cél: ‡Òjaqemnõ jôwõt>ojõm? ‘ki jön hozzám, tkp. 
kim által érkeztetem’. 
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3.2.2.3. Tárgyas igeragozás: 
 
Egyes, kettes és többes számú tárgy esetén 
 
pân- tesz, helyez 
Obj.Sg. Obj.Du. Obj.Pl. 
Jelen idı 
Sg.1. pân>em pân>õqõ>am pân>õ>am 

2. pân>e pân>õqõ>a pân>õ>a 
3. pân>õtõq pân>õqõ> pân>õ> 
Du.1. pân>õtemõn pân>õqõ>amõn pân>õ>õmõn 
2. pân>õttõn pân>õqõ>õn pân>õ>õn 
3. pân>õttõn pân>õqõ>õn pân>õ>õn 
Pl.1. pân>õtõw pân>õqõ>õw pân>õ>õw 

2. pân>õttõn pân>õqõ>õn pân>õ>õn 
3. pân>i> pân>õqõ>a> pân>õ>a> 
 
Felszólító mód 
Sg.2. pâne pânqõ>a pânõ>a 

Du.2. pânittõn pânqõ>õn pânõ>õn 
Pl.2. pânitõq pânqõ>õn pânõ>õn 

 
Múlt idı 
Sg.1. pânem pânqõ>am pân>am 
2. pâne pânqõ>a pân>a 
3. pântõq pânqõ> pân> 

Du.1. pântõmõn pânqõ>õmõn pân>õmõn 
 2. pânõttõn pânqõ>õn pâni>õn 
 3. pânõttõn pânqõ>õn pân>õn 

Pl. 1. pântõw pânqõ>õw pân>õw 
 2. pânõttõn pânqõ>õn pâni>õn 
 3. pâni> pânqõ>a> pân>a> 
 
A tárgyas ragozás használata 
Csak a tranzitív igéknek van tárgyas ragozásuk. Tárgyas ragozást akkor lehet használni, ha az 
ige tárgya határozott. Ha a határozott tárgy nincs jelen a mondatban, a tárgyas ragozás 
kötelezı, mivel akkor egyedül az igei személyrag utal a tárgyra: Ti tuwtõq, tuwtõq ‘így vitte, 

vitte [azt]’, katõ>>e ‡untõ – nÙ™ ni™e ‘ha elkapod [ıt], a te feleséged’. Egyébként határozott 
tárgynak számít a mutató névmás, s az azzal alkotott jelzıs szerkezet, és a birtokos 
személyjelölıvel ellátott névszó: Tu suntukõ> ‡uT™õ>a umõttõq ‘azt a ládáját maga mellé 

helyezte’, kÙra nô‡ wõje ‘vedd el a lábad’. A kontextusból is következhet, hogy a tárgy 

határozott, ilyenkor egyedül az igei személyrag utal határozott voltára: ‡uwõr põtõ >Ùwati 

pamtõtõq ‘tenyer[ét] neki mutatta’. Ha a fımondatot tárgyi mellékmondat követi, az igei 

állítmányt szintén tárgyasan kell ragozni: kÒtnat pami>tõq, mÙw >ôwatqõ jõq ‘kezével mutatta, 

milyen nagy lett’. Tárgyas ragozáskor a tárgy száma az igén is megjelenik: sÀmqõ>a i>õ 

mo™õtqõ>a ‘két szemed megtörölted’. 
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3.3. Igenevek, igeneves szerkezetek 
 
 A melléknévi igenevek, a feltételes és a fosztóképzıs igenevek toldalékolhatók, a 
hozzájuk kapcsolódó személyjelölı elemek utalnak a cselekvéshordozó számára és 
személyére. Határozóragok és névutók is járulhatnak hozzájuk, ilyenkor mellékmondatot 
helyettesítenek. A fınévi és a határozói igenév (infinitivus és gerundium) tovább nem tolda-
lékolható, személyvonatkozása nincs, az igenév cselekvéshordozója megegyezik a fıige 
alanyával. 
 Az igenevekhez járuló személyjelölı elemek alakilag szoros kapcsolatban vannak a 
birtokos személyragokkal: 
 

Sg. Du. Pl. 
1. -am -õmõn/-amõn -aw 

2. -an/-a -in -in 

3. -a> -in -> 

 
3.3.1. Folyamatos melléknévi igenév (participium praesens) 
 
 Képzıje: -tõ. Személyjelölı elem elıtt a tıvégi magánhangzó kiesik: mõntõ ne ‘menı 

nı’, mõnta> ‘menése közben’. A mondatban a puszta igenév a leggyakrabban jelzı. Inkább 

aktív értelmő, tárgyi bıvítménnyel: arõq tutõ ‡o ‘ének hozó ember’, vagy határozói bıvít-

ménnyel: jâ‡õn wâ>tõ ki¢õ> õntem ‘nem akar otthon élni, tkp.: otthon élı kívánsága nincs’. 

Lehet passzív értelmő is, külön alannyal: jåq wâ>tõ wå¢ ‘emberek lakta város’. A sze-

mélyjelölıvel ellátott igenév a mondatban lehet alany: so¢¢a> seTõ> ‘lépése hallatszik’, 

határozói funkciójú jelzıs vagy névutós szerkezet elıtagja: jâ‡õ jôwõtta >atnõ ‘haza érkezted 
idején’. A személyjelölıvel és határozóraggal ellátott igenév általában egyidejő idıhatározó 
kifejezésére szolgál: Tu wâ>tinnõ ‘amint így éltek ketten’, iminõ nô‡ rÙwõtta>nõ ‘amikor az 
anyó felébresztette’. Feltételes mondatban is elıfordulnak igeneves szerkezetek (vö. 3.5.5. 
fejezet). 
 A nyugati osztják nyelvjárásokban ismert a személyjeles melléknévi igenevek verbum 
finitumként való használata. A keleti osztjákban a beszélt nyelvben ez nem fordul elı, viszont 
a folklórban igen. A participium praesens megfelelı személyjelölıvel jelen idejő igét 
helyettesíti: >i>õ™ sårNi på‡nõm ‡åta jâ‡õn >â™mi>õtam ‘élı arany felragyogott házba be 
lépek’. 
 
3.3.2. Befejezett melléknévi igenév (participium perfectum) 
 
 Képzıje -(õ)m, a mondatban a puszta igenév aktív vagy passzív értelmő jelzı, wônta 

jÙwõm jåq ‘erdıbe jött emberek’, nÙ™ nuŒž™nam kÒtat–kÙrat wõjõm suntuke ‘saját kezeddel–

lábaddal elvett ládád’. A személyjelölı elemmel bıvült igenév lehet alany: >ita jõqmam seTõ> 

‘megéheztem, tkp. éhessé válásom hallatszik’, vagy tárgy: ü> tôrõm mõnmam õntõ wujõm ‘alsó 

világba mentemet nem láttam’ vagy idıhatározó: wõ>e tÙwtõ™kõ jõqõn Ti jâ™‡i>õma ‘vajon 
szereztél tüzet ott jártod[ban]’. Határozóraggal vagy névutóval idı- és módhatározói 
viszonyokat fejez ki: os sarnam mõnma>nõ ‘tovább mentekor’, jâ‡õ >â™ma>a ‘miután 

belépett’, â>intma> >atnõ ‘amikor lefeküdt’, >iwma>-jeNTma> pürnõ ‘miután evett-ivott, tkp. 

ette-itta után’, os jektaqõ >Àjqõmi> kimnõ ‘amikor ismét táncolni kezdtek’, ma tem jÙwmam 

mÀrõ ‘ide jöttöm ideje alatt’, Tu iminõ partma> såqit ‘az anyó útmutatása szerint’. 
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 A folklór szövegekben találunk példát a participium perfektum igésülésére is. Állít-
mányként múlt idejő ige helyett áll: süsõ™ wåjõq ‡ôq jõm süsõ>... >Ùw Ti jôqti>õma> ‘szívós állat 
hosszú jó szívóssága, ı ím megérkezett’. 
 Az ‘úgy tőnik’ modális tartalom kifejezésére is igeneves szerkezet használatos: imi 

‡untintõ ki>ma> tåqi ‘úgy látszik, az anyó már régen felkelt’. 
 
3.3.3. Tagadó igenév 
 
 Képzıje azonos az abessivus ragjával. A puszta igenév a mondatban jelzı: atõm lew 

wuji>>õq ‡ü>qõn jôwõt ‘tapasztalatlan (tkp.: rossz világot nem látott) unokaöcséd jött’. Lehet 

állítmány névszói része is: jâ‡õn wâ>tõ ki¢õ>-põ wâ>>õq jõq ‘nem akart otthon élni, tkp. otthon 
élı kívánsága valótlan lett’. Személyjelölıvel és Loc. raggal ellátott alakja utóidejő 
idıhatározó: Ti mõn>õqa>nõ ‘mielıtt elment’. 
 
3.3.4. Feltételes igenév 
 
 Képzıje -™-, személyjelölıvel együtt a feltételes mellékmondatban fordul elı, de míg a 

VVj. nyelvjárásban gyakran, a szurgutiban csak elvétve jelenik meg: màntem mêta>õkkõ 

jêk™a, jêqa! êntõ jêk™a, à> jêqa! ‘ha számomra valamivé leszel, légy, ha nem leszel, ne légy’ 

(Honti 1978:132). A szurguti beszélt nyelvben az igenevet a ‡untõ ‘ha’ kötıszós szerkezet 
váltotta fel (vö. 3.5.5.). A folklórban a bálványszellemek énekeiben megmaradt, s használata 
arra utal, hogy az események egy másik valóságban történnek, mint például a Kazimi istennı 
énekében: ati> jõqpâqlem wâ>a™ ‘egyetlen öcsém van, tkp.: lenne’. 
 
3.3.5. Fınévi igenév (infinitivus) 
 
 Képzıje a -ta(qõ), melynek második szótagja valószínőleg translativusi eredető. Egyéb 

toldalékokat nem vesz föl. A mondatban lehet alany: ati>nam atõm wâ>taqõ ‘egyedül rossz 

élni’, szükségességet kifejezı állítmány: temi Tâ‡a â>õ wâ>tõ ‡âtõ>nõ >itaqõ ‘ezt bizony 

hétköznapon [kell] enni’, tárgy: kemnam mõntaqõ kÙ¢ jõq ‘kifelé menni amint kezdett’, és 

célhatározó: mõn>õm pupi kõn¢¢aqõ ‘megyek a medvét keresni’. 
 
3.3.6. Határozói igenév (gerundium) 
 
 Képzıje: -min, mely lezárja a szó végét, a szó tovább nem toldalékolható. A 

mondatban a leggyakrabban módhatározó: jismin mõnõ> ‘sírva megy’, tôm paj>õq >’ewitmin-

pütmin wô>qõn ‘ott nagyon veszekedve-haragudva éltek ketten’, ritkábban állapothatározó: 

jimõ>min jâ‡õ >â™a ‘elfedett arccal lépj be’. 
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3.4. Egyéb szófajok 
 
3.4.1. Névutók 
 
 A névutók fınevekhez, névmásokhoz (ritkán számnevekhez) és melléknévi ige-
nevekhez járulva az esetragokhoz hasonlóan hely-, idı- és egyéb határozói viszonyok 
árnyaltabb kifejezésére szolgálnak. Ha személyes névmás után állnak, akkor a névutó birtokos 
személyragot is felvesz. Ha a névutó eredetileg ragozott fınév volt, kialakulhatnak azonos 
tövő névutócsoportok. Ezek általában helyet, irányt jelölnek, és az irányhármasságnak 
megfelelıen hol, honnan, hová kérdésre válaszolnak. 
 
owti- ‘vminek a felszínén, -re, -rıl’: âwõ> owtinõ ‘a szán tetején, szánon’, >Àpõ™ wÀn¢  owtija 

‘a tornác tetejére’, ker owtiji ‘a kályháról’ 

surõ- ‘vmi mellett, mellıl, mellé’: âwõ> suriji ‘szánról, szán mellıl’, surõja ‘mellé’, surõnõ 
‘mellett’ 

‡ånõ™nõ ‘-nál, mellett’: owpi ‡ånõ™nõ ‘az ajtó mellett’, ‡åt ‡ånõ™a ‘ház mellé, házhoz’ 

u>nõ™a ‘mellé’: âsõm u>nõ™a ümte ‘tedd a párna mellé’ 

‡uTõ™- ‘-nál, mellett; -hoz, mellé’: õnõ> opiw ‡uT™õ>nõ ‘nénénknél’, mõ™ ‡uT™iwnõ 'nálunk’, 

>Ùk ‡uT™õ>nõ ‘nála’, ‡uT™õ>a umõttõq ‘maga mellé tette’ 

saj- ‘vmi mögött, mögé, mögül: juq saja ~ sajnõ ~ saji ‘fa mögött, mögé, mögül’ 

sajpi- ‘vmi mögött, mögé, mögül’: juq sajpija ‘fa mögé’ 

ü>pi- ‘vmi alatt, alá, alól’: põsan ü>pinõ ‘asztal alatt’, rÀp ü>pija ‘hegy alá’, rÀp ü>piji ‘hegy 
alól’ 

i>pi: i>pinõ, i>pi>t ‘elıtt, elıl’ 

>õqpi- ‘vmi belsejében, -be, -bıl: ‡åt >õqpinõ ‘a házban’ 

ônt- ‘vmi belsejében, -be’: wônt ôn[t]nõ ‘erdıben’, juq ôn[t]nam ‘erdıbe’, ôntõ>nõ 

‘magában’. 
 
Egyéb helyhatározó viszonyok:  
 
ni™ktõ- ‘-tól’ (csak személynévmással): >Ùw ni™kti> ‘tıle’ 

‡ôwit ‘hosszat, mentén’: Tu lek ‡ôwit mõna ‘azon az úton menj’, ‡u>õ™ jõqi ‡ôwõt ‘halas 
folyócska mentén’ 

u>ti ‘át, keresztül’: as u>ti ‘az Obon át’ 

kÙt- ‘között’: nõ™ mõta kÙtinnõ ‘ti egymás között’  
 
Vannak olyan névutók, melyek hely- és idıhatározóként egyaránt szolgálnak: 
 
mô¢õ'-ig’: tôrõm wâq mô¢õ ‘az égig’, ji>õp >åNT pittõ põtõ mô¢õ ‘az elsı hóig’  

pürnõ ‘után’: >åNT pittõ pürnõ ‘hóesés után’, Tu pürnõ ‘azután', tõrõma> pürnõ ‘halála után’, 

>iwma>-jõNTma> pürnõ ‘miután ettek-ittak’, we>it püri ‘a rének nyomában' 

iwõ> ‘-ból, óta, közben’: ‡ô> pÀlõk iwõ> ‘fél fenyıfából’, åmsi>õtam iwõ> ‘ülésem közben’ 
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Tisztán idıhatározói névutók: 
 
mÀrõ ‘idején, ideig’: tÙ>õq mÀrõ ‘télen, tél idején’, tem jÙwmam mÀrõ ‘mióta jöttem’, >apõt 

at-‡åtõ> mÀrõ ‘hét nap és hét éjjel’ 

>atnõ ‘idején, idıben, -kor’: õj mõta >atnõ ‘egyszer’, jâ‡õ >â™ma> >atnõ ‘amikor belépett’ 
 
Módhatározói névutók: 
 
såqõt ‘módjára, szerint’: tô> såqõt ‘aszerint’, Tu iminõ partma> såqõt ‘ahogyan az anyó 

parancsolta’, ruT såqõt ‘oroszul’, ma mõntam såqõt ‘ahogyan én megyek’ 

ur- ‘módon’: mõta urnam ‘valahogyan’ 

iti ‘-ként, módjára, mint’: tôrõm iti õj ati> ‘egyedül, mint az ég’, õnõ> pÀlõk ‡ântõq jåq iti 

‘mint a hantik többsége’ 
 
Ok- és célhatározó: 
 
põtan ‘miatt, végett’: ônõ>tõqõ>tõ põtan ‘a tanulásért’, nÙ™ põtaqõ ‘miattad’ 

ki¢a ‘-ért, -nak, számára’: ma ki¢aqõm ‘számomra’, >ô™ ki¢a ‘nyárra’, Newrõmõt ki¢a 
‘gyermekeknek’ 

 
Társhatározó: 
 
jôt- ‘együtt, -val’: ma jôtam ‘velem’, nin jôtin ‘kettıtökkel’ 
 
Egyéb határozók: 
 
kiNTa ‘-nál, hasonlító névutó’: ma kiNTaqõm wÒw ‘nálam erısebb’, sarpiqõ kiNTa jõm ni™kõ jõ> 

‘a korábbinál egészségesebb lett’ 
Ùrõk- ‘felül, kívül’: ma Ùrkam ~ ma Ùrõkkam ‘rajtam kívül’, jõ™ Ùrõkkõ õj ‘tizenegy’  

jÙkan-'helyett, -ért’: Àwin jÙkani ‘lányodért’, No> jÙkanat ‘az orra helyett’ 

i>ti ‘-ról’: mÙw i>ti ‘mirıl’ 
 
3.4.2. Határozószók 
 
Mutató névmási határozószók: 
tõqnam ‘ide’, tôwnam ‘oda’, tõt ‘itt’, tôt ‘ott’ (állítmányi helyzetben: tõtti ‘itt van’, tôtti ‘ott 

van’, tõttit ‘itt vannak’), Te>i>ta, Te>ta ‘innen’, tô> såqit ‘onnan’, Tenõ ‘így’, tôwõnõ ‘úgy’, 

Tõkim ‘ennyire, Tukim ‘annyira’, pa sô™nam pa ‘erre-arra’ 
 
Kérdı névmási határozószók: 
mÙwat ‘miért’, mÙw tåqi ‘hogyan, miért’, mÙw urnõ ‘hogyan, mi módon’  

‡ôti ‘hol’, ‡ô>nam ‘hova’, ‡ô> såqit, ‡ô>’Ta ‘honnan’, ‡ô>nõ ‘hogyan’, ‡untõ ‘mikor’, ‡ô>at 

‘valahova’, ‡ô>atti(nam) ‘valahova’, ‡ô>attinõ ‘valahol’ 
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A határozatlan névmásból alakult határozószók: 
mõta tåqinõ ‘valahol’, mõta sô™nam ‘valahova’, mõta såqit ‘valahonnan’, mõta urnõ 
‘valahogyan’ 
 
Adverbiális tövő határozószók: 
i>õn ‘elıl’, i>nam ‘tovább, elıre’, i>ta ‘elılrıl’ 

ü>õn ‘lent’ ü>nam ‘lefelé’, ü>ta ‘lentrıl’ 

kemõn ‘kint’, kemnam ‘kifelé’, kemõ>ta ‘kintrıl’ 

nomõn ‘felül’, nô‡nam ‘fölfelé’, nomõ>ta ‘felülrıl’ 

pürõn ‘hátul’, põrqinam ‘visszafelé’, pürõ>ta ‘hátulról’ 

jâ‡õn ‘bent’, jâ‡õnam ‘haza(felé), be(felé)’ 

mâ¢qõ ‘egyenesen tovább’, sårqa ‘gyorsan’, sarõ>ta ‘elıl’, 

it ‘most’, itpõ ‘tovább, még most is’, jõmnam ‘hiába’ 

wi¢õ ‘mindig’, munt ‘korábban’, ¢âmõ ‘váratlanul, hirtelen’ 
 
3.4.3. Igekötık 
 
Az igekötık általában a határozószók lerövidült alakjai. Elsıdleges jelentésük az irányjelölés, 

de kialakult az igekötı perfektiváló funkciója is. Szórendi helye az ige elıtt van. 
tõq(õ) ‘ide’: tõqõ wüqittõn ‘ide hívjátok’, tõqõ jÙwa ‘ide gyere’ 

tôw(õ) ‘oda’: tôwõ wuqi ‘oda hívták’, tôk kÒrõq ‘oda esett’, tôwõ Às>õ> ‘otthagy’ 

i>(õ) ‘el’: i>õ morõjõ> ‘eltörik’, i>õ Às>õ> ‘elenged’, sÀm jõ™kõ> i>õ mo™õttõq ‘könnyét 
letörülte’ 

ü>(õ) ‘le’: ü>õ ümõ> ‘leült’, ma ü> â>int>õm ‘lefekszem’, ü>õ wÀ>> ‘megöl’, 

ü>õ ‡u>mõqtõ>õm ‘meghálok’, ü>õ ¢ewijõma> >atnõ ‘amikor eltemették’ 

nô‡ ‘fel’: nô‡ ki> ‘felkelt’, nô‡ ümõ> ‘felült’, nô‡ wõji ‘felvétetett’, nô‡ >i> ‘megesz’, nô‡ 

kõn¢iqõ>a ‘keresd meg ıket’, nô‡ sur ‘megszáradt’, nô‡ jåntõ‡sõq>a ‘varrd meg ıket’  

kem(õ) ‘ki’: kemõ nÙrõqtõ>õt ‘kifutnak’, kemnam mõntaqõ kÙ¢ jõq ‘amint kimenni kezdett’ kem 

‡üTa ‘maradj kint’ 

jâ‡õ(nam) ‘be, a házba’: jâ‡õ >â™ ‘bement’, jâ‡õnam mõna ‘menj haza’ 

nik ‘le a vízhez, a sátorban a nıi oldal felé’: jâwõn ‡ånõ™a nik mõn ‘a folyópartra lement’, nik 

mÀwõt ‘(a halfogó csapdát) lemerítette’, nik so¢i>õq ‘a sátorban az ajtó felé ment’, nik 

mâ>õm ‘megfızöm’ 

utõ ‘a víz felıl a partra, a sátorban a bejárattal szemközti (férfi) oldalra’: utõ pitmama ‘miután 

a partra jutottam’, utõ ümõ> ‘leült a férfi oldalon’ 

arqõ ‘szét’: arqõ kitõ> ‘szétzavarta’, owpi arqõ Ti pâni ‘az ajtót kitárta’ 

muqti ‘át, keresztül’: muqti mõni ‘keresztülment rajta’ 

Nu> ‘össze, kölcsönösen’: Nu> tâqtaqõ jõkkõn ‘verekedni kezdtek egymással’ 

A Tõ nyomatékosító partikula gyakran igekötıként viselkedik. Az ige elıtt állva a duratív 

vagy frekventatív jelentést inchoatívvá vagy perfektívvé teszi: mõn, mõn ‘ment, 

mendegélt’ de: Tõ mõn ‘elment’, ‡åta jôwõt ‘egy házhoz érkezett’ de: ‡åta Tõ jôwõt 

‘megérkezett egy házhoz’. 
 



 

 

33 

 

Az igekötı és az ige közé gyakran módosítószó ékelıdik be: 
kem kÙ¢ jôwtõt, õj mõta wÀr põ õntem ‘amint kiértek, semmi sincs’ 

os kemõ õntõ mõn>õw ‘még egyszer nem megyünk ki’ 

jâ‡õ Ti >â™ ‘amint belépett’ 

‡ut ‡o jâ‡õ >â™õt, Tâ‡a utõ õTõ üm>õt ‘hat férfi belépett, szintén leültek a férfiak oldalán’ 
 
 
Az igekötı és a határozószó elkülönítése 
 
E két szófajt nem lehet mindig egyértelmően megkülönböztetni egymástól. Csábítónak tőnik a 
megoldás, hogy az i> ~ i>nam, kem ~ kemnam, jâ‡õ ~ jâ‡õnam stb. párokban a testesebb 

alakot tartsuk határozószónak, de ez a szabály sem mindig érvényesül, hiszen a kem mõn és a 

kemnam mõn kifejezések között nincs olyan nagy különbség. De inkább határozószóval van 
dolgunk a következı mondatokban: 
Nu>nam måjõ>taqõ jâ™‡i>>õqõn ‘egymáshoz látogatóba járnak’ 

utnam so¢minpõ so¢min mõn ‘fölfelé lépkedve lépkedvén ment’ 
Ha elfogadjuk, hogy az igekötı az ige elıtt áll, a határozószó mondatbeli helye viszont 
szabadabb, akkor fentihez hasonló alakok közül azt tarthatjuk határozószónak, amelyik nem 
az ige elıtt áll. Itt is vannak határesetek: a jâ‡õnam mõna és a mõna jâ‡õnam kifejezések nem 
különbözhetnek annyira egymástól, hogy okunk legyen a szófajokat is elkülöníteni. Vagy a 
következı mondatban: >â™>õm panõ Tetti jâkõ ‘én bizony bemegyek’. Tarthatjuk-e igekötınek 

a sarnam mõn ‘továbbment’, põrqinam mõn ‘visszament’ kifejezések határozóit? Ezek a 
határesetek minden igekötıs nyelvben megtalálhatók. 
 
3.4.4. Kötıszók 
 
Az osztjákban, mint a finnugor nyelvekben általában a kötıszók viszonylag késın jelentek 
meg. Ma is kevés kötıszót használnak, gyakori a kötıszó nélküli mellérendelés és 
alárendelés. A mellérendelı kötıszók kapcsolatos, ellentétes és választó mondatokban 
fordulnak elı. Állhatnak a mondat élén, az elsı szó után, sıt a végén is.  
 
panõ ‘és, pedig’: panõ Tu mõn>õn, mõn>õn, tam õj ‡åta jôwõt>õn. Tu ‡åta panõ jâ‡õ >â™a ‘És 
ahogy mész, mész, akkor egy házhoz érkezel. Abba a házba pedig menj be.’ 
panõ õj Tu likõn ‡ôwit põrqinam tõqnam jÙwa panõ ‘és az utad mentén vissza ide gyere pedig’ 

os ‘és, is’ os ajpi pâqõ> õjmõta ‡ôra jôwõt ‘és a legkisebb fiú valamilyen mocsárra ért’ 

ma Ùrõkkam os wÀt mâNi tâj>õm ‘rajtam kívül van öt öcsém is’ 

Az os szó eredeti jelentése módosítószóként ‘ismét’, ezért lett alkalmas kötıszói funkcióra. 
Nem is mindig lehet világosan elkülöníteni egymástól a kettıt: 
os ümõ>>õt, os jõmat >itaqõ jeNTTaqõ jõti>ka, os õj Tu sÙj os õjpa sÙjmõq>õ> ‘Ismét leülnek, és 
amikor enni-inni kezdenek, megint az a hang ismét felhangzik’ 
a ‘pedig, viszont, de’: a >Ùw jâ‡õ >â™ ‘ı pedig belépett’ (< orosz a ‘de’) 

mÙw ‘vagy’: kit mÙw ‡o>õm war tâjõ> ‘két vagy három rekesztéke van’ 

ânta...mÙw ‘vagy (választó mondatban): ânta Nu>õ> wõjtõq mÙw õntõ, sarnam Ti so¢õm ‘a 
nyilát vagy kihúzta vagy nem, továbbment’. 
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Alárendelı kötıszók 
 
Az alárendelés új jelenség az osztják mondatban. Legelıször talán az idıhatározói alárendelı 
mondatok jelentek meg, melyek mellérendelésbıl alakultak át. A cselekvés egyidejőségére 
vagy szoros egymásutániságára a kÙ¢ ‘amint, ahogy’ kötıszó utal, gyakran az igekötı és az 
ige közé ékelıdve: 
a>õ™ nô‡ kÙ¢ wÀrõq>õq, tem munt ‡ôjaqi >itot u¢ wÀrõntõq ‘amint reggel felébredt, hát valaki 
korábban ételt készített’. 
A feltételes mondat kötıszava a ‘mikor’ névmásból alakult, de a szórendi helye megváltozott. 
Kérdı mondatban az ige elıtt áll: ‡untõ jôwõt>õn? ‘mikor jössz?’, feltételes mondatban utána: 

jôwõt>õn ‡untõ ‘ha jössz...’ 
A vonatkozó mellékmondatokban a megfelelı vonatkozó (eredetileg kérdı) névmások szere-
pelnek kötıszóként: 
mÙw jõm wâq, sårNõ wâq tôjõt, >õqõn inam jâ‡õ ta>i>õt ‘ami ezüstjük, aranyuk volt, ık 
mindent hazavittek’ 
‡ôja Nu>õ> ‡ô>õ kÒrqõ>, panõ Tu tåqinõ nõ Tõ wõjitõq ‘akinek a nyila ahova esik, azon a helyen 
nısüljetek’ 
Bizonyára új, orosz hatásra kialakult mondatszerkezetek az alábbiak, új funkciójú kötı-
szókkal: 
ruTqõ wâ>ta õntõ >â™‡>õt, Tutat Ti jâ‡õnam mõnõt ‘orosz módon nem szeretnek élni, ezért 
hazamentek’, 
juq ôntnam mõnõt, Ti põtõn >Ùw jâ‡õn wâ>ta >â™‡>õt ‘az erdıbe mentek, mert otthon szeretnek 
élni’ 
Egy irodalmi nyelvi szövegben az ô>õ™ ‘bárcsak’ módosítószót célhatározói mellékmondat 
bevezetésére használja a szerzı (vö. 3.4.5.): 
tâwin...tem mõqa pÙm panõ ‡ât> a>ta ra™õpõt... ô>õ™ pÙmõ>tõta jåq ‘tavasszal... erre a földre 
meleget és napot hoznak...hogy megmelegítsék az embereket.’ 
E a szóhasználat az orosz чтобы kötıszós szerkezet fordítása. 
 
3.4.5. Módosítószók 
 
Bizonyosságot, bizonytalanságot, érdeklıdést kifejezık: 
ânta: >itaqõ-põ jõqõn, ânta ‘bizonyára megéheztél’ ânta ‡ô>nam ti>i? ‘vajon hova 

húzza?’ânta ‡ôw mõn, ânta mÙw wan mõn ‘talán sokáig ment, vagy talán rövid ideig ment’ 

wõ>e: wõ>e mÙwõ>inõ tõqõ irqo ‘ugyan, mi hozott ide téged’ mõntõ ne wôsõm wõ>e ‘hiszen 
mennem kell (menı nı vagyok)’ 
õTõ arõt: õTõ arõt sarnam mõta urnam Ti wâ>>õw ‘mégis valahogyan tovább élünk’, põrqinam 

tôm pÀwõt>õm, õTõ arõt ‘visszafelé úgyis elejtem’ 

par: mÙw ‡åNTaqõ par jõq ‘vajon megbetegedett-e’ 

wõs: wõs ‡ôti jõq? ‘ugyan mi történt?’ 

Ni¢i (or. неужели ): Ni¢i õjmõta tåqinõ ‡ântõk ‡o wâ> ‘talán valahol van ember’ 
(Bizonytalan) óhajtást: 
Ò>õ™: jâ‡õ ô>õ™ jôwtõmtõm! ‘bárcsak hazaérnék!’ mõta tåqinõ ô>õ™ mõta ‡ântõk ‡o ôjõqtõ>õm 

‘valahol talán valakit találok’ 
Megengedést: 
kÙ¢: kÙ¢ mÙwõ>i-põ wâ>a, jâ‡õ >â™>õm ‘bármi is legyen (ott), bemegyek’ 
 



 

 

35 

 

Noszogatást: 
sar: sar õj ni™õm ‡åta >åqõt>õ>õm ‘nosza, meglátogatom a barátnımet’ 
Idézést: 
mõttõ: â>inta, mõttõ ‘feküdj le, aszongya’ 
Keveslést vagy sokallást: 
tôp: tôp namõn, tôwõnõ wâ>õ> ‘csak elıl (az ajtó mellett), ott lakik’ ‡ântõk kÒ> ‡o>>õm, tôp-põ 

õntõ Nâwõm>õm ‘értek, csak nem beszélek osztjákul’ 

uše (or. уже): uše ne wõtõ kima jõqtõq ‘már nısülı korba kerültetek’ 

õTõ: nÙ™ õTõ kemnam a> nÙrõqta ‘te még ne szaladj ki’ 
 
 
3.5. Egyéb mondattani kérdések 
 
3.5.1. Egyeztetés 
 
 A jelzı és a jelzett szó között nincs esetbeli egyeztetés: õnõ> jimõ™ ‡ât>õtnõ ‘nagy 

ünnep napokon’. Számnévi jelzı esetén többféle egyeztetés lehetséges. A kat ‘kettı’ számnév 

után a jelzett szó is duálisban van: kat imiqõn ‘két asszony’, azonban a kit ‘két különbözı, 

egy-egy’ számnév után mind az egyes mind a többes szám lehetséges: kit ‡åtnõ ~ kit ‡åtõtnõ 

‘két házban’. A kettınél többet jelentı számnevek után az egyes szám az általános (‡o>õm pâq 

‘három fiú’), de elıfordul a többes szám is: ‡o>õm pupit ‘három medvék’. Az utóbbi szerkezet 
konkrétabb jelentést hordoz, mint az egyeztetés nélküli. 
 Az alanyt és az állítmányt számban egyeztetni kell. Két alany esetén az állítmány 
duálisba kerül: piTõ™kõli panõ opi wâ>>õqõn ‘madárka és nıvére élnek (ketten)’. Többes 

számú, vagy többes jelentéső alany esetén az állítmány is többes számba kerül: ‡osõt nomõ>ta 

>ejõ>>õt ‘csillagok felülrıl néznek’, jåq >itaqõ jõqõt ‘a nép enni kezdtek’. Ha az alanynak 

számnévi jelzıje van, az állítmány egyes és többes számban egyaránt lehet: tôrõm >apõt pâq 

wuqi ‘isten hét fia hívatott’, >apõt wônt ‡år tôt >’å>'õt ‘hét vadrénbika ott álltak’. A névszói 

vagy határozói állítmányt is egyeztetni kell számban az alannyal: mõ™ wiTõ™õt ‘mi szépek 

(vagyunk)’, ampõt ‡ottit? ‘a kutyák hol (vannak)?’, we>it õntemõt ‘a rének nincsenek’,   

kÙrqõ>am nô‡namqõn ‘a két lábam fölfelé (állnak)’. 
 A duálisjel a tulajdonképpeni kettes szám jelölésén kívül a mellérendelés kifejezésére 
is szolgál: kat imiqõn wâ>>õqõn ‘két asszony él(nek ketten)’, kat imiqõn-ikiqõn â>>õqõn ‘egy 
nı és egy férfi feküsznek (összesen ketten). 
 
3.5.2. Copula 
 
 A ‘van, él’ jelentéső létigén kívül határozói vagy névszói állítmány mellett megjelenik 
a hiányos ragozású wo€s- ‘van’ ige is: ma nÙ™ Àwe wôsõm ‘én a te lányod vagyok’, ‡ôti 

wôsõn? ‘hol vagy?’, mõn wiTõ™õt wôsõw ‘mi szépek vagyunk’. A copulának nincsenek 
harmadik személyő alakjai. 
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3.5.3. A tagadás 
 
 A tagadószók közül az õntõ mondatrészt tagad, az õnta egész mondatot a mondat élén, 

az õntem ‘nincs’ tagadószó pedig állítmányi helyzetben fordul elı: tôwnam õntõ >ej>õ> ‘oda 

nem néz’, õnta, juq nôw i>õ morõjõ> ‘nem, a faág eltörik’, pa pÀlka> tôt õntem ‘másik fele ott 

nincs’. Az utóbbi tagadószó számjelet és határozóragot is felvehet: we>it õntemõt ‘a rének 

nincsenek’, õntemqõ jõq ‘meghalt, tkp.: ninccsé vált’. Felszólító módú ige mellett a tiltószó a> 

‘ne’: a> püta ‘ne haragudj’. A tagadó mondatokban gyakran megjelenik a simuló szócska: 

‡ântõk ‡o-põ õntõ wuji>õ>õm ‘embert nem ismerek’. Lehetségesek olyan tagadó mondatok is, 

melyekben csak a -põ szócska fejezi ki a tagadást: ‡ujõ>-põ >Ùwnam ‡åtnõ wâ>>. ‘nincs férje, 
tkp.: férje-nem neki házban van’. Ez a szócska gyakran járul névmásokhoz is, kvázi tagadó 
névmásokat létrehozva: õj-mõtõ>i-põ õntem ‘semmi nincs’, wi¢i-põ õntõ À™krõmtõ> ‘soha nem 

néz oda’ (wi¢i ‘mindig’). 
 
3.5.4. Az igenlés 
 
 ‘Igen’ jelentéső módosító szó nincs a szurguti osztjákban. Eldöntendı kérdésre úgy 
adnak pozitív választ, hogy megismétlik a kérdezett mondatrészt: mõn>õn? mõn>õm. ‘Mész? 

Megyek.’ Egyetértést ki lehet fejezni a ¢åpõ™ka, ¢âjõ ‘valóban’, Tenõ, Ti ‘így’ határozószókkal. 

Folyamatos beszéd közben a hallgató az orosz eredető no-no, aha szócskákkal biztosítja 
beszélgetıtársát arról, hogy odafigyel és egyetért. E szavak az igenlı módosítószó funkcióját 
is betöltik. 
 
3.5.5. A feltételes mondat 
 
 A feltételes és az idıhatározói alárendelés összefüggését mutatja, hogy a ‡untõ ‘ha’ 

feltételes kötıszó a ‡untõ ‘mikor’ kérdıszóból keletkezett. A jelentéskülönbséget a szó mon-
datbeli helye mutatja. A kérdıszó a mondat elején, a feltételes kötıszó viszont az állítmány 
után áll: mÀtõn ‡untõ, â>inta ‘ha fáradt vagy, feküdj le’, katõ>>e ‡untõ – nÙ™ ni™e ‘ha 
megfogod, a te feleséged’. A feltételes mellékmondatot igenévi szerkezettel is lehet 
rövidíteni. Ilyenkor a személyjellel ellátott ParticPräs alakhoz -ka szócska kapcsolódik: påri 

wÀrtin-ka ‘ha lakodalmat rendeztek’, tam jôwõttan-ka ‘ha oda érkezel’. 
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I.Társalgás, fontos kifejezések 
 
 
põTa, põTa wâ>a! Szervusz, légy üdvözölve! 
jõm u>õm Viszontlátásra! Minden jót! 
pasipa köszönöm 
Ti jõm >ôwit wõra légy szíves, kérlek 
nÙ™ nÀma ‡ô>nõ? hogy hívnak? 
ma nÀmam: a nevem: 
nÙ™ ‡ântõk kÒ> wu>õn? tudsz hantiul? 
ma ‡ântõk kÒ> wu>õm tudok hantiul 
ma ‡ântõk kÒ> ¢ümõ> wu>õm egy kicsit tudok hantiul 
ma ‡ântõk kÒ> õntõ wu>õm nem tudok hantiul 
ma ‡ântõk kÒ> ‡ô>>õm, toppõ õntõ Nâwõm>õm értek, csak nem beszélek hantiul 
ma ‡ântõk kÒ> ônõ>tõtõ ki¢õm wâ>> szeretnék megtanulni hantiul 
‡ântõq såqõt Nâwma! beszélj hantiul! 
‡ântõq såqõt ‡ô>nõ? ez hogy van hantiul? 
it nÙ™ mÙwõ>i wÀr>õn? mit csinálsz most? 
kanõk wåNT>õm bogyót győjtök 
tem ‡âtõ> mÙwõ>i min wÀr>õmõn? ma mit csinálunk (ketten)? 
kanõk wåNT>õmõn bogyót győjtünk (ketten) 
tem ‡âtõ> mÙwõ>i mõ™ wÀr>uw? ma mit csinálunk (sokan)? 
kanõk wåNT>uw bogyót győjtünk  
mõta kankõt? milyen bogyót? 
sÀwõmsi, kanõk, fekete áfonyát, vörös áfonyát, 
môrõ™‡ mocsári hamvasszedret 
pan tızegáfonyát 
wåjõq kõn¢¢aqõ mõ™ mõn>uw vadászni megyünk 
‡u> kõn¢¢aqõ mõ™ mõn>uw halászni megyünk 
>itot wÀr>uw ételt készítünk 
Newrõmõtnat jântõq>uw gyerekekkel játszunk 
tâwi ‡åt, >ô™ ‡åt tavaszi szállás, nyári szállás 
sÙwõs ‡åt, tÙ>õq ‡åt ıszi szállás, téli szállás 
måNT müNTa! arõq irqa! mesélj mesét! énekelj éneket! 
mÙw i>ti tem måNT, tem arõq? mirıl szól ez a mese, ez az ének? 
‡ôjaqiji tem måNT, tem arõq ‡u>e? kitıl hallottad ezt a mesét, ezt az éneket? 
NÙki ‡åt, ju‡ ‡åt sátor, faház 
¢u¢, o>õp fekvıhely, hálósátor 
ker, sôw kályha, állatbır 
anõq, kuruška edény, bögre 
põN, kÒ¢õq kanál, kés 
rüt, âwõ> csónak, szán 
we>it, ampõt ‡ôttit? a rénszarvasok, kutyák hol vannak? 
we>it ‡âjõmnõ, jåqõmnõ, a rének a legelın, a fenyıerdıben 
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>årnõ, Nårõmnõ a tavon, a mocsáron 
nÙ™ ‡ô>nam mõn>õn? hova mész? 
nÙ™ ‡ô> såqõt jôwõt>õn? honnan jössz? 
Àtõr ‡âtõ>, at derős nap, éjszaka 
jeq>i, mÀlõ™k hideg, meleg 
sa™ki ‡âtõ>, jômõ> süt a nap, esik 
ma påt>ojõm, nÙ™ påt>o fázom, fázol 
¢õ™kõm>ojõm, ¢õ™kõm>o melegem van, meleged van 
at, atnõ éjszaka, éjjel 
‡âtõ>, ‡ât>in nap, nappal 
a>õ™, a>õ™nõ reggel 
ittõn, ittõnnõ este 
må>‡âtõ>, tem ‡âtõ> tegnap, ma 
‡ô>taqi>, pa ‡âtõ> holnap, másnap 
põtõq>õm, newi ‡âtõ> sötét, világos 
kÀj™i, aj wåjqõli tarõm sok a szúnyog, púpos szúnyog 
nÙ™ jeNT>õn? nÙ™ >i>õn? szomjas vagy? éhes vagy? 
nÙ™ wôj>o?  nÙ™ mÀtõn? álmos vagy? fáradt vagy? 
nin mÀttõn? ti (ketten) fáradtak vagytok? 
nõ™ mÀttõq? fáradtak vagytok? 
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II. 
 

amp 

 
‡ôwõn-‡ôwõn wônt ôntnõ amp wâ>. >Ùw ati>nam wâ>. amp nômõ‡sõtaqõ jõq: 
– ati>nam atõm wâ>taqõ. 
>Ùw mõn ôwõr-kÙrõp-ôta panõ Nâwõm: 
– ôwõr-kÙrõp-ôt, õjka wâ>taqõ jõ>mõn? 
– jõ>mõn – ôwõr-kÙrõp-ôt Nâwõm. 
õjka wâ>taqõ jõkkõn. õj mõt[a] >atnõ amp mõšmõta sÙj ‡untõq>õq panõ råpõstaqõ jõq. 
ôwõr-kÙrõp-ôt Nâwõm: 
– a> rüpsa, pupi jôwõt> panõ minat nô‡ >i>. 
amp nâmõsa pit: 
– pupi wÒkõ™ min kiNTaqmõn. mõn>õm pupi kõn¢¢aqõ. 
mõn pupi kõn¢¢aqõ, pupi ôjõqtõq, pupinam jastõ>: 
– õjka wâ>taqõ jõ>mõn? 
– jõ>mõn – pupi jastõ>. 
õjka wâ>taqõ jõkkõn. õj mõt[a] >atnõ amp mõšmõta sÙj ‡untõq>õq panõ råpõstaqõ jõq. pupi 
jastõq: 
– a> rüpsa, ‡ântõ‡ ‡o jôwõt> panõ minat ü>õ wÀ>>. 
amp nômõ‡sõtaqõ jõq: – ‡ântõ‡ ‡o wÒkõ™ mata. mõn>õm ‡ântõ‡ ‡uja. 
mõn ‡ântõ‡ ‡uja. 
jôwõt ‡ântõ‡ ‡uja panõ Nâwõm: 
– ‡ântõ‡ ‡o, õjka wâ>taqõ jõ>mõn? 
– jõ>mõn – ‡ântõ‡ ‡o jastõ>. 
‡ântõ‡ ‡o panõ amp õjka wâ>taqõ jõkkõn. 
jôwõn amp mõšmõta sÙj ‡untõq>õq panõ råpõstaqõ jõq. 
‡ântõ‡ ‡o jastõq: 
– mõna wanqõ panõ pôre! 
amp nômõ‡sõ>: 
– ¢âjõ ‡ântõ‡ ‡o wÒkõ™ mata. 
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II. 
 

A kutya 
 
Réges-régen az erdı belsejében élt egy kutya. İ egyedül volt. A kutya gondolkozni kezdett: 
– Egyedül rossz élni. 
Ment a farkashoz (magas-lábú-valamihez) és mondta: 
– Farkas, együtt élni kezdünk? 
– Kezdünk – farkas mondta. 
Együtt élni kezdtek. Egyszer (egy valami idıben) a kutya valami zajt hallott és ugatni kezdett. 
A farkas mondta: 
– Ne ugass, a medve jön és minket felfal. 
A kutya gondolatba esett: 
–A medve erıs[ebb] mi kettınknél. Megyek a medvét keresni. 
Ment a medvét keresni. A medvét megtalálta, a medvéhez beszél: 
– Együtt élni kezdünk? 
– Kezdünk – medve beszélt. Együtt élni kezdtek. 
Egyszer a kutya valami zajt hallott és ugatni kezdett. A medve beszélt: 
– Ne ugass, (hanti) ember jön és minket leöl. 
A kutya gondolkozni kezdett: 
–Az ember a legerıs[ebb]. Megyek az emberhez. 
Megérkezett az emberhez és mondta: 
– Ember, együtt élni kezdünk? 
– Kezdünk – ember beszél. Az ember és a kutya együtt élni kezdtek. Éjjel a kutya valami zajt 
hallott és ugatni kezdett. Az ember mondta: 
– Menj közel(lé) és harapd! 
A kutya gondolja: 
– Valóban az ember a legerıs[ebb]. 
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III. 

>À™kõrqõn 

>À™kõr imi Àwõli>a jastõq: 
– jõ™kat jâ™‡i>a! 
Àwi> jastõ>: 
– ma jõ™ka kÒrõq>õm. 
– juq nôwa kit>a! 
– õnta, juq nôw i>õ morõjõ>. 
– nÙ™ sÀrõkkõ kit>a juq nôwa! 
– kÒtqõ>am juq nôwa tâmõr>õm. 
– pås >ômta! 
– påsqõ>am i>õ årõj>õqõn. 

– nÙ™ nô‡ jåntõ‡sõqõ>a jüntõpnat. 
– jüntõp i>õ morõjõ>. 
– Ànõ jüntõp wõja! 
– >ujõm jüntõpnõ pÀ>>i. 
– >uj >ômta! 
– >ujem wõsqõ jõ>. 
a™ki> jastõ>: 
– uš nÙ™ wÒw Às>õm Àwi wôsõn. Tenõ ‡untõ, nÙ™ õntõ ma Àwõm! 
Àwi> jastõ>: 
– a> püta, it jõ™kat jâ™‡i>>õm. ma nÙ™ Àwe wôsõm. 
 

III. 
 

Két egér 
 
Egér anyó a lányának mondta: 
– Menj vízért! 
Lánya mondja: 
– Én vízbe esem. 
– Faágba kapaszkodj! 
– Nem, a faág eltörik. 
– Te erısen kapaszkodj a faágba! 
– Két kezem a faággal felsértem. 
– Kesztyőt húzz! 
– Két kesztyőm elszakad. 
– Te varrd meg ıket tővel! 
– A tő eltörik. 
– Vastag tőt végy! 
– Ujjam a tő megszúrja! 
– Győszőt húzz! 
– Győszőm kilyukad. 
Anyja mondja: 
– Te már nagyon lusta lány vagy! Ha így van, nem vagy a lányom. 
Lánya mondja: 
– Ne haragudj, most megyek vízért. Én a te lányod vagyok. 
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IV. 

mÙwat Tit tÙ>õq Tikim ‡ôw 

– mÙwat Tit tÙ>õq Tikim ‡ôw, a >ô™ Tikim wan – nômõ‡sõ> mikul. 
– ma Ti i>>i jüs jasõ™ ‡o>i>õm, – jastõ> aTi>. – jüs jåqnõ jastõ>i, lÙk /aktõ ikinõ-põ wÀrõnti. 
– ‡ô>nõ Tu jüs jasõ™ såqõt? 
– jüs jasõ™ såqõt, må‡i ‡ôw nôpõtnõ tõt tÙ>õq õntem wô>, tõt wi¢ipõ >ô™ wô>. panõ jõmat 
ar ‡ôrasõp tôq>õ™ wåjõq wô>: newit, wõrtõt, Narõq pom ‡ôrasõp, wâstõt. pâj>a™ põtõ™nat 
‡âtõ> pÙm wanqõ ta>min wô>õt, ‡âtõ> wannõ tôjõ>. Tõnõ ar mõta jÙt mÀrõ jåq wô>õt. no õj 
mõta >atnõ wõrõ™ sõmõp ‡o nô‡ Àt, panõ tôq>õ™ wåjõq tüq>õt i>õ kÒsta ra™ipõq. tôq>õ™ 
wåjqõt ‡ântõ‡ ‡onam panam jõqõt, panõ ‡ô‡‡õnam, ‡ô‡‡õnam, mårti mõqnam pôrõq>õt. 
panõ ‡âtõ> pÙm jôta> tuwõ>. panõ Tu põtõq>õm at jôwõt, >åNTõ™-jawki™ tÙ>õq jôwõt, tarõm 
jeq>i jôwõt. jå‡‡i™>at pÀwta wÀri, >itõ ôtat jÀrmi, wô>tõ ur>õq jõq. 
– a pürnõ? pürnõ ‡ôti jõq!? 

– pürnõ... jõm sõmõp tôq>õ™ wåjqõt ‡ântõ‡ ‡onam kirõq>õt panõ ka¢õ™ å>nõ, tâwõn mårti 
mõqi wan môrta tem mõqa pÙm panõ ‡âtõ> a>ta ra™õpõt. ra™õpõt, ô>õ™ jå‡‡i™>at õntõ 
tõrõm påtmin, ô>õ™ pÙmõ>tõta jåq panõ juqõt-pomõt, tem mõq nô‡ pÙmõ>tõta. Tenõ Ti jüs 
jasõ™ ma a™kiqõ>am-jõkkõ>amnõ wÀrõnti. 
 
 
 

IV. 
 

Miért olyan hosszú a tél 
 
– Miért olyan hosszú a tél, és a nyár olyan rövid – gondolja Mikul. 
– Én errıl hallottam egy régi történetet – mondja az apja. – A régi öregek mondják, Fajd-
lövı-apó mesélte. 
– Hogy szól ez a régi történet? 
– A régi történet szerint réges-régen itt nem volt tél, itt mindig nyár volt. És nagyon sokféle 
madár (tkp. szárnyas állat) volt: fehérek, pirosak, zöldek (tkp. nyers fő színőek), kékek. A 
szárnyuk végével a nap melegét közelebb húzták, a napot közel tartották. Sokáig így éltek az 
emberek. De egyszer megjelent egy gonosz (tkp. véres szívő) ember, és kezdte feldúlni a 
madarak fészkeit. A madarak megharagudtak az emberre, és elrepültek messze, messze délre. 
A nap melegét is magukkal vitték. És akkor sötét éjszaka jött, havas-zimankós tél jött, nagyon 
hideg lett. Az emberek fáztak, éheztek, alig éltek. 
– És azután? Aztán mi lett? 
– Azután... a jószívő madarak az ember felé fordultak, és minden évben tavasszal rövid idıre 
napot és meleget kezdtek hozni a déli földrıl erre a földre. Azért kezdték, hogy az emberek ne 
pusztuljanak el a fagyban, hogy melegítsék az embereket és a fákat-füveket, hogy ezt a földet 
fölmelegítsék. Így mesélte ezt a régi történetet az én anyám-apám. 
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V. 

ma wâ>tõ wÀrõm 

1. mõ™ wâ>tõ tåqinõ … aTemnat wâ>>õw. aTem pan it õnõ> opiw ‡uTõ™nõ wâ>>õw, 
wÒ™õmnat. Tut owtinõ os mõ™ ‡uT™iwnõ wâ>> ma mâNi>am. ma Ùrõkkam os wÀt mâNi 
tâj>õm. 
mâNi>am ônõ>tõqõ>tõ wÀr>a> õjnam tôwõ Àsõ>>a>. it … õj mõta ‡üTõm pür å>nõ os ... 
mâ¢qa> aj mâNem škola tôwõ ‡üjtõq. ântõ … juq ôn[t]nam mõnõt Ti põtõn >Ùw ântõ jâ‡õn 
wâ>ta >â™k>õt, wåjõq-‡u> kõn¢¢a. os >õqnam wi¢õ wâ>tõ mõqi> owtinõ wâ>ta >â™k>õt. 
ruTqõ wâ>ta õntõ >â™k>õt. Tutat Ti jâ‡õnam mõnõt. ônõ>tõqõ>tõ wÀrõ> tôwõ Às>õ>. 
ma it… ma ki¢aqõm… ma num pÀlkõm jejim. panõ Tut pürnõ ma. ma it ‡os Ùrõkkõ Nõ>õ 
å>qõ jõqõm. it ônõ>tõqõ>>õm ‡ântõq såqõt leNin iki wå¢nõ. sarpi å>õtnõ Tõn tôji, it… ôt… 
sa™kt-peTerburg, tôt ônõ>tõqõ>>õm. u¢iTelqõ ônõ>tõqõ>>õm. Tu ônõ>tõqõ>mam os ‡o>õm å> 

ônõ>tõq>õm, os kat å>qõn ‡üTqõn. 
2. mâNi>am it ‡u>-wåjõq kõn[¢]min wâ>>õt, juq ôntnõ. aTem u¢ püqõrtõ>õt. aTem ruT såqõt 
‡untõ inwalid wtaroj grupü, sÀmqõ> atõmqõ kõ>>õqõn. ‡u> kõn[¢]min wâ>>. ‡u> wÀ>>, Ti 
‡u>>a> tinijõ>, ‡u> tinitõ mõta wâq sÀmõli ‡å>õmtõqõ>. Tutõ>nat Ti wâ>>. 
Tut owtija os mâNi>am ‡u>-wåjõq kõn[¢]>õt. tÙ>qin >a™ki kõn[¢]>õt, õTõ õjnam õnõ> pÀlõk 
‡ântõq jåq iti. aj Newrõmõt iti >a™ki kõn[¢]>õt. tÙ>qinõ… sÙwõsnõ pan tâwin antatõr 
kõn[¢]>õt. mõta põkõt… pa >atnõ wântõr uš kõn¢min jâ™‡i>õ>õt. tÙ>qin os wô‡i kõn[¢]>õt õj 
tôwõnõ. pan aTi> õTõ püqõrtõ>õt ‡u> kõn¢¢a. pôn wÀr>õt >ô™in. 
ma ‡üTõm pür å>õtnõ uttõn wâ>mam, uttõn jâ™‡mam ma wi¢õ pôn wÀrmin wô>õm. jåqnam 
jastõ>i ma jõm juw wÀrtõ mastõr wâ>>õm. Tu wÀrõm ajõ>ta tôwõ Às>õm. kÒtam mÙw urnõ 
– jåq jastõ>õt – kÒ¢qam jõmqõ katõ>>õm. jõm juw wÀrtõ ‡o wôsõm. Ti wÀrõm tôwõ õntõ 
Às>em ‡untõ, tô™kõ jõm âwõ>õt, rütõt Tu wÀritõq>õm. Tu wÀrõm tôwõ Às>õm, manõ-põ – õntõ 
wõs ma wu>em – ônõ>tõqõ>tõ wÀr põtan, manõ tôwõ Às>em. 
sarpinõ škola õTõ tôwõ ‡üjta wÀrõtõq>õm. aTemnõ mustõmin nô‡ /ewõtõ>tojõm, pan Tut 
pürnõ ônõ>tõqõ>ta Ti mõnõm. nâmõ‡sõ>õm, >Ùw ânta ma Ùrõkkam jâ‡õn, mâNi>am jâ‡õn Ti 
wâ>>õt. ma os ruTqõ wâ>tõnam mõntõ mõta nâmõs-põ õntõ tôjõm. Tenõ ‡ô>at ¢âmõ kÙrõmnõ 
tôqnam ônõ>tõqõ>ta mõnõm. Ti mõqnam ¢âmõ kÙrõmnõ mõnõm. ônõ>tõqõ>tõ wÀrõm tõrõmtõ 
pürnõ nâmõ‡sõ>õm sarpin školanõ ropi>tõ>õm. Tut pürnõ ântõ mÙw tåqija pit>õm. Ti tåqin-põ 
Ti ropi>tõ>õm. 
3. mõ™ jâ‡õn wâ>tiwnõ >Ùw ântõ Tõ õnõ> pÀlõk ‡ântõq jåq wâ>tõ iti wâ>>õw Ti. tÙ>qin, 
>ô™in õjnam NÙki ‡åtnõ Ti wâ>>õw. ma sarpi å>õtnõ jâ‡õ jâ™‡i>tamnõ wi¢õ NÙki ‡åtnõ Tu 
wâ>>õw. tÙ>qin kÙ¢ mÙk kim jeq>in-põ NÙki ‡åtnõ Tu wâ>>õw. ju‡ ‡åt ja tôjõw, ju‡ ‡åt 
põrili™ki. Ti ju‡ ‡utiw jõmat ås‡a>qõ jõq. it >Ùw jåq ju‡ ‡åt õntõ wÀr>õt. 
sarpinõ… sarpi å>õtnõ we>i ar tâjõm >atnõ we>it u¢ põtõn õj låtnõ wô>õt. it os we>it 
¢ümõ>qõ jõqõt. mõta … såt kim arit mõta we>i. Ti we>it ¢Ùkõlit tâjtaqõ we>it püri 

kas>i>õmin jâ™‡>i, wi¢õ-põ NÙki ‡åtnõ wâ>>i. pan Ti jÙkan… Ti såqət os >ô™in we>it püri 

kas>i>õmin jâ™‡>i. wi¢õ NÙki ‡åtnõ Tu wâ>>i. 
aTem it sÀmqõ> atõmqõ kõ>ta jõkkõn, wi¢õ õj mõqnõ wâ>>, õj låtnõ Ti åmõs>. ‡u> kõn¢õ>, 
war tâjõ>, kit... katqõn-‡o>õm war tâjõ>. Ti war>a>nõ, pôn>a>nõ ‡u> wÀ>õ>. 
we>it u¢õt it mâNi>amnõ tâj>at. õnõ> opem ‡uTõ™nõ wâ>tõ ôt, we>it tôt tâj>at. >ô™in we>it 
tâjtõ õnõ> ropata Ti. sarpin mõta ‡o>õm såt u¢ Ùrõkkõ we>i tâjõm >atnõ jõmat õnõ> ¢Ùksõ™ 
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Tu wô>. >ô™in jõmat ar wÒw Ti mås> ropi>tõta. Narõq juq Àwõt>õ>i, mÙw ar juq Àwõt>õ>i 
panõ Timint jõ™ki mõq, ¢amõ¢ nÀmpi mõq Àwõt>õ>i. tÙwõt mulõmat pânta, tÙwõt mulõmat 
Àtta. Ti ropata wÀrta jõmat ar wÒw Ti mås>. at-‡âtõ> pa >atnõ ropi>tõ>i. 
panõ >ô™in we>it mõ™ ‡uT™iwnõ wâ>>õt. sÙwõs pÀlõknõ arqõ mõn>õt. sÙwõs pÀlõknõ arqõ 
mõn>õt, panõ os ji>õp >åNT pittõ põtõ mô¢õ Ti >õqnam kÙti>nõ Tu wâ>>õt, wônt we>iqõ 
jõqi>õ>õt. panõ >åNT pittõ pürnõ, mõta kÙ>qõ¢õk jõtõ kimnõ, jõtõ pürnõ we>it mustõmin nô‡ Ti 
kõn¢>at, õj paja õkõt>at. tô> såqõt panõ we>it tÙ>õq mÀrõ õj pajnõ Ti tâj>õt. õTõ kas>i>õmin 
jâ™‡>i, pa sô™nam pa kasõ>>i. 
4. mõ™ Tu wâ>tõ mõqõw ¢õkõ ‡ô>at õnõ> õntem. ma Tâ‡a Ten jast… õnõ> mõta mõkkõ tâjtõ 
kim õntem os. ¢õkõ õnõ> mõq õntem. we>i wâ>tõ tåqi ja Ti tâjõ>. >antõ™ u¢a™ wÀr it ‡üTõm 
pür å>õtnõ üt>õ‡‡õ jõtaqõ Ti jõq. ka¢õ™ põkõt ôt… burawojõt u¢õt tôwõ åmti>õ>at. >ant õj 

¢ümõ>qõ jõ>. Ten sarnam wâ>tõnõ õj mõta >atnõ õjnam we>i>õq Ti pit>õw. tem kat å>qõn 
mÀr[õ] õnõ> pÀlõk we>i>õw Tõqnam ‡ô>at mõnõt. õj mõta>it memitnõ nô‡ >iwat, õj mõta>it 
råqõp>õtõ ruTõtnõ ü>õ /ikat. õj mõta pÀlkõ> >õqnam wâ>>õq jõqõt. 
>itotõ™ wÀr õTõ üt>õq. >itot mõ™nam ‡å>õmtõ>õw. õj mõta ruTõt õj pÀlõknõ-põ õntõ 
püqõrtõ>ojõw, mõ™nam >itot kõn¢>õw. lapkaqa uš jâ™‡tõ >atnõ wâq sÀmõli ‡å>õmtõ>i, >itot 
wõ>i. sarpi wertaljotõtnat jâ™‡õm >atnõ Tu wÀr sårqa wÀr>i. it wertaljotnat õntõ jâ™‡i>>i, 
panõ Tu wÀr üt>õ‡‡õ jõta jõq. >itot kõn¢¢õ wÀr õnõ> ¢Ùksõ™kõ jõq. õj Ti arõt-põ sarnam mõta 
urnam Ti wâ>>õw. 
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V. 
 

Életem 
 
1. A mi lakóhelyünkön ... apámmal élünk. Apámnál és most nénémnél lakunk, a sógorommal. 
Ezen fölül az öcséim is nálunk élnek. Rajtam kívül még öt öcsém van. 
Az öcséim teljesen abbahagyták a tanulást. Most ... a múlt évben még ... teljesen a legkisebb 
öcsém is ott hagyta az iskolát. Hogy ... az erdıbe mentek, azért mert talán otthon akartak élni, 
vadászni, halászni. Azon a földön akartak élni, ahol mindig is laktak. Nem akartak orosz 
módon élni. Ezért hazamentek. A tanulást abbahagyták. 
Én most ... rajtam kívül ... fölöttem a bátyám. Aztán én. Most lettem huszonnégy éves. Én 
most tanulok hanti nyelven [tkp. hantiul a város neve] Lenin apó városában. Korábban így 
hívták, most ... izé ... Szentpétervár, ott tanulok. Tanárnak tanulok. Így tanulván már három 
éve tanulok, még két év maradt. 
2. Az öcséim most halászva-vadászba élnek, az erdıben. Apámnak segítenek. Apám oroszul 
második csoportba tartozó rokkant. A szeme rosszul lát. Halászatból él. Halat fog, a halait 
eladja, a halat eladva valami pénzecskét szerez. Ebbıl él. 
Ezen kívül az öcséim is halásznak-vadásznak. Télen mókusra vadásznak, mint általában a 
hanti nép nagy része. Mint a kis gyermekek, mókusra vadásznak. Télen ... İsszel és tavasszal 
pézsmapocokra vadásznak. Valamiféle... máskor vidrára vadászni járnak. Télen rókára is 
vadásznak idınként. És apjuknak segítenek halászni. Nyáron varsát csinálnak. 
Az elızı években, amikor otthon voltam, ha hazamentem, én mindig varsát készítettem. Az 
emberek azt mondták, a fa mestere vagyok. Ezt a dolgot lassacskán elhagytam. A kezem 
valahogyan – az emberek mondják – jól fogja a kést. Jó fúró-faragó ember vagyok. Ha én ezt 
a dolgot el nem hagytam volna, nagyon jó szánokat, csónakokat faragtam volna. Ezt a dolgot 
elhagytam, én – nem is tudom – a tanulásért, én elhagytam. 
Korábban én is arra készültem, hogy otthagyom az iskolát. Apám alaposan megszidott, azután 
tanulni mentem. Azt gondoltam, hogy hiszen rajtam kívül otthon, az öcséim is otthon élnek. 
Orosszá válni nekem sem volt szándékom. Így szóval véletlen mentem oda tanulni. Arra a 
földre véletlen mentem. A tanulás befejezése után azt gondolom, hogy elıször egy iskolában 
fogok dolgozni. Azután talán valami más helyre kerülök. Majd csak dolgozom valahol. 
3. Otthon éltünkben úgy élünk, mint a hanti nép többsége. Télen-nyáron mindig sátorban 
lakunk. A korábbi években, amikor hazajártam, mindig sátorban laktunk. Télen bármilyen 
hideg van, mindig sátorban lakunk. Volt faházunk is, egy ócska faház. Ez a faházunk nagyon 
régi lett. Ma már az emberek nem építenek faházat. 
Korábban... a korábbi években amikor sok rénszarvasunk volt, a rének miatt egy helyen 
éltünk. Most megfogyatkoztak a rének. Kb. száz rénünk van. Ezt a morzsányi nyájat tartva, a 
rének után vándorolva az emberek mindig sátorban laknak. És ezért ... mert nyáron is a rének 
után kell vándorolni. Mindig sátorban laknak. 
Most, hogy apám rosszul lát, egy helyen él, egy helyben marad. Halrekesztéke van, két... 
kettı-három halrekesztéke. A halrekesztékeivel, a varsáival halat fog. 
A réneket most az öcséim tartják. Akik a nénémnél laknak, ott tartják a réneket. Nyáron a 
réntartás nagy munka. Korábban, amikor több mint háromszáz rénünk volt, sokat bajlódtunk. 
Nyáron nagyon sok erıre van szükség a munkához. Élı fát kell vágni, sok más fát kell vágni. 
És ilyen nedves földet, tızegmoha nevő földet kell vágni. Tüzet, füstöt rakni, tüzet, füstöt 
gerjeszteni. Ehhez a munkához sok erıre van szükség. Néha éjjel-nappal dolgoznak. 
Nyáron a rének velünk vannak. İsszel szétszélednek. İsszel szétszélednek, és az elsı hó 
megjelenéséig egymás között élnek, vadrénekké válnak. És az elsı hó megjelenése után, a 
valamennyire megvastagodása után a réneket szépen megkeresik, egy csomóba győjtik. Attól 
fogva a réneket a tél idején mindig együtt lehet tartani. És ismét vándorolva járunk velük, hol 
erre, hol arra. 



 

 

50 

 

4. A mi földünk nem nagyon nagy. Én azt mondom... nem lehet valami nagy földnek nevezni. 
Nem nagyon nagy föld. Réntartásra alkalmas. Az elmúlt években a rénzuzmóval egyre 
nehezebb. Mindenféle izé... fúrótornyokat miket oda állítanak. A zuzmó egyre kevesebb. 
Tovább élve egyszer teljesen rének nélkül maradunk. Az elmúlt két évben a rénjeink nagy 
része elveszett. Néhányat a medve tépett szét, másokat az orvvadász oroszok lıttek le. Egy 
részük magától elpusztult. 
Az élelemmel is egyre nehezebb a dolgunk. Az élelmet magunk szerezzük be. Az oroszok 
már nem segítenek, mi magunk keressük az élelmet. Amikor a boltba megyünk, kevés pénzt 
szerzünk, élelmet veszünk. Korábban, amikor helikopterrel jártunk, azzal gyorsan végeztünk. 
Most már nem jár helikopter, és így most ez is nehezebb lett. Az élelem beszerzése nagyon 
bajos lett. Mégis valahogyan tovább élünk. 
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VI. 

wåjõq kõn¢¢õ wÀr 

tem ‡âtõ> ma war >åTTa jâ™‡õm. war >åTTa jâ™‡mam namõn aj jÀ™õlin(õ) wasõq Nålqõtqõ 
wÀrõm. nâmõ‡sõ>õm, sar jâ™‡>õm, põrqinam os so¢>õm. põrqinam tôm Ti Nålqõtqõ jõqõm ôt 
‡ô>nam mõnõ>, põrqinam tôm, mõta urnõ kÒta paqõt>i õTõ arõt. 
wirõma jâ™‡õm, wirõm >uNTõm, põrqinam >år wåjõqõn os >iq>ojõm, >år wåjõq kÙ¢ >ikõm 
Tâ‡a, wÀli. õj Tu wisqõma jôwtõm temi wisqõm ‡ånõ™nõ kat waskõnqõ jõq. os õj wasõq os 
tôtti. man Tâ‡a ensifaletkaqõm ü>õ wõji, pan juqa nô‡ >ômtõpti mustõmin. pan manam 
nÙrõqõtõm tôm jÀ™k pÀlõka. tôq ‡ô>nam mõn>. ô-ôt… tôm jÀ™k pÀlõknam kÙ¢ mõnõ> ô-
ôt…, ‡ântõ‡ ‡o tôt /å/õ>, tem jÀ™k pÀlõknam kÙ¢ mõnõ>, ma tet /å//õm. >Ùw ô-ôt… 
mustõmin ma ‡âruqõ> >eji>min õj >Àrõ wÀrmin tôt ü>õ jÀwtiqõn. 
irina: ma it pâqam wåjõk kõn¢¢aqõ jâ™‡i>õq pan ‡u> kõn¢¢aqõ jâ™‡i>õq. ma sar put 
wÀr>õm. ‡u>>am nik mâ>>õm. Tu pürnõ tâm mišanõ waskõn nô‡ NâT>iqõn, pan ittõn tâm Tu 
wasõkkõ>am nik mâ>>õm. 

 
 
 

VI. 
 

Vadászkaland 
 
Ma elmentem a halrekesztéket ellenırizni. Amint a halrekesztéket ellenırizni jártam, egy kis 
tó partján megsebesítettem egy vadkacsát. Gondoltam, gyorsan megjárom (az utamat), 
visszafelé is (erre) jövök. Ez a sebesült állat hova mehetne, visszafelé úgyis elejtem. 
Elmentem a rekesztékemhez, kiszedtem a halakat a varsából, visszafelé még megcéloztam 
egy búvármadarat, majdnem lelıttem, de mellé ment. A vadkacsámhoz érve a parton (látom, 
hogy) a kacsámból két kacsa lett. Még egy kacsa volt ott. Én meg a zubbonyomat levettem, és 
egy fát szépen felöltöztettem. Én magam a tó túlsó oldalára szaladtam. Így hova mehet. Izé... 
Ha a tónak arra az oldalára megy, izé... ott áll egy ember, a tónak ezen az oldalán meg én 
állok. Hát izé... jól megcéloztam, és amikor egy vonalban voltak, lelıttem ıket. 
Ira: Most a fiam vadászni, halászni járt. Én hamarosan ételt (fazekat) készítek. Halaimat 
megfızöm. Azután Misa megkopasztja a két kacsát, este azt a két kacsámat megfızöm. 
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VII. 

jüs jasõ™ 

1. ...jeq>it wô>õt. jüs, jüsnõ tutõn tatõn wâ>õm >atnõ mõ™ Ànõmõw >atnõ. it tem nôpõtnõ 
jeq>i õntem. Tu >atnõ >Ùw Tukim jeq>it wô>õt, tem tÙ>qin >år jÀ™kõt mori>õt. we>inat 
mõn>i ‡untõ pÀlõka morijõm >år jÀ™ka >årõm tåqi jôwõt>i ‡untõ tåpõT jõ™knõ tåqpi õntõ 
pitõ>. >i>tõm âwõ>nat kÙ¢ ta>õq âwõ>nat wÒw>õq we>inat pan >år jõqi pan tôwõ 
su>tõmtõqõ>. Tukim jeq>it wô>õt. 
2. ma pâ‡‡õ wâ>mamnõ, je™ Ùrõkkõ ‡o>õm å> mÙw je™ Ùrõkkõ Nõ>õ å>nõ wâ>mama 
TeTTeTem wuT™i ‡åNTmin jõmat atõmqõ jõq. Tu tâwin õntemqõ pitta jõq, Tu >atnõ. ôtõ... 
pata>õ™ >üqõ> >årnõ jõ™ka su>tojõm. tarõm jeq>it, lapkanam mõntam såqõt. 
3. õj mâ¢qõ-põ su>tojõm jõ™ka pitõm pan jÀ™k tôm pÀlka utõ õntõ pitõm, morijõm tåqinõ. Ti 
su>tõmama Ùlak Nur man kÒ¢õqnat Àwõtõmi manõ walõq ‡ôwit utnam ‡uq>õm. utõ pitmama 

manõ we>it kÒ¢õqnat arqõ Àwõt>at, we>it le‡ ‡ôwit Às>õmtat, pan ma we>i>am püri kÙrat 
Ti nÙrõqtõm, jâ‡õnam. Tu ‡åt ‡ôwõn õntem. ‡åt ‡ôwõn¢õk õntem. 
4. Ti mõnõm, mõnõm, Tâ‡a, mõkkõn ‡ôw kÙtõp låta tôm pÀlõka pitõm, ‡ôra jôwtõm, sårt 
>iwõm ‡ôra jôwtõm. ja ‡ôrnõ kÙ¢ >ejõ>tam, >ejõ>õm Tâ‡a, Ti we>õ™‡o såqõ>tõ>. jõqõm 
wuT™i jõššo ma munt jastõm, jÀ™kõ™ we>i>amnat, Tu jÀ™kõ™ we>i>am såqõ>tõq. Tõqõ jôwõt, 
mant pan-põ püripõq: ”kÒta, kÙra õntõ pÀwi?" ma tem: ”õntõ pÀwi." ja Tu âwõ>a >À>õm, 
Tâ‡a pan jâ‡õ såqõ>tõm, jâ‡õ jôwti. Tu we>it os, we>it ü>õ kit>at, os jâ‡õ wõjat, ‡åt >õqpinõ 
ü> >ô>a>tat. Tum jÀ™ki pata>iqõ jõwõt. os Tenõ õntõ Àwtat ‡untõ, we>i>õw tôrõma pÀwat. 
5. Tukim jeq>it wô>õt. it tem nôpõtnõ mõ™ mÙw tåqi jeq>i. >Ùw jeq>i mõta õntõ wâ>i>õ> 
wõ>e. må‡i jüs jeq>i. ja Ti tõrõm. 
 

VII. 

Régi történet 

1. ... hidegek voltak. A régi, már elmúlt idıkben, amikor mi felnıttünk. A mai korban nincs 
olyan hideg. Akkor olyan hidegek voltak, hogy télen a tavak jege meghasadt. Amikor 
rénszarvasokkal megy az ember, és ketté tört tavi jégre, tó helyére érkezik, a vizes jég nem 
tartja meg. Akár megrakott szánnal vagy üres szánnal, gyenge rénekkel, tóhoz ér, oda 
belecsúszik. Olyan hidegek voltak. 
2. Én egyszer gyerekkoromban, tizenhárom vagy tizennégy éves lehettem, a megboldogult 
nagyapám már beteg volt, nagyon rosszul volt. Azon a tavaszon már haldokolt, akkor. Izé... a 
pataleng jihi nevő tavon a vízbe csúsztam. Nagyon hideg volt, amikor a boltba mentem. 
3. Egyenesen belecsúsztam, a vízbe kerültem, a jég túlsó szélét nem értem el, a rianásnál. 
Amikor belecsúsztam, a rének és a szán közti kötelet késsel elvágtam, én meg a rénhajtó rúd 
segítségével másztam ki. Amint kiértem, a rének kötelét elvágtam, az úton elengedtem ıket, 
én meg gyalog a rénjeim után futottam, hazafelé. A ház nem volt messze. A ház nem nagyon 
messze volt.  
4. Ahogy mentem, körülbelül félúton kopár mocsárra értem, hamarosan a sort liwem mocsárra 
értem. Ahogy a mocsáron körülnézek, nézek, hát egy ember rénekkel vágtat. Megboldogult 
apám, már mondtam, fehér rénjeimmel, azok a fehér rénjeim szaladtak. Amint hozzám ért, 
megkérdezte: “Kezed, lábad nem fagyott meg?” Én erre: “Nem fagyott meg.” Felpattantam a 
szánra és hazavágtattunk, hazaértünk. A réneket összeszedtük és bevittük, hogy a ház 
belsejében olvadjon le róluk a jég. Olyan szörnyen jegesek lettek. Ha nem vágtam volna el 
ıket, megfagytak volna.  
5. Olyan hidegek voltak. Most, a mai korban mit nekünk a hideg. Olyan hideg már nincs, 
ugye. A hajdanvolt, régi hideg. Ennyi, vége. 
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VIII. 
 

>À™kõrõli 

1. õj mõta >atnõ >À™kõrõli wô>. Ti wâ>ta> Ti ‡å>ta>nõ na™kõ™ jâwõn, ¢e¢õ™ jâwõn pô™õ>nõ 
wô>. Tâ‡a tôm mõta a>õ™nõ jâwõn ‡ånõ™a nik mõn, Tâ‡a tem jÀ™kõt nåpõt>at. õj jÀ™k Te> 
nåpõt>i, >Ùwnõ kÙrõ> tôwõ owõr‡õmtõtõq. “iq, iq! Tâ‡a kÙram!” “Tâ‡a kÙra nô‡, wõje! ma 

wõ>e tem jÙwmam mÀrõ ar põ¢õ™ ow nik rüqõmtõm.” “Tu jõqõn Tut, õssõn Tut! os ar põ¢õ™ 

ow nik rüqõmtõn! tem Te> Àtõr ‡âtõ> wÀrtõ >atnõ ‡âtõ>nam i>õ >ô>>õn.” 

2. Tâ‡a ‡âtõ> Nâwmi>õ>: “ja, jå‡‡õn, /ewõt>õttõn ‡untõ, nin mõta kÙtinnõ /iwtittõn, mant 
tôwõ a> ta>i>ittõn.” Tu ‡âtõ>nam Nâwmi>õ>: “õj jõqõn Tut, õssõn Tut! Tet põ>õ™ ‡âtõ> wÀrtõ 
>atnõ põ>õ™ ôntnam pÀntõmtõ>õn, nÀm õj mõt>i-põ õntem!” Ti, Tâ[‡a] põ>õ™ Nâwmi>õ>: 
“ja, Tâ‡a, jå‡‡õn, /ewõt>õttõn ‡untõ, nin mõta kÙtinnõ /iwtittõn. mant tôwõ a> ta>i>ittõn.” 
ja, Ta, põ>õ™nam Nâwmi>õ>: “õj jõqõn Tut, õssõn Tut! tâm Tet wåt ‡âtõ> wÀrtõ >atnõ, wåtnõ 
i>mõqtõ>o, tu>o – õj mõt>i-põ õntem!” 
3. wåt Nâwmi>õ>: “Tâ‡a, kõš, jå‡‡õn, /ewõt>õttõn ‡untõ, nin mõta kÙtinnõ /iwtittõn, mant 
tôwa a> ta>i>ittõn.” Tâ‡a Tu wåtnam Nâwmi>õ>: “õj jõqõn Tut, õssõn Tut! nÙ™ tôm tôrõm, 
tôm i>õm pÀlõknõ kÀw, Tu kÙ¢ pow>e, muqti wi¢õ-põ õntõ pitõ>.” Tu kÀw Nâwmi>õ>: “Tâ‡a, 
jå‡‡õn, /ewõt>õttõn ‡untõ, nin mõta kÙtinnõ /iwtittõn. mant tôwa a> ta>i>ittõn.” ja, Tu 
kÀwnam Nâwmi>õ>: “õj jõqõn Tut, õssõn Tut! sÀwõr-wåjõqnõ wõ>e kit pü¢, ‡o>õm pü¢ muqti 
mõn>o.” 

4. Tu sÀwõr-wåjõq Nâwmi>õ>: “ja, Tâ‡a, jåqõt, >'ewõt>õtõq ‡untõ, nõ™ mõta kÙtinnõ /iwtitõq. 
mant tôwõ a> ta>i>itõq.” Tu sÀwõr-wåjõqnam Nâwmi>õ>: “õj jõqõn Tut, õssõn Tut! wåš-wôrt-

iki->õq>õq-lô™inõ kÙtpani tåwõm>o ¢opqõ rÀwip>o.” Tu wåš-wôrt-iki->õq>õq-lô™i nâwmi>õ>: 
“Tâ‡a, nõ™, jåqõt, /ewõt>õtõq ‡untõ, nõ™ mõta kÙtinnõ /iwtitõq. mant tôwa a> ta>i>itõq.” 
wåš-wôrt-iki->õq>õq-lô™inam Nâwmi>õ>: “õj jõqõn Tut, õssõn Tut! ôrtanõ >âwõs>õtõ >atnõ 
Tarõkintõqõ>min wÒwip>õn.” 
5. wåš-wôrt-iki Nâwmi>õ>: “Tâ‡a, jåqõt, /ewõt>õtõq ‡untõ, nõ™ mõta kÙtinnõ /iwtitõq. mant 

tôwa a> ta>i>itõq.” Tâ‡a wåš-wôrt-ikinam Nâwmi>õ>: “õj jõqõn Tut, õssõn Tut! tâm Te> 
påtmin pÀwtaqõ wÀrtõ >atnõ, tÙwõtnam /å//õn, tÙwõt pÀwõmtõ >atnõ uttõn rõkõn>õn.” 
tÙwõt Nâwmi>õ>: “ja, /ewõt>õtõq ‡untõ, nõ™ mõta kÙtinnõ /iwtitõq. mant tôwa a> 
ta>i>itõq.” tÙwõtnam Nâwmi>õ>: “õj jõqõn Tut, õssõn Tut! jõ™knõ påsõm>o, sü>õm>>õn, 
‡opõ>>õn – õj mõt>i-põ õntem!” jõ™k Àptõmtõqõ>, ‡ôjmõmtõqõ>, >À™kõr õntem, mõt>[i] 
õntem. jÀ™k it-põ nåpõt>i. 
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VIII. 
 

Egérke 
 
1. Volt egyszer egy egérke. Így élte, így háltában a vörösfenyı-folyó, ¢e¢õ™-folyó mellett élt. 
Ám ezen a reggelen lement a folyópartra, hát itt jégdarabok vitetnek. Egy jég itt vitetik, ı [az 
egér] a lábát oda tette “Jaj, jaj! A lábam!” “Hát vedd el (föl) a lábad! Bizony én jöttöm idején 
sok tızegfejet elsodortam.” “Az apád-anyád mindenét! Még [hogy] sok tızegfejet leütöttél! 
Most itt derült nap keletkezı idıben bizony a napba bele olvadsz." 
2. De a nap megszólal: “No, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. Engem 
ne vonjatok bele.” De a napnak mondja: “Hinnye, az apád-anyád mindenét! Itt felhıs nap 
jöttén eltőnsz belsejébe – még nev[ed], semmi sincs!” No, megszólal erre a felhı: “Nahát, 
emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. Engem ne vonjatok bele.” Hát a 
felhınek azt mondja: “Ejnye, az apád-anyád mindenét! Most itt szeles nap jöttén a szél 
fölemel, elvisz téged – semmi sincs!" 
3. Megszólal a szél: “Ugyan már, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. 
Engem ne vonjatok bele.” De a szélnek mondja: “Ejnye, az apád-anyád mindenét! A másik 
világ másik felén van egy kı. Bárhogy fújod, nem jutsz rajta keresztül.” Az a kı megszólal: 
“Node, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. Engem ne vonjatok bele.” 
Annak a kınek meg azt mondja: “Ejnye, az apád-anyád mindenét! A kígyó akár kétszer, 
háromszor is átmegy rajtad.” 
4. Az a kígyó megszólal: “Nohát, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. 
Engem ne vonjatok bele.” Annak a kígyónak azt mondja: “Ejnye, az apád-anyád mindenét! 
Városi-Fejedelem-Öreg farkatlan kutyája közepednél elkap, szétráz téged.” Ez a Városi-
Fejedelem-Öreg farkatlan kutyája megszólal: “Node, ti, emberek, ha veszekedtek, egymás 
között veszekedjetek. Engem ne vonjatok bele.” A Városi-Fejedelem-Öreg farkatlan 
kutyájának azt mondja: “Ejnye, az apád-anyád mindenét! Amikor a gazdád megüt, üvöltve 
elszaladsz.” 
5. Városi-Fejedelem-Öreg mondja: “Dehát emberek, ha veszekedtek, egymás között 
veszekedjetek. Engem ne vonjatok bele.” Azt mondja erre Városi-Fejedelem-Öregnek: 
“Ejnye, az apád-anyád mindenét! Itt most fagytól csikorgó idıben a tőzhöz állsz. Ha a tőz 
szikrázik, félreugrasz. A tőz megszólal: “No, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. 
Engem ne vonjatok bele.” A tőznek mondja: “Ejnye, az apád-anyád mindenét! A víz elönt 
téged, sisteregsz, kialszol – sehol semmi!” A víz [többször] megárad, leapad, egér nincs, 
semmi sincs. A jég tovább vitetik. 
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IX. 

piTõ™kõliqõn-opisaqõn A 

1. piTõ™kõliqõn-opisaqõn wâ>>õqõn. Ti wå>tin õj mõta >atnõ piTõ™kõli jastõ>: “sar ma wôrõp 
nik mÀwõttaqõ jâ™‡>õm.” panõ Tu pürnõ, pür ‡âtõ>nõ mõn, õnõ> sårt wÀ>. Tu surtõ>... 
opõli>nam jastõ>: “nÙ™ Narõ‡ ‡u> wõra! pô¢ ‡u>õlit mantem, ‡ôn ‡u>õlit mantem. ma ü> 
â>int>õm.” pan â>intõq. nô‡ wÀrõqtõma>nõ: “pô¢ ‡u>õlijat mant küTõptõn ‡ôn ‡u>õlijat?” 
opi> jastõ>: “õnta!” panõ piTõ™kõli pütõmtõq: “mÀ™k ikija mõn>õm, pan nÙ™at mÀ™k ikija 
mõ>õm." 

2. Ti mõn. mÀ™k iki ‡åta jôwõt, ‡åt ‡ôni jâ‡õnam >ej>õ>, mÀ™k iki jâ‡õn õntem. ker ôwtinõ 
pô/Ti putõli åmõs>. ü>õ tôqõ mõn, pô/T Ti >iw, wojõ Ti >iw, >iw, pan õj mõta >atnõ kemõn ... 
kak jewo... mÀ™k iki lump sÀ™ki>tõ sÙj. Tu >atnõ piTõ™kõli ‡âNTõ‡intõq. ker pô¢a tôqõ 
‡âNimtõq. mÀ™k iki jâ‡õ >â™ma> >atnõ Nâwõm: “ma wojõ putõlõm ‡ôjanõ >iwi? sar ma ker 
nô‡ Ù>õm, kera tâm lÙkõmtõ>em.” panõ ker Ù>ta juwa kõn¢¢aqõ Tôwalnam Ti kÒt 
nÙrtõmtõtõq, piTõ™kõli Tõ kem Nõrimtõtõq. “õj, a™kenošli™ki, ma nÙ™at sar kera lÙkõmtõ>õm.” 
Tu >atnõ piTõ™kõli Nâwõm: “‡ânõm iki, mant kera a> lÙkõmta, ma nÙ™ati opem mõ>em.” 
“ja, wõs, tôqõnõ ‡untõ, tôqõnõ. nÙ™ mõntan ma nÙ™at ‡ô>nõ ôjaqtõ>õm?” “ma mõntam såqõt 
õj pâj>a™ pÀlkõm ü>õ jÀrqõntõ>õm, kimõt pâj>a™õm ü>ta jÀrqõntõ>õm, nÙ™ Tu leki jÙwa!” 
panõ piTõ™kõli mõn. piTõ™kõli jâ‡õ jôwõtma>a jastõq: “ma nÙ™at mÀ™k ikija mõjõm.” opõli> 
jisõ>. piTõ™kõli jastõ>: “a> jisa! põtkaq>õmin owpi ‡ånõ™a wô™‡ wÀr>õmõn, panõ kewrõm 
wâq tôqõ pân>õmõn.” panõ opõli> õntõ jistaqõ jõq. tôqõ tõrõm. 
3. panõ mõta mÀrõ wâ>tin pürnõ mÀ™k iki Ti jôwõt. owpi aj, owpiji õntõ >Àpõ>. piTõ™kõli 
Nâwõm: “‡ânõm iki pô¢ põrqi, ‡ânõm iki pô¢ põrqi!” ‡ânõm iki pa pÀlkõ> pa kÙ¢ wÀrqijõ>, 
tô> såqõt, pô¢ pÀlkõ> Ti jâ‡õnam. jâ‡õ À>õ kÒrõq. Tu wô™k põtõqa, kewrõm wâq owtija tôqõ 
kÒrõq. panõ wÀ>õm wÀrõ> tôt tõrõm. piTõ™kõliqõn-opisaqõn Tu mÀ™k iki tas-wâqnat itpõ 
wâ>>õqõn. 
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IX. 
 

Madárka és nénje A 
 
1. Madárka a nénjével él. Így élvén egyszer madárka mondja: “No, én elmegyek a nadrágomat 
lemeríteni.” És azután másnap elment, egy nagy csukát fogott. A csukája... Nıvérkéjének 
mondja: “Nyers halat csinálj! A halacska hátát nekem, a halacska hasát nekem. Én 
lefekszem.” És lefeküdt. Fölébredtekor: “Hagytál nekem a hátából, a hasából?” Nıvérke 
mondja: “Nem!” És a madárka megharagudott: “Elmegyek az erdei szellem-öreghez, és 
nekiadlak.” 
2. El is ment. Az erdei szellem-öreg házához érkezett, a ház tetınyílásán benézett, az erdei 
szellem-öreg nincs otthon. A tőzhelyen kisütött zsíros fazék van. Odament, a kisütött zsírból 
evett, evett, zsírt evett, evett. És egyszer kint ... (oroszul: hogyan is) ... az erdei szellem-öreg 
sítalpának ütıdése hallatszik. Akkor a madárka megijedt. A tőzhely mögé bújt. Amikor az 
erdei szellem-öreg belépett, mondja: “Ki evett az én zsíros fazekamból? Nosza, felszítom a 
tüzet, és bedugom azt a kályhába.” És a tőzgyújtáshoz fáért a kemence mögé nyúlt, és a 
madárkát kihúzta. “Ej, az anyád mindenét, én rögtön beduglak a kályhába.” Akkor a madárka 
megszólalt: “Rokon-bácsi, ne dugj be engem a kályhába, neked adom a nıvéremet.” “No, 
hiszen, ha így, hát így. Ha most elmész, hogy talállak meg?” “Mentemben egyik szárnyammal 
vonalat húzok, másik szárnyammal vonalat húzok, azon a nyomon gyere!” És a madárka 
elment. A madárka hazaérvén mondja: “Az erdei szellem-öregnek adtalak.” A nıvérkéje sír. 
A madárka mondja: “Ne sírj! Az ajtó mellett gyorsan egy gödröt csinálunk, és tüzes vasat 
teszünk oda.” Erre a nıvérkéje abbahagyta a sírást. Elkészültek. 
3. Egy idı múlva az erdei szellem-öreg megérkezett. Az ajtó kicsi, az ajtón nem fér be. A 
madárka megszólal: “Rokon-bácsi, hátrafelé, rokon-bácsi, hátrafelé!” A rokon-bácsi hol 
egyik, hol másik oldalával próbálkozik, végül behátrál. Egyszerően leesett. A gödör fenekére, 
a tüzes vasakra esett. És így megölték. A madárka a nıvérével az erdei szellem-öreg 
gazdagságával-pénzével tovább él. 
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X. 

piTõ™kõliqõn-opisaqõn B 

1. piTõ™kõliqõn-opisaqõn wâ>>õqõn. Tu wâ>tin õj mõta >atnõ piTõ™kõli Nâwmi> opi>nam: 
“>i>õq wâ>min tôwõn jõqi, ma wôrpam – aj jâwnõli wâ>> –, ma wôrpam nik mÀwõt>em.” 
pan wôrpõ> nik Ti mÀwõttõq. ü> â>intõq, jâ‡õ jôwõt, pan, pür a>õ™ tôwõ Ti mõn. temi ô-ôtõ 
tôwõ jôwõt, jõmat õnõ> sårtli™ki tôwõ >â™ wôrpõ>a. pan >Ùwnõ jâ‡õ tuwi, ô-ôtõ opi>nam 
Nâwmi>: “ma sårt wÀ>õm.” opi> jastõ>: “nÙ™ a> >iwe! ma nô‡ ki>tamka nik tÀrtõ>em.” 
pan ô-ôtõ pan piTõ™kõlinõ ô-ôtõ õj pÀlõk nô‡ >iwi, panõ opi> nô‡ ki>õm >atnõ, opi> 
pütõmtõq, panõ piTõ™kõli-põ pütõmtõq, pan piTõ™kõli mÀ™k iki ‡åtnam Ti mõn. “mÀ™k iki 
‡åtnam mõn>õm!” Tu mÀ™k iki ‡åta Ti jôwõt ô-ôtõ. tôt jâ‡õ >â™, pô/Ti putõli tôt åmõs>. kÙ¢ 
>iw, pâj>a™ woja jõkkõn, panõ õntõ >iw. panõ Tâ‡a piTõ™kõli ô-ôtõ, tôwõ sô™ põtõ tôwõ >â™, 
panõ mÀ™k iki Ti jôwõt. lumpõ> ‡åt owtija pân, jâ‡õ Ti >â™. mÀ™k ikinõ panõ tôt Ti milõmti. 
ô-ôtõ mÀ™k iki jastõ>: “nÙ™ kôjaqi wôsõn?” mÀ™k iki jastõ>: “ma nÙ™at nik Ti tÀrt>õm” 
>Ùw wiqõ>: “opem mõ>em, Tiw, Tiw, opem mõ>em Tiw, Tiw!” pan ô-ôtõ Tu wiqma> mÀ™k 
iki i> Àsõ>. mÀ™k iki jastõ>: “ma os ‡ô>nõ nÙ™atenam jÙ>õm?” >Ùw jastõ>, mõttõ: “>õqõ>tõ 
såqõt õj pâj>a™ pÀlkõm ü>tõ jÀrkõntõqõ>>õm.” panõ ü>tõ jÀrkõntõqõ>min Ti mõn. mÀ™k iki: 
¢åpõ™‡a, pâj>a™ ü>ta jÀrkõntõkõ>ma> tåqi. 
2. panõ jâ‡õ jôwõtma>a opi>nam Nâwmi>: “a> jisa – jastõ> – ô-ôtõ nÙ™at mÀ™k ikija Ti 
mõ>õm, ô-ôtõ a> jisa, wô™k wÀr>õmõn, panõ ja™k-wâqat-u¢at pan kewi kera lÙkõmtõ>iqõn.” 
panõ kera Ti lÙkõmtõqõn, panõ mÀ™k iki õj mõta >atnõ Tâ‡a Ti jôwõt. wõs jastõ>: “‡ô>nõ 
>â™taqõ?” õntõ >Àpõ>. “‡ô>nõ >â™taqõ?” “pô¢e tõqnam!” panõ mÀ™k iki ‡ônqõ Ti kÒrõq. 

kewrõm ja™k-waqat lÙkõmti piTõ™kõlinõ. panõ owõ>i kewijat mõji. panõ mÀ™k iki tôt ü>õ 
wÀ>õq. panõ jÀ™‡ ‡ånõ™nõ tôwõ tuwi. panõ tÙwõtat Ù>i. pan Ti mÀ™k iki tasõt-wâqõt inam Ti 
wõj>a>. 
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X. 
 

Madárka és nénje B 
 
1. Madárka a nénjével él. Így élvén egyszer a madárka azt mondja a nénjének: “Már régóta 
nem ettünk, a nadrágom – van egy kis folyó –, nadrágomat lemerítem.” És a nadrágját le is 
merítette. Hazaérve lefeküdt, másnap reggel odament. Hát, izé odaért, [látja, hogy] egy 
nagyon nagy szegény csuka oda bement a nadrágjába. És hazavitte, izé, nénjének mondja: 
“Csukát fogtam (tkp. öltem).” Nıvére mondja: “Te ne edd meg. Ha én fölkelek, megsütjük.” 
És, izé, és a madárka izé az egyik felét megette, és a nénje fölkeltekor a nénje megharagudott, 
és a madárka is megharagudott, és a madárka az erdei szellem-öreg házához elment. 
“Elmegyek az erdei szellem-öreg házához!” Az erdei szellem-öreg házába megérkezett, izé. 
Oda belépett, egy kisütött zsíros fazekacska van ott. Amint evett, szárnya zsíros lett, aztán 
nem evett. És bizony a madárka oda a sarokba bement, és az erdei szellem-öreg megérkezett. 
Sítalpát a ház tetejére tette, belépett. Az erdei szellem-öreg megérintette ıt. Az erdei szellem-
öreg mondja: “Hát te ki vagy?” Az erdei szellem-öreg mondja: “Én téged megsütlek.” İ 
kiabál: “Nénémet adom, csirip, csirip, nénémet adom, csirip, csirip.” És izé erre a kiabálásra 
az erdei szellem-öreg elengedte. Az erdei szellem-öreg mondja: “Hát én hogyan jövök 
hozzád?” İ mondja, aszongya: “Repülés közben szárnyam egyik felé(vel) vonalat húzok.” És 
vonalat húzva elment. Az erdei szellem-öreg [nézi]: valóban, mintha egy szárnnyal vonalat 
húztak volna. 
2. Hazaérvén nénjének mondja: “Ne sírj, – mondja – izé, téged az erdei szellem-öregnek 
adtalak, izé, ne sírj, gödröt csinálunk, a vasnyársat és a kalapácsot a kályhába dugjuk. És a 
kályhába dugták, és az erdei szellem-öreg egyszer megérkezett. Hát mondja: “Hogyan menjek 
be?” Nem fér be. “Hogyan menjek be?” “Háttal erre!” És az erdei szellem-öreg hanyatt 
leesett. A tüzes nyárssal a madárka leszúrta. És a fejét a kalapáccsal ütötte. Az erdei szellem-
öreget így megölték. És a kis tó partjára kivitték. És tőzben elégették. És így az erdei szellem-
öreg gazdagságát-pénzét mind elvették. 
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XI. 

õj jõqsat 

1. õj jõqsat wâ>>õt. >õq ‡ôw wâ>tõ ‡ôjanõ wu>i, >õq wan wâ>tõ ‡ôjanõ wu>i. õj >atnõ 
wônta mõnõt. wônta jôwtõt, wônt põtaqa. Tâ‡a tÙwõt jôrõq>õt. tÙwõt õntõ tâj>õt. Tet tÙwõt 
>iw. Tu ‡åt Tetti. 
“Tâ‡a, õnõ> jeji, jâ™‡i>a, tÙwõt wüqa. õj mÙwõ>i-põ Tet wâ>?” 
õnõ>pi ‡o tôwõ mõn. [temi tuš punõ™, ‡ôwõt pun iki tôt åmõs>.] 
“Tâ‡a tÙwõtat mõja.” 

“nÙ™ jüs arõq, jüs måNT münTa, tÙwõtat mõ>õm.” 

“ma mÙw tåqi jüs irqõm, jüs muNTõm?” 
sÀ™ki, sÀ™ki, kemõ lÙkõmti. 
“jüs arõq, jüs måNT õntõ tâj>õn ‡untõ, õj pÀlõka jôwtõptõq>a!” 
tÙwtõ™ Namõt>i kÙ¢ i>mõqtõq, tôt kat>i. 
2. “wõ>e tÙwtõ™kõ jõqõn Ti jâ™‡i>õma?” 
“mÙw tåqi, jüs arõq, jüs måNT muNTTaqõ, tôt tÙwõtat mõ>o. tÙwtõ™ Namõt>i kÙ¢ i>mõqtõm, 
kemõ kÙ¢ nÙrõqtõm, tôt kat>ojõm. sÀ™kojõm, sÀ™kojõm, kemõ lÙkõmtojõm.” 
“Tâ‡a, kÙtõp jeji, os nÙ™ jâ™‡i>a.” 
kÙtõppi ‡o Tõ mõn. tôw jâ‡õ >â™. [tuš pun, ‡ôw pun] ikinam Nâwmi>õ>: “Tâ‡a mõ™at 

tÙwõtat mõja. mõ™ wônta jÙwõm jåq, tÙwõt>õq Tenõ jÙqõw, tÙwõt jôrõq>õw.” 

“nÙ™ jüs arõq, jüs måNT münTa, Tut tÙwõtat mõ>o.” 
“ma mÙw tåqi jüs irqõm, jüs muNTõm!” 
tÙwtõ™ Namõt>i kÙ¢ i>mõqtõq, kemõ kÙ¢ nÙrõqtõq, tôt kat>i. sÀ™ki, sÀ™ki, kem lÙkõmti. 
3. “Tet [wõ>e] tÙwtõ™kõ jõqõn?” 
“mÙw tåqi tÙwtõ™kõ? mõttõ jüs arõq, jüs måNT måNT>i, Tut tÙwõtat mõ>. tÙwtõ™ Namõt>i kÙ¢ 
i>mõqtõm, kemõ kÙ¢ nÙrõqtõm, tôt kat>ojõm. sÀ™kojõm, sÀ™kojõm, kemõ lÙkõmtojõm.” 

“nin, jejiqõn, mÙwat jüs arõq, jüs måNT õntõ tâj>õttõn? sâr os ma jâ™‡>õm.” 
Tet ajpi ‡ujin Tõ mõn. tôwõ jâ‡õ >â™. 
“mõ™at tÙwõtat mõja. mõ™ wônta jÙwõm jåq, tÙwõt õntõ tâj>õw.” 

[“nÙ™ jüs arõq, jüs måNT müNTa, Tut tÙwõtat mõ>o.”] 

“õnta, mâ¢ ‡o >itot-‡u> >i>, Tut pürnõ jüs arõq, jüs måNT. >Ùw ‡ô>nam mõn!” 
ja, Tu ikinõ >itotat-‡u>at >ipti. 
4. “wõ>e, jüs arõq, jüs måNT! õj >atnõ ma wâ>>õm. õj >atnõ tõqõ Tõ wÀrõq>õm. Tâ‡a a™kem 

sÀma Tõ pit. os a™kem sÀma pitõm påri ‡ô>nõ wÀrtaqõ? mõtõ, [wutõ™ puqõ> wutpinam, 
wutpi wå¢ wutpinam] su¢õm. jâwõ>-Nå>õt wõjat. tem >apõt wônt ‡år tôt /å/õt. man tõ> 
jÀwtat, õj pô™õ>a õjnam ü>õ kÒrqi>õt. os Tu wônt ‡år Nâwit mõt>i jâ‡õ i>tat. os Tu påri 

>ita-jeNTTa mÙwõ>i wåqtaqõ? tôrõm >apõt pâq wuqi. påri >iwõt-jiNTõt, Tõ jåq mõnõt. 
õj mõta >atnõ arja>õ>õm, Tâ‡a jõqõm sÀma Tõ pit. õnta, jõqõm sÀma pitõm påri ‡ô>nõ 

wÀrtaqõ? [wutõ™ puqõ> wutpinam, wutpi wå¢ wutpinam] su¢õm. jâwõ>-Nå>õt wõjõm. >apõt 
wônt ‡år tôt såq>õt. manõ jÀwtat, tôwõ ü>õ kÒrqõt. Tu wônt ‡år Nâwit jâ‡õ tuwat. os påri 

>ita-jeNTTa mÙwõ>i wåq>at? õj Tu tôrõm >apõt pâq wuqi. Ti påri >iwmin-jeNTmin umsi. Tu 
õnõ> >u™‡õt mõnõm ü¢nam, õnõ> mÀ™kõt mõnõm ü¢nam, panõ nô‡nam Tõ i>mojõm. ü> tôrõm 
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mõnmam õntõ wujõm, num tôrõm mõnmam õntõ wujõm. õj >atnõ nô‡ Ti ‡ânTõkintõm, temi 
ow põrqi /å//õm. kÙrqõ>am nô‡namqõn. Tâ‡a õj >atnõ tôwõnõ Ti ar wåjõq, ar wåjõq õjnam 
jôwõt. kÙrõmsi ar wåjõq õjnam jôwõt. õj >atnõ ‡o>õntõqõ>>õm: tårqõt, wiq>õt-seT>õt. õj 
>atnõ mustõmin ‡o>õntõtaqõ kÙ¢ jõqõm, ma >ôw a>õ™>am Tü‡aq>õqõ>>õt. Tâ‡a õj mõta >atnõ 
piTõ™kõli kÙrqõ>am kÙt iwõ> tüqõ>at Tõ wÀr>ojõm. Tet ‡o>õntõqõ>>õm, õj mõt>i so¢¢a> seTõ>. 
Tâ‡a Teqõ jôwõt, Teqõ nô‡ ‡âTipojõm. Tuti jõqõm. jõqõmnõ nô‡ ‡âTipojõm..." 
5. Tu sÀm>õq iki Tü‡ >âwõs>õtõq. tÙwõt wõj, itpõ mõnõ>. 
“nin, jejiqõn, jüs arõq, jüs måNT måNTTõ ‡ôl õntõ wu>tõn. manõ Tü‡ >âwõs>i.” 

Tâ‡a Ti iki tasõt-wâqõt jâ‡õ i>tõt. Ti jimi>-TuNi>nat itpõ wâ>>õt. 
 
 

XI. 
 

Három testvér 
 
1. Egy apának fiai éltek. Hosszan éltek-e, ki tudja, röviden éltek-e, ki tudja. Egyszer az erdıbe 
mentek. Megérkeztek az erdıbe, az erdı mélyére. De megfeledkeztek a tőzrıl. Nem volt 
tüzük. 
Nem messze tőz ég. Ott van egy ház. “Na, bátya, menj, kérj tüzet. Ugyan ki lakik itt?” A 
legidısebb fiú odament. Szırös-szakállú-hosszú-szakállú öreg ott ül. “Nosza, adj tüzet.” “Te 
régi éneket, régi mesét mesélj, akkor adok tüzet.” “Nekem honnan lenne régi énekem, régi 
mesém?!” Ütötték, verték, kilökték. “Ha nincs régi éneked, régi meséd, kotródj innen!” 
Ahogy a fiú felkapott egy tüzes parazsat, azon nyomban megfogták. 
2. “No vajon szereztél tüzet ott járván?” “Ugyan honnan. Régi éneket, régi mesét kell 
mesélni, akkor adnak tüzet. A tüzes parazsat amint felemeltem, amint kifutottam, ott fogtak 
el. Ütöttek, vertek, kilöktek.” “Hát akkor, középsı testvér, most te menj." 
A középsı fivér így elindult. Bement a házba. Szakáll-szırő-hosszú-szırő-öregnek mondja: 
“Nosza, adj nekünk tüzet. Erdıbe jött emberek vagyunk, de tőz nélkül jöttünk. Elfelejtettük a 
tüzet.” “Te régi éneket, régi mesét mesélj, akkor adok tüzet.” “Ugyan, honnan lenne nekem 
régi énekem, régi mesém!” A tüzes parazsat amint felemelte, amint kiszaladt, rögtön elkapták. 
Ütötték, verték, kilökték. 
3. “No, vajon van tüzed?” “Ugyan, honnan lenne tüzem! Azt mondja, régi éneket, régi mesét 
mesélj, kapsz tüzet. Egy tüzes parazsat amint felkaptam, kiszaladtam, mindjárt megfogtak. 
Ütöttek, vertek, kilöktek.” “Hogyhogy nincs nektek, bátyáim, régi éneketek, régi mesétek? 
Akkor most én megyek.” 
Így hát a legkisebb fiú indult el. Belépett a házba. “Adj nekünk tüzet. Elindultunk az erdıbe, 
de nincs tüzünk.” “Régi éneket, régi mesét mondj, akkor kapsz tüzet.” “Nem-a, elıbb a 
vendég eszik-iszik, azután jön a régi ének, régi mese. Az nem fut el!” Hát, az öreg étellel-
hallal megette. 
4. “Íme, a régi ének, régi mese: Egyszer én élek. Egyszer csak felébredek. Hát, íme, 
megszületett az anyám. Az anyám születési lakomáját hogyan készítsem el? Hát csak a felsı 
falu felsı vége felé, a felsı város felsı vége felé mentem. Íjat-nyilat vittem. Hét erdei rénbika 
áll ott. Én rögtön lıttem, azok mind eldıltek. Ennek a hét erdei bikának a húsát hazavittem. 
De a lakomára enni-inni kit hívjak? Torum-isten hét fiát hívtam. Azok a lakomát elköltötték, 
aztán hazamentek.  
Egyszercsak észreveszem, hogy most meg az apám született meg. Na, nem, az apám születési 
lakomáját hogyan készítsem el? A felsı falu felsı vége felé, a felsı város felsı vége felé 
mentem. Íjat-nyilat vettem. Hét erdei rénbika ott szalad. Rájuk lövök, elesnek. Húsukat 
hazaviszem. Hát a lakomára enni-inni kit hívjak? Megint a Torum-isten hét fiát hívtam. A 
lakomát evéssel-ivással megültük. Amaz nagy bálványszellemek módjára, nagy erdei 
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szellemek módjára ím fölfelé emeltettem. Alsó égbe mentemet nem láttam, felsı égbe 
mentemet nem láttam. Egyszer felocsúdtam, hát fejjel lefelé állok. Két lábam fölfelé.  
5. Hát egyszer aztán ez a sok állat, a sok állat mind jön. Gyalog a sok állat mind jön. 
Egyszercsak hallom, bıgnek, kiabálnak-hallatszik. Hát amint szépen kezdek odahallgatni, 
csontvégeim megcsikordulnak. Ám egyszer egy madárka a lábam között fészkét rakta. Megint 
hallgatózom, valaminek a lépte hallatszik. Valaki idejött és felkapott. Ez az apám. Az apám 
felhúzott...” 
A fiú agyonütötte a vak öreget. Vett a tőzbıl, tovább megy. 
“Ti, bátyáim, régi éneket, régi mesét mesélı tudományt nem ismertek. De én agyonütöttem az 
öreget.” A fiúk az öreg gazdagságát-pénzét hazahordták. Ezzel a jóval-szerencsével élnek. 
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XII. 

kat imiqõn 

1. kat imiqõn wâ>>õqõn. Noksõ™ jâwõn(nõ), môkkõ™ jâwõnnõ kat imiqõn wâ>>õqõn. kit 

‡åtõtnõ wâ>>õqõn. ‡ujõ>-põ >Ùwnam ‡åtnõ wâ>>. Ti wâ>>õqõn, Nu>nam måjõ>taqõ 
jâ™‡i>>õqõn. ‡âTa Ti wô>qõn, wô>qõn, õj >atnõ õj imi> >Ùw ‡utõ>a >åqõt>õma>-põ õntem. 
ôntõ>nõ nômõ‡sõ>, mõta tåqi> kõ¢aqõ jõq. “ja, ma tôwõ jâ™‡i>>õm.” 
kat imiqõn wâ>>õqõn. Ti wâ>tinnõ, õj >atnõ õj imi> nâmõ‡sõ>: “‡ântõ‡ ‡o-põ mÙ‡ ‡ôrasõp 
sÀr? õj mõta sô™nam mõn>õm ‡âTa sÀr. tem atõmnamõn wâ>tamõn.” õj ni™õ>a nô‡ õntõ 
jastõtõq. panõ õj mõta sô™nam Ti mõn. 
2. Ti mõn, Ti mõn, ânta ‡ôw mõn, ânta wan mõn, õj >atnõ ittõnqõ jõq, põtõq>õtaqõ jõq. õj 
>atnõ må‡i å> Àwtõm a™k>õta jôwõt. Ti mõn, mõn, õj >atnõ tem å> Àwtõm juq a™k>õta 
jôwõt, panõ Tâ‡a õj >atnõ sarnam >ejõ>, Tâ‡a õj ‡åt tôt åmõs>. Tumint ‡åt åmõs>. Tukim 
mÀt, ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: „Tâ‡a kÙ¢ mÙwõ>i wâ>ijat, >â™>õm panõ Tetti jâ‡õ.” panõ jâ‡õ Ti 
>a™, jâ‡õ >â™ma>a Tenõ Narõq wÀn¢at jâ‡õ >â™. ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “kÙ¢ mÙwõ>i wâ>a!” 
jâ‡õ Ti >â™, temi õj imi, õj pürõs imi jâ‡õn åmõs>. temi Nâwõm: “Àwmõt No‡sõ™ jâwõn, 

mô‡‡õ™ jâwõnnõ wâ>tõ imi, nÙ™ mÙwõ>inõ tõqõ wuqo? mÙwõ>inõ tõqõ muNTo?” “a >Ùw – 
Nâwmi>õ> – >Ùw õj mõta tåqija mÙwõ jôwõt>i!?” – jastõ>. 
3. temi õj imi tôwõnõ >ejqõ>: õj ‡åt pÀlõk põtõq>em, õj ‡åt pÀlõk newi, pa åntpõt jõmsi ‡åt 
pÀlõka ‡âtõ>tõ>>a>, pa åntpõt põqi ‡åt pÀlõka ‡âtõ>tõ>>a>. tôp namõn, tôwõnõ wâ>õ>. ja 
Tet Tâ‡a Tu iminõ, Tu imi Tu mõta wÀr>a> tôwõ tõrmõt, Tu iminõ >itôtat-‡u>at wÀrõnti, 

>itôtat-‡u>at >ipti. panõ Tu Ti, Tu iminõ â>tõ tåqijat wÀri. jastõ> Tâ‡a: “mÀtõm – mÀtõn 

‡untõ, â>inta, mõttõ.” 
4. panõ Tu imi ü>õ â>intõq tôwõ, Tu imi panõ â>intõq Tâ‡a. õj >atnõ nô‡ kÙ¢ wÀrõq>õq, 
‡untintõ ‡ôtõ> temi. Tu imi ‡untintõ ki>ma> tåqi. temi õj Tu åntõp>a>nat nÀripõ>. pa åntõp 
jõmsi ‡åt pÀlõka ‡âtõ>tõ>>a>, pa åntõp põqi ‡åt pÀlõka. panõ Tâ‡a >Ùw nô‡ ki>. ôntõ>nõ 
nômõ‡sõ>: “Tâ‡a nô‡ ki>>õm. mõntõ ne wôsõm wõ>e.” Tu iminõ os ‡u>at >itotat >ipti. panõ 
Tu imi >Ùwati>nam jastõ>: “nÙ™ wõ>e ni™õ™ pi>, ‡ujõ™ pi> kõn¢¢aqõ mõn>õn, mõttõ. Timint 
mõttõ ma ‡åt mu>õm jÀ¢õnõ Tet lek. jõmat jõm kÙrmõ™ lek. Tu lek ‡ôwit mõna. tam Ti 
mõn>õn, mõn>õn, mõntannõ ‡o>õm tåqinõ wiqi>>o. «e, tõqnam >ej>a! mõ™ sÀkkõ™õt, mõ™ 
wiTõ™õt!» – nÙ™ tôwnam a> >ej>a! mõntõ wÀra arja>a. ‡o>õm tåqinõ wiqi>>o. panõ Tu 
mõn>õn, mõn>õn, tâm õj ‡åta jôwõt>õn. Tu ‡åta panõ jâ‡õ >â™a. jimõ>min jâ‡õ >â™a. panõ 
>ejõ>>õn, jõmsi ‡åt pÀlõknõ Timint ‡u>a™-parõ™, Timint ¢emotanõt åmõs>õt. nÙ™ Ti 
¢emotanõti õj ¢emotan wõja. panõ kemnam kirõq>a, tuwe. a põqi ‡åt pÀlõknõ sikkõ™-sårNõ™ 
suntukõt åmõs>õt. Ti suntukõt a> Nôwa>ti>a. Tit ‡u>õ™-parõ™ – ôt – ¢emotanõti õj ¢emotan 
wõja panõ jÙwa, panõ õj Tu likõn ‡ôwit põrqinam tõqnam jÙwa panõ. tâm õj Tu jÙtannõ, õj 
tåqinõ õj tåqi>anõ õTõ wiqi>õ>o. «Nô‡sõ™ jâwõn tôjnõ wâ>tõ ne, mô‡‡õ™ jâwõnnõ wâ>tõ ne 
tõqnam >ej>a: mõ™ sÀkkõ™õt, mõ™ wiTaqõt». a> >ej>a tôwnam, tâm jôwõttanka Ti ¢emotan Ti 
>Àpõ™ owtija nô‡ umte.” 
5. pan Tâ‡a Ti mõn. Tu iminõ Ti pami>i. Ti mõn, mõn. ¢åpõ™‡a at, ‡o>õm tåqinõ Ti 
wikkõtõ>i: “e, Nô‡sõ™ jâwõnnõ wâ>tõ ne, Nô‡sõ™ jâwõnnõ wâ>tõ ne! tõqnam >ej>a! mõ™ 
sÀkkõ™õt, mõ™ wiTõ™õt!” >Ùw pan À™krõmtõqõ>. tôqnam kÙ¢ À™krõmtõ> – sÀm-pÀlkõt, >u>-
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pÀlkõt. ‡o>õm tåqinõ wikkõtõq>i panõ õjnam À™krõmtõq. õjnam À™krõmtõqõ>, a Tet ¢ajõ Tu 
‡åta Ti jôwõt. ¢åpõ™ka mõn, mõn, Tu jâq>a> wiqõm tåqija Tu mõn, ‡ôwõn-põ õntem, ‡åta Ti 
jôwõt, panõ Tâ‡a, Tu ‡åta jôwõtma> >atnõ (Tu imi jastõq: “nÙ™ tâm sumintaqe ü>õtõ¢õk ti>e, 
tôwõnõ jâ‡õ >â™a!") >Ùw Narõq wÀn¢at Tenõ jâ‡õ >â™. Tâ‡a tôt kirõq>õ>, >ejõ>, ¢åpõ™ka – 
ôtõ – jõmsi ‡åt pÀlõknõ ‡u>õ™-parõ™ ¢emotanõt åmsi>õt. pa ‡åt pÀlõknõ Timint sårNõ™ 
suntukõt åmõs>õt. jõmat sikkõ™õt tôwa! ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “Tâ‡a Tit mant panam pami>õn, 
‡u>õ™ ¢emotanõt mÙwat wõ>>am! ma sikkõ™¢õk ôt wõ>õm, suntukõti wõ>õm.” panõ Tâ‡a, Tu 
põqi ‡åt pÀlõknõ wâ>tõ õj suntukli™ki Ti Nõrkõmtõtõq. jõmat sikkõ™ sårNõ™ suntuk. sâra™ 
kemnam ‡ô>at tuwtõq. panõ Ti tuwtõq kem. kem pitma>a panõ nô‡ Ti ‡untõmtõq. Ti tuwtõq, 
Ti tuwtõq. Ti põrqinam mõnma>, õj Tut>a>nõ os wiq>i: “tõqnam À™krõmta! tõqnam wô>õmta, 
mõ™ sÀkkõ™õt, mõ™ wiTõ™õt!” >Ùw À™krõmtõ>. Ti mõn, mõn, panõ Tu pürõs imi ‡åt ‡ânõ™a-põ 

jôwõttaqõ jõq, panõ ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “õnta, tem ¢emotan ânta mÙwõ>i tâja>? Tekim 
>aqõrt.” pan >Ùwnõ... >Ùwnõ pan Ti ¢emotan jâqlitaqõ Ti wÀri, ânta mÙwõ>inat mÙw? mÙw 
kÒ¢õqnat, mÙwõ>inat Ti ¢emotan – ü>õ tâwrõm suntuk – >Ùwnõ panõ jâqlitaqõ Ti wÀri 
tâman wõsõ>i. panõ wõrat Torõmtõq, Tâ‡a tôqõ Àsõ>, ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “Tâ‡a oš mÙw 
a™kenoš?” >Ùwnõ tôqõ Às>i, panõ os Ti ‡untõmtõq. 
6. Ti mõn, mõn, põrqinam mõn. Tu imi ‡åta jôwõt, Tu iminõ partma> såqõt Tu suntukõ> 
sâra™ ‡ô>at >Àpõ™ wÀn¢ ôwtija nô‡ piqõttõq. jõmat >aqõrt, nô‡ umõttõq. panõ Tut pürnõ jâ‡õ 
Ti >â™, Tu pürõs imi>a. jâ‡õ >â™ma>a... pan >Ùw jâ‡õ >â™ma>a Tu pürõs imi ‡o>at ¢a/i/õq 
>Ùwat. Ù>pa> õjnam atõm ‡o>at jõq. Nâwõm, Tu imi pan Nâwõm: “e – jastõ> – Nô‡sõ™ 
jâwõn tôj ne! mô‡‡õ™ jâwõn tôj ne! ‡ôw arõq, ‡ôw måNT õntõ tuwma tåqi!” ôntõ>nõ 
nômõ‡sõ>: “Tut ô>õ™ mÙwõ>i kÒ>?” Tu wÀr wô>i, Tu iminõ Tet >itotat-u¢ >ipti, ¢ajat-u¢ 
jeNõ>ti, â>tõ låtat wÀri. ü> â>intõq. panõ a>õ™kõ jõqõm >atnõ nô‡ Ti wÀrõq>õq. Tu pürõs imi> 
‡untinta ki>ma> tåqi! pa åntpõt jõmsi ‡åt pÀlõka ‡âtõ>tõ>>a>, pa åntpõt põqi ‡åt pÀlõka. 
panõ Tâ‡a a>õ™kõ jõqõma ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “ma wõ>e mõntõ ne wôsõm!” Tu iminõ 
>itôtat-‡u>at >ipti, panõ Tet Tõ mõn. Tu imi jastõ>: ”ja-a, Tu nÙ™ wõjõm, nÙ™ nÙ™nam kÒtat-
kÙrat wõjõm suntuke, â>inta >atnõ tâm, ‡uT™õna ümte tôw.” 
7. ja, Tet pan Tõ mõn. jâ‡õnam Ti mõnta>nõ Tukim >aqõrt. ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “tâm >õqpi> 
tôw sårNi wâqat tÀ>õ>. jâ‡õ ô>õ™ jôwtõntem!” Tit ‡ôw mõn, mÙw wan mõn. panõ Tu ‡utõ>a 
Tõ jôwõt. ‡utõ>a jôwõt, Tukim mÀt, Tâ‡a. Tu â>intma> >atnõ Tu suntukõ> ‡uT™õ>a umõttõq, 
wâ>ija. Tet Tu wÀr wô>i. 
8. os tôm ni™õ>a måNT mõn. õj ‡åt puqõ> ‡ârijat wâ>>õqõn. ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: „ma Tu õj 
ni™em Tit tõqõ >åqõt>õta>-põ õntem. Tit ô>õ™ mÙwõ>i wÀrõ>? sâr õj ni™em ‡åta >åqõt>õ>õm. 
mÙw ‡åNTaqõ par jõq, wõs ‡ôti jõq?” panõ Tâ‡a õj ni™õ> ‡åtnam Tõ mõn. õjõ> ‡åta jâ‡õ Tõ 
Àt, owpi Ti pun¢õq, temi õj sÀm pÀlõk mÀ™k iki ‡åt mu> jÀ¢õnõ tôt åmõs>. temi õj ni™õ> 
>ôwi kÀri>a> najnam /å//õt, ja™ka kÀritat, õj sÀm pÀlõk mÀ™k iki tôt åmõs>. tôqnõ Nâwõm: 
“ma õjpa >itõ wõr-Nårõq pulõli os Tet wâ>ta> tåqi.” panõ >Ùw Tu ‡âNTõkintõq panõ owpi 
tâwrõmtõtõq, panõ ‡utõ>nam nÙrõqtõq. Tâ‡a ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “Tâ‡a wô>tõ kim õntem. ma 
mõta sô™nam mõn>õm. tâm Ti mÀ™k ikinõ ‡ô>nam õntõ tu>ojõm.” panõ Tâ‡a >Ùw wÀrõksõq-
pânqantõq panõ õj mõta sô™nam Tõ mõn. kÙrqõ>nõ Ti tuwi. ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “mõta tåqinõ 
ô>õ™ mõta ‡ântõ‡ ‡o ôjõqtõ>õm. ‡ântõ‡ ‡o-põ mÙ‡ ‡ôrasõp?” õj mõta sô™nam pan Ti mõn. 

Ti mõn, Ti mõn, ânta ‡ôw mõn, ânta mÙw wan mõn. õj >atnõ ittõnqõ jõtaqõ jõq. Tukim 
mÀtmin atõmqõ jõq. 
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9. Tâ‡a õj >atnõ må‡i å>nõ Àwtõm a™k>õta jôwõt, ‡ântõ‡ ‡o Àwtõm juq a™k>õta jôwõt. mõta 

kim mõn – tem å>nõ Àwtõm a™k>õta jôwõt. tôwõ nômõ‡sõ>: “‡åt ‡ôwõn õntem wõ>e. >Ùw 

mõt>i wâ>.” a Ti mõn, mõn, Tâ‡a sarnõ õj ‡åt tôt åmõs>. Tâ‡a nômõ‡sõ>: “kÙ¢ mÙwõ>i-põ 
wâ>a, jâ‡õ >â™>õm. tem mÀtmin Tõ tôrõm põtaqõ jõqõm! jâ‡õ >â™>õm, kÙ¢ mÙwõ>i 
wâ>ijat!” a panõ Tâ‡a jâ‡õ Tõ >â™ Tu ‡åta. temi pürõs imi... pürõs imi temi õj Tu åntpõtnat 
>Àjqõ>. pa åntpõt jõmsi ‡åt pÀlõka ‡âtõ>tõ>>a>, pa åntpõt põqi ‡åt pÀlõka ‡âtõ>tõ>>a>. a 
>Ùw jâ‡õ >â™ panõ tôwõ ümõ>. Tu iminõ põTaqat-u¢ wÀri, põTa wÀrqõn. Nâwmi>õ>: „Nô‡sõ™ 
jâwõn tôj ne! mô‡‡õ™ jâwõn tôj ne! wõ>e mÙwõ>inõ tõqõ irqo, mÙwõ>inõ tõqõ muNTo?” “a 
ma, Tâ‡a – jastõ> – õjnam atõlemnam – jastõ> – ‡ântõ‡ ‡o-põ õntõ wuji>õ>õm. ôntamnõ 
tôwõnõ nômõ‡sõ>õm: õj mõta sô™nam mõn>õm. Ni¢i õj mõta tåqinõ ‡ântõ‡ ‡o wâ>. atõmnam 
wâ>>õm.” Tâ‡a Tu imilinõ ¢ajat wÀrõmti, >itotat wÀrõmti, >itotat >â‡‡õmti. >ikkõn-jiNTqõn, 
Tu iminõ â>tõ låtat wÀri. õjõ> jastõ>: “nÙ™, mÀtõm ne, â>inta.” Tu imi-põ â>intõq. 

10. õj >atnõ nô‡ kÙ¢ wÀrõq>õq, Tâ‡a temi kemõn õjnam jâ‡õ ‡ôtõ>. temi pürõs imi> ‡untintõ 

ki>ma> tåqi, õj Tu åntõp>a>nat >Àjqõ>. pa åntpõt jõmsi ‡åt pÀlõka ‡âtõ>tõ>>a>, pa åntpõt 
põqi ‡åt pÀlõka. tôwõnõ >Àjqõ>. panõ Tâ‡a Tu iminõ >itotat ‡u>at wÀrõnti. >ikkõn-jiNTqõn, 
panõ Tu iminõ Ti pami>>i. os pan Tu imi Nâwmi>õ>, jastõ>: “Tet ma ‡åt pô¢õ™ pÀlkamnõ 
kÙrmõ™ lek. jõmat jõm kÙrmõ™ lek. Ti lek ‡ôwit mõna – jastõ>. – tâm Ti mõn>õn, mõn>õn, 

‡o>õm tåqinõ wiqi>õ>o. tâm nÙ™atinam jastõ>õt: «tõqnam À™krõmta! tõqnam wôlõmta! mõ™ 

sÀkkõ™õt, mõ™ wiTõ™õt wôsõw!» nÙ™ a> >ej>a. ‡o>õm tåqinõ tâm wiqi>õ>o. tâm Tut pürnõ 

mõta ‡ôwit tåqi mõn>õn, ‡åta jôwõt>õn. Tu ‡åta jâ‡õ >â™a, Tu ‡åta jâ‡õ >â™a, pan tôm õj 
mõt>i-põ õntem sÀmti. õj ‡åt pÀlõknõ ¢emotanõt åmõs>õt, pa ‡åt pÀlõknõ sårNõ™ suntukõt 
åmõs>õt. nÙ™ tâm jâ‡õ >â™a, jimõ>min jâ‡õ >â™a. panõ ‡u>õ™-parõ™ ¢emotanõti õj ¢emotan 
wõja. tôm sårNõ™ suntukõt åmõs>õt, Tutõt a> Nôwa>ti>a, panõ Tutenat kem karimta, tâm pan 
jÙwa.” 
11. ja, Tet Tõ mõn, Ti imi pami>ma> såqõt, ¢åpõ™‡a, Tu imi ‡åti Tumint kÙrmõ™ lek. Tu 
kÙrmõ™ lek ‡ôwit Tõ mõn. Ti mõn, mõn, Tâ‡a ¢åpõ™‡a, õj >atnõ wiqi>taqõ Tõ wÀri: “Tâ‡a 
tõqnam >ej>a! mõ™ sÀkkõ™õt! mõ™ wiTõ™õt wôsõw!” >Ùw õntõ À™krõmtõ>, tôqpi wâ>tõ 
sumintaqõ> pÀlõk ü>õ Nõrimtõ>tõq. Tenõ ‡o>õm tåqinõ wiqi>>i, wi¢ipõ õntõ À™krõmtõ>. panõ 

Tâ‡a, ¢åpõ™‡a, Ti mõn, mõn,pan ‡åta Tõ jôwõt. ¢åpõ™‡a, Tumint ‡åta jôwõt. panõ NaTõlikkõ 
jâ‡õ Ti >â™. jimõ>min jâ‡õ >â™. jâ‡õ >â™, >ej>õqõ>, temi ¢åpõ™‡a jõmsi ‡åt pÀlõknõ Timint 
‡u>õ™-parõ™ ¢emotanõt åmõs>õt, põqi ‡åt pÀlõknõ sårNõ™, sikkõ™ Timint suntukõt åmõs>õt. 
ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “ma mÙwat Ti sårNõ™ ôtõt jõmnam wõ>>am!” Tu iminõ par[t]ma> õj 
mõta ‡u>õ™-parõ™ ¢emotan – lakšiti õj ¢emotan i>mõqtõq. panõ kemnam karimtõq, Tutnat 
kemõ pit panõ põrqinam likõ> ‡ôwit itpõ mõnõ>. Tu mõnta>nõ... Tu mõnta>nõ, Tâ‡a õj Tenõ 
‡o>õm tåqinõ wiqi>>i: “tõqnam À™krõmta! tõqnam wôlõmta! mõ™ sÀkkõ™õt, mõ™ wiTõ™õt!” 
>Ùw õntõ À™krõmtõ>. 
12. Ti pürõs imi ‡åta jôwõt... Ti pürõs imi ‡åta jôwõt, ¢emotanõ> >Ùwnõ >Àpõ™ owtija nô‡ 
>â‡‡õmti. Tut>at jâ‡õ >â™ Tâ‡a panõ, Tâ‡a Tu imi>nõ ‡untinta >itotat wÀrma> tåqi, Tu 
imi>nõ >itotat >â‡‡õmti. jastõ>: “>itaqõ-põ jõqõn, ânta, Nâmrõq ‡âtõ>...” Tu imili> Tukim 
jõm! pan Tâ‡a... Tet >ikkõn-jiNTqõn. panõ â>tõ tåqijat wÀri, Tu imi>nõ, pan: “â>inta – jastõ> 
–, mÀtõm ne.” panõ Tu pürõs imi>-põ â>intõq. a>õ™nõ nô‡ Ti wÀrõq>õq, temi pürõs imi> 
‡untinta ki>ma> tåqi! ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “temi mÀrõ-põ â>>õm.” >Ùw-põ nô‡ >Ùk. Tu 
imi>nõ Tet os >itotat umti. Tu imi> pan jastõ>: “ja, Tet jâ‡õnam mõn>õn. jâ‡õ jôwõtta >atnõ 
Ti ¢emotanõn tâm, â>intta >atnõ tôw âsõm u>™õna ümte. tâm ‡uT™õna ümte. tâm nÙ™atina 
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mõt>ikkõ jõq, õntõ jõk ‡untõ – õnta.” a Tet >iwma>-jeNTma> pürnõ panõ Te mõn. Tu 

¢emotanõ> Tõ wõjtõq. õj Tu ‡utõ>nam Tõ mõn. 
13. Tõ mõn, mõn, ânta, ‡ôw mÙwõ, ânta wan mÙwõ mõn, ‡utõ>a Tõ jôwõt. jâ‡õ jôwõt, Tâ‡a 
>iwma>-jeNTma> pürnõ, Tukim mÀt, panõ â>intõq. panõ Tu ¢emotanõ>, Tu iminõ par[t]ma> 
såqõt panõ ‡uT™õ>a umõttõq. õj >atnõ atnõ nô‡ Ti wÀrõq>õq, ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “tem ma 
mÀrõ-põ wôjõmtojõm. tem õjnam jâ‡õ ‡ôtõ>.” nô‡ kÙ¢ ümõ>, kemnam mõntaqõ kÙ¢ jõq, pa 
tåqija pa wå‡‡intõ>. kemõn põtõq>em. jâ‡õ Ti >â™, temi >Ùk ‡uT™õ>nõ Timint sårNõ™ iki tôt 
â>a>, Tumint temi iki tôt â>a>. Tâ‡a Tutõ>a ü>õ â>intõq panõ. Tâ‡a a>õ™ nô‡ Ti pitqõn. Tâ‡a 
mÙw jõq>õn, mÙw a™ki>õn Nu>a mõjiqõn. Tumint tisõ>>i wiTõp ‡o, Tumint ‡âtõ>>i wiTõp ‡o. 
itpõ ânta TuNinat-jõminat wâ>>õqõn. Tu pürõs imi >Ùw pâqõ>, mÙwõ>i> ânta, tôwõ mõj. ja 
Te, osõ! 
 
 

XII. 
 

Két asszony 
 
1. Két asszony él. A Noksõ™-folyó, môkkõ™-folyó partján két asszony él. Két [külön] házban 
laknak. Férfi nem lakik velük. Így élnek, idınként meglátogatják egymást. Amint így éltek, 
éltek, egyszer az egyikük a másik házát nem látogatja. Magában gondolja, talán 
megbetegedett. “No, odamegyek. ” 
Két asszony él. Így élvén, egyszer az egyikük azt gondolja: “Ugyan, milyen az ember? 
Elmegyek megkeresni. Rossz egyedül élnem.” A másik asszonynak egy szót sem szólt. És 
elindult valamerre. 
2. Ment, mendegélt, sokáig ment vagy rövid ideig ment, egyszer beesteledett, besötétedett. 
Hamarosan az elızı évben kivágott fatönkhöz érkezett. Tovább menvén abban az évben 
kivágott fatönkhöz érkezett. Ahogyan elıre nézett, hát egy házat volt ott, egy olyan ház volt. 
Annyira fáradt volt, hogy azt gondolta magában: “Bárki is legyen bent, én bizony bemegyek.” 
Be is ment. Bemenvén takaratlan arccal lépett be. Gondolja magában: “Csak legyen itt 
valaki!” Amint bemegy, egy asszony, egy öregasszony ül odabent. Meg is szólalt: “Kedves 
Noksõ™-folyón, môkkõ™-folyón lakó nı, téged ki hívott? Miféle mese hozott ide téged?” “Na 
és – mondja – miért ne jöhetnék ide?!” – mondja. 
3. Az asszony körülnéz: a kunyhó egyik fele sötét, a másik fele világos. A bölcsık egy részét 
a kunyhó jobb felébe hordja, a többi bölcsıt a kunyhó bal felébe hordja. Csak elöl, ott él. És 
így, az asszony, amikor az asszony elvégezte a dolgát, az öregasszony ételt-italt vett elı, 
jóllakatta vendégét. És aztán, az asszony fekvıhelyet készített a számára. Így szólt: “Fáradt – 
ha elfáradtál, feküdj le”, aszongya. 
4. És az asszony oda lefeküdt, az asszony íme lefeküdt. Amikor fölébredt, már magasan járt a 
nap. Látja, hogy az öregasszony már felkelt. A bölcsıivel foglalatoskodott. Egy részét a ház 
jobb oldalába hordta át, a többit a bal oldalba. A jövevény felkelt, gondolván: “Nosza, 
felkelek, hiszen mennem kell.” Az anyó ismét étellel-hallal kínálta. És az anyó azt mondta 
neki: “Úgy látom, házastárskeresıben, férjkeresıben vagy. Íme, a házam mögött van egy 
ösvény. Jól kitaposott ösvény. Az ösvényen indulj el. Ahogyan mész, mentedben háromszor 
fognak kiáltani: «Hé, idenézz! Szépek vagyunk, gyönyörőek vagyunk!» De te ne nézz oda! 
Csak az utadra ügyelj! Három helyen hívnak majd téged. Amint mész, megérkezel egy 
házhoz. Menj be, de eltakart arccal lépj be. Látni fogod, hogy jobboldalt piszkos, ócska 
bıröndök vannak. Ezek közül a bıröndök közül vegyél el egyet, rögtön fordulj ki vele, és 
hozd el. Baloldalt szép aranyos ládák állnak. Azokhoz a ládákhoz ne nyúlj. Egy piszkos, 
ócska – izé – bıröndöt vegyél el, és gyere. Ugyanazon az úton gyere vissza. Amint jössz, 



 

 

66 

 

megint kiáltani fognak neked: «Noksõ™-folyó végén élı nı, môkkõ™-folyó végén élı nı, 

idenézz: szépek vagyunk, gyönyörőek vagyunk!»Te ne nézz oda. Ha megjöttél, a bıröndödet 
tedd fel a tornác tetejére.” 
5. Az asszony ím elment. Az anyó így tanácsolta. Ment, mendegélt. Valóban, három helyen 
hívták: “Hé, Noksõ™-folyón élı nı, môkkõ™-folyón élı nı! Idenézz! Szépek vagyunk, 
gyönyörőek vagyunk!” İ oda is nézett. Ahogy odapillantott, mit lát: fél szemet, fél szájat. 
Háromszor kiáltottak, mindannyiszor odanézett. És ím, valóban megérkezett a házhoz. 
Valóban, ahogy ment, a kiáltás után már nem sokáig kellett mennie, s a házhoz ért. Amikor 
megérkezett (hiába mondta az anyó: «Húzd lejjebb a kendıdet, úgy menj be»), csupasz arccal 
lépett be. Ahogy befordult, körülnéz, valóban jobboldalt ütött-kopott ócska bıröndök állnak. 
A másik oldalon meg aranyozott, gyönyörő ládák. Bizony nagyon szépek! Azt gondolja 
magában: “Becsaptál, öreganyám! Miért vegyek egy ócska bıröndöt! A szebbikbıl választok, 
a ládákból veszek egyet.” És ím egy baloldalt lévı ládikót választott ki. Nagyon szép, aranyos 
láda. Gyorsan ki is vitte. Amint kivette, a vállára emelte, és csak vitte. A visszaúton megint 
hallotta a kiáltást: “Idenézz! Pillants ide! Szépek vagyunk, gyönyörőek vagyunk!” Odanézett. 
Ment, mendegélt, már az öreganyó házához közeledett. Gondolja magában: “Ugyan mi van 
ebben a ládában? Olyan nehéz.” Megpróbálta kifeszíteni a ládát. De mivel? Késsel-mivel 
piszkálta a bırındöt – bezárt ládát – hát a kulcslyukból vér folyt. Legott abbahagyta. “Mi az 
ördög?” – gondolja magában. Eleresztette, és megint felkerekedett. 
6. Ment, ment, visszafelé ment. Az öreganyó házához érkezett, az anyó tanácsa szerint ládáját 
a tornác tetejére tette. Nagyon nehéz volt, [ahogy] felemelte. Aztán bement az anyóhoz. 
Amint bement... és amint bement, az anyó szomorú volt miatta, látszott az arcán. Így szólt: 
“Hej – mondja – Noksõ™-folyó forrásvidéki nı, môkkõ™-folyó forrásvidéki nı! Lám csak, nem 
hoztál hosszú éneket, hosszú mesét!” “Hát ez meg mit jelent” – gondolja magában a nı. Kis 
idı múlva az anyó étellel-mivel etette, teával-mivel itatta, fekvıhelyet készített. Lefeküdtek. 
Reggelre kelve az asszony felébredt. Mintha az anyó már régen felkelt volna! Egyes bölcsıket 
a ház jobbfelébe hurcol, másokat a bal félbe. De hát reggel lévén magában azt gondolja: 
“Hiszen mennem kell!” Az anyó megetette étellel-itallal, ı meg elindult. Az anyó mondja: 
“Ha lefekszel, ezt a saját kezeddel-lábaddal elvett ládikódat rakd magad mellé.” 
7. Így hát az asszony elindult. Hazafelé mentében olyan nehéz[nek érezte a ládát], hogy azt 
gondolta magában: “Biztosan arany pénzzel van tele. Bárcsak hazaérnék már!” Hosszan 
ment-e vagy röviden ment, egyszercsak hazaért. Mire a házához ért, nagyon elfáradt. Amikor 
lefeküdt, a ládikóját maga mellé fektette. Ez így történt. 
8. Most a másik asszonyról szóljon a mese. 
[A két asszony] egy faluban élt. Magában gondolja: “Ez a barátnım régóta nem látogatott 
meg. Ugyan mit csinálhat? Bemegyek hozzá. Csak nem beteg? Mi lehet vele?” És hát a 
barátnıje házához ment. Ahogy belép, nyitja az ajtót, hát a ház hátsó felében a szent helyen 
egy félszemő erdei szellem ül. A barátnıje csontjai meg a tőz fölött nyársra húzva állnak, a 
félszemő erdei szellem meg ott ül. Azt mondja: “Nocsak, úgy látszik, hogy van itt még véres-
porcogós jó falatocska!” Az asszony úgy megijedt, hogy becsapta az ajtót, és hazafutott. Azt 
gondolja: “Itt nem élhetek tovább. Elmegyek valahova, különben az erdei szellem elpusztít 
engem.” Összecsomagolt, felöltözött, és útnak indult. Vitte a két lába. Gondolja magában: 
“Valahol csak emberre akadok. Ugyan milyen az ember?” Valamilyen irányba elindult. Ment, 
mendegélt, hosszan ment vagy röviden ment, egyszercsak beesteledett. Annyira elfáradt, hogy 
rosszul lett. 
9. Egyszercsak tavaly kivágott fatönkökhöz ért, ember vágta fatönkökhöz ért. Valamennyit 
ment – idén kivágott fatönkökhöz jutott. “Most már talán nincs messze a ház – gondolja – 
bizonyára él itt valaki". Ment, mendegélt, hamarosan feltőnt egy kunyhó. Azt gondolja: 
“Bemegyek, bárki is lakjon itt. Ilyen fáradtan értem a világ végére! Akárki is lakik itt, 
bemegyek.” És belépett a házba. Hát egy öreganyó... az öreganyó ismét a bölcsıkkel 
foglalatoskodott. A bölcsık egy részét a ház jobb felébe húzkodta, más részüket a bal félbe. 
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Az asszony bemegy, leül. Köszönt, köszöntötték egymást. Kérdi az anyó: “Noksõ™-folyó 
forrásvidéki nı! Mi énekelt ide téged, mi mesélt ide téged?” A nı így válaszolt: “Hát én –
mondja – mindig egyedül vagyok – mondja – még embert sem látok. Azt gondoltam, hogy 
útra kelek, valahol csak emberre lelek. Rossz egyedül élni.” Az anyó teát fızött, ennivalót 
készített, megterített. Ettek-ittak. Az anyó fekhelyet készített, és így szólt: “Feküdj le, fáradt 
asszony.” Az asszony lefeküdt. 
10. Amikor felébredt, már mindenütt világos volt. Úgy látszik, az öreganyó már régen fent 
volt. A bölcsıivel szorgoskodott. Egyeseket a ház jobbfelébe hurcolta, másokat a baloldalra. 
Úgy sürgölıdött. Ételt-halat készített. Ettek-ittak, s az öreganyó [a vendégét] tanította. Így 
beszél az anyó, azt mondja: “A házam mögött van egy út. Nagyon jó kitaposott ösvény. Indulj 
el azon az úton – mondja. Amint mész, háromszor fognak kiáltani. Azt mondják neked: 
«Idenézz! Pillants ide! Szépek vagyunk, gyönyörőek vagyunk!» De te ne nézz oda. Három 
kiáltás lesz. Utána még mész valameddig, és egy házhoz érsz. Menj be a házba, semmit sem 
fogsz látni. A ház egyik felében bıröndök lesznek, a másik felében aranyozott ládák. Menj be 
oda, de befedett arccal menj be. Az ócska, ütött-kopott bıröndök közül válassz egyet. 
Aranyozott ládikók is lesznek ott, de azokat meg se érintsd. Azon nyomban fordulj ki, és 
gyere vissza.” 
11. Az asszony elindult. Amint az anyó mondta, valóban, a házától egy kitaposott ösvény 
indult. Ezen az ösvényen ment az asszony. Ment, mendegélt, valóban egyszerre kiáltás 
hallatszott: “Hé, nézz ránk! Szépek, gyönyörőek vagyunk!” De oda sem pillantott, a kendıjét 
még lejjebb húzta. Háromszor kiáltottak, de egyszer sem nézett oda. Valóban, amint ment, 
mendegélt, egy házhoz érkezett. Óvatosan belépett. Eltakart arccal lépett be. Körülnézett, s 
valóban jobboldalt ócska, ütött-kopott bıröndök voltak, baloldalt gyönyörő, aranyozott 
ládikók. Így gondolkozott: “Ugyan minek vegyem az aranyos ládikát?” S ahogy az anyó 
parancsolta, egy ütött-kopott, rossz bıröndöt emelt föl. Azon nyomban kifordult, és visszafelé 
indult az ösvényen. Amint ment... amint ment, szintén három kiáltást hallott: “Idenézz! 
Pillants ide! Szépek, gyönyörőek vagyunk!” Nem nézett oda. 
12. Megérkezett az öreganyó házához... megérkezett az öreganyó házához, a bıröndjét a 
tornác tetejére tette. Azzal belépett, és hát az anyó már elkészült az étellel és megkínálta. Azt 
mondja: “Bizonyára megéheztél. Egész nap...” Ez az anyó olyan jó! Ettek, ittak. Azután 
fekvıhelyet készített: “Feküdj le, fáradt nı” – mondja. És az öreganyó is lefeküdt. 
Amikor az asszony reggel felébred, látja, hogy az anyó már fent van. Gondolja magában: 
“Ilyen sokáig aludtam.” És felugrott. Az anyó megint ételt rakott elé. Azt mondja: “Akkor 
most hazamész. Ha hazamész, a bıröndödet lefekvéskor tedd a párnád mellé. Magad mellé 
fektesd. Lehet, hogy valamivé válik számodra – ha nem, nem.” Így miután ettek, ittak, az 
asszony elindult. Vitte a bıröndjét is. Haza igyekezett. 
13. Ment, mendegélt, hosszú ideig ment vagy rövid ideig ment, a házához érkezett. Bement, 
evett, ivott, nagyon fáradt volt, lefeküdt. És a bıröndjét az anyó utasítása szerint maga mellé 
fektette. Egyszer éjszaka felébred, gondolja magában: “Milyen sokáig aludtam. Itt bent már 
világos van.” Felül, ki akar menni, botladozik. Kint sötét van. Bemegy, az ágya mellett egy 
arany férfi fekszik. Egy sugárzó férfi alszik ott. İ is lefeküdt mellé. Reggel fölkeltek. Vajon 
az apjuk vagy az anyjuk adta ıket egymásnak. A férfi olyan szép volt, mint a nap és a hold. 
(Holdas ábrázatú szép férfi, napos ábrázatú szép férfi). Boldogságban, szerencsében 
(gazdagságban) éltek talán tovább. Az öreganyó mintha a saját fiát adta volna oda. Ennyi, 
vége! 
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XIII. 

ajpi pâq panõ šôpõr‡i 

1. õj mõt[a] >atnõ tôrõm ‡ån wâ>. ‡o>õm pâq tâjõ>. Tu pâqi>nam, Tu wô>õt, wô>õt, õj mõta 

>atnõ jastõ>: “nõ™, Tâ‡a, õnõ>qõ jõqtõq, uše – ôtõ – ne wõtõ kima jõqtõq. jâwõ>-Nå> wõjitõq 

panõ jõwtittõn. ‡ôja nu>õ> ‡ô>õ kÒrqõ>, panõ Tu tåqinõ ne Tõ wõjitõq.”  

panõ õnõ>pi lel sar jÀwõt, Nå>. Tu Nu>õ> õnõ> Tôras ‡o ‡åt a> owtija kÒrõq. Nu>õ> õnõ> 
Tôras ‡o Àwinõ nô‡ wõji. kÙtõppi pâqõ> Nå>-lÀ™k jÀwõt. aj Tôras ‡o ‡åt a> owtija kÒrõq. aj 
Tôras ‡o Àwinõ Nu>õ> nô‡ wõji. Tu ajpi mata pâqõ> Tu lÀ™k kÙ¢ jÀwõt, ‡ô>nam ânta 
ôwõrõnam mõn panõ õnta ‡ô>nam kÒrõq, ‡ôjaqinõ wu>i. panõ Tu lÀ™k>a> kõn¢¢aqõ mõnõt. 

2. mõnõt, mõnõt. Tu õnõ>pi pâqõ> õnõ> Tôras ‡o ‡åta jôwõt. ajpi pâqõ>, kÙtõppi pâqõ> aj 

Tôras ‡o ‡åta jôwõt. Tu ajpi pâqõ>, os Tu ajpi, jõmat ajpi, õj mõta ‡ôra jôwõt. jõ™kkõ™ 
Tumint ‡ôr. Tu ‡ôrnõ temi opit owtija tôwõ kÒrõq, Tu Nu>õ>. panõ i>nam ti>ma> tåqi. ânta 
‡ônam ti>i? panõ mõn, mõn, ¢üm>õli, tåqit>õnõ Tumint pom /umi ‡åtõli ôjõqtõq. Tu pom 

/umi ‡åtõlija jâ‡õ >â™. tem šôpõr‡i tôt newri>õ>. jâ‡õ >â™ma>a šôpõr‡i tôt jÀ¢õnõ 

newri>õ>. panõ põsan Tumint, jõmat Tumint. jõmqõ u¢ija >itotat umti. pan Tu >itotat umti. 
¢aj u¢ ja jiNT, panõ mõn. ¢ajõ, ü>õ ümõ>tõ ‡o! 

3. šôpõr‡i tôwõnõ jastõ>: “nÙ™, ôtõ, påri wÀrtinka. nÙ™ mõna, ma pürnõ jÙ>õm. panõ õj 
>atnõ Tumint sÙj u¢ija, õj sô™nam mõq tåqõrtaqõ jõ>. õntõ tåqõrtaqõ jõ>, ôt, Tumint tarõm 
sÙj sÙjmõq>õ> Tumint. mõšmõta pâtõlitõ sÙj. nÙ™ a> ‡âNTõkinta. jaq õjnam kemnam 
nÙrõqtõ>õt. nÙ™ a> nÙrõqta. kem kÙ¢ /iwõt>õt, õj mõta wÀr-põ õntõm. panõ jâ‡õ >â™>õt. os 

ümõ>>õt, os jõmat >itaqõ, jeNTTaqõ jõti>ka, os õj Tu sÙj os õjpa sÙjmõq>õ>. nÙ™ õTõ kemnam 
a> nÙrõqta. jaq >Ùwõ nÙrõqtõ>õt. jak kÙ¢ nÙrõqtõ>õt, õj mõta wÀr-põ õntem. panõ tôwõnõ 

jastõ>õt: “Tâ‡a, os kemõ õntõ mõn>õw. Tit ‡o>õmõtqõ ôtta>ka, Tit uraš>õ>ojõw.” nu, 
åmõs>õt. ‡o>õmõtqõ õj mõta >atnõ Ti, õj tôwõnõ Tu sÙjqõ jõq. õj so™nam ‡åqõTqõ>. panõ nÙ™ 
Tu >atnõ Tõ nÙrõqta, ‡o>õmõtqõ Tumint – ôtõ – sÙjõ> >irti pitta>ka. je™ wÒkkõ™ mata jaqnõ 
kat>õqõ>>o, õj Tu arit nÙ™ mõna panõ kemõ /iwta. kem kÙ¢ /iwõt>õn, ma Ti jôwõt>õm.” 

4. panõ Tu ‡o tôwõ tôt ‡u>. a>õ™ nô‡ kÙ¢ wÀrõq>õq, tem munt ‡ôjaqi >itot u¢ wÀrõntõq. 

põsanõt u¢õt kewrõmõt, ¢ajõt u¢õt. nô‡ ki>, ¢aj jiNT. 
panõ ¢ümõ> tôt wô>, panõ mõn. Tu jâ‡õ jôwõtma> õj jakkõ>nõ Nâq>i: “nÙ™ ja >Ùw, aj pâq, 

ôt, mõšmõta šôpõr‡it-parõpõtnõ Nu>õn nô‡ wõji?” Tu aj pâq õj mõta ôt-põ õntõ jastõ>. Tu 

mõta pürnõ os Tu leliqõn ôt ni™kõnnat jôwõtqõn. Tu påri wÀrtaqõ jõqmi>a. Tu jaq påri wÀrõt. 
Ti jeNTTaqõ, >itaqõ jõqõt, õjpa Àp>õ™ >itotõt. panõ Tu påri wÀrmi>nõ... 

5. ¢aj sarpinõ, Tu pâqi>nam tôrõm ‡ån jastõ>: “‡âTa tem atnõ nÙ™... nõ™ Ti imi>õn mÙw sir 

NaN >Ùwõ wÀr>õt, ‡ô> tåqi> a>õ™kõ ki¢a. ‡âTa ‡ôjaqi jõmqõ NaN wÀrõ>.” 
os Tu ni™>a>nam mõnõt. panõ pür ‡âtõ> Tu NaNat Tõ jôwtõt. õnõ>pi pâqõ> NaN i>õ 

pon[¢]>õmtõq, jastõ>: “temi Tâ‡a â>õ wâ>tõ ‡âtõ>nõ >itaqõ.” os kÙtõppi pâqõ> NaN >ej>õq: 

temi aj jimõ™ ‡ât>õtnõ >itaqõ ‡ôti jõq.”os Tu ajpi mata pâqõ> NaN kÙ¢ wõj, kÙ¢ >ejõ>tõ(???) 

i>õ pon[¢]>õmtõtõq šuntukõli i>õ kÙ¢ pon[¢]>õmtõtõq: “ Tu ne ‡otti? tôm paj>õq sikkõ™ NaN, 

ar põkõt wå¢õt-u¢õt, Tu NaNnõ.” panõ jastõ>: “wot Tâ‡a!” pon[¢]>õmtõtõq, panõ sårqa ü>õ 

tâwrõmtõtõq. sår sÀmõp jaqnõ ja wuji, os ‡ôjaqi NaTqõ >ej>õqõ>, Tu jaqnõ õntõ-põ wuji. 
“Tâ‡a tem NaN tô™‡õ jõm. õnõ> mata jimõ™ ‡ât>õtnõ >itaqõ. ja, Tet Ti. os NaN wÀrõntõt, nõ™ 
Tu ni™>õn. os >Ùwõ jÀrnas wÀr>õt. ‡ô>tåqi> >Ùw jÀrnasat wÀr>ojõm.” 
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panõ Tu jÀrnas wÀrat os. pür a>õ™nõ jÀrnasõtat tuwat. Tu õnõ>pi pâqõ> jÀrnas wõj, jastõ>: 
“temi Tâ‡a â>õ wâ>tõ ‡âtõ>nõ >ômtõqtaqõ. ropit>õnõ tâjtaqõ.” os kÙtõppi pâqõ> jÀrnas wõj: 

“a temi pôwõ>taqõ jâ™‡i>taqõ jõm jÀrnas.” os Tu ajpi mata pâqõ> Ti jÀrnas wõj, panõ 

jastõ>: “oq, Tâ‡a! temi tô™‡õ jõm jÀrnas, temi õnõ> mata jimõ™ ‡ât>õtnõ >ômõt>i.” 

6. panõ Tu pürnõ påri wÀrõt. jaq jeNTTaqõ jõqõt, >itaqõ jõqõt. ar põkõt Àp>õ™ mata ôtõt 

wÀrõt, Tu >itot wÀrõntõtõ jaq>a>. panõ Tu jõmat¢õk lâskami> kimnõ, Ti õj mõta >atnõ kemõn 
Ti nôrqõmõq, sÙj tô™‡õ paj>õq tarõm. panõ jaq kemnam nÙrõqtõt, Tu aj pâq jâ‡õn åmõs>. 
kem kÙ¢ jôwtõt, õj mõta wÀr-põ õntem. jâ‡õ üm>õt, os sarnam jeNTTaqõ->itaqõ >Àjqõmõt. 
jõmat¢õk os ôt – jektaqõ >Àjqõmi> kimnõ, Tu jektaqõ >Àjqõmi> pürnõ, õj mõta >atnõ os õj 
Tumint sÙj Ti >irti pit. jaq õjnam kemnam nÙrõqtõt. kem kÙ¢ jôwtõt, õj mõta wÀr-põ õntem, 
kÙ¢ >ej>õqõ>õt. os jâ‡õ >â™õt. panõ jastõ>õt: “Tâka, os, kemnam õntõ mõn>õw – Tit 

uras>õ>ojõw”. panõ os >Àjqõmõt, jektaqõ-jeNTTaqõ u¢ panõ os õj mõta >atnõ ‡o>õmõtqõ 

Tumint sÙj Ti >irti pit. Tu aj pâq kemnam ‡owõ>qijõ>. je™ jak kiNTa wÒkkõ™ jaqnõ kÙ¢ 
kat>õqõ>>i, õj Tu arit kemnam nÙrõqtõq, panõ õj >atnõ ni™õ>nat Tet jâ‡õ >â™a>. panõ Tu 
jektaqõ u¢ jõqõt. 

7. panõ õj mõta >atnõ, Tu påri tõrmõm pürnõ, Tu mõta wâ>mi> pürnõ, õj mõta >atnõ tôrõm 

‡ån imi jôwin nô‡ wÀrõq>õq. temi mÙwõ>i? ‡åt >õqpi to‡‡aqa mata nô‡ ‡ôtõ>. >Ùw 

nômõ‡sõ>, ‡ôti jõqi os? ‡âtõ>qõ jõq mÙwõ, Ti ‡ôwit mÀrõ â>>i? panõ kemnam mõn. kem 
kÙ¢ /iwõt, kemõn põtõq>em. Ti ‡åti ar sô™nam naj Tolõq>õ>. jâ‡õ >â™. naj wõTõq>õq mÙwõ 
‡ôti jõq, nômõ‡sõ>. jâ‡ ‡åt lô‡it Ti >ej>õqõ>taqõ, >ej>õqõ>taqõ wÀrõ>. Tu ajpi pâ‡‡õ>-
mÀNqõ> ‡åt lô‡ija kÙti tô> såqõt naj Tola>. panõ >Ùw kÙtõ>nõ Nâwmi>õ>: “tôm paj>õq 

sikkõ™ a! >Ùw ô>õ™ noptõ> ‡ôwit mõ™ Tenõ mõ™at wâ>>, Ti siwõ>nat.” panõ Tu šôpõr‡i 

sôwõ> >Ùw ôwti>nõ tôt â>a>. pan Tu šôpõr‡i sôwõ> naja jÀwõttõq. ker naj nô‡ Ù>tõq. Tu 

tÀlõkkõ jõqma> kimnõ panõ Tu tÀlõk owtija tôwõ jÀwõttõq, Tu sôw. panõ Tu ne ‡ô>atti 
mõnipõq. 

 8. Tu ‡o jôwin panõ nô‡ pit. jistaqõ jõq. ušõ ‡ôti jõq? mÙw šir wÀrõt Tit wõrat? panõ 

i>nam so¢õm. jâ‡õn wâ>tõ ki¢õ>-põ wâ>>õq jõq. Tõ mõn, mõn. õj tåqinõ ‡å>qi>õ>. >ejõ>: 

jôwin mõnõ>. tôwõ jôwin mõntaqõ jõm. Àtõr atõli ‡osõt Tet – ôtõ – tõqnam >ejõ>>õt 
nomõ>ta. Tu mõn, mõn. õj tåqinõ– ôtõ – nômõ‡sõ>: “Ti ô>õ™ ôt ‡u>mõqtõ>õm, ma tõqõnõ 
nomõn jâ™‡i>taqõ jõ>õm ‡untõ, os Te> >irti pittõ nÀ™i pâ‡i, pew pâ‡i õšo jôwin jâ™‡i>õ>.” 

‡å>ta™ ‡ô>at, >ej>õqõ>taqõ jõq, naj Ù>ta™ ‡ô>at, juqat. temi >ejõ>: må‡i sar ‡unta juq 
tuwõm tåqi. os sarnam mõn, mõn. “os ma ‡å>tam põtan juq tuwi.” os mõn, mõn. ta, tem 
å>nõ-põ Tit juq tuwi. panõ sarnam wâq lek, kÀw lekkõ jõ>. panõ Tu leki mõn. 

9. mõn, mõn, õj >atnõ ‡åta jôwõt. Tu imi... imi tôtti. jâ‡õ >â™. 
“nÙ™, tâm, ‡ü>qõlem, nÙ™ mÙwat jôwtõn? tõt ‡ü>a nÙ™, mõttõ.” ¢ajat u¢ jeNõ>ti Tu opi>nõ, 
TeTopi>nõ. panõ Nâwmõ>: “nÙ™ tôt paj>õq, ‡ü>qõlem, jõm ne tâj>õn?” “a, tôjõm, mõttõ.” 

“os Tu ne ‡ôtti jõq?” “õj Tu a™kõlemnõ i>õ putõpti. panõ ma, mõttõ, >Ùwat kõn¢>õm.” “a, 
mõttõ, ma wõ>e õntõ wu>õm nÙ™at mÙwõ>ijat pamtõptaqõ. sarnam mõna. kÙtõp TeTope 
wâ>>. ma pa wÀram >Ùwnõ mõšmõta jasõ™at jastõ>i, jõm mõta." 

10. panõ pür ‡âtõ> sarnam mõn. Ti mõn, mõn. nomõ>ta ‡osõt >Ùwatinam >ejõ>>õt. panõ 

‡u>mõ>taqõ nômõ‡sõ>. juqat >ej>õqõ>: “ja, Tâ‡a, ü>õ ‡u>mõqtõ>õm. ma it tõqõnõ nomõn 

jâ™‡i>>õm, os Te> i>õ >irti pittõ nÀ™i pâ‡i, pew pâ‡i õšo jâ™‡i>õ>, jôwin.” ‡å>tõ juqat 
>ej>õqõ>ta>nõ, temi må‡i ‡unta juq tuwõm tåqi. os sarnam mõn, mõn. må‡i å>nõ-põ Tõ> juq 
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tuwi. os sarnam mõn, mõn. os tem å>nõ juq tuwi. panõ tôt sarnõ wâq lekkõ, kÀw lekkõ jõ>. 
itpõ ‡o¢õq>õq. panõ Tu leki mõn. mõn, mõn. Tumint ‡åta jôwõt. Tu ‡åtnõ... Tu jâ‡õ >â™.  
“‡ü>qõlem, nÙ™ mõttõ – ‡ü>qõlem, põTa wâ>a! ma nÙ™ TeTope wôsõm.” ¢ajat u¢ jeNõ>Tõtõq, 
>itotat >ipõttõq. panõ Tu TeTopi>nõ püri>i: “nÙ™ Tâ‡a, ‡ü>qõlem, tô™‡õ jõm ne tâj>õn?” “a, 
jõm ne tôjõm, mõttõ.” “os mõttõ Tu ne ‡ôtti jõq?” “õTõ a™kõlemnõ i>õ putõpti.” “ma nÙ™ 
mõttõ... sar mõttõ... ma nÙ™at... jasõ™at jastõtõ, mÙw šir mõta jasõ™at jastõtõ ‡ôl õntõ 
wu>õm. Tet sarnam mõna. aj TeTope wâ>>. Tu TeTopenõ, mošet, mõšmõta ôtat jastõ>o, jõm 
mõta kÒ>at.” 

11. sarnam mõn pür ‡âtõ>. Tu mõn, mõn. ‡osõt >Ùwanam >ejõ>>õt, nomõ>ta. panõ 

nômõ‡sõqõ>: ü>õ ‡u>mõ>tõtaqõ-põ jõm. ma tõqõnõ it jôwin jâ™‡i>>õm, os Te>i>i >irti pittõ 

nÀ™i pâ‡i, pew pâ‡i õšo jâ™‡i>õ>, jôwin. “panõ Tu >ej>õqõ>ta>nõ, tem juq a™k>õt. må‡i 

‡unta juq tuwõm tåqi. panõ sarnam mõn, mõn. må‡i å>nõ Tõ> tuwi. os sarnam mõn, mõn: 

ta tem å>nõ juq tuwi. panõ tô> sarnam wâq lek, kÀw lekkõ jõq. Tu leki mõn, mõn, ‡åta 

jôwõt. tôt aj TeTopi>nõ õTõ püriji, >itotat u¢ >ipti. “nÙ™ tô™‡õ jõm ni™õli tâj>õn?” “a-a, 
mõttõ må‡i tôjõm.” “os ‡ôti jõq, Tu ne?” “õj Tu a™kõlemnõ i>õ putõpti. nÙ™ mant mõšmõta 
urnõ õntõ püqõrtõ>õn?” “ma nÙ™at püqõrtõ>õm. ‡ô>tåqi>, ‡âtõ> jÀ¢õnõ ü>õ ‡âNaqta, sarõ>ta 
ü>õ ‡âNaqta. Tu ne Ti jôwõt>. katõ>>e ‡untõ – nÙ™ ni™e, õntõ katõ>>e – õntõ nÙ™ ni™e.” 

12. õj Tu pür ‡âtõ>a jõq. pür ‡âtõ>nõ, õj mõta >atnõ ‡âtõ> jÀ¢õ mõta kima jôwtõma, ‡ôtõ™ 

lÀlõqtaqõ Tõ jõq. panõ Tu nenam jastõ>: “nÙ™ ‡ôjaqi Tet tâj>õn? ‡ântõ‡ ‡o Àpõ>.” “ma mõta 
tõt ‡ôjaqi õntõ tâj>õm. atõlemnam wâ>>õm.” “õnta, ¢ajõ jasta, ‡ôjaqi nÙ™ tâj>õn Tet?” 
“‡ôjaqemnõ jôwõt>ojõm? ma tem atõlemnam tõt wâ>>õm.” 
panõ ‡o>õmpa mâqõ>ti lÀlõq, õj Tu arit ‡ântõ‡ ‡o Àpõ>. Tu TeTopi> jastõ>: “Tâ‡a, õj mõta 
‡ântõ‡ ‡o-põ õntem. ma tõt atõlemnam wâ>>õm.” panõ ‡ôtõ™ Àwõ> Tu imi, Ti ü>õ wüqõ>, 
newrõmõq, ‡åt >õqpija. jâ‡õ >â™. panõ tôt wô>, wô>. mõntaqõ jõqma>a panõ Tu ‡onõ Ti 
kat>õmti. Tu ‡o, ânta, ü>õ ‡âNimtõqõ>. Tu nenat Nu> tâqtaqõ jõkkõn. Tu nenõ ü>nam jÀwõt>i, 
tôt nô‡ /u/õmtõ>. os ‡onõ Tu ne ü>nam jÀwõt>i. Tu ‡o panõ wÒwõ> ‡ô>. õj >atnõ Ti – ôtõ – 
/i/Tõmtõq: “Tâ‡a, tem ne Tenõ >Àjqõ>, ma ô>õ™ Tu ne ü>õ tâqiptaqõ.” wâ>õ owtija wÒw 
såqõt rÀwiptõq panõ tôwõnõ /i/Tõmtõq: “it Tenõ ni™õt ‡uj jaq kiNTa wÒkkõ™õt, Tõ> i>õ >irti 
pittõ nÀ™i pâ‡it, pew pâ‡it os mÙwõ>i-põ wÀrõntõ>õt. ô>õ™ os >irti pittõ jaq, ne ¢üm>õli õj 
wõrtõ >a™ki ¢op kim ‡o kiNTa wÒw>õq¢õk wô>(???)”. panõ Tu ne kÒtõ>a Tõ pit. panõ 
jâ‡õnam Ti tuwtõq. 

13. Tu jâ‡õ jôwõtmina... jâ‡õn-põ õntõ wô>qõn, ânta ‡ô> wô>qõn... kÀk ‡åt, wâ‡ ‡åt 

wÀrqõn. panõ tôt wâ>taqõ jõkkõn. õj >atnõ Tu õnõ>pi leli> kem /iwõt. panõ >ej>õ>, ittõn, 
tÙ>qin. jâ‡õ >â™ panõ aTi>nam jastõ>: “ja, nÙ™ aTi, tôrõm ‡ån wôsõn. panõ mÙwat Tenõ? 
tôm ajpi mâNemnõ, ‡åtnam À™krõmtõm, ker turpaqõ> num wâqa mata nijõ>, naj Na>mõt 
kila>õt. mõ™ turpa tôjõw À™krõmtõm, â>õ ‡uj amp >õq tôjõli rÀwis>õ>i, wåtnõ, panõ nô‡ 

õntõ jõmqõ wõTõq>õ>. nô‡nam tu>i, õj tôt ‡åt owtija wåtnõ rÀwõs>õ>i, põrqinam jowõ>>i.” 

“sasar, >Ùwat wÀrtõ ur wâ>>.” 

14. pan Ti >Àwõ>a jastõq: “‡âTa, tôm aj pâq tõqõ wüqittõn.” >Àwõ>nõ tôm aj pâq tôwõ 

wuqi. panõ jastõ>: “ma må‡i jüsnõ jõqõm narkas ju‡‡õn, ni™ ju‡‡õn tôj. panõ tõrma> pürnõ 

manõ >Ùwati pôni, ü>õ ¢ewijõma> >atnõ. tôwõ jâ™‡>õn, nô‡ kõn¢iqõ>a”. panõ, jâ‡õnam, 
>Ùw, ‡ôti jõ> >Ùwõ? tôrõm ‡ån >Ùwati jastõ> tôqõ! panõ jâ‡õnam jistaqõ jõq panõ jâ‡õnam 
mõn. jâ‡õ, ‡utõ>a jôwõttaqõ jõqma>a, sÀm jõ™kõ> i>õ mo™õttõq panõ jâ‡õ >â™. Tu imi> 

jastõ>: “mÙwat, mõttõ, aTennõ mÙw šir jasõ™at jasto? Nâqmin tõqnam jÙ>õn?” “mÙw tåqi 
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jis™õ> mantem jastõ>.” “õnta, jismin wõ>e jâ‡õnam, jÙwõn. jâ‡õnam >â™taqõ jõqmannõ 

sÀmqõ>a i>õ mo™õtqõ>a. tõtti ta, sÀm jõ™k>a!” ‡uwõr põtõ >Ùwati pamtõtõq. “panõ wõs ü> 
lewnam mant kitqijõ>. jõqõ> ‡â>õm >atnõ, mõttõ, ni™ ju‡‡õ>, narkas ju‡‡õ> tôwõ pânqõ>. 

Tutqõn kõn¢¢aqõ mant kitõ>.” “nu, ‡ôti jõ> >Ùwõ tôrõm ‡ån jastõq ‡untõ – ‡ôti jõ>i! jâ™‡a 

wõs! top-põ ma ki¢aqem õj kÙrõp >apas wõra, ôwõrqõ.” 

15. panõ Tu imi> >apasat wÀrtõq, ôwõrqõ õj ‡ånõp >apas. panõ tôwõ tâwõrtõq. panõ mõn. 

imi>nõ suwõmat mõji, panõ pÀrtõli. suwõm wåjmõli panõ aj pÀrt pulõli. panõ Tu pÀrt pul 
owtija panõ suwõm wâjmõli owtija >â‡‡int panõ itpõ mõnõ>. õj tåqinõ mõn, mõn. tem mõq 
ôntnam wõs Tumint. Tu wõs õj mâ¢qõ ü>nam. Ti tuwi, tuwi, õj >atnõ Ti newi tåqija Ti kÒrõq. 
‡ât>õ™-ut>õ™ tôrõma Ti kÒrõq. tô> såqõt õj sarnam. õj tåqinõ >ej>õ>: Tumint ¢in mo‡õp tåqi. 
kÙ¢ jõmqõ >ejõ>taqõ jõq – temi ‡ântõ‡ ‡o Ti >ôwõt-sôwõt tôwõnõ /å/õt. panõ tôwnam õntõ 
À™krõmtõq. sarnam mõn. os õj tåqinõ >ejqõ>õ>: jÀki pomõ™ mõta, kÙn¢õ™ pomõ™ mõta tôw 
låt Tu. tôwnam kÙ¢ À™krõmtõq – temi ‡ântõ‡ ‡o optõt. panõ sarnam mõn, tôwnam õntõ 
>ej>õ>. 

16. os õj tåqinõ jaqnõ Ti wiq>i: “tõq amtõta, tõqnam õ™krõmta!” tôwnam kÙ¢ À™krõmtõq – 

waNõm pÀlkõt, Nô> pÀlkõt, >u> pÀlkõt. panõ tôwnam õntõ À™krõmtõq, sarnam mõnõ>. os õj 
tåqinõ mõn, mõn. kat imiqõn-ikiqõn õnõ> å¢Ni pa ‡onõ pa Nõrimtõ>i. Tu Nõrõq>õqõn. le™ktõ 
‡ôl õntõ wu>qõn. õssô™nam /ewõt>õqõn-püt>õqõn. os sarnam mõnõ>. os õj tåqinõ kat imiqõn-
ikiqõn õj å¢Ni pulõli li™kkõn, kÒt >å™kõr >ôwit å¢Ni pul. Tutnat â>>õqõn. Tikin-mikin kem 
õntõ Àt. panõ tô> såqõt sarnam mõn, mõn. õj tåqinõ os >âw /å/õ>. Tu >âw panõ...Tu >âw 
Tumint... õj pÀlkõ>...panõ... panõ ânta Te>i>ta ‡ôjaqi mÙwõ jastõq, Tit... ¢ajõ, Tu å¢Ni 
imiqõn-ikiqõna jôwõtma> õj tôqõnõ, Te>i>ta ‡ôjaqi mÙw jastõ>: “Tit ‡ât>õ™-‡ôt>õ™ tôrõmnõ 
wâ>minnõ Tit tôm paj>õq /ewitmin-pütmin wô>qõn, tôm paj>õq atõmqõ wô>qõn. Tutõ>nat 
Tenõ itpõ wâ>>. itpõ õj Tu jimin-TuNin TuN>õ>qõn.” 

17. os sarnam mõn, mõn. Tu imiqõn-ikiqõna jôwõt aj å¢Ni pulõli imi. Te>i>ta ‡ôjaqi mÙwõ 

jastõq: “Tit ‡ât>õ™-‡ôt>õ™ tôrõmnõ wâ>minnõ jõmqõ wô>qõn. Nu>nam atõm wÀr õntem wô>, 

püt kÒ>, atõm kÒ>. itpõ Tu jimin-TuNin TuN>õ>qõn.” os sarnam mõn, mõn, os >âw. õj pÀlkõ>, 
a õj pÀlkõ> tôt õntem. tôt šu¢õqtõ> išo. panõ Te>i>ta ‡ôjaqi mÙwõ Nâwõm: “Ti >âw jürõ‡sõm 
>atnõ Tu >â‡‡õ™ jâ‡‡õn õj pÀlõk >in->inõ wõjittõn, õj pÀlõk jaqa >ipti. itpõ Tu jimõ>-TuNõ> 
TuNi>õ>.” os sarnam mõn, mõn. os õj tåqinõ >âw. Tumint wôjõ™ >âw¢õq. õj låta õntõ ‡ânõ>. 

õssô™nam mata jekmin su¢õqtõ>, newõr>. Te>i>ta ‡ôjaqi mÙw jastõ>: “Ti >âw Tit påri>õma> 

>atnõ jaqa õjnam mata ôt mõj, ôrt ‡onõ õjnam jaqa >ipti, >in->inõ õj pul-põ õntõ wõjõkkõn. 
itpõ Tu jimõ>-TuNõ> TuN>õ>.” 

18. os sarnam mõn, mõn. os õj tåqinõ õnõ> ‡åta Ti jôwõt, tôt Tu pÀrt pulõkkõ>, suwõm 

pulõkkõ> >uNTi>qõn. jâ‡õ >â™, õnõ> mÀri iki¢õq ü>õn â>a>. tôrtõq>õ>. os õnõ> mÀri imi¢õq 
tôt nomõn åmõs>. panõ Tu imi¢õq jastõ>: “nÙ™ mÙwat jÙwõn u¢ija?” panõ >itôtat-u¢ 

>ipõttõq. Tu ‡o jastõq: “os ma ma kiNTaqõm õnõ> >u™‡nõ-ka>[t]nõ kit>ojõm.” panõ ¢ajat-u¢ 

jõNõ>Ti. õj >atnõ iminõ Tu iki nô‡ rÙwõttaqõ wÀri. Tu iki tôrtõq>õ>. Tu iminõ rÙwõtta>nõ, Tu 

ikinõ wÀrõq>õma Tu iki kÙ¢ tõqõ sa™kkint, tem owpi mÀ¢a jôwõttaqõ jõq. Tukim põrqi 

pôtõqmin Tukima jõq. panõ Tu ikinõ püri>i: “wõ>e nÙ™ mÙwõnnõ tõqõ kito?” “os ma 

mÙwõnnõ kit>ojõm – Tu ‡o jastõ> – ma kiNTaqõm õnõ> >u™‡nõ-ka>nõ kitojõm.” “nÙ™, kõs, 
mÙwõ>i kõn¢¢aqõ kito?” “wõs ma narkas ju‡‡õn, ni™ ju‡‡õn. jõqõm jastõ>, >Ùw jõqõ> 
‡â>õm >atnõ tôwõ pânqõ>.” “Tâ‡a mõna jâ‡õnam! mõna jõqõn tôrõm ‡ån ‡åta! panõ 
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owpi>a> pÀlõkkõ jõqti>a. panõ sårqa jâ‡õnam nÙrõqta, Tu ime ü>õ tâwrõm >apas jåqnõ 
Àwõttaqõ wÀri. 

19. panõ jâ‡õnam õj Tõ tôwõnõ Türqõ>tõtõq. õj Tu jâ‡õnam Türqõ>tõma> Tu Nâmrõq >âwõt, 

>âw pÀlkõt, Tu waNõm->u> pÀlkõt, Nô> pÀlkõt, wuj>a> mÙwõ õntõ. mâ¢qa Türqõ>tõtõq. õj 
>atnõ Ti, kem pâtõ‡int, jaq tâjtõ wå¢a, wå¢ jÀ¢õqa, panõ Tu tôrõm ‡ån ‡åta >â™, sårqa 
mata, owpit pÀlõkkõ jÀwtõ>, panõ Tu narkas ju‡‡õn, ni™ ju‡‡õn tõqõ jâ‡õ nôrõ‡intqõn. panõ 
os ‡utõ>nam nÙrõqtõq. tôw kÙ¢ jôwõt, pü‡em Àpõ>, >Ùj Àpõ>. (...) pa ‡o >ajõmnat, pa ‡o 
pilanat, nô‡ sÀwri>õ>, >ont pÀ™knat, kewinat. Tu wâ‡ kÙrap >apas ‡ånt Àwõtqi>õt, Tu ne 
nô‡ wõjqi>õt. pan Tu sar i>õ kitõ>, panõ ni™õ> nô‡ Ti wõjtõq. 

20. os ‡ôw>i wô>õt, wan>i wô>õt, õj >atnõ Tu õnõ>pi leli> os kem /iwõt. Tu ajpi mâNi> ‡åt 

turpa tôjnam À™krõmtõq. Tu turpa tôji naj Na>õm sa™ki mô¢õ, sa™ki, tôrõm wâq mô¢õ 

Tålõq>õ>. õjpa tôwnam â>õ pânõmti. >õq->õqõ turpa tôjnam kÙ¢ À™krõmtõq â>õ ‡uj amp >õq 

tôjõli rÀwis>õ>i, panõ wåtnõ põrtqõ tôwõ pôw>i, ‡åt owtija rÀwis>õ>i. jâ‡õ >â™ panõ Tu 
jõqõ>nam jastõq, tôrõm ‡åna: “ja, nÙ™, aTi, tôrõm ‡ån wôsõn. panõ Tenõ: tôm mâNem ‡åt 
turpa tôjnam À™krõmtõm, Tu naj Na>mõ> sa™ki wâqnam â>õ ‡ô¢õq>õq. mõ™ os â>õ ‡uj amp 

>õq tôjõli iti naj Na>õm rÀwis>õ>i panõ wåtnõ õj tôt ôt>at, põrqi rÀwis>õ>at.” 

21. “sa-sar, >Ùwat mõta ura wÀrtõ wÀr wâ>>.” panõ os Tu >Àwõ>a jastõq, mõttõ, tõqõ 

wüqittõn Tu aj pâq. Tu aj pâq os tôwõ wuqi. jastõ> aTi> >Ùwatinam: “ma jõqõm ‡â>õm 
>atnõ arõq arqi ju‡‡õn, måNT måNTi ju‡‡õn tôjõm. õj pÀlõknam kirõq>õ>qõn – såt arõq 
arõq>õ>qõn, õj pÀlõknam kirõq>õ>qõn – såt måNT måNT>õqõn. ma Tutqõ>am nô‡ kõn¢¢õ kim 
õntem. >Ùw nÙ™ tôwõ jâ™‡taqõ ‡ôl wu>õn.” 

panõ [Tu pâq] jâ‡õnam mõn. jismin mõnõ> õTõ. jâ‡õ >â™ma>nõ sÀm jõ™k>a> i>õ mo™>õmõ>, 

panõ jâ‡õ >â™. imi> jastõ>: “tôrõm ‡ån jõqõnnõ mÙwõ>i jõm jasõ™at jasto? Nâqmin wõ>e 
jâ‡õ >â™õn.”(...) “mÙwõ môrt õntõ arqõm-Nâwmõm, â>õ mõrt!” “õj Tu arit jismin wõ>e tõqõ 
jÙwõn.” Tu kÒt põta> tôw ¢Ù¢õmtõtõq: “sÀm jõ™k>a-põ ta, tõttit! ma ki¢õm wô>, õj sÀm jõ™k 
ü>õ õntõ kÒrõqtaqõ. tem sÀm jõ™‡ kÒrõq. panõ ‡ôti... mÙwõ>i jasto tôt?” “a, mõttõ, ü> 

lewnam kitqi>ojõm õTõ... arõq arqi ju‡‡õn, månT måNTi ju‡‡õn kõn¢¢aqõ.” “ja wõs, ‡ôti 

wÀr>i, mõttõ tôrõm ‡ån jasõ™ ‡untõ ‡ôti wÀr>i? nÙ™ mant mõntanka kit wâ‡ kÙrap >apasat 
wõra panõ tôwõ tâwra.” panõ mõn. õTõ suwõmat mõji panõ pÀrt pulat mõji, panõ mõn. 

22. Ti mõn, mõn. õj tåqinõ mõq ôntnam Ti pâTõ‡int. Tu mõq ôntnõ ‡ôw>i mõn, wan>i mõn, õj 

tåqinõ õTõ newi tôrõma Ti kÒrõq. Ti tôt ‡âtõ>-u¢. õj tåqinõ >ej>õ> – temi õjnam ¢in mo‡‡õ™ 
tåqi. jõmqõ kÙ¢ >ejõ>taqõ jõq – temi ‡ântõ‡ ‡o >ôwõt, sarnam mõn, mõn, temi jÀki pomõ™, 
kÙn¢õ™ pomõ™ tôw låt. kÙ¢ jõmqõ >ejõ>taqõ jõq – Tâ‡a temi ‡ântõ‡ ‡o optõt. sarnam mõn, 
mõn. õj tåqinõ >Ùwatnam ¢ow>õt, wiq>õt. tôwnam kÙ¢ À™krõmtõq – >Ùwatnam sarnam 
wiq>õt: tõqnam À™krõmta, tõqnam À™krõmta. tôwnam kÙ¢ À™krõmtõq: waNõm pÀlkõt, >u> 
pÀlkõt, sÀm pÀlkõt, Nô> pÀlkõt. 
panõ sarnam sårqa mõn, Türqõ>tõtõq. 

23. os õj tåqinõ mõn, mõn, kat imiqõn-ikiqõn â>>õqõn. õnõ> Tumint å¢Ni¢õq, wå¢õt-puw>õt 

le™ktõ å¢Ni, le™ktõ ‡ôl õntõ wu>qõn. iminõ Nõrimtõ>i, os tô> såqõt ikinõ Nõrimti. Tenõ ti 
ta>i>õ>tõn. õssô™nam /ewõt>õqõn-püt>õqõn. tô>i>ta ‡ôjaqi mÙw jastõq: “Tit >i>õ™ tôrõmnõ 
wâ>minnõ atõmqõ wô>qõn. õjnam /ewõtmin wô>qõn. itpõ Tu jimin-TuNin TuN>õ>qõn.” os 
sarnam mõnma>nõ, kat imiqõn-ikiqõn os â>>õqõn. kÒt põtõ >ôwit å¢pi pulnat â>>õqõn. 
Tikin-mikin kem õntõ Àt. 
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24. Tu såqõt sarnam mõn, mõn. õj >âw pÀlõk /å/õ>. nômõksõ>: “os mÙwat Ti >âw õj 

pÀlkõ>?” Te>i>ta ‡ôjaqi mÙw jastõq: Tit Tõ >âw >i>õ™ tôrõmnõ wâ>ma>nõ påri>õma> >atnõ 
Tu >â‡‡õ™ jâ‡‡õn õj pÀlkõ> >in->inõ ki¢aqin wõjittõn, õj pÀlkõ> jaq õjnamat >iptõtõn, jaqa 
õjnam >iptõtõn. itpõ Tu jimõ>-TuNõ> TuNõq>õ>.” sarnam mõn, mõn. os õj >âw /å/õ>. tôm Ti 
wôjõ™, Tumint Nâwõ™ >âw¢õq. õj låtnõ-põ /å/Tõ ‡ôl õntõ wu>. õssô™nam maqõ>ti kirõq>õ>, 
newõr>, Tarõq>õ>. Te>i>ta ‡ôjaqi mÙw jastõq: “Tit påriqõ wÀrma> >atnõ Tu >â‡‡õ™ jâ‡‡õn 
mata õjnam jaqa >iptõtõn, Tu >âwin. >in->inõ, ‡ô> wu>i, pul wõjõkkõn mÙw õntõ wõjõkkõn. 
itpõ Tu jimõ>-TuNõ> TuN>õ>.” 

25. panõ sarnam mõn, mõn. os Tumint õnõ> ‡åt¢õqa jôwõt. õj Ti Tumint õnõ> imi¢õq nomõn 

åmõs>. os Tumint iki¢õq ü>õn â>a>. panõ Tu õnõ> iki¢õq... õnõ> imi¢õqnõ ¢ajat-u¢ jeNõ>ti. õj 
>atnõ Tu iki nô‡ rÙwõttaqõ wÀrtõq: “Tâ‡a, iki, nô‡ ki>a NaTqõ¢õk, NaTqõ¢õk, atõm lew 
wuji>>õq ‡ü>qõn jôwõt. iki, NaTqõ, NaTqõ!” panõ Tu iminõ nô‡ rÙwõtta>nõ iki tõqõ-põ kÙ¢ 
sa™kkint, to owpi mÀ¢a katõ> – Tukima põrqinam pôtõqmin jõq. panõ ü>õ ümõ> panõ 
Nâwõmtaqõ jõkkõn. 
“mÙwõnõ, mõttõ, tõqõnam kito?” “kõs ma mÙwõnõ kit>ojõm? mõttõ, ma kiNTaqõm õnõ> 

>u™‡nõ ka>[t]nõ kit>ojõm. tôrõm ‡ån jõqõm-iki jastõ>, mõttõ jõqõ> ‡â>õm >atnõ arõq arqi 

ju‡‡õ>, måNT måNTi ju‡‡õ> >Ùwati pånqõ>. Tutqõn kõn¢¢aqõ mant kit.” “Tâ‡a mõna sårqa 
põrqinam. ôtõ, tôwõ jôwta panõ tôrõm ‡ån ‡åt owpit pÀlõkkõ /iki>a. Tu arõq arqi ju‡‡õn, 

månT måNTi ju‡‡õn >in->inõ tôwõnam jâ‡in>õkkõn. panõ sårqa mata Tu ni™enam põtkõq>a. 

Tu ni™e uše >apasõ> kÒrõqtaqõ jõq, tôwõ kÙ¢ jôwõt>õn. panõ os-põ a> jÙwa. ‡o>õmõtqõ tõqõ 
jÙtanka Tâ‡a nô‡ >i>o jaqnõ.” 

26. panõ põrqinam Ti sårqa mõn. Tu ânta sÀm pÀlkõt, >u> pÀlkõt, >âw pÀlkõt wuji> mÙwõ 

õntõ. panõ mõn. Tu tôrõm ‡ån owpija jôwõt pan sårqa mata owpi pÀlõkkõ jÀwõttõq. panõ Tu 
arõq arqi ju‡‡õn, måNT måNTi ju‡‡õn jâ‡õ kÒrõkkõn tôwõ. panõ sårqa mata ni™õ>nam 
põtkaq>õq. Tu ni™õ>, tôwõ kÙ¢ jôwõt, >apasõ> kÒrqitaqõ jõq, tåNataqõ jõq. panõ Tu jaq õjnam 
arqõ kitõ>. Tu tåqinõ tô™kõ paj pü‡em Àpõ>, wõr Àpõ>, >Ùj Àpõ>. panõ Tu ni™õ> nô‡ wõjtõq, 
panõ... 
27. Tu ü> lewnõ wâ>ma>nõ Tu iki >Ùwata tôwõnõ jastõq: “jâ‡õ jôwõttanka kÀk ‡utõn, wâ‡ 
‡utõn õjnam mata üttõn wõsõt-u¢õt kÀwat õjnam mâlõ‡‡õ wõri>a, owpit-u¢õt. panõ >apõt at-
‡âtõ> mÀrõ kemõ a> /iwtittõn, jâ‡õn ümsittõn.” panõ Tu jâ‡õ jôwõtmin ü>õ tâwre‡sõ‡‡kõn, 
kÀwat üttõn wõsõt-owpit tâwrat. panõ Tu ü> tâwrat owpit-u¢õt... õj >atnõ kemõn, 
‡o>õntõ>qõn, mÙwõ>i? Tu wåt Tukim! Tu >apõt at-‡âtõ> jâ‡õn umõsqõn. panõ õj mõta >atnõ 
kemõ Ti /iwõtqõn. kemõ kÙ¢ /iwõtqõn, õj mõta ôt-põ õntem. õj ‡åt õntem, õj wå¢ õntem. õj 
mõta ôt-põ õntem. wsjo! 
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XIII. 
 

A legkisebb fiú és a béka 
 
1. Élt egyszer Torem kán. Három fia volt. A fiainak, amint így élnek, éldegélnek, egyszer így 
szól: “Ti már nagyok vagytok, már – izé – nısülı korba jutottatok. Fogjatok íjat-nyilat, és 
lıjétek ki. Akinek a nyila ahova esik, onnan házasodjatok.” 
Elıször a legnagyobb bátya lıtt egy nyilat. Nyila egy gazdag kereskedı tornáca tetejére esett. 
A gazdag kereskedı lánya találta meg a nyilát. A középsı fia lıtt egy tompa végő nyílvesszıt. 
Egy kisebb kereskedı tornácára esett. A kis(ebb) kereskedı lánya vette föl a nyilát. A 
legkisebb fia a tompavégő nyílvesszıt amint kilıtte, valahova vagy magasra ment, vagy 
sehova sem esett, ki tudja. És elmentek megkeresni a nyilukat. 
2. Mentek, mendegéltek. A legidısebb fia megérkezett a gazdag kereskedı udvarába. A 
kisebb fia, a középsı fia a kis(ebb) kereskedı házába ment. A kisebb fia, a kisebb, a legkisebb 
fia meg valamilyen (ritkás erdıvel borított) mocsárhoz ért. Amolyan vizenyıs mocsár. Azon a 
mocsáron egy zsombékra esett, a nyila. És mintha valaki húzta volna. Ugyan, hova húzzák? 
Ment, ment, kis idı múlva egy helyen egy apró főkunyhót talált. Abba a főkunyhóba belépett. 
Egy béka ugrál ott. Amint belépett, középen egy béka ugrál. És egy olyan asztal, nagyon 
olyan. Jól mindennel, étellel megrakva. Étel volt odatéve. Teát-mit ivott, és elment. Nem, ülve 
maradt! 
3. Azt mondja a béka: “Te – izé –, amikor a lakodalmat ülitek, te menj haza, én késıbb jövök 
utánad. Egyszercsak hatalmas zaj támad, mindenfelé remegni kezd a föld. Nem remegni kezd 
– izé –, hanem olyan erıs zaj hallatszik. Valami furcsa zaj. Ne ijedj meg. Az emberek mind 
kiszaladnak, de te ne szaladj ki. Amint kifutnak, kint semmi sincs. Aztán bejönnek, ismét 
leülnek, enni, inni kezdenek, ez a hang megint felhangzik. Te most se szaladj ki. Az emberek 
hadd fussanak ki. Amint a nép kiszalad, semmi sincs. Erre azt mondják: «Újra ugyan ki nem 
megyünk. Ha harmadszor is [felhangzik a zaj,] csak képzelıdünk.» No, leülnek. Harmadszor 
egyszer megint zaj támad. Minden rázkódik. Akkor te szaladj ki, amikor harmadszor olyan – 
izé – zaj támad. Tíz legerısebb ember akar feltartóztatni, de mégis menj ki, fuss ki. Amint 
kiérsz, én akkor jövök.” 
4. A fiú ott töltötte az éjszakát. Reggel, amikor fölébred, valaki már korábban elkészítette az 
ételt. Az asztalon meleg étel, tea, miegyéb. Fölkelt, megteázott. Kicsit még ott volt, és elment. 
Hazamenvén, szülei nevetnek: “Csak nem valami béka vette föl a nyiladat, kisfiam?” De ı 
semmit sem válaszolt. 
Azután a bátyjai is megjöttek a feleségükkel. Amikor a lakodalomhoz készülıdtek... Az 
emberek lakomát készítettek. Enni, inni kezdtek, mindenféle finom ételt. A lakoma közben... 
5. Igaz, még korábban azt mondja Torem kán a fiainak: “No, ma éjjel a te ... a ti feleségetek 
süssön valamilyen kenyeret. Holnap reggelre. Hadd lássuk, ki tud jó kenyeret sütni.” 
Hazamentek a feleségükhöz, másnap a kenyérrel jönnek. A legnagyobb fiú kenyeres ládáját 
kitakarja, így szól: “Ezt hétköznapon kell enni.” Nézi a középsı fiú kenyerét: “Ez kisebb 
ünnepeken enni való kenyér, így sikerült.” Amint a legkisebb fiú kenyerét veszi, amint nézi 
(?), kinyitotta, kenyeres ládáját csak kinyitja: “Hol van az az asszony? Ez nagyon szép kenyér. 
Sokféle városok-mik vannak a kenyérben.” Azt mondja: “Íme!” Kinyitotta, de gyorsan be is 
csukta. A fürge szemő emberek látták, de aki lassan nézett, nem látta. “Ez bizony nagyon jó 
kenyér. Nagy ünnepeken kell enni. Nohát. Asszonyaitok sütöttek kenyeret. Most varrjanak 
inget. Holnapra mind varrjon nekem egy inget.” 
Így most inget varrtak. Másnap reggel megérkeztek az ingekkel. Fogja a legnagyobb fiú ingét, 
azt mondja: “Ezt hétköznapon kell fölvenni, dologra való viselet.” Fogja a középsı fiú ingét: 
“Ez fürödni menni jó ing.” Aztán a legkisebb fiú ingét veszi, és mondja: “Ez igen! Ez nagyon 
szép ing! Ezt nagy ünnepeken veszik föl.” 
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6. Ezután megtartották a lakodalmat. Az emberek enni-inni kezdtek, a szakácsok mindenféle 
ízletes ételt-italt készítettek. Amikor már kellıképpen elgyöngültek, kint megdördült az ég. 
Hatalmas hangja volt. A nép kiszaladt, de a legkisebb fiú bent ül. Amint kimennek, [látják, 
hogy] nincs kint semmi. Visszaülnek, megint enni-inni kezdenek. Már amikor táncba is 
fogtak, miután táncolni kezdtek, egyszercsak ugyanolyan zaj támadt. A nép mind kiszaladt. 
Amint kimentek, semmi sincs, bárhogy nézik. Megint bemennek, és azt mondják: “Már 
bizony, még egyszer, ki nem megyünk – csak képzelıdünk.” Tovább mulatnak, isznak, 
táncolnak. Harmadszor is zaj támad. A legkisebb fiú kirohan. Tíz embernél erısebb emberek 
akarják elkapni, mégis kifut. És egyszer a feleségével együtt lép be. Táncolni kezdenek. 
7. De egyszer, a lakodalom után, kis idı múlva Torem kán felesége éjszaka felébred. Mi a 
csuda? A házban ragyogó világosság van. Mi történhetett, gondolja. Csak nem kelt fel a nap, 
ilyen sokáig aludtunk? Kiment. Amint kiment, (látja, hogy) kint sötét van. A házból 
mindenfelé tőz fénylik. Bement. Tüzet gyújtottak, vagy mi lehet, gondolja. Odabent minden 
szobát végignézett. A legkisebb fiának-menyének szobája felıl jön a tőz fénye. Azt mondja 
magában: “Micsoda ragyogó szép asszony! Bárcsak mindig velünk élne ebben a 
szépségében!” A békabır rajta feküdt. És a békabırt tőzbe dobta. [Az anyós] felszította a 
tüzet. Amikor a tőz parázslani kezdett, rádobta a békabırt. A menye abban a pillanatban 
eltőnt. 
8. A legkisebb fiú még éjszaka fölébredt. Sírva fakadt, mi történt? Milyen dolgot tettek? És 
elment. Nem volt kedve tovább otthon maradni. Ment, mendegélt. Egyszer hálni próbált. 
Nézi: éjszaka megy. Jó éjszaka menni. A tiszta égrıl a csillagok – izé – ide néznek fentrıl. 
Ment, mendegélt. Egy helyen – izé – azt gondolja: “Meg kellene éjszakáznom. Ha ilyen késın 
fent járok, akkor az ezután megjelenı tapló-bábuk, toboz-bábuk (a jövı nemzedék) is éjszaka 
járkálnak.” Hálóhelyet kezdett keresni, tőzgyújtó alkalmat, fát. Nézi: itt mintha régen fát 
hordtak volna. Tovább ment, ment. “Az én hálóhelyem számára hordtak fát.” Megint ment, 
ment. Itt meg idén hordtak fát. Hamarosan vas-útra, kı-útra lelt. És azon az úton ment. 
9. Ment, mendegélt. Egyszer egy házhoz ért. Az anyó... egy anyó volt ott. Belépett. “Öcsikém, 
miért jöttél? Szállj meg, aszongya.” Megitatta-teáztatta a nénje, nagynénje. És mondja: “Hát 
aztán van-e jó feleséged, öcsikém?” “Csak volt” – válaszol. “Mi lett vele?” “Anyácskám 
elpusztította. Én – aszongya – ıt keresem.” “Én ugyan nem tudom, mit tanácsoljak neked. 
Menj tovább. Ott van a középsı nénéd. Ha ı tud neked mondani valamit, az jó.” 
10. És a következı napon továbbment. Ment, mendegélt. Felülrıl a csillagok néznek rá. 
Egyszer meghálni gondolt. Fa után nézeget: “Én bizony lefekszem. Ha most így fent járok, az 
ezután megjelenı tapló-bábuk, erdeifenyıtoboz-bábuk is fent járnak majd éjszaka.” Amikor 
éjszakázáshoz való fa után nézett, [látta, hogy] itt mintha régen hordtak volna fát. Megint 
tovább ment, ment. Innen az elızı évben vittek fát. Megint tovább ment, ment. Idén hordtak 
fát. És hamarosan vas-út, kı-út kezdıdött. Elıre húzódott. Azon az úton ment. Ment, ment. 
Egy olyan házhoz ért. Abban a házban... abba a házba bement. 
“Öcsikém, te – aszongya – öcsikém, adjisten! Én a nagynénéd vagyok.” Teával itatta, étellel 
etette. És a nagynénje megkérdezi: “Na, öcsikém, van-e nagyon jó feleséged?” “Ó, csak volt” 
– aszongya. “És hol van az az asszony?” “Anyácskám elpusztította.” “Én te, aszongya... 
bizony... én téged... beszéddel beszélı, valamilyen beszéddel beszélı szót nem tudok. Menj 
innen tovább. Van egy (leg)kis(ebb) nagynénéd. Ez a nagynénéd lehet, hogy mond neked 
valamit, valami jó szót.” 
11. A következı napon tovább ment. Így ment, mendegélt. Nézik a csillagok felülrıl. Azt 
gondolja: “Meghálni biza jó. Ha én éjszaka fenn járok, a tapló-bábuk, erdeifenyıtoboz-bábuk 
is fent járnak majd éjjelente.” Ahogy körülnéz, ezek fatönkök. Mintha régen hordtak volna itt 
fát. És tovább ment, ment. Innen meg tavaly hordtak fát. Megint tovább ment, ment: itt idén 
hordtak fát. [Az ösvény] innen vas-úttá, kı-úttá vált. Azon az úton ment, ment, egy házhoz 
ért. A legkisebb nagynénje is rákérdezett, [amint] étellel-mivel etette: “Van-e nagyon jó 
asszonykád?” “Á, valamikor régen volt.” “És mi lett azzal az asszonnyal?” “Anyácskám 
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elpusztította. Te valamilyen módon nem segítesz?” “Segítek neked. Holnap délben bújj el. Az 
a nı idejön. Ha elkapod – a te feleséged, ha nem kapod el – nem a te feleséged.” 
12. Másnap lett. Másnap, egyszercsak dél közeledtén egy hattyú kezd leereszkedni. Mondja a 
néninek: “Ki van itt nálad? Emberszagot érzek.” “Ugyan, senki sincs nálam, egyedül élek.” 
“Nem, igazat mondj, ki van nálad?” “Ugyan, ki jönne hozzám, én itt egyedül vagyok.” 
És harmadszor is körberepül, még mindig emberszagot érez. A nénje mondja: “De hisz 
egyetlen ember sincs itt. Én itt egyedül vagyok.” Erre a hattyú hitt neki, leereszkedett, a ház 
belsejébe ugrott. Bement. Ott volt egy ideig. Amikor indulni akart, a férfi elkapta. Az a férfi, 
hiszen elbújt. A nıvel huzakodni kezdtek. A nı földhöz vágta, ı rögtön felugrott. Aztán a 
férfi vágta a földhöz a nıt. A férfi ereje fogytán volt. Egyszer – izé – fohászkodni kezd: “No, 
ez a nı így viselkedik. Bárcsak le tudnám birkózni.” A padlón minden erejébıl megrázta, és 
így fohászkodott: “Ha a nık a férfiaknál erısebbek, az ezután megjelenı tapló-bábuk, 
erdeifenyıtoboz-bábuk ugyan mit csinálnak. Az ezután megjelenı emberek, az asszonyok egy 
fél vörös mókus erejével a férfiaknál gyöngébbek legyenek.” És a felesége a keze között 
maradt. És hazavitte. 
13. Amint hazaértek... Nem otthon éltek, vagy hol éltek... kıházat, vasházat építettek. Ott 
kezdtek élni. Egyszer, egy téli estén a legidısebb bátya kimegy, körülnéz. Bement, így szól az 
apjához: “Apám, te isteni uralkodó vagy. De miért van így? A legkisebb öcsém házára 
pillantottam, a kémény az égig ér, tüze az égen villog. A mi kéményünk csúcsára pillantottam, 
mintha egy közönséges kankutya farka végecskéjét csóválná a szél. Nem gyullad meg jól. 
Fellobban, a ház tetején a szél megrázza, visszanyomja.” “Várj csak, van mód az ı 
elintézésére.” 
14. És így szólt szolgájához: “Na, hívjátok ide a legkisebb fiamat.” És azt a kisfiút odahívták. 
És azt mondja Torem kán: “Az én apámnak volt réges-régen volt egy citerája meg egy 
hegedője. Amikor meghalt, vele együtt eltemettem ıket. Menj el, keresd meg ıket.” 
İ, a legkisebb fiú mit tehet? Torem kán mondja neki. Hazafelé ment, és sírva fakadt. Ahogy 
közeledett a házukhoz, kitörölte a szemébıl a könnyét, és belépett. Azt mondja a felesége: 
“Miért – aszongya – mit mondott neked apád? Nevetve jössz ide?” “Ugyan, mit mondott 
volna.” “Nem, hiszen sírva jöttél haza. Amikor belépni kezdtél, megtörölted a szemed. Íme, a 
könnyeid!” A tenyerét neki megmutatta. “Az alsó világba akar küldeni engem. Az apja 
halálakor, aszongya, oda tették a citeráját-hegedőjét. Ezeket keresni küld engem.” “Torem kán 
mondta – mit tehetünk! Hát menj el! Csak építs nekem egy egylábú lábaskamrát, magasra.” 
15. Épített a feleségének egy lábasházat, jó magasat, egy tartóoszlopú lábaskamrát, és bezárta 
oda. İ maga elment. A feleségétıl fonalat meg egy deszkácskát kapott. Egy kis 
fonalgombolyagot meg egy kis deszkadarabkát. Felugrott a deszkadarabra és a 
fonalgombolyagra, és elmegy. Egy helyen ment, ment. Itt a föld belsejében egy olyan nyílás 
van. Egyenesen le a nyílásba. Vitetik, vitetik, egyszer csak világos helyre esett. Nappali-
milyen, napos világba esett. Innen tovább (ment). Egy helyen nézi: olyan fenyıfa csemetés 
hely. Amint jobban megnézte – ilyen emberi csontok-botok ott állnak. És nem pillantott oda. 
Tovább ment. Egy helyen megint nézi: nádas füves, gereblyézett füves hely volt ott. Amint 
odapillantott – az emberi haj. És tovább ment, nem néz oda.  
16. Egyszer aztán kiáltanak: “Kedves, ide nézz!” Amint odapillantott, fél arcok, fél orrok, fél 
szájak. És nem pillantott oda. Tovább ment. Megint ment, mendegélt. Egy helyen egy anyó és 
egy apó egy nagy báránybırt huzigál. Azt huzigálják. Betakarózni nem tudnak. Egyre csak 
veszekednek-haragudnak. Megint tovább megy. Ismét egy helyen egy anyó és egy apó egy 
báránybır darabbal takarózott, egy tenyérnyi nagyságú báránybırrel. Az alatt fekszenek. 
Semmijük sem lóg ki. És onnan tovább ment, ment. Egy helyen meg egy ló állt. Az a ló meg... 
az a ló olyan... egyik fele... és... és és valami mondta, hogy... valóban, amikor ama 
báránybırös anyó-apóhoz érkezett, egy helyen oldalról valami szól: “A napfényes-nappali 
világban éltükben ezek ketten nagyon veszekedve-haragudva éltek, ott nagyon rosszul éltek. 
Tovább ezzel a szerencsével-boldogsággal boldogulnak.” 
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17. Ismét tovább ment, ment. Most a kis báránybırdarabos anyóhoz-apóhoz ért. Oldalról 
valaki megszólalt: “Ezek a napfényes-nappali világban éltükben jól éltek. Egymásnak rosszat 
nem tettek, haragos szót, rossz szót (nem szóltak). Tovább ezzel a szerencsével boldogulnak.” 
Megint tovább ment, ment, ismét egy ló. Egyik fele, a másik fele nincs ott. Úgy lépkedett ott. 
Valahonnan valaki azt mondja: “Amikor ezt a lovat föláldozták, a gazdái az egyik felét 
maguknak vették el, a másik felével etették a népet. Tovább ezzel a szerencsével-
boldogsággal boldogul.” 
Ismét tovább ment, mendegélt. Egy helyen megint van egy ló. Olyan kövér, hatalmas ló. Nem 
áll egy helyben. Mindenfelé táncolva lépked, ugrál. Oldalról valami ember mondja: “Amikor 
ennek a lónak az áldozati lakomája volt, mindent a népnek adtak, a gazda minden embert 
megetetett, maguknak egy falatot sem vettek el. Tovább ezzel a szerencsével-boldogsággal 
boldogul.” 
18. Megint tovább ment, ment. Egyszer egy nagy házhoz érkezett. A deszkadarabja-
fonaldarabja ott megállt. Bement, bent egy óriási férfi fekszik. Horkol. Egy óriási asszony ott 
bent ül. Azt mondja az asszonyság: “Te miért jöttél?” És étellel-mivel megetette. “Engem 
bizony nálam nagyobb bálványszellem-szellemasszony küldött.” És teát-mit ittak. Egyszer az 
asszony a férfit ébresztgetni kezdte. A férfi horkol. A férfi amint megébred, ez [a fiú] az 
ajtófélfához ér, annyira hátra húzódik. És az apó kérdezi: “Hát téged mi küldött ide?” “Hogy 
mi küld engem – mondja a férfi –, nálamnál nagyobb bálványszellem-szellemasszony 
küldött.” “De ugyan, mit keresni küldtek téged?” “Hát engem a citerát-hegedőt keresni 
küldtek. Azt mondja az apám, hogy az ı apja halálakor oda tette.” “Azonnal menj haza! Menj 
apád, a Torem kán házába! Tárd ki a kaput. És gyorsan szaladj haza. Feleséged bezárt 
lábasházát az emberek ki akarják vágni.” 
19. És azon nyomban hazasietett. Hazafelé menvén az egész lovat, fél lovat, fél szájú, fél orrú 
arcot látta vagy nem. Egyenesen sietett. Egyszer ím elıbukkant, az emberek lakta városba, a 
város közepére. És a Torem kán házába belépett, a leggyorsabban, széttárta a kaput, és a 
citera-hegedő oda berepült. És a házához szaladt. Amint odaért, rothadt bőz, epeszag. Egyik 
ember baltával, másik ember főrésszel, másik ember reszelıvel, kalapáccsal. A vaslábú 
lábasház tartóoszlopát próbálják kivágni, az asszonyt akarják megfogni. İ elküldte onnan az 
embereket, és kivette a feleségét. 
20. Ezután sokáig éltek, rövid ideig éltek, egyszer a legidısebb bátya megint kiment. A 
legkisebb öccse háza kéményének tetejére pillantott. A kémény csúcsától a lángnyelvek az 
égig, az égboltig lobognak, mintha oda húznák ıket. Az övék meg mint a közönséges 
kankutya farka végecskéje, tekereg. És a szél visszafújja, a háztetıre hajlítgatja. Bement, és 
apjának mondja: “Te, apám, Torem kán vagy. De nézd csak: öcsém házának kéménye végére 
néztem, a lángnyelvek az égboltig nyújtóznak. A mi lángnyelvünk meg, mint a közönséges 
kankutya farka végecskéje, a lángnyelv hajladozik, és a szél elnyomja.” 
21. “Várj csak, van mód ıt elintézni.” És megint a szolgáinak mondja, hogy aszongya, 
hívjátok a legkisebb fiút. A legkisebb fiút oda hívták. Az apja azt mondja neki: “Amikor 
meghalt az apám, volt egy éneket éneklı muzsikám, mesét mesélı muzsikám. Egyik oldalra 
fordították, száz éneket énekelt, másik oldalra fordították, száz mesét mesélt. Nem tudom 
megkeresni ıket. Te el tudsz oda menni.” 
És a fiú hazament. Megint sírva ment. Amikor belépett, könnyeit letörölte, és bement. Kérdi a 
felesége: “Torem kán atyánk mi jó beszédet beszélt? Hiszen nevetve léptél be.” “Semmi 
különöset nem mondott.” “De hiszen sírva jöttél.” Mutatja a tenyerét: “Itt vannak a könnyeid. 
Azt akarom, hogy egyetlen könnyed se hulljon ki. Ez a könny kihullott. De hogyan... mit 
mondott neked?” “Á, aszongya, megint az alsó világba akar küldeni. Éneket éneklı muzsikát, 
mesét mesélı muzsikát keresni.” “Hát mit tehetünk? Torem kán szava ellen mit tehetünk? Ha 
elmész, nekem két vaslábon álló lábasházat készíts, és oda zárj be engem.” És elment. Megint 
kapott egy fonal(gombolyag)ot és egy deszkadarabot. És elment. 
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22. Ment, mendegélt. Egyszer becsusszant a föld belsejébe. Sokáig vagy rövid ideig ment a 
föld belsejében, egyszer fényes világba esett. Mintha a nap sütne, vagy mi. Egy helyen nézi: 
mindenfelé fenyıfacsemetés hely. Amint jobban megnézi: ezek emberi csontok. Tovább 
ment, ment. Ott nádas füves, gereblyélt füves terület van. Ahogy jobban megnézi: hát ez 
emberi haj. Tovább ment, ment. Egy helyen fütyülnek, kiabálnak. Ahogy odanéz, félarcok, 
félszájak, félorrok, félszemek. Gyorsan tovább ment, sietett. 
23. Megint egy helyen ment, ment, egy anyó és egy apó fekszik. Egy olyan nagy báránybır 
suba van rajtuk, hogy egy egész várost-falut be lehetne vele takarni, de ık nem tudnak 
betakarózni. Hol az asszony húzta, hol az ember húzta magára. Így huzakodnak. Állandóan 
veszekedtek-haragudtak. Valahonnan valaki mondta: “Ezek az eleven világban éltükben 
rosszul éltek. Mindig veszekedve éltek. Tovább is ezzel a jóval-boldogsággal boldogulnak.” 
Amikor tovább ment, két anyó-apó fekszik. Tenyérnyi nagyságú báránybırdarab alatt 
fekszenek. Semmi sem látszik ki belılük. 
24. Azzal tovább ment, ment. Ott áll egy fél ló. Azt gondolja: “Ugyan miért csak egyik fele 
van itt a lónak?” Onnan mondja valaki: “Az eleven világban ezt a lovat az áldozati lakoma 
idején a lovas emberek, két ember az egyik felét magának vette el, a másik felét a néppel 
megetette. Tovább is ezzel a szerencsével boldogul.” 
Tovább ment, mendegélt. Ismét ott áll egy ló. Zsíros, olyan húsos nagy ló. Nem tud egy 
helyen megállni, állandóan forog, ugrál, nyerít. Oldalról valaki mondja: “Ezt a lovat 
föláldozták, és a ló gazdái az összes húst megetették az emberekkel, a lovukat. Maguknak, ki 
tudja, elvettek-e egy darabot vagy nem vettek. Tovább is ezzel a szerencséjükkel élnek.” 
25. És tovább ment, ment. Megint egy olyan nagy házhoz ért. Egy hatalmas asszonyság ül 
fent. Egy hatalmas ember meg lent fekszik. És az a hatalmas férfi... az a nagy asszonyság 
teával-egyébbel itatta. Egyszer ébresztgetni kezdi a férjét: “Apó, kelj föl, óvatosan, óvatosan. 
Rossz világot nem látott öcsikéd jött. Apó, csak lassan, óvatosan!” És hogy az anyó 
keltegette, az apó fölébredt, ı az ajtófélfához kapott – annyira hátrahúzódott. És leült, és 
beszélgetni kezdtek. “Hát téged ki küldött ide?” “Hogy engem ki küld? Nálam nagyobb 
bálványszellem-szellemasszony küld engem. Torem kán atyám-öreg mondja, úgymond az 
apja halálakor az éneket éneklı muzsikát, mesét mesélı muzsikát eltemették vele. Azokat 
megkeresni küldött engem.” “Hát gyorsan menj haza. Ha hazaérsz, tárd ki a Torem kán 
kapuját. Az éneket éneklı muzsika, mesét mesélı muzsika magától hazamegy. Te a 
feleségedhez siess. A feleséged lábasháza már majdnem összedılt, mire odaérsz. És ide ne 
gyere többet. Ha harmadszor is ide jössz, az emberek megesznek téged.” 
26. És gyorsan visszafelé ment. Azt a félszemet, félszájat, féllovat, talán látta vagy nem. Csak 
ment. Torem kán kapujához ért, és nagyon gyorsan sarkig tárta. Az éneket éneklı muzsika, 
mesét mesélı muzsika nyomban beesett. Nagyon gyorsan a feleségéhez sietett. Amikor 
odaért, a felesége lábasháza már majdnem ledılt, inogni kezdett. És ı az embereket mind 
szétzavarta. Azon a helyen nagy bőz volt, vérszag, epeszag. A feleségét kivette, és... 
27. Mikor még az alsó világban volt, az az apó mondta neki: “Ha hazamész, kıházad, 
vasházad minden ablakát kıvel szorosan zárd be, az ajtajait is. És hét éjszakán-napon át ne 
lépjetek ki, otthon üljetek.” Így hát bemenvén jól bezárkóztak, az ablakokat-ajtókat kıvel 
bezárták. És bezárták az ajtókat-miket... Egyszer csak kint, hallgatják, mi van? Micsoda szél! 
Hét éjjel és hét nap a házban ültek. Egyszer aztán kimentek. Amint kimentek, látják, hogy 
semmi sincs. Se ház, se város, semmi sincs. Vége! 
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XIV. 

âwõs ort panõ ropõ>tõtõ ‡o põrili 

1. õj mõta >atnõ tasõ™ ‡o wâ>. Tu tasõ™ ‡o wâ>ta>nõ ânta mÙw ‡ôwli wâ>tõ mÙw tasõ™ ‡o, 

ânta mÙw wanli wâ>tõ tasõ™ ‡o, jõmat tasõ™ ‡o, jõmat ar we>i tâjõ>. ar mõta Tôrõs we>i 
tâjõ>. panõ õj ropõ>tõtõ ‡o põrili tâjõ>. Tu ropõ>tõtõ ‡o... keNar mõta ropõ>tõtõ ‡o põrili 
tâjõ>. tem mõta wâ>ta>nõ ânta ‡ôwli mÙw wâ>ta>qõ jõq, wanli wâ>ta>qõ jõq, õj >atnõ 
ropõ>tõtõ ‡ujõ> âwõ> põtõqõ åmõstaqõ jõq, âwõ> >õqpinõ sÙj wÀr>õq jõq. 

2. õj mõta >atnõ Tu tasõ™ ‡ujõ>nõ püri>i: “ropõ>tõtõ ‡ujõm, mÙw manõ atõm mõta urnõ 

tâji>>o? mÙw >itotat-‡u>at õntõ >apõt>o? mÙwõ>iji ¢a/qõ jõqõn?”– Nâwmi>. “nÙ™nõ – 
jastõ> – wåjõq>õmin-põ õntõ tâj>ojõm – jastõ> – >itotat-‡u>at-põ >apõt>ojõm. ma õntõ-põ 
¢a/qõ jõqõm, õntõ-põ püttaqõ-põ jõqõm – Nâwmi> tâm. – nÀma ‡ôw-põ õntõ, amp Ti ‡ôrõqtõ> 
– jastõ> –, âwõs /a/ Ti jôwõt> – jastõ> – panõ âwõs /a/ nÙ™at wÀ>taqõ jôwõt> – jastõ> – 
nÀma âwõs /a/ Ti-põ kõ>õmtõ>– jastõ> – âwõs /a/ kõ>õmtõtõ >atnõ, âwõs /a/ tõqõ jôwõttõ 
>atnõ âwõs ôrt nÙ™ati so¢õ>. pan Nâwmi>, nÙ™at wÀ>ta™ ‡ô>at so¢õ>. panõ nÙ™at wÀ>ta 

jõtõ> >atnõ nÙ™ tâm jasta: «sar mant a> wõ>a! å>õ™ >atnõ ‡âTa ma ropõ>tõtõ ‡ujõm wõ>a! 

Tu pürnõ nÙ™ tâm mant wõ>a!» nÙ™ tam å>õ™ >atnõ mantem pirte, mant >Ùw wÀ>õ>. Tu 

pürnõ tâm ma Ni¢i mõta ur tâj>õm.” 

3. tôp aj kÒ> Nâwõmqõn, tôp tõrõmqõn, pan Tâ‡a amp Ti ‡ôrõqtõq. amp ‡ôrõqtõq, panõ âwõs 

/a/ pan-põ Tõ Ti såqõ>tõtõq. âwõs /a/ Tõ såqõ>tõma> pan Tâ‡a pan-põ âwõs ôrt Tâ‡a Tu 
tasõ™ ‡uja Ti su¢õm. mõta sar ‡uja wÀ>ta™ ‡ô>at kÒ¢qi>nat su¢õm. kÒ¢qi> a>õmõ> >atnõ 
tasõ™ ‡o Nâwmi>: “sar mant a> wõ>a! å>õ™ >atnõ ropõ>tõtõ kujõma mõna, wõ>e! Tu pürnõ 
nÙ™ mant wõ>a!” 
pan Tu ropõ>tõtõ ‡o põrili âwõ> >õqpinõ åmõs>, pan Ti ropõ>tõtõ ‡o põrili Tâ‡a keNar ‡o 
põrili âwõ> suriji ü>õ kÒsiptõq ro‡sôwõli>. panõ kÙtpa>i ¢opqõ sÀwrõmõ>. õnta, sapõ> 
>ôwõ> sÀwrõmtõq. sapõ> >ôw ü>õ kÒrõqma> >atnõ, sapõ> >ôwõ> tõt rõkkõn, sapõ> >ôw os 
nô‡ >â‡‡õntõq. ta>õ™ ‡o maqõ>nat nô‡ /u/õmtõq. kimõtqõ sÀwrõma> >atnõ ow >ôwõ> os ü>õ 
kÒrõq, os nô‡ rõkni>õq. ‡o>mõtqõ sÀwrõma> >atnõ panõ Tu sapõ> >ôwõ> os nô‡ rõkkõn. 
‡o>mõtqõ sÀwrõma> >atnõ sapõ> >ôwõ> os sÀwrõma> >atnõ panõ Tâ‡a Tu keNar ‡o ow 
>ôwõ> os wâ>õm tåqi>a rõkkõn. 

4. panõ Tu keNar ‡o põri Tâ‡a ropõ>tõtõ ‡o põri Tâ‡a âw>a kÙrõmtõqõ>, tÙwõt ‡u¢õm >ajõm 

ow põrili i>mõqtõq. pan Ti wikkõtõq, jastõ>: “õnõ> kÙr pi™õn Ti sÀwõr>em! õnõ> kÙr pi™õn Ti 
sÀwõr>em!” – jastõ> Tâ‡a. âwõs ôrt jastõ> tôwa: “Ti >ôwõt jõm wõra, õnõ> kÙr pi™õm a> 
sõqre! õnõ> kÙr pi™õm a> sõqre! mÙw arõt tas-wâq ôjaqtõ>õm, Tu aritat nÙ™at mõ>õm. – 
jastõ> – ‡o>õm jÀ™k kÀ>õ™ pu>õm, we>õ™ âw>am Ten nÙ™ati mõ>õm.” Tâ‡a âwõs ôrt ‡ônqõ 
Ti wõjqantõq. Tu keNar ‡o põrili Nâwmi>:“õj mõt>i-põ mantem õntõ måsõ>. ma nÙ™at À>õ 
Nu>tiptõ>õm.” pan À>õ Ti Nu>tiptõtõq. jastõ>: “nõ™ os tõqnam /a/qõ jÙ>tõq ‡untõ, Tårõs 
un¢¢in >atnõ amp süqõmtõ õj mõt>i-põ a> ‡üjõmtõ>. Tårõsnõ õjnam jõ™ka mõnitõq.” Ti måNT 
Ti tõrõm. 
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XIV. 
 

A nyenyec vezér és a hitvány munkás 
 
1. Volt egyszer egy gazdag ember. Ez a gazdag ember régóta volt gazdag vagy rövid ideje 
volt gazdag, nagyon gazdag, nagyon sok rénszarvasa volt. Sokezer rénje volt. És egy hitvány 
munkása volt. Az a munkása... egy szegény, szerencsétlen munkása volt. Így élvén talán 
sokáig éltek, talán rövid ideig éltek, egyszer a munkása a szán fenekén ülve maradt, 
hangtalanul ült a szánban. 
2. Egyszer a gazdag ember megkérdezi: “Munkásom, vajon rosszul bánok veled? Talán 
étellel-hallal nem táplállak? Miért sértıdtél meg?” – mondja. “Te – mondja – nem bántottál 
engem – mondja. Étellel-hallal táplálsz. Nem sértıdtem meg, nem haragszom. – mondja erre. 
De nemsokára a kutya felugat – mondja – nyenyec hadnép jön – mondja. És a nyenyec 
harcosok téged megölni jönnek – mondja. Hamarosan felbukkan a nyenyec hadnép – mondja. 
Amikor a nyenyec hadnép felbukkan, amikor a nyenyec hadnép ideér, a nyenyec vezér hozzád 
lép – mondja – gyilkos szándékkal lép hozzád. Amikor meg akar ölni, te csak mondd: «Még 
ne ölj meg engem! Elıször, nosza, a munkásomat öld meg! Csak azután ölj meg engem!» Te 
elıször engem küldj, hogy engem öljön meg. Azután talán csak kitalálok valamit (tkp. lesz 
valamilyen módszerem).” 
3. Ahogy ezt a hírt elmondja, éppen befejezték, a kutya fölugatott. A nyenyec hadnép meg 
már vágtat is. Amint így vágtat a nyenyec hadnép, a nyenyec vezér a gazdag emberhez lép. A 
gazdag embert megölı szándékkal, szablyával jön. Amikor a kardját felemelte, a gazdag 
ember megszólal: “Még ne ölj meg engem! Elıször a munkásomhoz menj, ıt öld meg! Aztán 
ölj meg engem!” Az a hitvány munkás a szán belsejében ül. A hitvány munkást, a szegény 
embert a szánról lerántotta a gallérjánál fogva. És középen szétvágta, nem, a nyaka csontját 
vágta el. Amikor leesett a nyaka csontja, nyaka csontja visszarepült, nyaka csontja visszaült a 
helyére. Egészséges emberként állt föl. Amikor másodszor levágta, koponyája megint leesett, 
és újból visszaugrott. Amikor harmadszor levágta, a nyaka csontja, a szegény ember 
koponyája visszaugrott arra a helyre, ahol korábban volt. 
4. Az szegény, szerencsétlen, hitvány munkás a szánjához futott, fölemelt egy ócska, tőzben 
megégett fejszefejet. És így kiáltott: “Levágom a nagylábujjad! Levágom a nagylábujjad!” – 
mondja hát. A nyenyec vezér erre azt mondja: “Kérlek, ne vágd le a nagylábujjam! Ne vágd le 
a nagylábujjam! Akármennyi gazdagságot-pénzt találok, mindent neked adok – mondja. 
Három fehér rénökörrel befogott rénes szánjaimat neked adom.” És a nyenyec vezér 
visszahúzódott. A szegény ember mondja: “Semmi sem kell nekem. De én megesketlek téged. 
És meg is eskette. “Ha még egyszer háborúzni ide jöttök, a tengeren (tkp. Ob-torkolaton) 
átkeltek, kutyának széttépni való sem, semmi sem marad. A tengeren mindnyájan vízbe 
fúltok.” Ez a mese véget ért. 
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XV. 

kÙjõp 

1. õj mõta >atnõ, tem mõta >atnõ, tem mõta ‡ujõ™ ‡o nôpõtnõ, tem mõta jåqõn ‡o nôpõtnõ 

õj >atnõ åntpõ>a sâsõm aj pâqõli wô>. Ti åntpõ> põtõ>a sâsõm aj pâqõli Târõ™ åntõp sô‡‡õ™ 
åntõp põta>a sårõm åmõs>. sÀmqõ> tõqõ Ti Àtqõn: jôm jõ™k jeNTmin åmõs>, wåt jõ™k 
jeNTmin åmõs>. Ti tåqinõ åmõsta>nõ Tâ‡a tôrõm-põ jômqõ jõ>, tôrõm aTi. nomõ>ta jôm jõ™k 
påsmõ>, jôm jõ™k >u>õ>a kÒrqõ>. sõmõ> Nôw wôj, ‡år wôj >ô>qõ jõ>, sõmõ> Namõkkõ jõ>. 
ânta-põ kit ‡âtõ> wô>õm pirnõ, ânta-põ ‡o>õm ‡âtõ> wô>õm pürnõ arõ‡ ‡o, måNT ‡o kÒtõ> 

wÒkkõ™kõ¢õk jõta jõq, kÙrõ> wÒkkõ™kõ jõtaqõ jõq. >Ùwat nô‡ ki>tõ>, ü>õ ‡o¢õ>. pô™õ>nõ 

>ej>õqõ> – temi puqõ> ‡ârinõ åmõs>. pô™õ>nõ kÀw üttõn wõsõt Nu>a riq>õt, Tumint õnõ> ‡åt, 
ôwõrnam ôwõr ‡åt, õnõ>nam õnõ> ‡åt. 

2. Tâ‡a >Ùwat tôw nô‡ ki>tõqõ>tõ kima jõqma> >atnõ, >Ùwat õj >atnõ nô‡ ki>tõq, ‡åt 

>õqpinam Ti wi™k, wa™ktõ kima jõq. jå‡õ Ti >a™, >åjõq>õq õj mÀ¢ õntem, kÒ¢õq >åjõq>õq õj 

mÀ¢ õntem. ‡åt >õqpÀlõknõ tåqõ wõsi pitõm ‡åt, ‡ôn wõsi pitõm ‡åt. tåqõ wõsi pitõm ‡utõ>, 
‡ôn wõsi pitõm ‡utõ>nõ ânta mÙkkim ‡âtõ> ‡u>, ânta mÙkkim at ‡u>, ‡ôjanõ wu>i. Tâ‡a õj 
>atnõ Ti wi™k i>nam. tem ôntõ>nõ nômõ‡sõ>: “ma Ùrõkkam mÙwõ õj mõta>i-põ õntem? ma 
mÙwõ õj atemnam tôrõm iti õj ati>, mõq iti õj ati>. mÙw jõq õntõ tôjõm, a™ki õntõ tôjõm.” 

3. ânta ‡ôw tåqi wa™kma> pürnõ, wan tåqi wa™kma> pürnõ >antõ™ jüqi ‡u>õ™ jüqi ‡ånõ™a Ti 

‡åt. Ti >antõ™ jüqi ‡u>õ™ jüqi ‡ånõ™ mõta utõ såjõp wÀrõm. Nôw ‡åtõmnõ™ ‡ârõ ‡ôr, ‡år 
‡åtõmnõ™ ‡ârõ ‡ôr. Ti ‡ôr ‡ånõ™a kÙ¢ wi™k, tem ‡ôr jÀ¢õnõ pâ™‡õ> ¢À™k>õm punõ> 
¢À™k>õm õnõ> wônt ‡år. ‡ôr >iwmin tem, pom >iwmin /å/õ>, ‡åsqõ>a pomqõ>a ‡ünmin 
/å/õ>. sÙwõs >Ùw. ‡ôttõ jõ>, tôqnam >ej>õ>. “Ti ‡år – ôntõ>nõ nômõ‡sõ> – ‡ôtõ wÀr>õm. 
ma wa™kmin jâ™ki>>õm”. Tâ‡a kÙr >Àr >ôwõ>i õj pÀlõk >ôwõs i>õ wõjtõq. jâwõ>qõ wÀrtõq. 
jâwõ>qõ wÀrtõq, mÙwõ, Nå>qõ wÀrtõq. jõmsi pÀlõki õj â™tõ> i>õ wõjtõq, jâwõ>qõ wÀrtõq. kÙr 
õj >unõ> i>õ kÙr >ån õj pÀlkõ> i>õ wõj, jâwõ> jÙntõkkõ wÀrtõq. Ti kÙr >ån >ôw õj si/Tõ>i 
wÀrõm Nu>õ> jâwõ> jÙntõqa pân, wanqõ wi™k. 

4. Ti ‡år ‡ôw arintõ>nam tõ> jÀwõttõq, sõm pÀlõk muqti mõni. ‡år tôqõ kÒrõq. ja, Tâ‡a ônta 

munt Ti Nå>qõ wÀrõm >ôw si/Tõ>nat i>õ ‡ôrtõq. ‡år på™‡õ> ¢À™k>õm punõ> ¢À™k>õm õnõ> 
‡år kÒp>õ™kõ ‡ôrõqtõtõq. Ti kÒp>õ™ ‡år sôwõ> Nâwi-põ tôqõ tuw mÙwõ õntõ, jâ‡õnam ‡år 
sôwõ> ta>min itpõ mõnõ>. kÒp>õ™ ‡år sôwõ> jâ‡õ tuwtõq, jõmsi ‡åt pÀlõknõ, jõmsi jõqõ>tam 
wô>õ pÀlõknõ Nôw på™‡õ> >ajõm â>a>, ‡år på™‡õ> >ajõm â>a>. jõ™k >õmõt ü> pÀlõknõ, ‡år 
på™‡õ> õnõ> sut â>a>. Ti sut tõqõ wõjtõq, >ajõm tõqõ wõjtõq. tem pÀlkõ> >ôwõtma> pürnõ 
tôm pÀlkõ> >ôwõt, tôm pÀlkõ> >ôwõtma> pürnõ tem pÀlkõ> >ôwõt. Tâ‡a, >ajõm, õj tem pÀlõk 

pô™õ>a pôntõq, warõs pÀlõk ¢opqõ mõn>i, tôm pÀlõk karimtõ>tõq, pom pÀlõk ¢opqõ mõn>i. 

5. kem wi™k, mu>õ™ ‡åt mu>a mõn, sõmõ™ ‡åt sõmnam wi™k, ju‡‡õ™ ur, pomõ™ ura wi™k. 

ja, Tâ‡a, ‡ô> ü>õ Àwõt. Ti ‡ô> pÀlõkkõ tåwiptõq. Ti ‡o> pÀlõk iwõ> kÙjõp Nå> wÀr. ‡o> pÀlõk 

iwõ> kÙjõp Nå> wÀr, kÙjõp nå> müNõqtõtõq, nô‡ sur, ‡år sôwõ> Tu mÀrõ ‡ôlõmtõq. ‡år 

sôwõ> i>õ NÀTTõq, kÒp>õ™ ‡år sôwõ>. ikinõ kÒp>õ™ wônt ‡år sôw panõ kÙjõpqõ Tõ wÀri, Tenõ 

mÙ™k>aqti tôqõ. kÙjpõ> ânta ‡åqõtta> sårta> iwõ> Tuti sÀ™ki>õ>tõq, tôqõ sÀ™ki>õ>tõq. Tõkim 

Tursem, Tõkim jõm. >Ùw ni™a mõnõm ni™õn pi> õntõ wuji>õ>, ‡uja mõnõm ‡ujõ™ pi> õntõ 
wuji>õ>. kÙjõp sÀ™ki>õ>tõq, Tõrti>õ>. kÙjõp õjnam nô‡ sårõm-ôtõm pürnõ Tâ‡a tôrõm-põ put, 
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ânta >åNT-põ Ti pit>, jeq>iqõ jõq. Tâ‡a sÙwõsqõ jõq, ‡å>õq>õq, wåjõq>õq ‡ârõs sÙwõsqõ jõq. 
ja Tit >antõ™ jüqi, ‡u>õ™ jüqi ‡ôwõt pan Ti kÙjpõ>nat, kÙjpõ> ta>min, wa™kmin panõ sarnam 
Ti nôrqõ>tõtõq. 

6. ânta ‡ôw>i wa™kma> pürnõ, wan>i wa™kma> pürnõ ‡år sôw>i kÙjpõ> ta>min mõn, mõn, Ti 

>antõ™ jüqi, ‡u>õ™ jüqi ‡ôwõt Ti wi™k, wi™k, >antõ™ jüqõ>, ‡u>õ™ jüqõ>, Nô‡sõ™ jâwõn, mô‡sõ™ 
jâwõn. ‡år ‡åtõmnõ™ ‡ârõ ‡ôra pô>õ‡intõq, Nôw ‡åtõmnõ™ ‡ârõ ‡ôra pô>õ‡intõq. Ti ‡ôr num 
å>õ™nam >ej>õ>, temi NÙki ‡åtõt åmõs>õt. ôwõrnam ôwõr ‡åtõt, õnõ>nam õnõ> ‡åtõt. >apõt 
NÙki ‡åt. Tâ‡a tôqnam Ti wi™k. kÙjpõ> ta>>õtõq. wanqõ jôwõt, temi Tâ‡a puqõ> ‡ârõ Tâqõr, 

aj >år >ôwit Tâqõr â>>a>. kÀw Tâqõr we>i kat>tõ Tâqõr påTa jôwõtma>a nômõ‡sõqõ>: „mÙw 

i>em-wõrem-a, õj mâ¢ ‡o jôwõt, panõ kÙjpõ> ta>min. Tâ‡a ma kÙjpõm tõqõ tem we>i Tâqõra 
tõqõ ‡üj>õm.” kÀwa Tâqõr påTa tôqõ >åNTa lÙkõmtõtõq, tôqõ ‡üjtõq. sarnam wa™kmin itpõ 
nôrqõ>tõtõq. wi™k, wi™k, å>õ™ ‡åt, ‡åta wi™k, ‡åt owpija jôwõt. ‡åta wi™k. „mÙw i>em-
wõrem, tem ôntõ> nômõ‡sõ>, õj mâ¢ ‡o jôwõt, wa™kmin jâ‡õnam >â™a>.” Tâ‡a owpinõ nô‡ 
wõraqtõq, kÙrqõ> tôja nô‡ pit, owpiji jâ‡õ >â™. 

7. jâ‡õ >a™, wâ>õ ‡ôwõt utnam so¢min-põ so¢min mõn, wa™kmin-põ wa™kmin mõn. temi kat 

pürõs imiqõn-ikiqõn wâ>õ pÀlõknõ åmsõ>õqõn. tôm wâ>õ pÀlõknõ saj >åjqõ>. utõ ümõ>, põTa 
mõt>i wÀr, Ti pürõs imiqõn-ikiqõna, ja Tâ‡a, tôm pÀlõknõ saj >åjqõ>. Ti saj >õqpinam tõm 
>i>a, tôm >i>a pitõ>, õj mõt>i nÀrta> seTõ/. tôqa >i>õ> pom tôjnat >aqõ>>i. Tâ‡a mõqi ‡åtõ™ 
imiqõn-ikiqõn põsanat umti, mÙw Nôw põsanat umti, mÙw ‡år põsanat umti. jõm >itot 
tâj>õqõn, jõm >itotat pôn>i, atõm >itot tâj>õqõn, atõm >itotat pôn>i. ¢aj-mõta>i jiNT. 
kemõ>ta ‡ut ‡o jâ‡õ >â™. ‡ut ‡o jâ‡õ >â™õt, Tâ‡a utõ Tõ üm>õt. ta>õq utõ å>õ™a wâ>õ 

pÀlõka. 

8. jastõqõ>: “‡ô/Ta jôwtõm – mÙw jastõqõ> – pâqõli wôsõn? >Ùw Ni¢i mõta u>õm-upõt 
wÀrtõ wÀr tâj>õn. min Tâ‡a – jastõqõ> – ‡ut pâq ü> pÀlõknõ õj aj Àwõli tâj>õmõn, ‡üTõm pür 
TuTi jõ™k tüqõmtõm aj mu‡imõn. tôm må>qõ ‡âtõ>nõ ¢amõ kÙrõmnõ jõqipõq. >i>õ> pom 

tôjnat >aqõ>>i, taqõ pom tôjnat >aqõ>>i, >i>õ> tem tå‡õn>, tôm tå‡õn>. Ni¢i mõta u>õm-upõt 

wÀrtõ wÀr tâj>õn. nÙ™ ni¢õ mõta u>õmat-upõtat ôt>õm nÙ™ Ni¢õ mo>õ‡sõtõ wÀr tâj>õn.” 
“ma ¢âpasõm – jastõqõ> – mÙw Tu ma tâj>õm, Tâ‡a. manam – jastõqõ> – wa™kmin jÙwõm, 
wa™kmin tõqõ jôwtõm. mÙw tåqi mo>õ‡sõtõ wÀram wâ> – >Ùw jastõqõ> – ma mo>õ‡sõtõ 
ôttõ wÀram mÙw tåqi. a wõs – >Ùw jastõqõ> – nin topõ™ Newrõmin. ma kÙjõp – jastõqõ> – 
tâj>õm. kÙjpam Tâ‡a Taqõr påTa ‡üjem. mÙw i>em-wõrem ma kÙjõpnat jâ‡õ >â™>õm. ma 

kÙjpam jâ‡õ wõ>õttõn ‡untõ seTqõ-keTqõ sÙjõ> u¢ põtan sÀ™ki>õ>em.” 

9. iki Tâ‡a õj pâqõ>nam Nâwõm, õnõ>pi pâqõ>nam mÙw aj pâqõ>nam Nâwõm: “Tâ‡a, Ti 

mâ¢ ‡o kÙjõp jâ‡õ kõn¢e!” Tâ‡a Ti ‡o kemnam mõnma>. õj >atnõ mÀraqõ jõq. ânta Ti ‡o 

‡ô>nõ jÙta> õntem. kimõt ‡o os mõn. õj >atnõ ‡o>mõt ‡o mõn, ‡o>mõt pâqõ>. õj >atnõ 
Nõ>mõt pâqõ> mõn, õj >atnõ wÀtmõt pâqõ> mõn, õj >atnõ ‡utmõt pâqõ> mõn. õj >atnõ nÀr 
sÙj tarõmqõ Ti jõq. owpi kimpinõ nÀr sÙj ‡ütnõ mõn>. owpi arqõ Ti pâni, Ti ‡ut ‡onõ Ti kÙjõp 
jirõ>nam põ™raqtõmin maqõ>ti kirõqtõmin, tôwõnõ põ™õrqõ>tõmin tu>i temi. õj Tâ‡a Tu >ata 

jõqõm >atnõ nô‡ /u/õmtõq, owpi wõsi jâ‡õnam kÒrõqtõ môrti>a jõqõm >atnõ nik tôwõ 
so¢i>õq. õj kÒt pÀlkõ>nat kat>õmtõtõq, kÙjõp i>mõqtõtõq, utõ å>õ™a >uNTõmtõtõq. 

10. Tâ‡a Ti ‡ut ‡onõ ‡oqõt>ti, Ti kÙjõp, pÙmõ™ ‡åt >õqpija >uNTi >Ùw, Narõq juq kÙjõp >Ùw 

jõ>õp kÙjõp Nurõ> râ™aq>õm ôtmin, Nurõ> jâ‡õnnõ >Ùw ‡åqõt>õqõ>tõq >Ùw. sårõm wÀrõm 

kÙjõp, kemõn ‡ôw ‡åqõt>. ânta kÒp>õ™ ‡år sôwat >Àrpaqti, Tâ‡a tôqõ Ti ümõ>, ‡o Tõrtta Ti 
jõq. Ti Tõrtta ¢Ùksõmõq. ‡ôw Tõrtma> mÙwõ wan Tõrtma> pürnõ ânta ‡ôw mÀrõ mÙwõ 
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>årqõ>tõqõ> mÙwõ wan mÀrõ >årqõ>tõqõ> kÙjpõ>nat. “Tâ‡a – Nâwmi>õ> – Newrõmin,– 

jastõqõ> – tôm puqõs a™ki, kõ>tas a™ki partõm ‡ât>õ>, tôrõm a™ki partõm ‡ât>õ>, ‡üjõm 

‡ât>õ> jõmat ‡ôw” – jastõqõ>. “ôntõr kÙtõpqõ Tenõ ‡ô>attõ kõ¢aqõ jõq. tâm ânta-põ kit 

‡âtõ>, ânta-põ ‡o>õm ‡âtõ> põtõnõ, sarpiqõ wô>, tô> kiNTa jõm ni™kõ jõ>” – jastõqõ>. 

11. õj tôm ittõn kimnõ >itotat pul, jeNTTõ ôt pul >itaqõ jõ>. õj Tu Tõrtma>-ôtma> pürnõ nÀr 

sÙjõ> ‡ô>at mõntaqõ jõq. ¢õkõ nÀrta>-u¢¢a> õntem. ‡âtõ> ittõn å>õ™ wÀrqõ jõqma> >atnõ 
‡âtõ>-põ õntõ >â™a> Ta‡a a™ki> iminõ >itotat pulat, jeNTTõ pulat åmõt>i. >itot-‡u> >i>, 
Nâwõmtaqõ jõq, âjõ™-kÒ>õ™ Nâwmõ>. kimõt ‡ât>a os jõmqõ jõq, ‡u>mõt ‡ât>a pitõm >atnõ 
jõ™ki i>tõ>-tu>, juq i>tõ>-taqipõ>. juq sÀwõr>, jõ™k tu>. kÒt> tô>a ropit>õt, kÙrõ> tô>a 

ropit>õt. >Ùw Tu ‡ât>õt mÀrõ tôt wâ>>, mâ¢ ‡oqõ måjõ™ ‡oqõ jôwõt. 

12. iki Nâwmi>õ>, TeT jastõqõ>: “topõ™ Newrõmimõn. nÙ™ õntõ jôwtõn ‡untõ, Àwi>õq Ti 

pitmõn. topõ™ Newrõmimõn, Àsmõ™ Newrõmimõn Ti rõqõmtõmimõn – TeT jastõ>. tin-põ õntõ 

mås>, wâq-põ õntõ mås>. ‡ântõ‡ ‡oqõ tâje – Tâ‡a jastõ>. ¢aj wÀrtõ ‡oqõ tâje. tôm râqõm 

‡oqõ jõ>õn ‡untõ ni¢õ os õj-kat ‡ul pittõ >atnõ õj ‡ul sås wÀr>õn. min wõ>e – jastõ> – 

pâqõt tâj>õmõn. jüntõpõ> kat>õm jüntpõ™ ne, >ujõ> kat>õm >ujõ™ ne, i> ‡åt, pa ‡åt ki¢a wâ>. 
>Ùw wõ>e nÙ™ Ti – jastõ> –, Ti min nÙ™at wÒ™kõ wÀr>õmõn. õTõ Newrõmimõn, pâqlõmimõn 
¢åpas, À>õ mõta min >apõt pâ‡‡õ™kõ jõ>mõn, >apõt pâq tâj>õmõn.” 

13. Tâ‡a tôqõ wÒ™ ‡o, tan ‡oqõ tôwõ Ti ümõ>. ânta mÙw ‡ôw>i wâ>õm pürnõ, ânta mÙw 

wan>i wâ>õm pürnõ, õj >atnõ wåjõq-‡u> kõn¢¢aqõ mõn, we>i katõ>ta ¢Ùksõmõq. imi> 
Nâwmi>, õj op>a>at õjka mõntaqõ. imi> Nâwmi>õ>: “tôm pa we>it pa kat>>o jeji>amnõ. nÙ™ 
tôm Ti jejem kat>tõ we>it a> pu>a, ma nÙ™at tôm we>ijat katõ>>õm.” kem pitõt wÀrõksõt-
wÀrõt. wônt we>i kõn¢¢a mõnõt. Tâ‡a pa Nuri süq pa as>õmtõ>õt, nu NüNTTõ we>it, õj ‡o kat 
‡o sara™ kat>õt. “ja, jÙwa, jÙre!" Tâ‡a >Ùwnõ õntõ jÙr>at. jåq inam âwõ>>a> pu>mi> pürnõ 
imi> kem Àt, we>i katõ>tõ ‡ürõqnat, sar pun, põrqi pun kat aj we>i põrõlikkõnat kit>i. 
Tutqõnat pu>i. imi> Nâwmi>õ>: “nÙ™ tâm mõn>õn jeji>am õntõ tôm paj>õq jåq. osi-‡ô/i 

jåq>a. wônt we>i mõt>i såqõ>ta> teq nÙ™ tôm a> /ikkõta. /akta part>o, nÙ™ a> /ika. >õq 

/ikkõtõ>õt.” 

14. wônt ‡ôw>i mõnõt, juq /å/>õq, pom /å/>õq Nårmõtnõ. ‡ôw>i såqõ>tõ>õt, wan>i 

såqõ>tõ>õt, sara part>i. (imi>nõ Tõ pami>>i: “nÙ™ sarõ>ta a> mõna"). sara kÙ¢ part>i: „ma 
– jastõ> – ‡untõ jâ™‡i>õm jõ™kam-mõqamnam mõn>õm. mõqi jåq wôstõq – jastõ> –, mÙw 
såqõt tu>tõq, nõ™ mõnitõq sarõ>ta” sarõ>ta õntõ mõnõ>. õj >atnõ wônt we>i põ™i ôjaqtõt. 
“ja, Tâ‡a, wÒ™ jåq, tan jåq /ika!” “Tâ‡a, ma ‡untõ wônt we>i wÀ>i>õm, nõ™ /ikkõtitõq!” Ti 
/ikkõtõ>õt, /ikkõtõ>õt, Nå>>a> À>õ tõrõm>õt. õj we>ipõ õntõ wÀ>õt, we>i põ™õt tõmtõ 
såqõ>>õt, À>õ pÀni>õt. õj >atnõ, TÀ‡a, jåq>a> Nå>>a> Ti tõrmõt. õj we>i põ™õ Ti ôjaqtõq. “ja, 

Tâ‡a, wÒ™ jåq, tan jåq, Ti Nå>i tiwõ>>a, Nå>>a mÙw mô¢õ tôj>õ>a. mõ™ os mÙwõ>i jâwõ> 

jÙntõqa pôn>õw. Tâ‡a /ikkõti." 

15. Nå>i tiw>õ>i Nå> lewimtõq, såqõ>tõ we>iti å>õ™ jÀwtõm Nu>õ> kat we>i, ‡o>õm we>i 

kÒrõq. panõ kimõt jÀwtõm Nu>õ>i ‡o>õm we>i, Nõ>õ we>i kÒrõq. pÀlõk Nå>i tiw>õt kim /ik, 

ânta mÙkkim we>i wÀ>, ‡ôjaqinõ wu>i. õj sar we>inat såqõ>ta, kat ‡år, ‡o>õm ‡år muqti 

nôrõ‡in>i. tôwõnõ /ikkõtõq, /ikkõtõq. “ja Tâ‡a, jåqõt. Àw>õw kima jõq, ânta mås." Ti 
‡år>a>, we>i>a> nô‡ ‡ôrõt tÀ>õ™ ‡år sôwõt, tÀ>õ™ ‡år Nâwi âw>õtnat jâ‡õnam itpõ 

müqõrqõ>tõ>õt. õj jåq>a> kÙtõ>nõ Nâwmi>>õt: “TÀ‡a, Ti wÒ™õw – jastõ>õt – wanqõ ‡ântõ 
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‡ôras õntõ tôja>. urnam wâ>. >Ùw tâm mõ™ >Ùwati tu>õm>õw ‡untõ, Titõw panam jõ> ‡untõ, 

wô>õm põtõw wõ>e, kât>iw Ti tÙrõptõ>tõw." põ>taqõ jåq>a> >Ùw ni™kti> jõqõt. 

16. ânta ‡ôw>i wâ>õm pürnõ, mÙw wan>i wâ>õm pürnõ, õj >atnõ Nâwmi>õ> upõ> ikija: “o 

– jastõqõ> – mampõ jâ‡ jâ‡õ™ ‡o wôsõm, mampõ jâ‡ mõkkõ™ ‡o wôsõm, mampõ jâ‡ mõq 

tâj>õm, jâ‡ ‡åt tâj>õm. jâ‡õ jÙ™ka, jâ‡ Àwõm måsõm pÀntta wÀrojõm. Àwin mõ>õtõn ‡untõ 
mõjitõn, õntõ mõ>õtõn ‡untõ nin wÀrin. ma nin Àwin jÙkanat – jastõqõ> – pô‡‡õ™ jüntõpat 

påqõl jüntõpat õntõ mõjõm.” “‡ô>nõ – jastõ> – Àwemõn õntõ mõ>õmõn, i¢õk mu‡emõn 

wôsõn, i¢õk wÒ™õmõn wôsõn. Àwi ki¢õ> Nur, pås wÀrtõ Nur wÀrtõ iwõ>, õntõ-põ kit ‡âtõ>, 
õntõ-põ ‡o>õm ‡atõ> wâ>.” õntõ-põ kit ‡âtõ>, õntõ-põ ‡o>õm ‡atõ> wâ>, ‡ô¢õn mÙw ânta 
‡os wint âwõ>at mÙwõ ‡o>õm je™ wint âwõ>at >iTati. we>i> på™‡õ> ‡ôl wu>õq ar we>i, 
ôn¢õ> ‡ôl wu>õq ar we>i. â>õ jastõtõ såqõt “tôm >â‡‡int>õt, nin jôtin mÙw arit we>i jÙ>, 
anasin Nôwõttin >atnõ, nin a> ôti>õn, Tit ninati arja>õm ôtõt nin jôtin jÙtõ we>it. Tit ninati 
arja>õm ôtõt. ”ja, Tâ‡a, pan ‡os-je™ wint âwõ>at mÙw ‡o>õmje™ wint âwõ>at >iTati, upõ> 
ikinõ Nõ>õ jÀ™k kÀ>õ™at pu>ti sar âwõ>a. anasõt mõt>ijat pu>at kit pü¢ Ti kitqi wÀrat, 
‡o>õm pü¢i Ti ‡o>õmqõ wÀrat, jõm u>õm põTa wÀrma> pürnõ pan Ti >â‡‡intqõn. 

17. >Ùw >â‡‡intõq, Tâ‡a anas Nôw>õm >atnõ, anas püri iwõ>t kõqõn Nur Nõrimti. Tu we>it õj 

pÀlkõ> arõt õjnam >in jôtin jÙwõt. puqõ> ‡ârõ Ti ‡ôrõq>õm tas, ‡owõ>min pÀlõk õjnam >in 
jôtin jÙwõt. ‡ôw>i mõnmin pürnõ, wan>i mõnmin pürnõ, Nôksõ™ jâwõn, mô‡‡õ™ jâwõn pô™õ>i 
aj jâwõn pô™õli ‡ôw>i mõnmin pürnõ, wan>i mõnmin pürnõ jâ‡õ Ti jôwõtqõn. jâ‡õ jôwõtqõn, 
ânta õj ‡âtõ> wâ>õm pürnõ ânta kat ‡âtõ>, ‡o>õm ‡âtõ> wâ>õm pürnõ tem mõta>i 

nâwmi>õ>: “wônt wåjõq, wônt ‡u> kõn¢¢aqõ jâ™‡i>õ>õm” – iminam Nâwmõ>. nimõ>qõ> 

>ômõttõq, jõ™k wåjõq sôw>i nimõ>qõ> >ômtõmtõq. pan Ti jâwõn o™õ>nam ü>nam, wôntõ™ 
jâwõn, ‡ujõ™ jâwõn, wônti ü>nam Ti so¢õm. 

18. ânta ‡ôw>i so¢ma> pürnõ, ânta mÙw wan>i so¢ma> pürnõ õj >atnõ Tâ‡a sarnam >ejõ>: 

nim>õ™ lek temi. tôwõ Ti jôwõt, juw pÀlkõ nimõ>qõn tõt õj kÙrõm, tôti kÙrõm õj mõta>i 
so¢õ>õm tåqi. må>‡âtõ> ‡unti jâ™‡i>õq. mÙw na™k pÀlki nimõ>qõn mÙw ‡ô> pÀlkõ> 
nimõ>qõn. ja Tu lek >Ùwnõ Ti Nuw>i. Ti Nuw>i, Ti Nuw>i, õjnam sarnam >ejõ>: Nõrõs na™k 
ta>õm ‡åt, Nõrõs ‡ô> ta>õm ‡åt. ‡åt puqõ> ‡ârõqa jôwõt, nimõ> sôw â>tõ-põ õntem. åT 
>õqpija >â™. nimõ>qõ> wõj, âwõ> ôwtija tâqipõ>, jâ‡õ Ti >â™ Tâ‡a, temi õj imi åmõs>, jâ‡õn. 
mÙw tåqi imi åmõs>? jâ‡õ kÙ¢ >â™, temi õj mõt>i-põ õntem. ‡åt >õqpi pÀlõk wârõs 
tôqõ>nat, ‡ârõs tôqõ>nat ¢u¢i. kem Àt, Tâ‡a puqõ> ‡âr Ti mâw>õmtõ>i, temi munt a>õ™ õj 
mõt>i (...) na™k pÀlki ‡ô> pÀlki nimõ>qõnat ‡ôw>õm lek sarnam. nimõ>qõ> >ômtõmtõq, pan 
pürõ>ti Ti mõn. 

19. ‡ôw>i mõnma> pürnõ, wan>i mõnma> pürnõ jÀ¢õ™ ‡âtõ> jÀ¢õqõ, sõmõ™ ‡âtõ> sõmõqõ jõq, 

sarnam >ejõ> sar: õj mõta>i sarõ>ta Ti jÙ>. tem wansõ-põ kÙ¢ jôwõt, arja>ta-põ kÙ¢ 
wÀrtõq: õj owõp mÀ™k iki. na™k pÀlki ‡ô> pÀlki nimõ>qõn Àsõ>, tôrõm põtõ ¢eki>õtõq. sar 
tâqõ>-põ õntõ arja>tõ> ‡ôrasõp, pür tâqõ>-põ õntõ arja>tõ> ‡ôrasõp. Ànõta> juw arja>tõq, 
juw sajpija /u/õmtõq, Nå> kÒssipõq, jâwõ> jÙntõqa tâqipõq. >âqrõ™ >u™‡ kÒ¢qe™ >u™‡. wõri 
wanqõ jôwõtma> arja>õq>õtõq: >âqõr sÀm ro‡ jô> i> kõqõnõ> i>õ maqamtõmin. >Ùw 
>ôwtõpti> ‡ôw a>tõm jâwõ>at Nõrimti, jÀwti. >Ùw ‡âmõtqi ‡ârTõ‡int. õj Tâ‡a Tut>at Nu>õ> i> 
pât‡õmtõtõq mÙw õntõ, tô> såqõt. Tut>at sarnam Tõ mõn. 

20. ‡åta Ti jôwõt. temi Tâ‡a õj tôwõn jâ‡õ kÙ¢ >â™, õj mõt>i-põ õntem. temi Tâ‡a õj mõta>i 

õj tôwõn puqõ> ‡ârõ kÙ¢ mâw>õmtõtõq, õj mõta>i na™k pÀlki ‡ô> pÀlki nimõ>qõnat, ‡ôw>õm 
likõ> sarnam. tem munt Ti >Ùw Ti wanqõ jôwõtma> >atnõ jÀ¢õ™ ‡âtõ> jÀ¢õ môrtnõ, sõmõ™ 
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‡âtõ> sõm môrtnõ sarnam â>õ ‡ôw>õm likõ>. ja Tâ‡a nimõ>qõ> >ômti, pürõ>ta >Ùwnõ Tõ 

Nuw>i. ‡ô‡ ‡âtõ> såqõt mõnma> pürnõ, wan ‡âtõ> såqõt mõnma> pürnõ, Ti nôw muqõ> 

alõqmin ‡år muqõ> alõqmin, ittõn ‡âtõ> sÀmti >â™taqõ jõq. sarnam >ejõ>: sarõ>ta Tâ‡a Ti 
jÙ>, wansõ-põ Ti jôwõt, temi kit owõp mÀ™k iki. Tu Tõ tôrõm põtõnõ ¢e‡i>õtõq na™k pÀlki ‡ô> 
pÀlki nimõ>qõnat. nimõ> sâwõNTqõnqõni >aNT mulõm kirõq>õ>. temi Tâ‡a sar tåqi>-põ õntõ 
arja>tõtõq ‡ôrasõp, pür tåqi>-põ õntõ arjõ>tõtõq ‡ôrasõp. Ànitta>-põri>pa> juq arja>õq, juq 

saja /u/õmtõq. Nå>õt iti nå> lewimtõq, nå> jÙntõqa tâqiptõq. õTõ ro‡ jô> kõqõnõ> i>õ 

maqatõmin ânta mÙw kit pü¢ >âqrinat, mÙw ‡o>õm pü¢ >âqrinat. ‡ôw arja>õmin >Ùwnõ Ti 
jÀwti, >Ùw ‡âmõtqi ‡ârTõ‡int. ânta Nu>õ> wõjtõq mÙw õntõ, sarnam Ti mõn. 

21. sarnam pan ‡ôw tåqi-põ õntõ mõn, wan tåqi-põ õntõ mõn, Nõrõs na™ki ta>õm ‡åt, Nõrõs 

‡ô> ta>õm ‡åt, Tu ‡åta >Ùw ajõ>ta Àtõ>tõq. puqõ> ‡ârinõ mõta>i õntõ kõ>tõ ‡ôrasõp. Tâ‡a 
puqõ> ‡ârõqa mõn, nimõ> ü>õ wõj, nimõ> sôw-põ õntem. jâ‡õ Ti >â™. jâ‡õ Ti >â™, temi õj 
imi, õj sÀm jõ™kõ> puqõ> kÙtõpa âwõ>, >Ùwat sÀmõ> ‡åjõm mõta >atnõ, õj sÀm jõ™kõ> mõq 
põtõ mô¢õ pusõm. “e, jastõ>, i¢õk Newrõmõlem, i¢õk mu‡õlem, os mÙwõnõ tõqõ irqo. 
mÙwõnõ tõqõ muNTo. /å//õ‡ ‡onõ õnta mõnma tåqi, tÙwõt ‡onõ õntõ mõnma tåqi – jastõqõ> 
– >i>™an jôwtõn.” Àwmõ™ kÙt-Tôplõ™ kÙta umti, a™ki>nõ. jõm >itot tôj, jõm >itot >ipõttõq, 
atõm >itot tôj, atõm >itot >ipõttõq. 

22. >itot-‡u> >iwma> pürnõ pâqõ>nam Nâwmi>õ>: “Tâ‡a, – jas[tõ>] – õj pÀlka mõna, tâm 

jõq>õ™a jôwõtta> ‡untõ – jastõqõ> – jõq>a-jåq>a kitõ>tõm lek kitõ>tõ>o – jastõ> –, tem Nôw 
muqõ> alõ™ wônt, ‡år muqõ> alõ™ wônt >aqõ>tipat jÙkan ‡o>õm mÀ™k iki wâ>õ>. Tit – 
jastõ> – nÙ™ wÀ>ma Tit ajpi jå‡‡õn, mâNiqõ>. jeji> iki – jas[tõ>] – Nôw åTõ™ >ikõ>i 
jâ™ki>õ>, ‡år åTõ™ likõ>i jâ™‡i>õ>. jôwõttõ> ‡ôwõn õntem.” “õj jõqõn Tut, õssõn Tut amp – 
jastõqõ>. jüs jõq>am jåq>am wÀ> – jastõqõ>. – , os mant >Ùw õntõ wÀ>õ>.” ja Tu jis™õ> Tu 
kÒ>õ> jastõq, ‡ôw-põ õntõ wô>, ajõ>ta kem kÙrmintõq. õj, Tâ‡a >ejõ>, kemõn Tâ‡a 
‡o>õntõqõ>, >ejõ>, Nôw muqõ> a>õ™ wônt, ‡år muqõ> a>õ™ wônt Ti ‡o>tõpõq. ‡å> juq nôwõt 
tåqta> seTõ>, sÀrõ juq nôwõt â>õ Tüka>õt. ‡å> juqõt råqõmtõqõ>õt. Tõ jÙ>. 

23. wanqõ jôwõtma> ‡o>õntõqõ>, üqõntõq sÙjõ> ‡üqõntõq sÙjõ>, jÙta> seTõ>. “o – jastõqõ> – 

tõq Nôw muqõ> a>õ™ wônt>am, ‡år muqõ> a>õ™ wônt>am mõntam såqõt ‡ô>nõ sõmtõqõ>, 
‡ô>nõ põ>tõqõ>. o – jastõqõ> – mâ‡õ – jastõqõ> – jõq>a>-jåq>a> >iwmamnõ – jastõqõ> – 
åntõp põtõqa saqõn põtõqa sårõm aj pâqõli, pâq åntõp põtõqa sårõm aj pâqõli wô>. õntõ ja 
>Ùw – jas(tõl) – wülqõ>-‡ülqõ> Tet ‡otta jâ™‡ta jõq.” õj sÀmõ> wÀn¢õ>nõ, õj sÀmõ> pu¢õ>nõ 
>ejõ>ti Ti Àtõ>>ti: ‡o>õm owõp mÀ™k iki. na™k pÀlki, ‡ô> pÀlki nimõ> pu¢iqi /åNT mulõm 
kirõq>õ>. Ti tôrõm põtõnõ ‡ürqõ>tõ>tõq, owõ> unõ>ta mulõm wônta åm>õqõ>, Tõkima ¢õ™kmi. 

Tu üttõn jÙtõ ôt arja>õ>tõq: åT owpi, jÙtõ åT owpi> pÀlõka tôwõ mõn. >Ùw wan-pa>-põ>-pa> 

juq arja>õq, juq saja /u/õmtõq, >Ùwnõ Nå>at tâqipi, jâwõ> jÙntõqa /u™‡ Nå> pânõmtõq. ja 
Tâ‡a >ejõ>: sar tåqi>-põ õntõ arja>õ>, pür tåqi>-põ õntõ arja>õ>. >Ùw /å/Tõ juq pôrõ‡ õntõ 
wuta> ‡ôrasõp. tem ¢õ™kõmmin, >apõt pü¢ >âqõrnat ro‡ jô> kõqõnõ> i>õ wõjma> tåqi. ‡ôw 
arja>õmin >Ùwnõ Ti jÀwti, tô‡ ‡âmõtqi ‡ârTõ‡int. “o, i¢õk pâq>õ™õli, ma wõ>e nÙ™atena 
atõm nâmõs õntõ tôjõm. mant mÙwat wÀ>õn?” 

24. tôwõ mõn. Tâ‡a, ow põtõqi kÒ¢õq âw¢ijat >âwõs>õq. “õj jõqõn Tut, õssõn Tut amp – 

jastõ> –, jüsõ jåq>õm, i>õn jåq>õm /âqõtmin >iwtõq – jastõ> –, ‡o>qa ¢ümõ>. a – jastõ> –, 
mant kÒtam Nårõq >atnõ õntõ >iwõn ‡untõ, kÙram Narõq >atnõ õntõ >iwõn ‡untõ, nÙ™ jas 
/å//õ‡ ‡o, tÙwõt ‡o, tem mõnta tâ>a™ ‡o mâqat õntõ /å//õn.” tôt, Tâ‡a, a™ki>nat na™k 
tÙwõt, ‡ô> tÙwõt Ù>qõn, tÙwõta pânõttõn. ânta mÙw tôt at ‡u>, >Ùw ittõnqõ jõq. tôt at ‡u> 
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a™ki>nat. pür ‡âtõ>qõ jõqõm >atnõ a™ki>nat põrqinam Ti mõnqõn. Ti ‡o>õm mÀ™k wâ>õm 
‡åtõt, mÙw tas-wâqõt tôjõt, mÙw jõm wâq, sårNõ wâq tôjõt, we>i >Ùw tâjõ>, jâ‡õ jôwõtma> 
pürnõ i>nat wåjõqnat jâ‡õ ta>i>õt Ti ‡o>õm mÀ™k tôjõm tas-wâq. Tu ôwõrnam ôwõr ‡utõ> Tu 
õnõ>nam õnõ> ‡utõ>, Tu tisõl, Tu wâqõ> tôwõ i>>a>, tuw>a>, Tu jimõ>-TuNõ>nat itpõ åmõs>. 

 
 

XV. 
 

A sámándob 
 
1. Egyszer egy idıben, ezidıben, ezen férfias férfiak korszakában, ezen sokemberes emberek 
korszakában volt egyszer egy bölcsıjébe száradt kisfiúcska. Ez a bölcsı fenekére száradt 
kisfiúcska bıgı bölcsı mohabölcsı aljára száradva ült. Megszületett, esıvizet iddogálván ül, 
szélvizet iddogálván ül. Így üldögélvén az ég esıt ad, az ég atya. Felülrıl esıvíz permetez, 
esıvíz szájába esik, bensejében jávorzsír, bikazsír olvadozik, jóllakik. Talán két nap múlva, 
talán három nap múlva énekes férfi, mesemondó férfi keze megerısödött, lába megerısödött. 
Maga felkel, kioldozza magát. Körülnéz, egy falu közepén ül. Mellette üvegablakok 
összeérnek, egy olyan nagy ház, magasságos magas ház, nagyságos nagy ház. 
2. Amikor már maga fel tudott kelni, egyszer felkelt, a ház belsejébe mászott, már mászni 
tudott. Bement, akasztó szög nincs, kést felakasztó szög nincs. A ház belsejében ajtónyílásos 
ház, tetıablakos ház. Ajtónyílásos háza, tetıablakos házában hány napot volt, hány éjszakát 
hált, ki tudja. Egyszer elımászott. Gondolja magában: “Hogyhogy nincs itt rajtam kívül 
senki? Miért vagyok magamban, mint az ég, egyedül, mint a föld, egyedül. Hogyhogy nem 
volt apám, nem volt anyám.” 
3. Hosszú ideig mászása, rövid ideig mászása után táplálékos folyócska, halas folyócska 
partjára ért. Eme táplálékos folyócska, halas folyócska partján valamilyen halászó hely volt 
kiképezve. Jávorszarvas szájpadlásá(hoz hasonló) tiszta mocsár, rénbika szájpadlásá(hoz 
hasonló) tiszta mocsár. Amint a mocsár szélére mászott, a mocsár közepén lapockája megnıtt, 
szıre megnıtt nagy vadrénbika állt. Kórót legelve, füvet legelve állt, mellsı lábával eleséget 
keresve legelt. İsz volt. Mi lesz, odanéz. “Ezt a bikát – gondolja magában – hogyan ejtsem 
el? Mászva járok.” Hát, lábszárcsontjából egy csontdarabot kivett, íjat csinált vagy nyilat 
csinált. Egyik jobboldali bordáját kivette, íjat csinált. Lába ínjából egy darabot kihúzott, 
megcsinálta az íj idegét. Ezt a lába ínjának, csontjának darabjából készült nyilat az íj idegére 
tette, közelebb mászott. 
4. A rénbikát megcélozva lıtt, a szívén ment keresztül. A rénbika elesett. Azzal a korábban 
nyíllá csinált csontdarabbal megnyúzta a bikát. A lapockája megnıtt, szıre megnıtt 
vadrénbikát úgy nyúzta meg, hogy a lábait meghagyta. A lábas bikabırt a hússal vagy anélkül 
vitte, a bikabırt húzva hazament. A lábas bikabırt hazavitte, a ház jobb oldalán a fekvıhely 
mellett, jávorszarvas lapocka nagyságú fejsze fekszik, rénszarvas lapocka nagyságú fejsze 
fekszik. Az edénytartó polc alatt meg egy rénszarvas lapocka nagyságú köszörőkı van. 
Elıvette a köszörőkövet, elıvette a fejszét, egyik oldalát jól megélesítette. Utána a másik 
oldalát is jól megélesítette. A másik oldalát megélesítvén az egyik oldalát is megélesítette. 
Egyik oldalára fordítva a lószırt félbe vágja, másik oldalára fordítva a főszálat félbe vágja. 
5. Kimászott, a ház háta mögé, az imádságos ház imádságos helyére, közepes ház közepéhez 
ment, fás helyre, füves helyre ment. Ott aztán kivágott egy lucfenyıt. A lucfenyıt félbe 
szakította. A fenyı egyik felébıl dobverıt csinált. A dobverıt behajlította, megszáradt, ezidı 
alatt a bırt beáztatta. Szırtelenítette a lábas bikabırt. A lábas vadrén-bikabırbıl dobot csinált, 
rácsomózta. Amint a dob megszárad, már kezdi verni. Milyen érdekes, milyen jó! Férjhez 
ment férjes nınek más nem kell, feleséghez ment feleséges férfinek más nem kell. Veri a 
dobot, sámánol. Mire a dob teljesen megszáradt, leesett a hó, hideg lett, fagyos ısz lett. Hal 
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nélküli, vad nélküli tiszta ısz lett. Fogta a dobját, elindult a táplálékos folyócska, halas 
folyócska mentén mászva, a dobot húzva elıre igyekezett. 
6. Miután hosszan mászott vagy röviden mászott a rénbikabır dobját húzva, eme táplálékos 
folyócska, halas folyócska mentén, ment, ment, eme táplálékos folyócska, halas folyócska 
mentén mászott, mászott, cobolyos folyó, mukszunhalas folyó mentén, bika szájpadlása tiszta 
mocsárra, jávorszarvas szájpadlása tiszta mocsárra bukkant. A mocsár felsı végébe néz, ott 
sátrak állnak. Magasságos magas sátrak, nagyságos nagy sátrak. Hét sátor. Hát oda mászott. 
Húzta a dobját. Közelebb ment, az udvaron kis tó nagyságú síkos tisztás terült el. A 
kıkeményre taposott rénszarvas fogó síkos hely szélére érve gondolja: “Micsoda szégyen, 
vendég jött, és dobot hoz magával. Én bizony a dobomat itt hagyom a rénszarvasok által 
kitaposott helyen.” A síkos hely mögött oda, a hóba dugta, ott hagyta. Tovább mászva elıre 
igyekezett. Mászott, mászott, az elsı sátor ajtajához ért, bemászott. “Micsoda szégyen – 
gondolja magában – vendég jött, mászva megy be.” Így a bejáratnál felemelkedett, két lába 
végére felállt, bement az ajtón. 
7. Bement, a fekhely mentén a sátor hátsó részébe lépdelvén lépett, mászván mászott. Egy 
öreg apó és anyó ül a fekvıhelyen. A másik oldalon függöny lóg. Leült a fekvıhelyre, 
köszönt a két öregnek, a másik oldalon meg lóg a függöny. A függöny mögül lélegzés 
hallatszik, nyögés hallatszik. Azt a lélegzetet főszál hegye ırzi. A házigazda két öreg asztalt 
terített, vagy jávorszarvasos asztalt terített, vagy rénszarvasos asztalt terített. Ha jó ételük volt, 
jó ételt raktak az asztalra, ha rossz ételük volt, rossz ételt raktak az asztalra. Teát-mit ivott. 
Kintrıl bejött hat ember. Hat ember bejött, leültek a férfiak helyére, a hátsó oldalon lévı 
fekvıhely szabad felére ültek. 
8. Megszólal [az apó]: “Honnét jött fiúcska vagy – mondja. Lehet, hogy tudsz álmot látni. 
Nekünk bizony – mondja – hat fiunk után van egy kislányunk, az utolsó csecsszopó apró 
gyermekünk. Tegnap hirtelen megbetegedett. Lélegzetét főszál hegye ırzi, arra főszál hegye 
vigyáz. Lélegzete akadozik. Talán van valamilyen álomlátó képességed. Te talán tudsz érte 
imádkozni.” “Ugyan, honnan tudhatnám – mondja – hogy van-e varázserım. Én magam – 
mondja – mászva jöttem, mászva érkeztem ide. Honnan tudnék sámánolni. Én ugyan nem 
tudok imádkozni – mondja. De nektek ez az egyetlen lányotok. Nekem meg van dobom. A 
dobot a letaposott hely szélén hagytam. Szégyelltem dobbal bejönni. Ha behozzátok a 
dobomat, kíváncsiságból a hangja kedvéért éppen megüthetem.” 
9. Az öreg mondja az egyik fiának, talán a legnagyobb fiának vagy a legkisebb fiának, hogy 
aszongya: “Ugyan, hozd már be a vendég dobját.” Az a férfi kiment, hosszú idıre maradt. 
Sokáig nem jött vissza. A második férfi is kiment. Aztán a harmadik férfi is kiment, a 
harmadik fiú. Aztán a negyedik fiú ment ki, aztán az ötödik fiú ment ki, aztán a hatodik fiú 
ment ki. Egyszercsak erıs nyögés zaja hallatszik. Az ajtón kívül hallatszik a nyögés. 
Kinyitották az ajtót, ez a hat ember a dobot az oldalán forgatva, görgetve húzza. Erre [a 
fiúcska] felállt, amikor [a dob] begurult, az ajtónyíláshoz ugrott, odalépett, fél kézzel elkapta, 
és felemelte a dobot, és a sátor hátsó felébe tette. Amit korábban hat ember próbált behozni. 
10. A dobot a meleg ház belsejébe rakták, a nyers fából készült dob, új dob, nemrégen 
kinyújtott bır, otthon szárított bır, száradó dob, kint sokáig szárad. Elıvettek egy lábas 
bikabırt, leterítették, ı leült a bırre, sámánolni kezdett. Révülni kezdett. Sokáig sámánolt 
vagy rövid ideig sámánolt, hosszú ideig dobolt vagy rövid ideig dobolt, végül így szólt: 
puhesz anya, kaltas anya elıírta napjai, torum anya elıírta napjai, emberi jó napjai hosszú 
ideig tartanak – mondja. Közben ilyen halálosan megbetegedett. Talán két nap, talán három 
nap múlva jobban lesz” – mondja. 
11. Estefelé [a lány] egy falat ételt eszik, egy korty italt iszik. A sámánolás után elmaradt a 
nyögés. Már nem nyög annyira. Estefelé, amikor a nap még nem ment le, az anyja egy falat 
ételt, korty italt rakott elé. Ételt, halat evett, beszélni kezdett, vidám szavakat mondott. A 
következı napon még jobban lett. A harmadik napra virradva vizet hordoz-hoz, fát hordoz-
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cipel. Fát vág, vizet hoz. Keze egyre dolgozik, lába egyre dolgozik. (A fiúcska) ezeken a 
napokon ott volt, vendégeskedett. 
12. Az öreg megszólal, az apó mondja: “Egyetlen gyermekünk. Ha te nem jöttél volna, 
lányunk nélkül maradtunk volna. Egyetlen gyermekünket, csecsszopó gyermekünket már 
majdnem elvesztettük – mondja az öregapó. Nem kell menyasszonydíj, nem kell pénz. 
Legyen a tiéd – mondja. Teát fız neked. Ha rokonunk leszel, talán ha megint egy-két féreg 
megjelenik, a féregbıl hermelint csinálsz. Nekünk, lám – mondja –, vannak fiaink. Varrótőjét 
fogott varróstős nı, győszőjét fogott győszős nı, egyik házba, másik házba kívánkozik. Ha 
akarod – mondja –, vıt csinálunk belıled. Olyan leszel, mint a fiaink. Olyan lesz, mintha hét 
fiúnk lenne. Hét fiúnk lesz.” 
13. Így hát a vejük lett, menyasszonydíjas férfiként kezdett velük élni. Sokáig éltük után vagy 
rövid ideig éltük után egyszer vadat, halat keresni indultak, kezdték befogni a réneket. 
Mondja az asszony, hogy menjen együtt a sógoraival. Mondja az asszony: “A bátyáim 
elkapnak neked néhány rént, de te ne fogd be ıket. Majd én fogok neked rént.” Felöltöztek, 
kimentek. Vadrénvadászatra mentek. [A bátyák] hajítják a pályvát, ott vannak a pihenı rének, 
egy ember, két ember gyorsan elkapja. “Na, gyere, kösd meg!” De ı nem köti be ıket. 
Amikor az összes szánjuk elé befogták a réneket, kijött a feleség. A rénfogó zsákkal két kicsi, 
kócos (tkp. elıre szırő, hátra szırő) girhes rént fogott el, azokat fölkantározta. Azt mondja az 
asszony: “Most elmész, a bátyáim nem rendes emberek, ügyetlenek. Amikor az erdıben 
vadrének futnak, ne lıdd le ıket. Kényszeríteni fognak, de te ne lıj, ık lıjenek.” 
14. Mennek az erdıben, fája nincs, füve nincs mocsáron. Messzire vándorolnak, közelre 
vándorolnak, a fiút elıre küldik. Felesége azt tanácsolta: “Ne menj elıl.” Amint elıre küldik, 
mondja: “Én csak a magam által bejárt vizemen, földemen megyek. Ti vagytok a helybéliek, 
miért hoztatok magatokkal, ti menjetek elıl.” Nem megy elıl. Egyszercsak egy réncsordára 
bukkannak. “Na, vı-rokon, menyasszonydíjas rokon, lıj.” “Én mikor öltem vadrént. Ti 
lıjetek.” Lınek, lınek, minden nyilukat ellövik, egy rént sem ölnek. A réncsorda elszalad, 
elbújik. Egyszer, amikor már elfogyott a nyiluk, megint találtak egy réncsordát. “Na, sógor, 
elı a nyilat a tegezbıl, meddig tartogatod ıket. Nekünk már nincs mit tennünk az íj idegére. 
Hát lıj!” 
15. Elıvett egy nyilat, a futó rének közül az elsınek kilıtt nyilától két rén, három rén esett el. 
A másodszorra kilıtt nyilától három rén, négy rén esett el. Csak a fele nyilát lıtte ki, de hogy 
milyen sok rént ölt, ki tudja. Ha az elsı rén megugrik, két bikát, három bikát feldönt. Így lıtt, 
lıtt. “Na, emberek, elegünk lett, elég!” Ezeket a rénbikákat megnyúzták, bırökkel teli, hússal 
teli szánokkal gyorsan hazasiklottak. A sógorai egymás között beszélik: “Ezt a mi vınket – 
mondják – nem lehet megközelíteni. Magának való. Ha zavarjuk, megharagszik ránk. Véget 
vet napjainknak.” Félni kezdtek tıle. 
16. Talán sokáig éltek így, talán rövid ideig éltek így vagy nem, így szól egyszer [a fiúcska] 
az apósához: “Ó, – mondja – én is otthoni otthonos ember vagyok, én is otthoni földes ember 
vagyok. Nekem is van otthoni földem, nekem is van otthoni házam. Az otthoni küszöbre, az 
otthoni becézésre vágyom. Ha ideadjátok a lányotokat, adjátok, ha nem adjátok, a ti dolgotok. 
Én a lányotokért – mondja – még egy lyukas tőt, még egy gombostőt sem adok.” “Hogyne 
adnánk oda a lányunkat, kedves gyermekünk vagy, kedves vınk. Hogy a lányunk 
összecsomagolhasson, még két-három napig maradjatok.” Mintegy húsz szánt vagy harminc 
szánt összekészítettek. Lapockája láthatatlan, bordája láthatatlan sok rén. Azt mondta: 
“Amikor indultok, annyi rént vigyetek magatokkal, amennyi veletek megy. Amikor 
összeállítjátok a szánsort, ne nyúljatok hozzájuk. Azok lesznek a tiéitek, amelyek veletek 
mennek.” Így aztán húsz vagy harminc szánt összekapcsoltak, az apósa meg négy fehér 
rénökröt fogott elébe. Kétszeres két kötéllel, háromszoros három kötéllel kapcsolták össze a 
szánokat, elbúcsúztak, és útnak indultak. 
17. Amint elindultak, a szánsor mögött mint egy bırszíj, húzódott a rének sora. A területen 
lévı rének fele velük ment. Hosszan mentük, röviden mentük után cobolyos folyó, 
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mukszunhalas folyó partján, kis folyó partján hosszan mentük, röviden mentük után 
hazaértek. Tán egy napig éltük, tán két napig, három napig éltük után azt mondja: “Erdei 
vadat, erdei halat keresni megyek” – mondja a feleségének. Bırrel bevont sítalpait felöltötte, 
vidrabırös sítalpait felöltötte. Elindult a folyó mentén lefelé, erdei folyó, lakatlan folyó 
mentén, az erdın keresztül lépdelt. 
18. Vagy sokáig lépdelt vagy rövid ideig lépdelt, egyszercsak elıre nézett: meglátott egy 
sínyomot. Úgy látszik, valaki egy félbehasított fából készült sítalpon haladt, itt egy lépés, ott 
egy lépés. Elızı nap ment erre valaki. Vagy félbehasított vörösfenyı, vagy félbehasított 
lucfenyı lehetett. A fiú ezt a nyomot követte. Követi, követi, egyszer elıre néz: fiatal 
vörösfenyıbıl rótt ház, fiatal lucfenyıbıl rótt ház. A ház elıtti tisztásra érkezett, síléc vagy 
síbot nincs ott. Bement a kerítésen, sítalpát levette, és egy szánra dobta, bement a házba. Hát 
egy asszony ül bent. Miféle asszony ül bent? Amint bement, ott senki sincs. A ház belseje 
grifftollal, madárszárnnyal ki van söpörve. Kiment, megkerülte az udvart, úgy tőnik, innen 
valaki reggel elfutott. Félszál vörösfenyı, félszál lucfenyı sítalpak futotta sínyom látszik. İ is 
felvette a síjét, és elindult a utána. 
19. Sokáig ment vagy rövid ideig, közepes nap közepe, déli nap dele lett, elıre néz: valaki 
szembe jön vele. Jobban megnézi, amint közelebb ér, látja, hogy egyfejő erdei óriás a félszál 
vörösfenyı, félszál lucfenyı sítalpait megereszti, feje az eget veri. Úgy tőnik, nem néz sem 
elıre, sem hátra. [A fiú] észrevett egy vastag fát, gyorsan mögé állt, elıhúzott egy nyílvesszıt, 
és íja idegére tőzte. Ez az óriás páncélos szellem, szablyás szellem volt. Amint még közelebb 
ért, a fiú észrevette, hogy a páncélinge gallérján a felsı gombja ki van gombolva. Az íjat 
megfeszítette, meglıtte. Az hanyatt esett. A nyilát kihúzta vagy sem, tovább ment. 
20. Egy házhoz érkezett. Amint belépett, bent senki sincs. Körüljárta az udvart, látja, hogy 
reggel valaki innen nagy sietséggel elszelelt, félszál vörösfenyı, félszál lucfenyı sítalpon. 
Amint közelebb megy, déli nap delén, közepes nap közepén elıre futott nyom [látszik]. És 
sílécét felöltve követte a nyomot. Hosszú napig mente után, rövid napig mente után 
jávorszarvas májas erdın, rénszarvas májas erdın járva beesteledett. Elıre tekint: vele 
szemben kétfejő erdei óriás jön. Feje az eget veri. Félszál vörösfenyı, félszál lucfenyı síje 
sarka nyomán úgy porzik a hó, mintha füstölne. Sem elıre, sem hátra nem néz. A fiú észrevett 
egy vastag fát, beállt mögé. Elıhúzott egy nyílvesszıt, az íja idegére helyezte. Az óriás 
páncélingének felsı gombja kigombolva, kétsoros páncél vagy háromsoros páncél van rajta. 
Hosszan célozva meglıtte, az nyomban elesett. A nyilát kihúzta vagy nem, tovább ment. 
21. Hosszan nem ment, röviden nem ment, fiatal vörösfenyıbıl rótt nagy házat, szálas 
lucfenyı nagy házat, egy házat vett észre. Az udvaron senki sem látszott. Bement az udvarra, 
sítalpait leoldozta, kint nincs sem sítalp, sem síbot. Bement. Bement a házba, ott egy anyó ült, 
könnye a keblébe folyik, amikor szemét kinyitja, könnye a földig csorog. “Ó – mondja –, 
kedves gyermekem, kedves fiacskám, ugyan milyen ének, ugyan milyen mese hozott ide 
téged? Úgy látom, nem pusztultál el, nem haltál meg – mondja –, élve megjöttél.” Az anyja 
megölelte, megcsókolta. Ha jó étele volt, hát jó étellel etette, ha rossz étele volt, hát rossz 
étellel etette. 
22. Az ételt-halat miután elfogyasztották, azt mondja a fiának: “Hát – mondja–, menj innen, 
ha megjön a mostohaapád – mondja –, oda jutsz, ahova az ıseid – mondja. Ezt a 
jávorszarvasmájas, rénszarvasmájas erdıt három erdei óriás ırzi. Azok – mondja –, akiket 
megöltél, az öccsök. A bátyjuk – mondja – most éppen a jávorszarvas kerítést, rénszarvas 
kerítést ellenırzi. Nemsokára hazajön.” “Ej, az apád, anyád mindenét, kutya – mondja – 
megölte ısi apai rokonságomat – mondja. Engem ugyan nem öl meg.” Ezt a beszédet, ezt a 
szót mondta, nem sokáig maradt, kifordult. Hát bizony, néz, kint bizony hallgatózik, néz, 
jávorszarvas májas erdın, rénszarvas májas erdın hallgatózott. Vékony ágak reccsenése 
hallatszik, vastag ágak csikorognak, vékony ágak leesnek. Jön. 
23. Közelebb megy, hallgatózik, lihegı hang, ziháló hang jövetele hallatszik. “Ó – mondja 
valaki – ezek a jávorszarvas májas erdeim, ez a rénszarvas májas erdeim milyen ijesztıvé 
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váltak. Ó – mondja – annak idején – mondja –, amikor apai rokonságát megettem – mondja –, 
megmaradt egy bölcsı fenekére, kosár fenekére száradt kisfiú, szaros bölcsı fenekére száradt 
kisfiú. Csak nem az ı – mondja – lelke jár vissza kísérteni?” A fiú egyik szeme elıl, másik 
szeme hátul, meg is látja a háromfejő erdei óriást. Félszál vörösfenyı, félszál lucfenyı síje 
mögött a hó füstöl. Olyan gyorsan száguld, hogy még a feje is füstben van, úgy izzad. A 
kerítés kapuján átment. 
İ egy terebélyes fát észrevett, a fa mögé állt, kihúzott egy nyilat, az íj idegére(tette). És ím 
nézi: elıre nem figyel, hátra nem figyel. Mintha azt a fát sem látná, amely mögött [a fiú] áll. 
Izzadván a hétrétegő vagy hatrétegő páncélingben, a gallérja gombját mintha kigombolta 
volna. Hosszan célozva meglıtte a gallérjánál, az hanyatt esett. “Ó, kedves mostohafiacskám, 
hiszen én nem gondoltam rólad rosszat. Miért öltél meg?” 
24. Az odament hozzá, szablyája markolatával a fejére vágott: “Apád izéje, anyád izéje kutya 
– mondja –, ıseimet, apai rokonságomat felfaltad – mondja –, és még ez is kevés neked! De – 
mondja – engem kezem zsenge lévén nem ettél meg, lábam zsenge lévén nem ettél meg, most 
elpusztulsz, innen ép emberként nem állsz föl.” Anyjával legott vörösfenyı-tüzet, lucfenyı-
tüzet raktak, az óriást a tőzbe tették. Közben beesteledett, ott éjszakáztak. Ott hált az anyjával. 
Másnapra jıve anyjával hazamentek. A három óriás lakta házakat, ami gazdagságuk, pénzük 
volt, ami ezüstjük, aranyuk volt, rénszarvasa volt, miután hazamentek, mindent hazahordtak, a 
három óriás vagyonát. Az a magasságos magas háza, az a nagyságos nagy háza, azt a 
gazdagságát, pénzét oda hordta, vitte, azzal a vagyonnal-szerencsével még ma is él. 
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XVI. 

aj mâNõ ‡o imi arõq 

 
õjo-qõjo-qejo-qejo 
war suri wÀrõm ar jåqmõlem(a) 
Nirõ™ ôn¢õ‡‡õ™ ar jåqmõlem(a) 
ejo-jo-ojoj 

5. (mt) war suri wÀrõm ar jåqmõlem(a) 

Nirõ™ ôn¢õ‡‡õ™ ar jåqmõlem(a) 
ma ‡ut mo‡ >â™õm jõm ‡utõm(a) 
qojojo-o jojojoqo 
m[õ]t[õ] ma sop¢in ‡o jõm ‡åtnõ(ja) 

10. Nâwõm õntõ påt>i (jeqaqõ) 

sõmam õntõ wÀ>>i (jeqaqõ) 
ojojo-o ojojo 
war suri wÀrõm ar jåqmõlem(a) 
Nirõ™ ôn¢õ‡‡õ™ jåqmõlem(a) 

15. qejo-qejo-qejo-oqo 

ma mÀ‡ ‡o tâjõm ‡ut mo‡õm(a) 
mÀ‡ ‡o >â™õm(a) jõm ‡åtõlem(a) 
jujujuju-u jujuju-w 

 
 

XVI. 
 

Kis manye férfi feleségének éneke 
 

 õjo-qõjo-qejo-qejo 

 halrekesztékes sok erdıcském 
 fiatal fenyıs sok erdıcském 
 ejo-jo-ojoj 

5. (hejde) halrekesztékes sok erdıcském 
 fiatal fenyıs sok erdıcském 
 én hat gyermekem lakta jó házam 
 qojojo-o jojojoqo 

 én Szopocsin-férfi jó házában 
10. nem fázom 
 nem éhezem  
 ojojo-o ojojo 

 halrekesztékes sok erdıcském 
 fiatal fenyıs sok erdıcském 
15. qejo-qejo-qejo-oqo 

 én mekko-tól való hat gyerekem 

 mekko-lakta jó házacskám 
 jujujuju-u jujujuju-u 
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XVII. 

jakop arõq 

 
kir[i]>a iki ati> pâq 
atõlõmnam arõq>õm(õ) 
qejaqeja-qeja-a 
(no) sÙq[mõt] paj Nårõm ‡âr[õ] Nårma 

5. m[a] aj >ont >õq[õ]>tõ ‡âr[õ] Nurmõlema 

qeja-qeja-qeja 
(no) kir[i]>a iki ‡üjõm pâq 
atõlõmnam(õ) arõq(õ)tam(õ) 
atõm mÀ‡ ‡o atõmli™ki(ja) 

10. atõm, (q)atõm(õ) atõmli™ki(jo) 

qojojojojo 

 
 
 

 
XVII. 

 
 

Jakab éneke 
 

 Kiril apó egyetlen fia 
 egyedül énekelek 
 qejaqeja-qeja-a 

 nyírfadombos mocsár, kopár mocsárra 
5. én kis lúd repülı kopár mocsaracskám 
 qeja-qeja-qeja 

 Kiril apó megmaradt fia 
 egyedül énekelek tán 
 rossz mekko, rossz, szerencsétlen 
10. rossz, rossz, szerencsétlen 
 qojojojojo 
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XVIII. 

urõ‡o a™ki opi arõq 

 
ejo-qõja-qõja, qa 
qõjo qõja-qõja-a 
tÙ>[õ]s kiNTa newi ne 
‡âtõ> kiNTa newi ne 

5. ma, ma, ma, ma, ma, ma 

seman iki õnõ> Àwi 
ejo-qõjo-o qaqõjo-qejo-qoqõ 
qejo-qõjo-qõjo-o o-a 
ma sõjõk ‡o>[õ]m aj kÀ>õ™ pu>mam >atnõ 

10. qõjo-qõjo-qõjo-aqõjo 

qõjo-qõjo-qõjo 
ma sÙj[õ™] ro™‡itõp sÙj[õ]™ âw[õ]>am 
qõjo-qõja-qõja 
ma >ap[õ]t ro™‡intõp jÙrmamka 

15. qõjo-qõjo-qõjo 

ma tÙ>õs ‡ân¢a(qa) pânqam(a) 
newi sum[i]ntõq pânqam(a) 
ma ‡âtõ> ‡ân¢a(qa) pânqam(a) 
newi sumintõq pânqam(a) 

20. qõja-qõja-qoqõja-qo 

(q)aj mikita jõm a™ki 
jõmsi kÙram ‡åpõ‡(a) 
põqi kÙram ‡åpõ‡(a) 
qõja-qõja-aqõja-a-qo 

25. ma mÀ‡ ‡o >â™õm jõm ‡åtnõ 

m[a] Nâwõm õntõ-õ påt>i(ja) 
sõmam õntõ wÀ>>i(ja) 
kÙTqõr iki(jõ) ‡o>õm Àwi 
qõjo-qõjo-jaqo-qo 

30. ma mikita(o) jõm a™ki 

jõmsi kÙram ‡åpõ‡(a) 
põqi kÙram ‡åpõ‡(a) 
õju-qõju-qeju-o 
ma mikita(o) jõm a™ki 

35. seman iki (q)õn[õ]> Àwi 

qõjo-qõjo-qoqõjoqo 
mÀ‡ ‡o >â™õm jõm ‡utõm 
qeja-qõja-qaqõjaqo 
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XVIII. 
 

ureko anyja nénéjének éneke 
 

 ejo-qõja-qõja, qa- 
 qõjo-qõja-qõja-a 

 holdnál ragyogóbb nı 
 napnál ragyogóbb nı 
5. én, én, én, én, én, én 
 Szemjon apó legnagyobb lánya 
 ejo-qejo-o qaqõjo-qõjo-qoqõ 
 qõjo-qõjo-qõjo-o o-a 

 én homokszínő három kis rénökröt amikor befogtam 
10. qõjo-qõjo-qõjo-aqõjo 
 qõjo-qõjo-qõjo 

 én zajos csengıs zajos szánom 
 qõjo-qõja-qõja 

 én hét csengıt kötött szánom 
15. qõjo-qõjo-qõjo 

 én holdas hímzéssel rakott 
 fehér kendıt raktam 
 napos hímzéssel rakott 
 fehér kendıt raktam 
20. qõja-qõja-qoqõja-ja 

 kis Mikita jó anyja 
 jobb lábam könnyő 
 bal lábam könnyő 
 qõja-qõja-aqõja-a 

25. mekko lakta jó házban 
 húsom nem fázik 
 szívem nem éhezik 
 kuTqer apó három lánya 
 qõjo-qõjo-qõjo 

30. én kis Mikita jó anyja 
 jobb lábam könnyő 
 bal lábam könnyő 
 õju-qõju-qõju 

 én kis Mikita jó anyja 
35. Szemjon apó legnagyobb lánya 
 qõjo-qõjo-qoqõjoqo 

 mekko belépte jó házam 
 qeja-qõja-qaqõjaqo 
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XIX. 

aTem arõq 

 
ejqõqõqõqõqõ 
qajo-qajo-qajo-oqa 
>u™‡pi jâwõn waT Nårõm 
qejo-qejo-qejo-oqa-ma 

5. jõm mošina tâj>õm(a) 

aj mÀwtõqne jõm we>em 
(q)ar ju‡ ‡oli so¢>õn(a) 
qejo-qejo-qejo-o-o 
jõm mošina tâj>õm(a) 

10. ma sÀkkõ™ owõp Nõ>õ Àw[õ]lem 

qejo-qõjo-qejo-oqa 
>ôrtõm owpi wÀt pâq[õ]lem 
qejo-qejo-qejo-oqa 
jõ™k >u™‡[õ]t jâwõn jõm pô™>am 

15. qejo-qejo-qejo-oqa 

ar ‡u>-wåjõq kõn¢i>õq>õm 
qõjo-qejo-qejo-oqa 
(q)ar ju‡ ‡oli so¢i>õq>õm 
qejo-qejo-qejo-oqa 

20. aj mÀwtõqne ‡o>õm aj we>em 

qejo-qejo-qejo-oqa 
>antõ™ Nårõm so¢i>õmin 
jõ™kkõ™ Nårõm so¢i>õmin 
qejo-qejo-qejo-oqo 

25. >u™‡õt jâwõn waT Nårõm 

qejo-qõjo-qejo-oqo 
qojõ 
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XIX. 
 

Apám éneke 
 

 
 õjqõqõqõqõqõ 
 qajo-qajo-qajo-oqa 

 szellem-folyó keskeny mocsara 
 qajo-qajo-qejo-oqa 

5. nekem jó gépem van 
 kis halacska jó rénem 
 sok fa közén jársz 
 qejo-qejo-qejo-o-o 

 jó gépem van 
10. én fonott hajú négy leánykám 
 qejo-qejo-qejo-oqa 

 nyírott fejő öt fiacskám 
 qejo-qejo-qejo-oqa 

 vízi szellem-folyó jó partom[on] 
15. qejo-qejo-qejo-oqa 

 sok halat-vadat keresek 
 qejo-qejo-qejo-oqa 

 sok fa között átjárok 
 qejo-qejo-qejo-oqa 

20. kis halacska három kis rénem 
 qejo-qejo-qejo-oqa 

 táplálékos mocsarat járva 
 vizes mocsarat járva 
 qejo-qejo-qejo-oqo 

25. szellem-folyó keskeny mocsara 
 qejo-qejo-qejo-oqo 
 qejõ 
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XX. 

pi™ ne arõq 

 
m[õ]t[tõ] aje-qaje-qaje qo 
sÀmti ‡ujat(õ) jôwtõn 
tasõ™ jåq mÀNa jôwtõn 
‡ân¢a™ Nô>õp ‡o>õm kÀ>õ™nat 

5. tasõ™ jåq mÀNa jôwtõn 

ma wõ>e wôsõm 
ma wõ>e wôsõm 
keNar ne wôsõm 
sÀmti ‡ujat(a) jôwtõn(a) 

10. ‡ân¢a™(a) Nô>õp(a) ‡o>õm kÀ>õ™nat 

tasõ™ jåq mÀNa jôwtõn 
Àwi (q)õntõ(na) (q)õntõ mõ>õm 
ma jâw>a>(a) kat>õm(a) Nõ>õ pâq a™ki 
ma wôsõm, wôsõm(a) 

15. (q)aj tatjanõ jôrõ™ Àwem 

Nõ>õ pâqam kiNTa jôrõ™ Àwem 
aj tatjanõ jôrõ™ Àwem 
ma jôrõ™ wÒ™ wÀr>õm, wÀr>õm(a) 
jôrõ™ mÀN kõn¢>õm, kõn¢>õm(a) 

20. ma keNar ne wôsõm 

jâw>a>(a) kat>õm(a) ‡o>õm pâq a™ki 
nÙ™ tasõ™ jåq mÀN(a) jôwtõn 
ma Àwi õntõ(na) õntõ mõ>em 
qejo-qejo-qeja-a 

25. ma jõm tatjanõ jôrõ™ Àwem 

Nõ>õ pâqam kiNTa jôrõ™ Àwem 
ma jôrõ™ wÒ™ wÀr>õm, jôrõ™ mÀN kõn¢>õm 
ma keNar ne wôsõm 
ma keNar ne, ne... 

30. ma keNar ne wÀt mo‡am 

qejo-qõjo-qejo-qo 
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XX. 
 

Pimi nı éneke 
 
 

 hejde aje-qaje-qaje qo 

 mutatós férfiért jöttél 
 gazdag nép menyéhez jöttél 
 tarka orrú három rénökörrel 
5. gazdag nép menyéhez jöttél 
 én bizony vagyok 
 én bizony vagyok 
 szegény nı vagyok 
 mutatós férfiért jöttél 
10. tarka orrú három rénökörrel 
 gazdag nép menyéhez jöttél 
 lányt nem, nem adok 
 én, íjait fogott négy fiú anyja 
 én vagyok, vagyok 
15. kis Tatjana büszke lányom 
 négy fiamnál büszkébb lányom 
 kis Tatjana, büszke lányom 
 én büszke vıt csinálok, csinálok 
 büszke menyet keresek, keresek 
20. én szegény nı vagyok 
 íjait fogott három fiú anyja 
 te gazdag nép menyéhez jöttél 
 én a lányt nem, nem adom 
 qejo-qejo-qeja-a 

25. én jó Tatjana jó lányom 
 négy fiamnál büszkébb lányom 
 én büszke vıt csinálok, büszke menyet keresek 
 én szegény nı vagyok 
 én szegény nı, nı... 
30. én szegény nı öt gyermekem 
 qejo-qejo-qejo-qo  
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XXI. 

urõ‡o a™ki Nõ™i arõq 

 
Nõ™õja 
aj wå¢ ‡ori so- 
aj wå¢ ‡ori so¢am ne 
õnõ> wå¢ ‡ori so¢am ne 

5. aj pap[a] a™ki arõqta> 

aj pap[a] a™ki arõqta> 
Àwem(a) püri so¢>õm ne 
õn[õ]> wå¢ ‡ori so¢>õm ne 
(q)aj wå¢ ‡ori so¢>õm ne 

10. at[i]> Newrõmõm jõm püri 

(q)aj wå¢ ‡ora so¢>õm ne 
õnõ> wå¢ ‡ora so¢>õm ne 
papa (q)a™ki arõqta> 
la-a-a-a-a 

15. ma seman iki aj Àwi 

ja-a-a-a-qaje-eqaje 
ma at[i]> Àwõlem jõm püri 
ma ja so¢i>õ>õm ne 
ma je™(a) we>- 

20. ma je™(a) we>em so¢>õt(em) 

ma je™(a) we>em ‡oq[õ]>tõ>(õ) 
ja-a-a-a-a-a-a-a 
papa (q)a™ki arõqta> 
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XXI. 
 

ureko anyja hugának éneke 
 

 Nõ™õja 

 kis város utcáján lé- 
 kis város utcáján járt nı 
 nagy város utcáján járt nı 
5. kis Papa anyja énekel 
 kis Papa anyja énekel 
 lányom után járok, nı 
 nagy város utcáján járok, nı 
 kis város utcáján járok, nı 
10. egyetlen gyermekem jó nyomában 
 kis város utcájára megyek, nı 
 nagy város utcájára megyek, nı 
 Papa anyja énekel 
 la-a-a-a-a 

15. én Szemjon apó legkisebb lánya 
 ja-a-a-a-qaje-eqaje 

 én egyetlen leánykám jó nyomában 
 én bizony járok 
 én tíz rén – 
20. én tíz rénem jár  
 én tíz rénem fut 
 la-a-a-a-a-a-a-a 

 Papa anyja énekel 
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XXII. 

‡ån iki wåjõq Nuw>õm arõq 

 

1.  ‡üj wüja wåjõqi 

 ‡üj wåjõjo wåj mõntõqo 
 ‡üj wåjoqõjõ wåjõqi 
 u>na™ juqpi jimõ™ paj(o) 

5.  manõ (q)åmsi>[õ]>i. 

 ‡üj wåjõqo wåjõq mõntõqo 
 u>na™ juqpi(ja) jimõ™ paj 
 (q)åmsi>õtam iw[õ]> (mõntõqo) 
 (q)õj mõta Tu >at>anõ 

10.  man[õ](qõ) >eqi(jo)>ita>nõ(qo) 

 nomõ>tapõ wåti>i. 
 wåtõ™(a) >u>pi(jo) õ[nõ]> tôrõm ‡o(qa) 
 õnõ> tôrõm ‡o jõm jõqõw 
 ü> mõ‡ ‡ujõ(qo) paqti>õ>i(jo), 

15.  nimõ> põtõ kÙli wåt 

 (q)ü>õn(a) paqti(jo)>õ>õn (mõntõqo). 
 ‡üjqajõ wüja wåjoqi 
 Tu >ati (nÙ™a) ‡ô> owtõtnõ(qa) 
 wônt tôntõq>a (q)õllõ ‡ünt, 

20.  (w)ur tôntõq>a(qo) (q)õllõ jõm ‡ünt(o) 

 ma jõm(a) >iTatõq>õm. 
 ‡üj wåjõjo wåjõq mõntõqo 
 (q)õj ‡üntiq>a (q)õj ¢up[õ]m 
 sô‡‡ôr (a) >anti(ja) TuNilat(o) 

25.  seta pa¢a>tõq>em. 

 (q)õj ‡ünti (nÙ™am) (aq)jõm ¢upõ>(a) 
 (q)as ‡ujõ pâq(a) wâTõq>i 
 wâTõ‡‡õpõ(qan) ¢opijõ>i(ja) 
 sô‡‡ôr >anti(ja) TuNilat 

30.  seta nÙ™a pa¢a>tõqõq>em(o). 

 jaqõm mõq[õ]li(ja) ‡ân¢õm sôw 
 ma jõm(a) wÀrõntõq>õm(a), 
 >aj wåjõq>a sôwõp-ju‡‡õn 
 ma jõm(a) wÀrantõq>õm (mõntõqo). 

35.  ‡üjqo jiqija wåjoqi qija 

 Tu >ati (nÙ™a) ‡ô> owtõtnõ(qo) 
 ‡ârõ™ puwõ>(a) ‡ârinõ 
 >aj wåjõq(i)>a sôwõp-ju‡‡õna 
 nomõn(a) pu>i>õ(qõ)tam. 

40.  wônt tôntõq>i(jo) (q)õllõ ‡üntõm(a) 
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 juw a>i (nÙ™a) >õ™kõr wån 
 nom[õ]na rõqi(jo)jõtam (mõntõqo) 
 (q)ôntam (‡ôq nÙ™a sar) >õqnõ 
 tôwõn(a) nômõ‡(a)sõtam (mõntõqo) 

45.  tarõm(a) nômõs(a) jõm põtõ 

 ‡ô>õ (nÙ™a) pâni(jo)>i>õm (mõntõqo). 
 Tu >ati>a (q)owtõtnõ 
 tôwõ(qa) nom>õm(a)tõtam (mõntõqo) 
 jõqõm(a) tômpi(ja) (q)ar iki iti 

50.  ma Tumint(a) jasõ™(a) ‡o>tam (mõntõqo): 

 tôr[õ]m(a) nÀmi jüq>õpõ, 
 tôrõm(a) nÀmpi(jo) (o)jõm jâwõn(a) 
 tôjõ™(a) jâwõn(a) tôjõ>nõ, 
 tôr[õ]m jâwõn tôj(a) >år Nôq tôj(a) 

55.  >år Nôq tôj (nÙ™a) påqõr pajõt, 

 mõkkõlõ punpi(ja) tôrõm jõm Nôw(a) 
 >o™‡õ>(a) ‡ân¢õm(a) jimõ™ mõq 
 >åNTõ™(a) pit>i(ja) (juwõ> jõm) sur(a) 
 ma tôt ‡o>i>õ(qõ)tam. 

60.  ow Nôwa>i(jo) (q)å>õ™ jõm ‡o(qa), 

 kÒt Nôwa>i(ja) å>õ™ jõm ‡o, 
 ma jõm(a) so¢i(jo)>itam (mõntõqo) 
 tôrõm(a) nÀmi jüq>õpõ 
 tôrõm jâwõn tôja, >år Nôq tôja 

65.  >år Nôq tôj (nÙ™a) påqõr pajõta 

 jôwta(qo)>õmam(a) >atnõ (mõntõqo) 
 mõkkõlõ punpi(ja) tôrõm Nôw 
 >åNTõ™(a) pi[t>i] (nÙ™a juwõ>) surõ>(a) 
 ma tôt ôjaqtõq>õm. 

70.  Nårõm(am) wåjõq(a) >ümõqtõ>at(o) 

 ma jõm(a) wÀrõntõq>õm. 
 Nårõm(am) wåjõq(a) >ümõqtõ>at(o) 
 ma kÙ¢ wÀrõntõq>õm, 
 wõ>e(ja) temi(jo) wâ>õ™ (mõntõqo) 

75.  ‡ut kÒtõp(a)-kÙrõp(a) tôrõm Nôwam 

 sârka wari(jo) (q)ån[õ™] jõm >Àr(a) 
 ‡unta >uNTi>õma> tåqi(jamõ>) 
 wônt >i>õ™(>õqo) tarõm jõm nôqa 
 kÙr põtõ (nÙ™a) tarõm jõm nôqõm 

80.  ‡unta(qa) pôrmõ(jo)>õmam tåqi (jo) 

 Tu >ati (nÙ™a) owõt>anõ 
 (q)ôntam ‡ôq (nÙ™a) sar jõm >õqnõ(qo) 
 tôw[õ]nõ nômõ‡sõ>õm: 
 mõkkõlõ punpi(ja) jõm tôrõm Nôwam(a), 
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85.  ‡ut kÒtõp(a)-kÙrõp tôrõm Nôwam, 

 sar, süsõ™(a) wåjõq(a) (q)aj jõm süsõ>(o), 
 süsõ> wüjõ(qõ)>õ>õm, 
 mÀrõ™(a) wåjõq(o) aj jõm mÀrõ>, 
 mÀrõ> wüjõ(qõ)>õ>õm. 

90.  ‡ut kÒtõp-kÙrõp tôrõm Nôwam(a) 

 >åNT mÀqrõqtõm(õ) nÙs[õ]> juwõta 
 jôw[õ]ta(qa)>ita>(o) såqõt (mõntõqo) 
 õj kÙrõ>i>(a) sÀ™kantõ>tõq, 
 sô‡‡õ™(e) mõq naj(oq) a™ki>an(>aqo) 

95.  (qõ) >Ùw jõm(a) sÀ™ki>õ>tõq. 

 >åNT mÀqrõqtõm(a) nÙsõ> juwõt(a) 
 À>[õ]pti neqri>õta>(i). 
 jõq[õ]>(ama) tôj ur(a) såtõ™ wåjõq(a) 
 (q)õsõ> tôj ur såtõ™ wåjõq 

100.  süsõ™(a) wåjõq(a) (q)aj jõm süse(qo) 

 mÀrõ™ wåjõq(a) (q)aj j[õ]m mÀra 
 no, jõmat(an) (a)pôni(jo)>õq>e (mõntõqo) 
 süsõ™ ‡ôli(ja) (q)aj süsõm 
 mÀrõ™ ‡ôli(jo) (q)aj mÀram(a) 

105.  mampõ pôni>õq>em. 

 ‡ut kÒtõp-kÙrõp tôrõm Nôwam(a) 
 tôrõm(a) nÀmi jüq>õpõ 
 tôrõm(a) jâwõn(a) jõm jõ™ki(ja) 
 rüt wÀ>õm>a wütõqat 

110.  o™a™ jâwõn(a) u™õ>nam(o) 

 sâr[õ]‡(a) wari(ja) >uNTõm ‡u(ja) 
 sâr[õ]‡(a) wari(jo) (q)ånõ™ jõm >Àra 
 >Ùw jõm >uNTõqsõta>. 
 ‡os ‡år>õpõ(ja) ‡oq>õ(>o)>i(jo) 

115.  >antõ™ as ‡ôw juw[õ]> jõ™ka 

 jôwti(ja)jõma>(o) >atnõ (mõntõqo) 
 >antõ™(a) (q)as ‡ôw(a) juw[õ]> jõ™kõw(a) 
 sâr[õ]‡(a) wari(jo) (q)ånõ™ jõm >Àr 
 u>tija ‡oqõ>i(jo)>õta> (mõntõqo). 

120.  ‡üTõm(a) pürat(a) wâ>õ™ 

 na™k jåqi>a(qo) ‡üntõ™ jõ™ka(qo) 
 >Ùw jõm(a) piti>õq>õn. 
 tôjõ™(a) jâwõn(a) tôjõ>nam(o) 
 sâr[õ]‡(a) wari(jo) (q)ånõ™ jõm >Àr(o) 

125.  >Ùw jõm(a) sÀ™kantõta>. 

 küTõm(a) pürat(o) wâ>õ™ (mõntõqo) 
 (q)aj ¢inpi (nÙ™a) ¢in[õ]p >år>õma 
 >Ùw jõm(a) piti(jo)>õq>õn (mõntõqo). 
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 sâr[õ]‡(a) wari(jo) (q)ånõ™ jõm >Àr(o) 

130.  (w)õjõ>(a) sÀ™kantõ(qõ)ta>. 

 na™k jåqi (nÙ™a) ‡üntõ™ jõm jõ™ka 
 tôjõ™(a) jâwõn(a) jõm tôjõ>(a) 
 sâr[õ]‡(a) wari(jo) (q)ån[õ]™ jõm >Àr(o) 
 Tu u>tija >uNTi(jo)>õta> (mõntõqo), 

135.  u>tija ‡oq>i(jo)>õta> (mõntõqo). 

 ‡üTõm pürat(a) wâ>õ™ 
 (q)aj ¢inpi (nÙ™a) ¢in[õ]p >år>õma 
 (q)ôspõ piti>õq>õm, 
 (q)aj ¢inpi (nÙ™a) ¢in[õ]p >år>õmnõ 

140.  sâr[õ]‡(a) wari(jo) (q)ånõ™ jõm >Àra 

 (q)u>tija(n)(ja) >uNTõqsõta> (mõntõqo). 
 sâ>>a™(a) jõ™kat(a) (q)âwõ>õ>i(ja), 
 newi(ja) jõ™kat(o) (q)âwõ>õ>i(jo), 
 >antõ™(a) >õ™a>(o) jõm jõ™ka(qo) 

145.  jôwti>õma> >atnõ(-nõro) 

 sâr[õ]‡(a) wari(ja) (q)ånõ™ jõm >Àr(o) 
 u>tija >uNTiq(a)sõta> (mõntõqo). 
 ‡üTõm pürat(a) wâ>õ™põ 
 pa mõq(a) ‡ujõ(qo) åmsi>õ>i(jo). 

150.  pa mõq(a) ‡ujõ(qo) ju‡‡õ™ mõqõti 

 sâr[õ]‡(a) wari(jo) (q)ån[õ]™ jõm >Àr(o) 
 (w)õjõ>(a) >uNTi>õta>. 
 jõqõ>(a) tôj ur(a) såtõ™ wåjõq(a>), 
 süsõ™(a) wåjõq(o) (q)aj jõm süse(qo) 

155.  mÀrõ™(a) wåjõq(a) (q)aj jõm mÀra 

 nu, jõmat(a) pôni(jo)>õq>e (mõntõqo). 
 mam[põ], süsõ™(a) ‡o (nÙ™a) (q)aj jõm süsem(o) 
 mÀrõ™ ‡o (nÙ™a) (q)aj jõm mÀram 
 pitõ>(a) pôni(jo)>õtam (mõntõqo). 

160.  ‡üTõm pürat(a) wâ>õ™põ 

 sa™ki(ja) jÀrqõt(o) jõm påTa(qo) 
 jôwti>õma> >atnõ 
 ‡ut kÒtõp-kÙrõp tôrõm Nôwam(a) 
 (q)õj kÙri>i>(a) sÀ™kantõtõq 

165.  sô‡‡õ™(a) mõq naj(o) (q)a™ki>a(qo) 

 >Ùw jõm(a) sÀ™kan(o)tõ>tõq (mõntõqo). 
 õj kÙri>i>(a) pôrmi>õtõq 
 TÀ> Àtõr>a(qo) tôrõm wâq(aqo), 
 >Ùw jõm(a) pôrmi>õtõq 

170.  õj-qõjõqijo qojõ mõntõqo 

 sa™ki(jaqo) jÀrqõt(o) jõm påTnõ(qo) 
 ‡ut kÒtõp-kÙrõp(a) tôrõm Nôwam(a) 
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 pür kÙrqõ> ma sÀwrõmqõ>am(o) 
 ma tôt sÀwrõ>õtam. 

175.  Tut jôqõ>i(ja) ‡ô> pürnõ(qo) 

 ‡ut kÒtõp-kÙrõp(a) tôrõm Nôwam(a) 
 TÀ> Àtõr>a jõm wâqa(nqo) 
 jâq[õ]m(a) mõqli(jo) ‡ân¢õm sôqnat(o) 
 a>õ™(a) ‡ân¢i>õq>õm. 

180.  Tut jôqõ>i(jo) ‡ô> jõm pürnõ(qo) 

 ôntam (‡ôw nÙ™a sar) >õqnõ 
 tôwõ(™a) nom>õm(a)tõtam (mõntõqaja) 
 ‡ut kÒtõp-kÙrõp(õ) tôrõm Nôwam 
 Te>i>(a)tapõ(qa) tewõntõ>i(jo) 

185.  nå[qõ]r(a) nôpti(ja) ni™[õ]p >itõm 

 ‡ôw nôpti (nÙ™a) ‡ujõp jõm >ato 
 tewõntõtõ >atnõ 
 mÀtpõsõ™ wåjõ‡‡õ tiwma mosat(o) 
 ‡ut kÒtõp-kÙr[õ]pqõ wâ>tanka 

190.  Te>i>(a)tapõ(qo) tewõntõ>i(jo) 

 nåqõr(a) nôpti(ja) ‡ujõp jõm >at(o) 
 tewõntõtõ >atnõ 
 Nâwe(qa) Àpõ>(a) (q)õntõ ‡o>i(jo), 
 jõ™ke (q)Àpõ> õntõ ‡o>i. 

195.  qej qaj jeqijo wåjõq-ajõq mõntõqo 

 ‡üj wåjõqõja qajõqi 
 jâq[õ]m(a) mõqli(jo) ‡ân¢õm sôqnat(o) 
 TÀ>(ana) (q)Àtõr(a) tôrõm wâqa 
 ma tõm(a) ‡ân¢i(jo)>eqõ>mampõ(qo). 

200.  Te>i>tapõ tewõntõ>i 

 nåqõr(a) nôpti(ja) ni™[õ]n jõm >at(o) 
 pew nôpti (nÙ™a) ‡uj[õ]p jõm >at 
 tewõn(a)tõtõ(qo) >atnõ (mõntõqo) 
 (q)Àwõ>õq(õ) ‡o wâ>õ™põ 

205.  Àwõ>õq(>õ) ne wâ>õ™põ(qo) 

 (q)Àwõ>tõ ne-põ >e[jõ]>tõ påsqõ(qo) 
 Àwõ>tõ ‡o (nÙ™a) >e[jõ]>tõ påsqõ 
 nÀmina ‡ân¢i(jo)>õq>õm (mõntõqo). 
 ma tem so¢i(ja)>õ>mampõ 

210.  >åNT sõma pit>õq(a) juwõ> likõm(a) 

 TÀ> Àtõr>a tôrõm wâqa 
 Tõqõ(qa) tiwma>(a) mosat (mõntõqo) 
 (q)Àwõ>õq ‡o wâ>a™põ, 
 Àwõ>õq ne(qo) wâ>a™põ(qo), 

215.  Te> (nÙ™a) (q)Àwõ>i(jo)>õma> mosat(o). 

 a™kõntikõn. 
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XXII. 
 

Jávorének 
 

1. ‡üj wüja wåjõqi 

‡üj wåjõjo wåj mõntõqo 
‡üj wåjoqõjõ wåjõqi 

 Félig cirbolyás, félig erdei fenyıs szent szigeten 
5. én éldegélek. 
 ‡üj wåjõqo wåjõq mõntõqo 

 Fenyıerdıs szent halmon 
 éldegélésem közben, 
 egyszer egy idıben 
10. én nézegetésemkor 
 felülrıl fúj. 
 Szeles szájú nagy égi férfi, 
 nagy égi férfi jó atyánk 
 a földi emberhez leereszkedik, 
15. prémes sílécnek való síkos szél 
 a földre ereszkedik. 
 ‡üjqajõ wüja wåjoqii 

 Abban az idıben 
 erdei nyírkéreg nagy puttonyt 
20. lombos erdei nyírkéreg nagy puttonyt 
 én biza elıkészítek. 
 ‡üj wåjõqo wåjõq mõntõqo 

 Puttonyom egyik felét 
 szırmetakarós élelemmel 
25. megrakom, 
 puttonyom jó felét 
 obi ember fia által bevágott 
 ferdén bevagdosott szárított hallal 
 szırmetakarós tartalék élelemmel 
30. jól megrakom.  
 Fenyıerdı földjét karcolt pálcát (=síbotot) 
 én biz elıkészítek, 
 laj-állat-bırös fát (=sítalpakat) 
 én biza elıkészítek. 
35. ‡üjqo jiqija wåjoqi qija 

 Abban az idıben 
 téres falu terén 
 laj-állat-bırös két fába 
 felül bedugom (a lábam). 
40. Erdei nyírkéreg nagy puttonyom 
 fa hordó erıs vállamra 
 felkapom. 
 Magamban, bensımben 
 gondolkodni kezdek 
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45. tiszta gondolat jó végét 
 hova tegyem. 
 Abban az idıben 
 azon elmélkedem, 
 mint atyám mögött sok öreg, 
50. én ilyen beszédet hallok: 
 isteni nevő folyócska, 
 égi nevő jó folyó 
 véges folyó végén 
 égi folyó forrása, tavi patak forrása, 
55. tavi patak forrásánál sziget, halmok, 
 varjúbogyó (színő) szırő égi jó jávor 
 patája karcolta szent föld, 
 behavazott jó legelı, 
 én arról hallok. 
60. Fejét ingató elsı jó ember, 
 kezét lóbáló elsı jó ember 
 én biza mendegélek. 
 Istenrıl elnevezett folyócska 
 égi folyó forrásához, tavi patak forrásához, 
65. tavi patak végi sziget halmaihoz 
 érkeztemkor 
 sötét szırő égi jávor 
 behavazott fájú téli legelıjét 
 én ott megtalálom. 
70. Mocsári vadat becserkészni 
 én ím készülıdöm. 
 Mocsári vadat becserkészni 
 én amint készülıdöm, 
 nahát, hiszen 
75. hatkező-lábú égi jávorom 
 halrekeszték oszlopainak sorát 
 mintha már rég leverte volna. 
 Erdei élı, erıs jó ág, 
 lábvégi erıs jó ágra 
80. mintha már ráléptem volna. 
 Abban az idıben 
 magamban, bensımben 
 így gondolkodom: 
 varjúbogyó szırő jó égi jávorom, 
85. hatkező-lábú égi jávorom, 
 nosza, kitartó állat kis jó kitartása, 
 kitartását próbára teszem. 
 Hosszan futó állat kis jó hosszú futása 
 hosszú futását próbára teszem. 
90. Hatkező-lábú égi jávorom 
 hó lenyomta hajlott fához 
 amikor odaért, 
 egy lábával nekiütközött. 
 Mohabundás földanya istennıbe 
95. ı biz beleütıdött. 
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 Hó lenyomta hajlott fán 
 keresztül ugrik. 
 Atyjához hasonló erıs állat, 
 anyjához hasonló erıs állat, 
100. kitartó állat kis jó kitartásod 
 hosszasan futó állat kis jó hosszú futásod 
 nosza, mindent adj bele! 
 Kitartó ember kis kitartásom 
 hosszan futó ember kis hosszan futásom 
105. én is mindent beleadok. 
 Hatkező-lábú égi jávorom 
 égi nevő folyócskára 
 égi folyó jó vizére 
 kivájt közepő csónak(hoz hasonló) 
110. torkolatos folyó torkolatához 
 mint halrekesztéket állított férfi, 
 halrekeszték oszlopainak jó sorát 
 ı biz leveri. 
 Húsz rénbika futotta 
115. táplálékos Ob vizéhez 
 érkezésem idején 
 táplálékos Ob vizénél 
 halrekeszték oszlopainak jó során 
 keresztül fut. 
120. Azután 
 a vörösfenyı-nép veszélyes vízén (=a Juganon) 
 ı biz felbukkant. 
 Véges folyó végéhez 
 halrekeszték oszlopainak jó sorát 
125. ı biz leveri. 
 Végül 
 alacsony fenyıvel benıtt tóparton 
 ı biz megjelent. 
 Halrekeszték oszlopainak jó sorát 
130. egybıl leveri. 
 Vörösfenyı-nép veszélyes jó vízén, 
 forrásos folyó jó forrásánál  
 halrekeszték oszlopainak jó sorát 
 sorban leveri, 
135. tovább fut. 
 A hátra maradt idıben 
 alacsony fenyıvel benıtt mocsári tavaimhoz 
 is megérkezik. 
 Alacsony fenyıvel benıtt mocsári tavacskán 
140. halrekeszték oszlopainak jó sorát 
 már leverte. 
 Sós vizek folynak, 
 fehér vizek folynak, 
 táplálékos Irtis jó vizére 
145. érkezése idején 
 halrekeszték oszlopainak jó sorát 
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 leveri. 
 A maradék idıben 
 idegen emberek lakta, 
150. idegen emberek erdein át 
 halrekeszték oszlopainak jó sorát 
 megint leveri. 
 Atyjához hasonló erıs állat, 
 kitartó állat kis jó kitartásod, 
155. hosszan futó állat, kis jó hosszú futásod  
 mind beleadod. 
 Kitartó férfi kis jó kitartásom 
 hosszan futó férfi kis jó hosszú futásom 
 én is mindent beleadok. 
160. A hátralevı idıben, 
 az égbolt kérgesre fagyott jó széléhez 
 érkezte idején 
 hatkező-lábú égi jávorom 
 egyik lába hozzáütıdött, 
165. mohás föld istennı anyjába 
 ı biz beleütközött. 
 Egy lábával fellépett, 
 a fényes, tiszta égboltra 
 ı biz fellépett. 
170. õj-qõjõqijo qojõ mõntõqo 

 Az égbolt kérgesre fagyott jó szélénél 
 hatkező-lábú égi jávorom 
 két hátsó lábát én levágom, 
 én legott levágom. 
175. Azután 
 hatkező-lábú égi jávoromat 
 a fényes, tiszta égboltra 
 fenyıerdı földjét karcolta pálcával 
 rögtön felrajzolom. 
180. Azután 
 magamban, bensımben 
 arra gondolok, 
 hatkező-lábú égi jávorom 
 ha ezután megszületik, 
185. cirbolyatoboz élető nık idejének, 
 hosszú élető emberek idejének 
 beköszöntésekor 
 elfáradó vadként szüless meg. 
 Ha hatkező-lábú lenne, 
190. ha úgy születne meg, 
 cirbolyatoboz élető emberi korszak 
 beköszönte idején 
 húsod íze nem ízleltetik, 
 levesed íze nem ízleltetik. 
195. qe qaj jeqijo wåjõq-ajõq mõntõqo 
 ‡üj wåjõqõja qajõqi 

 Fenyıerdı földjét karcolta pálcával 
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 a fényes, tiszta égboltra 
 én íme felrajzoltam. 
200. Innentıl fogva 
 cirbolyatoboz élető nık jó korszaka, 
 fenyıtoboz élető emberek jó korszaka 
 ha felvirrad, 
 hitetlen férfi ha lenne, 
205. hitetlen nı ha lenne, 
 hívı nınek nézni jelül, 
 hívı férfinak nézni jelül 
 elıre felrajzolom. 
 Én itt jártom pedig, 
210. be nem havazódó sínyomom 
 a fényes, tiszta égbolton 
 jelenjék meg. 
 Hitetlen nı ha lenne, 
 hitetlen férfi ha lenne, 
215. ezután higgyen. 
 Ennyi! 
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JEGYZETEK 

a szövegekhez, nyelvi és tárgyi magyarázatok 

Ha a szövegben számozott bekezdések szerepelnek, a jegyzetek ezt a számozást követik. 

I. Társalgás, fontos kifejezések 

Az általam összeállított listát Agrafena Szemjonovna Szopocsina fordította osztjákra 1994 
áprilisában, ekkor magnetofonra is olvasta. 
Az osztják irodalmi nyelvi helyesírás szerint az alanyi ragozású ige 1Pl ragja -uw, szemben a mi 

-õw írásmódunkkal. Ebben az egyetlen szövegrészben megıriztem ezt a gyakorlatot.  

II. A kutya 

Forrás: Tereshkin, N. I. (1959): 132-133. lap. A mese megjelent a szerzı késıbbi 
tankönyvében is (1975): 140-142. Ugyanez a mese megtalálható Tyerjoskin vahi nyelvjárású 
ábécéskönyvében is: 1958: 136-137. 
A mesét 1992. júliusában magnetofonba olvasta Darja Sztyepanovna Pokacseva (Tra) és Elena 
Petrovna Kurlomkina (Jg). 

III. Két egér 

Forrás: Tereshkin, N. I. (1959): 134. lap. A mese megjelent egy késıbbi tankönyvben is 
(Tereshkin, N. I., Kulinich, E. D., Vengo, M. V. 1992: 90-91.) kilenc sajtóhibával. 
Ugyanez a mese megtalálható Tyerjoskin vahi nyelvjárású ábécéskönyvében is: 1958:139. Honti 
László is feljegyezte egyik vahi nyelvjárású változatát és közölte (FUM 3: 70. és Honti 1984: 
157.). 
A mesét 1992. júliusában magnetofonba olvasta Darja Sztyepanovna Pokacseva (Tra) és Elena 
Petrovna Kurlomkina (Jg).  

IV. Miért olyan hosszú a tél 

Forrás: Ajpin, E. (1981): 28-29. lap. A szerzı mellékjel nélküli cirill betőket használ. Ajpin 
varjugani tájszólásának sajátságai közé tartozhat az ô zártabb ejtése, melyet cirill y-val jelöl, 

valamint a tromagani tájszólásból is ismert cs-zés: a t’ helyett ¢-t ejtenek, ennek jelölésére 

használja a ч-t. A tulajdonképpeni ¢-t pedig ц betővel jelöli. 
Az irodalmi nyelvi szövegben az orosz hatástól az orosz eredető a ‘és, viszont’, no ‘de’ kötıszók 
tanúskodnak, valamint az ô>õ™ feltételes módosítószó használata célhatározói mellékmondat 
kötıszavaként az orosz чтобы ‘hogy’ kötıszóhoz hasonló szórendi helyzetben. 

V. Életem 

Elmondta Vitalij Makszimovics Pokacsev 1994. augusztusában Russzkinszkije faluban. Egy 
nappal késıbb ı maga lediktálta és lefordította. 

VI. Vadászkaland 

Elmondta Sztanyiszlav Dmitrijevics Kecsimov 1996. júliusában a ¢õk>i jâwõn nevő folyó partján 
lévı nyári szállásukon. Az utolsó mondatot az anyja, Irina Ivanovna Kecsimova főzte hozzá. Az 
értelmezésben apja, D. A. Kecsimov segített. 
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VII. Régi történet 

Elmondta és lediktálta Dmitrij Antonovics Kecsimov 1996. júliusában a ¢õk>i jâwõn  nevő folyó 
partján lévı nyári szállásukon. 

1. mõn>õ ‡untõ, jôwõt>õ ‡untõ – talán a PrsPass3Sg rövidült változata ‘ha megy, ha 
megérkezik az ember’ 

2. pata>õ™ >üqõ> >år ‘göcsörtös cirbolyafenyı tó’ – helynév 

4. sårt >iwõm ‡ôr ‘csuka-evett-mocsár’ – helynév 

VIII. Az egérke 

Elmondta Szergej Vaszlijevics Kecsimov 1992. júniusában Russzkinszkije faluban. Korábban 
Az összeférhetetlen egér címmel jelent meg (Csepregi 1993b). Az elsı megjelenéshez képest 
változtattam az átíráson és kijavítottam néhány fordítási hibát.  

1. na™kõ™ jâwõn, ¢õ¢õ™ jâwõn – mesebeli folyónév 

4. wåš wôrt iki – Városi-Fejedelem-Öreg (kazimi kiejtéssel) 

 lô™i- kutyanév (kazimi alak) 
 

IX. Madárka és nénje A 
 

Elmondta Darja Sztyepanovna Pokacseva 1992. júniusában Russzkinszkije faluban. A nyugdíjas 
tanítónı elızıleg segített lefordítani a mese egy másik változatát, mely megjelent az MSFOu. 
215. kötetében (Csepregi 1993a). Mivel hiányosnak találta a mesét, elmondta a saját verzióját is. 
Hasonló történetet egyébként Steinitz is följegyzett Vj. nyelvjárásban (OA III: 570-571). 

1. nik  mÀwõttaqõ – az ige a varsa vízbe eresztését jelenti, de erre a célra a madárka a nadrágját 
használta. 

1. mÀ™k iki ‘erdei szellem’, emberevı óriás. Attributuma a vörösfenyı: síléce, háza és egyes 
hiedelmek szerint fölfelé csúcsosodó feje is vörösfenyıbıl van – azért is olyan buta. 

2. kak jewo ‘hogyan is’ – amíg a mesélı a folytatáson gondolkodott, oroszra váltott. 

X. Madárka és nénje B 

Elmondta Sztanyiszlav Dmitrijevics Kecsimov 1992. júniusában a wô‡i rÀp jâwõn nevő folyó 
partján lévı nyári szállásukon Kerezsi Ágnes mikrofonjába. Az elızı mese változata. 

XI. Három testvér 

Elmondta Szemjon Tyimofejevics Kecsemov Russzkinszkije faluban 1992. júniusában. Leírta és 
oroszra fordította Agrafena Szemjonovna Szopocsina 1994. áprilisában Budapesten. 
 Hasonló kerettörténetet jegyzett föl Steinitz is a nizjami nyelvjárásban (OA III: 376-379), újra 
közölte A. Widmer (Specimina Sibirica XI: 65-68). 

1. tuš pun[õ™], kôw pun[õ™] iki ‘szakáll-szırös, hosszú- szırös apó’ - mesebeli figura  
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XII. Két asszony 

Elmondta Fjokla Ivanovna Pokacseva wô‡i rÀp jâwõn nevő folyó partján lévı nyári szállásukon 
1992. júniusában. Leírta és oroszra fordította Agrafena Szemjonovna Szopocsina 1994. 
áprilisában Budapesten. 

1a/ Nô‡sõ™-jâwõn-mô‡‡õ™-jâwõn: mesebeli folyónév. Az elsı tagnak van jelentése: cobolyban 
gazdag folyó, a második tag csak erre rímelı ikerszó. 

1b/ A 7. mondat után a mesélı észrevette, hogy rosszul mondja, ezért újból elkezdte a mesét. 
2a/ må‡i å> Àwtõm a™k>õt, tem å> Àwtõm a™k>õt ‘elızı évben kivágott fatönkök, idén 

kivágott fatönkök’: a friss favágás nyomai arra utalnak, hogy lakott hely van a közelben. 
2b/ Narõq wÀn¢at jâ‡õ >â™ ‘takaratlan, csupasz arccal lépett be’: az osztják nıknek bizonyos 

férfirokonaink elıtt el kell fedni az arcukat. Ha ismeretlen házba lépnek, óvatosságból eltakart 
arccal kell belépniük. vö. 4. bek.: jimõ>min jâ‡õ >â™a ‘eltakart arccal lépj be’. 

3. õj ‡åt pÀlõk põtõq>õm, õj ‡åt pÀlõk newi ‘a kunyhó egyik fele sötét, a másik világos’: a 

tromagnaiak ismeretei szerint Tôrõs naj imi-nek, a tőz istennıjének lánya lakik ilyen házban a 
Vah folyó partján. Akinek a bölcsıjét a világos félbe helyezi, sokáig él, akiét a sötét félbe, az 
hamarosan meghal. 

4. ma ‡åt mu>õm jÀ¢õnõ ‘a házam mögött, tkp. a házam imádkozó közepén’: a bejárattal 
szemben, a sátor vagy a ház hátsó falánál ırzik a házi bálványokat, ezért ennek mind a külsı 
mind a belsı oldala szent. vö.: 8. bek. åt mu>õm jÀ¢õnõ. 

8. õj sÀm pÀlõk mÀ™k iki  ‘félszemő erdei szellem’: rosszindulatú emberevı. Ez volt az 
aranyos ládikóban, melyet a balga asszony választott magának a piszkos bırönd helyett. 

XIII. A legkisebb fiú és a béka 

Elmondta Jelena Petrovna Kurlomkina 1992. júniusában Kurlomkinóban. A tizenhárom éves 
kislány a mesét apjától, Pjotr Vasziljevicstıl hallotta. Leírta és oroszra fordította Agrafena 
Szemjonovna Szopocsina 1994. áprilisában Budapesten. 
A mese orosz eredetére több motívum utal, vannak viszont tipikusan osztják fordulatok is: 

1. tôrõm ‡ån: égi / isteni uralkodó. 

8., 10., 11., 12. nÀ™i pâ‡it, pew pâ‡it ‘tapló-bábuk, toboz- bábuk’ - a földön élı, halandó 
emberek metaforája, a kép arra utal, hogy az emberek az istenekhez képest kicsinyek, 
sérülékenyek. Máshol ez nåqõr pâ‡it, pew pâ‡it ‘cirbolyatoboz-bábuk, fenyıtoboz bábuk’. 
Amikor az adatközlı oroszul mondta a mesét, ı is cirbolyatobozt emlegetett. 

8., 10., 11. tem å>nõ juq tuwi ‘idén hordtak fát’ - lakott terület van a közelben.  

12. ne ¢üm>õli õj wõrtõ >a™ki ¢op ‡o kiNTa wÒw>õq¢õk wÒ> ‘egy fél mókus erejével gyöngébb 
legyen a nı’ - a mesehısök mint a szellemvilág képviselıi jelennek meg, akiknek cselekedetei 
kihatással vannak a majdan megszületı emberek sorsára. 

14. narkõs-ju‡‡õn-ni™ ju‡‡õn ‘zenélı-fa, nı-fa’ osztják hangszerek. A zenélıfa (narkõs-juq) 

citeraszerő pengetıs hangszer, a nı-fa (ni™-juq) vonós hangszer. 

7. arõq arqi ju‡‡õn, måNT måNT’i ju‡‡õn ‘éneket éneklı fa, mesét mesélı fa’ – ez is 
hangszernév, de már mesebeli, nem létezı. 
Csak az orosz fordításban hangzik el: Késıbb mások jöttek a városba, akik ott telepedtek le. 
Torem kán legkisebb fiának engedelmeskedtek, ı lett az uralkodó. Azt a vihart az alsó 
világbeli óriás idézte elı, hogy elpusztítsa a kegyetlen embereket. Tehát új emberek költöztek 
a városba, és attól kezdve jól éltek. 
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XIV. A nyenyec vezér és a hitvány munkás 

Elmondta Joszif Ivanovics Szopocsin wô‡i rÀp jâwõn nevő folyó partján lévı nyári szállásukon 
1992. júniusában. Lediktálta és fordította 1996. augusztusában ugyanı, de az ıszi szálláson. 
 A mese akkor jutott az adatközlı eszébe, amikor az emberben lakozó lelkekrıl beszélt. Ezzel 
a mesével magyarázta meg, hogy a lélek nem feltétlenül a fejben lakozik, hanem lakhat akár az 
ember lábujjában. 

4. A fordítás és értelmezés közben derült ki, hogy a Nu>tiptõta ige azt a cselekedetet jelenti, 
mely az adatközlı apjától származó, Honti László által közölt (NyK 80: 135-138) mesében is 
szerepel. Az esküvés tehát abból áll, hogy kifaragták a ‡üN iki ‘betegséghozó szellem’ 
bálványát, azt kettévágták, és közben megígérnek valamit. Hitük szerint, ha valamelyik fél 
nem tartja be az ígéretét, az meghal. Az eskütételnek ez a módja máig élı gyakorlat. 

XV. A sámándob 

Elmondta Leonyid Mihajlovics Szopocsin 1992. júniusában wô‡i rÀp jâwõn nevő folyó partján 
Kerezsi Ágnesnek. Elsı felét leírta és fordította Raisza Ivanovna Jermakova 1993. júniusában 
Ugut faluban, második felét lediktálta és értelmezte Dmitrij Antonovics Kecsimov 1996. 
júliusában a ¢õk>i jâwõn nevő folyó partján. 

1. arõ‡ ‡o, måNT ‡o ‘énekes férfi-mesemondó férfi’ – varázsereje van 

kÀw ittõn wõsõt Nu>a riq>õt ‘üvegablakok összeérnek’ – olyan nagyok. 

10. puqõs a™ki-kõ>tas a™ki: a szülı nık és a születendı gyermekek védıszellemei.  

12. õj ‡ul sås wÀr>õn ‘egy gilisztából hermelint csinálsz’ – a betegséget gazdagsággá 
változtatod. 

13. we>i katõ>tõ ‡ürõq ‘rénfogó zsák’ – elemózsiás zacskó, mellyel a rént az ember magához 
csalogatja, s úgy könnyen meg tudja fogni. 

16. we>i på™‡õ> ‡ôl wu>õq ar we>ii ‘lapockája láthatatlan sok rén’ – kövér rének. 

18. na™k, ‡ô> ‘vörösfenyı, erdeifenyı’ – e két fa együttes elıfordulása akár síléc, akár ház 

esetében emberevı óriásokra (mÀ™k iki  ld. a X/2. jegyzetet) utal. 

XVI-XXI. Egyéni énekek 

Énekelte Irina Ivanovna Szopocsina 1996. júliusában a ¢õk>i jâwõn nevő folyó partján levı nyári 
szállásukon. A jelentés nélküli töltıelemeket, -szótagokat kerek zárójelbe ( ) tettem, a hiányzó 
jelentéses szótagokat szögletes zárójelbe [ ]. Az énekekben 1–2–3–4 dallamsor változatai 
ismétlıdnek. A dallamokat Lázár Katalin írta le. A legjellemzıbb sorok kottáit ld. a 
Mellékletben. 

XX. Jávorének 

Énekelte Pjotr Vasziljevics Kurlomkin 1992. júliusában Lázár Katalinnak. A helyszínen 
lediktálta és értelmezte. Dallamvázlatát ld. a mellékletben. 
A hatlábú jávorszarvas üldözésérıl, elejtésérıl, két hátsó lábának levágásáról, a Jávorbika 
(=Göncölszekér) csillagkép születésérıl szóló ének. Variációi ismertek az obi-ugor folklórban. A 
vadász sårNi ‡ån iki ‘aranyos fejedelem-öreg’ (=Világügyelı férfi). Mivel egyes szám elsı 
személyben énekel, a neve nem hangzik el, csak utal önmagára a 60-61. sorban (fejét ingató elsı 
jó ember, kezét lóbáló elsı jó ember). Az éneket medveünnepeken szokták elıadni. 

76-77. (többször) sâr‡a wari ånõ™ >Àr ‡unta >uNTi>õma> tåqi ‘halrekeszték oszlopainak sorát 
már rég leverte’ – már csak az állat nyomai látszanak, mint a víz felszínén a halrekeszték 
oszlopai. 

121. na™k jåqi>a ‡üntõ™ jõ™k ‘vörösfenyı nép veszélyes vize’ – a Jugan folyó neve a folklórban. 
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Rövidítésjegyzék 

A bibliográfiában található rövidítések: 

ALH Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest 
CIFU Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 
FUM Finnisch-ugrische Mitteilungen. Hamburg 
FUF Finnisch-ugrische Forschungen. Helsinki 
JSFOu. Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki 
MSFOu. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki 
MNy Magyar Nyelv. Budapest 
NyK Nyelvtudományi Közlemények. Budapest 

Nyelvjárások rövidítései 

Ag. agani 
J. jugani (Paasonen győjtése) 
Jg. jugani (újabb győjtés) 
P pimi 
Tra. tromagani (újabb győjtés) 
Trj. tremjugani (Karjalainen győjtése) 
V. vahi 
Vj. vaszjugani 

Grammatikai rövidítések 

Abess. abessivus 
Ablat. ablativus 
Appr. approximativus 
Comit-Instr. comitativus-instrumentalis 
Cx esetrag 
Du. kettes szám (dualis) 
Ger. határozói igenév (gerundium) 
Imp. felszólító mód (imperativus) 
Inf. fınévi igenév (infinitivus) 
Instr-Fin. instructivus-finalis 
Lat. lativus 
Loc. locativus 
Nom. nominativus 
Obj. tárgyas ragozás 
PartImp. folyamatos melléknévi igenév (participium imperfectum) 
PartPerf. befejezett melléknévi igenév (participium perfectum) 

Pl. többes szám (pluralis) 
Praes. jelen idı (praesens) 
Praet. múlt idı (praeteritum) 
Px. birtokos személyjel (suffixum possessivum) 
Sg. egyes szám (singularis) 
Subj. alanyi ragozás 
Trans. translativus 
Vx. igei személyrag (suffixum verbale) 
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Egyéb rövidítések: 

isz. indulatszó 
ld. lásd 
nu. névutó 
tkp.  tulajdonképpen 
ún. úgynevezett 
vö. vesd össze 
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Az adatközlık jegyzéke 

Az adatközlı neve után a születési éve áll, életrajzi adatai után pedig a tıle származó szöveg(ek) 
sorszáma. 
 
KECSIMOV, Dmitrij Antonovics (1960) 
Hagyományos életmódot folytató tromagani hanti, Ivan Sztyepanovics Szopocsin veje. Öt 
osztályt végzett a tromagani és a russzkinszkijei iskolákban. Oroszul és osztjákul egyformán jól 
beszél, anyanyelvén szívesen mesél és énekel, valamint pontosan fordít. Öt gyermeke van. (VII) 

KECSIMOV, Szemjon Tyimofejevics (1967) 
Tromagani hanti, apja és nagyapja is híres énekes volt, tılük tanulta archaikus énekeit. Jelenleg 
Russzkinszkijében él, a helyi hagyományırzı együttesben énekel, hangszeren játszik (daru-fán 
és nı-fán), valamint énekel. Oroszul nem tud. Beszéd közben erısen dadog, viszont amikor 
énekel, semmi sem zavarja a hangképzését. (XI) 

KECSIMOV, Szergej Vasziljevics (1957) 
Tromagani hanti, apja tromagani, anyja a Rynkov nemzetségbe tartozik, a Pim vidékérıl. 
Russzkinszkijében született, jelenleg is ott él, a helyi hagyományırzı együttes tagja, énekel, 
hangszeren játszik és hangszert készít. Oroszul rosszul tud. (VIII) 

KECSIMOV, Sztanyiszlav Dmitrijevics (1982) 
Tromagani hanti, Dmitrij Antonovics Kecsimov legidısebb fia. Iskolába Jubilejnyj faluban járt, 
öt osztály elvégzése után maradt ki, s most apja mesterségét tanulja. Oroszul és osztjákul 
egyaránt jól beszél. A szöveggyőjteményben szereplı mesét tízéves korában mondta magnóba, 
vadászkalandja 14 éves korában esett meg vele. (VI, X) 

KECSIMOVA, Irina Ivanovna, szül. SZOPOCSINA (1962) 
Dmitrij Antonovics felesége. Apja, Ivan Sztyepanovics Szopocsin (meghalt 1993-ban) híres 
sámán volt, anyja agani hanti. A Szopocsin család eredeti nemzetségi területe ott volt, ahol ma 
Kogalim városa áll, ezért a család tagjai ma nyugatabbra élnek, mintegy 40 km szélességő 
területen szétszóródva. Irina iskolába a Tromagan menti falvakban járt (Sztaryj Tromagan, 
Jubilejnyj, Russzkinszkije). Oroszul hibásan beszél. Az egyéni énekeket a rokonaitól és 
vendégektıl tanulta, a mitikus énekeket apjától. Öt gyermeke van. (XVI–XXI) 

KURLOMKIN, Pjotr Vasziljevics (1936) 
Jugani hanti, a Nagy-Jugan felsı folyásáról. Letelepült életmódot folytat, nyáron halászik, télen 
vadászik. Elsı házasságából származó két felnıtt fiával valamint második feleségével és két 
közös lányukkal él együtt. Híres énekes, különösen a medveünnepi énekekbıl gazdag a 
repertoárja. Oroszul gyengébben tud, az énekek fordításához tolmácsra volt szüksége. (XXII) 

KURLOMKINA, Jelena Petrovna (1979) 
Jugani hanti, a Nagy Jugán felsı folyásán született. Ugutban járt iskolába, az ötödik osztály után 
maradt ki. Oroszul és osztjákul egyformán jól beszél, s mivel Ugutban volt anyanyelvi oktatás, 
osztjákul is tud olvasni. Apja, Pjotr Vasziljevics Kurlomkin híres énekes. Énekelni nem tud, 
viszont az apjától hallott mesét pontosan reprodukálta és ügyesen lefordította. (XIII) 

POKACSEV, Vitalij Makszimovics (1970) 
Tromagani hanti, hagyományos kultúrájú családból, de ı maga gyermekkorában évekig távol 
volt otthonról, amikor Ljaminban szanatóriumban volt. Itt különbözı nyelvjárású osztjákok és 
oroszok éltek együtt. Az osztják beszélt nyelvet tudja, de a szókincse szegényes és a 
hagyományokat nem ismeri. Szentpétervárott járt fıiskolára, de nem fejezte be, hanem kimaradt 
és megnısült. Legutóbbi információim szerint jelenleg Nojabrszkban él. (V) 
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POKACSEVA, Darja Sztyepanovna (1935–1994) 
Tromagani hanti, Russzkinszkijében élt, elıbb tanítónıként, késıbb nyugdíjasként. Az inter-
nátusban az erdei gyermekek nevelıje volt. Oroszul és osztjákul jól tudott. (IX)  

POKACSEVA, Fjokla Ivanovna szül. Szopocsina (1944) 
Tromagani hanti, Ivan Sztyepanovics Szopocsin legidısebb lánya. Iskolába egy évig járt. Fiatal 
korában fa- és halfeldolgozó üzemben is dolgozott, mintegy húsz éve azonban ismét 
hagyományos módon él, rénszarvastartással foglalkozik, férje halászik, vadászik. Saját gyermeke 
nincs, testvérei gyermekeit dajkálja, szívesen mesél, énekel nekik. Oroszul nem tud. (XII) 

SZOPOCSIN, Joszif Ivanovics (1958) 
Tromagani hanti, Ivan Sztyepanovics legkisebb fia, s helyi szokás szerint apja halála után a 
családfı és a hagyományok ırzıje. Apja énekeit és meséit jól ismeri, de magnóba csak a prózai 
mőfajokat hajlandó mondani. Két gyermeke van, nekik rendszeresen mesél. Oroszul is jól tud. 
(XIV) 
SZOPOCSIN, Leonyid Mihajlovics (1954) 
Tromagani hanti, családnevét anyai ágon örökölte, apja nyenyec volt, de korán meghalt. Anyai 
nagyanyja és nagybátyja sámán volt, s Leonyid Mihajlovics is az. Korosztályában ı a 
hagyományok legjobb ismerıje, kifogyhatatlan a mesékbıl és a mitikus énekekbıl. Osztjákul és 
oroszul egyformán jól tud. (XV) 

SZOPOCSINA, Agrafena Szemjonovna szül. PESZIKOVA (1951) 
A Ljamin folyó egyik mellékfolyóján született, születési helye szerint pimi hanti, nyelvileg azonban 
inkább juganinak vallja magát, mivel az apja jugani származású, és a pimi szomszédokkal nem sok 
kapcsolatuk volt. A hetvenes években Leningrádban járt fıiskolára, ekkor volt Honti László és Rusvai 
Julianna adatközlıje is. Elsı férje lett nemzetiségő volt, férjhezmenetele után tíz évig Rigában élt, 
lettül is megtanult. A nyolcvanas évek vége óta újra a szurguti körzetben, Russzkinszkijében, 
Ljantorban és Tromaganban él. A hanti-manszijszki tudományos kutatóintézet munkatársa, szurguti 
nyelvjárású iskolai tankönyvek szerzıje, s vezeti a szurguti egyetemen mőködı, az ıslakosok 
kultúrájával foglalkozó kutatócsoportot is. (I) 
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Szójegyzék 

Az ob-ugrisztikai hagyományoknak megfelelıen a szavak sorrendje a mássalhangzók 
figyelembevételével alakult ki. Az ábécé-rend a következı: 

V (=a, å, â, À, e, i, ü, o, ô, Ò, u, Ù, õ), b, ¢, q, j, g k, ‡, l, >, /, m, n, N, ™, p, r, s, š, t, T, w 

Az azonos tıbıl képzett szavakat lehetıleg egy szócikken belül tárgyalom, az egyes lexikai 
egységeket pontosvesszı [;] választja el egymástól. Az újabbkori orosz jövevényszavakat 
(< or.) jellel jelölöm. Az igetövekhez kötıjellel a fınévi igenév rövidebb képzıjét (-ta) is 
hozzákapcsolom, de az ábécé-rendben ezt nem veszem figyelembe. 

magánhangzók   

a 1. á, hát (indulatszó); 2. és, pedig; 3. kérdı partikula mÙw i>em-wõrem-a micsoda szégyen 

e ej, hé (indulatszó)  

o ó, (indulatszó) 

å¢ juh, å¢Ni báránybır; å¢pi pul báránybır darab 

ô¢ nyírfatapló 

u¢ 1. öltözék 2. dolog 3. tárgyiasító partikula >itotat-u¢ >ipõttõq étellel-mivel etette, ‡ât>õ™-u¢õ™ 

tôrõm napfényes világ 

i¢õk kedves (megszólításban) 

ü¢nam módjára, hasonlóan 

u¢iTel tanár (< or.) 

üq jaj (indulatszó) 

oq oh, nahát 

åqõn, åwõn Agan folyó 

üqõntõq: ü.-‡üqõntõq sÙj ziháló hang 

aj kicsi, ajpi kisebbik 

õj egy; õjka együtt; õjmõt(õ) egy valami; õjmõtõ>i-põ semmi; õj(mõt) >atnõ egyszer; õjnam 

mind(enki), mindegyik, egyformán, mindig; õjsô™nam mindegyre, mindenfelé; os õjpa 

ismét, még egyszer; õjmõta tåqinõ valahol; õj tåqi>anõ helyenként; õj Ti egyszer, végre, õj 

Tu arit mindegy, mégis 

âjõ boldogság, szerencse; âjõ™ boldog, szerencsés, sikeres; âjõ™-kÒ>õ™ jókívánság; âjõ™kõ-tâ>õ™kõ 

wâ>a sok sikert, jó egészséget (pohárköszöntı is) 

ôjaqtõ-ta, ôjõqtõ-ta észrevesz, megtalál 

ajõ>ta óvatosan, csöndben, lassacskán 

ajõ™ki anyám húga, mostoha 

iki apó, öreg, férfi, bácsi, iki¢õq óriás 

õkõt-ta összeszed, (össze)győjt 

õllõ (Jg folkl.) nagy 

ålõq-målõq buta (felnıtt) 

Ùlak szánhúzó kötél (a szán és a rének között) 

alõ™: ‡år muqõ> alõ™ wônt (folkl.) rénbikamájas erdı 

a> ne, a> jisa ne sírj 
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a>: ‡åt a> tornác 

å> év, u>õm (Px1Sg) tem å>(nõ) idén; må‡i å> tavaly, ‡os å>qõ jõqõm húsz éves lettem  

â>-ta fekszik, alszik; â>tõ tâqi fekvıhely; â>int-ta lefekszik, ü> â>int>õm lefekszem, â>intma> 

>atnõ amikor lefeküdt 

â>õ egyszerő, közönséges, â>õ wâ>tõ ‡âtõ> hétköznap 

À>õ csak, egyszerően; À>õ mõta mintha 

ô> bırvakaró 

i>õ el, i>õm elülsı; i>nõ oldalt, félre, i>pinõ elöl 

ü> alsó; ü>õ le(felé), minat ü>õ wÀ>> minket megöl; ü>ta lent, ü>õtõ¢õk lejjebb  

Ù>-ta tüzet gyújt, ker naj nô‡ Ù>tõq felszította a tüzet a kályhában, tÙwõtat Ù>i tüzet gyújtott 

(Pass); naj Ù>ta™ ‡ô> tőzgyújtó készség 

u>õ‡ vízparti tőlevelő bozót 

i>>i: mÙw i. miért, mirıl 

a>õm-ta felemel, i>me (ImpObj2Sg), i>mõm (Prt1Sg); i>mõqtõ-ta felkap 

å>õm alvás, álom; u>õm álom; mõta u>õm-upõt wÀrta wÀr tâj>õn talán tudsz jósolni; jõm u>õm 

minden jót, viszontlátásra; jõm u>õm wÀr-ta elbúcsúzik 

i>em szégyen, lelkiismeret, mÙw i.-wõrem micsoda szégyen 

u>na™: u. juw elágazó törzső fa; u. juwpi cirbolyafenyıvel kevert erdeifenyıerdı 

a>õ™ reggel, a>õ™nõ reggel (idıhat), a>õ™kõ jõqõm >atnõ amikor reggel lett 

å>õ™ kezdet, vég, elsı, széle valaminek, å>õ™ >atnõ elıször, âsõm u>™õna párnád mellé 

ô>õ™ hogy, bárcsak, vajon (feltételes partikula), jâ‡õ ô>õ™ jôwtõntem bárcsak hazaérnék 

o>õp hálósátor, u>pam (Px1Sg) 

Ù>õp látvány, kinézet, arckifejezés 

À>õpti át, keresztül 

a>t-taqõ visz, hord, szállít, i>te (ImpObj2Sg), i>tat (PrtPass3Pl), juw a>i >õnkõr (Jg folkl) fa  
hordó váll 

i>ti: mÙw i. mirıl 

u>ti át, keresztül 

å/ szántalp 

å/T keresztunokanıvér, sógornı 

imi asszony, anyó, nı, néni; imi¢õq asszonyság imi-jâwõn a Tromagan mellékfolyója 

åm>õq-ta jut, kerül; ümõ>-ta leül, ümõ> (Prt3Sg), ü>õ ümõ>tõ ‡o leülı férfi (= ott maradt); åmõs-ta 

ül, van, ümsa (Imp2Sg), ümsittõn (Imp2Du), umõsqõn (Prt3Du), åmsi>õtam iwõ> miközben 

ülök; åmõt-ta ültet, tesz, helyez, ümte, umte (Imp2Sg), umõttõq (PrtObj3Sg), >itotat umti 

megterített (Pass); åmti>-ta rakosgat, telerak 

amp kutya, impõm (Px1Sg) 

ômõr rovardöngés 

amõtata hé, idenézz, kedveském (indulatszó) 

ån a halrekeszték tartóoszlopa, unõm (Px1Sg); ånõ™ oszlopos 

Ànõ vastag, Ànõtta> juw vastag törzső fa 

ôn¢i borda, csontváz 

un¢-ta (-¢¢-) folyón, vízen átkel, t'årõs un¢¢in >atnõ amikor átkeltek a tengeren 
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ôn¢õq erdei fenyı; ôn¢õ‡‡õ™ fenyves 

anõq edény, tányér, wâq anõq bádogedény 

õnõ> nagy, idısebb, õnõ>qõ jõq  megnıtt 

ônõ>tõ-ta megtanul, tanít; ônõ>tõqõ>-ta tanul, ônõ>tõqtõ wÀr tanulás, Ti ônõ>tõqõ>mam amint így 
tanultam (ParticPerf) 

unõ>ta -tól, -ig (névutó), tem unõ>ta eddig, jüs unõ>ta régóta 

inam mind, teljesen 

anas szánkaraván 

ensifaletka kapucnis zubbony (< or.) 

ânta lehet, biztos, akár, talán, vajon, vagy...vagy 

ônt belseje vminek, ôntõ>nõ magában, juw ôntnam erdıbe 

õntõ nem; õnta nem (egész mondat tagadásakor); õntem nincs (állítmányi helyzetben) 

åntõp bölcsı, åntpõt (Pl), åntõp>a>nat (PlPx3PlComit) 

õntõp öv, derékszíj 

antatõr pézsmapocok 

inwalid: i. wtaroj grupü második csoportba tartozó rokkant (< or.) 

âNõ‡i ángy 

o™ folyótorkolat, u™õ> (Px3Sg), o™a™ jâwõn u™õ>nam torkolatos folyó torkolatához (folkl.) 

a™ki anya, a™kem (Px1Sg) 

a™kõ> kivágott fa, fatönk, a™k>õta (PlLat) 

a™kenoš (szitokszó), mÙw a. mi az ördög, a™kenošli™ki az ördögbe 

a™kõntikõn (töltelékszó, folkl.) 

À™krõmtõ-ta odanéz, odapillant, tekint, õ™krõmta (Imp2Sg) 

â™ti borda, jõmsi pÀlõki õj â™tõ> egyik jobboldali bordája 

op a feleség bátyja, a feleség apja upõ> ikija apósának, op>a>nat sógoraival 

opi nıvér, apai nagynéni, opem (Px1Sg) opõli nıvérke, opisaqõn nénjével együtt 

Àpõ> szag, illat, íz, ‡ântõk ‡o Àpõ> emberszagot érzek; Àp>õ™ ízletes, finom  

Àptõmtõ-ta (ki)árad, ömlik 

opit zsombék 

opõt haj(szál), optõt (Pl) 

ar sok, ar mõta Tôras we>i sokezer rén, såt kim arit we>i kb. száz rén, Tu arit annyi, mÙw arit 

mennyi; arqõ szét, darabokra 

ur 1. vminek a határa, széle 2. erdı, erdıs domb, ju‡‡õ™ ur, pomõ™ ur fás domb, füves domb, 

paralel sorokban a wônt szinonímája (folkl.) 3. földsánc, árok urõ ‡o (férfinév, onnan 

kapta, hogy árok partján született), 4. mód(szer), mõta urnam valahogyan, >Ùwat wÀrtõ ur 

wâ> van mód elintézni ıt, urnam wâ> magának való (ember) 

åri-ta elszakad, tönkremegy, påsqõ>am i>õ årõj>õqõn kesztyőm elszakad (Du.) 

arõq ének, irqõm (Px1Sg), arõk ‡o, måNT ‡o énekes férfi, mesemondó férfi (folkl.), 

a. arqi juw éneket éneklı fa (mesebeli hangszer); arõq-ta énekel, irqa (Imp2Sg), irqo 
(PassPrt2Sg) 

Ùrõq fölösleges, ma Ùrõkkam rajtam kívül, ‡os Ùrõkkõ Nõ>õ huszonnégy 

ôra‡ dicsekvés 
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arja>-ta megtud, megfigyel, kiválaszt, arja>a figyelj, ‡ôw arja>õmin Ti jÀwti sokáig célozva lıtt 

uras>õ-ta képzel, rémlik neki, uras>õ>ojõw (PassPrslPl) 

arõt: õj Tu a. mindegy, mégis 

ôrt hıs, vezér, gazda, ôrtanõ (Px2SgLoc) 

as Ob, nagy folyó 

os szintén, is, és, még 

osõ kész, vége (< or.) 

õs anya (nem megszólításban) 

ås‡a> régi, rossz, romlott 

Àsõ>-ta hagy, enged, õs>a (Imp2Sg) i> Àsõ> elengedte, tôwõ Às>õ> otthagy; Às>õm lusta 

âsõm párna, fejalja 

Àsõm csecs, emlı, tıgy; Àsmõ™ csecsszopó 

usip-ta ásít 

ešo, išo még (< or.) 

uš, uše már (< or.) 

at éjszaka, atnõ éjjel, at-‡âtõ> éjjel-nappal, Àtõr atõli a tiszta égboltról 

Àt-ta kimegy, megjelenik, feltámad, jâ‡õ Ti Àt belépett, kem õntõ Àt nem látszik ki; Àt>tõ-ta 
feltőnik, mutatkozik 

it most, itpõ tovább 

iti mint (hasonlító névutó) 

ôt dolog, tárgy, izé; >itõ ôt étel 

utõ fel, a partra, a sátor / ház belsejébe, utõ ümõ> leült a férfiak helyére, utnam fel, a partra 

ati>nam egyedül, atõlõmnam ua. 

üt>õq bajos, nehéz, üt>õ‡‡õ jõq nehéz lett 

atõm rossz, atõmli™ki szerencsétlen, atõmnam(õn) rosszul, atõmqõ wô>qõn rosszul éltek, atõmqõ 

jõq elromlott 

ittõn este, ittõnnõ este (idıhat), ittõnqõ jõq beesteledett 

üttõn wõs ablaknyílás, kÀw üttõn wõs üvegablak 

Àtõr tiszta, derült, Àtõr ‡âtõ> derős nap, Àtõr tôrõm wâq derült égbolt 

aTi apa (megszólításban), aTem (Px1Sg) 

õTõ még, õ. arõt úgyis, mégis 

åT kerítés, uTõm (Px1Sg) 

âw folyás, vízsodor; âw-ta folyik, âw>õ>-ta ua. 

Àwi lány, Àwõm (Px1Sg) 

ow fej, uqõ> (Px3Sg), ow >ôwõ> koponyája, >ajõm ow-põrõli ócska fejsze feje 

âw¢i kés, szablya markolata 

âwõ> szán, sar âwõ> elsı szán (amely elé rént fognak), wint âwõ> utánfutó szán (amely elé nem 
fognak rént) 

iwõ>(t)-tól, -nál, közben (névutó) 

Àwõ>-ta 1. jóllakik, megelégszik 2. elhisz, õw>a (Imp2Sg), Àw>õw kima jõq elegünk lett, ‡otõ™ 

Àwõ> >Ùwata a hattyú hitt neki, Àwõ>õq ne wâ>a™-põ, Te> Àwõ>i>õma> mosat ha hitetlen nı 
lenne, mostantól higgyen 
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Àwõm csók, becézés; Àwmõt kedves; Àwmõ™ kÙt gyengéd ölelés 

åwõn Agan folyó 

owpi ajtó 

ôwõr magas, ôwõrqõ magasra, ôwõrõnam ua. 

ôwõr-kÙrõp-ôt farkas (magas lábú vmi) 

owõr‡õmtõ-ta elüt, felrúg 

âwõs észak, â. jåq nyenyecek (az Ob alsó folyásáról) 

Àwõt-ta vág, elvág, õwta (Imp2Sg), Àwtõm (PartPerf); Àwõt>õ-ta gyakran vág, Àwõtqi>-ta 
majdnem kivág 

owti vminek a felszíne, owtinõ tetején, owtija tetejére, owtiji tetejérıl; Tu >ati ‡o> ôwtõtnõ ~ Tu 

>ati ôwõt>anõ (Jg) akkor, azután (folkl.) 

b 

burawoj fúrótorony (< or.) 

¢ 

¢å¢-ta söpör, seper ¢ü¢e (ImpObj2Sg) ¢u¢i (PassPrt3Sg) 

¢u¢ a fekvıhely széle, ahova napközben ülnek 

¢Ù¢õmt-ta odanyújt, odaad 

¢aj tea (< or.) 

¢ajõ valóban, bizony, ¢aj sarpinõ még korábban 

¢Ùk morzsa, ¢Ùkõli kevéske 

¢õkõ nagyon 

¢õki>-ta elront, bánt 

¢â‡õm dohány 

¢Ùksõm-ta elkezd, nekifog, Tõrtta ¢Ùksõmõq sámánolni kezdett 

¢Ùksõ™ sietség, munka, ¢Ùksõ™kõ jõq nehéz lett 

¢a/ sajnos (< or.), ¢a/i>õq mérges, mÙwõ>iji ¢a/qõ jõqõn miért sértıdtél meg 

¢amõ rögtön, hirtelen 

¢amõ¢ tızegmoha 

¢ümõ> kicsit, egy keveset, ¢im>õli egy kicsikét 

¢emotan bırönd (< or.) 

¢in alacsony fenyıvel benıtt 

¢an¢ térd 

¢À™kõ>-ta felnı, megérik 

¢õ™kõm-ta izzad, ¢õ™kõmmin izzadva, ¢õ™kõm>ojõm melegem van 

¢apõ (Jg), valóban, ma ¢apasõm ıszintén szólva, ¢åpõ™ igaz, ¢åpõ™‡a valóban 

¢op rész, darab, fél, ¢upõm (Px1Sg), ¢ôpqõ félbe, ketté; ¢opi-ta darabol, darabokra vág  

¢ewi-ta temet, ü>õ ¢õwijõma> >atnõ amikor eltemették  

¢ow-ta, fütyül ¢uwa (Imp2Sg), ¢uwõm (Prt1Sg) 
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j 

ja na, no, és, hát, juk‡åt ja tôjõw faházunk is volt, ja Te, osõ hát ennyi, kész, ma ja so¢i>õ>õm én 

bizony mendegélek, ja, jÙwa nosza, gyere 

jõ-ta válik valamivé, kezd, akar, jõq (Prt3Sg), jõ> (Prs3Sg) jõqõm (Prt1Sg és PartPerf), 

jõta> (PartImperf3Sg) ittõnqõ jõtaqõ jõq esteledni kezdett, >itaqõ jõqõn megéheztél 

jÙ-ta jön, jÙ>õm (Prs1Sg), jÙw (Prt3Sg), jÙqõw (Prt1Pl) jÙwa (Imp2Sg), jÙtannõ 

(PartImperf2SgLoc), jÙwmam (PartPerf1Sg), jâ‡õ jÙ™ka ha hazajönne 

jÀ¢õ közepe vminek, jÀ¢õnõ középen, közepén, jÀ¢õqõ közepére, jÀ¢õn ‡âtõ> jÀ¢õnõ délben (folk.) 

jåq (Tra.) jaq (Jg.) emberek, nép, jå‡‡õn két ember, jåqõt (Pl), õj jå‡‡õ> szülei, jåqõ™ ‡o nôpõtnõ 

sokemberes emberi korszakban (folkl.), jå‡‡i™>at emberiség 

jõq atya, apa, családfı (megszólításban nem használják); õj jõqsat egy apa gyerekei, testvérek, jüs 

jõq>am-jåq>am ıseim; jõq>õ™ mostohaapa 

juq, juw fa 

jüqi bıséges folyó; jüqõ> kis folyó 

jâqli-ta piszkál, túrkál 

jeq>i hideg, mantem j. fázom 

jôqõ>i: Tut j. ‡ô> pürnõ azután (folkl.) 

jõqõ>tõ-ta felbukkan, megjelenik, talál(kozik) 

jaqõm fenyıerdı 

jõqip-ta (hirtelen) megbetegszik, jõqipõq (Prt3Sg) 

jeji báty, az apa fiútestvére, idısebb férfirokon az apa révén 

jâ‡ a ház belseje, jâ‡õ, jâ‡õnam be, haza, jâ‡õn bent, otthon 

jâ‡in-ta berepül, egyszeriben bent terem, jâ‡in>õkkõn (Prs3Du) 

jÀki gyékényszınyeg jÀki pom nád 

jek-ta táncol, jika (Imp2Sg) 

ji>: j. pÀlõk észak 

jô> varrás, ro‡ j. gallérvarrás 

jõ>õp új 

jim szentség, a tabu szabályai alá esı dolog, cselekedet, bőn, jimi>-TuNi> szerencséjük; jimõ™ 

szent, jimõ™ ‡âtõ> ünnepnap, jimõ>-ta betartja a tabuszabályokat, pl. eltakarja az arcát a 

férfirokonok elıl jimõ>min eltakart arccal 

jõm jó (a folklórban töltıszó, nyomatékosító jelentéssel), jõmat nagyon, jõmat ajpi legkisebb, 

jõmat¢õk jobban, jõm u>õm viszontlátásra, jõmqõ wô>qõn jól éltek, jõm wâq ezüst, jõmsi 

pÀlõk jobboldal, jõmnam mindegyre, hiába 

jântõq-ta játszik, tréfál 

jÙntõq ideg, jâwõ> j. íj idege 

jåntõ‡sõ-ta varr; jüntõp tő 

jeNT-Ta iszik, jiNTa (Imp2Sg), jeNTot ital, nÙ™ jeNT>õn? szomjas vagy?, >iwma>-jeNTma> pürnõ 

miután evett-ivott; jeNõ>Tõ-ta itat 

je™ tíz; je™ Ùrõkkõ õj tizenegy; ‡o>õm je™ harminc 

ja™k nyárs, j. wâq nyársvas 
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jâ™‡-ta megy, elmegy vmiért; jâ™‡i>-ta megy, jár, jâ™‡i>a (Imp2Sg), jâ™‡i>>õqõn (Prs3Du), 

jâ™‡i>õq (Prt3Sg) 

jÀ™k 1. jég, 2. mocsári tó, 3. fehér, aj jÀ™õli kis tó a mocsárban, jÀ™k kÀ>õ™ fehér rénökör  

jõ™k víz, jõnkkõ™ ‡ôr vizenyıs mocsár, jõ™ki mõq vizes föld (=tızegmoha), sÀm jõ™k könny, jõ™k 

wåjõq vidra 

jÙ™kõ> a túlsó partra kidılt fa 

jir széle, oldala vminek 

jür véres áldozat; jüra‡sõ-ta feláldoz (állatot), véres áldozatot mutat be 

jôr büszkeség; jôrõ™ büszke, büszkeségre okot adó 

jÙr-ta megköt, odaköt, összeköt, jÙre (ImpObj2Sg), jÙrõm (PartPerf) 

jôrõq>õ-ta elfelejt 

jÀrqõt jégkéreg, ıszi jég a folyópart mélyedéseiben 

jÀrkõntõqõ>-ta karcol, vonalat húz 

jÀrõm-ta szükséget szenved 

jÀrnas ing, ruha 

jis-ta sír, jisõ> (Prs3Sg) a> jisa ne sírj, jismin sírva 

jüs régi, ısi, jüs jõq>am-jåq>am apai felmenıim 

jasõ™ beszéd, hír, jis™õ> (Px3Sg); jastõ-ta mond, beszél, jastõ> (Prs3Sg), jastõq (Prt3Sg), jastõtõq 

(PrtObj3Sg), jasto (PrtPass2Sg), jasta (Imp2Sg) 

jÀw sügér 

juw fa, ju‡‡õn (Du), juk ‡åt(li™ki) (ócska) faház, narkas juw citeraszerő hangszer, ni™ juw 

hegedőféle hangszer, juw ôntnam erdıbe 

jâwõ> íj 

jowõ>-ta hajlik, hajladozik (a széltıl) 

jâwõn folyó 

jôwin éjszaka 

jÀwõt-ta lı, dob, hajít, jõwtittõn (Imp2Pl), jÀwtat (PrtPass3Pl), owpit pÀlõkkõ jÀwtõ> az ajtót 

kitárja, Tu nenõ ü>nam jÀwõt>i a nı ledobja 

jôwõt-ta jön, megérkezik, jôwõt> (Prs3Sg), jôwõt (Prt3Sg), jôwõtma> (PartPerf3Sg) jâ‡õ 

jôwõttanka ha hazaérsz, jôwõttaqõ jõq közeledett 

jôwtõptõq>õ-ta elkotródik, jôwtõptõq>a (Imp2Sg) 

k, ‡ 

‡o férfi, ember, ‡uja (Lat), ‡ujõ™ emberi; ‡uj amp kankutya 

ka¢ kívánság, akarat, ma ki¢õm wô> azt akartam 

kÙ¢ éppen, amint, bár, noha, nô‡ kÙ¢ ümõ> amint felült 

ki¢a -nak, részére, számára, ma ki¢aqõm nekem; -ig (idıhat): a>õnkõ ki¢a reggelre  

‡ô¢-ta(-¢¢-) megköt, összeköt, beszíjazza a gyermeket a bölcsıbe, ü>õ ‡ô¢õ> kioldoz, ‡ô¢õ> 
bırszíj, mellyel a csecsemıt a bölcsıbe kötik 

kõ¢aqõ jõ-ta megbetegszik 

kÒ¢õq kés; kÒ¢qi kard, szablya, kÒ¢qõ™ >u™‡ szablyás szellem 
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‡o¢õq>õ-ta húzódik 

‡u¢õm megégett 

ka¢õ™ minden 

kõqõn gomb, i> kõqõnõ> elsı gombja, Nur kõqõn bırpertli 

‡üqõntõq: üqõntõq-k. sÙj ziháló hang 

‡åqõt-ta (meg)szárad, kiszárad, ‡åqõt>õqõ>tõ-ta szárad 

‡åqõTqõ-ta zörög, dörög 

‡åj-ta eltalál, odaütıdik, rápillant 

‡üj töltıszó (folkl.) 

‡üj-ta (meg)hagy, ‡üja (Imp2Sg), tôwõ ‡üjtõq  otthagyta  

‡ôja, ‡ôjaqi ki, kicsoda, ‡ôjanõ wu>i ki tudja, ‡ôjaqiji kitıl, ‡ôjaqemnõ jôwõt>ojõm ki jön hozzám  

‡âjõm legelı 

‡ôjõmtõ-ta leapad 

kÀj™i szúnyog 

kÙjõp (sámán)dob, kÙjõp Nå> dobverı 

kak jewo hogy is van (< or.) 

kil-ta fénylik, csillog 

‡ol átjáró két fa között, ahol elfér egy szán 

‡ôl képesség, készség, értelem, tudás, lehetıség 

‡ul féreg, giliszta 

kÙli síkos 

‡ôlõmtõ-ta áztatással szırteleníti a bırt 

‡å> gyenge, vékony, törékeny 

‡å>-ta (meg)hál, éjszakázik, ‡ü>a (Imp2Sg), ‡u> (Prt3Sg), ‡u>mõqtõ-ta meghál 

‡â>-ta meghal, ma jõqõm ‡â>õm >atnõ amikor apám meghalt 

ki>-ta (föl)kel, ma nô‡ ki>tamka ha fölkelek, ki>tõ-ta kelt, ki>tõqõ>-ta megpróbál felállni, felkelni 

‡o>-ta hall, érez, ‡o>i>õ-ta hall valamirıl ‡o>õntõ-ta odafigyel, hallgat vmire, ‡o>õntõqõ>-ta 
odahallgat, felfigyel 

‡ô> lucfenyı 

‡ô>, ‡ô>õ, ‡ô>nam hová, ‡ô>nõ hogyan, ‡ô> såqit honnan, sara™ ‡ô>at nagy nehezen, atõm kô>at 

jõq mérges lett, ‡ô>at mõnõt elpusztultak, ‡ô>atti mõnipõq hirtelen eltőnt, Tu >ati ‡ô> 

owtõtnõ akkor (folkl.) 

‡ô>-ta véget ér, elfogy 

kÒ> szó, beszéd, nyelv, ‡ântõk k. osztják nyelv, aj k. hír 

‡u> hal; ‡u> kõn¢-¢a halászik 

kÙ> vastag, kÙ>qõ¢õk vastagabbá 

‡u>i piszok; ‡u>a™ piszkos 

kõ>-ta lát, látszik, kõ>õmtõ-ta megjelenik 

‡å>õq unokaöcs, ‡ü>qõ> (Px3Sg) 

‡o>õm három, ‡o>õmje™ harminc, ‡o>õmsåt háromszáz, ‡o>õmmõtqõ harmadszor  

‡å>õmtõ-ta beszerez, (meg)szerez 

‡å>õp háló 
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ka>t mitikus nı alakú erdei szellem 

‡ô>taqi> holnap 

‡o>tõp-ta hangzik, hangot ad 

kõ>tas a™ki istennı, a szülı nıket védi 

‡ô/ ki, k. wu>i ki tudja, ‡ô/ Ta honnan 

kem, kemõ, kemnam ki(felé), kemõn kint, kemõ>ta kintrıl; kimpinõ kívül 

kim képesség, wa™ktõ kima jõq mászni tudott, wô>tõ kim õntem nem élhetek itt  

kim mintegy, körülbelül, közel, såt kim we>i kb. száz rén, mõta kim valamennyi, mÙk kim 

mennyi, ‡âtõ> jÀ¢õ mõta kima jôwtõma dél felé 

‡ump hullám 

‡âmõtqi arccal a földre, hasra, hasmánt; balra 

kimõt másik, második, kimõtqõ másodszor ~ kat 

‡ån kán, cár, uralkodó 

‡ân-ta hozzátapad, hozzáragad, hozzáér, õj låta õntõ ‡ânõ> nem marad meg egy helyen 

‡ün-ta kapál, ás, kikapar 

‡ôn 1. has 2. tetınyílás, füstnyílás, ‡. wõs, ua., ‡åt ‡ôni a tetıablakon keresztül 

‡ân¢-ta (-¢¢-) ír, hímez, díszít, karcol; ‡ân¢õ hímzés, dísz, rajz; ‡ân¢a™ tarka, pettyes, csíkos; 

‡ân¢a™ sÀmpi kékszemő 

kÙn¢ köröm, karom; kÙn¢-ta fésül, gereblyéz; kÙn¢õ™ gereblyézett 

‡õn¢-ta (-¢¢-) keres, wåjõq kõn¢¢aqõ mõn vadászni ment, ‡u> kõn(¢)min wâ>> halászatból él; jâ‡õ 

kõn¢e keresd meg és hozd be kõn¢i>-ta keresgél, rendszeresen vadászik-halászik 

kanõk bogyó; vörösáfonya 

‡ânõm távolabbi házassági rokon 

‡ånõ™ part, széle vminek; jâwõn ‡ånõ™nõ folyóparton; owpi ‡ånõ™nõ ajtó mellett, ‡åt ‡ånõ™a 
házhoz 

‡ünt nyírkéreg puttony 

‡untõ mikor, ha, ‡untõ mõn>õn mikor mész, õntõ tâj>õn ‡untõ ha nincs neked; ‡untintõ már régen 

‡ântõq hanti, osztják; ‡ântõk ‡o ember 

‡untõq>õ-ta (meg)hall, hallgat 

‡ôn(t)qi hanyatt; jobbra; háttal 

‡åntõm-ta hátára, vállára vesz, ‡ünme (ImpObj2Sg), ‡unmem (PrtObj1Sg) 

‡üntõ™ veszélyes; na™k jåqi>a ‡. jõ™k Jugan folyó (folkl.) 

keNar szegény 

‡âNaqtõ-ta, ‡âNimtõ-ta elbújik 

‡åNT-Ta betegeskedik, ‡üNTa (Imp2Sg), ‡uNTõm (PrtSg), ‡åNT(T)aqõ jõq beteg lett 

kiNTa hasonlító névutó, ma kiNTaqõm õnõ> >u™‡ nálam nagyobb szellem, tÙ>õs k. newi ne holdnál 
ragyogóbb nı (folkl.)  

‡âNTõ‡intõ-ta megijed, felriad, ‡âNTõkintõq (Prt3Sg), a> ‡âNTõkinta ne ijedj meg  

‡u™-ta felmászik 

kÙ™õš bebújós, csuklyás zubbony, bunda 

‡åpõ‡ könnyed, könnyő, fürge 

‡ôpõ>-ta kialszik (tőz) 
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kÒpõ> rén v. jávorszarvas lába bıre; kÒp>õ™ sôw állatbır, melyen nyúzáskor a lábakat 
meghagyták 

kar kéreg, héj, heg 

‡år (rén)bika 

‡ârõ tisztás, tiszta hely; ‡ârõ ‡ôr tiszta, fátlan mocsár puwõ> ‡ârõ udvar, ‡ârõ™ puwõ> ‡ârinõ téres 
falu terén (folkl.) 

kÀrõ füzér, kÀri>a> (PxPl3Pl) 

ker kályha, tőzhely 

‡or lyuk, nyílás, átjáró; utca, aj wå¢ ‡ori so¢>õm kis város utcáján járok 

‡ôr fátlan, füves, bogyótermı mocsár 

‡ôr kép, ábrázat, látvány; ‡. wõtõ ôt fényképezıgép; ‡ôrõsõp hasonló, olyan mint; aTi> ‡ôrasõp 

apjára hasonlít; mÙk ‡ôrasõp milyen; õntõ arja>tõ> ‡ôrasõp mintha nem figyelne 

‡ôrõ takaró, sôk ‡ôr szırmetakaró 

‡ôr-ta megnyúz 

‡uri famozsár, kis teknı 

kÙr láb, kÙrqõ>am (PxDu1Sg), õj kÙrõp egylábú, kÙrmõ™ lek ösvény, kÙrõmsi gyalog, kÙrõm 

lépés, õnõ> kÙr pi™õm nagylábujjam, kÙrõmnõ hirtelen, váratlan, véletlen; kÙrõmtõ- ta 

lépked, kÙrmintõ-ta (ki)lép 

karitõ-ta (meg)fordít; karimtõ-ta (meg)fordul; kirõq>õ-ta forog, fordul, kem kirõq>a fordulj ki 

‡ürõq zsák, zacskó, elemózsiás tarisznya 

‡âruqõ> célgömb (puskán) 

‡ôrõq>õ-ta abbahagy, befejez, elmúlik 

kÒrõq-ta (el)esik, (le)esik, (ki)hullik kÒrqõt (Prt3Pl); kÒrqi>-ta elesik, hever (kidobott tárgy) 

kÒrqi>õt (Prt3Pl), ‡Òrõq>õm tas szanaszét heverı vagyon 

‡ürqõ>tõ-ta felugrik 

‡ôrõqtõ-ta (nagyvadat) ugat, Ti ‡ôrõqtõq felugatott  

kiri> Kiril (férfinév) 

‡ârõs hatalmas, mitikus madár 

‡ârõs jégkéreg; ‡. sÙwõs ısz, amikor látszik a csupasz jég 

kuruška bögre, csésze (< or.) 

‡ârTõ‡int-ta esik, bukik, botlik, >Ùw ‡âmõtqi ‡ârTõ‡int ı hasra esett 

‡ås ehetı vízinövény, sás 

‡os húsz, ‡. Ùrõkkõ Nõ>õ huszonnégy, ‡osmõt huszadik 

‡os csillag 

‡ôs: ‡. jõ™k vizelet 

kõs, kõš no, nos, hát 

kas>-ta költözködik; kas>i>õ-ta nomadizál 

kÒsip-ta (ki)húz, (le)ránt, (el)szakít 

kat, katqõn két, kettı, kit két, kitqõ ketté; kimõt második 

‡åt ház, szálláshely, kutõ> (Px3Sg) >ô™ ‡. nyári szállás, ‡. owtija a ház tetejére, ‡. a> tornác, ‡. 

‡ôni a tetınyíláson keresztül 

‡ât-ta (oda)mászik 
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kit-ta küld, kerget; kitõq-ta elküld, kitqi-ta küldeni akar; kiti>-ta előz 

‡üt visszhang 

‡ôtti hol, ‡ôti jõq mi történt 

kÒt kéz, ‡ut kÒtõp-kÙrõp Nôw hatlábú jávorszarvas, kÒt juw béklyó a rénszarvas mellsı lábán 

‡ut hat; ‡ut je™ hatvan; ‡ut såt hatszáz; ‡utmõt hatodik 

kÙt köz; kÙt iwõ> között; kÙtõp közepe vminek, kÙtõppi pâqõ> középsı fiú, nin mõta kÙtinnõ ti 

egymás között; Àwmõ™ kÙt ölelés 

katõ>-ta megfog; kit>a Tra. (Imp2Sg), kat>i (PassPrt3Sg) kat>õmtõ-ta elkap, kat>õqõ>-ta utána 
kap, kapkod 

‡âtõ> nap (égitest is), ‡ât>in nappal (idıhat.), ‡ôtõ> nappal, világos; tem ‡. ma; pa ‡. másnap, 

jimõ™ ‡. ünnepnap, â>õ wâ>tõ ‡. hétköznap, ‡. jÀ¢õnõ délben 

‡âtõ>tõ-ta mozgat, átrak, áthelyez, görget, ‡âtõ>tõ>>a> (PrsPlObj3Sg) 

‡ôtõmnõ™ szájpadlás, ‡år ‡. ‡ârõ ‡ôr bika szájpadlásá(hoz hasonló) tiszta (=fátlan) mocsár (folkl.) 

‡ôtõ™ hattyú 

‡ât´a hát, lám 

‡üT-Ta marad; ‡üTõm pür utolsó; ‡üTõp-ta hagy; ‡üTõm pürat wâ>õ™ végül (folkl.) 

kÙTqõr csíkos evet, burunduk 

‡uTõ™ hely vmi mellett; ‡uT™õna melléd, opem ‡uTõ™nõ nénémnél, mõ™ ‡uT™iwnõ nálunk 

‡âTip-ta kihúz, kiránt 

kÀw kı; k. lek országút, k. üttõn wõs üvegablak 

kewi kalapács 

‡ôw hosszú, messzi, távoli; ‡ôwõn régen, ‡ôw-põ õntõ nemsokára, ‡ôwit hosszat, mentén  

‡owõ>-ta fut, ‡uq>a (Imp2Sg); ‡owõ>qi-ta futni próbál 

‡uwõr: ‡uwõr põtõ tenyér 

kewrõm forró 

l 

lek út, ösvény, nyom, likõm (Px1Sg), Tu leki jÙwa azon az úton gyere 

lo‡ a helyiség belsı sarka; ‡åt lo‡ szoba 

lÙk süketfajd 

lÙkõmtõ-ta dug, gyömöszöl, lök 

lakšiti ócska (hátrevetett jelzıként) 

lel (Jg) bátya 

lÀlõq-ta leereszkedik 

lump síléc 

lÀnk tompa hegyő nyílvesszı 

le™k-ta betakar, li™ke (ImpObj2Sg) 

lapka bolt 

lis (Jg) lasõk (Tra) laza, nem feszes 

lâs‡am-ta elengedi magát, elernyed 

låt hely; gödör, mélyedés â>tõ låt fekvıhely 

lew réteg, világ; ü> lew alvilág 

lewimtõ-ta kihúz, elıvesz 
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> 

>i-ta eszik, ég, a> >iwe ne edd meg, >i>õn (Prs2Sg), >iw (Prt3Sg), >ikkõn (Prt3Du), >iwmin 

(Gerund) >i>õq éhes, >itot étel 

>iq-ta, >iqõ>-ta céloz, célba vesz 

>õq ık, >õqnam ık maguk 

>õq farok, >õq>õq farkatlan 

>õq, >õqpi belseje vminek, ‡åt >õqpija házba 

>eqõ>-ta repül 

>aqõ>-ta ıriz, vigyáz; >aqõ>tip ırség 

>âqõr páncél; >âqrõ™ >u™‡ páncélinges szellem 

>aqõrt nehéz 

>åqõt>õ-ta bemegy, betér 

>aj: >aj wåjõq mesebeli állat 

>oj ujj, >ujõm (Px1Sg) 

>uj győsző, >ujem (Px1Sg) 

>Ùj epe, genny 

>åjõq-ta függ, lóg 

>Àjõq-ta ıriz, foglalkozik, viselkedik; >Àjqõm-ta elkezd vmit csinálni 

>ejõ>-ta néz, tekint, pillant, >ej>a (Imp2Sg); >ej>õqõ>-ta jól megnéz 

>ajõm fejsze, balta 

>Ùk-ta ugrik, vetıdik, nô‡ >Ùk felugrott 

>â‡‡õmt-ta odatesz, feltesz (gyorsan) 

>â‡‡int-ta felugrik, odaül, huppan (pl. a szánra); >â‡‡õnt-ta elindul, útnak indul 

>a> lélegzet; >i> lélegzet, lélek, élet; >i>õ™ eleven, >i>™an jôwtõn életben maradtál 

>À>-ta leül, >õ>a (Imp2Sg) 

>ô>-ta olvad; >ô>a>tõ-ta kiolvaszt, átmelegít 

>u> száj 

>i>t-ta megrak (szánt) 

>ümõqtõ-ta odalopakodik, becserkész (vadat) 

>ômõt-ta felvesz, felölt; >ômtõq-ta felvesz, belebújik; >ômtõm-ta felvesz, felölt (mom.); 

>ômtõptõ-ta felöltöztet 

>õmõt polc; jõ™k >. vizespad 

>ån ín, íncérna, >unõ> (Px3Sg) 

>in ık ketten, >in->inõ ık maguk 

>ant rénzuzmó, kása, táplálék; >antõ™ táplálékban gazdag 

>ont lúd; >. pÀ™k reszelı (lúdfog) 

>åNT hó; >. pittõ pürnõ havazás után 

>uNT-Ta bever, beszúr, odaállít; >uNTi>-ta megáll; >uNTõmtõ-ta bever, beszúr (pl. karót); >uNTõm-ta 
odaáll, kerül vhova 

>â™-ta bemegy, belép; >â™>õm (Prs1Sg), jâ‡õ >â™ma>a miután belépett; ‡âtõ>-põ õntõ >â™a> a 
nap még nem ment le 

>ô™ nyár, >ô™in nyáron 
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>a™ki mókus 

>â™‡-ta akar, szeret, >â™‡>õt (Prs3Pl) 

>o™k pata, >o™kõ> ‡ân¢õm jimõ™ mõq patája karcolta szent föld (folkl.) 

>u™‡ szellem, bálvány 

>å™‡õr: kÒt >. kézfej 

>À™kõr egér 

>õ™kõr váll 

>õ™a> Irtis 

>o™õt-ta számol, olvas 

>Àp-ta befér, elfér, >õpa (Imp2Sg), õntõ >Àpõ> nem fér be 

>apas lábaskamra, oszlop(ok)on álló tárolóhelyiség 

>Àpõ™ tornác, a ház bejárata fölé emelt féltetı 

>apõt hét; >apõt je™ hetven; >apõt såt hétszáz; >apõt at-‡âtõ> mÀrõ egy hétig; >apõt ok ‡âtõ> 
vasárnap (=hét fı nap) 

>apõt-ta etet, táplál, >ipte (ImpObj2Sg), >ipti (PassPrt3Sg) 

>Àpõt süppedıs hely a mocsárban 

>år nagy, nyitott tó; mocsári tó; >år wåjõq búvármadár 

>Àr 1. vékony sáv, vonal, sor 2. kicsi, vékony, gyenge (kicsinyítı partikula) 

>årqõ>tõ-ta zenél, hangszeren játszik 

>Àrpaqtõ-ta kibont, széthajtogat, leterít 

>irti világos, nyílt, nyilvános; >. pit-ta megjelenik, feltámad, nyilvánvalóvá válik 

>ôrt-ta nyír, (hajat, ágakat) vág 

>at idı, õj >atnõ egyszer, pa >atnõ máskor, >itõm (Px1Sg) 

>üt ruhaujj 

>åT-Ta halrekesztéket ellenıriz, >üTe (ImpObj2Sg), >uTõm (Prt1Sg) 

>iTatõ-ta elkészít, felhalmoz, felszerel; >iTatõqõ>-ta készülıdik 

>âw ló, >âw¢õq nagy ló 

>Àw szolga 

>ôw csont, ow >ôwõ> koponyája 

>Ùw ı, >Ùwatinam neki, >Ùwnõ általa 

>Ùw(õ) 1. hadd (a felszólító mód körülírása) 2. töltıelem a mitikus énekekben 

>âwõs>õ-ta odaüt, megüt, >âwõs>õq (Prt3Sg) 

>ôwit nagyság(ú), ‡Òt põtõ >. tenyér nagyságú; Ti jõm >. wõra légy szíves 

>ôwõt-ta élesít 
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/ 

/âqõt-ta felfal, megzabál 

/ak-ta dob, hajít, lı, /ika (Imp2Sg), /ikkõtõ-ta dobál, lövöldöz, /iki>-ta kivág, széttár 

/a/ háború, hadnép 

/å/-ta áll, / ü/a (Imp2Sg), /å//õm (Prs1Sg), /u/õm (Prt1Sg); /u/õmtõ-ta feláll, felugrik, lábra áll; 

/å//õk ‡o halott 

/i/ tõmtõ-ta fohászkodik, magában gondol 

/umi szép, kicsi 

/u™‡ nagyvadra való nyílhegy 

/ewõt-ta, /ewõt>tõ-ta szid, veszekszik, /iwtittõn (Imp2Du), /iwtitõq (Imp2Pl) 

/iwõt-ta kimegy 

m 

ma én, mant (Acc), mantem (Dat); manõ én magam 

mõ-ta 1. ad 2. megüt, mõja (Imp2Sg), mõ>õm (Prs1Sg), mõjõm (Prt1Sg) 

mâ¢: m. ‡o vendég 

mÀ¢ tartószög, tartógerenda owpi m. ajtófélfa 

mo¢õ -ig, ‡ô> m. meddig; mâ¢qa egyenesen, el mellette, állandóan 

mü¢õ™ bőnös 

mõq föld, ország; wâ>tõ m. lakóhely, haza; mõqi ‡o, mõqi jåq helybéli(ek); mõqi ‡åtõ™ imiqõn-

ikiqõn házigazdák; m. a™ki földanya (istennı) 

måqõ>: m. ‡ât> tegnap (~ må>‡ât>) 

mâqõ> kör, környék, kerek; tâ>a™ ‡o mâqõ>nat egészséges ember képében; maqõ>ti körben; 

mâq>õmtõ-ta köröz, körbejár 

muqõ> máj 

mâqamtõ-ta gyorsan kigombol, eloldoz; mâqittõ-ta kigombol, kioldoz, levet (cipıt, ruhát) 

müqõrqõ>tõ-ta gyorsan siklik (szánon) 

mÀqrõqtõ-ta lenyom, összenyom (~ mÀwrõqtõ-ta) 

muqti keresztül, át 

måj lánykérés, esküvı; måjõ>-ta látogat, megajándékoz; måjõ™ ‡o vendég 

mÀk a Tromagan egyik mellékfolyója, mÀk‡o családnév, a m. folyó partján élı nemzetség 

må‡i régen, valaha, m. å>nõ tavaly; m. jüsnõ réges-régen 

mo‡ gyermek, fióka, kölyök, mu‡õm (Px1Sg) ; mo‡‡õ™ vemhes, kölykeivel együtt  

mõkkõl varjúbogyó; mõkkõlõ punpi tôrõm Nôw sötét szırő égi jávorszarvas (folkl.) 

mükra-ta csikorog, nyikorog (hó, fa) 

mikita (férfinév) 

mâlõq csukott, zárt, nyílás nélküli; mâlõkkõ wõri>a szorosan zárd be 

mulõm füst 

mÀlõ™k meleg 

mâ>-ta fız, nik m. megfız 
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mu>-ta esküt tesz, áldozatot felajánl; mo>õ‡sõ-ta imádkozik, megesküdik; ‡åt mu> a ház 
bejárattal szembeni, szent oldala 

må>‡âtõ> tegnap, må>qõ ‡âtõ>nõ tegnap 

mi>õmtõ-ta megérint 

memi medve 

min mi ketten 

mõn-ta megy, mõn>õm (Prs1Sg), mõn (Prt3Sg), mõna (Imp2Sg), mõnma> (PartPerf3Sg), nÙ™ 

mõntanka ha te elmész; mõntõ (töltıszó a mitikus énekekben); mõnip-ta hirtelen elmegy, 
eltőnik 

mant, mantem ld. ma 

munt korábban 

mâNi öcs, fiatalabb fivér, mâNem öcsém, mâNi>am öcséim 

mÀN meny 

müNõqtõ-ta behajlít, meghajlít 

måNT mese, muNTõm (Px1Sg); måNT-Ta mesél, müNTa (Imp2Sg), muNTo (PassPrt2Sg), måNT>õqõn 
(Prs3Du) 

mõn mi (sokan), mõ™at (Acc), mõ™nam mi magunk 

mÀ™k: m. iki emberevı szellem, óriás 

mÙn‡>aqtõ-ta csomóz, ráfeszít 

mo™õt-ta (meg)töröl 

mür nép, társadalom 

mÀrõ idı, idején, mÀraqõ jõq sok idı eltelt; Ti ‡ôwit mÀrõ â>>i ilyen sokáig aludtunk, mõta mÀrõ 

wâ>tin pürnõ valamennyi idı múlva; tem kat å>qõn mÀrõ az elmúlt két év alatt; mÀrõ™ ‡o 

olyan ember, aki sokáig bírja a víz alatt; mÀra™ wåjõq kitartóan futó állat 

mori-ta eltörik 

môrõ™k mocsári hamvasszeder 

mårti: m. mõq meleg, déli vidék, ahova a madarak télire elköltöznek 

môrt teljesség, határ, mÙwõ m. semmiféle 

mõrt hiába, alig, nagy nehezen; â>õ m. csak úgy 

mÀs tehén 

mås elég 

mås-ta kell, szükséges, Ti mås> ropi>tõta dolgozni kell, õj mõta>i-põ mantem õntõ måsõ> semmi 
sem kell nekem 

mosat (passzív felszólító partikula) tiwma mosat szüless meg 

mustõm szükséges, megfelelı; mustõmin jól, alaposan 

mastõr mester (< or.) 

mõšmõta valamilyen m. urnõ valahogyan 

mošina gép, jármő (< or.) 

mošõt talán, lehet (< or.) 

mata (felsıfokú névutó), wÒkkõ™ m. legerısebb 

mÀt-ta elfárad, mÀtõm (PartPerf), nÙ™ mÀtõn? fáradt vagy?; mÀtpõsõ™ fáradékony 

mõtõ így, hát; mõttõ úgymond, aszongya 
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mõta valami; m. tåqinõ valahol; m. ‡ôwit tåqi valameddig; õj m. >atnõ egyszer, mõt>i valami, 

miféle; õjmõt>i-põ semmi 

mÙw, mÙwõ>i mi? mit? mÙwat miért; mÙw tåqi honnan; mÙw arõt, mÙkkim mennyi, amennyi, 

mÙk kôrasõp, mÙw sir milyen, kÙ¢ mÙwõ>i akármi 

mÙw vagy, talán 

mÀwõr-ta lenyom, letapos 

mÀwõt-ta elhelyezi a varsát a vízben, lemerít 

mÀwtõq (halfajta) 

n 

ne nı, barátnı, ni™õn (Px1Sg); ni™õ™ nıs; ni™juq nıfa, vonós hangszer 

ni-ta látszik, nijõ> (Prs3Sg) 

no na, no, nosza, nos (indulatszó) 

nôq, nôw ág 

nåqõr cirbolyatoboz 

naj 1. tőz, 2. istennı 

nik (igekötı) 1. le a partra, a víz felé 2. a sátor belsejébıl a bejárat felé, nik mÀwõttõq lemerítette, 

nik mâ>>õm megfızöm, nik tÀrt>imõn megsütjük, nik tôwõ so¢i>õq a sátorajtóhoz ment 

nô‡ fel, nô‡nam felfelé, nô‡ wõje vedd fel, nô‡ >iw megette, nôk�  kõn¢iqõ>a keresd meg ıket 
(Du) 

nÙ> nyél, fogó 

nÀm név, nÙ™ nÀma ‡ô>nõ hogy hívnak, nÀmpi nevő: nÀma nagyon, teljesen, azonnal, éppen 

num felsı, nomõn felül, nomõ>ta felülrıl 

nôm-ta gondol, emlékszik, nâma (Imp2Sg); nôm>õmtõ-ta elgondolkodik, visszagondol, 

emlékezik; nômõ‡sõ-ta gondolkozik; nâmõs gondolat, ész, értelem; nâmõsa pit 

gondolkozni kezdett 
nimõ> alul prémmel bevont síléc; nim>õ™ lek sínyom; nimõ> põtõ kÙli wåt síléc alatti síkos szél 

(folkl.) 
namõn elıl, a ház elülsı részében, a parton 

nin ti (ketten), ninat (Acc) 

nÀ™i taplógomba 

nÙ™ te, nÙ™at (Acc), nÙ™ati (Dat) 

nõ™ ti (Pl), nõ™at (Acc) 

ni™juq hegedőféle vonós hangszer 

na™k vörösfenyı, ni™kõm (Px1Sg) 

nipõk papír, könyv 

nåpõt-ta úszik, sodorja a víz 

nôpõt (élet)kor, nôptõ> ‡ôwit élete végéig 

nÀr-ta nyög, sóhajt; nÀr sÙj nyögés, sóhajtás; nÀrip-ta nyögdécsel 

nir keresztrúd 

nôrqõ>tõ-ta cipel, vállon visz 

nôrõq-ta, nôrqõm-ta megdördül az ég 
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nÙrõqtõ-ta fut, szalad 

narõksõ-ta, zenél, hangszeren játszik; narkas juq zenélı fa, húros hangszer 

nôrõ‡in-ta átesik, feldönt 

nÙrtõmtõ-ta kinyújta a kezét 

nÙsõ> megdılt, görbe fa 

newi fehér, világos, ragyogó 

nôw ág 

newõr-ta ugrik 

N 

Ni¢i talán 

Nâq nevetés, tréfa; Nâq-ta nevet; Nâ‡‡õ tréfából 

Nôq mocsárban eredı, kisebb folyó 

NÙki (eredetileg rénszarvasbır) sátortakaró; N. ‡åt kúpsátor 

Nô‡sõ™ ld. Nôwõs 

NÀl¢õp csukahorog 

Nålõq-ta megsebesül; nålqõt sebesült; Nålqõtõ-ta megsebesít 

Nâlõk-ta örül 

Nå> nyílvesszı, Nu>õm (Px1Sg); kÙjõp N. dobverı 

No>-ta esküt tesz a bálvány szétvágásával, Nu>tip-ta megesket 

Nô> orr; ‡ân¢a™ Nô>õp tarka orrú 

Nu> össze, együtt; N. tâq-ta verekszik, harcol; Nu>a össze, egymásnak; Nu>nam egymásnak, 
egymáshoz 

Nõ>õ négy; Nõ>mõt negyedik; Nõ>õ je™ negyven; Nõ>õ såt négyszáz 

Nü>õq nyolc; Nü>såt nyolcvan, Nü>õq såt nyolcszáz 

Na>õm nyelv, naj Na>mõ> lángnyelv 

Namõk puha, lágy; sõmõ> Namõkkõ jõ> jóllakik 

Nimpõl nyálka, váladék 

Namõt>i parázs, üszög 

Nâmrõq egész, teljes 

NaN kenyér, NiNõm (Px1Sg), aj N. lángos 

NüNT-Ta pihen 

Nir szeszélyes 

Nür lábbeli 

Nur szırtelenített bır; Nuri süq bırszíjakból font kötél, pányva (karikára szedve) 

Nõr fiatal erdı, bozót; Nõrõs ‡ô> bozótos helyen nıtt lucfenyı 

Narõq nyers, éretlen, csupasz, N. pom ‡ôrasõp zöld 

Nårõq fiatal, zsenge; a növény új hajtása, Nurqõm (Px1Sg) 

Nårõm mocsár, erdıs tundra, Nurmõm (Px1Sg) 

Nõrimtõ-ta húz, ránt, elıvesz; Nõrkõmtõ-ta hirtelen kihúz 

NaT lassú; NaTqõ lassan, óvatosan; NaTqõ¢õk lassabban, NaTõlõkkõ lassacskán, óvatosan, csöndesen 



 

 

136 

 

NÀT-Ta, NâT-Ta megkopaszt (madarat), szırtelenít (állatbırt), NÀTTõq (PrtObj3Sg) NâT>iqõn 
(PassPrs3Du) 

Nâwi hús; Nâwõ™ húsos, kövér 

Nôw jávorszarvas 

Nowõ>-ta nyomon követ, őz, Nuw>õm (PartPerf, Prt1Sg), Nuw>a (Imp2Sg) 

Nôwa>-ta mozog, himbál, inog; Nôw>õ-ta megmozdul, indul; Nôwa>tõ-ta megérint, hozzányúl 

Nâwõm-ta mond, beszél, Nâwmi>-ta megszólal 

Newrõm gyermek 

Nôwõs coboly; Nô‡sõ™ cobolyban gazdag 

p 

pa másik, pa ‡âtõ> másnap, pa mõq idegen föld; pa...pa egyik... másik, pa pÀlkõ> pa kÙ¢ 

wÀrqijõ> hol egyik, hol másik oldalával próbálkozik 

-põ (nyomatékosító partikula), bizony, hát, ugyan, mÙw>i-põ ugyan mi, õjmõt>i-põ õntem semmi 
sincs 

-pi- (kiválasztó szócska), õnõ>pi ‡o legidısebb férfi 

pü¢ -szor, kit pü¢ kétszer 

pô¢ 1. hát, tarkó, hátsó fele vminek, pô¢ ‡u> a hal háta; ker pô¢a a kályha mögé; ma ‡åt pô¢õ™ 

pÀlkamnõ házam mögött; po¢ põrqi háttal, pu¢iqi hátulról, õj sÀmõ> pu¢õ>nõ egyik szeme 

hátul; 2. nemzetség, nemzedék pô¢ nÀm családnév 

põ¢ tızeg, tavalyi száraz fő, melyet elsodor a víz 

pâ¢a>tõq-ta megrak, összekészít 

pâq fiú, fia, pâqam (Px1Sg); pâq>õ™ mostohafiú 

põqi bal 

påqõl bub, gomb, puqlõm (Px1Sg); p. jüntõp gombostő 

puqõ> falu, p. ‡âri udvar, a házak közötti hely 

puqõ> kebel, a ruha öble, puq>õ> (Px3Sg) 

påqõr sziget 

püqõrtõ-ta segít 

puqõs: p. a™ki a gyermekáldást adó istennı 

põqtõ fekete 

paqti>-ta leereszkedik, paqõt-ta ejt, nô‡ piqõttõq felrakta (nehezen), paqõt-ta leejt, elejt 

paj 1. halom, kupac, csomó 2. zivatar 

påj nyárfa 

pâj jégkéreg a havon 

paj>õq egyenes, síma, p. sikkõ™ nagyon szép, p. jaq rendes, ügyes emberek 

pâj>a™ szárny, õj pâj>a™ pÀlkõm egyik szárnyam 

pü‡em rothadt 

på‡õn-ta kilyukadt, kipukkad, kifakad, pü‡na (Imp2Sg), pu‡õm (Prt1Sg) 

pô‡‡õ™: p. jüntõp lyukas tő 

põkõt féle, fajta, õj p. egyféle, ar p. sokféle 

pila főrész 
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pul darab, falat, jeNTTõ ôt p. egy korty ital; pulõli falatka  

pÀlõk fél, oldal; õj pÀlõka mõna menj innen 

pa>: waN p.-põ> p. juq terebélyes fa 

pÀ>-ta megszúr 

pi> fél, társa, párja vkinek 

pu> (rén)fogat; pu>-ta befog, beköt, felkantároz; pu>i>õ-ta, pu>tõqõ>-ta, pu>tõ-ta bedug, felölt 
(csizmát, sílécet) 

põ> fül 

põ>-ta fél, megijed; põ>tõq-ta ijeszt 

pô>õ‡int-ta kibukkan, kibuggyan, elıtör 

põ>õ™ felhı 

pi>™i púpos szúnyog 

pô/ T kisütött zsír 

pom fő 

pami>-ta tanít, tanácsol, mutat; pamtõ-ta megmutat; pamtõp-ta tanácsot ad, pamti>-ta 
megmutatja neki, megbünteti 

pÙmõ™ meleg 

pan tızegáfonya 

panõ és, is, pedig, panpõ ua. 

pân-ta, pôn-ta tesz, helyez; pâni>-ta, pôni>-ta helyezkedik, beletesz, belead; pânõmtõ-ta gyorsan 

tesz, pônõq-ta elhelyez, rak, hímez 

pün szemölcs 

pôn varsa; pônõ>-ta fon 

pun szır(zet); sar p. põrqi p. kócos, gubancos 

pun¢-ta kinyit, pun¢õq (Prt3Sg); pon¢>õmtõ-ta hirtelen kinyit 

pÀnõ>-ta vki védelmére kel 

panam rosszul, helytelenül, hamisan, másképp 

pÀnt-ta elrejtızik, elbújik; pÀntõmtõ-ta eltőnik 

pôN kibonthatatlan csomó 

põN kanál 

pa™ ujj; õnõ> kÙr pi™õm nagylábujjam 

pi™ Pim folyó; pi™ne pimi nı 

põ™i nyáj, csorda; wônt we>i p. vadréncsorda 

pÀ™k fog; p. Nâwi fogíny 

på™kõ> lapocka 

pô™õ> oldal, szél, part; pô™õ>nõ mellett 

põ™raqtõ-ta, põ™õrqõ>tõ-ta görget, gurít 

papa (nıi becenév) 

pupi medve 

par hamu 

påri ételáldozat, áldozati lakoma, påri>-ta áldozati lakomát ül 
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pür hátsó, következı, ‡üTõm p. utolsó; p. ‡âtõ>nõ másnap; p. a>õ™ másnap reggel, p. kÙrqõ> két 

hátsó lába, pürnõ után, püri nyomában; >Ùw pürõ>ta utána 

püri-ta kérdez, püriji (PassPrt3Sg) 

põri szegény, szerencsétlen (hátravetett jelzıként); põrili ua.; parõpõt ua., we>i põrõlikkõn két 
girhes rén 

pôr-ta harap 

pôrõq>õ-ta repül, elrepül 

pôrõ‡ alja, töve vminek 

pôrmõ>-ta rálép, tapos 

pürõs öreg 

põr(t)qi hátra, vissza, fordítva 

part-ta parancsol, kényszerít, pirte (ImpObj2Sg), partma> såqit parancsa szerint 

pÀrt deszka; pÀrtõli, pÀrt pul deszkadarab 

pås 1. kesztyő 2. jel, folt 

påsõm-ta csöpög, folyik, permetez, pusõm (Prt3Sg) 

põsan asztal 

pasipa köszönöm (< or) 

påt-ta (meg)fagy, püta (Imp2Sg), putõm (Prt1Sg), Nâwõm õntõ påt>i nem fázom; putõm-ta 

megfagyaszt; putõptõ-ta elpusztít 

pit-ta esik, jut, kerül; sÀma p. megszületik; >åNT p. havazik; nô‡ p. felébred; kem p. kiér, kijut, 

nâmõsa p. elgondolkozik 

püt-ta haragszik, a> püta ne haragudj; püt kÒ> haragos szó, pütõmtõ-ta megharagszik 

put fazék, lábos; putõli fazekacska 

põta 1. vmi vége, feneke, alja, teteje; wônt põTaqa erdı mélyére; kÒt põta> tenyere; ow põtõqi feje 

tetején; põtan végett, miatt, -ért Ti p. azért, we>it u¢ p. a rének miatt, sÙjõ> u¢ p. a hangja 
kedvéért 

pôtõq-ta: põrqi p. hátrahúzódik, visszalép 

põtõq>õ-ta sötétedik; põtõq>em sötét 

põtkaq>õ-ta, põtkõ>-ta siet 

pâtõ‡int-ta, pâTõ‡int-ta bukkan, hirtelen új helyen találja magát 

pât‡õmtõ-ta kihúz (pl. nyilat a sebbıl) 

pâtõlitõ sÙj csörömpölı zaj 

påT széle vminek 

põTa (köszönés), p. wÀr-ta köszön 

piTõ™kõli madárka 

pÀw-ta (meg)fagy 

pew toboz 

pôw-ta fúj, pôwi>-ta ua. 

pÀwõ>-ta fürdik, mosakodik 

pÀwõm-ta szikrát szór 

pÀwõt-ta utolér, elfog, elejt 
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r 

råq-ta kidıl, összeomlik, beomlik, rüqa, rü‡a (Imp2Sg), ru‡õm (PrtSg), råqõmtõqõ>-ta töredezik 

riq-ta: Nu>a riq>õt összeérnek 

rõq-ta 1. repül, ugrik 2. leejt, kienged a kezébıl; rõqõmtõ-ta elveszít, eltemet; rõkõn-ta félreugrik, 

elrepül; nô‡ rõkkõn felrepült, felugrott; rõqõptõ-ta elrepül 

rõqi-ta ráz, megráz, felkap 

râqõm rokon 

rüqõmtõ-ta kidönt, ledönt, elsodor 

råqõp hazugság, csalás; råqpõ™ ravasz, csalárd; råqõp>õ-ta hazudik, csal; råqõp>õtõ ruT 
orvvadász, gazember 

rak liszt 

ro‡ gallér, ru‡õm (Px1Sg), r. jô> gallérvarrás, r. sôw prémgallér 

rõNõk fürt, bojt 

râ™aqtõ-ta kinyújt, meghúz 

rô™‡intõp csengı 

râ™ip-ta elkezd, belekezd, nekilát 

rÀp magas part, hegy 

råpõs-ta ugat, rüpsa (Imp2Sg) 

ropata munka, ropit-ta, ropit>õ-ta, ropõ>tõ-ta dolgozik, ropõ>tõtõ ‡o munkás  

rüt csónak 

ruT orosz, városi ember, ruTqõ wâ>ta orosz módon (=városban) élni 

rÀwip-ta megráz; rÀwis>õ-ta ráz, int, legyint, fújja a szél 

rÙwõt-ta (meg)zavar; nô‡ r. felébreszt 

s 

so¢-ta megy, lép, su¢a (Imp2Sg), su¢ (Prt3Sg), so¢õ>-ta, so¢õ>õq-ta lépdel, jár, járkál  

süq köteg, nyaláb; Nuri s. karikára szedett pányva, süqõm-ta összekapar, összeszed 

sõq tokhal 

såqõ>-ta fut, såqõ>tõ-ta vágtat 

såqõt szerint, módon; ruT s. oroszul, ma mõntam s. miközben megyek, imi partma> s. az anyó 
parancsa szerint 

saj takaró, függöny; saja mögé; sajpinõ mögött 

sÙj hang, zaj; sÙj wÀr>õq jõq elhallgatott 

sõj homokos part 

såjõp húzóháló 

sâ‡ köpeny 

sÙk gyöngy 

sÀkkõ™ ld. sÀw 

sikkõ™ ld. siw 

sâ>>õ só, sâ>>a™ jõ™k sós víz 

sü>õm>õ-ta sistereg, sziszeg 
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si>t-[t]a felvág, szeletel, si/Tõ> szétvágott, feldarabolt 

su>tõ-ta, su>tõm-ta jeges vízbe esik, hirtelen megfagy a vízben 

såm halpikkely 

sÀm szem, sår sÀmõp jaq fürge szemő emberek, s. jõ™k könny; sÀma pit, sÀmqõ> tõqõ Ti Àtqõn 

megszületett; sÀm>õq vak; õj s. pÀlõk félszemő, sÀmti mutatós, látható, nyilvánvaló; wâq 

sÀmõli pénzecske 

sõm szív, belsı rész, közepe vminek; ‡åt sõm a ház bejárattal szembeni oldala; ‡ât> sõm dél; 

sõmõ™ bátor; sõm>õq gyáva; sõmam õntõ wÀ>>i nem éhezem; sõmõ> Namõkkõ jõ> jóllakik; 

sõmtõqõ>-põ>tõqõ> ijesztı-félelmetes 

sumintaq kendı 

seman Szemjon (férfinév) 

sô™ sarok, zug, irány; õj mõta sô™nam valahova; ar sô™nam mindenfelé; pa sô™nam pa kas>i erre-

arra vándorol; õj sô™nam mindegyre, állandóan, nagyon  

sa™ki ég, fényes, világos, istenség; s. wâq égbolt; s. ‡âtõ> derős nap 

sâ™‡i homok 

sÀ™k-ta üt, vág, sÀ™ki (PassPrt3Sg), sõ™ka (Imp2Sg); sÀ™ki>-ta ver, ütöget; sÀ™kantõ-ta 
nekiütközik 

sa™kkint-ta felébred, magához tér, felocsúdik 

sa™kt-peTerburg Szentpétervár 

suntuk láda, doboz (< or.) suntukli™ki ládikó 

sop¢in Szopocsin (családnév) 

sapõ> nyak, s. >ôwõ> nyakcsigolya 

sôpõr‡i (Jg), sâpõr‡i (Tra) béka vö. šôpõr‡i 

sar 1. elülsı, s. âwõ> vezérszán; sarnam elıre, tovább; sarõ>ta elöl, sarpinõ korábban, elıbb, 

sarpi å>õtnõ elızı években 2. gyorsan, rögtön; sa-sar na, várj csak; sÀr most; sâr most, 

gyorsan; sâra™ gyorsan; sårqa gyorsan 

sår-ta szárad, süra (Imp2Sg), sur (Prt3Sg), sårõm száradt, száraz 

sÀr erıs, sÀrõ juq nôw vastag faág, sÀrõkkõ erısen 

sir rokonsági ág, féle, fajta, pupi-sir medve nemzetség; mÙwsir milyen 

sur téli legelı 

suri vmi melletti hely, suriji mellıl 

sârõ‡ (halfajta) 

sårNi arany; sårNõ wâq aranypénz; sårNõ™ aranyos 

sårt csuka, sårtli™ki szegény csuka 

sås hermelin 

sâs-ta megszárad, megkeményedik 

süs idı, türelem, kitartás; süsõ™ türelmes, kitartó 

såt száz 

sot gazdagság, hatalom; sotõ™ erıs, hatalmas, gazdag 

sut köszörőkı 

såtõp késtok 

seT-Ta hallatszik; so¢¢a> seTõ> jövetele hallatszik 



 

 

141 

 

seT-keT tréfa, szórakozás, kiváncsiság; seTqõ-keTqõ kiváncsiságból 

sÀw hajfonat; sÀkkõ™ hajfonatos, szép 

siw szépség; sikkõ™ szép; sikkõ™¢õk szebb 

sôw állatbır, bunda, mohatakaró; sô‡‡õ™ (moha)bundás 

sôw bot, pálca, s. juq síbot 

suwõm ~ suqõm fonál, cérna; s. wåjõm fonalgombolyag 

sÀwõmsi fekete áfonya 

sâwõn nyírkéreg kosár 

sâwõNT sarok (lábbelin, sílécen) 

sÀwõr: s. wåjõq kígyó 

sÀwõr-ta vág, sÀwrõm-ta levág, a> sõqre ne vágd le 

sÙwõs ısz, sÙwõsnõ ısszel 

š 

šaj tea (< or.) ~ ¢aj 

škola iskola (< or.) 

šôpõr‡i béka 

t 

ta nesze, tessék 

tô-: tôqõ ~ tôwõ, tôwa oda; tôqnam ~ tôwnam oda, arra; tôqõn(õ) ~ tôwõnõ ott, így, úgy, aztán, 

késıbb, odébb; tô> onnan, ott, úgy; tô>a egyre; tô> såqit oly módon; tôm az, tôqpi ~ tômpi 

ottani; tôt ott; tôtti ott van 

tu-ta hoz, tuwe (ImpObj2Sg), tu>o (PassPrs2Sg), tuwtõq (PrtObj3Sg) 

tõ-: tõq(õ) ide, erre; tõqnam ide; tõ> innen, itt, legott; tõt itt 

tåqi hely, õj mõta tåqija valahova; mõta tåqi> valahogyan, biztosan; tåqõ wõs ajtónyílás; tåqit>i, 

oda, kicsit távolabb; temi må‡i ‡unta juw tuwõm tåqi itt mintha régen fát hordtak volna 

tåq-ta törik, szakad, reped tüqa (Imp2Sg), tuq (Prt3Sg) 

tâq-ta dob, hajít; Nul t. összekeveredik; tâqip-ta dob, hajít, gyorsan tesz 

tüqõ> fészek 

tôqõ> nagy toll a madár szárnyából, farkából 

tüqõmtõ-ta elszakít, elszakad; TuTi jõ™k tüqõmtõm anyja mellétıl elválasztott 

teqõntõ-ta megjelenik vö. tiw-ta 

tåqõr-ta remeg, rázkódik 

tâj-ta birtokol, van neki; nevez; (el)tart; tâjõ> (Prs3Sg), tâj>õttõn (Prs2Du), tôjõm (PrtSg), sarpi 

å>õtnõ Tõn tôji korábban így hívták; õnõ> mõkkõ tâjtõ kim õntem nem lehet nagy földnek 

nevezni; we>it tâjtõ réntartás; mÙw manõ atõm mõta urnõ tâji>o talán én rosszul tartalak 

tôj vmi vége, jâwõn t. a folyó forrása 

to‡‡aqa: t. mata nagyon 

tå‡õn-ta (meg)szakad, akadozik 

tÀlõk parázs 
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tulpul buta, értelmetlen 

tulõm-ta ráakaszkodik, zavar, bosszant 

ta>-ta húz, ti>e (ImpObj2Sg), ta>>õtõq (PrsObj3Sg), ti>ma> (PartPerf3Sg); ta>i>-ta vonszol, 
huzakodik 

tÀ> tele, sårNi wâqat tÀ>õ> arany pénzzel teli; tÀ>a™ ~ ta>õ™ ~ tâ>a™ ép, egészséges 

ta>õq üres; ta>nam ingyen 

tÙ>õq tél, tÙ>qin télen 

tü>õs hold, hónap; tüsõ>>i wiTõp ‡o holdas ábrázatú (=szép) férfi 

tam az(onnal), ott, úgy 

tem ez, így, ilyen, tem mÀtmin ilyen fáradtan; temi ez, így, hát, íme 

tom az 

tâman zár, kulcs 

tâmõr-ta megkarcol 

tan menyasszonydíj, kalim, tan ‡o kalimot fizetett férfi; tin ára vminek, fizetség; tini-ta elad, 

tinijõ> (Prs3Sg) 

tôntõq nyírkéreg; t. Nô> nyírkéreg álarc 

tåNa-ta inog, dőlöngél 

tô™kõ: t. jõm nagyon jó 

tô™õmt-ta tud, ért, megért 

top ~ tôp csak, alighogy, amint, toppõ csak; topõ™ egyetlen 

tåpõT vékony jégkéreg a rianáson 

tur torok 

tårõq daru, tårqõt (Pl) 

tarõm erıs, kemény 

tôrõm ég, isten, idıjárás, t. wâq égbolt; t. iki, t. aTi Ég atya; t. a™ki Ég anya  

tõrõm kész, vége; tõrõm-ta véget ér, készen van, elfogy, Ti måNT Ti tõrõm ez a mese véget ért, 

tõrõmqõn (Prt3Du), Nå>>a> tõrõm>õt nyilaik elfogynak tõrma> pürnõ halála után påri 

tõrmõm pürnõ a lakodalom után, tõrmõt készen vannak 
turpa kémény (< or.) 

tÙrõptõtõ-ta elveszít; tÙrõptõqõ>-ta elvész 

tÀrt-ta süt (zsíron), nik tÀr[t]>em megsütöm 

tôrtõqõ>-ta horkol 

tatjanõ Tatjana (nıi név) 

tas gazdagság, tisõ> (Px3Sg), tas-wâq vagyon; tasõ™ gazdag 

tüsõ>>i ld. tü>õs 

tuš bajusz, szakáll 

tâw tavasz, tâwin tavasszal 

tiw-ta megjelenik, megszületik, tiwma> mosat szülessen meg 

tiwõ>: Nå>i t. tegez 

tåwõm-ta harap, tép; tåwmi>-ta megharap; tåwõp-ta szétszakít, pÀlõkkõ tåwiptõq félbe szakította 

tâwõr-ta becsuk, bezár, ü>õ tâwrõm lezárt (PartPerf); tâwrõmtõ-ta becsuk; tâwrõ‡sõ-ta bezárkózik 

tÙwõt tőz; tÙwtõ™ tüzes, tÙwtõ™kõ jõqõn szereztél tüzet; tÙwõt ‡o halott (folkl.) 

tÀwtõm tető 
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t' 

Ta és, hát, nos (indulatszó) 

Te-:Te> itt, innét; Te>i>ta-põ mostantól, innentıl; Tenõ így, ide; Tet itt, no, még, most, hát, azaz; Tetti 
itt van, így 

Ti ez (jelzıként); így, úgy, ím; ja, Tet Ti hát ezzel megvolnánk, vége; Ti såqõt így; Timint ilyen; Tit 

így; Tâ‡a Tit hát, bizony, így van 

Tu ez, az, a: Tu mõta az, olyan; Tukim olyan; Tumint olyan; Tut az, ott, akkor; Tut pürnõ utána, Tutqõn 

az a kettı, Tutenat azzal (tkp. azoddal); Tut owtijõ azon kívül, Tutnam oda; Tuti ez, az itt, ott, 
ott van 

Tõ így, is, ím, Tõ mõn elment; Tõkim ilyen; Tõn így 

Tâqõlqõ-ta nyugtalanul topog, toporzékol 

Tâqõr keményre taposott hó, ‡ârõ T. tisztás 

Tâ‡a no, hát, ám, de 

Tü‡ agyon, halálra 

Tik-mik széle, vége vminek, Tikin-mikin kem õntõ Àt semmi sem látszott ki 

Tü‡õ>-ta csikorog; Tü‡aq>õqõ>-ta megcsikordul 

Tolaq-ta világít, fénylik 

TÀ> kemény, erıs, tiszta (idı) 

TuN ínyencfalat, gazdagság, szerencse, boldogság; TuNõ™ gazdag; TuNõ>-ta boldogul, (boldogan) él, 

itpõ Tu jimõ>-TuNõ> TuN>õ> ezzel a szerencsével él tovább 

Tôpõl csók; Tôplõ™ kÙta umti megcsókolta 

Tipõr-ta szopik 

Tar üvöltés; Tarõ™ bıgı; Tarõq>õ-ta nyerít; Tarõkintõqõ>-ta üvölt, visít 

Türqõ>tõ-ta 1. fütyül, sivít 2. siet, elszelel 

Tôrõm-ta elered, folyni kezd 

Tårõs tenger 

Tôras gazdag; T. ‡o kereskedı 

Tôrõs ezer 

Tursem érdekes, vidám 

Tõrt varázslás, sámánság; Tõrt-ta varázsol, sámánol; Tõrti>-ta (freqv), Tõrttõ ‡o sámán  

TeTi apai nagyapa; TeTopi nagynéni (apai) 

TuTi csecs, T. jõ™k anyatej 

Tiw, Tiw csirip, csirip 

Tôwal nyitott agyagkemence a kunyhóban 
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w 

wu-ta tud, lát, wu>õm (Prs1Sg), wujõm (Prt1Sg), Tu jåqnõ õntõ-põ wuji az emberek nem látták; 

wuji>-ta lát, ismer, atõm lew wuji>>õq ‡ü>qõn jôwõt rossz világot nem ismerı unokaöcséd 
jött 

wõ-ta vesz, wõja (Imp2Sg), wõjitõq (Imp2Pl), wõ>õm (Prs1Sg), wõ>>am (PrsPlObj1Sg), wõjtõq 

(PrtObj3Sg); ne wõtõ kima jõq nısülı korba került; wõjõq-ta kölcsönvesz, elvenni próbál; 

wõjqantõ-ta fogja magát, ‡ônqõ Ti wõjqantõq hátra húzódott 

wå¢ város, leNin iki w. Leningrád 

wü¢ -ig (névutó) 

wi¢õ mindig; wi¢õpõ örökké, állandóan, wi¢ipõ õntõ soha 

wâq vas, pénz; tôrõm w. égbolt; jõm w. ezüst; sårNi w. arany, tas-w. gazdagság; w. sÀmõli kevés 
pénz 

wåq-ta kér, hív, wüqa (Imp2Sg), wuqõm (Prt1Sg), wuqo (PassPrt2Sg), tõqõ wüqitõq hívjátok ide 

wiq-ta kiabál, wiqi>-ta ua.; wikkõtõ-ta felkiált, wikkõtõqõ>-ta kiáltozik 

wüqõ>-ta leereszkedik 

wüj ravaszság, álnokság; wüjõ™ ravasz, álnok; wüji>-ta megtréfál, próbára tesz 

wüja (töltıszó a mitikus énekben) 

woj zsír, wojõ putõlõm zsíros lábaskám; wojõ™ kövér 

wåjõq állat, w. kõn¢-ta vadászik, aj wåjqõli apró légy, muslica 

wåjõq>õ-ta megsért, megbánt 

wåjõm gombolyag, suwõm w. fonalgombolyag, wujmõm (Px1Sg) 

wôj-ta álmos, aludni akar, nÙ™ wôj>o? álmos vagy?; wôjõmtõ-ta elalszik; wôjõmtõqõ>-ta 
elszundít, rövid idıre elalszik 

wô‡i róka 

wå‡‡intõ-ta botladozik 

wÒkõ™ erıs ~wÒw 

wÀli célt téveszt, mellé megy 

walõq rénhajtórúd 

wül-‡ül: wülqõ>-‡ülqõ> vki láthatatlan lelke, árnyéka 

wâ>-ta él, van wâ>a (Imp2Sg), wâ>õ> (Prs3Sg), wô> (Prt3Sg), wâ>>õqõn (Prs3Du), wô>qõn 

(Prt3Du), põTa wâ>a légy üdvözölve, mõ™ wâ>tõ mõqõw a mi hazánk; ‡ut kÒtõp-kÙrõpqõ 

wâ>tanka ha hatlábú vagy; ânta mÙw wanli wâ>ta>qõ jõq talán rövid ideig élt, wâ>õm 

tåqõ>a korábbi helyére; wâ>õ™ (mintha) volna, wâ>>õq jõqõt elpusztultak; jâ‡õn wâ>tõ 

ki¢õ>-põ wâ>>õq jõq nem akart otthon maradni; wô>õmtõ-ta rövid ideig van, él, odapillant 

wÀ>-ta öl, wõ>a (Imp2Sg), ‡u> wÀ>> halat fog; ü>õ w. leöl, megöl; nÙ™at wÀ>ta™ ‡ô>at so¢õ> 

téged megölı szándékkal jön; sõmam õntõ wÀ>>i nem éhezem 

wâ>i fekvıhely, padló 

we>i rénszarvas; wônt w. vadrén 

wõ>e no, hiszen, bizony, bezzeg 

wÀ>õm velı, a fa belseje 

wan rövid, wanqõ közel, wansõpõ közelebb, szemben 
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wån váll, wunõm (Px1Sg) 

wÀn¢ arc; Narõq wÀn¢at fedetlen arccal; õj sÀmõ> wÀn¢õ>nõ egyik szeme elöl 

want-ta vezet, húz, winta (Imp2Sg), wintõm (PrtSg); wint âwõ> utánfutó szán 

wônt erdı 

wântõr vidra 

waNõm arc, pofa, wiNmõm (Px1Sg); w. så>i wâq tükör; w. pÀlkõt fél pofák; w. -pa>-põ>-pa> juq 
terebélyes fa 

wåNT-Ta bogyót szed, wüNTa (Imp2Sg), wuNTõm (Prt1Sg); wuNTõp bogyószedésre használt 
nyírkéreg kosárka 

wÒ™ vı, sógor 

wa™k-ta mászik, wi™ka (Imp2Sg), wi™k (Prt3Sg) 

wi™k-ta megbök, beleakad vmibe 

wô™k gödör, odú 

war halfogó rekeszték, wirõm (Px1Sg) 

wÀr ügy, dolog, wåjõq kõn¢¢õ wÀr vadászat, Tu wÀram ez az ügyem; wÀr-ta (meg)csinál, wõra 

(Imp2Sg), wÀr>i (PassPrs3Sg), wÀri (PassPrt3Sg), wÀrõmt-ta hirtelen csinál, wÀrõnt-ta 

csinál, készít, wÀrõntõqõ>-ta folyamatosan csinál, készít; wÀrõtõqõ>-ta készülıdik; 

wÀrõq>õ-ta (fel)ébred; wÀrõksõ-ta (fel)öltözik 

wõr vér; wõrtõ piros 

wõraqtõ-ta igyekszik, törekszik; nô‡ w. nehezen feláll 

wõrem: i>em-w. szégyen 

wur™i varjú 

wôrõp nadrág, gatya 

warõs lószır, wirsõm (Px1Sg) 

wârõs halászsas; mesebeli madár 

wårt-ta lökdös, taszigál, gyömöszöl, würta (Imp2Sg), wurtõm (Prt1Sg); wårqi-ta gyömöszölni 
próbál 

wertaljot helikopter (< or.) 

wÀs földalatti lény 

wôs- van (copula), nÙ™ ‡ôjaqi wôsõn te ki vagy 

wõs lyuk, nyílás 

wõs hát, no, bizony 

wasõq vadkacsa, wisqõm (Px1Sg), wasõkkõn (Du), wasõkkõ>am (PxDu1Sg) 

wastõ kék, zöld 

wåt szél, wutõm (Px1Sg); wåtõ™ szeles; wåt-ta fúj a szél 

wÀt öt; wÀtmõt ötödik; wÀtje™ ötven; wÀtsåt ötszáz 

wot íme (< or.) 

wut ~ ut felsı (a folyó folyása szerint); wutnam ~ utnam fölfelé a folyón 

waT keskeny 

wit’ szépség, ábrázat; wiTõ™  szép 

wüT halzsír-alap 

wât’õq ferde, wâTõ‡‡õ  ferdén, rézsútosan; wâTõq>õ-ta ferdén bevagdos 
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wõTõq>õ-ta meggyullad, lángra lobban 

wuT™i néhai, megboldogult, jõqõm w. megboldogult apám 

wÒw erı, nagyon; wÒkkõ™ erıs, wõTõq>õ-ta erısödik; wÒw>õq gyenge 

wÒwip-ta hirtelen mozdulatot tesz, wÒwip>õn (Prs2Sg) 


