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Előszó 

Jelen értekezés egy százhúsz éves keleti hanti nyelvjárású kéziratos szöveganyag közlése 

és feldolgozása.  Kustaa Fredrik Karjalainen (1871–1919) finn kutató 1898-tól 1902-ig 

tartó nyugat-szibériai kutatóútján bejárta a hantik (korábbi nevükön osztjákok) által lakott 

teljes nyelvterületet. Bőséges szóanyagot gyűjtött minden nyelvjárásból, nyelvtani 

feljegyzéseket készített, valamint folklór szövegeket vetett papírra. Korai halála miatt nem 

tudta publikálni gyűjtéseit. Mivel kutatásait a helsinki székhelyű Finnugor Társaság 

(Suomalais-ugrilainen seura) ösztöndíjasaként végezte, a hagyaték gondozását a Társaság 

vállalta magára. A szógyűjtést Y. H. Toivonen jelentette meg 1948-ban, a nyelvtani 

feljegyzéseket és a déli hanti szöveganyagot Vértes Edit 1964-ben és 1975-ben. A hagyaték 

utolsó, eddig publikálatlan része a most közlendő anyag. Mind nyelvészeti, mind 

folklorisztikai szempontból jelentős, ugyanis a legrégebbi keleti hanti szövegegyüttes, 

valamint korábban ismeretlen műfajok is dokumentálva vannak benne. 

 Az eredeti kézirat hanti nyelvű. Nincs mellette fordítás, csupán lapszéli jegyzetek segítik 

helyenként az értelmezést. A szövegek megfejtéséhez a kulcsot elsősorban mégis maga 

Karjalainen adta, gazdag tartalmú szótárával, grammatikai feljegyzéseivel, valamint az obi-

ugor hitvilágot bemutató monográfiájában felhalmozott információkkal.  

 Az értekezés a kézirat fonematikusan átírt változatának a közlésén, a magyar fordításon, 

a nyelvi és tárgyi magyarázatokon kívül tartalmazza három keleti hanti dialektus (a 

tremjugani, a vaszjugani és a likriszovói) nyelvtani leírásait, valamint a szövegekből 

összeállított szójegyzékeket. A részletes kutatástörténeti bevezető meg a folklorisztikai 

összefoglaló tágabb összefüggésbe helyezi a most közölt forrásanyagot, és kijelöli a kutatás 

esetleges további irányait. Jelen feldolgozás annyiban tér el a klasszikus szövegközlésektől, 

hogy többet foglalkozik a gyűjtés körülményeivel, felhasználva ehhez a gyűjtő és a 

kortársak úti beszámolóit és leveleit. 

 Ez a dolgozat úgy kapcsolódik az osztjakológiai kutatás folyamatába, hogy 

hozzáférhetővé tesz egy mindezidáig lappangó forrást. Különös kiváltságnak tartom, hogy 

én végezhettem el ezt a munkát. Hálás vagyok professzoromnak, Hajdú Péternek, aki az 

1990-es évek elején arra bíztatott, hogy legyek segítségére Vértes Editnek kéziratai sajtó 

alá rendezésében. Ő avatott be a hagyatékkiadás módszertanába, s tőle maradt rám 

Karjalainen utolsó, kiadatlan szövegfeljegyzése. Köszönettel tartozom a Finnugor 

Társaságnak, amiért mindvégig támogatott munkámban. A munkát az ELTE Finnugor 

Tanszékének oktatójaként kezdtem el, nyugdíjasként folytattam, majd a Nyelvtudományi 

Intézet részmunkaidős kutatójaként fejeztem be. Nagyra értékelem, hogy mindvégig 

támogató, inspiráló munkatársi közösségben dolgozhattam. A sajtó alá rendezésben 

Németh Szilvia és Ferenczi Zsanett nyújtott értékes technikai segítséget, nekik is itt 

mondok köszönetet. 

 A mitikus énekek világát saját tereptapasztalataimon kívül hanti kollégáim segítettek 

megérteni, közülük elsősorban A. Sz. Peszikova és L. N. Kajukova. Őket is hálás köszönet 

illeti. Őszintén remélem, hogy az ő közreműködésükkel ez a forrásanyag egyszer majd 

visszakerül azokhoz, akiktől származik, a keleti hanti közösséghez. 
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Rövidítések 

A közölt szövegegységek kódja: 

Tremjugani szövegek 

Trj1  Medvekeltő ének I. 

Trj2  Medvekeltő ének II. 

Trj3  Medveünnepi ének   

Trj4  Hősének 

Trj5  Esküszövegek, imádságok 

Trj6  Találós kérdések 

Vaszjugani szövegek 

Vj1  Hősének prózában 

Vj2  Légyölő galóca ének 

Vj3  Egyéni ének I. 

Vj4  Egyéni ének II. 

Vj5  Egyéni ének III. 

Vj6  Bölcsődal 

Vj7  Egyéni ének IV. 

Vj8  Medveének gyermekeknek 

Vj9  Hősének eleje 

Likriszovo 

Likr1   Medveének  

Likr2  Vadászdal I 

Likr3  Vadászdal II. 

Likr4   Ének a tűzanyához 

Likr5   Daruének 

A hanti nyelvjárások rövidítései  

Déli hanti nyelvjárások: 

oD déli hanti 

DN Felső-Demjanka  

DT   Alsó-Demjanka  

Ts  Cingala az Irtis mentén 

Sav  Szavodnija az Irtis mentén 

Kr  Krasznojarszk a Konda mentén 

Irt  irtisi 

Keleti hanti nyelvjárások: 

oK  keleti hanti 
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V   vahi 

Vj  vaszjugani 

Szurg  szurguti 

Trj  tremjugani (Karjalainen gyűjtése) 

Tra  tromagani (20. század végén kezdődött gyűjtés) 

J  jugani (Paasonen gyűjtése) 

Jg  jugani (20. század végén kezdődött gyűjtés) 

Északi hanti nyelvjárások 

oÉ  északi hanti 

Ni  nizjami 

S   serkali 

Kaz kazimi 

Ber berjozovi 

Sur suriskári 

O  obdorszki 

 

A grammatikai rövidítések és jelek feloldásai1: 

-   morfémahatár 

.   grammatikai jelentések elválasztása fúziós morfémák esetében 

>   egyes számú tárgyra utaló személyrag 

1   1. személy 

2   2. személy 

3   3. személy 

ABE  abessivus 

ABL  ablativus 

ACC  accusativus 

ADJ  melléknévképző 

ADJ.NEG fosztóképző 

ADV  határozószó képzője 

APR  approximativus 

CNV  konverbum 

COM  comitativus 

COMP  comparativus (hasonlító eset, Vj) 

COP  kopula 

Cx   esetrag 

DAT  dativus 

DER  éneknyelvi képző (Trj) 

DISTR  distributivus 

DU   kettős szám 

EMPH  nyomatékosító elem v. partikula 

 
1 A példamondatok glosszázása a Lipcsei glosszázási szabályok figyelembe vételével történik 

(https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf). A grammatikai fogalmaknak ezeket a 

kiskapitálissal szedett rövidítéseit használom a főszövegben is.  
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EP   hiátustöltő hang 

IMP  felszólító mód 

IMPF  -s- jeles imperfectum (Vj, Likr)  

IMPFH  -KAS- jeles imperfectum historicum (Vj) 

INCH  inchoatív képző 

INF  főnévi igenév 

INS  instructivus-finalis (Trj) instrumentalis (Vj) 

LAT  lativus 

LOC  locativus 

NEG  tagadószó 

NEG.PRED állítmányi értelmű tagadószó 

NOM  nominativus 

Num  számjel 

OPT  optativus (3. személyű felszólító módú alak) 

PASS  passivum /szenvedő ige 

PCL  partikula 

PL   többes szám 

PP   névutó 

PRED  predikatív klitikum 

PRF  -0- jeles perfectum (Vj) 

PRFH  -KAL- jeles perfectum historicum (Vj) 

PROH  tiltó szócska 

PRS  jelen idő 

PST  múlt idő (Trj) 

PTC.NEG tagadó igenév 

PTC.POT feltételes (potenciális) igenév 

PTC.PRS folyamatos melléknévi igenév (participium imperfectum)  

PTC.PST befejezett melléknévi igenév (participium perfectum) 

Px   birtokos személyjel 

SG   egyes szám 

SUBST  főnévképző 

TRA  translativus 

VOC  vocativus 

Vx  igei személyrag 

Gyakran használt szakirodalmi rövidítések: 

ALH:  Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae   

BiblPáp II: Pápay 1990a 

BiblPáp III: Pápay 1990b 

Chr  Csepregi 1998 

CIFU  Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 

D   Steinitz 1966–1993. (DEWOS) 

EPS   Jelena Petrovna Szurlomkina közlése 

FFC  Folklore Fellows Communications 

FFC 41 Karjalainen 1921. Die Religion der Jugravölker I. 

FFC 43 Karjalainen 1922. Die Religion der Jugravölker II. 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



5 

 

FFC 44 Karjalainen 1927. Die Religion der Jugravölker III. 

FUD  Folia Uralica Debreceniensia 
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JSFOu. Journal de la Société Finno-Ougrienne 

JugrUsk Karjalainen1918 

KarjGr  Karjalainen–Vértes 1964 

KT  Karjalainen–Toivonen 1948 
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1. Bevezető 

1.1 A hanti nyelvjárások 

A hanti (korábban használatos nevén osztják) a finnugor nyelvcsalád ugor ágába tartozik. 

Legközelebbi rokon nyelvével, a manysival (vogullal) együtt alkotja az obi-ugor csoportot. 

Az elnevezés arra a helyszínre utal, ahol ezeket a nyelveket beszélik: Észak-Nyugat 

Szibériában, az Ob folyó és mellékfolyói partján.  

 A hanti nyelvjárásokat égtájak szerint csoportosítjuk. Az egyes nyelvjárások neve 

megegyezik annak a folyónak a nevével, melynek partján beszélik (ritkábban annak a 

városnak a nevével, melynek közelében beszélik). A hanti nyelvterület központja, ahol a 

három nagy nyelvjáráscsoport találkozik, az Ob és az Irtis összefolyása. Ettől délre, az Irtis 

és mellékfolyói (Konda, Demjanka) partján beszélték a déli nyelvjárásokat. A déli 

nyelvjárások beszélői feltehetőleg a 20. század közepére nyelvet váltottak, eloroszosodtak, 

illetve eltatárosodtak. Az északi nyelvjárásokat az Ob és az Irtis összefolyásától északra, 

az Ob és mellékfolyói mentén beszélik, egészen a Jeges tengerig. Ezek közül is a 

legdélebbiek (serkali, nizjami) már eltűntek, ettől északra viszont három életképes 

nyelvjáráscsoport van: az első a Kazim folyó mentén beszélt kazimi, a második a berjozovi, 

melyet a mai oroszországi gyakorlatban suriskárinak neveznek (Muzsi, Suriskar, Tegi 

városok és a Szinja folyó népe), a harmadik pedig a legészakabbi, Szalehard régebbi neve 

alapján obdorszkinak nevezett (oroszul priural’skij, Urál-menti), mely a Szob és a Kunovat 

folyók meg az Ob-torkolat mentén beszélt nyelvjárás. 

 Az Ob és az Irtis összefolyásától keletre, a középső Ob és mellékfolyói partján beszélt 

keleti nyelvjárásoknak három csoportját különböztetjük meg: a Szalim folyó mentén valaha 

beszélt nyelvjárásnak kevés nyoma maradt. Az összefoglalóan szurgutinak nevezett 

nyelvjárás beszélői a következő mellékfolyók partján élnek: a Ljamin, a Pim, a Tromagan, 

az Agan, valamint a Kis és a Nagy Jugan. A legkeletebbi nyelvjárásokat a Vah és a 

Vaszjugan mentén beszélik, valamint az Ob mentén Alekszandrovo település területén.  

 Az obi-ugor nyelvek kutatása a 19. század közepén kezdődött el. A kutatás történetéből 

jelen írásunkban a keleti hanti nyelvjárások kutatására koncentrálunk. A másik két 

csoportra, az északi és a déli nyelvjárásokra csak akkor utalunk, ha ez érinti Karjalainen 

gyűjtőútját. 
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1. ábra. A hanti nyelvjárások 

 

1.2 A keleti hanti nyelvjárások kutatása 

1.2.1 A kezdetek 

A szibériai finnugor népekről és nyelvekről a 19. századig csak szórványos információk 

láttak napvilágot. Az orosz cárok által kezdeményezett, 18. századi expedíciók nyelvészeti 

szempontból hosszabb-rövidebb szójegyzékeket eredményeztek, de ezen szógyűjtések 

nyelvjárási hovatartozása nem volt mindig tisztázva (Stipa 1990). 
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 Az első pontosabb adatok a szurguti hantik nyelvéről M. A. Castrén finn kutatótól 

(1813–1952) származnak, aki 1845-ben, második expedíciójának az elején, útban a 

szamojédok-lakta vidékek felé hanti nyelvterületen utazott keresztül. Előbb az Irtisen majd 

az Obon hajózva Szurgutig jutott el, tehát déli és keleti nyelvjárásokkal ismerkedett meg. 

Feljegyzései alapján még 1845 augusztusában, szurguti tartózkodása idején összeállított 

egy nyelvtani vázlatot és szójegyzéket. Az volt a terve, hogy visszaútban pontosítja 

ismereteit. Erre azonban nem került sor, mert négy évvel később, 1849-ben megrendült 

egészségi állapota miatt meg kellett szakítania kutatóútját2. 

 Amikor Castrén számos szamojéd és paleoszibériai nyelv vázlatával a poggyászában 

hazaérkezett, elsőként hanti gyűjtését rendezte sajtó alá (1849). Ez a kiadvány lett az első 

kötete annak a sorozatnak, melyet Castrén korai halála után Anton Schiefner gondozott 

(Nordische Reisen und Forschungen von Dr. M. Alexander Castrén I–XII, 1853–1862). 

Schiefner a hanti nyelvtant is újból kiadta – némileg átszerkesztve, németségét kijavítva, 

transzkripcióján változtatva (a cirill betűs adatokat latin betűsre írta át), és német–hanti 

szójegyzékkel kiegészítve (1858). Legújabb kiadása a Manuscripta Castreniana sorozatban 

megjelent, angol nyelvű kritikai kiadás (Forsberg 2018). A könyv szerkesztője Ulla-Maija 

Forsberg kommentárokkal látta el a fordítást, melyekhez a két korábbi kiadáson kívül 

felhasználta Castrén eredeti, svéd nyelvű kéziratát, valamint az osztjakológiában az utóbbi 

másfélszáz évben felhalmozódott ismereteket.  

 Castrén nyelvtani vázlatán látszik, hogy több figyelmet szentelt az irtisi nyelvjárásnak3. 

Ő maga jegyzi meg könyve előszavában: „a szurguti nyelvjárás szempontjából nagyon 

hiányos az anyagom” (1849: 08)4. Szurgut környékén viszont két helyen is gyűjtött, adatait 

alsó- és felső-szurgutiként különíti el (OS. – der Dialekt oberhalb Surgut; US. – der Dialekt 

unterhalb Surgut). Nem kerülte el figyelmét a déli nyelvjárásokból hiányzó magánhangzó-

alternáció, sőt, észrevette, hogy bizonyos igékben a labiális å-nak kétféle felső nyelvállású 

váltóhangja is lehet.5  

1.2.2 Etnográfusok nyelvi gyűjtései a 19. század második felében 

Az 1800-as évek második felében többen is nekivágtak a nyugat-szibériai kutatóútnak, 

olyanok is, akik elsősorban etnográfiai szempontból érdeklődtek az obi-ugor népek iránt. 

Közülük néhányan a keleti hantik közé is eljutottak. Ezek a következők: a magyar Pápai 

Károly (1861–1893) és Jankó János (1868–1902), a svéd Fredrik Martin (1868–1933) és a 

finn U. T. Sirelius (1872–1929). 

 Pápai Károly 1888-ban Munkácsi Bernát útitársaként indult az Ob-vidékre. Három 

hónapot töltöttek együtt a vogulok között, majd Pápai dél és kelet felé vette útját. 

Utazásának legtávolabbi pontjáról, Tomszkból októberben indult vissza az Obon kialakított 

téli szánúton. Úti beszámolójában így ír: „A tiszta osztjákságot a Vaszjuganon, az Ob egy 

bal oldali nagyobb mellékfolyóján kerestem fel; nov. 14-én érkezve azok területére. Majd 

 
2 „Leider liess ich dieser Plan nicht ausführen, weil meine Gesundheit damals so zerrüttet war, dass ich mir 

alle wissenschaftlichen Beschäftigungen aus dem Sinn schlagen müsste” (Castrén 1849: 08). „Unfortunately, 

I could not fulfil this plan, becouse I was already at that moment in such bad health that I had to forget all my 

scientific tasks” (Forsberg 2018: 44). 
3 Itt egy rövid mesét is sikerült lejegyeznie, mely azonban sokáig kéziratban volt, több mint száz évvel később 

közölte W. Steintiz (1963). 
4 „für den Surgutischen Dialekt sind meine Materialen sehr unvollständig / my notes from the Surgut dialect 

are also highly incomplete” (Forsberg 2018: 44). 
5 „Wenn mich mein Ohr nicht irre geleitet hat, giebt es auch Wörter, die im Imperativ eine besondere 

Vocalveränderung erleiden” (Castrén 1849: 67.) „If my ear has not misguided me, there are also words that 

are subject to a special vowel alternation in the imperative” (Forsberg 2018: 113). 
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magára az Obra térve, az annak mellékén lakó osztjákság tanulmányozására helyenként 

meg-megállapodtam. Ily tanulmányok mellett folyton az Ob jéghátán utazva, jan. 6-án az 

orosz karácsony napján érkeztem a legészakibb tájak városi központjába, Berjozovóba.” 

(idézi: Kodolányi János 1973: 165.)  

 Pápai Károly rövid élete nem volt elég arra, hogy értékes feljegyzéseit kiadja. 

Szógyűjtését Munkácsi Bernát rendezte sajtó alá Déli osztják szójegyzék címen, ugyanis 

ekkor az Ob középső és felső folyása mentén beszélt hanti nyelvjárásokat egyaránt a déli 

csoportba sorolták (Pápai – Munkácsi 1896). A szóanyagban a legkeletebbi (V, Vj) 

nyelvjárások mellett vannak szurguti és jugani jelölésű alakok is (S, Jg). Etnológusként 

Pápai a tárgyak nevére kérdezett rá, de igen érdekelte a mitológia és a medveműnyelv is. 

Szójegyzékében nagy számban szerepelnek istenek és bálványok, szent helyek, valamint 

ünnepek elnevezései. 

 Néhány évvel később Fredrik Martin svéd keletkutató volt az, aki művészettörténeti, 

etnográfiai és régészeti tanulmányokkal a háta mögött indult el Szibériába. 1891-ben járt a 

szurguti körzetben, s 1897-ben megjelent Sibirica című könyvében számolt be a szurguti 

hantik anyagi kultúrájáról és éltmódjáról. Nyelvi anyagot nem közölt, csak az ábrákhoz 

fűzött jegyzeteiben fordul elő néhány szó. Legutóbb Lars-Gunnar Larsson (2002) 

ismertette részletesen F. Martin életét és nyugat-szibériai expedícióját. Jankó János így ír 

róla naplójában 1898. augusztus 6-án, Szurgutban: „Martint mindenki ismerte, s úgy 

látszik, kínban voltak vele, mert oroszul nem tudott, s tolmáccsal utazott; a jugáni útjáról 

szóló jelentést (1897-ben jelent meg) ismerem, de azóta az orvossal a Vákhban is volt, erről 

semmit sem tudok; az orvos újságolta azt is, hogy az a hír van elterjedve Tobolszkban, 

hogy Martin meghalt.”6 

 Jankó János 1898-ban, a III. Zichy-expedíció keretében7 jutott el az Ob-vidékre, ahol a 

nyári hónapokban végighajózott a Demjanka, a Szalim, a Nagy- és Kis-Jugan folyókon. 

Felkeresett minden szálláshelyet, néprajzi, antropológiai és régészeti adatokat gyűjtött. A 

gyűjtött tárgyak nevét is gondosan feljegyezte, így naplója nyelvészeti szempontból is 

érdeklődésre tarthat számot (Jankó 2000). A napló kiadásakor a szóanyagot külön 

szójegyzékben is közöltük, megjelölve az egyes szavak nyelvjárási hovatartozását is 

(Csepregi 2000).  

 U. T. Sirelius részben Jankó János bíztatására, és az ő munkamódszerét követve indult 

útnak, 1898-ban. Első expedíciója 1898 júniusától az év végéig tartott, s ebben az időben a 

legkeletebbi területen, a Vaszjugan és a Vah mentén élő hantikat kereste föl. A második 

expedíciót az északi hantik és manysik között kezdte 1899 júliusában. A szurguti területre 

szeptember végén jutott el, ahol mintegy három hónapot időzött. Ezidő alatt a jugani, az 

agani a tremjugani és a pimi hantikat kereste fel. Jankóhoz hasonlóan ő is feljegyezte a 

tárgyak neveit, ezeket néprajzi leírásához kapcsolódóan közölte (1904: 63–75, 1928). 

 A Sirelius útját finanszírozó Finnugor Társaság 1983-ban németre fordítva, gondosan 

megszerkesztve és német–hanti szójegyzékkel kiegészítve megjelentette a kutató naplóját, 

de csak az első expedícióét (Sirelius – Schellbach 1983). Ebben a kiadványban 

értelemszerűen csak VVj nyelvjárású adatokat találhatunk. A második, 1899. évi utazás 

naplója benne a – feltehetőleg értékes – szurguti nyelvjárású szóanyaggal máig kéziratban 

várja, hogy egyszer napvilágot láthasson. Ez a napló volt Hanna Snellman Khant’s Time 

 
6 Szerencsére a hír nem volt igaz: Martin 1933. április 20-án hunyt el Kairóban (Larsson 2002: 232.) 
7 Ugyenennek az expedíciónak a tagja volt Pápay József (1873–1931), aki utazása során megfejtette Reguly 

Antal északi hanti feljegyzéseit. 
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című munkájának fő forrása. Sajnálatos módon– szükséges osztjakológiai ismeretek 

hiányában – a szerző több ponton tévesen értelmezte Sirelius feljegyzéseit (2001). 

1.2.3 Oroszországi hivatalnokok a keleti hantikról a 19. században 

A Vaszjugan folyó mentén élő hantikról többek között N. P. Grigorovskijnak, az orosz 

misszós társaság alkalmazottjának leírásaiból értesülhetünk. Ő az első a szölkup 

ábécéskönyv alkotója, de írásaiban a többi őslakos közösségről is tudósít (1883, 1884). Az 

Orosz Földrajzi Társaság folyóiratában gyakran jelentek meg a helyi nemzetiségek 

településrendszerét, demográfiáját bemutató írások (többek között Plotnikov 1901). 

Feltehetőleg az első, nyomtatásban napvilágot látott keleti hanti szöveg volt az a vaszjugani 

mese, mely 1890-ben jelent meg a tomszki püspökség folyóiratában (Томские 

эпархиальные ведомости), s melyet Honti László közölt majd’ száz évvel később 

(1984b). 

 A. A. Dunyin-Gorkavics erdészeti szakemberként és orosz hivatalnokként került 1880-

ban Nyugat-Szibériába. A Tobolszki Kormányzóságról készült háromkötetes földrajzi, 

demográfiai, etnográfiai és statisztikai bemutatása (1904, 1910, 1911) pontos képet ad a 

19/20. század fordulójának viszonyairól. Az akkori hivatalnokoktól az különböztette meg, 

hogy érdeklődött az őslakosok nyelve iránt is. Orosz–hanti–nyenyec szótárat adott ki 

(1910), melynek egyértelműen az volt a célja, hogy kölcsönösen könnyítse az őslakosokkal 

történő ügyintézést. E szótárat Kai Donner is közölte több szamojéd szójegyzék 

társaságában (1932), majd 1998-ban a Szurguti Járási Önkormányzat is megjelentette 

reprint kiadásban. A hanti szóanyag vahi és szurguti sajátságokat mutat.   

 Jankó János 1898. augusztus 17-én találkozott Dunyin-Gorkaviccsal. Így ír róla: 

„Minthogy Дунин-Горкавич Szurgutban lakik (aki a tobolszki múzeum Ежегодник-jában 

írt gyönyörű czikket az osztjákokról), azt is meg akartam látogatni, de a doktor áthívatta s 

így nála ismerkedtem meg vele. Fiatal lengyel róm. kath. erdész, aki e vidéken sokat 

utazott, főkép gyakorlati ember, s most azzal a kérdéssel foglalkozik, alkalmas-e a Szalüm 

és a Jugán az orosz telepítésre s van-e ezek mellett marhatenyésztésre és földművelésre 

alkalmas hely” (Jankó 2000: 175.). 

1.2.4 Nyelvészeti gyűjtőutak keleti hanti területen a 19/20 század fordulóján 

A 19. század második felében finn és magyar kutatók jegyeztek fel jelentős mennyiségű 

nyelvi nyelvi anyagot az obi-ugorok között. Közülük ketten gyűjtöttek keleti hanti 

területen: Heikki Paasonen (1865–1919) és K. F. Karjalainen (1871–1919).  

  Heikki Paasonen tíz hónapot töltött az Ob-vidéken, 1900 őszétől 1901 májusáig. Első 

szibériai állomáshelyéről, Tobolszkból az Irtis-parti Demjanszkoje faluba utazott, ahol 

találkozott egy Konda-torkolati tehetséges osztjákkal, akit felfogadott nyelvmesterének. 

Októberben, amikor a jég beállta előtt az utolsó hajóval Szurgutba utazott, magával vitte 

nyelvmesterét is, s február végéig folytatta vele a munkát. Csak 1901. márciusában tért át 

a szurguti nyelvjárás tanulmányozására, melynek során a Jugan folyó mellől származó 

adatközlővel dolgozott. Azt tervezte, hogy a víziút megnyíltával hosszabb útra indul a 

Jugan mentén, és további folklór szövegeket gyűjt. A Felső-Ob partján lakó hantikat is fel 

kívánta keresni. Május végén azonban, amikor hírt kapott arról, hogy a Helsinki Egyetemen 

megüresedett a finnugor nyelvészeti professzori állás, gyűjtőmunkáját félbeszakítva 

hazautazott (Paasonen 1903: 18). 

 Kustaa Fredrik Karjalainen a Finnugor Társaság ösztöndíjasaként megszakításokkal 

négy évet (1898–1902) töltött Szibériában. Bejárta az egész hanti nyelvterületet, gyűjtött 
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szóanyagot, szövegeket, nyelvtani paradigmákat és mitológiai tárgyú információkat 

egyaránt. Az ő kutatóútjáról részletesen a következő fejezetekben lesz szó (1.3, 1.4). 

 Mindkét tudós korai halála megakadályozta, hogy maguk rendezzék sajtó alá a 

feljegyzéseiket. Paasonen szótári gyűjtését Kai Donner adta ki (Paasonen–Donner 1926, 

PD), Karjalainenét pedig Y. H. Toivonen (Karjalainen–Toivonen 1948, KT). A hagyatékok 

további részeinek kiadásával Vértes Editet bízta meg a Finnugor Társaság. Először a 

nyelvtani feljegyzések jelentek meg (Karjalainen–Vértes 1964, Paasonen–Vértes 1965), 

majd a déli hanti szövegek (Karjalainen–Vértes 1975, Paasonen–Vértes 1980), egy 

kiegészítés Karjalainen szótárához (Karjalainen–Vértes 1996), végül pedig az a négy 

jugani mese, melyeket Paasonen szurguti tartózkodásának utolsó napjain jegyzett föl 

(Paasonen–Vértes 2001). Vértes Edit tervezte Karjalainen keleti hanti szöveggyűjtésének 

kiadását is, de erre életében nem került sor.  

1.2.5 A hanti írásbeliség létrehozásának folyamata 

A 20. században, egészen az 1990-es évekig külföldi kutatók csak nagy ritkán juthattak el 

az Ob-vidékre. A kutatás azonban nem állt le, folytatódott a korábban gyűjtött anyagok 

kiadása és feldolgozása. Ugyanakkor a Szovjetunióban intézményes keretek közé került a 

szibériai népek nyelvének és kultúrájának kutatása. Ennek központja a leningrádi Északi 

Népek Intézete lett. A tudományos kutatás mellett gyakorlati célokat is meg kellett 

valósítani, ábécéket kellett létrehozni az írásbeliség nélküli népek számára. A hanti 

nyelvjárások esetében ez a munka az 1930-as években kezdődött, az északi nyelvjárások 

írott változatának megteremtésével. Először az obdorszki és a kazimi nyelvjárások 

latinbetűs ábécéit alkottak meg, majd 1937-ben áttértek a cirill betűk használatára. Az 

1940-es években létrejött a serkali majd a suriskári írás, ezeken a nyelvjárásokon jelentek 

meg tankönyvek és irodalmi szövegek, eredetiek és fordítások.  

 A hanti írásbeliség létrehozásában fontos szerepe volt a német Wolfgang Steinitznek 

(1905–1967) aki 1934–1937 között élt a Szovjetunióban. Ő dolgozta ki a kazimi nyelvjárás 

írásbeliségének több változatát, amire később a többi nyelvjárás ábécéje is alapult. Az 

Északi Népek Intézetének professzoraként az intézetben tanuló diákok révén szinte 

mindegyik hanti nyelvjárással megismerkedett. 1935 júliusa és októbere között bejárta az 

északi hanti területeket Serkalitól Szalehardig. A második világháború után haláláig Kelet-

Berlinben élt. Munkássága kiterjed az összes finnugor nyelvre, de leginkább az obi-ugor 

nyelvek specialistájaként tartják számon. A hanti nyelvjárásokkal és a hanti kultúrával 

kapcsolatos tanulmányai halála után összegyűjtve négy vaskos kötetben jelentek meg 

(Steinitz 1975–1989). Ennek 3. kötete (Texte aus dem Nachlass, 1989) hagyatékban maradt 

szövegeit tartalmazza. Ebben a keleti hanti nyelvjárásokat öt rövid vaszjugani prózai 

szöveg (559–573) és 28 vahi-vaszjugani találós kérdés (583–585) képviseli. Szurguti hanti 

szövegek nem kerültek elő a hagyatékból. Nagyszabású etimológiai és nyelvjárási szótára 

(Steinitz 1967–1993, DEWOS), melyben a hanti nyelvjárások minden elérhető forrása fel 

van dolgozva, szintén jelentős keleti szóanyagot is tartalmaz.  

  Steinitz egyik legtehetségesebb tanítványa Nyikolaj Ivanovics Tyerjoskin (1913–1986) 

volt, aki a hanti anyanyelvűek között elsőként vált hivatásos nyelvésszé. Az Irtis 

torkolatának vidékén, tehát a három fő nyelvjáráscsoport érintkezésének helyén született 

és nőtt fel. Az 1940-es évek végén nizjami, serkali és kazimi területen gyűjtött szövegeket, 

ezek máig kéziratban vannak. Az 1950-es években a keleti hanti nyelvjárásokat kutatta. E 

kutatások eredménye a vahi nyelvjárást bemutató műve, mely nyelvtant, szövegeket és 

szójegyzéket tartalmaz (1961) és szótára, melyben az összes keleti hanti nyelvjárás 
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szókincse megjelenik (1981). Az ő nevéhez fűződik a keleti hanti írásbeliség kidolgozása 

és az első vahi (1958) és szurguti (1959) ábécéskönyvek megjelentetése is, melyeket 

később még egy szurguti tankönyv követett (1975). Tyerjoskin alapos elméleti 

felkészültségének köszönhetően a keleti hanti nyelvjárások ábécéi híven tükrözik a vahi 

illetve a szurguti hangtant, s a helyesíráson egészen a legutóbbi időkig nem kellett 

változtatni.  

 Vaszjugani nyelvjárású tankönyv vagy oktatási segédanyag nem született, aminek az is 

lehet az oka, hogy míg a többi hanti nyelvjárás beszélői a Tyumenyi területen, ezen belül a 

Hanti-Manysi és a Jamal-Nyenyec Autonom Körzetekben élnek, ahol érvényben vannak 

bizonyos kisebbségi jogok, a Vaszjugan folyó egy másik közigazgatási egységhez, a 

Tomszki területhez tartozik, ahol nem jut figyelem a hantikra (Nagy 2011b).  

 N. I. Tyerjoskin a Szovjet Tudományos Akadémia leningrádi filiáléjában dolgozott, de 

közben a Herzen Pedagógia Főiskolán is tartott órákat, ha arra alkalmas hallgatókat talált. 

Legsikeresebben A. Sz. Peszikovának (1951–) tudta átadni tudását, aki bekapcsolódott a 

tankönyvírásba is. Tyerjoskin 1975-ben megjelent tankönyvében vannak Peszikovától 

származó szövegek is. Ma már ő a szurguti hanti írásbeliség legmegbízhatóbb tudású 

képviselője és fejlesztője. A jelenleg forgalomban lévő tankönyveknek (I–V. osztályig) ő a 

szerzője vagy egyedül, vagy társszerzőkkel (1996, 2003a, 2003b, 2005, 2006, 2010, 2013).  

 A. Sz. Peszikova volt az egyik szurguti hanti adatközlője a magyar Honti Lászlónak 

(1944–) is, aki 1976/77 telén háromhónapos tanulmányúton ismerkedett a hanti 

nyelvjárásokkal a leningrádi Északi Népek Intézetében. Tulajdonképpen, ha az iskolai 

tankönyveket nem számoljuk, Honti volt az első, aki szurguti nyelvjárású szövegeket adott 

ki (Honti–Rusvai 1977, Honti 1978). A nyelv rendszeréről addig csak annyi információnk 

volt, amit Paasonen és Karjalainen grammatikai feljegyzései és szótárai elárultak. Paasonen 

szövegei sokkal később jelentek meg (2001), és Jeremej Ajpin (1948–) is csak az 1980-as 

években kezdte publikálni saját irodalmi műveit. 

1.2.6 Tudományos központok Szibériában 

A Szovjetunió első éveiben új lendületet kapott a tudományos kutatás. A leningrádi Orosz 

Múzeum fiatal munkatársa, Raisza Mituszova (1894–1937) az agani hantik között végzett 

néprajzi és antropológiai gyűjtést (Mituszova 1926abc, 1929). Ígéretesen induló pályájának 

– és hamarosan életének is – a sztálini terror vetett véget (Karapetova–Kitova 2006).   

 A 20. század második felétől azonban a leningrádi Északi Népek Intézete mellett egyre 

fontosabb szerephez jutottak a szibériai tudományos központok, elsősorban a tomszki és a 

novoszibirszki kutatóhelyek. 

 A Tomszki Pedagógiai Főiskolán (Томский Педагогический Институт)8 az 1960-as 

évektől indult el a szibériai nyelvek kutatása. A kezdeményező A. P. Dul’zon (1900–1973) 

volt, akit volgai német származása miatt 1941-ben deportálták Tomszkba. Az általa 

alapított tanszék munkatársai értékes nyelvészeti, néprajzi és régészeti kutatásokat 

végeztek a terület őslakosainak körében. Közéjük tartozott L. I. Kalinina, aki helynévgyűjtő 

munkássága mellett vaszjugani hanti szövegeket is lejegyzett, melyeket meg is jelentetett 

helyi kiadványsorozatokban (1966, 1970a, 1970b, 1976). Ezek közül egy mese megjelent 

az Ural-Altaische Jahrbücher című folyóiratban (Erdődi–Kecskeméti 1970). A szövegek 

többségét Honti László magyar nyelvész a steinitzi elveken alapuló fonematikus 

transzkripcióval átírva magyar fordítással és szójegyzékkel ellátva tette közzé a 

 
8 1995-től kezdve egyetem (Томский государственный педагогический университет). 
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Nyelvtudományi Közleményekben (1982b). Kalinina gyűjtéseinek egy részét két tomszki 

kutató is feldolgozta (Fil’čenko – Potanina 2010), de közel sem végeztek olyan gondos 

munkát, mint Honti László (Csepregi 2012: 488–490). A. Yu. Fil’čenko maga is végzett 

nyelvi-nyelvészeti gyűjtőmunkát a Vaszjugan és a Vah mentén, valamint az alekszandrovói 

hantik között, s erről számos közleményben beszámolt (2006, 2010). Nemzetközi 

összefogásban született tipológiai munkákban is ő mutatta be a keleti hanti nyelvjárások 

sajátságait (2012, 2015, 2017). 

 Ennek az egyetemnek a munkatársai működtek közre abban, hogy megjelenhessen egy 

vaszjugani hanti anyanyelvű önkéntes szótárszerkesztő, Markel Kondratyevics Mogutaev 

(1915–2001) által összeállított hanti–orosz szótár (1996). A sajtó alá rendezésben többek 

között részt vett Nagy Zoltán magyar etnológus, aki az 1990-es évektől több alkalommal 

töltött hónapokat a vaszjugani hantik között (2007ab, 2011ab). 

  A Tomszki Állami Egyetem (Томский государтсвенный университет) 

néprajzkutatói, N. V. Lukina (1937–) és V. M. Kulemzin (1938–) az 1960-as évektől 

kezdve számos expedíción vettek részt, és erről folyamatosan beszámoltak 

tanulmányaikban és könyveikben (Kulemzin–Lukina 1977). Kulemzin elsősorban 

mitológiai kutatásokat végzett (1976, 1984, 2000, 2004). N. V. Lukina nyelvi anyagot is 

gyűjtött (1973), valamint Schmidt Éva közreműködésével gazdag tartalmú 

folklórgyűjteményt állított össze (1990). Öt kötetben kiadta expedíciós naplófeljegyzéseit 

is (2004–2010). Alapvető obi-ugrisztikai szakkönyveket fordított le oroszra németből, 

többek között Karjalainen nagyszabású mitológiai összefoglalását három kötetben 

(Karjalainen 1994–1996) és Sirelius útinaplóját (2001). Ezen kívül aktívan részt vesz az új 

obi-ugor értelmiség képzésében témavezetőként, publikációk lektoraként és 

szerkesztőjeként.  

 A nyelvészeti kutatások másik központja a novoszibirszki egyetem. Kezdetben az északi 

hanti és manysi nyelvjárásokkal foglalkoztak, de az utóbbi időben N. B. Koskarjova  

érdeklődése a szurguti nyelvjárásra is kiterjedt. Jelentősek a szöveggyűjtései (2004, 2005, 

2006), és számos nyelvészeti tanulmányt is publikált.  

 A novoszibirszki konzervatórium munkatársai etnomuzikológiai kutatásokat végeztek a 

hantik között (Nazarenko 2005). A jekatyerinburgi néprajzkutatók közül E. Perevalova vett 

részt szurguti expedíciókon (Perevalova –Karačarov 2006). 

 Az 1990-es években a kutatás közelebb került az anyanyelvi beszélők lakóhelyéhez, 

egymás után jöttek létre a tudományos műhelyek. Hanti-Manszijszkban megalakult az Obi-

ugor népek újjászületésének tudományos kutatóintézete (Институт возрождения обско-

угорских народов), mely több átalakítás és átnevezés után ma is működik, mai neve: Obi-

ugor alkalmazott kutatások és feldolgozások intézete (Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок). Az intézetnek a szurguti területen két filiáléja 

van, Ljantorban és Varjuganban. 2001-ben pedig megalapították a Jugor Egyetemet 

(Югорский государственный университет) Hanti-Manszijszkban. Az egyetem 

fennállásának első tíz évében képeztek obi-ugor nyelvekre és kultúrára specializálódott 

szakembereket mára azonban – arra hivatkozva, hogy nincs elég diák – bezárták az obi-ugor 

tanszéket. 

1.2.7 Külföldi kutatók visszatérése a terepre 

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a külföldi kutatók előtt újból megnyílt az út 

Szibériába. A szurguti hantik között elsőként Juha Pentikäinen finn néprajzkutató járt 1989-

ben (1997, 1998). Megismerkedett a leghíresebb tromagani sámánnal Ivan Sztyepanovics 
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Szopocsinnal (1910–1993), a tőle gyűjtött anyag kiadása most van folyamatban. I. Sz. 

Szopocsin nemcsak a saját közösségében töltött be meghatározó szerepet, hanem kutatók is a 

hagyományok egyik legjobb ismerőjeként és hordozójaként tartották számon (Csepregi 

2009a: 16–17). Az ő családját kereste fel a magyar néprajzkutató Kerezsi Ágnes 1991-ben, s 

a következő évben Lázár Katalin népzenekutató és Csepregi Márta is csatlakozott hozzá. 

Közösen két alkalommal, 1992 és 1993 nyarán gyűjtöttek, s mindhárman jártak még külön-

külön is ezen a területen. Adatközlőik egyrészt a Tromagan és mellékfolyói (Agan, Imi-jagun, 

Ort-jagun, Jinku-jagun, Voki-rap-jagun) partjáról valók, másrészt pedig a Nagy-Jugan 

forrásvidékéről. A gyűjtött anyag egy közös könyvben (Lázár (szerk./ed.) 1997ab) és számos 

tanulmányban jelent meg. A 2000-es években Csepregi Márta a tanítványait is elvitte terepre, 

többen közülük tudományos pályára léptek, hárman már meg is védték doktori 

disszertációjukat (Gugán Katalin 2013, Schön Zsófia 2017, F. Gulyás Nikolett 2017). Szintén 

Csepregi Márta irányításával kezdett hanti nyelvvel foglalkozni a japán Sachiko Sosa 

Helsinkiben (2017). A nemzeti értelmiség és a külföldi kutatók együttműködése Európában 

is folyatódott. A szurguti hantik közül korábban A. Sz. Peszikova, mostanában L. N. Kajukova 

(1966–) a legkeresettebb anyanyelvi szakértő, akinek nyelvi-nyelvészeti tudására több 

egyetemen (Budapest, München, Helsinki, Tampere) is számítanak. O. I. Szopocsina 

elsősorban budapesti projektekben vett részt. 

 Az etnológusok közül az észt Anzori Barkalaja (2002), a brit Peter Jordan (2003), a német 

Stefan Dudeck (2013) kutatásaiból született sok tanulmány, és egy-egy monográfia. Az USA-

beli Andrew Wiget a moszkvai Olga Balalaeva közös könyvben fogalmazták meg a Jugan 

folyó mentén szerzett tapasztalataikat (2011). A finn etnomuzikológusok közül Jarkko Niemi 

gyűjtött zenei anyagot a szurguti területen (2001). A magyar Nagy Zoltán 1992 óta végez 

folyamatos kutatómunkát a vaszjugani hantik között (2007ab, 2011ab). 

1.2.8 A keleti hantik és nyelvjárásaik ismertsége  

Annak ellenére, hogy az északi hanti nyelvjárásokat többen és régebb óta kutatják, a 

nemzetközi szakirodalomban a szurguti nyelvjárás is egyre inkább előtérbe kerül. Több, az 

összes uráli nyelvet bemutató kézikönyvben a hanti nyelvet éppen a szurguti nyelvjárás 

képviseli. Ez Honti Lászlónak is köszönhető, aki részben Karjalainen grammatikai 

feljegyzéseire támaszkodva (Karjalainen–Vértes 1964), részben saját kutatásai alapján 

összeállította a szurguti nyelvjárás nyelvtanát, és megjelentette a Denis Sinor által 

szerkesztett kézikönyvben (Honti 1988) és egy oroszországi, az összes uráli nyelvet 

bemutató munkában (Honti 1993). Néhány évvel később, egy, szintén az összes uráli 

nyelvet bemutató brit kiadványban ismét a szurguti (tromagani) nyelvjárás képviselte a 

hanti nyelvjárásokat (Abondolo 1998). Ugyanabban az évben magyarul is megjelent egy 

szurguti hanti nyelvtan (Csepregi 1998). A. Ju. Filcsenko munkássága nyomán a 

legkeletebbi, vahi, vaszjugani, alekszandrovói nyelvjárások válnak egyre ismertebbé 

(2006, 2010, 2012, 2015, 2017). Rajta kívül más tomszki kutatók is foglalkoznak keleti 

hanti nyelvjárásokkal (Vorobeva–Novitskaya 2020).   A tipológiai szakirodalomban és az 

adatbázisokban is megjelennek a keleti hanti nyelvjárásokkal kapcsolatos információk 

(Havas et al. 2015, Skribnik 2014–2017). 

 Az utóbbi években örvendetesen megszaporodott a szurguti nyelvjárású kiadványok 

száma ott is, ahol a nyelv beszélői élnek: a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben. A legtöbb 

kiadványt az iskolai oktatásban használják, tankönyvek, oktatási segédanyagok jelennek 

meg folyamatosan. A szurguti hantik leghíresebb írója, Jeremej Ajpin csak az első műveit 

írta anyanyelvén, de ezek több kiadást megértek, és ma már részei az iskolai oktatásnak is 
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(1981, 2003а, 2003b). A Hanti Jasang (Ханты ясанг) című újság számára Ludmila 

Kajukova 2005–2012 között havi egy alkalommal egy lapnyi tudósítást küldött szurguti 

nyelvjáráson. 2014-ben pedig egy hanti–orosz nyelvű folyóirat hét száma jelent meg A. Sz. 

Peszikova szerkesztésében, változatos, gazdag tartalommal a Szurguti járásban (Айкöл). 

Folklór szövegek, mesék, találós kérdések, a közösség történetével kapcsolatos 

visszaemlékezések folyamatosan látnak napvilágot (Pesikova 2002, Koškarëva–Pesikova 

2006, Nemysova–Kajukova 2007, Pesikova–Volkova 2013), köztük műfordítások is 

(Puskin 2002). Egyetlen, vahi nyelvjárású szöveget is tartalmazó kiadványról van 

tudomásunk, az is számos nyomdahibát tartalmaz (Kosil’ 2010). A vaszjugani 

nyelvjárásnak nincs írásbelisége.  

 Az észt Lennart Meri (1929–2006), aki 1991–2001 között az Észt Köztársaság elnöke volt, 

a szovjet időben több néprajzi filmet forgatott a finnugor népek körében. 1985-ben és 1988-

ban az Agan folyó menti hantik medveünnepi szokásait örökítette meg. A filmforgatáshoz 

összegyűjtötte a környék lakosságát, a hagyományokat jól ismerő öregeket és fiatalokat. A 

Torum fiai című filmben olyan tudást sikerült dokumentálnia, melyet az öregek magukkal 

vittek volna a másvilágra (1989). A szurguti televíziónál dolgozó Olga Kornienko több filmen 

mutatta be az őslakosok életét. Első dokumentumfilmjét («Путём Хозяйки Агана» Az Agan 

folyó gazdasszonyának nyomán) 1996-ban forgatta a Jurij Vella erdei nyenyec költő által 

szervezett csónakúton (Vella 2010). A magyar Gadó György Pál két filmet forgatott Ivan 

Sztyepanovics Szopocsin leszármazottainak életéről (A hanti sámán hagyatéka 1999, Aliszka 

2008). Winter Erzsi 1991-ben, a tromagani hantik közötti útján készült fényképekből 

fotóalbumot jelentetett meg (Szibériai rokonaink 1995), melynek bevezetőjét Kerezsi Ágnes 

írta, s a hanti verseket A. Sz. Szopocsina (Peszikova). A finn Marianne Flinckenberg-

Gluschkoff képekkel gazdagon illusztrált leírást ad az Agan vidéki hantik életéről (2011). 
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1.3 K. F. Karjalainen szibériai expedíciója 

Karjalainen 27 éves korában, 1898. május 26-án indult el Finnországból szibériai 

kutatóútjára. Nem minden tapasztalat nélkül fogadta el a Finnugor Társaság megbízását. 

Korábban három alkalommal járt nyelvi gyűjtőúton a finnek közeli nyelvrokonai, a 

karjalaiak között: 1894-ben a Fehér-tengeri (Viena), 1895-ben a tveri, 1897-ben pedig az 

olonyeci (Aunus) nyelvjárásterületen. Most viszont egy ismeretlen nyelv számos 

nyelvjárásának szókincsét, nyelvtani rendszerét és szövegeit készült papírra vetni. 

 A fiatal utazó Szentpétervár érintésével 1898. június 4-én érkezett meg Szibéria 

kapujába, Tobolszkba, ahol a megfelelő úti okmányok beszerzésével, múzeumok 

látogatásával készült kutatóútjára. Itt találkozott a magyar Pápay Józseffel is. Ő észak felé 

tartott azzal a céllal, hogy az északi hantik segítségével megfejtse azokat a hősénekeket, 

melyeket Reguly Antal jegyzett fel az 1844/45-ös évek fordulóján.  

 Július végén Karjalainen elindult az Irtis folyón lefelé, északi irányba. A Demjanka 

torkolatánál, Demjanszkoje településen egy másik magyarral találkozott, Jankó Jánossal, 

akivel együtt hajóztak Szamarovóig, addig a helyig, ahol az Irtis az Obba ömlik, s ahol ma 

Hanti-Manszijszk városa áll. Karjalainen néhány nap múlva visszatért Demjanszkojéba, és 

elkezdte gyűjtését a Demjanka folyó mentén. Ez a munka 1899 februárjáig tartott. Ezután 

az Irtis egy másik mellékfolyója, a Konda lett gyűjtésének helyszíne. Április elején még 

szűk két hónapra visszatért a Demjankára, ahonnan május végén elindult vissza az Irtisre.  

 Karjalainen Szamarovo érintésével július 7-én érkezett meg Szurgutba, ahol többek 

között találkozott U. T. Sireliusszal. Szurgutban csak egy hetet időzött, és folytatta útját 

kelet felé. Július végén érkezett meg a Vah folyó menti Larjatszkoje településre, ahol 

lexikai és grammatikai gyűjtéssel töltötte a nyarat. Szeptemberben megbetegedett, s mire 

felgyógyult, már járhatatlanná váltak az utak. Így csak a tél beálltával, november 27-én 

tudott visszaindulni, és december 10-én érkezett meg Szurgutba. Március végéig egy 

tremjugani adatközlővel dolgozott itt.  

 1900. március 22-én rövid időre Finnországba utazott, ahonnan május végén tért vissza 

Oroszországba. Ismét a legkeletebbi pontot célozta meg: június 27-én megérkezett 

Narimba, ahonnan néhány nap múlva folytatta útját a Vaszjugan folyóra. Szeptember elején 

visszatért Narimba, ahol a gyűjtött anyag feldolgozásával és tisztázásával foglalkozott a 

hónap végéig. Október elején újra Szurgutban volt és folytatta a munkát tremjugani 

nyelvmesterével. 1901 februárjáig a szótári anyag gyűjtése folyt. Tavasszal lovasszánon 

kirándulást tett a várostól 600 versztnyire, a szurguti körzet keleti határára, Likriszovszkoje 

és Vartovszkoje településekre. Likriszovói adatközlőjét Szurgutba is magával vitte, ahol 

május 19-ig folytatta vele a munkát. Ekkor már Heikki Paasonen is megérkezett Szurgutba 

– a Konda folyóról magával hozta nyelvmesterét, akivel márciusig dolgozott együtt.  

 Karjalainen 1901 júliusában hagyta el Szurgutot, s Tobolszk érintésével augusztusban 

érkezett meg Szamarovóba, ahonnan szeptember 10-én indult el északra. Október elejétől 

a következő év márciusáig Berezovóban állomásozott, ahol amellett, hogy a kazimi 

nyelvjárással ismerkedett, tanulmányozta a hantik halászati módszereit. Erről szóló 

beszámolóját a tobolszki megyei lap is közölte.  

 1902. március 16-án érkezett meg Obdorszkba, hogy a legészakabbi nyelvjárásokat 

tanulmányozta. Itt saját szótári és nyelvtani gyűjtésén kívül a lemásolta a missziós iskola 

könyvtárában lévő kéziratos anyag egy részét is. Az iskola vezetője, Irinarh atya (polgári 
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nevén Ivan Szemjonovics Semanovszkij)9 addigra már meglehetős ismertségre tett szert a 

tudományos körökben, többek között a Finnugor Társasággal is cserélték kiadványaikat.  

 Karjalainen április végén tért vissza Berezovóba, ahol egy nizjami nyelvjárású hantival 

találkozott, akitől sikerült anyagot gyűjtenie. Július elején folytatta útját dél felé. 

Augusztusban megérkezett Tobolszkba, és elkezdte szervezni a hazautazását. A több mint 

négyéves expedíció 1902. szeptember 20-án ért véget, amikor megérkezett Helsinkibe (KT 

05–010, Karjalainen 1900–1903, 1921, 1983, Korhonen 1983).   

 Vizsgáljuk meg, mennyi időt szánt Karjalainen egy-egy nyelvjárás vagy 

nyelvjáráscsoport megismerésére! Az expedíció ideje nagy vonalakban úgy osztható fel, 

hogy az első év a déli, az utolsó az északi hanti területen telt, a közbeeső két évben pedig 

– kivéve egy kéthónapos finnországi tartózkodást – Karjalainen a keleti hanti 

nyelvjárásokat kutatta. Egy-egy területen néhány hónapot töltött. A Demjanka folyón, ahol 

az első hanti nyelvjárással találkozott, előbb fél évig tartózkodott, majd később még két 

hónapra visszatért. A Konda folyó nyelvjárásait – utazásokkal együtt – mintegy három 

hónapig vizsgálta, a Vah folyó mentén négy hónapot töltött. Szurgutban először bő négy 

hónapig tartózkodott, majd miután visszatért Finnországból, a Vaszjuganra utazott el kb. 3 

hónapra. A szurguti dialektus alnyelvjárásait (Trj, Mj, Likr, Vart, VK) később még mintegy 

kilenc hónapig kutatta. Az északi nyelvjárások kutatásának színhelyei Berezovo és 

Obdorszk voltak. Berezovóban két részletben nyolc hónapot töltött, Obdorszkban pedig 

szűk két hónapot. A fennmaradó több hónapnyi idő az utazásokkal telt el, ami akkoriban 

igen viszontagságos volt – csónakkal, hajóval, lovas- és rénszarvasszánon, s nem ritkán 

gyalog. 

 K. F. Karjalainen a Finnugor Társaság ösztöndíjasaként járt Szibériában. Idősebb 

kollégája, Heikki Paasonen a Helsinki Egyetem megbízásából kelt át az Urálon 1900 

nyarán, egy kétéves Volga-vidéki gyűjtőút után. Otto Donnerhez írt leveleiből kiderül, 

hogy nem nagyon volt megelégedve Karjalainen munkamódszerével. 1900. december 22-

én többek között ezt írta:  

 „Már múltkori levelemben is csodálkozásomnak adtam hangot Karjalainen 

lótás-futásáról, minekutána elolvastam úti jelentését. Most, hogy tőle magától is 

tudomást szereztem eddigi eredményeiről és hogy magam is mindinkább 

felfogom, mennyire nehéz az osztják, méginkább aggályosnak látom az ügyet. 

 Elmondásából kiderül, hogy először kb. négy hónapig a Demjanka vidéki 

osztják nyelvjárást vizsgálta. Külön magyarázatot lát szükségesnek ahhoz, hogy 

miért dolgozott íly hosszú ideig egy nyelvjárás területén; a munkában való 

gyakorlatlanság és a nyelvmester iszákossága lassították a munkát (összességében 

hozzátehetnénk a kutató hiányos orosz nyelvtudását a kezdet kezdetén). A magam 

részéről én inkább azt firtatnám, hogy miért fordított ilyen kevés időt erre a 

nyelvjárásra, amelynek mégiscsak megalapozó jelentősége kellene legyen osztják 

nyelvjárási kutatásaihoz. Amikor a Társaság engem a mordvinokhoz küldött, 

főleg szókészlet gyűjtésére, a Társaság akkori titkárától (aki akkor éppen Bátyám 

volt) írásos utasítást kaptam, amely arra késztetett, hogy amennyiben lehetséges, 

népköltészetet gyűjtsek és felhívta a figyelmemet a szövegek sokoldalú hasznára. 

Már-már úgy látom, hogy a Társaság ezúttal teljességgel megfeledkezett az 

 
9 I. Sz. Semanovszkij (1873–?1922/?1923/?1936) értékes néprajzi és régészeti gyűjteménye a szalehardi 

múzeumba került, mely ma az ő nevét viseli (Lipatova 2005). 
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ösztöndíjasnak a szükséges útmutatásokat kiadni, pedig ezt a tapasztalatlan férfiút 

a legnagyszabásúbb terepmunkára küldték, amelyet a Társaság finnugor területen 

megszervezett (…). 

 Következett ezután a kondai nyelvjárás, amelyet kb. 7 hétig vizsgált. (…) 

Utána a szurguti kerület osztjákjaira került sor, akiknek a nyelvjárása véleményem 

szerint jobban különbözik a kondai és irtisi nyelvjárástól mint az észt a finntől (az 

én kondai emberem nem tud beszélni az itteni osztjákokkal). K. először a távoli 

vahi nyelvjárást kutatta valamivel több mint két hónapig. Innét semmiféle 

szöveget nem hozott, még egy mesét sem, legfeljebb valamelyest találós 

kérdéseket. A Vaszjugannál, amelynek a nyelvjárása ugyancsak eltérő, K. az 

elmúlt nyáron mintegy három hónapot dolgozott. Szövege ismét kevés. A folklór 

pusztul, a folyó felső folyásánál pedig állítólag lakik egy ismert énekmondó, de 

oda a nyári úton nem volt alkalmatos eljutni és az utazás is sok időt rabolt volna 

el. 

 K. most a tremjugáni nyelvjárást kutatja. Azután következnek az obi 

nyelvjárások, de kellene járnia a Jugán és a Pim, Szalim mellett is. Berjozov 

környékére semmilyen körülmények között nem jut el az ősz előtt, mégha tartaná 

is eddigi tempóját. (…) Vajon milyen lesz ennek az öt évig tartó kutató útnak az 

eredménye? A nyelvészeti oldal úgy ahogy – de miféle lesz a folklórzsákmány, 

amely pedig oly fontos. Jóval értelmesebben cselekedett a magyar Pápay, aki 

majdnem egy évet fordított az obdorszki nyelvjárásra, és nagyon gazdag folklór 

anyagot takarított be. (…) 

 A Társaságnak legkevesebb két ösztöndíjast kellene kiküldenie, de még jobb 

lenne hármat. Az osztják terület olyan kiterjedt és nehéz, hogy egy ember képtelen 

megbirkózni vele. Hogy tisztes eredmény szülessék, ahhoz nagyjából 8 év ésszerű 

munka kellene. Két évet az irtisi, demjankai, kondai és szalimi nyelvjárásokra, 

hármat a szurguti kerületi és a vaszjugáni nyelvjárásokra kellene fordítani, és 

ugyancsak hármat az északi osztjákokra. Itt vannak olyan nehézségek, amelyekről 

másutt fogalma sincs senkinek. Az utazások temérdek időt rabolnak el. Az 

informátorok orosz nyelvtudása helyenként igen hiányos (így pl. K. jelenlegi 

tremjugáni nyelvmestere – aki egyébként a hét napjaiból láthatólag hármat 

részegségben tölt el – egyenesen ijesztően beszél oroszul, bár ő e vidék legjobb 

orosz „tudora”; a Kazim mellett – az itteni erdész kijelentése szerint – pedig 

egyetlen osztják sem akad, akivel oroszul lehetne érintkezni). (…) 

 Semmiképpen nem akarom kifogásolni Karjalainent. A hiba szerintem a 

tervben, pontosabban annak hiányában van.” (Hajdú Péter fordítása finnből, 

Hajdú–Mikola 1992: 155–157.) 

Úti beszámolóiban Karjalainen részletesen megindokolja, miért döntött egy-egy útirány 

kiválasztásáról látszólag kapkodva. Szibériában az akkori útviszonyok között az évszakok 

fordulóján olykor hetekre lehetetlenné vált a helyváltoztatás. Ezért csak akkor és oda 

lehetett utazni, amikor működött a vízi vagy téli út. Az utazás viszontagságairól a 

következő rövid részlet is meggyőzi az olvasót: „Eredeti szándékom szerint a Szamarovo 

és Szurgut közötti területen kellett volna tevékenykednem, és onnan fokozatosan húzódni 

feljebb az Obon, közben bejárni a nagy mellékfolyókat úgy, hogy ezen az ún. déli területen 

a Vaszjuganon fejezzem be a munkát. De mivel ezen az isten háta mögötti vidéken, távol 

az Obtól télen kissé nehézkes az élet, és mivel a mellékfolyókon a téli közlekedés rosszul 
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működik, elhatároztam, hogy a múlt nyáron [1899 nyarán] a szurguti körzet északkeleti 

csücskében, a távoli Vah folyó mentén próbálok dolgozni. Júliusban meg is érkeztem a Vah 

folyó melletti központi településre, Larjatszkojéba, amely Szamorovótól mintegy 1100 

versztnyire van, és szeptember végén visszaindulhattam volna. De egy kis megfázás 

megakasztotta úti terveimet. Miután több mint négy hétig nyomtam az ágyat, meg kellett 

elégednem azzal, hogy végignézem, hogyan fordul az idő téliesre, elzárva előlem a 

civilizált világba vezető nyári utat. De a téli út sem vált gyorsan járhatóvá. Csak november 

27-én tudtunk elindulni Larjatszkojéból, és még akkor sem lehetett a folyó jegén utazni, 

hanem kereshettük a kerülőutakat a száraz földszorosokon, patakokon és félig befagyott 

mocsarakon keresztül. December 10-én végre ismét Szurgutban voltam. Miután szereztem 

egy nyelvmestert, március 22-ig dolgoztam vele, amikor magánügyeimet intézendő rövid 

időre visszatértem a hazámba” (Hamina, 1900. május 21-én, JSFOu. XIX/3: 3–4.).10  

 Az 1899. november 27-től december 10-ig tartó utazásról a könnyen felboruló 

rénszarvasszánon, a szabad ég alatt töltött éjszakákról és egyéb viszontagságokról még 

pontosabb képet kaphatunk Karjalainen a Vahi osztjákok (Vachin ostjakit) című írásából 

(JSFOu XX/2: 28–32, Karjalainen 1983: 114–117). Mindebből kiderül, milyen nehéz 

körülmények között folyt a nyelvi gyűjtés.  

 
10 Alkuperäisen aikomukseni mukaan olisi minun nyt pitänyt työskennellä Samarovon ja Surgutin välillä ja 

sieltä vähitellen nousta Obia ylöspäin, käydä suurilla sivujoilla ja lopettaa Vasjuganilla työni tällä n.s. 

eteläalueella. Mutta kun eläminen talvella syrjäisissä seuduissa, kaukana Obilta on hiukan vaivaloista ja kun 

talvinen kulkuyhteys sivujoilla on huono, päätin viime kesän aikana koettaa saada suoritetuksi Surgutin piirin 

koilliskulman, etäiset Vah-joen seudut. Heinäkuussa saavuinkin Vahin kuntakylään, Larjatskoehen, johon 

Samarovosta lasketaan olevan noin 1.100 virstaa, ja syyskuun lopulla olin valmis sieltä lähtemään. Mutta 

vähäinen vilustuminen teki lopun matkatuumista. Viidettä viikkoa vuoteessa viruen sain tyytyä katselemaan 

miten talvi teki tuloaan vähitellen sulkien minulta kesätien ihmisten ilmoihin. Mutta ei talvitietäkään nopeaan 

kulkukuntoiseksi tullut. Vasta marraskuun 27 p:nä voi Larjatskoesta lähteä, ja silloinkaan ei vielä ollut 

ajateltavaakaan tavallisia jokiteitä kulkea, vaan saimme etsiä kiertoteitä poikki kankaiden, purojen ja 

puolisulien soiden. Joulukuun 10 päivänä olin vihdoinkin taas Surgutissa. Kielimestarin saatuani työskentelin 

siellä maaliskuun 22 p:ään, jolloin yksityisten asioiden tähden läksin lyhyelle käynnille kotimaahan. 

(Haminassa, toukokuun 21 p:nä 1900, SUSA XIX/3: 3–4.) 
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2. ábra. Karjalainen útvonala 

 

1.4   Karjalainen kutatóútjának mérlege 

Miután hazatért Finnországba, az ifjú tudós elkészítette záró beszámоlóját, mely megjelent 

a Finnugor Társaság folyóiratában (JSFOu XXI/6: 5–7). Ebben öt csoportba sorolta az 

általa gyűjtött anyagot: szójegyzékek, folklór szövegek, mitológiai tárgyú adatok, 

hangfelvételek és demográfiai adatok. Ő maga így értékelte kutatóútjának eredményét:  
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„Az úti zsákmányomról röviden elmondhatom, hogy van nyolc nagyobb 

szógyűjtésem és nyolc kisebb, az utóbbiak elsősorban az ún. átmeneti 

nyelvjárásokból11. (...)  

 A szógyűjtés mellett a népköltészeti szövegek lejegyzése háttérbe szorult. 

Ezen a téren a lehetséges gyakorlati szükségletet tartottam szem előtt, és ennek 

megfelelően próbáltam mindenhol szerezni egy-egy mesét vagy éneket és 

ehhez hasonlót, mutatványként a nyelvről. Az biztos, hogy az osztjákoknál 

mindenütt fellelhető valamilyen népköltészet, de ezt sokféle okból kifolyólag 

nehéz lejegyezni12. (...) 

 Természetesen az osztják ember nem szívesen ad ki információt a 

hiedelmeiről és a régi, részben ma is élő vallásos szokásairól. Az egyes 

területeken mégis sikerült olyan ismereteket szereznem, melyek más 

megvilágításba helyezik az osztják hitvilág alapjait, mint ahogyan korábban 

bemutatták13 (...) 

 Sikerült fonográffal hangfelvételeket készítenem az osztjákok által használt 

dallamok közül némelyikről14. (…) 

 Figyelmet fordítottam a lélekszámmal kapcsolatos statisztikai adatokra is, bár 

ebben a tekintetben nem mindig fértem hozzá a kéziratos forrásokhoz”15.  

A fentiekből kiderül, hogy Karjalainen a szóanyag gyűjtését tartotta a legfontosabbnak. Ez 

érthető, hiszen a Finnugor Társaság is elsősorban ezzel a feladattal bízta meg. A hatalmas 

anyag kiadása nem is fért bele viszonylag rövid életébe (48 évesen hunyt el). Halála után a 

Finnugor Társaság Yrjö Heikki Toivonent (1890–1956) bízta meg a hagyaték felmérésével 

és kiadásával. Toivonen évtizedekig dolgozott a szótár sajtó alá rendezésén, mely munkát 

egyéb feladatai mellett végzett, hiszen 1923-tól a Helsinki Egyetem oktatója volt, 1934–

1948 között a finnugor nyelvészet professzora, és közben 1930-tól a Suomen Suku 

kutatóintézet munkatársaként szerkesztette a finn nyelv etimológiai szótárát. A kétkötetes, 

1199 lap terjedelmű Ostjakische Wörterbuch végül 1948-ban jelent meg (KT). Sokáig ez 

volt a leggazdagabb, az összes hanti nyelvjárás szókincsét bemutató szótár. Ez lett az alapja 

Wolfgang Steinitz több évtizeden keresztül készülő és megjelenő etimológiai és nyelvjárási 

szótárának is (DEWOS). 

 A szöveganyag mennyiségét maga Karjalainen is kevesellte. Nem sikerült minden 

nyelvjárásból folklór szövegeket gyűjtenie. Maga is belátta, amit Paasonen 

megfogalmazott Otto Donnerhez írt, fentebb idézett levelében, hogy a folklór gyűjtéséhez 

több időre van szükség. Amikor Toivonen felmérte Karjalainen hagyatékát, megállapította, 

 
11 Matkasaaliista voin lyhyesti mainita, että minulla on kahdeksan suurempaa sanakokoelmaa, sekä 

kahdeksan pienempää, viimemainitut etupäässä n. s. ylimenomurteiden alalta. 
12 Kansanrunouden kerääminen on sanastotyön laajuuden tähden saanut jäädä syrjään. Olen siinä suhteessa 

pitänyt silmällä vastaisuudessa mahdollista käytännöllistä tarvetta, ja sen mukaan joka alueelta olen koettanut 

saada jonkun sadun, laulun t. m. s. kielennäytteeksi. Että kansanrunoutta ostjakeilla on jonkunverran 

kaikkialla, on varma, mutta se on monesta syystä vaikeasti kirjalle saatavaa. 
13 Luonnollisista syistä ei ostjakki ole halukas antamaan tietoja uskomuksistaan ja vanhoista, osaksi nytkin 

käytännössä olevista uskonnollisista tavoistaan. Eri alueilta olen kuitenkin saanut tietoja, jotka esittävät 

ostjakin maailmankatsomuskannan osaksi toisessa valossa, kun miksi sitä ennen on esitetty. 
14 Ostjakkien käyttämiä laulusävelmiä olen grafofoonilla jonkunverran saanut kootuksi 
15 Tilastollisiin tietoihin väkiluvunsuhteista olen myöskin pannut huomiota, vaikkakin siinä suhteessa en aina 

ole onnistunut julkaisemattomia lähteitä käyttämään. (Matkakertomus ostjakkien maalta IV. JSFOu XXI/6: 

5–7). 
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hogy a déli nyelvjárásokból (Demjanka, Cingala, Sotnikovskija, Krasnojarsk) valamint a 

keleti nyelvjárások némelyikéből (Vasjugan, Tremjugan, Likrisovo) van folklór feljegyzés, 

az északi nyelvjárásokból csak néhány oldalnyi (KT 016–017). Yrjö Wichman szerint 

Toivonen nem kívánta kiadni a szövegeket. Ezt egy Pápay Józsefhez írt leveléből tudjuk: 

„Neki [Karjalainennak] sincs sok szövege, és nincs hozzájuk fordítás. Toivonen nem akarja 

őket kiadni”16. A levél 1925. május 30-én íródott, ami azt mutatja, hogy a hagyaték 

felmérése nem sokkal Karjalainen halála után elkezdődött. 

 Arról, hogy a Finnugor Társaság nem kívánta kiadni a szövegeket, Vértes Edittől is van 

információnk, aki egy helyütt ezt írta: „[Karjalainen és Paasonen] a népköltészetet csak 

nyelvtudományi adattárként gyűjtötték, a szavak precízebb, megbízhatóbb értelmezése 

miatt tartották szükségesnek. E szövegek kiadásáról sem ők, sem hagyatékuk gondozói nem 

szóltak, talán nem is tervezték. Csak a magyarországi finnugrisztika obi-ugor 

anyagéhségének kielégítésére szánta rá magát a helsinki Finnugor Társaság ezeknek a 

kisterjedelműnek és jelentéktelennek hitt déli és keleti osztják szöveggyűjteményeknek a 

kiadására” (Vértes–T. Lovas 1986: 23). A déli osztják szöveganyag a maga mintegy 20 000 

szónyi terjedelmével nem is olyan kevés. A fordítással együtt egy 256 lapos kötetben adta 

ki Vértes Edit (Karjalainen–Vértes 1975). 

 Karjalainen megtapasztalta azt is, hogy milyen nehéz a hitvilággal kapcsolatos adatok 

gyűjtése. Ennek ellenére igen gazdag anyaggal tért haza, mely alapja lett a Suomen suvun 

uskonnot (A finnugor népek vallásai) sorozat III. köteteként 1918-ban megjelent 601 lapos, 

monumentális monográfiának (JugrUsk). Ebben a téma szakirodalmának bemutatása 

mellett közli saját megfigyeléseit – melyek kiegészítik, pontosítják vagy korrigálják a 

korábbi ismereteket. A kötetet olvasva kiderül, hogy Karjalainen felhasználta 

szövegfeljegyzéseit is. Sok helyen idézi az általa gyűjtött imádságok, esküszövegek pontos 

fordítását, a mitikus énekek tartalmát17. A szöveggyűjtés tehát nemcsak nyelvészeti célokat 

szolgált. A kötetből választ kapunk arra a kérdésre is, hogy miért nem írt fordítást 

Karjalainen a hanti szövegfeljegyzései mellé – azért, mert ő értette a szöveget, és nem 

gondolta, hogy másra hárul később a szövegkiadás feladata. 

 A fonográffal készített dallamok kottáját és ezek elemzését – Artturi Kannisto 

manysiföldi felvételeivel együtt – Armas Otto Väisänen adta ki két kötetben (1937, 1939). 

 Karjalainen több helyen lemásolta vagy lemásoltatta az egyházközségek anyakönyveit, 

a települések összeírásait. A listákat utóbb kiegészíttette adatközlőivel, rákérdezve a falvak 

hanti nevére, a lakosok ragadványneveire, valamint rokoni viszonyaikra. Külön figyelmet 

fordított a kulturális és vallási örökség őrzőire, a sámánokra. Mindezen listák máig 

kéziratban vannak, és csak a Finn Nemzeti Levéltárban (Kansallisarkisto) kutathatók. 

Szerencsésebben alakult azoknak a listáknak a sorsa, melyeket Artturi Kannisto írt össze a 

manysi nyelvterületen, ugyanis ezeket Jorma Nevalainen hozzáférhetővé tette a kutatás 

számára (Kannisto–Nevalainen 1969). 

 A Karjalainen által készített fényképfelvételeket a Finn Múzeumi Hivatal 

(Museovirasto, Finnish Heritage Agency) fényképtárában őrzik. Közülük néhányat a 

nagyközönség is megismerhetett (Lehtinen–Kukkonen 1980). A tárgyak gyűjtése nem volt 

Karjalainen feladata, de utazása során vásárolt is és ajándékba is kapott tárgyakat, főleg 

olyanokat, melyek a hitvilággal voltak kapcsolatosak. Halála után örököseitől a Finn 

 
16„Tekstejä hänelläkään [Karjalaisella] ei ole paljo ja nekin ovat ilman käännöstä, Toivonen ei aio niitä ruveta 

julkaisemaan.” Y. Wichmann levele Pápay Józsefhez, Helsinki, 1925. V. 31. (Pápay – Fazekas 1934: 038) 
17 Ezeknek a fordításoknak a pontos helyét minden esetben megadom a szövegközléshеz kapcsolódóan.  
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Nemzeti Múzeum egy 36 darabból álló gyűjteményt vásárolt meg, melyet azóta is ott 

őriznek (Lehtinen 2002ab: 37). 

 Záró beszámolójában Karjalainen nem említette külön, de jelentős mennyiségű 

grammatikai feljegyzést is készített. Öt déli nyelvjárásnak (DN, DT, Ts, Sav, Kr) és három 

keletinek (V, Vj, Trj) írta le viszonylag részletesen az alaktanát, valamint mondattani 

megállapításokat is tett. Az északi nyelvjárásokról (Ni, Kaz, Obd) kevesebb adatot gyűjtött. 

Mindezeket a feljegyzéseket Vértes Edit tette közzé azután, hogy a Finnugor Társaság 

megbízta Karjalainen és Paasonen hagyatékának kiadásával. A nyelvtani feljegyzések 

kötete jelent meg elsőként (Karjalainen–Vértes 1964, Paasonen–Vértes 1965), ezt követték 

a szövegkiadások (Karjalainen–Vértes 1975, Paasonen–Vértes 1980).  

 Útja során Karjalainen mindenütt néprajzi, szociológiai megfigyeléseket is végzett, s 

tapasztalatait úti beszámolóiban összegezte. Ezek a leírások pontos képet adnak az egyes 

hanti csoportok életmódjáról, települési formáiról, gazdasági tevékenységéről, családi 

viszonyairól, egészségi állapotáról, valamint a szomszéd népekkel való kapcsolatáról. 

Fontos dokumentumai annak a világnak, mellyel a 19/20. század fordulóján találkozni 

lehetett az Ob-vidéken. Az úti beszámolók egy része később külön kötetben is megjelent 

(Karjalainen 1983). 

 Külön csoportot alkotnak Karjalainen fonetikai feljegyzései, melyeknek összterjedelme 

93 lap (KT 017). Kezdetben Karjalainen az egyes hangok alapos jellemzésén kívül 

rögzítette az adatközlők személyes adatait is, de a kutatóút során egyre kevesebb figyelmet 

fordított mind a hangtanra, mind pedig – sajnálatunkra – arra, hogy bőséges információkkal 

szolgáljon az adatközlőkről. Érthető, hogy miért csökkent a fonetikai feljegyzések 

terjedelme – a gyűjtő füle hozzászokott a hanti beszédhez, és a hangjelölés is rutinszerűvé 

vált a hónapok során. A déli nyelvjárásokról 31 lapnyi feljegyzés készült, a VVj 

nyelvjárásról 20 lapnyi. A Trj nyelvjárást – mely egyébként a szógyűjtés szempontjából az 

élen áll – csak néhány szó ejtési sajátságainak leírása képviseli. A Likr nyelvváltozat 

fonetikai jellemzőit viszont 35 lapon tárgyalja Karjalainen (ennek okairól a Likr szövegek 

kapcsán szólunk, a 4.1. fejezetben). Az északi nyelvjárások hangtanáról nem készített külön 

feljegyzéseket. Karjalainen későbbi hangtörténeti munkáiban felhasználta ezeket a 

jegyzeteket, s feltehetően Y. H. Toivonen, a poszthumusz szótár szerkesztője is ennek 

alapján dolgozta ki hangjelölési elveit (KT 024–031). Talán ezért senki nem tartotta 

szükségesnek, hogy külön is megjelenjenek nyomtatásban ezek a feljegyzések.  

 Ha a jelenből visszatekintve próbáljuk meg értékelni a két finn kutató munkáját, meg 

kell állapítanunk, hogy olyan adatokat rögzítettek, melyek az ő munkájuk nélkül 

menthetetlenül elvesztek volna, vagy örökre ismeretlenek maradnak. Igaz, a déli (irtisi) 

nyelvjárásról korábban tudósított M. A. Castrén (1849, 1858), Serafim Patkanov pedig 

jelentős terjedelemben közölt folklór szövegeket (1900), ezen kívül készített egy nyelvtani 

összefoglalást is (Patkanow–Fuchs 1911). Viszont Karjalainen és Paasonen gyűjtése 

nyelvészeti szempontból sokkal pontosabb és megbízhatóbb – már a gyűjtők képzettsége 

miatt is. Emellett ők voltak az utolsók, akik a déli hanti nyelvi adatokat dokumentáltak. 

Ezek a nyelvjárások ugyanis a következő évtizedek folyamán kihaltak. A nyelvcsere 

feltehetőleg a 20. század közepére végbement. Az Irtis és mellékfolyói mentén ma már csak 

azok használják a hanti nyelvet, akik később költöztek oda a Jugan folyó vidékéről, tehát 

ők valójában keleti nyelvjárást beszélnek.  

 A keleti hanti nyelvjárások dokumentálásában is jelentős szerepe van a két finn 

kutatónak. A V, Vj, Trj nyelvváltozatok 20. század eleji állapotáról egyedül az ő 
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feljegyzéseikből értesülhetünk. A következő bő félévszázados időben alig történt nyelvi 

gyűjtőmunka a területen. A vahi nyelvjárásról N. I. Tyerjoskin szolgált friss információkkal 

(1961), és részben az ő anyagát felhasználva Gulya János (1966). Azóta a területre, talán 

annak periférikus helyzete miatt nem jutnak el kutatók. A vaszjugani pedig, eltekintve A. 

Ju. Filcsenko kutatásaitól, úgy halt ki, hogy nem dokumentálták kimerítően. A kihalás oka 

egyrészt az, hogy ez a nyelvjárás még a periférián is kívül esik, nem a Tumenyi, hanem a 

Tomszki megyéhez tartozik. Másrészt pedig a területén létrehozott internálótáborok miatt 

a lakosság összetétele radikálisan megváltozott az őslakosok rovására, ami erőteljesen 

korlátozta az anyanyelv használatát (Nagy 2011b). 

 Karjalainen gyűjtésében az északi nyelvjárások némiképpen háttérbe szorultak. Úgy 

tűnik, mintha expedíciója utolsó évére lassult volna a kutató munkatempója. Az is lehet, 

hogy nem volt energiája alaposan elsajátítani egy új nyelvet – tudvalevőleg a hanti 

nyelvjárások közötti különbségek olyan nagyok, hogy akadályozzák a megértést, ahogyan 

ezt Paasonen is megállapította fentebb idézett levelében (1.3. fejezet). Az is lehetséges, 

hogy az északi nyelvjárások dokumentálását Karjalainen biztosítva látta a korábban ott járt 

magyar utazók, Reguly Antal és Pápay József munkássága, valamint az obdorszki misszós 

iskola tevékenysége révén. Ő még nem tudhatta, de mi már tudjuk, hogy az idő őt igazolta. 

Sokkal fontosabb volt a déli és keleti területeken végezni alapos gyűjtést, mely munka 

később valódi, megismételhetetlen leletmentésnek bizonyult. Ma az északi nyelvjárások 

egyrészt a legéletképesebbek, másrészt pedig a legkutatottabbak. Reguly és Pápay anyagán 

kívül Wolfgang Steinitz is elsősorban ezekkel a nyelvjárásokkal kapcsolatos ismereteinket 

gazdagította. Az 1930-as években főleg északi területekről származó diákokkal találkozott 

Leningrádban, és 1935-ös expedíciója is azon a vidéken zajlott. Az 1990-es években pedig 

kiderült, hogy az északi csoportból került ki a hantik ún. nemzeti értelmisége, akik aktívan 

művelik anyanyelvjárásukat, és anyanyelvű kultúrájukat. 

1.5 Karjalainen keleti hanti szövegfeljegyzései 

Karjalainen poszthumusz szótárának előszavában Yrjö Toivonen számba vette a 

hagyatékban található szövegfeljegyzéseket is (KT 016–017). Eszerint a keleti hanti 

nyelvjárásokat 77 oldalnyi vaszjugani, 7 lapnyi likriszovói és 77 oldalnyi tremjugani 

szöveg képviseli. Azt is közli Toivonen, hogy ezek az oldalak negyedrét hajtott lapokat 

jelentenek („in quartformat”) – a mai gyakorlatban ez az A5-ös papírméretnek felel meg. 

Mielőtt belefognánk a szövegek közlésébe, tekintsük át ezeket a feljegyzéseket18.  

 Keleti hanti területen Karjalainen először Szurgutban jegyzett föl szövegeket, 1899 

decemberében, közvetlenül a vahi expedíció után egy, a Tromjegan (Karjalainen szerint 

Tremjugan) folyó partjáról származó adatközlőtől. A szövegfeljegyzéseket három részre 

osztotta: az első csomagban három medveünnepi ének szerepel, a második csomagban van 

egy befejezetlen hősének, a harmadikban pedig rövid esküszövegek, imádságok, valamint 

25 találós kérdés, finn fordítással ellátva. Ez utóbbiak még egyszer le vannak írva külön 

lapon, némileg eltérő transzkripcióval és fordítással. Az első csomagban két ének végére 

dátum is került (1899. XII. 9. és 10.), valamint az adatközlő neve: Al. Kētšəmep19.  

 
18 A szövegközlésben egységesen megszámoztam a szövegeket (Trj1, Trj2, … Vj1, Vj2… stb), hogy ezek 

segítségével a szójegyzékben és a kommentárokban pontosan tudjak hivatkozni az egyes szövegrészletekre. 

Ezt a számozást használom itt is. 
19 A gyűjtés körülményeiről részletesebben l. a tremjugani szövegeket tárgyaló 2.1. fejezetben. 
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I. táblázat. A tremjugani szövegek terjedelme 

Kód Cím/műfaj Oldalszám a 

kéziratban 

Sorok 

száma 

Szavak 

száma 

Karakterek 

száma 

Trj1 Medvekeltő ének I. 1–6. 103 209 1346 

Trj2 Medvekeltő ének 

II. 

7–15. 154 416 2602 

Trj3 Medveünnepi ének 16–32. 284 525 3328 

Trj4 Hősének 33–69. 646 1322 8239 

Trj5 Esküszövegek, 

imádságok 

70–73. 36 143 871 

Trj6 Találós kérdések 73–79. 25 db. 223 1443 

Összesen:   2838 17.829 

 

Karjalainen 1900 nyarán, júniustól szeptemberig dolgozott a Vaszjugan mentén. Egy 

terjedelmes, prózában elmondott hőséneket (hősmesét) jegyzett fel, egy légyölő galóca 

hatása alatt született éneket és hét rövidebb énekszöveget. Két adatközlőjének a nevét 

említi: a helyi elöljáró Ivan Madykovét és a jurlomkini jurtákból származó Iszidor 

Vasziljevics Jurlomgin nevét. 

II. táblázat. A vaszjugani szövegek terjedelme 

Kód Cím/műfaj Oldalszám a 

kéziratban 

Sorok 

száma 

Szavak 

száma 

Karakterek 

száma 

Vj1 Hősének prózában 1–50. 1017 4929 31.655 

Vj2 Légyölő galóca ének 51–70. 379 1558 9344 

Vj3 Egyéni ének I. 71–72. 35 335 2068 

Vj4 Egyéni ének II. 72–73. 30 

Vj5 Egyéni ének III. 74–75. 29 

Vj6 Bölcsődal 75–76. 22 

Vj7 Egyéni ének IV. 76. 6 

Vj8 Medveének 

gyermekeknek 

77–78. 27 355 2150 

Vj9 Hősének eleje 79–82. 57 

Összesen: 82 1602 7177 45.217 

 

Likriszovo egy 18 lelkes település volt az Ob partján, a szurguti járás keleti határán.  Itt 

1901 tavaszán gyűjtött Karjalainen, amikor a szurguti rendőrfőnök segítségével néhány 

hetes kirándulást tett lovasszánon. Az utazás végén Szurgutba is magával vitte adatközlőjét. 

Lehetséges, hogy az énekszövegeket ekkor vetette papírra20. 

 

 
20 A gyűjtés körülményeiről részletesebben l. a likriszovói szövegeket tárgyaló 4.1. fejezetben. 
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III. táblázat. A likriszovói szövegek terjedelme 

Kód Cím/műfaj Oldalszám a 

kéziratban 

Sorok 

száma 

Szavak 

száma 

Karakterek 

száma 

Likr1 Medveének  1–2. 22 302  1919 

Likr2 Vadászdal 2–3. 15 

Likr3 Vadászdal 3–4. 14 

Likr4 Ének tűzanyához 4–5. 19 

Likr5 Daruének 5–7. 21 

Összesen: 7 91 302  1919 

A kézirat teljes terjedelme: 10.317 szó, 64.965 karakter szóközökkel. 

1.6   A sajtó alá rendezés technikai kérdései 

1.6.1 Transzkripciós elvek 

Gyűjtőmunkája során Karjalainen arra törekedett, hogy a hallott szöveget fonetikailag 

minél pontosabban dokumentálja. Erre a 19. század végén más finnugor nyelvek körében 

is alkalmazott hangjelölést használta. Hagyatékának gondozói, Y. H. Toivonen és Vértes 

Edit a nyomtatásban is igyekeztek minden kézzel írt jelet visszaadni. Vértes Edit részletes 

elemzéssel próbálta rekonstruálni Karjalainen munkamódszerét (1984), s külön kötetet 

szentelt a déli hanti hangjelölés, azon belül az íráshibák kérdésének (1997a). A déli 

szövegekhez fűzött megjegyzéseinek jelentős része is a kézirat írásképével kapcsolatos 

(2004).  

 A 21. század elején viszont, amikor elektronikusan hozzáférhetővé lehet tenni a 

kéziratot21, a nyomtatott kiadásnak nem feladata, hogy pontosan láttassa a kézirat minden 

apró részletét. A sajtó alá rendezésben felhasználhatjuk azt a tudásunkat, mely az elmúlt 

évtizedekben felhalmozódott a hanti nyelvjárások fonémarendszeréről. Ezért Karjalainen 

fonetikus lejegyzését fonematikus átírásban közöljük, abban bízva, hogy ezáltal 

könnyebben befogadható példaanyagot bocsátunk a nyelvészek és folkloristák 

rendelkezésére.  

 Expedíciójáról hazatérve Karjalainen azonnal hozzáfogott doktori disszertációjához, 

melynek címe: Zur ostjakischen Lautgeschichte I. Über den Vokalismus der ersten Silbe 

(1904). Ennek a műnek a nyomán folytatódott a kutatás, mely elvezetett mai 

ismereteinkhez és az alábbi táblázatokhoz. Az itt közölt fonémarendszerek kialakításában 

szerepe volt többek között W. Steinitz (1950, 1980), Honti László (1982a, 1984a, 1999) és 

N. I. Tereškin (1961, 1981) munkásságának, valamint saját tereptapasztalataimnak22. 

 Az obi-ugor nyelvek első szótagi vokalizmusa mindig gazdagabb volt, mint a többedik 

szótagé. Ezért ezeket egymástól elkülönítve mutatjuk be. 

 

 

 
21 A Finnugor Társaság ígérete szerint ez hamarosan megtörténik. 
22 A likriszovói hangtan sajátságaival itt nem foglalkozunk. Az ezzel kapcsolatos információk a szövegközlés 

mellett olvashatók. 

 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



28 

 

IV. táblázat. A tremjugani nyelvjárás első szótagi magánhangzórendszere 

 hosszú rövid 

veláris palatális veláris palatális 

lab. illab. lab. illab. lab. illab. lab. illab. 

zárt u i̮  i   ǚ  

középzárt o   e ŏ  ö̆ ə 

nyílt å   ȧ  ă  ä̆ 

 
V. táblázat. A vaszjugani nyelvjárás első szótagi magánhangzórendszere 

 hosszú rövid 

veláris palatális veláris palatális 

lab. illab. lab. illab. lab. illab. lab. illab. 

zárt u i̮ ü i   ǚ  

középzárt o  ö e ŏ  ö̆ ə 

nyílt ɔ a ɔ̈ ä  ă   

 

A fentebb idézett szerzők a magánhangzófonémákat általában két nagy csoportra osztják: 

teljes képzésűekre és redukáltakra. Én a hosszú/rövid felosztást használom. Egyetlen 

redukált magánhangzópárral számolok, ez az ə/ə̑. Ennek értelmében logikusabb lenne, ha 

az első szótagban rövid ĕ-t jelölnék. Viszont Karjalainen is ə betűt használt, s rajta kívül a 

kutatók nagy része, többek között én is eddigi munkásságom során. Az oroszországi 

kiadványokban is ezt a gyakorlatot követik. 

 A rövid palatális labiális magánhangzók (ö̆, ǚ) tekintetében a fenti rendszer eltér attól, 

amit Steinitz és Honti képvisel. A Trj nyelvjárásban ők (Steinitz 1950: 32, Honti 1984a: 

20) egy nyílásfokkal lejjebb rakták ezt a két vokálist. A nyíltabbat (nálam ö̆, Hontinál ɔ̆̈) 

Steinitz (1950: 29) inkább allofónnak véli, ugyanis nagyon ritkán és csak meghatározott 

hangkörnyezetben (k és w után) fordul elő. Ezt a véleményt képviseli Fejes László is (2007, 

2008). Abban, hogy én mégis úgy döntöttem, hogy külön fonémaként szerepeltetem az ö̆, 

ǚ hangokat, része van a N. I. Tereškin által kidolgozott szurguti hanti ábécének, valamint 

saját tapasztalatomnak. Én a helyszínen az ǚ-vel jelölt hangot zártnak hallottam, az ö̆-vel 

jelölt hangot pedig a Tromagan mentén kissé nyíltabbnak, a Jugan mentén pedig 

középzártnak.  

 A vaszjugani nyelvjárás magánhangzórendszerét minden forrás a vahi nyelvjáráséval 

azonosnak mutatja be. Ezek egyetlen rövid palatális labiális magánhangzóval számolnak, 

melyet ö̆-vel jelölnek (Steinitz 1950: 26, Honti 1984a: 19, Tereškin 1961: 9, Gulya 1966: 

23). Én azért tartottam meg az ǚ-t, mert Karjalainen a saját feljegyzéseiben egyértelműen 

és következetesen az ö̆ -től különböző jellel jelölte.  

 A fenti táblázatban a Vj nyelvjárásban megkülönböztetünk középzárt (o, ö) és nyílt (ɔ, 

ɔ̈) hosszú labiális magánhangzókat. Ez a megkülönböztetés Karjalainentól indul, és 

hangtörténeti szempontból is releváns. Helyenként jelentésmegkülönböztető szerepe is van, 
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így jogos, hogy külön fonémáknak tartjuk őket (kɔs ’csillag’, kos ’húsz’). Steinitz és 

tanítványai is érvényesítették a munkáikban (DEWOS)23. Az oroszországi hagyományban 

viszont Tereškin és követői nem jelölték külön az alsó nyelvállású labiálisokat, náluk a 

’csillag’ és a ’húsz’ homoníma: k͔os. 

VI. táblázat. A tremjugani nyelvjárás nem első szótagi magánhangzórendszere 

 teljes képzésű redukált 

veláris palatális veláris palatális 

zárt i̮ i   

középzárt e̮ e ə̑ ə 

nyílt a ȧ   

 
VII. táblázat. A vaszjugani nyelvjárás nem első szótagi magánhangzórendszere 

 teljes képzésű redukált 

veláris palatális veláris palatális 

zárt i̮ i   

középzárt   ə̑ ə 

nyílt a ä   

A VI. és VII. táblázatból nyilvánvaló, hogy a 19/20. század fordulóján még mindkét 

nyelvjárásra jellemző volt a magánhangzóharmónia. A többedik szótagi magánhangzók az 

első szótag hangrendjéhez igazodtak, ezért mindegyik magánhangzónak volt palatális és 

veláris változata. A középső nyelvállású magánhangzók csak toldalékokban jelentek meg: 

a tremjuganiban az e, e̮ többek között a felszólító módú, tárgyas ragozású, 2SG személyű 

alakban.  

 A vaszjuganiban az o/ö előfordul az ablativus ragjában, valamint a 1PL személyű 

birtokos és igei személyragban. A passzívum jelében a Trj-ban -o-, a Vj-ban -u- van. Az 

összetett szavak természetesen lehetnek vegyes hangrendűek. 

Megjegyzések a VIII. és IX. táblázathoz: 

1. Az oroszországi gyakorlatban a keleti hanti írásbeliségben megkülönböztetik a k fonéma 

két változatát aszerint, hogy magas vagy mély magánhangzók környezetében jelenik meg. 

Ezt a gyakorlatot én is átvettem a szurguti hanti kiadványaimban előbb k/k͔, mostanában k/q 

alakban, bár elismerem, hogy a két hang nem külön fonéma, csak egymás allofonjai. A 

kéziratban Karjalainen nem jelölte a kétféle k között különbséget. A KT szótárban 

Toivonen a velaritásra utaló, hátrafelé mutató éket alkalmazta a betű alatt (k͔). Ezt a 

gyakorlatot a DEWOS nem követte. Mindkét szótárban elkülönülnek a magas és mély k-

val kezdődő szavak, ugyanis a mély k͔ a déli és az északi nyelvjárásokban réshangúsodott. 

 
23 Valójában Karjalainen nem jelölte következetesen az o, ö középzárt voltát, én a DEWOS nyomán 

javítottam ott, ahol szükséges volt. Ezen kívül azt a jelet, melyet Karjalainen a Vj középzárt o jelölésére 

használt (o̭), a DEWOS a Trj adatokban ŏ-val írja át. 
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Ezekben a nyelvjárásokban a χ már önálló fonéma, és a szótárban is külön kezelendő. Jelen 

szövegközlésben – Karjalainen eredeti lejegyzését követve – nem jelölöm a k veláris voltát. 

 
VIII. táblázat. A tremjugani nyelvjárás mássalhangzórendszere 

 bilabiális alveolaris kakuminális palatális veláris labiális 

veláris 

Zárhang p t  ť k ko 

Réshang w s  j ɣ ɣo 

Affrikáta   č    

Nazális m n ṇ ń ŋ ŋo 

Laterális 

réshang 

 ʌ  ʎ   

Likvida   ḷ    

Tremuláns   r    

 
IX. táblázat. A vaszjugani nyelvjárás mássalhangzórendszere 

 bilabiális alveolaris kakuminális palatális veláris 

Zárhang p t  ť k 

Réshang w s  j ɣ 

Affrikáta   č   

Nazális m n ṇ ń ŋ 

Likvida  l ḷ l’  

Tremuláns   r   

 

2. A Trj és Vj nyelvjárás mássalhangzórendszere egyrészt a laterálisokban különbözik (Trj 

zöngétlen spiráns ʌ, ʎ, Vj likvida l, l’), másrészt abban, hogy a Trj nyelvjárásban kialakult 

egy labiális veláris sor. Nyelvtörténetileg ezek a hangok ott jelentek meg, ahol a VVj 

nyelvjárásban a k, ɣ, ŋ előtt labiális magánhangzó áll, pl. VVj jök- > Trj jeko- ’táncol’, VVj 

öɣi > Trj. ä̆ɣoi ’lány’, VVj jöŋ > Trj jeŋo ’tíz’. 

3. Karjalainen viszonylag következetesen jelölte a kakuminális ṇ hangokat, ezt 

megtartottam a szövegközlésben is. A mai nyelvtanok már nem számolnak önálló ṇ 

fonémával. 

4. A V és Vj nyelvjárások mássalhangzórendszere azonos fonémákból áll, de a fonémák 

gyakorisága különbözik, ugyanis az l- kezdetű V szavak egy része a Vj nyelvjárásban j-vel 

vagy magánhangzóval kezdődik. Ezek azok a szavak, melyek az uráli/finnugor 

alapnyelvben *s-/*š- kezdetűek voltak (Honti 1982: 121).  

5. A kéziratban Karjalainen a dentális (Vj l, Trj ʌ, Vj, Trj n, r, t) mássalhangzók pontosabb 

képzési helyét a betű alatti előre és hátra mutató ékkel (˱˲) jelölte. Mivel ezeknek nincs 

fonematikus értékük, elhagytam őket. 

6. A kéziratban Karjalainen az orális zárhangok (p, t, k) aspirált képzését is jelölte a betű 

fölötti aposztroffal, ezt sem tartottam meg az átírásban. 
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1.6.2 Az egyes fonetikai tulajdonságok jelölése a kéziratban 

A Karjalainen által használt mellékjeleket Y. H. Toivonen gyűjtötte össze a szótár 

előszavában (KT 024–031), ennek a lényegét foglalom össze az alábbiakban. Az átírási 

táblázatokat (XXVI, XXVII, XXVIII.) a Függelékben közöljük. 

 

A magánhangzók jelölése: 

– magánhangzó hosszúság jelölése: vízszintes vonal a betű fölött 

– félhosszúság: hátradőlő vessző ` a betű fölött 

– mindkét jel: a nyelvmester általában félhosszúnak, néha hosszúnak ejtette 

– félhosszú jel zárójelben: a nyelvmester általában rövidnek, néha félhosszúnak ejtette 

– a magánhangzó rövidségét a betű alatti, lefelé nyíló félkör jelöli24 

– a magánhangzó palatális voltát a betű fölötti egy vagy két pont vagy alatta előre mutató 

nyíl (ék) jelöli 

– a magánhangzó veláris voltát e és i alatti, felfelé nyíló félkör vagy hátra mutató nyíl (ék) 

jelöli 

– a magánhangzó zártabb voltát a betű alatti felfelé mutató ék jelöli. Elvileg ennek a jelnek 

kellene állni a Vj középső nyelvállású o/ö betűk alatt, de ezt Karjalainen gyakran elhagyja. 

– a szóvégi és toldalék végi redukált magánhangzó a hangrend szempontjából semleges 

ejtésű volt. Ezekre Karjalainen az ɛ jelet használta (pl. LOC -nɛ, TRA -ɣɛ, PTC.PRS -tɛ). Jelen 

kiadványban az ɛ jelet felcseréljük az illető szó hangrendjének megfelelő redukált hang 

jelével (ə, ǝ̑).  

 A tremjugani találós kérdések (Trj6) két változatban maradtak fenn Karjalainen 

hagyatékában. A kéziratcsomagtól független változat transzkripciója több ponton eltér a 

kéziratban megszokottól (2.3.6, a mutatványokat l. a Függelékben). 

A mássalhangzók jelölése: 

– a mássalhangzók geminálódását Karjalainen a betű alatti vízszintes vonallal jelölte. 

– a foghangok (t, n, l, ł) pontosabb képzési helyét Karjalainen a betű alatti előre vagy hátra 

mutató ékkel jelölte (n͔, n͕). Ezeket a jeleket én elhagytam. 

– a felpattanó zárhangok (p, t, k) esetleges aspirációs ejtését Karjalainen a betű fölötti 

aposztrof jellel jelölte (p̔). A t esetében így előfordulhatott, hogy a betű alatt és fölött is volt 

jel (t͔̔, t͕̔). Ezeket a jeleket elhagytam. 

– a Vj szövegekben Karjalainen az l betű alá helyenként egy függőleges vonalat írt, máshol 

egy karikát tett mellé. Ezeknek a jeleknek a jelentését nem sikerült kideríteni. 

– a veláris zöngés ɣ réshang zöngétlen mássalhangzó előtt vagy a szó végén zöngétlenedik, 

ezt Karjalainen χ betűvel jelölte. Én minden esetben a ɣ grafémát használom. 

– a Trj labiális veláris hangok jelölésére Karjalainen általában a betű előtti felső indexbe 

tett rövid u̯-t használt (u̯k, u̯ɣ, u̯ŋ). Ezt én az azóta használatba került jelölési módra cseréltem 

(ko, ɣo, ŋo). 

– Karjalainen a szótagképző l/ł, n, ŋ hangok esetében két mássalhangzót írt egymás után, 

és közülük az első alá tett egy kis karikát (n̥n). Én ezt a jelet a megfelelő (palatális vagy 

veláris) redukált hanggal cserélem fel (ən/ə̑n). 

 
24 Jelen szövegközlésben az osztjakológiai hagyománynak megfelelően a magánhangzók hosszúságát nem, 

csak a rövidségüket jelöljük. 
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 A hagyatékkiadóknak mindig számolniuk kellett azzal, hogy ha a szerző saját maga 

rendezte volna sajtó alá a gyűjtését, bizonyára változtatott volna a jelölési módon – 

egységesebbé, következetesebbé tette volna, vagy új jeleket alkalmazott volna. Az 

egységesítés és a következetesebbé tétel a hagyaték kiadójára maradt, aki nem 

tévedhetetlen, de legjobb tudása szerint igyekszik eljárni. 

1.6.3 Karjalainen íráshibái 

Jelen kiadványban kijavítom Karjalainennak azokat az íráshibáit, melyek egyértelműen 

figyelmetlenségből adódtak. Ezeket a javításaimat nem jelölöm külön. Nem akarom ezzel 

terhelni a hanti szöveget, és a kommentárok számát sem akarom ezzel növelni. Minden 

külön kommentár nélkül javítom, ha hiányzik valamelyik o, ö hang középső nyelvállásának 

a jelölése, ha elmarad a bilabiális réshang u alatti mellékjele, valamint azt is, amikor veláris 

hangrendű szóban a többedik szótagban elmarad a magánhangzó velaritásanak (ə̑, i̮) 

jelölése25.  

 A Vj əḷḷə ’nagy’ szó esetében Karjalainen néha jelöli a mássalhangzó hosszúságát a betű 

alatti vízszintes vonallal, máskor nem. Ezt is olyan íráshibának tartom, mint az egyéb 

diakritikus jelek elhagyását, melyeket jelzés nélkül javítok.  

1.6.4 A fonotaktikai jelölések átírása 

A mássalhangzó kiesését Karjalainen a vaszjugani feljegyzésekben kétféleképpen jelöli. 

Abban az esetben, ha mássalhangzókapcsolat második tagja esik ki, akkor ezt az előző 

mássalhangzó mellett vagy alatt egy lefelé mutató ékkel (v betűvel) jelöli. A kieső 

mássalhangzót én az etimologizáló helyesírásnak megfelelően kapcsos zárójelben 

feltüntetem abból a célból, hogy az olvasónak megkönnyítsem a szöveg értelmezését. Az 

alsó indexben lévő v ezen kívül zöngétlenedést is jelölhet, ezt a transzkripcióban 

jelöletlenül hagyom. Tehát elhagyom az alsó indexben levő v-t, ahogy minden más olyan 

fonetikai jelet is, melynek nincs fonematikus jelentése. 

 A kéziratban: torǝ̑m jəɣəmnə ärəɣ tuntaɣ mańv tuntaɣ minv ńula pärvkäl   

 Az átírásban: torǝ̑m jəɣəmnə ärəɣ tuntaɣ mań[ť] tuntaɣ min[t] ńula pär[t]käl  

 ’isten atyám éneket hozni mesét hozni minket együvé parancsolt’ (Vj1/287–289) 

Ha a kieső szóvégi mássalhangzó előtt magánhangzó van, a mássalhangzó hiányát 

Karjalainen a felső indexben egy kis c-hez hasonló jellel jelöli. Ez bizonyos esetben hehezet 

is lehet, vagy gégezárhang, vagy a követő szó első mássalhangzójának a geminálódása.  

 A kéziratban: karmanoɣ nuc wəsim juŋv kɔlə̑m sac pŏti̮ wăɣ möɣər 

 Az átírásban: karmanoɣ nu[k] wəsim juŋ[k] kɔlə̑m sa[t] pŏti̮ wăɣ möɣər 

  ’Zsebemből kivettem szellem háromszáz pudos vas bunkóját’ (Vj1/424–426). 

A Trj feljegyzésekben Karjalainen a mássalhangzókiesést minden esetben felső indexbe 

tett c-vel jelöli. 

 A kéziratban: moɣḷe̮c kǚṇcpi mockuj ńŏɣǝ̑s  

 Az átírásban: moɣḷe̮[ŋ] kǚṇ[č]pi mo[k]kuj ńŏɣǝ̑s  

 ’hajlott körmű kölyök hím coboly’ (Trj4/118–119) 

 

 
25 Kivéve azokat az eseteket, melyekben a hangrendváltás feltehetőleg az éneknyelv része. Ezeket [!] jellel 

jelölöm ( 2.2.1. fejezet és a Trj3/51–52. sorhoz írt jegyzet). 
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Az etimologizáló helyesírásnak megfelelően a prozódiai okokból kiesett magánhangzókat 

is pótolom kapcsos zárójelben. Az énekekben a szóvégi magánhangzó kiesik, ha a 

következő szó magánhangzóval kezdődik, például: kån ik[i] ȧrəγ ’fejedelem éneke’ 

məŋn[ə] i̮mʌi̮ ’mi leültünk’ (Trj4). A többedik szótagbeli, prozódiai okoból kiesett 

(redukált) magánhangzókat is pótolom, pl. Trj. ən[ə]ʌ ’nagy’, Vj.  jäw[ə]t ’hét’. 

Ha a szóvégi mássalhangzó hasonulna a következő szó kezdő mássalhangzójához, akkor is 

az etimológiai alapú helyesírást követem: Trj. kăntə̑c ko ’hanti férfi’ ejtése: kăntə̑k ko, írása: 

kăntə̑[γ] ko. 

1.6.5 A központozás kérdései 

Karjalainen a legritkább esetben használt központozási jeleket (pont, vessző). Annak 

érdekében, hogy a mondatokat könnyebb legyen elválasztani és értelmezni, a mondatok 

végére []-ben kiteszem a pontot. Néhány esetben Karjalainen a mondat végét gondolatjellel 

(–) jelölte. Ilyenkor a gondolatjel helyére kiteszem a pontot, zárójel nélkül. Azokban az 

esetekben, amikor az értelmezés szempontjából fontosak a vesszők (pl. tagmondatokat 

választanak el), kiteszem őket kapcsos zárójelben, de igyekszem nem terhelni túlságosan 

az írásképet a zárójelekkel. 

1.6.6 Egyéb jelek a kéziratban 

Karjalainen egyes szavakat és kifejezéseket aláhúzott, feltehetőleg azokat, amelyekhez 

külön magyarázatra volt szüksége. A széljegyzetek részben ilyen aláhúzott szövegrészek 

mellé kerülnek, de vannak magyarázat nélküli aláhúzott részek is. Ezek valami más okból 

lehettek fontosak a számára, vagy pedig nem kapott magyarázatot a szóalakra. Az 

aláhúzásokat nem vettem át a szövegkiadásba, de az eredeti kéziratban megtalálhatók. 

 A gyakran előforduló kifejezéseket bizonyos esetekben Karjalainen nem írta ki, a szavak 

kezdőbetűjével rövidítette őket. Ezeket én []-ben kiírtam, például: jäwt ärəɣ j. m. s. k.: 

jäw[ə]t ärəɣ j[əwət] m[ańť] s[ăɣə̑w] k[öl] ’hét ének hét mese dallamú szó’ (Vj1/92). 

 Az énekes műfajok szövegeiben azokban az esetekben, amikor egy hosszabb szó 

(általában az ige) utolsó szótagjai átkerülnek a következő sorba, Karjalainen a sormetszetet 

függőleges vonallal jelezte. Ezeket meghagytam a szövegkiadásban. pl. ȧr kănčə məŋnə 

wä̆rən|təʌi ’sok hímzést mi készítünk’ (Trj4/95–96). 

 Az eredeti előadásban az igei sor második részét feltehetőleg jelentés nélküli 

szótagokkal töltötték ki annak érdekében, hogy a dallamsor és a szövegsor szótagszáma 

megegyezzen (Csepregi 1997a: 68, 1997c, 2009b: 28). Diktáláskor ezeket a töltőszótagokat 

elhagyják az adatközlők, ezért ilyenekkel nem találkozunk a szövegekben. 

1.6.7 Karjalainen széljegyzetei 

A szövegek egy részéhez Karjalainen – feltehetőleg az ellenőrzési fázisban – finn és orosz 

nyelvű magyarázatokat fűzött, melyeket a viszonylag széles margóra írt. A legtöbb esetben 

a magyarázat vagy a fordítás egy-egy aláhúzott szó vagy szókapcsolat mellé került. A 

munka menetét úgy képzelem el, hogy Karjalainen a letisztázott változatban aláhúzta 

azokat a kifejezéseket, melyeket nem értett, és ezeket megkérdezte a nyelvmesterétől. Az 

esetek többségében az adatközlő magyarázatát rögtön finnre fordította. Előfordult, hogy a 

hallott orosz szót írta le. Több esetben vegyes, finn-orosz mondatokat írt, például: 

 выросъ samanlaiseksi ’ugyanolyannak nőtt fel’ (Vj1/580–581) 

 hirven askelin – долъгий шагъ ’jávorszarvas léptekkel – hosszú lépés’ (Vj1/379) 
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 miten heidän kanssaan будешь обходиться ’hogyan fogsz velük boldogulni’ 

(Vj1/141–142) 

 A 19. század végére elavult, csak az éneknyelvben előforduló szavak, kifejezések, 

fonetikai változatok mellé K. odaírta: ei nyk. (talán ei nykyään ’ma nem’ vagy  ei nykykieltä 

’nem mai nyelv’). Nyilvánvalóan ezek is az adatközlőtől származó információk. Bizonyos 

esetekben az adatközlő megadja a beszélt nyelvben használatos szóalakot is, bizonyos 

kifejezések mellett pedig a nyk. ’mai nyelv’ megjegyzés szerepel. 

 A szövegekben számos olyan szó fordul elő, mely nem került be a KT szótárba. Ezeknek 

a jelentését a széljegyzetek segítségével lehet kideríteni, pl. jekəmtə- ’felvesz’, koṇǝ̑m 

’bölcsesség, értelem’, ḷəmpəɣtə- ’megtámad’, stb.  A teljes lista a 2.4.1. és 3.4.1. 

fejezetekben olvasható. 

 Bizonyos hasonlatok átvitt értelmű jelentését is elárulták az adatközlők, ezek sokat 

segítenek az énekek értelmezésében, például a következők: 

ikäänkuin puuhalko omalla lihallani (ei ole apulaishaltioita) ’mint egy fahasáb saját 

testemmel (nincsenek segítő szellemek)’ (Vj1/5) 

tiheäsyinen lehtikuusen kanto, sekin halkesi (s.o. hän oli luja mutta sittenkin hänet 

halkaisin) ’sűrű évgyűrűs vörösfenyő törzs, az is széhasadt (azaz ő erős volt, de mégis 

kettévágtam)’ (Vj1/448–449) 

äsken syntyneen lapsen itku (jää ritisee) ’újszülött gyermek sírása (a jég csikorog)’ 

(Vj1/644) 

vasarakätistä viisi metsäläistä takoisivat / kaviot jäähän lyövät ’kalapácsos kezű öt erdei 

ember kovácsoltak /a paták a jéghez ütődnek’ (Vj1/646–647) 

Bárcsak több ilyen magyarázat került volna a lapszélre, megkönnyítette volna a sajtó alá 

rendező dolgát. Viszont van néhány rövidebb ének, melyeket Karjalainen szinte szó szerint 

lefordított a lapszélen (Likr2, Likr3). Ezek a fordítások megtalálhatók mitológiai 

monográfiájában is (JugrUsk 329, 535). 

 A hosszú énekek végére az adatközlő feltehetően belefáradt az értelmezésbe. A 

kéziratban vannak olyan aláhúzott szavak is, melyek mellett nincs magyarázat. A 

következő szövegek vagy szövegrészletek mellett csak elvétve fordul elő széljegyzet, vagy 

egyáltalán nincs: Vj1/38–50. lap, Vj2, 5–7, 9; Trj1, 3, 4/23–46. lap, Likr4–5. 

 A szövegkiadásban a széljegyzeteket lábjegyzeteben közlöm, mellettük kapcsos 

zárójelben a szó szerinti fordításukat. 
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2. Tremjugani szövegek 

2.1   A gyűjtés körülményei 

A Karjalainen által tremjuganinak (Trj) nevezett nyelvjárás anyaga (szövegek, grammatika 

és szókincs) úgy tűnik, egyetlen adatközlőtől származik. Legalábbis egyetlen név szerepel 

a feljegyzésekben, három szöveg végén, két változatban: a második medvekeltő ének (Trj2) 

és a medveünnepi ének (Trj3) végén Al. Kētšəmep áll, a hősének (Trj4) végén pedig Al. 

Ketšemep. Ez a családnév Kecsemov/Kecsimov formában igen elterjedt a tromjegani 

hantik körében. Az adatközlőről egyéb információt nem közöl Karjalainen, azon kívül, ami 

rokonaihoz és az alkoholhoz való vonzódásáról szól, melyet alább fogunk idézni, s melyet 

Paasonen is megemlegetett Otto Donnerhez írt levelében (1.3). 

 Hogy mi lehetett Al. Ketšemep teljes neve, kiderül a Finn Nemzeti Levéltárban (Suomen 

Kansallisarkisto) őrzött Karjalainen-hagyatékból26. A 282. számú dobozban a Szopocsin-

jurták másfajtájú lakosainak (Сопочиныхъ юрты инородцы) listáján van egy név, 

Alekszandr Iljin Kecsemov (Александръ Илъинъ Кечемовъ), mely mellé Karjalainen 

odaírta az életkorát is (48), és a foglalkozását: kielenkääntäjä, azaz tolmács, fordító. Ő 

lehetett Al. Ketšemep. Rajta kívül egy Agan menti fiatalembertől is gyűjtött anyagot 

Karjalainen, akiről feljegyezte, hogy a Tremjuganról származik, de a nevét nem ismerjük27. 

 A tremjugani nyelvjárás az Ob jobboldali mellékfolyójáról kapta a nevét, mely hantiul 

tŏrə̑m jăɣoə̑n (mai helyesírással: tŏrəm jăwən) ’isten folyója’. Oroszul Tromjegan/Trom-

jogan (Тромъеган/Тромъёган) néven emlegetik a folyót, így szerepel a térképeken is. 

Mivel a Tromjegan nem sokkal azelőtt, hogy az Obba torkollik, még begyűjti az Agan folyó 

vizét is, a mai használatban elterjedt a Trom-Agan/Tromagan folyónév is (van ilyen nevű 

település is a Tromjegan alsó folyásán).  

 A Tremjugan névváltozat Karjalainentől származik (bár használta a Tromjugan 

változatot is), és az osztjakológiában máig ezzel a névvel jelölik az általa gyűjtött anyagot. 

Ezután – két ábécéskönyv anyagát kivéve – majdnem egy évszázad telt el anélkül, hogy 

újabb információ került volna napvilágra erről a nyelvváltozatról. Ez az újabb információ 

Honti László 1976/77-es gyűjtése volt. Közben a nyelv jelentős változásokon ment 

keresztül. Éppen ezért az ugyanezen a területen a 20. század második felétől kezdve 

gyűjtött anyagot a megkülönböztetés végett tromaganinak (Tra) hívjuk. 

 Tremjugani gyűjtését Karjalainen nem a terepen, hanem Szurgut városában végezte. 

Expedíciója során többször átutazott ezen a városon. Először 1899 júliusában, útban a vahi 

osztjákokhoz, másodszor 1900 májusában, amikor Finnországból visszatérve Szurguton 

keresztül jutott el Narymba és a Vaszjugan folyóra. Két alkalommal töltött hosszabb időt a 

városban: előbb 1899 decemberétől 1900 március 22-ig (a vahi gyűjtés és a finnországi 

utazás között), másodszor pedig 1900 októbere és 1901 júliusa között, azaz a vaszjugani 

gyűjtés után, mielőtt elindult kutatóútjának utolsó szakaszára, az északi hantik közé. 1901 

tavaszán a szurguti rendőrfőnök, Jevszejev segítségével tett egy hónapos nyelvi gyűjtőutat 

a Felső-Obra (ennek eredménye többek között a likriszovói anyag, 4.1. fejezet), s 

Szurgutból utazott el néhány napra a Jugan folyóra is.  

 
26 Ahol Karjalainen megfordult, az egyházi vagy a közigazgatási központokban mindenütt lemásoltatta a 

lakosokról vagy az egyháztagokról vezetett listákat. Erről részletesebben l. az 1.4 fejezetben. 
27 A grammatikai feljegyzésekben Karjalainen a „nyelvmester” mellett egy fiatalabb adatközlőt is megemlít. 

Talán azonos ezzel a fiatalemberrel (KarjGr 269). 
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 A tremjugani gyűjtés első szakaszának eredményéről Karjalainen hivatalos úti 

beszámolójából értesülhetünk, melyet 1900. május 21-én keltezett Haminában: 

„Mutatványként hősmeséket, énekeket, találós kérdéseket, valamint különböző alkalmakon 

elmondott imádságokat és szólásokat jegyeztem fel. Az énekek és helyenként található 

mesék dallamát viszont nem tudtam feljegyezni; ezt a hiányosságomat a jövőben szeretném 

pótolni” (JSFOu. XIX/3: 4)28. Ebből az derül ki, hogy Karjalainen a gyűjtést a szövegek 

lejegyzésével kezdte (a tremjugani kéziratcsomagban szereplő összes műfajt felsorolta), a 

szótári gyűjtéssel pedig a második szakaszban foglalkozott, amit néhány hónap alatt 

befejezett. 1901. február 19-én ezt írta menyasszonyának29: „Sokat dolgozom, mert bár a 

tremjugáni emberrel már befejezem a munkát, de hátra van az ellenőrzés. Erre könnyen 

rámegy egy hét is. Terv szerint rögtön ezután elmegyek a Felső-Obra, ahol körülbelül egy 

hónapot töltök. Ezután rövid időre elnézek a Juganra aztán az Alsó-Obra, hogy 

megkeressem a „nyelvhatárt”. Az olvadás idején ellenőrzöm a vahi szógyűjtésemet, amit 

tavaly a betegség miatt félbe kellett hagynom. Van itt egy vahi ember, a házigazdám 

munkása” (Karjalainen 1983: 136–137). 

 A „tremjugani emberrel” folyó munkát így jellemzi: „A munka jól megy, de lassacskán, 

mert a nyelvmesterem természetesen jobban érzi magát a kocsmában, mint az én 

dolgozószobámban. Szurgutba állandóan jönnek osztjákok, sokan közülük a mesterem 

„rokonai”, akik kötelességüknek érzik, hogy meglátogassanak. A nyelvmesterem részben 

azért is, hogy kedvemre tegyen, elmondja, hogy én „jem aiko” (derék fiatalember) vagyok, 

és mindenki látni akarja ezt a ritka jószágot. Persze, a rokonok megkínálják a 

nyelvmesteremet, ezért alig van olyan nap, amikor teljesen józan lenne. A rokonokból van 

valami hasznom is, mert így másféle beszédet is hallok, s az sem baj, ha elterjed a jó hírem. 

Ezen ismeretség révén volt alkalmam résztvenni egy lóáldozaton, ahol csináltam két 

fényképet is” (Karjalainen 1983: 130).30  

 Karjalainen egy helyi kereskedőtől bérelt szobát, és tanult emberként kötelessége volt 

részt vennie a város társasági életében. A karácsonyi-újévi és a húsvéti időszak a kötelező 

vizitekről és éjszakából nyúló vendégeskedésekről szólt. Nem csoda, ha egyik utolsó 

Szurgutból írt levelében így fogalmaz: „Az az igazság, hogy most már szívesen szedném a 

sátorfámat, és elhagynám Szurgutot, mert kicsit terhemre van ez a „társaság” az apró 

intrikáival és értelmetlen vitáival. Mert ne gondoljuk, hogy az emberek békében együtt 

tudnak élni, még egy ilyen kisvárosban sem” (Karjalainen 1983: 138)31. 

 Ez a levél 1901. május 27-én íródott, akkor, amikor Heikki Paasonen, aki 1900 

októberétől szintén Szurgutban tartózkodott, indulóban volt Finnországba. Talán ez is 

 
28 Kielennäytteeksi olen muistiinpannut sankarisatuja, lauluja, arvoituksia sekä eri tiloissa käytettyjä 

rukouksia ja lauseparsia. Laulujen ja paikottain tavattavia satujen sävelmiä en sitävastoin ole voinut 

muistiinpanna; tämän vaillinaisuuden toivon voivani vastedes korvata. 
29 Elsa Maria Cleve (1878–1939) 
30 Työ menee hyvin, mutta hiljalleen, sillä kielimestarille tietysti kapakka on mieluisempi kuin minun 

työhuoneeni. Alituiseen vaeltaa Surgutiin ostjakkeja, ja hyvin paljon niissä on mestarini „sukulaisia”, jotka 

pitävät velvollisuutenaan käydä minua katsomassa. Kielimestarini, osaksi tietysti minua miellyttääkseen, 

kertoo että olen „jem aiko” (hyvä nuori mies), ja jokainen tahtoo nähdä millainen tuo otus on. Tietysti 

mestarini noilta sukulaisilta saa kestitystä, ja harva se päivä hän maistamaton lieneekin. Noista sukulaisista 

on kuitenkin minulle hiukan hyötyäkin, sillä saan siten kuulla useampien puhetta, ja „maksaahan mainekin 

jonkun verran”. Tuon tuttavuuden kautta sain hevosuhrinkin nähdä ja pari kuvaa ottaa siitä (Surgut 5. 1. 

1901). 
31 Kyllä minä jo jotenkin mielelläni korjaan luuni Surgutista, sillä alkaa hiukan vaivata tämä „seura” pienine 

intriigeineen ja mitään maksamattomine riitoineen. Sillä ei tarvitse ajatellakaan, että näin pieni paikka pitäisi 

ihmiset sovussa keskenään (Surgut 27. 5. 1901) 
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hozzájárult ahhoz, hogy Karjalainennak elege lett a provinciális kisvárosi létből. A két finn 

tudós ugyanis gyakran töltötte együtt szabadidejét, többek között együtt jártak vadászni. A 

jelek szerint kevés szerencsével: „Most van a legjobb vadászidény, és Paasonennal arra 

gondoltunk, hogy kissé megszorongatjuk a siketfajdokat meg a nyírfajdokat. Amikor 

először jártunk az erdőben, nem sok zsákmányra tettünk szert. Paasonen lőtt egy nyulat, én 

semmit sem. A második alkalommal üres kézzel tértünk haza. A kezdet nem tűnik nagyon 

ígéretesnek, de mindig lehet bízni a jószerencsében” (Karjalainen 1983: 128).32 

 Ennél azonban fontosabbak voltak azok a néprajzi megfigyelésekkel járó utak, melyeket 

a helyi kereskedők közbenjárásával tettek. Ezek közül talán a legjelentősebb az volt, amikor 

részt vehettek egy medveünnepen. Mindketten részletesen leírták tapasztalataikat, 

Karjalainen a levelében (1983: 132–135), Paasonen a hivatalos úti beszámolójában. Most 

ebből idézünk egy részletet: „A népköltészet gazdagságát mutatja, hogy egy Szurguttól 

nyugatra 25 versztnyi távolságra fekvő kis faluban tartott medveünnepen, melyen egy este 

én is jelen lehettem, néhány nap leforgása alatt több mint hétszáz énekes jelenetet mutattak 

be, főként halász- és vadászkalandok játékos vagy gúnyos ábrázolásait, olyanokat, mint 

amelyeket Ahlqvist is látott az északi vogulok körében,  ahogyan ezt megírta az „Unter 

Vogulen und Ostjaken” című könyvében” (JSFOu 21/5:1–17).33  

 Hogy pontosan hány dal és jelenet hangzott el, azt nem tudjuk, ugyanis Karjalainen más 

számokra emlékszik: „… a mi jelenlétünkben este öt órától éjjel kettőig körülbelül 60 ének 

hangzott el. A medvének – örömére vagy bosszúságára – összesen talán több mint 300 

éneket kellett végighallgatnia! És azt mondták, hogy nem is voltak ott az igazi énekesek” 

(1983: 135).34 

 Tudománytörténeti rejtély, hogy Karjalainen és Paasonen, akik azonos időben és helyen 

gyűjtötték egyazon (a szurguti) nyelvjárás két, egymáshoz igen közel álló változatának 

adatait, miért nem egyeztették átírási elveiket – ugyanis Karjalainen tremjugani és 

Paasonen jugani transzkripciója nagyon különbözik egymástól. Talán a békesség 

megőrzése érdekében találkozásaikkor maradtak az olyan semleges témáknál, mint a 

vadászat… 

 Könnyebben megfejthető rejtély a következő: úti beszámolója szerint Karjalainen 1899. 

december 10-én érkezett vissza vahi expedíciójáról Szurgutba, amikor is azonnal 

munkához látott (JSFOu. XIX/3: 4). Az első szöveg végén viszont a december 9-i dátum 

szerepel. Ilyen gyorsan nem végezhetett a lejegyzéssel! A megoldás az eltérő 

kalendáriumokban van. Az úti beszámolóban Karjalainen a finnországi (Gergely-naptár 

szerinti), a helyszínen viszont az oroszországi (Julián-naptár szerinti) dátumokat használta, 

ami 13 napos eltérést jelent. Tehát, ha december 10-én érkezett Szurgutba, akkor 12 nappal 

később már elkészülhetett az első szöveg lejegyzésével. 

 
32 Nyt on paras metsästysaika, ja Paasosen kera olemme tuumineet hiukan metsoja ja teeriä ahdistella. Ensi 

kerralla kun kävimme metsällä, emme paljoa saalista saaneet. Paasonen ampui jäniksen ja minä en saanut 

mitään. Toisella kerralla tulimme tyhjin käsin takaisin. Alku ei ainakaan lupaavalta näytä, mutta parempaa 

onnea sopii toivoa (Surgut 13. 10.1900). 
33 Osotteeksi folkloren rikkaudesta mainittakoon että karhunpeijaisissa, joita viime tammikuussa vietettiin 

eräässä 25 virstan päässä Surgut’ista länteen päin sijaitsevassa pikku kylässä ja joissa minäkin eräänä iltana 

olin läsnä, useampana päivänä peräkkäin esitettiin noin kahdeksatta sataa laulunäytelmää, enimmäkseen 

leikillisiä tai pilkallisia kuvauksia metsästys- ja kalastusseikkailuista, samantapaisia kuin ne, joita Ahlqvist 

kirjassaan „Unter Vogulen und Ostjaken” kertoo nähneensä pohjoisilla voguleilla. 
34 …meidän läsnäollessamme klo viidelta illalla klo kahteen yöllä laulettiin noin 60 lulua. Kaikkiaan lienee 

karhu saanut huvikseenko vai harmikseen, kuulla yli 300:n laulun! Ja oikeita laulajia ei sanottu vielä mukana 

olevan. 
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2.2   A Trj nyelvjárás grammatikai sajátságai  

Amint azt már a Bevezetőben (1.1.) leírtuk, a Tremjugan/Tromjegan/Tromagan folyó 

mentén beszélt nyelvváltozat a keleti hanti nyelvjárásoknak ahhoz a csoportjához tartozik, 

melyet szurguti (Szurg) néven emlegetünk. A Tromjegan begyűjti az Agan vizét is, s rajta 

kívül három folyó torkollik Szurgut közelében az Obba: a Ljamin, a Pim, valamint a Nagy 

Jugan a Kis Jugannal. Ezeknek a folyóvidékeknek a nyelvi világa apróbb fonetikai és 

szókincsbeli különbségeket kivéve nagyjából egységes, a beszélők megértik egymást.  

 Karjalainen volt az első, aki szövegeket jegyzett fel a szurguti nyelvjárásterületen, 1899 

decemberében. M. A. Castrén, aki mintegy fél évszázaddal korábban járt a terepen, csak 

lexikai és grammatikai feljegyzéseket készített (Castrén 1849, 1858, Forsberg 2018). A 

19/20. század fordulóján beszélt nyelvváltozat ismeretét segíti még a Karjalainen által 

gyűjtött bőséges szóanyag (KT) és grammatikai feljegyzés (KarjGr 207–298)35. Ezután bő 

hét évtized telt el addig, míg újabb információkat kaptunk a szurguti nyelvjárásról (Honti 

1977, 1978a, 1978b, 1979, Honti–Rusvai 1977). Az 1990-es években új lendületet vett a 

gyűjtőmunka, és közben a helyszínen is számos szövegkiadvány jelent meg (1.2.7, 1.2.8).  

 Az utóbbi száz évben jelentős változások történtek a szurguti nyelvjárásban. Ezért annak 

a folyóvölgynek a nyelvváltozataira, melynek a mentéről mindkét időszakból vannak 

feljegyzések, különböző neveket használunk: a 20. század eleji változatot Karjalainen 

nyomán tremjuganinak (Trj), a 20. század végit Honti László nyomán tromaganinak (Tra) 

nevezzük. Mindkét nyelvváltozat jól ismert a szakirodalomban36. A Trj nyelvjárásról 

Karjalainen grammatikai feljegyzéseinek alapján számos leírás született (Honti 1984, 1988, 

1993, Forsberg 2018), s a 20. század végi expedícióknak köszönhetően jól ismerjük a Tra 

nyelvváltozat is (Csepregi 1998, 2017, Abondolo 1998, Gugán–Schön s.a., Csepregi s.a.). 

A két nyelvváltozat közti különbség is többször volt kutatás tárgya (Csepregi 2004b, 2017: 

231–241).  

 A Trj/Tra nyelvjárás rendszerét bemutató leírások és ragozási táblázatok könnyen 

elérhetők az említett művekben. Ezt nem kívánom megismételni, inkább a konkrét 

szövegekben előforduló jelenségekre koncentrálok. A Karjalainen által gyűjtött szövegek 

többsége ének, az éneknyelvnek pedig speciális, a beszélt nyelvitől eltérő grammatikája 

van. Az alábbiakban erről is lesz szó37. 

2.2.1 Magánhangzóharmónia 

Karjalainen feljegyzései szerint a Trj nyelvjárásban szinte teljes volt a 

magánhangzóharmónia38. A szövegek szerint a nem-első szótagokban is megtalálhatók a 

magas–mély magánhangzó párok, és a legtöbb toldaléknak volt palatális és veláris 

variánsa39.  Csak a passzívum -oj- képzőjének nincs palatális párja. Magas hangrendű 

igetőhöz kapcsolódva a passzívum képzője hangrendi átcsapást idéz elő, az utána 

 
35 A szurguti nyelvjárás ismeretéhez hozzájárult H. Paasonen jugani szótára (Paasonen–Donner 1926) és 

nyelvtani feljegyzései (Paasonen–Vértes 1963), de szöveggyűjtése csak száz évvel később jelent meg 

(Paasonen–Vértes 2001). 
36 Hasonló megkülönböztetéssel próbálkoztam a jugani nyelvváltozat esetében. Azt javasoltam, hogy a 20. 

század eleji adatok jele J legyen, a 20. század végétől gyűjtött adatoké pedig Jg (Csepregi 1998: 11). 
37 A Vj nyelvjárás grammatikáját, éppen, mivel az kevésbé ismert, részletesebben ismertetem (3.2). 
38 A Trj nyelvjárás magánhangzó- és mássalhangzórendszerét az átírási kérdésekről szóló, 1.6.1. fejezetben 

közöltük a  (IV, VI, VIII. táblázat). 
39 Karjalainen tapasztalata szerint a szóvégi redukált magánhangzó semleges volt a hangrend szempontjából, 

erre külön karaktert használt (pl. LOC -nɛ, TRA -ɣɛ). A szövegközlésben az ɛ jelet felcseréltük az illető szó 

hangrendjének megfelelő redukált hang jelével (ə, ǝ̑). 
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következő magánhangzók már velárisak: iʌə wəʌojmə̑n ’minket elvesznek, lit. mi ketten 

elvétetünk’ (Trj4/397), tŏɣoǝ̑ ȧʌəmʌojə̑ɣo ’oda felemeltetünk’ (Trj/4/542)40. 

 Nem tudhatjuk, hogy éneknyelvi sajátság-e, de bizonyos helyeken ott, ahol veláris a-t 

várnánk, palatális ȧ jelenik meg: muʌǝ̑ŋ kåt muʌǝ̑ʌȧ ’imádságos ház imádkozó falához’ 

(Trj1/23–24), mărȧʌtǝ̑ʌǝ̑n ’átáztatsz’ (Trj1/92, 96), ʌəɣo åmsi̮ʌǝ̑ɣǝ̑ʌtȧʌ ’ő üldögélése 

közben’ (Trj4/547). Ezek biztosan nem figyelmetlenségből vagy sietségből adódó 

íráshibák, ugyanis a palatális ejtés jelét, a betű alatti előre mutató nyilat külön ki kellett 

tennie a lejegyzőnek. 

 Inkább az éneknyelv jellemzője lehet, hogy amikor az ige két dallamsort foglal el, a 

sortörés után a veláris hangrendű ige palatális magánhangzókkal folytatódik (l. a Trj3/51–

52. sorhoz írt jegyzetet, 2.3.3.1). Elképzelhető, hogy az ige közepén, a 3. szótagban volt 

egy töltőelem, melynek hatására végbement a hangrendi átcsapás, s melyet diktáláskor 

kihagyott az adatközlő. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy – a passzívum jelét kivéve 

– a változás abba az irányba mutat, hogy a nem-első szótagban már csak palatális 

magánhangzók vannak – ahogyan ezt a mai Tra nyelvjárásban tapasztaljuk. 

 Ebben az időben a szomszédos J nyelvjárásban már megindult a magánhangzóharmónia 

felbomlása. A toldalékokban csak az a/ȧ illeszkedése őrződött meg, például az INF 

képzőjében meg a LAT és COM ragjában. A veláris mássalhangzók, azaz a k͔, ɣ, ŋ 

környezetében (TRA, ABE ragokban, DU jelben ) a magánhangzók veláris változata jelenik 

meg. Foghangokat (n, t) tartalmazó toldalékokban viszont a redukált magánhangzó mindig 

palatális (Vértes 1999, Csepregi 2003a, 2004a). 

2.2.2 Névszóragozás 

A szövegekben a következő számjeleket kellett keresnünk: abszolút ragozásban DU -ɣən/-

ɣə̑n (-kən/kə̑n), PL -t/-ət/ə̑t, relatív ragozásban (birtokos személyrag előtt) DU -ɣəʌ-/-ɣə̑ʌ- (-

kəʌ-/-kə̑ʌ-), PL -ʌ-. Mindegyikre lehet példát találni: kȧt ku-ɣə̑n, kȧt niŋ-kən ’két férfi, két 

nő’ (Trj1/65–76), păɣi̮ʎi̮-t ’alattvalók’ (Trj4/101), ńăsi̮-ɣǝ̑ʌ-a ’két lábbelid’ (Trj2/38), 

păɣi̮ʎi̮-ʌ-am ’alattvalóim’ (Trj4/63). 

Az énekekben igen ritkán fordul elő a többes szám -t jele. Sokkal gyakoribb az ȧr ’sok’ 

határozatlan számnévi jelző használata, (1)–(3): 

(1)  sŏj-ǝ̑ŋ ŏŋ-ǝ̑p ȧr aʌəŋ  

  dér-ADJ száj-ADJ sok reggel 

  ’deres szájú sok reggel’ (Trj3/63–64) 

(2)  ńåʌ jŏɣoǝ̑t-ʌǝ̑ɣ ȧr ȧnȧs  

  nyíl érkezik-PTC.NEG sok szánsor 

  ’nyíllal elérhetetlen sok szánsor’ (Trj3/81–83) 

(3)  påčǝ̑m oŋ-pi̮ ȧr ki̮rǝ̑ɣ, ȧr jəŋəʌ mȧnə pănɣǝ̑ntə-ʌ-i. 

  zuzmarás száj-ADJ sok zsák sok doboz én-LOC rakosgat-PRS-PASS.3SG 

  ’Zuzmarás szájú zsákokat, dobozokat rakosgatok.’ (Trj3/129–133) 

 
40 A nyelvtani példák mellett feltüntetem a szöveget jelző kódot (Trj4) és annak a sornak a számát, ahonnan 

a példa származik. 
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Érdemes megfigyelni az ȧr szórendi helyét is: az egyéb jelzők után, közvetlenül a főnév 

előtt áll, mint egy protetikus többesszámjel.  

 Az összesen 2838 szót tartalmazó Trj szöveganyagnak mindössze 143 szónyi terjedelmű 

az a része, mely beszélt nyelvinek tekinthető, imádságok és esküszövegek. Szinte az összes 

esetragra találunk példát bennük41. Karjalainen grammatikai feljegyzései szerint a Trj 

nyelvjárásban tíz névszói eset van: NOM, LOC, ABL, LAT, TRA, INS, COM, ABE, APR, DISTR. 

(KarjGr 207). 

 A (4) mondat első tagmondat passzív szerkezet, a locativus ragnak itt ágensjelölő 

funkciója van. Ez a tagmondat ditranzitív szerkezetet is tartalmaz, melyben a thema 

instructivus-finalis raggal van jelölve. A harmadik tagmondatban a valamivé válást 

kifejező translativus eset ragja jelenik meg. 

 

(4)  wər-əŋ ji̮r-at wä̆r-ʌ-o tem ko-nǝ̑,  

  vér-ADJ áldozat-INS csinál-PRS-2SG ez férfi-LOC 

  ťut-pǝ̑ ȧʌ koʌǝ̑nt-a, kut-ǝ̑ʌ səj-săŋki̮-ɣǝ̑ wər-e!  

  az-EMPH PROH hallgat-IMP.2SG ház-3SG homok-homok-TRA csinál-IMP.2SG>SG 

’Ha véres áldozatot készít neked ez az ember, ne hallgasd meg, tedd a házát 

hamuvá!’ (Trj5/8–11) 

Konkrét helyjelölőként az énekszövegekben lehet találni LOC ragot: jəŋk-i put-nə ’vizes 

fazékban’ (Trj4/148), ʌår jä̆čə-nə ’tó közepén’ (Trj3/26–27), sǚjȧŋ kut-ǝ̑n-nə̑ ’zajos 

házadban’ (Trj2/122). Lativus ragos főnév a találós kérdések között is van: 

(5)  ʌä̆ŋokər wŏŋk-ǝ̑ʌ-a ʌăŋ-aʌ.  

  egér lyuk-3SG-LAT bemegy-PRS.3SG 

  ’Az egér bemegy a lyukjába.’ (Trj6/18) 

A (6) mondat ditranzitív szerkezetet tartalmaz aktív igei állítmánnyal. A személynévmási 

recipiens accusativusban42, a thema INS esetben van: 

(6)  mȧnt wåjǝ̑ɣ-at məj-ȧ, mȧnt kuʌ-at məj-ȧ! 

  én.ACC vad-INS ad-IMP.2SG én.ACC hal-INS ad-IMP.2SG 

  ’Nekem vadat adj, nekem halat adj!’ (Trj5/31–32) 

Az INS esetnek eszközhatározói funkciója is van: 

(7)  nǚŋ wö̆ɣo-an-ȧt əj wåjə̑ɣ wä̆ʌ-əm ŏʌǝ̑ŋ. 

  te erő-2SG-INS egy vad öl-PST.1SG PCL 

  ’Bárcsak elejtenék egy vadat a te erőddel’. (Trj5/21–22)  

A TRA ragos névszók nemcsak eredményhatározóként, hanem állapothatározóként is 

funkcionálhatnak: 

(8)  kån iki, mȧnt tä̆ʌ-ȧŋ-kə tăj-a,  

  fejedelem férfi tele-ADJ-TRA tart-IMP.2SG 

 
41 Szívesebben idézek ezekből, mint a bonyolult jelzős szerkezetekkel és metaforákkal terhelt 

énekszövegekből, de ha más nincs, ahhoz folyamodom. 
42 Az obi-ugor nyelvekben a főneveknek nincs ACC esete, csak a személynévmásoknak. 
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  jəm-ɣə tăj-a, ăj-aŋ-kǝ̑ tăja!  

  jó-TRA tart-IMP.2SG szerencse-ADJ-TRA tart-IMP.2SG 

 ’Fejedelem, tarts meg engem egészségben, jól tarts, boldogan tarts!’ (Trj5/23–25) 

A COM ragos névszók társhatározói szerepűek, a (9) mondatban állapohatározóként is 

értelmezhetőek: 

(9)  mȧ čeko-nȧt wăʌ-ʌ-ǝ̑m.  

  én baj-COM van-PRS-1SG 

  ’Én bajjal (=nehezen) élek.’(Trj5/30) 

Az imaszövegekben névmáshoz kapcsolódó approximativus ragokat találunk (10), az 

énekszövegekben főnévhez (11): 

(10) təɣə-nȧm ʌeɣəʌ-ȧ, mȧntemnȧm koʌǝ̑nt-a.  

  ide-APR néz-IMP.2SG én.APR hallgat-IMP.2SG 

  ’Nézz ide, hallgass rám.’ (Trj5/27–29) 

(11) wŏnt-ǝ̑ŋ-pi̮ pä̆ḷək-nȧm ʌəɣo 
 keʌɣəntəʌt-əɣ. 

  erdő-ADJ-ADJ fél-APR ő felkel-PST.3SG 

  ’Az erdő irányába felment.’ (Trj4/71–75) 

Ablativusragot az énekekben találunk. Honnan kérdésre válaszoló helyhatározó: 

(12) săɣoṇ-an-i̮ nǚŋ-nə əj puḷ wə-ʌ-i. 

  edény-2SG-ABL te-LOC egy falat vesz-PRS-PASS.3SG 

  ’Edényedből egy falatot veszel.’ (Trj1/39–43)  

Prolativusi ’át, keresztül’ jelentésben is ABL rag használatos: 

(13) kŏn-ǝ̑ŋ kåt kŏn-am-i̮ čoɣǝ̑t sä̆m piɣt-o. 

  tetőablak-ADJ ház tetőablak-1SG-ABL hó szem esik-PST.PASS.2SG 

  ’Tetőnyílásos házam tetőnyílásán keresztül hópihe esett rád.’ (Trj1/2, 4) 

A személynévmás ABL ragja niŋkti névutóból agglutinálódott: 

(14) mȧ-niŋtem ȧʌ wåɣǝ̑nt-a.  

  én-ABL.1SG PROH kér-IMP.2SG 

  ’Tőlem ne kérj.’ (Trj5/36) 

Abessivus -ʌəɣ/-ʌə̑ɣ rag nem fordul elő a szövegekben. Vele homoním fosztóképzővel 

ellátott főnév: 

(15) nȧj-əʌ mən-əm nȧj-ʌəɣ wåč  

  úrnő-3SG megy-PTC.PST úrnő-ADJ.NEG város 

  ’úrnője elment úrnő nélküli város’ (Trj4/423–424) 

A tagadó igenév képzője is -ʌəɣ/-ʌə̑ɣ, ezzel már találkoztunk a (2) mondatban. 
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 A szövegegyüttesben nem lehet példát találni a distributivus -pti/-pti̮ rag előfordulására. 

Ez egyébként is korlátozott használatú toldalék. A mai szurguti hanti nyelvtanokban nem 

esetragként tartják számon, hanem adverbiumképzőként. 

 A fenti szórványos előfordulásokból is látszik, hogy a birtokos személyragozás (három 

számban, három személyben, a birtok három számára utaló képességgel) hasonló 

toldalékokkal van jelen az énekek nyelvében, mint a mai beszélt nyelvben. 

2.2.3 A jelöletlenség mint az éneknyelv sajátossága 

Az énekek nyelvében megfigyelhető egyfajta analitikus szerkesztésmód. Erre példa a 

fentebbi (1)–(3) mondat, melyben a többesszám jelét az ȧr ’sok’ határozatlan számnév 

helyettesíti. A grammatikai viszonyokat a toldalékolás helyett önálló lexémákkal fejezi ki 

az énekes – vagy még azzal sem, hanem a hallgatóra bízza, hogy kapcsolatot találjon a 

látszólag összefüggéstelen szavak, szószerkezetek között. A határozórag sokszor elmarad. 

Helyhatározó rag (LOC, LAT) különösen olyankor marad el, amikor már maga a szótő is 

valamilyen lokális jelentéssel bír. Ilyenre akad példa a találós kérdésekben is, mely szintén 

kötött szövegű folklór műfaj (16)–(17): 

(16) jəŋk ŏnt kəmər. jəŋk-ȧ mä̆ɣot-əm pon. 

  víz belső kupola víz-LAT lemerít-PTC.PST varsa 

  ’Víz belsejében (=víz alatt) valami homorú test. Vízbe merített varsa’. (Trj6/14) 

(17) jǚŋkəʌ oɣoti̮ wä̆t pirŋi. kǚr-pȧŋ-ʌ-ȧm. 

  kidőlt_fatörzs felszín öt vadkacsa láb-ujj-PL-1SG 

  ’Kidőlt fatörzsön öt réce. Lábujjaim’. (Trj6/8) 

A (18) mondatban a LAT rag maradt el: 

(18) ḷŏksaŋ tä̆ʌ-ȧ wån ťəŋkər nomǝ̑n păn-ʌ-i̮. 

  festett ruha-2SG váll vállcsúcs fent rak-PRS-PASS.3SG 

  ’Festett ruhádat felrakják a vállad[ra]’. (Trj1/60, 62, 65) 

Intranzitív igék, melyeknek a bővítményei a beszélt nyelvben hol? hová? kérdésre 

válaszoló határozók lennének, az éneknyelvben néha tranzitív igeként jelennek meg. Így 

nem határozói, hanem tárgyi bővítményük lesz. Sőt, mivel az igei állítmányok rendszerint 

passzív ragozásúak, az eredetileg határozói bővítmény a mondat grammatikai alanya lesz 

(19)–(22): 

(19) ŏrt-ǝ̑ŋ wåč məŋ-nə i̮mʌ-i̮. 

  hős-ADJ város mi-LOC leül-PST.PASS.3SG 

  ’Hős lakta város[ban] mi leültünk/letelepedtünk.’ (Trj4/3–4) 

(20) tä̆ɣoən ʌår tä̆ɣoən pŏŋǝ̑ʌ məŋ-nə tä̆ɣoən-ɣə åmǝ̑s-ʌ-i̮. 

  csendes tó csendes oldal mi-LOC csendes-TRA ül-PRS-PASS.3SG 

  ’Csendes tó csendes partjá[n] csendesen ülünk.’ (Trj4/47–49) 

(21) jǚḷi-ʌi ʌiɣ-əp kåt mȧ-nə åmsi̮-ʌə-ʌ-i. 

  manó-ADJ gerenda-ADJ ház én-LOC ül-FREQ-PRS-PASS.3SG 

  ’Manóktól való gerendájú ház[ban] üldögélek/éldegélek’. (Trj3/49–52) 
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(22) min-nə-pə ənəʌ påri̮ păn-ǝ̑m kåt jăkoǝ̑n ʌăŋ-ʌ-i̮. 

  mi_ketten-LOC-PCL nagy lakoma rak-PTC.PST ház bent belép-PRS-PASS.3SG 

  ’Mi ketten meg belépünk a nagy lakomát készített ház[ba].’ (Trj4/559, 563–565) 

Az analitikus szerkesztésmód az igén is megfigyelhető. Passzív ragozásban az ige – hacsak 

nem 1. és 2. személyű személynévmás a páciens – mindig 3SG személyű, már-már 

megkövesült az alakja. A cselekvőt a LOC ragos személynévmás fejezi ki, melyet minden 

esetben ki kell tenni. A cselekvő személyét tehát nem az igei személyrag fejezi ki, hanem 

a kötelezően kitett személynévmás. Az is figyelemre méltó, hogy az énekekben az aktív 

szerkezetű mondatokban is mindig szerepel a személynévmási alany. Ez sem jellemző a 

beszélt nyelvre. 

 Természetesen előfordulnak határozóragos szerkezetek is, akár aktív (23), akár passzív 

(24) ragozású igékkel:  

(23) ut wŏnt-i̮ pä̆ḷk-əʌ-ȧ mȧ jəm keʌɣəntə-ʌ-əm. 

  fent erdő-ADJ fél-3SG-LAT én jó felmegy-PRS-1SG 

  ’A felső erdő irányába megyek’. (Trj3/106–111) 

(24) kȧt ȧs-ɣən jåɣǝ̑rt-a mȧ-nə jŏɣoti̮ʌə-ʌ-i.  

  két folyó-DU kereszteződés-LAT én-LOC érkezik-PRS-PASS.3SG 

  ’Két folyó kereszteződéséhez megérkezem.’ (Trj3/205–208)  

Úgy tűnik, hogy az éneknyelvben lazább szabályai vannak a jól formált mondatnak. A 

morfológiai megformáltságnál fontosabb a variálhatóság szabadsága, mely által elérhető a 

helyes prozódia, egyeztetni lehet a dallamot a szövegsorral.  

 A mondatokat összekötő utaló- és kötőszók is hiányoznak mind a mitikus énekekből, 

mind a találós kérdésekből. A metaforákban gyakran semmi sem utal arra, hogy mi a 

hasonlított és mi a hasonlító – két vagy több kép csak egyszerűen egymás mellé van 

helyezve. A hallgatónak vagy a megfejtőnek kell kitalálnia, hogy milyen viszonyban 

vannak egymással a jelöletlenül felsorolt szótövek. A (25) mondatot akár találós kérdésként 

is meg lehetne fogalmazni: 

(25) soɣo ńårǝ̑ɣ wȧť pănə̑ məŋ-nə wä̆rəntə-ʌ-i,  

  tokhal háti_vért keskeny íncérna mi-LOC készít-PRS-PASS.3SG 

  čuɣ ok-kə̑ŋ ȧr kănčə̑ məŋ-nə wä̆rəntə-ʌ-i. 

  hegyes fej-ADJ sok hímzés mi-LOC készít-PRS-PASS.3SG 

  ’???’ (Trj4/90–96) 

Mindaddig, amíg a megfejtő számára nem válik nyilvánvalóvá, hogy a tokhal háti vértje az 

alakja miatt került a mondatba (és nem például az anyaga miatt, melyből akár gombot is 

lehetne készíteni vagy enyvet főzni), a mondat értelme homályban marad. Egy lehetséges 

értelmezés: ’Keskeny íncérná[val] tokhal háti vértjé[hez hasonló mintákat] készítünk, 

csúcsos fejű hímzéseket készítünk.’ Az Ob-vidéki, különböző halfajtákat jó ismerő hallgató 

szeme előtt rögtön megjelenik a tokhal hátán húzódó, ék alakú porcogósor, így számára 

könnyebb a megfejtés. 
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2.2.4 Az igeragozás 

Karjalainen grammatikai feljegyzései arról tanúskodnak, hogy a 20. század elején a Trj 

nyelvjárásnak gazdag igeragozási rendszere volt – gazdagabb, mint amit a mai szurguti 

területen tapasztalunk (KarjGr 268–288). Az igék ma is használatosak három számban (SG, 

DU, PL), három személyben (1., 2., 3.), alanyi, tárgyas és passzív ragozásban. A tárgyas 

ragozás személyragjai utalnak a tárgy számára is. A 20. század elején két múlt időt 

használtak (-s jeles és jeltelen), ma a jelölt jelen idővel szemben csak a jeltelen múlt idő 

áll. Száz évvel ezelőtt a felszólító módú igéknek teljes volt a ragozása, és a passzív igéknek 

is volt felszólító módú alakja. Ebből mára a 2. személyű felszólítás képessége maradt meg.     

 A most közölt szövegekben nem találunk példát minden olyan igealakra, melyek 

Karjalainen grammatikai feljegyzéseiben szerepelnek. Egyáltalán nem fordul elő -s jeles 

múlt idő. Ennek oka feltehetőleg a műfaj sajátosságaival függ össze. A Paasonen által 

ugyanakkor gyűjtött jugani mesékben jelen van a kétféle múlt idő. Vizsgálataim szerint 

azonban nem volt közöttük grammatikai különbség, ezért kopott ki az egyik a beszélt nyelvi 

használatból. A mesélők csak a stílus élénkítésének céljából cserélgették őket (Csepregi 

2004a). Az énekekben azonban a jelölt jelen idő és a jeltelen múlt idő mellett használatosak 

az állítmányi szerepű, személyragozott participiumok is, l. (32)–(33), (36)–(42) mondatok. 

Tehát a stílus élénkítésére nemcsak a mesélőknek, hanem az énekeseknek is megvolt a 

lehetőségük. 

 Az énekekben és az imákban találunk példákat a 2. személyű, közvetlen felszólításra 

(imperativus). Ezekkel találkozhattunk a (4), (6), (7), (10), (14) mondatokban. 2PL 

személyű felszólító módú alak:  

(26) kos năptǝ̑ɣ nik tuɣ-i̮tǝ̑ɣ  

  húsz réntehén le hoz-IMP.2PL 

  ’hozzatok le húsz réntehént’ (Trj4/592–593) 

Közvetett felszólítás (optativus) összesen két helyen jelenik meg, 3SG (27) és 1PL (28) 

személyben: 

(27) kos kä̆ʌəŋ utǝ̑ tuɣ-at  

  húsz rénökör fel hoz-OPT.3SG
43 

  ’hozzon fel húsz rénökröt’ (Trj4/603–604) 

(28) kŏʌə̑ mən-əm jəɣ-iɣoȧt məŋ kurǝ̑mtǝ̑-ʌ-oɣo. 

  hova megy-PTC.PST válik_vmivé-OPT.1PL mi várakozik-PRS.1PL 

  ’Arra várunk, hogy elmehessünk valahova.’ (Trj4/76–77, 82) 

A most közölt szövegekben nem találunk példát a Karjalainen által alaposan dokumentált   

passzív felszólító módra.  

 Az -ŋ- jeles potenciális igenév használata már Karjalainen idejében is eltűnőben volt, 

kiszorította a kuntə̑ ’mikor, ha’ kötőszó (KarjGr 269, vö. (30) mondat).  

 A beszélt nyelvben alanyi ragozásban a 3SG személyt Ø morféma jelzi, jelen időben csak 

az időjel áll az igealak végén. Az énekekben viszont gyakran még egy -ən/-ə̑n elem is 

kapcsolódik az időjelhez:   

 
43 A tuɣ-at igealak elemezhető másként is: hoz-PST.PASS.3PL ’felhozattak’. 
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(29) ȧmp kǚr wȧn-i kărə̑ səɣoəs ʌəɣo ťi wərəntə-ʌ-ən wəʌe. 

  kutya láb rövid-ADJ tiszta ősz ő ím készít-PRS-3SG PCL 

  ’Kutyák lábának való, vékonyhavú őszt készít, bizony.’ (Trj3/55–58) 

(30) ʌəko sȧr jŏɣoti̮ʌə-ʌ-ən kuntə̑, ʌəɣo mȧnt ʌȧɣʌiʌə-ʌ-ən wəʌe. 

  ő elöl érkezik-PRS-3SG ha ő én.ACC vár-PRS-3SG PCL 

  ’Ha ő előbb érkezik, megvár engem, bizony.’ (Trj3/219–220, 223–224) 

Ez az igealak a 20. század végén gyűjtött mitikus énekekben is előfordul (Csepregi 2003b). 

Lehetséges, hogy csak töltőelemként, a helyes prozódia miatt, a szükséges szótagszám 

elérése céljából kerül az -ən/-ə̑n elem az igealak végére. Az -ən/-ə̑n személyrag egyébként 

a 2SG személy jelölője az alanyi ragozásban, tehát a wərəntə-ʌ-ən jelentése a beszélt 

nyelvben ’készítesz’. 

 Elgondolkodtató párhuzam, hogy az énekekben az adverbiumoknak szinte mindig az -n 

végű, locativusi alakjuk jelenik meg (kemən ’kint’, jăkə̑n ’bent’, nȧmən ’lent a parton’, i̮ʌə̑n 

’lent’, stb.), akkor is, ha latívusi értelemben szerepelnek (vö. (35), (36), (38), (39) 

mondatok). Ez is lehet prozódiai eredetű éneknyelvi sajátosság. 

 Bár nemcsak az igeragozást érinti, itt érdemes szólni az éneknyelvi képzőkről. Ezek a -

ʌa/-ʌi/-ʌi̮ alakú, a beszélt nyelvben nem használatos képzők járulhatnak igékhez és 

főnevekhez egyaránt. Igéhez kapcsolódva a passzív jelen idejű 3SG alakokkal homoním 

szóalakok jönnek létre, melyeknek funkciója leginkább a participiumokéhoz hasonlít. 

Nincs viszont idővonatkozásuk, még relatív értelemben sem (31):  

(31) ʌuŋk ʌi-ʌi tä̆ʌ-əŋ puḷ  

  szellem eszik-DER tele-ADJ falat 

  ’szellemnek ennivaló v. szellem ette egész falat’ (Trj4/313–314) 

A Vj nyelvjárásban hasonló funkcióban -i/-i̮ képzőkkel lehet találkozni (l. 3.2.6, (155)–

157) mondatok). Névszóhoz járulva annyi szerepe van a -ʌa képzőnek, hogy jelzi az 

alapszónak és az utána következő igének vagy névszónak a kapcsolatát: 

(32) tårǝ̑ɣ-ʌa pŏrmi̮ʌǝ̑-ʌi̮ kȧt ȧs-ɣən  

  daru-DER tapos-DER két nagy_folyó-DU 

  darvaktól taposott két nagy folyó (Trj3/203–205) 

Hasonló alakok előfordulása: Trj4/46, Trj4/122–124. 

2.2.5 Az ágensjelölés kérdése 

A Vj grammatikai vázlatban alaposan körüljárom az ún. „ergatív” szerkezetek kérdését 

(3.2.4.6). A VVj nyelvjárásokban ugyanis gyakran előfordul, hogy nemcsak a passzív 

ragozású igék mellett kap a cselekvő/ágens LOC ragot, hanem akár alanyi, akár tárgyas 

ragozású aktív igék alanya is jelölt lehet. A szurguti nyelvjárásban ez igen ritka. A most 

közölt szövegben is csak egyszer fordul elő:  

(33) ʎä̆ɣo-iḷ-em-nə sȧr-ȧ nǚrtəmtəʌtə-ɣ.  

  sógor-DIM-1SG-LOC elülső-LAT fut-PST.3SG 

  ’Sógorkám előre futott.’ (Trj4/512–513) 
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Ha az egész mondatot vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az alany (ʎä̆ɣoiḷem ’sógorkám’) már 

korábban, az 505. sorban megjelent, csak utána következett egy bonyolult, hat sort elfoglaló 

jelzős szerkezet. Az 512. sorban újból felbukkanó alany így jogosan kapja meg a visszatért 

topiknak járó jelölőt, a LOC ragot44. 

 A LOC rag igenév ágensének jelölésére is használatos. Mint a következő fejezetben 

(2.2.6) tárgyalni fogjuk, a szurguti hanti éneknyelvben igenevek állítmányi helyzetben is 

előfordulnak. Igenévi állítmány mellett úgy tűnik, a cselekvő lehet NOM alakú (34) és LOC 

ragos (35) egyaránt. 

(34) ʎä̆ɣo-iḷ-em sŏj-ǝ̑ŋ ńur-ǝ̑ʌ ʌəɣo rä̆ɣoi̮jə-t-ȧʌ. 

  sógor-DIM-1SG dér-ADJ bőrszíj-3SG ő ráz-PTC.PRS-3SG 

  ’Sógorkám rázza a kifakult gyeplőt.’ (Trj4/492–495) 

(35) imi-nə wər-əŋ ȧŋɣ-ȧ məŋȧti åmǝ̑t-t-aʌ. 

  asszony-LOC vér-ADJ tányér-LAT mi.DAT helyez-PTC.PRS-3SG 

  ’Az asszony [az ételt] véres tányérra rakja nekünk.’ (Trj4/307–310) 

A (34) és (35) mondatban főnévi cselekvők szerepeltek. Ezek mellett magától értetődik, 

hogy az igenév 3SG személyű ragot kap. Kérdés azonban, hogy ha a cselekvőt LOC ragos 

személynévmás fejezi ki, a mondat melyik összetevőjével lesz koreferens az állítmány. Két, 

többször előforduló időhatározói alárendelésben 1SG személyű, LOC ragos személynévmás 

mellett az igenév 3SG személyű ragot kap (36)–(37). 

(36) mȧ-nə ʌeɣiʌə-t-ȧʌ-nə  

  én-LOC nézeget-PTC.PRS-3SG-LOC 

  ’amint nézelődöm’ (Trj3/231–232, Trj4/158, 163, 525) 

(37) mȧ-nə koʌǝ̑ntǝ̑-t-aʌ-nə̑  

  én-LOC hallgat-PTC.PRS-3SG-LOC 

  ’amint hallgatózom’ (Trj4/239, 246, 401) 

Feltehetőleg mindkét szerkezetben a ki nem tett, 3SG személyű tárggyal koreferens az 

időhatározói mellékmondat állítmánya (’általam azt nézegetvén/hallgatván’). 

Előfordul viszont, hogy az igenévi állítmány nem a tárggyal, hanem a LOC ragos 

cselekvővel koreferens (38): 

(38) məŋ-nə ənəʌ påri̮ wä̆r-m-ȧɣo.  

  mi-LOC nagy lakoma csinál-PTC.PST-1PL 

  ’Mi nagy lakomát csináltunk.’ (Trj4/628–630) 

2.2.6 Melléknévi igenév állítmányi helyzetben 

Az állítmányi szerepű participium az északi hantiban (és az északi manysiban) 

grammatizálódott a közvetett információt jelölő cselekvés kifejezésére, azaz az 

igeragozásban van egy evidenciális paradigma (Nikolaeva 1999). A keleti nyelvjárásokat 

két részre lehet osztani: a VVj nyelvjárásokban egyáltalán nem fordul elő participium 

 
44 Lehetséges, hogy a Trj4/97–111 sorokban előforduló păɣi̮ʎi̮tnə alak is hasonlóképpen értelmezhető, de ott 

az állítmány igenév. 
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állítmányi helyzetben. Ezt az ismeretünket megerősítik a most közölt Vj szövegek is. A 

szurguti nyelvjárásban viszont az a helyzet, hogy a beszélt nyelvben nem, csak az 

éneknyelvben lehet találkozni melléknévi igenevekkel állítmányi helyzetben. Az újabb 

gyűjtésű énekekből az derül ki, hogy a participiumoknak állítmányi helyzetben nincs a 

ragozott igéktől eltérő grammatikai szerepük, csak a változatosság kedvéért használják őket 

(Csepregi 2014b, 2014c).  

 Az eddigi ismereteink alapján két lehetséges grammatizálódási ösvénnyel 

számolhattunk a hanti evidenciális kialakulásával kapcsolatban: 

 a/ Az igenévi eredetű verbum finitumok először az éneknyelvben jelentek meg, 

evidenciális jelentés nélkül, csupán stíluseszközként. Onnan kerültek át az északi hanti és 

manysi beszélt nyelvbe evidenciális jelentésben. A folyamatot erősíthette az, hogy a két 

északi obi-ugor nyelvvel kapcsolatban lévő komi nyelv is használ evidenciális módot. A 

keleti hanti énekekben – a beszélt nyelvitől eltérő nyelvi rendszer sajátságaként – 

megőrződtek az állítmányi helyzetű igenevek, továbbra is csak stíluseszközként. 

 b/ Az evidenciális modalitás jelen volt a hanti (és manysi) nyelvjárásokban, az 

éneknyelvbe a beszélt nyelvből került bele. A keleti hanti beszélt nyelvből kiveszett az 

evidenciális grammatikai kategória. Az állítmányi helyzetű igenevek csak az éneknyelvben 

őrződtek meg, egyéb archaizmusokkal együtt. 

 A most közölt szövegek nem adnak egyértemű választ a kérdésre, de valamivel közelebb 

visznek bennünket a megoldáshoz.  A 646 soros Trj4 hősénekben bőven vannak aktív és 

passzív ragozású véges igék, de személyjelölővel ellátott, -t- képzős folyamatos és -m- 

képzős befejezett melléknévi igenevek is előfordulnak állítmányi helyzetben. Ezeknek egy 

része úgy tűnik, valóban csak a morfológiai alakok sokszínűségét hivatott illusztrálni (39–

(40): 

 

(39)  [ʌəɣ] mok-kuj ńŏɣǝ̑s mȧntem wi̮ɣǝ̑ʌtǝ̑-t-i̮ʌ. 

  ők kölyök-hím coboly én.DAT lerak-PTC.PST-3PL 

  ’Hím cobolykölyköt ajándékoznak nekem.’ (Trj4/119–121) 

(40) kåt oɣopə̑-j-i̮ kemən ʌiɣotəɣtə-t-ȧm. 

  ház ajtó-EP-ABL kint kimegy-PTC.PRS-1SG 

  ’Kimegyek a ház ajtaján.’ (Trj4/451–453) 

Hosszú, többszörösen összetett mondatokban csak az utolsó állítmány véges ige, az előtte 

lévők igenevek45. Az igenév lehet befejezett, ilyenkor egyértelmű, hogy előidejűséget is 

kifejez: 

(41) ʎȧʎ sä̆m wu-t-ə̑ ȧr imi-p-ʌȧt ʎȧʎ sä̆m ojǝ̑ɣtǝ̑-m-i̮ʌ  

  harc szem lát-PTC.PRS sok asszony-ADJ-SUBST harc szem észrevesz-PTC.PST-3PL 

  måj sä̆m wu-t-ə̑ ȧr iki-p-ʌȧt måj sä̆m ojǝ̑ɣtǝ̑-m-i̮ʌ  

  nász szem lát-PTC.PRS sok férfi-ADJ-SUBST nász szem észrevesz-PTC.PST-3PL 

  kȧt ku-ɣǝ̑n păɣ koʌǝ̑m ko păɣ ʎuʎǝ̑ɣtǝ̑-ʌ-i̮. 

  két férfi-DU fiú három férfi fiú állít-PRS-PASS.3SG 

 
45 Megjegyzendő, hogy Karjalainen nagyon ritkán jelölte a mondatok végét. Végső soron én döntöttem el, 

hogy mi tartozik egy mondatba, amikor a szöveget értelmeztem. 
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’Miután a hadsereget előre látó asszonyok észrevették a hadsereg jelét, a násznépet 

előre látó férfiak észrevették a násznép jelét, két férfi fiából, három férfi fiából 

őrséget állítanak’. (Trj4/133–139)  

A hősének tanúsága szerint az egymást közvetlenül követő cselekvések jelölésére igen 

alkalmasak a folyamatos melléknévi igenevek. Ezek hosszú, akár több tíz soron keresztül 

folytatódó mondatokban fejeződnek ki.  Az egyszerűség kedvéért kihagyom a bonyolult 

jelzős szerkezeteket, csak az állítmányokat sorolom fel. Az első állítmányok igető-PTC.PRS-

3SG szerkezetűek, az utolsó pedig passzív igealak (igető-PRS-PASS.3SG). A mondat váza:  

(42) Az asszony (imi-nə) a húst belevágja az üstbe (nȧmən sä̆ɣoər-t-ȧʌ) vízbe teszi (măʌ-

t-aʌ) az üstöt felakasztja (nȧmən i̮ɣǝ̑t-t-aʌ) majd leveszi a tűzről (utə̑n wə-ʌ-i) 

(Trj4/283–301).  

Bizonyos esetekben az állítmányi szerepű melléknévi igenévnek lehet olyan 

mellékjelentést tulajdonítani, mely a közvetett információszerzésre utal:   

(43) ȧr păɣ-nə kos kä̆ʌəŋ i̮ʌǝ̑ sä̆ŋo-m-i̮ʌ.  

  sok fiú-LOC húsz rénökör le üt-PTC.PST-3PL 

  ’[Úgy hírlik], a fiúk a húsz rénökröt letaglózták.’ (Trj4/615, 617, 620) 

(44) koʌǝ̑m jəŋk kǚt-əʌ tir kö̆t wȧn-nə wăʌ-m-aʌ. 

  három víz köz-3SG szélesség kéz közel-LOC van-PTC.PST-3SG 

’[Úgy tűnik], a három folyó közti távolság már karnyújtásnyira van.’ (Trj4/498–

501) 

Az igenévi állítmányok ágensének a jelölését a (32)–(36) mondatok világítják meg az előző 

fejezetben (2.2.5).  A LOC ragos ágens használatának sokszor az a célja, hogy a cselekvőt 

megkülönböztesse a tárgytól: 

(45) ʎä̆ɣo-iḷ-em kut-ǝ̑m-nə̑ təɣə wåɣ-t-aʌ. 

  sógor-DIM-1SG ?jegyes-1SG-LOC ide hív-PTC.PRS-3SG 

  ’Sógorkámat jegyesem ide hívja.’ (Trj4/609, 612–613) 

A százhúsz éves Trj4 hősének tanúsága szerint a több cselekvést kifejező összetett 

mondatoknak csak az utolsó állítmánya verbum finitum, az előtte lévő tagmondatok igenévi 

predikátumokat tartalmaznak. A mai beszélt nyelvben is hasonló a helyzet, azzal a 

különbséggel, hogy ezek az igenévi állítmányok nemcsak személyjelölő toldalékot kapnak, 

hanem valamilyen határozóragot vagy névutót is. Tehát itt is érvényesül az (19)–(22) 

mondatokban tapasztalt laza mondatszerkesztés.  

2.2.7 Egyéb mondattani kérdések 

A most közölt Trj szövegekben megtaláljuk azokat az alárendelő szerkezeteket, melyeket 

a mai Tra nyelvjárásból is ismerünk. Ezekből hozunk most ízelítőül néhány példát. 

Egyidejűséget kifejező időhatározói alárendelés: 

(46) mä̆rȧ-ŋ put kŏɣo mä̆rȧ-ɣə əntə jə-tə-nə 

  idő-ADJ fazék hosszú idő-TRA NEG válik-PTC.PRS-LOC 
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  ʌin pŏrǝ̑m-t-i̮n seťə-ʎ. 

  ők_ketten tapos-PTC.PRS-3DU hallatszik-PRS.3SG 

’Még annyi idő sem telik el, amíg egy fazék fölforr, kettejük lépése hallatszik.’ 

(Trj4/236–238, 244–245) 

(47) jəɣ-əʌ əj såpi̮k puʌ-tǝ̑-ɣ-i̮ păɣ-ǝ̑ʌ tŏrm-a mən. 

  apa-3SG egy csizma bedug-PTC.PRS-EP-ABL fiú-3SG ég-LAT megy.PST.3SG 

  ’Amíg apja egy csizmáját felhúzza, a fia égbe ment’. (Trj6/20) 

Előidejűséget kifejező időhatározói alárendelés 

(48) oɣo pănǝ̑ɣ-m-i̮n pi̮rnə̑ kȧt ŏrt păk-kǝ̑n i̮mǝʌ-ɣǝ̑n.  

  fej lehajt-PTC.PST-3DU után két hős fiú-DU leül-PST.3DU 

  ’Miután meghajtották a fejüket, a két hősfi leült.’ (Trj4/273, 275, 281–282) 

Okhatározói alárendelés 

(49) wåč nȧj-ɣə wăʌ-t-am pətȧn  

  város úrnő-TRA van-PTC.PRS-1SG miatt 

  păɣi̮ʎi̮-t-nə ʌȧŋki mȧntem wi̮ɣǝ̑ʌtǝ̑-t-i̮ʌ. 

  szolga-PL-LOC mókus én.DAT ajándékoz-PTC.PRS-3PL 

  ’Mivel a város úrnője vagyok, a szolgáim mókust adnak nekem.’ (Trj4/103–104) 

(50) tȧrəŋ pənt əntə tăj-t-aɣo-at  

  harcos út NEG birtokol-PTC.PRS-1PL-INS 

  məŋ-nə tä̆ɣoən-ɣə åmǝ̑s-ʌ-i̮. 

  mi-LOC csend-TRA ül-PRS-PASS.3SG 

  ’Mivel nincs háborús szándékunk, csendben ülünk.’ (Trj4/41–42, 49) 

Szükségességet kifejező szerkezet: 

(51) ťŏrǝ̑s ko kȧt ȧs-ɣən jåɣǝ̑rt-a  

  kereskedő férfi két folyó-DU kereszteződés-LAT 

  jŏɣoǝ̑t-tə̑ wä̆r tăj-aʌ.  

  érkezik-PTC.PRS dolog birtokol-PRS.3SG 

’A kereskedőnek meg kell érkeznie a két folyó kereszteződéséhez’. (Trj3/214, 216–

218) 

A most közölt szövegek a jövőben egyéb, más szempontú megfigyelések alapjául is 

szolgálhatnak. 
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2.3   Szövegközlés és jegyzetek 

A tremjugani kézirategyüttes első csomagjának címlapján ez a felirat áll: Tremjugan. 

Kielennäytteitä I. ’Tremjugan. Nyelvmutatványok I.’. A csomagban három ének kézirata 

található, melyek közül az első kettő a medvekeltő ének (pupi̮ kiʌtətə ȧrəɣ) két változata. 

Ezeket Karjalainen egynek számította. Az első címe elé kitette az I. sorszámot, a második 

címe mellé pedig ezt írta: (= ed). Az ed elem feltehetően az edellinen ’előző’ szó rövidítése, 

azaz Karjalainen ezzel jelezte a két szöveg azonosságát. A harmadik szöveg, mely egy 

ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑p műfajú medveünnepi ének, kapta a II. sorszámot. 

 Mitológiai monográfiájában Karjalainen részletesen tárgyalja az obi-ugor medvekultusz 

megnyilvánulásait (JugrUsk: 512–539, FFC 63: 193–235, Relig3: 145–175). Az írott 

forrásokon és saját megfigyelésein kívül a fejezetbe beledolgozta a saját maga által gyűjtött 

szövegeket is, többek között a Medvekeltő ének két változatát. Az ének tartalmát a 

következőképpen foglalta össze: „A Tremjugan folyó partjáról említsük meg példaképpen 

a medvét keltegető éneket, melyhez hasonlót, úgy látszik, a voguloknál is lehet találni. Ez 

azzal a figyelmeztetéssel kezdődik, hogy Nagy-torəm-atyja megparancsolta a medvének, 

hogy menjen az osztják ember által fűtött sátorba, aztán arra ösztönzik a medvét, hogy 

emelje fel előbb a jobb, aztán a bal fülét, hogy hallja, miféle zene szól, nyissa ki a jobb, 

nyissa ki a bal szemét, hogy lásson, hogy vegyen az ujja hegyével a pofája előtti nyírkéreg 

edényből egy darabot, emelkedjen fel mellső lábaira, üljön ki a fekvőhely szélére, vegyen 

fel lábbelit és köpenyt, kössön rá övet és menjen a „város” férfiai által kitaposott, fátlan 

térre, ahol figyelemmel kísérheti az időjárást, és csodálhatja az egymással versengő 

férfiakat. A medve az udvarról később visszamegy az „áradmánytavi csérek, tavi csérek 

hangjához hasonló” medveünnepi házba, hogy megtekintse a vígasságot, a lányok és fiúk 

táncát46” (JugrUsk: 523, FFC 63: 211–212, Relig3: 158) 

 Az ének két változata tartalmilag egyezik, a szövegben kisebb eltérések vannak. A sorok 

tördelése is eltérő, aminek az oka talán az eltérő dallam. Az első változat rövid sorokból 

áll, a második hosszabb sorokból, melyeket a lejegyző függőleges vonalakkal két-három 

részre (ütemekre) osztott. Érdekes momentum, hogy Karjalainen csak a második 

változathoz írt széljegyzeteket, pedig az lenne a logikus, hogy az első változatnál szorul 

magyarázatokra. Az is lehetséges, hogy a két ének sorrendje a tisztázat írásakor cserélődött 

meg. Az első változat végén van egy dátum (10. XII. 1899), a második végén pedig az 

adatközlő neve: Al. Kētšəmep. 

 

 

 

 
46 Tremjuganilta mainittakoon esimerkkinä karhun nostatuslaulu, jonka tapaisia näytään tavattavan 

voguleillakin. Se alkaa huomautuksella, että Suuri-torəm-isänsä määräsi karhun tulemaan ostjakkimiehen 

lämmitettävään kotaan, ja sitten kehoitetaan karhua nostamaan ensin oikea, sitten vasen korvansa 

kuunnellakseen mikä soitto kaikuu, aukaisemaan oikea, aukaisemaan vasen silmänsä katsomaan, ottamaan 

sormenpäillä kuonon edessä olevasta tuohisesta palanen, nousemaan etujalkojen varaan, siirtymään 

makuulavan reunalle, pukemaan jalkineet ja kauhtana, sitomaan vyö ja menemään „kaupungin” miesten 

polkemalle puuttomalle tantereelle, missä saa katsella säätä ja ihailla toisiaan sysiviä (s.o. kisailevia) miehiä. 

Pihalta karhu sitten astuu takaisin „tulvalammin tiirojen, järven tiirojen ääniseen” peijaistaloon katsomaan 

ilonpidäntää, tyttöjen ja poikien tanssia. 
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2.3.1 Trj1 – Medvekeltő ének szószerinti fordítással 

I. pupi̮ kiʌtət[ə] ȧrəɣ [Medvekeltő ének] 

1.  ən[ə]ʌ tŏrǝ̑m ko jəɣənnə Nagy isten férfi atyád által 

2.  kŏnǝ̑ŋ kåt | kŏnami̮ tetőnyílásos ház tetőnyílásomon át 

3.  kŏmǝ̑t sä̆mpə széles szemű 

4.  čoɣǝ̑t sä̆m | piɣto[.] friss havas szem van ejtve rád. 

5.  jəmsipi Jobboldali 

6.  ʎåń[ť] săŋki̮p hókaparó 

7.  ʌŏɣoi̮t pəʌȧ nagyságú füled 

8.  oni̮ pəʌȧ tuskó füled, 

9.  pəɣipi baloldali 

10.  ʎåń[ť] săŋki̮p hókaparó 

11.  ʌŏɣoi̮t pəʌȧ nagyságú füled 

12.  oni̮ pəʌȧ tuskó füled, 

13.  nǚŋ nomə̑n tăɣori̮|təʌi.[!] te felnyitod. 

14.  kä̆jŋi kŏri̮ Szúnyog[dongáshoz] hasonló  

15.  pä̆ʌəm kŏri̮ bögöly[zúgáshoz] hasonló 

16.  ťəť wăɣi̮ ťəť vasas 

17.  ʌorǝ̑ŋ sǚj csengő hang, 

18.  kȧm wăɣi̮ kȧm vasas 

19.  ʌorǝ̑ŋ sǚj seť[ə]ʎ[.] csengő hang hallatszik. 

20.  kăntǝ̑[ɣ] ko păɣannə̑ Ember fiad által 

21.  wȧńəm pä̆ḷək arc felőli 

22.  si̮ɣǝ̑ʌ kåt tetőgerendás ház 

23.  muʌǝ̑ŋ kåt imádságos ház 

24.  muʌǝ̑ʌȧ imádkozó [falá]hoz 

25.  wȧńəm pä̆ḷək arc felőli 

26.  pä̆r[t] kåt wä̆ro (umto). deszkaház csináltatott (állíttatott) 

neked. 

27.  kăntə̑[ɣ] ko păɣ tăji̮ʌi̮ Ember fia birtokolta  

28.  tiɣoət pətə bőrtegez fenéki 

29.  ḷəpɣən pŏsɣǝ̑n – villás hegyű nyílvessző, éles hegyű 

nyílvessző, 

30.  kăntə̑[ɣ] ko păɣ tăji̮ʌi̮ ember fia birtokolta 
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31.  sŏkə̑ŋ wä̆jəp szőrös nyelű 

32.  kȧrəŋ [wä̆jəp] kérges nyelű 

33.  ən[ə]ʌ ăŋotǝ̑p nagy dárda [okozta] 

34.  wŏjȧʌtǝ̑m uʌmǝ̑n  altatott álmod/alvásod 

35.  kăntǝ̑[ɣ] ko păɣannə̑ ember fiad által 

36.  tem siŋ[k] wăʌtaŋ eme nap lévő (napos) 

37.  juɣǝ̑ʌ tŏrǝ̑m kedves világ(ra) 

38.  ťut wä̆ri|təʌi[.] – felébresztetik. 

39.  uŋkǝ̑tpi̮ Medvefej előtti 

40.  săɣoṇani̮ nyírhéjedényedből 

41.  ʌoj tŏji̮ ujj végről 

42.  pȧŋ tŏji̮ hüvelykujj végről 

43.  nǚŋn[ə] əj puḷ wəʌi[,] általad egy darab vétetik, 

44.  səmȧnȧ szívedbe/bensődbe 

45.  ńŏɣoǝ̑ji̮ húsból 

46.  ḷăɣi̮ʌa | pittȧʌ[.] ízlik, jólesik. 

47.  ʌår sări̮ Mocsári tavi csérek 

48.  tŏk [sări̮] erdei tavi csérek [zajához hasonló] 

49.  sǚjȧŋ kutǝ̑ŋ hangos házad[ba] 

50.  pitmiʌ miután bejutottak 

51.  kö̆tʌȧ wăʌi̮ kezes levő  

52.  kǚrʌȧ wăʌi̮ lábas levő 

53.  juɣǝ̑ʌ ťursem kedves vigasságot 

54.  nǚŋ ʌeɣə|ʌətȧ[.] te nézel. 

55.  muʌǝ̑ŋ kåt  Imádkozó ház 

56.  muʌe̮ni̮ imádságos házrészedből 

57.  kuj ťăpǝ̑r nȧj ȧŋki kuj-ťăpə̑r-istennő anya 

58.  wä̆rəntəm készítette 

59.  suɣǝ̑m kŏri̮ fonálhoz hasonló 

60.  ḷŏksaŋ tä̆ʌȧ festett ruhád 

61.  nǚŋ juɣ ä̆ʌʌi te fa hordó 

62.  wån ťəŋkər váll vállcsúcs[odra] 
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63.  suɣǝ̑m kŏri̮ fonálhoz hasonló 

64.  ḷŏksaŋ tä̆ʌȧ festett ruhád 

65.  nomǝ̑n pănʌi̮. fent raknak/tesznek.  

66.  jəŋ[k] kuʌi̮ Vízi halas 

67.  ʌăɣotaŋ ən[tə]pȧ szövött övedet 

68.  nomǝ̑n əntək|səʌi[.] felövezik. 

69.  wåč kuje̮ Városi embered által 

70.  pȧnməʌti kitaposott 

71.  juɣʌe̮ ťăɣǝ̑r sima havas hely 

72.  oɣotǝ̑ja felszínére 

73.  nǚŋnə kemən | pitʌi[.] te kikerülsz (általad kijuttatik). 

74.  əjwånat soṭḷi̮ Vállvetve lépkedő 

75.  kȧt kuɣə̑n két férfi 

76.  kȧt niŋkən két nő 

77.  juɣ ä̆ʌʌi fa hordó 

78.  wån ťəŋkər váll vállcsúcs 

79.  ńuʌa nəkkəm|təʌiɣən[,] összeütköznek, 

80.  ʎåń[ť] mǚŋkȧḷ [mint] hó gubanc  

81.  jä̆ŋo[ko] mǚŋkȧḷ jég gubanc 

82.  juɣǝ̑ʌ åʌǝ̑ŋ legvégül  

83.  ʌin kirəɣtəʌɣən[.] ketten forgolódnak. 

84.  ńorǝ̑m wåjǝ̑ɣ  Mocsári vad 

85.  jăn[t]ŋi̮ko játékos férfi 

86.  wŏn[t] wåjǝ̑ɣ erdei vad 

87.  jăn[t]ŋi̮ko játékos férfi 

88.  wăʌta pətȧn léted miatt 

89.  kănčaŋ săkǝ̑p  tarka köpenyes 

90.  kuje̮na emberednek 

91.  kănčaŋ săk tarka köpenyét 

92.  mărȧʌtǝ̑ʌǝ̑n[,] benedvesíted, 

93.  kănčaŋ ńi̮rǝ̑p tarka cipős 

94.  kuje̮na emberednek 
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95.  kănčaŋ ńi̮r tarka cipőjét 

96.  mărȧʌtǝ̑ʌǝ̑n. benedvesíted. 

97.  ʌår sări̮ Tavi csérek [módjára]  

98.  sǚjȧŋ kåta hangos házba 

99.  jăkoǝ̑n ʌăŋʌi̮ belépő /belépvén 

100.  kö̆tʌȧ wăʌi̮ kezes levő 

101.  kǚrʌȧ wăʌi̮ lábas levő 

102.  juɣǝ̑ʌ ťursem kedves vigasságot 

103.  nǚŋ ʌeɣə|ʌəʌən[.] te nézegetsz. 

10/XII. 1899 

 

2.3.1.1 Jegyzetek a Trj1 szöveghez  

103 soros, 209 szóból álló ének a kézirat első 6 lapján47. Az énekes a medvéhez intézi 

szavait. 

1–4. sor 

Tetőnyílásos házam tetőnyílásán keresztül nagy isten férfi atyád széles szemű, sűrű 

pelyhekben hulló havat ejtett rád. 

Azonos szöveg: Trj2/1–8 (ott bőbeszédűbben) 

5–13. sor 

Jobboldali hókaparó nagyságú füled, tuskóhoz hasonló füled, baloldali hókaparó nagyságú 

füled felnyitod. 

8, 12. oni̮ pəʌȧ ’tuskó füled’: on ’a halrekeszték támasztórúdja a rekeszték két végén’ (KT 

51, D 108). Lehetséges, hogy a halrekeszték két oldalán kimagasodó támasztórúd a medve 

két fülének alakját idézi fel. 

13. nǚŋ nomə̑n tăɣori̮təʌi – ’felnyitod’, szó szerint ’fent csukod/zárod’. NB. a passzív ige 

mellett a cselekvő NOM alakban van, hiányzik a LOC rag, de ennek lehet prozódiai oka is, 

kiesett a második szótag. Azonos szöveg: Trj2/9–15.  

tăɣori̮|təʌi – a sortörés után megváltozott a hangrend, erre utal a [!] jel. A Trj2 ének 

megfelelő helyén a sortörés ellenére veláris magánhangzókkal folytatódik a szó (Trj2/10, 

14). A Trj3 énekben is hasonlóan több helyen változik a hangrend, l. a Trj3/51–52. 

sorokhoz írt jegyzetet. 

14–19. sor 

Szúnyogdongáshoz hasonló, bögölyzúgáshoz hasonló, ťəť vasas csilingelő hang, kȧm vasas 

csilingelő hang hallatszik48.  

 
47 A szöveg megfejtésekor többször konzultáltam Ludmila Nikolaevna Kajukova hanti kolléganőmmel. Az ő 

magyarázatait a monogramjával (LNK) jelölöm. Ezen kívül támaszkodtam a szurguti hanti medveünnepi 

repertoár bizonyos, egyelőre még kéziratban lévő szövegeire. Ezeknek a lejegyzője Jelena Petrovna 

Szurlomkina, a tőle származó információkat EPS monogrammal jelölöm. 
48 A medvekeltő ének előadása közben az énekes a medve házához kötött zsinórt rázogat, melyhez egy csengő 

van erősítve (LNK).  
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ťəť wăγ, kȧm wăγ: az obi-ugor medveünnepi folklórban mindenütt előforduló jelzős 

szerkezet, mely egyrészt a medve szórakoztatására szolgáló csilingelő hangot, másrészt a 

medvét díszítő ékszerek nemes voltát jelöli. A jelzők jelentése elhomályosult, 

etimológiájuk vitatott. A legvalószínűbbnek Munkácsi Bernát megoldása tűnik: vog. śēś~ 

śēnś ’tiszta; szűz; ifjú’ (Munkácsi–Kálmán 1986: 592). A hanti nyelvjárási megfelelések 

(oK ťəť, oD ťiť, oÉ śēś) is értelmezhetők hasonlóképpen. A parallelizmusban szereplő 

másik jelző, oD oK kȧm, oÉ kem, vog. kami lehet helynévi eredetű ’kámai, a Kámán túlról 

való’ (Hunfalvy 1875: 19), de lehet egy uráli eredetű, ’halpikkely’ jelentésű szó folytatása 

is (Widmer 2001). A téma részletes kifejtését l. Csepregi 2018ab49.  

Egyéb előfordulás: Trj2/ 11, 15, 18, 20, 22.  

20–26. sor 

Emberfiaid deszkaházat építettek neked a tetőgerendás ház legbecsesebb helyén. 

wȧńəm pä̆ḷək ’arc felőli rész’, muʌǝ̑ŋ kåt ’a háznak az a része, ahol a házi bálványokat őrzik’ 

səməŋ kåt ’szíves ház, a ház szíve, szellemi központja’. Ez mind ugyanazt jelenti, a 

háznak/sátornak a férfiak számára fenntartott része. Itt építenek a medvének lécekből, 

deszkákból egy kunyhót, ahol elhelyezik, és ahonnan a medveünnepi műsort szemléli 

(LNK).  

26. pä̆rt kåt wä̆ro grammatikusan: pä̆rtəŋ kåtat wä̆ro ’deszkaházat csináltak neked’ (LNK). 

27–38. Melléd rakunk két nyílvesszőt az emberfia bőrtegezéből, a villás hegyűt meg az éles 

hegyűt. Emberfia bundás nyelű, kérges nyelű dárdája mély álomba juttatott, emberfia most 

felébreszt téged a napsütéses, kedves világra50. 

A Trj1/20–38 soroknak a Trj2-ben nincs megfelelőjük. 

39–46. sor 

A fejed előtt lévő edényből mutatóujjaddal, hüvelykujjaddal kiveszel egy darabot, a hús 

édesen szétárad bensődben. 

39. uŋkǝ̑t ’a medve feje, tabuszó’ (Csepregi–Kajukova 2011) 

Azonos szöveg: Trj2/24–30, bőbeszédűbben. 

47–54. sor 

Mocsári tavi sirályok, erdei tavi sirályok hangjához hasonló zajos házadba jutván a kézzel-

lábbal előadott táncot, kedves vígasságot nézhetsz.  

49. sǚjȧŋ kutə̑ŋ – a szóvégi mássalhangzó talán az előző szó hatására változott meg, 

helyesen: sǚjȧŋ kutə̑n ’zajos házad’ vö. Trj2/122.  

54.  nǚŋ ʌeɣəʌə-t-ȧ  te néz-PTC.PRS-2SG ’te nézed’ – az állítmányi funkciójú melléknévi 

igenevekhez vö. 2.2.6. fejezet. 

Párhuzam a manysi medveünnepi repertoárból: „Kézcsavargató jeles játékot játszanak 

előttem, lábcsavargató jeles játékot játszanak előttem” (VNGy III: 210). 

kö̆tʌȧ wăʌi, kǚrʌȧ wăʌi, juγəʌ ťursem – ez a hat szó jellemzi az ünnep mozgalmasságát, a 

táncot, a kezek, lábak mozgását. A résztvevők jönnek-mennek, megbeszélik a következő 

műsorszámot, teáznak, aztán bejönnek, és folytatódik az előadás (LNK). Azonos szöveg: 

Trj1/97–103, Trj2/120–128. 

 
49 Egy 1995-ben gyűjtött medveénekben ez a kifejezés səʎ wăɣi, ťåm wăɣi ʌorəŋ süj alakban hangzott el, ami 

azt mutatja, hogy a konkrét jelentés nélküli éneknyelvi szavak könnyen deformálódnak (EPS).  
50 A szurguti hantik medveünnepein máig az a szokás, hogy két nyílvesszőt raknak a medve mellé (LNK). 
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55–65. sor 

A ház szent sarkából való, ťăpə̑r-istennő-anya által készített, fonállal díszített, festett 

ruhádat a te fahordó erős válladra terítik. 

57. kuj ťăpǝ̑r nȧj ȧŋki 

A ťăpǝ̑r és nyelvjárási változatai (oD ťăpər, ťăpar VVj ťăwər, Trj. ťăpər, oÉ śŏpər, śăpər 

vog. śŏpər) hasonlóképpen a 16–18. sornál tárgyalt ťəť – kȧm szópárhoz, szintén mindenütt 

jelen van a medveünnepi énekszövegekben. A szó többjelentésű, használata 

nyelvjárásonként és kulturális csoportonként változik. ťăpǝ̑r nȧj ȧŋki a medve anyja, a 

ťăpə̑r/ śŏpər ugyanakkor helynév is. Jelen szövegben nincs rá példa, de igen gyakori, hogy 

a parallel szerkezetekben a ťăpə̑r/śŏpər szinonímájaként megjelenik a kȧm/kemi jelző51. 

 Az obi-ugor folklórban használatos három jelző szemantikai viszonyait a 

következőképpen vázolhatjuk: 

 

 helye a parallelizmusban 

első második 

nemesfém név nemesfém név 

oD, oK ťəť, ťiť + – – – 

ťăpər – + – – 

kȧm – – + – 

oÉ, vog śēś + – – – 

śăpər + + – – 

kem(i) – – + + 

 

A táblázatból kiderül, hogy északi hanti és a manysi nyelvterületen a śēś és a śăpər részben 

egymás szinonimái. Mindkettő lehet nemesfém jelzője, de csak a śăpər lehet személynév 

és helynév része. A keleti és déli hanti területen a ťəť és a ťăpər használati köre elválik 

egymástól. Az előző (ťəť ~ ťiť) csak nemesfémet jelöl, az utóbbi pedig (ťăpər) eredetileg 

helynév, és arról a helyről származó konkrét vagy mitológiai személy, pl. istennő jelzője. 

A kȧm ~ kem(i) jelző az esetek többségében a parallelizmusok második helyén jelenik meg. 

A kȧm ~ kem(i) helynévi eredetű jelző előbb nemesfém jelölésére szolgált, majd – a parallel 

szerkesztés céljából – átterjedt az istennők nevének második felére is. Ebben a funkcióban 

viszont már semmi sem utal a jelző helynévi eredetére. A jelző az istenség előkelő 

(fenséges, hatalmas) voltát hangsúlyozza.  

 A kifejezés kuj előtagja valószínűleg egy férfit és nőt jelölő hosszabb szószerkezet 

maradványa. A déli hanti folklórban a medve szülei jȧwəttȧ ketpe χuj ťăpǝ̑rneŋ ȧŋkə 

’hadonászómancsú férfi [és] ťăpə̑r nő anya’ (Karjalainen–Vértes 1975: 113). A ’férfi’ 

jelentésű kuj (> χuj) feltehetőleg egy téves sortörés eredményeképpen került át a női név 

elé. A témáról bővebben l. Csepregi 2018ab. 

Azonos szöveg: Trj2/37, 41, 94, 98, 110. 

66–68. sor 

Vizi hal mintás szövött övedet felkötik rád. 

Azonos szöveg: Trj2/45–46. 

 
51 Schmidt Éva szerint (2011: 30–31) śopər/kami nő egyben Föld-anya is, az pedig, hogy a medve tőle 

származik, az obi-ugor mitológiában fellelhető 27 medve-koncepció egyike. 
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69–73. sor 

Városi férfiak által kitaposott, sima helyre kikerülsz. 

70. pȧnməʌti: feltehetőleg a pȧnməʌ- ige képzett alakja, mely a szótárakban nincs adatolva. 

Karjalainen széljegyzete a Trj2/53. sorhoz: polkemaan ’taposni’. A kontextusból arra lehet 

következtetni, hogy hagyományos hanti küzdősportok űzésére alkalmas helyről van szó.  

74–83. sor 

Két férfi, két nő fahordó erős vállával összeütközik, végül hógolyóként, jeges gubancként 

forgolódnak (= az emberek birkóznak, vetélkednek a medve szórakoztatására). 

74. sotḷi̮ alapszava: soč- ’lép’, hasonulás történt. 

80–81. mǚŋkȧḷ – a szótárak szerint a ’csomó, gubanc’ szó velaris hangrendű (muŋkə̑ḷ KT 

518, D 949). A kéziratban Karjalainen egyértelműen jelzi a magánhangzók palatális voltát, 

ami lehet az éneknyelvnek vagy a medveműnyelvnek is a sajátossága. Egyéb előfordulás: 

Trj2/66. 

84–96. sor 

Mivel te, mocsári állat, játékos férfi vagy, erdei állat, játékos férfi vagy, tarka köpenyes 

embereid tarka köpenyét megnedvesíted, tarka cipős embereid tarka cipőjét 

megnedvesíted.  

 A medveünnep résztvevői a Reguly által feljegyzett vogul medvekeltő énekben is 

átáznak a hóban hemperegvén: „Az ifjú gyermeksereg (…) Vízben úszó hím evet módjára 

már régóta átázott, vízben úszó hím mókus módjára már régóta átázott” (VNGy III. 203). 

97–103. sor 

Mocsári tavi sirályok, erdei tavi sirályok hangjához hasonló zajos házba belépsz, kézzel-

lábbal bemutatott kellemes vigasságot nézegetsz. 

2.3.2 Trj2 – Medvekeltő ének szószerinti fordítással 

pupi̮ kiʌtət[ə] ȧrəɣ52 [Medvekeltő ének] 

1.  
ən[ə]ʌ tŏrǝ̑m ko | jəɣənnə Nagy isten férfi atyád 

2.  
kăntǝ̑[ɣ] ko păɣ | ǚʌŋiʌi53 ember fia meggyújtotta 

3.  
təɣotəŋ kåt | påtʌǝ̑ŋ kåt tüzes ház, nem fagyos ház 

4.  
ən[ə]ʌ tŏrǝ̑m ko | jəɣənnə nagy isten férfi atyád 

5.  
kŏnǝ̑ŋ kåt | kŏnǝ̑ʌi̮54 tetőnyílásos ház tetőnyílásán át 

6.  
kŏmǝ̑t sä̆mpə | čoɣǝ̑t sä̆m | széles szemű friss havas szemet 

7.  
pȧɣtiʌəmȧ[,] ejtett rád, 

8.  
kŏmǝ̑t sä̆mpə | ḷŏpi̮ sä̆m | 

pȧɣtiʌəmȧ[.]55 

széles szemű nedves havas szem ejtett rád. 

9.  
jəmsipi | ʎåń[ť] săŋki̮p | ʌŏɣoi̮t pəʌȧ Jobboldali hókaparó nagyságú füled 

 
52 (= ed) ?edellinen [ugyanaz, mint az előző] 
53 ihmisen lämmitettävään [az ember által befűtött] 
54 laskeutumaan ikkunanreiästä [leereszkedni az ablaknyíláson keresztül] 
55 palje [?fújtató] 
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10.  
nomǝ̑n tăɣori̮|tǝ̑ʌi̮(-e-)[,]56 fent csukódik, 

11.  
ťəť wăɣi̮ | kȧm wăɣi̮ | ʌorǝ̑ŋ sǚj ťəť vasas kȧm vasas csengő zaj, 

12.  
məɣoə (mǚɣoə) sǚj seť[ə]ʎ[,] milyen zaj hallatszik, 

13.  
nǚŋnə pəɣipi | ʎåń[ť] săŋki̮p |57 általad baloldali hókaparó 

14.  
oni̮ pəʌȧ nomǝ̑n tăɣori̮|tǝ̑ʌi̮[,] tuskó füled fent csukatik, 

15.  
ťəť wăɣi̮ | k[ȧm]w[ăɣi̮] | ʌorǝ̑ŋ sǚj| 

m[ǚɣoə] s[ǚj] seťʎ[.] 

ťəť vas kȧm vas csengő zaja, milyen zaj 

hallatszik. 

16.  
jəmsipi | kosʌi̮pe̮ | nomǝ̑n Jobboldali csillagod fent 

17.  
puṇ[č]ḷi̮ (-e̮)[.]58 nyisd. 

18.  
kŏʌʌapə̑59 | ťəť w[ăɣ] | k[ȧm] wăɣi̮ | 

kǚtəʌi 

végtelen ťəť vas kȧm vas közben 

19.  
puṇ[č]ḷə̑ʌ[.] kinyílik. 

20.  
pəɣipi k[osʌi̮pe̮ ťəť wăɣ | kȧm wăɣi̮] | 

kǚtəʌi puṇ[č]ḷi̮[.] 

Balfelőli csillagod ťəť vas kȧm vas közben 

kinyílik. 

21.  
ʎəkəs60 juɣpǝ̑ | ȧr wŏnt ur | sočma 

ʌȧtnə 

Sűrű bozótot, sok erdőt járásod idején 

22.  
timin[t] ťəť w[ăɣ] | k[ȧm] w[ăɣ] | 

ʌ[orǝ̑ŋ] sǚj nǚŋ  

ilyen ťəť vas kȧm vas csengő zajt te 

23.  
əntə kuʌǝ̑n[.] nem hallottál. 

24.  
nǚŋnə uŋkǝ̑tpi̮ | săɣoṇani̮61 | ʌoj- Általad fejnél [lévő] kéregedényedből 

25.  
tŏji̮ | pȧŋ tŏji̮ | əj puḷ wəʌi[,] ujjvégi, hüvelykvégi egy falat vétetik, 

26.  
səmȧnȧ ńŏɣ wŏji̮, kår wŏji̮ szívedbe jávorzsír, rénbikazsír 

27.  
ḷăɣi̮ʌa62 pitʌ[.] jóízűvé válik. 

28.  
jəmsipi săɣoṇani̮ | ʌ[oj] t[ŏji̮] | p[ȧŋ] 

t[ŏji̮] | 

Jobboldali kéregedényedből ujjvégi, 

hüvelykvégi 

29.  
əj puḷ wəʌi[,] egy falat vétetik 

30.  
səm[ȧnȧ] ń[ŏɣ] w[ŏji̮], k[år] w[ŏji̮] 

ḷ[ăɣi̮ʌa] pittȧʌ [,] 

szívedbe jávorzsír, rénbikazsír jóízűvé 

válik, 

 
56 Nostaa oikean korvansa kuunnellakseen mikä soitto [felemeli a jobb fülét, hogy meghallgassa mi ez a zene] 
57 vasemman korvansa [a bal fülét] 
58 aukaise oikea silmäsi [nyisd ki a jobb szemedet] 
59 loppumatoin (joita on paljo) [végtelen (amiből sok van)] 
60 ʎăŋkə̑s, viidakko [őserdő] 
61 kuonon edessä olevat tuohiset [a medvefej előtt lévő nyírkéreg edények] 
62 sydämellesi se on makeaa (?) suloinen [a szívednek édes (?) kedves] 
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31.  
pəɣipi | s[ăɣonani̮] | ʌ[oj] t[ŏji̮] | 

p[ȧŋ] t[ŏji̮] | əj p[uḷ wəʌi, səmȧnȧ 

ńŏɣ wŏji̮, kår wŏji̮ ḷăɣi̮ʌa] pittȧʌ [.] 

baloldali kéregedényedből ujjvégi, 

hüvelykvégi egy falat vétetik, szívedben 

jávorzsír, rénbikazsír jóízűvé válik. 

32.  
nǚŋnə ŏɣoǝ̑r ʌŏɣoa | såtǝ̑ŋ tŏj | Te magas csontod erős végére 

33.  
nomə̑n mä̆ḷəṇtəʌi [.]63 fel tápászkodsz. 

34.  
pä̆ʌəŋ kåt | pä̆ʌəɣȧ | jəŋ[k]wä̆siki 

kuŋǝ̑tʌi̮64 

Padlós ház padlójára vízi szörny apó 

felmászta 

35.  
ki̮pḷə̑ŋ ʌi̮n | oɣoti̮ʌa | nȧmən kiszögellő szegélyléc tetejére fent 

36.  
nǚŋnə ki̮ťťi̮ [.] általad hagyatott. 

37.  
kuj ťăpǝ̑rnȧj ȧŋke | wä̆rəntəm kuj-ťăpə̑r-istennő anyád készítette 

38.  
siń[ť] kåntȧŋ ńăsi̮ɣǝ̑ʌa65 háncsfonatos tapadós két lábbelidet 

39.  
nǚŋnə ńorǝ̑m wåjǝ̑ɣ | kǚṇčəŋ általad réti állat karmos 

40.  
kö̆t | ḷåɣʌǝ̑ŋ kö̆t | nomǝ̑n puʌta[.] kéz, tenyeres kéz, fel húzd. 

41.  
k[uj] ť[ăpǝ̑rnȧj] ȧ[ŋke] wä̆rəntəm | 

suɣǝ̑m kŏri̮ 

kuj-ťăpə̑r-istennő anyád készítette fonál 

szerű 

42.  
ḷŏksaŋ tä̆ʌ | juɣ ä̆ʌʌi  festett ruhát fa hordó 

43.  
wån ťiŋkər váll vállcsúcs[ra] 

44.  
nomə̑n rä̆ɣoitȧ[.]66  fel libbentsd. 

45.  
jəŋ[k] kuʌi̮ Vízi halas 

46.  
ʌăɣtaŋ əntəp67 fonott öv 

47.  
suɣǝ̑m kŏri̮ fonál szerű (szövött) 

48.  
ḷŏksaŋ tä̆ʌȧ festett ruhád 

49.  
nǚŋnə nomǝ̑n wä̆rəksəʌi[.] általad felöltöztetik. 

50.  
jǚḷe̮ŋ kåt si̮ɣ[ə̑]ʌ oɣopi̮ Bálványos ház keresztléces ajtaja 

51.  
nǚŋnə kemən puṇ[č]ḷi̮[.]68 általad kinyittatik. 

52.  
wåč kuje̮ Városi embered 

53.  
pȧnməʌti69 kitaposta 

54.  
juɣʌa ťăɣǝ̑r sima havas hely 

 
63 nouse ylös käsin avustaen /ponnistaen [állj fel a mellső lábaddal segítve, erőlködve] 
64 makasi / siirry istumaan makuulavan reunalle [feküdt / ülj oda a fekvőhely szélére] 
65 надевай ногавицы [vedd fel a lábbeliket] 
66 sipuu (?)  [értelmezhetetlen] 
67 vyö [öv] 
68 avaa ovi ja mene ulos katsomaan rahvasta [nyisd ki az ajtót és menj ki az embereket megnézni] 
69 polkemaan (?) [taposni (?)] 
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55.  
oɣotǝ̑ja70 felszínére 

56.  
kemən pitʌi[.] kikerülsz. 

57.  
wåt ŏnʌǝ̑ɣ|tǝ̑ʌi̮ Szelet próbálgató 

58.  
səjʌår wåjǝ̑ɣ búvárkacsa 

59.  
kö̆təŋ mok kezes fióka [módjára] 

60.  
nǚŋnə jirəɣ|təʌi[.]71 forgolódsz. 

61.  
nǚŋnə əj wånat soč[č]ǝ̑ Általad fél vállal odalépve 

62.  
kȧt kuɣǝ̑n72 két férfi 

63.  
juɣ ä̆ʌʌi fa hordó 

64.  
wån ťiŋkərnȧt73 váll vállcsúccsal 

65.  
ńuʌa nəkkəm|təʌiɣən[,]74 össze ütköznek ketten, 

66.  
ʎåń[ť] mǚŋkȧḷ [mint] havas gubanc 

67.  
jä̆ŋo[ko] [mǚŋkȧḷ] jeges gubanc 

68.  
ʌin kirəɣ|təʌɣən[.]75 ketten forognak. 

69.  
kănčaŋ săkǝ̑p Tarka köpenyű 

70.  
kuje̮na férfiadnak 

71.  
kănčaŋ săk tarka köpenyét 

72.  
măraʌtǝ̑ta nedvesíteni, 

73.  
kănčaŋ ńi̮rǝ̑p tarka cipőjű 

74.  
kuje̮na férfiadnak 

75.  
kănčaŋ ńi̮r tarka cipőt 

76.  
măraʌtǝ̑ta76 nedvesíteni 

77.  
nǚŋnə əj wånat soṭḷi̮[.] általad egy vállal lépetik. 

78.  
kȧt niŋkən Két nő 

79.  
juɣ ä̆ʌʌi fa hordó 

80.  
wån ťiŋkərnȧt váll vállcsúccsal 

81.  
ń[uʌa] n[əkkəm|təʌiɣən][,] össze ütköznek ketten, 

82.  
ʎ[åńť] m[ǚŋkȧḷ] havas gubanc[ként] 

 
70 на улицу [az utcára (=ki)] 
71 katsoo tuulta kääntyillen eri suunnille [nézi a szelet különböző irányokba fordulva] 
72 Katsoo toisiansa sysiviä (leikkiviä) miehiä (2) [nézi az egymással vetélkedő (játszó) férfiakat] 
73 olalla toisiansa sysäävinä [egymást vállal taszigáló] 
74 (karhu muka hän näkymättömänä) [(mintha a medve láthatatlanul cselekedne)] 
75 jotta he kierivät lumessa (?) [hogy a hóban hemperegjenek (?)] 
76 kastella (miehiltä kengät) [megnedvesíteni (a férfiak cipőjét)] 
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83.  
j[ä̆ŋoko] [mǚŋkȧḷ] jeges gubanc[ként] 

84.  
åʌǝ̑ŋ ʌin kirəɣ|təʌɣən[.] végül ketten forognak. 

85.  
ʌår sări̮ Mocsári tavi csérek 

86.  
tŏk sări̮ erdei tavi csérek (hangjához hasonló) 

87.  
sǚjȧŋ kåt77 zajos ház 

88.  
nǚŋnə jăkoǝ̑n ʌăŋʌi̮[.] általad belépetik. 

89.  
ʌår sări̮ Mocsári tavi csérek 

90.  
t[ŏk] s[ări̮] erdei tavi csérek (hangjához hasonló) 

91.  
s[ǚjȧŋ] k[åt] zajos ház 

92.  
sǚjiʌȧ zajába 

93.  
i̮mǝ̑ʌmi̮ʌ leülvén 

94.  
kuj ť[ăpǝ̑rnȧj] ȧ[ŋke] | wä̆rəntəm kuj-ťăpə̑r-istennő anyád által készített 

95.  
jəŋ[k] kuʌi̮ vízi hal [mintás] 

96.  
ʌăɣte̮ŋ əntəp fonott öv 

97.  
nǚŋn[ə] iʌən i̮ŋǝ̑tʌi̮[,] általad leoldoztatik. 

98.  
k[uj] ť[ăpǝ̑rnȧj] ȧ[ŋke] | w[ä̆rəntəm] kuj-ťăpə̑r-istennő anyád készítette 

99.  
suɣǝ̑m kŏri̮ fonallal díszített 

100.  
ḷŏksaŋ tä̆ʌȧ  festett ruhád  

101.  
juɣ ä̆ʌʌi fa hordó 

102.  
wån ťiŋkər váll vállcsúcs[odról] 

103.  
iʌə rä̆ɣoiʌi[.] leveszik. 

104.  
muʌǝ̑ŋ kåt Imádkozó ház 

105.  
muʌe̮nȧ szent sarkába 

106.  
jä̆ɣʌi wåt  hideg szél 

107.  
təťəɣ wåt zuzmarás szél 

108.  
səjətɣə árnyékába 

109.  
nǚŋnə pănʌi̮[.]78 általad tétetik. 

110.  
k[uj] ť[ăpǝ̑rnȧj] ȧ[ŋke] | w[ä̆rəntəm] kuj-ťăpə̑r-istennő anyád készítette 

111.  
siń[ť] kåntaŋ háncsfonatos tapadós  

112.  
ńăsi̮ɣǝ̑ʌa  két lábbelidet 

 
77 huone jossa iloa pidetään [a ház, ahol a vígasságot tartják] 
78 pane suojaksi kylmältä tuulelta [védekezz a hideg széltől] 
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113.  
ńorǝ̑m wåjǝ̑ɣ mocsári állat 

114.  
wŏn[t] wåjǝ̑ɣ erdei állat 

115.  
kǚṇčəŋ kö̆t karmos kezé[ről] 

116.  
iʌən i̮ŋǝ̑ta lehúzni 

117.  
muʌǝ̑ŋ kåt imádkozó ház 

118.  
muʌe̮na szent sarkába 

119.  
nǚŋn[ə] i̮mǝ̑ʌʌi̮[.] általad leületik. 

120.  
ʌår sări̮ Mocsári tavi csérek 

121.  
t[ŏk] s[ări̮] erdei tavi csérek (hangjához hasonló) 

122.  
sǚjȧŋ kutǝ̑nnə̑ zajos házadban 

123.  
kö̆tʌȧ wăʌʌi̮ kezes levő 

124.  
juɣǝ̑ʌ ťursem kedves vigasságot 

125.  
nǚŋ ʌeɣəʌətȧ[,] te nézel, 

126.  
kǚrʌȧ wăʌʌi̮ lábas levő 

127.  
j[uɣǝ̑ʌ] ť[ursem] kedves vigasságot 

128.  
n[ǚŋ] ʌeɣəʌətȧ[,] te nézel, 

129.  
məɣo ȧrit milyen sok 

130.  
ńȧrə[ɣ] kö̆təp csupasz kezű 

131.  
urä̆ɣoinə eladó lány 

132.  
urpăɣnə̑ lánykérő fiú 

133.  
jekoʌo [.] táncol neked. 

134.  
ńorǝ̑m wåjǝ̑ɣ Mocsári állat 

135.  
wȧṇ ṇămsa közeli gondolatod 

136.  
wȧṇɣ[ə] ȧʌ tiʌe[.]79 közelre ne húzd. 

137.  
məɣo ȧrit Milyen sokan 

138.  
jekoʌo[,] táncolnak neked. 

139.  
tŏrǝ̑m mi̮čǝ̑m Istennél megvádolt 

140.  
ur ä̆ɣoinə eladó lány 

141.  
məɣo ȧ[rit] milyen sokan 

142.  
t[ŏrǝ̑m] m[i̮čǝ̑m] istennél megvádolt 

143.  
ur păɣnə̑ lánykérő fiú 

 
79 не сердись [ne haragudj meg] 
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144.  
jekoʌo [.] táncolnak neked. 

145.  
ńorǝ̑m wåjǝ̑ɣ Mocsári állat 

146.  
wȧṇ ṇămsa rövid gondolatod 

147.  
[wȧṇ] ḷä̆ɣoȧ rövid ḷä̆ɣoȧ (?kedved) 

148.  
wȧṇɣ[ə] ȧʌ tiʌe[.] rövidre ne húzd. 

149.  
kăntə̑[ɣ] ko Hanti ember 

150.  
păɣannə̑ fiad által 

151.  
iʌi ḷitpe elő kényeztetésed 

152.  
kŏʌi̮ [ḷitpe] utó kényeztetésed 

153.  
juɣ ʌȧʌǝ̑ŋ [c: juɣǝ̑ʌ åʌǝ̑ŋ]80 kedves végét 

154.  
pănʌo[.] rakatik eléd. 

Al. Kētšəmep 

2.3.2.1 Jegyzetek a Trj2 szöveghez 

154 soros, 416 szóból álló ének a kéziratcsomag 7–15. lapján 

Az előző bővített változata, a szavak száma szerint majdnem a duplája. Több ismétlés van 

benne, újabb, az előzőben nem szereplő motívumok bukkannak föl. Talán ez az oka annak, 

hogy Karjalainen ezt a változatot látta el széljegyzetekkel (összesen 28 helyen). 

1–8. sor 

Nagy isten férfi atyád az emberfia által befűtött tüzes házba, meleg házba, tetőnyílásos ház 

tetőnyílásán keresztül széles szemű friss havat ejtett rád, széles szemű nedves havat ejtett 

rád. 

3. təɣotəŋ kåt, påtʌǝ̑ŋ kåt – lehetséges, hogy a második jelző fosztóképzőt tartalmaz (påtʌə̑ɣ 

’nem fagyos’), s a szóvégi mássalhangzó csak analógiás úton, az első jelző hatására 

változott meg. Az is lehet, hogy mindkét szóalak (påtʌǝ̑ŋ, påtʌə̑ɣ) létező forma, azonos 

jelentésben. 

Azonos szöveg: Trj1/1–4. (ott szűkszavúbban) 

9–15. sor 

Jobboldali hókaparó nagyságú füledet nyisd fel, hogy meghallgasd, micsoda ťəť vasas 

csilingelő hang, kȧm vasas csilingelő hang hallatszik, baloldali hókaparó nagyságú, tuskó 

füledet felnyitod, hogy meghallgasd, micsoda ťəť vasas csilingelő hang, kȧm vasas 

csilingelő hang hallatszik. 

ťəť wăɣ kȧm wăɣ magyarázatát l. a Trj1/16–18. soroknál 

Egyéb előfordulás: 15, 18, 20, 22. 

12. məɣoə (mǚɣoə) sǚj seťʎ – Karjalainen először a məɣoə alakot írta le, majd kisebb 

betűkkel fölé írta a mǚɣoə alakot. Az első szótagi magánhangzó az őt követő labiális 

mássalhangzó hatására labializálódott. A mai szurguti hanti helyesírásban ezt a formát 

használják, vö. még təɣotəŋ ’tüzes’ (Trj1/3), ma: tǚwtəŋ, səɣoəs ’ősz’ (Trj3/56), ma: sǚwəs. 

Hasonló hangváltozás ment végbe a jə-/jǚw ’jön’ igében. 

 
80 хвалитъ (?) [dicsér (?)] 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



64 

 

14. oni̮ pəʌȧ nomǝ̑n tăɣori̮tǝ̑ʌi̮ l. a Trj1/8, 12, 13 sorokhoz fűzött magyarázatot. 

Majdnem azonos szöveg: Trj1/9–19.   

16–20. sor 

Jobboldali csillagod (= jobb szemed) felnyitod, vég nélküli ťəť vas, kȧm vas csilingelés 

közben kinyitod, baloldali csillagod (=bal szemed) ťəť vas, kȧm vas csilingelés közben 

kinyitod. 

16. kosʌi̮pe̮ ’csillagod’– figyelemre méltó, hogy a medve szemére itt tabuszót használ az 

énekes, míg 9. és a 14. sorban a fülét köznyelvi szóval jelöli. Pedig a szurguti hanti 

medveműnyelvben a fülre is van több tabuszó (ȧŋkəʌ, mǚŋḷi), vö. Csepregi–Kajukova 

2011. 

17. puṇ[č]ḷi (-e̮) nyisd ki – Karjalainen a PASS.3SG -i̮ végződése után zárójelben odaírta a 

tárgyas ragozású IMP.2SG -e̮ ragot.  

17, 19, 20. puṇ[č]ḷi̮, puṇ[č]ḷe̮, puṇ[č]ḷə̑ʌ – Fonetikai változások: a kakuminális ṇ hatására 

az őt követő ʌ ejtésmódja is megváltozik. A mássalhangzótorlódás következtében kiesik a 

č. A puṇč- ige egyéb előfordulása, ahol a hasonulás végbemegy: Trj2/51, Trj4/260. 

21–23. sor 

Amikor bozótos fájú sok sűrű erdőben jártál, ilyen ťəť vasas csilingelő hangot, kȧm vasas 

csilingelő hangot nem hallottál. 

24–27. sor 

Orrod előtti kéregedényedből mutatóujjad végével, hüvelykujjad végével egy darabot 

kiveszel, bensődben szétárad a jávorszarvas zsír, rénbika zsír édessége. 

31. sor 

Baloldali kéregedényből mutatóujjad végével, hüvelykujjad végével egy darabot kiveszel, 

bensődben szétárad a jávorszarvas zsír, rénbika zsír édessége. 

32–33. sor 

Erős, csontos mellső lábaid segítségével felemelkedsz. 

A mäḷəṇtə- ige nincs adatolva a szótárakban, a fordítás alapja Karjalainen széljegyzete. 

Ugyanez a kifejezés: Trj4/433–435 

34–36. sor 

Felemelkedsz a padlós ház padlójára, kiülsz a fekvőhely szélére. 

jəŋkwäs iki kuŋǝ̑tʌi̮ ki̮pʌə̑ŋ ʌi̮n ’vízi szörny megmászta kiálló szegélyléc = a fekvőhely 

pereme’  

A kifejezés északi hanti párhuzama: wes-ȧŋən χămləŋ siŋəs ’vízi szörnyeteg állához 

[hasonló] horgas padka-tönkő’ (BiblPáp II: 102/887), Pápay lábjegyzete: nări siŋəs juχ 

’padka[tartó] tönkő’. Ebből kiderül, hogy a fekvőhely pereme olyan alakúra van kifaragva, 

mely a (képzeletbeli) víziszörny horgas állára emlékeztet. Egyéb előfordulása: Trj4/276–

277. sor 

37–40. sor 

Karmos mancsodra, tenyeres mancsodra húzd fel kuj-ťăpə̑r-istennő anyád által készített 

háncsfonatos, tapadós két lábbelidet. 

A kuj-ťăpə̑r-istennő magyarázatát l. a Trj1/57. sornál 
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38. ńăsi̮γǝ̑ʌa ’két lábbelid’ – tabuszó lehet, ’cipő’ jelentésben nem adatolják a szótárak, de 

vö. ńăsi̮ ’csúszós’ (KT 640, D 1080) 

41–44. sor  

Kanyarítsd fel fahordó, erős vállad csúcsára kuj-ťăpə̑r-istennő-anya által készített fonállal 

díszített, festett ruhádat. 

A 44. sorhoz írt széljegyzet (sipuu?) számomra értelmezhetetlen. 

Azonos szöveg: Trj1/57–65. 

45–49. sor 

A szövött, festett ruhára felkötsz egy halszálka mintás, fonott övet. 

Azonos szöveg: Trj1/66–68. 

50–51. sor 

Bálványos ház keresztléces ajtaját kinyitod. 

jǚḷi ’erdei szellem’, jǚḷe̮ŋ kåt si̮ɣə̑ʌ oɣopi̮ állandósult éneknyelvi jelzős szerkezet, egyéb 

előfordulása: Trj4/ 256–257, 383–384, 451–452. sor. 

52–56. sor 

Városi embereid által simára taposott havas helyre te kikerülsz. 

l. a Trj1/70. sorhoz fűzött megjegyzést. 

Azonos szöveg: Trj1/69–73. 

57–60. sor 

A szél irányát fürkészve úgy forgolódsz, mint egy búvármadár vagy egy kezes fióka (v. 

hattyúfióka?). 

59. kö̆təŋ mok ’kezes fióka’ homályos jelentés. Lehet, hogy veláris hangrendű szó illene 

ide, azaz kŏtə̑ŋ mok ’hattyúfióka’ 

61–68. sor 

Fél vállal odalépsz, két férfi fahordó erős vállcsúcsaival összeütközik, hógolyóként, jeges 

gubancként forgolódik. 

61. əj wånat soččə ‘fél vállal lépő’ – Karjalainen széljegyzetéből derül ki, hogy itt a medve 

– láthatatlanul – megtréfálja az embereket, fellölki őket, hogy a hóban hemperegve átázzon 

a ruhájuk. 

Majdnem azonos szöveg: Trj1/74–83. 

69–77. sor 

Hogy tarka köpenyes embereid tarka köpenye átázzon, tarka cipős embereid tarka cipője 

átázzon, fél vállal odalépsz.  

77. l. a 61. sorhoz írt jegyzetet 

Majdnem azonos szöveg: Trj1/74–83, 89–96 

78–84. sor 

Két nő fahordó erős vállal összeütközik, végül hógolyóként, jeges gubancként forgolódik. 

Azonos szöveg: Trj1/76–83 

 

 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



66 

 

85–88. sor 

Mocsári tavi csérek, erdei tavi csérek hangjához hasonló zajos házba belépsz. 

Azonos szöveg: Trj1/97–99 

89–103. sor 

Miután visszamész a házba, mely olyan zajos, mintha mocsári tavi sirályok, erdei tavi 

sirályok rikoltoznának benne, a kuj-ťăpə̑r-istennő anyád által készített, vízi hal mintájú 

szövött övet leoldják rólad, a kuj-ťăpə̑r-istennő anyád által készített, fonállal díszített, 

festett ruhádat lekanyarítják fahordó erős válladról. 

A Trj1 változatból hiányzik a medve levetkőztetése.  

104–108. sor 

Téged a ház szent sarkába helyeznek, ahol védve vagy a hideg széltől, zuzmarás széltől. 

105. muʌe̮nȧ – a hangrendi átcsapáshoz l. 2.2.1.   

110–119. sor 

kuj-ťăpə̑r-istennő anyád által készített, háncsfonatos tapadós két lábbelidet karmos 

mancsodról lehúzni a ház szent sarkába ülsz le. 

120–133. sor 

Mocsári tavi csérek, erdei tavi csérek hangjához hasonló zajos házadban kezet mozgató 

kedves vigasságot nézel, lábat mozgató kedves vigasságot nézel, milyen sok csupasz kezű 

eladó lány, lánykérő fiú táncol neked.  

125. 128, ʌeɣəʌətȧ ’nézel’ – vö. Trj1/54. sorhoz írt jegyzet 

ńarəγ kö̆t ’csupasz kézzel’ 

A csupasz kéz itt lehet, hogy nem a szertartás szereplőire vonatkozik, hanem a közönségre: 

fiatalok, akik ismerkedési céllal jöttek ide, urt ä̆wi, urt păγ, ahol az urt a lánykérésre, 

kézfogóra, eljegyzésre utal (még nem lakodalom). Az ének befejezése, amikor azt kérik a 

medvétől, hogy ne haragudjon, utalhat arra is, hogy csupasz kézzel ülnek ott a résztvevők, 

meg a közben és utána megtörténő esetlegesen illetlen dolgokra is (LNK). 

134–136. sor 

Mocsári állat, ne haragudj meg. 

137–138. sor 

Milyen sokan táncolnak neked. 

139–144. sor 

Milyen sok isten előtt megvádolt eladó lány, isten előtt megvádolt lánykérő fiú táncol 

neked. 

tŏrə̑m mi̮čə̑m ’isten előtt megvádolt’ a vád oka lehet az, hogy fedetlen kézzel vettek részt 

az ünnepen, vagy akár az is, hogy benne voltak a medve elejtésében – a tánccal a medvét 

és rajta keresztül istent próbálják kiengesztelni (LNK). 

145–148. sor 

Mocsári állat, ne haragudj meg. 
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146–148. wȧṇ ṇămsa wȧṇ ḷä̆ɣoȧ wȧṇɣə ȧʌ tiʌe: ḷä̆ɣo ismeretlen jelentésű, a szótárak nem 

adatolják, a ’gondolat’ szinonímája lehet. 

149–154. sor 

Hanti ember fiad minden módon próbál neked kedveskedni. 

151–152. iʌi ḷitpe, kŏʌi̮ ḷitpe – mindenféle módon való kényeztetésed. Az iʌi - kŏʌi 

határozószópár a teljeskörű intenzitást fejezi ki (l. még: Trj4/78–80). A ḷitpe (<*ḷitəp) 

’kényeztetés, gondoskodás’ főnév nincs adatolva a szótárakban, vö. Trj. ḷitpaʌ- 

’gondoskodik, segít’, Kaz. ḷetpi- ’jól tart, kényeztet’. 

2.3.3 Trj3 Medveünnepi ének szószerinti fordítással 

II. ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑pǝ̑t tiɣoǝ̑m [ɔ: tiɣoǝm] ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑p  

(kåniki ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑p) 

1.  såt ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑p Száz mitikus ének 

2.  såt arəɣ száz ének 

3.  ťeʌ ju[k]kə̑ŋ –– innen fás (?) 

4.  ən[ə]ʌ tŏrǝ̑m ko Nagy isten férfi 

5.  jəm jəɣəm81 jó atyám 

6.  i̮ʌi̮ʌǝ̑m82 ko nagyhatalmú férfi 

7.  jåkkə̑ŋ jəŋkȧ népes vízre 

8.  kujǝ̑ŋ jəŋkȧ férfias/emberes/emberek lakta vízre 

9.  sårǝ̑ń səɣəʌ arany kötél 

10.  kŏɣo tŏjnə̑ hosszú végén 

11.  ʌȧpət păɣ hét fiút 

12.  ä̆sʌiʌəɣəʌ. leereszt. 

13.  ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ Táplálékos wăɣǝ̑ʎ 

14.  kǚtpȧʌnə közepén 

15.  ən[ə]ʌ tŏrǝ̑m ko nagy isten férfi 

16.  jəm jəɣəm jó atyám 

17.  ʌȧpət păɣ hét fiút 

18.  ä̆sʌiʌəɣəʌ. leereszt. 

19.  tem ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ Eme táplálékos wăɣǝ̑ʎ 

20.  jəm jəŋkȧ jó vizére 

21.  mȧnem ḷȧťi|jəɣəʌ83[,] engem hintáztat, 

 
81 ? n ? 
82 i̮ʌ-i̮ʌǝ̑m (?) jəʌəm? 
83 ? 
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22.  ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ táplálékos-wăɣǝ̑ʎ 

23.  kŏɣo tŏj kån[.] messzi-forrásának-fejedelmét. 

24.  tem săjkŏni̮ Eme zuzmarás szélű 

25.  pompǝ̑ ʌår füves tó 

26.  jä̆čəŋ [ʌår] közepes tó 

27.  jä̆čənə közepén 

28.  åʌǝ̑ŋ tŏrǝ̑m első világ 

29.  tiɣoəm ʌȧtnə születése idején 

30.  wŏn[t] wårǝ̑p erdei fenyőszajkó 

31.  iminiŋe nénédasszony 

32.  kǚnŋi kŏɣoi̮t könyök hosszúságú 

33.  ən[ə]ʌ nåɣǝ̑r nagy cirbolyatobozt 

34.  ʌəɣo ʌəɣəʌ ő repült 

35.  ʌəɣəʌtəttəɣ[.] röptette. 

36.  wåjǝ̑[ɣ] koʌǝ̑m Állat hallott 

37.  jiməŋ məɣȧ szent földre 

38.  iʌə rəɣəp- el ejtet- 

39.  təttəɣ wəʌe[.] te íme. 

40.  wårǝ̑p kăťaŋ Fenyőszajkó, parti fecske – 

41.  əj pȧj egy kis sziget 

42.  ʌəj oɣo ʌŏɣoi̮t merőkanál feje nagyságú 

43.  keɣo[ə]ḷ oɣo ʌŏɣoi̮t bögre feje nagyságú 

44.  əj pȧj egy kis sziget 

45.  ʌuŋ[k] ko juɣǝ̑p szellemférfi fájú (=cirbolyafenyős) 

46.  ən[ə]ʌ pȧj nagy sziget 

47.  tŏɣoǝ̑t eɣoən- [ɔ: tŏɣoǝ̑ teɣoən-] ott megje- 

48.  təɣʌən wəʌe[.] lent, íme. 

49.  jǚḷiʌi Erdei szellemekkel teli 

50.  ʌiɣəp kåt tetőgerendás ház 

51.  mȧnə åmsi̮- általam üldö- 

52.  ʌəʌi [!] wəʌe[.] géltetik, íme. 

53.  ən[ə]ʌ tŏrǝ̑m ko Nagy isten férfi 
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54.  jəm jəɣəm jó atyám 

55.  ȧmp kǚr wȧni kutyaláb rövid 

56.  kăr[ə̑] səɣoəs kevéshavú őszt 

57.  ʌəɣo ťi wərən- ő készít- 

58.  təʌən wəʌe[.] get, íme. 

59.  pȧ kătʌa Másnapra 

60.  keʌɣəntəʌi[.] átlépetik. 

61.  ən[ə]ʌ tŏrǝ̑m ko Nagy isten férfi 

62.  jəm jəɣəm jó atyám 

63.  sŏjǝ̑ŋ ŏŋǝ̑p deres szájú 

64.  ȧr ȧʌəŋ sok reggel 

65.  məɣo ǚrɣəʌ milyen sokaságát 

66.  wərəntəʌən[.] készíti. 

67.  jiʌəŋ tŏrǝ̑m Északi ég 

68.  pä̆ḷkəʌi felől 

69.  čŏmʌǝ̑ŋ kŏṇpi̮ bevágott hasú 

70.  jåɣḷaki̮84 jåɣḷaki̮ (?rovar ?madár) 

71.  ȧr părǝ̑ sok raj/csapat 

72.  tåkǝ̑nʌa (által) elszakított 

73.  səɣi ńur fonott bőrkötél 

74.  piɣoʌi [ńur] hám, széles kötél 

75.  tåkǝ̑nʌa[.] elszakadt. 

76.  tem ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ Eme táplálékos wăɣǝ̑ʎ 

77.  jəm jəŋkȧm jó vizem 

78.  jărɣan ä̆ɣoeŋ nyenyec lányos 

79.  [jărɣan] păkə̑ŋ nyenyec fiús 

80.  ȧr kisḷəmneŋ sok vándorlás/nomadizálás 

81.  ä̆ɣoti ńåʌ hasított nyíl 

82.  jŏɣoǝ̑tʌǝ̑ɣ elérhetetlen 

83.  ȧr ȧnȧs sok szánsor 

84.  ăɣoǝ̑s wăʌi̮ északi/alsó (irányba) való 

 
84 ? 
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85.  ăɣoǝ̑s jəŋk északi/alsó víz  

86.  čupə̑ʌnam szakaszára 

87.  ťutnǝ̑ nåpti̮- így sodor- 

88.  ʌəʌi [!] wəʌe[.] tatik, íme. 

89.  ťi mətȧ ʌȧtnə wəʌe Egyszer, íme 

90.  wərəŋ kuje̮ dolgos embered 

91.  wərənti[,] készitette 

92.  ʌəʌɣəʌȧ kemény fádat 

93.  kuťɣǝ̑ʌa puha fádat 

94.  kåni̮ soɣo enyves tokhal  

95.  əjməŋ kö̆t enyves kéz 

96.  ʌəɣo ti påti̮- ő ím megder- 

97.  təʌi [!] wəʌe[.] meszti, íme. 

98.  jăɣoʌam wər Íjam dolgának 

99.  jəm åʌǝ̑ŋ jó kezdetét 

100.  mȧnə wərən- én csinál- 

101.  təʌi wəʌe[,] gatom, íme, 

102.  ńuʌǝ̑ŋ wər nyilas dolog 

103.  jəm åʌǝ̑ŋ jó kezdetét 

104.  mȧnə wərən- én csinál- 

105.  təʌi wəʌe[.] gatom, íme. 

106.  ut wŏnti̮ A fenti erdő  

107.  pä̆ḷkəʌȧ felé 

108.  ki̮ntǝ̑ŋ čö̆ṇ[č]pi puttonyos hátú 

109.  wŏn[t] jǚḷi erdei szellem 

110.  mȧ jəm keʌɣən- én jól felme- 

111.  təʌəm wəʌe[.] gyek, íme. 

112.  ut wŏnti̮ A fenti erdő  

113.   pä̆ḷkəʌnə felén 

114.  kǚṇčəŋ iksŏɣo karmos medvebőr 

115.  ḷəɣmȧŋ kåt takarta ház 

116.  pä̆ɣoəŋ iksŏɣo fagyos medvebőr 
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117.  ḷəɣmȧŋ kåt takarta ház 

118.  mȧ tăjʌǝ̑m[.] van nekem. 

119.  kătʌi̮ nåʌǝ̑ɣ [ɔ: kătʌi̮n åʌǝ̑ɣ] Nap kezdete 

120.  keʌɣəntəʌi[.] átlépetik. 

121.  moɣoḷǝ̑[ŋ] kǚṇ[č]pi Hajlott körmű 

122.  mokkuj ńŏɣoǝ̑s kölyök hím coboly 

123.  moɣoḷǝ̑[ŋ] kǚṇ[č]pi hajlott körmű 

124.  ʌis ʌȧŋki ?hálós mókus 

125.  tȧrniʌiʌ ?sokaságát 

126.  tä̆ʌən əntəp teli öv[re] 

127.  mȧnə ri̮ɣǝ̑t- általam felakasz- 

128.  təʌi [!] wəʌe[.] tatott íme. 

129.  påčǝ̑m oŋpi̮ Zuzmarás szájú 

130.  ȧr ki̮rǝ̑ɣ sok zsákot 

131.  ȧr jəŋəʌ sok fedeles kosarat 

132.  mȧnə pănɣǝ̑n- én rakos- 

133.  təʌi [!] wəʌe[.] gatok, íme. 

134.  ən[ə]ʌ tŏrə̑m ko Nagy isten férfi 

135.  jəm jəɣəm jó atyám 

136.  i̮ʌi̮ʌǝ̑m ko nagyhatalmú férfi 

137.  jåkkə̑ŋ jəŋkȧ népes vízre 

138.  ʌŏŋǝ̑tǝ̑ ko nyarat hozó férfi 

139.  jəɣtən kö̆tɣən tetovált két kezét 

140.  ʌəɣo ťi pănɣǝ̑n- ő így tesze- 

141.  təʌɣən [!] wəʌe[.] geti, íme. 

142.  ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ Táplálékos wăɣǝ̑ʎ 

143.  jəm jəŋkȧ jó vizére 

144.  nȧmən nămʌaɣ- oda, fel emlé- 

145.  təʌi [!] wəʌe[.] kezik, íme. 

146.  påčǝ̑m oŋpi̮ Zuzmarás szájú 

147.  ȧr ki̮rǝ̑ɣ sok zsák 

148.  påčǝ̑m oŋpi̮ zuzmarás szájú 
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149.  ȧr jəŋəʌ sok fedeles kosár 

150.  kit kǚrp əntȧp [ɔ: kit kǚr pəntȧp] kétlábú (páros talpú) 

151.  wȧnəŋ ăɣoǝ̑ʌ vállas szánt 

152.  mȧnə ʌiʌti- én megra- 

153.  təʌi wəʌe[.] kok, íme. 

154.  ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ Táplálékos wăɣǝ̑ʎ 

155.  jəm jəŋkȧ jó vizére 

156.  nȧmən jŏɣoti̮- fent megérkez- 

157.  ʌəʌi [!] wəʌe[.] tetik, íme. 

158.  ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ Táplálékos wăɣǝ̑ʎ 

159.  jəm jəŋkȧmnə jó vizemen 

160.  put oŋ məʌit fazék száj mélységű 

161.  ȧr såjǝ̑m sok patak 

162.  nȧŋəm wåjǝ̑ɣ nőstény medve 

163.  kåʌǝ̑ɣ wåjǝ̑ɣ hím (unokaöcs) medve 

164.  ʌȧʌəm tur lélegzett torok (ziháló hang) 

165.  nȧmən wərən- fent csinál- 

166.  təʌən wəʌe[.] gatja, íme. 

167.  ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ Táplálékos wăɣǝ̑ʎ 

168.  jəm jəŋkȧm jó vizem 

169.  ăɣoǝ̑s wăʌi̮ északi/alsó folyáson levő 

170.  ăɣoǝ̑s jəŋk északi víz 

171.  čupǝ̑ʌnam  szakaszához 

172.  tǚʌəɣ påtǝ̑m tél fagyott 

173.  kö̆təŋ jä̆ŋoko kezes jég 

174.  ăɣoǝ̑s wăʌi̮ északon/alsó folyáson levő 

175.  ăɣoǝ̑s jəŋk északi víz 

176.  čupǝ̑ʌnam  szakaszához 

177.  ʌəɣo ťi nåpti̮- ő így sodor-  

178.  ʌəʌi [!] wəʌe[.] tatik, íme. 

179.  ńăksǝ̑m juɣ Kérge hántott fa 

180.  jəm toɣǝ̑tʌə̑ jó tutaj 
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181.  mȧnə wərən- általam csinál- 

182.  təʌi wəʌe[.] tatik, íme. 

183.  păčǝ̑m oŋpi̮ Nedves szájú 

184.  ȧr ki̮rə̑ɣ sok zsák 

185.  ȧr jəŋəʌ sok fedeles kosár 

186.  ńȧksəm juɣ kérge hántott fá[ból készült] 

187.  jəm toɣǝ̑tʌə̑ jó tutaj[ra] 

188.  nȧmən ȧʌti[,] fent vitetett, 

189.  păčǝ̑m oŋpi̮ nedves szájú 

190.  ȧr ki̮rǝ̑ɣ sok zsák 

191.  ȧr jəŋəʌ sok fedeles kosár 

192.  nȧmən ȧʌti- fent hordoz- 

193.  ʌəʌȧt wəʌe[.] tatnak, íme. 

194.  ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ Táplálékos wăɣǝ̑ʎ 

195.  jəm jəŋkȧmi jó vizemről 

196.  ńȧksəm juɣ kérge hántott fá[ból készült] 

197.  jəm toɣǝ̑tʌə̑ jó tutaj 

198.  ăɣoǝ̑s wăʌi̮ északon/alsó folyáson levő 

199.  ăɣoǝ̑s jəŋk északi víz 

200.  čupǝ̑ʌnam szakaszához 

201.  mȧnə nåpti̮- általam sodor- 

202.  ʌəʌi [!] wəʌe[.] tatik, íme. 

203.  tårǝ̑ɣʌa Darvaktól 

204.  pŏrmi̮ʌǝ̑ʌi̮85 taposott 

205.  kȧt ȧsɣən két folyó 

206.  jåɣǝ̑rta kereszteződéséhez 

207.  mȧnə jŏɣoti̮- általam megér- 

208.  ʌəʌi [!] wəʌe[.] keztetik, íme. 

209.  siri tŏrǝ̑m Korábbi idő 

210.  wăʌǝ̑mnə̑ volta szerint 

211.  kəriškȧ păɣ Griska fia 

 
85 por? 
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212.  romə̑ńka Romenyka 

213.  toɣǝ̑ʌ wåčǝ̑ŋ egyik városi 

214.  ťŏrǝ̑s ko kereskedő ember 

215.  ʌoksǝ̑m iki barátom öreg 

216.  kȧt ȧsɣən két folyó 

217.  jåɣǝ̑rta kereszteződéséhez 

218.  jŏɣoǝ̑ttə̑ wä̆r tăjaʌ[.] jövetele van (=jönnie kell). 

219.  ʌəko sȧr jŏɣoti̮- Ő előbb érke- 

220.  ʌəʌən [!] kuntə̑ zik ha 

221.  iʌi ʌȧɣʌəm előbb várt 

222.  jəm wåjǝ̑ɣ jó állat  

223.  ʌəɣo mȧn[t] ʌȧɣʌi- ő engem meg- 

224.  ʌəʌən wəʌe[.] vár, íme. 

225.  mȧ sȧr jŏɣoti̮- Én előbb érke- 

226.  ʌə̑ʌə̑m kuntə̑ zem ha 

227.  iʌi ʌȧɣʌəm előbb várt 

228.  jəm wåjǝ̑ɣ jó állat  

229.  tət jəm ʌȧɣʌi- így jól meg- 

230.  ʌəʌəm wəʌe[.] várom, íme. 

231.  mȧnə ʌeɣi- Én néze- 

232.  ʌətȧʌnə getésemkor 

233.  kəriškȧ păɣ Griska fia 

234.  romǝ̑ńka Romenyka 

235.  ʌoksǝ̑m iki barátom bátya 

236.  ʌəɣo ťi jəɣoi- ő így jövö- 

237.  ʌəʌən wəʌe.  get, íme. 

238.  kər[iškȧ] păɣ Griska fia 

239.  rom[ǝ̑ńka] Romenyka 

240.  ʌoks[ǝ̑m] i[ki] barátom bátya 

241.  tinəŋ tȧs drága áru 

242.  pȧḷŋən kö̆t teli kéz 

243.  kər[iškȧ] păɣ Griska fia 
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244.  rom[ǝ̑ńka] Romenyka 

245.  ʌ[oksǝ̑m] i[ki] barátom bátyó- 

246.  ḷiŋkinȧt kával 

247.  tinəŋ uč drága dolog 

248.  pȧḷŋən kö̆t teli kéz[zel] 

249.  minnə ʎuʎǝ̑ɣ- kettőnktől álldo- 

250.  ʌəʌi [!] wəʌe[.] gáltatik, íme. 

251.  mȧ ťi tuɣi̮ Én úgy 

252.  ʌä̆ɣəʌmȧmpə várakozásomban 

253.  păčǝ̑m oŋpi̮ nedves szájú 

254.  ȧr ki̮rǝ̑ɣ sok zsák 

255.  ȧr jəŋəʌ  sok fedeles kosár 

256.  nȧmən wi̮ɣǝ̑ʌ- a földre lebocsát- 

257.  təʌȧt [!] wəʌe[.] tatik, íme. 

258.  kər[iškȧ] păɣ Griska fia 

259.  rom[ǝ̑ńka] Romenyka 

260.  ʌ[oksǝ̑m] i[ki] barátom bátyó- 

261.  ḷiŋki wəʌe ka, íme 

262.  ʌəɣo ťi tuɣmaʌ az általa hozott 

263.  koʌȧpi  vég nélkül 

264.  oɣǝ̑ʌ jermȧk feje selyem 

265.  kuʌi̮ʌi̮ʌ piszkai 

266.  utə̑n ȧʌti- a partra hor- 

267.  ʌəɣʌi wəʌe[.] datik, íme. 

268.  ńåʌ tŏntǝ̑ɣ Nyírkéreg[gel] 

269.  ḷəɣomȧŋ kutǝ̑m fedett házam 

270.  təɣorəŋ juɣǝ̑ʌ korhadt fája, 

271.  ťȧki tȧŋȧt dugig 

272.  tä̆ʌiʌȧ tele  

273.  påni̮ʌǝ̑maʌ megrakása után 

274.  ńåʌ tŏntǝ̑ɣ nyírkéreggel 

275.  ḷ[əɣomȧŋ] k[utǝ̑m] fedett házam 
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276.  t[əɣorəŋ] j[uɣǝ̑ʌ] korhadt fája 

277.  kəriškȧ păɣ Griska fia 

278.  r[omǝ̑ńka] Romenyka 

279.  ʌ[oksǝ̑m] i[ki] barátom bátyó- 

280.  ḷiŋki wəʌe ka íme 

281.  jəŋkə ti̮ʌ [ɔ: jəŋkət i̮ʌ] a vízen lefelé 

282.  mən[ə]m åʌǝ̑ŋnam menése kezdete felé  

283.  ʌəɣo ťi məni- ő így elin- 

284.  ʌəɣʌən wəʌe. dul, íme. 

2.3.3.1 Jegyzetek a Trj3 szöveghez 

II. ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑pǝ̑t tiγoǝ̑m86 ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑p [Az a medveünnepi ének, amelytől az összes többi 

származik] 

kåniki ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑p [Fejedelem öreg (Világügyelő férfi) medveünnepi éneke] 

A tremjugani feljegyzéseket tartalmazó kézirategyüttes I. csomagjának harmadik darabja, 

melyet Karjalainen a II. számmal jelölt (a két medveköltő éneket egynek vette). Ez egy 284 

soros, 525 szóból álló ének a kéziratcsonag 16–32. lapján. A tremjugani feljegyzések közül 

ezen szerepel a legkorábbi időpont: 9. XII. 1899, és az adatközlő neve: Al. Kētšəmep. A 

dátum feltehetőleg a Julián-naptár szerinti, ugyanis úti beszámolójában Karjalainen azt írta, 

hogy december 10-én érkezett meg Szurgutba. A Gergely-naptár szerint tehát december 

22-én kerülhetett pont az ének végére (l. 2.1. fejezet). 

 Az ének címe egyben műfaji meghatározás is, melyről Karjalainen ezt írja mitológiai 

összefoglalásában: „Leginkább a vogul imádságok leíró részeihez hasonlítanak a 

tremjugani lauŋəltəp nevűek, mely elnevezést szó szerint „behozó éneknek” lehetne 

fordítani. Ilyeneket énekelnek a medveünnepeken mind itt, mind pedig az északi területen. 

Az egyik általam feljegyzett Kān-īki-lauŋəltəp tartalmaz egy leírást a bálványszellem 

lakóhelyéről, házáról, arról, hogyan hoznak neki áldozati ajándékokat rénszarvasszánnal, 

és végül az orosz kereskedő látogatásáról, aki ellopja az áldozati ajándékokat; az énekben 

nincs utalás az éppen aktuális áldozati szertartásra, sem az előadó, sem a jelenlévők 

szükségleteire. Nincs benne semmilyen kérés; előadási módjával nem akarja felizgatni a 

közönséget” (JugrUsk 453, FFC 63: 107, Relig3: 88)87.   

 Ebben az idézetben Karjalainen téved mind a ʌăŋəʌtəp műfaja, mind a tartalma 

tekintetében. Ez a tapasztalat hiányának és talán annak is tulajdonítható, hogy friss volt 

még az ismeretsége adatközlőjével, és talán a kölcsönös megértésnek is voltak akadályai. 

 
86 A címben feltehetőleg íráshiba van, tiγoǝ̑m helyesen: tiγoǝm vö. Trj3/29 
87 Lähinnä vogulien rukousten kuvailevia osia ovat tremjuganilaiset lauŋəltəp-nimiset, mikä nimitys 

sananmukaisesti voitaisiin kääntää „sisääntuontilauluksi”, jollaisia karhunpeijaisissakin lauletaan sekä täällä 

että pohjoisella alueella. Ne sisältävät, kuten eräs muistiinkirjoittamani Kān-īki-lauŋəltəp, kuvauksen haltian 

asuinpaikasta, asunnosta, siitä, miten hänelle pororaitioin tuodaan uhreja ja lopuksi venäläisen kauppiaan 

käynnistä uhrilahjoja varastamassa; siinä ei ole vähintäkään viittausta juuri suorituksenalaisena olevaan 

uhritoimitukseen, ei esittäjän ja läsnäolevien tarpeisiin eikä minkäänlaista pyyntöä; esitystavaltaan se ei 

myöskään ole mikään kiihottava loitsulaulu. 
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Egy évszázaddal később rendelkezünk annyi információval, hogy kiigazítsuk a fiatal kutató 

tévedését. 

 Karjalainennak igaza volt abban, hogy a ʌăŋǝʌtǝp szó a ʌăŋ- ’belép’ igéből képzett 

főnév, ezért lehet ’a behozás éneké’-nek fordítani. Az adott istenség ennek a produkciónak 

a révén lép be, ezzel hozzák be a medveünnepi házba, hogy részt vegyen a szertartáson. A 

ʌăŋǝʌtǝp a keleti hantik körében leginkább epikus műfaj, az istenség viselt dolgairól, 

utazásairól szól88. Az északi hanti és manysi nyelvjárásokban viszont ennek a szónak a 

nyelvjárási megfelelői nem énekes, hanem drámai műfajt jelölnek, a medveünnepi 

színjáték egyes jeleneteit hívják így.  

 Az ének tartalmát azonban félreértette a gyűjtő. Mivel a kéziraton nincsenek 

széljegyzetek, feltehetően nem ellenőrizte a fordítást utólag, csak az adatközlő – oroszul 

jól-rosszul elmondott – összefoglalásából következtetett rá. Arra, hogy nem feltétlenül 

értett minden szót az énekben, abból is következtethetünk, hogy helyenként rosszul jelölte 

a szóhatárokat (a 47–48, 119, 150, 281. sorokban, l. lejjebb, a jegyzeteknél). 

 A 20. század végi gyűjtések közelebb visznek ennek a konkrét, Karjalainen által 1899 

decemberében feljegyzett éneknek a megértéséhez. Mind a Jugan, mind a Tremjugan 

partján alkalmam volt találkozni ezzel az énekkel, melyet gyakran a såt ʌăŋǝʌtǝp owəʌ 

ʌăŋǝʌtǝp, azaz ’száz mitikus ének első éneke’ néven emlegettek. A cím arra utal, hogy ez 

a medveünnep első napján, a ʌăŋǝʌtǝp típusú énekek közül elsőként hangzik el. Ezt jelenti 

a Karjalainen által feljegyzett cím is (ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑pǝ̑t tiγoǝ̑m ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑p), amit úgy fordíthatunk, 

hogy az a mitikus ének, mely az összes többit szüli, mely után az összes többi következik. 

Emellett az előadók úgy is emlegetik ezt az éneket, hogy kån iki ʌăŋǝʌtǝp, azaz ’Fejedelem 

férfi éneke’. Ez az istenség, kån iki ’Fejedelem férfi’ vagy sårńi kån iki ’Aranyfejedelem’ 

nem más, mint Ég Atya legkisebb fia, a szurguti hanti nép legfőbb védelmezője (Csepregi 

1997a: 68, 1997b: 303, 2019b). Az előadók szerint ez az ének arról szól, hogyan tanítja 

meg kån iki a hantikat vadászni és az oroszokkal kereskedni. Ebben partnere kəriška păγ 

roməńka azaz ’Griska fia Romenyka’, vagyis Roman Grigorjevics. Ő feltehetőleg történeti 

személy volt, egy valaha élt orosz kupec, aki bekerült a keleti hanti mitológiába és máig 

őrzi ott előkelő pozícióját. Gyűjteményemben van olyan ének, melyben a két jó barát, kån 

iki és kəriška păγ roməńka együtt poharazgatnak. 

 

Az ének cselekményének rövid összefoglalása:  

A világ teremtésekor Ég Atya aranyból font kötélen leeresztett a vízre hét testvért, azaz hét 

fiát. Arra repült egy fenyőszajkó, csőrében egy „könyök hosszúságú” cirbolyafenyő 

tobozzal. A madár elejtette a tobozt, melyből egy „merőkanál feje nagyságú, bögre feje 

nagyságú”, cirbolyafenyőkkel benőtt sziget keletkezett. Ezen a szigeten kezdődött a földi 

élet (1–48). Az ének hőse, akit az énekes egyes szám első személyben szólaltat meg, 

tetőgerendás házában üldögél. Amint beköszönt a „kutyaláb rövid tiszta ősz” a „zúzmarás 

szájú” reggelekkel, a tarka madárrajhoz hasonló hófelhőkkel meg a nyenyec 

szánkaravánokra emlékeztető, víz sodorta falevelek hosszú sorával, a vadász előkészíti íját 

és nyilait, és elindul az erdőbe, ahol medvebőrrel fedett vadászkunyhója várja (49–118). 

Sok cobolyt és mókust elejt, a bőröket zsákokba, a húst fedeles kosarakba rakja. A nyár 

 
88 Egy 1992-ben, a Jugan felső folyásán feljegyzett ének, melynek hőse a wŏntʌuŋk ’erdei szellem’, el is 

hangzik az utasítás: egy istenségnek csak hét éneke lehet, többet nem szabad készíteni neki – ennek 

megfelelően az emberek sem költhetnek maguknak hétnél több egyéni éneket, fűzte hozzá az adatközlő, P. 

V. Kurlomkin. 
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közeledtével, amikor Ég Atya „tetovált kezét a vízre helyezi”, a főhős kéziszánon elhúzza 

a zsákmányt a folyóig (119–153). „Kérge hántott fából” jó tutajt ácsol, és az olvadás után 

a folyón úsztatja kosarait lefelé, északi irányba (154–202). Két folyó „darvaktól taposott” 

kereszteződésénél beszélték meg a találkozót Griska fia Romenykával úgy, hogy ha 

egyikük korábban odaér, megvárja a másikat (203–230). Griska fia Romenyka megérkezik, 

a főhős a prémeket és a húst selyemre cseréli. A zsákokat és kosarakat a vízre, a sok drága 

selymet pedig a partra hozzák, amíg a „nyírkéreggel fedett ház korhadt fája megtelik”. 

Utána mindketten hazaindulnak (231–284). 

 Az ének 100 évvel későbbi változatának hasonló a cselekménye, de bonyolultabb a 

szerkezete. Két vadászat (őszi és téli) és két kereskedés (téli és nyári) szerepel benne, 

valamint költői képekben gazdag leírások színesítik a történetet, legyen szó az évszakok 

változásáról vagy a szereplők eszközeiről – Roman Grigorics már nem csónakon, hanem 

prüszkölő-fújtató gőzhajón érkezik az árucsere helyére (l. bővebben Csepregi 1997a: 69–

73, 1997b: 304–314, 2019b). 

Mondatonkénti fordítás, jegyzetek 

1–3. sor 

Száz medveünnepi ének, száz ének innen fás…  

A kéziratban egy hosszú vízszintes vonal jelzi, hogy a mondat befejezetlen. Talán ez még 

a cím része. 

4–12. sor 

Nagy isten férfi, jó atyám, nagyhatalmú férfi népes vízre, emberek lakta vízre arany kötél 

messzi végén hét fiút leereszt. 

6. i̮ʌi̮ʌǝ̑m ko Karjalainen bizonytalan volt az értelmezésben, ezt mutatja a széljegyzete. A 

szó feltehetőleg az aʌi̮- ’uralkodik’ ige igenévi alakja. 

13–18. sor 

Táplálékos wăɣǝ̑ʎ közepén nagy isten férfi, jó atyám hét fiút leereszt. 

A szótárak szerint ez a Vogulka folyó hanti neve (KT 215, D 1575, T. 515), de valószínűleg 

nem pontosan erről a folyóról van szó, l. a 22–23. sorhoz fűzött magyarázatot. 

19–23. sor 

Eme táplálékos wăɣǝ̑ʎ jó vizére engem, táplálékos-wăɣǝ̑ʎ-messzi-forrásának-fejedelmét 

himbálva leenged. 

21. mȧnem ḷȧťijəɣəʌ Karjalainen kérdőjele a margón bizonytalanságra utal. Maga az ige 

ebben az alakjában nincs adatolva a Trj nyelvjárásban. 

22–23. ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ kŏɣo tŏj kån – ez kån iki istenség egyik neve. Karjalainen a szurguti 

osztjákoktól azt az információt kapta, hogy „az istenség valahol az Alsó-Obon lakik, egy 

wăɣǝ̑ʎ nevű folyó partján. Innen van a neve, «táplálékos wăɣǝ̑ʎ messzi forrásának 

fejedelme», ahol egy házikót is építettek neki89 (JugrUsk 255, FFC 44: 187, Relig2: 142). 

 

 
89 Haltia asuu jossakin ala-Obilla, Vaγəl’ nimisellä joella – siitä nimitys „viljaisen Vaγəl’in kaukalatvan kān 

– jossa hänelle on rakennettuna jurtta. 
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22–35. sor  

Eme zuzmarás szélű, füves tó, közepes tó közepén az első világ születése idején erdei 

fenyőszajkó nénéd egy könyök nagyságú nagy cirbolyatobozzal repült. 

36–39. sor 

Leejtette a szent földre, melyről hallott. 

38–39. iʌə rəɣəptəttəɣ wəʌe ’leejtette íme/bizony’. A szurguti hanti éneknyelvben fontos 

szerepe van a szemantikailag üres vagy jelentés nélküli töltöelemeknek. Ennek egyik fajtája 

az igei sorok végét jelölő szó, jelen esetben wəʌe ’hiszen’. Ilyen szavak még: məntə, ʌǚw 

(Csepregi 1997c). A wəʌe a következő helyeken jelenik meg (zárójelben a nem-igei sorok 

végén lévő előfordulások): 48, 52, 58, 88, (89), 97, 101, 105, 111, 128, 133, 141, 145, 153, 

157, 166, 178, 182, 193, 208, 224, 230, 237, 250, 257, (261), 267, (280), 284. 

40–48. sor 

A fenyőszajkó, parti fecske – hát íme, ott egy merőkanál feje nagyságú, bögre feje nagyságú 

kis sziget, cirbolyfenyős nagy sziget keletkezett.   

40. wårǝ̑p kăťaŋ ’fenyőszajkó, parti fecske’ – ez nem a mondat része, csak utalás az előző 

mondatra, hogy a fenyőszajkó ejtette ki a csőréből a cirbolyatobozt, melyből egy kis erdős 

terület lett mocsáron. 

45–46. ʌuŋk ko juɣǝ̑p ənəʌ pȧj ’bálványszellem fájá(val benőtt) nagy sziget’. A pȧj eleve 

olyan mocsári szigetet jelöl, melyen cirbolyafenyő nő. A cirbolyát pedig a hantik szentnek 

tartják, az istenség fájaként (ʌuŋk ko juɣ) tisztelik. 

47–48. tŏɣoǝ̑t eɣoəntəɣʌən – Karjalainen tévedett a szóhatárt illetően, helyesen: tŏɣoǝ̑ 

teɣoəntəɣʌən ’oda (=ott) megjelent’ 

Eddig tartott a világ teremtéséről szóló rész, itt kezdődik az ének tulajdonképpeni 

cselekménye. 

49–52. sor 

Erdeiszellemes, tetőgerendás házamban, üldögélek/éldegélek én, íme. 

49. jǚḷiʌi – az erdei szellem (jǚḷi) a mitikus énekekben gyakran fordul elő a ház v. ajtó 

jelzőjeként. Oka számomra ismeretlen. Nincs információm arról, hogy a hantik körében 

lett volna valamiféle kapubálvány. Lehetséges, hogy mivel az ének hőse természetfölötti 

lény, istenség, (ʌuŋk), a házát is hasonló jelzővel illetik, bár a ʌuŋk magasabb rendű szellem, 

mint a jǚḷi. 

51–52. mȧnə åmsi̮-| ʌəʌi wəʌe – az énekben többször előfordul, hogy ha egy ige két sort 

foglal el, a veláris hangrendű szó a következő sorban palatális magánhangzókkal 

folytatódik, azaz hiányoznak a velaritást jelölő mellékjelek. A mássalhangzóknak a képzési 

helyére utaló mellékjelek szerepelnek, tehát nem lehet szó elnagyolt, sietős írásmódról. 

Mivel lehetséges, hogy valóban hangrendi átcsapás történt, ezeket az eseteket nem javítom, 

hanem egy [!] jellel hívom fel a figyelmet a problémára. Egyéb előfordulás ebben az 

énekben: 87–88, 96–97, 127–128, 132–133, 140–141, 144–145, 156–157, 177–178, 201–

202, 207–208, 219–220, 249–250. A 204. sorban, ahol nem kellett elválasztani az igét, 

végig veláris magánhangzók állnak: pŏrmi̮ʌə̑ʌi̮. A 256–257. sorban az utolsó szótagban már 

jelölt palatális magánhangzó szerepel: wi̮ɣə̑ʌ-| təʌȧt. Lehetséges, hogy ez a 

magánhangzóharmónia eltűnésének az első jele. Vö. még: Trj2/10, 14, Trj4/547. 
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53–58. sor 

Nagy isten férfi jó atyám olyan őszt teremtett, melyben a vékony hóban még könnyen 

futnak a vadászkutyák. (Ez az ősz eleje.) 

59–60. sor 

Másik napra virradtunk. 

61–66. sor 

Nagy isten férfi jó atyám a deres szájú sok reggel micsoda sokaságát készíti. 

67–75. sor 

Az északi ég felől úgy tűnik, mintha valami tarka, színes, foltos jåɣḷaki̮ szakadozna, mintha 

egy bőrszíj, bőrhám málladozna. 

70. sor  

jåɣḷaki̮ ismeretlen jelentésű szó, amit Karjalainen is kérdőjellel jelölt. A kontextus alapján 

rovarcsapat vagy madárraj lehetne, de lehet a hófelhő metaforája is. 

76–88. sor 

Eme táplálékos wăɣǝ̑ʎ jó folyóm partján látom, amint nyenyec lányok, nyenyec fiúk 

költöznek olyan hosszú szánsorral, hogy a kilőtt nyíl nem ér el a végéig, úsznak a folyón 

lefelé, északi irányba. 

Lehetséges, hogy ez is metafora: a fentebb idézett jugani mitikus énekben is előfordul, hogy 

a folyó hordalékát nomadizáló nyenyecek szánsorához hasonlítják (Csepregi 1997a: 71, 

1997b: 310). Az északi hanti hősepikában a jégzajláskor a folyón egymás nyomában 

sodródó jégdarabokat hasonlítják nyenyec szánsorhoz (BiblPáp III: 185/747). 

89–97. sor 

Egyszer, íme, a dolgos férfi keze alatt a kemény fa és a nyírfa összeragad a tokhalból főzött 

enyv által, megdermed.  

Ezekben a sorokban az énekes az összetett íj készítését foglalja össze: az íj középső ívét 

adó kemény fa (ʌəʌ) és a külső íveket adó puha fa, általában nyír (kuť) enyvvel való 

összeragasztásáról beszél. A tokhalból készülő enyvről l. Sirelius 1904: 51. 

98–105. sor 

Íjas dolog jó kezdetét csinálgatom, nyilas dolog jó kezdetét csinálgatom. (=Az íjam és a 

nyilaim rendbetételével foglalkozom.) 

106–111. sor 

A fenti erdő felé megyek mint egy puttonyos erdei szellem. 

108–109. ki̮ntǝ̑ŋ čö̆ṇčpi wŏnt jǚḷi – a ’puttonyos hátú’ jelző arra utal, hogy a vadászat hosszú 

ideig fog tartani (EPS). 

112–118. sor 

A fenti erdőben van nekem egy karmos medvebőrrel, fagyos medvebőrrel fedett kunyhóm. 

119–120. sor 

Felvirradt a következő nap. 
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119. kătʌi̮ nåʌǝ̑ɣ – talán téves szegmentálás, helyesen: kătʌi̮n åʌəɣ nap kezdete, amikor 

beköszönt a következő nap (LNK). 

121–128. sor 

Hajlott körmű cobolykölyök, hajlott körmű, hurokkal fogott mókus sokaságát akasztottam 

az övemre. 

121, 123. moɣoḷə̑ŋ kǚṇčpi ’hajlott körmű’ a melléknév alapszava feltehetőleg moɣə̑l 

’kanyar, görbület’. A melléknév alakja máshol moɣḷe̮ŋ (Trj4/118). 

125. tȧrniʌiʌ ismeretlen jelentésű, a mondatba nehezen illeszthető morfológiájú szó. talán 

köze van a Kaz. tarən- harcol, sürög-forog (KT 1021, D 1476) igéhez. Ugyanez a 

szószerkezet előfordul másik énekben is: mokkuj ńŏɣǝ̑s tȧrniʌiʌ kölyök hím coboly 

?tüsténkedik (Trj4/119–120) 

129–133. sor 

Sok zuzmarás szájú zsákot, sok fedeles kosarat rakosgatok, íme. 

129. påčə̑m oŋpi̮ ’zuzmarás szájú’ – a 146. és 148. sorban påčə̑m alak van, a 183, 189. és 

253. sorban ugyanebben a kifejezésben păčə̑m ’nedves, átázott’ alak. Lehetséges, hogy 

állandó jelzője van a zsák szónak, és akkor az egyik lejegyzési forma téves. A másik 

lehetőség, hogy az énekes váltogatja a jelzőket.  

134–141. sor 

Nagy isten férfi, jó atyám, a nyarat hozó férfi íme, rátette két tetovált kezét az emberek által 

lakott vizekre (= megindult az olvadás, a jégzajlás)  

139. jəɣtən kö̆tɣən két tetovált kéz, a szótárak szerint jiɣtəŋ (KT 150, D 354, T. 74) 

140–141. ʌəɣo ťi pănɣǝ̑ntəʌɣən – talán hibás igealak, helyesen: pănɣǝ̑ntə-ʌ-ən ’rakosgat-

PRS-3SG’ vö.132–133. sor és 2.2.4. fejezet. 

142–145. sor 

Táplálékos wăɣǝ̑ʎ jó vize eszembe jut, íme. 

146–153. sor 

Zuzmarás szájú sok zsákot, letakart szájú sok fedeles kosarat két lábon csúszó kéziszánon 

húzogatok, íme. 

150. kit kǚrp əntȧp – feltehetően téves szegmentálás, helyesen: kit kǚr pəntȧp ’két láb 

talpú’. A pənt ’út’ szót a szántalp jelölésére is használják (LNK). 

151. wȧnəŋ ăɣoǝ̑ʌ talán helyesen: wånə̑ŋ ăɣoǝ̑ʌ ’vállas szán’, olyan szán, melybe az ember 

magát fogja be, a vállán van a kantár. 

154–157. sor 

Táplálékos wăɣǝ̑ʎ jó vizére végül megérkezem, íme. 

158–166. sor 

Táplálékos wăɣǝ̑ʎ jó vizem mentén a tavaszi áradáskor a partfalban keletkező, fazék 

mélységű patakok olyan hangosan zúgnak, mint egy nőstény medve vagy hím medve 

üvöltése. 

163. kåʌə̑ɣ wåjə̑ɣ ’hím medve’ – kåʌə̑ɣ ’unokaöcs’, utalás arra, hogy a medve az ember 

rokona. A medveünnepi szertartás során a medvét rokonságnévvel (öcsike, bátya) szólítják 

meg, különösen a medve nemzetség tagjai (LNK). 
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167–178. sor 

Táplálékos wăɣǝ̑ʎ jó vizemen a télen megfagyott jégdarabok északra sodródnak. 

173. kö̆təŋ jä̆ŋoko ’?kezes jég’ – homályos jelentés, talán kézbe, marokra fogható jégdarab. 

179–182. sor 

Kérge hántott fából tutajt készítek. 

183–193. sor 

Nedves szájú sok zsákot, sok fedeles kosarat a vízi járműbe emelek, felhordom rá a nedves 

szájú sok zsákot, sok fedeles kosarat. 

183. păčə̑m oŋpi̮ – l. a 129. sorhoz írt jegyzetet 

194–202. sor 

Táplálékos wăɣǝ̑ʎ jó vizemen a kérge hántott fából készült jó tutajon északi irányba úszom. 

203–208. sor 

A darvak taposta két folyó összefolyásához/kereszteződéséhez érkeztem. 

209–218. sor 

Ahogyan korábban is volt, egy városi kereskedő barátomnak, Griska fia Romenykának meg 

kell érkeznie a két folyó összefolyásához. 

215. ʌoksə̑m iki ’barátom’ vö. ʌoɣə̑s barát, a szótár (D 743) és a mai köznyelvi használat 

szerint a birtokos személyragos alak ʌuksəm lenne, de itt nem megy végbe a 

magánhangzóváltakozás. 

218. jŏɣoǝ̑ttə̑ wä̆r tăjaʌ ’jövetele van’ szükségességet kifejező szerkezet (jönnie kell). 

219–224. sor 

Ha ő érkezik előbb, megvár engem, íme. 

225–230. sor 

Ha én érkezem előbb, megvárom őt, íme. 

230–237. sor 

Amint nézelődök, Griska fia Romenyka barátom jődögél, íme. 

238–250. sor 

Griska fia Romenyka barátocskámnak teli van a keze a drága áruval, Griska fia Romenyka 

barátommal kicseréljük a drága ruhákat. 

251–257. sor 

Amíg vártam, a nedves szájú sok zsákot, sok fedeles kosarat a partra tettem, íme. 

252. ʌä̆ɣəʌmȧmpə ’amint várakoztam’ – az igetőben az első szótagi magánhangzó ȧ 

(ʌȧɣəʌ). A lejegyzés szerint az igenév rövid magánhangzót tartalmaz. 

258–267. sor 

Griska fia Romenyka barátocskám amit ő hozott, a végtelen sok drága selymet kihordja a 

partra, íme. 

263. koʌȧpi – Karjalainen aláhúzta annak jeléül, hogy nem érti. Talán ugyanaz, mint 

kŏʌʌapə̑ ’vég nélkül’ (vö. Trj2/18). 
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268–284. sor 

Miután nyírkéreggel fedett, korhadt fájú házamat dugig telerakta, Griska fia Romenyka 

barátom nyírkéreggel fedett, korhadt fájú házamtól a partmenti vízen, ahonnan jött, oda el 

is ment, íme.  

271. ťaki tȧŋȧt durva nyomatékosító szó ’agyon, nagyon, teljesen’, csak a déli 

nyelvjárásokból adatolva, vö. Vértes 2004: 172. 

273. påni̮ʌə̑maʌ ’megrakván’ az alapige păn- ’tesz, rak’. Lehetséges, hogy a påni̮ʌ- alak 

éneknyelvi változat. 

281. jəŋkə ti̮ʌ téves szegmentálás, helyesen jəŋkət i̮ʌ ’a vízen lefelé’ (vö. Trj4/164). 

 

2.3.4 Trj4 Hősének szószerinti fordítással 

Tremjugan II 

tȧrnəŋ ȧrəɣ [Hősének] 

kån iki ȧrəɣ [kån iki ’Fejedelem férfi’ istenség éneke] 

1.  ʌuŋkǝ̑t kŏr ko «Bálvány-képű-férfi 

2.  kȧʌtət90 [kŏr ko] szellem-képű-férfi 

3.  ŏrtǝ̑ŋ wåč fejedelmes-város[ába]» 

4.  məŋn[ə] i̮mʌi̮[.] általunk leületett. 

5.  ən[ə]ʌ wåč kǚtpä̆ʌnə Nagy város közepén 

6.  kö̆jəɣ ńŏɣoǝ̑s91 «Nőstény-coboly 

7.  mok [ńŏɣoǝ̑s] kölyök-coboly 

8.  kŏraŋ nȧj[,] formájú-istennő», 

9.  ən[ə]ʌ wåč kǚtpä̆ʌnə nagy város közepén 

10.  [ənəʌ] puɣǝ̑ʌ [kǚtpä̆ʌnə] nagy falu közepén 

11.  mȧn[ə] åmǝ̑sʌi̮[.] én üldögélek (általam ületik). 

12.  əj iwʌi åmǝ̑sʌi̮ Együtt uralt 

13.  nȧjəŋ kut92 jəŋk fejedelemnős hat víz 

14.  ŏrtǝ̑ŋ [kut jəŋk] fejedelmes hat víz 

15.  ȧr məɣ ʌŏkkǝ̑93 [ɔ: ḷŏkkə̑] sok föld sarkában 

16.  ťu nä̆mȧm tuʌi̮[,] az a nevem vitetik, 

17.  kö̆jəɣ ńŏɣoǝ̑s «Nőstény-coboly 

18.  mok [ńŏɣoǝ̑s] kölyök-coboly 

19.  kŏraŋ nȧj képű-istennő» 

 
90 = ʌuŋk 
91 naaras sopuli [nőstény coboly] 
92 kuusi (6) ? [hat (6)?] 
93 kaikkialla [mindenütt] 
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20.  ťu n[ä̆mȧm] tuʌi̮[,] az a nevem hozatik, 

21.  məɣoə nä̆məʌ amilyen neve 

22.  nä̆miʌi[,] neveztetik, 

23.  ʌuŋkǝ̑t kǚr ko «Bálványok-lába-férfi 

24.  kȧʌtət [kǚr ko] szellemek-lába-férfi 

25.  ŏrtǝ̑ŋ wåč fejedelmes-városa» 

26.  məɣoə nä̆məʌ amilyen neve 

27.  nä̆miʌi[.] neveztetik. 

28.  ʌuŋ[k] pətəɣʌəm Istenség sötét 

29.  sä̆rmȧŋ jəj94 kora éjszaka 

30.  wä̆rəntətə  csináló 

31.  ʌȧtnə időben 

32.  kujə̑ʌ kǚr sǚj95 férfi láb zaj 

33.  tȧrəm åʌǝ̑ŋ erős vége 

34.  čekoin kŏrɣǝ̑jǝ̑ʌ[.]96 nagy nehezen megszűnik. 

35.  mətȧ jəŋk Valamilyen víz 

36.  [mətȧ] məɣ valamilyen föld 

37.  sŏŋǝ̑ʌa zugába 

38.  jəɣ wä̆ʌəm atya megölt 

39.  əs [wä̆ʌəm] anya megölt 

40.  tirəŋ nur harci bosszúnk 

41.  [tirəŋ] pənt harci utunk 

42.  əntə tăjtaɣoat[,]97 nem lévén nekünk, 

43.  ʌuŋkǝ̑t kǚr ko «Bálványok-lába-férfi 

44.  kȧʌtət [kǚr ko] szellemek-lába-férfi 

45.  ŏrtǝ̑ŋ wåč fejedelmi-városa» 

46.  wåt kăjʌa98 szél elhagyta 

47.  tä̆ɣoən ʌår szélcsendes tó 

 
94 yölläkin [éjszaka is] 
95 ihmisten liike [emberek mozgása] 
96 tuskin loppuu [alig ér véget] 
97 Missään maan äärissä ei meiltä kukaan vaadi kostoa? ole mitään kostettavaa (?) so. olemme rauhaisan 

välein emmekä käy sotaa [sehol a világon nem követelnek tőlünk bosszút? nincs semmi megbosszulni való 

(?) azaz békében élünk, nem háborúzunk] 
98 koste (-ranta)?) [nedvesség (-part)] 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



85 

 

48.  [tä̆ɣoən] pŏŋǝ̑ʌ csendes partja 

49.  məŋnə tä̆ɣoənɣ[ə] åmǝ̑sʌi̮[.]99 általunk csendben ületik. 

50.  kojǝ̑m kuʌ Ívó hal 

51.  imine asszonynéne 

52.  mukǝ̑ʌ pȧɣtəm100 miután ikrát rakott, 

53.  kŏɣo ʌŏŋŏɣo hosszú nyarunkat 

54.  kŏʌti̮ptǝ̑ʌ[,]101 befejezi, 

55.  ńi̮r kŏri̮ pun [mint] csizmánk szőre 

56.  məŋnə kŏʌti̮ptǝ̑ʌi̮[.] általunk elkoptattatik. 

57.  ən[ə]ʌ tŏrǝ̑m ko Nagy isten férfi 

58.  jəm jəɣəɣo jó atyánk 

59.  kår ʌŏŋ[k] 102 kăṇ[t]maŋ rénbika patájá[hoz] tapadó 

60.  kăr[ə̑] səɣoəs kevéshavú őszt 

61.  təɣə wä̆rən|təʌən[.] ide készít. 

62.  pȧ ȧjəŋ ko Egyik kis férfi  

63.  păɣi̮ʎi̮ʌam alattvalóim 

64.  jåɣmǝ̑npi̮ fenyőerdős 

65.  pä̆ḷəknȧm irányba 

66.  ki̮ntǝ̑ŋ čö̆ṇ[č]pi [mint] puttonyos hátú 

67.  wŏn[t] jǚḷi103 erdei szellem 

68.  ʌə[ɣo]
 keʌɣən|təʌtəɣ[,]104 ő felment, 

69.  pȧ ȧjəŋ ko másik kis férfi  

70.  păɣi̮ʎi̮ʌam alattvalóim 

71.  wŏntǝ̑ŋpi̮ sűrű erdős 

72.  pä̆ḷəknȧm irányba 

73.  ki̮ntǝ̑ŋ čö̆ṇ[č]pi [mint] puttonyos hátú 

74.  wŏn[t] jǚḷi erdei szellem 

75.  ʌə[ɣo]
 keʌɣən|təʌtəɣ[.] ő felment. 

 
99 смирно живемъ [békében élünk] 
100 kun kala synnyttää(?) [amikor a hal szül(?)] 
101 kesämme loppuun elämme (lopetamme [a nyarunkat végigéljük (befejezzük] 
102 kavio [pata] 
103 Kylän miehet, toiset palvelijani menevät kangasmaahan päin kontti seljässä [a falusi férfiak, más szolgáim 

mennek a fenyőerdő felé puttonnyal a hátukon] 
104 (Ei nyky kiel) [(Nem mai nyelv)] 
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76.  kŏʌ[ə̑] mənəm Valahova elment[té] 

77.  jəɣiɣoȧt váljunk 

78.  iʌi kurǝ̑m elöl vigyázott 

79.  åʌǝ̑ŋ wåjǝ̑ɣ első vad[ként] 

80.  kŏʌi̮ kurǝ̑m mindenhol vigyázott 

81.  åʌǝ̑ŋ wåjǝ̑ɣ  első vad[ként] 

82.  məŋ kurǝ̑m|tǝ̑ʌoɣo[.]105 várunk. 

83.  kătʌe̮na Naponta 

84.  keʌəɣʌi106 felkelünk 

85.  tŏɣoʌǝ̑ŋ ʌuŋ[k] kŏr tollas bálvány kép 

86.  păńʎǝ̑ŋ [ʌuŋk kŏr]107 szárnyas bálvány kép 

87.  răpɣi̮ʌ sȧjnə108 lógó függöny mögött 

88.  wă[ɣ] kŏri̮p109 vas/réz formájú 

89.  kos år[t]nat  húsz szolgálólánnyal 

90.  soɣo ńårǝ̑ɣ tokhal háti vértje [alakú minta] 

91.  kä̆ri [ńårǝ̑ɣ] kecsege háti vértje [alakú minta] 

92.  wȧť pănə̑ keskeny íncérná[val] 

93.  məŋnə wä̆rən|təʌi[,]110 általunk készíttetik, 

94.  čuɣ o[k]kə̑ŋ csúcsos fejű 

95.  ȧr kănčə̑ sok hímzés 

96.  məŋnə wä̆rən|təʌi[.] általunk készíttetik. 

97.  jåɣmǝ̑npi̮ Fenyőerdő 

98.  pä̆ḷəknȧm irányába 

99.  keʌɣəntəm felment 

100.  ȧjəŋ ko fiatal férfi 

101.  păɣi̮ʎi̮t fiacskák 

102.  nȧmən wi̮ɣǝ̑ʌʌǝ̑t[.]111 leereszkednek/ hazajönnek. 

 
105 kaikki (naiset) ovat kotona eivät minnekään menneet, ei ole työtä [minden (nő) otthon van, sehova sem 

mentek, nincs munka] 
106 joka päivä nousemme ylös [minden nap felkelünk] 
107 makuusi- [fekhe-] 
108 jalla [lyen] 
109 одежда [öltözék] 
110 årt naispalvelija tekevät pieniä askareita [årt szolgálóasszony, apró munkákat végeznek] 
111 tulevat kotiin [jönnek haza] 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



87 

 

103.  wåč nȧjɣə Városi fejedelemnőként 

104.  wăʌtam pətȧn112 létem miatt 

105.  puɣǝ̑ʌ nȧjɣə falusi fejedelemnőként 

106.  w[ăʌtam] p[ətȧn] létem miatt 

107.  ȧjəŋ ko113 fiatal férfi 

108.  păɣi̮ʎi̮tnə fiacskák 

109.  wərten piťpi tolórudas hurkos 

110.  nirit ʌȧŋki pálcák[on] mókust 

111.  mȧntem wi̮ɣǝ̑ʌ|tǝ̑ti̮ʌ[.] nekem ajándékoznak. 

112.  wŏntǝ̑ŋpi̮ Erdő 

113.  pä̆ḷəknȧm ------- irányába 

114.  [keʌɣəntəm felment 

115.  ȧjəŋ ko fiatal férfi 

116.  păɣi̮ʎi̮t] fiacskák 

117.  nȧmən wi̮ɣǝ̑ʌʌǝ̑t[.] hazajönnek. 

118.  moɣḷe̮[ŋ] kǚṇ[č]pi Hajlott körmű  

119.  mokkuj ńŏɣǝ̑s kölyök hím coboly 

120.  tȧrniʌiʌ sokaságát 

121.  mȧntem wi̮ɣǝ̑ʌ|tǝ̑ti̮ʌ[.] nekem elém rakják. 

122.  ȧrəɣ niŋe Énekes nőd 

123.  ńăɣoǝ̑mʌi̮114 által mondott 

124.  wi̮jǝ̑ŋ ȧrəɣ álnok ének 

125.  ʌŏŋti̮ʌ kö̆ʌ olvasott szó 

126.  məɣoəʌiʌ tuʌi̮[.]115 micsodája hozatik. 

127.  ʌuŋkǝ̑t kǚr ko «Bálványok-lába-férfi 

128.  ŏrtǝ̑ŋ wåčnə̑ fejedelmes-városában 

129.  kȧʌtət kǚr ko szellemek-lába-férfi 

130.  ŏ[rtǝ̑ŋ] w[åčnə] fejedelmes-városában» 

131.  ʎȧʎ sä̆m wutə̑ harci szemet látó 

132.  ȧr imipʌȧt sok asszonyság 

 
112 minulle emännälle [nekem háziasszonynak] 
113 antavat [adnak] 
114 mutta turha [de hiába] 
115 miksi laulan [miért énekelek] 
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133.  ʎȧʎ sä̆m ojǝ̑ɣ|tǝ̑mi̮ʌ[,]116 miután harci szemet észrevesz, 

134.  måj sä̆m [w]utə̑ lánykérő szemet látó 

135.  ȧr ikipʌȧt sok férfiú 

136.  måj sä̆m ojǝ̑ɣ|tǝ̑mi̮ʌ[,] miután lánykérő szemet észrevesz, 

137.  kȧt kuɣǝ̑n păɣ két férfi fia, 

138.  koʌǝ̑m ko păɣ három férfi fia 

139.  ʎuʎǝ̑ɣtǝ̑ʌi̮[.] felállíttatik [őrségbe]. 

140.  ʌuŋ[k] jä̆čȧŋ kătʌ Szellem közepi nap 

141.  jä̆čəɣȧ117 közepéhez 

142.  əntə jətənə még nem ért el, 

143.  wåč ȧjəŋ ko városi fiatal férfi 

144.  ȧr păɣʌam sok fiam 

145.  ʌəɣə wä̆rən|təmiʌ[.] ők készülődtek. 

146.  kåčǝ̑m soɣo [Mint] tokhal leves 

147.  keɣorəm [soɣo]
118 forró tokhalak 

148.  jəŋki putnə̑ vizes fazékban 

149.  ťutnə̑ oɣi̮|jǝ̑mi̮ʌ[.] úgy forgolódtak. 

150.  urǝ̑ŋ kåt Szögletes ház  

151.  uri̮ʎi̮ʌa szögletére 

152.  tŏɣoǝ̑ koɣʌi̮|ʌǝ̑ʌi̮[,] oda futnak, 

153.  impəʌ wä̆nč női arc 

154.  såtǝ̑ŋ åʌǝ̑ŋ erős vége 

155.  kujǝ̑ʌ wä̆nč férfi arc 

156.  s[åtǝ̑ŋ] å[ʌǝ̑ŋ] erős vége 

157.  kŏʌnam wăʌi̮|ʌi̮ɣat[.]  hova fordulnak. 

158.  mȧnə ʌeɣi|ʌətȧʌnə Amint nézem 

159.  tem put jəŋkəp eme fazék (fekete) vizű 

160.  jiməŋ jăɣoə̑ṇ szent folyó 

161.  nim iɣopi alsó folyási 

162.  pä̆ḷəknə felén, 

 
116 naiset ennustavat että [a nők azt jósolják, hogy] 
117 ei tullut päivä vielä puoleen [még nem lett dél] 
118 осетръ [tokhal] 
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163.  mȧnə ʌeɣi|ʌətȧʌnə amint nézem 

164.  jəŋkət i̮ʌ vizek lefelé 

165.  mən[ə]m åʌǝ̑ŋi̮ ment végétől 

166.  mətȧ nȧj valami istennő 

167.  tăjǝ̑m pă[k]kǝ̑n szülte két fiú 

168.  sȧjǝŋ pəntȧp függönyös talpú 

169.  kåtə̑ŋ [pəntȧp] házas talpú 

170.  ən[ə]ʌ ăɣoǝ̑ʌnat119 nagy szánnal 

171.  əj măɣi̮ egyívású 

172.  əj unti̮ azonos termetű 

173.  kȧt ŏr[t] pă[k]kǝ̑n két hős fiú 

174.  ʌin jəɣoi|ʌəʌɣən[.] ők közelednek. 

175.  sȧrəŋ ḷekoi Elöl levő út 

176.  sirəʌnə elején 

177.  siŋken uri̮ «Füstös-réce-folyóági 

178.  ăŋḷe̮n uri̮120 kékcsőrű-réce-folyóági» 

179.  tăjǝ̑m nȧjpăɣ nevű fejedelemnőfi 

180.  sȧrəŋ leko elöl levő út  

181.  sirəʌnə elején 

182.  piť pŏŋǝ̑ʌ comb oldala 

183.  siɣoȧpə szépségű 

184.  kȧt nərɣemɣənnə121 két rénszarvassal  

185.  ʌəɣo tȧʌiʌəʌi[.] ő húzatik. 

186.  kårǝ̑ŋ ăɣoǝ̑ʌ Rénbikás szán 

187.  wåɣ[ə]ʌ oɣoti̮nə̑ bordája tetején 

188.  kår kitʌi rénbikát hajtó 

189.  ŏntǝ̑p såɣi̮t jellegű módon 

190.  åmʌǝ̑ɣtǝ̑ jəɣmȧʌ[,] odaülni kezdett, 

191.  tȧrnəŋ ʌȧŋki harcos mókus 

192.  kŏʌtǝ̑ŋ [ʌȧŋki] halott mókus 

 
119 suuri reki [nagy szán] 
120 Nimi [név] 
121 poroilla (2) [rénszarvasokkal (2)] 
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193.  ʌək sä̆ɣo tŏja farkát a varkocsa végére 

194.  əj tŏɣoǝ̑ uʌne̮ksǝ̑k[.] ugyanoda uʌne̮ksǝ̑k (?kötötte). 

195.  ťut juɣǝ̑ʌ Ama kedves 

196.  koʌǝ̑m pi̮rnə̑ elmúlta után 

197.  sȧjəŋ pəntȧp függönyös talpú 

198.  kåtǝ̑ŋ [pəntȧp] házas talpú 

199.  ən[ə]ʌ ăɣoǝ̑ʌ nagy szán 

200.  piť pŏŋǝ̑ʌ comb oldala 

201.  siɣoȧpə szépségű 

202.  kȧt nərɣemɣənnə két rénszarvassal 

203.  tȧʌʌi[.] húzatik. 

204.  s[ȧjəŋ] p[əntȧp] Függönyös talpú 

205.  k[åtǝ̑ŋ] p[əntȧp] házas talpú 

206.  ə[nəʌ] ăɣoǝ̑ʌnə̑ nagy szánon 

207.  mətȧ nȧj valamely istennő 

208.  tăjǝ̑m păɣ szülte fiú, 

209.  ʌəɣo nä̆məʌ ő neve 

210.  nä̆miʌi[,] neveztetik, 

211.  jəŋkət măɣǝ̑ʌ vizek körül 

212.  məɣət [măɣǝ̑ʌ] földek körül 

213.  ȧr konə̑ sok férfi által 

214.  ťu nä̆məʌ azon a nevén 

215.  nä̆miʌi[,] nevezik, 

216.  kȧrəŋ wåjɣǝ̑t «Kérges-(kemény)-állatok 

217.  kăṇ[č]pǝ̑ ʌăɣǝ̑r122 díszítésű-páncél» 

218.  ťu nä̆məʌ azon a nevén 

219.  n[ä̆miʌi][.] nevezik. 

220.  sä̆ɣoəm ju[ɣ] ko «Varkocsos-bálványkép 

221.  pŏńťaʌ wåči̮ hajcsimbókja-városból 

222.  kȧrtəm ju[ɣ] ko vasalt-bálványkép 

223.  p[ŏńťaʌ] w[åči] hajcsimbókja-városból» 

 
122 Toisen nimi [a másik neve] 
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224.  jəɣoiʌi|ʌəɣʌəm[.] jövögetek. 

225.  urǝ̑ŋ kåt Szögletes ház 

226.  uri̮ʎi̮ʌi̮123 szögletétől 

227.  i̮ʌǝ̑n koɣʌi̮|ʌǝ̑ʌi̮[.] lefutnak. 

228.  tŏɣoʌǝ̑ŋ ʌuŋ[k] kŏr Tollas bálvány kép 

229.  păńʎǝ̑ŋ [ʌuŋk kŏr] szárnyas bálvány kép 

230.  răpɣi̮ʌ sȧjȧ lógó függöny mögé 

231.  kö̆təŋ kǚrəŋ kezes, lábas 

232.  sičmȧ[ŋ] kŏr sičmȧŋ kŏr valamit 

233.  mȧnə ȧjɣə måńe̮k|sǝ̑ʌi̮[.]  én kicsire hajtom. 

234.  si̮sə̑ŋ put Huzamos főzés 

235.  kŏk si̮sɣə̑ hosszú huzamává 

236.  mä̆rȧŋ put tartós idejű főzés 

237.  kŏɣo mä̆rȧɣə hosszú idejévé 

238.  əntə jətənə nem váltakor 

239.  mȧnə koʌǝ̑n|tǝ̑taʌnə̑ én hallgatásomkor 

240.  ńăksǝ̑m juɣ kŏɣ ʌä̆pəŋnə kérge hántott fa hosszú pitvarában 

241.  mətȧ nȧj miféle úrnő 

242.  tăjǝ̑m păɣ szülte fiú 

243.  ʌȧɣər kǚrpi nehéz lábú 

244.  ʌin tŏrə̑m ńŏɣo ők(2) égi jávor[hoz hasonló] 

245.  pŏrǝ̑mti̮n seť[ə]ʎ[.] dobogásuk hallatszik. 

246.  mȧnə koʌǝ̑n|tǝ̑taʌnə̑ Amint hallgatom 

247.  naksəm [ɔ: ńăksə̑m] juɣ kérge hántott fa 

248.  kŏɣ ʌä̆pəŋnə hosszú pitvarában 

249.  mətȧ nȧj valami úrnő  

250.  tăjǝ̑m păkkǝ̑n szülte két fiú 

251.  jəm ŏr[t] păɣ jó hős fia 

252.  soṭḷi̮[.] léptetik. 

253.  ʌăɣǝ̑r kiməʌ Páncélja széle 

254.  kö̆čɣi pŏrǝ̑k szablya markolata 

 
123 jonkunlaisen tähystys. balkonista juoksee alas [valamilyen kémkedés. a balkonról lefut] 
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255.  ʌorə̑ŋ sǚj | seť[ə]ʎ[.] csengő hang hallatszik. 

256.  jǚḷeŋ kåt Manós ház 

257.  si̮ɣ[ə̑]ʌ oɣopi̮ keresztléces ajtaja 

258.  mətȧ nȧj valami úrnő 

259.  tăjǝ̑m păɣnə szülte fiú által 

260.  kemən | puṇ[č]ḷi̮[.] kinyittatik. 

261.  mətȧ n[ȧj] Valami úrnő 

262.  t[ăjǝ̑m] păkkǝ̑n szülte két fiú 

263.  mȧ åmsi̮|ʌǝ̑ɣǝ̑ʌtam amint én ülök, 

264.  ȧj ʌåri̮ kis áradmánytó 

265.  ȧj tŏɣoi̮ kis tó 

266.  məʌti kåt mélységű ház[ba] 

267.  jăkoǝ̑n ʌăŋti̮n[.] belépnek. 

268.  muʌǝ̑ŋ kåt Imádságos ház 

269.  muʌǝ̑ʌnam imádkozó falához 

270.  səmȧŋ kåt közepes ház 

271.  səmȧʌnȧm közepéhez 

272.  sä̆koəŋ oɣo varkocsos fej 

273.  optǝ̑ŋ [oɣo] hajas fej 

274.  ʌȧpʌȧńi̮ ʌȧpʌȧńi̮ 

275.  pănǝ̑ɣmi̮n | pi̮rnə̑ meghajtásuk után 

276.  jəŋ[k] wä̆s iki víziszörny öreg 

277.  kuŋǝ̑tʌi̮ megmászta 

278.  ki̮pḷǝ̑ŋ ʌi̮n kiszögellő szegélyléc 

279.  oɣotǝ̑ja tetejére 

280.  əj măɣi̮ egyszerre nemzett 

281.  kȧt ŏr[t] păkkǝ̑n két fejedelem fiú 

282.  i̮mǝ̑ʌɣǝ̑n[.] leült. 

283.  kåt wä̆r ŏnə̑ʌtǝ̑m Házimunkát megtanult 

284.  iminə asszony által 

285.  kö̆təŋ kǚrəŋ kezes, lábas 

286.  sič wåjǝ̑[ɣ] kŏr sič wåjǝ̑ɣ kŏr állatot 
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287.  wăɣ nŏrpi̮ vasfülű 

288.  nŏrǝ̑ŋ puta füles fazékba 

289.  nȧmən sä̆ɣoərtȧʌ belevagdossa, 

290.  măʌtaʌ[.] megfőzi. 

291.  ʌȧp ńȧʌəm Csapkodó nyelvű, 

292.  tipəŋ nȧjȧ lobogó tűzre 

293.  wăɣ nŏrpi̮ vasfogójú 

294.  n[ŏrǝ̑ŋ] put fogós fazekat 

295.  nȧmən i̮ɣǝ̑ttaʌ[.] fel akasztja. 

296.  iʌ ńiɣoəʌ Korábbi nyersesége 

297.  iʌ åʌǝ̑ŋ előző kezdete 

298.  siɣimȧʌ | pi̮rnə̑ forgása után 

299.  wăɣ n[ŏrpi] vasfogójú 

300.  n[ŏrǝ̑ŋ] p[ut] fogós fazék 

301.  utə̑n wəʌi[.] levétetik a tűzről. 

302.  juɣ pä̆ḷək Fa fél 

303.  wərəŋ ȧŋɣȧ véres edénybe 

304.  kö̆təŋ kǚrəŋ kezes lábas 

305.  sič wåjǝ̑[ɣ] kŏr sič wåjǝ̑ɣ kŏr húst 

306.  utə̑n ʌȧtȧʌ[,] kitálalja, 

307.  iminə az asszony által 

308.  juɣ p[ä̆ḷək] fa fél 

309.  w[ərəŋ] ȧ[ŋɣȧ] véres edénybe 

310.  məŋȧti åmǝ̑ttaʌ[,] nekünk rak, 

311.  məŋnə əj măɣi̮ mi, azonos rangú/származású 

312.  koʌǝ̑m nȧjəp ŏrtǝ̑p három úrnői-fejedelmi 

313.  ʌuŋ[k] ʌiʌi istenség ette 

314.  tä̆ʌəŋ puḷ tele falatot 

315.  kȧʌ[t] ʌiʌi szellem ette 

316.  tä̆ʌəŋ puḷ tele falatot 

317.  məŋnə wəjəɣʌi[.] mi kiveszünk. 

318.  əj măɣi̮ Egyszerre nemzett 
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319.  koʌǝ̑m nȧjəp három úrnői 

320.  ŏrtǝ̑pnə fejedelmi [származék] 

321.  siŋken uri̮ «Füstös-réce-folyóági 

322.  ăŋḷe̮n [uri̮] kékcsőrű-réce-folyóági» 

323.  tăjǝ̑m nȧjpăɣ nevű fejedelemnőfi 

324.  ʎä̆ɣoiḷem sógorkám 

325.  ťu kö̆ʌȧ jəʌ[,] azt mondja, 

326.  kos pä̆ŋopi húszfogú 

327.  uŋʌə̑ŋ ʌuʌi̮ nyílásos szájból 

328.  ťu kö̆ʌȧ | jətȧʌ[:] arra a szóra válik: 

329.  kö̆jəɣ ńŏɣoǝ̑s „«Nőstény-coboly 

330.  mok [ńŏɣoǝ̑s] kölyök-coboly 

331.  kŏraŋ nȧj képű-istennő» 

332.  ăńki̮ tǝɣə ángy ide  

333.  koʌǝ̑nta: hallgass: 

334.  kuntə̑ | sä̆ɣoəm ju[ɣ] ko Amikor «Varkocsos-bálványkép 

335.  pŏńťaʌ wåča hajcsimbókja-városra 

336.  kȧrtəm ju[ɣ] ko vasalt-bálványkép 

337.  p[ŏńťaʌ] w[åča] hajcsimbókja-városra» 

338.  tȧrəm nămǝ̑s erős gondolat 

339.  jəm pətə jó végét 

340.  əjɣəne egyszerre 

341.  nămsanat pănǝ̑n [,] gondolatoddal raktad, 

342.  sä̆ɣoəm ju[ɣ] ko «Varkocsos bálványkép» 

343.  oɣotŏji̮ fejtetőtől [kezdődő] 

344.  sikoəŋ tä̆ʌȧ [,] szép teljességed [=hajad], 

345.  kŏʌ opǝ̑t rés hajszál  

346.  kăntǝ̑pa kioldó szerszámod 

347.  no[k] kătʌte̮ [!] – mozgasd!” 

348.  ʌuŋ[k] ʌiʌi Istenség ette 

349.  kȧʌ[t] [ʌiʌi] szellem ette 

350.  tä̆ʌəŋ puḷ tele falat 
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351.  wəjəɣmä̆ɣo | pi̮rnə̑ kivevésünk után 

352.  wä̆ḷək såt szabad / hajadon száz 

353.  årtǝ̑p kåtnə̑ szolgálóasszonyos házban 

354.  wä̆ḷək såt szabad/nőtlen száz 

355.  ʌä̆ɣoəp kåtnə̑ szolgálós házban 

356.  wåč ȧjəŋ ko városi fiatal férfi 

357.  ȧr păɣʌam sok fiam 

358.  kåɣrǝ̑m juɣi̮ behordott fa 

359.  sä̆ɣorəm juɣi̮ vágott fa 

360.  koʌǝ̑m ȧʌnȧt három öllel [elégett] 

361.  åmǝ̑smi̮ʌ pi̮rnə̑ ülésük után 

362.  wåč ȧjəŋ ko városi fiatal férfi 

363.  ȧr păɣʌam sok fiam 

364.  ȧr kåti̮ sok házból 

365.  ʎekoʌȧʌ såɣi̮t sarkaik mentén 

366.  ʌǚjʌȧʌi ʌǚjʌȧʌi 

367.  jä̆ɣotiʌi[,] kilövődnek, 

368.  surti̮ ńŏɣo [mint] kétéves jávor  

369.  koʌ[ə̑]m ăɣonə̑ három áramlatában 

370.  ȧr kåti̮ sok házból 

371.  ʎekoʌȧʌ såɣi̮t sarkaik mentén 

372.  iʌən kåḷi̮/jəti̮ʌ[.] ?feltűnnek. 

373.  siŋken uri̮ «Füstös-réce-folyóági 

374.  ăŋḷ[e̮n] u[ri̮] kékcsőrű-réce-folyóági» 

375.  t[ăjǝ̑m] nȧjpăɣ nevű fejedelemnőfi 

376.  ʎä̆ɣoiḷem sógorkám 

377.  ťu kö̆ʌȧ | jətȧʌ[:] azt mondja: 

378.  mȧ urǝ̑ŋ kåt „Én szögletes ház 

379.  uri̮ʎi̮nə szögletében 

380.  tŏt kåʌʌə̑m[.] ott hálok.” 

381.  ťu kö̆ʌəʌ Azt a szavát 

382.  jȧstəʌ mondja [miközben] 
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383.  jǚḷeŋ kåt  manós ház 

384.  si̮ɣ[ə̑]ʌ oɣopǝ̑ji̮ keresztléces ajtaján 

385.  kemən ʌiɣoəttȧʌ[.] ki megy. 

386.  minnəpə  Mi ketten meg 

387.  əj măɣi̮ összeillő 

388.  nȧjɣən ŏr[t]ɣǝ̑n fejedelemnő, fejedelem 

389.  sårǝ̑ń kăɣoi̮ arany láp, 

390.  irəń kăɣoi̮ ezüst láp 

391.  ti̮ɣʌǝ̑ŋ ḷåta fészkes helyére 

392.  əj măɣi̮ összeillő 

393.  nȧjɣən ŏr[t]ɣǝ̑n fejedelemnő, fejedelem 

394.  i̮ʌǝ̑n kåḷi̮|ʌǝ̑mǝ̑n[,] elbújunk, 

395.  ńŏ[ɣə̑]s ŏntǝ̑r coboly időtartam[ú] 

396.  pi̮č åʌǝ̑mnə̑ vékonyszálú álomban 

397.  iʌə wəʌojmǝ̑n[.] elmerülünk. 

398.  kos[ə̑]ŋ oɣopi̮ Csillagos fejű 

399.  kŏɣoat hosszat 

400.  ăʌi̮ʌmamǝ̑n | pi̮rnə̑ fekvésünk után 

401.  mȧnə koʌǝ̑n|tǝ̑taʌnə̑ amint hallgatom 

402.  siŋken uri̮ «Füstös-réce-folyóági 

403.  ăŋḷe̮n [uri̮] kékcsőrű-réce-folyóági» 

404.  tăjǝ̑m nȧj păɣ nevű fejedelemnőfi 

405.  ńiʌməʌi nyelvéből [származó] 

406.  ȧr čä̆ɣoə sok beszéd [mint] 

407.  pä̆st påtǝ̑m gyorsan megfagyott  

408.  pust ŏntǝ̑ɣ padló alól 

409.  tŏɣǝ̑nə tåɣǝ̑ʌ|tǝ̑ʌtǝ̑ɣ[:] így vélekedett: 

410.  kȧrəŋ wăjɣǝ̑t „«Kérges-állatok 

411.  kăṇ[č]pǝ̑ ʌăɣǝ̑r díszítésű-páncél» 

412.  jeji koʌǝ̑nta[!] bátya, [ide]hallgass! 

413.  wăʌta ko Élő ember 

414.  ur nŏpǝ̑tnə̑ véges korában 
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415.  sä̆koəŋ ä̆ɣoi hajfonatos lányt 

416.  ńä̆ḷŋət ko ńä̆ḷŋət (?vidító) embert 

417.  sä̆koəŋ păɣ (wiťəŋ) hajfonatos fiút (jóképű) 

418.  ńä̆ḷŋət ko ńä̆ḷŋət (?vidító) embert 

419.  kŏʌnə̑ tiɣomȧ [?] hogyan teremtettél? 

420.  sä̆ɣoəm ju[ɣ] ko «Varkocsos-bálványkép- 

421.  kȧrtəm [juɣ ko] vasalt-bálványkép- 

422.  pŏńťaʌ wučmǝ̑n hajcsimbókja» városunk 

423.  nȧjəʌ mənəm fejedelemnője elment 

424.  nȧjʌəɣ wåč fejedelemnőtlen város 

425.  ŏrtǝ̑ʌ mənəm fejedelme elment 

426.  ŏr[t]ʌǝ̑ɣ wåč fejedelem nélküli város 

427.  kŏʌǝ̑ mŏčə̑ meddig 

428.  ki̮ťmaʌ – [?] maradt?” 

429.  minnə əj măɣi̮ | əj unti̮ Mi pedig, egyívású, azonos termetű 

430.  nȧjɣən ŏr[t]ɣǝ̑n fejedelemnő és fejedelem 

431.  min sårǝ̑ń kăɣoi̮ | irəń k[ăɣoi̮] a mi arany láp, ezüst láp 

432.  ti̮ɣʌǝ̑ŋ ḷåti̮ fészkes helyről  

433.  ŏɣoǝ̑r ʌŏɣomǝ̑n magas csontunk (=karunk) 

434.  såtǝ̑ŋ tŏj erős végé[re] 

435.  nomǝ̑n mä̆ḷəṇ|təʌmən[.] felemelkedünk. 

436.  ťu mətȧ Azt a miféle 

437.  wăkkəɣən rézkapoccsal 

438.  pŏńkapə̑ összekapcsolt 

439.  kos år[t]nə̑ húsz szolgálóasszony által [készített] 

440.  čuɣi̮ ʌuŋ[k] kŏr csúcsos mintás 

441.  təɣotȧŋ nŏj (nŏjat?) tüzes posztóköpenyt 

442.  ʌŏmtǝ̑ptǝ̑tam[.] felöltöm. 

443.  məɣoə ʌŏŋtǝ̑ʌ tuʌi̮[.] Milyen felsorolás hozatik. 

444.  ťut juɣǝ̑ʌ Azután  

 
445.  koʌǝ̑m pi̮rnə̑ 

446.  wăkkəɣən rézkapoccsal 
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447.  pŏńkapə̑ összekapcsolt  

448.  kos år[t]nə̑ húsz szolgálóasszony [által készített 

köpenyben] 

449.  wȧť kö̆tȧm keskeny kezem[ben] 

450.  tinəŋ sŏri̮ drága sör[rel] 

451.  jǚḷeŋ kåt manós ház 

452.  si̮ɣ[ə̑]ʌ oɣopə̑ji̮ keresztléces ajtaján 

453.  kemən ʌiɣotəɣ|tətȧm[.] kimegyek. 

454.  kȧrəŋ wåjɣǝ̑t «Kérges-állatok 

455.  k[ănčpə] ʌăɣǝ̑r díszített-páncél» 

456.  ʌəɣo ʌä̆ʌŋi|ʌəɣəʌmȧʌ ő felülte [után] 

457.  sȧjəŋ pəntȧp függönyös talpú 

458.  kåtǝ̑ŋ [pəntȧp] házas talpú 

459.  ən[ə]ʌ ăɣoǝ̑ʌ nagy szán[ra], 

460.  wă[ɣ] kəɣən rézkapoccsal 

461.  pŏń[kapə̑] összekapcsolt  

462.  kos [årtnə̑] húsz szolgálóasszony [által készített 

köpenyben] 

463.  wȧť k[ö̆tȧm] keskeny kezem[mel] 

464.  ti sŏr azt a sört 

465.  sȧjəŋ pəntȧp függönyös talpú 

466.  kåtǝ̑ŋ [pəntȧp] házas talpú 

467.  ən[ə]ʌ ăɣoǝ̑ʌa nagy szánra 

468.  tŏɣoǝ̑ | åmǝ̑ttam[.] oda helyezem. 

469.  ťut juɣǝ̑ʌ Azután 

470.  koʌǝ̑m pi̮rnə̑ 

471.  ȧrəɣ niŋe énekes nőd 

472.  ńăɣoǝ̑mʌi̮ mondta 

473.  wi̮jǝ̑ŋ ȧrəɣ álnok ének 

474.  råɣpǝ̑ŋ [ȧrəɣ] ravasz ének 

475.  ʌŏŋti̮ʌ kö̆ʌ általuk olvasott szó 

476.  məɣoəʌiʌ tuʌi̮[.] micsodája hozatik. 

477.  siŋken uri̮ «Füstös-réce-folyóági 

478.  ă[ŋḷe̮n] [uri̮] kékcsőrű-réce-folyóági» 
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479.  t[ăjǝ̑m] nȧj păɣ nevű fejedelemnőfi 

480.  ʎä̆ɣoiḷemnə sógorkám 

481.  sȧrəŋ ḷeko elöl lévő út 

482.  ȧj sirəʌ kis elejét 

483.  ʌəɣoə wəjmȧʌ[.] ő elvette. 

484.  put jəŋkəp Fazék(fekete) vizű 

485.  jiməŋ jăɣoṇam szent folyóm 

486.  jəŋkət i̮ʌ vizei lefelé 

487.  məɣət i̮ʌ földjei lefelé  

488.  mən[ə]m åʌǝ̑ŋnam menése kezdetéhez 

489.  siŋk[en] u[ri] «Füstös-réce-folyóági 

490.  ȧ[ŋḷen] u[ri] kékcsőrű-réce-folyóági» 

491.  t[ăjǝ̑m] nȧj [păɣ] nevű fejedelemnőfi 

492.  ʎ[ä̆ɣoiḷem] sógorkám 

493.  kȧr wåtǝ̑m kérge kifakult 

494.  sŏjǝ̑ŋ ńurǝ̑ʌ deres bőrszíját 

495.  ʌəɣo rä̆ɣoi̮|jətȧʌ[.] ő rázza. 

496.  wåjǝ̑ɣʌa Állat 

497.  ʌəɣəʌʌi repülte  

498.  koʌǝ̑m jəŋk három víz 

499.  kǚtəʌ tir közti távolság 

500.  kö̆t wȧnnə kéz közelben 

501.  wăʌmaʌ[.]  volt. 

502.  s[iŋken] u[ri] «Füstös-réce-folyóági 

503.  ȧ[ŋḷen] u[ri] kékcsőrű-réce-folyóági» 

504.  t[ăjǝ̑m] nȧj [păɣ] nevű fejedelemnőfi 

505.  ʎ[ä̆ɣoiḷem] sógorkám 

506.  kŏraŋ ăɣoǝ̑ʌ díszes szán 

507.  kŏraʌi̮ díszétől 

508.  sårǝ̑ń kŏŋ[k]ʌaŋ arany csengettyűs 

509.  nä̆məŋ nȧrəɣ híres kard[jával] 

510.  tinəŋ kår drága rénbika 
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511.  pəʌɣən kǚti két füle között 

512.  ʎä̆ɣoiḷemnə sógorkám 

513.  sȧrȧ nǚrtəm|təʌtəɣ[,] előre futott, 

514.  ťu kö̆ʌȧ jətȧʌ[:] azt mondja: 

515.  kö̆jəɣ ńŏɣoǝ̑s „«Nőstény-coboly 

516.  m[ok] ń[ŏɣoǝ̑s] kölyök-coboly 

517.  k[ŏraŋ] n[ȧj] képű-fejedelemnő» 

518.  ăńǝ̑ki̮ koʌə̑nta: ángy, hallgass: 

519.  min sä̆ɣoəm ju[ɣ] ko A mi «Varkocsos-bálványkép 

520.  kȧrtəm [juɣ ko] vasalt-bálványkép 

521.  pŏńťaʌ wučmǝ̑n hajcsimbókja» városunk 

522.  neɣo[i] ŏsǝ̑p világos fonákú 

523.  nȧrəɣ wăɣ kard vasa 

524.  tŏmnam såʌŋi̮ʌǝ̑ʌ[.] oda csillog/dereng”. 

525.  mȧnə ʌeɣi|ʌətȧʌnə Amint nézem, 

526.  s[ä̆ɣoəm] ju[ɣ] k[o] «Varkocsos-bálványkép 

527.  k[ȧrtəm] j[uɣ ko] vasalt-bálványkép 

528.  p[ŏńťaʌ] wåč hajcsimbókja» város 

529.  əj tŏrǝ̑m a világ 

530.  əj pä̆ḷək egyik felén 

531.  mŏrǝ̑ɣ wăɣ  kemény vas 

532.  mŏrǝ̑[ɣ] kä̆ɣo kemény kő 

533.  jəm kəmər jó homorú [falat] 

534.  əjnȧm åmǝ̑s|ʌə̑tǝ̑ɣ[.] mind állított. 

535.  ťu jətä̆ɣo Így lévén mi 

536.  ťu iɣoəʌ ez után  

537.  tȧrəm sȧpʌəp erős nyakú 

538.  nir wăjɣǝ̑tnə̑ rudas állatok által 

539.  sä̆ɣoəm ju[ɣ] ko «Varkocsos-bálványkép 

540.  k[ȧrtəm] [juɣ ko] vasalt-bálványkép 

541.  p[ŏńťaʌ] wåča hajcsimbókja» városba 

542.  tŏɣoǝ̑ ȧʌəm|ʌojə̑ɣo [.] oda fölemeltetünk. 
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543.  siŋken uri̮ «Füstös-réce-folyóági 

544.  ă[ŋḷe̮n] [uri̮] kékcsőrű-réce-folyóági» 

545.  t[ăjǝ̑m] n[ȧj păɣ] nevű fejedelemnőfi 

546.  ʎä̆ɣo[iḷem] sógorkám 

547.  ʌəɣo åmsi̮|ʌǝ̑ɣǝ̑ʌtȧʌ ő üldögélvén 

548.  ȧj ʌåri̮ kis tó 

549.  ȧj tŏɣoi̮ kis erdei tó 

550.  məʌti kutə̑ʌa  nagyságú házába 

551.  ʌəɣopə jăkoə̑ məntȧʌ[.] ő is bement. 

552.  kȧrəŋ w[åjɣǝ̑t] «Kérges-állat 

553.  k[ănčpə̑] ʌ[ăɣǝ̑r] díszített-páncél» 

554.  kutǝ̑m jegyesem 

555.  ʌəɣo åmsi̮|ʌəɣəʌtȧʌ [!] ő üldögélése 

556.  ȧj ʌåri̮ kis tó 

557.  [ȧj] tŏɣoi̮ kis erdei tó 

558.  məʌti kutǝ̑ʌa nagyságú házába 

559.  minnəpə mi kettőnk által meg 

560.  əj măɣi̮ összeillő 

561.  nȧjɣən ŏr[t]ɣǝ̑n fejedelemnő-fejedelem 

562.  ən[ə]ʌ ji̮r nagy véres áldozatot 

563.  ən[ə]ʌ påri̮ nagy ételáldozatot 

564.  pănǝ̑m kåt rakott ház[ba] 

565.  jăkoǝ̑n ʌăŋʌi̮[.] beléptetik. 

566.  kåt wä̆r ŏnə̑ʌtǝ̑m iminə Házimunkát tanult asszony által 

567.  wȧť kö̆tȧm keskeny kezem 

568.  tinəŋ sŏri̮ drága sört  

569.  tŏɣoʌǝ̑ŋ ʌuŋ[k] kŏr tollas bálványkép 

570.  păńʎǝ̑ŋ [ʌuŋk kŏr] szárnyas bálványkép 

571.  răpɣǝ̑ʌ sȧjȧ lógó függöny mögé 

572.  sårǝ̑ń kăɣoi̮ arany láp 

573.  ti̮ɣʌǝ̑ŋ ḷåta fészkes helyre 

574.  irəń k[ăɣoi̮] ezüst láp 
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575.  t[i̮ɣʌǝ̑ŋ] ḷåta fészkes helyre 

576.  tŏɣoǝ̑ åmǝ̑ttam. oda helyezem. 

577.  kȧrəŋ wåjɣǝ̑t «Kérges-állatok 

578.  kăn[čpə̑ ʌȧɣər ] díszített-páncél» 

579.  kutǝ̑m ťu kö̆ʌȧ jətȧʌ[:] jegyesem azt mondja: 

580.  wåč ȧjəŋ ko „Városi fiatal férfi 

581.  ȧr păɣa sok fiúnak 

582.  uńńenȧŋki a menyasszony anyja 

583.  tuɣǝ̑m påri̮ által hozott ételáldozat 

584.  kătʌǝ̑t ʌŏŋti̮ napokat számoló 

585.  ȧr kătʌi̮ sok napot 

586.  məŋ wä̆rʌəɣo[.] mi csinálunk. 

587.  ȧjəŋ ko | păɣǝ̑tnə̑ Fiatal férfi fiúk által 

588.  p[ȧ] ȧjəŋ [ko] | [păɣǝ̑tnə̑] más fiatal férfi fiúk által 

589.  påŋʌǝ̑ŋ wåč | utpi̮nə̑ oldalas város felső végén 

590.  kår ʌȧntȧŋ | ḷeko jåɣǝ̑mnə̑ rénbika zuzmós út erdőben 

591.  ʌȧntəŋ kŏṇǝ̑p zuzmós hasú  

592.  kos năptǝ̑ɣ húsz réntehént 

593.  nik tuɣi̮tǝ̑ɣ[.] le hozzatok”. 

594.  pȧ ȧjəŋ ko Más fiatal férfi 

595.  păɣi̮ʎi̮t fiacskák[nak] 

596.  kȧrəŋ w[åjɣǝ̑t] «Kérges-állatok 

597.  k[ănčpə̑] ʌăɣǝ̑r díszített-páncél» 

598.  kutǝ̑m ťu kö̆ʌȧ jətȧʌ[,] jegyesem azt mondja, 

599.  tət nȧmən itt lent (a vízparton) 

600.  pom ʌåki̮saŋ fűvel gazdagon benőtt 

601.  ʌȧpət ʌåri̮ hét tóból 

602.  pomǝ̑ŋ kŏṇǝ̑p füves hasú 

603.  kos kä̆ʌəŋ húsz rénökröt 

604.  utǝ̑ tuɣat[.] fel hozzon/ fel hoztak. 

605.  tŏm i̮ʌ wåč | uʌŋǝ̑mnə̑ Amaz alsó város végemen 

606.  siŋk[en] u[ri] «Füstös-réce-folyóági 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



103 

 

607.  ȧ[ŋḷen] u[ri] kékcsőrű-réce-folyóági» 

608.  t[ăjǝ̑m] n[ȧj păɣ] nevű fejedelemnőfi 

609.  ʎ[ä̆ɣoiḷem] sógorkámat 

610.  kȧrəŋ w[åjɣǝ̑t] «Kérges-állatok  

611.  k[ănčpə̑] ʌăɣǝ̑r díszített-páncél» 

612.  kutǝ̑mnə̑ jegyesem 

613.  təɣə wåɣtaʌ[.] ide hívja. 

614.  wåč ȧjəŋ ko Városi fiatal férfi 

615.  ȧr păɣnə̑ sok fia által 

616.  pomǝ̑ŋ kŏṇǝ̑p füves hasú 

617.  kos kä̆ʌəŋ húsz rénökör 

618.  kȧrtəɣ ʌȧjəm kemény fejsze 

619.  mokkǝ̑ŋ kö̆t fokos kéz[zel] 

620.  i̮ʌǝ̑ sä̆ŋomiʌ[.] le van taglózva. 

621.  wåč ȧ[jəŋ] k[o] Városi fiatal férfi 

622.  ȧr păɣnə sok fia által 

623.  ʌȧntəŋ kŏṇǝ̑p zuzmós hasú 

624.  kos năptǝ̑ɣ -----  húsz réntehén ---- 

625.  [kȧrtəɣ ʌȧjəm kemény fejsze 

626.  mokkǝ̑ŋ kö̆t fokos kéz[zel] 

627.  i̮ʌǝ̑] sä̆ŋomiʌ[.] le van taglózva. 

628.  məŋnə ʌuŋ[k] ʌiʌi Mi pedig bálványszellem ette 

629.  ən[ə]ʌ påri̮ nagy lakomát 

630.  wä̆rmä̆ɣo [,] csináltunk, 

631.  kȧʌ[t] ʌiʌi szellem ette 

632.  ən[ə]ʌ påri̮ nagy lakomát 

633.  wä̆rmä̆ɣo [,] csináltunk, 

634.  kătʌǝ̑ʌi̮ napokig tartó 

635.  ȧr kătʌi̮ sok napon 

636.  jəjəʌi éjszakákig tartó 

637.  ȧr ȧti sok éjjelen 

638.  ʌuŋ[k] ʌiʌi, kȧʌ[t] ʌiʌi bálványszellem ette, szellem ette 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



104 

 

639.  ən[ə]ʌ påri̮[.] nagy lakomát. 

640.  ʌȧpət kăt[ə̑]ʌ Hét nap 

641.  pi̮re̮m ʌȧtnə elmúltakor 

642.  ʌȧpət jəj hét éjszaka 

643.  p[irem] ʌ[ȧtnə] elmúltakor 

644.  ȧj jŏmi̮, ȧj wåti̮ kis eső, kis szél  

645.  påʌi̮p | tŏrǝ̑m tavalyi időben 

646.  məŋnə ťi pi̮ʌǝ̑ɣtǝ̑ʌi̮[.] mi tovább munkálkodunk. 

Al. Ketsemep 

Loppua ei tiedä, tulee vielä sota _ _ _ _ 

[A végét nem tudja, még jön egy háború] 

 

2.3.4.1 Jegyzetek a Trj4 szöveghez 

tarnəŋ arəɣ ’hősének’ 

kåniki arəɣ ’Fejedelem éneke’  

646 soros, 1322 szóból álló, befejezetlen hősének a kézirategyüttes 33–69. lapján, a 

Tremjugan. Kielennäytteitä II. ’Tremjugan. Nyelvmutatványok II.’ címlappal ellátott 

részben.  

Az ének címe egyben a műfaja is, melyet Karjalainen így jellemez: „tarnəŋ arəɣ (t. kăntəɣ 

arəɣ) harci ének vagy hanti ének: régi ének, osztják epikus ének, melyben a hősök mindig 

rénszarvassal utaznak (hangszeres kíséret nélkül éneklik őket)” (KT 1021)124. 

A tarnəŋ jelző alapszava (tārən, terən) az egész hanti nyelvterületen ismert, balesetet, 

sérülést, vérontást okozó istenség neve (JugrUsk 363, FFC 44: 356, Relig2: 261). 

Az alcím nehezen értelmezhető, ugyanis az énekben megjelenő hősök bármelyikét nehéz 

kån iki istenséggel azonosítani. Az ének során a női főszereplő, Nőstény-coboly-kölyök-

coboly-képében-megjelenő-istennő szólal meg 1SG személyben.  

Az ének tartalma: 

Az ének elején egy női istenség „Nőstény-coboly-kölyök-coboly-képében-megjelenő-

istennő” (a továbbiakban Cobolyképű-istennő) elmondja, hogy az események színhelye 

„Bálványok-lába-férfi-szellemek-lába-férfi-fejedelmes-városa”. Ez az ő székhelye, innen 

terjed az ő híre-neve szerte a világban (1–27). Éjszakára elcsendesül a város, ahol – mivel 

a városlakóknak nincs semmilyen okuk arra, hogy felmenőik halála miatt bosszút álljanak 

– békésen folyik az élet (28–49). Elmúlt a nyár, beköszöntött az ősz (50–61). Az istennő 

alattvalói vadászni indultak, egyesek a fenyőerdő, mások a vegyes lombos erdő irányába 

(62–75). Az asszonyok otthon várnak (76–82). A függönnyel elkerített szobarészben 

dolgoznak, varrnak, hímeznek (83–96). Visszatérnek a vadászok. Akik a fenyőerdőbe 

mentek, azok mókusokat ajándékoznak az istennőnek, akik a vegyes lombos erdőbe, azok 

pedig cobolyokat (97–121). Az énekes közbevetése: ugyan, miért mondom ezt az 

 
124 tarnəŋ arəɣ (t. kăntəɣ arəɣ) vanha laulu, ostj. kertomaruno, jossa aina poroilla sankarit matkustavat (näitä 

lauletaan ilman säestystä). 
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értelmetlen éneket (122–126). A városban a jövőbe látó nők idegen hadak támadását, a 

jövőbe látó férfiak lánykérő menet érkezését jósolják, ezért a helybéliek őrséget állítanak 

(127–139). Elkezdődik a készülődés a támadásra: mindenki sürög-forog, a nők és a férfiak 

a vár(os) szögletein kémlelik a környéket (140–157). A folyó alsó folyása felől nagy szánok 

közelednek, rajtuk két istenfiú, két egyívású, azonos termetű hős (158–174). Az elöl jövő 

neve „Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági” fejedelemnőfi (a továbbiakban 

Füstösréce-folyóági-hős), két szép rénszarvas húzza a szánját (175–194). Az utána jövő 

vitéz szánját szintén két rénszarvas húzza, ő is messze földön híres, a neve „Állatokkal-

díszített-kemény-páncél” (a továbbiakban Kemény-páncél) (195–219). Elmondja, hogy 

„Varkocsos-bálványkép-hajcsimbókja-vasalt-bálványkép-hajcsimbókja” nevű városból 

jön (a továbbiakban Varkocsos-bálványkép-városa), s a ház lakói elébe futnak (220–227).  

Cobolyképű-istennő a függöny mögött előkészíti a főzést, s egy kis idő múlva lábdobogást 

hall a pitvarban (228–245). A két hős jön, hallatszik a páncéljuk és kardjuk zörgése. 

Kinyitják az ajtót és belépnek a házba (246–267). Fejet hajtanak a ház szent sarka felé, és 

leülnek a fekvőhely szélére (268–282). A szakácsnő egy füles üstbe rakja a húst, megtölti 

vízzel és a tűzre akasztja (283–295). Miután megfőtt a hús, leveszi az üstöt a tűzről és 

fatányérokba kitálalja az ételt (296–310). A három istenség (az istennő és a két vendég) 

enni kezd (311–317). Füstös-réce-folyóági hős megszólal, azt mondja, hogy ha 

Cobolyképű-istennőnek kedve támad Varkocsos-bálványkép városába költözni, akkor 

fésülködjön meg [ezek lehettek a lánykérés szavai, melyet nem a vőlegény mondott el, 

hanem az öccse] (318–347). A lakoma után még annyi időt töltöttek a házban, amíg három 

ölnyi fa elég a kályhában, majd az alattvalók kitódultak a házakból (348–372). Füstösréce-

folyóági-hős az őrtoronyban éjszakázik, Cobolyképű-istennő és jegyese, Kemény-páncél a 

függöny mögötti kényelmes fészekben fekszik le, föl-föl ébredve alszanak, míg a csillagok 

fent vannak az égen (373–397). Füstösréce-folyóági-hős felébreszti őket mondván, hogy 

nem szabad sokáig uralkodó nélkül hagyni a városukat (398–428). Az ifjú pár 

feltápászkodik a helyéről, az istennő díszes köpenyt ölt magára (429–442). Ismét az énekes 

beszúrása: ugyan, mi következik még ezután (443). Kemény-páncél felül a szánjára 

Cobolyképű-istennő kiviszi és felrakja a szánra a lakodalomra készített ételt-italt (444–

468). Az énekes közbevetése: ugyan, miért mondom ezt az értelmetlen éneket (469–476). 

Füstösréce-folyóági-hős megy elöl, a folyó mentén lefelé, rázza a gyeplőt, az állatok szinte 

repülnek, fogy a három folyó közti távolság (477–501). Füstösréce-folyóági-hős amint 

előre néz, már látja is a csillogó fegyvereket Varkocsos-bálványkép városában (502–524). 

Cobolyképű-istennő is meglátja a tömör vasból és kőből épült városfalakat. Nemsokára 

megérkeztek a városba (525–542). Bemennek a házukba, előbb Füstösréce-folyóági-hős a 

sajátjába, aztán Kemény-páncél és az istennő az övékbe, amely már elő van készítve a 

lakodalomra (543–565). Cobolyképű-istennő az ételt-italt lerakja a függöny mögé (566–

576). Kemény páncél megparancsolja, hogy a város fölötti zuzmós erdőből hozzanak le 

húsz réntehént, a füves tópartról pedig hozzanak fel húsz rénökröt (577–604). Kemény-

páncél magához hívja öccsét, a Füstös-réce-folyóági hőst (605–613). Addigra a városi ifjak 

már letaglózták a fűvel jóllakott húsz rénökröt és a zuzmóval jóllakott húsz réntehént (614–

627). Sok napon, sok éjszakán át tartó, isteni nagy lakomát készítettek (627–639). Hét nap, 

hét éjszaka elmúltával visszatérnek a tevékenységükhöz, szelet, esőt csinálnak, 

megismétlik az előző évi időjárást (640–646).  
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Az énekben a rokonságnevek alapján lehet következtetni arra, hogy ki kicsoda és mi történt. 

Füstösréce-folyóági-hős bátyjának szólítja Keményt-páncélt, Cobolyképű-istennőt viszont 

ángyának (bátyja feleségének), aki viszont őt sógorkának (férje öccsének). Ennek alapján 

következtethetünk arra, hogy Kemény-páncél kérőként érkezett a városba. Az a szó, 

mellyel Cobolyképű-istennő a férfit illeti (kutə̑m) nem szerepel a szótárakban, ’kérő’ vagy 

’jegyes’ lehet a jelentése. Az énekes szinte mindig Cobolyképű-istennő nevében beszél 1SG 

személyben, aki a kérőjével kevesebbet foglalkozik, inkább sógorkája, a Füstösréce-

folyóági-hős cselekedeteit kommentálja.  

Értelem szerinti fordítás, jegyzetek 

 

1–4. sor 

Bálványok-képe/lába-férfi-szellemek-képe/lába-férfi-fejedelmes-városában letelepedtünk. 

1–3. ʌuŋkǝ̑t kŏr ko, kȧʌtət kŏr ko ŏrtǝ̑ŋ wåč 

A városnév nehezen fordítható. Nemcsak azért, mert homályosak a szavak közötti 

szintaktikai viszonyok, hanem azért is, mert az egyes szavaknak a magyarban nincs 

egyetlen, adekvát megfelelője. Ahogyan a tŏrə̑m nem fordítható egyetlen szóval (l. a 

Vj1/13. sorhoz fűzött jegyzetet), ugyanúgy a ʌuŋk is lehet ’istenség, szellem, védő-, 

bálvány-, gazdaszellem’.  

 A szurguti hanti pantheonban a ʌuŋk az animizmusnak megfelelően a természeti 

jelenségek, anyagi javak vagy földrajzi helyek „lelke”, gazdája125. A folklórban a ʌuŋk 

parallel párja a kȧʌt, mely önmagában ritkán fordul elő (JugrUsk 272, FFC 44: 213, 

Relig2:160, l. még a Vj1/88–89. sorokhoz írt jegyzetet).  

 A ʌuŋk hímnemű, a kȧʌt nőnemű istenség. Az, hogy egy istenség férfi vagy női 

tulajdonsággal rendelkezik, kiderül a nevéből, a jelzős szerkezet alaptagjából: iki ’férfi’, 

imi ’nő, asszony’126, aŋki ’anya’ naj ’istennő’ (Kerezsi 1997a: 35, 1997b: 35–36). 

Figyelemre méltó, hogy aťi ’apa’, jəɣ ’atya’ szerepet csak a legfelső isten, tŏrə̑m kap.  

 A naj szó szintén többjelentésű. Amellett, hogy ’tűz’ jelentése is van, az ŏrt ’hős, 

fejedelem’ nőnemű párja is ’úrnő, fejedelemasszony’ jelentésben, s mint ilyen, a jelen 

hősénekben is gyakran előfordul.    

 A városnévben az első előforduláskor a kŏr ‘kép, ábrázolás’ szó szerepel, a 

továbbiakban viszont (23–24, 43–44, 127–129) a kǚr ‘láb’. Ha a városnévben a kŏr szó 

van, ennek  többféle értelmezése lehetséges: a) „Istenségek ábrázolását [őrző] férfi, női 

istenségek ábrázolását [őrző] férfi [lakta], fejedelem [uralta] város”, b)  „Istenségekhez 

hasonló férfi, szellemekhez hasonló férfi fejedelmi városa”. Ha a kǚr szó szerepel a 

vársonévben, akkor arról lehet szó, hogy az istenségek lába (küldönce?) él a városban, azaz: 

„Istenségek lába férfi, szellemek lába férfi fejedelmi városa”. 

 

5–11. sor 

Én, „Nőstény-coboly-kölyök-coboly-képében-megjelenő-istennő”127, itt ülök (élek, 

uralkodom) ennek a nagy városnak, nagy falunak a közepén. 

 
125 Az orosz nyelvű szakirodalom a дух szót használja, melyet angolra ’a spirit’ kifejezéssel fordítanak 

(Kulemzin 2000: 164–168, 2006: 106–108).  
126 Az obi-ugor folklór szövegekben a hanti imi, iki és manysi ēkwa, ōjka korábban ’anyó’, ’apó’, fordítással 

szerepelt. Az anyanyelvű szakemberek  többször hangoztatták, nem öregemberről vagy öregasszonyról van 

szó, hanem egyszerűen férfiról és nőről. 
127 A coboly képében megjelenő istennő a Kazim folyó védőszelleme lehet (LNK).  
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12–27. sor 

Szerte a világon, fejedelmek és fejedelemnők uralta folyók völgyében hirdetik a nevemet, 

„Nőstény-coboly-kölyök-coboly-képében-megjelenő-istennő” – azt a nevet, ahogyan a 

Bálványképes-férfi-szellemképes-férfi-fejedelmes városban hívnak engem.  

12. əj iɣoʌi ?’együtt’ nincs adatolva a szótárakban.  

15–16. ȧr məɣ ʌŏkkǝ̑ (ɔ: ḷŏkkə̑) ťu nä̆mȧm tuʌi̮ a föld minden sarkába elviszik a nevemet 

feltehetőleg félrehalláson alapuló íráshiba, melyet az idézhetett elő, hogy a məɣ ’föld’ 

szóvégi spiráns mássalhangzójához hasonult a ḷŏk ’szöglet’ szóeleji mássalhangzója. 

A hősénekek szerkezetére jellemző, hogy az énekes az elején bemutatja az események 

helyét és szereplőit – ez megtörténik a 1–27. sorban, ahol az énekes az istennő nevében 

beszél, 1SG személyben. 

28–34. sor 

Az éjszaka hezdetén, a hirtelen beköszöntő sötétség idején még alig ült el az emberek 

lépteinek a zaja. 

Emberi lépések zaja: nappali tevékenység (LNK) 

35–49. sor 

Mivel bármely földön, bármely vízen apánk, anyánk haláláért nem kell bosszút állnunk, 

harci útra indulnunk (nincs semmi okunk háborúzni), Bálványképes-férfi-szellemképes-

férfi-fejedelmes városban, szélárnyékban, szélcsendes tó csendes partján békésen 

éldegélünk. 

42. əntə tăjtaɣoat birtokol-PTC.PRS-1PL-INSF ’mivel nem birtokolunk, nincs nekünk’ 

46. wåt kăjʌa szélcsendes kăj- elhagy -ʌa deverbális névszóképző, a participiumhoz 

hasonló alakot hoz létre, melynek nincs idővonatkozása még relatív értelemben sem (l. 

2.2.4). 

50–56. sor 

Hosszú nyarunk, melynek során az ívó halak védőszelleme segítette az ikrák lerakását, 

véget ért, (ahogyan az életünk ideje is kevesebb lett), elkopott, mint a csizmánk szőre.  

51. imine ’?asszonynő’ – lehetséges összetétel, l. iminiŋe ’asszonynénéd’ (Trj3/31), de az 

is lehet, hogy íráshiba, helyesen: iminə. 

57–61. sor 

Nagy-isten-férfi-jó-atyánk rénbika patáját megtartó havú, kemény őszt készít számunkra.  

57–58. ənəʌ tŏrǝ̑m ko jəm jəɣəɣo ’nagy-isten-férfi-jó-atyánk’ – a  35–62. sorokban az 

énekes 1PL személyre vált, tehát az istennő a saját és a városlakók nevében beszél. Ennek 

része az, hogy a tŏrə̑m-istent is mindnyájuk atyjaként emlegeti, ellentétben a Trj3 hősével, 

kån iki istenséggel, aki istenfiúként 1SG személyt használ: ənəʌ tŏrǝ̑m ko jəm jəɣəm (Trj3/4–

5, 15–16, 53–54, 61–62, 134–135). 

62–75. sor 

Fiacskáim (=alattvalóim) egyik fele a fenyveserdő irányába, másik fele a sűrű erdő felé 

indult. Puttonnyal a hátukon olyanok, mint az erdei manók. 

74. wŏnt jǚḷi ’erdei manó/óriás’ – a jǚḷi antropomorf mitológiai lény. „Olyanok, mint mi, 

csak vadabbak. Szőrös a szemük. A medveünnepi repertoárban szerepelnek, de nem idézik 

meg őket, az ő nevükben nem énekelnek” (LNK). 
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76–82. sor 

Hogy valahova elmehessünk,  minden eshetőségre felkészülve várunk. 

Nehezen értelmezhető mondat. Karjalainen lábjegyzete (minden nő otthon van, sehova sem 

mentek, nincs munka) nem fordítás, csak feltehetőleg az adatközlő magyarázata. 

77. kŏʌ mənəm jəɣiɣoat  vhova megy-PTC.PST válik-1PL-IMP  

78, 80. iʌi kurǝ̑m – kŏʌi̮ kurǝ̑m ’nagyon óvatos, elővigyázatos’ – az iʌi – kŏʌi̮ határozószópár 

a cselekvés intenzitására utal, vö. a medve kényeztetésére utaló iʌi ḷitpe – kŏʌi̮ ḷitpe 

kifejezés (Trj2/151–152). 

82. məŋ kurǝ̑mtǝ̑ʌŏɣo ’minden eshetőségre felkészülve várunk vö. kurəmtə- ’valaminek a 

beköszöntését várja, felkészül rá’ (T. 191). 

83–96. sor 

Nap mint nap felkelünk, a tollas bálvány képét, szárnyas bálvány képét ábrázoló, lógó 

függöny mögött mi, fémdíszekkel kivarrt ruhájú húsz szolgáló asszony, keskeny fonállal 

csúcsos fejű mintákat varrunk, melyeknek olyan az alakja, mint a tokhal háti vértje, a 

kecsege háti vértje. 

83–84. kătʌe̮na keʌəɣʌi vö. kătʌi̮n åʌǝ̑ɣ keʌɣəntəʌi (Trj3/119–120). Lehetséges, hogy 

ugyanaz a kifejezés, de a kătʌe̮na szóalak romlott. L. még a Trj3/119. sorhoz írt jegyzetet, 

90–96. A szavak alapalakjai a mondatbeli viszonyokra utaló végződések nélkül vannak 

felsorolva, ezért nehéz kihámozni a mondat értelmét. A korabeli közönség feltehetőleg az 

azonos képi/metaforikus gondolkodás alapján értette és értelmezte a hallottakat. 

97–102. sor 

A fenyőerdő irányába eltávozott fiacskák hazatérnek. 

102. nȧmən wi̮ɣǝ̑ʌʌǝ̑t ’leereszkednek a vízpart irányába’ – a hanti települések a vízparton 

vannak (nȧmən), ahhoz képest az erdő fent van (utə̑n). 

103–111. sor 

Mivel én vagyok a város uralkodónője, mivel én vagyok a falu uralkodónője, a fiatal férfi 

alattvalóim hurokkal fogott mókust ajándékoznak/áldoznak nekem. 

109–110. wərten piťpi nirit ʌaŋki ’vörös fűzfabokrokra helyezett hurokkal elejtett mókus’ 

(LNK). 

112–117. sor 

A sűrű erdő irányába eltávozott fiacskák hazatérnek. 

Karjalainen szaggatott vonallal jelölte a kihagyott három sort: keʌɣəntəm ȧjəŋ ko păɣi̮ʎi̮t 

’eltávozott fiatal férfi alattvalók’, mely ugyanaz, mint 99–101. sorokban. Ezeket pótoltam 

a transzkripcióban, így az ének három sorral hosszabb lett, mint a kéziratban.  

118–121. sor 

Hajlott körmű hím kölyök cobolyok sokaságát ajándékozzák nekem. 

120. tȧrniʌiʌ ismeretlen jelentés és morfológiai alak. Ugyanez a kifejezés előfordul a 

Trj3/121–125. sorokban is. 

122–126. sor 

Miért éneklem ezt az énekem hősnőjéről szóló, hazug (vad, ijesztő) éneket? 
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Az énekes a hallgatóság figyelmének felkeltése érdekében közbeszúrja a saját véleményét. 

A wi̮jə̑ŋ ’vad, félelmetes’, jelző jelentheti azt is, hogy az ének nem érthető, ezért ijesztő 

vagy haszontalan (LNK). Ugyanez a közbevetés: 471–476. sor. 

127–139. sor 

Miután „Bálványok-lába-férfi-szellemek-lába-férfi-fejedelmes-városában” a hadsereget 

előre látó asszonyok észrevették a hadsereget, a násznépet előre látó férfiak észrevették a 

násznépet, két férfi fiából, három férfi fiából őrséget állítanak. 

131. ʎȧʎ sä̆m ’háború/hadsereg csírája/előjele’ 

134. måj sä̆m ’násznép előjele’ 

132, 135. imipʌȧt asszony-ADJ-SUBST ’asszonynép’, ikipʌȧt férfi-ADJ-SUBST ’férfinép’ – az 

imi, iki szavakhoz előbb egy melléknévképző kapcsolódik, majd a ʌȧt ’idő’ jelentésű szóból 

grammatikalizálódott gyűjtőnévképző (vö. Tra jåqqəŋʌat nép-ADJ-SUBST ’emberiség’). 

Hasonló képzés a most közölt Vj szövegekben: öɣi-ŋ-lät ’leánynép’ păk-ə̑ŋ lät ’fiúnép’ 

(Vj2/5). 

140–145. sor 

Isten déli napjának dele még nem jött el, úgy látszik, a városi fiatal férfiak, fiaim/szolgáim 

már készülődnek. 

146–149. sor 

Sürgés-forgásuk olyan képet mutat, mint egy tokhalakkal teli fortyogó üsté. 

Izgalmas perspektívájú hasonlat: mintha valaki felülről látná a várost, és a benne mozgó 

embereket. A tokhalakkal teli fortyogó üst egyébként hétköznapi látvány, mert enyvet 

főznek belőle a hantik (Sirelius 1904: 51).  

150–157. sor 

A város sarkain felállított őrtornyokhoz odafutnak, nők és férfiak minden irányba 

körbenéznek. 

150–151. urəŋ kåt uri̮ʎi̮ ’szögletes ház szöglete v. sarkos ház sarka’ – valamilyen 

megfigyelésre alkalmas magas hely, őrtorony lehet. Ugyanez a kifejezés szerepel a 225–

227, 378–379. sorokban. 

158–174. sor 

Amint nézem, eme sötét vizű szent folyó alsó feléről, amint nézem, a folyó alsó végétől 

valami istennő szülte két fiú, egyívású, azonos termetű két fejedelemfi közeledik egy 

függönnyel takart, nagy fedett szánon.  

168–170. sȧjǝŋ pəntȧp kåtə̑ŋ pəntȧp ənəʌ ăɣoǝ̑ʌ Karjalainen a három sort összekapcsolva 

írta a margóra, hogy suuri reki ’nagy szán’. Valamiféle tetővel ellátott és elfüggönyözött 

szánról lehet szó.  

168. sȧjǝŋ pəntȧp ’függönyös talpú’ Karjalainen először såjə̑ŋ alakot írt, majd az első 

szótagi magánhangzót palatálisra változtatta, de a második szótagit nem javította. Az 

énekben még három helyen (197, 457, 465. sor) fordul elő ez a szókapcsolat, mindenütt 

sȧjəŋ alakkal. 

171–172 əj măɣi̮, əj unti̮ ’egyszerre nemzett, egyforma termetű’ – az ének elején a jelző a 

lánykérőbe érkező két testvért jellemzi (l. még a 280. sorban). Később viszont a három 
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istenség közös jelzője (311), innentől fogva pedig a jegyespáré (387, 392, 429, 560). Éppen 

ezért az əj măɣi̮  tágabb értelmű jelentése ’azonos származású, rangú, összeillő’ lehet. 

175–185. sor 

Elöl a „Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági” nevű fejedelemnőfi jön, elöl a szánt 

formás testű két rénszarvas húzza. 

184. kȧt nərɣemɣən ’két rénszarvas’ – a nərɣem ’rénszarvas’ szó alapja a nərɣem- ige, 

melynek jelentése  ’rénszarvasszánnal nagyon gyorsan halad’ (LNK). 

186–194. sor 

Úgy ült a rénbika húzta szán orrába, mint egy valódi rénhajtó ember, a varkocsa végére 

vörös mókus, szürke mókus farka van ?odakötve. ?Mókusfarokként lobogott a varkocsa.  

191–192. tȧrnəŋ ʌȧŋki, kŏʌtǝ̑ŋ ʌȧŋki harcos (vörös), halott (szürke) mókus (LNK) 

193. ʌək sä̆ɣo tŏja – a ʌək szóalak többféleképpen értelmezhető: ʌəɣ ’farok’ vagy 

íráshibával ʌəɣo ’ő’ vagy ʌəɣ ’ők’ 

194. əj tŏɣoǝ̑ ’ugyanoda’, uʌne̮ksǝ̑k – ismeretlen jelentés, morfológiailag is nehezen 

elemezhető. Éppen ezért a 193–194. sor fordítása bizonytalan. 

195–203. sor 

Egy idő múlva egy másik elfüggönyözött nagy fedett szán jön, oldalukon felkantározott két 

rénszarvas húzza. 

195–196. ťut juɣǝ̑ʌ koʌǝ̑m pi̮rnə̑ éneknyelvi kifejezés: azután. Egyéb előfordulás: 444–445, 

469–470. 

204–219. sor 

Az elfüggönyözött nagy fedett szánon ülő, valamely istennő szülte fiút azon a nevén 

nevezik, sok víz partján országszerte úgy hívják: „Állatokkal-díszített-kemény-páncél” – 

azon a néven nevezik. 

220–224. sor 

„Varkocsos-bálványkép-hajcsimbókja-városból-vasalt-bálványkép-hajcsimbókja-

városból” jövök/jön. 

A városnév fordításának alapja: juɣ ko ’faember’ azaz bálvány, mely összeragadt hajból 

(pŏńť ’hajcsimbók’) font varkocsokkal van ellátva és vaslemezzel fedve (sä̆ɣo- ’befon’, 

kȧrt- ’vasal’). A város feltehetőleg ezekről a bálványokról kapta a nevét. Más értelmezés 

is elképzelhető, de ez tűnik a legvalószínűbbnek. A városnév egyéb előfordulása az 

énekben: 334–337, 420–422, 519–521, 526–528. 

224. jəɣoiʌiʌəɣʌəm ’jövögetek’ – nem világos, hogy ki beszél itt 1SG személyben. Az 

énekes hirtelen szerepet váltott, és az idősebbik fejedelem nevében szól? Az is lehet, hogy 

íráshiba, helyesen: jəɣoiʌiʌəɣʌən ’jövöget, jődögél’ (az éneknyelvben a 3SG személy ragja 

-ən, vö. 2.2.4). 

225–227. sor 

Az őrtornyoktól, megfigyelő pontoktól leszaladnak az emberek. 

vö. még 150–152, 378–379. sorok 
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228–233. sor 

A tollas bálványt, szárnyas bálványt ábrázoló lógó függöny mögé ?valamilyen négylábú 

állat ?képét ?kicsire hajlítom. 

231–232. kö̆təŋ kǚrəŋ sičmȧŋ kŏr – megfejthetetlen kifejezés. A szótárakban nem szerepel 

sič- szótő, de még hasonló hangalakú, a kontextusba illő szemantikájú szó sem. A kö̆təŋ 

kǚrəŋ ’kezes-lábas’ négylábú állatra utal. Az északi hanti folklórban is van hasonló 

kifejezés: jăšing kuring ses voj nyogi moltal ’kezes-lábas nyúl(?) húst rak bele’ (OH I: 

378/1865)128. Figyelemre méltó, hogy mind a szigvai hanti, mind a tremjugani hősénekben 

ezt a kistermetű, négylábú állatot akkor főzik, amikor kérők érkeztek a házhoz. Lehetséges, 

hogy a sič- tabuszó volt, melynek a jelentése elfelejtődött, a hangalakja pedig 

deformálódott az idők során. A kifejezés a továbbiakban más változatban jelenik meg: sič 

wåjǝ̑ɣ kŏr (286, 305). 

233. mȧnə ȧjɣə måńe̮ksǝ̑ʌi̮ ’én kicsire hajlítom’ – a kéziratban Karjalainen aláhúzta az igét 

annak jeléül, hogy nem érti, vagy nem tartja odaillőnek. Valóban nehezen értelmezhető. 

234–245. sor 

Még annyi idő sem telt el, amig egy fazéknyi víz felforr, egyszercsak hallom, hogy a kérge 

hántott fából készült hosszú pitvarban valamely istennő szülte fiú páncélos lábának, mint 

égi jávorszarvasnak a dobogása hallatszik. 

246–252. sor 

Úgy hallom, kérge hántott fából készült hosszú pitvarban valamely istennő szülte két fiú, 

jó fejedelemfi lépked ott. 

247. naksəm juɣ a kéziratban lemaradtak a mellékjelek, helyesen: ńăksə̑m l. Trj3/179. 

253–255. sor 

Páncél szélének, szablya markolatának zörgő hangja hallatszik. 

256–260. sor 

Szellem lakta ház keresztléces ajtaját valamely istennő szülte fiú kinyitja. 

256–257. jǚḷeŋ kåt si̮ɣʌ oɣopi̮ ’ bálványos ház keresztléces ajtaja’ l. a 74. sorhoz fűzött 

jegyzetet. A kifejezés egyéb előfordulása: 383–384, 451–452. sor és Trj2/50.  

260. puṇčḷi̮ vö. a Trj2/17, 19, 20. sorhoz fűzött jegyzet 

261–267. sor 

Amint én ülök, kis áradmánytó, kis tó nagyságú házba belépett az istennő szülte két fiú. 

270–282. sor 

Miután varkocsos fejüket, hajfonatos fejüket meghajtották a szent sarok előtt, az egyívású 

két fejedelemfi leült a fekvőlóca peremére, a víziszörny megmászta kiálló szegélylécre. 

274. ʌȧpʌȧńi̮ ismeretlen jelentés 

276–277. jəŋkwäs iki kuŋǝ̑tʌi̮ ki̮pʌə̑ŋ ʌi̮n ’víziszörny megmászta kiálló szegélyléc’ vö. 

Trj2/34–36. sorhoz írt jegyzet. 

 

 

 
128 A ses woj fordítható ’csapdá[val elejtett] állat’-nak is. 
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283–290. sor 

A házimunkához szokott asszony belevagdossa a négylábú, (ismeretlen) állatot a vasfogójú 

fogós fazékba és megfőzi. 

285–286. kö̆təŋ kǚrəŋ sič wåjǝ̑ɣ kŏr l. a 231–232. sorokhoz fűzött jegyzetet. 

Mivel az énekes itt 3SG személyt használ, feltehetőleg nem az úrnő, hanem valamelyik 

szolgálóasszony főzött. 

291–295. sor 

A csapkodó nyelvű, lobogó tűzre felakasztja a vasfogójú fogós fazekat. 

291–292. ʌȧp ńȧʌəm tipəŋ nȧj – a ʌȧp – tip jelzőpár feltehetőleg onomatopoétikus szójáték, 

melynek alapja a ʌȧpəɣ- ’szárnnyal csapkod’ ige. 

296–301. sor 

Miután a vizét elforrta, vasfogójú fogós fazekat levette a tűzről. 

302–310. sor 

Az asszony félbevágott fából készült véres edénybe tálalja ki nekünk az (ismeretlen) 

négylábú állat húsát. 

304–305. kö̆təŋ kǚrəŋ sič wåjǝ̑ɣ kŏr l. a 231–232. sorokhoz fűzött jegyzetet. 

311–317. sor 

Mi, három egyenrangú fejedelmi származék, az istenségnek szánt jókora falatot, a 

szellemnek szánt jókora falatot kivesszük a tálból. 

318–328. sor 

A három egyenragú fejedelmi származék egyike, „Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-

folyóági” nevű fejedelemnőfi sógorkám ezt mondja, húszfogú nyílásos szája arra a szóra 

nyílik: 

329–333. sor 

„Nőstény-coboly-kölyök-coboly-képében-megjelenő-istennő” ángyom, idehallgass: 

334–347. sor 

Ha „Varkocsos-bálványkép-hajcsimbókja-vasalt-bálványkép-hajcsimbókja” városba 

készülsz menni, – „Varkocsos-bálványkép” – a fejed búbjáról leomló szép hajzuhatagon 

húzd végig a fésűdet!129  

340. əjɣəne – a szóvégi -e talán éneknyelvi sajátság. Beszélt nyelvi alakja əjɣənə 

’egyszerre’. 

338–341. ’a városra raktad gondolatodat’ = oda készülsz menni 

342. sä̆ɣoəm juɣ ko – a városnév első fele. Úgy tűnik, szervetlenül ékelődött a mondatba. 

343–344. a fejed búbjánál kezdődő szép teljességed – ?hajad 

345. kŏʌ opǝ̑t > opǝ̑t kŏʌ ’hajszálak között rés, választék’ 

346. kăntǝ̑p ?olyan szerszám mellyel varrást lehet felfejteni v. hajfonatot kibontani (=fésű) 

(a szótárakban nincs adatolva, csak a kăṇ- ’kibont, felfejt, megold’ ige). 

347. nok kătʌte̮ vö. kătʌtə- ’mozdít, húz’ 

 
129 Nem feltétlenül az egyetlen helyes értelmezés, mert a mondat összetevőinek a jelentése sem világos. 
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Ha a fordítás és értelmezés helyes is, akkor sem világos, hogy illik ez a felszólítás az ének 

kontextusába. Lehetséges, hogy a vőlegény öccse ezekkel a szavakkal kéri meg a város 

uralkodónőjének a kezét.  

348–372. sor 

Miután megettünk egy istenségnek szánt jókora falatot, szellemnek szánt jókora falatot, és 

addig ültünk a sok hajadon szolgálólánnyal teli házban, sok nőtlen szolgalegénnyel teli 

házban, amíg három ölnyi száraz fa, vágott fa elégett, a városi fiatal férfiak, szolgáim 

kitódultak a házakból, mint egy kétéves jávor, olyan sebességgel bukkantak fel a házak 

sarkainál. 

366. ʌǚjʌȧʌi ismeretlen jelentésű és morfológiájú szó. Talán köze van a ʌǚj ’genny, epe’ 

vagy ’zelnicevesszőből font kötél’ szavakhoz, de mindkettő nehezen illeszthető a 

kontextusba. 

368–369. surti̮ ńŏɣo koʌə̑m ăɣonə̑  ’kétéves jávorszarvas három sebességével’ 

372. iʌən kåḷi̮/jəti̮ʌ ’?feltűnnek, felbukkannak’ –  kåḷi̮- ige nem szerepel a szótárakban, 

hangalakban a legközelebbi koḷi̮- ’dereng, fénylik’ l. még 394. sor 

373–385. sor 

„Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági” nevű fejedelemnőfi sógorkám ezt mondja: 

„Én a szögletes ház szögletében hálok” – azt a szót mondja, manós ház keresztléces ajtaján 

kimenvén. 

378–379. szögletes ház szöglete – ugyanaz a kifejezés, mely az őrködés helye volt, talán 

őrtorony, vö. 150–152, 225–227. sorok.  

383–384. jǚḷeŋ kåt si̮ɣə̑ʌ oɣopə̑ji̮ ’manós ház keresztléces ajtaján’ l. még 253–254, 448–

449. sor,  Trj2/50.  

386–397. sor 

Mi ketten, összeillő fejedelemnő és fejedelem eltűnünk az arany lápi, ezüst lápi fészekhez 

hasonló kényelmes fekvőhelyen és mint a cobolyé, olyan éber álomba merülünk. 

394. i̮ʌǝ̑n kåḷi̮ʌǝ̑mǝ̑n ’eltűnünk’ – ugyanaz az ismeretlen jelentésű ige, mint a 372. sorban, 

de más az igekötő (iʌən ’el’ – i̮ʌə̑n ’le’). 

398–409. sor 

Miután addig aludtunk, amíg a csillagok fent voltak, „Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-

folyóági” nevű fejedelemnőfi beszédét hallgatom, mely úgy hat rám, mint hideg áramlat a 

padló alól, amikor így vélekedik. 

398–399. kosə̑ŋ oɣopi̮ kŏɣoat – valamilyen időtartam lehet, mely a csillagok járásával 

kapcsolatos. 

410–419. sor 

„Állatokkal-díszített-kemény-páncél” bátya, idehallgass! Ebben a ma élő emberek véges 

korában hogyan teremtettél hajfonatos lányt vidító embert, jóképű fiút vidító embert?  

410. kȧrəŋ wăjɣǝ̑t helyesen wåjɣə̑t 

416, 418. ńä̆ḷŋət ko ismeretlen jelentés, talán kapcsolatban van a  ńăḷki̮ʌtə- ’vidít, 

szórakoztat’ szóval, de a hangrend megváltozása magyarázatra szorul. 
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420–428. sor 

„Varkocsos-bálványkép-hajcsimbókja-vasalt-bálványkép-hajcsimbókja” városunk meddig 

marad még fejedelemnője elment, fejedelemnő nélküli városnak, fejedelme elment, 

fejedelem nélküli városnak? 

429–435. sor 

Mi pedig, összeillő fejedelemnő és fejedelem, a karunkra támaszkodva felállunk arany 

láphoz, ezüst láphoz hasonló, kényelmes fekvőhelyünkről. 

433–434. ŏɣoǝ̑r ʌŏɣomǝ̑n såtǝ̑ŋ tŏj ’magas csontunk erős vége’ = karunk 

435. nomə̑n mä̆ḷnəntəʌmən ’felemelkedünk’ – nincs adatolva a szótárakban, de ugyanez a 

kifejezés előfordul a medvekeltő énekben, és ott Karjalainen lefordította (Trj2/32–33). 

436–442. sor 

Én felveszem magamra a rézkapoccsal összekapcsolt, tűzpiros posztóköpenyt, melyet húsz 

szolgálóasszony hegyes fejű szellemek képével díszített. 

441. təɣotȧŋ nŏj ’tüzes posztóköpeny’ – talán piros 

443. sor 

Mi következik ezután (az énekes közbevetése). 

444–453. sor 

Azután rézkapoccsal összekapcsolt öltözékemben kimegyek a manós ház keresztléces 

ajtaján, keskeny kezemben azzal az ünnepi étellel, melyet húsz szolgálóasszony készített. 

450. tinəŋ sŏr szó szerint ’drága mézsör’, de jelenti általában azt az ételt-italt, mellyel az 

ünnepi asztal megterítik. Egyéb előfordulása: 464, 568. 

454–468. sor 

Miután „Állatokkal-díszített-kemény-páncél” felült az elfüggönyözött, nagy fedett szánra, 

én rézkapoccsal összekapcsolt öltözékemben keskeny kezemmel a szánra teszem a húsz 

szolgálóasszony által készített drága ételt.  

456. ʌä̆ʌ-ŋiʌə-ɣəʌ-m-aʌ ráül-DIM-FREQ-PTC.PST-3SG ’miután ?félfenékkel felült a szánra’– 

a -ŋiʌ(ə)- csak a keleti hanti nyelvjárásokban előforduló, kis intenzitású, rövid ideig tartó 

cselekvést kifejező igeképző (Ganschow 1965: 60) vö. såʌŋi̮ʌə̑ʌ ’csillog, dereng’ (524. sor). 

469–476. sor 

Azután… miért éneklem ezt az énekem hősnőjéről szóló, vad, félelmetes éneket? 

(az énekes közbevetése, l. majdnem ugyanezt a 122–125. sorban). 

477–483. sor 

„Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági” nevű fejedelemnőfi sógorkám egy kicsivel 

előttünk halad, egy szakaszt már megtett. 

484–495. sor 

„Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági” nevű fejedelemnőfi sógorkám lefelé 

száguld a fekete vizű szent folyóm alsó folyásának irányába, a kifakult színű, deres 

bőrszíját rázva. 

493–494. kȧr wåtə̑m sŏjə̑ŋ ńurə̑ʌ ’kérge kifakult deres bőrszíj’ = a rének gyeplője 
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496–501. sor 

A három folyót átívelő távolság, amit csak egy madár tud átrepülni, úgy tűnik, már 

karnyújtásnyira van. 

502–518. sor 

„Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági” nevű fejedelemnőfi sógorkám, díszes 

szánja díszeitől – híres kardján és drága rénbikája két füle között arany csengettyűk lógnak– 

szóval a sógorkám előre futott, és azt mondja: „Nőstény-coboly-kölyök-coboly-képében-

megjelenő-istennő” ángyom, ide hallgass! 

519–524. sor 

Már látni lehet, hogyan csillognak a kardlapok „Varkocsos-bálványkép-vasalt-bálványkép-

hajcsimbókja” városunkban”. 

524. såʌŋi̮ʌǝ̑ʌ ’föl-földereng’ a -ŋiʌ(ə)- csak a keleti hanti nyelvjárásokban előforduló, , kis 

intenzitású, rövid ideig tartó cselekvést kifejező igeképző (Ganschow 1965: 60) vö. a 456. 

sorhoz írt jegyzet. 

525–534. sor 

Amint odanézek, én is látom a „Varkocsos-bálványkép-vasalt-bálványkép-hajcsimbókja” 

város egyik oldalán felállított kemény vas, kemény kő jó védőfalakat. 

535–542. sor 

Így lévén ezután az erős nyakú, igába fogott állatok elvisznek minket a „Varkocsos-

bálványkép-vasalt-bálványkép-hajcsimbókja” városba. 

543–551. sor 

„Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági” nevű fejedelemnőfi sógorkám kis idő 

múlva belépett kis áradmánytó, kis erdei tó nagyságú házába. 

552–565. sor 

„Állatokkal-díszített-kemény-páncél” jegyesemmel kis idő múlva mi is, összeillő 

fejedelemnő és fejedelem bemegyünk a kis áradmánytó, kis erdei tó nagyságú házba, oda, 

ahol a nagy állatáldozat, nagy ételáldozat már elő van készítve. 

555. ʌəɣo åmsi̮|ʌəɣəʌtȧʌ – a hangrendi átcsapással kapcsolatban l. a Trj3/51–52. sorhoz írt 

jegyzetet. 

566–576. sor 

Házimunkához szokott asszonyként keskeny kezemmel lerakom a drága ételt-italt a tollas 

bálványképpel, szárnyas bálványképpel díszített lógó függöny mögé, az arany láphoz, ezüst 

láphoz hasonló, kényelmes fekvőhelyre. 

577–586. sor 

„Állatokkal-díszített-kemény-páncél” jegyesem azt mondja: „Napok óta készítjük azt a 

lakomát, mellyel a menyasszony anyja megvendégeli a városi fiatal férfiakat, a sok fiút. 

587–593. sor 

A város felső végén lévő, rénbikának való zuzmós útmenti fenyőerdőből a fiatal férfiak 

egyik fele hozzon le húsz zuzmóval jóllakott réntehenet. 
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589. påŋʌǝ̑ŋ wåč utpi̮nə̑ ’oldalas város fölső végén’ – talán helyesen pŏŋʌə̑ŋ, ha az alapszó 

pŏŋə̑ʌ ’oldal’.  

593. nik tuɣi̮tǝ̑ɣ hozzatok le – 2PL személyű felszólító módú alak. 

Grammatikailag nem jól formált mondat: a LOC ragos cselekvő (ȧjəŋ ko păɣǝ̑tnə̑) után 

passzív igealakot várnánk, ehelyett az állítmány 2PL személyű felszólító módú alak (nik 

tuɣi̮tǝ̑ɣ). Lehet, hogy valami közben kimaradt. Az is lehet, hogy a mondat eleje és vége 

közti öt sornyi távolság akadályozta a helyes egyeztetést. 

591–604. sor 

A többi fiatal szolgalegénynek azt mondja „Állatokkal-díszített-kemény-páncél” jegyesem: 

„A fűvel gazdagon benőtt hét tóról hozzanak fel húsz fűvel jóllakott rénökröt”. 

600. pom ʌåki̮saŋ ’fűvel gazdagon benőtt’– a ʌåki̮saŋ szó csak a Kaz nyelvjárásból van 

adatolva (D 737), olyankor használják, ha valami nagy tömegben fordul elő. 

604. utǝ̑ tuɣat az igealak kétféleképpen elemezhető: hoz-IMP.3SG ’hozzon fel’ és hoz-

PST.PASS.3PL ’felhozattak’. A kontextusba mindkét értelmezés beleillik. 

605–613. sor 

„Füstös-réce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági” nevű fejedelemnőfi sógorkámat 

„Állatokkal-díszített-kemény-páncél” jegyesem a város alsó végéről idehívja.  

614–627. sor 

Városi fiatal férfi sok fia a füves hasú húsz rénökröt kemény fejsze tompa végével már 

letaglózta, városi fiatal férfi sok fia a zuzmós hasú húsz réntehenet kemény fejsze tompa 

végével már letaglózta. 

628–633. sor 

Mi pedig bálványszellem ette nagy lakomát csináltunk, szellem ette nagy lakomát 

csináltunk. 

634–639. sor 

Napokig tartó sok napon, éjszakákig tartó sok éjjelen, bálványszellem ette, szellem ette 

nagy lakomát [csináltunk]. 

640–646. sor 

Hét nap elmúltakor, hét éjszaka elmúltakor kis esőt, kis szelet hozunk, a tavalyi időjárás 

szerint tovább munkálkodunk. 

Lehetséges, hogy ezek az istenégek az időjárásért felelősek. 

Az ének itt félbeszakad, Karjalainen odaírja a végére: Loppua ei tiedä, tulee vielä sota ’A 

végét nem tudja, még lesz egy háború’. 

 

2.3.5 Trj5 Esküszövegek, imák 

Tremjugan. Kielennäytteitä III. [Tremjugan. Nyelvmutatványok III.] 

A tremjugani feljegyzések III. csomagjában esküszövegek, imádságok (Trj5) és találós 

kérdések (Trj6) vannak. Karjalainen az esküszövegek közül a két elsőt megszámozta, a 

többit számozatlanul hagyta. A szöveg témáját finnül írta a szöveg fölé, ezt aláhúzta. A 

szövegek egy részét finn fordításban közölte mitológiai monográfiájában (JugrUsk). Az 
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eredeti sorbeosztást követő szövegközlés mellett én megadom a szószerinti fordítást, alatta 

Karjalainen finn fordítását (ha van), és annak a magyar változatát. 

I/ vala karhun päällä [eskü a medve fölött] 

1.  pupi̮! kuntǝ̑ tem ko råɣǝ̑p Medve! Ha ez az ember ravasz[ságot] 

2.  wä̆r, tăm əj ti̮ʌǝ̑s wăʌi̮ csinált, akkor egy hónap levő 

3.  ti̮ʌǝ̑s kŏʌtə̑ ʌȧtnə piť tăɣtǝ̑, hónap elmúlta idején comb darab[ját] 

4.  påŋkǝ̑ʌ tăɣtǝ̑ kəse! lapocka darab[ját] szakítsd el! 

Karhu! Jos tämä mies valehtelee, niin yhden kuun oltua, kuun kadetessa revi lonkka, revi 

lavat! (JugrUsk: 500, FFC 63: 176, Relig3: 132). 

Medve! Ha ez az ember hazudik, hát egy hónap múlva, egy hónap elmúltával tépd szét a 

csípőjét, tépd szét a lapockáját!  

II/ vala tulella [eskü a tűznél] 

5.  jiməŋ nȧj ä̆ɣoi! kuntǝ̑ tem Szent tűz leány! Ha ez 

6.  ko ʌuʌǝ̑m čăjǝ̑,  əj ti̮ʌǝ̑s  férfi lopott valóban, egy hónap 

7.  wăʌi̮ kutǝ̑ʌ səjsăŋki̮ɣǝ̑ wəre! levő házát hamuvá csináld! 

8.  Sårǝ̑m ji̮rat wä̆rʌo, wərəŋ Száraz áldozatot csinál neked, véres 

9.  ji̮rat wä̆rʌo tem konǝ̑, ťutp[ǝ̑] áldozatot csinál neked ez az ember, azt se 

10.  ȧʌ koʌǝ̑nta, kutǝ̑ʌ səjsăŋ- ne hallgasd, házát hamu- 

11.  ki̮ɣǝ̑ wəre! vá csináld! 

Pyhä tuli-äiti! Jos tämän miehen varkaus on totta, yhden kuun ollessa tee talonsa tuhkaksi! 

Jos hän tekee kuivan uhrin, jos hän tekee verisen uhrin, sinä häntä älä kuuntele! Tee talonsa 

tuhkaksi! (JugrUsk: 503. FFC 63: 181, Relig3: 136). 

Szent tűz-anya! Ha ennek az embernek a lopása igaz, egy hónap alatt változtasd a házát 

hamuvá! Ha száraz áldozatot csinál, véres áldozatot csinál neked ez az ember, ne hallgasd 

meg! Tedd a házát hamuvá! 

Sårǝ̑m – a nagy kezdőbetű véletlen elírás lehet, Karjalainen csak kisbetűket használt a 

lejegyzéseiben. Hasonló elírás: Likr5/8. 

Kosinta sanoja [Ima lánykéréskor] 

12.  tŏrə̑m tiɣoəm unʌta,  Ég szülte óta, 

13.  məɣ tiɣoəm unʌta föld szülte óta 
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14.  nep ȧtiʌnȧm wăʌtə̑ koḷ əntə wuʌ sem nő egyedül levő képességet 

nem ismer 

15.  kop ȧtiʌnȧm wăʌtə̑ koḷ əntə wuʌ sem férfi egyedül levő képességet 

nem ismer 

16.  iʌəkkənȧm əj jȧsəŋȧt jȧstȧ a jövőre (vonatkozóan) egy beszédet 

mondj 

17.  iʌəkkənȧm əj kö̆ʌȧt jȧstȧ a jövőre (vonatkozóan) egy szót 

szólj 

18.  [məŋ] ŏnʌtaɣo wutaɣo kim əj a mi ismeretünk, tudásunk 

képessége [szerinti] egy 

19.  kö̆ʌȧt jȧstȧ mȧnənȧm, ʌəɣoənȧm. szót szólj nekem, neki. 

Toisessa toisinnossa [egy másik változatban] 

.... iʌəkkənȧm wăʌtaɣo əj ’az előttünk álló életre (vonatkozóan)’ 

Értelem szerinti fordítás: 

Mióta az eget és a földet megteremtették, sem a nő, sem a férfi nem tud egyedül élni. Csak 

egy szót szólj, egy mondatot mondj a jövőre vonatkozóan. Annyi szót szólj nekem és neki, 

amennyit fel tudunk fogni, meg tudunk érteni. 

Rukous kån iki:lle vaatteuksen tehtyä [Ima kån iki-hez öltöztetéskor]130 

20.  mȧ kåʌǝ̑mtǝ̑mam əj nŏj nǚ- Általam szerzett egy 

posztóköpenyt 

21.  ŋȧti wä̆rəm, kån iki! nǚŋ neked csináltam, kån iki! Te 

22.  wö̆ɣoȧnȧt əj wåjə̑ɣ wä̆ʌəm ŏʌǝ̑ŋ, erőddel egy vadat ölnék bárcsak,  

23.  əj kuʌ wä̆ʌəm ŏʌǝ̑ŋ! – kån iki! egy halat fognék bárcsak! kån iki! 

24.  mȧn[t] tä̆ʌȧŋkə tăja, jəmɣə Engem egészségesen tarts, jól 

25.  tăja, ăjaŋkǝ̑ tăja! tarts, szerencsésen tarts meg! 

Az imának két finn fordítása van a mitológiai monográfiában: 

Varustamani verkakauhtanan sinulle uhrasin, kån iki, jotta sinun voimallasi saisin riistaa, 

saisin kalaa. kån iki! Säilytä minut tervehenä, hyvinvoipana ja onnistuvana! (JugrUsk: 255–

256. FFC 44: 187–188, Relig2: 142–143). 

Hankkimani verkakauhtanan olen sinulle uhrannut, kån iki, sinun väelläsi jotta saisin 

eläintä, kalaa! kån iki! Pidä minua kylläisenä, pidä tervennä, pidä onnistuvana! (JugrUsk: 

447. FFC 63: 97, Relig3: 80). 

Egy posztóköpenyt áldoztam neked, kån iki, melyet én szereztem! Bárcsak elejtenék egy 

vadat a te erőddel, bárcsak fognék egy halat! kån iki! Tarts meg engem egészségben, 

jólétben, boldogságban! 

 
130 Bővebben kån iki istenségről a Trj3 szöveghez fűzött jegyzetekben, a 2.3.3.1. fejezetben. 
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Egyéb információ az áldozati ajándéknak szánt textiliákról: JugrUsk: 226–227. FFC 44: 

142–144. Relig2: 110–111. 

22. sor wö̆ɣoanȧt ’erőddel’ – a kéziratban a második szótagi magánhangzó alatt a veláris 

ejtésre utaló jel (hátrafelé mutató nyíl) van. Ha ez nem hiba, akkor lehetséges, hogy az 

előtte lévő veláris mássalhangzó hatására jelent meg a veláris magánhangzó a magas 

hangredű szóban. 

Rukous elukan tapettua [Ima az állat leölése után] 

26.  nǚŋȧt wä̆ʌəjȧt wä̆ʌʌəm, iʌsəʌ Neked rénszarvast ölök, lelkét 

27.  wəjȧ! ʌår ʌŏɣoi̮t sä̆mȧ təɣə- vedd el! Tó nagyságú szemed[del] 

28.  nȧm ʌeɣəʌȧ, mȧntem- ide nézz, rám 

29.  nȧm koʌǝ̑nta! mȧ wö̆ɣonȧt hallgass! Én erővel  

30.  wăʌʌǝ̑m, čekonȧt wăʌʌǝ̑m mȧn[t] élek, bajjal élek, engem 

31.  wåjǝ̑ɣat məjȧ, mȧn[t] kuʌat vaddal adj, engem hallal 

32.  məjȧ! adj! 

Olen sinulle teurastanut poron, ota sen sielu! Tulvajärven suuruinen silmäsi tänne suuntaa, 

kuule minua! Elän väellä, elän vaivalla, anna minulle eläintä, anna minulle kalaa! (JugrUsk: 

447. FFC 63: 97, Relig3: 80). 

Egy rénszarvast ölök le neked, vedd el a lelkét! Áradmánytó nagyságú szemeddel nézz ide, 

hallgass meg engem! Nehezen élek, kínosan élek, adj nekem vadat, adj nekem halat! 

Áldozati ajándéknak szánt állatokról: JugrUsk: 215–218. FFC 44: 124–130, Relig2: 96–

100. 

Kuolleelle, joka esineen pantua sanotaan: [Az elhunytnak, minden tárgy elhelyezésekor 

ezt mondják:] 

33.  nǚŋȧti ki̮jse̮m, måstaʌ [sic] neked hagytam ezt, szüksége 

34.  ʌȧtnə wəje!   idején vedd el! 

jätin tämän sinulle, tarpeesi ajalla käytä... (JugrUsk: 79. FFC 41: 116, Relig1: 92). 

Ezt itt hagytam neked, ha kell neki [sic], vedd el! 

måstaʌ ʌȧtnə ’ha kell neki’ – lehetséges, hogy a participium végén nem 3Sg, hanem 2SG 

ragnak kell lennie. Helyesen: måsta ʌȧtnə ’ha kell neked’. A finn fordításban is 2SG 

személy van. 

Haudalta lähtiessä: [a sírtól való elinduláskor:] 

35.  kȧčəŋ ŏt əjnȧm ki̮jǝ̑m, minden dolgot összeset hagytam, 

36.  mȧniŋtem ȧʌ wåɣǝ̑nta. tőlem ne kérj. 
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haluesineesi kaikki jätin, älä enää minulta vaadi… (JugrUsk: 79, FFC 41: 116, Relig1: 92) 

[Amit kértél], mindent itt hagytam, mást már ne kívánj tőlem. 

2.3.6 Trj6 Találós kérdések 

A Tremjugan. Kielennäytteitä III. címlapú kéziratcsomag 4–10. lapján huszonöt találós 

kérdés van feljegyezve. Ez az anyag abban különbözik a kézirat többi részétől, hogy finn 

fordítást is tartalmaz. Karjalainen keleti hanti szövegfeljegyzései közül eddig csak ezek 

jelentek meg nyomtatásban (Csepregi 2004/2005).  

 A ’találós kérdés’ jelentésű kifejezések alapján a hanti nyelvjárásokat három csoportra 

lehet osztani. A déli és a legkeletebbi nyelvjárásokban olyan deverbális főnevet használnak, 

mely végső soron a finnugor alapnyelvi *muje- ’megérint, megtapint’ igére megy vissza: 

DN mojəptə, Irt mi̮jəptə, Ko mujəptə VVj  mujwəti̮ ’találóskérdés’ (KT 500, D 896).  

 Az északi nyelvjárások részben a manysi eredetű, azonos jelentésű ameś szót használják: 

Kaz, Ser ameś, amamći, ’rejtvény, találós kérdés’ amamatśem ’az én rejtvényem’ (D 107). 

Maga a manysi szó is jövevény, a tatárból lett átvéve. Ezen kívül használják a ’mesedarab, 

kis mese’ jelentésű szavakat is (Kaz mońśuptə, Ni mońśəpsə). 

 A szurguti hanti muʎki̮̮, muʎki (D 931) lexéma is a måńť ’mese’ jelentésű szóból alakult, 

feltehetőleg játszi képzéssel. A jugani nyelvjárásban két alakban ismert: J muńťkem, 

muʎkem’mesém, találósom’ (PD 1280, D 942). Ez a szó tehát földrajzilag a déli és a vahi-

vaszjugáni nyelvjárások közé ékelődve jelenik meg.  

 A találós kérdések kezdő formulája a muʎkemow! kifejezés. A lejegyzéskor Karjalainen 

az első kérdésnél kiírta a teljes szót, a többinél pedig m.! kezdőbetűvel jelezte a 

kérdésfeltevést. Saját tapasztalatom szerint a kérdező muʎkemow! kifejezés utolsó szótagját 

elnyújtva, mélyebb hangfekvésben ejti. Ez egyben kérdés és felszólítás a rejtvény 

megfejtésére.  

 Az alábbiakban közlöm a kézirat szövegét. A magyar fordítás alapja a hanti eredeti, nem 

pedig Karjalainennak az eredetitől helyenként eltérő finn értelmezése131.  

Muʎki̮. Arvoituksia ’találós kérdések’.  

1. muʎke̮mo!: jəŋkȧ suraʌǝ̑m ko, iʌsəʌ nomǝ̑n ki̮ť. såjǝ̑p, wä̆ṇpä̆rt. 

 Mies hukkui veteen, sielunsa jäi ylhäälle. Nuotta, perämerkki. 

 ’Íme, a találós kerdésem! [Mi az?] Vízbefúlt ember, lelke/árnyéka fenn maradt. 

 Kerítőháló, hálójelző’. 

2. m.!: tem pä̆ḷəki neɣoi ȧj ri̮tǝ̑ŋ ko mən[ə]ʌ, tŏm pä̆ḷəki pəɣt[ə] ȧj ri̮tǝ̑ŋ ko mən[ə]ʌ. såmǝ̑ŋ 

kuʌ, sŏɣo. 

 Tätä puolta kulkee valkea ruuhinen mies, tuota puolta musta r. m. Njelma, osetra. 

 ’Ezen az oldalon fehér csónakos ember megy, azon az oldalon fekete csónakos ember 

 megy. Nyelmalazac, tokhal’. 

3. m.!: jä̆ɣoəttə ńåʌ kińťȧ pä̆stə. nămǝ̑s. 

 Nuolta nopeampi. Ajatus. 

 ’Kilőtt nyílnál gyorsabb. Gondolat’. 

 
131 A hagyatékban a találós kérdések két változatban maradtak fenn. A második változat ismertetése ennek a 

fejezetnek a végén található. 
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4. m.!:  wŏntǝ̑p jåɣǝ̑p ŏn[t]nǝ̑ åŋǝ̑t jăɣoǝ̑ʌ åʌǝ̑ŋ kekoḷȧʌ. ḷǚk ńŏʌ. 

 Metsän rahvaan (?) keskessä jousen pää kurkistelee. Metson nokka. 

 ’Erdő, fenyves közepén agancs-íj vége kukucskál. Fajd csőre’. 

5. m.!: såt ko əj əntəpnȧt wä̆rəksəɣ. pomi̮ muntǝ̑ḷ. 

 Sata miestä yhdellä vyöllä vyöttäytyy. Heinäsormaus. 

 ’Száz ember egy övvel övezi magát. Szénakéve’.  

6. m.!: kåtǝ̑t kǚti săʌʌaŋ pirik ȧʌʌi. sut. 

 Talojen väliä kuljetetaan suolaista piirakkaa. Siera. 

 ’Házak között sós pirogot hordanak. Fenőkő’.  

7. m.!: wåčǝ̑p puɣʌǝ̑p sås miḷəp jåɣnǝ̑ măɣoǝ̑ʌʌi̮. ȧŋkəʌ. 

 Kaupunkia kylää ympäröipi горностай-lakkiset miehet. (–) 

 ’Város-falu hermelinsapkás emberek által körülfogatik. Fatönk’. 

8. m.!: jǚŋkəʌ oɣoti̮ wä̆t pirŋi. kǚrpȧŋʌȧm. 

 Haolla [istuu] viisi sorsaa (чирокъ). Jalka ja varpaat. 

 ’Kidőlt fatörzsön öt réce. Lábujjaim’. 

9. m.!: ʌŏŋaʌ tŏɣonǝ̑ ȧmp råpǝ̑stǝ̑ kä̆ɣo owtǝ̑ja tår[ə̑]ʌ. săpǝ̑rki̮ wŏktǝ̑. 

 Kesä (?) järvessä koiran haukunta kuuluu. Sammakon kurnutus. 

 ’Nyári tavon kutyaugatás kő tetejéig hallatszik. Békabrekegés’. 

10. m.!: ăŋotǝ̑ŋ juɣ ŏnti̮ såt wårǝ̑p pŏrǝ̑ɣʌǝ̑ʌ. ťŏɣoaḷ kori̮ nȧjsuʌt nŏknam məntə. 

 Onton puun sisästä lentää sata närhiä. Tschuvalin piipusta nousee kipunoita 

 (kipunoiden nousu?). 

 ’Odvas fa belsejéből száz fenyőszajkó kirepül. A csuval kéményéből szikrák fefelé 

 menése’. 

11. m.!: jărɣan pŏńǝ̑m kăʌi̮ itən wi̮ɣǝ̑ʌʌi̮, ȧʌəŋ wi̮ɣǝ̑ʌʌi̮. kăjǝ̑ma itən ȧʌəŋ mənʌəm 

wä̆ʌiɣəʌȧm ʌeɣəʌtȧɣə. 

 (Nuoriin) kiedottua samojeedi vainajaa illoin aamuin katsotaan. (–)132  

 ’Szamojéd [módon] körbekötött holttest[hez] este leereszkednek, reggel 

 leereszkednek. A legelőre este-reggel megyek két rénemet megnézni’. 

12. m.!: sä̆mpä̆ḷək koḷǝ̑ŋ[k] wikkətətə ʌȧtnə wŏn[t] juɣ nŏɣoǝ̑t såmǝ̑t i̮ʌǝ̑n åmǝ̑stǝ̑t. pečɣȧn 

sŏkkǝ̑ntǝ̑.  

 Silmäpuoli korpin huutaessa metsänpuiden oksat suomut istuvat maassa (so. 

 putoovat). Pyssyn paukkaus. 

 ’Félszemű holló kiáltásakor erdei faágak, pikkelyek lent ülnek (=leesnek). 

 Puskalövés’. 

Megjegyzés: 

åmə̑stə̑t: a különálló listán åmə̑sʌə̑t alak szerepel, valószínűleg ez a helyes: ül-PRS-3PL 

 

 
132 A megfejtés finn fordítása csak a különálló listában szerepel. 
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13. m.!: əj kår mesəɣ såt konǝ̑ kȧtəʌʌi. oɣopi̮ mä̆č. 

 Yhden porohärän häntää sata miestä pitelee. Oven „ripa” (so. palikka). 

 ’Egy bika farkát száz ember fogja. Ajtókilincs’. 

Karjalainen magyarázata a különálló listán: sok helyen az ajtóba vágott lyukon keresztül 

dugott fadarab szolgál kilincsként.  

14. m.!: jəŋk ŏn[t] kəmər. jəŋkȧ mä̆ɣotəm pon. 

 Veden sisus ontto. Veteen laskettu merta. 

 ’Víz belsej(i) kupola. Vízbe merített varsa’.  

15. m.!: kŏtǝ̑ŋ tŏɣoǝ̑ʌ kińťȧ neɣoi əntem,  

 koḷǝ̑ŋ[k] tŏɣoǝ̑ʌ kińťȧ pəɣt[ə] əntem,  

 ȧʌtə kö̆čə[ɣ] kińťȧ ʌȧɣərt əntem.  

 nipik, səťťȧ kuʌi̮, kəńikȧ. 

 Ei ole valkeampi joutsenen sulkaa 

 Ei ole mustempi korpin sulkaa 

 Ei ole raskaampi puukkoa (sapelia?). Paperi, muste, kirja. 

 ’Hattyútollnál nem fehérebb, hollótollnál nem feketébb, kardnál nem nehezebb. Papír, 

 tinta, könyv’. 

16. m.!: wŏntǝ̑p jåɣǝ̑p ŏn[t]nǝ̑ jəm ʌȧnti jəm kuʌi̮ săɣoǝ̑ṇ. wȧsəɣ ti̮ɣǝ̑ʌ. 

 Metsän sisässä on ruoka-, kalavakka. Sorsan pesä. 

 ’Erdő, fenyves belsejében jó ételes, jó halas edény. Vadréce fészke’.  

17. m.!: wåt wåtǝ̑m nåɣǝ̑r. ʌăpas. 

 Tuulen tuultama (kuivaama) käpy. Aitta. 

 ’Szél fútta cirbolyatoboz. Lábaskamra’. 

18. m.!: ʌä̆ŋokər pərint, pərint, wŏŋkǝ̑ʌa ʌăŋaʌ. kö̆čəɣnȧt juɣ ńŏɣoǝ̑rtǝ̑ såtǝ̑pa puʌtǝ̑. 

 Hiiri puree (?) koloonsa menee. Veitsellä puuta vuolla, työntää tuppeen. 

 ’Egér prr, prr,  lyukjába bemegy. Késsel fát vágás, késtokba bebújás’.  

19. m.!: wŏntǝ̑p jåɣǝ̑p ŏn[t]nǝ̑ pəɣtə kä̆ɣo ăʌaʌ. pupi̮ wŏŋ[k]nǝ̑ ăʌtǝ̑. 

 Metsässä makaa musta kivi. Karhu makaa pesässään. 

 ’Erdő, fenyves belsejében fekete kő fekszik. Medve barlangban fekvése’.  

20. m.!: jəɣəʌ əj såpi̮k puʌtǝ̑ɣi̮ păɣǝ̑ʌ tŏrma mən. nȧjsuʌ nŏknam məntə. 

 Isän yhtä saapasta jalkaan vetäessä poika meni taivaaseen. (–)133 

 ’Amíg apja egy csizmáját felhúzza, a fia égbe ment. Szikra fölfelé menése’. 

21. m.!: kutǝ̑ʌ wȧṇ, ʌä̆pŋəʌ kŏɣo. seɣo. 

 Talo lyhyt, eteinen pitkä. Harakka. 

 ’Háza rövid, pitvara hosszú. Szarka’. 

 

 

 
133 A megfejtés nincs finnre fordítva. 
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22. m.!: i̮ʌ ăʌi̮n[t]ʌ – jəmwăɣ ȧṇəɣ, nŏk ʎåʎ – pəsȧn. ȧmp. 

 Maatessaan hopealautanen, seisoessaan pöytä. (–)134  

 ’Lefekszik – ezüst edény, feláll – asztal. Kutya’.  

23. m.!: sårtǝ̑t səɣət ńuʌ ńä̆ʌʌət. ʌi̮n juɣǝ̑t. 

 Hauit, mateet toisiansa nielevät. Tschuvalin „kehikko”. 

 ’Csukák, menyhalak egymást nyelik. A [tűzhely] szegélylécei’. 

24. m.!: wŏntǝ̑p jåɣǝ̑p ŏn[t]nǝ̑ wərtə nŏjǝ̑ŋ ne ʎåʎ. kŏrǝ̑ɣtǝ̑m səɣomət. 

 Metsän, kankaan sisässä seisoo punaverkkainen nainen. Kiskottu koivu. 

 ’Erdő, fenyves belsejében vöröskabátos nő áll. Kérge hántott nyírfa’.  

25. m.!: (vrt. Nro 6) săʌʌaŋ pirik tem kåta tuʌi̮, tŏm kåta tuʌi̮. sut. 

 Suolaista piirakkaa kannetaan tähän tuohon taloon. Siera. 

 ’Sós pirog ebbe a házba vitetik, abba a házba vitetik. Fenőkő (vö. Nro 6)’. 

Grammatikai magjegyzések: 

Hat találós kérdés (9, 10, 12, 18, 19, 20) megfejtésében szokatlan grammatikai forma, 

nominalizálódott folyamatos melléknévi igenév van. Ez nem jellemző a szurguti hanti 

nyelvjárásra. Ahhoz, hogy a kifejezés grammatikus lehessen, szükség van valamilyen 

nominalizátorra. Ezek általában kiüresedett szemantikájú főnevek, melyek szinte 

képzőként viselkednek. A beszélt nyelvben ilyen kifejezésekre lehetne számítani: săpǝ̑rki̮ 

wŏktǝ̑ sǚj ’béka brekegő hangja’,  pupi̮ wŏŋknǝ̑ ăʌtǝ̑ tåɣi̮ ’a medve fekvése a barlangban 

(fekvő helye)’, nȧjsuʌ nŏknam məntə wä̆r ’a szikra felfelé menetele (menő dolga)’. 

A 15. találós kérdés arra példa, hogy történik a hasonlítás a szurguti hantiban: a kińťȧ 

’képest’ névutó segítségével, miközben a melléknevet nem fokozzák. 

A találós kérdések két változatban maradtak fenn Karjalainen hagyatékában: az első a 

kéziratcsomag részeként (A változat), a második három külön lapon (B változat). A 

kérdések sorrendje megegyezik mindkét változatban, azzal a különbséggel, hogy az A 

változatban a rejtvények végén pont van, a B változatban kérdőjel. A finn fordításban több 

eltérés akad. Részben szórendi, részben megfogalmazásbeli különbségek, de tartalmilag 

minden esetben megfelelnek az eredetinek. Az eltérő változatok a következők: 

2. Tätä puolta menee valkea ruuhellinen mies, tuota puolta .... Njelma, osetr. 

4. Metsän kankaan (?) sisässä luun, jousen pää kurkistelee. Metson nokka. 

5. Sata miestä vyöttäytyi yhdellä vyöllä. Heinäsormaus. 

6. Talojen väliä kannellaan suolaista piirakkaa. Siera. 

8. Haolla (maahan kaatuneella puulla) viisi „чиркa” (sorsaa). Jalka ja varpaat. 

9. Kesä (?) järvessä koiran haukunta -- „kuuluu”. Sammakko kurnuttaa. 

10. Onton puun sisästä lentää sata närhiä. Tšuvalin piipusta nousee kipinöitä. 

11. Samojeedilaiseen nuoriin kiedottua vainajaa illoin aamuin katsotaan (?). Illoin aamuin 

menen syöttöpaikkaan poroja katsomaan. 

 
134 A megfejtés nincs finnre fordítva. 
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12. Silmäpuoli korpin huutaessa metsän puun oksat, suomut istuvat maassa (so. putoovat). 

Pyssyn ampuminen. 

13. Porohärän häntää pitelee 100 miestä. Oven „ripa” (jona on usein oven läpi tehtyyn 

reikään sijoitettu palikka). 

14. Veden sisus kəmər. Veteen laskettu merta. 

16. Metsän (kankaan) sisässä on ruoka-, kalavakka. Sorsan pesä. 

18. Hiiri puree, puree, tunkeutuu koloonsa. Veitsellä puuta vuolla, työntää tuppeen. 

20. Isän vetäessä yhtä saapasta jalkaansa poika meni taivaaseen.  

25. Suolaista piirasta kannetaan tähän tuohon taloon. Siera. 

A B változatban Karjalainen egyszerűsítette a transzkripcióját. Elhagyta a dentális 

mássalhangzók képzési helyére vonatkozó diakritikus jeleket, másképpen jelölte a labiális 

velárisokat. A magánhangzók hosszúságát jelölte, de a rövidségüket nem. Megváltoztatta 

az å, ȧ és ä̆ jelölését. A Függelékben szerepel egy-egy mutatvány mindkét írásmódból, ott 

lehet megismerkedni az átírás különbségeivel. 
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2.4   Tremjugani szójegyzék 

Az obi-ugrisztikai nyelvjárási szótárakban – a sokféle nyelvjárási adat minél egyszerűbb 

összeszerkesztése végett – a szavak alfabétikus sorrendje elsősorban a mássalhangzók 

figyelembe vételével alakult ki. Mivel ebben a szójegyzékben egyetlen nyelvjárásnak, a 

tremjugani hantinak a szavai szerepelnek, ettől a hagyománytól most eltérek. Az ábécé rend 

a következő (az együtt kezelt hangok zárójelben vannak):   

ȧ, ä̆, å, (ă, a) č, (e, e̮, ə, ə̑), (ɣ, ɣo) i, i̮, j, (k, ko) ʌ, ʎ, ḷ, m, (n, ṇ) ń, (ŋ, ŋo) (o, ŏ), ö̆, p, r, s, š, 

(t, ṭ) ť, u, ǚ, w 

A szavak jelentése mellett megadom lelőhelyüket három szótárban, a következőkben: 

Karjalainen–Toivonen 1948 (KT), Steinitz 1966–1993 (DEWOS, itt: D),  Tereškin 1981 

(T.) Ha a szó nem fordul elő valamelyik szótárban, akkor is feltüntetem a szótár rövidítését, 

de zárójelben. Ha egy szó csak más nyelvjárásokból van adatolva, akkor a szótár rövidítését 

az oldalszámra való utalással együtt teszem zárójelbe. A szavak jelentését vagy mondatbeli 

szerepét illusztráló példákat a Karjalainen szövegekből idézem.  

 Az igék esetében az infinitivus képzője nélküli alakot (igetövet) szerepeltetem, 

kötöjellel a szó végén. A különböző igeképzőkkel ellátott, azonos tövű igéket egy 

szócikken belül hozom, hasonlóképpen az azonos tövű névszókat, pl. a főnevek mellett a 

belőlük képzett mellékneveket. Derivációs magánhangzóváltakozás esetén, vagyis ha a a 

képzett szó tőbeli magánhangzója megváltozott, a könnyebb megtalálhatóság végett külön 

szócikkbe sorolom a képzett szót, de utalok az etimológiailag rokon címszóra is. 

 

ȧ 

ȧj kicsi, fiatal KT 3, D 12, T. 21 ȧjəŋ ko fiatalember (Trj4/100)  

ȧʌ ne KT 108, D 55, T. 22 ťutpǝ̑ ȧʌ koʌǝ̑nta ne hallgass rá (Trj5/9–10) 

ȧʌ öl (mérték) KT 108, D 54, T. 23 sä̆ɣorəm juɣi̮ koʌə̑m ȧʌnȧt három ölnyi felvágott fa 

(Trj4/369–360) 

ȧʌ-, ȧʌt- hord, visz KT 124, D 77, T. 23 ȧʌtə kö̆čəɣ (derékszíjon) hordott kés (Trj6/15) utə̑n 

ȧʌtiʌəɣʌi a partra viszik (Trj3/266–267) 

ȧʌəm- (fel)emel KT 125, D 76, T. 23 tŏɣoǝ̑ ȧʌəmʌojə̑ɣo oda emelnek minket (Trj4/542) 

ȧʌəŋ reggel KT 117, D 83, T. 23 

ȧmp kutya KT 48, D 101, T. 24  

ȧnȧs szánsor KT 53, D 116, T. 16 

ȧṇəɣ edény (KT), D 114, T. 24 ȧŋɣȧ edénybe (Trj4/303) 

ȧŋki anya KT 36, D 136, T. 24 ȧŋke anyád (Trj2/37) 

ȧŋkəʌ fatönk, tuskó KT 38, D 137, T. 24 

ȧr sok KT 70, D 155, T. 25 məɣo ȧrit milyen sok, mennyi (Trj2/129) 

ȧrəɣ ének KT 73, D 165, T. 25 

ȧs nagy folyó KT 84, D 184, T. 26 kȧt ȧsɣən két folyó (Trj3/205) 

ȧt éjszaka KT 100, D 199, T. 26 

ȧtiʌ egyetlen, magányos KT 105, D 214, T. 26 ȧtiʌnȧm egyedül, magányosan (Trj5/14) 

ä̆ 

ä̆ɣoi leány KT 16, D 37, T. 330  

ä̆ɣoət- vág, hasít KT 18, D 50, T. 331 ä̆ɣoti ńåʌ hasított nyílvessző (Trj3/81) 

ä̆ʌʌi l. ȧʌ- juɣ ä̆ʌʌi wån fahordó váll (Trj1/61–62)  
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ä̆səʌ- enged KT 91, D 193, T. 539  

å  

åʌi̮- bír, képes, ereje van KT 122, D 65, T.13 i̮ʌi̮ʌǝ̑m ko uralkodó (Trj3/6) 

åʌə̑m alvás, álom KT 126, D 67, T. 15 uʌmə̑n alvásod (Trj1/34) 

åʌə̑ŋ 1. első, utolsó 2. éneknyelvi töltőszó KT 118, D 80, T. 15 åʌǝ̑ŋ tŏrǝ̑m első világ 

(Trj3/28), kujə̑ʌ kǚr sǚj tȧrəm åʌǝ̑ŋ lépések zaja (Trj4/32–33) kătʌi̮n åʌǝ̑ɣ nappal eleje 

(Trj4/119), wåč uʌŋǝ̑mnə̑ városom végén (Trj4/605) 

åmə̑s- ül, van valahol, időzik KT 45, D 103, T. 15 məŋnə åmǝ̑sʌi̮ mi ülünk (Trj4/49), mȧ 

åmsi̮ʌǝ̑ɣǝ̑ʌtam amíg ott vagyok (Trj4/263)  

åmə̑t- 1. ültet 2. tesz, helyez, állít KT 45, D 104, T. 16 tŏɣoǝ̑ åmǝ̑ttam odateszem (Trj4/468) 

åmʌə̑ɣtə̑- leül (KT 47, D 105, T. 15)  

åŋə̑t agancs KT 34, D 143, T. 32 

årt szolgálólány KT 84, D 176 (T.) årtǝ̑p kåtnə̑ szolgálókkal teli házban (Trj4/353) 

ă 

ăɣo folyó sodrása KT 15, D 28, T. 324 

ăɣoə̑ʌ szán KT 29, D 39, T. 30 kåtə̑ŋ ăɣoə̑ʌ fedett szán (Trj4/466–467) 

ăɣoə̑s folyó alsó folyása (KT 17), D 29, T. 30 

ăjə̑ szerencse KT 6, D 20, T. 30 mȧnt ăjaŋkə̑ tăja tegyél szerencséssé (Trj5/25) 

ăʌ- fekszik, van KT 126, D 66, T. 30 ăʌi̮ʌmamǝ̑n pi̮rnə̑ lefekvésünk után (Trj4/400) i̮ʌ 

ăʌi̮ntʌ lefekszik (Trj6/22) 

ăŋḷi̮ kékcsőrű réce, Oxyuna leucocerhala KT 40, D 141, T. 32 ăŋḷe̮n uri̮ tăjǝ̑m nȧjpăɣ 

Kékcsőrű-réce-folyóági nevű hős (Trj4/178–179) 

ăńə̑ki̮, ăńki̮ ángy KT 64, D 130, T. 31 

ăŋotə̑ŋ odvas KT 34, D 144, T. 328 

ăŋotə̑p dárda, kopja KT 40, D 144, T. 328 

č 

čä̆ɣoə: ńȧʌəm čä̆ɣoə beszéd   KT 649, D 1049, T. 299 ńiʌməʌi ȧr čä̆ɣoə sok beszéde 

(Trj4/405–416) 

čăjə̑ igazi, valódi KT 925, D 245, T. 40 

čeko baj, nyomorúság KT 929, D 255, T. 44 čekonȧt wăʌʌǝ̑m nehezen élek (Trj5/30) 

čoɣə̑t frissen esett hó KT 936, D 251, T. 43 čoɣǝ̑t sä̆m hópihe (Trj1/4, Trj2//) 

čŏmʌə̑ŋ bevágott, rovátkolt KT 947, D 277, T. 44 čŏmʌǝ̑ŋ kŏṇpi̮ rovátkolt hasú (bogár) 

(Trj3/69) 

čö̆ṇč hát KT 950, D 282, T. 45 ki̮ntǝ̑ŋ čö̆ṇčpi wŏnt jǚḷi puttonyos hátú erdei szellem 

(Trj3/108–109, Trj4/66–67) 

čuɣ hegyes, csúcsos díszítőmotívum (KT, D, T.) (LNK közlése) čuɣ okkə̑ŋ ȧr kănčə̑ 

csúcsos fejű sok hímzés (Trj4/94–95) 

čup gerenda vége; darab, szakasz KT 252, D 294, T. 44 ăɣoǝ̑s jəŋk čupə̑ʌnam a folyó alsó 

folyására (Trj3/85–86) 

ə 

əj egy KT 7, D 15, T. 534 əj puḷ egy falat/darab (Trj1/43), əjɣənə egyszerre (Trj4/340), 

əjnȧm mind, összes (Trj4/534, Trj5/35), əjwånat félvállal (Trj1/74), əj măɣi̮, əj unti̮ 
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egyívású, azonos termetű (Trj4/171–172), əj tŏrǝ̑m əj pä̆ḷək a világ egyik felén 

(Trj4/529–530) 

əjəm enyv KT 12, D 24, T. 47 əjməŋ kö̆t enyves kéz (Trj3/95) 

ənəʌ nagy KT 61, D 115, T. 537 

ənt- felövez, felölt, öltöztet KT 58, D 117, T. 537 D117, KT58 əntəpȧ nomə̑n əntəksəʌi 

feladják rád az övedet (Trj1/67) 

əntə nem KT 58, D 121, T. 537 əntə wuʌ nem tud (Trj5/14) əntem nincs (Trj6/15) 

əntəp öv, derékszíj KT 58, D 117, T. 537 

əs anya KT 86, D 186, T. 539 

i 

iɣ medve (KT 22, D 27, T.52) iksŏɣo medvebőr (Trj3/114)  

iɣoəʌ után, -tól/-től KT 16, D 233. T. 52 ťu iɣoəʌ azután (Trj4/536) 

iɣoʌi: əj iɣoʌi ugyanúgy, mindegyre KT 23, D 38, T. 505 əj iɣoʌi egyre (Trj4/12) 

iɣopi: jiməŋ jăɣoə̑ṇ nim iɣopi pä̆ḷəknə a szent folyó alsó folyása felé (Trj4/160–162) 

iki férfi KT 23, D 34, T. 52 kån iki Világügyelő férfi (Trj3, Trj4, Trj5/23) ʌoksǝ̑m iki 

barátom (Trj3/215), ʌoksǝ̑m ikiḷiŋkinȧt barátoocskámmal (Trj3/245–246), ikipʌȧt 

férfiak, férfinép (Trj4/135) 

iʌ, iʌi elülső KT 114, D 58, T. 52  iʌə, iʌən el, le iʌə rəɣəptəttəɣ elejtette (Trj3/38–39), iʌən 

i̮ŋǝ̑ta lehúzni (Trj2/116), iʌəkkənȧm továbbiakra (Trj5/16)  

iʌəs árnyék, lélek KT 121, D 86, T. 54 iʌsəʌ árnyéka, lelke (Trj6/1) 

imi asszony, nő, néne KT 79, D 97, T. 54  iminiŋe nénédasszony (Trj3/31) imipʌȧt 

asszonynép (Trj4/132) 

impəʌ l. ȧmp 

irəń: a sårǝ̑ń parallel jelzője (KT 81, D 172, T.) sårǝ̑ń kăɣoi̮ irəń kăɣoi̮ arany láp, ezüst láp 

(Trj4/389–390)   

itən este KT 104, D 217, T. 57 

i̮ 

i̮ɣə̑t- felakaszt KT 26, D 48, T. 58  

i̮ʌ, i̮ʌə̑ le, alsó KT 112, D 61, T. 58 i̮ʌ mənəm åʌǝ̑ŋnam alsó végéhez (Trj4/487–488) i̮ʌ wåč 

alsó város (Trj4/605) i̮ʌǝ̑n koɣʌi̮ʌǝ̑ʌi̮ lefutnak (Trj4/227) 

i̮ʌi̮ʌə̑m l. åʌi̮- 

i̮mə̑ʌ- leül KT 46, D 105, T. 60 i̮mə̑ʌmi̮ʌ miután leültek (Trj2/93) 

i̮ŋə̑t- elold, levesz KT 39, D 142, T. 17 əntəp nǚŋnə iʌən i̮ŋǝ̑tʌi̮ leveszed az övet (Trj2/97) 

j 

jȧsəŋ beszéd, szó KT 190, D 414, T. 65  əj jȧsəŋȧt jȧstȧ egy szót mondj (Trj5/16) 

jȧstə- beszél KT 190, D 415, T. 64  

jä̆čə közepe valaminek KT 193, D 314, T. 69  ʌår jä̆čənə tó közepén (Trj3/26–27), kătə̑ʌ 

jä̆čə nap közepe, dél (Trj4/140–141) 

jä̆ɣʌi hideg KT 156, D 340, T. 84 

jä̆ɣoət- hajít, lő KT 135, D 356, T. 85 jä̆ɣoəttə ńåʌ kilőtt nyíl (Trj6/3) 

jä̆ŋoko jég KT 159, D 391, T. 85 

jåɣ nép, emberek KT 141, D 318, T. 61 jåkkə̑ŋ jəŋk emberek lakta vidék (Trj3/137) 

jåɣə̑m fenyőerdő KT 148, D 343, T. 61 jåɣmə̑npi̮ pä̆ḷəknȧm a fenyőerdő felé (Trj4/64–65) 

jåɣə̑rt (két folyó) összefolyása, (út)kereszteződés KT 150, D 342, T. 62 

jăɣoə̑ṇ folyó KT 148, D 321, T. 78   jiməŋ jăɣoṇam szent folyóm (Trj4/485) 
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jaɣḷaki̮ ismeretlen jelentés, talán rovar vagy madár (KT, D T.) čŏmʌǝ̑ŋ kŏṇpi̮ jaɣḷaki̮ ȧr 

părə̑ bevágott hasú ?? sok csapata (Trj3/69–71) 

jăɣoə̑ʌ íj KT 153, D 339, T. 78 jăɣoʌam íjam (Trj3/98) jăɣoǝ̑ʌ åʌǝ̑ŋ íj vége (Trj6/4) 

jăkoə̑ haza, be, vissza KT 142, D 327, T. 79 jăkoə̑n otthon, bent 

jăntə̑ŋ játék KT 174, D 382, T.68 jăntŋi̮ko a játék embere, a medveünnep hőse (Trj1/85) 

jărɣan szamojéd KT 184, D 405, T. 68  

jə- válik valamivé, lesz KT 196, D 309, T. 96 kătə̑ʌ jä̆čəɣa əntə jətənə még nem lett dél 

(Trj4/140–142)   

jəɣ apa, atya KT 145, D 324, T. 89 jəm jəɣəɣo jó atyánk (Trj4/58) 

jəɣoiʌ- jön KT 196, D 309, T. 96  jəɣoiʌəʌəm jövök (Trj4/224)  

jəɣtən ?jiɣtəŋ tetovált KT 150, D 354, T. 74 jəɣtən kö̆tɣən két tetovált kéz (Trj3/139)  

jəj éjszaka KT 133, D 317, T. 91 jəjəʌi ȧr ȧti sok éjszakán át (Trj4/636–637) 

jeji báty KT 133, D 317, T. 71 

jeko-  táncol KT 141, D 331, T. 85 məɣo ȧrit jekoʌo milyen sokan táncolnak neked 

(Trj2/137–138) 

jəm jó KT 167, D 367, T. 91 mȧnt jəmɣə tăja engem jól tarts (Trj5/24–25) jəmsipi 

jobbfelőli (Trj2/9), jəmwăɣ ezüst (Trj6/22) 

jəŋəʌ doboz KT 158, D 393, T. 95 

jəŋk 1. víz, lé 2. hely, vidék, irány KT 160, D 387, T. 94 jəm jəŋkȧmnə jó folyópartomon 

(Trj3/159) put jəŋkəp jiməŋ jăɣoə̑ṇ fekete vizű szent folyó (Trj4/159–160), jəŋk 

wä̆siki vízi szörny (Trj2/34), kujə̑ŋ jəŋk férfiak lakta vidék (Trj3/8) 

jermȧk selyem KT 186, D 409, T. 72 

jiʌ észak KT 200, D 360, T. 74 jiʌəŋ tŏrə̑m pä̆ḷkəʌi északi felől 

jiməŋ szent KT 170, D 372, T. 74 

jirəɣtə- ?forgolódik (KT, D, T.) nǚŋnə jirəɣtəʌi forgolódsz (Trj2/60) 

ji̮r véres áldozat KT 181, D 399, T. 76  

jŏɣoə̑t-  jön, érkezik KT 152, D 355, T. 81  

jŏm eső KT 166, D 375, T. 82 

juɣ fa KT 143, D 331, T. 87  

juɣə̑ʌ ?kedves, kellemes (KT, D 337 T.) 

jǚḷi (erdei) óriás, manó KT 165, D 364, (T. 86) jǚḷeŋ kåt si̮ɣʌ oɣopi̮ bálványos ház 

keresztléces ajtaja (Trj2/50), wŏnt jǚḷi erdeiszellem (Trj4/74) 

jǚŋkəʌ kidőlt fa KT 164, D 392, T. 89 

k 

kȧčəŋ minden KT 447, D 585, T. 101 

kȧʌt női istenség, a ʌuŋk parallel párja KT 463, D 622, T. 97 

kȧm a vas jelzője a medveénekekben, a ťəť parallel párja KT 923, D 632  ťəť wăɣi̮ kȧm 

wăɣi̮ ʌorǝ̑ŋ sǚj fémesen csengő hang (Trj2/11) 

kȧr kéreg, héj, takaró, burok KT 415, D 659, T. 102 kȧrəŋ wä̆jəp ənəʌ ăŋotǝ̑p kérges nyelű 

nagy dárda (Trj1/32–33) 

kȧrt (öntött)vas (KT 433, D 685, T. 98) kȧrtəɣ ʌȧjəm kemény fejsze (Trj4/618), kȧrtəm juɣ 

ko ?vasalt bálványkép (Trj4/222) 

kȧsəl- költözik, nomadizál KT 439, D 693, T. 104 vö. kisḷəmneŋ 

kȧt kettő KT 454, D 695, T. 104 kȧt kuɣə̑n, kȧt niŋkən két férfi két nő (Trj1/75–76) kit kǚr 

pəntȧp ăɣoǝ̑ʌ két lábon csúszó szán (Trj3/150–151) 

kȧtəʌ- (meg)fog KT 459, D 699, T. 104 

kä̆ɣo kő KT 385, D 600, T. 116  

kä̆jŋi szúnyog KT 385, D 599, T. 117 
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kä̆ʌəŋ rénökör KT 463, D 621, T. 106 

kä̆ri kecsege, tokhal KT 421, D 673, T. 120 kä̆ri ńårə̑ɣ kecsege háti vértje (Trj4/91) 

kåčə̑m forró KT 348, D 427, T. 147 

kåɣə̑r- felkap, ölbe vesz KT 292, D 459, T. 142 kåɣrǝ̑m juɣ behordott fa (Trj4/358) 

kåʌə̑ɣ unokaöcs KT 369, D 475, T. 143 kåʌə̑ɣ wåjə̑ɣ hím medve (Trj3/163) 

kåʌə̑mtə̑- szerez, elejt (vadat) KT 371, D 477, T. 148 mȧ kåʌə̑mtə̑mam əj nŏj egy általam 

szerzett posztókabát (Trj5/20) 

kåʌ- meghál, éjszakázik KT 375, D 462, T. 143  

kåḷi̮- ismeretlen jelentés (KT, D, T.) iʌən kåḷi̮jəti̮ʌ (Trj4/372) i̮ʌə̑n kåḷi̮ʌə̑mə̑n (Trj4/394) 

hangalakilag közeli szó: koḷi̮- fénylik, dereng KT 301, D 383 

kån cár, király, fejedelem, uralkodó KT 307, D 503, T. 144 kån iki Világügyelő férfi (Trj3–

4 címe) 

kån-, kăn- ragad, tapad KT 316, D 504, T. 171 kåni soɣo  ragadós, enyves tokhal (Trj3/94), 

sińť kåntaŋ ńăsi̮γǝ̑ʌa háncsfonatú két lábbelid (Trj2/38), kår ʌŏŋk kăṇtmaŋ kărə̑ 

səɣoəs rénbika patájához tapadó kevéshavú ősz (Trj4/59–60) 

kånə̑ŋ part, széle valaminek KT 310, D 514, T. 144 

kår (rén)bika, hím állat KT 328, D 535, T. 145 kårǝ̑ŋ ăɣoǝ̑ʌ rénszán (Trj4/186) 

kåt ház KT 357, D 565, T. 146 kutə̑nnə̑ házadban (Trj2/122) kåtə̑ŋ ăɣoǝ̑ʌ fedett szán 

(Trj4/169–170)  

kăɣoi̮ láp KT 288, D 454, T. 150 

kăj- elhagy, odahagy KT 283, D 438, T. 151 wåt kăjʌa ʌår szélárnyékos tó (Trj4/46–47) 

kăjə̑m legelő KT 281, D 446, T. 151  

kăʌ- meghal, elpusztul KT 373, D 469, T 151 kŏʌtǝ̑ŋ ʌȧŋki halott (szürke) mókus 

(Trj4/192) 

kăʌi̮ halott, holttest KT 369, D 471, T. 152 

kăṇ- kibont, felfejt KT 314, D 507,  T. 153 vö. kăntə̑p 

kănčə̑ dísz, rajz, minta KT 312, D 511, T. 154 kănčaŋ săk tarka köpeny (Trj1/91), wåjɣǝ̑t 

kăṇčpə̑ ʌăɣə̑r állatokkal díszített páncél (Trj4/216–217) 

kăntə̑ɣ hanti KT 317, D 517, T. 154 kăntə̑kko (hanti) ember (Trj1/20) 

kăntə̑p kioldó, felfejtő szerszám (KT, D, T.) kŏʌ opǝ̑t kăntə̑pa fésűd (Trj4/345–346) vö. 

kăṇ- 

kărə̑ ritka, gyér (havú) KT 331, D 546, T. kărə̑ səɣoəs kevéshavú ősz (Trj3/56) 

kătə̑ʌ nap KT 354, D 571, T. 175  pȧ kătʌa másnapra (Trj3/59),  kătʌə̑ʌi̮ ȧr kătʌi̮ napról 

napra (Trj4/634–635), kătʌe̮na naponta (Trj4/83), jä̆čȧŋ kătə̑ʌ dél (Trj4/140) 

kătə̑ʌtə̑- mozgat, csúsztat KT 363, D 569, T. 159 kăntə̑pa nŏk kătʌte̮ a fésülködj meg 

(Trj4/346–347) 

kăťaŋ parti fecske (KT 345 D 580, T.)  

keɣoəḷ csésze KT 391, D 604, T. 117  

kəɣən gomb, bőrpertli KT 395, D 605, T. 136 

keɣorəm meleg, forró KT 389, D 610, T. 117 

kekoḷȧʌ ?kukucskál (KT, D, T.) jăɣoǝ̑ʌ åʌǝ̑ŋ kekoḷȧʌ íj vége kukucskál (Trj6/4) 

keʌəɣ-  átlép, kiköt, felkel, felmegy (partra, erdőbe) KT 465, D 617, T. 118 keʌɣəntəʌəm 

felmegyek (Trj3/110–111) vö. kiʌ- 

kemən kint KT 402, D 636, T. 119 

kəmər (kupola alakú) búvóhely, csapda KT 403, D 639, T. 138  

kəńikȧ könyv KT 407, D 651, T. 139 

kəriškȧ Griska, Grigorij (férfinév) (Trj3/211) 

kəse vö. kö̆s- 

kiʌ- felkel KT 465, D 617, T. 125 vö. keʌəɣ- 

kim ki, kifelé KT 402, D 636, T. 125 
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kiməʌ ruha széle, szegélye, kabát szárnya KT 404, D 638, T. 111 

kińťȧ képest (hasonlító névutó) KT 410, D 652, T. 112 jä̆ɣoəttə ńåʌ kińťȧ pä̆stə kilőtt 

nyílnál gyorsabb (Trj6/3) 

kirəɣtə- megfordít KT 422, D 669, T. 113  

kisḷəmneŋ költözés, nomadizálás (KT, D, T.) ȧr kisḷəmneŋ, ȧr ănăs sok vándorlás, sok 

szánsor (Trj3/80, 83) vö. kȧsəl-  

kit l. kȧt  

kit- küld, űz KT 458, D 697, T. 114  

ki̮j- otthagy, elhagy KT 283, D 438, T. 151 nǚŋȧti ki̮jse̮m ezt itt hagytam neked (Trj5/33)  

ki̮nt hátikosár, puttony KT 315, D 516, T. 162 ki̮ntǝ̑ŋ čö̆ṇčpi wŏnt jǚḷi puttonyos hátú erdei 

szellem (Trj4/108–109) 

ki̮pə̑ḷ mélyedés, kiszögellés KT 325, D 532, (T.)  ki̮pḷə̑ŋ ʌi̮n a fekvőhely kiálló szegélyléce 

(Trj2/35)  

ki̮rə̑ɣ zsák, zacskó KT 333, D 550, T. 163 

ki̮ť- marad, elmúlik KT 346, D 576, T. 164   

ko férfi, hím KT 279, D 423, T. 187 kȧt kuɣə̑n két férfi (Trj2/62),  wåč  kuje̮ városi embered 

(Trj1/69), mokkuj ńŏɣə̑s hím cobolykölyök (Trj3/122), kujə̑ŋ jəŋk férfiak lakta vidék 

(Trj3/8) 

kŏɣo  hosszú KT 285, D 450, T. 165 kosə̑ŋ oɣopi̮ kŏɣoat amíg a csillagok fent vannak 

(Trj4/398–399), kǚnŋi kŏɣoi̮t könyök hosszúságú (Trj3/32) 

koɣʌiʌ- megy, fut KT 294, D 457, T. 165  

koj- ikrát rak, ívik KT 285, D 440, T. 167 kojə̑m kuʌ ikrát lerakott hal (Trj4/50) 

koʌ- hall, érez KT 377, D 465, T. 168 koʌə̑nt- hallgat koʌə̑nta idehallgass (Trj4/333) mȧnə 

koʌə̑ntə̑taʌnə amint hallgatom (Trj4/239) 

kŏʌ (vala)hova KT 367, D 442, T. 178 kŏʌə̑ mŏčə̑ meddig (Trj4/427), kŏʌnam hova 

(Trj4/157) kŏʌnə̑ hogyan (Trj4/419), kŏʌi̮ mindenhol (Trj2/151, Trj4/80), kŏʌʌapə̑ 

sehova, vég nélkül (Trj2/18), koʌȧpi oɣǝ̑ʌ jermȧk végtelen sok selyem (Trj3/262–

364)  

kŏʌ- véget ér, befejeződik KT 375, D 473, T. 179 ti̮ʌǝ̑s kŏʌtə̑ ʌȧtnə egy hónap elmúltával 

(Trj5/3), kŏʌti̮ptə̑- befejez (Trj4/54, 56), ťut juɣǝ̑ʌ koʌǝ̑m pi̮rnə̑ éneknyelvi kifejezés: 

azután (Trj4/444–445) 

koʌə̑m három KT 370, D 477, T 168 

koḷ képesség, tudás KT 297, D 485, T. 169 ȧtiʌnȧm wăʌtə̑ koḷ əntə wuʌ nem tud egyedül 

élni (Trj5/14)  

koḷə̑ŋk holló KT 300, D 487, T. 170 

kŏmə̑t széles KT 304, D 501, T. 171 

kŏn tetőnyílás, tetőablak KT 309, D 508, T. 171 kŏnǝ̑ŋ kåt kŏnə̑ʌi̮ tetőablakos ház 

tetőablakán keresztül (Trj2/5) 

kŏṇ has KT 308, D 509, T. 181 ʌȧntəŋ kŏṇǝ̑p kos năptǝ̑ɣ zúzmós (zuzmóval teli) hasú húsz 

réntehén (Trj4/591–592) 

kŏŋki̮ csengő, csengettyű KT 296, D 526, (T.) sårə̑ń kŏŋkʌaŋ arany csengettyűs (Trj4/508) 

kŏr 1. fátlan mocsár KT 330, D 538, T. 183 

kŏr 2. alak, kép, látvány KT 331, D 539, T. 183 kä̆jŋi kŏri̮ sǚj szúnyogdongáshoz hasonló 

hang (Trj1/14) mok ńŏɣoǝ̑s kŏraŋ nȧj kölyök coboly képű istennő (Trj4/7–8), kŏraŋ 

ăɣoǝ̑ʌ díszes szán (Trj4/506) 

kŏrə̑ɣʌə̑- véget ér KT 335, D 552, T. 185 čekoin kŏrɣǝ̑jǝ̑ʌ aligha ér véget (Trj4/34)  

kos 1. csillag 2. a medve szeme (tabu) KT 343, D 561, T. 174 kosə̑ŋ oɣopi̮ kŏɣoat amíg a 

csillagok látszottak (Trj4/398), jəmsipi kosʌi̮pe̮ jobb szemed (Trj2/16) 

kŏtə̑ŋ hattyú KT 362, D 575, T 186 

kö̆čəɣ kés KT 445, D 593, T. 116  
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kö̆čɣi kard, szablya KT 446, D 594, T. 116 

kö̆jəɣ nőstény KT 384, D 598, T. 117  kö̆jəɣ ńŏɣoǝ̑s nőstény coboly (Trj4/6) 

kö̆ʌ szó, beszéd KT 462, D 615, T. 118 ťu kö̆ʌȧ jəʌ azt mondja (Trj4/325)  

kö̆s- elszakít KT 439, D 690, T. 123  tăɣtǝ̑ kəse szakítsd darabokra (Trj5/4) 

kö̆t kéz, mellső láb, mancs KT 452, D 698, T. 122 wŏnt wåjǝ̑ɣ kǚṇčəŋ kö̆t erdei állat karmos 

mancsa (Trj2/115), ńȧrəɣ kö̆təp urä̆ɣoi csupasz kezű eladó lány (Trj2/130–131)  

kuj- l. ko 

kuʌ hal KT 380, D 466, T. 188 mȧnt kuʌat məjȧ nekem halat adj (Trj5/31–32) 

kuʌi̮ piszok, korom KT 299, D 474, T. 188 səťťȧ kuʌi̮ tinta (Trj6/15) 

kuntə̑ 1. mikor, amikor 2. ha KT 310, D 444, T. 190 

kuŋə̑t- felmászik, felmegy, felúszik (ívó hal)   KT 296, D 528, T. 145  

kur- óvakodik, remél, vár KT 341, D 543, T. 191 kurə̑mtə̑ʌŏɣo (minden eshetőségre 

felkészülve) vigyázunk (Trj4/82) 

kut hat KT 361, D 570, T. 192 

kut ?kérő (KT, D, T.) kutə̑m ?jegyesem (Trj4/554)  

kutə̑m, kutə̑ʌ l. kåt 

kuť  ragasztott íj külső íve, íj nyírfakéreg bevonata KT 321, D 578, T. 193  ʌəʌɣəʌȧ kuťɣə̑ʌa 

ragasztott íjad kétféle fája (Trj3/92–93) 

kǚṇč köröm, karom KT 408, D 645, T. 128 kǚṇčəŋ iksŏɣo karmos medvebőr (Trj3/114) 

moɣoḷǝ̑ŋ kǚṇčpi ʌȧŋki hajlott körmű mókus (Trj3/123–124) 

kǚnŋi könyök KT 448, D 647, T. 129 

kǚr láb KT 418, D 664, T. 130 kǚrpȧŋʌȧm lábujjaim (Trj6/8) 

kǚt 1. távolság, köz  KT 450, D 701, T. 133 kåtǝ̑t kǚti házak között (Trj6/6) ənəʌ wåč 

kǚtpȧʌnə nagy város közepén (Trj4/5) 

ʌ 

ʌȧɣəʌ- vár, vigyáz, óv T. 197 iʌi ʌȧɣʌəm jəm wåjə̑ɣ előbb várt jó állat (Trj3/221–222) 

ʌȧɣʌiʌəʌəm várakozom (Trj3/223–224), ʌä̆ɣəʌmȧmpə amint várakoztam (Trj3/252) 

ʌȧɣərt nehéz KT 1056, D 742, T. 197 

ʌȧjəm fejsze KT 1042, D 723, T. 197 

ʌȧʌəm- lélegzik KT 1105, D 750, T. 197 kåʌǝ̑ɣ wåjǝ̑ɣ ʌȧʌəm tur hím medve zihálása 

(Trj3/163–164) 

ʌȧnt liszt, zuzmó, táplálék KT 1076, D 769, T. 198 kår ʌȧntȧŋ ḷeko rénzuzmós út 

(Trj4/590), ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ táplálékos w. folyó (Trj3/13) 

ʌȧŋki mókus KT 1067, D 780, T. 198  

ʌȧp: ʌȧpəɣ- (VT) szárnnyal csapkod D 788 ʌȧp ńȧʌəm tipəŋ nȧj csapkodó nyelvű, lobogó 

tűz (Trj4/291–292) (V läwsä- falevelek mozognak a szélben KT 1083, D 791, T. 198)  

ʌȧpət hét KT 1081, D 793, T. 198 

ʌȧpʌȧńi̮ ismeretlen jelentés (KT, D T.) optǝ̑ŋ oɣo ʌȧpʌȧńi̮ pănǝ̑ɣmi̮n pi̮rnə̑ hajas fejük ?? 

meghajtása után (Trj4/273–275) 

ʌȧt idő KT 1097, D 810, T. 198 ȧr wŏnt ur sočma ʌȧtnə miközben sok erdőt bejársz 

(Trj2/21), åʌǝ̑ŋ tŏrǝ̑m tiɣoəm ʌȧtnə amikor az első világ született (Trj3/28–29), ťi mətȧ 

ʌȧtnə egyszer (Trj3/89) 

ʌȧt- tálal, kimeri az ételt a fazékból KT 1101, D 811 T. 198  

ʌä̆ɣo szolga KT 1051, D 733, T. 213 såt ʌä̆ɣoəp kåt olyan ház, melyben száz szolga van 

(Trj4/354–355) 

ʌä̆ʌ- csónakba, szánra ül KT 1110, D 747, T. 205 ʌä̆ʌŋiʌəɣəʌmȧʌ miután hirtelen felült a 

szánra (Trj4/456) 

ʌä̆ŋokər egér KT 1068, D 782, T. 214 
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ʌä̆pəŋ előszoba, pitvar KT 1080, D 788, T. 206 ʌä̆pŋəʌ pitvara (Trj6/21) 

ʌåki̮saŋ ismeretlen jelentés (KT, D, T.) talán összeköthető: -ʌaki (KazSt, folk) gyűjtőnév, 

vminek a nagy tömege D 737 pom ʌåki̮saŋ ?fűvel gazdagon benőtt (Trj4/600)  

ʌår mocsári tó, áradmánytó KT 1084, D 795, T. 196  

ʌår-wåjəγ búvárkacsa KT 206, D 1564, T. 508 

ʌăɣ- fon, sző (KT 1060, D 725, T.) ʌăɣtaŋ / ʌăɣte̮ŋ əntəp fonott öv (Trj2/46, 96)  

ʌăɣə̑r páncéling KT 1055, D 742, T. 211  

ʌăŋ- belép KT 1069, D 773, T. 201  

ʌăŋoə̑ʌtə̑p medveünnepi ének KT 1064, D 774, T. 202  

ʌăpas lábakon álló raktárépület KT 1081, D 790, T. 202 

ʌəɣ farok KT 1052, D 727, T. 220 ʌək farok (Trj4/193) 

ʌəɣ ők KT 1045, D 735, T. 220  

ʌəɣo ő KT 1045, D 735, T. 219 ʌəɣopə ő is (Trj4/551), ʌəko ő (Trj3/219), ʌəɣoənȧm neki 

(Trj5/19) 

ʌəɣəʌ- repül KT 1059, D 738, T. 221  
ʌeɣəʌ- néz KT 1057, D 726, T. 213 ʌeɣəʌəʌən nézegetsz (Trj1/103) mȧnə ʌeɣiʌətȧʌnə 

miközben nézegetek (Trj3/231–232) 

ʌəj merőkanál KT 1041, D719, T. 221  

ʌəʌ a fa kemény része, ragasztott íj belső íve D 748, KT 1103, T. 221 ʌəʌɣəʌȧ kuťɣə̑ʌa 

ragasztott íjad kétféle fája (Trj3/92–93) 

ʌi- eszik KT 1098, D 713, T. 209 ʌuŋk ʌiʌi tä̆ʌəŋ puḷ szellemnek ennivaló egész falat 

(Trj4/313–314) 

ʌiɣ tetőgerenda KT 1052, D 728, (T.) jǚḷiʌi ʌiɣəp kåt erdei szellemektől származó 

gerendájú ház (Trj3/50) 

ʌiɣoət- kimegy KT 1047, D 746, T. 219 kemən ʌiɣotəptətȧm kimegyek (Trj4/453) 

ʌiʌtə- megrak, felpakol KT 1110, D 748, T. 207 mȧnə ʌiʌtitəʌi megrakom (Trj3/152–153) 

ʌin ők ketten KT 1045, D 735, T. 208 

ʌis (madár)háló, csapda KT 1094, D 808, T. 208 ʌis ʌȧŋki hurokkal fogott mókus (Trj3/124) 

ʌi̮n szegélyléc KT 1076, D 768, (T.)   ki̮pḷǝ̑ŋ ʌi̮n fekvőhely pereme (Trj4/278) ʌi̮n juɣǝ̑t 

tűzhely szegélyléce (Trj6/23) 

ʌoγo a gerendaház ácsolata KT 1050, D 732, T. 210  

ʌŏγo csont KT 1044, D 730, T. 214 ŏγoǝ̑r ʌŏγoa såtǝ̑ŋ tŏj magas csontod erős vége = mellső 

lábad (Trj2/32–33) ʌŏɣomə̑n mi kettőnk csontja (Tr4/433) 

ʌŏɣoi̮t nagyságú KT 1046, D 744, T. 80 ʎåńť săŋki̮p ʌŏɣoi̮t pəʌȧ hókaparó nagyságú füled 

(Trj2/9), ʌår ʌŏɣoi̮t sä̆mȧ tó nagyságú szemed (Trj5/27) 

ʌoɣə̑s barát KT 1056, D 743, T. 211 ʌoksə̑m barátom (Trj3/215)  

ʌoj ujj KT 1039, D 719, T. 211  

ʌŏkkə̑: l. ḷŏk  

ʌŏmtə̑ptə̑- felölt KT 1073, D 762, T. 216  

ʌŏŋ nyár KT 1062, D 772, T. 216 ʌŏŋə̑tə̑ ko nyarat hozó férfi (Trj3/138), kŏɣo ʌŏŋŏɣo hosszú 

nyarunk (Trj4/53) 

ʌŏŋk pata KT 1066, D 776, T. 212 kår ʌŏŋk rénbika patája (Trj4/59) 

ʌŏŋtə̑- olvas, számol, előad KT 1063, D 784, T. 216  

ʌorə̑ɣ- cseng, zeng (csengő), csörög, zörög KT 1088, D 802, T. 212 ʌorə̑ŋ sǚj zörgő hang 

(Trj4/255) 

ʌuʌ száj KT 1102, D 753, T. 218  

ʌuŋk szellem, istenség, a mitikus ének vagy mese hőse KT 1065, D 777, T. 219  

ʌǚjʌȧʌi ismeretlen jelentés (Trj4/366), talán köze van a ʌǚj ’genny, epe’ (KT 1040, D 721, 

T. 217) vagy ’zelnicevesszőből font kötél’ (KT 1039, D 723, T.) szavakhoz 
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ʎ 

ʎȧʎ harc, háború, hadsereg KT 1119, D 760, T. 222 

ʎä̆ɣo a férj öccse, sógor KT 1114, D 866, T. 224 ʎä̆ɣoiḷem sógorkám (Trj4/324)   

ʎåʎ- áll KT 1120, D 759, T. 195 ʎuʎə̑ɣtə̑ʌi̮ állíttatik (Trj3/249–250) 

ʎåńť hó KT 1117, D 871, T. 200 

ʎăŋkǝ̑s, ʎəkəs sűrű, vegyes erdő KT 1116, D 872, T. 223 ʎəkəs juɣpə̑ ȧr wŏnt ur bozótos 

fájú sok erdő (Trj2/21) 

ʎeko sarok KT 1114, D 866, T. 225 

ʎuʎə̑ɣtə̑ʌi̮ vö. ʎåʎ- 

ḷ 

ḷȧťi- csóvál, ringat, integet (KT 492, D 861, T.) ḷȧťijəɣəʌ hintáztat (Trj3/21)  

ḷä̆ɣo ismeretlen jelentés (KT, D, T.) wȧṇ ṇămsa wȧṇ ḷä̆ɣoȧ wȧṇɣə ȧʌ tiʌe ne haragudj meg 

(Trj2/146–148)  

ḷåγə̑ḷ tenyér KT 476, D 824, T. 226 kǚṇčəŋ kö̆t ḷåɣʌǝ̑ŋ kö̆t karmos kéz, tenyeres kéz 

(Trj2/40) 

ḷåt hely, gödör KT 492, D 855, T. 227  

ḷăɣe̮ɣ jóízű KT 476, D 824, T. 229 ḷăɣi̮ʌa pittaʌ ízlik neked (Trj1/46) 

ḷeko ösvény, út, nyom KT 472, D 820, T. 236  

ḷeŋok- betakar, befed KT 480, D 842, T. 237 ḷəɣmȧŋ / ḷəɣomȧŋ kåt fedett ház (Trj3/115, 

269) 

ḷəp villás hegyű nyílvessző KT 488, D 846, T. 241  

ḷitpȧʌ- gondoskodik, kiszolgál, kényeztet KT 495, D 859, T. 233 iʌi ḷitpe, kŏʌi ḷitpe juγəʌ 

åʌəŋ (a medve) mindennemű kényeztetése (Trj2/151–153) 

ḷoɣ magas, meredek part KT 479, D 819, T. 235  

ḷŏk sarok, zug T. 237 ȧr məɣ ʌŏkkǝ̑ (:ɔ ḷŏkkə̑) ťu nä̆mȧm tuʌi̮ a föld minden sarkába elviszik 

a nevemet (Trj4/15–16) 

ḷŏksaŋ ?festett vö. ḷuɣ- befest KT 478, D 823, T. 238 ḷŏksaŋ tä̆ʌȧ festett ruhád (Trj1/60) 

ḷopi̮ nedves hó, havaseső KT 491, D 847, T. 236  

ḷǚk süketfajd KT 474, D 819, T. 240 

m 

mȧ én KT 523, D 884, T. 244 mȧnt engem (Trj3/223), mȧnə általam (Trj3/51), mȧnem 

hozzám (Trj3/21), mȧnənȧm nekem (Trj5/19), mȧntem nekem (Trj4/111) 

mȧntemnȧm rám, felém (Trj5/28–29), mȧniŋtem tőlem (Trj5/36) 

mä̆č fogantyú, akasztó KT 549, D 887, T. 253  

mä̆ḷəṇtə- ismeretlen jelentés, ?erőlködik (KT, D, T.) nüŋnə nomən mäḷəṇtəʌi erőlködve 

felállsz (Trj2/32–33), nomən mä̆ḷəṇtəʌmən mi ketten feltápászkodunk (Trj4/435) 

mä̆rə idő KT 533D 956, T. 254 kŏk si̮sɣə̑ mä̆rȧŋ put kŏɣ mä̆rȧɣə əntə jətənə amikor a 

hosszú ideig tartó főzés nem tart hosszú ideig (Trj4/235–238) 

mä̆ɣoət- varsát lemerít KT 511, D 916, T. 264 jəŋka mä̆ɣotəm pon vízbe leeresztett varsa 

(Trj6/14) 

måj vendégség, lánykérés KT 499, D 893, T. 241 

måńi̮- meghajlik KT 530, D 940, T. 246 måńe̮ksə̑ʌi̮ meghajlik (Trj4/233) 

mås- kell, szükséges KT 545, D 967, T. 243 måstaʌ ʌȧtnə amikor szükséges (Trj5/33–34) 

măɣ- gyermeket nemz (KT 513, D 898 T.) əj măɣi̮, əj unti̮ egyívású, azonos termetű 

(Trj4/171–172), əj măɣi̮ najɣən, ŏrtɣən összeillő hősnő és hős (Trj4/387–388) 
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măɣə̑ʌ körül KT 511, D 906, T. 248 jəŋkət măɣǝ̑ʌ məɣət măɣǝ̑ʌ vizek körül, földek körül 

(Trj4/212–213) vö. măɣoə̑ʌ- 

măɣoə̑ʌ- körülfog KT 511, D 906, T. 248 vö. măɣə̑ʌ 

măʌa- vízben főz KT 559, D 923, T. 248  

măraʌtə̑- benedvesít KT 543, D 953, T. 250  

mə- ad KT 553, D 885, T. 276 mȧnt kuʌat məjȧ nekem halat adj (Trj5/31–32) 

məɣ föld KT 504, D 898, T. 272  

məɣo mi, micsoda KT 495, D 878, T. 271 məɣo ȧrit milyen sok, hány (Trj2/129), məɣo 

ǚrɣəʌ milyen bőségesen (Trj3/65), məɣoə mi, milyen (Trj4/21), məɣoəʌiʌ miért 

(Trj4/126) 

məʌ mély(ség) KT 556, D 919, T. 273 məʌit mélységű (Trj3/160) 

məʌ- befér, elfér KT 560, D 919, T. 253 ȧj tŏɣoi̮ məʌti kutə̑ʌa kis erdei tó nagyságú házába 

(Trj4/549) 

mən- megy KT 527, D 931, T. 274 mənʌəm megyek (Trj6/11),  ťi məniʌəɣʌən elindul 

(Trj3/283–284) jăkoə̑ məntȧʌ bemegy (Trj4/551),  nȧjsuʌt nŏknam məntə szikrák 

felfelé menése (Trj6/10)  

məŋ mi sokan D 884, T. 275 məŋȧti nekünk (Trj4/310), məŋnə általunk (Trj4/4) 

mesəɣ rövid farok KT 544, D 970, T. 245 

mətȧ melyik, valami KT 497, D 879, T. 276 

miḷ sapka KT 520, D 926, T. 271 sås miḷəp jåɣ hermelinsapkás emberek (Trj6/7) 

min mi ketten D 884, T. 255 minnə mi kettőnk által (Trj4/429), minnəpə mi kettőnk által 

viszont (Trj4/559) 

mi̮čə̑- vádol, feljelent KT 550, D 889, T. 259 tŏrə̑m mi̮čə̑m isten előtt megvádolt (Trj2/139) 

mŏčə: -ig névutó (KT, D) T. 259 kŏʌə̑ mŏčə̑ meddig (Trj4/427) 

moɣ fok ʌȧjəm moɣ a fejsze foka KT 504, D 901, T. 259 ʌȧjəm mokkǝ̑ŋ kö̆t fejszefokos 

(=fejszét tartó) kéz (Trj4/618–619) 

moɣə̑ḷ kanyar, görbület KT 508, D 911, (T.)  moɣoḷə̑ŋ / moɣḷe̮ŋ kǚṇčpi hajlott körmű 

(Trj3/121, Trj4/118) 

mok kölyök, fióka, gyermek, tojás, ikra KT 503, D 902, T. 260 mokkuj ńŏɣə̑s hím 

cobolykölyök (Trj3/122, Trj4/119), mukə̑ʌ pȧɣtəm ikráját lerakta (Trj4/52) 

mŏrə̑ɣ 1. egész, teljes 2. tömör, vaskos KT 538, D 961, T. 267 

mukə̑ʌ l. mok 

muʌ imádság, eskü, áldozatbemutatás KT 555, D 921, T. 268 muʌə̑ŋ kåt muʌə̑ʌa imádságos 

ház szent sarkához (Trj1/23–24) 

muʎki találós kérdés KT 560, D 931, T. 268 muʎke̮mo találós kérdésem (Trj6) 

muntə̑ḷ köteg, kéve KT 528, D 938, T. 265 pomi̮ muntə̑ḷ fűcsomó (Trj6/5) 

mǚŋkȧḷ gubanc KT 518, D 949, T. 265 ʎåńť mǚŋkȧḷ hógolyó (Trj1/80, Trj2/66) 

n 

nȧj tűz, istennő, úrnő KT 561 D 980, T. 280 ťăpǝ̑r nȧj ȧŋki Tyaper istennő anya (Trj1/57), 

wåč nȧj városi fejedelemasszony (Trj4/103), nȧjəʌ mənəm nȧjʌəɣ wåč úrnője elment 

úrnőtlen város (Trj4/423–424) nȧjpăɣ úrnő fia (Trj4/179), nȧj ä̆wi tűzistennő lánya 

(Trj5/5), nȧjsuʌ szikra (Trj6/20)  

nȧmən a parton, a bejárat mellett KT 570, D 986, T. 280 

nȧŋəm l. ne  

nȧrəɣ kard, szablya KT 590, D 1019, T. 281 nȧrəɣ wăɣ kardvas (Trj4/523) 

nä̆m név KT 579, D 998, T. 284 nä̆mȧm nevem (Trj4/16), məɣoə nä̆məʌ nä̆miʌi milyen 

nevé[vel] nevezik (Trj4/21–22), nä̆məŋ nȧrəɣ híres kard (Trj4/509) 

nåɣə̑r cirbolyatoboz KT 572, D 994, T. 278 
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nåpə̑t- úszik, sodródik az árral KT 586, D 1008, T. 279 ťutnǝ̑ nåpti̮ʌəʌi viszi az ár (Trj3/87–

88) 

nămə̑s gondolat, értelem, emlékezet KT 582, D 1001, T. 282 wȧṇ ṇămsa wȧṇɣə ȧʌ tiʌe ne 

haragudj (Trj2/135–136) 

nămʌaɣtə- emlékezik KT 583, D 1001, T. 282  

năptə̑ɣ réntehén KT 587, D 1010, T. 289  

ne nő KT 576, D 977, T. 285 kȧt niŋkən két nő (Trj1/76), iminiŋe nénédasszony (Trj3/31), 

nep… kop sem nő, sem férfi (Trj5/14–15), nȧŋəm wåjə̑ɣ nőstény medve (Trj3/162) 

neɣoi fehér, világos KT 562, D 990, T. 279  

nəkkəmtə- nekiütközik, taszít KT 575, D 984, T. 295 

nər- fut KT 595, D 1012, T. 296 kȧt nərɣemɣən két futó valami (=rénszarvas) (Trj4/184) 

vö. nǚr- 

nik le a vízhez, a házból kifelé KT 569, D 984, T. 285 

nim alsó (folyás) KT 569, D 985, T. 285 jiməŋ jăɣoə̑ṇ nim iɣopi pä̆ḷəknə a szent folyó alsó 

folyása felé (Trj4/160–162) 

niŋ- l. ne 

nipik papír, könyv KT 584, D 1007, T. 286 

nir pózna, rúd, pálca KT 590, D1016, T. 294  

nŏɣo ág KT 564, D 987, T. 290 juɣ nŏɣoǝ̑t faágak (Trj6/12) 

nŏj posztókabát, köpeny KT 562, D 989ó2, T. 292 wərtə nŏjə̑ŋ ne piroskabátos nő (Trj6/24) 

nŏk fel(felé) KT 566, D 988, T. 293 nȧjsuʌ nŏknam məntə szikra felfelé menése (Trj6/20) 

nomə̑n fent KT 567, D 989, T. 289 

nŏpə̑t korszak, életkor, idő, nemzedéknyi idő KT 585, D 1009, T. 290  

nŏr nyél, fogó, fül KT 588, D 1013, T. 289 wăɣ nŏrpi̮ nŏrə̑ŋ put vasfülű füles üst (Trj4/287–

288) 

nur bosszú KT 589, D 1015, T. 294 

nǚŋ te (KT) D 1004, T. 294 nǚŋȧt téged (Trj5/26) nǚŋȧti neked (Trj5/20–21) nǚŋnə általad 

(Trj1/43) 

nǚrtəmtə- fut KT 595, D 1012, T. 292 vö. nər- 

ń 

ńȧʌəm nyelv KT 649, D 1049, T. 299 ʌȧp ńȧʌəm tipəŋ nȧj csapkodó nyelvű, lobogó tűz 

(Trj4/291–292) ńiʌməʌi nyelvéből (Trj4/405) 

ńȧrəɣ 1. nyers, éretlen 2. csupasz, kopasz KT 630, D 1076, T. 299 ńȧrəɣ kö̆təp urä̆ɣoi 

csupasz kezű eladó lány (Trj2/130–131) 

ńä̆ʌ- nyel KT 648, D 1042, T. 308  

ńä̆ḷŋət ismeretlen jelentés (KT, D, T.) talán kapcsolatban van a ńăḷki̮ʌtə- vidít, szórakoztat 

(KT 616, D 1053, T. 304) szóval, de a hangrend megváltozása magyarázatra szorul 

–sä̆koəŋ ä̆ɣoi ńä̆ḷŋət ko hajfonatos lányt ?vidító férfi (Trj4/415–416) 

ńåʌ nyíl KT 644, D 1040, T. 297 ńuʌǝ̑ŋ wər nyilas dolog (Trj3/102) 

ńårə̑ɣ porcogó, halcsont KT 631, D 1075, T. 280 soɣo ńårǝ̑ɣ, kä̆ri ńårə̑ɣ tokhal, kecsege 

hátán lévő, rombusz alakú csontlapokból álló vért (Trj4/90–91) 

ńăɣoə̑m- beszél KT 605, D 1036, T. 302 ȧrəɣ niŋe ńăɣoə̑mʌi̮ wi̮jǝ̑ŋ ȧrəɣ énekes nőd által 

elmondott hazug ének (Trj4/122–124) 

ńăɣə̑s- fakérget lehánt KT 608, D 1038, T. 302 ńăksə̑m juɣ kérge hántott fa (Trj3/179) 

ńăɣi̮ hús KT 603, D 1030, T. 312 ńăɣoə̑ji̮ húsból (Trj1/45) 

ńăsi̮ ?a medve lábbelije – talán tabuszó, vö. ńăsi̮ síkos, csúszós KT 640, D 1080 T. 306 sińť 

kȧntaŋ ńăsi̮γǝ̑ʌa háncsfonatú két lábbelid (Trj2/38) 
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ńiɣo nedvesség, nyers állapot KT 600, D 1029, T. 309 iʌ ńiɣoəʌ korábbi nyersesége 

(Trj4/296)  

ńiʌməʌi l. ńȧʌəm 

ńi̮r lábbeli KT 629, D 1070, T. 312 kănčaŋ ńi̮rǝ̑p ko tarka cipős férfi (Trj1/93) 

ńŏɣo jávorszarvas KT 602, D 1029, T. 315 

ńŏɣoə̑r- farag KT 606, D 1037, T. 316 

ńŏɣə̑s coboly KT 607 D 1039, T. 316   

ńŏʌ orr, csőr KT 643, D 1045, T. 317 

ńorə̑m mocsár, erdős tundra KT 633, D 1078, T. 315 

ńuʌ össze, együtt KT 647, D 1048, T. 319 ńuʌa nəkkəmtəʌiɣən ketten összeütköznek 

(Trj1/79) 

ńuʌə̑ŋ l. ńåʌ 

ńur kikészített bőr, szíj KT 626, D 1072, T. 320  

o, ŏ 

oɣo fej KT 21, D 30, T. 323 sä̆koəŋ oɣo varkocsos fej (Trj4/272), ʌəj oɣo ʌŏɣoi̮t merőkanál 

feje nagyságú (Trj3/42), oɣotŏji̮ feje tetejéről (Trj4/343) 

oɣə̑ʌ- ömlik, kiömlik KT 30, D 39, T. 325  

ŏɣoə̑r magas KT 24, D 46, T. 325 

oɣi̮- inog, himbálózik, felfordul KT 16, D 37, T. 324 ťutnə̑ oɣi̮jə̑mi̮ʌ úgy sürögtek-forogtak 

(Trj4/149) 

oɣopi̮ ajtónyílás KT 15, D 27, T. 324 oɣopə̑ji̮ ajtón át (Trj4/452) 

oɣoti̮ vmi felszíne KT 21, D 32, T 325 ăɣoǝ̑ʌ oɣoti̮nə̑ szánon (Trj4/186–187) kä̆ɣo oɣotǝ̑ja 

kőre (Trj6/9) 

ojə̑ɣtə̑- észrevesz KT 13, D 22, T. 326  

ŏʌə̑ŋ feltételes partikula (KT), D 84, T. 333 əj wåjə̑ɣ wä̆ʌəm ŏʌǝ̑ŋ bárcsak elejtenék egy 

vadat (Trj5/22)  

on halrekeszték tartórúdja KT 51 D 108, T. 16 oni̮ pəʌȧ tuskó füled (Trj1/8) 

ŏnə̑ʌ- megismer, tanul KT 62, D 125, T. 327 kåt wä̆r ŏnə̑ʌtǝ̑m imi házimunkához szokott 

asszony (Trj4/283–284), wåt ŏnʌə̑ɣtə̑ʌi̮ səjʌår wåjǝ̑ɣ szelet tanuló búvárkacsa 

(Trj2/57–58), məŋ ŏnʌtaw kim a mi megismerő képességünk (Trj5/18) 

ŏnt odu, belső, jellem KT 56, D 117, T. 327 juɣ ŏnti̮ fa odvából (Trj6/10) wŏntǝ̑p jåɣǝ̑p 

ŏntnǝ̑ sűrű erdő belsejében (Trj6/16), pust ŏntǝ̑ɣ padló alól (Trj4/408), kår kitʌi 

ŏntǝ̑p såɣi̮t mint egy valódi rénhajtó (Trj4/188–189) 

ŏntə̑r időtartam, távolság KT 60, D 127, T. 327 

oŋ nyílás, száj, torkolat KT 32, D 134, T. 334 sŏjǝ̑ŋ oŋǝ̑p ȧr ȧʌəŋ deres szájú sok reggel 

(Trj3/63–64), păčǝ̑m oŋpi̮ ȧr ki̮rə̑ɣ átázott szájú sok zsák (Trj3/129–130), uŋə̑ʌ 

nyílása uŋʌə̑ŋ ʌuʌ nyílásos (nyílásával ellátott) száj (Trj4/327) 

opə̑t haj KT 67, D 153, T. 20 optə̑ŋ oɣ hajas fej (Trj4/273) 

ŏrt hős, fejedelem KT 82, D 177, T. 329 ŏrtə̑ŋ wåč fejedelmes város (Trj4/3), ŏrtə̑ʌ mənəm 

ŏrtʌə̑ɣ wåč fejedelme elment fejedelem nélküli város (Trj4/425–426), nȧjɣən ŏrtɣǝ̑n 

egy úrnő és egy hős (Trj4/388) 

ŏs nyírkéreg belső oldala, valami fonákja KT 86, D 190 T. 329 neɣoi ŏsǝ̑p nȧrəɣ wăɣ 

világos fonákú kardvas (Trj4/522–523) 

ŏt dolog, tárgy KT 100, D 205, T. 329 

p 

pȧ másik KT 653, D 1084, T. 342 
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pȧɣət- leejt KT 673, D 1132, T. 343 čoɣǝ̑t sä̆m piɣto hópihe esett rád (Trj1/4) 

pȧj halom, mocsári sziget KT 654, D 1101, T. 343 ʌuŋk ko juɣǝ̑p ənəʌ pȧj istenség fájaval 

(cirbolyafenyővel) benőtt nagy sziget (Trj3/45–46)  

pȧḷŋən: pȧḷŋən kö̆t ?teli kéz (Trj3/242) 

pȧnməʌ- ?küzdősportot űz (KT, D, T.) wåč kuje̮ pȧnməʌti juɣʌa ťăɣǝ̑r városi férfiak 

küzdőterének alkalmas simára taposott hely (Trj1/69–71, Trj2/52–54)  

pȧŋ (hüvelyk)ujj KT 685, D 1186, T. 345 kǚrpȧŋʌȧm lábujjaim (Trj6/8) 

pä̆ɣo- megfagy KT 680, D 1115, T. 354 pä̆ɣoəŋ iksŏɣo fagyos medvebőr (Trj3/116) 

pä̆ʌə padló KT 781, D 1149, T. 357 pä̆ʌəŋ kåt pä̆ʌəγa padlós ház padlójára (Trj2/34) 

pä̆ʌəm bögöly KT 782, D 1150, T. 357 

pä̆ʌəŋ felhő KT 781, D 1151, T. 390 

pä̆ḷək fél, oldal, irány KT 695, D 1159, T. 357 tem pä̆ḷəki ezen az oldalon (Trj6/2), 

pä̆ḷəknȧm irányba (Trj4/65), pä̆ḷəknə felén, szakaszán (Trj4/162), pä̆ḷkəʌȧ felé 

(Trj3/107), pä̆ḷkəʌi felől (Trj3/68), pä̆ḷkəʌnə felén, oldalán (Trj3/113), sä̆mpä̆ḷək 

félszemű (Trj6/12) 

pä̆ŋoko fog KT 689, D 1188, T. 373 kos pä̆ŋopi húszfogú (Trj4/326) 

pä̆rt deszka KT 735, D 1218, T. 358 

pä̆stə hegyes, éles, gyors KT 744, D 1232, T. 358 

påčə̑m deres, zuzmarás (KT 758, D 1098, T. 346) påčə̑m oŋpi ȧr ki̮rə̑ɣ zuzmarás szájú sok 

zsák (Trj3/129–130) 

påʌi̮ tavalyi, régi KT 781, D1137, T. 346  

påni̮ʌə̑maʌ vö. păn- 

påŋkə̑ʌ lapocka KT 691, D 1191, T. 339 

påŋʌə̑ŋ l. pŏŋə̑ʌ 

påri̮ ételáldozat, lakoma KT 723, D 1203, T. 340 

påt- megfagy, fagy KT 769, D 1233, T. 342 påti̮tə̑ʌi̮ megdermeszt (Trj3/96–97), påtə̑m 

hideg, fagyott (Trj3/172), təɣotəŋ kåt, påtʌǝ̑ŋ (?påtʌə̑ɣ)kåt tüzes ház, nem fagyos ház 

(Trj2/3)  

păč- átázik, benedvesedik KT 754, D 1087, T. 353 păčǝ̑m oŋpi̮ ȧr ki̮rə̑ɣ átázott szájú sok 

zsák (Trj3/183–184) 

păɣ fiú, fia vkinek KT 664, D 1110, T. 348 ȧr păɣʌam sok fiam (Trj4/144), kȧt ŏrt păkkə̑n 

két fejedelem fiú (Trj4/281), urpăɣ lánykérő fiú (Trj2/132), nȧjpăɣ úrnő fia 

(Trj4/179), kəriškȧ păɣ roməńka Griska fia Romenyka, Roman Grigorjevics 

(Trj3/211–212), păɣi̮ʎi̮ʌam alattvalóim (Trj4/63) 

pănə̑ húr, íncérna KT 705, D 1174, T. 351 

păn- 1. tesz, helyez, rak KT 712, D 1169, T. 351 nǚŋnə pănʌi̮ lerakod (Trj2/109), mȧnə 

pănɣə̑ntə̑ʌi̮ rakosgatok (Trj3/132–133), oɣ pănə̑ɣmi̮n pi̮rnə̑ fejük meghajtása után 

(Trj4/273–275),  ənəʌ påri̮ pănə̑m kåt nagy lakomát tartott ház (Trj4/563–564)  

?påni̮ʌə̑maʌ megrakván (Trj3/273) 

păńʎə̑ŋ szárnyas (KT 716, D 1184, T.) tŏɣoʌǝ̑ŋ ʌuŋk, păńʎə̑ŋ ʌuŋk tollas bálvány, szárnyas 

bálvány (Trj4/228–229) 

părə̑ (madár)raj KT 722, D 1204, T. 352 

pečɣȧn puska KT 759, D 1098, T. 355 

pəɣi bal KT 686, D 1118, T. 387 pəɣipi balfelől(i), baloldali (Trj2/13) 

pəɣtə fekete KT 682, D 1135, T. 387 

pəʌ fül T. 385, D 1140, KT 775 pəʌɣən két fül (Trj4/511) 

pənt 1. út, ösvény 2. szántalp (LNK) KT 712, D 1180, T. 391 tȧrəŋ pənt hadi út (Trj4/41), 

sȧjəŋ pəntȧp ənəʌ ăɣoə̑ʌ függönyös talpú nagy szán (Trj4/168–170) 

pərint onomatopoetikus szó, az egérkaparászás utánzására (KT, D, T.) ʌä̆ŋokər pərint, 

pərint egér prr, prr (Trj6/18) 
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pəsȧn asztal KT 742, D 1231, T. 393 

pətȧn miatt, végett KT 742, D 1242, T. 394 wåč nȧjɣə wăʌtam pətȧn mivel a város úrnője 

vagyok (Trj4/103–104) 

pətə vmi mélye, feneke, vége KT 763, D 1240, T. 395 tiɣoət pətə ḷəpɣən pŏsɣǝ̑n bőrtegez 

fenéki két nyílvessző (Trj1/28, 29) 

pətəɣʌəm sötét KT 768, D 1243, T. 395 

piɣoəʌ heveder, hám, széles kötél KT 675, D 1123, T. 385 piɣoʌi ńur bőrkötél (Trj3/74) 

pirik pirog (< or. пирог) KT 726, D 1208, T. 361 

pirŋi kacsafajta (чирок) (KT, D), T. 385 

pit- 1. jut, kerül, esik KT 772, D 1236, T. 362 ḷăɣi̮ʌa pittȧʌ ízlik (Trj1/46) 

piť csapda, furfang KT 747, D 1251, T. 395 wərten piťpi nirit ʌȧŋki csapdával fogott mókus 

(Trj4/109–110) 

piť comb, csipő (KT 747, D 1251, T 363) piť pŏŋǝ̑ʌ comb oldala (Trj4/182) 

pi̮č: pi̮čə̑ŋ később (KT 757, D 1099, T. 364) pi̮č åʌə̑mnə későbbi alváskor (Trj4/396)  

pi̮ʌ- tevékenykedik, munkálkodik KT 783, D 1150 (T.) 

pi̮r hátsó, visszafelé KT 721, D 1199, T. 365 ʌȧpət kătə̑ʌ pi̮re̮m ʌȧtnə hét nap múlva 

(Trj4/640–641), tä̆ʌəŋ puḷ wəjəɣmä̆ɣo pi̮rnə̑ miután kivettünk egy egész darabot 

(Trj4/350–351), ťut juɣǝ̑ʌ koʌǝ̑m pi̮rnə̑ azután (Trj4/195–196) 

pom fű, széna KT 701, D 1165, T. 338 pomi̮ muntə̑ḷ fűcsomó (Trj6/5), pompǝ̑ ʌår füves tó 

(Trj3/25), pomǝ̑ŋ kŏṇǝ̑p kos kä̆ʌəŋ füves (fűvel teli) hasú húsz rénökör (Trj4/603–

604) 

pon varsa KT 708, D 1172, T. 369 

pŏń- körbeköt, összecsavar, összekapcsol KT 717, D 1183, T. 377 wăkkəɣən pŏńkapə̑ 

rézgombbal begombolt (Trj4/437–438) 

pŏńť kócos haj, hajcsimbók KT 718, D 1183, T. 387   sä̆ɣoəm juɣ ko pŏńťaʌ wåč városnév 

(Trj4/220–221)  

pŏŋə̑ʌ oldal KT 687, D 1192, T. 377 ?påŋʌǝ̑ŋ wåč utpi̮nə̑ oldalas város fölső végén 

(Trj4/589) 

pŏrə̑ɣʌə̑- elrepül KT 727, D 1211, T. 379  

pŏrə̑k fa töve KT 725, D 1208, T. 379 kö̆čɣi pŏrǝ̑k szablya markolata (Trj4/254)  

pŏrə̑m- tapos, lép KT 728, D 1212, T. 370 pŏrǝ̑mti̮n seťəʎ lépésük hallatszik (Trj4/245) 

pŏs vashegyű nyílvessző KT 741, D 1226, T. 371 

puɣə̑ʌ falu KT 675, D 1122, T. 381 wåčǝ̑p puɣʌǝ̑p jåɣ városi falusi emberek (Trj6/7) 

puʌ- bedug, befog KT 786, D 1147, T. 382 əj såpi̮k puʌtǝ̑ɣi̮ amíg egy csizmát felhúznak 

(Trj6/20) 

puḷ falat, darab KT 693, D 1155, T. 382 

pun hajszál, szőr KT 706, D 1173, T. 383 

puṇč-, puṇčəʌ- kinyit KT 711, D 1175, T. 383  

pupi̮ medve KT 718, D 1194, T. 384 

pus a padló alatti földréteg KT 740, D 1227, (T.) 

put fazék, üst KT 761, D 1239, T. 384 put jəŋkəp jiməŋ jăɣoə̑ṇ üstfekete vizű szent folyó 

(Trj4/159–160), si̮sə̑ŋ put kŏk si̮s valamennyi ideig tartó főzés hosszú ideje 

(Trj4/234–235) 

r 

rä̆ɣoit- ráz, libbent, felkap KT 792, D 1266 T. 406 nomə̑n rä̆ɣoitȧ kapd fel (Trj2/44)  

råɣə̑p csalás, hazugság KT 798, D 1270, T. 397 råɣpǝ̑ŋ ȧrəɣ hazug ének (Trj4/474) 

råpə̑stə̑- ugat KT 808, D 1281, T. 400 
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răp- KT 792, D 1278 (T.)  răpɣi̮ʌ ?lógó răpɣi̮ʌ sȧjnə lógó függöny mögött (Trj4/87), răpɣǝ̑ʌ 

sȧjȧ lógó függöny mögé (Trj4/571) 

rəɣəptə- elejt, leejt KT 801, D 1264, T. 408 

ri̮ɣə̑ttə̑- felakaszt KT 799, D 1260, (T.)  

ri̮t csónak KT 812, D 1284, T. 404 ri̮tə̑ŋ ko csónakos ember (Trj6/2) 

romə̑ńka Romenyka, Roman (férfinév) 

s 

sȧj 1. függöny, választófal 2. vmi háta möge KT 815, D 1292, T. 415 sȧjəŋ pəntȧp ənəʌ 

ăɣoǝ̑ʌ ?elfüggönyözött nagy szán (Trj4/168–170) 

sȧpəʌ nyak KT 866, D 1356, T. 417 tȧrəm sȧpʌəp wåjɣə̑t erős nyakú állatok (Trj4/537–

538) 

sȧr elülső KT 866, D 1360, T. 416 sȧrȧ nǚrtəmtəʌtəɣ előre futott (Trj4/513), sȧrəŋ leko 

sirəʌnə elöl levő út elején (Trj4/180), siri tŏrǝ̑m korábbi idő (Trj3/209) 

sä̆ɣo hajfonat KT 824, D1307, T. 434 sä̆ɣoəm juɣ ko pŏńťaʌ wåč Varkocsos-bálványkép-

hajcsimbókjának városa (Trj4/220) sä̆koəŋ ä̆ɣoi hajfonatos lány (Trj4/415) 

sä̆ɣoər- vág, aprít KT 827, D 1321 T. 424 sä̆ɣorəm juɣ felvágott fa (Trj4/359) 

sä̆m 1. szem 2. mag, csíra KT 855, D 1338, T. 426 čoɣǝ̑t sä̆m hópihe (Trj1/4), ʎȧʎ sä̆m a 

háború csírája, előjele (Trj4/131), sä̆mpä̆ḷək félszemű (Trj6/12) 

sä̆ŋok- üt, ver KT 852, D 1350, T. 435  

sä̆rə erős, kemény KT 869, D 1368, T. 427 sä̆rmȧŋ jəj sötét éjszaka (Trj4/29) 

sä̆rȧŋ bajosan, nehezen, alig KT 871, D 1374, T. 424 

såɣi̮t módján, mentén, szerint KT 840, D 1310, T. 419 

såjə̑m patak KT 819, D 1298, T. 411 

såjə̑p kerítőháló KT 820, D 1299, T. 411 

såʌ- csillog KT 891, D 1327, T. 411 såʌŋi̮ʌə̑ʌ föl-földereng (Trj4/524) 

såm halpikkely KT 854, D 1337, T. 411  

såpi̮k csizma KT 864, D 1355, T. 413 

sårə̑m száraz KT 877, D 1359, T. 414 

sårə̑ń arany KT 874, D 1373, T. 474 

sårt csuka KT 875, D 1355, T. 413 

sås hermelin KT 879, D 1377, T. 414 

såt száz KT 884, D 1381, T 414  

såtǝ̑ŋ ?erős KT 884, D 1383, (T.) nüŋnə ŏγoǝ̑r ʌŏγoa såtǝ̑ŋ tŏj nomən mäḷəmtəʌi hosszú 

csontod erős végére támaszkodva felemelkedsz (Trj2/32–33) 

såtə̑p késtok KT 886, D 1385, T. 414 

săɣoə̑ṇ nyírkéreg doboz T. 432 săɣoṇani̮ nyírhéjedényedből (Trj1/40) 

săj zúzmara KT 817, D 1294, T. 419 săjkŏni̮ ?zúzmarás szélű (Trj3/24) 

săk köpeny, kabát, (női) bunda KT 830, D 1301, T. 419  

săʌʌaŋ sós KT 886, D 1328, T. 420 săʌʌaŋ pirik sós pirog (Trj6/6) 

săŋki̮ homok KT 850, D 1351, T. 421 səjsăŋki̮ hamu (Trj5/7) 

săŋki̮p síbot, melynek egyik végén karika van, a másikon szögletes lapocska KT 851, D 

1353, T. 417 ʎåńť săŋki̮p ʌŏɣoi̮t pəʌȧ hókaparó nagyságú füled (Trj2/9) 

săpə̑rki̮ béka KT 865, D 1357, T. 423 

sări̮ csér, sirály KT 871, D 1367, (T.)  

səɣ menyhal KT 835, D 1302, T. 444 səɣi ńur menyhalbőrből fonott kötél (Trj3/73) 

seɣo szarka KT 823, D 1309, T. 434 

səɣəʌ (szénából csavart) kötél KT 843, D 1315, T. 445 sårǝ̑ń səɣəʌ arany kötél (Trj3/9) 

səɣoəs ősz KT 828, D 1324, T. 444 
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səɣomət nyírfa KT 860, D 1319, T. 444 

səj homokos part KT 817, D 1293, T. 425 səjsăŋki̮ hamu (Trj5/7), səjʌår homokos partú tó 

(Trj2/58) 

səjətɣə: wåt səjətɣə szélárnyékba (Trj2/108) 

 

səm szív, benső, a ház szent sarka KT 857, D 1340, T. 446 səmȧnȧ ńăɣoǝ̑ji̮ ḷăɣi̮ʌa pittȧʌ 

jólesik a hús szívednek/bensődnek (Trj1/44–46), səmȧŋ kåt səmȧʌnȧm a ház szent 

sarka felé (Trj4/270–271) 

seť- hallatszik, hangzik KT 883, D 1386, T. 417 pŏrǝ̑mti̮n seťəʎ lépésük hallatszik 

(Trj4/245) 

səť- mázol, fest (KT 883, D 1387, T.) səťťȧ kuʌi̮ tinta (Trj6/15)  

sič ismeretlen jelentés (KT, D, T.) kö̆təŋ kǚrəŋ sič wåjǝ̑ɣ kŏr kezes-lábas ?? állat (Trj4/304–

305),  kö̆təŋ kǚrəŋ sičmȧŋ kŏr kezes-lábas ?? kép (Trj4/231–232) 

siɣo szépség, báj, dísz KT 835, D 1309, T. 443 sikoəŋ szép (Trj4/344), piť pŏŋǝ̑ʌ siɣoȧpə kȧt 

nərɣemɣən formás testű két rénszarvas (Trj4/182–184) 

siɣi- forog KT 836, D 1312, T. 428 siɣimȧʌ pi̮rnə̑ miután megforgatta (Trj4/298) 

sińť háncsfonat KT 863, D 1347, T. 429 

siŋk 1. füstösréce, Melanitta fusca KT 849, D 1350, T. 429 

siŋk 2. nap KT 849, D 1351, T. 443 tem siŋk wăʌtaŋ juɣǝ̑ʌ tŏrǝ̑m eme napfényes, kedves 

világ (Trj1/36–37)  

siri, sirəʌnə: l. sȧr 

si̮ɣə̑ʌ keresztléc, tetőgerenda såγəʌ KT 842, D 1314 (T.) si̮ɣǝ̑ʌ kåt tetőgerendás ház 

(Trj1/22) si̮ɣə̑ʌ oɣopi̮ keresztléces ajtó (Trj4/257) 

si̮s idő(szakasz), időtartam KT 880, D 1378, T. 431 si̮sə̑ŋ put kŏk si̮s valamennyi ideig tartó 

főzés hosszú ideje (Trj4/234–235) 

soč-, sočiʌ- lép, megy, jár (KT, D) T. 432 ȧr wŏnt ur sočma ʌȧtnə miközben sok erdőt 

bejártál (Trj2/21) soṭḷi̮ járkál (Trj4/252) 

soɣo tokhal Acipenser KT 831, D 1307, T. 432 soɣo ńårǝ̑ɣ tokhal háti vértje (Trj4/90) 

sŏɣo szőrös bőr, prém, bunda KT 832, D 1304, T. 436 iksŏɣo medvebőr (Trj3/114) sŏkə̑ŋ 

wä̆jəp ənəʌ ăŋotǝ̑p szőrös nyelű nagy dárda (Trj1/31–33) 

sŏj zuzmara, dér KT 817, D 1294, T. 432 sŏjǝ̑ŋ ŏŋǝ̑p ȧr ȧʌəŋ deres szájú sok reggel 

(Trj3/63–64) 

sŏkkə̑nt- (puskával) lő (KT, D) T. 437 

sŏŋ sarok, zug KT 846, D 1348, T. 438 

sŏr mézsör, ünnepi étel-ital KT 866, D 1363, T 438  

soṭḷi̮: l. soč- 

suɣə̑m fonal KT 837, D 1318 T. 440 

sur- meghal KT 878, D 1366, T. 442 jəŋkȧ suraʌǝ̑m ko vízbefúlt ember (Trj6/1) 

surti̮ kétéves (jávorvarvas) KT 876, D 1376, T. 442 

sut köszörűkő KT 885, D 1384, T. 442 

sǚj hang, zaj KT 818, D 1295, T. 439 sǚjȧŋ kåt sǚjiʌȧ zajos ház zajába (Trj2/91–92) 

t 

tȧʌ- húz, von(szol) KT 1037, D 1424, T. 457 kȧt nərɣemɣənnə ʌəɣo tȧʌiʌəʌi két rénszarvas 

húzza (Trj4/184–185), wȧṇ ṇămsa wȧṇɣə ȧʌ tiʌe közeli gondolatod ne húzd közelre 

(=ne haragudj meg) (Trj2/135–136)  

tȧŋȧt:  ťȧki tȧŋat ?dugig, teljesen; talán összefügg: VVj täŋit előlről szemben, ellen KT 

993, D 1453, T. 457 kutə̑m ťȧki tȧŋat tä̆ʌiʌȧ påni̮ʌǝ̑maʌ miután dugig telerakta a 

házamat (Trj3/269–273) 
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tȧrəm 1. erős, kemény, tartós 2. merev, törékeny (vas) KT 1015, D 1470, T. 457 

tȧrən rossz szellem, tisztátalan erő KT 1020, D 1475, T. 457 tȧrnəŋ ȧrəɣ hősének (Trj4), 

tȧrəŋ pənt hadi út (Trj4/41), tȧrnəŋ ʌȧŋki harcos (vörös) mókus (Trj4/191) 

tȧrənʌə- harcol, verekszik, igyekezik KT 1021, D 1476, T. 455 mokkuj ńŏɣǝ̑s tȧrniʌiʌ hím 

cobolykölyök ?tüsténkedik (Trj4/119–120)  

tȧs gazdagság, rénnyáj, prémek KT 1027, D 1481, T. 457 

tä̆ɣoən szélcsendes KT 972, D 1405, T. 464   

tä̆ʌ 1. egész, teljes, egészséges KT 1033, D 1425, T. 462 tä̆ʌən əntəp teli öv (Trj3/126), 

tä̆ʌəŋ puḷ egész darab (Trj4/316), mȧnt tä̆ʌȧŋkə tăja tarts meg engem egészségesnek 

(Trj5/24)  

tä̆ʌ 2. ruha KT 1034, D 1427, T. 462 ḷŏksaŋ tä̆ʌȧ festett ruhád (Trj1/60) 

tåɣə̑ʌtə̑- vélekedik, jósol KT 984, D 1420, (T.)  

tår-, tåɣə̑r- visszhangzik KT 987, D 1404, T. 453 ȧmp råpə̑stə̑ tårə̑ʌ kutyaugatás hallatszik 

(Trj6/9)  

tårə̑ɣ daru KT 1013, D 1467, T. 455 

tăɣ-, tåkǝ̑n- elszakad KT 987, D 1403, T. 453  

tăɣoə̑r- elzár, becsuk KT 981, D 1418, T. 469 oni̮ pəʌȧ nomǝ̑n tăɣori̮tǝ̑ʌi̮ tuskó füled fent 

zárod (=kinyitod) (Trj2/14) 

tăɣtə̑ darab KT 983, D 1422, T. 459 

tăja- birtokol, tart, szül, nevez KT 969, D 1400, T. 460 kåt tăjʌə̑m van házam (Trj3/115–

118), mȧnt ăjaŋkǝ̑ tăja engem tegyél szerencséssé (Trj5/25), jŏɣoǝ̑ttə̑ wä̆r tăjaʌ jönnie 

kell (Trj3/218), mətȧ nȧj tăjə̑m păkkə̑n melyik istennő szülte két fiú (Trj4/166–167), 

siŋken uri̮ ăŋḷe̮n uri̮ tăjə̑m nȧjpăɣ Füstösréce-folyóági-kékcsőrű-réce-folyóági nevű 

hősnőfi (Trj4/177–179) 

tăm akkor (D 1394, T. 454) (KT) kuntə̑…tăm ha…akkor (Trj5/1–2) 

təɣə ide KT 967, D 1391, T. 482 təɣənȧm ʌeɣəʌȧ ide nézz (Trj5/27–28) 

təɣoər korhadás KT 972, D 1418, T. 480 təɣorəŋ juɣ korhadt fa (Trj3/270) 

təɣoət tűz KT 1029, D 1420 T. 480, təɣotəŋ kåt tüzes (fűtött) ház (Trj2/3)   

tem ez KT 967, D 1392, T. 466 tem ko ez a férfi (Trj5/1) 

tət itt KT 967, D 1392, T. 484 

təťəɣ- csikorog, ropog KT 1027, D 1487, (T.)  təťəɣ wåt zúgó szél (Trj2/107)  

ti- születik, teremt KT 974, D 1395, T. 465 tŏrə̑m tiwəm unʌta a világ keletkezése óta 

(Trj5/12), ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑pǝ̑t tiɣoǝ̑m ʌăŋoǝ̑ʌtǝ̑p az a medveének, melyből a többi létrejött 

(Trj3) sä̆koəŋ păɣ kŏʌnə̑ tiɣomȧ hogyan teremtettél jóképű fiút (Trj4/417–419), 

teɣoəntəɣʌən létrejött (Trj3/47–48) 

ti partikula (KT, D, T.) ʌəɣo ti påti̮ʌə̑ʌi̮ ő ím megdermeszti (Trj3/96), ti sŏr az a sör 

(Trj4/464) 

tiɣoət tegez KT 973, D 1421, T. 480 

tiʌe l. tȧʌ-  

timint ilyen (KT, D, T.) timint sǚj ilyen hang (Trj2/22) 

tin ára valaminek KT 1003, D 1443, T. 466 tinəŋ kår drága rénbika (Trj4/510) 

tipəŋ: ?lobog (KT, D, T.) ʌȧp ńȧʌəm tipəŋ nȧj csapkodó nyelvű, lobogó tűz (Trj4/291–

292)  

tir háló szélessége, távolság KT 1012, D 1462, T. 467 koʌǝ̑m jəŋk kǚtəʌ tir három folyó 

közti távolság (Trj4/498–499) 

ti̮ɣə̑ʌ fészek KT 985, D 1412, T. 468 irəń kăɣoi̮ ti̮ɣʌə̑ŋ ḷåt ezüst láp fészkes helye (Trj4/390–

391) 

ti̮ʌə̑s hónap KT 998, D 1430, T. 468 ti̮ʌǝ̑s kŏʌtə̑ ʌȧtnə egy hónap elmúltával (Trj5/3) 

tŏɣoə̑ oda KT 975, D 1393, T. 474 tŏɣoǝ̑ åmǝ̑ttam odateszem (Trj4/468) 

tŏɣoə̑ʌ toll KT 984, D 1412, T. 474 tŏɣoʌǝ̑ŋ ʌuŋk tollas bálvány (Trj4/85) 
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toɣə̑ʌ egyik…másik KT 975 toɣǝ̑ʌ wåčǝ̑ŋ ťŏrǝ̑s ko egyik városból való kereskedő (Trj3/ 

213–214) 

tŏɣə̑nə̑ így, úgy KT 975, D 1393, T. 474 tŏɣǝ̑nə̑ tåɣǝ̑ʌtǝ̑ʌtǝ̑ɣ így vélekedett (Trj4/409) 

toɣə̑tʌə̑ tutaj (KT 984, D 1423, T.)  

tŏɣoi̮ tavasz KT 971, D 1410, T. 469 

tŏj csúcs, teteje, vége, hegye valaminek KT 966, D 1398, T. 478 ʌoj tŏj ujjhegy (Trj1/41),  

səɣəʌ tŏjnə̑ kötél végén (Trj3/9–10), ʌȧntəŋ wăɣǝ̑ʎ kŏɣ tŏj táplálékos wăɣǝ̑ʎ messzi 

forrásvidéke (Trj3/22–23), oɣotŏji̮ feje tetejéről (Trj4/343) 

tŏɣ, tŏk erdei tó KT 971, D 1406, T. 473 

tŏm az KT 975, D 1394, T. 470 tŏm pä̆ḷəki azon az oldalon (Trj6/2), tŏmnam arrafelé 

(Trj4/524) 

tŏntə̑ɣ nyírkéreg KT 1005, D 1446, T. 476 

tŏrə̑m ég, isten, világ, időjárás KT 1015, D 1472, T. 471 tem siŋk wăʌtaŋ tŏrə̑m ez a 

napfényes világ (Trj1/36–37), ənəʌ tŏrǝ̑m ko jəɣəm nagy isten atyám (Trj2/1), åʌǝ̑ŋ 

tŏrǝ̑m tiɣoəm ʌȧtnə az első világ születésekor (Trj3/28–29), siri tŏrǝ̑m korábbi idő 

(Trj3/209), tŏrma égbe (Trj6/20) 

tŏt ott KT 977, D 1394, T. 477 

tu- hoz, visz KT 1031, D 1395, T. 480 ťu nä̆mȧm tuʌi̮ azt a nevemet hirdetik (Trj4/16), 

tuɣi̮tə̑ɣ hozzátok (Trj4/593),  tuɣat hozzanak (Trj4/604), ʌəɣo tuɣmaʌ jermȧk az általa 

hozott selyem (Trj3/262–264) 

tur torok, hang KT 1011, D 1464, T. 479   

tǚʌəɣ tél KT 1035, D 1429, T. 483 

ť 

ťȧki:  ťȧki tȧŋat ?dugig, teljesen D 1495, KT 995 (T.), talán összefügg: ťi̮k teljesen, agyon 

KT 899, D 1496, T. 492  kutə̑m ťȧki tȧŋat tä̆ʌiʌȧ påni̮ʌǝ̑maʌ miután dugig telerakta a 

házamat (Trj3/269–273) 

ťăɣə̑r simára taposott terület KT 901, D 1504, T. 488 

ťăpə̑r ?helynév KT 914, D 1528, (T.) kuj ťăpǝ̑r nȧj ȧŋki istennő, a medve anyja (Trj1/57) 

ťeʌ innen (KT, D, T.) 

ťəť a vas jelzője a medveünnepi énekekben KT 923, D 1543, (T.) ťəť wăɣi̮ kȧm wăɣi̮ ʌorǝ̑ŋ 

sǚj fémesen csengő hang (Trj2/11) 

ťi 1. ez 2. fókuszjelölő partikula KT 895, D 1491, T. 491 ťi mətȧ ʌȧtnə ekkor (Trj3/89), 

ʌəɣo ťi məniʌəɣʌən ő ím elindult (Trj3/283–284) 

ťiŋkər, ťəŋkər vállcsúcs KT 906, D 1525, T. 491 juɣ ä̆ʌʌi wån ťəŋkər fahordó váll 

vállcsúcsa (Trj1/61–62), juɣ ä̆ʌʌi wån ťiŋkər ua. (Trj2/42–43) 

ťŏɣoaḷ agyagkemence KT 900, D 1501, T. 494 

ťŏrə̑s kereskedő KT 918, D 1539, T. 495 

ťu az (jelzőként) KT 896, D 1492, T. 495 ťu kö̆ʌȧ jəʌ azt (a szót) mondja (Trj4/325)  

ťursem érdekes, vidámság KT 920, D 1539, T. 496 

ťut az KT 897, D 1492, T. 496 ťutpə̑ ȧʌ koʌǝ̑nta azt se hallgasd meg (Trj5/9–10), ťutnǝ̑ 

nåpti̮ʌə̑ʌi̮ az sodorja (Trj3/87–88) 

u 

uč holmi, tulajdon, ruha KT 98, D 8, T. 499 

uʌmə̑n l. åʌə̑m 

uʌne̮ksə̑k ismeretlen jelentés és szóalak (KT, D, T.) əj tŏɣoǝ̑ uʌne̮ksǝ̑k (Trj4/194) 

uʌŋə̑mnə̑ l. åʌə̑ŋ   

unʌta óta, -tól/-től KT 57, D 124, T. 502 tŏrə̑m tiwəm unʌta a világ teremtése óta (Trj5/12) 
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unt méret KT 57, D 120 (T.) əj măɣi̮, əj unti̮ egyívású, egyforma termetű (Trj4/171–172), 

uńńe menyasszony KT 63, D 130, T. 502 uńńenȧŋki menyasszony anyja (Trj4/589) 

uŋkə̑t medvefej (tabu) KT 38, D 140, T. 502  

uŋə̑ʌ, uŋʌə̑ŋ l. oŋ   

ur 1. éle, éles széle vminek, határ, hegygerinc 2. kiszáradt folyó, holtág 3. mód KT 71, D 

157, T. 502 urǝ̑ŋ kåt uri̮ʎi̮ʌa szögletes ház szögletére (Trj4/150–151), ur nŏpə̑tnə̑ 

véges korban (Trj4/414), siŋken uri̮ ăŋḷe̮n uri̮ Füstös-réce-folyóági kékcsőrű-réce-

folyóági (hős neve) (Trj4/177–178),  

urt kérő, násznagy KT 83, D 179, T. 503 urä̆ɣoi, urpăɣ eladó lány, lánykérő fiú (Trj2/131–

132) 

utə̑ víz felől a partra, tűzről le, bejárat felől a házba KT 267, D 209, T. 504 ut wŏnti̮ pä̆ḷkəʌȧ 

a fenti erdő felé (Trj3/106–107), utə̑n ȧʌtiʌəɣʌi a partra hordják (Trj3/266, 267), put 

utə̑n wəʌi leveszi a tűzről a fazekat (Trj4/300–301), wåč utpi̮nə̑ a város felső végén 

(Trj4/589) 

ǚ 

ǚʌ- befűt (KT, D) T. 335 kăntǝ̑ɣ ko păɣ ǚʌŋiʌi təɣotəŋ kåt hanti ember fia által befűtött tüzes 

ház (Trj2/3) 

ǚrəɣ túl sok, fölösleges (KT 74, D 167, T. 335) məɣo ǚrɣəʌ milyen bőségesen (Trj3/65) 

w 

wȧṇ rövid, közeli KT 225, D 1595, T. 512 ȧmp kǚr wȧni kărə̑ səɣoəs kutyaláb rövid 

kevéshavú ősz (Trj3/55–56), wȧṇ ṇămsa wȧṇɣə ȧʌ tiʌe ne haragudj (Trj2/135–136), 

kö̆t wȧṇṇə karnyújtásnyira (Trj4/500) 

wȧńəm arc KT 230, D 1604, T. 513 

wȧsəɣ kacsa KT 249, D 1636, T. 513 

wȧť keskeny KT 252, D 1605, T. 512 

wä̆j szerszám nyele, fogója KT 203, D 1559, T. 520 sŏkə̑ŋ wä̆jəp ənəʌ ăŋotǝ̑p szőrös nyelű 

nagy dárda (Trj1/31–33) 

wä̆ʌ- megöl, (állatot) elejt KT 275, D 1580, T. 521 jəɣ wä̆ʌəm, əs wä̆ʌəm tȧrəŋ nur atya 

megölése, anya megölése [miatti] harci bosszú (Trj4/38–40) 

wä̆ʌi rénszarvas KT 272, D 1583, T. 521 nǚŋȧt wä̆ʌəjȧt wä̆ʌʌəm neked rénszarvast ölök 

(Trj5/26), wä̆ʌiɣəʌȧm két rénszarvasom (Trj6/11) 

wä̆ḷək szabad, hajadon, nőtlen KT 222, D 1587, T. 511 

wä̆ṇč arc, homlok KT 228, D 1596, T. 519 såjǝ̑p wä̆ṇpä̆rt kerítőháló végét jelző fadarab 

(Trj6/1) 

wä̆r dolog, ügy KT 234, D 1613, T. 521 

wä̆r- csinál, kezd vmit csinálni KT 235, D 1614, T. 522 kăntǝ̑kko păɣannə̑ pä̆rt kåt wä̆ro 

ember fia deszkaházat csinált neked (Trj1/20, 26) kutǝ̑ʌ səjsăŋki̮ɣǝ̑ wəre a házát 

változtasd hamuvá (Trj5/10–11) 

wä̆rəksə- öltözik KT 240, D 1615, T. 522  

wä̆rəntə-, wərəntə- készít KT 234, D 1615, T. 522 ȧŋke wä̆rəntəm ńăsi̮ɣǝ̑ʌa anyád által 

készített két cipőd (Trj2/37–38) mȧnə wərəntəʌi én készítem (Trj3/100–101)  

wä̆ritə- felébred (KT 241, D 1617, T. 521)  

wä̆s vízi szörny, mamut KT 246, D 1631, T. 522 jəŋk wä̆siki vízi szörny (Trj2/34) 

wä̆t öt KT 266, D 1641, T. 523 

wåč város KT 259, D 1552, T. 506 wučmə̑n a mi kettőnk városa (Trj4/422) 

wåɣ- hív, kér KT 216, D 1566, T. 507  

wåɣəʌ szán része (bordája) KT 213, D 1574, T. 507 
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wåjə̑ɣ állat KT 204, D 1562, T. 508 ńorǝ̑m wåjǝ̑ɣ, wŏnt wåjə̑ɣ mocsári vad, erdei vad 

(medve) (Trj1/84–86), nȧŋəm wåjǝ̑ɣ, kåʌǝ̑ɣ wåjǝ̑ɣ nősténymedve, hímmedve 

(Trj3/162–163), səjʌår wåjǝ̑ɣ búvármadár (Trj2/58), mȧnt wåjǝ̑ɣat məjȧ adj nekem 

vadászszákmányt (Trj5/30–31)  

wån váll KT 226, D 1594, T. 508  

wårə̑p fenyőszajkó KT 238, D 1624, T. 510 

wåt szél KT 263, D 1638, T. 510  

wåt- szélben szárít KT 265, D 1639, 270 kȧr wåtǝ̑m sŏjǝ̑ŋ ńur kérge kiszáradt, deres bőrszíj 

(Trj4/493–494) 

wăɣ vas, pénz KT 209, D 1567, T. 514 jəmwăɣ ezüst (Trj6/22), wăkkəɣən (wăɣ kəɣən) 

rézkapocs (Trj4/437) 

wăɣə̑ʎ folyó neve, ?Vogulka KT 215, D 1575, T. 515 ʌȧntəŋ wăɣə̑ʎ táplálékos wăɣə̑ʎ 

(Trj3/13) 

wăʌ- él, van KT 128, D 1577, T. 516 wö̆ɣonȧt wăʌʌǝ̑m nehezen élek (Trj5/29–30), siri 

tŏrǝ̑m wăʌə̑mnə̑ korábbi idő elmúltával (Trj3/209–210),  jăntŋi̮ko wăʌta pətȧn mivel 

játékos ember vagy (Trj1/87–88), siŋk wăʌtaŋ tŏrə̑m napfényes világ (Trj1/36) 

wə- vesz KT 268, D 1549, T. 533 wəjȧ vegyél (Trj5/27) wəje vedd el (Trj5/34) məŋnə 

wəjəɣʌi elvesszük (Trj4/317) 

wəʌe, wiʌe 1. hiszen 2. éneknyelvi töltőszó KT 273, D 1584, T. 523 ťutnǝ̑ nåpti̮ʌəʌi wəʌe 

viszi az ár, bizony (Trj3/87–88) 

wər vér KT 236, D 1617, T. 532 wərəŋ ȧŋɣȧ véres edénybe (Trj4/303) 

wərtə vörös, piros KT 244, D 1618, T. 532 

wərten: ?wŏrtȧn KT 245, D 1629, (T.) tolórúd (csapda része) wərten piťpi nirit ʌȧŋki 

csapdával fogott mókus (Trj4/109–110) 

wikkətə- kiált KT 217, D 1570, T. 523  

wiť szépség, ábrázat KT 254, D 1648, T. 525 wiťəŋ szép, jóképű (Trj4/417) 

wi̮ɣə̑ʌ- leereszkedik, hazajön (az erdőből) KT 214, D 1574, T. 525 ȧr jəŋəʌ nȧmən 

wi̮ɣǝ̑ʌtəʌat sok ládát leraknak a vízparton (Trj3/255–257), nȧmən wi̮ɣǝ̑ʌʌǝ̑t 

hazajönnek (Trj4/102)  

wi̮jə̑ŋ álnok, ravasz KT 204, D 1560, T. 525 wi̮jǝ̑ŋ ȧrəɣ hazug ének (Trj4/124) 

wŏj- alszik KT 207, D 1561, T. 515 ənəʌ ăŋotǝ̑p wŏjaʌtǝ̑m uʌmǝ̑n nagy dárda (okozta) 

altatott álmod (Trj1/33–34) 

wŏj zsír KT 6, D 1560, T. 526  

wŏk- brekeg KT 216, D 1571, T. 526 săpǝ̑rki̮ wŏktə̑ békabrekegés (Trj6/9) 

wŏnt erdő KT 55, D 1600, T. 527 wŏntǝ̑ŋpi̮ pä̆ḷəknȧm az erdő felé (Trj4/71–72) wŏntǝ̑p 

jåɣǝ̑p ŏntnǝ̑ sűrű erdő közepén (Trj6/4, 16, 19, 24) 

wŏŋk odu, gödör, lyuk KT 218, D 1610, T. 530  

wŏs- copula KT 90, D 1630, (T.) 

wö̆ɣo erő KT 211, D 1571, T. 528 nǚŋ wö̆ɣoanȧt a te erőddel (Trj5/22) mȧ wö̆ɣonȧt wăʌʌǝ̑m 

nehezen élek (Trj5/29–30) 

wučmə̑n l. wåč 

wu- lát, tud KT 268, D 1550, T. 531 ȧtiʌnȧm wăʌtə̑ koḷ əntə wuʌ nem tud egyedül élni 

(Trj5/14)  

 

2.4.1 A Trj szövegek lexikai hozadéka 

A most közölt szövegekben számos olyan szó van, melyek nincsenek adatolva a Trj 

nyelvjárásból, vagy egyáltalán nem szerepelnek a szótárakban (KT, D, T.). Az alábbi lista 

csak a legfontosabb információkat tartalmazza (szóalak és jelentés). A többi adat és a 

szótári hivatkozások megtalálhatók a szójegyzékben.  
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Más keleti nyelvjárásokból (VVj) adatolt szavak: 

åmʌə̑ɣtə̑- leül  

iɣ medve  

iɣoʌi: əj iɣoʌi ugyanúgy, mindegyre  

kăťaŋ parti fecske  

koɣʌiʌ- megy, fut  

ʌȧp: ʌȧpəɣ- szárnnyal csapkod  

ḷȧťi- csóvál, ringat, integet 

măɣ- közösül, gyermeket nemz  

piť comb, csipő  

pi̮č: pi̮čə̑ŋ később  

pŏrə̑k fa töve  

siŋk nap  

ťȧki tȧŋat ?dugig, teljesen 

wä̆ritə- felébred 

A szó csak északi és/vagy déli nyelvjárásokból van adatolva: 

irəń: a sårǝ̑ń parallel jelzője  

kȧrt (öntött)vas  

ʌåki̮saŋ nagy tömegű  

juɣə̑ʌ kedves, kellemes  

ʌăɣ- fon, sző  

păńʎə̑ŋ szárnyas  

səť- mázol, fest  

toɣə̑ʌ egyik…másik  

toɣə̑tʌə̑ tutaj  

A szótárakban a szó más fonetikai vagy képzett alakban fordul elő: 

ḷȧťi- csóvál, ringat, integet 

rä̆ɣoit- ráz, libbent, felkap  

såtǝ̑ŋ ?erős  

săj zúzmara  

siŋk nap  

ťȧki tȧŋat ?dugig, teljesen 

A három szótár egyikében sem szereplő szavak: 

čuɣ hegyes, csúcsos díszítőmotívum 

jaɣḷaki̮ ?rovar, ?madár  

jirəɣtə- ?forgolódik  

kåḷi̮- ?eltűnik, ?feltűnik 

kăntə̑p: kŏʌ opǝ̑t kăntə̑p fésű 

kekoḷȧʌ ?kukucskál 

ʌȧpʌȧńi̮ ismeretlen jelentés  

kutə̑m ?jegyesem  

ʌö̆jʌȧʌi ismeretlen jelentés  

ḷä̆ɣo ismeretlen jelentés, talán a ṇămə̑s ’gondolat’ szinonímája  

mä̆ḷəṇtə- ?erőlködik, ?tápászkodik 
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ńä̆ḷŋət ?vidám 

pȧnməʌ- ?küzdősportot űz  

pərint onomatopoetikus szó, az egérkaparászás utánzására  

sič: ismeretlen jelentés  

tipəŋ: ?lobogó  

A három szótár valamelyikében nem fordul elő a szó: 

ǚʌ- befűt  

kăťaŋ parti fecske 

ḷȧťi- csóvál, ringat, integet  

ťȧki tȧŋat ?dugig, teljesen 
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3. Vaszjugani szövegek 

3.1   A gyűjtés körülményei 

Mint már a Bevezetőben említettük, Karjalainen 1900 nyarán, júniustól szeptemberig 

dolgozott a Vaszjugan mentén. A tájról és a gyűjtés körülményeiről beszámolt a Finnugor 

Társaságnak, valamint menyasszonyának is. Az alábbiakban az ő írásaiból idézünk:  

  „A Vaszjugan, mint általában az összes folyó errefelé, mérhetetlenül hosszú, bár nem 

nagyon bővízű; nagyságában nem hasonlítható a Vah folyóhoz. A Tobolszki és a Tomszki 

megyék határán lévő nagy mocsarakból ered, és miután tett egy nagy kanyart északi 

irányba, Narym alatt, a kisvárostól 50–60 versztnyire ömlik az Obba. 

 Számtalan kisebb-nagyobb mellékfolyó gyűjti össze a környező mocsarak vizeit, és 

viszi a főfolyóba. A tavakban, folyókban és patakokban csapatostul élnek a halak; a tágas 

mocsarak, a szigetek, a folyóvölgyek és a tópartok az erdei állatoknak szolgálnak 

lakóhelyül; a szárazabb földhátakon bogyó terem és cirbolyafenyő nő. A folyókanyarulatok 

táplálta legelők alkalmasak a nagyállattartásra is. Az állattenyésztés még csak most 

kezdődik, és a főként a lótartásra korlátozódik, különösen a folyó forrásvidékén, így az 

osztjákok valódi jövedelmi forrásának a vadászatot és a halászatot lehet tartani, ami minden 

évben kiegészül még a bogyókból és a cirbolyamagból származó bevétellel” (JSFOu. 

XX/4/1–2).135 

 A továbbiakban Karjalainen arról ír, hogy a természeti adottságoknak köszönhetően a 

vaszjugani hantik akár jobban is élhetnének, mint szurguti rokonaik. Mivel azonban a 

Tomszki megyében sokkal magasabbak az adók és az árak, mint a Tobolszki megyében, az 

őslakosok könnyen eladósodnak. Hitelezőik ezután eladják őket rabszolgának a nagy 

halászati vállalatokhoz. 

 A nyelvi helyzetről a következőképpen számol be Karjalainen: „A vaszjugani 

«osztjákok» nyelvileg két népre oszlanak: a tulajdonképpeni osztjákokra és az ún. osztják-

szamojédokra136. A szamojéd nyelvjárás területe a folyó torkolatától a Kargaldajev jurtákig 

húzódik. Ebben a faluban a beszélt nyelv a szamojéd, bár mindenki tud osztjákul is. A 

folyón felfelé következő két falu népe szintén kétnyelvű, de ők az osztjákot tartják 

«anyanyelvüknek». A Nyurelka folyón és annak a torkolatától a Vaszjugan forrásvidékéig 

a nép nyelve az osztják, és csak nagyon kevesen tudnak «obiasan» azaz szamojédül 

beszélni. Valamennyire már teret hódított az orosz nyelv is” (JSFOu. XX/4/4)137.  

 
135„Vasjugan, kuten yleensä kaikki täkäläiset joet, on pitkän pitkä, vaikka ei kovinkaan vesirikas; 

suuruudeltaan se ei Vachille vertoja vedä. Alkunsa se saa Tobolskin ja Tomskin läänien rajamailla olevista 

suurista soista, ja tehtyään laajan kaaren pohjoiseen, laskee Obiin n. 50-60 virstaa Narymin pienen kaupungin 

alapuolella. 

Lukemattomat suuremmat ja pienemmät sivujoet kokoovat ympäröivien soiden vedet, vieden ne emäjokeen. 

Järvissä, lammeissa, joissa ja puroissa elää kalaa laumoittain; avarat suot saarineen, jokien varret ja järvien 

rannat tarjoovat olin- ja elättelypaikkoja metsäneläimille; kankaat kasvavat marjaa ja seetriä, Vasjuganin 

luomat niityt voivat elättää karjaa suuret joukot. Karjanhoito on kuitenkin vasta alkamassa ja rajoittuu 

enimmäkseen hevosten pitoon, varsinkin latvapuolilla, niin, että ostjakin varsinaisena tulolähteenä voi pitää 

metsästystä ja kalastusta, jonkunlaisen tulon antavat vuosittain myöskin marjat ja seetrinpähkinät”. 
136 Vagyis a szölkupokra (CsM). 
137„Vasjuganin «ostjakit» jakaantuvat kieleltään kahteen kansaan: varsinaisiin ostjakkeihin ja n. s. 

ostjakkisamojedeihin. Samojeedimurteen ala ulottuu joen suusta Kargaldajevin jurttiin asti. Mainituissa 

jurteissa puhekielenä on samojeedi, vaikka kaikki asukkaat ostjakkiakin osaavat. Seuraavat kaksi jurttakuntaa 

ylöspäin ovat myöskin kaksikielisiä, vaikka «äidinkielenä» onkin ostjakki. Njureljka joella ja sen suusta 
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 A gyűjtött nyelvi anyagot így értékeli az ifjú kutató: „A vaszjugani nyelvjárásból van 

egy teljes szógyűjtésem, nyelvtani feljegyzéseim és valamennyi szövegmutatványom. 

Újdonságként megemlíthetem az ún. «kábulati dalokat» azaz eredetileg sámánénekeket, 

melyeket a sámán azután énekekelt, hogy légyölő galócát fogyasztott és elindult a felsőbb 

égi rétegekbe, hogy kiderítse a gonosz (a betegség) eredetét. Manapság a légyölő galóca 

evésének nemes tudománya megfogyatkozott, és ezzel együtt a dalok is a földön maradnak, 

hogy a földet gazdagítsák – ugyanis az énekes maga állítólag nem tudja az éneket, hanem 

a szavakat a légyölő galóca súgja a fülébe” (JSFOu. XX/4/5)138. 

 A menyasszonyának írt levelekből is kirajzolódik Karjalainen kutatóútjának egy-egy 

részlete. 1900. szeptember 3-án, miután visszatért a Vaszjugan folyómenti expedíciójáról, 

ezt írta: „A vaszjugani utam jól sikerült, elégedett vagyok az eredményeivel. A munkámat 

nem tudtam befejezni, hanem itt folytatom Narymban, ahova a nyelvmesteremet is 

elhoztam. Itt leszek a hónap végéig. (…) A nyelvmesterem a nemzetiségi elöljárójuk, akivel 

nagyon elégedett vagyok, bár ő egy kicsit kapkod. Elégedett vagyok a munkám 

eredményével is. Sok éneket rögzítettem fonográffal. Az osztjákok nagyon barátságosak 

voltak, és ők is elégedettek velem. Amikor elbúcsúztam tőlük, kaptam két bálványt az 

«udvartartásukkal», tűzcsiholó készségeket tartalmazó bőrzacskót, egy szájjal 

megszólaltatható hangszert, osztják hímzéseket és nagy nyírkéreg kosarat” (Karjalainen 

1983: 122–123)139. 

 A helyi elöljáró, akit Karjalainen emlegetett, Ivan Madykov lehetett. Feltehetőleg az ő 

képe szerepel a Finnugor Társaság fennállásának 100. évfordulójára kiadott könyvben 

(Korhonen 1983: 109). Talán a szótári anyagot jegyezte le tőle Karjalainen. Egy másik 

vaszjugani adatközlő, Iszidor Vasziljevics Jurlomgin neve a szövegfeljegyzések között, a 

7. ének után bukkan fel. Nem tudhatjuk, hogy tőle származik-e az összes szöveg, vagy volt-

e más informánsa is Karjalainennak. 

3.2   A Vj nyelvjárás grammatikája a szövegek tükrében 

A Vj nyelvjárás nyelvtanát Karjalainen grammatikai feljegyzéseinek (KarjGr 149–206) és 

a most közölt szövegeknek az alapján vázoljuk fel. A szövegek terjedelme és műfaja nem 

teszi lehetővé, hogy csupán ezek alapján leírjuk a Vj nyelvjárás teljes grammatikai 

rendszerét. Viszont ahol lehetséges, az egyes grammatikai jelenségekre ezekből a 

szövegekből hozzuk a példákat. Ez a leírás a 19/20. század fordulóján beszélt nyelv 

állapotát mutatja be – bár nem felejthetjük, hogy a mitikus tartalmú, folklór szövegek 

számos archaikus vonást is tartalmazhatnak. 

 
Vasjuganin latvoille on ostjakki rahvaan kielenä, aniharvat vain osaavat puhua «obilaisittain», s. o. 

samojeedia. Venäja on myöskin jo jommoisenkin jalansijan saanut”. 
138 „Vasjuganin kielimurteesta on minulla täydellinen sanakokoelma, kieliopillisia muistiinpanoja, 

jonkunverran kielinäytteitä. Uutuuksina voinen mainita «humalalaulut», s. o. alkuaan noidan laulut, joita 

tämä lauloi kärpässieniä syötyään ja lähdettyään ylhäisiin taivoisiin saamaan selkoa pahan (taudin) 

alkuperästä. Nykyään on jalo kärpässienien syömistaito vähenemässä ja sen mukana laulutkin jäävät maahan 

maan hyväksi – laulaja ei muka itse lauluja osaa, vaan hänelle kärpässieni sanat korvaan kuiskii. 
139 „Matkani Vasjuganille kävi oikein hyvin ja tyytyväinen olen sen tuloksiin. Työtäni en kyllä loppuun 

saanut, vaan pitkitän sitä täällä Narymissä, jonne toin kielimestarin mukanani. Täällä viivyn kuun loppuun. 

(…) Kielimestarini oli ja on heidän staršinansa, johon olen erinomaisen tyytyväinen, vaikka hän onkin 

pikkuinen hätikkö. Työni tuloksiin olen myös tyytyväinen. Fonograafiin sain joukon lauluja. Ostjakit olivat 

erittäin ystävällisiä ja tyytyväisiä myöskin minuun. Lähtiessäni sain lahjaksi pari jumalaa «hoviväkineen», 

tuluslaukun, eräänlaisen huulisoittimen, ostjakkilaisia kirjailuja ja suuren tuohivakan”. 
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 A Vj nyelvjárás igen közel áll a V nyelvjáráshoz. „Hangtani téren talán az egyetlen 

lényeges különbség köztük az U/FU *s-/*š- eltérő képviselete: V l-, Vj Ø i előtt és j- más 

magánhangzó előtt. Morfológiai téren a többes számú 1. személyű személyjelnek és -

ragnak a V-ben (labiális magánhangzó +) ɣ, míg a Vj.-ben (magánhangzó+) w a 

hangalakja140. Morfonológiailag lényeges eltérés: a paradigmatikus magánhangzó-

váltakozás a V-ben sokkal közönségesebb, mint a Vj.-ben; ha fennállnak a váltakozás 

feltételei, a V-ben legtöbbnyire be is következik, míg Karjalainen gyűjtéseinek tanúsága 

szerint a váltakozás a Vj.-ben legtöbbnyire elmarad” (Honti 1982: 121). 

 Ennek megfelelően a Vj szövegek nyelvtani elemzéséhez forrásként felhasználhatjuk a 

V nyelvjárás grammatikai leirásait is (KarjGr 102–148, Tereškin 1961, Gulya 1967)141. A 

most közlendő szövegek részben megerősítik, részben kiegészítik eddigi ismereteinket. 

3.2.1 Hangtan, morfonológia 

A Vj nyelvjárás magánhangzó- és mássalhangzórendszerét az átírási kérdésekről szóló, 

1.6.1. fejezetben közöltük (V, VII, IX. táblázat). 

 Karjalainen feljegyzései szerint a Vj nyelvjárásban szinte teljes volt a 

magánhangzóharmónia. A szövegek szerint a nem-első szótagokban is megtalálhatók a 

magas–mély magánhangzó párok, és a legtöbb toldaléknak volt palatális és veláris variánsa.  

Csak a passzívum -uj- képzőjének nincs palatális párja. Magas hangrendű igetőhöz 

kapcsolódva a passzívum képzője hangrendi átcsapást idéz elő, az utána következő 

magánhangzók már velárisak: siɣil-l-uj-ǝ̑m forgat-PRS-PASS-1SG ’forgattatom’ (Vj2/86), 

mä əntə pärt-käl-uj-ə̑m rendel-PRFH-PASS-1SG ’én nem rendeltettem’ (Vj1/546).  

 Összetett szavakban is kialakulhat vegyes hangrendű szó. A jöɣə ’emlékezőtehetség’ és 

a tăja- ’tart, birtokol’ szóból létrejött ’észrevesz, felfigyel’ jelentésű ige megjelenési formái 

a szövegben: jəɣətǝ̑ja-l-i̮m észrevesz-PRS-1SG>SG (Vj1/663), männə jöɣətǝ̑ja-l-i̮ én.LOC 

észrevesz-PRS-PASS.3SG (Vj1/732). Máshol megtörténik a hangrendi átcsapás, mely 

ugyanúgy előre ható, mint a passzívum képzője esetében: kuli̮ntǝ̑ möɣläm ’halevő mellem’ 

(Vj1/994) (vö. intə ’evő’) 

 A paradigmatikus magánhangzóváltakozás, melynek során az alsó vagy középső 

nyelvállású magánhangzó helyébe egy felső nyelvállású lép, megfigyelhető mind a 

névszók, mind az igék ragozásában. Névszók esetében a birtokos személyragozásban, az 

egyes számú birtokra utaló paradigmában jelenik meg a váltóhang: jäsəŋ ’beszéd’ nǚŋ 

jisŋän (Vj1/26) mä jisŋəm (Vj1/44), oɣ ’fej’ uɣǝ̑m ’fejem’ (Vj2/308), uɣə̑l jŏrtǝ̑m ki̮ji̮lam 

’feje (haja) megnyírt fiaim’ (Vj5/6). 

 A magánhangzóváltakozás lehet opcionális is, pl. kat ’ház’ katam/kutə̑m ’házam’ 

(KarjGr 156), de arról nincs információnk, hogy mik a feltételei a váltakozás 

végbemenetelének. Néhány olyan esetben, amikor a szurguti nyelvjárásban van 

magánhangzóváltakozás, a Vj nyelvjárásban nincs, például: Vj. lɔɣǝ̑s ’barát’ nǚŋ lɔɣsan 

(Vj/1 347), vö. Szurg ʌoɣəs ~ ʌuɣsan. 

 Igék esetében a jeltelen múlt idejű alakban, a felszólító módban és a befejezett 

melléknévi igenévi alakban várható a váltóhang. Ezekben az esetekben is tapasztalható 

ingadozás, pl.: pärt- ’parancsol’, waɣ- ’hív’ 

 
140 A most közölt szövegekben gyakori az -oɣ/-öɣ 1PL személyrag, valamint az -oɣ/-öɣ ablativusrag is. 
141 A. Filchenko grammatikáját (2010) egyrészt megbízhatatlan lejegyzési módja miatt nem sorolnám ide, 

másrészt azért, mert a VVj adatokat összemossa a szurguti nyelvjáráshoz tartozó jugani adatokkal, ami súlyos 

módszertani tévedés.  
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(52) torǝ̑m-nǝ̑ mänt pirt-iɣən  

  isten-LOC én.ACC parancsol-PRF.3SG  

  ’isten nekem parancsolta’ (Vj1/100–101) 

(53) torǝ̑m-nǝ̑ mänt pärt-iɣən nəŋət əntə nuɣǝ̑t-ta. 

  isten-LOC én.ACC parancsol-PRF.3SG ti.ACC NEG kímél-INF 

  ’Isten azt parancsolta nekem, hogy ne kíméljelek titeket.’ (Vj1/716) 

(54) ťoras-ku əntə waɣ-i̮. 

  kereskedő-ember NEG hív-PRF.PASS.3SG 

  ’A kereskedőt nem hívták meg.’ (Honti 1982: 151) vö. Szurg wuɣ-i 

Felszólító módban (jal’- ’áll’): 

(55) nuɣ ji̮l’a ’állj fel’ (Vj1/769) 

Befejezett melléknévi igenévben (at- ’beszél’, ’mond’) 

(56) mä tem ut-i̮m  

  én ez mond-PTC.PST  

  ’ahogyan mondtam’ (Vj5/18) 

3.2.2 Névszóragozás 

A főnevekhez számjelek (Num), birtokos személyragok (Px) és határozóragok (Cx) 

járulhatnak. A morfémák kapcsolódási sorrendje: tő + (Num) + (Px) + (Cx) 

X. táblázat. Névszói számjelek a Vj nyelvjárásban 

 SG DU PL 

Abszolút ragozásban 0 -kən/-kə̑n -t/-ət/-ə̑t 

Birtokos 

személyragozásban 

0 -kəl/-kə̑l/-ɣl- -l- 

Példák a számjelezésre: jäjəm ’fejsze’, jäjəmkən ’két fejsze’, jäjmət ’fejszék’; joɣǝ̑n ’folyó’, 

joɣǝ̑nkǝ̑n ’két folyó’, joɣnǝ̑t ’folyók’. 

Birtokos személyragozás (KarjGr 154–157) 

XI. táblázat. Birtokos személyragozás a Vj nyelvjárásban - jäjəm ’fejsze’ 

birtokos birtok 

SG DU PL 

1SG jäjmäm jäjəm-kəl-äm jäjmə-ɣl-äm jäjəm-l-äm 

2SG -än jäjəm-kəl-än jäjmə-ɣl-än -än  

3SG -əl jäjəm-kəl -əl 

1DU -əmən -ämən -ämən -ämən 

2DU -ətən -in -in -in 

3DU -ətən -in -in -in 

1PL -əw -öw -öw -öw 

2PL -ətən -in -in -in 

3PL -il jäjəmkəl-äl jäjməɣl-il -äl 
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Mély hangrendű szavakhoz a személyragok mély hangrendű párjai járulnak, pl. kat ’ház’, 

katam~kutə̑m ’házam’, katkə̑lam~katə̑ɣlam ’két házam’ katlam ’házaim’. 

Esetragozás (KarjGr 149–152) 

XII. táblázat. Névszói esetragok a Vj nyelvjárásban 

 Esetragok 

NOM 0 

LOC -nə/-nǝ̑ 

LAT -ä/-a 

ABL -(j)öw/-ow 

CARIT -ləɣ/-lǝ̑ɣ 

ACC (= INS) -(t)ə/-(t)ǝ̑  

TRA -ɣ/-əɣ/-ǝ̑ɣ 

COM näc/-näc 

COMP -niŋə, -ni̮ŋǝ̑ 

Megjegyzések Karjalainen ragozási táblázatához: 

 A helyhatározó ragok (LOC, LAT, ABL) külső és belső helyviszony kifejezésére egyaránt 

alkalmasak. Árnyaltabb helyjelölés névutók segítségével történik. A három eset az 

irányhármasság mellett egyéb funkciókat is betölt.  

 A LOC raggal birtoklást is ki lehet fejezni: jəɣəmnə loɣ wălwǝ̑l ’apámnak van lova’ 

(KarjGr 152). Ezen kívül az ágens jelölése is LOC raggal történik – erről részletesebben l. 

lejjebb, az igeragozás kapcsán.  

 A LAT ragnak datívusi funkciója is van, valamint célhatározói (ri̮ta jösəm ’csónakért 

jöttem’), az ABL ragnak pedig a -ból/-ből jelentés mellett prolatívusi is: məɣöw 

’szárazföldön (megy)’ (KarjGr 152). A szövegekben -öw/-ow és -öɣ/-oɣ alakú ABL 

esetragok egyaránt előfordulnak: 

torǝ̑m putw-ow ’világ végéről’ (Vj1/34), jəŋk-öɣ ’vízből’ (Vj1/38), kat-oɣ ’házból’ 

(Vj1/280), näɣi pələŋ jäwət kɔḷ-oɣ ’fehér felhő hét nyílásán keresztül’ (Vj1/45–46) 

 A hanti nyelvjárásokban a tárgy jelöletlen, azaz a főnévi tárgy nominativusban van. Az 

az eset, melyet Karjalainen accusativusnak nevezett, valójában instructivus, mely a 

ditranzitív szerkezetekben a Thema jelölésére szolgál. Ezért is írta Karjalainen a rag mellé: 

-lla (lahjoittaa)’-val (ajándékoz)’. 

(57) mänt ämp-ə majlǝ̑ltǝ̑-s. 

  én.ACC kutya-INS ajándékoz-IMPF.3SG 

  ’Engem kutyával ajándékozott meg.’ (KarjGr 153) 

(58) mant i̮čǝ̑ka jɔmäŋčk-ə əntə mə-l-təɣ. 

  én.ACC még bogyó-INS NEG ad-PRS-2PL 

  ’Nekem még bogyót sem adtok.’ (Vj1/726–727)  
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Az instructivus egyéb határozói használata: 

(59) koɣ kǚrmä-tə mən-wəl. 

  hosszú lépés-INS megy-PRS.3SG 

  ’Hosszú léptekkel megy.’ (KarjGr 153) 

A translativus elsősorban a valamivé válás kifejezésére szolgál, pl.   

(60) äl ätmə-ɣ jə-wəl 

  PROH rossz-TRA válik-PRS.3SG 

  ’ne legyen rossz’ (Vj1/766) 

 A -ɣ/-əɣ/-ǝ̑ɣ ragnak emellett essivusi jelentése is van: 

(61) mŏŋǝ̑ḷ păki̮ jŏɣat-ǝ̑ɣ jaɣi̮m-lə̑-m. 

  rongy baba nagyság-TRA suhan-PRS-1SG 

  ’Rongybabaként suhanok.’ (Vj1/960–961) 

A LAT és COMIT ragos alakokhoz gyakran egy -ti-ti̮ nyomatékosító elem (EMPH) is 

kapcsolódik: 

COM rag után: 

(62) kat jor-a i̮mǝ̑l-s-ǝ̑m, ärəɣ kənč-čə nem-əŋ köl-nä-ti. 

  ház közép-LAT leül-IMPF-1SG ének keres-PTC.PRS név-ADJ szó-COM-EMPH 

  ’A ház közepére ültem, énekkereső, igazi szóval’. (Vj1/3–5) 

Ugyanez az elem jelenik meg a melléknévi igenevek LAT ragos alakjának végén (63), 

valamint a főnévi igenevek végén is (64): 

(63) mänä mətä jŏɣat köl ärəɣ-t-äm-ä-ti i̮l əsl-ä. 

  én.DAT valami nagyság szó énekel-PTC.PRS-1SG-LAT-EMPH le enged-IMP.2SG 

  ’Engedj le nekem valamennyi szót, hogy énekelhessek.’ (Vj1/20–21) 

(64) num torǝ̑m jäwət öɣi-nǝ pirt-i mǝŋ-ä i-ntä-ti. 

  felső isten hét lány-LOC parancsol-PRF.PASS.3SG mi-LAT eszik-INF-EMPH 

  ’Felső isten hét lánya parancsolta, hogy együk.’ (Vj2/20–21) 

 A VVj nyelvjárásoknak ezt a sajátosságát először Vértes Edit vette észre az infinitivusi 

alakokon (1961). Neki akkor még csak a KT adatai álltak rendelkezésére. Később vált 

nyilvánvalóvá, hogy az összes -a/-ä végű toldalék megkaphatja ezt a nyomatékosító elemet. 

A hasonlító eset (COMP) ragjában még felfedezhető a niŋit, niŋə ’-tól/-től’ önálló névutó: 

(65) ti-m-äl niŋə sem-ləɣ  

  születik-PTC.PST-3SG -tól/től szem-ABE  

  ’születése óta (születésétől) vak’ (KT 578, DEWOS 1006).  

A grammatizálódás során a niŋə névutónak kialakult a veláris hangrendű szavakhoz 

illeszkedő párja (-ni̮ŋə̑). Karjalainen szövegfeljegyzéseiben nincs példa hasonlító esetre, 

csak a nyelvtanban: loɣ mes-niŋə jəmə-ki ’a ló jobb mint a tehén’ (KarjGr 154). A távolító 
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jelentésű niŋkti névutó a Trj nyelvjárásban is ismert, a személynévmásokhoz kapcsolódik, 

vö. mȧ niŋktem ’tőlem’.  

Vocativus 

Nem része a klasszikus esetragozási paradigmának, de a szövegekben előfordul egy -a/-ä 

toldalék, mely a megszólításokban használatos: äŋkä ’anya!’ (Vj1/ 207), ăpa ’apa!’ 

(Vj1/351), păɣa ’fiam!’ (Vj1/139), lɔɣsa ’barátom!’ (Vj1/348), ki̮ji̮ta ’fiúk!’ (Vj1/426). 

A hanti nyelvjárásokban a genitivus jelöletlen. Főnevek esetén a birtokviszony 

juxtapozícióval fejeződik ki. A birtokos szerkezet tagjainak szórendje birtokos-birtok, pl. 

ku ri̮t ’a férfi csónakja’. Ha a birtokos személynévmás, a birtok olyan személyragot kap, 

mely kifejezi a birtokos számát, személyét valamint a birtok számát: mä ri̮t-ə̑m ’az én 

csónakom’, ki̮ji̮-l-am fiú-PL-1SG ’fiaim’ (Vj5/6). 

3.2.3 Névmások  

3.2.3.1 Személynévmások142 

A személynévmások alakjai három számban (SG, DU, PL) és három személyben (1. 2. 3.) 

jelennek meg: 

 SG DU PL 

1. mä min məŋ 

2. nǚŋ nin nəŋ 

3. jǚɣ  jin jəɣ 

A főnevektől eltérően a személynévmási tárgy jelölt, azaz a személynévmásoknak van 

accusativusi alakjuk is.  

XIII. táblázat. Az egyes számú személyes névmások ragozása a Vj nyelvjárásban 

 1SG 2SG 3SG 

NOM mä nǚŋ jǚɣ 

ACC mänt nǚŋət jǚɣət 

LOC mənnə nǚŋən jǚɣən 

LAT-DAT mänä nǚŋä jǚɣä 

ABL mänöw nǚŋöw jǚɣöw 

COMIT männä nǚŋnä jǚɣnä 

CARIT mənləɣ(təki) nǚŋləɣ(təki) jǚɣləɣ(təki) 

COMP mənniŋə nǚŋniŋə jǚɣniŋə 

A kettős és többes számú személynévmásokhoz hasonló módon járulnak az esetragok 

(KarjGr 162–163). A ragozás során a névmási tövek nem változnak, kivéve a 1SG alakban, 

ahol mä- / mə- váltakozás figyelhető meg.  

 
142 KarjGr 162–165. 
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A szövegekben gyakoribb a männə alak, 59-szer fordul elő, míg a mənnə 17-szer. Az első 

szótagi teljes képzésű magánhangzó gyakorisága következhet az éneknyelv hangzósságra 

törekvéséből. 

Példák a személynévmások használatára a szövegekből: 

(66) koḷ-ǝ̑ŋ uɣ-ǝ̑m nǚŋ-ä năra-l-i̮m. 

  képesség-ADJ fej-1SG te-LAT meghajt-PRS-SG<1SG 

  ’Ügyes fejem hozzád lehajtom.’ (Vj1/188) 

(67) wăɣ möɣər män-nə nuɣ täl-l-i. 

  vas bunkó én-LOC fel húz-PRS.PASS.3SG 

  ’A vasbunkót én elő húzom.’ (Vj1/424–426) 

(68) num torǝ̑m jäwət öɣi-nǝ pirt-i mǝŋ-ä i-ntä-ti. 

  felső isten hét lány-LOC parancsol-PRF.PASS.3SG mi-LAT eszik-INF-EMPH 

  ’Felső isten hét lánya parancsolta nekünk, hogy együk.’ (Vj2/20–21) 

Karjalainen nyelvtani feljegyzéseiben -ow/-öw ragos ablativus szerepel (mänöw KarjGr 

163), de a szövegekben -oɣ-öɣ is előfordul: 

(69) jəɣ-l-in nur män-öɣ kənč-l-ətəɣ.  

  atya-PL-2PL bosszú én-ABL keres-PRS-2PL 

  ’Atyáitok bosszúját keresitek nálam (lit. tőlem).’ (Vj1/683–684) 

3.2.3.2 Visszaható névmások 

Karjalainen a visszaható névmásoknak két sorozatát is feljegyezte, az egyik -näm 

nyomatékosító végződést tartalmaz, a másik egy -ti- elemet, melyhez a koreferens 

személyrag kapcsolódik (KarjGr 164–165): 

mä mənnäm,   mä məntim ’én magam’ 

nǚŋ nǚŋnäm,   nǚŋ nǚŋtin ’te magad’ 

jǚɣ jǚɣnäm,   jǚɣ jǚɣtil ’ ő maga’ 

min minnämen,  min mintimən ’mi ketten magunk’ 

nin ninnäm,   nin nintin ’ti ketten magatok’ 

jin jinnäm,   jin jintin ’ők ketten maguk’ 

məŋ məŋnöw,   məŋ məŋtiw ’mi magunk’ 

nəŋ nəŋnäm,   nəŋ nəŋtin ’ti magatok’ 

jəɣ jəɣnäm,   jəɣ jəɣtil ’ők maguk’ 

A -näm elemet tartalmazó alakok nem ragozhatók, és ’saját’ jelentésben is használatosak: 

(70) nəŋ-näm töŋə-ləɣ ki̮nt-l-i̮n ŏŋ-ǝ̑t nəŋ-näm kənč-l-əl-in.  

  ti-EMPH megtölt-PTC.NEG puttony-PL-2PL ti-EMPH keres-PRS-PL-2PL 

  ’A ti saját megtöltetlen puttonyaitok száját ti magatok keresitek.’ (Vj1/698–699) 

A -ti- elemű névmások a szövegekben nem fordulnak elő. A nyelvtani feljegyzések szerint 

az esetragok a szószerkezet második tagjához járulnak, pl. mä məntimnə ’saját magamnál’, 

mä jǚɣ jǚɣtilnä mənləm ’én vele magával megyek’ (KarjGr 165). 
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3.2.3.3 Mutató névmások 

Karjalainen a Vj nyelvjárásban is ugyanazt a mutató névmási rendszert jegyezte fel, mint a 

többi keleti hanti (V, Trj) nyelvjárásban (KarjGr 166–167): 

XIV. táblázat. Mutató névmások a Vj nyelvjárásban 

 konkrét/látható absztrakt/ nem látható 

közel távol közel távol 

adnominális tem tom ťi ťu 

pronominális temi tomi ťit ťut 

Az adnominális mutató névmások jelzői helyzetben nem egyeztetődnek a jelzett szóval. A 

pronominális mutató névmásoknak ugyanolyan ragozási paradigmájuk van, mint a 

főneveknek. 

A szövegekben a pronominális temi, tomi névmásokkal nem lehet találkozni. Egy helyen a 

közvetlen információszerzésre utaló módon áll a temi névmás timi alakú változata143.  

(71) ťi mǚɣəli ăla-wə̑l timi? 

  ez mi fekszik-PRS.3SG íme 

  ’Mi ez, ami (szemmel láthatóan) itt fekszik?’ (Vj1/316–317) 

Hasonlóképpen az adnominális tem névmásnak is van tim variánsa: 

(72) tem al pit-əm ńöŋəḷ nǚŋ wel-tä kǚrt-s-in.  

  ez év születik-PTC.PST gólya te megöl-INF nem_tud-IMPF-2SG>SG 

  ’Az idén született gólyát nem tudtad megölni.’ (Vj1/393–394) 

(73) tim al pit-əm ńöŋəḷ mɔk  

  ez év születik-PTC.PST gólya fióka 

  ’idén született gólyafióka’ (Vj1/142–143) 

(74) tom jar peḷək-nə närkə-t ťuḷ-wǝ̑lt.  

  az tó oldal-LOC kard-PL csillog-PRS.3PL 

  ’A tó túloldalán kardok csillognak.’ (Vj1/338–339) 

(75) nin ťi mətä tärn-əŋ ḷɔ̈k-ətən  

  ti_ketten ez valami harc-ADJ út-2DU 

  ’eme hadi ösvényetek’ (Vj1/890–891) 

(76) ťu kat jəɣ-peḷǝɣ-nǝ  

  az ház belső-oldal-LOC 

  ’abban a házban’ (Vj1/55) 

(77) ťut pi̮rnə̑ mä ťä ti̮ɣǝ̑-s-ǝ̑m. 

  az után én ím mond-IMPF-1SG 

  ’Azután én megszólaltam.’ (Vj1/110–111) 

 
143 A szurguti hantiban is a temi fejezi ki ezt a funkciót (Csepregi 2014b) 
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Az azonosító mutató névmás az əj előtaggal hozható létre: 

(78) mäm-pi əj ťu ji̮r wə-ntə ji̮r-ǝ̑ŋ juŋk. 

  én-EMPH egy az áldozat vesz-PTC.PRS áldozat-ADJ szellem 

  ’Én is ugyanolyan áldozatot vevő áldozatos szellem vagyok.’ (Vj1/761–762) 

Mutató névmási tövekből képződnek a különféle névmási határozók is: 

(79) num torǝ̑m jäwət öɣi-nə ťut-ow joɣ tutə̑-l-uj-ǝ̑m.  

  felső isten hét lány-LOC az-ABL haza hoz-PRS-PASS-1SG 

  ’Felső isten hét lánya onnan hazahoz engem.’ (Vj2/283–284).  

Továbbá: tŏl ’onnan, akkor, aztán’, ťŏɣa ’oda’, ťati̮/tati̮ ’így’, ťittə/ťiti ’így’, ťuti̮ ’úgy’. 

Mutató névmási eredetű, de vokalizmusában különböző a fókuszjelölő ťä(ɣ) partikula: 

(80) päk-əŋ wajǝ̑ɣ männə ťäɣ kätəl-s-i.  

  fék-ADJ állat én.LOC ím megfog-IMPF-PASS.3SG 

  ’A lovamat (lit. kantáros állatot) ím elkaptam.’ (Vj1/300–301) 

(81) əs-əm kăṇč-i̮m nipik männə jəɣ-m-ä ťä mə-s-i.  

  anya-1SG ír-PTC.PST papír én.LOC apa-1SG-LAT ím ad-IMPF-PASS.3SG 

  ’Az anyám írta papírt én apámnak odaadtam.’ (Vj1/359–360) 

Egyéb partikulák a szövegben: 

ťipə ’most, rögtön’, ťäpə, ťäppä ’vajon, nos, már’, ťät ’íme, nos, na’. 

3.2.3.4 Kérdő névmások144 

koji ’ki’, mǚɣəli ’mi, micsoda’, mǚɣi ’mi, milyen’, mǚɣi kăsi ’ki’, mǚɣi köl ’mi’, mǚɣi 

winčiw, mǚɣi šeɣləw, mǚɣi kŏrasǝ̑w ’milyen’, mǚɣi ťati̮/tati̮ ’hogyan’, məčim ’mennyi’, 

mətkǚrət ’hány’, məli ’melyik’, məɣät ’miért’, kot ’hol’, kolə̑pa ’hova’, kol’ ’honnan’. 

3.2.3.5 Határozatlan névmások145 

koji̮ kăm ’valaki’, mǚɣi kăm ’valami’, mətä kăsi̮ ’valaki’, mətä winčiw ’valamilyen’. 

3.2.4 Igeragozás 

A Vj nyelvjárás két igenemet ismer (aktív és passzív), az aktív igenemen belül pedig két 

ragozást (alanyi és tárgyas). Az alanyi ragozásban a személyrag kifejezi a cselekvő számát 

(SG, DU, PL) és személyét (1. 2. 3.). A tárgyas ragozású igealakon ezen kívül lehetőség van 

a tárgy számának jelölésére is. A passzív ragozásban a személyrag a paciens személyét és 

számát jelöli. Az igéknek két szintetikus ideje van: jelen és múlt, a múlt idők száma a VVj 

nyelvjárásban négy. Szintetikus igemódból is kettő van, jelentő és felszólító. A felszólító 

módban csak 2. és 3. személyű alakok vannak. A reális és irreális feltétel kifejezése igenévvel 

vagy modális partikulák segítségével történik.  

A morfémák kapcsolódásának sorrendje: 

Alanyi ragozású igealakokban: tő + időjel + személyrag 

Tárgyas ragozású igealakokban: tő + időjel + tárgy számára (DU, PL) utaló jel + személyrag 

 
144 KarjGr 168–169. 
145 KarjGr 169. 
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Egyes számú tárgyra speciális személyrag utal. 

Passzív ragozású igealakokban: tő+ időjel + passzívum képzője + személyrag 

Az 3SG, 3DU és 3PL személyekben a passzívum képzőjét és a személyragot nem lehet 

szételemezni. 

Felszólító módú alakokban: tő+speciális, felszólító módú személyrag 

3.2.4.1 Időjelölés 

A VVj nyelvjárások jellemzője, hogy négy múlt időt ismernek. Ebben különböznek a többi 

hanti nyelvjárástól, melyek csak az -s- jeles vagy a jeltelen múlt időt használják. Nyelvtani 

feljegyzéseiben Karjalainen az egyes múlt időket a következőképpen nevezte el: 

XV. táblázat. Időjelek a Vj nyelvjárásban 

Jelen Imperfectum Perfectum Imperfectum 

Historicum 

Perfectum 

Historicum 

PRS IMPF PRF IMPFH PRFH 

-l- -s- -0- -kas/-käs 

(-ɣas/-ɣäs) 

-kal/-käl 

(-ɣal/-ɣäl) 

Az igeidők rendszere többször volt kutatás tárgya (Tereškin 1961: 80–83, Gulya 1976, 

Csepregi 1983). A viszonylag szűkös nyelvi anyag ismeretében azt lehetett megállapítani, 

hogy az -s- jeles múlt a nemrégen történt események tolmácsolására, a -kal/-käl jeles az 

elbeszélő múlt jelölésére, a jeltelen múlt pedig az előidejűség és a múltban kezdődött, tartós 

cselekvés idejének kifejezésére használatos (Csepregi 1983: 79). A -kas/-käs jeles múlt idő 

használata igen ritka, a múltban történt, egymást gyors ütemben követő cselekvéseket 

jelölték vele. A most közölt Vj szövegekben nem fordul elő ez az igealak. 

 Az Imperfectum Historicum és Perfectum Historicum (IMPFH, PRFH) időjelek 

mássalhangzó végű igető esetén -k- val, magánhangzó végű tő esetén -ɣ-val kezdődnek 

(păn-kal-ə̑m ’raktam’, tu-ɣal-ə̑m ’hoztam’). 

 Karjalainen számos igeragozási paradigmát feljegyzett, ezekből idézünk az alábbiakban 

(KarjGr 174–201). 

3.2.4.2 Alanyi ragozás 
XVI. táblázat. Az alanyi ragozás paradigmája a Vj nyelvjárásban (mən- ’megy’) 

 Jelen Imperfectum Perfectum Imp. Hist. Perf. Hist. 

PRS IMPF PRF IMPFH PRFH 

1SG mən-l-əm mən-s-əm mən-əm mən-käs-əm mən-käl-əm 

2SG mən-wən mən-s-ən mən-ən mən-käs-ən mən-käl-ən 

3SG mən-wəl mən-əs mən-äɣən 

mən-iɣən 

mən-käs mən-käl 

1DU mən-l-əmən mən-s-əmən mən-mən mən-käs-

mən 

mən-käl-

mən 

2DU mən-l-ətən mən-s-ətən mən-ətən mən-käs-

ətən 

mən-käl-

ətən 

3DU mən-l-əkən mən-s-əkən mən-kən mən-käs-kən mən-käl-kən 

1PL mən-l-əw mən-s-əw mən-əw mənk-äs-əw mən-käl-əw 

2PL mən-l-ətəɣ mən-s-ətəɣ mən-təɣ mən-käs-təɣ mən-käl-təɣ 

3PL mən-wəl-t mən-s-ət mən-t mən-käs-ət mən-käl-t 
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A jelen idejű, 2SG, 3SG és 3PL személyragokban rendhagyó módon megjelenik egy -wə- 

elem is. 

A szövegek tanúsága szerint a 1PL számban -ŏɣ/-ö̆ɣ is előfordul: 

(82) məŋ kuntǝ̑-nǝ̑ amsǝ̑-kə̑tə̑-s-ŏɣ  

  mi mikor-LOC ül-INCH-IMPF-1PL 

  ’amikor mi ülni kezdtünk’ (Vj1/96–97) 

Példák az egyes igealakokra a szövegekből: 

(83) mä jǚɣ-ä ɔɣ pănki̮l-s-ǝ̑m mä jəɣ-m-ä tŏḷǝ̑ɣ-l-ǝ̑m.  

  én ő-LAT fej meghajt-IMPF-1SG én apa-1SG-LAT beszél-PRS-1SG 

  ’Én fejet hajtottam előtte és azt mondom apámnak.’ (Vj1/367–368) 

(84) tŏɣ utǝ̑ kül-l-əmən, əḷḷə näŋk əj pŏrk-a tŏɣ jal’-s-ǝ̑mǝ̑n.  

  oda fel kel-PRS-1DU nagy vörösfenyő egy tő-LAT oda áll-IMPF-1DU 

  ’Oda felmegyünk, egy nagy vörösfenyő tövéhez ketten odaálltunk.’ (Vj1/775–776) 

(85) ăpa, nǚŋ mänt onǝ̑l-wǝ̑n. 

  apa.VOC te én.ACC ismer-PRS.2SG 

  ’Apám, te ismersz engem.’ (Vj1/351–352) 

(86) kät näj-kən mänt läɣəl-l-əkən. 

  két úrnő-DU én.ACC néz-PRS-3DU 

  ’Két úrnő néz engem.’ (Vj1/986–987) 

(87) sărń-aŋ pun-ǝ̑w torǝ̑m weli-t jal’-wǝ̑lt. 

  arany-ADJ szőr-ADJ ég rénszarvas-PL áll-PRS.3PL 

  ’Aranyszőrű égi rénszarvasok állnak.’ (Vj1/952–953) 

(88) imi kat-uj-a i̮l jăŋa-s.  

  asszony ház-alja-LAT le megy-IMPF.3SG 

  ’Az asszony lement a pincébe.’ (Vj1/130–131) 

(89) nəŋ kol’ män-ä jö̆-s-təɣ?  

  ti honnan én-LAT jön-IMPF-2PL 

  ’Ti honnan jöttetek hozzám?’ (Vj1/696–697) 

(90) jäl’ jŏɣǝ̑t-t-al kotl-a jŏɣt-aɣǝ̑n.  

  had jön-PTC.PRS-3SG nap-LAT jön-PRF.3SG 

  ’A hadnép jövetelének napja elérkezett.’ (Vj1/204–205) 

(91) jəɣ-öw kuntǝ̑ pi̮ri̮-kal-ǝ̑tə̑n?  

  atya-1PL mikor kérdez-PRFH-2DU 

  ’Atyánkat mikor kérdeztétek meg?’ (Vj1/415) 

(92) nǚŋ jəɣ-ən əntə nǚŋ jer-än-nə wăl-kal. 

  te atya-2SG NEG te vonal-2SG-LOC van-PRFH.3SG 

  ’Az apád nem olyan volt, mint te.’(Vj1/144–145) 
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3.2.4.3 Tárgyas ragozás146 
XVII. táblázat. A tárgyas ragozás paradigmája a Vj nyelvjárásban (jelen idő wə- ’vesz’) 

 Tárgy száma 

Sg Du Pl 

1sg wə-l-im wə-l-əɣl-äm wə-l-l-äm 

2sg wə-l-in wə-l-əɣl-än wə-l-l-än 

3sg wə-l-tə wə-l-kəl wə-l-l-əl 

1du wə-l-imən wə-l-əɣl-əmən wə-l-l-ämən 

2du wə-l-ətən wə-l-əɣl-in wə-l-l-in 

3du wə-l-ətən wə-l-əɣl-in wə-l-l-in 

1pl wə-l-iw wə-l-əɣl-öw wə-l-l-öw 

2pl wə-l-ətən wə-l-əɣl-in wə-l-l-in 

3pl wə-l-il wə-l-əɣl-äl wə-l-l-äl 

A múlt idejű paradigmákból csak az 1SG személyű alakokat idézem: 

XVIII. táblázat. Múlt idejű, 1SG személyű, tárgyas ragozású igealakok a Vj nyelvjárásban 

 Tárgy száma 

SG DU PL 

Imperfectum wə-s-im wə-s-əɣl-äm wə-s-l-äm 

Perfectum wəj-im wəj-əɣl-äm wəji-l-äm 

Imperfectum Historicum wə-ɣäs-im wə-ɣäs-əɣl-äm 

wə-ɣäs-kəl-äm 

wə-ɣäs-l-äm 

Perfectum Historicum wə-ɣäl-im wə-ɣäl-əɣl-äm 

wə-ɣäl-kəl-äm 

wə-ɣäl-l-äm 

Tárgyas ragozású alakok a szövegekben: 

(93) uɣ-ǝ̑m nǚŋ-ä năra-l-i̮m.  

  fej-1SG te-LAT lehajt-PRS-SG<1SG 

  ’Fejem hozzád lehajtom.’ (Vj1/188–189) 

(94) mä wajk-am köt-əl kǚr-əl tŏɣ ari̮tǝ̑-l-tǝ̑.  

  én állat-1SG kéz-3SG láb-3SG oda eltör-PRS- SG<3SG 

  ’Állatom kezét-lábát eltöri.’ (Vj1/665–666) 

(95) jäwət ärəɣ săɣǝ̑-w köl mä ulǝ̑ŋtǝ̑-s-i̮m.  

  hét ének dallam-ADJ szó én elkezd-IMPF- SG<1SG 

  ’A hét ének dallamú szót elkezdtem.’ (Vj1/1) 

(96) jəɣ-əm-nə män-ä i̮l əsəl-s-ətə. 

  atya-1SG-LOC én-LAT le enged-IMPF- SG<3SG 

  ’Atyám hozzám leengedte.’ (Vj1/179–180) 

(97) wăɣ möɣər ťäɣ jɔɣi̮-mi̮n ulǝ̑ŋtǝ̑-s-l-am. 

  vas bunkó ím üt-CNV elkezd-IMPF-PL-1SG 

  ’Vas bunkóval ütni kezdtem őket.’ (Vj1/689–690) 

 
146 KarjGr 182–186 
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(98) mä käst-ä kǚrt-im. 

  én keres-INF nem-tud-PRF. SG<1SG  

  ’Nem tudom megtalálni azt.’ (Vj1/11) 

(99) ńoɣi-l ellä kot ṇoka-l-i̮l.  

  hús-3SG vajon hol csíp-PRS- SG<3PL 

  ’Húsát vajon hol csípkedik.’ (Vj1/147–148) 

Tárgyas és passzív ragozás egymást követi ugyanabban a jelentésben: 

(100) karman-oɣ nuɣ wə-s-im wăɣ möɣər män-nə nuɣ täl-l-i.  

  zseb-ABL fel vesz-IMPF- SG<1SG vas bunkó én-LOC fel húz-PRS-PASS.1SG 

  ’Zsebemből elővettem, a vas bunkót én előhúzom.’ (Vj1/424–426) 

3.2.4.4 Felszólítás, óhajtás 

A közvetlen felszólítás (imperativus, IMP) a 2. személyekben, a közvetett felszólítás 

(óhajtás, optativus, OPT) a 3. személyekben jelenik meg. 

XIX. táblázat. Felszólító módú igealakok a Vj nyelvjárásban 

 Alanyi ragozás Tárgyas ragozás 

 SG DU PL 

2SG wəj-ä wəj-i wəj-iɣl-ä wəj-il-ä 

3SG wəj-itä wəj-äti   

2DU wəj-itən wəj-itən   

3DU wəj-itenä(ti) wəj-ikənäti   

2PL wəj-itəɣ wəj-itəɣ   

3PL wəj-ijilä wəj-itäti   

A kettős és többes számra utaló, felszólító módú alakok csak 2SG személyben vannak 

adatolva Karjalainen nyelvtani feljegyzéseiben. 

A szövegekben a leggyakrabban 2. személyű felszólítással találkozunk: 

(101)  ăpa, nǚŋ mänt äl wəl-ä.  

  apa.VOC te én.ACC PROH megöl-IMP.2SG 

  ’Apám, ne ölj meg engem.’ (Vj1/351) 

(102) əḷḷə məɣ ti-mə köl nuk män-ä lŏŋt-i̮.  

  nagy föld születik-PTC.PST szó fel én-LAT sorol-IMP. SG<2SG 

  ’A nagy föld szülte (=ősi) szavakat sorold fel nekem.’ (Vj1/189–190) 

(103) äŋkä mä köčki-m män-ä tuɣ-i̮.  

  anya.VOC én kard-1SG én-LAT hoz- IMP. SG<2SG 

  ’Anyám, hozd ide a kardomat.’ (Vj1/248–249) 

(104) pojsem winčiw awt-ǝ̑w kar-am toɣ jö̆r-itən.   

  jégeső hasonló haj-ADJ hím_állat oda köt-IMP.2DU 

  ’Jégeső sörényű lovamat oda kössétek.’ (Vj1/121–122) 

(105) jɔmänčk-ə mänt-pə məj-itəɣ. 
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  bogyó-INS én.ACC-PCL ad-IMP.2PL 

  ’Nekem is adjatok bogyót.’ (Vj1/723–724) 

Az óhajtás ritkábban fordul elő: 

(106) kǝrǝɣ köl čǝkǝ äl ǝslil-äti. 

  bűnös szó nagyon PROH enged-OPT.SG<3SG 

  ’Ne engedje [szólni] a bűnös szavakat.’ (Vj2/165–166) 

Van egy, a nyelvtani feljegyzésekben nem dokumentált, összetett igealak, mely figyelmet 

érdemel. Az alábbi mondatokban fordul elő: 

(107) il ti-ntə öɣ-əŋ lät-l-öɣ, păk-ə̑ŋ lät-l-öɣ (…) 

  el születik-PTC.PRS lány-ADJ idő-PL-1PL fiú-ADJ idő-PL-1PL 

  məŋ kǚrm-im-öɣ murlǝ̑ŋ ḷɔ̈k i̮l äl mŏḷki̮ tu-s-ati̮. 

  mi lép-PTC.PST-1PL havas nyom le PROH felejt hoz-?IMPF-OPT.3PL 

 ’Ezután születő lányaink, fiaink el ne feledjék az általunk kitaposott havas ösvényt.’  

 (Vj1/ 559–560)  

(108) ilə ti-ntə öɣ-əŋ lät, ilə ti-ntə păk-ə̑ŋ lät (…) 

  el születik-PTC.PRS lány-ADJ idő el születik-PTC.PRS fiú-ADJ idő 

  mä-tim ji̮r i̮ɣ-ǝ̑m-am tăɣi̮ il äl moḷki̮ tu-s-at. 

  én-magam áldozat akaszt-PTC.PST-1SG hely el PROH felejt hoz-?IMPF-OPT.3PL 

 ’Ezután születő leánynép, fiúnép el ne feledje, hol akasztottam fel az áldozati  

 ajándékot.’ (Vj1/622–623)  

(109) koɣ ärəɣ ärəɣ-tə ku-nǝ̑ koɣ mańť mańť-ťǝ̑ ku-nǝ̑ 

  hosszú ének énekel-PTC.PRS férfi-LOC hosszú mese mesél-PTC.PRS férfi-LOC 

  mä ji̮ńť-m-am wej-əŋ ńal ji̮r il äl moḷki̮-tu-s-at.  

  én beszúr-PTC.PST-1SG nyél-ADJ nyíl áldozat el PROH felejt hoz-?IMPF-OPT.3PL 

  ’Hosszú éneket éneklő férfi, hosszú mesét mesélő férfi az általam beszúrt nyeles 

   nyíl áldozatot el ne feledje.’ (Vj1/658–660) 

(110) ül wäńəm-pəw sat-kan öɣi-nə läl-tu-s-ati̮. 

  hideg arc-ADJ száz-cár lány-LOC lélegzik-hoz-?IMPF-OPT.3PL  

  ’Hideg arcú száz uralkodó lány fújjon.’ (Vj1/638) 

A négy előfordulásból három (107)–(109) azonos szóalak, és azonos kontextusban fordul 

elő: a főhős azt kívánja, hogy az utána jövő nemzedékek is emlékezzenek szakrális 

cselekedetére. A szószerkezet egy igekötővel kezdődik (i̮l ’le’ vagy il ’el’, a kettő közül 

valamelyik íráshibás), egy tiltó szócskával folytatódik (äl), mely a továbbiakban felszólító 

módú igét feltételez. Az összetett igealak első tagjának (moḷki̮ ’emlékszik’) csak a puszta 

igetöve jelenik meg. A második tag (tu- ’hoz, visz’) segédigeként viselkedik, melynek az a 

funkciója, hogy személyragokat vegyen fel. Problematikus a -s- elem szerepe. Nehéz 

múltidőjelként elemezni, de arra sem adnak a szótárak semmilyen fogódzót, hogy 

igeképzőnek tarthassuk. Az -at(i̮) személyrag felszólító módú, tárgyas ragozású 3SG alak. 

Karjalainen is felszólító módú igével fordította a margón (a Vj1/559–560 sorhoz fűzött 

jegyzetben elkööt unhoittako ’ne feledjék’, a Vj1/622–623 sornál elköön unhoittako ’ne 
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feledje’). Éppen, mivel szakrális kontextusban fordul elő ez a kifejezés, feltételezhető, hogy 

archaikus, megőrzött régiség.  

 A negyedik előfordulás (110) nem tiltás, hanem felszólítás. Karjalainen ezt is fontosnak 

tartotta lefordítani (tuulkoon ’fújjon’). Az összetett igealak első tagja ’lélegzik’ jelentésű, 

de itt is a második tag hordozza a toldalékokat. A tu(s)- grammatizálódását mutatja, hogy 

Karjalainen a (109)–(110) mondatokban egybeírta a két igét. Figyelemre méltó, hogy ebben 

a két mondatban az ágens LOC raggal van jelölve, ami a passzív szerkezetekre jellemző 

vonás147. 

3.2.4.5 Passzív igeragozás (KarjGr 199–200) 

Karjalainen adatközlője azt állította, hogy a passzív alakokat csak a 3. személyekben 

használja148 (KarjGr 190). Pédaképpen a mə- ’ad’ ige 3SG alakjait sorolta jelen és múlt 

időkben: jǚɣən mänä məsi/ məli/ məji/ məɣäsi/ məɣäli ’ő nekem adja/adta’. A păn- ’tesz, 

helyez’ ige jelen idejű, egyes számú, passzív alakjairól először azt mondta, hogy léteznek, 

de később visszavonta ezt.149 Ennek ellenére Karjalainennak sikerült kinyernie a teljes 

paradigmát, ami a gyűjtő leleményességét és kitartását dicséri. Ezt a teljes paradigmát 

viszont nem egy tranzitív ige ragozása adja, mint a szomszédos vahi nyelvjárásban (mə- 

’ad’ KarjGr 140), hanem a mediális pat- ige ragozása. Ez az ige aktívan ragozva ’kihűl, 

megfagy’ jelentésű. Ebben a jelentésben a passzív alak csak a 3.  személyben jelenik meg: 

joɣə̑ṇ patsi v. patə̑s ’a folyó befagyott’. Egyéb személyekben a passzív ragozás már 

jelentésmódosulással jár: Vj patlujə̑m,’fázom’ (vö. Trj. påtʌojə̑m ’ua.’ KT 769, D 1233). 

XX. táblázat. A passzív igeragozás paradigmája a Vj nyelvjárásban (pat- ’kihűl, megfagy’; ’fázik’) 

 Jelen Imperfectum Perfectum Imperf. Hist. Perf. Hist. 

 PRS IMPF PRF IMPFH PRFH 

1SG pat-l-uj-ə̑m pat-s-uj-ə̑m pat-uj-ə̑m pat-kas-uj-ə̑m pat-kal-uj-ə̑m 

2SG pat-l-uj-ə̑m pat-s-uj-ə̑m pat-uj-ə̑m pat-kas-uj-ə̑m pat-kal-uj-ə̑m 

3SG pat-l-i̮ pat-s-i̮ pat-i̮ pat-kas-i̮ pat-kal-i̮ 

1DU pat-l-uj-mə̑n pat-s-uj-mə̑n pat-uj-

mə̑n 

pat-kas-uj-mə̑n pat-kal-uj-

mə̑n 

2DU pat-l-uj-ə̑tə̑n pat-s-uj-ə̑tə̑n pat-uj-

ə̑tə̑n 

pat-kas-uj-ə̑tə̑n pat-kal-uj-

ə̑tə̑n 

3DU pat-l-akə̑n pat-s-akə̑n pat-akə̑n pat-kas-akə̑n pat-kal-akə̑n 

1PL pat-l-uj-ə̑w pat-s-uj-ə̑w pat-uj-ə̑w pat-kas-us-ə̑w (!) pat-kal-uj-ə̑w 

2PL pat-l-uj-tə̑ɣ pat-s-uj-tə̑ɣ pat-uj-tə̑ɣ pat-kas-uj-tə̑ɣ pat-kal-uj-tə̑ɣ 

3PL pat-l-at pat-s-at pat-at pat-kas-at pat-kal-at 

 
147 Passzív felszólító módú paradigmát Karjalainen a Trj nyelvjárásban jegyzett fel, (KarjGr 278, 287–288), 

de a VVj nyelvjárásban nem. 
148 „Passiivi muotoja ei sanonut käytettävän muita kuin III personan agenttisissa lausetavoissa” (KarjGr 190). 
149 „Ensin sanoi olevan mutta sitten ei” (KarjGr 197). 
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A táblázatban nem szerepel, de a szövegekben többször előfordul az imperfectum 3SG 

személyben az -us személyrag. Ebbe a ragváltozatba talán analógiás úton került be az -u- 

hang, mely a passzívumra utal, s jelen van paradigma többi tagjában. Karjalainen nem egy 

esetben az -us végű alak mellé odaírt más, általa lehetségesnek tartott változatot is.   

(111) məɣ-nä män-nə tŏɣ jum-us (jum-s-i̮m)  

  föld-COM én-LOC oda temet-PASS.3SG.IMPF (temet-IMPF- SG<1SG) 

  ’Én földdel betemettem.’ (Vj1/473–474) 

(112) män-nə pi̮ri̮m-us  

  én-LOC kérdez-PASS.3SG.IMPF 

  ’megkérdeztem’ (Vj1/734–735, 794) 

(113) kät ńal-kǝ̑n män-nə tŏɣ ji̮ńť-us (ťǝ̑us) 

  két nyíl-DU én-LOC oda beszúr-PASS.3SG.IMPF 

  ’Két nyilat odatűztem.’ (Vj1/658–659) 

(114) jǚɣnäm məɣ torǝ̑m putǝ̑w män-nə kŏlǝ̑ jeḷkəmt-us. 

  idegen föld világ széle én-LOC mind járkál-PASS.3SG.IMPF 

  ’Más országok határait mind bejártam.’ (Vj1/997–998) 

(115) kät si̮k-kǝ̑n män-nə tŏɣ nuk jö̆r-us. 

  két gombolyag-DU én-LOC oda fel köt-PASS.3SG.IMPF 

  ’A két gombolyagot oda felkötöztem.’ (Vj1/616) 

Karjalainen megjegyzése a XX. táblázatban szereplő, teljes paradigmához: „ilyen és ehhez 

hasonló passzív alakok csak ritkán fordulnak elő, helyettük aktív szerkezeteket használnak” 

(KarjGr 201)150. Lehetséges, hogy a passzív ragozás háttérbe szorulása a Vj nyelvjárásban 

a V nyelvjáráshoz képest a két nyelvjárás közti kevés különbség egyike. 

A most közölt szövegek tanúsága szerint a passzív ragozású igék többsége 3. személyű: 

(116) jäwət joɣǝ̑r män-nə kŏl ən-s-i. 

  hét páncél én-LOC mind felölt-IMPF-PASS.3SG 

  ’A hét páncélt mind felvettem.’ (Vj1/228–229) 

(117) torǝ̑m ńŏɣ ḷɔ̈k-nə män-nə ťä ńuɣǝ̑l-s-at. 

  ég jávorszarvas út-LOC én-LOC ím üldöz-IMPF-PASS.3PL 

  ’Égi jávor útján üldöztem ím őket.’ (Vj1/379–380) 

(118) ärəɣ tu-ntǝ̑ mańť tu-ntǝ̑ jak-ə̑ŋ-lät män-nə tŏɣ kɔl-kal-at.  

 ének hoz-PTC.PRS mese hoz-PTC.PRS emberek-ADJ-SUBST én-LOC oda hall-PRFH- 

 PASS.3PL 

  ’Énekhozó, mesehozó embereket hallgattam.’ (Vj1/89–90) 

Ezen kívül – igen ritkán – lehet találkozni 1. személyű alakkal: 

 
150 „Näitä ja tämäntapaisia pass. muotoja käytetään kuitenkin harvoin, ja niiden sijasta actiivista 

konstruktionia” (KarjGr 201). 
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(119) kaj-ə̑m paŋk-nə wiḷḷä tuɣ-uj-ǝ̑m. 

  szárít-PTC.PST galóca-LOC mintha visz.PRF-PASS-1SG 

  ’Mintha a szárított galóca vitt volna engem.’ (Vj2/301) 

Az 1. személyű, passzív ragozású igék többsége mediális: 

(120) sort kǚl-ät kǚl ilim-ä ťät ilim-s-uj-ǝm. 

  arasz vastag-SUBST vastag szégyen-LAT ím szégyell-IMPF-PASS-1SG 

  ’Arasz vastagságú vastag szégyenbe megszégyenültem.’ (Vj8/22–23) 

(121) nüŋ mǚɣil’ä woj-uj-ə̑n?  

  te miért alszik.PRF-PASS-2SG 

  ’Te miért aludtál el?’ (Vj1/320–321) 

A fenti mondatok megfelelnek a hanti passzív szerkezetekkel kapcsolatos ismereteinknek. 

Eszerint jelölt (LOC ragos) ágens mellett jelöletlen (NOM esetű) paciens áll, mely számban 

és személyben koreferens a passzív ragozású igével. A főnévi páciensről nem tudjuk 

eldönteni, hogy NOM vagy ACC esetű, ugyanis a főnévi tárgy jelöletlen. Előfordulnak 

azonban olyan mondatok, melyekben a paciens személynévmás, ACC esetű, az ige pedig 

3SG személyű: 

(122) är wajǝ̑ɣ-nǝ̑ mänt äl-käl-i.  

  sok állat-LOC én.ACC emel-PRFH-PASS.3SG 

  ’Sok állat emelt engem.’ (Vj1/48) 

(123) wajǝ̑ɣ ăŋǝ̑t kiɣəl’ wăɣ-na nǚŋət nuk aɣtǝ̑ɣsi̮l-l-i̮. 

  állat agancs görbe vas-COM te.ACC fel akaszt-PRS-PASS.3SG 

  ’Szarvasagancs kampóra akasztanak fel téged [a bölcsőben].’ (Vj6/12–13) 

(124) kolǝ̑m juɣ al-ti̮ katnǝ̑ tŏɣ nǚŋət koḷǝ̑ɣ-l-i̮. 

  három fa emel-PTC.PRS ház-LOC oda te.ACC himbál-PRS-PASS.3SG 

  ’Olyan házban, melyet három gerenda tart, ringatnak téged.’ (Vj6/19–20) 

Ezek a szerkezetek a finn személytelen szerkezetekre emlékeztetnek, melyekben szintén 

ACC alakú személynévmás mellett áll az egyalakú passzív ige (minut nostettiin, sinut 

keinutetaan). 

3.2.4.6 „Ergatív” szerkezetek 

A passzív szerkezetekben a logikai alany (ágens) LOC raggal van ellátva. Ez jellemző az 

összes hanti nyelvjárásra. A VVj nyelvjárásokban viszont aktívan ragozott igék mellett is 

gyakori a LOC ragos ágens. Az ige alanyi (125) és tárgyas ragozású (126) egyaránt lehet. 

(125) num torǝ̑m äj öɣi-nə ťä i̮l əsəl-wəl. 

  felső isten kicsi lány-LOC ím le enged-PRS.3SG 

  ’Felső isten kisebbik lánya leenged engem’. (Vj2/352–353)  

(126) num torǝ̑m aj öɣi-nə paŋk peḷəɣ tä mänä tu-l-tǝ̑. 

  felső isten kicsi lány-LOC galóca fél ide én-LAT hoz-PRS-SG<3SG 

  ’Felső isten kisebbik lánya idehozza nekem a fél galócát.’ (Vj2/339–340) 
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A jelölt ágenst és aktív ragozású igét tartalmazó szerkezetet a korábbi szakirodalom 

ergatívnak nevezte (Balandin 1948, Gulya 1970, 1982, Hrakovskij 1972). Tudvalevő, hogy 

a klasszikus ergatív típusú nyelvekben az intranzitív mondat alanya és a tranzitív mondat 

tárgya áll azonos esetben, és hozzájuk igazodik  a mondat állítmánya (Havas 2003: 12–13).  

Ez nem valósul meg a VVj nyelvjárásokban, ugyanis ha a tárgy személyes névmás, akkor 

az accusativusban áll: 

(127) kɔḷkǝ̑-t-nǝ̑ mänt kăm mətä ṇoɣ-wǝ̑lt.  

  holló-PL-LOC én.ACC mind valami csíp-PRS.3PL 

  ’A hollók egyre csípkednek engem.’ (Vj1/590–591) 

(128) torǝ̑m-nǝ̑ məŋət pärt-käl jäliɣsə-ntä-ɣ. 

  isten-LOC mi.ACC parancsol-PRFH.3SG harcol-INF-TRA 

  ’Isten harcolni rendelt minket.’ (Vj1/94–95) 

(129) mä əntə kǚt koj-s-ə̑m, torǝ̑m-nə̑ mänt pirt-iɣən.  

  én NEG bár nem_akar-IMPF-1SG isten-LOC én.ACC parancsol.PRF-3SG 

  ’Bár én nem akartam, isten parancsolta nekem.’ (Vj1/99–101) 

Másrészt pedig, a tranzitív mondat állítmánya nem a tárggyal, hanem a locativusragos 

cselekvővel egyezik számban és személyben: 

(130) män-nə tŏl taɣǝ̑-l-a jǚɣ-ä tŏḷǝ̑ɣ-l-ǝ̑m.  

  én-LOC az hely-3SG-LAT ő-LAT mond-PRS-1SG 

  ’Én arra neki mondom.’ (Vj1/852–853) 

(131) min-nə tö̆j-əl öɣt-əm kär-əŋ näŋk təɣ wə-s-imən.  

  mi2-LOC csúcs-3SG levág-PTC.PST kéreg-ADJ vörösfenyő ide vesz-IMPF- SG<1DU 

  ’Mi ketten fogtuk a csúcsa levágott kérges vörösfenyőt.’ (Vj1/855–856) 

A későbbi közleményekben a kutatók (Honti 1971, 1984: 93–96, Kulonen 1989, 1991, 

Ruttkay-Miklián 2003) árnyaltabban közelítették meg a kérdést. Bár használták az ergatív 

terminust, egyértelművé tették, hogy nem tekinthető klasszikus ergatív szerkezetnek, ha a 

mondatban aktív ragozású igéhez jelölt ágens kapcsolódik. Kulonen ezen kívül észrevette 

azt is, hogy amennyivel több ergatív szerkezet található a keleti hanti nyelvjárásokban, 

annyival kevesebb a passzív szerkezetek száma a nyugati nyelvjárásokéhoz képest (1989: 

297–302, 1991:190–191).151 

 A kutatás mindezidáig nem tudta egyértelmű szabályrendszerbe foglalni a jelölt ágens 

használatát az aktív ragozású mondatokban. Ruttkay-Miklián Eszter szerint „az alany és 

tárgy szerepcseréjének jelölése” lehet az ergatív szerkezet funkciója, de azt is hozzáteszi, 

hogy ez nem kizárólagos, azaz ugyanazt a jelentést többféle szinoním szerkezettel is lehet 

fejezni (2003: 135).  

 
151 Az 1990-es évek elején a szurguti (Tra, Jg, P) nyelvjárásból még nagyon kevés anyag állt a kutatók 

rendelkezésére. Ma, harminc évvel később sokkal több szurguti szöveg alapján bizton állíthatjuk, hogy a 

keleti hantinak ebben a változatában igen ritka  az ergatívnak nevezett szerkezet. Éppen ezért sajnálatos, hogy 

A. Filchenko e tárgyban írt tanulmányában összekeveri a két, egymástól jelentősen különböző VVj és Jg 

nyelvjárás adatait. A passzív szerkezeteket a jugani alapján mutatja be, a locativusragos alanyú aktív 

szerkezeteket pedig a VVj alapján (Filchenko 2006). 
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 Sachiko Sosa információszerkezeti szempontból vizsgálta a szurguti nyelvjárásban a 

jelölt ágens kérdését. Arra a következtetésre jutott, hogy aktív ragozású ige mellett akkor 

kap  locativusragot az alany, amikor némi szünet után újból felbukkan az elbeszélésben, és 

mind az alany, mind a tárgy topik szerepű (Sosa 2017: 191–207). A most közölt Trj 

szövegekben egyetlen helyen fordul elő jelölt ágens (Trj4/512–513), és hasonló funkcióban 

(2.2.5. fejezet, (33) mondat). 

 Mindenképpen megfontolandók Karjalainen fentebb idézett észrevételei, melyek szerint 

a Vj nyelvjárásban a passzív ragozás használata háttérbe szorult. Megmaradt viszont az 

ágens kiemelésére alkalmas mód, a locativusrag használata, amivel a beszélő az aktív 

mondatokban is él. Ez a VVj nyelvjárásokban a később gyűjtött szövegekben is tetten 

érhető (Tereškin 1958, 1961, Honti 1982).   

 A (132) mondatban két cselekvő van és egy tárgy. Mindkét cselekvő akciója fontos, 

mindkettő megkapja a kiemelő LOC ragot. A tárgy az első mozdulatnál még hangúlyos, ezt 

jelzi a tárgyas ragozású ige is. A második mozdulatnál a tárgy kevésbé fontos, ezért passzív 

ragozású az ige. 

(132) imi-nə ki̮nt män-ä nuk čǚčə-tə, mə-s-tə,  

  asszony-LOC puttony én-LAT fel nyújt-PRF. SG<3SG ad-IMPF- SG<3SG 

  män-nə kaɣrǝ̑mtǝ̑-s-i. 

  én-LOC elkap-IMPF-PASS.3SG 

  ’Az asszony a puttonyt nekem felnyújtotta, (ide) adta, én elkaptam.’ (Vj1/133–137) 

 

A szövegeket vizsgálva úgy tűnik, hogy az igenemek váltogatása a jól formált szöveg 

előfeltétele, miközben a cselekvőnek mindvégig hangsúlyosnak kell lennie:  

(133) torǝ̑m-nǝ pirt-i män-ä săɣmǝ̑l-ta-ti̮, 

  isten-LOC parancsol-PRF.PASS.3SG jósol-INF-EMPH 

  torǝ̑m-nǝ ǝntǝ pärt-käl, 

  isten-LOC NEG parancsol-PRFH.3SG 

  ǝntǝ tŏŋ i-l-im,  

  NEG PCL eszik-PRS- SG<1SG 

  mä tärəm ni-nǝ i̮l wart-l-uj-ǝ̑m. 

  én erős nő-LOC le taszít-PRS-PASS-1SG 

  ’Isten parancsolta, hogy jósoljak, ha nem parancsolta volna, nem enném [a gombát],  

  erős nő letaszít(ana) engem.’ (Vj2/11–13) 

 

3.2.5 Igenevek 

A Vj nyelvjárás hat különböző igenevet ismer, a következőket: főnévi igenév (INF), 

folyamatos és befejezett melléknévi igenév (PTC.PRS, PTC.PST), határozói igenév (CNV), 

tagadó igenév (PTC.NEG) és potenciális igenév (PTC.POT)152. Ez az igenévrendszer jellemző 

a keleti hanti nyelvjárásokra, és a legteljesebb a hanti nyelvterületen. A déli nyelvjárások 

nem ismerik a tagadó igenevet, az északiak pedig ezen kívül a feltételes igenevet sem.  

 
152 Karjalainen világosan elkülönítette a reális feltételt (ha megyek) és az irreálist (mennék) kifejező 

szerkezeteket. Előbbit potenciálisnak, utóbbit kondicionálisnak nevezte. Ezt követem én is, és nem 

használom a nem kellően pontos „feltételes” terminust. 
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XXI. táblázat. Igenévképzők és toldalékaik a Vj nyelvjárásban 

 képző Px Cx PP Num Emph 

-ti/-ti̮ 

INF -ta/-tä – + –  + 

PTC.PRS -tə-/tə̑ + + +  + 

PTC.PST -(ə)m/-ə̑)m + + +  + 

CNV -min-/mi̮n – – – + – 

PTC.NEG -ləɣ/-lə̑ɣ + + –   

PTC.POT -ŋ- + –  – – 

Az ún. instabil tövű igék (i-/iɣ- ’eszik’, mə-/məj- ’ad’, jö̆-/jö̆ɣ- ’jön’, jə-/jəɣ- ’válik vmivé’, 

wə-/wəj- ’vesz’, u-/uj- ’tud, lát’, tu-/tuɣ- ’hoz’) főnévi igenév és a folyamatos melléknévi 

igenév képzője egy -n- elemmel bővül: -nta/-ntä, -ntə-/ntə̑. 

Az igenevekhez járuló személyjelölő toldalékok némileg különböznek az igei és a birtokos 

személyragoktól. 

XXII. táblázat. Az igenevekhez járuló személyragok a Vj nyelvjárásban 

 Szám 

Személy SG DU PL 

1. -am/-äm -amə̑n/-ämən -ow/-öw, -oɣ/-öɣ 

2. -an/-än -i̮n/-in -i̮n/-in 

3. -al/-äl -i̮n/-in -i̮l/-il 

Példák az igenevek használatára a szövegekből: 

(134) tem al pit-əm ńöŋəḷ nǚŋ wel-tä kǚrt-s-in. 

  ez év születik-PTC.PST gólya te megöl-INF nem_tud-IMPF- SG<2SG 

  ’Az idén született gólyafiókát nem tudtad megölni.’ (Vj1/393–394) 

(135) jəɣ kǚrm-im-il soj-ǝ̑ŋ ḷɔ̈k män-nə ńuɣǝ̑l-ta wer-s-i. 

  ők lép-PTC.PST-3PL dér-ADJ nyom én-LOC üldöz-INF csinál-IMPF-PASS.3SG  

  ’Az általuk taposott deres nyomot én üldözni kezdtem.’ (Vj1/488–489) 

(136) num torǝ̑m jäwət öɣi-nǝ pirt-i mǝŋä i-ntä-ti.  

  felső isten hét lány-LOC parancsol.PRF-PASS.3SG mi.DAT eszik-INF-EMPH 

  ’Felső isten hét lánya parancsolta nekünk, hogy együk’ (Vj2/20–21) 

(137) torǝ̑m jəɣ-əm-nə ärəɣ tu-nta-ɣ mańť tu-nta-ɣ  

  isten atya-1SG-LOC ének hoz-INF-TRA mese hoz-INF-TRA 

  mint ńula pärt-käl.  

  mi_ketten.ACC össze parancsol-PRFH.3SG 
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  ’Isten atyám minket kettőnket együvé rendelt, hogy éneket hozzunk, mesét  

  hozzunk.’ (Vj1/287–289) 

(138) nǚŋ-ä jö̆-s-əm, koɣ ärəɣ tu-nt-am-a  

  te-LAT jön-IMPF-1SG hosszú ének hoz-PTC.PRS-1SG-LAT 

  koɣ mańť tu-nt-am-a.  

  hosszú mese hoz-PTC.PRS-1SG-LAT 

  ’Hozzád jöttem, hogy hosszú éneket, hosszú mesét hozzak.’ (Vj1/266–269) 

(139) män-ä mətä jŏɣat köl ärəɣ-t-äm-ä-ti i̮l əsl-ä.  

  én-LAT valami nagyság szó énekel-PTC.PRS-1SG-LAT-EMPH le enged-IMP.2SG 

  ’Engedj le hozzám valamennyi szót, hogy énekelhessek’ (Vj1/20–21) 

(140) jö̆-nt-äm-nə ńŏl pült-kəl-öɣ čɔɣmi̮lǝ̑-wǝ̑l.  

  jön-PTC.PRS-1SG-LOC orr lyuk-DU-ABL fúj-PRS.3SG 

  ’Amikor jövök, [a lovam] két orrlyukán keresztül fujtat.’ (Vj1/285–286) 

(141) mä ji̮ńť-m-am wej-əŋ ńal ji̮r il äl moḷki̮-tu-s-at. 

  én beszúr-PTC.PST-1SG nyél-ADJ nyíl áldozat el PROH feled-hoz-?IMPF-OPT.3PL 

  ’Az általam beszúrt nyeles nyíl ádozatot ne feledjék el.’ (Vj1/659) 

(142) ontl-ǝ̑l kŏŋri̮-m ri̮t juɣ-ǝl kŏŋkri̮-t-al säť-wǝl. 

  belső-3SG kiváj-PTC.PST csónak fa-3SG kiváj-PTC.PRS-3SG hallatszik-PRS.3SG 

  ’Belseje kivájt csónak fájának kopácsolása hallatszik.’ (Vj8/4) 

(143) mətä amǝ̑s-m-al pi̮rnǝ̑ män-ä jäsəŋlə-wəl.  

  valami ül-PTC.PST-3SG után én-LAT beszél-PRS.3SG 

  ’Egy kis idő múlva így szól hozzám.’ (Vj1/747–748) 

(144) män-nə wăɣ möɣər ťäɣ jɔɣi̮-mi̮n ulǝ̑ŋtǝ̑-s-l-am. 

  én-LOC vas bunkó ím üt-CNV kezd-IMPF-PL<1SG 

  ’Én a vasbunkóval kezdtem ütni őket.’ (Vj1/689–690) 

(145) torǝ̑m tät-əm weli-păra jal’-min ki̮ť-wə̑lt. 

  isten teremt-PTC.PST rénszarvas-csorda áll-CNV marad-PRS.3PL 

  ’Isten teremtette rénnyáj állva marad.’ (Vj1/951–952) 

(146) sem wăla-lǝ̑ɣ mŏrǝ̑ɣ kö-kə sal-s-ǝ̑m. 

  szem van-PTC.NEG tömör kő-TRA látszik-IMPF-1SG 

  ’Szeme nincs tömör kőnek látszottam.’ (Vj1/234–235) 

(147) niŋ-əm-nə iki u-lǝ̑ɣ, süŋk u-lǝ̑ɣ kat uj-nǝ̑ enəmtə-tə.  

  nő-1SG-LOC hold lát-PTC.NEG nap lát-PTC.NEG ház alj-LOC nevel-PRF. SG<3SG 

  ’Feleségem holdat nem látott, napot nem látott pincében nevelte.’ (Vj1/364–365) 

 

(148)  tim möɣər əj pǚkäḷi tim aťi̮l-lǝ̑-kǝ̑ jəɣ-təɣ. 

  ez bunkó egy billentyű ez bekerít-PTC.NEG-TRA válik-PRF.2PL 

  ’Eme bunkó egyetlen csapásától védtelenné váltatok.’ (Vj1/709–710) 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



170 

 

(149) koj-ŋ-in mä nəŋ-ä ḷɔ̈k pämil-l-əm.  

  akar-PTC.POT-2PL én ti-LAT út mutat-PRS-1SG 

  ’Ha akarjátok, utat mutatok nektek.’ (Vj1/684–685) 

(150) mä lil-im ti̮ɣǝ̑mtǝ̑-ŋ-an, torǝ̑m jəɣ-əw nămǝ̑s ki̮ť-wǝ̑l.  

  én lélek-1SG szakít-PTC.POT-2SG isten atya-1PL gondolat marad-PRS.3SG 

  ’Ha elszakítod a lelkemet, égi atyánk megharagszik.’ (Vj1/756–757) 

A hanti nyelvjárások alakilag nem tesznek különbséget az aktív és a passzív participiumok 

között. Az igenemre abból lehet következtetni, hogy milyen helyet foglal el az igenév a 

mondatban. Ha az igeneves szerkezet feje a vonatkozó mellékmondat alanya, az igenév 

aktív: 

(151) koɣ ärəɣ tu-ntǝ̑ ku 

  hosszú ének hoz-PTC.PST férfi 

  ’hosszú éneket hozó férfi’ (Vj1/558) 

Ha viszont az igeneves szerkezet feje a vonatkozó mellékmondat tárgya, az igenév 

passzívnak számít, még ha nincs is ennek egyéb morfológiai jelölője: 

(152) jəɣ kǚrm-im-il soj-ǝ̑ŋ ḷɔ̈k  

  ők lép-PTC.PST-3PL dér-ADJ nyom  

  ’az általuk taposott deres út’ (Vj1/488) 

A hanti nyelvjárásokban az igenév személyjelölő morfémája a cselekvőre utal, akár aktív, 

akár passzív igenévvel van dolgunk. A most közölt szövegekben viszont van néhány olyan 

mondat, melyekben a személyjelölő morféma a cselekvés tárgyával koreferens – azaz a 

passzív mondat grammatikai alanyával. A LOC raggal jelölt ágens is a passzív szerkezetre 

utal: 

(153) män-nə kələltə-m-il-nə inləŋ köčki  

  én-LOC látszik-PTC.PST-3PL-LOC él-ADJ kard 

  əj pö̆nək-nä kŏlǝ̑ mänä čǚčə-l-äl.  

  egy hegy-COM mind én-LAT mutat.PRF-PL<3PL 

  ’Amint megláttam őket, éles kard(juk) hegyét mind felém tartották.’ (Vj1/ 342–344) 

(154) jǚɣ-pi ji̮r-ǝ̑ŋ juŋk, män-nə wel-ŋ-äl,  

  ő-EMPH áldozat-ADJ szellem én-LOC megöl-PTC.POT-3SG 

  äl ätmə-ɣ jə-wəl. 

  PROH rossz-TRA válik-PRS.3SG 

  ’Ő is áldozatos szellem, ha megölöm, ne legyen belőle baj.’ (Vj1/ 763–766) 

 

3.2.6 Igenév szerű szóalakok 

A szövegekben felbukkannak olyan igéből képzett alakok, melyek nem illeszthetők az 

imént bemutatott igenévrendszerbe, de a participiumokkal rokonságot mutatnak, azaz 

vonatkozó mellékmondatok állítmányaiként is értelmezhetők. Az egyik az -i/-i̮ 

melléknévképzős alak. Ezt a képzőt jól ismeri a szakirodalom (Sauer 1967: 118–125). 

Elsősorban főnevekhez kapcsolódik, de deverbális használatra is van példa: 
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(155) torǝ̑m putǝ̑w kəl-i kɔs ťuḷa-m-al u-s.  

  világ vég látszik-ADJ csillag villan- PTC.PST-3SG lát- IMPF.3SG 

  ’A világ végén látszó csillag villanását látta.’ (Vj1/374) 

(156) wet märnəŋ kul mel-i kɔ̈ɣəḷ 

  öt ikra-ADJ hal elfér-ADJ csésze 

  ’csésze, melyben öt ikrás hal elfér’ (Vj1/58) 

Az -i/-i̮ egyébként azonos alakú a PASS.3SG igei személyraggal is. A (157) mondatban 

nehezen eldönthető, hogy melléknévképzőként vagy igei személyragként elemezzük az -i 

toldalékot. Az igei személyrag mellett a passzív szerkezetekre jellemző jelölt ágens (torə̑m-

nə̑) szól, de a tät-i végű tagmondat értelmezhető vonatkozó mellékmondatként is:  

(157) tepä ilən torǝ̑m-nǝ̑ tät-i,  

  íme elöl isten- LOC teremt-PERF.PASS.3SG 

  torǝ̑m jor sărń-aŋ kanŋ-ow torǝ̑m ťarǝ̑s tŏɣ jŏɣǝ̑-s-ǝ̑m. 

  ég közép arany-ADJ part-ADJ ég tenger oda érkezik-IMPF-1SG 

  ‘Tovább [menvén] isten teremtette, ég közepi aranypartú égi tengerhez érkeztem.’  

  (Vj1/964–966) 

Hasonló dilemma övezi az -iɣən/-aɣə̑n végződést. Ez nem szerepel Gert Sauer 

névszóképzőket bemutató monográfiájában, viszont jól ismert igei személyragként, a 

PERF.3SG végződéseként. Bizonyos szerkezetekben azonban deverbális 

melléknévképzőként is elemezhető. A (158) mondatban például lehet a főmondat 

állítmánya (158a), de értelmezhető a mondat úgy is, hogy jelzősítő funkciója van (158b): 

(158a) jǚɣ-pi čăjaɣpǝ̑ wăl-aɣǝ̑n ji̮r wə-ntə ji̮r-ǝ̑ŋ juŋk. 

  ő-EMPH valóban van-PERF.3SG áldozat vesz-PTC.PRS áldozat-ADJ szellem 

  ’Ő valóban áldozatot elfogadó, áldozatos szellem volt.’ (Vj1/763–765) 

(158b) jǚɣ-pi čăjaɣpǝ̑ wăl-aɣǝ̑n ji̮r wə-ntə ji̮r-ǝ̑ŋ juŋk. 

  ő- EMPH valóban van- ADJ áldozat vesz-PTC.PRS áldozat-ADJ szellem 

  ’Ő nyilván való áldozatot elfogadó, áldozatos szellem.’ (Vj1/763–765)  

Más szerkezetekben a wălaɣə̑n szóalak egyértelmű feladata, hogy jelzői funkcióra tegyen 

alkalmassá egy határozószót: 

(159) tim torm oɣti̮ wăl-aɣǝ̑n čɔ̈k-əŋ məɣ  

  ez világ felszín van-ADJ baj-ADJ föld 

  ’a világon létező legnyomorúságosabb föld’ (Vj1/ 664) 

(160) tim tormoɣti̮ wăl-aɣǝ̑n čökəŋ jar  

  ez világ felszín van-ADJ baj-ADJ tó 

  ’a világon létező legnyomorúságosabb tó’ (Vj1/ 668)  

A jelzősítésre egyébként a létige folyamatos melléknévi igealakja (waltə̑) használatos: 

(161) i ťu wăl-tǝ̑ juk-ə̑ŋ ɔ̈ɣət  

  egy az van-PTC.PRS fa-adj hegyfok 

  ’ugyanott levő fás hegyfok’ (Vj1/296) 
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(162) əj wăl-tǝ̑ sŏɣ-aŋ məɣ  

  egy van-PTC.PRS bunda-ADJ föld  

  ’egyetlen mohás föld’ (Vj1/815) 

(163) nəŋ kuntǝ̑ wăl-tǝ̑ əs-l-in nur män-öɣ kənč-l-ətəɣ? 

  ti mikor van-PTC.PRS anya-PL-2PL bosszú én-ABL keres-PRS-2PL 

  ’Mikor érte anyáitokat az a sérelem, melyet rajtam akartok megbosszulni (lit.:  

  ’mikor levő anyáitok bosszúját keresitek nálam)?’ (Vj1/682–683) 

(164) tǝ lil-ǝ wăl-tǝ̑ kotə̑l-nǝ̑  

  ez lélek-INS van-PTC.PRS nap-LOC 

  ’ezen az élettel teli napon’ (Vj2/193) 

A létigén kívül a wer- ’csinál’ ige kaphat melléknévképzői funkciójú -iɣən toldalékot: 

(165) utǝ̑ wer-iɣən wərtə juɣ-ǝ̑w juɣ jɔ̈ṇk-ä utə̑ kül-s-əm. 

  szárazföldre csinál-ADJ vörös fa-ADJ fa hegyhát-LAT fel kel-IMPF-1SG 

  ’Felmentem a parton lévő vörös törzsű erdeifenyős hegyhátra.’ (Vj1/661–662) 

(166) nämən wer-iɣən jal’ťǝ̑ ku pəlät  

  vízparton csinál-ADJ áll-PTC.PRS férfi magasság 

  müɣ-əw jar-a ťä niɣ wi̮ɣǝ̑l-l-ǝ̑m. 

  zsombék-ADJ tó-LAT le ereszkedik-PRS-1SG 

  ’Lemegyek a vízparton levő, embermagasságú zsombékokkal teli tóhoz.’ (Vj1/  

  666–667)  

Lehetséges, hogy ezek a szófaji határokat feszegető kifejezések az éneknyelvre jellemző 

sajátosságok, amit sajnos már nem tudunk tisztázni. 

3.2.7 Egyéb szintaktikai kérdések 

Már a morfológiai jelenségek tárgyalása kapcsán is számos mondattani kérdést érintettünk. 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhány olyan sajátságot, melyekre a 

most közölt szövegekből tudunk példát hozni. 

3.2.7.1 Egyeztetés 

Általános szabály, hogy az alany száma és személye megjelenik az igei állítmányon: 

(167) kät näj-kən mänt läɣəl-l-əkən. 

  két úrnő-DU én.ACC néz-PRS-3DU 

  ’Két úrnő néz engem.’ (Vj1/986–987) 

Kettőnél magasabb számnév után a jelzett szó egyes számban van, de az állítmány többes 

számú: 

(168) kɔlǝ̑m juŋk ťunam pot-s-ə̑t.  

  három szellem oda menekül-IMPF-3PL 

  ’A három szellem oda menekült.’ (Vj1/518–519) 
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3.2.7.2 Névszói állítmány 

A VVj nyelvjárásokra jellemző, hogy a harmadik személyű névszói állítmányhoz egy 

predikatív klitikum (-ki) is kapcsolódik, mely számjeleket is felvesz: tem ämp jəmə-ki ’ez 

a kutya jó’, tem ämp-ət jəməkə-jätət ’ezek a kutyák jók’ (KarjGr 171). A most közölt 

szövegben erre egy példa van: 

(169) öɣi-m wăɣ-ǝ̑l är-ki.  

  lány-1SG pénz-3SG sok-PRED 

  ’A lányomnak sok pénze van.’ (Vj1/750)153 

1. és 2. személyű alanyok esetén a névszói állítmány mellett megjelenik az alannyal 

koreferens kopula (wăs-) is, mely nem azonos a létigével. Ez a jelenség a VVj és Szurg 

nyelvjárásokra jellemző. 

(170) nəŋ päńťəɣ jaɣ wăs-tǝ̑ɣ.  

  ti fukar emberek COP-2PL 

  ’Ti fukar emberek vagytok.’ (Vj1/726) 

(171) tin-əŋ sö̆j wăs-ǝ̑m. 

  ár-ADJ hang COP-1SG 

  ’Drága hang vagyok.’ (Vj1/839) 

Ha a 3. személyben megjelenik a létige jelen idejű alakja, akkor nem egyszerű névszói 

állítmányról van szó, hanem például birtoklásról: 

(172) čăjaɣpǝ̑ păɣ enəmt-äɣən,  

  valóban fiú nevel-PRF.3SG 

  nem-əl-pä wăl-wǝ̑l  

  név-3SG-EMPH van-PRS.3SG 

  torǝ̑m kɔs kŏr-aw joɣǝ̑r. 

  ég csillag kép-ADJ páncél 

  ’Valóban felnevelt egy fiút, akinek a neve Égi-csillag-képű-páncél.’ (Vj1/361–363) 

3.2.7.3 Tagadás  

A többi hanti nyelvjáráshoz hasonlóan a Vj nyelvjárásban is partikulák segítségével 

történik a tagadás. Mondatrész tagadásakor az əntə ’nem’ (173), tiltáskor az äl ’ne’ (174) 

használatos. 

(173) mä nǚŋət əntə pŏr-l-ǝ̑m. 

  én te.ACC NEG harap-PRS-1SG 

  ’Én téged nem haraplak meg.’ (Vj1/244–245) 

(174) kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝɣ köl äl lŏŋt-i̮tə̑n.  

  bűn nyelv bűn szó PROH olvas-IMP.SG<2PL 

  ’Bűnös nyelv bűnös szavát ne szóljátok.’ (Vj2/179–180) 

 
153 A (169) és (172) mondat arra is példa, hogy a birtoklás kifejezése nemcsak a többi hanti nyelvjárásból 

ismert tăja- ’birtokol’ igével történik, hanem birtokos személyragos névszó + létige/predikatív klitikum 

szerkezettel is. 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



174 

 

Az állítmányi szerepű əntim ’nincs’ bizonyos esetekben számban egyeztetődik az alannyal 

(175), de úgy látszik, nem kötelező módon (176). 

(175) män-nə kǚt üɣlim-s-im, jaɣlam əntim-ätət. 

  én-LOC amint keres-IMPF-SG<1SG nép-PL-1SG NEG.PRED-PL 

  ’Én bárhogy kerestem őket, nincsenek [meg] az embereim.’ (Vj1/ 273–274) 

(176) män-nə əḷḷə kat putǝ̑w kǚt üɣəl-l-i, əntim jaɣlam.  

  én-LOC nagy ház vég amint keres-PRS-PASS.3SG NEG.PRED nép-PL-1SG 

  ’Én körülnézek a nagy házban, nincs[enek meg] az embereim (Vj1/ 275–276) 

Az állítmányi értelmű tagadószó gyakran tagadó névmással együtt szerepel. Tagadó 

névmást a határozatlan névmáshoz kapcsolt -p elemmel lehet képezni (177)–(179).  

(177) torə̑m wöɣ-i lil-əŋ juŋk-l-am kotap əntim.  

  isten erő-ADJ lélek-ADJ szellem-PL-1SG sehol NEG.PRED 

  ’Isteni erejű eleven vitézeim sehol sincsenek.’ (Vj1/465–466) 

(178) mä jŏkə̑ läɣəm-s-əm mətä kăsi̮p əntim.  

  én hátra néz-IMPF-1SG valami senki NEG.PRED 

  ’Hátra néztem, senki sincs.’ (Vj1/324–325) 

(179) kɔlǝ̑m jɔ̈ŋ kuj-ǝ̑w jäl’ mətälip əntim.  

  három tíz férfi-ADJ had semmi NEG.PRED 

  ’A harminc fős hadból semmi sincs.’ (Vj1/703–704) 

3.2.7.4 Feltételes mondatok  

Már az igenevek tárgyalásakor említettük (3.2.5), hogy a vaszjugani hanti reális feltételt -

ŋ- képzős igenévvel fejezi ki, melyet Karjalainen potenciálisnak nevezett: 

(180) koj-ŋ-in mä nəŋ-ä ḷɔ̈k pämil-l-əm. 

  akar-PTC.POT-2PL én ti-LAT út mutat-PRS-1SG 

  ’Ha akarjátok, utat mutatok nektek.’ (Vj1/684–685) 

A kuntə̑ ’mikor, ha’ kötőszó is megjelenhet a mondatban: 

(181) torǝ̑m-nǝ̑ kuntǝ̑-nǝ̑ ärəɣ tu-mǝ̑ juŋkan-ǝ̑ɣ  

  isten-LOC mikor-LOC ének hoz-PTC.PST bálványfejedelem-TRA 

  mänt čăjaɣ čöŋləltə-ŋ-äl…  

  én.ACC nevel-PTC.POT-3SG 

  ’Ha isten engem valóban énekhozó bálványfejedelemnek nevel…’ (Vj1/635–637) 

Irreális feltétel esetében jelentő módú ige és a tŏŋ partikula használatos. Karjalainen 

nyelvtani feljegyzései szerint a tŏŋ jelen és múlt idejű igékhez kapcsolódva jelen- és múlt 

idejű conditionalist fejez ki: mä mənləm tŏŋ ’mennék’, mä mənsəm tŏŋ ’mentem volna’ 

(KarjGr 174). A szövegek azonban arról tanúskodnak, hogy jelenre, sőt jövőre vonatkozóan 

is múlt idejű igék környezetében jelenik meg a tŏŋ partikula. A Vj3 énekben több olyan 

feltételes mondat van, melyekben a protasis/feltétel PTC.PST+PX+LOC ragos alakkal, az 

apodosis pedig ragozott ige után álló tŏŋ partikulával van kifejezve. A partikula hétszer 

fordul elő, ötször múlt idejű ige után (8, 11, 12, 14, 35. sor), egyszer jelen idejű ige után 
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(26. sor) és egyszer LOC ragos igenév előtt (33. sor). A (182)–(183) mondatok az -s jeles 

múlt idejű ige ellenére jelen idejűek: 

(182) kä lil-kǝn tăja-m-am-nǝ    

  két lélek-DU birtokol-PTC.PST-1SG-LOC  

  ǝj lil-im nǚŋ-ä mǝ-s-im tŏŋ.  

  egy lélek-1SG te-LAT ad-IMPF-SG<1sg PCL 

   ’Ha két lelkem lenne, egyik lelkemet neked adnám.’ (Vj3/13–14) 

(183) əj jəj kal-ta torǝ̑m-nǝ̑ tŏŋ məŋ-a əsəl-t-äl-nə  

  egy éjszaka hál-INF isten-LOC PCL mi-LAT enged-PTC.PRS-3SG-LOC 

  čəkə tŏŋ jəm wăl-ǝ̑s. 

  nagyon PCL jó van-IMPF.3SG 

  ’Ha isten engedne nekünk eltölteni egy éjszakát, nagyon jó lenne.’ (Vj2/266–267)154 

A (184) mondatban a -kal/käl időjeles állítmány valóban múlt időt jelöl: 

(184) ťupǝ̑ tŏŋ mänä torǝ̑m jor köl-əŋ wajǝ̑ɣ əntə tŏŋ əsəl-käl-i. 

  csak PCL én.LAT ég közép szó-ADJ állat NEG PCL enged-PRFH-PASS.3SG 

  ’Bárcsak ne engedték volna le hozzám az égközepi beszélő állatot’. (Vj1/593–594) 

3.2.7.5 Több finit igés összetett mondatok 

Közhelyszerű, hogy a hanti nyelvjárásokra az igeneves szerkezetekkel kifejezett alárendelt 

mondatok jellemzők. Előfordulnak azonban több finit igét tartalmazó összetett mondatok 

is, melyekben megjelennek a kötőszó kezdemények: 

(185) nǚŋ mǚɣi wăl-ta koj-wǝ̑n, mǚɣi kăla-ta koj-wǝ̑n?  

  te mi él-INF akar-PRS.2SG mi meghal-INF akar-PRS.2SG 

  ’Te élni akarsz, vagy meg akarsz halni?’ (Vj1/741–742) 

A most közölt szövegek a jövőben egyéb, más szempontú megfigyelések alapjául is 

szolgálhatnak. 

  

 
154 Felmerül az orosz hatás lehetősége, hiszen az oroszban a feltételes partikula kizárólag múlt idejű igéhez 

kapcsolódik (я пошла бы ’mennék, mentem volna’). 
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3.3   Szövegközlés 

3.3.1 Vj1 szöveg: Hősmese 

Karjalainen két részre osztotta az éneket, egy előénekre (Esilaulu, 1–4. lap, 1–91. sor) és a 

tulajdonképpeni énekre (Varsinainen laulu, 5–50. lap, 92–1017. sor).  Cím helyett ezt írta 

a lap tetejére: laulun sanoilla puhuva ’az ének szavaival beszélő’. Ez azt jelenthette, hogy 

az adatközlő az éneknyelvi kifejezéseket megőrizve, prózában mondta el a történetet. Maga 

Karjalainen is a hősmese (sankarisatu) kifejezést használja, amikor erre a szövegre utal 

(JugrUsk. 506, FFC 63: 185, Relig3: 138). 

 A szöveg nincs verssorokra tördelve. A sorok betöltik az egyes lapokat, az esetleges 

széljegyzeteknek azonban a feljegyző széles margót hagyott. A szövegkiadásban 

megőriztem a sorbeosztást, a sorok végén én is ott választottam el a szavakat, ahol az 

eredeti kéziratban el van választva.       

A műfaj: prózában elmondott hősének  

Tartalmi összefoglalás: 

Az előének arról szól, hogyan szerzi meg az énekes a hét ének, hét mese szavait és dallamát. 

Égatyához fordul, tőle kér szavakat, mire egy szélfuvallat az égig röpíti, ahol az égközepi 

beszélő fecske megadja neki, amit kér. 

 Innen kezdődik a tulajdonképpeni ének, melynek során az ének hőse egyes szám első 

személyben mondja el kalandjait. A hős neve Égi-csillag-képével-díszített-páncél, 

lakóhelye pedig, ahonnan elindul és majd hazatér, miután végigjárta égi, földi és alvilági 

útját: Behavazott-homokú-népes-hegyfok-fehér-kőként-tükröződő-hegyfok. Nincs 

tudomásunk arról, hogy ez egy valós földrajzi hely hely lenne. 

 A harcra készülődve a hős anyjától fegyvereket, apjától bölcsességet kap – bár ő maga 

nem kíván hadakozni. Segítségére van egy isteni erejű ló is, mely mindig ott terem, amikor 

szükség van rá, és világokon keresztül repülve viszi lovasát. Ló és lovasa, mindkettő 

énekhozó, mesehozó hős, azaz az ének és mese főszereplői. A hősnek hadserege is van, 

melynek állandó jelzője „füstösréce körme magasságú”. Ennek ellenére a hős magányosan 

vívja harcát, melyet csak távolról figyelnek az emberei. Nyíllal és karddal támadnak rá, ő 

pedig háromszáz pudos vas bunkójával üt vissza. A vele kezdetben ellenséges vitézek, 

Nagy-követ-dobó-páncél, Hét-akadályt-átugró-szellem és Fagyos-bundájú-öltözék 

csatlakoznak hozzá. Élő-kígyó-fejű-férfit azonban megöli, fejbőrét lenyúzza, szívét kitépi 

és még eszik is belőle. Utána viszont illő módon eltemeti, hogy a később születő emberek 

bálványszellemként tisztelhessék.  

 A továbbiakban a hős változó szerencsével vívja harcait. Újabb ellenfele, Égi-erős-

eleven-kéz a földbe döngöli. A tüzes tenger partján majdnem megfullad a füsttől. Kérésére 

isten befagyasztja a tengert, így át tud kelni rajta. Hálából, hogy nem fulladt meg a füstben, 

anyjának két piros gombolyagot akaszt egy erdeifenyőre, a tenger túlsó partján pedig két 

nyílvesszőt tűz a homokba emlékül és áldozati ajándékul. 

 Újabb nehéz terepen, tövises úton, embernagyságú zsombékok között megint 

megtámadják, de ő egymaga legyőz harminc vitézt. Majd két vitézzel találkozik, akiknek a 

neve Kemény-kő-képű-páncél és Vörös-kő-képű-páncél. Mindkettő könyörög, hogy 

hagyja meg az életét: „Én fűszál vastagságú lelkem ne szakítsd el”. Mindkettő a lányát ígéri 

cserébe. A hős mindkettőt megesketi az aranyágú, égi vörösfenyő lábánál, hogy bizonyos 
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időn belül elküldik hozzá a lányukat. A második hős lányának a nevét is tudjuk: Gombos-

hódprém-bunda-képű-kis-istennő. 

 Még egy utolsó csata vár hősünkre. Miután háromszáz pudos vasbunkója gyenge 

vesszőnyalábbá vált a kezében, ellenfele tanácsára vörösfenyő fatörzsekkel verekednek 

össze, majd birkózásba fognak. Egymás derékszíjába kapaszkodva próbálják földre dönteni 

egymást. Ez egyiknek sem sikerült, de közben az egész földet széttapossák és megingatják. 

Ég-Atya hírvivője tudja csak őket megállítani, mondván, hogy már körbejárták az eget a 

középpontja (a jégcsákány lyuka) mentén, ideje hazatérni. A két vitéz békét köt, s ezt 

esküvel is megerősíti. 

 Hősünknek honvágya támad. Magához szólítja lovát és hazarepül Fehér-kőként-

tükröződő-hegyfoki városába, hét éneket éneklő, hét mesét mondó házába. Fejet hajt a 

szentképek előtt, és elmondja, hogy bejárta a világot. Isten segítségével idegen világok 

erejével, bölcsességével ismerkedett meg. Megérkezik két menyasszonya is, beül közéjük 

a ház szent sarkába. A szolgáló egy fémdíszekkel kivarrt takarót terít hármukra, mire 

hősünk vasbálvánnyá-kőbálvánnyá szilárdul. Ezzel a hét ének, hét mese véget ért. 

3.3.1.1 Vj1 szöveg szószerinti fordítással: jäwət ärəɣ jäwət mańť [Hét ének hét mese] 

1. lap 

1.  jäw[ə]t ärəɣ săɣǝ̑w köl mä 

ulǝ̑ŋtǝ̑si̮m[.] 

Hét ének dallamú szót elkezdtem. 

2.  koɣ ärəɣ koɣ mańť, jö̆näŋ155 ärəɣ să- Hosszú ének, hosszú mese, ősi ének 

3.  ɣaw kölnäti, peläŋ ka[t] peläŋ jora dallamú szóval, padlós ház padlójára 

4.  i̮mǝ̑lsǝ̑m, ärə[ɣ] kən[č]čə neməŋ köl- leültem, ének kereső igazi 

5.  näti. mä ťŏɣa saɣǝ̑l juɣ ur156 ńo- szóval. Én oda fahasáb csupasz testével 

6.  ɣi̮na mä i̮mǝ̑lsǝ̑m, mä mǚɣitä én leültem, én micsodát 

7.  käslim157. ḷaŋ juɣǝ̑w toraŋ kat keresek. Világítófáklyájú ajtóréses ház,  

8.  tǚɣtəŋ kat jəɣpeḷəɣnə mäkö̆ no- tüzes ház belsejében én bizony gondol- 

9.  mǝ̑ɣsi̮llǝ̑m, koɣ turpǝ̑w turǝ̑ŋ kodom, hosszú torkú torkos 

10.   ärəɣ; kŏḷǝ̑ŋ kat jəɣpeḷəɣnə mäkö̆ éneket, ajtós ház belsejében én bizony 

11.  nomǝ̑ɣsi̮llǝ̑m, mä kästä kǚrtim158. gondolkodom, nem tudom megtalálni. 

12.  jäw[ə]t ärəɣ jäwət mańť săɣǝ̑w köl- Hét ének, hét mese dallamú 

13.  nä wi̮čǝ̑159 latǝ̑ wăɣtorǝ̑m jəɣəm 

kɔlə̑nta,   

szóval [rendelkező] örökkévaló 

vasisten atyám, idehallgass, 

14.  mä kăntǝ̑[ɣ] ku ńäləm čeɣä nǚŋä én emberi beszédet hozzád 

15.  nuk əsəltä kojlǝ̑m[.] mänä mətä- fel engedni akarok. Hozzám 

valamennyi 

 
155 ikuinen, alituinen, ainainen [örök, állandó, szüntelen] 
156 ikäänkuin puuhalko omalla lihallani (ei ole apulaishaltioita) [mint egy fahasáb saját testemmel 

(nincsenek segítő szellemek)] 
157 löydäänköhän [megtalálom-e] 
158 не могу наидти [nem tudom megtalálni] 
159 (wič) 
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16.  jŏɣa[t]160 köl mänä tŏŋ i̮l əslä. mä szót hozzám bárcsak le engedj.  Én 

17.  tepä tem ka[t] jəɣpeḷəɣnə jaɣnə̑ ide, eme ház belsejében az emberek 

18.  mänt ärəɣtät[i] amǝ̑sə̑t, nǚŋä kölä[t]  engem énekelni leültettek, hozzád 

szavakért 

19.  pi̮rǝ̑ɣsǝ̑lǝ̑m, sărńǝ̑ŋ ɔɣǝ̑w könyörgök, arany fejű 

20.  jäwjɔ̈ŋ torǝ̑m mänä mətä jŏɣa[t]161 hetven ég nekem valamennyi 

2. lap 

21.  köl ärəɣtämäti i̮l əslä[.] männäm szót hogy énekelhessek, engedj le. Én 

magam 

22.  wöɣäm mä əntə käslim, nǚŋə wö- nem találom az erőmet, a te 

23.  ɣännäti məta jŏɣa[t] köləŋnät erőddel valamennyi szóval 

24.  wi̮čǝ̑latǝ̑ wă[ɣ] torǝ̑m jəɣəm, săr- örökkévaló égi atyám, 

25.  ńǝ̑ŋ ɔɣǝ̑w wăɣtorǝ̑m jəɣəm. nǚŋ aranyos fejű égi atyám. A te 

26.  jisŋän162 nǚŋ kölän mä məɣoɣti̮ regédet, a te szavadat a földfelszíni 

27.  kǚḷəŋ  jaɣa lŏŋǝ̑ttamati̮. torǝ̑m  okos népnek mondhassam. Isteni 

28.  jäsəŋ torǝ̑m köl. tem urt amǝ̑s- rege, isteni szó. Ebbe a násznagy 

ülésére (való) 

29.  ta öɣəŋ kata păkkǝ̑ŋ kata mä lányos házba, fiús házba én 

30.  jäw[ə]t ärəɣ săɣǝ̑w köl solǝ̑ŋ mańť hét ének dallamú szót, csacska mesét 

31.  lŏŋǝ̑tamati̮. előadhassak.  

32.  jäw[ə]t ärəɣ s[ăɣǝ̑w] kölnä kŏla 

mätim  

Hét ének dallamú szóval amíg én 

magam 

33.  peläŋ ka[t] pelä jorna kŏla amǝ̑s- padlós ház padlójára amíg ülök, 

34.  lǝ̑m, üləŋ ja[ɣ]ku torǝ̑m putwow északi emberek világának végéről 

35.  äťəɣsär wat jŏɣtǝ̑s[.] mä čɔ̈kəŋ hideg szél jött. Én szegény 

36.  ńäləm jö̆näw kölän kălatǝ̑ ku nyelvtövi szavam, halandó férfi  

37.  ńäləm čeɣäm tärəm wat mi̮ŋ- nyelvjárásom erős szélfuvallat által 

38.  ki̮nǝ̑ əḷḷə kut jö̆näw jəŋköɣ əḷḷə wat  nagy hat gyökerű vízből nagy szél 

39.  mi̮ŋki̮nǝ̑ ńäləm jö̆nä163 konə̑ŋ kat fuvallat által nyelv[em] tövére 

tetőnyílásos ház  

40.  ji̮rə̑ŋ tö̆jä ťä nuk äləmsi[.] csúcsára ím fel emeltetett. 

3. lap 

41.  oɣǝ̑r juɣ ji̮rə̑ŋ tö̆jä əťəɣ wat Magas fa csúcsára hideg szél 

 
160 сколько нибудь [valamennyi] 
161 70 – сколько нибудь [70 -- valamennyi] 
162 nyk. jisŋən [most jisŋən] 
163 kielen kanta [nyelv töve] 
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42.  jäw[ət] mi̮ŋki̮nǝ̑ pəɣtə pələŋ jäwət  hét fuvallat által fekete felhő hét 

43.  kɔḷa164 nuk äləmli näɣi pələŋ nyílásába fel emeltetik fehér felhő 

44.  jəltə paťa. torǝ̑mnǝ̑ mä jisŋəm járó szélére. Az égben én regémet 

45.  mä köläm tultǝ̑ näɣi pələŋ jäwət én szavamat hozó fehér felhő hét 

46.  kɔḷoɣ nuɣpa məntiləm temnäm nyílásán keresztül felfelé menésem ide 

47.  nɔmǝ̑n mä kɔlkali̮m165[.] tŏɣlǝ̑ŋ sar fent én éreztem. Tollas gyors  

48.  är wajǝ̑ɣnǝ̑166 män[t] älkäli, tem nɔ- sok állat által én vitettem, itt fent 

49.  mǝ̑n jäwət sǚɣmət jal’ťǝ̑ päi tŏɣlǝ̑ŋ hét nyírfa álló domb tollas  

50.  sar ärəɣ wajǝ̑ɣnǝ̑ tăɣrǝ̑ltǝ̑- gyors sok állat éneke hangzik. 

51.  ɣali̮167[.] kaɣǝ̑ soɣǝ̑w är ikit wăli- Ősz hajú sok öregember éldegélt,  

52.  lilǝ̑ɣalt168, jəɣ jäsəŋlilmil köl169 az általuk elmondott szavakat 

53.  männə əjťu lŏŋǝ̑lǝ̑m. jäwət sǚɣmət ugyanúgy elősorolom. Hét nyírfa 

54.  jal’ťǝ̑ päjnə tăɣrǝ̑ltǝ̑ɣalil, jäwət álló halmon hangzik, hét 

55.  loɣ ni̮ńťǝ̑ kat170; ťu ka[t] jəɣpeḷəknə ló pihenő ház; annak a háznak a 

belsejében 

56.  wălwǝ̑l wi̮č[ə] jal’ťə, är jaɣ pəlät van mindig álló sok nép magasságú 

57.  sărńǝ̑ŋ äŋkəl ji̮rǝ̑ŋ tö̆jnǝ arany oszlop csúcsán 

58.  wet märnəŋ kul meli kɔ̈ɣəḷ171[.] öt ikrás hal elférő csésze. 

59.  kɔ̈ɣəḷ jəɣpeḷəknə torǝ̑m jor A csésze belsejében ég közepi 

60.  köləŋ ḷip172 tŏt tăɣrǝ̑ltəlil. beszélő fecske ott csicsereg. 

61.  mä köläm tärəm wat jäw[ət] mi̮ŋ- Én szavamat erős szél hét fuvallata 

4. lap 

62.  ki̮nǝ̑ jǚɣa jŏɣtǝ̑mtǝ̑si̮. torǝ̑m jor hozzá vitte (meglepte). Ég közepi  

63.  köləŋ wajǝ̑ɣ ilok läɣililəwəl[:] beszédes állat körülnéz: 

64.  kol’ mänä joɣtǝ̑s köləŋlät [?] mǚɣi „Honnan jött hozzám ez a beszéd? 

Milyen 

65.  kăsi̮nǝ̑ mänt čɔ̈kəŋ ńäləm tö̆jä ember [vett] engem szegény nyelve 

végére, 

 
164 rakoon [nyílásba, résbe] 
165 kuulin [hallottam] 
166 păjlǝ̑ŋ sar är wajǝ̑ɣnǝ̑ [szárnyas gyors sok állat által] 
167 sanottiin vanhat ihmiset [öreg emberek mondták] 
168 asuivat [laktak] 
169 heidän puhumiaan sanoja [az általuk mondott szavakat] 
170 7 hevosta voi juosta loppuun (peräkkäin, oli niin pitkä talo) [7 ló tud végigfutni rajta (egymás után, olyan 

hosszú ház)] 
171 pylvään päässä malja johon mahtuu 5 määhnäis язьiä [az oszlop tetején egy csésze, melybe 5 ikrás ónos 

jász (hal) fér] 
172 siinä keskitaivaan (taivaan navan) pääskynen [ott az égközepi (égsarki) fecske] 
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66.  kojnǝ̑ mänt săɣǝ̑mlǝ̑s173, mǚɣi kă- ki említett engem, milyen ember, 

67.  si̮ mǚɣəli jǚɣä maswə̑l[”]. wajǝ̑k mi kell neki?” Vadat 

68.  irimäŋ174 kăsi̮nǝ̑ mänt ereɣləs175[.] el nem ejtő emberként beszélt rólam. 

69.  ko[t] mǚɣi kăsi̮nǝ̑ won[t] wajə̑ɣ 

wərəŋ 

Milyen ember, erdei vad véres 

70.  wălǝ̑ka176 mänt wajǝ̑k irimäŋ ku helye, engem, a vadat elvétő férfi 

71.  mänt săɣǝ̑mlǝ̑s[.] kǚḷəŋ məɣ 

jäwtoɣti̮ 

engem említett. [„]Lyukacsos föld hét 

felszíné[n] 

72.  männə ťat üɣlimsim177. jǚ[ɣ] kăsi̮nǝ̑ én kerestem. Ő, ember 

73.  ärə[ɣ] kənčə ńäləm čeɣänä mänt ének kereső nyelvével engem  

74.  săɣǝ̑mlaɣǝ̑n, mä tim čɔ̈kəŋ məɣ megemlített, én eme bajos föld 

75.  jäw[ə]toɣti̮ männə kǚt üɣəlli[,]178 

mä  

hét felszíné[n] bár keresem,  én a 

76.  kǚḷəŋ məɣnə männə əntə käsli. tət lyukacsos földön nem találom[”].  Itt 

77.  nɔmǝ̑n mä uɣali̮m torǝ̑m jor köɣ fent én láttam az ég közepi kő 

78.  pelä, tot köɣ pelä, ji̮rǝ̑ŋ tö̆jnǝ padlót, ama kő padlót, a  csúcson 

79.  wălwǝ̑l. köɣä salti̮ wăɣa salti̮179 van. Kőre-tükröző-vasra-tükröző 

80.  kŏraw kan, ťu köɣä salti̮ kŏraw -képű uralkodó, ama kőre-tükröző-képű 

81.  kan jǚ[ɣ] körəɣtäl180 jŏlǝ̑w181 torǝ̑m uralkodó, ő elesése szabású világot 

82.  mä kop əntə ulǝ̑m182, jǚɣ wičimä183 én semmit nem látok, ő az örökkévaló 

5. lap 

83.  kö[ɣ] kŏraw joɣǝ̑r184[.] mä ärəɣ 

tuntǝ̑ 

kőhöz hasonló páncéling. Én ének hozó, 

84.  mańť tuntǝ̑ juŋ[k] kan jǚɣä mese hozó szellem-uralkodó hozzá 

85.  mənləm, jǚɣ torǝ̑m putǝ̑w putǝ̑w megyek, ő a világ vége végi 

 
173 nyk ei – mainitsi [ma nem – említette] 
174 onnistumaton metsästysreissu [sikertelen vadászat] 
175 mainitsi (minua) [említett engem] 
176 veripaikkaan s.o. missä on eläin tapettu, nyk wălaka [a véres helyre, azaz ahol az állatot megölték ma 

wălaka] 
177 saada selvää, löytää (?) [kiderít, megtalál (?)] 
178 Varsinainen laulu [Tulajdonképpeni ének – itt kezdődik] 
179 liittyä tarttua kiinni, esim. valokuva syntyy [csatlakozik, hozzátapad, pl. a fénykép születik] 
180 hänen kaatumapaikkaansa ei missään näe (hän on niin mahtava, ettei missään kaadu) [az ő elesésének 

helyét sehol sem látom (olyan hatalmas, hogy sehol sem esik el)] 
181 ikuinen (?) [örök (?)] 
182 нигде не знаю [sehol sem tudom] 
183 wičemə nyk. p. [wičemə mai beszéd] 
184 kiventapaiseen rautapaitaan ikuiseksi syntynyt (?) mahtava, „kova” on [kőhöz hasonló páncélingbe örökre 

született (?)hatalmas, „kemény”] 
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86.  jəŋköɣ putwǝ̑l ulǝ̑ɣ185 torǝ̑m kiməl víztől a  vége láthatatlan ég széléig  

87.  jǚɣən uli̮. torǝ̑m putə̑wnə̑ wiči- általa láttatik. A világ végén örökkévaló 

88.  mä ji̮rǝ̑ŋ juŋkǝ̑t joɣrə̑ŋ eləw áldozatos szellemek, páncélos testű 

89.  ärəɣ tuntǝ̑ mańť tuntǝ̑ jakkə̑ŋlät ének hozó mese hozó emberek 

90.  männə tŏ[ɣ] kɔlkalat186. pi̮čǝ̑ŋ kas- én ott hallottam őket. Később füstösréce 

91.  kǚṇ[č] pəlät kujǝ̑w jäl’ńa ńula jä- körme magasságú férfias haddal együtt 

92.  litöɣ kotə̑l187. jäw[ə]t ärəɣ j[äwət] 

m[ańť] s[ăɣə̑w] k[öl] [.] 

harcolásunk napja.  

Hét ének hét mese dallamú szó. 

93.  mǚɣəlin ka[t] jəɣpeḷəknə məŋ Miért a házban mi 

94.  mǚɣəlin188 amsǝ̑ltǝ̑lǝ̑w189. torǝ̑mnǝ̑ miért ültetjük őt. Isten  

95.  məŋət pär[t]käl jäl’iɣsəntäɣ[.] əj nekünk parancsolt harcolni. Egy 

96.  ka[t] jəɣ peḷəknə məŋ kuntǝ̑nǝ̑ házban mi amikor  

97.  amsǝ̑kǝ̑tǝ̑sŏɣ190 torǝ̑mnǝ̑ məŋət elkezdünk ülni, Isten minket 

98.  mi̮čǝ̑wǝ̑l191 tim ka[t] jəɣpeḷkä 

torǝ̑m- 

megátkoz, ennek a háznak a belsejébe  

99.  nǝ̑ məŋə təɣ patə̑ltǝ̑wə̑l, mä Isten minket ide befagyaszt, én 

100.  əntə kǚt kojsǝ̑m torǝ̑mnǝ̑ män[t] pir- nem bár akartam, Isten nekem 

101.  tiɣən torə̑m măɣǝ̑l ji̮rǝ̑ŋ kant parancsolta, hogy szerte a világon 

hősöket (áldozatos uralkodókat) 

102.  əsi mä əsi kŏlǝ̑ kurńǝ̑ɣtǝ̑li̮m192[.] mind felkutassam. 

6. lap 

103.  katə̑ŋ jaɣlama193 mä put wertə əḷḷə Házi embereimnek, én fazék főző nagy 

104.  pajartati̮ jəŋkər wökəŋ mä ťä fő szolgának, [akinek] váll[a] erős, én azt 

105.  ti̮ɣǝ̑sǝ̑m[:] [„]sosə̑m kar ńoɣi194 put 

ťä[ɣ] 

mondtam: „Szikkadt bika hús fazekat ím 

106.  kăta pănčalti̮tə̑n195, əḷḷə kar lami̮196 nosza süssetek, nagy bika lapos 

 
185 его границы никто не видалъ [a határait senki sem látta] 
186 я тамъ ихъ слышалъ [én ott hallottam őket] 
187 jonakin päivänä sotien yhteen joudumme [valamely napon harcban találkozunk] 
188 nyk. mǚɣəlä -liw [ma mǚɣəlä -liw ] 
189 miksi me turhanpäiten istutamme häntä (pitää ruveta lauluun käsiksi) [miért ültetjük őt hiába (el kell 

kezdeni énekelni)] 
190 (-sǝ̑w) 
191 nyk. mi̮čǝ̑wǝ̑l, kiroo (vrt. mi̮čwǝ̑l heiluttaa) [ma mi̮čǝ̑wǝ̑l, megátkoz (vö. mi̮čwǝ̑l himbál] 
192 Jumala on käskenyt käydä (tiedustaa) kysymään kaikkien seutujen sankareja – навѣщать – чтобы [Isten 

megparancsolta, hogy körbejárjam (megtudakolni) kérdezni minden vidék hőseit – meglátogatni – azért hogy] 
193 у меня въ домѣ живущим [a házamban lakók] 
194 käskin väkevän pääpalvelijan panna padan tulelle sitkeän porohärän li[haa] [megparancsoltam az erős 

főszolgálónak, hogy tegye tűzre az üstöt, a kemény rénbika húst] 
195 ну ка ripustakaa [nosza, akasszátok föl] 
196 nyk. ḷamǝ̑t [ma ḷamǝ̑t] 
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107.  puḷ ťä kăta pănčalti̮tə̑n. mä darabját nosza süssétek. Én 

108.  intäŋ siɣər kul alŋǝ̑nǝ̑ semam wa- ehető siɣər hal végére bensőm  

109.  ɣǝ̑ntǝ̑wǝ̑l197, mä koɣ ḷɔ̈k koɣ măč  kívánkozik, [amikor] én hosszú útra, 

hosszú vándorlásra  

110.  wertämä”[.] ťu[t] pi̮rnə̑ kat läɣəlli készülök”. Az után a házat őrző 

111.  juɣtumaŋ əḷḷə artǝ̑ta mä ťä ti̮ɣǝ̑- fát hordó nagy szolgáknak én ezt 

112.  sǝ̑m: [„]mä ťu torǝ̑mjuŋk awtǝ̑w mondtam: „Én ama égi istenség sörényű 

113.  karam mänä nik wänəltitən[.] hím állatomat hozzám vezessétek. 

114.  tuɣi̮tə̑n təɣ, tə[ɣ] kɔ̈mən alǝ̑ŋ Hozzátok ide, itt kint, az első 

115.  torǝ̑m timənə mä lewŋäm jəɣ- világ születésekor, én pitvarom bel- 

116.  peḷəknə198 əj patǝ̑m wăɣaŋkə̑l köɣ  sejében egy fagyott vasoszlop, kő 

117.  aŋkə̑l. ťu wăɣaŋkə̑l tim jal’ťə̑ oszlop [lett]. Az a vasoszlop ez álló 

118.  süŋk torǝ̑m peḷəknə199 jal’wǝ̑l, 

torǝ̑mnə̑ 

nap égtájon (=délen) áll, isten 

119.  tätkäli200 ji̮tǝ̑ŋ köt meli wăɣjɔɣ201 teremtette ruhaujjas kéz beleférő 

vaskarikát 

120.  tumi̮n202 ma jäw[ə]t ärəɣ tuntǝ̑ waj- hozván én hét éneket hozó állatom, 

121.  kam[,] pojsem winčiw awtǝ̑w ka- jégesőhöz hasonló hajú hím állatomat 

122.  ram toɣ jö̆ritən.”203 katnǝ̑ kaɣǝ̑ so- oda kössétek”. A házban egy őszhajú 

123.  ɣǝ̑w əḷ[ḷə] imi, əsəm nowti̮ əḷ[ḷə] 

imi204[.] 

nagyanyó, anyám korú nagyanyó [van]. 

7. lap 

124.  mä jǚɣä tä läɣəmsəm205[.] [„]säri 

torǝ̑m 

Én rá néztem. „Előző világon 

125.  wălmi̮nnǝ̑ ärəɣ tuntǝ̑ mań[ť] 

tuntǝ̑206 

éltetekben ének hozó mese hozót, 

126.  män[t] ťittə ka[k] 

warmǝ̑ltǝ̑ɣaltə̑ɣ207, ən- 

engem hogy neveltetek fel, 

 
197 nyk. ei sydämeni alkoi vaatia kalan loppua (s. o. nälkä tuli lähtiessäni pitkälle tielle, pitkälle matkalle 

(туда) [ma nem – szívem a hal végét kezdte kívánni (azaz megéheztem, amikor hosszú útra, hosszú utazásra 

indultam (oda)] 
198 eteisessäni [az előszobámban] 
199 pylvä seisoo puolipäivän puolella [az oszlop a déli oldalon áll] 
200 jumala loi sen [isten teremtette] 
201 hihaisen käden menevä rautarengas [vaskarika, melybe egy ruhaujjas kéz belefér] 
202 tuokaa ja ---- [hozzátok és ----] 
203 sitokaa [kössétek] 
204 harmaa päinen, äidin ikäinen vanha akka [ősz hajú, anya korú öregasszony] 
205 katsoin häneen [ránéztem] 
206 ennen eläessänne minut kulkemaan [korábban éltetekben engem járni] 
207 вы меня какъ родили [ti engem hogy szültetek] 
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127.  təm ťopi̮ kulal tăɣtam əj tunta tät- felöltött halbőr takaróm egyszer  

128.  kälətən208, mä mǚɣi ńärkeləw 

woɣə̑l’ 

megteremtettétek, én milyen csupasz 

testű [vagyok], vékony 

129.  jernäs əj pi̮ɣǝ̑r mənəm209 mä mǚ- ing egy rétegűvé vált, én így 

130.  ɣi tati̮210 mənləm[.”] imi katuja i̮l hogyan indulok útnak”. Az asszony a 

pincébe le 

131.  jăŋas, imi tomnam i̮lǝ̑m ti̮ɣǝ̑tal ment, asszony oda lenti beszéde 

132.  säťəs, kăta211 păɣa təɣ jəlä; mä hallatszott, hogy fiú ide gyere; én 

133.  tŏɣ mənsəm. iminə sat wajǝ̑ɣ oda mentem. Az asszony száz állat 

134.  kŏraw212 ki̮nt eläŋ213 ɔɣǝ̑w mänä 

nuk 

képű puttonyt, fedeles fejűt nekem fel 

135.  əj köt peḷək čǚčətə214, məstə, männə egy kéz fél[lel] nyújtotta, adta, én  

136.  kaɣrǝ̑mtǝ̑si̮ əj köt peḷək männə elkaptam egy kéz fél[lel] én 

137.  kǚt kaɣrǝ̑mtǝ̑si̮, jäɣərt, ťu pültä amint elkaptam, súlyos, abba a lyukba 

138.  kaťpǝ̑ tŏɣ körəɣsəm215. imi li̮skǝ̑mǝ̑s majdnem oda estem. Az asszony 

felnevetett 

139.  mänä jäsəŋləwəl: [„]oj păɣa, 

jäw[ə]t ärəɣ 

nekem mondja: „Ó, fiú, hét ének, 

140.  jäwət mańť nǚŋ mǚɣi šeɣlännä216 hét mese, te milyen képességeddel 

141.  torǝ̑m putǝ̑w kö[ɣ] kanlan mǚɣəlin világ végi kő fejedelmeiddel hogyan 

142.  tultǝ̑mtanati̮217, tim al pitəm  boldogulsz, ebben az évben született 

143.  ńöŋəḷ mɔk218, jäw[ə]t ä[rə]ɣ săɣǝ̑w 

köl 

kócsagfióka, hét ének dallamú szót 

8. lap 

144.  nǚŋ jəɣən məŋkäl əntə nǚŋ jerän- a te apád [aki] elment, nem a te vonalad  

145.  nə wălkal219. ťut i̮čǝ̑kǝ̑ nŏrǝ̑ŋ köɣ220 szerinti volt. De ő mégis dörgő kő 

 
208 вы [olvashatatlan] сделаете мнѣ kalaisen (?) tilkun – я [olvashatatlan][ti halas takarót csináltok nekem – 

én ??] 
209 rupean hienossa paidassa elämään [finom ingben kezdek élni] 
210 этакъ [így] 
211 „значит” [tehát] 
212 eläinten kuvilla varustettu [állatképekkel díszített] 
213 закрытый [zárt] 
214 ojensi [nyújtotta] 
215 olin vähällä [olvashatatlan][majdnem ??] 
216 millä voimalla [milyen erővel] 
217 miten heidän kanssaan будешь обходиться [hogyan fogsz velük boldogulni] 
218 ципленник, linnun poika [csirke, madárfióka] 
219 ei ollut sinunlaisesi [nem olyan volt, mint te] 
220 mutta hänetkin (также) kuitenkin jyrisevän kiven [de őt is mégis dörgő kő] 
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146.  putwə̑l jəŋ[k]nə221 tom nɔmǝ̑n 

porə̑ɣli̮ltǝ̑ 

széle (parti) vízen ott fent repülő 

147.  workɔḷki̮222 är părana ńoɣi̮l ellä erdei holló sok csapatban húsát vajon 

148.  ko[t] ṇɔkali̮l223. nǚŋ jeriwän224 ärəɣ hol csípkedik. A te módodon ének 

149.  tuntǝ̑ ku i mań[ť] tuntǝ̑ ku mǚɣi 

poɣ- 

hozó férfi és mese hozó férfi milyen 

150.  tana225 torǝ̑mnǝ̑ nǚŋa torǝ̑m jor szarral isten hozzád ég közepi 

151.  köləŋ wajǝ̑ɣ mǚɣi ťati̮ nǚŋä kittə[.] beszédes állatot hogyan hozzád küldte. 

152.  nǚŋ păɣa mä nǚŋət jöɣətəjaləm tə Te fiú, én téged nézlek, eme 

153.  nämən226 kɔ̈lnəŋnə jäw[ə]t amǝ̑lti̮w 

suri̮l- 

parton kikötőben hét lék holt 

154.  jəŋ[k]nə kaskǚn[č] pəla kujə̑w jäl’ 

ki̮r- 

vízén füstösréce körme magasságú 

embereink hadba indulása 

155.  kǝ̑lti̮l227 əjä jŏɣtaɣǝ̑n kotla 

jŏɣtaɣǝ̑n228[”.] 

össze jött, napra (rögtön) jött.” 

156.  mä ilə jokǝ̑ läɣiləlləm[,] əsəmnə 

ämp- 

Én előre-hátra figyelek, anyám kutya- 

157.  ätəm či̮mi̮ kölnä229 man[t] 

wäńťəɣlə- 

rossz či̮mi̮ szóval engem vagdos. 

158.  wəl230[.] ťu wăltaɣ wi̮čǝ̑lata wăɣto- Hogy [tovább] éljek, örökkévaló vasisten 

159.  rǝ̑m sărńə̑ŋ ɔɣǝ̑w jäw[ət]jɔ̈ŋ torma aranyos fejű hetven egébe, 

160.  l’ökəŋ kat jəm pətämä ťä kärim-  sarkos házam jó végébe ím 

161.  təsəm[.] kirkələm är aw- befordultam. Sok hajas fejem 

162.  tǝ̑ŋ uɣǝ̑m juŋ[k] ńoli̮ŋ231 ḷɔɣ wăɣ 

wä- 

bálványszellem rozsdaszínű vízpartjá[n  

ülő], vas arcú  

163.  ńəmpə jäwjɔ̈ŋ tormǝ̑tǝ̑ kul intə hetven istenhez fordítottam, hal evő 

164.  kulǝ̑ŋ möɣläm ťä ṇoki̮msi̮m[:] 

[„]əḷḷə 

halas mellem ím megvakartam: „Nagy 

165.  torǝ̑m nemnät jəɣəm kɔlǝ̑nta[!] isten neves atyám idehallgass!  

 

 
221 rantavedellä [parti vízen] 
222 ylhäällä kulkevat korpit [fent járó hollók] 
223 не знаю гдe nokkivat [nem tudom hol csípkednek] 
224 nyk. jeritəwän (не по твоему) [ma jeritəwän nem szerinted] 
225 говно [szar] 
226 nyk. подъ горой, до дорожки [ma: a hegy alatt, az ösvényig] 
227 ei nyk. alkaa, nousee – [ma nem használják, kezdődik, felkel] 
228 tulee heti – [rögtön jön] 
229 koiramaisilla sanoilla [kutyaszerű szavakkal] 
230 ei nyk. leikkaa [ma nem használják, vág] 
231 ei nyk. [ma nem használják] 
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9. lap 

166.  mä tipä əsəmnə mant amp ätəm Én íme anyám engem kutya rossz  

167.  ku nemnäti wäńťəɣləwəl[.] mä nǚ- férfi nevével vagdos. Én neked 

168.  ŋä wi̮čǝ̑lata wăɣ torǝ̑m jəɣəm örökkévaló vasisten atyám 

169.  nǚŋä ɔɣ pănli̮llǝ̑m mä jɔɣǝ̑mtə̑sǝ̑m neked fejet hajtok én ütődtem 

170.  jăɣnaɣ juɣ pŏrka232, kaskǚn[č] pəlä kidőlő fa tövéhez, füstösréce körme 

magasságú 

171.  kujǝ̑w jäl’ täpä mərəm jŏɣǝ̑ti̮l népes had íme csak érkezésük 

172.  ki̮ťǝ̑s, mä nǚŋä waɣǝ̑ntǝ̑lǝ̑m[.] maradt, én hozzád kiáltok. 

173.  ö̆rəɣ jŏr, ö̆rə[ɣ] koṇǝ̑m233 mänä i̮l Több erőt, több értelmet nekem le 

174.  əslä”[.] peläŋ ka[t] pelä jornǝ̑ kŏl engedj”. Padlós ház padlója közepén míg 

175.  jal’mam234 əḷḷə ku ji̮rǝ̑ŋ tö̆jöɣ wiḷḷä álltam, nagy férfi fejebubján át mintha 

176.  əḷḷə torǝ̑m jö̆ɣlim235, wiḷḷä mänä 

wiḷḷä 

nagy isten jönne, mintha hozzám mintha 

177.  jö̆s əḷḷə torǝ̑m köl mänä əḷḷə kat jött nagy isten szava hozzám nagy ház 

178.  ji̮rǝ̑ŋ tö̆jöɣ köɣ wäńəmp jäw[ət]jɔ̈ŋ csúcsáról kő arcú hetven 

179.  torǝ̑m jəɣəmnə  wiḷḷä mänä i̮l əsəl- isten mintha hozzám le engedte [volna]. 

180.  sətə[.] mä ńoɣi̮mtelämä 

kɔlǝ̑ntə̑lə̑m236 

Én egész testemmel érzem 

181.  wiḷḷäpä mä ńoɣimteläm 

kɔlǝ̑mtə̑li̮m237 

mintha én egész testemet érezném 

182.  won[t] wajǝ̑ɣ ńoɣi̮ ki̮nt wiḷḷä mä erdei vad hús[os] puttonyt mintha én 

183.  kantǝ̑msǝ̑m. tŏl taɣǝ̑la wi̮čǝ̑lata hátamra vettem [volna]. Onnan odébb 

örökké [való] 

184.  sŏɣaŋ məɣ păjaŋ məɣ păjaŋ məɣ bundás föld rögös föld rögös föld  

185.  jäw[t]t oɣti̮nə̑ nǚŋä waɣǝ̑ntǝ̑ləm[:] hét felszínén hozzád kiáltok: 

10. lap 

186.  [„]əḷḷə məɣ jö̆näw238 köl mänä nuk „Nagy föld gyökerű szót nekem fel 

187.  lŏŋǝ̑ta[!] nǚŋä əjťu sŏɣawǝ̑[t] pun sorolj! Neked ugyanolyan hajú 

188.  koḷǝ̑ŋ uɣǝ̑m nǚŋä nărali̮m i ḷüŋ- ügyes fejem hozzád lehajtom és  

 
232 menin ymmälle en tiedä mitä tehdä. nyk. on – tulin kuin kaatuvan puun tyvi [tanácstalan vagyok, nem 

tudom, mit tegyek. ma használják – olyan lettem, mint a kidőlő fa töve] 
233 lisää viisautta, ymmärrystä (ei nyk) [több bölcsességet, értelmet (ma nem használják)] 
234 lattialla seisoessani [a padlón állva] 
235 kiireeltäni ikäänkuin sain voimaa / tunsin voimaa menevän ruumiiseen [a fejem tetején keresztül mintha 

erőt kapnék /éreztem, amint erő megy a testembe] 
236 чувствую [érzem] 
237 tuntuu kuin olisin nostanut selkääni (raskaan) lihakontin [úgy érzem, mintha (súlyos) húsos puttonyt 

vettem volna a hátamra] 
238 коренныѣ [gyökeres] 
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189.  kəltəlim. mänä əḷḷə məɣ timə köl letakarom. Nekem nagy föld szülte 

szavakat 

190.  nuk mänä lŏŋti̮ mä nǚŋ kölän nekem sorold fel, [hogy ] én te szavad- 

191.  nǚŋ jisŋənnä[ti) i nǚŋ ńäləmče- te beszédeddel és te tájszólásoddal, a 

192.  ɣännä pŏrǝ̑l’kam siɣäl kölnä  jégcsákány lyukából származó szóval 

193.  kaskǚr pəlä kujǝ̑w jäl’nä füstösréce lába magasságú népes haddal 

194.  məntäm kotə̑l mä jăɣnaɣ juɣ jŏ- elmenésem napján én kidőlt fa  szabású 

195.  lǝ̑w torma äl pitimä[.] nəŋ jŏrǝ̑tə̑n világba ne jussak. A ti bölcsességetek 

196.  nəŋ koṇmǝ̑tə̑n jäw[ə]t oɣti̮nə̑ təɣ- a ti értelmetek hétfelszínén gyér 

197.  l’äɣ239 pam jŏlǝ̑w torma äl 

wänəltä240[.] 

fű szabású világba ne vigyél.  

198.  mä nö̆ŋä nărasǝ̑m[”]. tim čoɣǝ̑m Én hozzád hajoltam”. Ez a Behavazott- 

199.  săŋki̮ kujǝ̑ŋ ɔ̈ɣət241. č[oɣǝ̑m] s[ăŋki̮] 

k[ujǝ̑ŋ] ɔ̈ɣlämä 

homokú-népes-hegyfok. Behavazott-

homokú-népes-hegyfokomra, 

200.  näɣi sulǝ̑w242 tor[ə̑]m ɔ̈ɣət  jak 

(jär?) săŋki̮ 

fehér szikrájú isteni (égi) hegyfok, 

otthoni homokú  

201.  kujǝ̑ŋ ɔ̈ɣət köɣä243 salti̮[.] männə népes hegyfok kőnek (=üvegnek) látszik. 

Általam 

202.  ji̮r wəntə ji̮rǝ̑w juŋk mǚɣi lät áldozat vevő áldozatú szellem mennyi 

ideig 

203.  torǝ̑mnǝ̑ män[t] čoŋlǝ̑lti̮ɣǝ̑n244[.] isten engem nevelt.  

204.  kaskǚṇ[č] pəlä kujǝ̑w jäl’ jŏɣǝ̑t[t]al Füstösréce körme magasságú népes had 

érkezése  

205.  kotla jŏɣtaɣǝ̑n. joɣrǝ̑ŋ eləw torǝ̑m napjára megjött. Páncélos testű égi 

11. lap 

206.  juŋk. mä kaɣǝ̑soɣǝ̑w əḷ[ḷə] iməjä ťä szellem. Én ősz hajú öregasszonyhoz így 

207.  ti̮ɣǝ̑sǝ̑m: [„]äŋkä, mänä məji sŏɣ- szóltam: „Anya, nekem add szőrös 

208.  sempə seməŋ tir245, mä kirkəltämä  szemű szemes szélességet, [hogy] én 

átváltozzam, 

209.  sem wălalǝ̑ɣ mŏrǝ̑ɣ kökkə 

saltama246[.”] 

szeme nincs kőtömbnek látszódjam”. 

 
239 жидкий [folyékony, híg, gyér] 
240 не доведи чтобы меня какъ снѣгъ топтали [ne engedd, hogy úgy tapossanak engem, mint a havat] 
241 eräs kaupunki (valkeahiekkainen isorahvainen kaupunki) [egy város (fehér homokú nagy népes város)] 
242 lumihiukkanen / kide [hópihe / kristály] 
243 näyttää etäältä kuin lasi [távolról üvegnek látszik] 
244 [olvashatatlan] меня нарядилъ (lähetti nyk. čöŋləltiɣən  [?? engem megbízott (elküldött, ma čöŋləltiɣən] 
245 (tir leveys) [tir szélesség] 
246 pyytää rautapaitaa silmien näkymättömäksi kiveksi muuttua (s. o. pukeutua rautapaitään (sic!) 

[páncélinget kér, hogy szeme nem látható kővé változzon (azaz, hogy páncélingbe öltözzön] 
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210.  əsəmnə peläŋ kat pelä jora kas- Anyám pedig padlós ház padlós közepére 

füstösréce 

211.  kǚr kăṇčaw il’äŋ ki̮nt ťäti̮l kăm- lába mintájú fedeles puttonyt ide  

212.  laɣtə̑stǝ̑247[.] männə jöɣətǝ̑jali̮ toɣi̮ kiszórta. Én meglátom tavaszi 

213.  kul248 sami̮ päj tə[ɣ] ka[t] jora i̮l 

lŏń- 

hal pikkely halmot e ház közepére le 

214.  kǝ̑mtǝ̑stǝ̑[.] torǝ̑m măɣǝ̑l kan wäń- állította. Istenképű fejedelem arcai,  

215.  mət kŏlǝ̑ tŏɣ saltǝ̑t wiḷḷä mänä  mind úgy ragyognak, mintha hozzám 

216.  jəɣ jäsŋəltä jəɣət249: mä tŏɣ nik ők beszélni kezdtek [volna]: én oda le  

217.  kɔɣǝ̑lsǝ̑m, männə toɣi̮ kul sami̮ léptem, általam tavaszi hal pikkely 

218.  päj ńoɣǝ̑ŋ jŏj əj pö̆nəknä männə domb húsos ujj egy hegyével általam fel  

219.  nuk təŋräɣtǝli, männə är awtǝ̑ŋ  csipkedtetik, általam sok hajas 

220.  awtǝ̑ŋ ɔɣa əḷḷə torǝ̑m mulwə̑s köl- hajas fejre nagy égi imádságos szóval 

(esküdözve?) 

221.  nä männə ťä nuk ən[t]li250. juŋ[k] 

köɣi- 

általam ím fel öltöztetik. Szellem 

kő(kemény) 

222.  wan kä ťäkəlä männə 

jejältəläkən251[.] 

válla két csúcsát én hajlítgatom.  

223.  eṇə suɣǝ̑mpǝ̑ săwrintǝ̑ɣ jernə əntə Vastag fonalú lenvászon vonala nem 

224.  säťwəl252. os ma ńoɣǝ̑ŋ jɔj əj 

pö̆nəknə 

érződik. És én húsos ujj egy hegyével 

225.  sŏɣsempə seməŋ tir ən[t]sim, əj 

püɣləw 

szőrös szemű szemes szélességet 

felöltöttem, egy zsinórú 

226.  kä[t] seməŋ tirkən253 kǚt ən[t]səm 

mətä 

két szemes szélességet felvettem 

12. lap 

227.  wălǝ̑ɣp[ə̑] əntə wălwǝ̑l254. əj püɣləw 

jul- 

nem kerül semmibe.  Egy zsinórú 

228.  na ti̮ɣtǝ̑m255 jäwət joɣǝ̑r männə  szájjal mondott hét páncélt én  

 
247 сыпала [szórta] 
248 keväisen kalan [tavaszi halé] 
249 kasvot näkyvät ikäänkuin olisivat tulleet minua puhuttelemaan [olyan az arcuk, mintha meg akarnának 

szólítani] 
250 puen siunaten (itseni) [esküdözve magamra öltöm] 
251 huojuttaen ruumistaan edestakaisin pujottaa vartioilleen [testét előre-hátra hajlítgatva bedugja a vállát] 
252 ei tunnu edes kuin pakanasta langat tehty холсть [még annyira sem érződik, mint egy vastag fonalból 

készült lenvászon] 
253 vaikka kyllin puin kaksi yhdenlaista [hiányzik a másolatból] [bár két egyformát vettem föl ???] 
254 mətä wălaɣp (nyk.) ei maksa mitään [mətä wălaɣp (ma) nem kerül semmibe] 
255 словомъ сказать (sanalla sanoen) [szóval mondani (szóval mondva)] 
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229.  kŏl ənsi. peläŋ ka[t] pelä jornǝ̑ mind felvettem. Padlós ház padlója 

közepén 

230.  märnəŋ köri kä[t] čɔwkǝ̑n mä kö̆  ikrás tokhal két fele én bizony 

231.  kɔɣǝ̑li̮llǝ̑m256. kɔɣǝ̑li̮llamnə̑ ka[t] lépkedek. Miközben sétálok, ház 

232.  jora jöɣətǝ̑jali̮m wiḷḷä möɣrəm közepére pillantok, mintha zúzott  

233.  jɔm per[t]läm mäṇiwəlt257. män- zelnice, deszkáim hajladoznának. Én  

234.  nämät kǚt kässəm258 sem wălalǝ̑ɣ magamat úgy találtam, szeme nincs 

235.  mŏrǝ̑[ɣ] kökkə salsǝ̑m. ka[t] 

jəɣpeḷəɣ 

kőtömbnek látszottam. Ház belseji 

236.  juɣ tuntǝ̑ tö̆j ar[t]lam kǚ 

käsəsläm259  

fa hordó fő szolgámat amint észreveszem 

237.  putwǝ̑ŋ ka[t] putwǝ̑loɣ männə kǚt széles ház széléről én amint 

238.  semnä kö̆ körkəmtəsi260, jaɣlam szemmel körbenéztem, embereim 

239.  kŏlǝ̑ mänöɣ kŏlǝ̑ pəltəmsət261. mind tőlem mind elijedtek. 

240.  kaɣǝ̑soɣǝ̑w əḷ[ḷə] əsəm männə ťä 

kən- 

Ősz hajú nagy anyámat én  

241.  čimsi: [„]äŋkä nǚŋ ko[t] wăsǝ̑n mä kerestem: „Anya, te hol voltál, én 

242.  koɣ ḷɔ̈kä məntämä pəťä 

werləmən[!”] 

hosszú útra mentemre köszönjünk 

[egymásnak]!” 

243.  əsəm tomnam l’öɣ pətänə 

ji̮lǝ̑ɣtaɣǝ̑n262[.] 

Anyám oda a sarok mélyére elbújt. 

244.  [„]nǚŋ, äŋkä, mänä juɣ wi̮ɣla mä „Te, anyám, hozzám gyere elő, én 

245.  nǚŋət əntə pŏrlǝ̑m. säŋki süŋkä téged nem haraplak meg. Fényes napra 

246.  nǚŋən män[t] tätkäl263[”.] əsəm 

mänä 

szültél te engem”. Anyám hozzám 

13. lap 

247.  nik wi̮ɣǝ̑lwǝ̑l; pəťä wersəmən[.] le ereszkedett, üdvözöltük egymást, 

248.  əsmä pi̮rǝ̑ɣsǝ̑lǝ̑m: [„]äŋkä mä anyámat kérem: „Anya, én  

249.  köčkim mänä tuɣi̮! kɔlǝ̑m sat kardomat nekem hozd ide! Háromszáz 

250.  pŏti̮ wăɣ möɣräm mänä tuɣi̮[”.] pudos vas bunkómat nekem idehozd”. 

 
256 kävelen kuin määhnäinen sterletin kaksi puoliskoa [úgy járok, mint egy ikrás tokhal két fele] 
257 kävellessäni huoneen palkit notkuvat kuin жидкий tuomi [miközben megyek, a szoba deszkái inognak, 

mint a zúzott zelnice] 
258 minä löysin itseni (näin olevani, olin) [én találtam magamat (láttam valamilyennek, voltam)] 
259 pää-orjani kun olin löytämällani? [fő szolgáim, amikor majdnem megtaláltam őket] 
260 orjani kun katselin [amikor a szolgáimat néztem] 
261 kaikki olivat menneet menivät pakoon [mind elmenekültek] 
262 спряталась [elbújt] 
263 родила [szült] 
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251.  imi əsəm mänä jäsəŋləwəl[:] [„]oi Asszonyanyám nekem mondja: „Ó, 

252.  păɣali̮, mä imini kärisəm fiacskám, én megöregedtem, 

253.  unti̮m alŋa jŏɣǝ̑sǝ̑m264, kɔlǝ̑m sa[t] tudásom végéhez érkeztem. Háromszáz 

254.  pŏti̮ wăɣ möɣər männə nǚŋä pudos vas bunkót én neked 

255.  əntə jŏɣtǝ̑wtǝ̑li̮[”.] – ma ka[t] 

putwa 

nem szerezhetek”.  Én a ház széléhez 

256.  kɔɣǝ̑lsǝ̑m[,] torǝ̑m pať inləw köč- mentem, ég széle élű kardom 

257.  kim i̮l tälsim, köčkim peḷkämä le húztam, kardom oldalamra 

258.  i̮ɣǝ̑si̮m, kɔlə̑m sa[t] pŏti̮ wăɣ 

möɣräm 

akasztottam, háromszáz pudos vas 

bunkómat 

259.  təɣ nu[ɣ] kaɣrǝ̑mtǝ̑si̮m, kɔlǝ̑m  felkaptam, három 

260.  sa[t] p[ŏti̮] w[ăɣ] möɣər männə 

karmana 

száz pudos vas bunkót én zsebbe 

261.  i̮l pulsi̮. mä tormǝ̑ŋ ka[t] l’ökä 

ťä[ɣ] 

le dugtam. Én égi ház sarkába ím 

262.  kɔɣlǝ̑msǝ̑m, tor[ə̑]m il peḷkä jö̆səm léptem, isten elé jöttem, 

263.  torma waɣǝ̑ntǝ̑lǝ̑m: [„]wi̮čǝ̑latǝ̑ istenhez fohászkodom: „Örökkévaló 

264.  torə̑m kan jəɣəm! tim är awǝ̑[t] 

söɣləɣ 

égi uralkodó atyám! Eme sok hajfonat 

nélküli 

265.  uɣǝ̑m jäw[ə]t ärəɣ săɣaw kölnə əḷḷə fejem hét ének dallamú szóval nagy 

266.  torǝ̑m laṇi̮265, nǚŋä jö̆səm, mänä isten laṇi̮, hozzád jöttem, nekem 

14. lap 

267.  torǝ̑m söɣäw torǝ̑m wäńməw neməŋ isteni hajfonatú, isteni arcú neves  

268.  müḷ koɣ ärəɣ tuntama koɣ mań[ť] sapk[áért] hogy hosszú éneket hozhassak, 

hosszú mesét 

269.  tuntama[”]. jŏlǝ̑ kuli̮ put jəm si̮s hozhassak”. Egy kiolvadt hal főzési idő 

270.  jal’mam pi̮rnǝ̑ tormǝ̑ŋ ka[t] l’ököɣ  álltom után égi ház sarkából  

271.  čăwǝ̑r wăɣ sö̆jäw266 müḷim ťätil zúgó vas hangú sapkám íme 

272.  etməs. är awtǝ̑ŋ pil awtǝ̑ŋ ɔɣa ťä felbukkant. Sok hajas fül, hajas fejre íme 

273.  nuk jekəmtəstə267, männə kǚt üɣ- fel húztam, én bárhogy kerestem őket,  

274.  limsim jaɣlam əntimätət. männə embereim nincsenek. Én  

275.  əḷḷə ka[t] putǝ̑w kǚt üɣəlli əntim 

jaɣ- 

nagy ház végét amint körbenézem, nincs 

 
264 tulin jo vanhaksi tulin matkani päähän [megöregedtem, utam végére érkeztem] 
265 ei nyk. [ma nem használatos] 
266 äänisen [hangú] 
267 надѣлъ [felöltötte] 
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276.  lam. „oi ťä jaɣlam! nəŋ wäsəkəŋ embereim. „Ó, eme embereim! Ti kacsás 

277.  jar put[ə̑]w üɣəl kŏlǝ̑pa ji̮lǝ̑ɣ- tó széli csapdát hova rejtettétek 

278.  tǝ̑stə̑ɣ. mä nəŋə pŏrtǝ̑, nəŋə el. Én titeket harapni, titeket  

279.  weltə əntə kirkəlləm[.”] mä ťä tim megölni nem fordulok.” Én eme 

280.  ji̮r wəntə ji̮rə̑ŋ katoɣ kümpä áldozatot elfogadó, áldozatos házból 

kifelé 

281.  ťä kɔɣlǝ̑msə̑m mä kɔ̈mən jäw[ə]t 

ärəɣ 

ím sétáltam, én kint hét ének 

282.  j[äwət] mań[ť] tumǝ̑ wajǝ̑ɣ tormi̮ 

juŋk 

hét mese hozott állat égi szellem 

283.  awtə̑w karama ťäl üɣəsəm, tormi̮  hajas bikámhoz íme eltaláltam. Égi 

284.  juŋk awtǝ̑w wajkam mä jǚɣä, szellem sörényes állatom én hozzá, 

285.  jö̆ntämnə ńŏl pül[t]kəlöɣ čɔɣmi̮- jöttömkor két orrlyukán keresztül fujtat, 

286.  lǝ̑wǝ̑l268, männə čɔ̈kin kaɣrǝ̑mtǝ̑si̮: én erősen megfogtam. 

287.  „wi̮čə̑latǝ̑ wăɣ torǝ̑m jəɣəmnə „Örökkévaló vas isten atyám 

15. lap 

288.  ńula ärəɣ tuntaɣ mań[ť] tun- össze éneket hozni mesét hozni  

289.  taɣ min[t] ńula pär[t]käl.” loɣam minket együvé parancsolt.” A lovamat 

290.  männə tŏɣ aŋǝ̑si̮269, əḷḷə wač wărata elkötöttem, nagy város kapujához 

291.  tuli̮ küm kɔɣlǝ̑ltə̑li̮. – küm kɔɣ- viszem, ki vezetem. – Miután 

292.  lǝ̑ltə̑mam pi̮rnə̑ l’ăŋkotə̑ljor jurǝ̑l kivezettem, éppen a nap közepéhez  

293.  jəŋkä jəɣiɣən270. mä koɣ ärəɣ értünk. Én hosszú éneket 

294.  tumam (tuntam) wajǝ̑ɣ nöɣrəŋ271 hozott (hozó) állatom, nyerges 

295.  loɣ čö̆ṇčur jəŋkä ťä[ɣ] nuɣ jelsəm lovam hátgerincére felültem, 

296.  mä i ťu wăltǝ̑ jukə̑ŋ ɔ̈ɣət mä én az ugyanott levő fás hegyfokot én 

297.  jokǝ̑ läɣəmsəm, ťä amǝ̑smam megpillantottam. Amint ott ülök, 

298.  kujǝ̑ŋ ɔ̈ɣət tärəm čüɣnə, tärəm emberes hegyfokot sűrű köd, 

299.  pŏrki̮n(ǝ̑) öɣəli272. mä nŏrǝ̑kə̑ wajǝ̑ɣ sűrű füst takarja. Én rögtön az  

300.  oɣtǝ̑ja jelsəm päkəŋ wajə̑ɣ männə állatra ültem, kantáros állatot én  

301.  ťä[ɣ] kätəlsi273 num torǝ̑m jaɣ juɣǝ̑l elkaptam, felső égi nép kedves 

 
268 свиститъ [fütyül] 
269 развязалъ [kioldottam] 
270 juuri puolipäivä tuli [éppen dél lett] 
271 „сѣдло” [nyereg] 
272 kuin ankara sumu, ankara savu näkyy [mint sűrű köd, sűrű füst látszik] 
273 ohjasin [vezettem] 
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302.  ḷɔ̈kä, torǝ̑m juŋk söɣäw274 ḷɔ̈köɣ 

män[t] 

útjára, égi szellem szerű úton engem 

303.  wajǝ̑ɣnǝ̑ tuwǝ̑l, pələɣläm mä kǚt az állat visz, két fülemmel közben 

304.  kɔlǝ̑ntə̑lə̑m toɣi̮ pəŋ[k] ťərəŋ275 

sö̆jnä 

hallgatom, tavaszi császármadár süvöltő 

hangjával 

305.  pəläm wi̮rǝ̑ɣwǝ̑l276. tomnam ilə mä a fülem zúg. Oda tovább én 

306.  liɣəm[,] juɣǝ̑l säŋki məɣ pamǝ̑l säŋ- néztem, fája fényes föld, füve  

307.  ki məɣ kä[t] ḷɔ̈k peḷəknə277 mä läɣil- fényes föld két út felén én néz- 

308.  tämnə juɣǝ̑l tiɣiɣən wiḷḷä temben fája született mintha 

16. lap 

309.  kăntǝ̑[ɣ] ku ńäləm sö̆jä jäsŋəltäl 

tăɣǝ̑r- 

emberi nyelv hangra beszéde 

310.  wǝ̑l. pamǝ̑l tiɣiɣən, sărǝ̑ń pam hangzik. Füve született, arany fű  

311.  tŏɣlǝ̑w278 jar. ma ťu əḷḷə jar jəm 

put- 

levelű áradmánytó. Én ama nagy tó jó 

312.  woɣ279 nik etḷətələm, əḷḷə jar 

jarjornǝ̑ 

végénél felbukkantam. Nagy tó közepén 

313.  männə kässi. pŏr ili280 punǝ̑ŋ kɔḷ- én rátaláltam. Dögevő tollpihés hollók 

314.  kǝ̑t ji̮pǝ̑ɣwǝ̑lt. tom kɔḷǝ̑k mǚɣə-  villognak. Ama holló [vagy] mi 

315.  li iwəl mä tŏɣ mənsəm, männə  felől én oda mentem, én előre 

316.  iləpä jöɣətǝ̑jali̮, ťi mǚɣəli ăla- nézek, ím valami fekszik 

317.  wǝ̑l timi. ott. 

318.  joɣrǝ̑ŋ eləw juŋkan ălawǝ̑l, Páncélos testű bálványfejedelem fekszik, 

319.  juŋ[k] mǚɣil’ät kolaɣǝ̑n. männə 

köč- 

a szellem mitől halt meg. Én a szablya 

320.  ki pö̆nəknə nəkisəlli:281 „nüŋ 

mǚɣil’ä 

hegyével megböktem, „Te miért 

321.  wojujǝ̑n?” alszol?” 

322.  mä čö̆nčämnə Én mögöttem (hátamon) 

323.  kăsi̮nǝ̑ jäɣər[t] paɣǝ̑l ḷăkə̑ŋ282  egy férfi nehéz talp piszkos 

 
274 одинаковый [egyforma] 
275 ťərən, nyk. mərəŋ [ťərən, ma mərəŋ] 
276 kuin keväisen pyyn lento korvissa soi [mint tavaszi császármadár röpte zúgott a fülemben] 
277 peḷəckənä 
278 lehti [levél] 
279 (wow) 
280 haaska, raato [dög, tetem] 
281 kosketin, шевелитъ [megérintettem, megmozdítani] 
282 polkee maata [a földet tapossa] 
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324.  sö̆jnə män[t] ńuɣǝ̑lwǝ̑l, mä jokə̑ hangján engem üldöz, én hátra 

325.  läɣəmsəm mətä kăsi̮p əntim[.] néztem, senki sincs. 

326.  a pŏŋlamnǝ̑ kăsi̮nǝ̑ män[t] čă- Oldalamon férfi által engem lökéssel, 

327.  ɣǝ̑ṇnati̮, män[t] jɔɣi̮tal säťwəl[.] engem ütése hallatszik. 

328.  a pŏŋlama kö̆ läɣəmsəm mətä kă- De oldalamra amint néztem, senki  

329.  si̮p əntim[.] səmämä ťä[ɣ] 

kɔltǝ̑msǝ̑m283 

sincs. Szívemet hallgattam 

330.  jǚɣ ăŋti̮ŋ kŏr jəɣpeḷəknə kümpä ő mellkasa belsejében kifelé 

17. lap 

331.  jɔɣi̮ntǝ̑wǝ̑l. səmämä mä tŏḷǝ̑ɣlǝ̑m: ütni kezd. Szívemnek mondom: 

332.  „säri nǚŋ äl pəlä284, ńoɣ[i̮] intə 

ji̮ɣḷǝ̑ŋ  

„Te csak ne félj/siess, hús evő kétágú 

333.  wăɣnǝ̑ püťki mɔɣ jŏɣat kulǝ̑ŋ 

səmäm285 

vas, madárfióka nagyságú táplálékos 

szívemet, 

334.  jǚɣəpä nǚŋət ar[t]wǝ̑lt286.” ő téged elosztanak.” 

335.  tim jar peḷköɣ nik etəltələm A tó eme felénél felbukkanok –  

336.  čäṇ[č] pəläw wäl’əw jar. tompil jar 

əj 

térdig érő fűzfacserjével benőtt tó. A tó 

másik partjának  

337.  peḷək männə ťät üɣlimsi. männə egy részét ím fürkésztem. Én 

338.  üɣəlsi, tom jar peḷəknə wiḷḷä torǝ̑m megláttam, a tó túloldalán mintha ég 

339.  pať287 inləw närkət ťuḷwǝ̑lt288. 

männə 

széle élű kardok villognának. Amint 

340.  kələltəmilnə289 torǝ̑m wöɣi liləŋ 

juŋkǝ̑t 

láthatóvá válnak, isteni erejű élő 

szellemek 

341.  kar jal’ťǝ̑ jöŋkäl sur jəɣən ťä rénbika álló jegéhez (fagyott nyomához) 

hasonló általuk így 

342.  porǝ̑mli̮290. män[t] kələltəmilnə tapostatik. Amikor megláttak engem, 

343.  inləŋ köčki əj pö̆nəknä kŏlǝ̑ éles kard egy hegyével mind  

344.  mänä čǚčəläl (čǚtläl)291. mä jəɣä rám mutattak. Én hozzájuk 

345.  ťeɣ jŏɣǝ̑sǝ̑m, pəťä wăla lɔɣsə̑t, így szóltam, legyetek üdvözölve, barátok, 

 
283 sotainto nousee jotta sydän lyö! [emelkedik a harci kedv, hogy dobogjon a szív!] 
284 не торопись [ne siess] 
285 linnun pojan kokoinen sydämeni [madárfióka nagyságú szívem] 
286 jakaa [oszt] 
287 kuin taivaan ranta [mint az ég széle] 
288 сабли välkkyy [szablyák villognak] 
289 Näin että [láttam, hogy] 
290 --- olivat polkeneet kuin poron seisova jäätynyt paikka [kitaposták, mint a rénszarvas álló, fagyott helye] 
291 osoittaneet minua [rám mutattak] 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



193 

 

346.  mänä köčkiläl mi̮ŋl’altǝ̑llal292, „tä- felém a kardjukat suhogtatják, „Rögtön 

347.  päɣi293 nǚŋ lɔɣsan”. „mŏrǝ̑[ɣ] kɔs 

kŏ- 

a te barátod”. „Tömör-csillag  

348.  raw joɣǝ̑r kol’ jŏɣǝ̑sǝ̑n lɔɣsa? képű-páncél honnan érkeztél, barát?” 

349.  ilkuji̮n čɔ̈kəŋ tärnä nǚŋ məɣä 

jö̆sən294?”  

Más emberek nehéz harcába te miért 

jöttél? 

350.  männə jəɣəm kötəlöɣ kaɣrǝ̑m- Én atyámat kezénél elkaptam: 

351.  tǝ̑si̮: [„]ăpa nǚŋ män[t] äl wəlä295, 

– män[t] 

Apa, te ne ölj meg engem, engem 

18. lap 

352.  apa nǚŋ onǝ̑lwǝ̑n[.”]  jəɣəm tŏḷǝ̑ɣ-  apa, te ismersz”. Apám mond- 

353.  wǝ̑l: [„]ma kuntǝ̑ ťimin[t] păɣ wer- ja: „Én amikor ilyen fiút 

354.  səm, torǝ̑mnǝ̑ män[t] kitkäl ätil- csináltam, isten engem küldött egye- 

355.  näm; mänt ili năɣaliɣ nǚŋpi dül; engem evő tetemévé te is 

356.  mänä kirkəlsən296[”.]  jəɣəm mänä hozzám fordultál.” Apám nekem 

357.  čəkə ənt[ə] öɣläɣən. ma piťpŏŋǝ̑l nagyon nem hitt. Én combmelletti 

358.  ki̮rkoɣ nu[k] wəsim ḷaɣǝ̑ḷ jŏɣat297 zsákomból elővettem tenyér nagyságú 

359.  nipik tăɣtǝ̑, əsəm kăṇči̮m nipik papír darabot, anyám írta papírt, 

360.  männə jəɣmä ťä məsi. jəɣəmnə én ataámnak odaadtam. Apám  

361.  jöɣə tăjaltǝ̑ čăjaɣpǝ̑ păɣ enəm- megnézte, valóban fiút felne- 

362.  täɣən mä čö̆ṇčämnə298, neməlpä velt utánam, neve pedig 

363.  wălwǝ̑l torǝ̑m kɔs kŏraw joɣǝ̑r[.] van Égi-csillag-képű-páncél. 

364.  niŋəmnə enəmtətə kat ujnǝ̑ ik- Nőm nevelte pincében, hold 

365.  ulǝ̑ɣ, süŋk ulǝ̑ɣ kat ujnǝ̑299 enəm- nem látta, nap nem látta pincében 

366.  tətə. tŏl jəɣəmnə mänt öɣmi- nevelte. Akkor atyám engem megölelt, 

367.  ləs, mä jǚɣä, ɔɣ pănki̮lsǝ̑m mä én neki, fejet hajtottam (?), én 

368.  jəɣmä tŏḷǝ̑ɣlǝ̑m: „čoɣǝ̑m săŋki̮ atyámnak mondom: „Behavazott homokú 

369.  kujǝ̑ŋ ɔ̈ɣtä, näɣi köɣ sö̆lw ɔ̈ɣtä népes hegyfokhoz, fehér kőként 

tükröződő hegyfokhoz 

 
292 huiskuttavat [suhogtatják] 
293 tecpäki nyk. [tecpäki ma] 
294 toisten vaikeaan työhön miksi (sekoituit) tulit [mások nehéz dolgába miért (avatkoztál) jöttél] 
295 не убей [ne ölj meg] 
296 sinäkin tulit minua syömään kuin karhu eläintä [te is azért jöttél, hogy egyél engem, mint a medve az 

állatot] 
297 kämmenen suuruinen [tenyérnyi nagyságú] 
298 послѣ меня [utánam] 
299 kuuttomassa auringottomassa pirtinaluksessa [hold nélküli, nap nélküli pincében] 
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370.  ăpa joɣpa mənä!” jəɣəm  apa haza menj!” Apám  

371.  öɣləs, paŋkǝ̑l kăṇčaw torǝ̑m waj- megölelt, lapockája tarka égi ál- 

372.  kǝ̑l jǚɣa jö̆s, jələs300 i torǝ̑m lata hozzá jött, felült rá, és ég 

19. lap 

373.  jor juɣal ḷɔ̈köɣ torǝ̑m putǝ̑w közepi kedves úton világ végén 

374.  kəli kɔs ťuḷamal us301. látszó csillag villanását látta. 

375.  torǝ̑m wöɣi liləŋ juŋkǝ̑t Égi erős eleven szellemek/hősök 

376.  jəɣ mənmil sojaŋ ḷɔ̈k általuk járt deres utat 

377.  tärnəŋ köčki əj pö̆nəɣnə harci kard egyik hegyével 

378.  männə jerimsi302. kǚrə pitəm én meghúztam. Lábbal született  

379.  torǝ̑m wajǝ̑ɣ ťä kɔɣlǝ̑msǝ̑m303, 

torǝ̑m 

égi állat [módjára] léptem, égi 

380.  ńŏɣ kuťmaŋ ḷɔ̈knə männə ťä jávor bejáratott útján én ím 

381.  ńuɣǝ̑lsat304. – mä ilim peḷəknə 

war[ə̑]w- 

üldöztem őket. Én előttem fenyőszajkó 

382.  itäŋ päj, ťu w[arə̑w-itäŋ] päja mä 

jŏɣǝ̑sǝ̑m 

ugrálta (?) domb, ama dombhoz 

érkeztem, 

383.  mä pəläm ku sarjaŋkǝ̑nə̑ männə kɔl- én fülem ku sarjaŋkǝ̑nə̑ hallottam,  

384.  talnə̑ wiḷḷäpä juɣintǝ kəčäŋ pö̆nkəw mintha fa evő fájós fogú 

385.  əḷḷə soɣ păčǝ̑ɣtal kɔllǝ̑m305 „mǚɣəli nagy féreg fa hasítását hallom:  

386.  ťiti juŋ[k]rantǝ̑wǝ̑l?” pämi 

wertamnə306 

„Micsoda itt rág?” Amint észreveszem 

387.  seṭ wär iki ṇiwəl kŏr tä[ɣ] 

ri̮ɣǝ̑mtǝ̑stǝ̑307 [.] 

áradáskori halrekeszték rossz oldalát 

ledöntötte. 

388.  rakǝ̑nmal pi̮rnǝ̑ sărǝ̑jul toɣaŋḷəw308 Miután ledőlt, sirálycsőrhöz hasonló 

szárnyas kétágú nyílhegy 

389.  mänä nawǝ̑[t]li̮. ḷəw mänä kať 

jŏɣtǝ̑s 

siklik felém. A nyílhegy majdnem elért, 

390.  männə inləŋ köčki pŏŋǝ̑lnat általam éles szablya oldalával 

 
300 istuutui [felült] 
301 näkyi kuin välähtävä tähti [felvillanó csillagnak látszott] 
302 koettelin – sankarien menemää – tietä sapelin karella [kitapogattam – hősök által járt – utat a szablya 

hegyével] 
303 hirven askelin  – долъгий шагъ  [jávorszarvas léptekkel – hosszú lépés] 
304 ajoin takaa [üldöztem] 
305 kuulin ikäänkuin kipeähampainen toukka kirisee puuta  – (hän kuulee jousta viereeseen vedettävän) [úgy 

hallottam, mintha fájós fogú féreg szorítaná a fát (hallja, amint az íjat megfeszítik mellette] 
306 älyttyäni(?) [miután felfogtam(?)] 
307 tulvaveden aikaisen saporin väärän ojelmuksen? (päästä ampui (s.o. salaa) [áradáskori halrekeszték rossz 

oldaláról(?) lőtt (azaz orvul)]  
308 kalasääsken suun näköinen lentävä(?) nuoli [sirálycsőrhöz hasonló repülő(?) nyíl] 
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391.  tŏɣi̮ loɣǝ̑slǝ̑s309, järəɣ püt är soɣnǝ̑ɣ oda csappatott, sügérlisztes sok 

nyírkéregedénnyé 

392.  tŏɣ täɣləs310. mä jǚɣa ťələɣtəsəm: változott(?). Én neki mondtam: 

393.  [„]lɔɣsa! tem al pitəm ńöŋəḷ nǚŋ „Barátom! Idén született gólyafiókát te 

394.  weltä kǚr[t]sin, təɣ jǚɣä, mǚɣi 

lăɣsi̮n- 

megölni nem tudtad. Gyere ide, miért 

20. lap 

395.  mǚɣi ťăɣǝ̑ṇṇǝ̑ ńul jŏɣǝ̑smǝ̑n (milyen ökölben össze jöttünk) 

396.  tăɣǝ̑lsǝ̑mǝ̑n, min[t] torǝ̑mnǝ̑ ńula  verekedtünk, minket isten együvé 

397.  pär[t]käl[”]. – ťu päjnə ńələ päj 

putwoɣ 

rendelt”. – Azon a dombon, a domb négy 

vége felől 

398.  mänä jö̆wəlt torǝ̑m pať inləw hozzám jönnek ég széle élű 

399.  närəɣläl kŏlǝ̑ nuk čǚtläl, mä- kardjaikat mind fel tartják, hoz- 

400.  nä jö̆wəlt. [„]tim jar wäsəɣ atəm zám jönnek. „Eme tavi kacsa rossz 

401.  mɔk, məŋä kol’ jö̆sən[”]. – mä fiókája, hozzánk honnan jöttél”. – Én 

402.  närəɣ tö̆j ku sŏɣ üɣəl ťä jul’ǝ̑m- szablya végét mint botot ím le- 

403.  tǝ̑sǝ̑m311. jəɣ mänä jŏɣǝ̑sǝ̑t, tűztem. Ők hozzám jöttek, 

404.  man[t] ńələ köčki kǚtäl onta ťa engem négy kard közé be  

405.  ḷöɣəmtəsət312. – juŋ[k] păɣǝ̑r tǚɣti 

sulaw 

beszorítottak. Hős rézvörös tüzes szikrájú  

406.  tel [–] männə kǚt üɣəlli [–], čö̆nčəŋ öltözéke – úgy érzem –, hátas 

407.  ur peḷkämnə juŋ[k] kül’ɔŋki̮ 

wakkǝ̑n- 

gerincemen szellem gyantát farag[ni 

kezd]. 

408.  tə̑nta313. möɣlǝ̑ŋ ur jə[m] peḷkämnə Melles jó oldalamon 

409.  juŋ[k] kül’ ɔŋki̮ waɣtakal, ťupə̑ 

män, 

szellem gyantát farag, csak engem 

410.  wakǝ̑ntə̑wǝ̑lt. männə juŋ[k] tärnəŋ faragnak. Én szellem harci 

411.  köčki jäwət inəllälnä män[t] 

wakǝ̑ntǝ̑- 

szablyája hét éleivel engem farag- 

412.  wǝ̑lt. – mä jəɣä tŏḷǝ̑ɣlǝ̑m: nak. – Én nekik mondom: 

413.  [„]nəŋ ťi wi̮č ǝ̑latǝ̑ wăɣ torǝ̑m „Ti örökkévaló vas isten 

 
309 löin takaisin [visszaütöttem] 
310 se meni pirstaleiksi kuin kiiskijauhoja täynnä oleva tuohinen [darabokra tört, mint egy sügérliszttel teli 

nyírkéregedény] 
311 asetin sapelini eteeni sauvaksi? (nojauduin miekkaani) [magam elé tettem a szablyámat, mint egy botot? 

(a kardomra támaszkodtam)] 
312 sulkivat neljän miekan keskeen [négy kard közé zártak] 
313 seljästäni lähtee kipunoita kuten räiskävästä valkeasta / heidän seljästäni ikäänkuin pihkaa hakatessa? 

[hátamból szikrák csapnak ki, mint a pattogó tűzből / a hátukból, mintha gyantát vágnának] 
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414.  jəɣöw sărńǝ̑ŋ oɣǝ̑w wăɣtorǝ̑m atyánkat, arany fejű vasisten 

415.  jəɣöw kuntǝ̑ pi̮ri̮kali̮n314. nəŋ atyánkat mikor kérdeztétek meg. Ti 

416.  män[t] torǝ̑m pať inləw wăɣna engem ég széle élű vassal 

21. lap 

417.  män[t] koɣə̑ jɔɣi̮stǝ̑ɣ[.] ki̮ťťǝ̑ məɣ engem sokáig vertetek. Örök földi,  

418.  əḷḷə məɣ əsŏɣ315 nămǝ̑s äl nagy földi anyánk meg ne  

419.  ki̮ťati̮316. ki̮ťťǝ̑ torǝ̑m jəɣəm nă- haragudjon. Örök égi atyám 

420.  mǝ̑s äl ki̮ťati̮317[.] tärnəŋ köčki meg ne haragudjon. Harcos szablya 

421.  jəm pŏŋǝ̑lnǝ̑ män[t] koɣ wakǝ̑n- jó oldalával engem sokáig vagdos- 

422.  tǝ̑stǝ̑ɣ, mänpi ätmöɣ jəntə tatok, én is meg fogok  

423.  nămǝ̑s ki̮ji̮ta, lɔɣǝ̑slam318, mäm- haragudni, barátaim, én is 

424.  pi ätməɣ jəsəm319[”]. karmanoɣ 

nu[k]  

megharagudtam”. Zsebemből fel 

425.  wəsim juŋ[k] kɔlə̑m sa[t] pŏti̮ wăɣ 

möɣər 

vettem szellem háromszáz pudos vas 

bunkóját 

426.  männə nuɣ tälli: [„ ]ki̮ji̮ta, tem 

kɔlǝ̑m 

én elő húzom: „Fiúcskák, eme három 

427.  sa[t] pŏti̮ wăɣmöɣərnä pəťä 

wəritəɣ! 

száz pudos vasbunkóval köszönjetek! 

428.  əḷḷə məɣ əsəm kɔli̮nta320: il ku čɔ̈kəŋ Nagy föld anyám, idehallgass: Másokkal 

(kapcsolatos) bajos  

429.  wərä, mä əntə kǚ[t] kŏjsǝ̑m tärən dolgod, bár én nem akartam harci  

430.  söɣ, əḷḷəməɣ tärən mä əntə 

kŏjsǝ̑m321, 

életmódot, nagy föld harcát én nem 

akartam, 

431.  jəɣnam waɣli̮l, mä num torma ők maguk hívják, én felső égbe 

432.  wăɣ torǝ̑m jəɣəm kɔlǝ̑nta săɣta!: vas isten atyám idehallgass, nosza! 

433.  tem kas kǚn[č] pəlä kujǝ̑w jäl’ kütä Eme füstösréce körme magasságú népes 

had közé 

434.  ťä[ɣ] jälimtəsəm, nǚŋpi mänä wi- hadba indultam, te hozzám  

435.  nawatǝ̑ɣ äl wălati̮; ilim ku peḷəknə bűnössé ne legyen; előttem lévő férfi 

oldalán/felén 

 
314 -kalǝ̑tə̑n 
315 -əw 
316 elköön suuttuko vihastuko [ne haragudjon meg, bosszankodjon] 
317 ki̮čwǝ̑l 
318 ребята [gyerekek] 
319 suutuin [megharagudtam] 
320 kɔlǝ̑nta 
321 En kyllä tahtonut taistella(?) elää (tärən:in lailla) [Bizony nem akartam harcolni (tären módjára élni] 
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436.  mŏrǝ̑[ɣ] köɣ l’äki322 joɣǝ̑r juŋ[k]323 

jäwət 

Tömör-követ-dobó-páncél vitéz, Hét- 

22. lap 

437.  miɣər wăstǝ̑ juŋk324 / iwəs pəlä juŋ- -akadályt-átugró-vitéz / nyárs magasságú 

438.  kan, čö̆nčəm peḷkämnə tuḷ juŋ- bálványfejedelem, mögöttem bolond 

szel- 

439.  kan äjəpil păɣ üləŋ kori kŏraw lem kisebbik fia, Fagyos-bundájú- 

440.  tel325. os ťutǝ̑mǝ̑l peḷəknə jaɣ öltözék. És kissé távolabb embereket 

441.  jalǝ̑mta326 juŋkan wačoɣ jǚɣäl: ültető bálványfejedelem városából jön: 

442.  liləŋ möŋkäm ɔɣǝ̑w ku. Élő-kígyó-fejű-férfi. 

443.  mä juŋ[k] kolǝ̑m sa[t] p[ŏti̮] w[ăɣ] 

möɣər män- 

Én, szellem háromszáz pudos vas bunkó, 

általam  

444.  nə etər pať jŏlǝ̑w tormoɣ ťät i̮l tiszta szél[ű] szegélyű égből most ím 

445.  waɣǝ̑ltə̑li̮: juŋ[k] päɣəli čimäŋ leereszt: hőst elveszejtő  čimäŋ 

446.  kotə̑l torǝ̑mnə̑ wersi327. männə napot isten készített. Én 

447.  tompil kuji̮n köɣi wan əj ťäkä a másik férfit kőkemény vállam végével  

448.  ťä päɣəsi328; sŏɣjö̆j pəntäw näŋ- letaszítottam; kemény vörösfenyő  

449.  käŋkəl ärəɣ ťä[ɣ] peḷkəkintəs329. tuskó széthasadt. 

450.  uɣǝ̑l männə tŏɣi̮ wəli330/ ɔɣsŏɣ Fejét leszedem / fejbőrét 

451.  ən[t]wä tökəmtəli, os är kul intə az övembe szúrom, és sok hal evő 

452.  kulǝ̑ŋ səməl männə küm wəli[.] halas szívét én ki veszem. 

453.  lamǝ̑[t] ńoɣi̮ kɔlǝ̑m puḷ öɣəsəm331[,]  Lapos húst három darab[ra] vágtam, 

454.  inləŋ köčki əj pö̆nəknə männə éles kard egy hegyét én 

455.  toki̮msi̮[,] əj wöɣi kɔlǝ̑m kuja beleszúrtam, egyszerre három embernek  

456.  männə jəɣä čö̆či332: „kujlam intäŋ én nekik nyújtottam: „Embereim, evő 

457.  siɣər kul alŋə̑lnə̑ səmlin kula siɣər hal végén szíveitek halra 

 
322 ampua [lőni] 
323 nimi [név] 
324 7 itsensä korkuisen hyppyesteen yli hyppäävä [7 saját magasságával megegyező akadályon átugró] 
325 Nimi – pakkanen-turkki-pukuinen Tämä puku päällä hän voi pakkasella tappaa [Név – fagyos bunda 

öltözékű Amikor ez a ruha van rajta, a faggyal ölni tud] 
326 jaɣ umtǝ̑ juŋk [embereket ültető szellem] 
327 Jumala teki hyvän päivän sankaria tappaa [Isten jó napot szerzett a hős megölésére] 
328 löin (pudotin) toisella olalla [ütöttem (lelöktem) az egyik vállammal] 
329 tiheäsyinen lehtikuusen kanto, sekin halkesi (s.o. hän oli luja mutta sittenkin hänet halkaisin) [sűrű 

évgyűrűs vörösfenyő törzs, az is széhasadt (azaz ő erős volt, de mégis kettévágtam)] 
330 tŏɣi kŏrǝ̑lǝ̑li̮ [lenyúztam] 
331 leikkasin sydämen kolmeen osaan, pistin miekan [olvashatatlan] [a szívét három darabra vágtam, a 

kardra szúrtam] 
332 osoitin kolmelle [háromnak nyújtottam] 
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458.  waɣǝ̑ntǝ̑wǝ̑l333, mä jələ[w] wajǝ̑ɣ 

wel- 

vágyik, én új állatot ölvén 

23. lap 

459.  mäm kărana nəŋpi iɣitəɣ[”]. – kărana ti is egyetek”. – 

460.  [„]nǚŋnäm kăntǝ̑ɣ näŋki334 ńoɣi̮ puḷ 

iɣi. 

„Te magad hanti näŋki hús darabot egyél. 

461.  nǚŋ kăntǝ̑[ɣ] ku ńoɣ̮i̮nati̮ enəmmə 

ku 

Te hanti ember húsával felnőtt férfi 

462.  wăsǝ̑n, nǚŋnäm kulǝ̑ŋ səmänäti nuɣ vagy, te magad halas bensőddel fel 

463.  patǝ̑ri̮335[”].– männə kos pöŋkəw 

il’əŋ 

fald”. – Általam húsz fogú il’əŋ 

464.  jula nuk isim i jɔɣǝ̑lsi̮m. tŏl szájba fel ettem és megrágtam. Aztán 

465.  mä kö̆ läɣəmsəm torǝ̑m wöɣi liləŋ én pedig odapillantottam, égi erős élő 

466.  juŋ[k]lam kotap əntim. pottǝ̑ ku336 szellemeim sehol sincsenek. Elfutó férfi 

467.  juɣǝ̑w ḷɔ̈k jəɣən ťäkim tälsi337: mä  fás útja általuk így húzatott: én 

468.  männə iťu welmäm juŋkam általam imént megölt szellemem, 

469.  torǝ̑m nămǝ̑s əntə ki̮ť[ť]a, männə isten ne haragudjon, általam 

470.  wi̮čǝ̑latǝ̑ păjaŋ məɣ inləŋ köčki örökkévaló rögös föld éles szablya 

471.  jəm pö̆nəknə ḷat ki̮nsǝ̑m iťu pä- jó hegyével gödröt ástam és imént 

472.  ɣəmäm ji̮rǝ̑ŋ juŋk männə ťu ḷata elejtettem áldozatos szellem általam abba 

a gödörbe 

473.  tŏɣ i̮l păṇsi̮m, məɣnä männə tŏɣ  oda le tettem, földdel én oda 

474.  jumus (jumsi̮m)338, ɔkkə̑ŋ alŋa temettem, fejes végéhez 

475.  torǝ̑m pať inləw närkəl männə ég széle éles kardját én  

476.  jǚɣa tŏɣ ji̮ntus339. [„]il[ə] tintə 

öɣəŋ 

hozzá oda tűztem. „Megszülető lányos 

477.  lätnə il[ə] tintə păkkǝ̑ŋ lätnə340 

nǚŋət 

időben megszülető fiús időben téged 

478.  erəɣliltilnə ji̮r wəmä ji̮rəŋ juŋk emlegetéskor áldozatot vett áldozatos 

szellem 

479.  wăsǝ̑n, mä nǚŋə welsəm[,] nămsǝ̑n vagy, én téged megöltelek,  

 
333 ehkä syödä haluatte [talán enni akartok] 
334 ? 
335 pistä omaan suuhusi [tedd a saját szádba] 
336 pakolainen [menekülő] 
337 убѣжали [elfutottak] 
338 obs! загребалъ [figyelem! eltemettem] 
339 panin miekkansa hänen pääpohjansa [a kardját a fejéhez tettem] 
340 myöhemmin syntyvät [később születők] 
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24. lap 

480.  äl ki̮tati̮[.] tim köčki pŏrǝ̑k ne haragudj. Eme kard markolat 

481.  ni̮lǝ̑[ɣ] kəɣḷän341 tärəm wat wertə nyolc csengője erős szél csináló  

482.  kotə̑l342 öɣəŋ puɣǝ̑l, păkə̑ŋ pu- napon lányos falu, fiús falu- 

483.  ɣǝ̑lnǝ̑ amǝ̑swǝ̑n343, torǝ̑m wat jejäl- ban ülsz, égi szél himbá- 

484.  til kotə̑l344, wiḷḷä öɣi nowǝ̑[t] lami̮ ló napon, mintha leánykori kedves(?) 

485.  köl jəɣən nǚŋä lŏŋǝ̑li̮345[”]. tŏl szót neked mondanának”. Aztán 

486.  mä jäwtärəɣ s[ăɣə̑w] kölnä mä 

ťä[ɣ] kɔɣlǝ̑m- 

én hét ének dallamú szóval én ide 

487.  sǝ̑m juŋkǝ̑ jələm ḷɔ̈k männə ťä[ɣ] léptem, szellem járta nyomot  

488.   kǚťli, jə[ɣ] kǚrmimil sojǝ̑ŋ ḷɔ̈k követtem, általuk taposott deres úton 

489.  männə ńuɣǝ̑lta wersi[.] sărǝ̑ń én üldözni kezdtem. Arany 

490.  pam tŏɣlǝ̑ɣ jarnə kɔɣǝ̑llǝ̑m, fű levelű tónál járok, 

491.  mətä mənmäm jäw[ə]t ärəɣ tumam amíg mentem, hét ének hoztam 

492.  wajka mä ťä[ɣ] nomlǝ̑mtǝ̑sǝ̑m346, 

poj[-] 

állatra én ide gondoltam, jég- 

493.  sem wiṇčiw torǝ̑m kar jäw[ə]t ärəɣ esőhöz hasonló égi hím állat hét ének 

494.  söɣi wajkam sarǝ̑ɣ wălati̮[.] näɣi hajfonatához hasonló állatom gyorsan itt 

legyen. Fehér 

495.  pələŋ är kɔḷnǝ̑ mä kɔltǝ̑m- felhő sok nyílásában én hal- 

496.  kǝ̑llǝ̑m[,] wajǝ̑ɣ pö̆ṇək  ńi̮lǝ̑[ɣ] kəɣ- lottam, állat fejére (akasztott) nyolc  

497.  ḷäm jorǝ̑ɣtal säťwəl[,] csengőm csengése hallatszik, (olyan) 

498.  wiḷḷä kăntǝ̑[ɣ] ku pələm sö̆jä mintha ember ajak hangja (lenne) 

499.  wiḷḷä jäsŋəltil kɔllǝ̑m[.] torǝ̑m mintha beszédüket hallanám. Égi 

25. lap 

500.  awtə̑w wajkam toɣi̮ pəŋkǝ̑w ťərəm- sörényes állatom tavaszi császármadár 

süvöltő 

501.  sö̆jnäti mänä li̮wǝ̑wǝ̑l. männə hangjával hozzám repül. Én 

502.  ilə čǚčəm i[ɣ] kǚnčäw előre nyújtott medve körmű 

503.  pasǝ̑ŋ telnä läɣəltə weri347[.] mänä kesztyűs testtel várni kezdtem (a lovat). 

 
341 miekan kädensijan 8 kulkuista [a kardmarkolat 8 csengője] 
342 kovana myrskypäivänä [viharos napon] 
343 istut kuin kotikylässäsi (kulkuset soivat ja huvittavat) [úgy ülsz, mint a szülőfaludban (a csengők szólnak 

és szórakoztatnak)] 
344 heiluttaa [himbál] 
345 ikäänkuin puhuvat tyttöjen laulua (?) [mintha lányok dalát mondanák] 
346 думалъ [gondoltam] 
347 minä eteenpäin ojennetuin kynsiniekkain kintaiden rupesin odottamaan (hevosta) [én előre nyújtott karmos 

kesztyűvel várni kezdtem (a lovat)] 
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504.  jŏɣǝ̑malnǝ̑ wajǝ̑ɣ pö̆ṇəɣ söɣäw Amikor odaért, az állat kiálló pofáján 

fonott 

505.  čoṇ[č]koɣ männə ťä[ɣ] kaɣrǝ̑mtǝ̑si̮. kötelénél én legott elkaptam. 

506.  mä nöɣrəŋ348 loɣ čö̆nč oɣtǝ̑ja ťä Én nyerges ló hátára ím 

507.  nuɣ jǚɣsəm. mä əḷḷə wajǝ̑ɣ čö̆nč fel ugrottam. Én nagy állat hátára 

508.  oɣtǝ̑ja jelmäm pi̮rnǝ̑ jäw[ə]t ärəɣ 

s[ăɣə̑w] 

ülésem után hét ének dallamú 

509.  köl männə ťä[ɣ] kajǝ̑ltǝ̑si̮349, juŋkǝ̑ szó[val] vezettem, szellemek 

510.  jəltə sojə̑ŋ ḷɔ̈k torǝ̑m juŋk awtǝ̑w járta deres úton égi szellem sörényes 

511.  wajǝ̑ɣnǝ̑ ńuɣǝ̑lta wersät, juŋ[k] să- állattól üldöztetni kezdtek, szellem 

512.  rǝ̑ń pam tŏɣlǝ̑w jar männə ńu- arany fű levelű áradmánytóhoz üldözöm  

513.  ɣə̑llat350. tom pil jar peḷəɣnə juŋ[k] őket. A tó túlsó oldalán szellem 

514.  tärəm sem kəli paťoɣ männə kǚt erős szeme látszó szélét én egyre 

515.  üɣəlli. mannə kɔltalnǝ̑ tim- vizsgálom. Amint hallgatok ide 

516.  näm tăɣǝ̑rwǝ̑l351 wiṭ ḷəpəɣləm torǝ̑m hangzik, mindig sötét világ 

517.  putǝ̑wnǝ̑352 mä kɔlkali̮m. kö[ɣ] 

kŏraw 

végén én hallottam azt. Kőhöz hasonló 

518.  soɣaw wač353, əjsöɣi354 kɔlǝ̑m 

juŋ[k] ťu- 

takarójú város, egyforma három vitéz 

519.  nam potsǝ̑t. männə ärəɣ tuntǝ̑ 

söɣäw 

oda menekült. Én ének hozásra méltó 

26. lap 

520.  wajkam ńŏɣi̮ŋ kǚr jəm pŏŋǝ̑lnǝ̑ állatom húsos láb jó oldalán 

521.  männə ilə kǚl’ältəli355. koɣ är[əɣ] én ösztökélem. Hosszú ének 

522.  koɣ mań[ť] tuntam wajǝ̑ɣ pöɣlim; 

jǚɣnäm 

hosszú mese hozó állatom hajtom; őt 

magához 

523.  söɣitəw juŋkan wača äl kŏntǝ̑wtǝ̑- hasonló bálványfejedelem városába ne 

engedjem. 

524.  li̮m356[.] [„]nǚŋ ärəɣ tuntǝ̑ wajǝ̑ɣ 

mań[ť] tun- 

„Te ének hozó állat, mese hozó 

525.  tǝ̑ wajǝ̑ɣ sarǝ̑k mənä[!] jǚɣnäm  állat, gyorsan menj! Önmagához 

 
348 satula [nyereg] 
349 ohjasin [vezettem] 
350 ихъ гоняю [őket üldözöm] 
351 слышно [hallatszik] 
352 aina pimeä seutu [mindig sötét vidék] 
353 kivinen kaupunki [köves város] 
354 yhdennäköiset [egyformák] 
355 kannustan nyk. on ajan ahdistan [ösztökélem – ma használják – hajtom, késztetem] 
356

 etten päästäisi omannäköiseen kaupunkiin [hogy ne engedjem magára hasonlító városba] 
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526.  wiťitəw357 näjəŋ ortǝ̑ŋ wača, äl 

kŏntǝ̑wti̮[.] 

hasonló úrnős fejedelmes városba ne 

jussanak be. 

527.  əḷḷə wač kɔ̈lnəŋnə što jäw[ə]t amǝ̑l- Nagy város kikötőjében, hogy a hét lék 

528.  ti̮w suri̮l jəŋ[k]nə männə tŏ[ɣ] 

jŏɣə̑lat358[”] 

holt vizén én utolérjem őket”.  

529.  jäj359 kɔḷǝ̑k söɣäw wajǝ̑ɣlal männə Fekete holló hasonló állataikat én 

530.  pojsem wiṇčiw torǝ̑m kar pŏŋla jégesőhöz hasonló égi csődör oldalához 

531.  männə tŏɣ ḷămpaɣtǝ̑si̮360. – 

[„]tarowa lɔɣǝ̑s! 

általam oda állíttatott. „Légy üdvözölve, 

barátom! 

532.  nəŋ män[t] mǚɣilä[t] kăjsǝ̑tǝ̑ɣ, məŋ Ti engem miért hagytatok el, mi 

533.  jăŋkamnəŋi̮ är kăra ťä kăjlŏɣ361[”.] játékos sok falut itt hagyunk”. 

534.  tom pil kujt mänä tŏḷǝ̑ɣwǝ̑lt[:] A túloldali férfiak nekem mondják: 

535.  [„]tim jǚɣnäm söɣitəw näjəŋ wač „Eme magára hasonlító úrnős város 

536.  kɔ̈lnəŋ əntə jejältäɣ362[”.] tepä utə̑n kikötője nem inog”. Rögtön a parton  

537.  jal’wǝ̑l ji̮r wəntə  ji̮rǝ̑ŋ juŋk, pari̮ŋ áll áldozatot elfogadó véres áldozatos 

szellem, ételáldozatos 

538.  juŋk, məŋä niɣpä tŏḷə̑ɣwǝ̑l[:] szellem, hozzánk a víz felé beszél: 

539.  [„]ki̮ji̮ta363 ťipə tŏŋ nămsǝ̑tə̑n wăl- „Gyerekek, ha most ti úgy akar- 

27. lap 

540.  tǝ̑nǝ̑, mä kɔ̈lnəŋäm älpə tŏŋ porǝ̑n- nátok, a kikötőmet ne tapos-  

541.  ti̮tə̑n, jǚɣnam söɣitəw tärnəŋ 

ḷɔ̈kətən 

nátok, önmagára hasonlító hadi utatokat  

542.  ťät ilən porǝ̑ntitə̑n[,] kŏlalǝ̑ɣ364 

juŋ[k] 

tovább tapossátok, vég nélküli szellem 

543.  tärnətən ťat ilən nəŋnäm pen- harcotok tovább ti magatok bezárjátok, 

544.  litən365, mä wač kɔ̈lnəŋäm kăntǝ̑ɣ  én városi kikötőmre hanti 

545.  näŋki kuj äj wər äl oɣti̮tə̑n366[.] vörösfenyő férfi kis vérét ne köpjétek. 

546.  torǝ̑mnǝ̑ män[t] nəŋäti əntə 

pär[t]käl (mä əntə pär[t]kälujə̑m) 

Isten engem nektek nem rendelt (én nem 

rendeltettem) 

 
357 omannakoiseen [sic!] [magára hasonlító] 
358 чтоб догнать [hogy elérjem] 
359 (=jäńŏɣǝ̑s) musta [fekete] 
360 minun hevoseni asettui poikki heidän hevostensa tiellä [az én lovam keresztbe állt az ő lovuk előtt] 
361 rupeamme leikkimään jättäen suuren alan (poljetus) [játszani kezdünk nagy területet itt hagyva (taposás)] 
362 шевелитъ [mozdít] 
363 ребята [gyerekek] 
364 loppumatoin [végtelen] 
365 jakaa [oszt] 
366 älkää sylkekö verta kaupunkini vesitielle [ne köpjetek vért a városom víziútjára] 
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547.  jäliɣsəntäɣ[”.]. tŏl367 məŋ əḷḷə wač harcolni”. Onnan mi nagy város 

548.  kölnəŋöɣ ťä[ɣ] ńŏɣǝ̑lsə̑w, mä 

jäw[ə]t ärəɣ tumaŋ juŋ[k] 

kikötőnkből ide vonultunk, én hét ének 

hozott szellem 

549.  wăsǝ̑m, männə wonti̮n iɣ ťəḷəm- vagyok, én erdei medve üvöltő 

550.  sö̆jnə368 männə əj söɣi kolǝ̑m juŋk hangjával én egyforma három vitézt 

551.  männə ťä[ɣ] pöɣəkətəsät369. 

jǚɣnam sö- 

én ím üldözni kezdtem. Önmagára  

552.  ɣitəw wiṭ wăltǝ̑ köɣ oɣtə̑ja370 ťä[ɣ] hasonlító örökkévaló kőre ím 

553.  nuɣ porǝ̑msŏɣ (ow). „ki̮ji̮ta paɣǝ̑l 

jăɣ- 

fel léptünk. „Gyerekek, keményre  

554.  waŋ371 məɣa ťä[ɣ] nuɣ porǝ̑msŏɣ. 

ťut 

döngölt földre ím léptünk. Itt 

555.  oɣ inləŋ köčki är inəlnä məŋ feje éles szablya sok élével mi 

556.  ńul jɔɣi̮lŏɣ. kŏlalǝ̑ɣ tärəm tǚɣə[t] össze ütődünk. Végtelen erős tűz 

557.  pŏḷǝ̑ɣlǝ̑wǝ̑l372. il tintə öɣəŋ lätlöɣ, 

păkə̑ŋ lätlöɣ 

szikrázik. Ezután születő lányaink, fiaink 

558.  warǝ̑mtal kotə̑l[,] koɣ ärəɣ tuntǝ̑ ku felnövekedése napján, hosszú ének hozó 

férfi 

559.  warǝ̑mtal kotə̑l məŋ kǚrmimöɣ felnövekedése napján mi általunk 

kitaposott 

560.  murlə̑ŋ ḷɔ̈k i̮l äl mŏḷki̮ tusati̮373[.] havas ösvényt ne feledjék. 

28. lap 

561.  torǝ̑m pať inləw närkətnä Ég széle élű kardokkal 

562.  män[nä] əj joť ńul pănsŏɣ374, məŋ velem állandóan összecsaptunk, mi 

563.  kǚtəwnə kŏlalǝ̑ɣ tärəm tǚɣə[t] kol közöttünk végtelen erős tűz, lucfenyő 

564.  tǚɣət wiḷḷä wəťəɣliɣən375[.] əḷḷə 

tǚɣət 

tűz, mintha gyulladt volna. Nagy tűz 

565.  əj sulloɣ är torǝ̑m pəḷək [:ɔ peḷək] 

jəŋkä376  

egy szikráiból sok égtáj irányába 

566.  wiḷḷä ärəɣ pöɣəntəwəl[.] saɣǝ̑l juɣ mintha szerte szóródik. Fahasáb 

 
367 оттуда [onnan] 
368 metsäkarhun äänellä [erdei medve hangján] 
369 гнать началъ [üldözni kezdtem] 
370 omannäköselle ikuiselle kivelle [magához hasonló örökkévaló kőre] 
371 tukevalle kovalle [erősre, keményre] 
372 loppumatoin tuli бризгает [végtelen tűz szikrázik] 
373 vasta syntyvät tytöt ja pojat ajastansa noustessaan elkööt unhoittako meidän polkemamme (?)  lumista 

jälkeä [az ezután születő lányok és fiúk a maguk idejében ne feledjék az általunk taposott(?) havas nyomot] 
374 lyövät minua alituiseen sapeleillaan [szüntelenül ütnek engem a szablyáikkal] 
375 välillämme alituiseen tuli palaa [közöttünk állandóan ég a tűz] 
376 joka suunnalla [minden irányban] 
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567.  urə̑s mɔk wăltalnǝ̑ tŏŋ kos széli kölyök (=ember) lenne, húsz 

568.  ńäləmpə näj öɣinə kuntǝ̑ tŏŋ nyelvű tűz leány megégette 

569.  iɣi377. məŋ wăsŏɣ[,] joɣrǝ̑ŋ eləw volna. Mi vagyunk, páncélos testű 

570.  torǝ̑m wöɣi ńələ juŋ[k] wăsŏɣ[.] – égi erős négy szellem/vitéz vagyunk. 

571.  tompil ku joɣǝ̑rsem ńi̮lǝ̑ɣ tăɣtǝ̑ Túloldali férfi páncélját nyolc darabra 

572.  jɔɣi̮mta kǚrsim378; säri torǝ̑m vágni nem tudtam; előző isten 

573.  täɣənmälnə joɣǝ̑r werəm amikor formázta, páncélt készítő 

574.  näj köɣinə seräɣ tätḷəti379, torǝ̑m tűz(es) kő keményre alkotta, ég 

575.  pať inləw närəɣnä männə əj széle élű szablyával én ugyanolyan 

576.  tŏŋka380 kǚč jɔɣi̮li̮, kŏlalǝ̑ki̮ pontosan amint ütöm/vágom, végtelen 

577.  tärəm tǚɣət mərəm pŏḷǝ̑ɣ- erős tűz csak szikrá- 

578.  lǝ̑wǝ̑l, torǝ̑m wöɣi liləŋ köt381 zik, „Égi-erős-eleven-kéz” 

579.  jǚɣpi torǝ̑mnǝ̑ əj ťu ji̮r wəntə ő is istentől ugyanolyan áldozat vevő 

580.  ji̮rə̑ŋ juŋk tiɣiɣən382 jǚɣəpä ťukim 

čöŋ- 

áldozatos szellem[nek] született, ő is úgy 

növekedett, 

29. lap 

581.  ləlti383, jə[ɣ] körəɣtil jŏlǝ̑ŋ torǝ̑m ő elesésük[et lehetővé tevő] világot 

582.  ma koɣ ənt[ə] ulǝ̑m384, pi̮čǝ̑ŋ pətäl én távol (sehol) nem látom, később 

583.  torǝ̑mnǝ̑ čäṇ[č] jălaw əḷḷə a térd[ével] a nedves nagy 

584.  məɣ jäw[ə]t oɣtǝ̑ja385 män[t] jǚɣə 

pä- 

föld hét felszínére engem ők   

585.  ɣəwəlt386; torǝ̑m wöɣi wălt[ə̑] ťukim ledöntenek; isteni ereje levő olyan 

586.  ănta387; pətäl torǝ̑mnǝ̑388 männə talán; később én  

587.  kǚt kulǝ̑mla[t]389 män[t] / mä jäwt- mintha hallanám őket, én / én hét 

588.  ärəɣ tumaŋ juŋ[k] ku wăsǝ̑m390[.] 

pətälnə 

ének hozó szellem férfi vagyok. Aztán 

 
377 jos olisi ollut tavallinen ihminen, olisi 20-kielinen tulityttö (hänet) polttanut [ha közönséges ember lett 

volna, 20 nyelvű tűzlány elégette volna] 
378 voi [tud] 
379 No, kyllä oli lujaksi [No, bizony kemény volt] 
380 tiheään [sűrűn] 
381 „богатыръ такъ называетъ” [a hőst így hívják] 
382 syntyi samanlaiseksi kuin minäkin [ugyanolyannak született, mint én is] 
383 выросъ samanlaiseksi [ugyanolyannak nőtt fel] 
384 En missään näe että he kaatuisivat [seholsem látom, hogy elesnének] 
385 maahan [földre] 
386 Myöhemmin he varmaan polvillaan painannut kaatanut [Később ők biztosan térdével nyomta ledöntötte] 
387 Heillä oli voimia kuin Jumalalla [annyi erejük volt mint Istennek] 
388 когда то myöhemmin [valamikor később] 
389 (pass.III.p.pl.) 
390

 пташка будьто бы говоритъ [kismadár mintha beszélne] 
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589.  män[t] tim jǚɣnäm söɣitəw näjəŋ 

ɔ̈ɣtəta391  

engem eme önmagára hasonlító (idegen) 

úrnős hegyfokokra 

590.  mänt pətälnə pŏr ili kɔḷkǝ̑nǝ̑ män[t] engem aztán dögevő holló engem  

591.  kăm mətä392 ṇɔɣwǝ̑lt. – mä jǚɣnäm mégis megcsípked. Én önmagára 

592.  söɣitəw näjəŋ ɔ̈ɣət torǝ̑mnǝ̑ mänä hasonlító fejedelemnős hegyfok[ot] Isten 

nekem,  

593.  kŏlǝ̑ pämilli, ťupǝ̑ tŏŋ mänä 

torǝ̑mjor 

miért mutat, bárcsak hozzám ég közepi 

594.  köləŋ wajǝ̑ɣ əntə tŏŋ əsəlkäli393. mä beszélő állatot nem engedte volna le. Én 

595.  pətälnə jǚɣnäm məɣ näjəŋ ɔ̈ɣtənə aztán idegen földi úrnős hegyfokon 

596.  jəɣən mänt čän[č]jălaw jălaw jukkǝ̑ 

kǚləŋ məɣ jäw[ə]t oɣti̮nǝ̑ 

általuk engem térdükkel vágott faként 

vastag föld hét felszínén 

597.  mərəm ťä[ɣ] jeltil ki̮ťǝ̑s394, teɣä nä- csak itt jártuk maradt. Ide  

598.  mən wəťəɣläɣən wiṭ wəťəɣləm 

tǚɣtəw 

lent meggyulladt örökre meggyújtott tüzű  

599.  ťarə̑s395 tŏɣ nik ťät etəmsŏɣ. wiṭ 

wəťəɣləm 

tenger oda a vízre itt megjelentünk. 

Örökre meggyújtott  

600.  iməŋ396 naj pŏrki̮ məŋä ťä ḷüŋ- szent tűz füstje engem beborít,  

601.  kəltəstə lältäp ätəm397[.] kăntǝ̑[ɣ] 

ku 

lélegezni rossz. Az ember 

30. lap 

602.  ńoɣi̮ŋ elnä männə čɔ̈kin tă- húsos testtel általam nehezen 

603.  jalti̮398. tompil ku wäńəm əntə bíratik. Másik férfi arca nem 

604.  kəltäɣən, mä milnäm399 jɔɣi̮n[-] látszott, én vaktában vagdal- 

605.  tǝ̑lǝ̑m tim jǚɣnäm söɣitəw kozom, eme önmagára hasonlító  

606.  tǚɣtəw ťarə̑s400. [„]əsəm kɔlǝ̑nta: tüzes tenger. Anyám, idehallgass: 

607.  nǚŋä wərtə jermäk kä[t] si̮kkǝ̑n neked piros selyem két gombolyagot 

608.  nǚŋä werlim[.] mänt pŏrkǝ̑ja äl neked csinálom. Engem a füstbe ne 

 
391 граница будьто бы [mintha határ lenne] 
392 однако [ugyanakkor, mégis] 
393 Jumala näyttää erilaisia kaupunkeja, parempi olisi ollut että Jla ei olisi lähettänyt lintua [Isten különböző 

városokat mutat, jobb lett volna, ha Isten nem küldött volna madarat] 
394 Minulle jäi vain että he kaatavat  minut maahan ja polvillansa painavat kuin hakapuita [Nekem csak az 

maradt, hogy a földre döntenek engem és a térdükkel nyomnak mint az aprított fát] 
395 Tällä alhaalla/ rannalla  ikuisesti palava meri [itt lent / a parton örökké égő tenger] 
396 iməŋ? (<imi?)  
397 ударилъ, дышать нельзя [megütött, nem lehet lélegezni] 
398 ruumiini vaivoin sitä kestää [a testem nehezen bírja] 
399 umpimähkään [vaktában] 
400 ťarǝ̑snǝ̑ (?) 
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609.  čiɣəmtä[”]401. tŏl taɣǝ̑la ťu kujlam fullassz meg. Onnan az embereim 

610.  kǚ[t] kən[č]lim əntimätə, potsǝ̑t. sokáig keresem, nincsenek, elszöktek.  

611.  mä wərtə jermäk kä[t] si̮[k]kǝ̑n 

männə  

Én piros selyem két gombolyagot én 

612.  nuɣ wəsi, männə ťep utə̑n jalwǝ̑l felvettem, általam a parton áll 

613.  wərtə kärɣəw ɔṇčǝ̑ɣ, ji̮r wəntə vörös kérgű erdeifenyő, áldozat vevő 

614.  ji̮rə̑ŋ juɣ torǝ̑mnǝ̑ täti402, mä tŏɣ utǝ̑ áldozatos fa istentől teremetetett, én oda 

fel 

615.  kɔɣǝlsǝ̑m männə wərtə jermäk mentem, általam piros selyem 

616.  kä[t] si̮[k]kǝ̑n männə tŏɣ nuk 

jö̆rus403, 

két gombolyag általam oda fel köttetett, 

617.  il[ə] tintə öɣəŋ lät warǝ̑mti̮l kotə̑l ezután születő lányság/leánynép 

felnövésük napján 

618.  il[ə] tintə păkə̑ŋ lät warǝ̑mti̮l 

kotə̑l404 

ezután születő fiúság/fiúnép felnövésük 

napján 

619.  köjməŋ kötəw405 neməŋ406 jol 

warǝ̑m- 

dobos kezű neves sámán felnö- 

620.  tal kotə̑l, wet panaw ji̮ɣǝ̑l juɣǝ̑l vése napján, öt húrú cirbolyafenyő fája 

621.  söŋətäl407 kotə̑l, panaw kötəw niri verése napján húros kezű zenélő 

31. lap 

622.  jol jö̆ntal kotə̑l mätim ji̮r i̮ɣǝ̑mam sámán jövetele napján én áldozat 

akasztottam 

623.  tăɣi̮ il äl moḷki̮ tusat408. helyet el ne feledjék. 

624.  mä tŏ[ɣ] nik wi̮ɣǝ̑lsǝ̑m[,] juŋkǝ̑ 

mənəm 

Én oda leereszkedtem, szellem járta  

625.  ḷɔ̈ɣ männə ťä[ɣ] ńuɣǝ̑llat[.] mä əntə úton én íme követtem őket. Én nem 

626.  ko[k]kǝ̑ mənsəm[,] torǝ̑m juŋk 

awtə̑w karama 

messze mentem, égi szellem sörényű 

hímállatomhoz 

627.  ťä[ɣ] ti̮ɣǝ̑sǝ̑m[:] [„]jǚɣnäm məɣ 

näjəŋ ɔ̈ɣə[t]nə 

így szóltam: „Idegen földi úrnős 

hegyfokon 

628.  mä ärəɣ tumam wajǝ̑ɣ sarǝ̑k 

wălati̮409[!”] 

én énekem hozta állat, gyorsan itt 

legyen!” 

 
401 tukehuta [fullassz] 
402 loi [teremtett] 
403 sidoin [megkötöttem] 
404 vasta tulevat tytöt pojat, niistä syntyvä noita [ezután születő lányok fiúk, közülük születő sámán] 
405 noitarumpu käsissä [dobbal a kezében] 
406 именный [neves] 
407 soittava [zenélő] 
408 elköön unhoittako [ne feledjék] 
409 tulkoon nopeasti [jöjjön gyorsan] 
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629.  mä nuɣpa kɔltǝ̑msǝ̑m[:] ḷăwťǝ̑ŋ 

pələŋ 

Én felfelé hallgatózom: esős felhő 

630.  jəltə paťnǝ̑ wajkam mänä 

li̮wǝ̑wǝ̑l410[.] 

járó szélen állatom hozzám repül. 

631.  mä kätəlsim[,] wajə̑ɣ čö̆ṇ[č] oɣtǝ̑ja 

nuɣ 

Én elkaptam, az állat hátára fel  

632.  jelsəm[,] wiṭ wəťəɣləm tǚɣtəw ťarsa ültem, örökre meggyújtott tüzes 

tengerhez 

633.  mä nik wi̮ɣǝ̑lsǝ̑m, əḷḷə ťarǝ̑s 

kanǝ̑ŋnǝ̑ 

én le ereszkedtem, nagy tenger partján 

634.  mä jal’l’ǝ̑m. tŏm ťarǝ̑s peḷkä mä én állok. A túlsó partra én 

635.  ťä[ɣ] ti̮ɣǝ̑sǝ̑m. nemin torǝ̑mnǝ̑ 

kuntǝ̑nǝ̑411 

ezt mondom. Valóban, ha isten  

636.  ärəɣ tumǝ̑ juŋkanǝ̑ɣ män[t] čăjaɣ éneket hozott bálványfejedelemmé 

engem igazán 

637.  čöŋləltəŋäl412; mänä tŏm ťarǝ̑s 

peḷköɣ 

ha nevelt; hozzám a tenger túlsó partjáról 

638.  ül wäńəmpəw satkan öɣinə 

lältusati̮413[.] 

hideg arcú száz uralkodó lány fújjon. 

639.  jŏlǝ̑ kuli̮ put jəm si̮s əntə 

jal’sǝ̑m414[,] 

Olvadt hal főzése ideig nem álltam, 

640.  mä nik läɣəmsəm[,] əjəj patǝ̑m 

kŏɣǝ̑l’415 

a vízre néztem, egy éjszaka megfagyott 

tiszta 

641.  jöŋk patǝ̑s. mä torǝ̑m juŋk awtǝ̑w jég fagyott. Én égi szellem sörényű 

642.  karam tŏɣ nik waɣǝ̑ltǝ̑si̮m, čö̆ṇčəŋ hím állatomat oda le eresztettem, hátas 

32. lap 

643.  ur jəm peḷkämä mä kɔlǝ̑ntǝ̑lǝ̑m[,] gerinc jó oldalamra hallgatok, 

644.  wiḷḷä jələ[w] păɣ jäsəmtil kɔlsə̑m416 mintha újszülött fiú sírását hallgatnám 

645.  il wajǝ̑ɣ kötkənä mä il kɔlǝ̑ntǝ̑lǝ̑m[,] előre, az állat két mellső lábához én előre 

hallgatok,  

646.  wiḷḷä käɣiŋ kötəw wet səwəs päɣ- mintha kalapács kezű öt erdeiszellem ko- 

647.  ləɣsəntil kɔllǝ̑m417. tinəŋ wajǝ̑ɣ  vácsolását hallom. Drága állat 

 
410 (lentää) [repül] 
411 Jos Jumala mala [ha isten ten] 
412 kasvattaa [nevel] 
413 tuulkoon, [fújjon,] 
414 täyttä hetkeä en seisonut [egy percig sem álltam] 
415 чистый /nyk. [tiszta/ma] 
416 äsken syntyneen lapsen itku (jää ritisee) [újszülött gyermek sírása (a jég csikorog)] 
417 eteenpäin kuuntelin vasarakätistä viisi metsäläistä takoisivat / kaviot jäähän lyövät [tovább hallgattam, 

kalapácsos kezű öt erdei ember kovácsoltak /a paták a jéghez ütődnek] 
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648.  päkəŋ äɣən mä kɔltǝ̑mlǝ̑m418, wa- zablás állát én hallgatom, állat 

649.  jǝ̑ɣ mɔk  ńi̮lǝ̑ɣ kəɣḷäm jorǝ̑ɣ- kölyök nyolc csengőm csengését 

650.  ti̮l kɔllǝ̑m. kať ăntǝ̑ kăntǝ̑[ɣ] ku hallom. Majdnem mintha emberi 

651.  pələm sö̆jä lŏŋtantǝ̑wǝ̑lt419. mä ajak hangra hangzana. Én 

652.  kɔlǝ̑ntǝ̑lǝ̑m nowtǝ̑ŋ păɣǝ̑l kuɣǝ̑l 

ḷɔ̈kä420 

hallgatok koros fiú által járt útra 

653.  [torma] wiḷḷä: jəɣən lŏŋǝ̑li̮421: pämi mintha ők beszélnének: amint oda 

654.  wertämnə tompil ťarǝ̑s əjpeḷkä figyelek, a tenger túlsó oldalára 

655.  kuntǝ̑ mant jŏɣtǝ̑wtaɣǝ̑n əḷḷə ťarǝ̑s amikor engem elért nagy tenger 

656.  kanŋa mä wăɣwəjpə kä[t] ńalkǝ̑n partra én vasnyelű két nyíl 

657.  männə tŏɣ ji̮ńťus (ťǝ̑us)422, pi̮čǝ̑ŋ általam oda szúratott, később 

658.  koɣ ärəɣ ärəɣtə kunǝ̑ koɣ mańť  hosszú ének éneklő férfi, hosszú mese  

659.  mańťǝ̑ kunǝ̑ mä ji̮ń[ť]mam wejəŋ mesélő férfi én általam beszúrt nyeles 

660.  ńal ji̮r il äl moḷki̮tusat[”.] mä nyíl áldozatot ne feledjék. Én 

661.  te[ɣ]pä utǝ̑ weriɣən wərtə juɣǝ̑w rögtön partra csinált vörös fájú  

662.  juɣ jɔ̈ṇkä423 utǝ̑ külsəm. fa (=erdeifenyős) hegyhátra fel keltem. 

33. lap 

663.  iṇṭ[š]əksä mä jəɣətǝ̑jali̮m tim 

tor[ə̑]m oɣti̮ wălaɣǝ̑n424 

Tövises, én nézem, eme világon volt 

664.  čɔ̈kəŋ məɣ ätəm pö̆ŋkəw 

iṇṭšəksä425[.] 

bajos föld rossz izzasztó tövises terep. 

665.  mä wajkam kötəl kǚrəl tŏɣ ari̮- Én állatom kezét lábát oda 

666.  tǝ̑ltǝ̑, nämən weriɣən jal’ťǝ̑ ku pə- eltöri, a parton csinált álló ember magas- 

667.  lät426 müɣəw jara ťä niɣ 

wi̮ɣǝ̑llǝ̑m[.] 

ságú zsombékos tóra ím le ereszkedem. 

668.  tim tor[ə]moɣti̮ wălaɣǝ̑n čɔ̈kəŋ Eme világon volt bajos  

669.  jar427, ärəɣ tuntǝ̑ wajkam čɔ̈kin 

mən- 

tó, ének hozó állatom nehezen 

670.  wəl. mä iləpä kǚ läɣilləm torǝ̑m megy. Amint körülnézek, isteni 

 
418 kuuntelen hevosen suuta [a ló száját hallgatom] 
419 soivat melkein kuin ihmisen puhe [majdnem úgy szóltak, mint az emberi hang] 
420 pitkäaikaisen pojan astuma tielle [hosszú idejű (koros) fiú által járt útra] 
421 (kulkuset) [csengők] 
422 (uhrasi 2 nuolta) [2 nyilat áldozott] 
423 (mänty)harjanne [(erdeifenyős) hegyhát] 
424 näen oli orjantappurainen paikka (jollaista ei ole?) [látom, tövises hely volt (amilyen nincs?)] 
425 хуже того нѣтъ [annál rosszabb nincs] 
426 rannalla on seisovan miehen korkuinen [a parton van egy álló férfi magasságú] 
427 хуже того нѣтъ [annál rosszabb nincs] 
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671.  wöɣi liləŋ juŋ[k]lam kotap əntim. 

mä 

erejű eleven harcosaim sehol sincsenek. 

Én 

672.  əḷḷə jar jurǝ̑l jəŋkä niɣ jŏɣǝ̑sǝ̑m nagy tó közepe vízhez le érkeztem, 

673.  tom jar tom peḷäɣnə männə uli̮ a tó túlsó partján én látom 

674.  wiḷḷä soɣi̮ niŋki ńŏɣataɣ428, wiḷḷä mintha férgek mozognának, mintha 

675.  kas kǚṇ[č] pəlä kujǝ̑w jäl’ männə 

ťä[ɣ] 

füstösréce körme nagyságú hadseregem 

ide 

676.  kələltəsi, julna lŏŋtǝ̑m kɔlǝ̑m jɔ̈ŋ látszana, szájjal számolt harminc 

677.  kăsi̮ mänä əḷḷə jar juri̮ma429 niɣ ember hozzám nagy tó közepemre le 

678.  wäjkəltəlil[.] mä tinəŋ wajǝ̑ɣ 

čö̆ṇčur 

merészkedik. Én drága állat hátgerincé- 

679.  məɣoɣ i̮l kǚrmäɣtələm, i̮l wi̮ɣǝ̑l- ről le léptem, le ereszked- 

680.  sǝ̑m juŋ[k] kɔlǝ̑m sa[t] pŏti̮ 

wăɣmöɣər 

tem, a  vitéz háromszáz pudos 

vasbunkója 

681.  männə ťä[ɣ] nuɣ wəsi[,] jəɣä iləpä általam fel vétetett, hozzájuk előre 

682.  kɔɣǝ̑llǝ̑m: [„]nəŋ kuntǝ̑ wăltǝ̑ əslin 

nur430 

lépek: „Ti mikor való anyáitok bosszúját 

34. lap 

683.  mänö[ɣ] kən[č]lətəɣ431. jəɣlin nur 

mänöɣ 

tőlem keresitek. Apáitok bosszúját tőlem 

684.  kən[č]lətəɣ; kojŋin432 mä nəŋä ḷɔ̈k keresitek; ha akarjátok, én nektek utat 

685.  pämilləm[”]. mä kɔlǝ̑m jɔ̈ŋ kujǝ̑w mutatok”. Én harminc emberes 

686.  jäl’onta mä ťä[ɣ] jəɣä jŏɣǝ̑sǝ̑m[,] csatába én ide hozzájuk jötttem, 

687.  mänt jokǝ̑433 ťä[ɣ] jal’sǝ̑t[,] mänt 

köčkinä 

engem körbeálltak, engem szablyával 

688.  jɔɣi̮wǝ̑lt, männə juŋ[k] kɔlǝ̑m sa[t] 

pŏti̮ 

ütnek, én vitéz háromszáz pudos 

689.  wăɣ möɣər ťä[ɣ] jɔɣi̮mi̮n ulǝ̑ŋtǝ̑s- vasbunkóját ím ütve kezd- 

690.  lam, pänä əjpä loɣǝ̑sǝ̑ltamnə̑ tem,  és amikor egyszer odacsapok, 

691.  kɔlǝ̑m kăsi̮ körəɣwəl. pänä loɣǝ̑- három férfi elesik. Ismét oda-  

692.  sǝ̑ltamnǝ̑ ńələ kăsi̮ körəɣwəl pä- csaptamkor négy férfi elesik ismét 

693.  nä loɣǝ̑sǝ̑ltamnǝ̑ wet kăsi̮ kör- odacsaptamkor öt férfi el- 

 
428 liikkuvat kuin черви [úgy mozognak, mint a férgek] 
429 Соръ:n keskelläni [tó közepemre] 
430 milloin olevan äitinne surmaa [mikor levő anyátok megölését] 
431 minulta etsitte [nálam keresitek] 
432 jos tahdotte [ha akarjátok] 
433 кругъ [kör] 
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694.  käɣən[.] [„]wäski jar pŏŋǝ̑lnǝ̑434 

mä 

esett. „Kacsás tó partján én 

695.  tim al pitəm ńöŋəḷḷäm mä nəŋət  idén született kócsagom, én titeket 

696.  kŏlǝ̑ čäɣiləm435, nəŋ kol’ mänä mind összegyűjtelek, ti honnan hozzám 

697.  jö̆stəɣ. torǝ̑m nămǝ̑s äl ki̮ťati̮[.] jöttetek. Istent fel ne bosszantsátok. 

698.  nəŋnäm töŋələ[ɣ] ki̮n[t]li̮n ŏŋǝ̑t Ti töltetlen puttonyaitok száját  

699.  nəŋnäm kən[č]ləlin436[,] mä 

töŋələ(ɣ) 

ti magatok keresitek, én töltetlen 

700.  ki̮n[t]li̮n ŏŋə̑t mä nəŋä437 töŋtəwtə- puttonyaitok száját veletek én 

megtöltetem”. 

701.  lim[”]. tŏl päni wertämnə438 kas- Amint így teszek, füstösréce 

702.  kǚṇ[č] pelä[t] kujǝ̑w jäl’ kuntǝ̑ kŏ- körme magasságú hadseregem amint  

703.  laɣǝ̑n julna lŏŋtǝ̑m439 kɔlǝ̑m jɔ̈ŋ ku- elfogyott, szájjal számolt harminc  

704.  jǝ̑w jäl’ mətälip əntim440. fős had semmi sincs. 

35. lap 

705.  əj söɣi kolǝ̑m juŋk os məŋnöɣ ńula 

ki̮ťsŏɣ[,] 

Egyforma három vitéz[zel] még mi 

magunk együtt maradtunk, 

706.  tŏl juŋ[k] kolǝ̑m sa[t] pŏti̮ 

wăɣmöɣərnä ťä[ɣ] ńul 

aztán 300 pudos vasbunkóval ím össze 

707.  jɔɣi̮kǝ̑tǝ̑sŏɣ. tompil ku ɔɣa 

konǝ̑ɣli̮ltalnǝ̑ 

verekedtünk. Az ellenfél fejéhez 

odapörköltekor 

708.  juŋ[k] păɣǝ̑r tǚɣti täl’wəl. mä jəɣä 

jäsŋəlləm[:] [„]nəŋ 

a hős rézvörös tűzzel parázslik. Én nekik 

mondom: „Ti 

709.  tim möɣər mätim möɣräm möɣrəm 

jɔm əj 

eme bunkó az én saját bunkóm zúzott 

zelnice egy 

710.  pǚkäḷi tim aťi̮llǝ̑kǝ̑ jəɣtəɣ. alǝ̑ŋ ťi jer csapásra ím védtelenné váltatok. Először 

eme vonal/gyökér 

711.  kŏrli̮nna mǚɣi likə jǚɣtəɣ[.] mä 

nəŋpi 

képeitekkel miért jöttetek. Én ti bizony 

712.  mänt jɔɣǝ̑ji̮tǝ̑ɣ, mänt mǚɣil’ä nuɣǝ̑- engem ütöttetek, engem miért sajnál- 

713.  lǝ̑tǝ̑ɣ441 – nəŋ mä wäskitə ku jŏɣatǝ̑l tok/kíméltek. Ti én kacsára vadászó 

ember nagyságú 

 
434 seison kuin muka sorsa соръ  rannalla [olvashatatlan], какъ äskeisiä sorsia [állok mint a vadkacsa a tó 

partján ?? mint az iménti vadkacsák] 
435 собираю [összegyűjtöm] 
436 te etsitte vajonaisen konttinne [ti a hiányos puttonyaitokat keresitek] 
437 nəŋnä 
438 kun huomasin [amikor észrevettem] 
439 suulla luettuja [szájjal számolt] 
440 so[ta]miehet ei ole ketään [katonák senki sincs] 
441 (sääliä) [sajnál] 
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714.  män[t]pə wäskəjitəɣ. mä nəŋət  təl 

ilə 

engem is vadásszatok. Én titeket 

mostantól 

715.  ťät əntə nuɣǝ̑[t]lǝ̑m[.] mä torǝ̑mnǝ̑ íme nem kíméllek. Én istentől 

716.  män[t] pärtiɣən nəŋət əntə 

nuɣǝ̑[t]ta[.] 

engem rendelt titeket nem kímélni. 

717.  mä nəŋä nuɣtǝ̑kǝ̑tǝ̑lǝ̑m tim tăɣǝ̑ja Ha én kímélni kezdenélek titeket, erre a 

helyre 

718.  əj patǝ̑m ťoɣi̮n äŋ[k]ləɣ torǝ̑mnə̑ egy fagyott jeges oszloppá isten 

719.  män[t] təɣ patə̑ltǝ̑wǝ̑l442[”]. – 

männə jɔɣi̮- 

engem ide fagyasztana”. Általam ütött 

720.  lat kä[t] kukkǝ̑n peḷkä păńo[ɣ] 

kǚrät wə- 

két ember felé kb. egy kanálnyi véres 

721.  ripuḷ küm kŏɣǝ̑nwə̑l443. männə 

pi̮ri̮lat: 

darabot ki köp. Én kérdezem őket: 

722.  [„]nǚŋ tim wərtə jɔmänčəɣ kot 

isin444[?] 

„Te eme veres bogyót (zelnice-

csipkebogyó) hol etted? 

723.  nǚŋ kăɣǝ̑rti̮l kǚrät jɔmän[č]kə 

män[t]pə 

Te kb. maroknyi bogyót nekem 

724.  məjitəɣ[”]. tŏl mä jəɣi tŏḷǝ̑ɣlǝ̑m: adjátok”. Arra én nekik mondom: 

725.  [„]nəŋ wălti̮n näjəŋ ɔ̈ɣ[t]ənə, 

or[tə̑]ŋ ɔ̈ɣ[t]ənə nəŋ 

„Ti éltetek fejedelemnős hegyfokon, 

fejedelmes hegyfokon ti 

36. lap 

726.  päńťəɣ445 jaɣ wăstǝ̑ɣ, mänp[ə] 

i̮čǝ̑ka 

fukar nép vagytok, nekem még 

727.  jɔmäŋ[č]kə əntə məltəɣ[”]. männə bogyót sem adtok”. Én 

728.  tŏl taɣǝ̑la juŋ[k] kɔlǝ̑m sa[t] pŏti̮ 

wăɣ- 

arra a helyre szellem 300 pudos vas 

729.  möɣərnä əj joťǝ̑ pănsat. ilənə bunkóval egyre ütöttem őket. Aztán 

730.  pämi kǚ[t] wersəm[,] kǚḷəŋ məɣ 

jäw[ə]t- 

amint láttam, lyukacsos föld hét 

731.  oɣti̮nǝ̑ mətä söɣi tuɣǝ̑l păɣ amǝ̑s- felszínén valamilyen másik fiú ül- 

732.  wǝ̑l[.] männə jöɣətǝ̑jali̮,  jǚɣ kaɣǝ̑m dögél. Én nézem, ő szárított 

733.  paŋk əj puḷnǝ̑ wiḷḷä pəsi täli galóca egy darabja mintha húzta volna,  

734.  ilok tejəwliləwəl; männə ťä[ɣ] előre-hátra dűlöngél; Én így 

 
442 säälisin (jos alkaisin sääliä jumala minut tähän patsaaksi jäätäisi) [sajnálnám (ha sajnálni kezdeném, isten 

engem ide szoborrá fagyasztana] 
443 alkoivat verta sylkeä [kezdtek vért köpni] 
444 pilkkaa: mistä löysitte niin punaisia marjoja [gúny: hol találtatok olyan piros bogyókat] 
445 скупой [fukar] 
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735.  pi̮ri̮mus: [„]lɔɣsa nǚŋ mǚɣi jo- kérdeztem: „Barátom, te milyen otthon- 

736.  kǝ̑lt tuman kaɣǝ̑m paŋki̮ kä[t] ról hoztad szárított galóca két 

737.  mŏŋǝ̑ḷkǝ̑n mänä məɣäntə məsin[,] köteget nekem miért nem adtál, 

738.  nǚŋnäm ätilnäm məɣät isin?” te magad egyedül miért etted? 

739.  lɔɣsa, mänä kɔlǝ̑nta? kɔlli̮n? mä Barátom, figyelsz rám? Hallod? Én 

740.  nǚŋä jăsŋəltäm köl məɣät əntə neked mondott szavamat miért nem 

741.  tŏŋǝ̑ltǝ̑li̮n? nǚŋ mǚɣi wălta koj- érted? Te vagy élni akarsz, 

742.  wǝ̑n, mǚɣi kălata kojwǝ̑n? vagy meg akarsz halni? 

743.  tepä lɔɣsa nuɣpa läɣi- Nos, barátom, felfelé nézz, 

744.  lä[,] tim möɣrəmjɔm əj moŋki̮ tepä eme zúzott zelnice egy dorong íme  

745.  körəwtäl ki̮ťaɣǝ̑n[.] männə wi̮čǝ̑latǝ̑ nem esik le. Általam örökkévaló 

746.  torǝ̑m wăɣa männə nuk älmi[”.] égboltra általam fel emeltetett”. 

37. lap 

747.  mətä amǝ̑smal pi̮rnə̑ ilänə mänä 

jäsəŋlə-  

Miután egy kis ideig ült, nekem 

748.  wəl. [„]torǝ̑m jor kəli kɔs kŏraw 

joɣǝ̑r 

mondja. „Ég közepén látszó csillag képű 

páncél 

749.  kalǝ̑[ɣ][,] kɔlǝ̑nta. amtǝ̑[w] pətä 

enəmtəmäm 

unokaöcs, idehallgass. Bölcső fenekén 

felnevelt  

750.  öɣim wăɣǝ̑l ö̆rki446[,] sa[t] ťŏrǝ̑sna 

nǚŋä 

lányom pénze sok, száz ezerrel neked 

751.  amǝ̑li̮m mä pam ənät lilim äl ültetem[,] én fűszál vastagságú 

életem/lelkem ne 

752.  ti̮ɣǝ̑mti̮[”]. mä jǚɣä jäsŋəlləm: szakítsd el”.  Én neki mondom: 

753.  [„]nǚŋ öɣin nǚŋ wăɣan mänä əntə „Te lányod, te pénzed nekem nem 

754.  maswǝ̑l[.] mä torǝ̑mnǝ̑ män[t] 

pär[t]käl 

kell. Engem isten rendelt 

755.  ji̮r wəntə ji̮rǝ̑ŋ juŋ[k] lil 

ti̮ɣǝ̑mtaɣ[”.] 

áldozat vevő áldozatos szellem lelkét 

elszakítani”. 

756.  [„]mä pam ənät ätil lilim 

ti̮ɣǝ̑mtǝ̑ŋan[,] 

„Én fűszál vastagságú egyetlen lelkem ha 

elszakítod, 

757.  ki̮ťťǝ̑ torǝ̑m jəɣəw nămǝ̑s ki̮ťwǝ̑l[.] örök égi atyánk megharagszik. 

758.  kǚpä nǚŋ jäw[ə]t ärəɣ tumaŋ ku Bár te hét ének hozó férfi 

759.  kǚ[t] wăsǝ̑n, mänt[,] pam ənät 

sărńaŋ 

bár vagy, engem, fűszál vastagságú arany 

 
446 ö̆r = är [sok] 
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760.  lilim äl taɣǝ̑wti̮[.] əḷḷə məɣ447 əsəw 

nă- 

lelkem ne szakítsd szét. Nagy föld 

anyánk meg- 

761.  mǝ̑s ki̮[ť]ťǝ̑ jəwəl[,] mämpi əj ťu ji̮r haragszik, én is ugyanolyan áldozatot 

762.  wəntə ji̮rǝ̑ŋ juŋk[,] mämpi 

tiɣäləm[”.] 

vevő áldozatos szellem, én is [annak] 

születtem”. 

763.  mä kölləɣ jal’l’ǝ̑m, kɔlǝ̑ntǝ̑li̮m, jǚɣpi Én szótlanul állok, hallgatom, ő is 

764.  čăjaɣpǝ̑ wălaɣǝ̑n ji̮r wəntə ji̮rǝ̑ŋ  valóban levő áldozatot vevő áldozatos 

765.  juŋk, männə neminpə welŋäl[,] äl szellem, ha én valóban megölöm, ne  

766.  ätməɣ jəwəl, čăjaɣpǝ̑ nemin legyen rossz, igazán tényleg 

767.  pəsi ťuti̮ älpə wălǝ̑kǝ̑tǝ̑wǝ̑l. mä hogy ne így kezdjen élni. Én 

38. lap 

768.  ťä jǚɣä ti̮ɣǝ̑sǝ̑m[:] [„]iməltäŋ 

ontǝ̑w iki 

ezt neki mondtam: „Tabusított belsejű 

férfi 

769.  nuɣ ji̮l’a[.] tim nɔmǝ̑n wăɣtorǝ̑m 

köɣ- 

fel állj. Eme felső vasisten kő- 

770.  torǝ̑m ńulwǝ̑s werləmən[.] mä tot 

öɣəl- 

isten[nek] esküt teszünk. Én ott elhi- 

771.  ləm[,] tepä utə̑n weriɣən alǝ̑ŋ torǝ̑m szem, most fent csinált első isten 

772.  tätkäl[.] sărǝ̑ń jorǝ̑w sărǝ̑ń lew- teremtette. Arany közepű arany tű- 

773.  səw torǝ̑m näŋk[,] torǝ̑mnǝ̑ täti levelű égi vörösfenyő istentől teremtetett 

774.  jäwət kötəw torǝ̑m näŋk jal’wǝ̑l[.] hét kezű (hétágú?) égi vörösfenyő áll. 

775.  tŏɣ utǝ̑ külləmən[,] əḷḷə näŋk əj Oda fel megyünk, nagy vörösfenyő egy 

776.  pŏrka lŏɣ jal’sǝ̑mǝ̑n[:] [„]torǝ̑m 

neməŋ 

tövéhez oda álltunk: „Isten híres 

777.  əḷḷə näŋk kɔlǝ̑nta: min nǚŋä nagy vörösfenyője idehallgass: mi hozzád  

778.  külsəmən[,] torǝ̑m ńulwǝ̑s məɣ ńul- felkeltünk, égi esküt földi esküt  

779.  wǝ̑s wertə jö̆smən[.] əḷḷə näŋk pŏr- tenni jöttünk. Nagy vörösfenyő tövé- 

780.  ka torǝ̑m wăńəm wersəmən məɣ hez égi arcot csináltunk, földi 

781.  wäńəm wersəmən[,] minnə inləŋ arcot csináltunk, mi ketten, éles 

782.  köčki jä[wət] pö̆ṇəknä[.] pi̮čǝ̑ŋ ilə kard hét hegyével. Később tovább 

783.  wăltǝ̑nǝ̑ ilə kaltǝ̑nǝ̑ mŏrǝ̑[ɣ] kö[ɣ] élvén, tovább hálván, ha Tömör-kő 

784.  kŏraw joɣǝ̑rnǝ̑ kuntǝ̑nǝ̑ öɣil wă- képű-páncél amikor lánya pénzes 

785.  ɣǝ̑lpil wăɣ ťŏrǝ̑sna näɣi köɣ sil- pénzének sokaságával Fehér kőként 

csillogó 

786.  wä ɔ̈ɣət kuntǝ̑nə̑ əntə kitŋän, hegyfok[ra] ha nem küldöd, 

 
447 Maa [föld, ország] 
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787.  tim wič ə̑latǝ̑ torǝ̑m kannə̑ eme örökkévaló égi uralkodó 

788.  tem sŏkə̑ŋ məɣ jäw[ə]t uja i̮l 

pŏɣlati̮[”.] 

eme bundás föld hét aljába le fújja”.  

39. lap 

789.  tŏl taɣǝ̑la mä juŋkǝ̑n mənəm sojǝ̑ŋ Onnan én szellem járta deres 

790.  ḷɔ̈k männə ńuɣǝ̑lli̮ kǚťl’i, pämi út általam követtetik, űzetik, észre 

791.  wertämnə əḷḷə wont oɣti̮nǝ̑ 

kɔɣǝ̑llǝ̑m[.] 

veszem, nagy erdő felszínén járok. 

792.  tom jorǝ̑ŋ juɣ tom peḷəknə mətä 

snäŋki 

A középső fa túlfelén valamilyen snäŋki 

793.  tuɣǝ̑l păɣ piṇčäl säťwəl. mä másik fiú közeledése hallatszik. Én 

794.  tŏ[ɣ] kɔɣǝ̑lsǝ̑m männə p̮i̮ri̮mus: oda mentem, általam kérdeztetett: 

795.  [„]lɔɣsa nǚŋ ťi əḷḷə juɣ jor oɣtə̑ja „Barátom, eme nagy fa közepére 

796.  kaɣǝ̑m paŋki̮ əj mŏŋǝ̑lnǝ̑ nǚŋət szárított galóca egy kötege téged  

797.  ťät ali̮ji̮ɣǝ̑n[”]. jǚɣä mänäpä jäsəŋ- itt legyőzött.” Ő nekem mond-  

798.  ləwəl: [„]nǚŋ torǝ̑m kɔs kŏraw 

joɣǝ̑r 

ja: „Te Égi csillag képű páncél 

799.  kalǝ̑ɣ[,] mä pam ənät äti lilim äl unokaöcs, én fűszál vastagságú egyetlen 

lelkem ne 

800.  ti̮ɣǝ̑mti̮[.] mä nǚŋä mələm amtǝ̑- szakitsd el. Én neked adom bölcső 

801.  pətöw čačmam äj öɣim[,] mŏŋl’ǝ̑ŋ fenekéről összesöpört kis lányom, a 

Gombos- 

802.  kori̮ kŏraw äjnäj nǚŋä məlim, hódprém-bunda-képű kis úrnőt neked 

adom, 

803.  əj joɣǝ̑l čeɣäləɣ əj ńal čeɣäləɣ egy darab íj, egy darab nyíl nélkül 

804.  nǚŋä məlim[.] tim tormoɣti̮ sükəŋ448 neked adom. Eme világszép 

805.  ni koṇmǝ̑l ö̆rki jŏrǝ̑l ö̆rki449 

tiɣiɣən[”.] 

nőnek bölcsessége, varázsereje sok 

teremtetett”.  

806.  tŏl torǝ̑m kɔs kŏraw joɣǝ̑r kŏl jal’- Aztán Égi-csillag-képű-páncél 

valameddig áll- 

807.  mam pi̮rnə̑ männə nuɣ waɣli̮: oɣǝ̑r- tom után általam  fel hívatik: magas 

808.  lŏɣ ji̮rǝ̑ŋ tö̆ja nuɣ ji̮l’a. tŏl ťu hegyfok áldozatos csúcsához fel állj. 

Aztán ama 

809.  amǝ̑smal juɣ pŏrka torǝ̑m wäńəm ülte fa tövéhez égi arcot 

 

 

 
448 kaunis [szép] 
449 хитрый [ravasz] 
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40. lap 

810.  məɣ wäńəm wersəmən[,] wərtə köɣ földi arcot csináltunk ketten, Vörös-kő- 

811.  kŏraw joɣǝ̑r. tem wərtə kö[ɣ] kŏ- képű-páncél. Eme Vörös-kő-képű- 

812.  raw joɣǝ̑rnǝ̑ mŏŋl’ǝ̑ŋ kori̮ kŏraw páncél Gombos-hódprémbunda-képű- 

813.  näj kuntǝ̑nə̑ mänä əntə kitšətə[,] úrnőt ha nem küldte el nekem, 

814.  wič ǝ̑latǝ̑ wăɣ torǝ̑m jəɣəmnə örökkévaló vas isten atyámtól 

815.  əj wăltǝ̑ sŏɣaŋ məɣ punə̑ŋ egy való bundás föld szőrős  

816.  məɣ i̮l jäwət məɣ pi̮ča i̮l torǝ̑m- föld alsó hét föld rétegébe alsó isten- 

817.  nǝ̑ nǚŋət i̮l pŏɣlati̮. tŏl taɣǝ̑- től téged le fújjon. Azután 

818.  la mä torǝ̑m wöɣi liləŋ juŋk männə én égi erejű eleven szellem általam  

819.  ťä kəṇčimus. männə ńuɣǝ̑lli̮ jorǝ̑ŋ ím kerestetett. Általam követtetik, jeles 

820.  juɣ är kăwǝ̑ḷčoɣ kəṇčə weri[.] jǚɣ fa sok földön fekvő törzsét kerestem. Ő 

821.  mənmäl sojǝ̑ŋ ḷɔ̈k männə ńu- elmenvén deres út általam követ- 

822.  ɣǝ̑lli̮. won[t] jöŋkər əj mɔkkǝ̑ jəɣi- tetik. Erdei egér egy kölykévé 

823.  ɣən450, tət ilən tăɣǝ̑rwǝ̑l, tärnəŋ vált, itt elöl hallatszik, rossz szellem 

824.  juɣǝ̑ məɣ[,] məɣtärnəŋ fájú föld, földi rossz szellem 

825.  juŋk söɣäw ɔ̈ɣət juɣǝ̑l tiɣiɣən[,] szellemhez hasonló hegyfok fája 

született, 

826.  wərtə juɣ pamǝ̑l tiɣiɣən[,] wərtə vörös fa füve született, vörös 

827.  pam məɣəl tiɣiɣən, kăntǝ̑ɣ ni fű földje született, hanti nő 

828.  kăntǝ̑[ɣ] ku wər wiḷḷä ilok oɣti̮- hanti férfi vérét mintha előre  

829.  lə̑wə̑l. tim tor[ə̑]m oɣti̮ čɔ̈kəŋ məɣ köpné. Eme világon [levő] bajos föld 

41. lap 

830.  torǝ̑mnǝ̑ täti[,] ulwaŋ juɣ, ulwaŋ istentől teremtetett, sokféle fa, tarka 

831.  məɣ. tim tormoɣti̮ čɔ̈kəŋ məɣ föld. Evilági nyomorult föld 

832.  paɣǝ̑lťǝ̑li̮ ätəm məɣ torǝ̑mnǝ̑ szoríttatik rossz föld istentől 

833.  män[t] ťä[ɣ] wänəltəs. tŏl tepä utə̑n engem ide vezetett. Aztán rögtön fent 

834.  weriɣən sal juɣǝ̑w jaɣǝ̑m mä csinált csillogó fájú erdő[be] én 

835.  utǝ̑ kŏɣǝ̑llǝ̑m[.] mä tomnam ilə fel megyek. Én oda előre  

836.  liɣəm[,] torǝ̑m wöɣi liləŋ juŋki̮n néztem, égi erejű élő vitézetek 

837.  kəltäɣən. juŋ[k] kɔlǝ̑msa[t] pŏti̮ 

wăɣ 

látszott. Vitéz 300 pudos vas 

838.  möɣərnä jǚɣä kɔɣǝ̑llǝ̑m, pöŋkən bunkójával hozzá lépek, fogad   

839.  kǚtəw wăsǝ̑m tinəŋ sö̆j wăsǝ̑m. közi vagyok, drága hang vagyok. 

 
450 meni hiiren poikana (nopeasti) [egérkölyökként ment (gyorsan)] 
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840.  jäwət ärəɣ j[äwət] mań[ť] săɣaw 

kölnä 

Hét ének hét mese dallamú szóval 

841.  jǚɣä kɔɣǝ̑llǝ̑m. tompil ku ńoɣi̮ŋ hozzá lépek. Ellenfél húsos 

842.  wan əj pŏŋǝ̑lta juŋ[k] kɔlǝ̑m sa[t] 

pŏti̮ 

vállát egy oldalról vitéz 300 pudos 

843.  wăɣ möɣər minnə ťä[ɣ] ńula vas bunkót mi ketten ím össze 

844.  pănsǝ̑lamǝ̑n, juŋ[k] sol[ə̑]ŋ ärəɣ 

lŏŋti̮ 

csapunk, szellem hazug éneket olvasó  

845.  köl kuntǝ̑ lŏŋǝ̑li̮, pämi wertäm- szót mikor elmondja, észre 

846.  nə mətä söɣi tuɣǝ̑l ku mänä veszem, valamilyen másik férfi hozzám 

847.  äjməltäl säťwəl: [„]lɔɣsa tim kös- híradása hallatszik: “Barátom, eme 

vessző 

848.  wä səɣəl əj mŏŋǝ̑ḷna minä  mǚɣi- fonatú köteggel mi ketten mit  

849.  likə jəwəl[”.] mä pämi kǚ[t] 

werləm[,] 

kezdünk”. Én amint észreveszem, 

42. lap 

850.  kötä kätləm wăɣ möɣər kotta kézbe kapott vas bunkó hova 

851.  čăjaɣpǝ̑ köswä səɣəl əj mŏŋḷoɣ valóban vesszővel átkötött csokorrá 

852.  neminpə jəɣäɣən. männə tŏl  tényleg vált.  Én arra 

853.  taɣǝ̑la jǚɣä tŏḷǝ̑ɣlǝ̑m: [„]lɔɣsa, tö̆- neki mondom: „Barátom, csúcsa 

854.  jəl öɣtəm kärəŋ näŋ[k]nä ńul jɔ- levágott kérges vörösfenyővel össze 

855.  ɣi̮lmǝ̑n[”]. minnə tö̆jəl öɣtəm  verekedünk”. Általunk csúcsa levágott 

856.  kärəŋ näŋk təɣ wəsimən jorǝ̑ŋ kérges vörösfenyőt ide vettük középső 

857.  juɣ əj pŏrǝ̑ɣna. ńul fa egyik tövénél. Össze [addig] 

858.  jɔɣi̮lmǝ̑n ťu tö̆jəl öɣtəm kärəŋ ütjük ama csúcsa levágott kérges  

859.  näŋkət, mərəm  kötnä kätləm vörösfenyőket [amíg] csak kézzel fogott 

860.  əj juɣ tăɣta mərəm ki̮ťaɣǝ̑n[.] egy fa darab csak maradt. 

861.  [„]lɔɣsa tə[ɣ] kɔlǝ̑nta: i[ɣ] kǚṇčäw 

pa- 

„Barátom, ide hallgass: medve körmű 

kesztyűs 

862.  sǝ̑ŋ telnä, i[ɣ] kǚṇčäw ńi̮rǝ̑ŋ telnä ruhával, medve körmű lábbelis ruhával  

863.  kirləmən, min oń[ť] kul pəntäw felöltözünk, mi ketten halvonulás mintájú 

864.  telim ən[t]wöɣ min ńul 

kätəlləmən[”.] 

ruhám derékszíjánál 

összekapaszkodunk”. 

865.  i[ɣ] kǚṇčäw ńi̮rǝ̑ŋ tel kirmämən Medvekörmű lábbelis öltözék felvételünk 

866.  pi̮rnǝ̑, i[ɣ] kǚṇčäw pasǝ̑ŋ tel kirsə- után, medve körmű kesztyűs öltözéket 

fel- 
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867.  mən[,] min torǝ̑m wöɣi kä[t] vettük, mi ketten isteni erejű két 

868.  juŋkǝ̑n wičəm əḷḷə torǝ̑m jəɣə- szellem mindig nagy isten atyánk- 

869.  mənnə min[t] tim jǚɣnäm söɣitəw tól mi ketten eme magára hasonlító  

43. lap 

870.  ji̮rǝ̑ŋ ɔ̈ɣət jejältäɣ torǝ̑mnǝ̑ áldozatos hegyfokot megingatni istentől 

871.  min[t] ńula pärtiɣən. min won- mi össze rendeltettünk. Mi ketten erdő- 

872.  ti̮ nik i[ɣ] köṇəŋ sö̆jnä ťä[ɣ] ńula 

kɔ- 

ből lefelé medve morgó hanggal össze 

men-  

873.  ɣǝ̑lsǝ̑mǝ̑n. oń[ť] kul pənti teliŋ 

ən[t]wöɣ 

tünk. Halvonulás mintájú öltözékes 

övünknél 

874.  ťä[ɣ] ńul kätəlsəmən. juɣlǝ̑ɣ tăɣi̮ ím össze kapaszkodtunk. Fátlan helyet 

875.  porǝ̑mli̮mǝ̑n[,] seräɣ jəntə ju[ɣ] 

kǚt- 

taposunk, keménnyé váló fa közé- 

876.  wälöɣ mori̮wǝ̑lt, kalǝ̑ɣ jəntə juɣ pen eltörnek, gyengévé váló fa  

877.  jorǝ̑lna pəčiwəlt. – minnə közepével leszakadnak.  Általunk 

878.  torǝ̑m wöɣi liləŋ juŋkǝ̑n juɣlǝ̑ɣ két isteni erejű eleven szellem fátlan 

879.  jar pamlə̑ɣ jar ilänə mətä torǝ̑m tó, füvetlen tó előtt a világ valamelyik  

880.  peḷäknə kăntǝ̑ɣ ni, kăntǝ̑[ɣ] ku 

pələm- 

felén hanti nő, hanti férfi ajak 

881.  sö̆j jərwäɣləkətəs. [„]ki̮ji̮kǝ̑n torǝ̑m hangja felhangzott. “Két fiú, isteni 

882.  wöɣi wăsǝ̑tə̑n, liləŋ juŋ[k]kǝ̑n erejűek vagytok, eleven szellemek 

883.  wăsǝ̑tə̑n. tim tärən juŋ[k] söɣäw vagytok. Eme pusztító szellemhez 

hasonló 

884.  ɔ̈ɣət mǚɣil’ä jejältələtən, – ki̮ťťǝ̑ bércet miért ingatjátok – örök 

885.  torǝ̑m jəɣöw nămǝ̑s ki̮ťǝ̑s, tim égi atyánk megharagudott, eme 

886.  torǝ̑m jɔɣ jəɣpeḷəɣnə pŏrǝ̑l’ égi kör közepén jégcsákány 

887.  kam siɣlä torǝ̑m mŏrti̮ jelkəmtəsi[.] 

nəŋ kas kǚṇ[č] pə- 

lyuka körül az ég körbe járódott. Ti 

füstösréce körme magas- 

888.  lä[t] kujǝ̑w jäl’nä jǚɣəpə koɣ 

jejältəsətən[,] 

ságú férfiak hadával túl sokáig ingattátok, 

889.  əḷḷə torǝ̑m jəɣöw nămǝ̑s ťä[ɣ] 

ki̮ťǝ̑kǝ̑tǝ̑s[.] 

nagy isten atyánk már kezdett 

megharagudni. 

44. lap 

890.  nin ťi mətä tärnəŋ ḷɔ̈kətən Ti kettőtök ezen a harcos útját 

891.  ťeɣ tŏŋ erəltələtən”. männə mostantól eltorlaszolnátok”. Én 

892.  oɣǝ̑r juɣ ji̮rǝ̑ŋ tö̆jöɣ kǚt kənčli[,] magas fa áldozatos csúcsánál bár 

keresem, 
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893.  ťi wərtə söɣäw ütläŋki jaɣmon- eme veres bundájú mókus erdei fenyő 

894.  čǝ̑ɣ tö̆jnə amǝ̑swǝ̑l i jäsəŋlə- csúcsán ül és mondja  

895.  wəl minä[:] [„]torǝ̑m wöɣi kä[t] 

juŋkǝ̑n[,] 

nekünk: „Isteni erejű két vitéz, 

896.  kɔlǝ̑nti̮tə̑n: ärəkäri oɣǝ̑r məɣ hallgassátok: ének-kérges magas föld[ről] 

897.  tepäki jäw[ə]t ärəɣ săɣə̑w köl təl most hét ének dallamú szót innen 

898.  jok käriti, təl ö̆rki əj kǚrəm haza fordítsd, ezen kívül egy lépést 

899.  ilə porǝ̑mŋan wiṭ wəťəɣləm ha előre lépsz, örökké meggyújtott 

900.  näj öɣinə torǝ̑m kitǝw näjnə tüzes lány ég küldő úrnő 

901.  nint kittiwəl. min äjləɣ pəntäw titeket küld”. Mi ketten hír nélküli 

ösvényű 

902.  kölləɣ pəntäw kä[t] juŋ[k]kǝ̑n ťä[ɣ] 

tŏɣ 

szótlan ösvényű két bálványszellem ide 

oda 

903.  jal’sǝ̑mǝ̑n, min oń[ť]kul pəntäw  álltunk, mi ketten halvonulás mintájú 

904.  teliŋ ən[ť]wöɣ i[ɣ] kǚnčäw pasǝ̑ŋ öltözékes övünket, medve körmű 

kesztyűs 

905.  tel[t] minnə tŏɣi̮ ḷăskǝ̑ltǝ̑lat[,] öltözékünket levesszük,  

906.  min jǚɣä är awtǝ̑ŋ ɔɣlamǝ̑n jǚɣä mi neki sok hajas fejeinket neki  

907.  ťä[ɣ] norǝ̑mtǝ̑si̮mǝ̑n: [„]lɔɣsa 

wičəm 

meghajtjuk: „Barátom, mindig 

908.  min pŏrǝ̑l’kam siɣlä torǝ̑m mi ketten jégcsákány lyuka körüli égen 

909.  minnə ö̆rki porǝ̑msi̮mǝ̑n, jəɣä- mi sokat tapostunk, nézd meg, 

910.  təji i̮čǝ̑ka wič əlatə wăɣ torǝ̑m[,] még örökkévaló vas isten, 

911.  sărńaŋ lusǝ̑w torǝ̑m jəɣəm arany szakállú isten atyám 

45. lap 

912.  i̮čǝ̑ka jǚɣ kurńǝ̑ɣlǝ̑s minnə még ő kételkedett, mi ketten 

913.  ičəm tim torǝ̑m jɔɣ jəɣpeḷəɣ min- ičəm eme égi kör belsejébe mi ketten 

914.  nə kŏlǝ̑ porǝ̑ntǝ̑si̮. ki̮ťǝ̑ torǝ̑m mind bejártuk. Örök égi 

915.  jəɣəm nămǝ̑s ťä[ɣ]kim ki̮ťǝ̑s[”.] atyám annyira megharagudott”. 

916.  i̮čǝ̑ka torǝ̑m talmas minä i̮l Még az isten tolmácsa hozzánk le 

917.  wi̮ɣlaɣǝ̑n. min tim əḷḷə juɣ pŏrka szállt. Mi ketten eme nagy fa tövéhez 

918.  wič ălatǝ̑ wăɣtorǝ̑m jəɣəm wäńəm örökkévaló vas isten atyám arcát 

919.  təɣ werlimən[,] əḷḷə məɣ əsəm wä- ide csináljuk, nagy föld anyám ar- 

920.  ńəm təɣ werlimən. əḷḷə torǝ̑m cát ide csináljuk. Nagy égi 

921.  ńulwǝ̑s ťä[ɣ] tŏɣ werlimǝn[.] 

[„]timi 

esküt ím oda teszünk. “Ha  
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922.  jŏɣ peḷəɣnə nǚŋən kuntǝ̑ tär- hazafelé téged harcias 

923.  nəŋ söɣ məɣiw näj kuntə̑nə̑ módú földünk istennője ha  

924.  nuk kǚl’ältǝ̑ŋän, wič əlatǝ buzdítana, örökkévaló 

925.  wăɣtorǝ̑mnǝ̑ nǚŋət mi̮čati̮[.] vasisten téged büntessen meg. 

926.  mä jäw[ə]t ärəɣ jäwət mań[ť] tu- Én hét éneket hét mesét hozó 

927.  maŋ ku wăsǝ̑m[.] täpä kuntǝ̑nǝ̑ ember vagyok. Ezért ha  

928.  mä nǚŋä kas kün[č] pəlä kujǝ̑w én hozzád füstösréce körme magasságú 

emberes 

929.  jäl’nä kuntǝ̑ nǚŋä jö̆səm[,] əḷḷə haddal ha hozzád jöttem, nagy 

930.  kɔ̈lnəŋ suri̮l jəŋ[k]nə kos ńäləmpəw kikötő holt vizén húsz nyelvű 

46. lap 

931.  juɣǝ̑l näj mänt iɣäti[”]. tŏl fája tűz engem egyen meg. Onnan 

932.  taɣǝ̑la torə̑m juŋk awtə̑w karama aztán égi szellem sörényű állatomnak 

933.  mä ťä[ɣ] ti̮ɣǝ̑sǝ̑m, jäw[ə]t ärəɣ 

jäwət 

én ezt mondtam, hét éneket, hét 

934.  mańť tumam wajǝ̑ɣ sarǝ̑ɣ wălati̮[.] mesét hoztam állat, gyorsan itt légy. 

935.  mä əsəm tätəm juɣǝ̑w məɣä, jəɣəm Én anyám teremtette fájú földre, apám 

936.  tätəm juɣǝ̑w məɣä məntämä teremtette fájú földre mentemre 

937.  näɣi köɣ sö̆lwäw ɔ̈ɣtäm ťä năm- fehér kőként tükröződő hegyfokomra  

938.  laɣtǝ̑li̮m, ärəkäri oɣǝ̑r məɣoɣ gondolok, ének-kérges magas földünkre  

939.  mań[ť] käri jö̆näŋ məɣoɣ ťä mese-kérges töves földünkre  

940.  joɣpa nomǝ̑ɣsi̮llǝ̑m [.] torǝ̑m juŋk vissza emlékezem. Égi szellem 

941.  awtə̑w wajkam mänä jö̆wəl, tinəŋ sörényű állatom hozzám jön, drága 

942.  wajǝ̑ɣ päkəŋ äjṇoɣ männə ťä[ɣ] állat zablás kötőféke általam meg 

943.  kätəlsi. nöɣrəŋ lo[ɣ] čö̆nč oɣtǝ̑ja fogatott. Nyerges ló hátára  

944.  mä ťä nuk i̮mǝ̑lsǝ̑m, torǝ̑m jor én ím fel ültem, ég közepi 

945.  juɣal ḷɔ̈koɣ mä ťä[ɣ] nuɣ jaɣi̮m- kedves úton én ím fel száll- 

946.  sǝ̑m. toɣi̮ pəŋk mərəŋ sö̆jnä mä  tam. Tavaszi császármadár süvöltő 

hangjával 

947.  jaɣi̮mlǝ̑m. əḷḷə čuɣi̮ nŏrǝ̑ŋ sö̆jnä suhanok. Nagy zivatar dörgő hangjával 

948.  jaɣi̮mlǝ̑m. pämi wertäm- suhanok. Amint észre veszem 

949.  nə torǝ̑m jor čünəw kǚjä mä ég közepi alacsony fenyőerdős mocsárra 

én 

950.  kä[t] ḷɔ̈kən peḷkä mä läɣiläm- két út felé én néztemkor 

951.  nə torǝ̑m tätəm weli păra jal’- isten teremtette réncsorda áll- 
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46. lap 

952.  mi̮n ki̮ťwǝ̑lt, sărńaŋ punǝ̑w va maradnak, arany szőrű 

953.  torǝ̑m weli[t] jal’wǝ̑lt[.] mä torǝ̑m égi rénszarvasok állnak. Én égi  

954.  juŋk awtə̑w karnǝ̑ tulujǝ̑m[.] szellem sörényes állattól hozatom. 

955.  kä[t] kukkǝ̑n pəl peḷäknə wiḷḷä két férfi füle oldalán mintha 

956.  kortarǝ̑ɣ äjəpil păɣ wiḷḷä mocsári daru kisebb fia mintha 

957.  ťəḷwəl. tepä ilən weriɣən kiáltana. Íme elöl csinált 

958.  torǝ̑m jor juɣlǝ̑ɣ jar[,] sărǝ̑ń ég közepi fátlan tó, arany  

959.  tŏɣlǝ̑w torǝ̑m jar. mä ja- levelű égi tó. Én su- 

960.  ɣi̮mlǝ̑m tinəŋ wajǝ̑ɣ čö̆nčur hanok drága állat hátgerinc[én] 

961.  məɣä, mŏŋǝ̑ḷ păki̮ jŏɣatǝ̑ɣ[.] földre, rongybaba nagyságúként. 

962.  mä jɔɣǝ̑mtǝ̑m pojsem winčiw Amint suhanok, jégesőhöz hasonló 

963.  torǝ̑m kar jaɣi̮mpǝ̑l, pämi égi hímállat suhan, oda 

964.  werləm tepä ilən torǝ̑mnə̑ nézek, íme elöl isten 

965.  täti, torǝ̑m jor sărńaŋ kanŋow teremtette, ég közepi arany partú 

966.  torǝ̑m ťarə̑s tŏɣ jŏɣǝ̑sǝ̑m. mä égi tenger[hez] oda érkeztem. Én 

967.  torǝ̑m jor köləŋ ḷip[,] männə ég közepi beszédes fecskét, én 

968.  är awtǝ̑ŋ ɔɣoɣ wi̮ńi̮ tö̆j är awtǝ̑toɣ sok hajas fejről, homlok tetejének sok 

hajszála mentén 

969.  tŏɣi̮ ḷăskǝ̑ltǝ̑li̮, tŏl torǝ̑m jor leeresztettem, aztán ég közepi 

970.  köləŋ ḷip pöɣəlmäl p̮i̮rnǝ̑ i wăltǝ̑ beszédes fecske fürdése után egyedüli 

49. lap 

971.  wăɣ torma ťä[ɣ] nuk jaɣi̮mǝ̑s[,] vas égre ím fel libbent, 

972.  torǝ̑m putǝ̑w keli kɔs wiḷḷä világ végén látszó csillag mintha 

973.  ťuḷamal.  csillogna. 

974.  torǝ̑m juŋk awtǝ̑w karnǝ̑ Égi szellem sörényes hímállaton 

975.  i ťu wăltǝ̑ torǝ̑m jor juɣlal az ott levő ég közepi fás 

976.  ťarsoɣ män[t] ťä nuk jaɣi̮m- tengertől én ím fel libben- 

977.  sǝ̑m tompil ťarǝ̑s əj peḷkä[,] tem a tenger túlsó partjára, 

978.  wiḷḷä pojsem wiṇčiw näɣi mintha jégesőhöz hasonló fehér 

979.  wajǝ̑ɣ jaɣi̮mlǝ̑m. mä timäm állat, suhanok. Én [ahol] születtem, 

980.  jukkə̑ŋ ɔ̈ɣət männə ťä[ɣ] kələl- fás hegyfok általam ím felvillan- 

981.  təsi. torǝ̑m juŋk awtǝ̑w tatott. Égi szellem sörényes 

982.  wajǝ̑ɣnǝ̑ mänt əsi tuwǝ̑l[.] állat engem még mindig hoz. 

983.  jäw[ə]t ärəɣ söɣi kata jäwət Hét énekhez méltó házba 
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984.  mań[ť] lŏŋti̮ kata män[t] jŏɣ- hét mesét mondó házba hozzám 

985.  tǝ̑wtǝ̑wǝ̑l əj söɣi, əj jön,  egy forma, egy 

986.  wiťi kä[t] näjkən män[t] lä- arcú két úrnő engem néznek 

987.  ɣəlləkən. mä əḷḷə warata ketten. Én nagy kapu(n) 

988.  jəɣpeḷkä jăŋasǝ̑m, nöɣrəŋ belülre beléptem, nyerges  

989.  loɣ čö̆nč oɣtǝ̑joɣ i̮l əsəlləm ló hátáról le ereszkedem 

990.  tim kǚḷəŋ məɣ jäw[ə]t oɣtǝ̑ja eme lyukacsos föld hét felszínére 

49. lap 

991.  i̮l porǝ̑msǝ̑m. tŏl əj söɣi le léptem. Aztán egyforma 

992.  kä[t] näjkənnä jăŋalǝ̑m[,] két úrnővel belépek, 

993.  kata jăŋasǝ̑m, wăɣ wäńəmpəw a házba beléptem, vas arcú 

994.  jäwjɔ̈ŋ torma kuli̮ntǝ̑ möɣläm hetven éghez hal evő mellem 

995.  ťä ṇɔki̮msi̮m, sŏɣawə̑[t] pun megvakartam, bundás hajas szőr 

996.  koḷǝ̑ŋ uɣǝ̑m jəɣä nărali̮m[.] ügyes fejem feléjük hajtom. 

997.  jǚɣnäm məɣ torǝ̑m putǝ̑w451 Idegen föld világ végét  

998.  männə kŏlǝ̑ jeḷkəmtus; jǚɣ- mind körbejártam; más  

999.  näm tŏrǝ̑m wöɣəlä koṇmǝ̑- ég erejéhez, bölcsességéhez 

1000.  la torǝ̑mnǝ̑ mänt ältiləs. vitt engem el az isten. 

1001.  mä iṭəṇwəsö[ɣ] küm liɣmämnə Én ablakon ki néztemkor 

1002.  torǝ̑m weräɣən čăṇketər wăɣ lani̮ isten által készített forró, felhőtlen 

1003.  kotə̑l torǝ̑mnǝ̑ wersi, mä juŋk(ǝ̑) nap istentől csináltatott, én szellemmé 

1004.  i̮mǝ̑ltam kotə̑l torǝ̑mnǝ̑ wersi. ülésem napja istentől csináltatott. 

1005.  muŋl’ǝ̑ŋ kori̮ kŏraw näj[,] jokǝ̑lt Gombos hódprém képű úrnő, otthonról 

1006.  tumam wăɣ eläw nämtän peläŋ hoztam fémborítású filced padlós 

1007.  ka[t] ka[t] jora ťä[ɣ] nări̮. tŏl mä ház ház közepére ide rakatott. Aztán én  

1008.  ka[t] l’okä utǝ̑ kɔɣǝ̑lsǝ̑m. torǝ̑m ház sarkába fel mentem. Isten- 

1009.  wäńməŋ wăɣ ḷüŋ[k]wä männə niɣ arcos vas takarót én le 

1010.  waɣǝ̑ltǝ̑si̮, kä[t] niŋkən kǚtä eresztettem, két nő közé 

50. lap 

1011.  mä ťä i̮mǝ̑lsǝ̑m, torǝ̑m wäńməw én ide ültem, isten arcú 

1012.  ḷüŋ[k]wä juɣ tuli̮ tuɣǝ̑l ar[t]nǝ̑ mə- takaró fa hordó egyik szolgáló által min- 

1013.  ŋä ťä[ɣ] nuk ḷɔ̈ŋsətə, əj patǝ̑m ket ím betakart, egy fagyott 

 
451 muiden maiden raja [más országok határa] 
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1014.  jŏlǝ̑ŋ wăkǝ̑ əj patǝ̑m jŏlǝ̑ŋ kökə 

ťä[ɣ] 

repedt vassá egy fagyott szilánkos kővé 

ím  

1015.  tŏɣ täɣəlsəm[.] jäw[ə]t ärəɣ jäwət oda alakultam.  Hét ének hét 

1016.  mań[ť] săɣə̑w köl əḷḷə ka[t] pelä mese dallamú szó nagy ház padlója 

1017.  jora ťä[ɣ] tŏɣ patǝ̑s. – közepére ím oda fagyott. – 

 

3.3.1.2 Vj1 szöveg értelem szerinti fordítása 

Előének452 

Elkezdtem mondani a hét énekről szóló szavaimat. Hosszú ének, hosszú mese, ősi ének 

szavaival, ének kereső őszinte szavakkal ültem le a padlós ház padlójára. Úgy ültem oda, 

mint egy fahasáb, csupasz testtel, [a segítő szellemeim nélkül]. Vajon megtalálom-e, amit 

keresek. Ebben az ajtóréses házban, ahol csak a szilács meg a tűz világít, azt gondolom, 

hogy hiába keresem, nem tudom megtalálni a hosszan zengő, hangos éneket (1–11).   

 Örökkévaló égi atyám, idehallgass, nálad vannak a hét mese, hét ének szavai. Én most 

emberi beszéddel fordulok hozzád. Bárcsak leengednél hozzám valamennyi szót. Az 

emberek leültettek engem ebben a házban, hogy énekeljek. Szavakat kérek tőled, hetven ég 

aranyfejű istene, engedj le hozzám valamennyi szót, hogy énekelhessek. Nekem nincs 

erőm, ezért kérem te erődet, a te szavaidat, aranyos fejű égi atyám, hogy a te regédet, a te 

szavaidat elmondhassam ezeknek a földön élő, okos embereknek. Égi regét, égi szavakat. 

Hogy ebben a lányok által lakott, fiúk által lakott, kérő fogadására alkalmas házban 

elmondhassam a hét énekről szóló léha mesét (12–31). 

 Amíg ott ülök a padlós ház padlóján, hét ének dallamát és szavait várva, a világ északi 

vége felől hideg szél fújt. Egy hat gyökerű, vízből támadó erős szélfuvallat megemelt 

engem, a halandó férfit, s a nyelvem tövén születő, szegény szavaimmal, nyelvjárásommal 

együtt egészen a tetőnyílásos ház tetejéig vitt. A hideg szél hét fuvallata onnan egy magas 

fa csúcsán keresztül, fekete felhő hét résén át felemelt a fehér felhők széléig. Éreztem, 

amint a fehér felhők hét nyílásán keresztül felfelé repülök. Gyorsröptű, sok tollas állat vitt 

engem. Itt fent, azon a dombon, melyen hét nyírfa áll, az első madár éneke hangzik. Erre 

én azokat az énekeket sorolom elő, melyeket korábban élt, őszhajú öregemberektől 

hallottam. Visszhangzik az ének a hét nyírfás dombon (32–54).  

 Van ott egy olyan hosszú ház, melyet csak hét ló tud végigfutni. Ennek a háznak a 

közepén van egy öröktől fogva álló, sok ember magasságú arany oszlop. Annak a csúcsán 

egy csésze, melyben öt ikrás hal elfér. A csészében ott csicsereg az égközepi beszélő fecske. 

Erős szél hét fuvallata emelte hozzá a szavaimat. Égközepi beszélő fecske körülnéz: 

„Honnan jön ez a beszéd? Milyen ember vett engem szegény nyelve végére? Ki említett 

engem, milyen ember, mi kell neki?” – úgy beszélt rólam, mint akinek nincs 

vadászszerencséje, hogy milyen ember lehetek, úgy beszélt rólam, mint aki sikertelen a 

vadászatban. Így folytatta: „Lyukacsos föld hét felszínét átvizsgáltam. Ez az ember 

megemlített engem énekkereső szavaival, de bárhogy fürkészem a szenvedéssel teli föld 

hét felszínét, nem találom őt” (55–76).  

 
452 A szabad fordítás egyfajta értelmezés, mely igyekszik megőrizni az eredeti szöveg formuláit. A szövegben 

nem szereplő, csak Karjalainen széljegyzeteiben előforduló magyarázatokat kapcsos zárójelbe tettem. Az 

egyes bekezdések végén jelzem az eredeti szöveg sorszámait. 
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 Itt fent megláttam az ég közepi kőpadlót, a csúcson van a kőpadló. Itt van a Kőre-

tükröző-vasra-tükröző-képű uralkodó. Olyan világ nem létezik, ahol a Kőre-tükröző-képű 

uralkodó elesne, azt sehol sem látom, ő a Mindig-élő-kő-képű-páncéling. Én, az énekhozó, 

mesehozó bálványszellem fejedelem odamegyek hozzá. Ő még a vége láthatatlan világ 

végétől, a világvégi víztől a széle láthatatlan ég széléig mindent lát. Hallottam, hogy a világ 

végén ott vannak a mindig élő, véres áldozatot kapó bálványszellemek, páncélinges testű, 

énekhozó, mesehozó vitézek (77–90). 

 [Itt kezdődik a tulajdonképpeni ének, innentől fogva az ének hőse, az énekhozó-

mesehozó bálványszellem beszél.] 

 Íme a hét ének, hét mese dallamú rege. Beköszöntött a füstösréce körme magasságú 

férfiakkal való közös harcunk napja.  Ugyan, miért ülünk a házban, amikor Isten azt 

parancsolta, hogy harcoljunk. Ha még mindig a házban ülünk, Isten megátkoz minket, 

befagyaszt ebbe a házba. Ezért, bár nem akartam, Isten parancsára elindultam, hogy szerte 

a világon felkutassam az összes véres áldozatra méltó hőst (91–102). 

 Így szóltam erős vállú szolgáimhoz: „Nosza, vegyétek elő a húsos fazekat, a szikkadt 

rénbika nagy lapos darabját nosza, süssétek meg. Hosszú útra, hosszú vándorlásra 

készülvén megéheztem”. Ezután a házat őrző, fahordó szolgáimnak ezt mondtam: 

„Vezessétek hozzám égi szellemhez hasonló sörényű hím állatomat, [a lovamat]. Az első 

világ születése óta van a pitvaromban egy fagyott vasoszlop, kőoszlop. Az a vasoszlop a 

déli oldalon áll, van rajta egy isten teremtette vaskarika, akkora, hogy egy ruhaujjas kéz 

belefér. Az én jégesőhöz hasonló sörényű, hét éneket hozó lovamat kössétek hozzá”(103–

122). 

 Volt a házban egy őszhajú asszony, anyám korú öregasszony. Rá néztem: „Amikor az 

előző világon éltetek, hogy neveltetek engem, az énekhozó, mesehozó hőst. Csináltatok 

egyszer egy halbőr takarót, de az már teljesen elkopott. Itt állok pucéran, hogy indulhatnék 

így útnak”. Az asszony lement a pincébe, hallatszott, amint mondta: „Fiú, gyere ide!” 

Odamentem. Az asszony felnyújtott nekem egy fedeles puttonyt, melyre száz állat képe 

volt rajzolva. Fél kézzel nyújtotta, ideadta, én elkaptam, de amint fél kézzel elkaptam, olyan 

nehéz volt, hogy majdnem beleestem a lyukba. Az asszony felnevetett és így szólt: „Ó, fiú, 

te lennél a hét ének, hét mese hőse? Ezzel az erővel hogyan boldogulsz majd a világvégi 

kőkemény fejedelmek ellenében. Olyan gyenge vagy, mint egy idén született kócsagfióka. 

A hét ének dallamú szó hőse, apád elment, ő nem olyan mint te. Mégis, ki tudja, hol hever 

a parti kövek között, míg a fent repülő sok hollóraj csípkedi a húsát. Milyen szarral, hogyan 

küldhette hozzád isten az égközepi beszédes madarat, miért éppen egy ilyen magadfajta 

énekhozó, mesehozó férfit talált. Te fiú, észrevettem, hogy a parton a kikötőben a hét lék 

holt vízén füstösréce körme magasságú embereink összegyűltek, felvirradt a hadba indulás 

napja” (122–155).  

 Én hallgatom, amint anyám kutyarossz szavakkal szidalmaz. Hogy nyugtom legyen, 

sarkos házam jó végébe mentem, örökkévaló vasisten aranyos fejű hetven egének istenéhez 

fordultam. Sok hajas fejem a bálványszellem rozsdaszínű, vízparti szent helyén ülő, vas 

arcú hetven istenhez fordítottam, hal evő halas mellem ím megvakartam: „Nagy isten, 

neves apám idehallgass! Anyám egyfolytában becsmérel engem, kutya rossz szavakkal 

ostoroz. Én neked, örökkévaló vasisten atyám, fejet hajtok. Bajban vagyok, mint aki kidőlő 

fa alá szorult. Hamarosan megérkezik a füstösréce körme magasságú népes had, most 

hozzád kiáltok. Adj nekem több bölcsességet, több értelmet”. Amint ott álltam a padlós ház 

padlója közepén, úgy éreztem, mintha a fejem bubján keresztül égi erő szállt volna belém. 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



223 

 

Mintha a nagy isten szavát a kő arcú hetven isten leengedte volna hozzám a nagy ház 

csúcsáról. Nehéznek éreztem a testemet, mintha erdei vad húsával teli puttonyt vettem 

volna a hátamra (156–183). 

 Ezután örökkévaló bundás földön, rögös földön, rögös föld hét felszínén állva hozzád 

kiáltok: „Bocsáss le nekem nagy földben gyökerező, ősi szavakat! Én ismét meghajtom és 

letakarom előtted sok hajú okos fejem. Sorold föl nekem a nagy föld szülte szavakat, hogy 

én akkor, amikor harcba indulunk a füstösréce lába magasságú népes haddal, ne jussak a 

kidőlt fa világába [a holtak birodalmába]. A te szavaid, a te beszéded és a te nyelved, a 

jégcsákány lyukából [az ég középpontjából] származnak. Hogy én megmaradhassak a ti 

bölcsességetek és értelmetek hét felszínén, ne vigyél engem a gyér fűvel benőtt világba. Én 

hozzád hajoltam” (184–198).  

 Ez a Behavazott-homokos-népes-hegyfok nevű város. Behavazott-homokos-népes-

hegyfok városom, ez a fehér szikrájú isteni hegyfok, otthoni homokú népes hegyfok 

üvegnek látszik. Magam sem tudom, mennyi ideig növesztett isten engem, áldozatot 

elfogadó áldozatú bálványszellemet (199–203). 

 Beköszöntött a füstösréce körme magasságú népes had érkezésének napja. Páncélos 

testű égi szellem vagyok, így szóltam az ősz hajú öregasszonyhoz: „Anyám, add nekem a 

sűrű szövésű páncélinget, hogy átváltozzam, szeme nincs kőtömbnek látszódjam”. Erre 

anyám a füstösréce lába mintájú fedeles puttonyt kiszórta a padlós ház padlós közepére. 

Olyan volt, mintha tavaszi hal pikkelyeiből rakott volna halmot a ház közepén. Úgy 

ragyognak a fejedelmek arcaival díszített holmik, mintha meg akarnának szólítani. Én 

odaléptem, a tavaszi halpikkely halomból húsos ujjam hegyével egyenként felcsiptem az 

öltözék darabjait. Sok hajas fejemen kereszül nagy égi imádságos szóval felöltöztem. Két 

vállam kőkemény csúcsait hajlítgatom. Vastag fonalú lenvászon ing a testemre simul. 

Húsos ujjam egy hegyével a sűrű szövésű páncélinget felöltöttem, arra egy kétrétegű 

páncélinget is felvettem, semmit sem ér. Összesen hét páncélt húztam magamra. Padlós ház 

padlója közepén úgy lépkedek, mint egy ikrás tokhal két fele. Miközben sétálok, a ház 

közepére pillantok, a padlódeszkák úgy hajladoznak, mint a zúzott zelnicebogyó. Én 

magam szeme nincs kőtömbnek látszottam (204–235). 

 Körülnéztem, sehol sem láttam a szolgáimat, ugyan hova bújtak. Őszhajú nagy anyámat 

kerestem: „Anyám, hol voltál, én hosszú útra indulok, köszönjünk egymásnak!” Anyám 

elbújt a sarok mélyére. „Te, anyám, gyere elő, nem haraplak meg. Hiszen te szültél engem 

a fényes napvilágra”. Anyám odajött, üdvözöltük egymást, megkérem: „Anya, hozd ide a 

kardomat! Hozd ide nekem a háromszáz pudos vasbunkómat”. Asszonyanyám azt mondja: 

„Ó, fiacskám, megöregedtem, elfogyott az erőm. Nem tudok háromszáz pudos vasbunkót 

hozni neked”. Én a ház oldalához mentem, ég széle élű kardom magamhoz vettem, az 

oldalamra akasztottam. Háromszáz pudos vasbunkómat felkaptam, a háromszáz pudos 

vasbunkót a zsebembe dugtam. A ház sarkához léptem, a ház isten felőli részéhez, istenhez 

fohászkodom: „Örökkévaló égi uralkodó atyám! Eme sok hajfonat nélküli fejemmel, hét 

ének dallamú szóval jöttem hozzád, kedves nagy isten. Küldj nekem égi módra készült, 

istenarcú neves sisakot, hogy hosszú éneket hozhassak, hosszú mesét hozhassak”. Csak 

addig álltam, amíg egy nem fagyott hal megfő, már nagy zúgással meg is jelent a vashangú 

sisakom a ház égi sarkánál. Sok hajas fülemre, hajas fejemre felhúztam. Bárhol keresem az 

embereimet, nincsenek. A nagy ház szélénél keresem őket, ott sincsenek. „Ó, embereim! 

Hova dugtátok a kacsás tó széli csapdátokat [hova bújtatok]. Én nem akarlak titeket sem 

megharapni, sem megölni” (236–279). 
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 Kimentem az áldozatot elfogadó, áldozatos házból, kint megkerestem hét éneket, hét 

mesét hozó, égi szellem sörényű lovamat. Amikor hozzá léptem, égi szellem sörényű lovam 

két orrlyukán keresztül fujtatott, én keményen megfogtam. „Örökkévaló vasisten atyám 

minket egymásnak rendelt, hogy éneket hozzunk, mesét hozzunk.” Eloldottam a lovamat, 

a nagy város kapujához viszem, kivezetem. Amikor kivezettem, éppen a nap közepéhez 

értünk. Én hosszú éneket hozott állatom, nyerges lovam hátgerincére felültem, a távolban 

egy fás hegyfokot pillantottam meg. Ülök a lovon, a népes hegyfokot sűrű köd, sűrű füst 

takarja. A lovon ülve elkaptam a kantáros állat kantárját. Felső égi nép kedves útján, olyan 

módon, ahogyan az égi szellemek utaznak, visz engem az állat. Közben két fülemmel 

hallgatom, amint tavaszi császármadár süvöltő hangjával zúg a fülem (280–305).  

 Kissé messzebb fénylő fával, ragyogó fűvel benőtt földön át vitt az út. A fák között 

mintha emberi hang beszéde hangzana. Füve született, arany fű levelű áradmánytóhoz, 

nagy tó jó végéhez értem, nagy tó közepére rátaláltam. Úgy láttam, mintha dögevő hollók 

tollai csillognának. A holló vagy mi felől odamentem, nézem, ott fekszik valami. Egy 

páncélos testű bálványszellem fekszik ott, még életben van. Kardom hegyével megböktem: 

„Te miért alszol?” (306–321). 

 Tovább menvén úgy éreztem, mintha valaki üldözne engem, súlyos léptekkel közeledne 

mögöttem. Hátranéztem, senkit sem láttam. Úgy éreztem, mintha valaki oldalról lökdösne, 

ütögetne. Oldalra néztem, senki sem volt ott. Rájöttem, hogy a szívem ver a mellkasomban. 

Szívemnek mondom: „Madárfióka nagyságú szívem, ne nagyon siess, mert még utóbb egy 

villa (húsevő kétágú vas) kettévág téged” (322–334). 

 A tó innenső oldalán álltam, térdig érő fűzfacserjével benőtt tó volt. Amikor a túlsó 

partot fürkésztem, úgy láttam, mintha a túloldalon hatalmas kardok villognának, élük az ég 

szélét éri. Hamarosan látom, hogy isteni erejű eleven vitézek állnak ott. Ahol állnak, ott 

olyan keményre van taposva a föld, mint a rénbikák fagyott patanyoma. Amikor megláttak 

engem, éles kardjuk hegyét mind rám szegezték. Így szóltam hozzájuk: „Legyetek 

üdvözölve, barátaim!” Ők a kardjukat suhogtatják felém: „Még hogy a barátaid lennénk? 

Honnan jössz te, Egész-csillag-képű-páncél? Miért avatkozol más emberek nehéz 

harcába?” (335–349)  

 Én elkaptam apám kezét: „Apám, ne ölj meg! Apám, te ismersz engem.” Apám mondja: 

„Ha az én fiam lennél, isten egyedül engem küldött volna hozzád. De te azért jöttél, hogy 

felfalj, mint egy medve a zsákmányát” – apám nem nagyon hitt nekem. Erre én elővettem 

a zsebemből egy tenyérnyi papírdarabot, melyet anyám írt, és odaadtam apámnak. Apám 

megnézte, valóban, az állt benne, hogy született utána egy fiú, akinek a neve Égi-csillag-

képű-páncél. Az anyja egy pincében neveli, melybe sem a hold, sem a nap nem süt be. 

Akkor apám megölelt engem, én neki fejet hajtottam. Azt mondom: „Apám, menj haza a 

Behavazott-homokú-népes-hegyfok, fehér-kőként-tükröződő-hegyfok városába!” Apám 

megölelt, lapockája tarka égi állatához lépett, felült rá. Hamarosan az ég közepi kedves 

úton járt [a Tejúton], a világ végén, annyi látszott belőle, mint egy csillag villanása (350–

374).  

 Harci kardom hegyével kitapogattam az égi erős eleven vitézek járta, deres utat. Hosszú 

lépésekkel, égi jávorszarvas bejáratott útján üldöztem őket. Volt előttem egy domb, melyen 

fenyőszajkó ugrált, amint a dombhoz értem, és hegyeztem a fülem, úgy hallottam, mintha 

fájós fogú, faevő nagy féreg repesztené a fát: „Micsoda rág itt?” Abban a pillanatban látom, 

hogy egy sirálycsőrhöz hasonló, szárnyas, kétágú nyílhegy repül felém. A nyílhegy 

majdnem elért, én éles szablyámmal odacsaptam. A darabjai úgy szálltak szerteszét, mintha 
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egy halliszttel teli nyírkéregedény tört volna össze. Így szóltam: „Barátom! Te nem tudtad 

megölni ezt az idén született gólyafiókát. Gyere ide, miért verekedtünk egymással. Azért 

találkoztunk, mert isten minket együvé rendelt”. Azon a dombon, a domb négy sarka felől 

támadnak rám, ég széle élű kardjukat tartva jönnek felém: „Honnan jöttél te, tavi kacsa 

hitvány fiókája”. Én szablyámat magam elé tűztem, mint egy botot. Ők körülvettek engem, 

beszorítottak négy kard közé. Hamarosan úgy érzem, mintha a testemből rézvörös, tüzes 

szikrák szóródnának szét, vagy mintha gyantát faragnának a hátamon. A mellemen is 

gyantát faragnak, egyre faragnak engem a vitézek harci szablyájuk hét élével (375–411).    

 Azt mondom nekik: „Mikor kértetek engedélyt [az én megtámadásomra] örökkévaló 

vasisten atyánktól, arany fejű vasisten atyánktól? Ég széle élű vasakkal már eleget vertetek 

engem. Örök földi, nagy földi anyánk nehogy megharagudjon, örök égi atyám nehogy 

megharagudjon. Olyan sokáig vagdostatok engem harci szablyáitok jó oldalával, hogy én 

is meg fogok haragudni. Barátaim, már meg is haragudtam”. Zsebemből kivettem vitézi 

háromszáz pudos vasbunkómat, előhúzom: „Fiúcskák, eme háromszáz pudos vasbunkóval 

köszönjetek! Nagy föld anyám, idehallgass: ez a te régi, bajos ügyed. Én nem akartam 

harcolni, nagy föld harcát én nem akartam, ők maguk idézik elő az ellenségeskedést. 

Vasisten atyám a felső égben, nosza, idehallgass! Ezzel a füstösréce körme magasságú 

népes haddal én hadba indultam, de ne engem vádolj”. Előttem van Nagy-követ-dobó-

páncél vitéz és Hét-akadályt-átugró-vitéz, a nyárs magasságú bálványfejedelem. Mögöttem 

pedig bolond szellem kisebbik fia, Fagyos-bundájú-öltözék. És kissé távolabb embereket 

ültető szellemed városából jön: Élő-kígyó-fejű-férfi (412–442).  

 Én vitézi háromszáz pudos vasbunkómmal, melyet a felhőtlen, kerek égből eresztettem 

le – isten a hősök legyőzésére alkalmas napot teremtett – a rám támadó vitézt kőkemény 

vállam csúcsával letaszítottam; az ütésemtől még egy kemény vörösfenyő tuskó is 

széthasadt volna. Fejét megnyúzom, fejbőrét az övembe szúrom, sok hal evő halas szívét 

kivágom. A színhúst háromfelé vágtam, éles kardom hegyére szúrtam és a három embernek 

egyszerre nyújtottam: „Embereim, biztosan megéheztetek, ti is egyetek a zsákmányból”. –

„Edd te magad a vörösfenyő nemzetségbeli ember húsát. Te vagy az, aki hanti ember húsán 

nőtt fel, fald fel ezt is”. Én húsz fogú számba vettem és megrágtam. Amikor körülnéztem, 

láttam, hogy eltűntek az égi erős élő vitézek. Menekülő ember fás nyomán elfutottak. Az 

általam megölt vitéz itt maradt. Hogy isten meg ne haragudjon, éles szablyám jó hegyével 

gödröt ástam az örökkévaló rögös földbe, az áldozatot elfogadó bálványszellemet 

beleraktam, földdel jól betemettem. A sír fej felőli végéhez odatűztem ég széle éles kardját. 

„Az ezután születő leányok, az ezután születő fiúk emlegetni fognak, hiszen áldozatot 

elfogadó áldozatos szellem vagy. Én megöltelek téged, ne haragudj rám. Majd ha az erős 

szél megszólaltatja a kardod markolatára akasztott nyolc csengőt, úgy érzed, mintha 

leányos faluban, fiús faluban ülnél, s a lányok kedves beszédét hallgatnád a lengedező égi 

szélben”. Aztán én hét ének dallamú szóval tovább indultam, a vitézek járta nyomot 

követtem, az általuk taposott, deres úton üldözni kezdtem őket (443–489).  

 Arany fű levelű tónál járok, mentemben hét ének hozó állatomra gondoltam, jégesőhöz 

hasonló sörényű égi csődöröm, hét énekbe illő állatom gyorsan itt legyen. Fehér felhő sok 

nyílásán keresztül már hallottam a lovam fejére akasztott nyolc csengő csilingelését, mintha 

emberi beszédet hallanék. Égi sörényes állatom tavaszi császármadár süvöltő hangjával 

hozzám repül. Én előre nyújtott, medvekörmű kesztyűs kezemmel várom. Amikor odaért 

hozzám, legott elkaptam a kiálló pofáján lévő fonott kötelet, s felpattantam a nyerges ló 

hátára. Miután felültem a nagy állat hátára, folytatódik a hét ének dallamú szó. A vitézek 
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járta deres úton isteni szellem sörényű állatommal követem ellenfeleimet, az arany fű levelű 

áradmánytóig üldözöm őket (490–512).  

 A túlpartot fürkészem (…). Amint hallgatok, hallom, hogy a világ sötét végén van egy 

kőburkolatú város, a három egyforma vitéz oda menekült. Én ének hozására méltó 

állatomat izmos lába jó oldalán ösztökélem. Így bíztatom hosszú ének, hosszú mese hozó 

állatomat. A három egyforma vitéz el ne jusson az önmagára hasonlító hősi városba. „Te 

énekhozó állat, mesehozó állat, gyorsan menj! Önmagára hasonlító úrnős-fejedelmes 

városba ne jussanak be. Hogy utolérjem őket a nagy város kikötőjében, a hét lékhez vezető 

úton”. Fekete holló színű lovaikat az én jégesőhöz hasonló, hófehér csődörömmel 

szembeállítják. „Légy üdvözölve, barátom! Miért hagytatok el engem, mi sok játéknak való 

területet elhagytunk” (513–533).  

 Az ellenfeleim azt mondják: „Eme önmagára hasonlító fejedelemnős város kikötője nem 

mozdul”. Ott a parton áll egy áldozatot elfogadó, véres áldozatos bálványszellem, 

ételáldozatos szellem, hozzánk beszél: „Gyerekek, jobb lenne, ha nem lépnétek a kikötőm 

területére, hanem önmagára hasonlító hadi utatokon tovább haladnátok. Vég nélküli hősi 

harcotokat egymás között vívjátok, az én városi kikötőmre ne köpjétek a hanti vörösfenyő 

nemzetségbeli férfi kevés vérét. Isten engem nem arra rendelt, hogy harcoljak veletek” 

(534–546). 

 Onnan, a nagy városunk kikötőjéből ide vonultunk – én hét ének hozó szellem vagyok 

– erdei medve üvöltő hangjával kezdtem üldözni a három egyforma vitézt. Az önmagára 

hasonlító, örökkévaló kőre léptünk. „Gyerekek, íme, keményre döngölt földre léptünk. Itt 

úgy összecsapunk feje éles sok szablya éleivel, hogy mint a végtelen erős tűz, fog szikrázni. 

Ha felnőnek az ezután születő lányaink és fiaink, ha felnő a hosszú ének hozó férfi, senki 

se feledje az általunk kitaposott havas ösvényt”. Ég széle élű kardjainkkal összecsaptunk, 

mintha végtelen erős tűz, lucfenyő tüzek gyulladtak volna közöttünk. A nagy tüzek szikrái 

minden irányba szerte szóródtak. Ha fahasáb széli kölyök, közönséges ember lenne itt, azt 

a húsz nyelvű tűzleány megégette volna. Mi viszont páncélos testű, isteni erejű négy vitéz 

vagyunk (547–570).  

 Az ellenfelem páncélingét nem tudtam nyolc darabra vágni. Amikor őt teremtette isten, 

a páncélját kőkeményre alakította. Ég széle élű szablyámmal hiába ütöm-vágom, csak a 

végtelen, erős tűz szikrázik. A neve Égi-erős-eleven-kéz, isten őt is ugyanolyan áldozat 

vevő áldozatos bálványszellemnek teremtette, ő is úgy növekedett. Olyan világ nincs, ahol 

ők elesnének. Később a térdükkel ledöntöttek engem a nedves nagy föld hét felszínére. 

Bizonyára isteni erejük van. Aztán mintha azt hallanám, hogy én hét ének hozó hős férfi 

vagyok (571–588).  

 Aztán elragadott engem a dögevő holló, és az önmagára hasonlító, idegen úrnős 

hegyfokra vitt. Vajon miért mutatja nekem isten ezt az idegen úrnős hegyfokot. Jobb lett 

volna, ha nem engedte volna le hozzám az égközepi beszédes állatot. Az idegen földi 

fejedelemnős hegyfokon otthagytak engem, mint egy kivágott fatörzset. A vastag föld hét 

felszínén csak a lábnyomuk maradt. Később az örökre meggyújtott tüzű tenger vizénél 

bukkantunk fel. Az örökre meggyújtott szent tűz füstje beborít engem, nem kapok levegőt. 

Alig bírok mozogni. Semmit sem látok, vaktában vagdalkozom. itt az idegen tüzes tenger 

partján (589–606). „Anyám, idehallgass: két piros selyemgombolyagot csinálok neked, 

csak ne fullassz meg a füstben”.  Ezután sokáig kerestem az embereimet, nincsenek, 

elszöktek. Vettem a két piros selyem gombolyagot. A parton áll egy vörös kérgű 

erdeifenyő, isten arra teremtette, hogy áldozat vevő áldozatos fa legyen. Felmentem a 
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fához, a két piros selyem gombolyagot rákötöttem, hogy amikor az ezután születő leánynép 

felnövekedik, az ezután születő fiúnép felnövekedik, a dobos kezű neves sámán 

felnövekedik és verni kezdi az öt húrú, cirbolyafenyőből készített zeneszerszámot, amikor 

a húros kezű, zenélő sámán megérkezik, emlékezzenek rá, hogy én ide egy áldozati 

ajándékot akasztottam (607–623). 

 Leereszkedtem a vízhez, tovább indultam a szellem járta úton. Kis idő múlva, égi 

szellem sörényű csődörömet szólítottam: „Az én énekbeli állatom gyorsan legyen itt az 

idegen földi, úrnős hegyfokon!” Felfelé hallgatózom: esőfelhők taraján repül felém a 

lovam. Elkaptam, felültem a hátára, leereszkedtem az örökre meggyújtott tüzes tengerhez, 

ott állok a nagy tenger partján. A túlsó part felé nézve ezt mondom: ha isten engem valóban 

énekhozó szellemnek szánt, akkor a tenger túlpartjáról hideg arcú száz uralkodó lány fújja 

a hideget, [fagyjon be a víz]. Addig sem álltam, míg egy friss hal megfő, a vízre néztem, 

egy éjszaka megfagyott tiszta jég borította. Égi szellem sörényű csődörömet oda 

leeresztettem, a hátán ülve hallgatózom, mintha újszülött fiú sírását hallanám, [úgy 

csikorog a jég]. Az állat két mellső lába felé hallgatózom, mintha kalapácskezű öt 

erdeiszellem kopácsolna, [a lópaták kopognak]. Drága állatom zablás pofája felé 

hallgatózom, a csikó nyolc csengőjének csengését hallom, majdnem mintha emberi beszéd 

hangzana. Úgy hallom, mintha koros fiú által járt útra hívna. Amint körülnézek, már át is 

értem a tenger túlsó oldalára. A nagy tenger partján én két vasnyelű nyilat letűztem.  El ne 

feledjék később, hogy én, a hosszú ének éneklő férfi, hosszú mese mesélő férfi nyeles nyíl 

áldozatot szúrtam itt le (624–660).  

 Ezután a parton felkapaszkodtam egy erdeifenyővel benőtt hegyhátra. Nehezen járható, 

tövises terepen kelek át, nincs ennél rosszabb. Lovam majd kitöri a lábait, amíg 

leereszkedem az embermagasságú zsombékokkal teli tóra. Ilyen baljós tavat még nem 

láttam, a lovam nehezen halad előre. Körülnézek, isteni erejű eleven harcosaim sehol 

sincsenek. A nagy tó partján lementem a vízhez, a túlsó parton úgy látom, mintha férgek 

mozognának, füstösréce körme nagyságú hadseregem látszik annak. Egy harminc főt 

számláló sereg tart felém, már a tó közepén vannak. Én drága állatom hátáról leszálltam, 

vitézi háromszáz pudos vasbunkómat megfogtam, eléjük álltam: „Ti miféle anyai bosszút 

kerestek nálam, miféle atyai bosszút kerestek nálam. Ha akarjátok, én utat mutatok nektek” 

(661–685).  

 Beleálltam a harminc ember elleni harcba. Odamentem hozzájuk, körbevettek, ütnek-

vágnak a szablyájukkal. Elkezdtem forgatni vitézi háromszáz pudos vasbunkómat. Az első 

ütésre három férfi elesik. Amikor újból odacsaptam, négy férfi elesik, amikor ismét 

odacsaptam, öt férfi esett el. „Kacsás tó partján idén született kócsagjaim, én 

mindnyájatokat összegyűjtelek. Miféle szerzetek vagytok. Istent fel ne bosszantsátok. 

Töltetlen puttonyaitok száját ti magatok keresitek, én veletek töltetem meg a ti töltetlen 

puttonyaitok száját. Ti magatok kerestétek a bajt, így jártatok” (686–700). 

 Amint így harcolok, füstösréce körme magasságú hadseregem elfogyott, a harminc főt 

számláló had is eltűnt. Csak a három egyforma vitézzel maradtunk együtt, velük is 

összeverekedtünk. Amikor a háromszáz pudos vasbunkóval odacsaptam, a fejük rézvörös 

tüzet hányt. Mondom nekik: „Ez a bunkó az én saját bunkóm, ti olyanok vagytok, mint a 

zúzott zelnice, egy csapásra ím védtelenné váltatok. Miért jöttetek ide a vézna testetekkel? 

És ha már ütni kezdtetek engem, miért sajnáltatok meg. Én is kacsára vadászó ember 

nagyságú vagyok, rám is vadásszatok. Én titeket mostantól nem kíméllek. Isten úgy 

rendelte, hogy ne kíméljelek titeket. Ha én kímélni kezdenélek titeket, isten ide fagyasztana 
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engem erre a helyre, jégoszloppá változtatna”. Az a két ember, akiket ütöttem, egy kanálnyi 

véres falatot köpött ki. Azt kérdezem tőlük: „Hol etted ezt a veres bogyót? Adjatok nekem 

is egy maroknyit”. Így folytatom: „Ti fejedelemnős hegyfokon, fejedelmes hegyfokon 

éltek, milyen fukar nép vagytok, még bogyót sem adtok nekem”. És tovább ütöttem őket a 

háromszáz pudos vasbunkóval (701–729). 

 Aztán amint körülnézek, látom, hogy lyukacsos föld hét felszínén valamilyen 

fiatalember üldögél. Nézem: előre-hátra dűlöngél, mintha szárított galóca darabjától kábult 

volna el. Azt kérdeztem tőle: „Barátom, ezt a két csomónyi szárított galócát, melyet 

otthonról hoztál, miért egyedül etted meg, nekem miért nem adtál? Barátom, figyelsz rám? 

Hallod? Nem érted, amit mondok? Élni akarsz, vagy meg akarsz halni? Nézz föl, majdnem 

rád esett a zelnicezúzó fatönk. Én emeltem fel az égre”. Miután egy kis ideig ült, azt 

mondja: „Ég- közepén-látszó-csillag-képű-páncél unokaöcs, idehallgass. Van nekem egy 

bölcső fenekén felnevelt lányom, pénze sok, százzal, ezerrel neked adom, csak az én fűszál 

vastagságú lelkemet ne szakítsd el”.  Azt mondom neki: „Nekem nem kell a te lányod, a te 

pénzed. Nekem isten azt parancsolta, hogy szakítsam el az áldozat vevő áldozatos szellem 

lelkét”. „Én fűszál vastagságú egyetlen lelkem ha elszakítod, örök égi atyánk 

megharagszik. Bár te hét ének hozó férfi vagy, az én fűszál vastagságú, arany lelkemet ne 

szakítsd szét. Nagy föld anyánk megharagszik, én is ugyanolyan áldozatot vevő áldozatos 

szellem vagyok, mint te, én is annak születtem” (730–762). 

 Én szótlanul állok, hallgatom. Valóban, ő is levő áldozatot vevő áldozatos szellem. Ha 

megölöm, abból baj ne legyen, igazán, valóban, hadd éljen tovább. Azt mondtam neki: 

„Tiszteletreméltó bátya állj fel. Tegyünk esküt a felső vasisten-kőisten előtt. Én hiszem, 

hogy azt az első isten teremtette. Van egy arany közepű, arany tűlevelű égi vörösfenyő, egy 

isten teremtette hétágú, égi vörösfenyő. Oda felmegyünk, a nagy vörösfenyő tövéhez e 

szavakkal állunk: Isten híres nagy vörösfenyője idehallgass! Feljöttünk hozzád, égi esküt, 

földi esküt tenni jöttünk. A nagy vörösfenyő tövéhez égi arcot csináltunk, földi arcot 

csináltunk mi ketten, éles kard hét hegyével. Később, amikor tovább élünk, tovább hálunk, 

ha nem küldi el Kemény-kő-képű-páncél vitéz a lányát pénzes pénzének sokaságával 

Fehér-kőként-csillogó hegyfokra, az örökkévaló égi uralkodó fújja le őt a bundás föld 

hetedik rétegébe” (763–788). 

 Ezután szellem járta deres úton megyek tovább, körülnézek, egy nagy erdőben járok. A 

középső fa túlfeléről egy másik fiú közeledik. Odamentem, megszólítom: „Barátom, úgy 

látom, hogy egy csokor szárított galóca legyőzött téged ennél a nagy fánál.” Ő azt mondja: 

„Te Égi-csillag-képű-páncél unokaöcs, én fűszál vastagságú, egyetlen lelkem ne szakítsd 

el. Neked adom bölcső fenekéről öszekapart, legkisebb lányom, Gombos-hódprém-bunda-

képű kis úrnőt neked adom, egy íj vagy nyíl nélkül [jegyajándék nélkül] adom neked. 

Világszép nő, isten sok bölcsességgel, varázserővel teremtette”. Én, Égi-csillag-képű-

páncél egy kis gondolkodás után így szólok: „Álljunk fel a magas hegyfok áldozatos 

csúcsára”. Az ott lévő fa tövénél Vörös-kő-képű-páncél vitézzel égi arcot, földi arcot 

csináltunk. Ha Vörös-kő-képű-páncél vitéz a lányát, Gombos-hódprém-bunda-képű úrnőt 

nem küldi el nekem, örökkévaló vas isten atyám fújja le az egyetlen bundás föld, szőrős 

föld, alsó föld hetedik rétegébe, az alsó isten fújja le őt (789–817).  

 Azután én, égi erejű, eleven bálványszellem, tovább keresek. Követem az ellenfelemet, 

sok jeles fa között megtaláltam az átjárást. Az általa járt deres utat követem. Olyan 

észrevétlenül jár, mint egy kisegér. Elöl valami dübörög, gonosz szellem erdeje született, 

gonosz földi szellem erdeje, gonosz földi szellem erdejével benőtt hegyfok született, vörös 
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fájú, vörös füvű erdő, mintha hanti nő, hanti férfi köpte volna ott ki a vérét. Az isten 

teremtette nyomorult földön sokféle fa van, a föld is sokszínű. Ezt az isten teremtette 

nyomorult földet szorítja a gonosz szellem, ide vezetett engem az isten (818–833).  

 Azután még feljebb mentem, egy csillogó fájú erdőbe jutottam. Előre nézek, mintha egy 

égi erejű, eleven bálványszellem állna ott. Vitézi háromszáz pudos vasbunkómmal hozzá 

lépek: „Én vagyok a fogad közötti drága hang”. Hét ének hét mese dallamú szóval lépek 

hozzá. Egyik oldalról ellenfelem izmos válla, a másik oldalról az én vitézi háromszáz pudos 

vasbunkóm összecsap. Azt hittem, hogy a szellem a hazug énekét mondja, de később 

megértem, hogy egy másik férfi üzenete hallatszik: „Barátom, mire megyünk ezzel a 

vesszőnyalábbal”. Ahogy megnézem, látom, hogy a bunkó a kezemben valóban 

vesszőnyalábbá vált. Erre én azt mondom: „Barátom, csúcsa levágott kérges vörösfenyővel 

verekedjünk össze”. A középső fa egyik tövénél fogtunk két csúcsa levágott kérges 

vörösfenyőt. Addig ütöttük egymást a csúcsa levágott kérges vörösfenyőkkel, amíg csak 

egy fadarab maradt a kezünkben (834–860). „Barátom, idehallgass: vegyünk föl 

medvekarmú kesztyűs öltözéket, medvekarmú lábbelis öltözéket, és halvonulás mintájú 

övünknél fogva kapaszkodjunk össze”. Miután felvettük a medvekarmú lábbelis öltözéket, 

a medvekarmú kesztyűs öltözéket is felvettük. Mi ketten, isteni erejű két bálványszellem 

azt a parancsot kaptuk mindig élő nagy isten atyánktól, hogy ezt az idegen áldozatos 

hegyfokot megingassuk, minket isten együvé rendelt. Mi ketten az erdőből kitörő medve 

morgó hangjával összecsaptunk. Halvonulás mintájú öltözékes övünknél fogva 

összekapaszkodtunk. Fátlan helyet taposunk, kemény fatörzsek középen eltörnek, gyenge 

faágak közepüknél leszakadnak (861–877). 

 Mi, isteni erejű, eleven bálványszellemek, fátlan tó, füvetlen tó partján állunk, amikor a 

világ valamelyik felén hanti nő, hanti férfi beszéde hallatszik: „Két fiú, nektek égi erőtök 

van, eleven bálványszellemek vagytok. Ezt a pusztító szellem formájú bércet miért 

ingatjátok – örök égi atyánk megharagszik. Az égi kör közepén lévő jégcsákány lyuka már 

teljesen körül van járva. Ha ti füstösréce körme nagyságú népes seregetekkel még sokáig 

ingatjátok a földet, kiváltjátok nagy isten atyánk haragját. Jó lenne, ha mostantól 

eltorlaszolnátok a kettőtök harci útját”. Én a magas fa áldozatos csúcsán keresem, de egy 

erdei fenyő csúcsán ül a veres bundájú mókus, és ezt mondja: „Isteni erejű két 

bálványszellem, idehallgassatok: innen, az ének borította magas földről most fordítsátok 

hazafelé a hét ének dallamú szót. Ettől fogva, ha egy lépést tesztek előre, örökké 

meggyújtott tüzes lány, istenküldő úrnő fog titeket elküldeni” (878–901).  

 Mi ketten, hír nélküli ösvényű, szótlan ösvényű két bálványszellem ide-oda álltunk, 

halvonulás mintájú öltözékes övünket, medvekarmú kesztyűs öltözékünket levesszük, sok 

hajas fejünket meghajtjuk: „Barátom, mi ketten körbejártuk a jégcsákány lyuka körüli eget. 

Nézd meg, bár örökkévaló vas isten, arany szakállú isten atyám kételkedett, mi ketten mind 

bejártuk ezt az égi kör belsejét. Örök égi atyám mégis megharagudott” (902–915). 

 Még az isten tolmácsa leereszkedett hozzánk. A nagy fa tövénél mi ketten megrajzoljuk 

örökkévaló vasisten atyám arcát, megrajzoljuk nagy föld anyám arcát. Nagy égi esküt 

teszünk: „Ha a hazafelé vezető úton harcias földünk istennője harcra buzdítana, örökkévaló 

vasistenünk büntessen meg téged. Én hét éneket, hét mesét hozó ember vagyok. Ezért ha 

én füstösréce körme magasságú emberes haddal jönnék hozzád, nagy kikötő holt vizén húsz 

nyelvű fás tűz égessen meg engem” (916–931).   

 Ezután égi szellem sörényű állatomnak ezt mondtam: „Hét éneket, hét mesét hozott 

állatom, gyorsan itt légy”. Itt az ideje, hogy anyám teremtette fájú földre, apám teremtette 
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fájú földre menjek. Fehér kőként tükröződő hegyfokomra gondolok, énekbe burkolt 

hegytetőnkre, mesébe burkolt hegylábunkra visszaemlékezem. Égi szellem sörényű 

állatom hozzám jön, drága állat zablás kötőfékét megfogtam. Nyerges ló hátára felültem, 

ég közepi kedves úton felszálltam. Tavaszi császármadár süvöltő hangján suhanok, nagy 

zivatar morgó hangján suhanok (932–948).  

 Körülnézek, egy ég közepi alacsony fenyőerdős mocsárra, két út felé nézek, egy isten 

teremtette rénszarvas csordát látok, aranyszőrű égi rénszarvasok állnak ott. Égi szellem 

sörényes állatom száguld velem, két füle felől mintha mocsári daru fiókája kiáltana. Egy 

ég közepi fátlan tó, arany levelű égi tó jelenik meg előttem. Drága állatom hátán ülve 

suhanok, a földről rongybabának látszom. Amint jégeső fehérségű égi csődöröm hátán ülve 

suhanok, előre nézek, megérkeztem az isten teremtette, égközepi, aranypartú égi tengerhez. 

Ég közepi beszédes fecskét én csillogó hajszálak mentén [a napsugarak mentén] a vízre 

eresztettem. Miután megfürdött, ég közepi beszédes fecske fellibbent az egyetlen vas 

égboltra. Kis idő múlva csak annyi látszott belőle, mint egy világ végén fénylő csillag (949–

973). 

 Égi szellem sörényes csődörömmel átlibbentem az ég közepi fás tenger túlsó partjára. 

Amíg jégeső fehérségű állatom hátán suhantam, felvillant előttem az a fás hegyfok, ahol 

születtem. Égi szellem sörényes állatom odavisz engem. Hét ének dallamú házba, hét mesét 

mondó házba belépek, egyforma, egy arcú két úrnő néz rám. Beléptem a nagy kapun, 

nyerges lovam hátáról leereszkedtem, lábamat eme lyukacsos föld hét felszínére tettem 

(973–991).  

 Aztán bementem a házba, ahol az egyforma két úrnő volt. Vas arcú hetven istenség előtt 

hal evő mellem megvakartam, sokhajú, ügyes fejem meghajtottam. Idegen föld végső 

határait mind körbejártam; más világok erejéhez, bölcsességéhez vitt engem el az isten. 

Amikor kinéztem az ablakon, láttam, hogy isten forró, felhőtlen napot készített nekünk. Jól 

előkészítette az én bálványszellemmé emeltetésem napját. Gombos-hódprém-képű úrnő 

otthonról hozott, fémmel díszített posztóját lerakta a padlós ház közepére. Aztán én 

felléptem a ház szent sarkába, elővettem a fémdíszítésű, istenarcos takarót, leültem a két 

nő közé. Az egyik fahordó szolgám betakart minket az istenarcos takaróval. Egy 

szilánkosra fagyott vassá, egy szilánkosra fagyott kővé változtam.  Ezzel a hét ének, hét 

mese dallamú szó a nagy ház padlója közepére fagyott [véget ért] (992–1017). 

 

3.3.1.3 Jegyzetek a Vj1 szöveghez 

2. sor jö̆näŋ ärəɣ ’ősi ének’ – Karjalainen fordításában ’örök / szüntelen ének’. A jelző 

töve feltehetően jö̆nə ’gyökér, tő’, ezért a fordítás talán helyesen ’gyökeres’ azaz ’ősi’ (vö. 

még 36, 38, 186. sor). 

7. sor  

A kéziratban toraŋ, ami feltehetőleg íráshiba, vö. tür ’ajtónyílás’, türäŋ kat ’résre nyitott 

ajtajú ház’. Hasonlóképpen íráshiba lehet a 10. sorban: kŏḷǝ̑ŋ kat helyesen: kɔḷə̑ŋ kat ’ajtós 

ház’ vö. kɔḷ rés, ajtónyílás453.  

 

 
453 A tipikus íráshibák javítását nem jelölöm külön (l. Bevezető 1.6.3.). Csak azokat a javításokat teszem 

szóvá, melyek nem egyértelműek. 
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13. sor 

torə̑m ’ég, istenség, világ’ Mitológiai monográfiájában Karjalainen nem fordította le ezt a 

szót, mindig torəm alakban használta. A szöveg több helyén nehéz eldönteni, hogy a fizikai 

levegőégről, égboltról vagy annak megszemélyesített létmódjáról, az istenségról van-e szó. 

A fordításban én a kontextus alapján választok a magyar ég, isten vagy világ megfelelők 

között. A szabad fordításban több mozgásterem van az értelmezésre. Vegyünk egy példát: 

a 19–20. sorban az sărńǝ̑ŋ ɔɣǝ̑w jäwjɔ̈ŋ torǝ̑m ’aranyos fejű hetven ég’ kifejezésben a 

sărńə̑ŋ ɔɣ jelenthet antropomorf emberfejet, de jelentheti az aranyló napot is, mely hetven 

égi réteget bevilágít. A szabad fordításban ez ’hetven ég aranyfejű istene’ lett (vö. még 

sărńaŋ lusə̑w torə̑m jəɣəm ’arany szakállú isten atyám’ (911). 

 Hasonlóképpen túlságosan merevnek tűnhet a wăɣ torə̑m és a torə̑m wăɣ jelentésének 

elkülönítése. Nem biztos, hogy az előbbi csupán ’vasisten’, ’szentkép, ikon’ értelemben, 

utóbbi pedig a pusztán materiális ’égbolt’ értelemben használatos. Lehetséges, hogy átfedés 

van a két kifejezés között. 

 wi̮čǝ̑ latǝ̑ wăɣtorǝ̑m jəɣəm ’örökkévaló vasisten atyám’ – Ég-Atya jelzője feltehetőleg a 

wi̮č ’mindig, örökké’ és a lät ’idő’ szavakból tevődik össze. Az összetett szó utótagjában a 

veláris magánhangzók az előtag hatására jelentek meg (hasonló irányú, de palatális 

hangrendi átcsapás történt a jöɣə tăja- szóban, l. ott, 212. sornál). A wi̮čǝ̑ latǝ̑ kifejezésnek 

– mely a torə̑m ’ég, isten’ mellett a məɣ ’föld’ állandó jelzője is –, többféle írásmódja van 

a kéziratban, vö. wi̮čə̑latə̑ (24, 263, 287, 470, 746), wi̮čə̑ lata (158, 168, 183). Ezen kívül 

előfordul palatális előtag is: wič əlatǝ (787, 910, 924), wič ǝ̑latǝ̑ (814). A 13. sor mellé írt 

széljegyzet is palatális magánhangzót tartalmaz (wič). 

 A torə̑m egyéb jelzőivel kapcsolatos fejtegetéseket l. első előfordulásuknál jŏlə̑w (81) 

és ki̮ťə̑ (417).  

26–27. sor 

nǚŋ kölän ma məɣoɣti kǚḷəŋ jaɣa lŏŋǝ̑ttamati̮. ’hogy a te szavadat a földön élő ?? népnek 

mondhassam Karjalainen a jaɣ ’nép’ jelzőjeként először kuḷə̑ŋ alakot írt, ezt áthúzta, és a 

lapszélen kǚḷəŋ-re javította. A kǚḷ szó nem szerepel a szótárakban (vö. esetleg kö̆ḷ ’ ördög’ 

KT 397, D 624, de a szócikk nem tartalmaz VVj adatot). Elképzelhető, hogy itt mégis a 

koḷə̑ŋ ’okos, ügyes’ szónak kellene állnia. Az utólagos javítás oka talán az, hogy a 

továbbiakban a məɣ ’föld’ szó jelzőjeként többször előfordul a kǚḷəŋ szó (71, 76, 730, 990).  

A kǚḷəŋ feltehetően a kül’ ’lyuk, üreg’ melléknévképzős alakja, a szószerkezet jelentése 

pedig ’lyukacsos föld’. A szóbelseji l’ > ḷ változás így is külön magyarázatot igényel. 

 A lŏŋǝ̑t- ige szótárbeli jelentése ’olvas’, ’számol’. A Vj1 és Vj2 szövegekben ’(mitikus 

szöveget) mond, elmond, ráolvas’ jelentésben használatos. A szóalak morfológiai 

elemzése: lŏŋǝ̑t-t-am-a-ti̮  mond-PTC.PRS-1SG-LAT-EMPH ’hogy elmondhassam’ 

28–29. sor 

urt amǝ̑sta öɣəŋ kata păkkǝ̑ŋ kat ’kérő fogadására alkalmas lányos, fiús ház’. A ’kérő ültető’ 

kifejezés változata máshol: urtku amǝ̑stǝ̑ öɣiŋlät păkə̑ŋ lät ’kérőt ültető leánynép, fiúnép’ 

(Vj2/5) 

 

36. sor 

kölän ’szavad’ – feltehetőleg helyesen köläm ’szavam’. 
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45–47. sor 

näɣi pələŋ jäwət kɔḷoɣ nuɣpa məntiləm temnäm nɔmǝ̑n mä kɔlkali̮m ’fehér felhő hét 

nyílásán keresztül felfelé menésem ide fent hallottam’ 

məntil-əm – lehetséges, hogy a szó 1SG személyjelölő előtti része egy főnévvé 

grammatizálódott személyjeles igenév (mən-t-il megy-PTC.PRS-3PL), melyhez az aktuális 

személyjelölő kapcsolódik. 

 

50. sor 

ärəɣ wajə̑ɣ ’ének állat’ – talán helyesen är wajə̑ɣ ’sok állat’, l. 48. sor. 

54–55. sor 

jäwət loɣ ni̮ńťǝ̑ kat ’hét ló ?? ház’. A kifejezést Karjalainen a margón lefordította és 

magyarázta: ’hét ló tud elfutni a végéig (egymás után, olyan hosszú ház)’. Ezek szerint a 

ni̮ńť- igealak jelentése ’fut’ lenne, viszont a szótárakban nem szerepel ez a szó. Van viszont 

ńi̮ńť- ’pihen’ jelentésű szó. Az épületek méreteit egyébként más hősénekekben is hasonló 

jelzőkkel illetik, vö. χar sosmaŋ χow lepəŋ ’rénbika járta hosszú pitvar’, azaz olyan széles 

pitvar, hogy egy rénszarvasszán meg tud fordulni benne (BiblPáp III: 116/58). 

60. sor 

torǝ̑m jor köləŋ ḷip ’ég közepi beszélő fecske’ – az a madár, melyet a hősének énekese lehív 

az égből, amikor énekelni kezd’ (KT 1016). 

71, 76. sor 

kǚḷəŋ məɣ : l. 26–27. sor 

81–82. sor 

jǚɣ körəɣtäl jŏlǝ̑w torǝ̑m mä koɣ əntə ulǝ̑m ’ő eleste szabású (lit. varrású) világot sehol sem 

látok’, azaz nincs olyan világ, ahol ő elesne. Karjalainen az egész mondatot így értelmezi: 

az ő elesésének helyét sehol sem látom (olyan hatalmas, hogy sehol sem esik el). 

 jŏlə̑w: a szó jelentését Karjalainen kérdőjellel adja meg: ikuinen(?) ’örök(?)’. Ez a jelentés 

téves, a szó feltehetően a jŏl ’varrás, összeillesztés’ szó melléknévképzős alakja. A 

jelentése itt metafizikai irányban bővül, azaz a világ berendez(ked)ését, a világrendet 

jelenti. Ez a jelentésbővülés északi hanti hősénekekben is megfigyelhető: torə̑m-jol ’isten 

varrása’ (BiblPáp III: 124/137), ’istennek tetsző’ (PB 23, D 362). A jŏlə̑w hasonló értelmű 

egyéb előfordulásai a szövegben: 194, 197, 444. sor, jŏlə̑ŋ: 582. 

88–89. sor 

ji̮rǝ̑ŋ juŋkǝ̑t joɣrə̑ŋ eləw ärəɣ tuntǝ̑ mańť tuntǝ̑ jakə̑ŋlät ’áldozatos szellemek, páncélos testű, 

énekhozó, mesehozó emberek’ – a torə̑m fogalmához hasonlóan a juŋk fogalomnak sincs a 

magyarban egyetlen megfelelője. A fenti sor viszonylag pontosan leírja a juŋk funkcióit: 

egyrészt szellem, istenség, vallási kultusz tárgya (véres áldozat jár neki), másrészt harcoló 

vitéz, az énekek és mesék természetfeletti erejű hőse. Pápai Károly fordításában: bálvány, 

ördög, erdei manó (Pápai–Munkácsi 1896: 23). Jelen szövegben a következő állandó 

jelzőket kapja: ji̮r wəntə ji̮rəŋ juŋk ’áldozatot elfogadó áldozatos szellem’ (579–580), 

joɣrǝ̑ŋ eləw torǝ̑m juŋk ’páncélos testű égi szellem’ (205), torǝ̑m wöɣi liləŋ juŋk ’égi erejű 

eleven szellem’ (818). A magyar fordításban felváltva használom a szellem, hős, vitéz 

szavakat. A juŋk hímnemű lény, nőnemű párja a kält. 
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90–91. sor 

kas kǚṇč pəlät kujǝ̑w jäl’ ’füstösréce körme magasságú emberekből álló hadsereg’ – a 

főhőst támogató sereg. Ha helyes a fordítás, akkor igen apró lényekről van szó. A 

szövegben egyébként gyakran szerepelnek egymás mellett kozmikus és miniatűr méretű 

tárgyak és élőlények.  

92. sor 

jäwət ärəɣ jäwət mańť săɣə̑w köl ’hét ének hét mese dallamú szó’ – a hősének címe, mely 

itt szervetlenül, a mondatszerkezetbe nem illően hangzik el, jelezve a hősének kezdetét. 

Bár a kéziratban a Varsinainen laulu ’Tulajdonképpeni ének’ megjegyzés a 72. sor mellett 

áll, valójában a 92. sorban bújik bele az énekes az ének hősének szerepébe. A 93–94. sor 

még erről a szerepváltásról szól. 

94. sor 

məŋ mǚɣəlin amsǝ̑ltǝ̑lǝ̑w ’miért ültetjük őt’. Az ige alanyi ragozású, de Karjalainen a 

margón felveti a tárgyas ragozás lehetőségét is (-liw). 

94–95. sor 

torǝ̑mnǝ̑ məŋət pärtkäl jäl’iɣsəntäɣ ’isten rendelte, hogy harcoljunk’. A Vj nyelvjárásra 

jellemző mondatszerkezetben a LOC raggal jelölt alanyhoz kapcsolódó igei állítmány nem 

passzív, hanem aktív ragozású. A szakirodalom ezt ergatív szerkezetnek nevezi. A 

jelenségről bővebben l. a nyelvtani összefoglalóban (3.2.4.6). 

106–107. sor 

əḷḷə kar lami̮ puḷ ’nagy bika lapos darabja’ A lami szó – beszélt nyelvi változata Karjalainen 

széljegyzete szerint ḷamǝ̑t –, feltehetőleg megegyezik a ḷamǝ̑ť ’lapos, nem kerek’ jelentésű 

szóval. Mindenképpen pozitív értelmű jelző. Egyéb előfordulásai a szövegben: 484, 453. 

sor, (vö. még laṇi̮, 266. sor) 

108–109. sor 

intäŋ siɣər kul alŋǝ̑nǝ̑ semam waɣǝ̑ntǝ̑wǝ̑l ’ehető siɣər hal végét bensőm kívánni kezdi (= 

megéheztem). A siɣər ’lánc’ szó nehezen illeszthető a mondatba. Ugyanez a kifejezés 

előfordul a 456–457. sorban is. 

112, 121. sor 

A táltos paripa jelzői: torǝ̑mjuŋk awtǝ̑w karam ’égi istenség sörényű hím állatom’ (112), 

pojsem winčiw awtǝ̑w karam ’jégesőhöz hasonló hím állatom’ (121). A főhős lova fehér 

színű, az ellenfelének viszont hollófekete lova van (529. sor). 

 A Vj hantiban az emberi és állati szőrzet jelölésére három szó használatos: 1. awǝ̑t ’haj, 

sörény’, 2. sŏɣ ’szőr’, ’szőrös bőr’, ’prém’, de: oɣsoɣ ’(hajas) fejbőr’, kaɣǝ̑ soɣǝ̑w är ikit 

’őszhajú sok öreg’ (51), 3. pun ’szőr’, ’pihe’, ’hajszál’, sărńaŋ punǝ̑w torǝ̑m weli 

’aranyszőrű égi rénszarvas’ (952),  punǝ̑ŋ koḷkǝ̑t ’pihés hollók’ (313). Átvitt értelemben: 

sŏɣaŋ məɣ punə̑ŋ məɣ ’mohás föld’ (815). Előfordul mindhárom szó együttes használata 

is: sŏɣawə̑t pun koḷǝ̑ŋ uɣǝ̑m ’bundás-hajas-hajszálas ügyes fejem’ (187, 995). 
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122–123. sor 

kaɣǝ̑ soɣǝ̑w əḷḷə imi ’őszhajú öreganyó’ – az əḷḷə szónak a ’nagy’ mellett ’öreg’ jelentése is 

van. Amennyiben a szövegben imi ’anyó’ iki ’apó’ szavak jelzőjeként fordul elő, így 

értelmezem.  

137. sor 

mənnə kǚt kaɣrǝ̑mtǝ̑si̮, jäɣərt ’amint elkaptam, nehéz’  – a hősepika ismert toposza, hogy 

az egyik hős által könnyen fölemelt tárgy mások számára mozdíthatatlanul nehéznek 

bizonyul, vö. pl. Chr 102–103. 

142–143. sor 

tim al pitəm ńöŋəḷ mɔk ’idén született kócsagfióka’ – a partner gyengeségére utaló, 

becsmérlő jelző, l. még 393, 695. sor 

143. sor 

nǚŋ jəɣən məŋkäl ’apád elment’ – a məŋkäl szóban (mən-käl megy-PRFH.3SG) a képzés 

helye szerinti hasonulás történt, melyet a lejegyző írásban is rögzített.  

153. sor 

jäwət amǝ̑lti̮w suri̮l jəŋknə ’hét lék holt vizén(?)’ – nem világos sem a jelentés, sem a 

funkció. Talán helynév. Egyéb előfordulás: 527–528. sor 

157. sor 

ämp-ätəm či̮mi̮ kölnä ’kutyarossz či̮mi̮ szóval’ – a či̮mi̮ jelentése ismeretlen, valamilyen 

negatív konnotációjú jelző lehet. A ’kutya’ is általában pejoratív értelemben jelenik meg 

az obi-ugor folklórban, vö. amp-oni kŭl jeləm ’kutya-nagy vastag szégyen’ (BiblPápII: 

22/150). 

162. sor 

juŋk ńoli̮ŋ ḷɔɣ ’a bálványszellem rozsdaszínű magas partján’ – itt lehetett az istenség 

kultuszhelye. 

163. sor 

wăɣ wäńəmpə jäwjöŋ tormǝ̑tǝ̑ kul intə kulǝ̑ŋ möɣläm ťä ṇoki̮msim ’vas arcú hetven istennek 

hal evő halas mellemet megvakartam/megcsíptem’ – ez a mozdulat a köszönés, 

tiszteletadás jele. Egyéb előfordulásai a szövegben: 994–995. sor  

165. sor 

nemnät jəɣəm ’neves apám’ – szó szerint ’névvel apám’, azaz COM ragos szó áll itt jelzői 

funkcióban. 

175–176. sor 

willä əḷḷə torǝ̑m jö̆ɣlim ’mintha nagy isten jönne [hozzám]’ – nem világos, hogy miért a 

tárgyas ragozású az ige. 

192. sor 

pŏrǝ̑l’kam siɣäl ’jégcsákány lyukának csavaros helye’ – ez feltehetőleg a Sarkcsillag, az 

égbolt középpontja, ahol az égbolt meg van támasztva. Az égbolt tartórúdja úgy illeszkedik 
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ebbe a pontba, mint a jégcsákány nyele a lyukába. A hősök e körül forogva járják be az 

eget. Ismereteim szerint ez a metafora nincs máshol adatolva az obi-ugor folklórban. Jelen 

szövegbeli egyéb előfordulása: 887, 908. sor. 

194–197. sor 

mä jăɣnaɣ juɣ jŏlǝ̑w torma äl pitimä ’hogy ne jussak a kidőlő fával jellemezhető világba 

(= a holtak birodalmába)’ 

təɣl’äɣ pam jŏlǝ̑w torma äl wänəltä ’gyér fűvel jellemezhető világba ne vezess’  

Mindkét metafora jelentése: hogy ne kerüljek bajba, szorult helyzetbe. 

jŏlə̑w: l.  81. sor 

212. sor 

männə jöɣətǝ̑jali̮ ’én meglátom’ 

jöɣə tăja-, jöɣətəja- ’észrevesz, meglát, megpillant, felfigyel’ – összetett szó, jöɣə 

’memória, emlékezőtehetség’, tăja- ’tart, birtokol, használ’. Egy palatális és egy veláris 

hangrendű szó összekapcsolódásából keletkezett, a palatális előtag esetenként palatalizálja 

az utótagot is: jəɣə-təjä-. Egyéb előfordulásai: 232, 316, 732. sor. 

221–222 sor:  

juŋ köɣi wan kät ťäkəlä männə jejältəɣlällən ’szellem kő(kemény) válla két csúcsán én 

átbujtatom’. A hősénekben a váll jelzője vagy köɣi ’kő’ (447) vagy ńoɣi̮ŋ ’húsos, izmos’ 

(841). 

225. sor 

sŏɣsempə seməŋ tir ’szőrös szemű szemes szélesség’ = páncéling 

227. sor 

mətä wălǝ̑ɣpə̑ əntə wălwǝ̑l ’valami nemlétező sem sincs’ Karjalainen fordítása: ei maksa 

mitään ’nem kerül semmibe’. A kontextus ismeretében ez a kifejezés itt arra vonatkozhat, 

hogy amikor a hős a második páncélinget veszi fel, még semmit sem érez, azaz nincs 

meggyőződve arról, hogy ez elegendő védelmet biztosít neki, ezért összesen hét 

páncélinget húz magára. 

231. sor 

kɔɣǝ̑li̮llamnə̑: feltehetőleg íráshiba, helyesen: kɔɣǝ̑li̮ltamnə̑. Ebben az esetben 

grammatikailag jól formált szót kapunk: kɔɣǝ̑li̮l-t-am-nə̑ járkál-PTC.PRS-1SG-LOC, mely 

megfelel a margón szereplő finn fordításnak is (kävellessäni ’járkálásomban, miközben 

megyek’). Az elírás oka az lehet, hogy ugyanebben a sorban szerepel az ige jelen idejű 

ragozott alakja is: kɔɣǝ̑li̮llǝ̑m ’járkálok’. 

256. sor 

torǝ̑m pať inləw köčkim ’ég széle élű kardom’ A hősénekben a kard állandó jelzője utal a 

fegyver (és a hős) kozmikus méreteire. 

261. sor 

Mä: a kéziratban Karjalainen csak kisbetűket használt, ez a mondatkezdő nagybetű véletlen 

elírás lehet. 
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266. sor 

əḷḷə torǝ̑m laṇi̮: ’?kedves nagy isten’ l. a 106–107. sorhoz írt megjegyzést. 

269. sor: 

jŏlǝ̑ kuli̮ put jəm si̮s ’kiolvadt hal fazék jó időszakasz – amíg egy nem fagyos hal megfő = 

rövid idő, egy pillanat’ vö. még 639. sor 

271. sor 

čăwǝ̑r wăɣ ’zörgő/zúgó/csörömpölő/süvítő vas’ – a sisak jelzője. A szó a VVj 

nyelvjárásokban nincs adatolva, de talán összefügg az oÉ šŏwij- ’zúg, süvít (szél)’ 

szavakkal. 

272. sor 

är awtǝ̑ŋ pil awtǝ̑ŋ oɣ ’sok hajas fél, hajas fej’ pil ’fél’ talán helyesen pəl ’fül’, melyre a 

hős felhúzta a sisakját. 

292–293. sor 

l’ăŋkotə̑ljor jurǝ̑l jəŋkä jəɣiɣən ’?napközép közepének irányába vált = éppen dél lett’ –a 

l’ăŋ szótag jelentése ismeretlen, Karjalainen is aláhúzta. Lehetséges, hogy köze van a V 

lŏŋalawə̑l peḷək ’déli égtáj’ (KT 19) kifejezéshez, és a V lŏŋ némileg romlott formában, 

l’ăŋ alakban került át a Vj nyelvjárásba. A jəŋkä ebben a szerkezetben nem ’vízbe’, hanem 

’irányba’ jelentésű, vö. még är torǝ̑m peḷək jəŋkä ’sok égtáj felé’ (565).  

296. sor 

i ťu wăltǝ̑ jukə̑ŋ ɔ̈ɣət ’ugyanott levő fás hegyfok’ – Karjalainen először it ťu alakot írt, de 

később a t betűt áthúzta. Az ’egy’ számnév megfelelője több hanti nyelvjárásban i, ebben 

az esetben a Vj əj fonetikai variánsa. Egyéb előfordulása a szövegben: 970, 975. 

310–311. sor 

sărǝ̑ń pam tŏɣlǝ̑w jar ’arany fű levelű áradmánytó’ l. még: 510–511, 489–490 sorok. 

313-314. sor  

pŏrili punǝ̑ŋ kɔḷkǝ̑t ji̮pǝ̑ɣwǝ̑lt ’dögevő tollpihés hollók villognak’ – a következő sorokból 

kiderül, hogy egy páncélos vitéz holttestét vélte hollónak a főhős. 

pŏr׀ili Karjalainen előbb egybeírta a szót, majd egy függőleges vonallal elválasztotta. A 

széljegyzetben szereplő haaska, raato ’állattetem, dög’ utal rá, hogy a szóalak első része a 

pŏrt szóval azonos, bár Karjalainen nem jelölte a szóvégi mássalhangzó kiesését.  

ji̮pǝ̑ɣ- igére nincs adat a szótárakban. A szónak talán köze van a jəpä- ’fel-fellobbanó 

lánggal ég’ igéhez (KT 179). Steinitz ezt az igét a jəpəḷ árnyék szócikkben tárgyalja (jəpḷä- 

villog D 396), de a szócikkében nincs Vj adat. Lehetséges, hogy a mély hangrendű szó 

tabunyelvi változat.  

318. sor 

juŋkan – összetett szó, juŋ[k]+kan ’szellem+fejedelem’, ’bálványfejedelem’. Egyéb 

előfordulásai: 441, 523. sor.  
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332–334. sor 

säri nǚŋ äl pəlä, ńoɣi̮ intə ji̮ɣḷǝ̑ŋ wăɣnǝ̑ püťki mɔɣ jŏɣat kulǝ̑ŋ səmäm jǚɣəpä nǚŋət artwǝ̑lt  

’ne siess előre, hús evő kétágú vas által madárfióka nagyságú táplálékos szívem (bensőm?) 

ő is téged eloszt’. A mondatban a szintaktikai funkciók és az egyeztetés módja nem világos. 

Ha az  alany a ji̮ɣḷǝ̑ŋ wăɣ ’villa’, melyre utal a jǚɣəpä ’ő is’ személyes névmás, akkor miért 

van többes számban (3PL) az állítmány?  Egy lehetséges értelmezés: ’Madárfióka nagyságú 

szívem, ne nagyon siess, nehogy kettévágjon téged egy villa’.  Azaz a főhős bíztatja a 

szívét, hogy ki ne ugorjon a helyéből, mert még végül pórul jár. 

äl pelä ’ne félj’, Karjalainen fordítása ’ne siess’. 

347. sor 

mŏrə̑ɣ kɔs kŏraw joɣǝ̑r ’Tömör-csillag-képű-páncél’ – ez nyelvbotlás lehet. Az ének 

főhősének a neve torǝ̑m kɔs kŏraw joɣǝ̑r ’Égi-csillag-képű-páncél’ (363, 798, 806), vagy 

pedig torǝ̑m jor kəli kɔs kŏraw joɣǝ̑r ’Ég-közepén-látszó-csillag-képű-páncél’ (748). 

Karjalainen adatközlője feltehetőleg egy másik hős, mŏrǝ̑ɣ köɣ l’äki joɣǝ̑r ’Tömör-követ-

dobó-páncél’ (436) nevével keverte össze a mi hősünk nevét. 

364–365. sor 

ik ulǝ̑ɣ, süŋk ulǝ̑ɣ kat ujnǝ̑ ’hold nem látta, nap nem látta v. holdat nem látó, napot nem látó 

pincében’ – a hősepikára jellemző toposz, hogy a főhősnek sanyarú gyermekkora volt (vö. 

A fejedelem fölnevelkedésének éneke, OH II). 

369. sor 

näɣi köɣ sö̆lw ɔ̈ɣtä ’fehér kőként tükröződő hegyfokra’ – a sö̆lw variációi máshol: näɣi köɣ 

silwä ɔ̈ɣət (785–786), näɣi köɣ sö̆lwäw ɔ̈ɣtäm (937). 

 

372–373. sor 

torə̑m jor juɣal ḷɔ̈k ’ég közepi kedves út’ – az észak-szibériai népek folklórjában ez a Tejút 

egyik neve (Dyekiss 2018: 35). Egyéb előfordulás: 944–945. sor. 

374. sor 

torǝ̑m putǝ̑w kəli kɔs ťuḷamal us ’világ végén látszó csillag villanását látta’ – ezzel a 

formulával fejezi ki az elbeszélő, amikor valaki eltűnik a kozmikus távolban. A másik 

helyen az igenév mellől hiányzik az igei állítmány: torǝ̑m putǝ̑w keli kɔs wiḷḷä ťuḷamal 

’világ végén látszó csillag mintha villanás’ (972–973). 

379–380. sor 

torǝ̑m ńŏɣ kuťmaŋ ḷöknə ’égi jávorszarvas bejáratott útján’ – A kéziratban Karjalainen 

aláhúzta a kuťmaŋ szót annak jeleként, hogy nem ismeri a jelentést. A széljegyzetben nem 

a szószerinti fordítás szerepel, csak a jávorszarvas hosszú lépteire való utalás. Ez a hasonlat 

ismert lehet az egész nyelvterületen, vö. χar χoɣə̑lla χŏw sŏɣə̑m ’rénbika futó hosszú lépés’ 

(BiblPáp II: 52/427) A kuťmaŋ szó egyébként feltehetőleg a kuť- ’csalogat, uszít, betanít’ 

igéből képzett melléknév. 

383. sor 

mä pəläm ku sarjaŋkǝ̑nə̑ männə kɔltalnə̑ ’?amint a fülemet hegyeztem, hallottam’ ku 

sarjaŋkǝ̑nə̑: értelmezhetetlen, Karjalainen is aláhúzta, de nem fejtette meg. 
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387. sor 

seṭ wär iki ’áradáskori halrekeszték hónapja’  

ṇiwəl kŏr – ismeretlen jelentés 

täɣ ri̮ɣǝ̑mtǝ̑stǝ̑  ’ledöntötte’ 

Az egész metafora jelentése Karjalainen szerint: ’orvul lőtt’, de a szószerinti jelentést nem 

lehet kideríteni a szótárak segítségével.  

394–396. sor  

A 19. oldal alján az utolsó, 394. sorban egy elválasztott szó van (lăɣsi̮n-). A következő lap 

tetejére Karjalainen utólag beszúrt egy sort, ez a 395. sorszámot kapta. Az elválasztott szó 

a 396. sorban folytatódik: mǚɣi lăɣsi̮n-tăɣǝ̑lsǝ̑mǝ̑n ’miért verekedtünk’. 

402. sor 

närəɣ tö̆j ku sŏɣ üɣəl ťä jul’ǝ̑mtə̑sə̑m ’a szablya végét mint botot letűztem’ – ez a mozdulat, 

mellyel a hős megáll ellenfelei előtt, tipikus a hanti hősénekekben, vö. BiblPáp II: 74/633. 

405. sor 

juŋk păɣǝ̑r tǚɣti sulaw tel ’a szellem rézvörös tüzes szikrájú öltözéke’ 

Karjalainen először a paɣǝ̑r ’sziget’ szót írta le, majd odaírta fölé a păɣə̑r ’rézvörös’ 

változatot is. Valószínűleg ez a helyes, a kifejezés előfordul a 708. sorban is. 

413–415. sor 

nəŋ ťi wičǝ̑latǝ̑ wăɣ torǝ̑m jəɣöw kuntǝ̑ pi̮ri̮kali̮n ’ti örökkévaló vas isten atyánkat mikor 

kérdeztétek meg’. Az igealak tárgyas ragozású, 2PL személyű. Karjalainen a margón 

feljegyezte az alanyi ragozású személyragot (-kalǝ̑tə̑n), de nem tudni, hogy miért, mint 

lehetséges változatot-e, vagy csak magának emlékeztetőül. 

417–419. sor 

ki̮ťťǝ̑ məɣ əsöɣ … ki̮ťťǝ̑ torǝ̑m jəɣəm ’maradó (=változatlan, örök) Földanyánk … ’maradó 

(=változatlan, örök) Égatyám’ – a ki̮ťťə̑ (<ki̮ť- ’marad’) jelző egyéb előfordulásai: 757, 884, 

914, vö. wi̮čə̑latə̑ ’örökkévaló’ (13).  

429–430. sor 

mä əntə kǚt kŏjsǝ̑m tärən söɣ, əḷḷəməɣ tärəm mä əntə kŏjsǝ̑m ’bár én nem akartam harcias 

életmódot, nagy föld harcát én nem akartam’ – a harcos életet Karjalainen is a vaszjugani 

hősénekek alapján hívja „tärən módú életnek”. A kard jelzője tärnəŋ ’pusztító’ vagy juŋk-

tärnəŋ ’bálványszellem-pusztító’.   (JugrUsk 364, FFC 44: 356–357, Relig2: 262–263). vö. 

még: tärnəŋ söɣ mǝɣiw naj ’harcias életvitelű földünk istennője’ (922–923). 

 

431. sor 

jəɣnam waɣli̮l ’ők maguk hívják’ – nem világos, hogy a 3PL személyű szamélyes névmás 

és a tárgyas ragozású igealak pontosan mely cselekvőre és tárgyra utal. Egy lehetséges 

fordítás ’ők maguk kényszeritik ki a harcot’. 

436–442. sor 

Itt vannak felsorolva a főhősre támadó bálványszellemek nevei: mŏrǝ̑ɣ köɣ l’äki joɣǝ̑r 

’Tömör-követ-dobó-páncél’, jäwət miɣər wăstǝ̑ juŋk ’Hét-akadályt-átugró-szellem’ üləŋ 

kori kŏraw tel ’Fagyos-bundájú-öltözék’ és liləŋ möŋkäm oɣǝ̑w ku – ’Élő-kígyó-fejű-férfi’. 
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Hét-akadályt-átugró-szellemnek van egy másik neve (vagy tulajdonsága is) iwəs pəlä, azaz 

nyárs magasságú. Karjalainen fordításában pontosítja a hős teljesítményét: hét, a saját 

méretével megegyező akadályt képes átugrani. Tehát ha a hős magassága egy hússütő nyárs 

méretével egyezik, az akadályok is ekkorák (vö. 91. sorhoz írt jegyzet). 

445. sor 

juŋk päɣəli čimäŋ kotə̑l torǝ̑mnə wersi ’isten hőst elveszejtő čimäŋ napot szerzett’ 

čimäŋ –ismeretlen jelentés. Karjalainen fordítása: ’Isten a hős megölésére jó napot 

készített’   

453. sor 

lamǝ̑t ńoɣi̮ kɔlǝ̑m puḷ öɣəsəm l. a 105–107. sorhoz fűzött jegyzetet. 

 

457. sor 

siɣər kul l. a 108–109. sorhoz fűzött jegyzetet. 

458–459. sor 

mä jələw wajǝ̑ɣ welmäm kărana nəŋpi iɣitəɣ ’én új állatot öltem kărana ti is egyetek 

Karjalainen javítása: karanə̑ > kărana, egyik alak sem értelmezhető, vö. kăra ’falu, hely’. 

460. sor 

nǚŋnäm kăntǝ̑ɣ näŋki ńoɣi̮ puḷ iɣi ’te magad hanti vörösfenyő hús darabot egyél’ 

Karjalainen a näŋki szót aláhúzta és egy kérdőjelet rakott mellé. Lehetséges, hogy a näŋki 

valamilyen nemzetséghez tartozást jelöl. A vaszjugani hantik frátriái Nagy Zoltán szerint: 

gyanta nép, halas folyó nép, lucfenyő nép, nyurolkai nép, jugani származású nép (Nagy 

2007: 41). Egy egyelőre még publikálatlan mitikus ének lejegyzéséből derült ki, hogy a 

Nagy-Jugan folyó éneknyelvi neve: naŋk jaɣi kəntaŋ jəŋk ’vörösfenyő népét hordó víz’ 

(EPS), tehát a vörösfenyő nép a juganiakat jelentheti. 

  Másrészt a szó összefüggésbe hozható a nöŋi Trj. näŋi ’taplógomba’ szóval is. A 

szurguti hanti folklórban az ember metaforája näŋi păqi, pew păqi ’tapló-bábu-toboz-bábu’ 

(Chr 86). Lehetséges, hogy az eltérő magánhangzójú szó jugani átvétel. Ebben az esetben 

a fordítás: ’te magad egyed a hanti baba hús darabját’ 

 A kifejezés előfordul az 544–545. sorban is: kăntə̑ɣ näŋki kuj wər ’hanti vörösfenyő v. 

taplóbábu férfi vére’. 

 

478. sor 

ji̮r wəmä ji̮rə̑ŋ juŋk wăsə̑n ’te, aki áldozatot elfogadott, áldozatos szellem vagy’ wə-m-ä 

vesz-PTC.PST-2SG. 

514. sor 

juŋk tärəm sem kəli paťoɣ männə kǚt üɣəlli ’szellem erős szem látszó szélét én amint 

vizsgálom’ – homályos értelmű mondat. 

518. sor 

əjsöɣi kɔlǝ̑m juŋk ’egyforma három szellem’ – a 436–442. sorokban felsorolt négy vitéz 

közül feltehetően a negyedik, Élő-kígyó-fejű férfi volt az, akit a főhős kegyetlenül megölt, 

evett a húsából, de utána tisztességgel eltemette. A másik három lehet az, akiket az énekes 

a továbbiakban ’egyforma három vitéz’ néven emleget.  
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Bár a kɔlǝ̑m ’három’ számnévi jelző után a jelzett szó egyes számban áll, az állítmány mégis 

többes számú, azaz az értelem szerinti egyeztetés elve érvényesül: əjsöɣi kɔlǝ̑m juŋk ťunam 

potsǝ̑t ’egyforma három vitéz oda menekült(ek)’ (518–519). Ha passzív szerkezet 

pácienseként jelenik meg ez a kifejezés, akkor a passzív ige 3PL alakú: əj söɣi kɔlǝ̑m juŋk 

männə ťäɣ pöɣəkətəsät ’egyforma három vitéz általam üldözni kezdettek’ (550–551). 

522–526. sor 

jǚɣnäm söɣitəw juŋkan wača … jǚɣnäm wiťitəw näjəŋ ortǝ̑ŋ wača ’önmagához hasonló 

bálványfejedelmes városba, önmagához hasonló úrnős, fejedelmes városba’ 

jǚɣnäm söɣitəw – önmagára hasonlít – azaz nem ránk hasonlít, nem a mi formánk, mi 

fajtánk, tehát idegen. Egyéb előfordulásai: jǚɣnäm söɣitəw näjəŋ ɔ̈ɣtəta ’idegen úrnős 

hegyfokokra’ (589), jǚɣnäm məɣ näjəŋ ɔ̈ɣtənə ’idegen földi fejedelemnős hegyfokon’ (595, 

627), jǚɣnäm söɣitəw tǚɣtəw ťarə̑s ’idegen tüzes tenger’ (605), jǚɣnäm söɣitəw ji̮rǝ̑ŋ ɔ̈ɣət 

’idegen áldozatos hegyfok’ (869), jǚɣnäm məɣ … jǚɣnäm torə̑m ’más föld … más ég’ (997, 

999). 

544–545. sor 

mä wač kɔ̈lnəŋäm kăntǝ̑ɣ näŋki kuj äj wər äl oɣti̮tə̑n ’én városi kikötőmre hanti vörösfenyő 

férfi kis vérét ne köpjétek’ vö. 460. sorhoz írt jegyzetet. 

546. sor 

torǝ̑mnǝ̑ mänt nəŋäti əntə pärtkäl (mä əntə pärtkälujəm) jäliɣsəntäɣ ’isten engem nem 

rendelt arra, hogy ellenetek harcoljak’ Karjalainen a locativusragos alanyú és aktív 

igeragozású szerkezet mellé zárójelben odaírta a passzív ragozású igét. Nem lehet tudni, 

hogy ez a változat az adatközlőtől származik, vagy a gyűjtőtől. A jelölt ágens használatáról 

bővebben l. a nyelvtani fejezetben (3.2.4.6). 

560. sor 

äl mŏḷki̮ tusati̮ ’ne felejtsék el’ – az igealak elemzését l. a nyelvtani fejezetben (3.2.4.4). 

Egyéb előfordulás: 623, 660. sorok. 

565. sor 

är torǝ̑m pəḷək jəŋkä ’sok égtáj felé’ torə̑m pəḷək ’égtáj’ helyesen: peḷək 

566–567. sor 

saɣǝ̑l juɣ urə̑s mɔk ’fahasáb széli kölyök’ = közönséges ember 

599–600. sor 

wiṭ wəťəɣləm iməŋ naj pŏrki̮ ’örökre meggyújtott szent tűz füstje’ – Karjalainen a margón 

kérdőjelesen feltette, hogy az iməŋ szó töve imi ’asszony’.  De ez a szó bizonyára a jiməŋ 

’szent’ melléknév Vj változata, mely a szótárakban nincs adatolva. Szerepel viszont a 

szótárban az iməl- ’tabuszabályt betart’ ige (l. még 768. sor). 

617–618. sor 

ilə tintə öɣəŋ lät … ilə tintə păkə̑ŋ lät ’ezután születő leánynép … ezután születő fiúnép’ – 

amikor a hanti mitikus hősök döntés előtt állnak, számba veszik, hogy cselekedetük milyen 

hatással lesz az utánuk jövő nemzedékekre, l. többek között Chr 87. 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



241 

 

öɣəŋ lät, păkə̑ŋ lät ’leánynép, fiúnép’ – a jelzős szerkezet alaptagja (lät ’idő’) 

gyűjtőnévképzővé vált, vö. Szurg jåqqəŋʌat ’emberiség’, l. még 557–558, Vj2/62–63.  

A lät képzős gyűjtőnév többes számú egyeztetést igényel: 

ilə ti-ntə păk-ə̑ŋ lät warǝ̑m-t-i̮l kotə̑l 

 elő születik-PTC.PRS fiú-ADJ idő felnő-PTC.PRS-3PL nap 

’ezután születő fiúnép felnövekedésüknek napja’  

619. sor 

köjməŋ kötəw neməŋ jol ’dobos kezű neves sámán’ – amint egy sámánénekből kiderül, az 

szurguti hantik körében is a sámán állandó jelzője a „dobos kezű” (Csepregi 2007: 16). 

628. sor 

mä ärəɣ tumam wajǝ̑ɣ ’én ének hoztam állat’ – az az állat, melynek segítségével az éneket 

hoztam. A hanti hősepikában az énekhozó-mesehozó hős az ének vagy a mese főszereplője. 

Ő hozza az éneket és a mesét, ugyanakkor az ének és a mese is hozhatja a hőst, és megőrzi 

az emlékét a következő nemzedékek számára. Jelen hősmesében ezt a jelzőt 

természetfeletti képességű lova is megkapja. A kifejezés változatos formákban jelenik meg 

a szövegben: 

mä ärəɣ tuntǝ̑ mańť tuntǝ̑ juŋk kan ’én énekhozó, mesehozó bálványfejedelem vagyok’ (83) 

ärəɣ tuntǝ̑ mańť tuntǝ̑ jakə̑ŋlät ’énekhozó, mesehozó emberek’ (89) 

ma jäwət ärəɣ tuntǝ̑ wajkam ’én énekhozó állatom’ (120) 

ärəɣ tuntǝ̑ mańť tuntǝ̑, mänt ’engem, énekhozót, mesehozót’ (125) 

koɣ ärəɣ tuntama koɣ mańť tuntama ’hogy hosszú éneket hozhassak, hosszú mesét 

hozhassak’ (268–269) 

wi̮čə̑latǝ̑ wăɣ torǝ̑m jəɣəmnə ńula ärəɣ tuntaɣ mańť tuntaɣ mint ńula pärtkäl ’örökkévaló 

vasisten atyám éneket hozni, mesét hozni mi kettőnket együvé rendelt (a hős mondja a 

lovának) (287–289) 

jäwət ärəɣ tumam wajka mä ťäɣ nomlǝ̑mtǝ̑sǝ̑m ’arra az állatra gondolok, amelynek a 

segítségével hét éneket hoztam’ (491–492) 

ärəɣ tuntǝ̑ soɣaw wajkam ’énekhozó szőrös állatom’ (519–520, 669) 

ärəɣ tuntǝ̑ wajǝ̑ɣ mańť tuntǝ̑ wajǝ̑ɣ ’énekhozó állat, mesehozó állat’ (524–525) 

jäwət ärəɣ tumaŋ juŋk ’hét éneket hozott szellem’ (548, 588) 

koɣ ärəɣ tuntǝ̑ ku ’hosszú éneket hozó férfi’ (558) 

mä ärəɣ tumam wajǝ̑ɣ ’az állat, mellyel az éneket hoztam’ (628) 

ärəɣ tumǝ̑ juŋkan ’éneket hozott/ének hozta bálványfejedelem’ (636) 

jäwət ärəɣ jäwət mańť tumaŋ ku ’hét éneket, hét mesét hozott férfi’ (926–927) 

jäwət ärəɣ jäwət mańť tumam wajǝ̑ɣ ’az állat, mellyel hét éneket, hét mesét hoztam’ (933–

934) 

 

637–738. sor  

’a tenger túlsó partjáról hideg arcú száz uralkodó lány fújjon’ = fagyjon be a tenger 

644–647. sor 

Az énekes a jég csikorgását újszülött csecsemő sírásához, a lópaták csattogását erdei 

szellemek kalapálásához hasonlítja. A hasonlat feloldása csak Karjalainen széljegyzetében 

szerepel.  
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663–664. sor 

iṇṭšəksä – Karjalainen fordításából arra lehet következtetni, hogy tövises helyről van szó. 

Talán köze van a szónak az äṇčəɣ ’vadrózsa, csipkebogyó’ szóhoz, de a -sä végődés 

nehezen magyarázható. 

tim torm oɣti̮ wălaɣǝ̑n čɔ̈kəŋ məɣ ’a lehető legnyomorúságosabb föld’ – a wălaɣǝ̑n szóalak 

magyarázatát l. a nyelvtani fejezetben (3.2.6). Egyéb előfordulás: 763–765. sor. 

674. sor 

wiḷḷä soɣi̮ niŋki ńŏɣataɣ ’mintha férgek mozognának’ – a távolban látszó hadsereget az 

északi hanti hősepikában is férgekhez hasonlítják, vö. „Sűrű fejű szú módjára mozog, sűrű 

fejű nyű módjára nyüzsög” (OH I: 230). 

698–701. sor 

nəŋnäm töŋələɣ ki̮ntli̮n ŏŋǝ̑t nəŋnäm kənčləlin, mä töŋəłəɣ ki̮ntli̮n ŏŋə̑t mä nəŋnä 

töŋtəwtəlim ’Ti nem megtöltött (hiányos) puttonyaitok száját ti magatok keresitek, töltetlen 

puttonyaitok száját megtöltetem veletek’. Ezt a főhős mondja legyőzött ellenfeleinek. A 

mondat átvitt értelmű jelentése az lehet, hogy az ellenfelek maguk keresték a bajt, s a hős 

azzal fizetett meg nekik, amit ők akartak tenni. 

A szövegbeli nəŋä ’nektek’ alakot Karjalainen a széljegyzetben nəŋnä ’veletek’ alakra 

javította. 

723–724. sor 

nǚŋ kăɣǝ̑rti̮l kǚrät jɔmänčkə mäntpə məjitəɣ. ’Te mintegy maroknyi bogyót nekem adjatok’. 

A mondatban az alany 2SG, az állítmány 2PL személyű. Talán elírás lehet. 

731. sor 

tuɣǝ̑l păɣ / ku – a tuɣə̑l szó nincs adatolva a keleti hanti nyelvjárásokból. A jelentése talán 

’egyik, másik, valamely’ (vö. Kaz. toɣəʌ ’egyik-másik’ KT 975) l. még 793, 846, 1012. sor 

734–735. sor 

männə ťäɣ  pi̮ri̮mus ’én ím kérdeztem’ – az igealak magyarázata a nyelvtani fejezetben 

(3.2.4.5). 

737. sor 

məɣäntə ’miért nem’ feltehetőleg a məɣät əntə összevonása, l. 740. sor 

744–745. sor 

tim möɣrəmjɔm əj moŋki̮ tepä körəwtäl ki̮ťaɣǝ̑n ’eme zelnicezúzó fatönk esése maradt’ 

homályos értelmű mondat. 

766–767. sor  

čăjaɣpǝ̑ nemin pəsi ťuti̮ älpə wălǝ̑kǝ̑tǝ̑wǝ̑l ’hogy valóban, igazán ne így kezdjen élni’ A pəsi 

szó jelentése ismeretlen. Talán: neminp(ə) əsi, ahol a -pə tagadó partikula, az əsi pedig 

célhatározói kötőszó. 

768. sor 

iməltäŋ ontǝ̑w iki ’tabusított belsejű/tulajdonságú férfi’ – az iməltäŋ szó a házassági 

rokonok között fennálló, ún. elkerülési szabályokra utal vö. Szurg jiməʌtaŋ (Csepregi 
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1997d: 450, 1999: 78, 2003b: 81). A főhős ellenfele váltságdíjként a leányát ajánlotta fel, 

tehát fennáll annak a lehetősége, hogy a két vitéz após–vő viszonyba kerül. Ez lehet az oka 

ennek a megszólításnak. A Vj imə̑ltaŋ szóalak a szótárakban nincs adatolva. 

776–782. sor 

əḷḷə näŋk pŏrka lŏɣ jal’sǝ̑mǝ̑n ’nagy vörösfenyő tövéhez oda állunk’ – lŏɣ :ɔ tŏɣ 

Az esküszöveg Karjalainen fordításában és az ő megjegyzéseivel:   

„Egy vaszjugani hősmesében elmondják, hogy a hős lóháton megérkezik «tōrəm által 

teremtett vörösfenyő tövéhez» és így szól: «tōrəm nagyszerű nagy vörösfenyője, 

idehallgass! Eljöttünk hozzád, tōrəm esküjét, föld esküjét tenni jöttünk, a nagy vörösfenyő 

tövénél éles kard élével elkészítettük tōrəm arcát, föld arcát». Ebben a szövegben bizonyára 

valamiféle szentképre tett eskü szavai visszhangoznak” (JugrUsk. 506, FFC 63: 185, 

Relig3: 138).454 

784–785. sor 

wăɣǝ̑lpil wăɣ ťŏrǝ̑sna ’pénzefél pénz ezerrel’ = nagyon sok pénz 

vö. 750. sor: wăɣǝ̑l ö̆rki sat ťŏrǝ̑sna ’pénze sok száz ezerrel’ szintén nagyon sok.  

786. sor 

kuntǝ̑nǝ̑ əntə kitŋän ’ha nem küldöd’ – feltehetőleg helyesen: əntə kitŋäl ’ha nem küldi’. 

Így logikus a következő mondat állítmánya is (i̮l pŏɣlati̮ ’fújja le őt’). Hasonló szituációban 

a 813. sorban is 3SG személyű az alany. 

792. sor 

snäŋki – talán näŋki ’vörösfenyő néphez tartozó’, vö. a 460. sorhoz írt jegyzetet. 

800–804. sor 

amtə̑pətöw čačmam äj öɣim ’bölcső fenekéről összesöpört kislányom’ – a legkisebb 

gyermek, vakarcs. A kéziratban az ABL -öw rag a kiejtést követve, mintha félhosszú -ü 

lenne. 

mələm (…) məlim (…) məlim ’adok, adom, adom’ 

Az első tagmondatban az ige alanyi ragozásban áll annak ellenére, hogy a tárgy határozott 

(birtokos személyraggal van ellátva), mert a tárgy új információt hordoz. A következő 

tagmondatokban ugyanaz a tárgy, mivel ismert, tárgyas ragozást vált ki. 

801–802. sor 

mŏŋl’ǝ̑ŋ kori̮ kŏraw äjnäj ’Gombos-hódprémbunda-képű-kis-úrnő’ 

vö. még: mŏŋl’ǝ̑ŋ kori̮ kŏraw näj (812), muŋl’ǝ̑ŋ kori̮ kŏraw näj (1005). 

803–804. sor 

əj joɣǝ̑l čeɣäləɣ əj ńal čeɣäləɣ nǚŋä məlim ’egy íj kezdemény, egy nyíl kezdemény nélkül 

neked adom’. Az északi hanti folklórban is nyilakban számolják a menyasszonydíjat:  

 
454 „Eräässä vasjuganilaisessa sankarisadussa kerrotaan sankarin saapuvan hevosella ratsastaen «tōrəmin 

luoman lehtikuusen juurelle» ja sanovan: «tōrəmin mainio suuri lehtikuusi kuule! Tulimme luoksesi, tōrəmin 

valan maan valan vannontaan tulimme, suuren lehtikuusen tyveen teimme tōrəmin kasvot, maan kasvot 

teräisen miekan kärjellä». Tässä varmaankin on jonkinlaista pyhimyksenkuvalla vannonnan kaikua”. 
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„apám leányát egy nyilas díj nélkül, két nyilas díj nélkül ím fölkészítem” (OH II: 114–

116/1032–1036). 

 

813. sor 

näj kuntǝ̑nǝ̑ mänä əntə kitšətə ’ha az úrnőt nem küldte el hozzám’ – a kitšətə feltehetőleg a 

kit- ’küld’ ige múlt idejű, tárgyas ragozású, 3SG alakja: kit-s-ətə. Hasonló 

szövegösszefüggés: 786. sor.  

818–819. sor 

torǝ̑m wöɣi liləŋ juŋk männə ťä kəṇčimus ’égi erejű eleven szellemet kerestem’. A 3SG 

passzív igealakkal kapcsolatban l. a nyelvtani fejezetet (3.2.4.5). 

823–825. sor 

tärnəŋ juɣǝ̑ məɣ, məɣtärnəŋ juŋk söɣäw ɔ̈ɣət ’gonosz szellem fájú föld, földi rossz szellem 

hegyfoka’. tärən: rossz szellem, tisztátalan erő, mely a világ mindhárom rétegében 

előfordul, vö. i̮l tärən, məɣ-tärən, num-tärən ’alsó(földalatti)-tärən, földi-tärən, felső(égi)-

tärən (JugrUsk 364–365, FFC 44: 356–357, Relig2: 262–263). Lakhelyéről és kultuszáról 

ezt mondták Karjalainennak a vaszjugani hantik: „A tengernél lakik. Vörös tengere, vörös 

erdeje van. Vörös karton anyagból készült köpenyt kell neki áldozni, 7 gallérú, 7 szélű, 7 

ujjú inget: mindig erdeifenyőre akasztják, bárhova, nincs különleges helye vagy fája. 

Pejszínű lovat is áldoznak neki” (KT 1020)455.  Hősünk a földi-tärən uralta helyre került, 

ahol minden vörös színű, mintha vérrel lenne befröcskölve (826–829. sor). 

830–831. sor 

ulwaŋ juɣ, ulwaŋ məɣ ’sokféle fa, tarka föld’ 

ulwa ’betoldás más színű anyagból, szőrméből’, ulwaŋ juɣ ’kétféle fa: alul cirbolya, felül 

luc, alul luc, felül vörösfenyő’,  ulwaŋ läŋki ’kétféle színű mókus’ (KT 130, D 88).  

838–839. sor 

pöŋkən kǚtəw wăsǝ̑m tinəŋ sö̆j wăsǝ̑m ’fogad között vagyok, drága hang vagyok’ – 

feltehetőleg az énekes közbevetése arról, hogy ő az isten/szellem üzenetét közvetíti. 

896. sor  

ärəkäri (ärəɣ käri) oɣǝ̑r məɣ – a szószerkezetnek két fordítása lehetséges: 1. ’ének-kérges 

azaz ének burkolta/borította hegy’; 2. ’ének forgó/forgatta hegy’ 

vö. kär ’kéreg, héj, burok’, käri- ’forog’ l. még: 938–939. sor 

913. sor 

ičəm – ismeretlen jelentésű szó, talán nyomatékosító partikula 

922–923, sor 

tärnəŋ söɣ mǝɣiw naj ’harcias életvitelű földünk istennője’ l. a 429–430. sorhoz írt jegyzetet 

is. 

 
455 Hän asuu meren luona. Hänellä on punainen meri, punainen metsä. Hänelle on uhrattava punaisesta 

karttuunista tehty halatti, 7-kauluksinen, 7-reunainen, 7-hihainen paita: ripustetaan aina mäntyyn, mihin 

tahansa, ei ole erityistä paikkaa tai puuta. Uhrataan myös punainen hevonen. 
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938–939. sor 

ärəkäri oɣǝ̑r məɣoɣ, mańť käri jö̆näŋ məɣoɣ ’énekhéjú magas földünkre, mesehéjú töves 

földünkre (hazagondolok)’ 

məɣoɣ ’földünk’ – a 1PL birtokos személyrag veláris magánhangzója talán nem íráshiba 

kétszer egymás után, hanem a toldalék magánhangzója a szóvégi veláris mássalhangzó 

hatására képződik hátrébb. 

 

944–945. sor 

’ég közepi kedves út’ – l. a 372–373. sorhoz írt jegyzetet. 

968–969. sor 

männə är awtǝ̑toɣ tŏɣi̮ ḷăskǝ̑ltǝ̑li̮ ’sok hajszál mentén leeresztettem’ a hanti éneknyelvben 

az istenanya hajszálai a napsugár metaforájaként értendők (Ruttkay-Miklián 2008). 

972–973. sor 

torǝ̑m putǝ̑w keli kɔs wiḷḷä ťuḷamal ’világ végén látszó csillag mintha csillogna’ – úgy tűnik, 

mintha itt igenév lenne állítmányi helyzetben, ami a Vj nyelvjárásra nem jellemző, de a Trj 

nyelvjárásra igen (2.2.6). A kifejezés másik előfordulásánál van véges ige is: kos ťuḷamal 

us csillag villanását látta (374). 

1002. sor  

čăṇketər ?? – Karjalainen is aláhúzta, de nem fejtette meg. A helyes szóalak talán čəŋk 

’forró’ és etər ’tiszta’, együtt ’forró (napfényes), tiszta égbolt’. A čəŋk szó csak a szurguti 

nyelvjárásokból van adatolva, a vaszjuganiból nem. 

1005–1007. sor 

muŋl’ǝ̑ŋ kori̮ kŏraw näj jokǝ̑lt tumam wăɣ eläw nämtän peläŋ kat kat jora ťäɣ nări̮. 

’Gombos-hódprémbunda-képű-úrnő, otthonról hoztam fémborítású posztód padlós ház 

közepére ide rakta’. vö. 801–804: ezt az úrnőt Vörös-kő-képű páncél ígérte a hősnek 

cserébe az életéért, mint menyasszonydíj nélküli feleséget. 

Nem világosak a tulajdonviszonyok: tu-m-am hoz-PTC.PST-1SG, nämt-än posztó-2SG – 

lehet, hogy hibás alakok. 

1008–1013. sor 

torə̑m wäńməŋ wăɣ ḷüŋkwä männə niɣ waɣǝ̑ltǝ̑si̮, (…) torǝ̑m wäńməw ḷüŋkwä juɣ tuli̮ tuɣǝ̑l 

artnǝ̑ məŋä ťäɣ nuk ḷɔ̈ŋsətə ’istenarcos vas takarót leengedek, isten arcos takaróval fahordó 

kedves szolgáló minket ím betakart’ – ez a bálványszellemmé válás ceremóniájának része 

lehet. 

1013–1015. sor 

əj patǝ̑m jŏlǝ̑ŋ wăkǝ̑ əj patǝ̑m jŏlǝ̑ŋ kökə ťäɣ tŏɣ täɣəlsəm ’egy fagyott szilánkos vassá egy 

fagyott szilánkos kővé ím átalakultam’ – azaz kőbálvánnyá, vasbálvánnyá váltam.   
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3.3.2 Vj2 szöveg: Légyölő galócás ének 

3.3.2.1 Vj2 szöveg szószerinti fordítással 

Paŋ[k]lə̑mnə̑ŋ [Légyölő galócás ének] 

1.  paŋk ńälǝm jäwǝt čeɣä  Légyölő galóca nyelvének hét 

változata 

2.  ńalwej wiṇčiw wäń[ť] juɣ[ə̑w] kat  nyíl fogójához hasonló keskeny 

faház 

3.  juɣ jɔɣ jŏɣa wiṇčiw paŋk  fakarika nagyságához hasonló galóca 

4.  mä tem săɣǝ̑mlǝ̑ntan kölǝŋlät  eme általam elmondandó szöveget 

5.  ur[t]ku amǝ̑stə̑ öɣiŋlä[t] păkə̑ŋ lä[t] 

kɔlǝ̑ntə̑nti̮la[.] 

kérőt ültető lánynép, fiúnép 

hallgassátok meg. 

6.  juŋ[k] soɣi̮ nemǝŋ paŋk Szellem férges híres légyölő galóca 

7.  kät soɣi̮ neməŋ ki̮l  két férges híres császárgalóca 

8.  num torǝ̑m jakə̑ŋ jerä  felső ég[ből] emberi sorba 

9.  nowtǝ̑ŋ öɣi nowtǝ̑ŋ pă[ɣ] kaltati̮  koros leányt, koros fiút altatni  

10.  ilǝ kalti̮la jǝɣ[.] el hálásukra jött. 

11.  torǝ̑mnə̑ pirti mänä săɣmə̑ltati̮[,] Istentől rendeltetett nekem énekelni, 

12.  torǝ̑mnǝ̑ ǝntǝ pärt[k]äl ǝntǝ tŏŋ ilim 

mä  

istentől nem rendelte nem ha eszem 

én 

13.  tärəm päŋ ńǝmči ninǝ i̮l 

war[t]lujǝ̑m[.] 

erős ujjú gerebenes nő által le 

taszíttatom. 

14.  num torǝ̑m jakə̑ŋ jerä  Felső ég[ből] emberek közé 

15.  nukǝ̑pa paŋkǝ̑lta   hogy galócával lehessen sámánolni 

16.  sŏkə̑ŋ mǝ[ɣ] kim[ə]loɣti̮  bundás föld szélén 

17.  kim[ə]loɣtǝ̑ja paŋ[k] tiɣäɣǝn[.] szélére galóca megszületett. 

18.  num torǝ̑m jäw[ə]t öɣin[ə] i̮l ǝsli̮  Felső isten hét lánya által leereszett 

19.  tem kǚlǝŋ mǝɣ oɣti̮nǝ̑ sem kǝsǝltä[,] eme vastag földön szem futni 

(körülnézni), 

20.  num torǝ̑m jäw[ə]t öɣinǝ pirti mǝŋä 

intäti[,] 

felső isten hét lánya által 

parancsoltatott nekünk enni, 

21.  num torǝ̑m jakə̑ŋ jernǝ pirti intäti  felső isten [uralta] emberi nem által 

parancsoltatott enni 

22.  tǚɣtǝŋ ka[t], patlǝ̑ŋ ka[t] torǝ̑mnǝ̑ ťuti̮ 

pirti săɣmǝ̑lta[.] 

tüzes ház, fagyos ház istentől úgy 

rendeltetett énekelni. 

23.  ǝḷḷǝ paŋ[k] jǝm jerä  Nagy galóca jó ereje 

24.  mänä jö̆ntälnǝ  hozzám jöttekor 

25.  teɣən jar sajǝ̑ păra  szélcsendes tó kerceréce csapat 

26.  wiḷḷä mänä jö̆wǝl. mintha hozzám jön. 
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27.  mänä jŏɣǝ̑[t]talnǝ̑  Hozzám érkeztekor 

28.  kölǝŋ paŋk ǝj jǝm jer jǝɣä werǝntǝli  beszédes galóca egy jó erő nekik 

csináltatik 

29.  il tintǝ öɣiŋ lä[t] păkə̑ŋ lä[t] 

kɔlǝ̑nti̮la[,] 

eladó leánynép, fiúnép hallgassátok, 

30.  mä tem kălat[ə̑] ku ńälǝm čeɣä nǝŋ 

kɔlǝ̑nti̮la[,] 

én eme haló férfi nyelvét 

hallgassátok, 

31.  nămsǝ̑ŋ öɣi nămsǝ̑ŋ păɣ  eszes lány eszes fiú 

32.  nămsa pănti̮la, torǝ̑m putalati̮. észbe helyezd, a világ végéig. 

33.  tem kŏlə̑ŋ mǝɣ oɣtǝ̑jow   Eme kŏlə̑ŋ föld felszínén 

34.  num torǝ̑m pusti̮ oɣǝ̑r mǝɣ[,] felső isten által megjelölendő magas 

föld, 

35.  oɣǝ̑r mǝɣnǝ kaɣǝ̑s ɔɣǝ̑w imkǝräťkǝn  magas földön ősz fejű anyó-apó 

36.  ǝḷḷǝ paŋk ǝj jǝm jer jinn[ə] ǝsǝlli[,] nagy gomba nagy erejét ők ketten 

engedték, 

37.  öɣiŋ lä[t] păkə̑ŋ lä[t]nǝ săɣta 

kolǝ̑nta[.] 

leánynép, fiúnép által  tüstént 

meghallgatni. 

38.  num torǝ̑m jakə̑ŋ jernǝ   Felső ég emberi sora 

39.  kajǝ̑m paŋk imǝ katnǝ̑  szárított galócát evett házban 

40.  kaɣǝ̑s ɔɣǝ̑w imkǝ räťkǝn   ősz fejű öregasszony és öregember 

41.  sat paŋk ili nemǝŋ kat  száz galócát evő híres ház 

42.  nemǝŋ paŋ[k] tŏt ili[,] híres galóca ott étetik, 

43.  săɣə̑l kɔlǝ̑m pičǝw paŋk   dallama három rétegű galóca 

44.  tŏ[ɣ] săɣmǝ̑lli̮. oda énekeltetik.  

45.  kusar paŋkǝ̑lnǝ̑ŋ kǚt (?) kǚtä ? Sok erős galócás szertartás közé 

46.  tärǝm paŋ[k] ńǝmči ninǝ i̮l 

warlujǝ̑m[,] 

erős ujjú gerebenes nő által 

letaszíttatom, 

47.  jǝm öɣi jǝm păɣnǝ tŏ[ɣ] săɣta 

kolǝ̑ntǝ̑li̮. 

jó lány, jó fiú által tüstént 

hallgattatik. 

48.  mä tem körǝɣtǝ ku ńälǝm čeɣä  Én eme forgó férfi nyelvem 

49.  nǝŋä lŏŋǝ̑li̮m[.] nektek mondom ezt. 

50.  nămsǝ̑n öɣi, nămsǝ̑ŋ păɣ /?/ Eszes lány eszes fiú 

51.  nămsa pănti̮la  vedd eszedbe 

52.  torǝ̑m alǝ̑ŋ timǝnǝ  a világ teremtésekor 

53.  nămsǝ̑ŋ öɣi nămsǝ̑ŋ păɣnǝ̑  eszes lány eszes fiú által 

54.  nămsa pănti̮la  vedd eszedbe 

55.  nămsǝ̑ŋ öɣi nămsǝ̑ŋ păɣnǝ̑  eszes lány eszes fiú által 

56.  kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl  bűnös nyelv bűnös szó 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



248 

 

57.  čeɣä äl tŏḷɣati̮[.] nyelven ne beszélj. 

58.  köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m ǝsǝm  Kő arcú égi anyám 

59.  köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m jǝɣǝm  kő arcú égi apám 

60.  kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl ǝntǝ 

tŏḷǝ̑ɣtamnǝ̑  

bűnös nyelv bűnös szót nem 

beszéltemkor 

61.  mänä wajǝ̑ɣ mǝwǝl kul mǝwǝl  nekem vadat ad halat ad 

62.  öɣin lä[t] păkə̑ŋ lä[t] mǝwǝl lányokat, fiúkat ad 

63.  öɣin lä[t] păkə̑ŋ lä[t] torǝ̑mnǝ mǝli[,] lányok, fiúk istentől adatnak, 

64.  torma söťiw ji̮ń[ť]li̮[.] istennek gyertya állíttatik. 

65.  nămsǝ̑ŋ öɣi nămsǝ̑ŋ păɣ  Eszes lány eszes fiú 

66.  kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl äl tŏḷɣati̮[,] bűnös nyelv bűnös szavát ne 

beszélje, 

67.  torǝ̑mnǝ̑ jǝm kali̮ jól eltöltött éjszaka után  

68.  älǝŋ nu[k] külä, torma pirnälä.  reggel kelj fel, istenhez keresztet 

vess. 

69.  tem tormoɣti̮nǝ̑ juɣ jɔɣ jŏɣa  Eme világon fakarika nagyságú 

70.  weľǝŋ ɔɣǝ̑w nemǝŋ paŋk  sima fejű neves galóca 

71.  mǚɣḷǝŋ ɔɣǝ̑w nemǝŋ paŋk  pettyes fejű neves galóca 

72.  ťuta săɣmǝ̑lli̮[.] így beszéltetik. 

73.  tǝ[ɣ] lilǝ wăltǝ̑ nowtǝ̑ŋ torǝ̑m  Eme lélekkel élő koros világ 

74.  mǝl[i] öɣi, mǝli păɣ  melyik lány melyik fiú 

75.  kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl tŏḷkǝ̑s [.] bűnös nyelv bűnös szót beszélt. 

76.  nămsǝ̑ŋ öɣi, nămsǝ̑ŋ păɣ  Eszes lány eszes fiú 

77.  čö̆ṇčä păni̮lati̮  hátára rakjad 

78.  mä kajǝ̑m paŋ[k] jǝŋkǝl tur  én szárított galóca vize torka 

79.  ťuta săɣmǝ̑lli̮[.] így elmondatik. 

80.  tǝ lilǝ wăltǝ̑ kotə̑l Eme eleven napon 

81.  nămsǝ̑ŋ öɣi, nămsǝ̑ŋ păɣ  eszes lány eszes fiú 

82.  torma pirnäläti[,] istenhez imádkozzon, 

83.  torǝ̑m wajǝ̑ɣ mǝwǝl kul mǝwǝl[.]  isten vadat ad halat ad. 

84.  čɔ̈kəŋ mǝ[ɣ] kim[ə]l ŏɣti̮nǝ̑  Nyomorúságos föld szélén 

85.  jăkə̑ŋ mǝ[ɣ] kim[ə]l ŏɣti̮nǝ̑  otthoni föld szélén 

86.  kölǝŋ paŋk ǝj jŏɣnǝ̑ siɣillujǝ̑m[.] beszédes galóca egy hegyen 

forgattatom. 

87.  jǝm iki mǝntin üɣǝl  Jó hold járása szerint 
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88.  ńal wejnǝ wäń[ť] juɣǝ̑w kat  nyíl fogójában által vékony fájú ház 

89.  tǚɣtǝŋ kat jǝɣ peḷǝɣnǝ  tüzes ház belsejében 

90.  rŏtə̑ŋ ɔɣpelä  szeplős fejek padló[ján] 

91.  rŏtŋǝ̑ŋ ɔɣǝ̑w nemǝŋ paŋknǝ̑  szeplős fejű neves galóca által 

92.  siɣillujǝ̑m[.] forgattatom. 

93.  liw wäńǝmpǝw jakə̑ŋ lät  Szutykos arcú emberek 

94.  äj ku păki̮ rɔntǝ̑ŋ pǝl  ifjú baba fülbevalós fül 

95.  mänä silǝɣtil[.] hozzám hajlik. 

96.  tem torǝ̑m jŏɣ jǝɣ peḷǝɣnǝ  Eme isten hegyének belsejében 

97.  tŏɣǝ̑l siɣǝr alǝ̑ŋ wajǝ̑[k]kǝ̑  toll lánc első/utolsó/szélső állatává 

98.  mä tŏŋ jǝmämnǝ  én ha váltam volna 

99.  num torǝ̑m jakə̑ŋ jerä  felső isten [által uralt] emberek közé 

100.  kuntǝ̑ tŏŋ jaɣi̮mǝ̑m[.] elsuhantam volna. 

101.  mä tem čɔ̈kəŋ mǝ[ɣ] kim[ə]l ŏɣti̮nǝ̑  Én eme bús föld szélén 

102.  kălat[ə̑] ku ńoɣi̮ŋ teläm  halandó férfi húsos teljességem 

103.  mä körǝɣtäm jǝɣpeḷǝɣnǝ  én forgásom belsejében 

104.  sat kăli̮ kǚtäkä jaɣnǝ̑ i̮l werŋil[,] száz holttest közé emberek által ha le 

csinálnak, 

105.  mä ti̮ɣǝ̑mam ńälǝm čeɣä  én beszéltem nyelv  

106.  mǝl öɣi mǝli păɣnǝ̑ lŏŋǝ̑li̮[.] melyik lány melyik fiú által 

mondatik. 

107.  mä tŏŋ kajǝ̑m paŋk jǝm turna  Én bár szárított galóca jó torkával 

108.  wălmam ku nowə̑t ontə̑r lŏŋǝ̑si̮m  éltem ember korának időtartamáig 

mondtam 

109.  tǝ[ɣ] lilǝ wăltǝ̑ nowə̑t ontə̑r eme eleven levő kor hosszúságáig 

110.  juɣ jɔɣ jŏɣa weľǝŋ paŋk   fa karika nagyságú  galóca 

111.  mǝl öɣi mǝli păɣnǝ̑  melyik lány melyik fiú által 

112.  kŏjnǝ̑ tŏŋ lŏŋǝli̮[.] ki által mondatna. 

113.  mä wălmam ku nowə̑t ontǝ̑r Éltem ember korának időtartamáig 

114.  jǝm öɣi jǝm păɣa lŏŋǝ̑si̮m  jó leány jó fiúnak mondtam 

115.  pä jǝj pä kotə̑l jǝmǝɣ pänä  egyik éjszaka másik nap  

116.  torǝ̑mnǝ ńŏɣǝ̑lkǝ̑lli̮[.] isten által mozdíttatik.  

117.  mä tŏŋ wălmam ku nowə̑t ontə̑r Én bár éltem ember korának 

idejé(n?) 

118.  köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m ǝsmä  kő arcú isten anyámnak 
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119.  köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m jǝɣmä  kő arcú isten apámnak 

120.  söťiw ji̮ńl[ť]i̮[.] gyertya állíttatik. 

121.  torǝ̑mnǝ̑ tǝ[ɣ] lilǝ wăltǝ̑ kotə̑l Isten által ezen eleven levő napon 

122.  kajǝ̑m paŋk săɣǝ̑l kölnǝ   szárított  galóca dallamának szavával 

123.  ťuta nǝŋä săɣmǝ̑lli̮[,] úgy nektek mondatik, 

124.  torǝ̑m wajǝ̑ɣ mǝntä kul mǝntä  isten vadat adni halat adni 

125.  liw wäńǝmpǝw kölǝŋ lät  szutykos arcú beszédek 

126.  liw wäńǝmpǝw jakə̑ŋ jerä  szutykos/ragyás arcú emberi nem 

127.  jǝɣä săɣmǝ̑lli̮[.] nekik elmondatik. 

128.  torǝ̑m wajǝ̑ɣ mǝntǝw köl  Isten állat adónk szava (nekünk adja) 

129.  mǝnnǝ  jǝɣä săɣmǝlli̮[,] általam nekik elmondatik, 

130.  liw wäńǝmpǝw jakə̑ŋ lä[t]nǝ  szutykos/ragyás arcú emberiség által 

131.  kɔlǝ̑ntǝ̑li̮[.] hallgattatik. 

132.  mä num torǝ̑m jakə̑ŋ mǝɣnǝ  Én felső isten emberes földjén 

133.  körǝɣtǝ ku ńälǝm čeɣäm  forgó/pörgő férfi nyelvem 

134.  nomǝ̑n torǝ̑mn[ə̑] älli, fent istentől hordoztatik, 

135.  kajǝ̑m paŋk siɣiwnäti  szárított galóca forgásával 

136.  torǝ̑mnə̑ nomǝ̑n älli. istentől fent hordoztatik. 

137.  körǝɣtǝ ku ńoɣi̮ŋ teläm  Forgó férfi húsos teljességem 

138.  tǚɣtǝŋ ka[t] patlǝ̑ŋ  ka[t] jǝɣpeḷkä  tüzes ház, fagyos ház belsejébe 

139.  i̮l (?) kotǝ̑ɣwǝ̑l[.] – le csúszik. 

140.  kajǝ̑m paŋk săɣi̮w köl  Szárított galóca dallamú szót 

141.  mǝŋ i̮l lŏŋǝ̑taɣ tiɣǝw  mi előadni születtünk 

142.  jǝm öɣi jǝm păɣnǝ̑  jó lány jó fiú által 

143.  nămsa pănli̮[.] – észbe vétetik. 

144.  torǝ̑m pustaŋ oɣǝ̑r mǝɣ oɣti̮nǝ̑  Isten megjelölte magas föld felszínén 

145.  kajǝ̑m paŋk jǝm tur săɣi̮  szárított galóca jó torka szerint 

146.  tŏ[ɣ] siɣilǝw[,] ott forogtunk (pörög, tekeredik), 

147.  jǝm iki mǝnt üɣǝl  jó hold járása szerint 

148.  tŏ[ɣ] siɣilǝw[.] ott forogtunk. 

149.  juŋ[k] soɣi nemǝŋ paŋk  Szellem férgű híres galóca 

150.  torǝ̑mnǝ tŏ[ɣ] siɣiltǝli[,] istentől ott csavartatik, 
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151.  mä körǝɣtǝ ku ńälǝm čeɣäm  én forgó ember nyelvem 

152.  tŏ[ɣ] siɣiltǝli[.]   ott tekertetik. 

153.  čɔ̈kät öɣi čɔ̈kätǝ păɣ  Kinlódó lány kinlódó fiú 

154.  čɔ̈kəŋ torǝ̑m num torǝ̑m ǝsmä  bús világ felső ég anyámnak 

155.  čɔ̈kəŋ torǝ̑m num torǝ̑m jǝɣmä  bús világ felső ég apámnak 

156.  pä ǝj pä kotə̑l jǚɣä lilkǝllǝw[.] – egyik napról a másikra 

összekeveredünk. 

157.  čɔ̈kät öɣiŋ lä[t] păkə̑ŋ lätä  Kinlódó lányoknak kinlódó fiúknak 

158.  torǝ̑mnǝ̑ ǝjǝj kaltǝ̑ kotə̑l kaltǝ̑  istentől egy éjszakát háló napot háló 

159.  torǝ̑mnǝ̑ mǝŋä ǝsǝlli[.] istentől hozzánk engedtetik. 

160.  kajǝ̑m paŋk săɣi̮l kölnǝ  Szárított galóca szerinti szóval 

161.  mǝnnǝ nǝŋä werǝntǝli[,]  általam nektek csináltatik, 

162.  jǝm öɣi jǝm păɣnǝ̑  jó lány jó fiú által 

163.  săɣta kɔlə̑nti̮lati̮[.] nosza, hallgattassék. 

164.  čɔ̈kəŋ mǝɣ oɣti̮nǝ̑  Bús föld felszínén 

165.  kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl  bűnös nyelv bűnös szavát 

166.  čǝkǝ äl ǝsliläti. nagyon ne engedje. 

167.  num torǝ̑m jakə̑ŋ jernǝ  Felső isten [uralta] emberek nevében 

168.  kălat[ə̑] ku ńälǝm čeɣäm  halandó férfi nyelvem[en] 

169.  lŏŋǝ̑ta kǚr[t]sim.  előadni nem tudtam. 

170.  čɔ̈kəŋ mǝɣ oɣti̮nǝ̑  Bús föld felszínén 

171.  kǝrǝɣ ńälǝm, kǝrǝ[ɣ] köl  bűnös nyelv bűnös szót 

172.  äl čǝkǝ tŏḷki̮tǝ̑ɣ. ne nagyon beszéljetek. 

173.  kajǝ̑m paŋk jǝm tur săɣi̮  Szárított galóca jó torka szerint (jó 

hangján) 

174.  lŏŋǝ̑ta kǚr[t]sim[,] előadni nem tudtam, 

175.  torǝ̑m pustaŋ oɣǝ̑r mǝɣnǝ  isten megjelölt magas földjén 

176.  kălatǝ ku ńälǝm čeɣäm  halandó férfi nyelvem 

177.  jǝm iki mǝntin üɣǝl  jó hold járása szerint 

178.  kirkǝltä kǚr[t]sim[.] – visszafordulni nem tudtam. 

179.  kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl  Bűnös nyelv bűnös szavát 

180.  äl lŏŋti̮tə̑n. ne mondjátok ti ketten. 

181.  kotə̑l kaltǝ̑ ǝjǝj kaltǝ̑ nowtǝ̑ŋ torǝ̑m  Nap megháló egy éj megháló koros 

isten 
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182.  torǝ̑mnǝ̑ tŏŋ mǝŋä ǝsǝlli[,] ha isten hozzánk engedné, 

183.  torǝ̑mnǝ̑ tŏŋ mǝŋä ǝsǝlli[,]  ha isten hozzánk engedné, 

184.  tǝ lilǝ wăltǝ̑ kotə̑lnǝ̑  eme lélekkel levő napon 

185.  kǝrǝɣ ńälǝm, kǝrǝ[ɣ] köl bűnös nyelv bűnös szót 

186.  paŋ[k]nǝ̑ tŏḷǝ̑ɣta ǝntǝ pärti[,] galóca által beszélni nem 

rendeltetett, 

187.  juɣ jɔɣ jŏɣa wel’ǝŋ paŋ[k]nǝ̑ ǝntǝ 

pärti[.] 

fakarika nagyságú sima [törzsű] 

galóca által nem rendeltetett. 

188.  čɔ̈kəŋ mǝɣ kim[ə]l ŏɣtinǝ̑  Bús föld szélén 

189.  kɔl[ə̑]m ɔɣǝ̑w torǝ̑m kata   háromfejű égi házba  

190.  paŋ[k]nǝ̑ pirti, söťiw ji̮ńťäti[.] galóca rendelte gyertyát állítani. 

191.  torǝ̑mnǝ̑ kərǝɣ ń[äləm] k[ərəɣ] köl 

moši ǝntǝľi  

Istentől bűnös nyelv bűnös szót lehet 

vagy nem 

192.  prosit werli[.] bocsánat csináltatik. 

193.  tǝ lilǝ wăltǝ̑ kotə̑lnǝ̑  Eme eleven levő napon 

194.  kajǝ̑m paŋk săɣaw kölnǝ  szárított galóca szerinti szóval 

195.  mǝnnǝ nǝŋä ḷăwaɣtǝ̑si̮[.] általam nektek beszélt. 

196.  waj[ə̑]k ar[t]tǝ̑ torǝ̑m tălmas  Vadat osztó isten tolmácsa 

197.  kul ar[t]tǝ̑ torǝ̑m tălmas  halat osztó isten tolmácsa 

198.  num torǝ̑m jakə̑ŋ mǝɣnǝ  felső isten emberi földjén 

199.  num torǝ̑m jäwǝt öɣinǝ  felső isten hét lánya által 

200.  mänä pirti[.] nekem parancsoltatott. 

201.  tärǝm päŋ ńǝmči ninǝ  Erős ujjú gerebenes nő által  

202.  kusar paŋkǝ̑l jäwǝt oɣti̮jow ilǝ 

nǝkiwǝl[.] 

veszélyes galócája hét felszínéről el 

löki. 

203.  tǝ lilǝ wăltǝ̑ kotə̑lnǝ̑  Eme eleven levő napon 

204.  kajǝ̑m paŋk jəŋ[k] turnati̮ szárított galóca levének hangjával 

205.  mənnə nəŋä lŏŋəli̮[.] általam nektek előadatik. 

206.  nămsǝ̑ŋ öɣi, nămsǝ̑ŋ păɣ  Eszes lány eszes fiú 

207.  săɣta nămsa păni̮lati̮[,] nosza észbe rakja, 

208.  kər[əɣ] ń[äləm] k[ərəɣ] k[öl] čək äl 

əslitən[,] 

bűnös nyelv bűnös szavát nagyon ne 

engedjétek, ti ketten, 

209.  num torǝ̑m jakə̑ŋ məɣnə əntə pärti[,] felső isten emberi földjén nem 

rendeltetett, 

210.  mənnə nəŋä săɣmǝ̑lsi̮[.] általam nektek mondatott. 

211.  paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣä(ti) Galóca kérges fájú földre 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



253 

 

212.  num torǝ̑m jakə̑ŋ məɣä felső isten emberes földjére 

213.  kălat[ə̑] ku ńäləm čeɣä halandó ember nyelve 

214.  tärəm wat əj mi̮ŋki̮nǝ̑ erős szél egy fuvallatával 

215.  tärəm paŋ[k] ńəmči ninə erős gomba gerebenes nője által 

216.  kălat[ə̑] ku ńäləm čeɣäm halandó férfi nyelvem 

217.  paŋ[k]  käri juɣǝ̑w məɣa galóca kérges fájú földre 

218.  irəń äṇčəɣ timə məɣ  ezüst csipkebogyót termett föld 

219.  sărǝ̑ń äṇčəɣ timə məɣ arany csipkebogyót termett föld 

220.  torǝ̑m juŋ[k] jäwət öɣinə égi szellem hét lánya által 

221.  kălat[ə̑] ku ńäləm čeɣäm halandó férfi nyelvem 

222.  paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣa jəɣən tuli̮[.] galóca kérges fájú földre általuk 

hozatik. 

223.  mä körəɣtə ku ńäləm čeɣänə Én forgó ember nyelven 

224.  ńal wejnə wań[ť] juɣǝ̑w katnǝ̑ nyíl nyelében vékony fájú házban 

225.  tǚɣtəŋ kat jəɣ peləɣnə tüzes ház belsejében 

226.  liw wäńəmpəw jakə̑ŋ lätä szutykos/ragyás arcú embereknek 

227.  mənnə jəɣä săɣmǝ̑lli̮[.] általam nekik elmondatik. 

228.  äj ku păki̮ rɔntǝ̑ŋ pəl Fiatal férfi baba fülbevalós fülét 

229.  mänä siləɣtil hozzám fordításakor 

230.  nowtǝ̑ŋ ku kotə̑l ontə̑r koros férfi egy nap alatt 

231.  sat kăli̮ kɔɣlǝ̑m əj száz holttest bejárta éjszakát 

232.  kajǝ̑m paŋ[k] jəŋ[k] turnati̮ szárított galóca víz torkával 

233.  juɣ jɔɣ jŏɣa wel’əŋ paŋk fakarika nagyságú sima [törzsű] 

galóca 

234.  jəŋ[k] turnati̮ víz torkával 

235.  mənnə jəɣa ki̮ɣi̮lsi̮[.] általam nekik énekeltetett. 

236.  paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣa Galóca kérges fájú földre 

237.  num torǝ̑m jäwət öɣinə felső isten hét lánya által 

238.  mä kör[əɣtə] k[u] ń[äləm] čeɣäm én forgó ember nyelvem 

239.  ťutow joɣ tutǝ̑li[.] onnan haza hozatik. 

240.  mä kör[əɣtə] k[u] ń[äləm] čeɣänə Én forgó ember nyelven 

241.  öɣiŋ lä[t] păkə̑ŋ lätä mənnə ťutow 

ḷăwaɣtǝ̑li̮[:] 

leányoknak-fiúknak általam arról 

beszéltetik, 

242.   č[ɔ̈kəŋ] mǝ[ɣ] kim[ə]l oɣti̮nǝ̑  bús föld szélén 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



254 

 

243.  kər[əɣ] ń[äləm] k[ərəɣ] k[öl] äl 

ḷăwaɣti̮tə̑n[.] 

bűnös nyelv bűnös szavát ne 

beszéljetek ti ketten. 

244.  öɣi nowə̑[t] wăltati̮ Lány korszakot/nemzedéket élni 

245.  păɣ [nowə̑t wăltati̮] fiú korszakot/nemzedéket élni 

246.  kɔl[ə̑]m ɔɣǝ̑p torǝ̑m kata pirnalitəɣ[.] háromfejű istenházhoz keresztet 

vessetek. 

247.  torǝ̑m əjəj kalta nowtə̑ŋ torǝ̑m 

əsəlwəl 

Isten egy éjszakát meghálni koros 

világot enged 

248.  juɣ jɔɣ jŏɣa wel’əŋ paŋ[k]nati̮ fakarika nagyságú sima [törzsű] 

galócával 

249.  num torǝ̑m jakə̑ŋ məɣnə felső isten emberes földjén 

250.  paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣnə galóca kérges fájú földön 

251.  mənnə nəŋa lŏŋǝ̑li̮[.] általam nektek előadatik. 

252.  əj siɣitəläw paŋ[k]nati̮ Egy forgású galócával 

253.  mənnə nəŋä lŏŋǝ̑si̮[,] általam nektek elmondatott, 

254.  sat paŋ[k] imə neməŋ məɣ száz galócát megevett híres föld 

255.  mənnə nəŋä lŏŋǝ̑si̮[.] általam nektek elmondatott. 

256.  paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣ Galóca kérges fájú föld 

257.  torǝ̑m pustaŋ oɣǝ̑r məɣ isten megjelölte magas föld 

258.  torǝ̑mnə̑ täti[.] isten által teremtetett. 

259.  nowtə̑ŋ öɣi nowtə̑ŋ păɣ Korszakos lány, koros fiú 

260.  ńäləm čeɣä jŏɣti̮lǝ̑wǝ̑l nyelve érkezik  

261.  paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣä[.] galóca kérges fájú földre. 

262.  mä paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣnə Én galóca kérges fájú földön 

263.  sat paŋ[k] imə näjnə száz galócát megevett istennőként 

264.  mənnə nəŋä ḷăwaɣtǝ̑li̮[.] általam nektek beszéltetik. 

265.  əjəj kalta nowtə̑ŋ torǝ̑m Egy éjszakát meghálni koros világ 

266.  torǝ̑mnǝ̑ tŏŋ məŋä əsəltälnə isten bár nekünk engedtekor 

267.  čəkə tŏŋ jəm wălǝ̑s[.] nagyon jó lett volna. 

268.  kajə̑m paŋ[k] jəŋ[k] tur săɣi̮ Száraz jó galóca víz torok módjára 

269.  mənnə tŏŋ siɣiltəli[,] általam bár csavartatik, 

270.  kajə̑m p[aŋk] j[əŋk] t[ur] săɣi̮ száraz jó galóca víz torok módjára 

271.  mənnə tŏŋ siɣiltämnə[,] általam bár csavartamkor,  

272.  jəm iki məntin üɣəl jó hold járásuk szerint 

273.  jəm süŋ[k] [məntin üɣəl] jó nap járásuk szerint 
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274.  mənnə tŏŋ siɣimtämnə[,] általam bár csavartamkor, 

275.  sat paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣä száz galóca kérges fájú földre 

276.  torǝ̑mnə̑ tŏŋ joɣ tulǝ̑wǝ̑l[.] isten által(?) bár haza hoz. 

277.  s[at] p[aŋk] k[äri] j[uɣǝ̑w] məɣä Száz galóca kérges fájú földre 

278.  t[orǝ̑mnǝ̑] t[ŏŋ] joɣ tutalnǝ̑ isten által bár haza hoztakor 

279.  əčəɣ tŏŋ čəkə jəm tŏŋ wălǝ̑s[.] bizony nagyon jó lett volna. 

280.  mä tŏŋ torǝ̑ma werəm tŏŋ[,] Én ha istennek csináltam volna, 

281.  torə̑m čoɣǝ̑ winčiw näɣ[i] olwi̮ntǝ̑ɣ isten hóhoz hasonló fehér vászon 

282.  sat paŋk j[uɣǝ̑w] məɣä tŏɣtǝ̑ŋ 

werlim[,] 

száz galóca fás földre pallót csinálok, 

283.  num torǝ̑m jäwət öɣinə ťutow joɣ felső isten hét lánya által onnan haza 

284.  tutǝ̑lujǝ̑m[.] hozatom. 

285.  köləŋ paŋk əj siɣiwnə Beszédes galóca örvényében 

286.  ťutow siɣiltəlujǝ̑m[.] onnan tekeredem. 

287.  sat paŋ[k] käri j[uɣǝ̑w] məɣäti 

jŏɣǝ̑[t]tamnǝ̑ 

Száz galóca kérges fájú földre 

érkeztemkor 

288.  ńoɣi̮ŋ čäṇč əj oɣtǝ̑ja körəɣtämnə kövér térd tetejére estemkor 

289.  wajǝ̑ɣ pun koḷaŋ uɣǝ̑m állatszőrös értelmes fejemet 

290.  to[ɣ] nărali̮m[.] oda hajtom. 

291.  p[aŋk] k[äri] juɣǝ̑w məɣnə Galóca kérges fájú földön 

292.  əḷḷə ka[t] jəɣpəḷəɣnə nagy ház közepén 

293.  warǝ̑ɣtǝ̑ köɣ ɔɣpi̮ csikorgó kő ajtó[hoz] 

294.  mä jŏɣǝ̑[t]tamnǝ̑ én érkeztemkor 

295.  num torǝ̑m äj öɣi felső isten kis lánya 

296.  mä kălatǝ̑ ku ńäləm čeɣäm én halandó ember nyelvem 

297.  jǚɣən tŏɣ joɣ tutə̑li̮[,] általa oda be hozatik, 

298.  mä wajǝ̑ɣ moɣ jŏɣa semkö[ɣ]kəläm én állat kölyök nagyságú két 

pupillám  

299.  to[ɣ] kəltiwti[.] oda feltűntetik. 

300.  num torǝ̑m jakə̑ŋ məɣä  Felső isten emberi földjére 

301.  kajə̑m paŋ[k]nə̑ wiḷḷä tuɣujǝ̑m szárított galóca által mintha vitetném 

302.  mä sat paŋ[k] käri neməŋ kata én száz galóca kérges híres házba 

303.  joɣ tutǝ̑malnǝ̑ haza vitelekor 

304.  ťarǝ̑ɣta köɣ ɔɣpi̮jow nyikorgó kő ajtón keresztül 
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305.  torǝ̑m sät köləŋ lät tŏl ilə äjməlli[,] ég száz beszéde el hírül adatik, 

306.  ńoɣi̮ŋ čäṇ[č]kən əj oɣti̮ja kövér két térd egy tetejére 

307.  ťä tŏ[ɣ] körəkəlləm[,] ím oda esem, 

308.  wajǝ̑ɣ pun koḷaŋ uɣǝ̑m tŏl ilə 

mărakǝ̑lli̮m[,] 

állatszőrös okos fejem ott 

meghajtom. 

309.  num torǝ̑m äj öɣinə Felső isten kis lánya által 

310.  kajǝ̑m paŋ[k] jəm tur săɣi̮ szárított galóca jó hangja szerint 

311.  tem pil juɣ juɣǝ̑w torma lŏŋǝ̑li̮[,] innenső fa fájú istennek mondja, 

312.  k[ajǝ̑m] p[aŋk] j[əm] t[ur] s[ăɣi̮] szárított galóca jó hangja szerint 

313.  tŏɣ norǝ̑ɣsi̮lli̮m[.] oda hajtottam. 

314.  öɣi nowtǝ̑ŋ torǝ̑m[,] Leányok hosszúéletű istene, 

315.  păɣ [nowtǝ̑ŋ torǝ̑m[,] fiúk hosszúéletű istene, 

316.  tŏl ilə jəɣä päjəɣsələm[.] hozzájuk fohászkodom. 

317.  k[ə]rəɣ ńäləm k[ərəɣ] köl Bűnös nyelv bűnös szava 

318.  torǝ̑mnǝ̑ əntə pärti[,] istentől nem rendeltetett, 

319.  tə lilə wăltannǝ̑, kaltannǝ̑ így lélekkel éltedben, háltodban 

320.  k[ərəɣ] ńäləm k[ərəɣ] k[öl] äl 

tŏḷka[,] 

bűnös nyelv bűnös szavával ne 

beszélj, 

321.  čɔ̈kəŋ məɣ oɣti̮nǝ̑ bús/keserves föld felszínén 

322.  ťuta čɔ̈käwən[.] úgy szenvedsz. 

323.  tə lilə wăltannǝ̑ Így lélekkel éltedben 

324.  k[ərəɣ] ńäləm k[ərəɣ] köl äl tŏḷka bűnös nyelv bűnös szavával ne 

beszélj 

325.  ńoɣi̮ŋ čäṇ[č] jäwət oɣti̮nǝ̑ Kövér térd hét felszínén 

326.  num torǝ̑m jakə̑ŋ məɣnə felső isten emberi földjén 

327.  əj kuťə̑ŋ jäwət kotə̑l egyfolytában hét nap 

328.  ńoɣi̮ŋ čäṇ[č] jäwət oɣti̮nə̑ 

amǝ̑swǝ̑n[,] 

kövér térd hét felszínén ülsz, 

329.  paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣnə galóca kérges fájú földön 

330.  num torǝ̑m paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣnə felső isten galóca kérges fájú földjén 

331.  tŏt amǝ̑swǝ̑n[.] ott ülsz. 

332.  tə lilə wăltannǝ̑ Így lélekkel éltedben 

333.  k[ərəɣ] ńäləm k[ərəɣ] köl äl tŏḷka[.] bűnös nyelv bűnös szavával ne 

beszélj. 

334.  sat paŋ[k] käri neməŋ katnǝ̑ Száz galóca kérges híres házban 
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335.  sărńǝ̑ŋ ɔɣǝ̑w neməŋ paŋ[k] peḷkəl 

kən[č]wəl[] 

arany fejű híres galóca felét keresi, 

336.  mä ń[oɣiŋ] čänč əj oɣti̮nǝ̑ amǝ̑slǝ̑m én kövér térd egy tetején ülök 

337.  paŋ peḷkəlä ťələɣtələm: „paŋk əjä,  galóca felének kiáltom: „Galóca hé,  

338.  peḷkäm təɣ tuɣi̮!” felemet ide hozd!” 

339.  num torǝ̑m äj öɣinə paŋ[k] peḷəɣ tä Felső isten kis lánya által galóca fél 

ide 

340.  mänä tultǝ̑[.] nekem hozza. 

341.  mäna tuntalnǝ̑ jəmsi peḷəɣ kötnä Amikor nekem hozza, jobb felőli 

kézzel 

342.  təɣəlä kätləli[.] ide kapatik. 

343.  mä təɣəlä kätəlmämnə Én amikor elkaptam 

344.  kos pöŋ[k] pəntäw il’äŋ jula húsz foggal körberakott, kortyoló 

szájba 

345.  mənnə ťä nuɣ rəkətəli[,] általam így fel dobatik, 

346.  əḷḷə poɣḷi̮ jəɣpeḷkä mənnə joɣ 

ńeləɣtəli[.] 

nagy has belsejébe általam be 

nyeletik. 

347.  paŋ[k] käri juɣǝ̑w məɣä Galóca kérges fájú földre 

348.  torǝ̑m čoɣǝ̑ winčiw ńäɣ[i] olwi̮ntǝ̑ɣ égi hóhoz hasonló fehér vászon 

349.  mənnə tŏɣ ärilli (ärəɣtəli)[,] általam oda ígértetik, 

350.  paŋ[k] käri juɣə̑w məɣnə galóca kérges fájú földön 

351.  kirkəlli[.] megfordultatik. 

352.  num torǝ̑m äj öɣinə Felső isten kis lánya által 

353.  ťä i̮l əsəlwəl[.] ide le ereszti. 

354.  wălta ku jakə̑ŋ məɣä i̮lǝ̑pa pi̮či̮ntǝ̑li̮[,] Élő férfi emberes földre lefelé 

mozgattatik, 

355.  kǚḷəŋ məɣ oɣtǝ̑ja i̮lǝ̑pa lŏŋǝ̑li̮[,] lyukacsos földre lefelé igéztetik, 

356.  kajǝ̑m paŋ[k] jəm tur săɣi̮ szárított galóca jó hangja szerint 

357.  i̮lǝ̑pa lŏŋǝ̑li̮[.] lefelé igéztetik. 

358.  öɣiŋ lä[t] păkə̑ŋ lä[t]nə jəɣən 

kolǝ̑ntǝ̑li̮[,] 

Leánynép, fiúnép általuk hallgattatik. 

359.  tǚɣtəŋ ka[t] patlǝ̑ŋ katnǝ̑ tüzes ház, fagyos házban 

360.  liw wäńəmpəw jakə̑ŋ jernə szutykos/ragyás arcú emberi nem 

által 

361.  jəɣən kolǝ̑ntǝ̑li̮[.]  általuk hallgattatik. 

362.  mä körəɣtə ńäləm čeɣäm Én forgó nyelvem[en] 

363.  mənnə jəɣä lŏŋǝ̑li̮[:] általam nekik előadatik: 

364.  [„]tə lilə wăltǝ̑ nowtə̑ŋ torə̑mnǝ̑ „Ezen eleven levő koros világban 
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365.  num torǝ̑m jakə̑ŋ məɣnə felső isten emberi földjén 

366.  čɔ̈kəl ärki[.] sok baja van. 

367.  k[ərəɣ] ń[äləm] k[ərəɣ] k[öl] äl 

tŏḷka[,] 

Bűnös nyelv bűnös szavával ne 

beszélj, 

368.  paŋ[k]nǝ̑ nəŋä lŏŋǝ̑li̮[.] galóca által nektek mondatik. 

369.  nămsǝ̑ŋ öɣi, nămsǝ̑ŋ păɣ Eszes lány eszes fiú 

370.  săɣta nămsa păni̮lati̮[.”] nosza, észbe helyezze”. 

371.  num torǝ̑m jakə̑ŋ məɣnə  Felső isten emberi földjén 

372.  paŋ[k] käri katnǝ̑ galóca kérges házban 

373.  ńoɣi̮ŋ čäṇč əj oɣti̮nǝ̑ kövér térd felszínén 

374.  jäwət kotə̑l amǝ̑ssǝ̑m[.] hét napot ültem. 

375.  tə lilə wălti̮nnǝ̑ Így lélekkel éltetekben 

376.  k[ərəɣ] ń[äləm] k[ərəɣ] k[öl] äl 

tŏḷɣi̮tǝ̑ɣ[,] 

bűnös nyelv bűnös szavával ne 

beszéljetek, 

377.  torǝ̑m wajə̑ɣ məwəl kul məwəl isten vadat ad, halat ad 

378.  k[ərəɣ] ń[äləm] k[ərəɣ] [köl] äl 

tŏḷɣi̮tǝ̑ɣ[,] 

bűnös nyelv bűnös szavával ne 

beszéljetek, 

379.  torǝ̑mnǝ̑ ənt[ə] illi[.] istentől nem megétetik/elégetik. 

3.3.2.2 Jegyzetek Vj2 szöveghez  

 

379 soros ének a kéziratcsomag 51–70. oldalain.  (1558 szó, 9344 karakter) 

Magyarázó széljegyzetek nincsenek a kéziratban. 

 

3.3.2.2.1 Az ének mitológiai háttere  

Kutatóútja során Karjalainen alaposan tájékozódott a légyölő galócával kapcsolatos 

hiedelmeket és szokásokat illetően, melyek eltérő formában jelentek meg az egyes obi-ugor 

csoportok körében. A Vaszjugan menti sámánok a többieknél gyakrabban fogyasztották ezt 

a tudatmódosító szert jósló szertartásaik során. Az alábbi, Karjalainentól származó idézetek 

elsősorban a vaszjugani hantiktól szerzett információkat tartalmazzák:  

 „A légyölő galócának azaz a paŋk-nak a kábítószerként való használata nagyon elterjedt 

az obi-ugorok körében (…) A paŋk-ból csak a kalap felső részét fogyasztják, miután 

eltávolították a szárát és a tönkjét. Ezt vagy nyersen eszik, rögtön az erdőből való 

hazahozatala után, de gyakrabban – a Tremjuganon kizárólagosan – napon vagy 

kemencében megszárítva; a télire eltett tartalékok természetesen mindig szárítottak. A 

gomba fogyasztásakor különleges óvintézkedéseket kell betartani, melyek a gomba 

viszonylag erős mérgező voltából fakadnak, és utóbb vallási színezetet kaptak. Ha sámán 

fogyasztja a gombát, az mindig nyilvános esemény, ami természetes is, mivel a sámán a 

gomba elfogyasztásával tesz szert segítőire (…).  

 A vaszjuganiak szerint a gomba ereje abból ered, hogy az Égatya köpéséből született, és 

olyan erős, hogy az ördög, miután evett belőle, hét napig feküdt eszméletlenül. Ezért az 

emberek sem ehetnek belőle sokat. Ha valaki túl sokat eszik, annak összeszorul a foga, 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



259 

 

habzik a szája, kifordul a szeme, és csak úgy lehet megmenteni, hogy tejet öntenek vagy 

sót erőltetnek a szájába, mert ezeket az anyagokat «a paŋk nem tűri». A legerősebb egy 

bizonyos «királylégyölő galóca», kisméretű, magas törzsű, csak egy fehér pötty van a 

kalapja közepén; körülötte mindig gyűrűben nőnek a közönséges, alacsony egyedek. Ezek 

a vaszjugani elképzelések folklór eredetűek, de a szertartások alapján látjuk, hogy általában 

óvatosan viszonyulnak a paŋk-hoz. Amikor a vaszjugani sámán légyölő galócát fogyaszt, 

az utolsó gomba egyik felét nem eszi meg, hanem eldugja, mert ezáltal a paŋk nem tudja a 

teljes erejét az evő tönkretételére használni. A galóca részegséget okoz, melynek során a 

paŋk arra kényszeríti a fogyasztóját, hogy énekeljen, s csak kevesen tudják megállni, hogy 

ne énekeljenek. A hatás «reggeltől napnyugtáig tart», mondta az egyik elbeszélő” (JugrUsk 

567–568. FFC 63: 278–279, Relig3: 207–208)456. 

 Karjalainen maga is részt vett legalább egy szertartáson, melynek menetét így írja le: 

„A vaszjugani légyölő galócás jós eljárása egészen egyszerű, egyszerűbb, mint például az 

Irtis vidékén. Egy embert megkértek, hogy derítse ki egy asszony elmezavarának az okát. 

Estefelé megevett két és fél galócát, rövid időre elaludt, s amikor felébredt, leült a nyírkéreg 

kunyhója sarkába és csukott szemmel, testét előre-hátra ingatva énekelni kezdett. A 

bódulata nem lehetett erős, mert az éneklés közben beszélgetett a nézőkkel és tubákolt. Így 

énekelgetett hajnalig, dalban elmesélve utazásának eseményeit, azt, hogyan vitte el őt a 

paŋk messzire, sok tájon és különböző országokon keresztül, jártak templomban is, stb. – 

A sok fáradozás ellenére ezúttal nem jutott el a céljához, oda, ahol megkaphatta volna az 

információt. A kudarcnak az volt az oka, hogy kívülállók megmutatták nekem a gomba 

eldugott darabját, amiért az elfogyasztott paŋkok megharagudtak” (JugrUsk. 591, FFC 63: 

315, Relig3: 233–234)457. 

 
456 Kärpässienen, paŋχin käyyttäminen huumausaineena on jugralaisilla hyvin laajalle levinnyt tapa (…) 

Paŋχista kelpaa syötäväksi ainoastaan varresta ja alustastaan vapautettu lakan yläosa, ja sitä syödään joko 

raakana, suoraan metsästä poimittuna, useimmin kumminkin, Tremjuganilla melkein yksinomaan, auringossa 

tahi uunissa kuivattuna; talvivarastot ovat tietysti aina kuivattuja. Tavallisessa syönnissä on noudatettava 

erinäisiä varokeinoja, mitkä ovat aiheutuneet sienen verraten suuresta myrkyllisyydestä ja myöhemmin tulleet 

luonteeltaan uskomuksellisiksi. Noidan syönti on aina menollista, mikä onkin luonnollista, hän kun syömällä 

hankkii itselleen auttajia (…).  

Sienen voima johtuu siitä, sanovat vasjuganilaiset, että se on syntynyt Taivaanjumalan syljestä, ja sieni 

on niin väkevä, että paholainen sitä syötyään makasi tiedottomana seitsemän vuorokautta. Siksi ihmisetkään 

eivät saisi sitä paljon syödä. Liiaksi syöneellä hampaat puristuvat yhteen, suusta tulee vaahtoa, silmät seisovat 

päässä, ja hänet voidaan pelastaa ainoastaan maitoa tahi suolaa suuhun tunkemalla, sillä näitä aineita «paŋχ 

ei suvaitse». Voimakkain on eräs «kuningaskärpässieni», pienikokoinen, korkeassa varressa kasvava, vain 

yksi valkea pilkku lakan keskessä; sen ympärillä kasvaa aina kehässä tavallisia, mataloita kappaleita. Nämä 

vasjuganilaiset käsitykset ovat satuaiheisia, mutta menojen perustalla näemme, että paŋχiin yleensä 

suhtaudutaan varovasti. Kun vasjuganilainen noita nauttii sieniä, jättää hän aina viimeisen sienen toisen 

puoliskon syömättä ja piilottaa sen, sillä tämän kautta paŋχ ei voi käyttää koko voimaansa syöjää 

rusikoidakseen. Syönnin seurauksena on humala, jonka kestäessä paŋχ pakoittaa syöjän laulamaan, 

ainoastaan harvat kykenevät pysyttelemään laulamatta. Vaikutus kestää «aamusta auringon laskuun», sanoi 

eräs kertoja. 
457 Vasjuganilaisen kärpässienin ennustajan menettely on aivan yksinkertaista, yksinkertaisempaa  kuin esim. 

Irtyshin alueella. Erästä sellaista miestä on pyydetty ottamaan selko muutaman naisen mielenhäiriön syystä. 

Hän söi iltapuolella 21/2
 paŋχia, nukahti hetkisen, herättyään istuutui tuohijurttansa nurkkaan ja alkoi laulaa, 

pitäen laulaessaan silmänsä kiinni ja huojutellen ruumistansa edestakaisin. Kova ei huumaus nähtävästi ollut, 

koska hän kykeni laulannan keskeytettyään selvästi keskustelemaan katsojien kanssa ja vetämään nuuskaa 

nenänsä. Näin lauleli hän aamuyöhön saakka, lauluissaan kertoen matkansa tapauksista, siitä, miten häntä 

paŋχ kuljetti kauas, monien seutujen ja erilaisten maiden kautta, käytti kirkossa jne. – Paljosta vaivasta 

huolimatta hän tällä kertaa ei kuitenkaan päässyt matkansa päähän, sinne, mistä tieto olisi ollut saatavissa. 

Tämä onneton loppu oli seurauksena siitä, että syrjäiset näyttivät minulle piiloonpannun paŋχin puoliskon, 

mistä teosta syödyt paŋχit suuttuivat. 
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 A légyölő galóca hatása alatt született ének (paŋklə̑mnə̑ŋ) a sámánéneknek (jolə̑mnə̑ŋ) 

egy változata. Karjalainen így jellemezte ezt a műfajt: „A vogulok és az északi osztjákok 

énekeit ráolvasásoknak nevezhetjük, bár a legnagyobb részük a sámán és a bálványszellem 

közötti beszélgetést adják elő. Ezzel szemben a Vaszjuganon a joləmnəŋ és a paŋγləmnəŋ 

közönséges információgyűjtő alkalmakon arról szóló leírások, hogy mit lát és hall a sámán, 

mind a segítő szellemek érkezésekor, mind a felderítő útján, ezek tehát, hogy úgy mondjam, 

a sámán tapasztalatairól szóló beszámolók. (…) A vaszjugani énekekben a sámán 

egyébként lényegtelen tevékenységének az ábrázolása kerül előtérbe, melyben van okunk 

feltételezni az idegen hatást, ahogyan általában az egész ottani segítő szellemek 

intézményében is” (JugrUsk. 594: FFC 63: 320, Relig3: 237)458  

 A légyölő galóca ma is jelen van a keleti hanti kultúrában, még ha valamelyest veszített 

is jelentőségéből. Ivan Sztyepanovics Szopocsin (1910–1993) tromagani hanti sámán egyik 

tanítása arról szól, hogy nem szabad légyölő galócát hagyni a lakatlan házban, mert a házba 

beköltöző szellemek lerészegednek tőle (Csepregi 2011b: 14).  

 Ludmila Nikolaevna Kajukova (1964–) az idősebb generációtól gyűjtött információit 

osztotta meg velem:  

 „A légyölőgalóca ének magától kezd el hangozni az énekes bensejéből, mintha a gomba 

élvezőjét hatalmába kerítette volna valamilyen istenség, valamilyen szellem, valamilyen 

tisztátalan erő. Az után, hogy a sámán vagy bárki más (idős vagy fiatal férfi, asszony vagy 

leány) fogyaszt ebből a mérges gombából. Először halkan és érthetetlenül énekel, aztán 

egyre hangosabban és indulatosabban. A tempó és a hangerő váltakozhat. Közben ütemesen 

verik a dobot is. Az egyes részek között hangutánzó szótagokat énekelnek, pl. „ťo, ťo-ťo, 

ťo-ťo-ťo…”, „čo-čo, čo-čo, čo”…, „ji-ji-ji… ťo-ťo-ťo”. Tanácsért fordulhatnak Num Torum 

Atyához és Bundás-Szőrös Föld Anyához. Úgy tudom, hogy a medveünnepi szertartáson 

nem szabad „galócás” énekeket előadni. 

 A légyölő galócás énekkel jósoltak, jövendőt mondtak, gyógyítottak és varázsoltak. P.V. 

Kurlomkin úgy magyarázta, hogy nem szabad olyan galócát gyűjteni, melyen sok kicsi 

fehér pötty van, mert attól felgyorsul az ének, a szavak kismadarak módjára kirepülnek. 

Olyan galócát sem szabad használni, melynek kalapján egybefüggő a fehér folt, mert akkor 

összefolynak a szavak. A gombát tiszta fenyőerdőn kell gyűjteni, és akkor az ének 

könnyedén, kellemesen hangzik majd. Ha homokos folyóparton gyűjtik a gombát, ahol sok 

bokros hely van, akkor az ének zavaros, nehezen érthető, durva lesz. Meghatározott helyen 

kell szedni a gombát, ott, ahol hét galóca van egy csoportban. Ezek közül a legkisebb a 

legjobb. 

 A galócát árnyékban szárítják, hét részre vágják, a fogyasztás előtt újból hét részre, és 

egy kevés vízzel fogyasztják. A „galócások” miatt az egyszerű emberek nem ették a 

gombát, attól féltek, hogy véletlenül mérges gombát fogyasztanak. Ezen kívül nem is volt 

a gomba elkészítéséhez szükséges tiszta víz és tiszta edény sem. Gyermekkoromban 

nagyanyám mindig óvott a gombaevéstől. «Attól állandóan nevetni fogsz!» És ha sokat 

nevettem, így dorgált meg: «Miért eszel olyan sok gombát? Nem szabad» – mondta”. (L.N. 

Kajukova leveléből 2017. március). 

 
458 Vogulien ja pohjoisostjakkien lauluja voisimme nimittää manausluvuiksi, vaikka niissä suuri osa esittääkin 

noidan ja haltijan välistä keskustelua. Vasjuganilla sitä vastoin joləmnəŋ  ja paŋɣləmnəŋ ovat tavallisissa 

tiedustelutilaisuuksissa kertovaisia kuvauksia siitä, mitä noita kuulee ja näkee sekä apulaishaltioiden tullessa 

että tiedustelumatkallaan, ne ovat siis niin sanoakseni kuvauksia noidan kokemuksista. (…) Vasjuganilaisissa 

lauluissa on vallalla verraten epäoleellinen noidan toiminnan kuvailu, missä on hyvinkin syytä epäillä vierasta 

vaikutusta, kuten yleensä koko sikäläisessä apulaishaltialaitoksessa. 
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3.3.2.2.2 A most közölt ének tartalma  

Az énekes, aki azt állítja magáról, hogy „a vadat osztó, halat osztó isten tolmácsa”, 

elmondja, hogy a galócát felső isten (num torǝ̑m) hét lánya eresztette le az embereknek. Az 

éppen most elfogyasztott darabot a felső isten legkisebb lánya tette az énekes szájába. Az 

énekes és közönsége olyan házban gyűlt össze, ahol már korábban is sok galócát 

fogyasztottak („száz galócát megevett ház, száz galócát megevett női istenség”). Az ének 

sok ismétlést tartalmaz. Többször elhangzik a fiatalokat helyes beszédre intő tanács: „Eszes 

leány, eszes fiú, vedd eszedbe, bűnös nyelv, bűnös szó nyelvén ne beszélj!” A tanítás 

szerint, ha ezt megtartják, az istenek biztosítják számukra a vadász- és halászszerencsét 

(„isten vadat ad, halat ad”). De ha mégis elhangzottak az illetlen szavak, úgy lehet 

kiengesztelni az isteneket, hogy gyertyát gyújtanak a templomban, „isten három fejű 

házában” – a három fej nyilván az ortodox templom hagymakupoláira utal. A gyertyákat 

„kő arcú égi apám, kő arcú égi anyám” előtt kell meggyújtani. Ezek a kifejezések a hanti 

költői nyelvben az ikonokat jelentik. 

 Az énekes magát körǝɣtǝ ku ’forgó/pörgő férfi’ jelzővel illeti, ami a tudatmódosító szer 

hatását is jelölheti.  Az információszerző út a 268. sor táján jut el a fordulópontig, amikor 

a galóca kezdi visszavinni az énekest a nap és a hold járásával megegyező irányban a földre. 

A kérges földre, Földanya kövér térdére, a galócás ház padlójára való megérkezés a 307. 

sorig tart. Felső isten kisebbik lánya még mindig osztja a tanácsait az illendő beszédről. 

Most jött el az ideje annak, hogy a korábban elrejtett fél galócafejet is elfogyassza az énekes 

(337–338). Miután a felső isten lánya megkapja a neki ígért fehér vásznat (347–349), 

onnantól fogva a hangja már csak felülről hallatszik, a sokszor hallott intelmeket 

ismételgeti. Az egész énekre jellemző a szaggatott szerkesztésmód, nem jól formált 

mondatok, az egyeztetés és a határozóragok hiánya. 

 Nem tudjuk, hogy ez az ének azon a szertartáson hangzott-e el, melynek maga 

Karjalainen is tanúja volt. Annak bódulatnak az volt a célja, hogy kiderüljön egy asszony 

elmezavarának az oka. Erre nincs utalás az énekben, de lehetséges, hogy az utazáson kapott 

információt később közölte volna a sámán. 

 

3.3.2.2.3 Szabad fordítás, nyelvi és tárgyi magyarázatok  

1–5. sor 

Kérőt ültető (házasulandó) leánynép, fiúnép hallgassátok meg, milyen szavak elmondására 

késztet engem a nyílvessző nyeléhez hasonlító keskeny faházban a hét nyelven beszélő 

légyölő galóca, melynek kalapja fából készült karikához hasonló. 

1. paŋk ńälǝm jäwǝt čeɣä: ńälǝm čeɣä ’nyelvjárás, nyelvváltozat’. Itt mintha arról lenne 

szó, hogy a légyölő galóca hét nyelven beszél. 

2. ńälwej wiṇčiw wäńť juɣə̑w kat ’nyílvessző nyeléhez hasonló keskeny fájú faház’ – a 

szókép nehezen értelmezhető. Talán arról van szó, hogy az égiek felől szemlélve a ház 

gerendái vékony vesszőknek tűnnek? A szókép ismert az északi hanti hősepikában is: 

fejsze-nyeles nép(?) ház, kés-nyeles nép(?) ház (OH I: 390, 416). A szókép egyéb 

előfordulása ebben az énekben: 88, 224. sorok. 

3. juɣ jɔɣ jŏɣa wiṇčiw paŋk ’fakarika nagyságához hasonló galóca’. A továbbiakban juɣ jɔɣ 

jŏɣa ’fakarika nagyságú’ szerkezet többször visszatér a galóca állandó jelzőjeként, 

feltehetőleg a gomba kalapjának a méretére utalva (110, 187, 233, 248. sorok).  

4. săɣǝ̑mlǝ̑ntan nehezen értelmezhető szóalak, talán inkább: săɣǝ̑mlǝ̑ntam mond-PTC.PRS-

1SG ’általam elmondandó’  
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A săɣǝ̑mlǝ̑- ige nem szerepel a szótárakban. Karjalainen a Vj1/66. sorhoz fűzött 

széljegyzetében az ’említ’ igével fordította, és megjegyezte, hogy már nincs használatban.  

A săɣǝ̑mlǝ̑- ige a Vj2 szövegben többször előfordul, leginkább ’elmond, elénekel (?)’ 

jelentésben (11, 22, 44, 72, 79, 123, 127, 129, 210, 227. sorok). Lehetséges, hogy a săɣə 

’dallam, motívum’ főnévből képzett ige. 

4–5. kölǝŋlät ’beszéd, szöveg’, öɣiŋlät ’leánynép’ păkə̑ŋ lät ’fiúnép’ vagy leányság, fiúság 

(vö. népség, katonaság). A lät ’idő’ jelentésű szó gyűjtőnévképzővé vált úgy, a jelzője -əŋ 

képzős melléknév, vö. Szurg jåqqəŋʌȧt ’emberiség’ (Chr. 54). Hasonló képzés: imi-p-ʌȧt  

’asszonynép’, iki-p-ʌȧt ’férfinép’ (Trj4/132, 135). 

A kifejezés változatának előfordulása máshol: urt amǝ̑sta öɣəŋ kata păkkǝ̑ŋ kat ’kérő 

fogadására alkalmas lányos, fiús ház’ (Vj1/28–29). 

6–10. sor 

A szellemtől megszállt híres légyölő galóca, szellemnőtől megszállt híres császárgalóca 

azért jött a felső égből az emberek közé, hogy elaltassa a hosszúéletű leányt, hosszúéletű 

fiút, elaltassa őket. 

6–7. juŋk soɣi̮ nemǝŋ paŋk, kät soɣi̮ neməŋ ki̮l 

A párhuzamos sorokban a jelzős szerkezet alaptagja a galóca két fajtájának a neve: paŋk 

’légyölő galóca’ (Amanita muscaria) és ki̮l ’császárgalóca’ (Amanita caesaria). A 

szerkezetek első tagjában (juŋk ’szellem’ kät ’két’) nehezen értelmezhető a párhuzamosság. 

Lehetséges, hogy romlott a szöveg, és eredetileg juŋk – kält szópár volt, mely mindkettő 

’szellem, istenség’ jelentésű. Az előbbi általában hímnemű, az utóbbi nőnemű lényre utal. 

A szótárakban nincs Vj adat. A juŋk soɣ ’szellem, istenség férge’ talán arra a módra utal, 

ahogyan a galócába áttevődik az isteni erő. 

8. jakə̑ŋ jer ’emberiség, emberi nem’ a jakə̑ŋ lät szinonímája, l. még 14, 21, 38, 99, 126, 

167, 360. sorok. 

9. nowtǝ̑ŋ öɣi nowtǝ̑ŋ păɣ ’koros leány, koros fiú’, azaz hosszú életű. nowtə̑ŋ koros, 

élethosszig tartó, hosszú életű – a jelző itt egyben kívánság is lehet, hogy a szertartás 

résztvevői sokáig éljenek. A jelző egyéb előfordulásai:  

lilǝ wăltǝ̑ nowtǝ̑ŋ torǝ̑m ’eleven levő koros világ’ (73) 

kotə̑l kaltǝ̑ ǝjǝj kaltǝ̑ nowtǝ̑ŋ torǝ̑m ’nap megháló egy éj megháló koros isten/világ’ (181) 

nowtǝ̑ŋ ku koros férfi (230) 

öɣi nowtǝ̑ŋ torǝ̑m, păɣ nowtǝ̑ŋ torǝ̑m ’leány korú/korszakbeli isten/világ, fiú 

korú/korszakbeli isten/világ’ (314–115) 

9–10. kal-ta-ti̮ éjszakázik-INF-EMPH; ilǝ kal-t-i̮l-a el éjszakázik-PTC.PRS-3PL-LAT 

’elaltatásukra  / megszállatásukra’. 

11–13. sor 

Isten parancsolta, hogy énekeljek, ha nem parancsolta volna, nem ettem volna [a gombát], 

isten ujjú gereblyéző nő letaszít engem. 

13. tärəm päŋ ńǝmči ninǝ i̮l warlujǝ̑m ’isten ujjú gereblyéző nő letaszít engem’ 

Bizonytalan fordítás. Nem világos, hogy mi a szerepe a ńəməč ’csontból v. fából készült 

csalángereben’ szónak itt, valamint a ’letaszít’ jelentésű ige töve wart-, és a kéziratban 

nincs jele annak, hogy itt kiesett egy mássalhangzó. A tärəm päŋ ńǝmči ni szerkezet egyéb 

előfordulása: 201. sor, a 46. sorban a päŋ helyett paŋ[k] áll. 
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14–17. sor 

Hogy galócával lehessen sámánolni, leereszkedett a galóca a felső égből a mohás föld 

szélére. 

18–22. sor 

Felső isten hét lánya leeresztette, hogy körülnézzen a földön, felső isten hét lánya 

parancsolta, hogy együk, a felső ég uralma alá tartozó emberiség parancsolta, hogy együk, 

isten tüzes házat, fagyos házat rendelt, hogy ott énekeljünk. 

19. kǚlǝŋ mǝɣ ’vastag föld’ egyéb előfordulás: Vj1/596, de l. a 33. sorhoz fűzött jegyzetet 

is. 

20–21. num torǝ̑m jäwət öɣinǝ pirti mǝŋä intäti, num torǝ̑m jakə̑ŋ jernǝ pirti intäti 

A párhuzamosságból arra lehet következtetni, hogy felső isten hét leánya és felső isten 

uralta emberi nem (az égiekkel kapcsolatban lévő embervilág) egymás kiegészítői, együtt 

cselekednek, amikor elrendelik a galóca fogyasztását.  

23–26. sor 

Amikor szétterjed bennem a galóca ereje, [úgy érzem], mintha egy csapat kerceréce 

ereszkedne le a csendes tó vizére. 

23. ǝḷḷǝ paŋk jǝm jerä l. még kölǝŋ paŋk ǝj jǝm jer jǝɣä werǝntǝli  (28), ǝḷḷǝ paŋk ǝj jǝm jer 

jinnə ǝsǝlli (36). 

27–32. sor 

Amikor megérkezik hozzám a galóca, erőt és szavakat ad nekem, eladó (házasulandó) 

leánynép, fiúnép hallgassátok eme halandó férfi beszédét, eszes lány eszes fiú, vedd 

eszedbe, a világ végéig. 

 

32. torǝ̑m putalati̮ ’a világ végéig’ – bizonytalan fordítás, talán kapcsolatban van a torə̑m 

putə̑w ’világ vége’ kifejezéssel, talán a pat-/ putlǝ̑ɣǝ̑l- ’megfagy’ igékkel. 

33–37. sor  

Eme széles földön, a felső isten által megjelölt hegyen ősz hajú anyó és apó a nagy gomba 

jó erejét kiárasztja, hogy a leánynép és fiúnép meghallgassa. 

33. kŏlə̑ŋ məɣ: a kŏlə̑ŋ szó értelmezhetetlen, talán helyesen a kǚḷəŋ ’lyukacsos’ lenne a 

helyes szó, mely ebben az énekben a  355. sorban fordul elő, a Vj1 szövegben pedig sokszor 

(l. még a Vj1/26–27. sorhoz írt jegyzetet).  

34. torǝ̑m pusti̮ oɣǝ̑r mǝɣ ’isten által megjelölendő magas föld’. Az ebben a szerkezetben 

előforduló pusti̮ (34, 144, 175) vagy pustaŋ (175, 257) alapszava feltehetőleg pås- megjelöl 

(D 1224) bár a szótárak a VVj nyelvjárásokra igeként nem adatolják. 

 

35. kaɣǝ̑s ɔɣǝ̑w imkǝräťkǝn (=imkən-räťkən) ’ősz hajú anyó és apó’ – bizonytalan 

személyek, feltehetőleg a szellemvilág lakói 

 

37. săɣta kolǝ̑nta – săɣta A szövegben a ’meghallgat’ és a ’megjegyez’ jelentésű igék 

bővítményeként fordul elő, főleg felszólító módú igék mellett. Lehet, hogy valamilyen 

buzdító jelentésű indulatszó (47, 163, 207, 370). Előfordulása más szövegekben: wăɣ torǝ̑m 

jəɣəm kolǝ̑nta săɣta ’vas isten atyám, nosza, idehallgass’ (Vj1/432). Talán kapcsolatban 

van a săɣə̑ ’dallam, motívum’ szóval: dallam-PL-LAT. 
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38–44. sor 

A felső isten által uralt embervilágban, abban a házban, ahol szárított galócát ettek, ahol 

ősz hajú anyó és apó száz galócát eszik meg, a híres galócát ott eszik, a galóca három 

hangból álló énekét ott mondják. 

39. kajǝ̑m paŋk ’szárított galóca’. A kajə̑m szó első jelentése ’hamu’, ’tűz maradéka’. Mivel 

a gombát napon vagy kemencében szárítják (JugrUsk 567), feltehetőleg metonímiával vált 

a galóca jelzőjévé a szó.  Egyéb előfordulás: 107, 122, 135, 140, 145, 160, 173, 194, 204. 

sorok. 

43. săɣə̑l kɔlǝ̑m pičǝw paŋk  ’dallama három rétegű galóca’. A szótárak pič, pičəw szavakat 

nem ismernek. Valószínűbb, hogy az alapszó a veláris hangrendű pi̮č ’szál, rost, réteg’, és 

akkor a szabad fordítás: ’a galóca három hangból álló (vagy háromszor ismételt) éneke’. 

45–47. sor 

Erős ujjú, gerebenes nő letaszít a veszélyes galócás szertartás résztvevői közé, jó leány, jó 

fiú hallgatja az ének hangjait. 

45. kusar paŋkǝ̑lnǝ̑ŋ kǚt (?) kǚtä A lejegyző maga sem volt biztos benne, hogy kǚt vagy 

kǚtä a helyes szó. kusar jelentése bizonytalan: talán a Ni χusar ’erős, éles’ szónak van Vj 

megfelelője is, melyet a szótárak nem adatolnak. Ebben az esetben lehetne ’veszélyes’ 

melléknévvel fordítani. A kusar másik előfordulása hasonló szövegkörnyezetben: 202. 

46. tärǝm paŋk ńǝmči ninǝ il warlujǝ̑m ugyanez a sor még kétszer fordul elő az énekben 

(13, 201), de ott nem a mély hangrendű paŋk ’galóca’, hanem a magas hangrendű päŋ ’ujj’ 

szóval. Valószínűleg itt is a päŋ lenne a helyes alak.  

48–49. sor 

Én forgó/guruló férfi nyelvén mondom nektek mindezeket. 

48. körǝɣtǝ ku ’forgó/guruló férfi’ – talán a sámánra utaló kifejezés körəɣ- ’forog, görög, 

gurul’. Egyéb előfordulásai: 103, 133, 137, 151. sorok. 

Az esetlegesen valóságos vagy a galóca mámorában képzelt forgásra/pörgésre utal az 

énekben gyakran ismétlődő siɣil- ’forog, tekeredik, csavar(odik), pörög, kavarog’ ige is. 

Előfordulásai: 86, 92, 146, 148, 150, 152, 269, 271, 286. 

49. nǝŋä lŏŋǝ̑li̮m ’nektek olvasom ezt’  – a lŏŋə̑t- ige ’olvas’, ’számol’ jelentésű, de 

szemantikai körébe tartozik minden, az embervilágon kívüli szférákból származó 

információ közlése, valamint varázsigék, ráolvasások mondása. Ebben az énekben ’mond, 

előad’ igékkel fordítom.  

50–57. sor 

Eszes lány, eszes fiú, vedd eszedbe, hiszen eszes lányként, eszes fiúként isten első (legfőbb) 

teremtménye vagy: ne használj illetlen szavakat, ne beszélj a szellemvilágot bántó nyelven. 

50. nămsǝ̑n öɣi, nămsǝ̑ŋ păɣ /?/ nem tudni, hogy Karjalainen kérdőjele mire vonatkozott. 

A két -ŋ képzős melléknevet tartalmazó kifejezésekben többször előfordul, hogy az első -n 

végű, a második -ŋ végű (l. még 62, 63). A lejegyzés feltehetőleg a kiejtést követte, nem az 

etimológiai elvű helyesírást. 

56. kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝɣ köl ’bűnös nyelv, bűnös szó’ – kərəɣ, krəɣ < or. грех ’bűn’. Itt 

valószínűleg olyan szavakról, beszédmódról van szó, mely a szellemvilágot sérti. 

A kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝɣ köl kifejezés az énekben 18 helyen fordul elő (60, 66, 75, 165, 171, 

179, 185, 191, 208, 143, 317, 320, 324, 333, 367, 376, 378), és a figyelmeztetés, mely 
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szerint kerülni kell az illetlen szavakat, ennek a szertartásnak feltehetőleg a legfontosabb 

üzenete. 

58–64. sor 

Ha nem beszélek bűnös nyelven, bűnös szavakkal, kőarcú égi anyám, kőarcú égi apám halat 

és vadat ad, lányokat és fiakat ad, az istentől lányokat és fiúkat kapok, [és ezért] gyertyát 

gyújtok istennek. 

58–59. köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m ǝsǝm/jəɣəm ’kő arcú égi anyám/apám’ A kőarc Karjalainen 

közlése szerint is nemcsak bálványképet, hanem szentképet, ikont is jelenthetett. Egyéb 

előfordulásai: 118–119.  

62–63. öɣin lät păkə̑ŋ lät ’leánynép, fiúnép’ l. az 50. sorhoz fűzött megjegyzést. 

64. torma söťiw ji̮ńťli̮ ’istennek gyertya tűzetik’, azaz gyertyát gyújtok a szentkép előtt. A 

torə̑m szónak itt és a hasonló mondatokban ’szentkép’, ’ikon’ jelentése van. A kifejezés 

egyéb előfordulásai: 120, 190. sorok. 

65–68. sor 

Eszes lány, eszes fiú ne használjatok illetlen szavakat, jól eltöltött éjszaka után reggel kelj 

fel, vess keresztet isten (a szentkép) felé. 

67. torǝ̑mnǝ̑ jǝm kali̮ egy lehetséges fordítása: ’jól eltöltött éjszaka után’ – kal-i̮ meghál-

PST.PASS.3SG 

69–72. sor 

Így énekel ezen a földön a fakarika nagyságú, sima fejű híres galóca, a pettyes fejű híres 

galóca. 

69–70. juɣ jɔɣ jŏɣa fakarika nagyságú, vö. jɔɣ ’kör, karika, gyűrű, hurok’. juɣ jɔɣ jŏɣa 

weľǝŋ paŋk szókép előfordulásai az énekben: 110, 187,  233, 248.  

70–71. weľǝŋ ɔɣǝ̑w – muɣḷǝŋ oɣǝ̑w sima fejű – pettyes fejű. A weľǝŋ jelentése bizonytalan, 

a szótárakban nincs adatolva. Ha köze van a weḷəɣ ’egyenes, ágak nélküli fatörzs’ szóhoz, 

akkor lehet a feltételezett fordítása ’sima’. 

71. muɣḷǝŋ ɔɣǝ̑w – feltehetően íráshibás, helyesen mǚɣḷəŋ vö. mǚkəḷ ’pettyes fejű galóca’. 

72. săɣməlli̮ énekeltetik Karjalainen közlése szerint (JugrUsk 567–568, FFC 63: 278–279, 

Relig3: 207–208) miután a sámán elfogyasztotta a galócát már nem ő maga énekel, hanem 

a benne lévő gomba. Ezért lehetséges, hogy a mondat alanya a galóca, állítmánya az 

’énekel’. Vö. a 4. sorhoz írt kommentárt is. 

73–75. sor 

Eme élő emberek lakta, jelenkori világban némelyik lány, némelyik fiú illetlen nyelven, 

illetlen szavakkal beszélt. 

73. lilǝ wăltǝ̑ ’lélek levő’, azaz eleven, feltehetőleg élő emberekkel benépesített világról 

van szó. A jelző egyéb előfordulásai: lilǝ wăltǝ̑ kotə̑l ’eleven nap, élettel teli nap’ (80, 121, 

184, 193, 203), lilǝ wăltǝ̑ nowə̑t ’eleven korszak, élő emberek kora’ (109). 

76–79. sor 

Eszes lány, eszes fiú vedd magadra a szárított galóca levének hangján szóló éneket. 

77. čö̆ṇčä păni̮lati̮ ’hát[ad]ra vedd’, azaz vedd magadra, tanulj belőle. 
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78. kajǝ̑m paŋ[k] jǝŋkǝl tur ’szárított galóca vize torka/hangja’ – Karjalainen tudósítása 

szerint (JugrUsk. 567) a sámán a galócát kisebb darabonként fogyasztja, és vizet kortyol 

hozzá. A tur ’torok’ szó második jelentése ’(a torokból kijövő) hang’. 

80–83. sor 

Eme élő emberek napján eszes leány, eszes fiú vessen keresztet az ikon előtt, akkor Isten 

vadat ad, halat ad. 

80. tǝ lilǝ wăltǝ̑ kotə̑l ’lélekkel élő/való nap’, az élők napja. A lilə wăltə̑ szerkezet ebben az 

énekben tizenkétszer fordul elő. 

82–83. Az ok-okozati összefüggés a kéziratban nincs jelölve, a mondatbeosztás és az 

írásjelek a sajtó alá rendező belátása szerint történnek. 

87–92. sor 

A hold járásával megegyező irányban forgat engem a szeplős fejű, híres galóca a nyílvessző 

nyeléhez hasonló, keskeny fából épített házban. 

A mondat tartalmi és szintaktikai szempontból egyaránt problémás. Tartalmilag a galóca 

előidézte forgásról (szédülésről?) lehet szó. A mondat logikai alanya,  a passzív ragozású 

állítmányhoz (siɣil-l-uj-ǝ̑m forgat-PRS-PASS-1SG)  tartozó ágens feltehetőleg a gomba 

(paŋk-nǝ̑ galóca-LOC). A másik két LOC raggal jelölt mondatrész helyhatározó. Ezek közül 

a második (kat jǝɣ peḷǝɣnǝ ’ház belsejében’) egyértelmű, de 88. sorban a ńal wej-nə wäńť 

juɣ-ǝ̑w kat nyíl fogó-LOC keskeny fa-ADJ ház ’nyíl nyele keskeny fájú házban’) esetében a 

LOC nem a jelzett szóra (kat), hanem a jelzőre került. Elgondolkoztató, hogy a wejnə alak 

megismétlődik a 224. sorban is, tehát nem egyszerű tévesztésről van szó. A ’nyíl nyele’ 

metafora magyarázatához l. a 2. sorhoz írt kommentárt. 

A siɣillujǝ̑m szóban a passzívum -uj- képzője hangrendi átcsapást okoz: a palatális 

hangrendű igéhez veláris magánhangzót tartalmazó rag járul. 

87. jǝm iki mǝntin üɣǝl vö. KT 30: jəm süŋki mənt üγəl, jəm iki mənt üγəl täɣ joɣ kärimtəsəm 

’jó nap járása szerint, jó hold járása szerint ide visszafordultam’ (ezt mondja a sámán, 

miután befejezte a látogatását a szellemnél és elindul hazafelé). Egyéb előfordulása: 147, 

177. A nap és a hold járásával megegyező irány kötelező a hantik mindennapjain és 

szertartásain. A galócás szertartás föszereplője körbejár vagy forog. Ezzel is összefügghet, 

hogy magára a körəɣtə ku ’forgó/pörgő férfi’ jelzőt használja.   

93–95. sor 

Szutykos/ragyás arcú emberiség, fiatal férfi bábujának fülbevalós fülét felém 

fordítja/billenti. 

Ez a kép feltehetőleg a látomás része. 

93. liw wäńǝmpǝw jakə̑ŋ lät 

A liw wäńəmpəw ’?szutykos/?ragyás arcú’ – bizonytalan jelentés, a szótárakban nincs Vj 

adat, csak Trj ʌiɣ ’gennyes seb az ujjak között’ és Kaz ʌiχ ’piszok, kosz’ (KT 1053) A 

szerkezet egyéb előfordulása: 125, 126, 130, 226, 360. sorok. 

94–95. äj ku păki̮ rɔntǝ̑ŋ pǝl mänä siləɣtil ’fiatal férfi bábujának fülbevalós füle hozzám 

hajlik’ Egyéb előfordulás: 228–229. 

96-100. sor 

Ha én isten hegyében tollas kötőfékű első állattá (madárrá?) váltam volna, elsuhantam 

volna a felső ég uralta emberi világba. 
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97. tŏɣǝ̑l siɣǝr alǝ̑ŋ wajǝ̑ɣ ’tollas kötőfékű első állat’ – valamilyen mitikus állat, talán 

madár. 

101–106. sor 

Ha az emberek az én halandó testemet száz holttest közé leteszik, miközben itt forgolódok 

eme nyomorúságos föld szélén, melyik lány, melyik fiú fogja a szavaimat tovább mondani. 

Terjengős szerkezetek: 

102. kălat[ə̑] ku ńoɣi̮ŋ teläm ’halandó férfi húsos testem’: halandó testem. 

104. sat kăli̮ kǚtäkä – ugyanez a kifejezés előfordul a Vj5/10 sorban is, ott egyértelműen 

temetésről van szó. 

107–112. sor 

Én bár egész életemben szóltam a szárított galóca jó hangján, a mostani élő emberek 

korában fakarika nagyságú sima törzsű galóca melyik leány, melyik fiú, ki által szólal meg. 

Talán az énekes aggódik amiatt, hogy lesz-e folytatása a galócás szertartásoknak. 

Terjengős szerkezetek:  

108. wălmam ku nowə̑t ontə̑r ’éltem férfi korszak hosszúság’: egész életemben 

109. təɣ lilǝ wăltǝ̑ nowə̑t ontə̑r ’itt eleven levő korszak hosszúság’: a mostani élő emberek 

korában 

113–116. sor 

Én egész életemben napról napra, éjszakáról éjszakára mondtam a jó leánynak, jó fiúnak, 

amire isten indított engem. 

115. jəməɣ pänä – számomra értelmezhetetlen szerkezet 

116–120. sor 

Hogy egész életemben kőarcú isten anyám, kőarcú isten apám előtt gyertya gyújtassék. 

vö. 58–64. sorhoz írt jegyzet 

121–127.  sor 

Az itt élő emberek idejében azt üzeni nektek a szárított galóca: azért, hogy isten vadat 

adjon, halat adjon, szutykos arcú beszédes világnak, ragyás arcú embervilágnak mindez 

tudtára adatik. 

128–131. sor 

Az üzenetet arról, hogy isten vadat ad, én elmondom nekik, a ragyás arcú emberiség pedig 

meghallgatja. 

128. torǝ̑m wajǝ̑ɣ mǝntǝw köl ’Isten állat adónk szava’ – Isten nekünk adja a vadat, az 

igenév személyjelölője a recipienssel koreferens (mə-nt-əw ad-PTC.PRS-1PL). 

132–136. sor 

Felső isten emberek lakta földjén én, a pörgő férfi közvetítem isten üzenetét, amit a szárított 

galóca előidézte forgásban kapok tőle.  

137–139. sor 

Pörgő férfi testem tüzes ház, fagyos ház belsejébe lecsúszik. 
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140–143. sor 

Mi arra születtünk, hogy a szárított galóca szavát elmondjuk, hogy azt a jó leány, jó fiú az 

eszébe vegye. 

144–148. sor 

Az isten által megjelölt magas hegyen ott forgolódtunk, jó hold járása szerint ott 

forgolódtunk. 

149–152. sor 

Szellemtől megszállt híres galócát isten ott tekergeti, az én pörgő férfi nyelvemet ott 

tekergeti. 

153–156. sor 

Bajjal küszködő leány, bajjal küszködő fiú bajos világ felső ég anyámhoz, bajos világ felső 

ég atyámhoz egyik napról a másikra összekeveredünk.   

157–159. sor 

Isten megengedte nekünk – bajjal küszködő leánynépnek, fiúnépnek – hogy egy éjszakát, 

egy napot eltöltsünk. 

160–163. sor 

Szárított galóca üzenetét adom nektek tovább, jó leány, jó fiú hallgassa meg. 

164–166. sor 

Bajos földön bűnös nyelv bűnös szavát ne nagyon engedje (elterjedni).  

167–169. sor 

Felső isten által uralt embervilágban én, halandó férfi nem tudtam elmondani a szavaimat. 

170–172. sor 

Bajos földön bűnös nyelv bűnös szavát ne nagyon beszéljétek. 

173–178. sor 

Száritott galóca jó hangján nem tudtam szólni, isten által megjelölt hegyen halandó férfi, 

szavaimmal jó hold járása szerint nem tudtam visszafordulni. 

179–180. sor 

Bűnös nyelv bűnös szavát ne szóljátok. 

181–187. sor 

Bár isten megengedi, hogy egy napot, egy éjszakát eltöltsünk, a galóca, a fakarika nagyságú 

sima törzsű galóca nem azt parancsolta, hogy a mai eleven napon bűnös nyelv bűnös szavát 

beszéljük. 

182. torǝ̑mnǝ̑ tŏŋ mǝŋä ǝsǝlli ugyanez a sor ismétlődik a 183. sorban is. A lehetséges hiba 

oka az, hogy a 182. sor a lap alján van, a 183. a következő lap tetején. Ebből is arra lehet 

következtetni, hogy ez a változat egy tisztázat, melyet Karjalainen egy korábbi leiratról 

másolt.  
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188–190. sor 

A galóca azt parancsolta, hogy e bajos föld szélén tűzzünk gyertyát a háromkupolájú 

templomban. 

191–192. sor 

Isten a bűnös nyelv bűnös szavát lehet, hogy megbocsátja, lehet, hogy nem. 

Az énekben egyébként nem fordulnak elő orosz jövevényszvak, de ebben a két sorban 

mindjárt három: moši ’lehet’ < может, valószínűséget kifejező módosítószó. Az əntə 

tagadószóhoz kapcsolódó -l’i szócska az oroszban ли ’-e kérdőszó’, itt viszont ’vagy’ 

választó kötőszó funkciójú. A  prosit ’megbocsát’ valójában a простить ’megbocsát’ ige 

átvétele, és nem a просить ’kér’ igéé. Ahhoz, hogy igeként lehessen használni, szükséges 

egy ragozható hanti ige is: prosit werli ’megbocsáttatik’. 

193–195. sor 

Eme eleven napon így mondtam el nektek a szárított galóca üzenetét. 

196–200. sor 

Ezt nekem vadat osztó isten tolmácsa, halat osztó isten tolmácsa, felső isten emberi földjén 

felső isten hét lánya parancsolta. 

Tolmács: az istenség segédje (JugrUsk: 331, FFC 44: 305, Relig2: 225) 

201–202. sor 

Veszélyes galóca hét felszínéről erős ujjú gerebenes nő lelöki. 

vö. 13. sor 

203–205. sor 

Eme eleven napon szárított galóca levének hangján mondom ezt nektek. 

206–210. sor 

Eszes lány, eszes fiú, vedd eszedbe, bűnös nyelv bűnös szavát ne nagyon engedjétek 

használni, felső isten emberi földjén nem ezt parancsolták, én elmondtam nektek. 

211–222. sor 

Galóca kérges fájú földjére, felső isten emberes földjére, halandó ember nyelvét erős szél 

egy fuvallatával erős gomba (ujjú?) gerebenes nője halandó férfi nyelvemet galóca kérges 

fájú földjére, ezüst csipkebogyót termett föld(re), arany csipkebogyót termett föld(re) égi 

szellem hét lánya halandó férfi nyelvemet galóca kérges fájú földjére lehozza. 

215. tärəm paŋk ńəmči ninə ’erős gomba gerebenes nő’ – a többi helyen (13, 46, 201. sor) 

nem paŋk, hanem päŋ ’ujj’ áll, azaz erős ujjú nőről van szó. Valószínűleg itt is ez lenne, a 

palatális magánhangzó jele véletlenül maradt el. 

A mondatból az derül ki, hogy „erős ujjú gerebenes nő” és „égi szellem hét lánya” azonos, 

ugyanis ők hozzák a földre „halandó férfi nyelvét”, azaz ők adják a szájába a szavakat a 

gomba közvetítésével. 

223–227. sor 

Én forgó/pörgő férfi nyelvén nyílvessző nyele vékony fájú házban, tüzes ház belsejében 

elmondom a ragyás arcú embereknek. 
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228–235. sor 

Amikor fiatal férfi baba fülbevalós fülét hozzám fordítja, én, a koros férfi egy napig 

énekeltem nekik szárított galóca levének hangján, fakarika nagyságú, sima törzsű galóca 

levének hangján  az éjszakáról, amikor a száz holttest között jártam. 

231. sat kăli̮ koɣlǝ̑m əj Karjalainen eredetileg így tagolta: sat kăli̮ koɣlǝ̑ məj, majd javította. 

Bizonytalan jelentésű, a ’száz holttest bejárta éjszaka’ csak egy a lehetséges megoldások 

közül, az információszerzés módjára utal. 

235. mənnə jəɣa ki̮ɣi̮lsi̮ – ki̮ɣi̮l- ige nincs a szótárakban, talán ’elmond, énekel’. 

236–239. sor 

Galóca kérges fájú földjére felső isten hét lánya hazahozza az én üzenetemet. 

240–243. sor 

Én, a forgó férfi, azt mondom a leánynépnek és a fiúnépnek: a bajos föld szélén bűnös 

nyelv bűnös szavát ne beszéljetek.  

244–246. sor 

Azért, hogy a leánykort meg a fiúkort megélhessétek, vessetek keresztet a háromkupolájú 

templom irányába.  

247–251. sor 

Isten engedi, hogy eltöltsetek egy éjszakát, a fakarika nagyságú, sima törzsű galócával ezt 

mondom én nektek felső isten emberes földjén, galóca kérges fájú földjén. 

252–255. sor 

Egy fordulatnyi galócával beszéltem hozzátok, száz galócát megevett, híres föld üzenetét 

hoztam nektek.  

252. əj siɣitəläw paŋknati̮ ’egy fordulatnyi, egy forgású galócával’ – a forgás, pörgés újra 

és újra megjelenik mind a galócával, mind a galóca hatása alatt lévő énekessel 

kapcsolatban, feltehetően a transzállapot kifejezésére. 

256–258. sor 

Galóca kérges fájú földjét, az isten által megjelölt hegyet isten teremtette. 

259–261. sor 

Hosszú életű leány, hosszú életű fiú szava megérkezik a galóca kérges fájú földjére. 

262–264. sor 

A galóca kérges fájú földjén én úgy beszélek hozzátok, mint egy száz galócát megevett 

istennő. 

263. sat paŋk imə näj kétféleképpen értelmezhető: ’száz galócát megevett istennő’ vagy 

’száz galócát elégetett tűz’. 

265–267. sor 

Ha isten engedne nekünk eltölteni egy éjszakát, nagyon jó lenne. 
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268–276. sor 

Ha én szárított galóca levének hangja után fordulok, amikor szárított galóca levének hangja 

után fordulok, amikor hold járása szerint, jó nap járása szerint perdülnék, száz galóca 

kérges fájú földjére isten hazahozna.  

277–279. sor 

Ha isten engem száz galóca kérges fájú földjére hazahozna, bizony nagyon jó lett volna. 

280–284. sor 

Én istennek égi hóhoz hasonló fehér vásznat csináltam volna, amit száz galóca fájú földre 

terítettem volna, így onnan felső isten hét lánya hoz haza engem.  

285–286. sor 

A beszélő galóca egy penderítéssel elpenderít onnan engem. 

287–290. sor 

Amikor megérkeztem száz galóca kérges fájú földjére, amikor húsos térd egyik felszínére 

estem, állatszőrös (hajfürtös) értelmes fejemet meghajtottam. 

288. ńoɣi̮ŋ čäṇč əj oɣtǝ̑ja körəɣtämnə ’kövér/húsos térd felszíne’ – a Földanya térde, azaz 

a föld felszíne 

289. wajǝ̑ɣ pun koḷaŋ uɣǝ̑m ’hajfürtös okos fejem’ –vö. koḷ ’képesség, tudás’. Karjalainen 

fordítása: monihiuksisen lomakkaan pääni taivutan ’sokhajú réses fejemet meghajtom’ 

(JugrUsk. 589). A Reguly által gyűjtött hősénekben szintén előforduló toposzt másképp 

fordítják: ar seui koläng och ’sok fürtben dús fejem’ (OH II/287).  

291–299. sor 

Galóca kérges fájú földjén, nagy ház közepén, amikor a csikorgó kőajtóhoz érkezem, felső 

isten kisebb lánya behozza az én halandó férfi nyelvemet (=a nekem szóló üzenetet), én 

kölyökállat nagyságú két pupillámat felvillantja. 

300–308. sor 

Mintha a szárított galóca vinne engem felső isten emberi földjére, amikor száz galóca 

kérges, híres házába bevittek, nyikorgó kőajtón keresztül isten száz szavát megüzenték, én 

(Földanya) két kövér térdére esem, állatszőrös okos fejem ott meghajtom. 

305. torǝ̑m sät köləŋ lät tŏl ilə äjməlli ’isten száz beszéde oda üzentetik’. Karjalainen 

íráshibája: sät szó a szótárak szerint nem létezik, valószínűleg sat ’száz’ a helyes alak. 

äjməlli Karjalainen számára is problémás lehetett, mert aláhúzta. äjməl- ige nincs a 

szótárakban, talán az äj ’üzenet, hír’ főnévből képzett szó, ’üzen, hírt ad’. l. még : äjməltäl 

säťwəl híradása hallatszik (Vj1/847). 

308. wajǝ̑ɣ pun koḷaŋ uɣǝ̑m tŏl ilə mărakǝ̑lli̮m ’hajfürtös okos fejem ott meghajtom’. A 

mărakǝ̑lli̮m ’megnedvesítem’ feltehetőleg íráshiba a nărakǝ̑lli̮m ’fejet hajtom’ helyett (l. 

még 289. sor) 

309–313. sor 

Felső isten kisebbik lánya szárított galóca jó hangján innenső fa fájú istennek mondja – 

szárított galóca jó hangján – (fejemet) oda hajtom. 

311. tem pil juɣ juɣǝ̑w torə̑m ’innenső fa fájú isten’ – valamilyen evilági istenség lehet 
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314–316. sor 

Leányok hosszúéletű istenéhez, fiúk hosszúéletű istenéhez fohászkodom. 

317–324. sor 

Bűnös nyelv bűnös szavait isten nem rendelte, (ezért) e világon éltedben ne beszélj bűnös 

nyelv bűnös szavaival, (mert különben) attól szenvedsz eme szenvedéssel teli földön. E 

világon éltedben bűnös nyelv bűnös szavával ne beszélj. 

325–331. sor 

Kövér térd hét felszínén, felső isten emberi földjén hét napig egyfolytában ülsz a kövér térd 

hét felszínén, galóca kérges fájú földjén, felső isten galócájának kérges fájú földjén ott ülsz. 

l. 288. sor 

332–333. sor 

Így lelkes éltedben bűnös nyelv bűnös szavával ne beszélj. 

334–338. sor 

Száz galóca kérges híres házában arany fejű híres galóca felét keresi, én kövér térden ülök, 

a galóca egyik felének azt kiáltom: Hé, galóca, hozd ide a (nekem járó) felet! 

339–340. sor 

Felső isten kisebbik lánya idehozza nekem a fél galócát. 

num torǝ̑m aj öɣinə paŋk peḷəɣ tä mänä tultǝ̑ – a jelölt ágens kérdéséhez l. a nyelvtani 

összefoglalót (3.2.4.6.). 

341–342. sor 

Amikor hozzák, jobb kézzel elkapom. 

343–346. sor 

Amikor elkaptam, húsz foggal kirakott, lélegzetes számba bedobtam, nagy hasamba 

lenyeltem.  

347–351. sor 

Galóca kérges fájú földjének égi hó fehérségű vásznat ajánlok fel, galóca kérges fájú 

földjén visszafordulok. 

Azaz: fehér színű vásznat ad áldozati ajándékul a helyi istenségeknek. 

352–353. sor 

Felső isten kisebbik lánya így leenged engem.  

A jelölt ágens kérdéséhez l. a nyelvtani összefoglalót (3.2.4.6.). 

354–357. sor 

Az emberek által lakott földre lefelé szállingózok, a vastag földre lefelé mondom, szárított 

galóca jó hangján lefelé mondom. 

358–361. sor 

Leánynép, fiúnép hallgatja, tüzes házban, fagyos házban szutykos/ragyás arcú embernép 

hallgatja. 
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362–370. sor 

Én pörgő nyelvemen szólok hozzájuk: Eme mostani, lelkes világban, felső isten emberi 

földjén sok baj van. Bűnös nyelv bűnös szavával ne beszélj, ezt mondja nektek a galóca. 

Eszes lány eszes fiú vegye ezt az eszébe. 

371–374. sor 

Felső isten emberes földjén, galóca kérges házában, a kövér térd tetején hét napot ültem. 

375–379. sor 

Itt eleven éltetekben bűnös nyelv bűnös szavával ne beszéljetek – isten vadat ad, halat ad – 

bűnös nyelv bűnös szavával ne beszéljetek, (és akkor) isten nem fog megenni v. elégetni 

benneteket. 

379. torǝ̑mnǝ̑ əntə illi ’isten nem esz meg titeket(?)’ az i- eszik/ég ige PRS.PASS.3SG alakja 

helyesen: ili. 

 

3.3.2.2.4 Az ének elejének piszkozata 

A kéziratcsomag 83–89. lapján van egy áthúzott szövegrész, az ének 1–157. sorának a 

piszkozata. A végleges kézirat írásképe a 183. sortól kezdve kuszább, elnagyoltabb. A 

sorbeosztás nem teljesen azonos a piszkozatban és a tisztázatban. 

 A piszkozatban sok helyen hiányoznak a diakritikus jelek, ellentétben a tisztázat gondos 

transzkripciójával. Több szónak csak az első betűje szerepel, ezeknek egy részét 

Karjalainen a tisztázatban feloldotta. Előfordul, hogy a párhuzamos sorokból csak az elsőt 

írta le, amit később pótolt a tisztázatban. Az alábbiakban táblázatban mutatom be a 

fontosabb változtatásokat (a transzkripciós javításokat nem gyűjtöttem ki). 

XXIII. táblázat. Karjalainen javításai a Vj2 szöveg letisztázott változatában459  

Tisztázat Piszkozat 

29. sor után 

– werǝntǝli 

48. sor 

mä tem körǝɣtǝ ku ńälǝm čeɣä mä körǝɣtǝ ku ńälǝm čeɣä 

56–57. sor 

kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl čeɣä äl tŏḷɣati̮ kǝrǝɣ ńälǝm čeɣä äl tŏḷɣati̮ 

58–68. sor 

köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m ǝsǝm köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m ǝsǝm 

köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m jǝɣǝm  

kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl ǝntǝ tŏḷǝ̑ɣtamnǝ̑ kǝrǝɣ ńälǝm ǝntǝ tŏŋ tŏḷǝ̑ɣtamnǝ̑ 

mänä wajǝ̑ɣ mǝwǝl kul mǝwǝl torǝ̑m ǝsǝm, torǝ̑m jǝɣǝm mänä 

wajǝ̑ɣ mǝwǝl kul mǝwǝl 

öɣin lä[t] păkə̑ŋ lä[t] mǝwǝl öɣin lä[t] păkə̑ŋ lä[t] mǝwǝl 

 
459 A sorszámok a tisztázat szövegére vonatkoznak. 
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öɣin lä[t] păkə̑ŋ lä[t] torǝ̑mnǝ̑ mǝli öɣin lä[t] păkə̑ŋ lä[t] torǝ̑mnǝ̑ mǝli 

torma söťiw ji̮ń[ť]li̮ torma söťiw ji̮ń[ť]li̮ 

nămsǝ̑ŋ öɣi nămsǝ̑ŋ păɣ n[ămsǝ̑ŋ] öɣi n[ămsǝ̑ŋ] păɣ 

kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl äl tŏḷɣati̮ kǝrǝɣ ńälǝm kǝrǝ[ɣ] köl äl tŏḷɣati̮ 

torǝ̑mnǝ̑ jǝm kali̮ torǝ̑mnǝ̑ jǝŋkali̮ 

älǝŋ nu külä, torma pirnälä. älǝŋ nu külä, torma pirnälä. 

70. sor 

weľǝŋ ɔɣǝ̑w nemǝŋ paŋk weľǝŋ paŋk 

74. sor 

mǝl öɣi, mǝli păɣ mǝli öɣi păɣ 

85. sor 

jăkə̑ŋ mǝ[ɣ] kimlŏɣti̮nǝ̑ jăkə̑ŋ mǝ[ɣ] ŏɣti̮nǝ̑ 

107. sor 

mä tŏŋ kajǝ̑m paŋk jǝm turna mä tŏŋ kajǝ̑m paŋk jǝŋ turna 

113. sor 

mä wălmam ku nowə̑t ontǝ̑r mä wălmam ontǝ̑r 

115–116. sor 

pä jǝj pä kotə̑l jǝmǝɣ pänä päjǝj pä kotə̑l torǝ̑mnǝ̑ 

torǝ̑mnǝ̑ ńŏɣǝ̑lkǝ̑lli̮ jǝmǝɣ pänä ńŏɣǝ̑lkǝ̑lli̮ 

118–119. sor 

köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m ǝsmä köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m ǝsmä 

köɣ wäńǝmpǝw torǝ̑m jəɣmä  

124–127. sor 

torǝ̑m wajǝ̑ɣ mǝntä kul mǝntä torǝ̑m wajǝ̑ɣ mǝntä kul mǝntä 

liw wäńǝmpǝw kölǝŋ lät kölǝŋ lät 

liw wäńǝmpǝw jakə̑ŋ jerä liw wäńǝmpǝw jakə̑ŋ jerä 

jǝɣä săɣmǝ̑lli̮ jǝɣä săɣmǝ̑lli̮ 

133. sor 

körǝɣtǝ ku ńälǝm čeɣäm körǝɣtǝ ńälǝm čeɣäm 

139. sor 

i̮l kotǝ̑ɣwǝ̑l kör[ǝɣtǝ] ń[oɣi̮ŋ] teläm i̮ kotǝ̑ɣwǝ̑l 

154–155. sor 

čɔ̈kəŋ torǝ̑m num torǝ̑m ǝsmä čɔ̈kəŋ torǝ̑m num torǝ̑m ǝsmäti 

čɔ̈kəŋ torǝ̑m num torǝ̑m jəɣmä  
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3.3.3 Vj3–Vj9 szövegek, egyéni énekek jegyzetekkel 

Karjalainen feljegyzései között van három ének, melyeknek a gyűjtő a Rakkauslaulu 

’szerelmi ének’ címet adta. Munkácsi Bernát ezeket az ismert személyekhez kötődő, obi-

ugor improvizatív énekeket sorsének nevezte, és így terjedt el a szakirodalomban is (fi. 

kohtalolaulu, n. Schicksalslied) A mai folklorisztikai irodalom az egyéni ének (individual 

song, личная песня) terminust használja (Csepregi 1997: 62–68). 

3.3.3.1 Vj3 

Rakkauslaulu I. [Szerelmi dal I.] 

       Tyttö: Югинская 

       mies: Njuureljskij460 

ǝj moɣi̮tǝ̑w kä[t] kukǝ̑n  

min wermämǝn ärǝɣ 

mǝɣalǝ̑ŋ puɣǝ̑l kolwalan461  

1.  ǝj moɣi̮tǝ̑w kä[t] kukǝ̑n Egyívású két ember 

2.  jǝŋ[k] jö̆ŋkǝr jŏɣa kä[t] mo[k]kǝ̑n  vízi patkány nagyságú két gyermek 

3.  min wermämǝn ärǝɣ  mi kettőnk által csinált ének 

4.  jaɣi̮ puɣǝ̑l kolwalan  jaɣi̮ puɣǝ̑l (Nyurelka) falu lucfenyői 

alatt 

5.  ti̮ɣli räť păɣǝ̑l öɣi[,] Sokbeszédű apó fiának lánya, 

6.  ö̆ɣmäl petos462 turi̮m äjni[,] kedves Fedoszja kislány öcsém, 

7.  mänä čänč alǝ̑ŋ ati̮ pilǝɣ jö̆männǝ  hozzám ha társamul jönnél (térdem  

mellé) 

8.  tem tor[ə̑]m oɣti wălsǝ̑mǝn tŏŋ 

kŏwaɣǝ̑l[.]  

eme világon sokáig éltünk volna 

(élnénk). 

9.  mä tem wermäm ńălkǝ̑m saɣǝ̑l pajlǝɣ 

tur  

Íme az általam készített kérge hántott 

lécnek sima nyaka. 

10.  warǝ̑w jŏɣa ńoɣǝ̑ŋ telnǝ käsǝmkǝn 

tăjamamnǝ̑463  

Ha fenyőszajkó nagyságú testben két 

szívem lenne, 

11.  ǝj sǝmäm nǚŋä464 mǝsim tŏŋ[,] egy szívemet neked adtam volna 

(adnám), 

12.  tem torǝ̑m puťalati̮ wălsǝ̑mǝ̑n tŏŋ [.] a világ végéig éltünk volna (élnénk). 

13.  kä lilkǝn tăjamamnə̑ Ha két lelkem lenne 

14.  ǝj lilim nǚŋä mǝsim tŏŋ[.] egy lelkemet neked adtam volna 

(adnám). 

15.  jaɣi̮ puɣǝ̑l kolwalanǝ̑  jaɣi̮ puɣǝ̑l (Nyurelka) falu lucfenyői 

alatt 

16.  kät ǝskəlän jǝ[k]kǝlännǝ  két szülőd (anyád-apád) 

 
460 [A lány Juginyból, a férfi a Nyurelkáról való] 
461 [Ez a három sor függőleges vonallal át van húzva] 
462 (федосья) 
463 käsəmkən lŏŋtə̑jamamnə̑ ki əj səməmamə tŏŋə məsimə [ha két szívet számolnék egy szívemet adnám] 
464 niŋəŋə nǚŋä ä ä [?nősnek neked ä ä] 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



276 

 

17.  jäwǝt mes öŋlǝm ḷoɣ  hét tehén bőgte magas part[on] 

18.  mǚ[ɣ] koɣǝ̑ läɣǝlli[,] milyen sokáig vár, 

19.  jäwǝt loɣ ńi̮ńťi̮ ḷɔɣ hét ló pihenő(helye) magas part[on] 

20.  mǚ[ɣ] koɣǝ̑ läɣǝlli[.] milyen sokáig vár. 

21.  kät ǝskǝlän jǝ[k]kǝlännǝ  Két szülőd (anyád-apád) 

22.  näɣi kan werǝŋ wăɣnə̑ fehér cár[nak] adó[ba] szánt pénze 

által 

23.  mənnə moɣǝ̑lli̮[.] általam kínáltatik. 

24.  perǝɣ mǝɣ ńälǝm čeɣä  Idegen föld nyelve [elől] 

25.  ťu wălaɣ pottǝ̑ ni, juɣǝ̑l ḷɔ̈kä  mindig menekülő nő, a kedves útra 

26.  ǝjǝɣ tŏŋ mǝnlǝmǝn[.] bárcsak együtt mennénk. 

27.  tem tor[ə̑]m oɣti jǝɣpeḷǝɣnǝ  Eme világ belsejében 

28.  kŏwaɣǝ̑l wălsǝ̑mǝ̑n[.] sokáig éltünk. 

29.  tem wajǝ̑ɣ pun koḷaŋ uɣǝ̑m  Állatszőrös ügyes/okos fejem 

30.  torma norǝ̑ɣsǝ̑li̮ [.] az égre emelem. 

31.  ö̆ɣmäl petos turi̮m äjni  Kedves Fedoszja kislány öcsém 

32.  kɔlmi̮n ɔɣǝ̑w torǝ̑m kata  háromfejű istenházba  

33.  ǝjǝɣ tŏŋ laɣǝ̑lmamǝ̑nnǝ̑  együtt ha belépünk ketten, 

34.  kɔlǝ̑m sö̆ťiw ji̮ń[ť]mamə̑nnǝ̑  ha három viaszgyertyát 

beszúrunk/állítunk ketten, 

35.  čǝkǝ tŏŋ jǝm wălǝ̑s[.]   nagyon jó lenne (lett volna). 

Jegyzetek a Vj3 szöveghez 

35 soros ének a kéziratcsomag 71–72. lapján. Karjalainen az ének szerzőinek a lakóhelyét 

is feljegyezte: a lány a Vaszjugan menti Juginy faluból, a fiú a Nyurelka folyó mentéről 

való. Juginy szelkup falu, hanti neve məɣalǝ̑ŋ puɣǝ̑l (KT 505). A Nyurelka hanti neve jarǝ̑ŋ 

jaɣ joɣǝ̑n, az ott lakó hantikat pedig jarǝ̑ŋ jaɣǝ̑ jaɣ néven emlegetik (KT 141, 184, Nagy 

2007a: 44, 48–49) 

 A kéziratban az első három sor át van húzva. Talán az énekesek eltévesztették a 

szöveget, és újra kezdték a diktálást. Az áthúzott sorok közül kettő a tisztázat 1. és 3. 

sorában is szerepel. A harmadik sor a sor leány falujának a nevét tartalmazza. A letisztázott 

változatban viszont a fiú lakóhelyére utaló jaɣi̮ puɣǝ̑l helynév szerepel. 

1–3. sor 

Az ének hősei bemutatkoznak. Együtt nőttek föl, kiskoruktól fogva. A „vízi patkány” 

hasonlat talán gyermekkori termetükre utal. Bár a 3. sor szerint az ének közös szerzemény, 

a továbbiak inkább lánykérésről szólnak, a fiú beszél a lányhoz. 
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4. sor 

jaɣi̮ puɣǝ̑l kolwalanǝ̑ (l. ugyanezt a 15. sorban): a jaɣi̮ puɣǝ̑l a fiú Nyurelka folyó menti 

lakóhelyére utal. A kolwalanǝ̑ egy lehetséges szegmentálása: lucfenyő-hely-LOC, ami lehet 

egy liget, de fenyőfa padló is. Ez a szóalak csak ebben az énekben fordul elő. 

5–8. sor  

Sokbeszédű apó fiának lánya, kedves Fedoszja kislány öcsém, hozzám ha társamul jönnél 

(térdvégi/ térdem mellé társul), eme világon sokáig élnénk (éltünk volna). 

5. ti̮ɣli̮ räť feltehetőleg személynév, ragadványnév. A ti̮ɣli̮ egyik lehetséges alapszava a 

ti̮ɣǝ̑t- ’mond, elmond, kitalál’, ennek alapján lehetne a név ’Sokbeszédű v. Leleményes 

Apó’. A másik etimológiai lehetőség a ti̮ɣǝ̑l ’fészek’ lenne, de ez a szó nincs adatolva a 

VVj nyelvjárásokban.  

pətos < Федосья orosz női név átvétele hanghelyettesítéssel 

turi̮m valamilyen becéző megszólítás. Északi hanti folklór szövegekben, ’öcs’ jelentésben 

párhuzamos kifejezésekben előfordul két szó (iśem … turem D 1465). A turi̮m äjni második 

tagja világossá teszi, hogy itt nőről van szó (l. még Vj5/2). 

7. mänä čänč alǝ̑ŋ ati̮ pilǝɣ jö̆männǝ – a kéziratban Karjalainen utóbb egy hullámvonallal 

megváltoztatta a szórendet, így: čänč alǝ̑ŋ ati̮ pilǝɣ mänä jö̆männǝ. Bár az ati̮ betűsor 

egyértelműen külön szó az írásban, de nehezen értelmezhető, ezért lehetséges, hogy az 

előtte álló szóhoz tartozik (vég-LAT-EMPH): čänč alǝ̑ŋati̮ pilǝɣ mänä jö̆männǝ ’térdem mellé 

társul hozzám ha jönnél’. Lehetséges, hogy a 3. szótagbeli mellékhangsúly vagy a 

dallamból következő ütemhangsúly miatt ejtette az énekes külön szóként az ati̮ elemet. 

 Az énekben négy feltételes mondat van, melyekben a protasis/feltétel PTC.PST+Px+LOC 

ragos alakkal, az apodosis pedig múlt idejű igével és tŏŋ partikulával van kifejezve, annak 

ellenére, hogy a jövőre vonatkozó irreális feltételt, óhajtást fejez ki. Karjalainen nyelvtani 

feljegyzéseiben (KarjGr 174) a tŏŋ jelen és múlt idejű igékhez kapcsolódva jelen- és múlt 

idejű conditionalist fejez ki: mä mənləm tŏŋ ’mennék’, mä mənsəm tŏŋ ’mentem volna’.  

Ebben az énekben a tŏŋ hétszer fordul elő, ötször múlt idejű ige után (8, 11, 12, 14, 35. 

sor), egyszer jelen idejű ige után (26. sor) és egyszer LOC ragos igenév előtt (33. sor). 

9. sor 

Ime, az általam készített, kérge hántott lécnek sima nyaka. 

Talán utalás a leánykérő szertartásra, melynek során – legalábbis a szurguti hantik körében 

– a kérő egy szalagokkal díszített botot tart a kezében (Kerezsi 1997a: 51, 1997b: 53). A 

vodkásüveg jelzője is ’sima nyakú’ (D 1464), és az is használatban van lánykéréskor. A 

Vj4/29. sorban is ez a költői kép szerepel, de ott a kontextusból a vodkásüveg nyakára lehet 

következtetni. 

10–12. sor 

Ha fenyőszajkó teste nagyságú két szívem lenne nekem, egy szívemet neked adtam volna, 

a világ végéig éltünk volna. 

A 10. sorban a ńoɣǝ̑ŋ telnǝ ’testben’ későbbi betoldás. 

A 10. sorban a käsǝmkǝn a kontextus alapján másképp nem értelmezhető, mint számneves 

szószerkezet kät sǝmkǝn kettő szív-DU ’két szív’. Valószínűleg egy szóhangsúllyal ejtették. 

Karjalainen szokott utalni arra, ha egy mássalhagzó fonetikai okokból kiesik, itt ez 

elmaradt.  
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A 11. sorban a szórend eredetileg tŏŋ mǝsim nǚŋä volt, ezt Karjalainen később átszámozta, 

a végeredmény nǚŋä mǝsim tŏŋ lett, ugyanúgy mint a 14. sorban. 

A 11–12. sor mellé írt széljegyzetben vannak morfológiailag nehezen elemezhető alakok 

(səməmamə tŏŋə məsimə). Lehetséges, hogy ezek olyan sorok, melyeket maga Karjalainen 

sem tudott igazán értelmezni, ezért került a tisztázatban a lapszélre. 

13–14. sor 

Ha két lelkem lenne, egy lelkemet neked adtam volna. 

15. sor  

l. 4. sor, de a LOC rag magánhangzója ki van írva: kolwalanǝ̑  

16–20. sor 

Meddig/Mióta várnak a szüleid a magas parton, ahol hét tehén bőg, hét ló pihen. 

əs, jəɣ ’anya, apa’, ǝskəlän-jǝkkǝlän ’szüleid’ 

A ’magas part’  jelzői talán valamilyen helynevet takarnak. A läɣǝl- igének ’vigyáz, őriz’ 

jelentése is van, így a mondatnak kétféle fordítása lehetséges: ’Meddig várnak a szüleid a 

magas parton v. meddig őrzik a magas partot’ 

21–23. sor 

Szüleidnek felajánlom a fehér cárnak fizetendő adót / a fehér istennek (?) áldozati ajándékul 

fizetendő pénzt.  

Ezekben a sorokban talán a menyasszonydíjról van szó. Mivel a werəŋ jelenthet adót is 

meg áldozati ajándékot is, nem tudni, hogy a pénz (wăɣ) eredetileg mit szolgált volna. A 

mondat szintaktikai szempontból nehezen elemezhető: nem tudni, hogy a három LOC ragos 

alak közül (kät ǝskǝlän jǝkkǝlännǝ, wăɣnə̑, mənnə) melyik jelöli a passzív igéhez tartozó 

ágenst. 

24–26. sor  

Idegen föld nyelvét fokozatosan elhagyó nő, a kedves útra bárcsak együtt mennénk. 

Ebben a mondatban talán arra történik utalás, hogy a lány más nyelvű faluban, szölkupok 

között él (pottə̑ ni ’menekülő nő’). Ez az ének egyetlen mondata, melyben a tŏŋ partikula 

jelen idejű igével áll. 

27–28. sor 

Ebben a világban sokáig élhetnénk (éltünk). 

29–30. sor 

Állatszőrös (prémes sapkás?) okos fejemet az égre emelem. 

31–35. sor 

Kedves Fedoszja barátném, ha együtt mennénk a templomba és három gyertyát gyújtanánk, 

nagyon jó lenne. 

32. kɔlmi̮n ɔɣǝ̑w torǝ̑m kat ’három fejű isten ház’ utalás valószínűleg egy ortodox 

templomra, melynek három hagymakupolája van. Ez a szószerkezet máshol is előfordul 

(Vj2/189). 
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3.3.3.2 Vj4 

II. äj ji̮ɣǝ̑l puɣǝ̑l465. Rakkauslaulu [szerelmi ének]466   

1.  tem äj ji̮ɣǝ̑l puɣǝ̑l woɣǝ̑ľ nirnǝ  Eme äj ji̮ɣǝ̑l puɣǝ̑l keskeny pallójánál, 

2.  tem jǝŋkǝn ji̮ɣǝ̑l woɣǝ̑ľ nirnǝ  eme vizes folyócska keskeny pallójánál 

3.  tem keräs werǝm keräs öɣi[.] ez a keräs nemzette, keräs-leány. 

4.  mä tem wermäm ärǝɣ[,] Eme általam csinált ének, 

5.  tem jǝŋkǝn ji̮ɣǝ̑l woɣǝ̑ľ nirnǝ  eme vizes folyócska keskeny pallójánál 

6.  kuja wermäm ärǝɣ[.] férfinak csináltam ének. 

7.  won[t] wajǝ̑ɣ măčǝ̑ŋ ḷɔ̈kä467  Erdei állat(os) vándorútra 

8.  tǝttǝ mǝnsǝn[.] így hát elmentél. 

9.  ku čö̆ṇčǝŋ pil kol peḷkä  Férfi hátas fele kelet felé 

10.  män[t] rǝkǝtǝsǝn468[.] engem eldobtál. 

11.  pillǝɣ ontǝ̑w ḷɔ̈ɣ sär kulǝ̑ɣ  Társ nélküli belsejű út[on] előre, férfi 

nélkül 

12.  nǚŋnäm mǝnsǝn469[.] magad/egyedül mentél. 

13.  tem äj ji̮ɣǝ̑l woɣǝ̑ľ nirä  Eme kis folyócska keskeny pallójához 

14.  jaľmi̮n ki̮tsǝ̑m[.] állva maradtam. 

15.  tem čö̆nčǝŋ pil kol peḷǝɣnǝ  Eme hátas fél keleti oldalon 

16.  won[t] wajǝ̑ɣ măčǝ̑ŋ ḷɔ̈ɣ jaltannǝ470  erdei állatos vándorutat jártodban 

17.  won[t] kul ili turi̮nna471  erdei halat evő torkoddal 

18.  ärpä nomlə̑mtə̑wǝ̑n472[.] talán sokszor gondolsz rám. 

19.  mä tem jǝŋkǝn ji̮ɣǝ̑l woɣǝ̑l’ nirnǝ  Eme vizes folyócska keskeny pallójánál 

20.  ťu wălaɣ läɣǝllǝm473[,]  ím egyre várok, 

21.  juɣi̮n sö̆ltä počka läɣǝllǝm474[,] fa abroncsú hordót várok, 

22.  weli semköɣ jŏɣa rumka  rénszarvas szembogara nagyságú kupicát 

23.  läɣǝllǝw475[.] várunk. 

 
465 [’kis folyócska falu’ falu a Черталѣ folyó mellett (KT 4)] 
466 Tyttö teki laulun [a lány költötte az éneket] 
467 (mies) menit metsään [(férfi) elmentél az erdőbe] 
468 jätit minut [elhagytál engem] 
469 (yksin menit) [egyedül mentél] 
470 kulkiessasi metsässä [miközben az erdőt járod] 
471 syödessäsi kalaa [miközben halat eszel] 
472 monesti ajattelet/ehkä minua [talán sokszor gondolsz rám] 
473 katselen asuinsijaa [lakóhelyet nézegetek] 
474 katselen viinalakkeria [pálinkás hordót nézegetek] 
475 katselemme [nézegetünk] 
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24.  wat kătań ku torǝ̑m peḷköw  A nyugati szél (tatár férfi égtája) felől 

25.  mänä jŏɣ tutǝ̑nti̮lnǝ  ha hozzám hoznának 

26.  weli semköɣ köɣ rumka  rénszarvas szembogara  üveg kupicát 

27.  mänä mǝntilnǝ  nekem adnának 

28.  mǝnn[ə] intälnǝ[,]  én meginnám, 

29.  ńăllǝ̑m saɣǝ̑l päjlǝɣ tur  kérge hántott léc sima torka 

30.  ťät äl kǝlli.  itt ne látszódjék. 

Jegyzetek a Vj4 szöveghez 

30 soros ének a kézirat 72–73. lapján. Címe äj ji̮ɣǝ̑l puɣǝ̑l ’kis folyócska falu’, ez egy falu 

a Csertala folyó mellett (KT 4, Nagy 2007a: 23). Az énekben a leány kedvese után 

vágyódik, aki egyedül ment az erdőre vadászni. Őt várja vissza. 

1–3. sor 

Eme äj ji̮ɣǝ̑l puɣǝ̑l falu keskeny pallójánál, eme vizes folyócska keskeny pallójánál [állok 

én], keräs leánya. 

nir ’pózna’: a VVj nyelvjárásban KT szerint nür, a Trj nyelvjárásban lenne nir alakú (D 

1016, KT 590b) a halrekeszték része, vízszintes irányban elhelyezett rúd/deszka. A woɣǝ̑l’ 

’vékony, keskeny’ jelző lapos tárgyra vonatkozik, ezért lehet pallónak fordítani (a 

halrekeszték híd gyanánt is szolgál). 

keräs: feltehetőleg személynév, a nő apjának a neve, a Geraszim férfinév hanti változata. 

Az egyéni énekek jellemzője, hogy az ének elején a szerző bemutatkozik (’keräs nemzette 

keräs-leány’). A keräs szó jelentése egyébként csak a Ni. nyelvjárásban van adatolva: 

’madárháló rúdjainak tartóoszlopa’ (KT 430). 

4–6. sor 

Ez az én énekem, vizes folyócska keskeny pallójánál, egy férfinak szerzett ének. 

7–8. sor 

Elmentél vadászni.  

9–10. sor 

Te, az a férfi, akivel vállvetve dolgoztunk, elmentél kelet felé, elhagytál engem.  

čö̆ṇčǝŋ pil ’hátas fél’ összetartozó társak, akik vállvetve dolgoznak 

kol-peḷək keleti irány (a szótárakban kŏl ’napkelte’), égtájként csak a Kaz nyelvjárásból van 

adatolva (KT 696). 

rǝkǝtǝ- elejt, leejt, elenged (KT 801) 

11–12. sor 

Egyedül, társ nélkül indultál útnak.  

11. pilləɣ ontə̑w ḷɔ̈k ’magányos belsejű (=jellegű) út’ 

pilləɣ, kulǝ̑ɣ ’egyedül, társ nélkül’ feltehetőleg szinonímák. 
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13–14. sor 

Én itt maradtam a kis folyócska keskeny pallójánál. 

ki̮tsǝ̑m helyesen: ki̮ťsǝ̑m 

15–18. sor 

Miközben keleten a vadászösvényt járod és az úti elemózsiádat fogyasztod, talán eszedbe 

jutok. 

17. won[t] kul ili turi̮nna ’erdei halat evő torkoddal’ – a kul szó másik jelentése ’élelem’. 

Itt nyilván az erdőjárásra készített útravalóról van szó. 

19–23. sor  

Eme vizes folyócska keskeny pallójánál ím egyre várok, fa abroncsú hordót várok, 

rénszarvas szembogara nagyságú kupicát várunk.  

A széljegyzetek alapján arra lehet következtetni, hogy Karjalainen a läɣǝl- igét ’nézeget’ 

jelentéssel fordította. A kontextus alapján az ige másik jelentése, a ’vár’ illik ide. 

Karjalainen másik lehetséges tévedése, hogy a wălaɣ ’állandóan’ (KT 273) szót azaz 

összekeverte a wăla ’fekvőhely, házhely’ (KT 271) szóval, és ezért ’lakóhely’-nek 

fordította. 

A ’rénszarvas pupillája nagyságú’ jelző a vodkáspohár jelzőjeként a szurguti hanti 

folklórban is ismert (CsM mscr.)  

24–30. sor 

Ha nyugat felől (vodkát) hoznának, és megkínálnának egy rénszarvas szembogara 

nagyságú kupicával, én úgy meginnám, hogy a kérge hántott léc sima nyaka (=a 

vodkásüveg nyaka) nem is látszana (vö. Vj3/9). 

24. wat kătań ku torǝ̑m peḷək ’tatár férfi égtája’ a Vj hantik és a szibériai tatárok földrajzi 

elhelyezkedése alapján déli vagy délnyugati irányról lehet szó, vö. kătań äs ’Irtis’.  

 

3.3.3.3 Vj5 

III. Rakkauslaulu 

1.  kalšam, kălšam kalšam|aṇṇa  kalšam, kălšam kalšam|aṇṇa 

2.  turi̮m äjni  rokonom kislány  

3.  watǝ̑ŋ păsǝ̑l un[č]mamnǝ̑  Mikor szeles mellékfolyón átkeltem, 

4.  kaťpə̑ komḷǝ̑ɣi̮ntǝ̑sǝ̑m[.] majdnem felborultam. 

5.  mä kălamamnə̑  Ha meghalok, 

6.  uɣǝ̑l jŏrtǝ̑m mi̮r ki̮ji̮lam feje nyírott emberek, fiacskáimat 

7.  ńǝlǝ jaɣə̑rtǝ̑w waťaŋ is négy ágú könnyeket sírni 

8.  äl waɣǝ̑lti̮[.] ne engedjétek. 

9.  mä kălamamnə̑  Ha meghaltam 

10.  sat kăli̮ kǚtäkä  száz holttest közé 
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11.  män[t] pănŋi̮n[,]  ha engem tesztek, 

12.  mänt erkǝltin kotə̑l  rám emlékezésetek napján 

13.  ni ontǝ̑ri̮ mǝɣi päjäm  nő nagyságú földi halmom[nál] 

14.  mänt erkǝltinnǝ  amikor rám emlékeztek 

15.  ärǝɣ peḷkäɣintǝwǝl[.] az ének félbeszakad. 

16.  tem torǝ̑m ku puťalati̮  Eme világ végéig 

17.  ťu nemäm ütəltitǝɣ[.] a nevem továbbadjátok. 

18.  mä tem uti̮m peḷkä weräɣǝn  Amit mondtam,  

19.  jäwət jɔ̈ṇəɣ weräɣən hét hegyhát 

20.  taɣ pil läɣilkǝllǝm[.] túloldaláról vigyázom. 

21.  wǝrtǝ kǚrǝ sal jaɣǝ̑m  Vörös lábú (törzsű) csillogó erdő 

22.  werǝntiɣǝn ha lenne, 

23.  sat ńälǝmpǝ intə näjnǝ száz nyelvű égő tűzben 

24.  ńălami̮n kŏlǝ̑ tuɣi̮[.] nyaldosva elvész. 

25.  tem torǝ̑m ku puťalati̮ Eme világ végéig 

26.  kǚnčəŋ läŋki ütä käläɣ karmos mókus erdő felé indult, 

27.  ťu nemäm tuɣi̮tǝ̑ɣ[.] a nevem [úgy] vigyétek. 

28.  jəm ťuń pəntäw Jó szerencsés útra való 

29.  kul pari̮ ki̮jlama wersəm[.] halas ételáldozatot fiaimnak csináltam. 

Jegyzetek a Vj5 szöveghez 

29 soros ének a kézirat 74–75. lapján, széljegyzetek nélkül. 

A témája az énekes esetleges halála utáni tennivalók felsorolása. A hanti egyéni énekek 

között sok olyan van, melyben az énekes végrendelkezik, például arról, hogy ki nevelje 

tovább a gyermekeit (vö. Csepregi 1997: 63–66). 

1. sor  

kalšam, kălšam kalšamaṇṇa – feltehetőleg lexikai jelentés nélküli töltőelemek, melyek 

dúdolásával kezdődik az ének. Arra szolgálnak, hogy az énekes belehelyezkedjen az ének 

hangulatába, kipróbálja a dallamot. Karjalainen az első szótagokban eredetileg ă betűt írt, 

ezt a-ra javította. A töltőszó kăl- ’meghal’ eleme talán összefügg az ének témájával. A szó 

az 5. és 9. sorban elhangzó kăl-am-am-nǝ̑ hal-PTC.PST-1SG-LOC ’ha meghalok’ szóalak kissé 

elferdített változata (š hang betoldása, az n hangok kakuminálissá tétele).  A harmadik szó 

két utolsó szótagját (-aṇṇa) Karjalainen egy függőleges vonallal elválasztotta. Az ének 

valószínűleg négy ütemből állt, és itt ütemhatár volt. 
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2. sor 

turi̮m äjni – a turi̮m jelentése bizonytalan, talán ’rokonom’, vö. Vj3/6, 31.  

Az ének szerzője feltehetőleg valamely fiatalabb nőrokonát szólította meg a szavaival. 

3–4. sor 

Mikor szeles mellékfolyón átkeltem, majdnem felborultam. 

A hirtelen halál veszélye készteti az énekest arra, hogy végiggondolja, mi történjék a halála 

után. 

5–8. sor 

Ha meghalok, községünk lakói, nyírott fejű emberek, ne engedjétek, hogy fiacskáim négy 

ágú könnyeket (=sokat) sírjanak. 

oɣ jŏrt- fejet (=hajat) vág (KT 1092) uɣǝ̑l jŏrtǝ̑m ’nyírott fejű’ a fiúk/férfiak állandó jelzője 

a hanti folklórban. 

’négy ágú könnyeket sírni’ – a hősénekekben ez a szókép fejezi ki, hogy a hős az életéért 

rimánkodik (KT 253). A (szurguti) hantiknál egyébként tiltják az elhunyt erőteljes siratását, 

mondván, hogy az elhunytnak meg kell számolnia az érte elhullatott könnyeket, s ezzel az 

itt maradottak fölösleges terhet raknak rá (Kerezsi 1997a: 54, 1997b: 54).  

9–15. sor 

Ha meghaltam, ha engem száz holttest közé tesztek, az emléknapomon, amikor nő 

nagyságú földi halmomnál rám emlékeztek, az ének félbeszakad. 

10–11. sat kăli̮ kǚtäkä mänt pănŋi̮n ’ha száz holttest közé helyeztek’. A kifejezés más 

helyen is feltételes igeneves szerkezetben fordul elő, vö. sat kăli kǚtäkä jaɣnǝ̑ i̮l werŋil ’ha 

az emberek száz holttest közé lerakják’ (Vj2/104) 

12. mänt erkǝl-t-in kotǝ̑l ’ az én emléknapomon’ én.ACC emlékszik-PTC.PRS-2PL nap 

14. mänt erkǝl-t-in-nǝ ’amikor rám emlékeztek’ én.ACC emlékszik-PTC.PRS-2PL-LOC 

16–17. sor 

A föld végső határáig vigyétek el a nevemet.  

ütəltitǝɣ ’vigyétek, adjátok tovább’– a szó ebben a jelentésében nem szerepel a szótárban. 

Felfogható a mókus mozgását jelentő üt-, ütəɣtə-  ’fáról-fára ugrál’ (KT 108) szó átvitt 

értelmű használatának. Eszerint a hagyatkozó énekes azt kéri, hogy a hátra maradottak a 

világ végéig adják tovább a nevét szájról szájra, embertől emberig. 

18–20. sor 

Egy lehetséges értelmezés: ’Amit mondtam, hét hegyhát túloldaláról ellenőrzöm’. 

18.  uti̮m rendelkezésem (at- rendel, hív, mond PTC.PST alakja) 

18, 19.  wer-äɣən ’csinál’ + valamilyen éneknyelvi képző, homályos a jelentése. Inkább 

jelzői, mint állítmányi funkciójú (l. még a 22. sorban: werǝntiɣǝn). 

21–24. sor 

Egy lehetséges értelmezés: ’Még egy vörös törzsű, csillogó erdő is elpusztulna a száz 

nyelvű, égő tűz nyaldosó lángjai között’.  

Az énekes talán arra a büntetésre utal, mely megtörténhet, ha a hátramaradottak nem 

teljesítik a végső kívánságát. 

21. wǝrtǝ kǚrǝ sal jaɣǝ̑m ’vörös lábú csillogó erdő’ – utalás az erdeifenyő vörös színű 

törzsére   
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22. werənt-iɣən ’csinálni kezd’+ valamilyen éneknyelvi képző, vö. 18, 19. sor 

24. kŏlǝ̑ tu- szó szerint ’valahova visz’, elveszít (D 1396). 

25–27. sor 

Egy lehetséges értelmezés: ’Ahogyan a karmos mókus megindul az erdő felé, úgy vigyétek 

a nevemet a világ végéig’. 

26. ütä käläɣ – talán íráshibás alak, helyesen a kül- ’felkel’ képzett alakja: köləɣ ’betér 

valahova’  (KT 465) ütä köləɣ ’megindul az erdő felé’. A másik lehetőség, hogy egybeírjuk 

a két szót: ütäkäläɣ. Ez a szóalak összefüggésbe hozható az üt-, ütəɣtə- ’fáról-fára ugrál’, 

igével, de hangtani szempontból ez a megoldás is problémás. 

28–29. sor 

Fiaimnak a szerencsés út érdekében halas ételáldozatot készítettem. 

 

3.3.3.4 Vj6 

IV. Lapsen kehtolaulu (Phonograafissa toinen)476 

1.  pä lu lu lu lu lu lu pä lu lu lu lu lu lu 

2.  öɣi nǚɣtəm əj wălaɣ Lányt ringattam egyre csak 

(folyamatosan), 

3.  păɣ nǚɣtəm əj wălaɣ fiút ringattam egyre csak 

4.  mənnäm nǚŋə[t] nǚɣələm[.] én magam téged ringatlak. 

5.  jəmsi peḷəɣ janǝ̑ŋ kötnä Jobb felőli inas kézzel 

6.  mənnäm nǚŋə nǚɣələm[,]  én magam téged ringatlak, 

7.  jəmsi peḷəɣ janǝ̑ŋ kǚrnä jobb felőli inas lábbal 

8.  mənnäm nǚŋə koḷǝ̑ɣlǝ̑m[.] én magam téged himbállak. 

9.  kätəŋ käɣlän api̮ɣlannǝ̑ Kettős kettőd, két apád (szüleid?) által 

10.  nǚŋä werəm juɣ amtǝ̑w neked csinált fa bölcsőt 

11.  komǝ̑[t] ńurnə̑ werəm amtǝ̑w széles bőrrel csinált bölcsőt 

12.  wajǝ̑ɣ ăŋǝ̑[t] kiɣəl’ wăɣna állat agancs kampóval 

13.  nǚŋə[t] nuk aɣtǝ̑ɣsi̮lli̮[.] téged fel akasztanak. 

14.  jəmsi peḷəɣ kötəŋ janna Jobb felőli kezes ínnal 

15.  ťä tŏɣ nǚɣəli[,] ide-oda ringattatik, 

16.  jəmsi peḷəɣ janǝ̑ŋ kǚrnä jobb felőli inas lábbal  

17.  ťä[ɣ] tŏɣ koḷǝ̑ɣli̮[.] ide oda himbáltatik. 

18.  ťä ruť jäjəm wej wiń[ť]wäl kat Eme orosz balta(val ácsolt) tetőgerincű 

ház 

 
476 [Gyermek bölcsődala (a fonográfon másik van)] 
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19.  kɔlǝ̑m juɣ alti̮ katnǝ̑ három fa tartotta házban 

20.  tŏ[ɣ] nǚŋə[t] koḷǝ̑ɣli̮[,] így téged himbálnak, 

21.  semkən kǚtəw tärmalǝ̑mnə̑ míg két szememmel követlek, 

22.  ťä[ɣ] tŏɣ ńərimtəli[.] ide oda huzigálnak. 

Jegyzetek a Vj6 szöveghez 

22 soros bölcsődal a kéziratcsomó 75–76. lapján. Nem egyezik azzal, melyet Karjalainen 

fonográffal rögzített. Az adatközlőről nincs információ. 

 A hanti bölcsődal műfajáról közelebbi információkat eddig csak a szurguti hanti 

területről kaptunk. Az adatközlők tanúsága szerint az anya minden gyermeke számára 

külön, csak neki szóló bölcsődalt készít, mellyel a gyermeket becézi, ringatja, altatja. Az 

énekekre jellemző a jelentés nélküli babusgató szótagok gyakori ismétlése. Ilyenek 

lehetnek: aw-lu-lu-lu-lu-lu-lu;  ku-ka-ka-ka-ma-ma vagy maj-maj-maj-maj. A bölcsődalt 

készítheti idősebb testvér is (Lázár–Csepregi 1997–1998).  

1. sor 

pä lu lu lu lu lu lu becéző szavak.  

2–4. sor 

Folyamatosan ringattam lányokat és fiúkat, most bizony téged ringatlak. 

nǚɣä- ’hintázik, ringatózik, inog’,  nǚɣət- ’hintáztat, ringat, ingat, ráz’ (KT 565, D 991, T. 

292) A KT és D szótár szerint a szó elején kakuminális ṇ- van, de a kézirat ezt nem igazolja. 

Az ige  intranzitív és tranzitív változatának használatát sem kötik szigorú szabályok: egy 

mondaton belül mind a két igealak előfordul, mindkét alkalommal tranzitív értelemben. A 

2. sorban a nǚɣtəm alak jeltelen múlt idejű, ami tartós cselekvés kifejezésére alkalmas. 

Ehhez jól illik az əj wălaɣ ’mindegyre, folyamatosan, ugyanolyan lassan’ határozó. 

5–8. sor 

Jobb felőli inas kezemmel ringatlak, jobb felőli inas lábammal himbállak. 

A hanti gyermek bölcsője a sátortartó rúdra vagy a kunyhó mennyezeti gerendájára van 

felakasztva. Egy bőrszíj lóg le róla, ezzel hintáztatják, amíg el nem alszik a gyermek. Az 

anya annak érdekében, hogy a keze szabadon maradjon (pl. varrásra vagy bőrpuhításra) a 

bőrszíjat a lábához erősíti, és így lábbal is tudja himbálni a bölcsőt. 

nǚɣä-, koḷə̑ɣ- egymás szinonímái, a párhuzamos sorokban váltják egymást (6–8, 15–17) 

9–13. sor 

Szüleid készítették neked ezt a széles bőr hevederrel felszerelt fabölcsőt, mely egy 

agancsból kialakított kampóra van akasztva.  

9. kät-əŋ kä-ɣl-än api̮-ɣl-an-nǝ̑ kettő-ADJ kettő-DU-2SG apa-DU-2SG-LOC 

Bizonytalan értelmezés, szó szerinti fordítása ’kettős kettőd két apád által’, az értelme talán 

’két szülőd által’. Nehezen magyarázható a két birtokra utaló -ɣl- jel a kettő számnéven és 

az apa szón, de elfogadható éneknyelvi, játszi szóalaknak. Lehetséges, hogy a duális jel a 

két szülőre vonatkozik (két apád > apád-anyád > két szülőd). A bölcső készítése lehet közös 

munka, hiszen a hantik körében a fával a férfiak, a bőrrel a nők dolgoznak. 
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12. kiɣǝ̑l’ helyesen kiɣəl’ kampó (KT 394). Karjalainen először mély hangrendűnek írta, de 

később a veláris i̮ alól kihúzta a velaritás jelét, de a második szótagi redukált hang 

hangrendjét nem javította.  

13. nǚŋət nuk aɣtǝ̑ɣsi̮lli̮ szó szerinti fordítása ’téged felakasztatik’. A 3SG személyű passzív 

ragozású ige feltehetőleg a ’bölcső’ szóval koreferens, ezért az ACC esetű ’téged’ személyes 

névmás nem illik a mondatba. Lehet, hogy csak szervetlen töltőelemként van benne. 

Hasonló szerkezet van a 20. sorban is (nǚŋət koḷǝ̑ɣli̮ ’téged himbáltatik/himbálnak’). 

14–17. sor 

Jobb felőli kezes ínnal ide-oda ringatlak, jobb felőli inas lábbal ide oda himbállak. 

Az 5–8. sorok variációja, játék a szavakkal és szószerkezetekkel. 5. sor: janǝ̑ŋ kötnä ’inas 

kézzel’, 14. sor: kötəŋ janna ’kezes ínnal’. A 6. és 8. sorban aktív ragozású igék vannak 

(nǚɣə-l-əm ringat-PRS-1SG, koḷǝ̑ɣ-l-ǝ̑m himbál-PRS-1SG), a 15. és 17. sorban ugyanazon igék 

passzív ragozású alakjai (nǚɣə-l-i ringat-PRS- PASS.3SG, koḷǝ̑ɣ-l-i̮ himbál-PRS-PASS.3SG). 

18–22. sor 

Eme orosz baltaval ácsolt tetőgerincű házban, három fa tartotta házban hintáztatlak, míg 

két szememmel követlek, ide-oda huzigállak. 

3.3.3.5 Vj7 

V Мукутавск. юрт 

1.  tem mǚkətäj oɣǝ̑r ḷɔɣnǝ̑ Eme mǚkətaj-falusi magas hegyfokon 

2.  tem jäntəŋ pöɣ suri̮ ku eme táplálékos patak nemzetségbeli férfi 

3.  sänəɣ juŋkǝ̑ jän wajǝ̑ɣ nyírfatapló szellem táplálék állat 

4.  kuntǝ̑ tŏŋ jŏɣǝ̑wǝ̑l[,] mikor jönne ide, 

5.  juɣi̮n sö̆ltäw počka a fa abroncsú hordót 

6.  kuntǝ̑ tŏŋ joɣ tutə̑li̮l[.]  mikor hoznák vissza. 

jne477 

Исидоръ Васильевич Юрломгинъ 

юрты Юрломгины 

Jegyzetek a Vj7 szöveghez 

Hatsoros énektöredék a kézirat 76. lapján. A címből és az ének első sorából kiderül, hogy 

a helyszín a Vaszjugan folyó menti Mukutaev/Mogutaev falu (KT 510). Hanti neve tǚɣət 

imə puɣǝ̑l ’tűz ette (=égette) falu’ (D 1421). A falu nevét a 20. század végi adatközlők ’tűz 

anyó falu’-nak fordították (Nagy 2007a: 49).  Az ének töredék jellegét mutatja a végén 

Karjalainen megjegyzése: jne ’stb’. 

 

 

 
477 jne [stb.] 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



287 

 

1–6. sor 

Egy lehetséges értelmezés: ’Ide, a mǚkətaj-falusi magas hegyfokra, a Táplálékos-patak 

népéhez tartozó férfi, „Nyírfatapló-szellem-liszt-állat” ugyan mikor jön, а fa abroncsú 

hordót ugyan mikor hozzák ide’. 

2. jäntəŋ pɔ̈ɣ ’táplálékos ér’ a Vj nyelvjárásban a pɔ̈ɣ ’mocsárban eredő kicsi, keskeny 

folyó, melyet elrekesztve a friss víz felé igyekvő halakat ki lehet fogni’ (KT 664). Ez 

indokolja a ’táplálékos’ jelzőt.  

jäntəŋ pɔ̈ɣ suri̮ ku: a Táplálékos patak népéhez tartozó férfi. Feltehetőleg a 3. sor is őt 

jellemzi, valamilyen ragadványnév lehet. Csak találgatni tudunk, hogy a sänəɣ juŋk 

’nyírfatapló szelleme’ vajon arra utal-e, hogy a nyírfatapló őrölt formában a tubák 

adalékanyaga (KT 861), amivel ez a férfi másokat is ellát.  

A 4. és a 6. sor egyaránt a kuntǝ̑ tŏŋ ’mikor + feltételes partikula’ szavakkal kezdődik, és 

egy-egy jelen idejű igével végződik. A jelentésük ’vajon mikor jönne’, ’vajon mikor 

hoznák vissza’ vagy ’bárcsak már jönne’, ’bárcsak már hoznák’. A tutǝ̑-l-i̮l tárgyas 

ragozású ige, hoz-PRS-SG<3PL 

5. ’fa abroncsú hordó’ vö. Vj4/21. 

Az egész Vj nyelvjárású kéziratcsomagban ezen az egy helyen szerepel bejegyzés 

adatközlőről: Исидоръ Васильевич Юрломгинъ юрты Юрломгины (Isidor Vasil’evič 

Jurlomkin, Jurlomkin jurták/falu). Jurlomkin falu hanti neve ńoɣǝ̑sjaɣǝ̑ puɣǝ̑l ’cobolynép 

faluja’ (KT 607, Nagy 2007a: 23, 44, 48). Nem lehet tudni, hogy Isidor Vasil’evič pontosan 

mely énekeknek volt az adatközlője. 

3.3.3.6 Vj8 

Karhulaulu (lapsille) [Medveének (gyermekeknek)] 

1.  mä närsǝŋ478 won[t] ki̮wǝ̑lnǝ̑  Én fiatal lomboserdős domboldalon 

2.  kolǝ̑ŋ won[t] ki̮wə̑lnǝ̑  

mesəḷkəltəlim479[.] 

lucfenyőerdős domboldalon 

járkálok/cammogok. 

3.  kăntǝ[ɣ] ku jəɣəmpăɣ Hanti ember atyámfia 

4.  ontlǝ̑l kŏŋ[k]ri̮m ri̮[t] juɣǝl 

kŏŋ[k]ri̮tal säťwǝl480[.] 

belseje kikalapált csónak fája kalapálása 

hallatszik. 

5.  kä[t] ju[k]kǝ̑n säjǝl kasow  Két fa möge mögül  

6.  kɔlǝm juɣ säjǝl kasow  három fa möge mögül 

7.  mǝnnǝ ťä[ɣ] kăti̮mkali̮481[.] én ím odaosonok. 

8.  kä[t] ju[k]kǝ̑n säjǝl kasow  Két fa möge mögül 

9.  kɔlǝ̑m juɣ säjǝl kasow kătam săɣi̮  három fa möge mögül osonásom 

közben 

10.  kăntǝ̑[ɣ] ku jǝɣǝmpăɣnǝ  hanti ember atyámfia 

 
478 (närəs sanaa ei ole) [näres szó nincs] 
479 astelen (nyk.puh. myös) [lépkedek (a mai beszédben is)] 
480 kuuluu ostjakin venheen sisusta hakkaaminen (kŏŋkri̮ta hakata ontevaksi venhepuuta) [osztják csónak 

belsejének kalapálása hallatszik (kŏŋkri̮ta csónaknak való fát kivájni)] 
481 alan hiipiä luo [kezdek odaosonni] 
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11.  ontə̑l kŏŋ[k]ri̮m ri̮[t] juɣǝ̑l ǝsi482 

kŏŋ[k]ri̮ltǝ̑[.] 

belseje kalapált csónak fáját még 

mindig kalapálja. 

12.  ätil juɣ säjǝl kasa483 Magányos fa möge mögé 

13.  mǝnnǝ ťä[ɣ] päɣǝsi[.] én ím bevetődtem. 

14.  kăntǝ̑[ɣ] ku jǝɣǝmpăɣnǝ  Hanti ember atyámfia 

15.  o[ntlǝ̑l] k[ŏŋkri̮m] r[i̮t] j[uɣǝl] ǝsi 

kŏŋ[k]ri̮ltǝ̑[.] 

belseje kalapált csónak fáját még 

mindig kalapálja. 

16.  waṭ imäm ǝḷḷǝ sö̆jnǝ  Város ettem nagy hangon 

17.  puɣǝ̑l imäm ǝḷḷǝ sö̆jnǝ484 falu ettem nagy hangon 

18.  ťä ḷǝmpǝɣtəsim485[.] rátámadtam. 

19.  mǝnnǝ ťä ḷǝmpǝɣtǝmäm pi̮rnə̑ Én támadásom után 

20.  kǝrǝm kǝrǝm čăŋi̮k  kǝrǝm kǝrǝm čăŋi̮k 

21.  [kǝrǝm kǝrǝm] păŋi̮k486[.]  [kǝrǝm kǝrǝm] păŋi̮k. 

22.  sor[t] kǚlä[t] kǚl ilimä487  Arasz vastagságú vastag szégyenbe 

23.  ťät ilimsujǝm[.] ím szégyenbe estem. 

24.  won[t] wäjǝ[ɣ] kä[t] ḷaki̮kǝ̑n488  Erdei állat két mancs[om] 

25.  närsǝm won[t] ji̮rǝŋ tö̆jä489  lombos erdő szélső végéhez 

26.  kolǝ̑ŋ won[t] [ji̮rǝŋ tö̆jä] lucfenyős erdő szélső végéhez 

27.  ťinäm utǝ̑ röɣimsäkǝn490[.] oda fel intett. 

Jegyzetek a Vj8 szöveghez 

27 soros ének a kéziratcsomag 77–78. lapján. Karjalainen 11 sorhoz finn nyelvű magyarázó 

széljegyzetet fűzött.  

 Az ének hőse, a medve elmondja, hogy útja során fejszecsattogást hallott, mert a 

közelben egy ember egy csónaknak szánt fa belsejét vájta ki. Meg akarván támadni az 

embert, odaosont hozzá, de az összecsapásból ő került ki vesztesen, szégyenszemre 

menekülnie kellett.  

 Műfaja szerint ez gyermekeknek szóló ének, tehát feltehetőleg nem a medveünnepi 

repertoár része. Tanító célzata van: a hanti világkép szerint az ember osztozik a medvével 

az erdőn, de mindkettőnek tiszteletben kell tartania a másik életterét. Ezért az erdőt járva 

az ember zajt csap, mellyel figyelmezteti a medvét, hogy kerülje el az általa használt 

 
482 (yhä) [egyre] 
483 pääsin yksinäisen puun suojaan (s.o. viimeisen puun, johon hypätä voi) [egy magányos fa védelmébe 

jutottam (azaz az utolsó fa mögé, ahova be lehet ugrani)] 
484 kaupungin syömällä, kylän s. suurella äänellä [várost evő, falut evő nagy hangon] 
485 hyökätä päälle (nyk. puh. on) ḷəmpəɣtəntä jǚɣət [megtámad (mai beszédben) megtámadni őt] 
486 (ääntää)  čăŋi̮k păŋi̮k  [hangot ad čăŋi̮k păŋi̮k ] 
487 vaaksan paksuiseen paksuun häpeään [arasz vastagságú vastag szégyenbe] 
488 etukäpäläni (nostin) [mellső mancsomat (felemeltem)] 
489 metsän latvaan [az erdő tetejére] 
490 hyökkäsin metsään [megtámadtam az erdőt] 
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ösvényeket. Ha az ember fejszecsattogással jelzi jelenlétét, és a medve mégis rátámad, 

akkor pórul jár.  

1–2. sor 

Fiatal lomboserdős domboldalon, lucfenyőerdős domboldalon járkálok. 

närsǝŋ ?ńərsəŋ – Karjalainen számára a närsǝŋ szó feltehetőleg ismeretlen volt, ezért 

jegyezte meg a lapszélen: närəs szó nincs. A parallelizmus második tagja (kolə̑ŋ 

’lucfenyős’) alapján lehet következtetni arra, hogy valamilyen fás területről van szó. Bár a 

szótárakban csak a Trj nyelvjárásból van adatolva, elképzelhető, hogy a ńər ’sűrűn benőtt 

fiatal lombos erdő’ (KT 628) szóból képzett alak deformálódott az idők során (ńərsəŋ > 

närsəŋ). A szó romlott voltára utalhat az is, hogy az ének 25–26. sorában is előfordul ez a 

parallel szerkezet, de ott a jelző närsəm alakú.  

mesəḷkəltəlim: bár Karjalainen megjegyzi, hogy a szó használatos az akkori beszélt 

nyelvben, a szótárába nem vette föl az igét. Szerepel viszont a KT szótárban egy folyónév: 

mesəḷ ji̮ɣi̮ (Vj) melyet Karjalainen ’medvejárás’-nak fordít (KT 545). Az ige tehát 

feltehetőleg a medvére jellemző járás/cammogás kifejezője. Az ige személyragja (-im) 

tárgyas ragozásra utal, ami agrammatikusnak tűnik (a tárgyként szóbajöhető ’domboldal’ 

LOC ragos, tehát határozó). 

3–4. sor 

Hallatszik, amint hanti ember atyámfia csónaknak való fatörzs belsejét vájja. 

kăntǝ̑ɣ ku jəɣəmpăɣ ’hanti ember atyámfia’ A medve az emberről mint testvéréről beszél. 

Az obi-ugorok hitvilágának és medvetiszteletének fontos eleme az, hogy az ember és a 

medve rokonok, közös őstől származnak. 

ontl-ǝ̑l kŏŋri̮-m ri̮t belső-3SG kiváj-PTC.PST csónak ’belseje kivájt csónak’  

juɣ-ǝl kŏŋkri̮-t-al säť-wǝl fa-3SG kiváj-PTC.PRS-3SG hangzik-PRS.3SG ’kivájása hallatszik’ 

A KT szótárba nem került be a kŏŋkri̮- ige, de Karjalainen a lapszélen megadta a jelentést: 

’üreget vág a csónaknak való fatörzsbe’. A szónak feltehetőleg köze van a Ni. χuŋχarə, 

Kaz. χoŋχart, O χoŋkar ’homorú, konkáv’ szavakhoz (KT 296, D 527). 

 A hantik egy fatörzsből (nyárfa vagy cirbolyafenyő) kivájt bödöncsónakokat 

használnak. A fa kidöntése után még a helyszínen elkezdik a fatörzset kivájni. Ennek oka 

nemcsak az, hogy könnyebb terhet kelljen majd hazaszállítani, hanem a fa iránti tisztelet 

is. Joszif Ivanovics Szopocsin szerint (1996) ha otthagyják az erdőben a kidöntött fát, az 

azt hiszi, hogy fölöslegesen döntötték ki. Viszont, ha azt tapasztalja, hogy kezdik 

kialakítani a csónak belsejét, örül, hogy a következő életében az embert szolgálhatja. 

A 3–4. sor variációi megismétlődnek a 10–11. és a 14–15. sorban. A különbség az, hogy 

ezekben az ágens LOC raggal jelölt, az ige pedig tárgyas ragozású. Ezzel a mondattípussal 

a nyelvtani fejezetben foglalkozunk (3.2.4.6). 

5–7. sor 

Két fa háta mögül, három fa háta mögül én ím óvatosan kezdem megközelíteni. 

kăti̮mkali̮: kăt-i̮mka-l-i̮ oson-INCH-PRS-PASS.3SG ’lopakodni kezdek’ – a kéziratban két 

szóban írva (kăti̮m kali̮), feltehetőleg hibásan. 
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8–11. sor 

Miközben két fa mögött, három fa mögött lopakodom, embertestvérem még mindig a 

belseje kivájt csónak fáját kalapálja. l. 14–15. sor 

12–13. sor 

Beugrottam az utolsó fa mögé. 

14–15. sor 

Embertestvérem még mindig a belseje kivájt csónak fáját kalapálja. l. 10–11. sor 

16–18. sor 

Olyan ordítással támadtam rá, mintha egy várost vagy falut készülnék felfalni. 

A hangerőt illusztráló ’város-evő, falu-evő’ jelző előfordul a Reguly gyűjtötte 

hősénekekben is: vuos leti ăming turr, kort leti ăming turr ’város felfaló fájdalmas ordítás 

(torok), falu felfaló fájdalmas ordítás’ (OH I. 366/1772–1773). 

19–21. sor 

Miután megtámadtam, csihi-puhi. 

kǝrǝm kǝrǝm čăŋi̮k, kǝrǝm kǝrǝm păŋi̮k – jelentés nélküli hangutánzó szavak, a verekedés 

(csetepaté) illusztrálására. 

22–23. sor 

Arasz vastagságú vastag szégyenbe esvén megszégyenültem. 

sort kǚlät kǚl ilimä tät ilimsujǝm arasz vastagságú vastag szégyenbe ím szégyenültem – 

szép példája a figura etymologicának. Ugyanez a szerkezet előfordul az északi hanti 

folklórban is: amp-oni kŭl jeləm jeləmsajəm ’kutya-nagy vastag szégyenben 

szégyenkeztem’ (BiblPápII: 22/150). 

24–27. sor 

Két mellső mancsom megemelve az erdő felé vettem az irányt.  

Az erdő jelzőivel kapcsolatban l. az 1. sorhoz fűzött magyarázatot. 

3.3.3.7 Vj9 

jäwət ärəɣ [Hét ének] 

1.  jäwət ärəɣ Hét ének 

2.  săɣaw kölnǝ peläŋ kat  dallamú szóval padlós ház 

3.  ka[t] jŏra saɣǝ̑l juɣ  ház közepe fahasáb [módjára] 

4.  ur ńoɣinǝ̑ i̮mǝ̑lsǝ̑m[,] csupasz hússal leültem, 

5.  oɣǝ̑r pəsän ji̮rǝ̑ŋ tö̆jä i̮mǝ̑lsǝ̑m[.]  magas asztal szélső végéhez leültem. 

6.  urt amǝ̑stǝ̑ öɣəŋ kata  Kérőt ültető lányos házba 

7.  telkäl jăŋam jaɣi̮ kata  teli belépett népes házba 

(=emberekkel teli házba) 

8.  ärǝkkǝn[č]li jö̆näŋ mǝɣ  énekkereső gyökeres föld 

9.  jäwǝt ŏɣti̮nǝ  hét felszínén 
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10.  mä i̮mə̑lsǝ̑m[.] én leültem. 

11.  ǝḷḷǝ mǝɣ săɣǝ̑w kölnə Nagy föld dallamú szóval 

12.  wi̮čə̑ latǝ̑ norǝ̑ŋ mǝɣ  örökkévaló fogantyús föld 

13.  awtǝ̑ŋ loɣ ji̮rǝ̑w mǝɣ sörényes ló áldozatú föld 

14.  ǝḷḷǝ mǝɣ jö̆näw kölnǝ  nagy föld gyökerű szóval 

15.  ärǝ[ɣ] kǝṇ[č]ḷi sŏɣaŋ mǝɣ  ének kereső bundás föld 

16.  jäw[ə]t oɣti̮nǝ̑  hét felszínén 

17.  är torǝ̑m putǝ̑w jǝŋköɣ  sok világ vége vizétől 

18.  männǝ kăɣǝ̑lli̮ kŏ nuk lŏŋə̑li̮[.] én  barátságos férfi fel mondom. 

19.  pöɣǝŋ tüɣti sulaw katoɣ  Szétreppenő tüzes szikrájú házból 

20.  kăntǝ̑ ku ńälǝm čeɣä  emberi nyelvre 

21.  mä tem kat jəɣ peḷǝɣnǝ  én eme ház belsejében 

22.  männǝ  köl lŏŋǝ̑li̮[.] általam szó olvastatik. 

23.  mä măkǝ̑ jǝntä ńälǝm jö̆näm  Én régen jövő nyelv gyökerem 

24.  mä tem ka[t] jǝɣ peḷǝɣnǝ ti̮ɣǝ̑mam  én eme ház belsejében elmondtam 

25.  kölǝŋ lät ka[t] ji̮rǝŋ tö̆jöɣ  szavas idő ház szélső végétől 

26.  tärǝŋ wat mi̮ŋki̮nǝ̑ mä kălati̮ ńälǝm 

čeɣäm  

erős szélfúvástól én halandó 

nyelvjárásom 

27.  oɣǝ̑r juɣ ji̮rǝ̑ŋ tö̆jöɣ magas fa szélső végéről (=tetejéről) 

28.  nuk tät älǝmsi[.] fel ím emeltetett. 

29.  näɣi pǝlǝŋ jäwǝt kɔḷtsoɣ  Fehér felhő hét résén át 

30.  mä kăntǝ̑[ɣ] ku ńälǝm čeɣäm  én emberi nyelvjárásom 

31.  ärǝ[ɣ] kəṇ[č]ḷi oɣǝ̑r mǝɣä  ének kereső magas földre 

32.  juɣǝ̑l säŋki [oɣǝ̑r] mǝɣä  kedves ég magas földre 

33.  är wat mi̮ŋki̮nǝ̑ nuɣpa i tuli̮[.] sok szél fúvástól felfelé vitetik. 

34.  mä kălatǝ̑ ku ńoɣi̮ŋ teläm  Én halandó ember egész testem 

35.  ǝḷǝ ka[t] pelä jornǝ̑ amǝ̑smi̮n 

ki̮čǝ̑m[.]  

nagy ház padló közepén ülve maradtam. 

36.  mä čɔ̈kǝ̑ ńälǝm, ńälǝmluj si̮ɣǝ̑l    Én szegény nyelv, ének köteg 

37.  i köläm jäw[ə]t ärǝɣ lŏŋti kata  és szavam hét éneket olvasó házba 

38.  torǝ̑m jor jäwǝt sǚɣmǝt i jaľťǝ päj  ég közepi hét nyírfa állta domb  

39.  torǝ̑mnǝ̑ tŏɣ čöŋlǝlti[.] jäwǝt ärǝɣ 

ni̮ńťi̮ kat 

isten által oda növetik. Hét ének pihenő 

ház 

40.  ǝḷǝ ka[t] pelä jornǝ̑ är jaɣ pǝlä[t] 

wăɣ äŋkǝl[,] 

nagy ház padló közepén sok ember 

magasságú vas oszlop, 
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41.  köɣ äŋkǝl torǝ̑mnə̑ tŏɣ pattli̮[.] kő oszlop isten által oda fagyasztatik. 

42.  sărńi äŋkǝl ji̮rǝŋ tö̆jnə  Arany oszlop szélső végén (csúcsán)  

43.  wet märnǝŋ kul meli kɔ̈ɣǝḷ  öt ikrás halat befogadó csésze  

44.  sărńǝ̑ŋ pajǝ̑w torǝ̑m wäńmǝŋ  aranyos nyárfájú isten arcos 

45.  ṇemǝŋ kölǝŋ ḷip nevezetes beszélő fecske 

46.   jǝɣpeḷǝɣnǝ torǝ̑m jor belsejében ég közepi 

47.   kölǝŋ ḷip sărńǝŋ kɔ̈ɣǝḷ beszélő fecske aranyos csésze 

48.  jǝɣpeḷǝɣnǝ amǝ̑swə̑l[.] belsejében ül. 

49.  är torǝ̑m peḷkä putǝ̑w jǝŋkä  Sok világ felé széle vízre 

50.  jǚɣǝn lŏŋǝ̑li̮[.] általa számláltatik/olvastatik. 

51.  torǝ̑m jor kölǝŋ ḷipnǝ  Ég közepi beszélő fecske 

52.  jǚɣǝn lŏŋǝ̑li̮ putwǝ̑l ulǝ̑ɣ  énekel vége láthatatlan 

53.  torǝ̑m putǝ̑w kŏlǝ kö̆t sənnə kö̆t 

jeḷkǝmtǝntä  

világ vége … … … .. körbejár, forog 

54.  jäwət ärǝɣ săɣaw köl kŏ    ? hét ének dallamú szó … 

55.  jäw[ə]t ärǝɣ săɣaw kölnǝ männǝ 

putwǝ̑l ulǝ̑ɣ 

hét ének dallamú szóval én végét nem 

látható 

56.  torǝ̑m putǝ̑w   világ vége 

57.  torǝ̑m säŋki juɣǝ̑n mǝɣnǝ … égbolt fás földjén … 

Vasjugan 

Jegyzetek a Vj9 szöveghez 

57 soros töredék a kéziratcsomag 79–82. lapján. Befejezetlen, inkább piszkozatnak tűnik, 

különösen az utolsó sorok rendezetlenek. Az 1–50. lapokon olvasható, prózában elmondott 

hősmese (Vj1) elejének énekelt változata. A két szöveg hasonló tartalmú, azonos poétikai 

eszközöket, költői kifejezéseket használ.  

1–5. sor 

Hét ének dallamú szóval padlós ház közepére, magas asztal végéhez egyedül leültem. 

3–4. ’fahasáb módjára csupasz hússal’: a segítő szellemeim nélkül, vö. Vj1/5.  

6–10. sor 

Kérőt vendégül látó lányos házban, emberekkel teli házban ülök, énekkereső gyökeres föld 

hét felszínén. 

11–18. sor 

Az én énekem a hétrétegű nagy földről, örökkévaló fogantyús földről, sörényes lovat 

áldozó, ének kereső mohás földről, világvégi vizekről fog szólni. 

12.  ’örökkévaló füles/fogantyús föld’ az obi-ugor mitológiában a földet mint felfelé 

fordított üstöt ábrázolják, melynek füle van. 
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15. ärǝɣ kǝṇḷi sŏɣaŋ mǝɣ ’ének kereső bundás föld’ – a kəṇḷi szóban (kəṇč-l-i keres-PRS-

PASS.3SG) mássalhangzókiesésés és a képzés módja szerinti hasonulás történt, melyet a 

lejegyző írásban is rögzített. 

19–22. sor 

Emberi nyelven elmondott szavaim úgy áradnak szét ebben a házban, mint ahogyan a 

szikrák repülnek ki a tűzből. 

23–28. sor 

Az e házban elmondott ősi mondataimat erős széfúvás emelte a magas fa csúcsa fölé. 

29–33. sor 

Fehér felhő hét nyílásán át viszi emberi nyelvemet a sok szélfuvallat az énekkereső magas 

földre, a kedves égi tájakra. 

29. kɔḷtsoɣ – talán helyesen kɔḷoɣ, vö. näɣi pələŋ jäwət kɔḷoɣ nuɣpa məntiləm ’fehér felhő 

hét nyílásán keresztül felfelé megyek’ (Vj1/45–46) 

34–35. sor 

Én, halandó ember, testi mivoltomban a ház közepén ülve maradtam. 

35. ki̮čə̑m – a ’marad’ ige írásmódja a kéziratban máshol ki̮ť-. Lehetséges, hogy a Vj 

nyelvjárásban is néha -č-nek ejtették a -ť- hangot (ugyanúgy, mint ma a Tra és Ag 

nyelvjárásban, l. Csepregi 2017: 46).  

36–39. sor 

Én szegény nyelvemet, dalaimat és szavaimat isten elviszi az égközepi hét éneket éneklő 

házba, arra a dombra, melyen hét nyírfa áll. 

36. luj ’madárdal, csicsergés’ (KT 1043) ńäləmluj ’(emberi) ének’  

A 80. lap alján, a 36–37. sorban elnagyolt írásmód: ńäləmluj helyett naləmluj, jäwət ärəɣ 

helyett: iawlarəɣ – ezeket az egyértelmű hibákat javítottam. 

38. ’hét nyírfa álló domb’ vö. Vj1/49 

39–41. sor 

A héténekes pihenő házban, a nagy ház padlója közepén van egy sok ember magasságú 

vasoszlop, kőoszlop melyet isten fagyasztott oda. 

40, 41, 42. vas, kő, arany – egymás szinonimái 

42–48. sor 

Arany oszlop tetején van egy csésze, melyben öt ikrás hal elfér – aranyos nyárfájú, 

istenarcos, híres ég közepi beszélő fecske benne ül. 

A hat sorban sok ismétlés van, Karjalainen is igyekezett átrendezni a szórendet, lehet, hogy 

kicsit bele is zavarodott. 

45, 47, 51. a kéziratban ezekben a sorokban ḷi̮p áll, de a helyes szóalak ḷip ’fecske’ (KT 

488, Vj1/60). 

49–50. sor 

Minden irányba, világvégi földekre és vizekre eljut az éneke. 
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51–53. sor 

?Ég közepi beszédes fecske éneke körbejárja a vége láthatatlan világot.  

54–57. sor 

?Hét ének dallamú szót elviszem a vége láthatatlan világ végéig, az égbolt fás tájaira. 
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3.4   Vaszjugani szójegyzék 

Az obi-ugrisztikai nyelvjárási szótárakban – a sokféle nyelvjárási adat minél egyszerűbb 

összeszerkesztése végett – a szavak alfabétikus sorrendje elsősorban a mássalhangzók 

figyelembe vételével alakult ki. Mivel ebben a szójegyzékben egyetlen nyelvjárásnak, a 

vaszjugani hantinak a szavai szerepelnek, ettől a hagyománytól most eltérek. Az ábécé rend 

a következő (az együtt kezelt hangok zárójelben vannak):  

(a, ă), ä, č, (e, ə, ə̑), ɣ, i, i̮, j, k, l, l’, ḷ, m, (n, ṇ) ń, ŋ, (o, ŏ, ɔ), (ö, ö̆, ɔ̈), p, r, s, š,  t, ť, u, (ü, 

ǚ), w 

A szavak jelentése mellett megadom lelőhelyüket három szótárban, a következőkben: 

Karjalainen–Toivonen 1948 (KT), Steinitz 1966–1993 (DEWOS, itt: D),  Tereškin 1981 

(T.). Ha a szó nem fordul elő valamelyik szótárban, akkor is feltüntetem a szótár rövidítését, 

de zárójelben. Ha egy szó csak más nyelvjárásokból van adatolva, akkor a szótár rövidítését 

az oldalszámra való utalással együtt teszem zárójelbe. A szavak jelentését vagy mondatbeli 

szerepét illusztráló példákat a Karjalainen szövegekből idézem.  

Az igék esetében az infinitivus képzője nélküli alakot (igetövet) szerepeltetem, kötöjellel a 

szó végén. A különböző igeképzőkkel ellátott, azonos tövű igéket egy szócikken belül 

szerepeltetem, hasonlóképpen az azonos tövű névszókat, pl. a főnevek mellett a belőlük 

képzett mellékneveket. Derivációs magánhangzóváltakozás esetén, vagyis ha a képzett szó 

tőbeli magánhangzója megváltozott, a könnyebb megtalálhatóság végett külön szócikkbe 

sorolom a képzett szót, de utalok az etimológiailag rokon címszóra is. 

a, ă 

a de, viszont (<or. a) D 1, T. 11 a pŏŋlama kö̆ läɣəmsəm de amint oldalra nézek (Vj1/328) 

aɣǝ̑t- hány, okád KT 26, D 48, T. 12 

aɣtǝ̑ɣǝ̑l- felakaszt KT 26, D 49, T. 11 vö. i̮ɣǝ̑t- 

ăja szerencse KT 6, D 20, T. 30 

al év KT 109, D 53, T. 13 

alǝ̑ŋ vég, szél, első, utolsó KT 118, D 80, T. 15 

ali̮- 1. tud, képes, bír, van ereje 2. legyőz (KT 122, D 65, T. 13) 

alt- felállít, hozzátold KT 130, D 87, T. 14 

alt őszi halrekeszték (KT 110, D 89, T. 14) 

alti̮w alap, hosszabbítás KT 131, D 88, T. 14 

amǝ̑lti̮w lék KT 48, D 106, T. 15 

amǝ̑s- ül, van valahol, időzik KT 45, D 103, T. 15 urt amǝ̑sta öɣəŋ kat kérőt fogadó lányos 

ház (Vj1/28–29), mətä amǝ̑smal pi̮rnə̑ kis idő múlva (Vj1/747) 

amǝ̑t- ültet KT 45, D 104, T. 16  

amtǝ̑w bölcső KT 59, D 105 (!antǝ̑w), T. 15 amtǝ̑w (Vj1/749), amtə̑pətöw bölcső fenekéről 

(Vj1/800)  

ănta bizonyára, talán (KT 59, D 121, T 31) kať ăntǝ̑ kăntǝ̑ɣ ku pələm sö̆jä lŏŋtantǝ̑wǝ̑lt 

majdnem mintha emberi beszédnek hallatszana (Vj1/650) 

ăŋǝ̑t agancs KT 34, D 143, T. 32 

aŋǝ̑t- elköt, kiold, levesz KT 39, D 142, T. 17 

ăŋti̮ borda ăŋti̮ŋ kor mellkas KT 40, D 144, T. 32 
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ăpi̮ apa KT 66, D 146, T. 32 ăpa megszólítás (Vj1/351, 370) 

ari̮- eltör, széttör, eltörik KT 75, D 161, T. 18 

art- szétoszt, eloszt KT 243, D 174, T. 18 

art szolga (KT 84, D 176) juɣ tuntǝ̑ tö̆j artlam fa hordó fő szolgáim (Vj1/236) 

at- rendel, hív, mond KT 101, D 198–199, T. 19 beszél, mond mä tem uti̮m ez a 

rendelkezésem (Vj5/18) 

aťi̮l- bekerít, kerítést épít (KT), D 221, T. 20 nəŋ aťi̮llǝ̑kǝ̑ jəɣtəɣ ti védtelenné váltatok 

(Vj1/710) 

awǝ̑t haj, sörény KT 67, D 153, T. 20 awtǝ̑w hajú, sörényű pojsem winčiw awtǝ̑w karam 

jégesőhöz hasonló sörényű hím állatom (Vj1/121), awtǝ̑ŋ loɣ sörényes ló (Vj9/13) 

ä 

äɣən áll KT 33, D 43, T. 21 

äj 1. kicsi, fiatal KT 3, D 12, T. 21 äjni kislány (Vj3/6), päkəŋ äjṇoɣ kötőfék (Vj1/942) 

äj 2. hír, újság, közlés KT 5, D 14, T. 21 

äjməl- üzen, hírt ad (KT, D, T.) äjməltäl säťwəl híradása hallatszik (Vj1/847), torǝ̑m sat 

köləŋlät tŏl ilə äjməlli isten száz beszéde hírül adatik (Vj2/305) 

äl 1. öl(elés), térd KT 108, D 54, T. 23 

äl 2. ne KT 108, D 55, T. 22 äl tŏḷɣi̮tǝ̑ɣ ne beszéljetek (Vj2/378) 

äləm- emel KT 125, D 76, T. 23  

äləŋ reggel KT 117, D 83, T. 23 

ält- hord, visz KT 124, D 76, T. 23 torǝ̑mnǝ̑ mänt ältiləs isten engem hordott (Vj1/1000) 

ämp kutya KT 48, D 101, T. 24 

äṇčəɣ vadrózsa, csipkebogyó KT 54, D 112, T. 24 j̈ɔmänčəɣ bogyó (Vj1/724) vö. iṇčəksä  

äŋkəl tuskó, oszlop KT 38, D 137, T. 24  

äŋki anya KT 36, D 136, T. 24 äŋkä megszólítás (Vj1/240) 

är sok KT 70, D 155, T. 25 öɣim wăɣǝ̑l ärki lányom pénze sok (Vj1/750), ärəɣ szét, 

darabokra (Vj1/ 449) 

ärəɣ ének, ärəɣ- énekel KT 73, D 165, T. 25 ärəɣtati énekelni (Vj1/18), ärəɣtämäti hogy 

énekelhessek (Vj1/21) 

ärəɣtə- felajánl, ígér KT 79, D 171, T. 26 

äs nagy folyó, Ob  KT 84, D 184, T. 26 məŋ isöɣ Obunk 

ätəm rossz, buta, durva KT 103, D 215, T. 27 

ätil egyetlen, egyedül KT 105, D 214, T. 26 pam ənät ätil lilim fűszál vastagságú egyetlen 

lelkem (Vj1/756) 

äťəɣsär hideg (KT 102, D 214, T. 539) vö. əťəɣ 

č 

čač- (fel)söpör, kiporol, elvet KT 960, D 236, T. 39 amtə̑pətöw čačmam äj öɣim bölcső 

fenekéről összesöpört (=legkisebb, vakarcs) lányom (Vj1/800–801) 

čăɣ- bedug, belök, beüt KT 936, D 246, T. 40 

čăɣǝ̑ṇ ?lökés, ütés (KT, D, T.)  čăɣǝ̑ṇnati̮ ?lökéssel (Vj1/326–327) ?vö. čăɣ- 

čăjǝ̑ igazi, valódi (KT 925, D 245, T. 40) čăjaɣpə nemin igazán, tényleg (Vj1/766) 

čăwǝ̑r ?? čăwǝ̑r wăɣ sö̆jäw müḷim zúgó(?) vas hangú sapkám (Vj1/271) talán hangutánzó 

szó, vö: Ni, Kaz, O šŏwij- zúg, süvít (szél) KT 928, D 306. 
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čäɣ- megfullad, megfojt, vízbe fojt KT 933, D 247, T. 39 

čäɣi- 1. összegyűjt 2. elrejt 3. eltemet KT 927, D 259, T. 39 čäɣiləm összegyűjtöm 

(Vj1/696) 

čäṇč térd KT 949, D 281, T 39 čäṇč pəläw wäl’əw jar térdig érő fűzfacserjével benőtt 

áradmánytó (Vj1/336) mänä čänč alǝ̑ŋati̮ pilǝɣ jö̆männǝ ha hozzám jönnél a térdem 

mellé társamul (Vj3/7) 

čeɣä rügy, kezdemény, darab KT 926, D 260, T. 41 ńäləm čeɣä nyelvváltozat, beszédmód, 

nyelvjárás KT 649, D 1049, T. 299 əj joɣǝ̑l čeɣäləɣ əj ńal čeɣäləɣ nǚŋä məlim egy 

darab íj, egy darab nyíl nélkül neked adom (Vj1/803–804) 

čəŋk forró, hőség (KT 940, D 287, T. 47) čəŋk etər forró, tiszta égbolt (Vj1/1002) 

čiɣəm- megfojt, megfullaszt KT 933, D 247, T. 42 

čim- megsavanyodik, (tészta) megkel KT 949, D 271, T. 42 

čimäŋ ?? (KT, D, T.) juŋk päɣəli čimäŋ kotə̑l szellem megölésére alkalmas nap (Vj1/ 445) 

či̮mǝ̑l kicsi, kevés KT 948, D 276, T. 42 

či̮mi̮ ?? (KT, D, T.) əsəmnə ämp-ätəm či̮mi̮ kölnä mant wäńťəɣləwəl anyám kutya-rossz 

či̮mi̮ szóval vagdos engem (Vj1/156–158) 

čoɣ (földön fekvő) fatörzs (KT 929, D 252. T.) kăwǝ̑ḷčoɣ útakadály kidöntött fából 

(Vj1/820) 

čoɣ- havazik KT 938, D 251, T. 43 

čɔɣ- fütyül KT 937, D 253, T 43 čɔɣǝ̑m- füttyent, ńŏl pültkəlöɣ čɔɣmi̮lə̑wə̑l orrlyukain 

keresztül prüszköl (ló) (Vj1/285–286) 

čoṇčǝ̑ɣ kötél KT 952, D 285, T. 44 səɣəl čoṇčǝ̑ɣ fonott kötél 

čɔw gerenda vége; darab, rész, fél KT 252, D 294, T. 44 

čö̆č- (kezet) nyújt KT 963, D 239, T. 45  čö̆čil- mutogat vö. čǚčəmt- 

čɔ̈k baj, nyomorúság KT 929, D 255, T. 44 čɔ̈kəŋ bús, nyomorult čɔ̈kin erősen (Vj/1 286) 

čö̆ṇč hát KT 950, D 282, T. 45 mä čö̆ṇčämnə hátam mögött (Vj1/362), čö̆ṇčänpä mənä 

menj hátra, loɣ čö̆nč oɣtǝ̑joɣ i̮l əsəlləm leereszkedem a ló hátáról (Vj1/988–989) 

čöŋkəl- nő, megérik KT 941, D 288, T. 45 čoŋlə̑ltə̑-/čöŋləltə-  nevel, növeszt mant 

čoŋlǝ̑lti̮ɣǝ̑n engem felnevelt (Vj1/203) 

čuɣi̮ mennydörgés, villám, vihar KT 932, D 262, T. 45 

čǚčəmt- irányít, kinyújt, célba vesz T. 45 čǚčəläl, čǚtläl mutat (Vj1/344) mänä nuk əj köt 

peḷək čǚčətə nekem fél kézzel felnyújtotta (Vj1/134) vö. čö̆č- 

čüɣ köd KT 927, D 258, T. 46 

čün mocsaras helyen növő alacsony erdeifenyő KT 949, D 280, T. 46 

ə, e 

əčəɣ homályos jelentésű indulatszó, ?bizony (KT, D, T.)  əčəɣ tŏŋ čəkə jəm tŏŋ wălǝ̑s 

nagyon jó lett volna (Vj2/279) 

əj (i) egy KT 7, D 15, T. 534 əj wöɣi egyszerre (Vj1/455), əjsöɣi egyforma (Vj1/518), i ťu 

wăltǝ̑ jukə̑ŋ ɔ̈ɣət ugyanott levő fás hegyfok (Vj1/296) vö. i 2. 

əjä hé (indulatszó) (KT 7, D 15, T.) 

el test KT 111, D 56, T. 47 

elä 1. egyszerű, ideiglenes KT 109, D 68, T. 47  

elä 2. tető, fedő, borítás KT 116, D 70, T. 48 wăɣ eläw vasborítású (Vj1/ 1006) eläŋ ki̮nt 

(Vj1/134) il’äŋ ki̮nt fedeles puttony (Vj1/211) vö. il’äŋ 

ellä kérdőszó, vajon, vagy…vagy KT 131, D 75, T. 46 
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əḷḷə nagy KT 42, D 115, T 536 əḷḷəpuɣǝ̑l  Cserimovy nevű falu a Nyurelka folyó mellett 

KT 43 

əṇät vastagság KT 52, D 110, T. 537 

ənt- felölt, felvesz, öltöztet KT 58, D 117, T. 537 

əntə nem KT 58, D 121, T. 537  nǚŋət əntə pŏrlǝ̑m nem haraplak meg (Vj1/245), əntim 

nincs, mətä kăsi̮p əntim senki sincs (Vj1/325), jaɣlam əntimätət az embereim 

nincsenek (ott) (Vj1/274) 

əntəw öv, derékszíj KT 58, D 117, T. 537 əntwä övbe (Vj1/451) 

erəɣəl- megemlít, beszél vkiről KT 81, D 166, T. 49 erkəltä 1. emlékezik 2. beszél, elmond, 

mänt erkǝltinnǝ amikor ti rám emlékeztek (Vj5/14) 

ərəl- feltartóztat, visszatart, megállít, eláll (utat) KT 79, D 171, T 50 

əs anya KT 86, D 186, T. 539 kät ǝskǝlän jǝkkǝlän két szülőd (anyád-apád) (Vj3/16, 21) 

əsəl- enged KT 91, D 193, T. 539 i̮l əslä engedj/eressz le (Vj1/21) 

əsi azért, hogy; egyre csak (KT), əsipə rögtön D 192 (T. 538), mä əsi kŏlǝ̑ kurńǝ̑tǝ̑lim hogy 

én mindet felkutassam (Vj1/102) ri̮t juɣǝ̑l ǝsi kŏŋri̮ltǝ csónak fáját még mindig 

kalapálja (Vj8/11) 

et- kijön, előjön, megjelenik KT 106, D 201, T. 50, etəltə- megjelenik etəm- felbukkan 

(vízből)  

etər tiszta, felhőtlen ég/idő KT 104, D 218, T. 50 

əťəɣ hideg (KT, D), T. 539, əťəɣ wat hideg szél (Vj1/41) vö. äťəɣsär  

i 

i 1. és (< or. и) KT 3, D 2, (T.) 

i (əj) 2. egy (KT, D, T.) i wăltǝ̑ wăɣ torə̑m egyetlen égbolt (Vj1/970–971) vö. əj 

i-(ntä) 1. eszik 2. (el)ég KT 1098, D 714, T. 209 intəkul étel, ennivaló, intäŋ ehető 

(Vj1/108), iɣitəɣ egyetek (Vj1/459), iɣi egyél (Vj1/460), isim ettem (Vj1/464), ilim 

eszem (Vj2/12), sat ńälǝmpǝ intə näj száz nyelvű égő tűz (Vj5/23) 

ičəɣ jó, kedves KT 99, D 10. T. 51 

ičəm ?? nyomatékosító partikula (KT, D, T.) minnə ičəm kŏlǝ̑ porǝ̑ntǝ̑si̮ mi ketten bizony 

mindent bejártunk (Vj1/912–914) vö. i̮čǝ̑kǝ̑ 

iɣ medve KT 22, D 27, T. 52 iɣ kǚnčäw pas medvekarmú kesztyű (Vj1/502–503) 

iɣwəs étel KT 1099, D 716, T. 206 

iki 1. férfi, 2. (nagy)bácsi 3. hold, hónap KT 23, D 34, T. 52 

il elülső KT 114, D 58, T. 52 il jaɣ régi emberek, ilə előre, ilə-jokǝ̑, ilok előre-hátra, körbe 

köləŋ wajǝ̑ɣ ilok läɣililəwəl beszédes állat körülnéz (Vj1/63) 

iləɣ éhes KT 1101, D 715, T. 207 

ili- iḷəɣtə- iszik, kortyol KT 165, D 364, T. 74 

ilim szégyen KT 119, D 79, T 53 ilim- szégyell, szégyenkezik ilimsujǝm megszégyenültem 

(Vj8/23) 

ilt- megrak, felültet (szánra, csónakba) KT 1111, D 748, T. 207 

il’äŋ ?fedeles (KT, D, T.) kos pöŋkəw il’əŋ jula húszfogú il’äŋ szájba (Vj1/463) vö. eläŋ 

iməŋ szent, a tabu tiltása alá eső (jiməŋ KT 170, D 371, T. 74) iməl- tabuszabályt betart, 

pl. arcot elfed iməltäŋ ontǝ̑w iki tabu alá eső rokoni viszonyú bátya (Vj1/768) 

imi asszony KT 79, D 97, T. 54 

in éppen, csak most KT 51, D 3, T. 55 
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iṇṭšəksä tövises hely (KT, D, T.)  ätəm pö̆ŋkəw iṇṭšəksä rossz, izzasztó tövises terep 

(Vj1/664) vö. äṇčəɣ 

inəl éle (késnek, fejszének) KT 61, D 124, T. 55 inləŋ köčki éles szablya (Vj1/343) 

irəmə- kikerül, félreugrik (KT 79, D 156) wajǝ̑k irimaŋ kăsi̮ vadat el nem ejtő ember 

(Vj1/68) 

irt időszakasz, határidő vége KT 82, D 176, (T.) 

is- sír KT 189, D 412, T. 75  ńǝlǝ jaɣărtǝ̑w waťaŋ is négyágú könnyeket sírt (Vj5/7) vö. 

jäsemtil 

it most KT 101, D 3, T. 57 

iwəs nyárs (KT, D, T. 75 jiwəs) iwəs pəlä juŋkan (szellem neve) nyárs magasságú 

bálványfejedelem (Vj1/437) 

i̮ 

i̮čǝ̑kǝ̑ sőt, még (KT) (D 10, T. 58) vö. ičəm 

i̮ɣǝ̑t- felakaszt KT 26, D 48, T. 58 vö. aɣtǝ̑ɣǝ̑l- 

i̮l le, alsó KT 112, D 61, T. 58 i̮l jăŋ- lefelé bemegy 

i̮mǝ̑l- leül KT 46, D 105, T. 60 i̮mǝ̑lsǝ̑m leültem (Vj1/3) 

j 

jaɣ nép, emberek KT 141, D 318, T. 61 jaɣi̮ puɣə̑l Nyurelka folyó menti hanti falu (Vj3/4, 

15) 

jaɣǝ̑m fenyőerdő KT 148, D 343, T. 61 

jaɣǝ̑rt (út)kereszteződés, (folyó)elágazás, összefolyás KT 150, D 341, T. 62 ńələ jaɣǝ̑rtǝ̑w 

waťaŋ is négyágú könnyeket sírt (Vj5/7) 

jaɣi̮m- jaɣli̮m- int, legyint KT 136, D 338, T 61 jaɣi̮mlə̑m suhanok (Vj1/947), kuntǝ̑ tŏŋ 

jaɣi̮mǝ̑m elsuhantam volna (Vj2/100) 

jăɣnăɣtǝ̑- megsért KT 155, D 346, T. 67 jăɣnaɣ juɣ kidőlő fa (Vj1/170) 

jăɣwaŋ keményre döngölt (KT, D, T.) paɣǝ̑l jăɣwaŋ məɣa kemény földre (Vj1/553–554) 

jăl két keresztrúd közti hely a csónakban KT 1102, D 746, T. 201  

jăl- átázik, nedves lesz KT 1110, D 747, T. 201 jălaw əḷḷə məɣ nedves nagy föld (Vj1/583–

584) 

jal’- áll KT 1120, D 759, T. 195 jäwət sǚɣmət jal’ťǝ̑ päi hét nyírfa álló domb (Vj1/49)  nuɣ 

ji̮l’a állj fel (Vj1/769, 808) 

jan ín KT 1075, D 768, T. 195 

jăŋa- belép KT 1069, D 773, 201 

jăŋkamnǝ̑ŋ játék KT 175, D 382, T. 68 

jar áradmánytó KT 1084, D 795, T. 196 

jarǝ̑ŋ-jaɣǝ̑ jaɣ a Nyurelka folyón lakó osztjákok, jarǝ̑ŋjaɣ joɣǝ̑n Nyurelka KT 141, 184 

jäɣərt súly(os), nehéz, nehezen KT 1056, D 742, T. 197 

jäɣil- eszik-iszik, étkezik KT 1099 

jäj sötét(szőrű) coboly KT 133, D 718, (T.) 

jälimtə- hadba indul (KT, D, T.) ťäɣ jälimtəsəm hadba indultam (Vj1/434), jäl’ńa ńula 

jälitöɣ kotə̑l együtt harcolásunk napja (Vj1/ 91–92) 

jäl’ harc, háború, hadsereg KT 1119, D 760, T. 222 jäl’ńa háborúval, haddal (Vj1/ 91) 
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jäl’iɣsə- harcol KT 1119, D 761, (T.) torǝ̑mnǝ̑ məŋət pärtkäl jäliɣsəntäɣ Isten minket 

rendelt harcolni (Vj1/ 95) 

jänt liszt, gabona, táplálék KT 1076, D 769, T. 198 

järəɣ sügér KT 1087, D 800, T 198 

jäsemtil sírás (KT, D, T.) jələw păɣ jäsəmtil újszülött fiú sírása (Vj1/ 644) vö. is- 

jäsəŋ rege, szólásmondás KT 190, D 414, T. 65 nǚŋ jisŋän a te regéd (Vj1/25–26) 

jäsŋəl- beszél KT 190, D 415, T. 66 jäsəŋlil- beszél, mondogat, jəɣ jäsəŋlilmil köl általuk 

elmondott szó (Vj1/52) 

jäwət hét KT 1081, D 793, T. 198 jäwtärəɣ hét ének (Vj1), kö̆ḷəŋ məɣ jäwtoɣti lyukacsos 

föld hét felszíne (Vj1/71) 

jäwjɔ̈ŋ hetven, D 386 jäwətjöŋ KarjGr 159 jäwjɔ̈ŋ torǝ̑m hetven isten (Vj1/20) 

jə- válik valamivé, lesz (KT 196, D 309, T. 96) wont jöŋkər əj mɔkkǝ̑ jəɣiɣən erdei egér 

kölykévé változott (Vj1/822–823) vö. jö̆- 

jəɣ 1. apa, atya KT 145, D 324, T. 89 wăɣtorǝ̑m jəɣəm vasisten atyám (Vj1/918) əḷḷə torǝ̑m 

jəɣöw nagy isten atyánk (Vj1/889) 

jəɣ 2. ők KT 1045, D 735, T. 220 

jəɣ 3. belseje vminek KT 1080, D 727, T. 90 kat jəɣpeḷəɣnə házban (Vj1/8) 

jəj, əj éjszaka KT 133, D 317, T. 91 jəjɣən-kotlɣə̑n egész nap, əjəj patǝ̑m kŏɣǝ̑l’ jöŋk egy 

éjszaka megfagyott tiszta jég (Vj1/640) əjəj kalta nowtəŋ torǝ̑m egy éjszaka 

eltöltésére alkalmas világ (Vj2/246, 265) sat kăli̮ koɣlǝ̑m əj száz holttest bejárta 

éjszaka (Vj2/231) 

jejäl- hajladozik, szél fú (KT, D, T.) torǝ̑m wat jejältil kotə̑l égi szél fújó napon (Vj1/483–

484) wan kät ťäkəlä männə jejältəläkən váll két csúcsát én hajlítgatom (Vj1/222) 

kölnəŋ əntə jejältäɣ a kikötő nem ingott (Vj1/536) 

jekəmtə- felölt, felhúz (KT, D, T.) är awtǝ̑ŋ oɣa ťä nuk jekəmtəstə sok hajas fejre ím 

felvette (Vj1/273) 

jel- csónakba, szánra, lóhátra ül KT 1110, D 747, T. 205 mä nŏrǝ̑ka wajǝ̑ɣ oɣtǝ̑ja jelsəm én 

rögtön felültem az állat hátára (Vj1/300) 

jəl- jön, megy, jár KT 202, D 360, T. 91 juŋkǝ̑ jəltə sojə̑ŋ ḷɔ̈k szellem járó deres út (Vj1/509–

510) 

jələw új KT 201, D 358, T. 91 

jeḷkəmtə- 1. körbejár, 2. forog, pörög KT 165, D 365, T. 71 

jəm jó KT 167, D 367, T. 91 

jəŋk 1. víz, lé 2. hely, vidék, irány KT 160, D 387, T. 94 əḷḷə jar jurǝ̑l jəŋkä niɣ jŏɣǝ̑sǝ̑m 

nagy tó közepi vízhez lejöttem (Vj1/672), paŋk jəŋk légyölő galóca leve (Vj2/204),  

är torǝ̑m peḷək jəŋkä sok égtáj felé (Vj1/565) 

jəŋkər váll KT 1068, D 782, T. 222 

jəpä- fel-fellobbanó lánggal ég KT 179, (D 396, T.) vö. még ji̮pǝ̑ɣ-  

jer 1. erő, erőnlét, képesség KT 181, D 797 

jer 2. gyökér, vonal, csík, sor KT 1086, D 797, T. 205 

jeri- jerim- vonalat húz, karcol KT 186, D 404, T. 72 

jərwäɣəl- 1. kibomlik 2. felolvad KT 1091, D 803, T. 222 jərwäɣtə- kibont, kiterít kăntǝ̑k 

ku pələm sö̆j jərwäɣləkətəs emberi hang terjedt szét (Vj1/881) 

ji̮ɣǝ̑l cirbolyafenyő KT 1059, D 739, T. 208 

ji̮ɣi̮, ji̮ɣaḷi̮, ji̮ɣǝ̑l kis folyó KT 146, D 321, T. 76 

ji̮ɣḷi̮ elágazás KT 147, D 341, T. 76  ji̮ɣḷǝ̑ŋ wăɣ villa (Vj1/332–333) 
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ji̮lǝ̑ɣ titokban KT 1108, D 758, T. 209 

ji̮lǝ̑ɣtǝ̑- elbújik, elbújtat (KT 1108, D 758, T. 209) 

ji̮ńť- 1. beleszúr, beleállít (pl. oszlopot) 2. nyírkéreg edény szélét gyökérrel körbevarr a 

tartósság céljából KT 1118, D 771, T 209 

ji̮pǝ̑ɣ- ?villog (KT, D, T.)  pŏrili punǝ̑ŋ koḷkǝ̑t ji̮pǝ̑ɣwǝ̑lt dögevő tollas hollók villognak 

(Vj1/313–314) vö. jəpä-  

ji̮r 1. széle, sarka, oldala vminek KT 181, D 398, T. 75 ji̮rə̑ŋ tö̆j teteje, csúcsa vminek, 

hegytető (T. 77) 

ji̮r 2. véres áldozat KT 181, D 399, T. 76 ji̮rə̑ŋ juɣ áldozati fa (Vj1/614), ji̮r wəntə ji̮rəŋ 

juŋk áldozatot elfogadó áldozatos szellem (Vj1/579–580) 

ji̮t ruhaujj KT 1098, D 812, T. 210 

joɣ vékony, halcsapdához használt gyökér KT 142, D 330, T. 77 

jɔɣ kör, gyűrű, (fém v. vessző-)karika KT 1050, D 732, T. 210 juɣ jɔɣ fakarika (Vj2/3) 

jŏɣ 1. hegy (KT 142, D 330, T. 80) 

jŏɣ 2. síléc KT 1051, D 730, T. 80 

jŏɣa(t) nagyságú KT 1046, D 744, T. 80 

joɣǝ̑l íj KT 153, D 339, T. 78 

joɣǝ̑l- harap, (meg)rág KT 1057, D 739, T. 211 

joɣǝ̑r- fon, csavar, kever, forgat, teker, összekuszál KT 138, D 347, T. 79 

joɣǝ̑r páncéling KT 1055, D 742, T. 211, joɣrǝ̑ŋ eləw torǝ̑m juŋk páncélos testű égi szellem 

(Vj1/205) 

jŏɣət- 1. jön, érkezik 2. elég, jut KT 152, D 355, T. 81 ḷəw mänä kať jŏɣtǝ̑s a nyílhegy 

majdnem elért engem (Vj1/389), jŏɣtəmt- odavisz, juttat mä köläm tärəm wat 

mi̮ŋki̮nə̑ jǚɣä jŏɣtǝ̑mtǝ̑si a szavamat erős szélfuvallat hozzá vitte (Vj1/6162), 

jŏɣtǝ̑wtǝ̑- célhoz ér, elér tompil ťarǝ̑s əjpeḷkä mant jŏɣtǝ̑wtaɣǝ̑n a tenger túlsó 

partjára megérkezett hozzám (Vj1/654–655) 

jɔɣi̮- üt, ver KT 151, D 335, T. 77 joɣi̮m-, jɔɣə̑m- vág, suhint, jɔɣi̮n- vagdos, hasogat nəŋ 

mant koɣə̑ jɔɣi̮stə̑ɣ ti sokáig vertetek engem (Vj1/417) 

joj ujj KT 1039, D 719, T. 211 

jok haza, be, vissza KT 142, D 327, T. 79 ilə jokə̑ előre-hátra (Vj/1156), jokǝ̑lt otthonról 

(Vj1/1005), mänt jokǝ̑ jal’sǝ̑t engem körbeálltak (Vj1/687) 

jol sámán KT 199, D 361, T 79 

jŏl 1. varrás, varrat, összeillesztés; világrend 2. szegély, szél, vmi melletti hely 3. repedés, 

hasadás, szálka, szilánk KT 198, 200, D 361, T. 81 jăɣnaɣ juɣ jŏlə̑w torə̑m az a 

világ, melyet a kidőlő fák jellemeznek  (Vj1/194), jŏlə̑ŋ köɣ szilánkos kő (Vj1/1014) 

jŏl- megjavít, összevarr, foltoz KT 199, D 362, T. 82 

jŏlǝ̑ nem fagyos, kiolvadt, nedves KT 1106, D 754, T. 215, jŏlǝ̑ kuli put jəm si̮s kiolvadt 

hal főzésére elég idő (Vj1/269, 639) 

jɔm zelnice KT 166, D 354, T. 79 jɔmänčəɣ bogyó (Vj1/724) 

jor közepe vminek KT 180, D 400, T. 80 jurǝ̑l közepe jar juri̮ma tó közepemre (Vj1/677) 

kat jor padló torǝ̑m jor kos égközepi csillag, Sarkcsillag KT 1016 

jŏr 1. tudás, varázserő, 2. megbízatás, hivatal KT 179, D 401, T. 83 ö̆rəɣ jŏr, ö̆rəɣ koṇǝ̑m 

mänä i̮l əslä több tudást, több bölcsességet bocsáss le nekem (Vj1/173–174), nəŋ 

jŏrǝ̑tə̑n a ti bölcsességetek (Vj1/195) 

jŏr- (hajat) vág/ nyír KT 1092, D 806, T. 217, ɔɣ jŏrt- hajat vág 

jorǝ̑ɣ- cseng, zeng (csengő), csörög, zörög (páncél) KT 1088, D 802, T. 212 
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jorǝ̑ɣlǝ̑- elfelejt (KT 185, D 405, T. 83)  

jorǝ̑ŋ: jorǝ̑ŋ juɣ az ereszt tartó oszlop KT 184, T. 80 jorǝ̑ŋ juɣ az erdő középső fája 

(Vj1/792) 

joť: əj joť állandóan, folyamatosan (KT, D, T.), əj joť ńul pănsŏɣ folyamatosan 

verekedtünk (Vj1/562) 

jö̆- jön KT 196, D 309, T. 87, nəŋ kol’ mänä jö̆stəɣ ti honnan jöttetek hozzám (Vj1/695–

696), willä əḷḷə torǝ̑m jö̆ɣlim mintha nagy isten jött volna hozzám (Vj1/176) vö. jə- 

jöɣə: jöɣ-köl emlék, emlékezőtehetség KT 1059, D 734 

jöɣə-tăja- néz, pillant, felfigyel KT 1057, D 734, T. 213  

jö̆j 1. genny 2. epe KT 1040, D 721, T. 217 

jö̆j: jö̆j pənt évgyűrű (KT, D, T.) sŏɣjö̆j pəntäw näŋk äŋkəl sűrű évgyűrűs vörösfenyő fatönk 

(Vj1/448–449) 

jö̆nä számszeríj kioldó zsinórja KT 173, D 378, T. 86 ńäləm jö̆nä nyelv töve (Vj1/36)   

jö̆näŋ szüntelen(ül), állandó(an) KT 174, D 379, T. 86 

jɔ̈ṇək hegyhát KT 173, D 379, T. 85 juɣ jɔ̈ṇkä erdős hegyhátra (Vj1/662) 

jɔ̈ŋ tíz KT 156, D 385, T. 85 kɔlǝ̑m jɔ̈ŋ harminc (Vj1/676), jäwjɔ̈ŋ hetven (Vj1/20) 

jöŋk jég KT 159, D 391, T. 85  

jöŋkər egér KT 1068, D 782, T. 214 wont jöŋkər erdei egér (Vj1/822) jəŋk jöŋkər vízi 

patkány (Vj3/2) 

jö̆r- odaköt, befog KT 188, D 202, T. 86 

juɣ fa KT 143, D 331, T. 87 sal juɣǝ̑w jaɣǝ̑m csillogó fájú fenyőerdő (Vj1/834), jukə̑ŋ ɔ̈ɣət 

fás hegyfok (Vj1/296), kät jukkǝ̑n säjǝl kasow két fa mögül (Vj8/5), juɣtumaŋ 

fahordó (Vj1/111) 

jul száj KT 1102, D 753, T. 218 julna ti̮ɣtǝ̑m szájjal (szóval) mondott (Vj1/227–228) 

jum- betakar (hóval, földdel), betemet KT 1071, D 763, T 219  

juŋk szellem, istenség, a mitikus ének vagy mese hőse KT 1065, D 777, T. 219 ji̮r wəntə 

ji̮rəŋ juŋk áldozatot elfogadó áldozatos szellem (Vj1/579–580), torǝ̑m wöɣi liləŋ 

juŋk égi erejű eleven szellem (Vj1/818), əj söɣi kolǝ̑m juŋk egyforma három vitéz 

(Vj1/705), sänəɣ juŋk nyírfatapló szelleme (Vj7/3) 

juŋkrantǝ̑- rág, rágcsál (KT 164, D 392) mǚɣəli ťit juŋkrantə̑wə̑l micsoda rágcsál itt 

(Vj1/386) 

juŋksur a bálványszellem lakóhelye, szent liget, ahova az áldozati ajándékokat viszik KT 

1066 

jǚɣ ő KT 1045, D 735, T. 219 jǚɣnäm saját, önmaga, jǚɣnäm söɣitəw önmagára (nem ránk) 

hasonlító, idegen (Vj1/589, 605) jǚɣnäm məɣ, jǚɣnäm torəm idegen/más föld, más 

ég (Vj1/997, 999) 

jǚk- vetődik, ugrik (KT 1061, D 735, T. 220) 

k  

kaɣ, kaɣǝ̑s őszhajú KT 290, D 449, T. 142 kaɣǝ̑ (Vj1/51) kaɣǝ̑m megőszült, elszáradt 

kaɣ- szárad KT 290, D 449, T. 142 kaɣǝ̑m- elszárad, kaɣǝ̑t- szárít, ki̮ɣta száríts 

kăɣǝ̑lli̮ egyszerű (KT 295, D 458, T. 150) männǝ kăɣǝ̑lli̮ kŏ nuk lŏŋǝ̑li̮ én egyszerű ember 

elmondom (Vj9/18) 

kăɣǝ̑r marok KT 292, D 459, T. 150 

kăɣǝ̑r- kăɣrǝ̑mtǝ̑- 1. megragad, megfog, elkap 2. ráakaszkodik, fennakad KT 292, D 459, 

T. 142 
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kaj- 1. eltalál, célt ér, eljut vhova, 2. megbetegszik, megsérül, hervad KT 284, D 437, T. 

143 

kăj- otthagy, elhagy; utolér KT 283, D 438, T. 151 nămə̑s kăj- felbosszant mäntpi nămǝ̑s 

ki̮ji̮ta engem is felbosszantson (Vj1/423), kajǝ̑ltǝ̑- elmozdít, odébb tesz männə 

kajə̑ltə̑si̮ vezettem [a lovat] (Vj1/509) 

kajəm 1. hamu 2. szikrázásig izzított fém KT 281, D 446, T. 143 kajəm jəŋk lúg, kajǝ̑m 

paŋk napon v. kemencében szárított légyölőgalóca (Vj2/39) 

kak hogyan (< or. как) (KT, D, T.) mänt ťittə kak warmǝ̑ltǝ̑ɣaltə̑ɣ hogyan neveltetek föl 

engem (Vj1/126) 

kal gyenge, törékeny KT 365, D 462, T. 143 

kal- meghál, éjszakázik KT 375, D 462, T. 143 kaltati̮ éjszakázni (Vj2/9) kalti̮la hálj meg 

(Vj2/10)  

kăla- meghal, elpusztul, megdöglik KT 373, D 469, T. 151 kălatǝ̑ ku halandó ember mä 

kălati ńälǝm čeɣäm én halandó nyelvjárásom (Vj9/26), juŋk mǚɣil’ät kolaɣǝ̑n a 

vitéz mitől halt meg (Vj1/319) vö. kolə̑mt- 

kalǝ̑ɣ 1. unokaöcs 2. unoka 3. unokahúg 4. mostohafiú 5. vő (lányom vagy húgom férje) 

KT 369, D 475, T. 143  

kăli̮ halott, holttest KT 369, D 471, T. 152  

kalšam ének jelentés nélküli töltőeleme (Vj5/1) 

kam üreg vmiben KT 302, D 493, T. 144 

kăm 1. nyomatékosító szócska 2. vajon, vagy (kérdésben) KT 302, D 494, T. 153 kăm mətä 

mégis (Vj1/591) 

kămḷaɣtǝ̑- kifordul, kiborul KT 304, D 499, T. 153 

kan cár, király, fejedelem KT 307, D 503, T. 144 tuḷ juŋkan äjəpil păɣ bolond 

bálványfejedelem kisebbik fia (Vj1/438–439) 

kăṇči̮ dísz, rajz, minta KT 312, D 511, T. 154 

kăntə̑ɣ hanti KT 317, D 517, T. 154 kăntǝ̑ɣ ku ember 

kantǝ̑m- hátára vesz, háton visz KT 319, D 516, T. 144 

kar (rén)bika, hím állat KT 328, D 535, T. 145 

kăra, kări̮ falu KT 327, D 544, T. 157 kărə̑ hely, tér, terület  

karman zseb (< or. карман) KT 340, D 555, (T.) karmanoɣ nuɣ wəsim zsebemből kivettem 

(Vj1/424) 

kas 1. vmi mögötti rész KT 342, D 560, T. 146 

kas 2. hegyes csőrű kacsafajta, füstös réce KT 342, D 559, (T.) 

kas 3. vízinövény, melynek gyökerét megeszik KT 342, D 559, (T.) 

kăsi ember KT 344, D 562, T. 158 

kat ház KT 357, D 565, T. 146 

kăt- kăti̮l-, kătkə̑l- oson, titokban megközelít, odakúszik KT 363, D 569, T. 158 

kătəm- csúszik, kătə̑ɣlə̑- lecsúszik (a lejtőn, sível, szánnal) KT 363, D 569, T. 159 

kătań tatár KT 362, D 575, T. 158 kătań-äs Irtis, katań ku torə̑m peḷköw tatár férfi égtája 

(?nyugat) felől (Vj3/24) 

katuj földalatti helyiség, pince KT 357, D 565, T. 147  

kať(pǝ̑) majdnem KT 345, D 576, T. 147 

kăwǝ̑ḷ rés, hely két tárgy között, kiszögellés, mélyedés KT 324, D 532, T. 160 kăwǝ̑ḷčoɣ 

útakadály kidöntött fából (Vj1/820) 

käɣər- megakad KT 393, D 607, T. 142 kəɣrəmtə- elkap, beakad 
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käɣi kalapács KT 387, D 602, T. 101 

käləɣ-  betér valahova, kiköt a parton (köləɣ-)  KT 465,  D 617, T. 118 vö. kül-  

kält (nőnemű) szellem, a juŋk parallel párja (KT 463, D 622, T. 97) 

käḷɣil- rág (KT), D 621, T. 102  

kär kéreg, héj, takaró, burok, burkolat KT 415, D 659, T. 102 ärəkäri oɣǝ̑r məɣ, mańť käri 

jö̆näŋ məɣ ének borította fennsík, mese borította hegyláb (Vj1/938–939) 

käri- forgolódik, tekereg KT 422, D 668, T. 102 kärim- megfordul, kärimtə- megfordít 

käs- (meg)keres, meglát, észrevesz KT 438, D 689, T. 104, männäm wöɣäm mä əntə käslim 

a saját erőmet nem találom (Vj1/21–22) 

kät kettő KT 454, D 695, T. 104 kät kukǝ̑n két ember (Vj3/1), kät ǝskəlän jǝkkǝlän két 

szülőd (anyád-apád) (Vj3/16) 

kätəl- megfog KT 459, D 699, T. 104 

kəčäŋ beteg, fájós KT 446, D 592, T. 135 

kəɣəḷ csengő KT 387, D 603, T. 136 

kəl- látszik, mutatkozik KT 464, D 613, T. 136 torǝ̑m-jor-kəli-kos-kŏraw-joɣǝ̑r Ég-

közepén- látszó-csillag-képű-páncél (=a hős neve) (Vj1/748), mänt kələltəmilnə 

amikor megláttak engem (Vj1/342), toɣ kəltiwti feltűnt (Vj2/299) 

kənč- keres KT 411, D 644, T. 138 ärəɣ kənččə köl ének kereső szó (Vj1/4) kujlam kənčlim 

az embereimet keresem (Vj1/609–610) kənčim- hirtelen eszébe jut 

kərəɣ, krəɣ 1. bűn, baj 2. bűnös, illetlen (< or. грех) KT 469, D 676, T. 124 kǝrǝɣ ńälǝm 

kǝrǝɣ köl bűnös nyelv, bűnös szó (Vj2/56) 

keräs ?férfinév (Geraszim) (KT, D, T.) keräs werǝm keräs öɣi Keräs nemzette Keräs leánya 

(Vj4/3) 

kəs futás KT 438, D 690, T. 140 kəs- fut, elfut kəsil-, kəsəl- szaladgál, körbefut sem kəsəl- 

jártatja a szemét, körülnéz (Vj2/19) 

kiɣǝl’ éles kanyar, kampó KT 394, D 606, T. 110 kiɣǝl’ waɣ bölcsőakasztó kampó (Vj6/12) 

kiməl ruha széle, szegélye, kabát szárnya KT 404, D 638, T. 111 

kir- felvesz, felölt, felhúz (cipőt, kesztyűt) KT 434, D 662, T. 113 

kirkəl- megfordul, visszafordul KT 423, D 669 ma kirkəltämä hogy én átváltozzam 

(Vj1/208) kirkǝltä kǚrtsim visszafordulni nem tudtam (Vj2/178) 

kit- küld, űz KT 458, D 697, T. 114 mänä əntə kitsətə nem küldte el nekem (Vj1/813), 

kuntǝ̑nǝ̑ əntə kitŋän ha nem küldöd (Vj1/786) 

ki̮ɣi̮l- ?elmond, énekel (KT, D, T.) mənnə jəɣa ki̮ɣi̮lsi̮ én nekik elmondtam (Vj2/235) 

ki̮ji̮t gyerekek, fiúk KT 281, D 426, T. 161 ki̮jlama fiaimnak (Vj5/29), ki̮ji̮ta fiúk! 

(megszólítás) (Vj1/426) 

ki̮l: paŋk ki̮l légyölő galóca fajta, kicsi, magas tönkön nő KT 366, D 463, T. 161 

ki̮n- ás, kiás KT 318, D 508, T. 162 

ki̮nt puttony KT 315, D 516, T. 162 

ki̮rǝ̑ɣ zsák KT 333, D 550, T. 163 piťpŏŋǝ̑l ki̮rə̑ɣ zseb (lit. combmelletti zsák) (Vj1/358)   

ki̮rkǝ̑l- kezd, (fel)kel (KT, D, T.)  ki̮rkǝ̑lti̮l felkelésük (Vj1/154–155) 

ki̮ť- marad KT 346, D 576, T. 164 ki̮ťǝ̑m elmúlt, utolsó, maradék, ki̮ťťǝ̑ torǝ̑m jəɣəm ’örök 

égi atyám (Vj1/419), nămǝ̑s ki̮ť- megharagszik, feldühödik, əḷḷə məɣ əsəw nămə̑s äl 

ki̮ťati̮ nagy föld anyánk meg ne haragudjék (Vj1/418–419) 

ki̮wǝ̑l 1. kiszögellés, 2. lejtő T. 164, D 523: V juɣ ki̮wǝ̑l erdőszél, VVj jaɣǝ̑m ki̮wǝ̑l 

fenyőerdős domboldal KT 325  

koɣ hosszú KT 285, D 450, T. 165  
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kɔɣǝ̑l- lépked, fut KT 294, D 457, T. 166 sat kăli̮ kɔɣlǝ̑m əj száz holttest bejárta éjszaka 

(Vj2/231) 

kŏɣǝ̑l’ tiszta (KT, D, T) əjəj patǝ̑m kŏɣǝ̑l’jöŋk egy éjszaka megfagyott tiszta jég (Vj1/ 640)  

kŏɣǝ̑n- ?köp (KT, D, T) wəripuḷ küm kŏɣǝ̑nwəl vért köp (Vj1/721) 

koɣlǝ̑lt- visz, vezet (pl. lovat) KT 294, D 457, T. 165 

koj- akar KT 285, D 440, T 167, əḷḷə məɣ tärən mä əntə kŏjsǝ̑m nagy föld harcát én nem 

akartam (Vj1/430) 

koji̮ kicsoda KT 280, D 441, T. 166 

kol 1. lucfenyő 2. köhögés KT 366, D 467, T. 167 

kɔl- hall, érez KT 377, D 465, T. 168 nuɣpa məntiləm kɔlkali̮m éreztem, hogy fölfelé 

megyek (Vj1/46–47), kɔlə̑nt- hallgat, torǝ̑m jəɣəm, kɔlǝ̑nta isten atyám, idehallgass! 

(Vj1/432), kɔltǝ̑- hallat (hangot) kɔltǝ̑m- hallgatózik, kɔltǝ̑wtǝ̑- hangoztat, hangot 

enged hallatni 

kŏl 1. napkelte (KT 696, D 464, T.) kol-peḷkä kelet felé (Vj4/9)  

kŏl 2. mi, hol kŏl mŏčə meddig KT 367, D 442, T. 178 kŏla még, amíg, kŏla tu- elveszít 

(Vj5/24) 

kɔlə̑m három KT 370, D 477, T 168 kɔlə̑m jɔ̈ŋ harminc, kɔlə̑m sat háromszáz 

kolǝ̑mt- meghal (mom.) KT 374, D 470, T. 169 vö. kăla- 

kŏlǝ̑ mind, összes (KT) D 442 (T.)  kŏlǝ̑ mänä čǚčəläl mind rám mutatnak (Vj1/343–344) 

kŏlǝ̑pa hova KT 367, D 442, T. 179 

kŏltǝ̑ŋ reggel, holnap KT 370, D 465, T. 179 

kolwala:  jaɣi̮ puɣǝ̑l kolwalanə̑ a Nyurelka folyó ?lucfenyős falujában (Vj3/4, 15) 

kol’ honnan KT 367, D 443, kol’ jŏɣǝ̑sǝ̑n honnan jöttél (Vj1/348) 

koḷ képesség, tudás KT 297, D 485, T. 169 koḷǝ̑ŋ ügyes, értelmes koḷaŋ uɣə̑m okos fejem 

(Vj2/289) 

kɔḷ rés, ajtónyílás KT 298, D 484, T. 169  

koḷǝ̑ɣ- ringat KT 301, D 488, T. 170 

kɔḷǝ̑k holló KT 300, D 487, T. 170, workɔḷki̮ är părana erdei hollók sok csapatával 

(Vj1/147) 

komǝ̑t széles KT 304, D 501, T. 171 

komḷǝ̑ki̮nt- (csónak) felborul KT 305, D 499, T. 170 

kon tetőnyílás KT 309, D 508, T. 171 konəŋ kat tetőnyílásos ház 

koṇǝ̑k meleg(ség) KT 310, D 510, T. 172 

koṇǝ̑m bölcsesség, értelem (KT, D, T.) koṇmǝ̑tə̑n értelmetek (Vj1/196)  

konǝ̑mtǝ̑n- célba ér, eltalál KT 316, D 505, T. 172 

koṇɣǝ̑l- sül, süt, melegít KT 310, D 510, T. 171 tompil ku oɣa koṇǝ̑ɣli̮ltalnǝ̑ az ellenfél 

fejéhez odapörköltekor (Vj1/ 707) 

kŏnt- elfut, megszökik KT 319, D 517, T. 182 kŏntǝ̑wtǝ̑- futni hagy, enged (KT, D, T.) 

wača äl kŏntǝ̑wtǝ̑li̮m ne engedjem a városba (Vj1/523) 

kŏŋkri̮- csónaknak való fát kiváj (KT, D, T.)  ontlǝ̑l kŏŋri̮m ri̮t juɣǝl kŏŋri̮tal säťwǝl belseje 

kikalapált csónak fája kalapálása hallatszik (Vj8/4) – talán azonos a Ni χuŋχarə, 

Kaz. χoŋχart, O χoŋkar ’homorú, konkáv’ szavakkal (KT 296, D 527) 

kor fátlan mocsár KT 330, D 538, T. 183  

kŏr 1. két kanyar közti folyóvonal KT 330, D 541, T. 183 

kŏr 2. alak, kép, látvány KT 331, D 539, T. 183  

kori̮ hódprém bunda KT 332, D 548, T. 173 
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kos húsz KT 343, D 560, T. 174 

kɔs csillag KT 343, D 561, T. 174 

kot hol KT 367, D 444, T. 174 kotap sehol kotap əntim sehol sincs (Vj1/466)  

kotǝ̑ɣ- ?lecsúszik (kăt-, kătə̑ɣlə̑- KT 363, D 569, T. 159)  i̮l kotəɣwə̑l lecsúszik, leereszkedik 

(Vj2/139)  

kotǝ̑l nap KT 354, D 571, T. 175 pä ǝj pä kotə̑l egyik napról a másikra (lit. más éj, más 

nap) (Vj2/156) 

kŏwaɣǝ̑l mentén, hosszat KT 286, D 451 (T.) tem torm oɣti wălsǝ̑mǝn tŏŋ kŏwaɣǝ̑l ezen a 

világon együtt élnénk (Vj3/8) 

kö̆ nyomatékosító simuló szócska KT383 

köčki kard, szablya KT 446, D 593, T. 116 

köjəm sámándob KT 384, D 596, T. 118 köjməŋ kötəw neməŋ jol dobos kezű híres sámán 

(Vj1/619) 

köɣ kő KT 385, D 600, T. 116 torǝ̑m jor köɣ ég közepi kő, ?Sarkcsillag 

kɔ̈ɣəḷ csésze KT 391, D 604, T. 117 

köl szó, szavak, beszéd KT 462, D 615, T. 118 ärəɣ kənččə neməŋ kölnäti ének kereső híres 

szavakkal (Vj1/2–3), nǚŋ kölän a te szavaid, beszéded (Vj1/26), köləŋlät szöveg 

(Vj2/4)  

kɔ̈lləŋ kikötő KT 467, D 619, T. 118 (itt: kɔ̈lnəŋ), amǝ̑ltiw kɔ̈lləŋ vízi út a lékhez KT 467 

kö̆ḷ ördög, gonosz szellem (KT 397, D 624)  

kö̆ḷə kǚḷi síkos, jól csúszó (szán, csónak, út), könnyű, fürge járású, gyors beszédű KT 397, 

D 625, T. 127 

kɔ̈ḷəɣ nyílt fátlan mocsár, be nem fagyott hely a mocsáron KT 398, D 627 

kɔ̈mən kint KT 402, D 636, T. 119 

köṇəɣ- morog, brummog, üvölt (állat) KT 407, D 648, T. 120 köṇəŋ sö̆j morgó hang 

(Vj1/872) 

körəɣ- 1. esik, leesik, elesik KT 431, D 676, T. 121 kaťpǝ̑ tŏɣ körəɣsəm majdnem oda 

estem (Vj1/138), jəɣ körəɣtil mä əntə ulə̑m elesésüket nem látom (Vj1/581–582) 

körəɣ- 2. forog, görög, gurul KT 424, D 671, T. 121 körəɣtə ku forgó/pörgő férfi (galóca 

hatása alatt lévő ember) (Vj2/223), körəɣtə köɣ kerek köszörűkő 

körək kerek, körben KT 424, D 671, T. 121  

köri tokhal KT 421, D 673, T. 120 märnəŋ köri ikrás tokhal (Vj1/230) 

körkəm- teker(edik), körbejár, körbehajlít KT 424, D 671, T. 120 männə semnä körkəmtəsi 

körülnéztem (Vj1/237–238) 

köswä varsafonásra alkalmas zelnicevessző KT 437, D 694, T. 122 

köt kéz, mellső láb, ág KT 452, D 698, T. 122 männə jəɣəm kötəlöɣ kaɣrǝ̑mtə̑si̮ apámat 

kezénél elkaptam (Vj1/350–351) köjməŋ kötəw neməŋ jol dobos kezű híres sámán 

(Vj1/619) jäwət kötəw torǝ̑m näŋk hétágú égi vörösfenyő (Vj1/774), mä wajkam 

kötəl kǚrəl tŏɣ ari̮tə̑ltə̑ állatom kezét-lábát eltöri (Vj1/665–666)  

ku férfi, hím KT 279, D 423, T. 187 

kul 1. hal KT 380, D 466, T. 188 päntəm kul szárított hal kulǝ̑ŋ halas, halban gazdag  

kul 2. gabona, kenyér KT 366, D 468, T. 188 

kuntǝ̑ 1. mikor, amikor 2. ha KT 310, D 444, T. 190 

kurńəɣlə- kitalál, felfedez, kételkedik KT 340, D 555, T. 191 

kusar ?veszélyes (KT, D, T.)  talán összefügg: Ni. χusar erős, éles χusar wɔt erős szél D 

565 kusar paŋkǝ̑lnǝ̑ŋ erős, veszélyes légyölő galócás szertartás (Vj2/45) 
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kusə̑ŋ könnyelmű, könnyű(vérű), kikapós KT 343, D 562, T. 192 

kut hat KT 361, D 570, T. 192 

kuť íj nyírfakéreg bevonata KT 321, D 578, T. 193 kuťə̑ŋ összetett, összerakott əj kuťə̑ŋ 

jäwət kotə̑l egyfolytában hét nap (Vj2/327) 

kuť- csábít, csalogat, uszít, idomít KT 346, D 578, T. 193 torǝ̑m ńŏɣ kuťmaŋ ḷɔ̈knə égi 

jávor betanult útján (Vj1/380) 

kǚj mocsár KT 383, D 597, T. 126  

kül- felkel KT 465, D 617, T. 125 utə̑ kül- kiszáll a partra, erdőbe megy vö. käləɣ- 

kǚl kǚləŋ vastag KT 461, D 616, T. 127 

kǚləɣ- 1. viszket, vakarózik 2. izeg-mozog, nem marad a helyén (állat) KT 468, D 631, T. 

127 

kǚḷəŋ: kǚḷəŋ jaɣ (Vj1/27, kuḷǝ̑ŋ-ról javítva) talán koḷə̑ŋ ügyes-értelmes, kǚḷəŋ məɣ vö. koḷ,  

kül’  

kül’ bögölycsípés okozta lyuk a rénszarvasbőrön KT 467, D 631, T. 125 kül’əŋ 

bögölycsípte, lyukas kül’ ɔŋk fakérgen megjelenő gyanta(csepp). Talán ide 

sorolható: kǚḷəŋ məɣ lyukacsos föld (Vj1/ 71, 76, 730, 990, Vj2/355) 

kǚl’ältə- ösztökél, buzdít (KT, D, T), wajkam männə ilə kǚl’ältəli állatom előre hajtom 

(Vj1/520–521) naj kuntǝ̑nǝ̑ nuk kǚl’ältǝ̑ŋän ha az úrnő buzdítana téged (Vj1/923–

924) 

küm ki KT 402, D 636, T. 125 

kǚṇč köröm, karom KT 408, D 645, T. 128 

kǚṇŋi könyök KT 448, D 647, T. 129 

kǚr láb KT 418, D 664, T. 130 kǚrə gyalog 

kǚrät körülbelül, mintegy KT 430, D 687, T. 130 

kǚrəm kǚrmä lépés, lábnyom, KT 426, D 665, T. 132 

kǚrməɣtə- lépeget KT 426, D 666, T. 130 

kǚrt- nem tud KT 435, D 687, T. 131, nǚŋ weltä kǚrtsin nem tudtad megölni (Vj1/393–

394) 

kǚt 1. távolság, köz 2. időszak, kor KT 450, D 701, T. 133 kǚtä közé, sat kăli̮ kǚtäkä száz 

holttest közé (Vj2/104, Vj5/10) 

kǚt 2. bár, akár (KT, D, T) mä əntə kǚt kojsǝ̑m bár nem akartam (Vj1/100)  

kütä nahát, nocsak (KT, D 704, T.) 

kǚtwälöɣ középen, félbe KT 452, D 703, T. 134 

kǚť- (vad)nyomot követ KT 442, D 707, T. 134 

l 

laɣǝ̑tlǝ̑- 1. bemegy, belép 2. meglátogat KT 1058, D 744, T. 194 

lăɣsi̮ntăɣǝ̑l- l. lŏɣsi̮ntǝ̑ɣǝ̑l- 

lami̮, lamǝ̑t pozitív értelmű jelző (KT, D, T.), vö.  əḷḷə kar lami̮ puḷ nagy bika ?jókora falatja  

(Vj1/106), öɣi nowǝ̑t lami̮ köl leánykori ?kedves szó (Vj1/484), lamǝ̑t ńoɣi̮ ?értékes 

hús (szív) (Vj1/453) 

lani̮ pozitív értelmű megszólítás (KT, D, T.) vö. jäwət ärəɣ săɣaw kölnə əḷḷə torǝ̑m laṇi̮, 

nǚŋä jö̆səm hét ének dallamú szóval nagy isten laṇi̮ hozzád jöttem (Vj1/266)  

läɣəl- vár, őriz; néz KT 1047, D 725 T 197 läɣəm- (oda)néz, pillant, läɣililəwəl nézeget 

(Vj1/63) vö. liɣ- 

lält- lélegzik KT 1106, D 750, T 197 vö. lil 
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lältäp lélegzés (KT, D, T.) lältäp ätəm lélegezni nehéz (Vj1/601) 

läŋki mókus KT 1067, D 780, T. 198 

lät idő KT 1097, D 810, T. 198 elvont főnév és gyűjtőnévképző: kölǝŋlät nyelv, beszéd 

(Vj2/4) öɣiŋlät păkə̑ŋ lät lányok, fiúk népe (Vj2/5) 

lewəŋ előszoba, pitvar KT 1080, D 788, T. 206 

lewəs tűlevél, fenyőág KT 1045, D 790, T. 206 

liɣ- 1. néz, tekint 2. őriz, vigyáz 3. megcéloz KT 1047, D 725, T. 206 vö. még läɣəl- 

lil élet, lélegzet, lélek KT 1105, D 749, T. 207 tǝ lilǝ wăltǝ̑ kotə̑lnə̑ ezen az eleven napon 

(Vj2/193) vö. lält- 

lilɣəl- összekeveredik KT 1111, D 751, T. 207 lilkəlləw összekeveredünk (Vj2/156) 

liw ?gennyes sebhely, ragya ?piszok, maszat (KT 1053, D 729, T. 206) liw wäńǝmpǝw 

jakə̑ŋ lät ?ragyás/szutykos arcú emberiség (Vj2/93) 

li̮wǝ̑- repül, siklik (KT, D, T.) wajkam mänä li̮wǝ̑wǝ̑l állatom hozzám repül (Vj1/500–501, 

630) 

loɣ ló KT 1043, D 730, T. 210 awtǝ̑ŋ loɣ sörényes ló (Vj9/13) 

lŏɣ csont KT 1044, D 730, T. 214 

lɔɣǝ̑s barát KT 1056, D 743, T. 211 nǚŋ lɔɣsan barátod (Vj/1 347) lɔɣsa! megszólítás 

(Vj1/348) 

loɣǝ̑sǝ̑l- odacsap KT 1056, D 743, T. 201 

lŏɣsi̮ntǝ̑ɣǝ̑l- verekszik (KT 1060, D 744, T. 201) mǚɣi lăɣsi̮ntăɣǝ̑lsǝ̑mǝ̑n miért verekedtünk 

(Vj1/394–396) 

loj- kakukkol, csicsereg, madárhangot ad KT 1043, D 720, T. 211 ńälǝm luj ének (Vj9/36) 

lŏńkǝ̑mtǝ̑- felhalmoz (KT, D, T.)  kul sami̮ päj təɣ kat jora i̮l lŏńkǝ̑mtǝ̑stǝ̑ a halpikkelyeket 

e ház közepére halmozta (Vj1/213) vö. Szurg luńťəmtə- beszúr, leállít KT 1118, D 

771, T. 219  

lŏŋǝ̑t- olvas, számol, előad KT 1063, D 784, T. 216 solǝ̑ŋ mańť lŏŋǝ̑tamati̮ hogy léha mesét 

elmondhassak (Vj1/30–31), kať ăntǝ̑ kăntǝ̑ɣ ku pələm sö̆jä lŏŋtantǝ̑wǝ̑lt majdnem 

emberi beszédnek hallatszott (Vj1/651) 

luj madárhang, csicsergés (KT, D, T.) ńälǝm luj ének (Vj9/36) 

lus szakáll KT 1094, D 809, T. 219 

l’ 

l’ăŋ: ?? l’ăŋkotə̑ljor dél, a nap közepe (Vj1/292) 

l’ăŋa- zeng, cseng l’ăŋəlt-, l’ăŋəɣ- cseng KT 1116, D 872, T. 223 l’ăŋi̮ csengő (kislány 

bölcsőjére akasztva)  

l’äk- lő, hajít, dob KT 1115, D 864, T. 222 

l’ök sarok KT 1114, D 866, T. 225 

 

ḷ 

 

ḷăk piszok, szemét KT 472, D 815, T. 229 ḷăkəŋ piszkos, szemetes  

ḷaki mancs KT 475, D 823, T. 226 köt ḷaki mellső mancs 

ḷamǝ̑ť lapos, nem kerek (KT 483, D 835)  əḷḷə kar lami̮ pul nagy bika lapos (hús)darabja 

(Vj1/106) 

ḷămpaɣtǝ̑- odaállít (KT, D, T.) männə tŏɣ ḷămpaɣtǝ̑si̮ [a lovamat] odaállítottam (Vj1/530–

531) vö. ḷəmpəɣtə- 
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ḷaŋ szilács, világítófáklya (KT 479, D 841, T. 227)  

ḷăskə̑mt- kifog, elenged, szabadon enged KT 491, D 855, T 230 ḷăskǝ̑ltǝ̑- levetkőzik 

ḷat gödör, hely KT 492, D 855, T. 227 

ḷăwaɣtǝ̑- beszél, mond (D 862) ḷăwaɣtǝ̑si̮ mondatott (Vj2/195) kərəɣ ńäləm kərəɣ köl äl 

ḷăwaɣti̮tə̑n bűnös nyelv bűnös szavát ne mondjátok (Vj2/243) 

ḷăwǝ̑ť eső KT 470, D 852, T. 231 ḷăwťǝ̑ŋ esős  

ḷəmpəɣtə- megtámad (KT, D, T.) ťä ḷǝmpǝɣtəsim megtámadtam (Vj8/18) vö. ḷămpaɣtǝ̑- 

ḷəpəɣləm sötét (KT, D, T.) wiṭ ḷəpəɣləm torǝ̑m putǝ̑w mindig sötét világ vége (Vj1/516) 

ḷəw villás hegyű nyílvessző, kétágú nyílhegy KT 488, D 846, T. 222 

ḷip fecske KT 488, D 847, T. 233 torǝ̑m jor köləŋ ḷip ég közepi beszédes fecske (az énekes 

ihletője) KT 1016, (Vj1/59–60, 969–970) 

ḷi̮skǝ̑m- felnevet KT 491, D 854, T. 234 

ḷɔɣ magas, meredek part KT 479, D 819, T. 235 

ḷŏŋkǝ̑ltǝ̑nt- kopogtat KT 482, D 844, T. 238 

ḷöɣ- illatozik KT 479, D 819, 

ḷöɣəm- bedug, lök (KT 477, D 826, T 240) ńələ köčki kǚtäl onta ťa ḷöɣəmtəsət négy szablya 

közé zártak (Vj1/405) 

ḷɔ̈k út, ösvény, nyom KT 472, D 820, T. 236 

ḷɔ̈ŋ- ḷɔ̈ŋkil- betakar, befed KT 480, D 842, T. 237 naj pŏrki̮ məŋä ťä ḷüŋkəltəstə a füst 

elfedett minket (Vj1/600–601) uɣǝ̑m nö̆ŋä ḷüŋkəltəlim fejem előtted befedem 

(Vj1/188)  

ḷüŋkwə takaró KT 480, D 842, T. 240 vö. ḷɔ̈ŋ- 

m 

măč utazás, vándorlás KT 548, D 886, T. 264 măčǝ̑ŋ ḷɔ̈k vándorút 

măɣəl kör, környék, környezet KT 511, D 906, T. 248 

mańť mese, mańť- mesél KT 531, D 942, T. 243 mańť mańťťə ku mesét mesélő férfi 

(Vj1/658–659) 

măra- megnedvesedik, átázik KT 543, D 953, T. 250 

mas- kell, szükséges KT 545, D 967, T. 243 mǚɣəli jǚɣä maswə̑l mi kell neki (Vj1/67) 

mä én KT 523, D 884, T. 244 mänä nekem, mänt engem, mənnə általam, mänöɣ tőlem, 

männäm én egyedül, mätim én magam, mäkö̆ bizony én (Vj1/8) 

mäṇi- le/meg/behajlik KT 524, D 933, T. 245 

märən ikra KT 540, D 963, T. 245, märnəŋ ikrás, märnəŋ kul nőstény hal 

mə- ad KT 553, D 885, T. 276 

məɣ föld KT 504, D 898, T. 272 məɣoɣti földfelszín 

məɣalǝ̑ŋ puɣǝ̑l szölkup falu a Vaszjugan folyón, or. Juginy KT 505 (Vj3) 

mel- elfér KT 560, D 919, T. 253 wet märnəŋ kul meli kɔ̈ɣəḷ csésze, melyben öt ikrás hal 

elfér (Vj1/58) 

məli melyik, milyen KT 499, D 878, T 274 

mən- megy KT 527, D 931, T. 274 nuɣpa məntiləm mä kɔlkali̮m éreztem, hogy felfelé 

megyek (Vj1/45–47) nǚŋ jəɣən məŋkal apád elment (Vj1/144) 

məŋ mi sokan D 884, T. 275 

mərəɣ- zajong, süvölt KT 537, D 959, T. 276 toɣi̮ pəŋk mərəŋ sö̆jnə tavaszi császármadár 

süvöltő hangján (Vj1/946) 

mərəm csak KT 540, D 963, T. 276 
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mesəḷkəltə- járkál, cammog (KT, D, T.) kolǝ̑ŋ wont ki̮wălnǝ̑ mesəḷkəltəlim lucfenyőerdős 

domboldalon járkálok (Vj8/2) vö: mesəḷ ji̮ɣi̮ medvecammogásra utaló folyónév (KT 

545) 

mətä valami KT 497, D 879, T. 276 mətä-jŏɣat valamennyi (Vj1/20) 

mətčim mennyi KT 498, D 876, T. 277 

miɣər ugrósportnál használt, vesszőből font akadály KT 510, D 915, T. 255 

milnäm véletlenül, vaktában, csukott szemmel KT 557, D 924, T. 255 

min mi ketten D 884, T. 255 

mi̮č bűn KT 549, D 889, T. 257 

mi̮ŋki̮ szélfúvás KT 517, D 948, T. 258  

mi̮ŋlaltǝ̑- integet (KT, D, T.) K. mi̮ŋlaltǝ̑llal integetnek (Vj1/346) vö. mi̮ŋki̮  

mi̮r nép, emberek, lakosság KT 534, D 952, T. 258 

mi̮tčǝ̑- vádol, fenyeget KT 550, D 889, T. 259 

mɔɣ = mɔk fióka, gyermek, tojás KT 503, D 902, T. 260 

moɣǝ̑l- forog, forgat KT 512, D 906, T. 260 

moɣǝ̑l- kínál, felajánl KT 514, D 908, (T.) mənnə moɣǝ̑lli̮ kínálom (Vj3/23) 

moɣi̮t:  ?rokonság (KT 510, D 916, T.) əj moɣi̮tǝ̑w egykorú, azonos nagyságú/növésű əj 

moɣi̮tǝ̑w kät kukǝ̑n egyívású két ember (Vj3/1) ?vö. mɔɣ 

mŏḷǝ̑ɣ- mormog, brummog KT 521, D 929, T. 265 

moḷki̮- elfelejt, moḷki̮mtə̑- megfeledkezik KT 522, D 926, T. 249 i̮l äl mŏḷki̮ tusati el ne 

felejtsék (Vj1/560, 623) 

mŏŋǝ̑ḷ köteg, kéve, csokor, csomó KT 528, D 938, T. 266 

moŋki̮ tuskó, fatönk, kinövés (KT 502, D 948, T. 261)  

mŏrǝ̑ɣ 1. egész, teljes 2. tömör, vaskos KT 538, D 961, T. 267 

mori- eltörik KT 536, D 957, T. 262 

mŏrti̮ 1. teljesen, egészen 2. erős, egészséges KT 542, D 961, T. 266 

moši lehet (< or. может) (KT, D, T.) torǝ̑mnǝ kərəɣ köl moši ǝntǝľi prosit werli isten a 

bűnös szót lehet, hogy megbocsátja vagy nem (Vj2/191–192) 

möɣəl mell KT 514, D 909, T. 264 

möɣəl 1. rész, juss, sor, akarat, 2. oldal, irány KT 513, D 908, T. 264 

möɣəl tavi hal, ónos jász KT 513, D 910, T. 264 

möɣəl’ legkisebb gyerek v. állatkölyök KT 514, D 912, T. 264 

möɣər bunkó, buzogány KT 510, D 915 T. 264  

möɣər- (zelnicebogyót) szétnyom, összezúz (KT, D, T.)  möɣrəm jɔm zúzott zelnice 

(Vj1/232, 709, 744) 

möɣrəl’i csapda része, a retesz fogója KT 515, D 915, T. 263 

möŋkäm kígyó KT 518, D 948, T. 264 

muɣti̮ keresztül KT 515, D 917, T. 267 

mul- imádkozik, esküt tesz, áldozatot bemutat KT 556, D 921, T. 268 mulwǝ̑s imádkozás, 

ima (Vj1/220) 

muŋkǝ̑l’ gomb KT 519, D 950, T. 269 mŏŋl’ə̑ŋ kori̮ kŏraw näj Gombos-hódprémbunda-

úrnő (személynév) (Vj/1 801, 812, 1005) 

murlǝ̑ŋ ḷɔ̈k hóban kitaposott út, ember nyoma a hóban KT 544, D 962, T. 269 

müɣ bucka, zsombék KT 504, D 903, T. 255 

mǚɣi mǚɣǚli mi, micsoda KT 495, D 878, T. 271 mǚɣi ťati̮ hogyan (Vj1/151), mǚɣilikə mi 

célból (Vj1/711), mǚɣil’ä miért (Vj1/320, 712) 
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mǚkəḷ légyölő galóca fehér pöttyökkel KT 508, D 911, (T.) mǚɣḷəŋ ɔɣə̑w pettyes fejű 

(Vj2/71)  

müḷ sapka KT 520, D 926, T. 271 

n 

năɣ medve által agyoncsapott állat teteme KT 566, D 984, T. 281 mänt ili năɣaliɣ nǚŋpi 

mänä kirkəlsən te is azért jöttél, hogy megegyél, mint egy dögöt (Vj1/355–356) 

nămǝ̑s értelem, emlékezet KT 582, D 1001, T. 282 nămsǝ̑ŋ okos, eszes, értelmes nămǝ̑s 

ki̮ť- megharagszik, feldühödik (Vj1/419), mänpi atmoɣ jəntə nămǝ̑s ki̮ji̮ta engem is 

felbosszantson (Vj1/422–423) torǝ̑m nămǝ̑s äl ki̮ťati̮ isten ne haragudjon (Vj1/697) 

tŏŋ nămsǝ̑tə̑n wăltǝ̑nǝ̑ ha úgy akarnátok (Vj1/539–540) 

năra- hidat ver, vmivel befed, pallót rak, utat épít KT 596, D 1016, T. 238  

nawǝ̑t- úszik, sodródik az árral KT 586, D 1008, T. 279 

näɣi fehér, világos KT 562, D 990, T. 279 

näj tűz, úrnő, istennő, KT 561 D 980, T. 280 sat ńäləmpə intə näj száz nyelvű égő tűz 

(Vj5/23), kät näjkən két úrnő (Vj1/986)  

nämən fent a parton KT 570, D 986, T. 280 

nämət nemez, filc, tűpárna KT 580, D 1003, T. 280  

näŋk vörösfenyő KT 578, D 1005, T 280 

närəɣ kard KT 590, D 1019, T. 281 närkət kardok 

närsəŋ ?fiatal lomboserdős (hely) (KT, D, T.) närsǝŋ wont ki̮wǝ̑lnǝ̑ fiatal lomboserdős 

domboldalon (Vj8/1) närsəm (Vj8/25) ?vö. ńər 

nəki- lök, bök (KT) D 991, T. 295 

nəkislə- lök(ődik) (KT 576, D 984, T. 295) 

nem név KT 579, D 998, T. 284 nemä nagyon, nemə felsőfokot jelző partikula (KarjGr 

173–174) neməŋ paŋk híres galóca (Vj2/6), nemin valójában, helyesen, igazán 

nəŋ ti (KT) D 1004, T. 295  

ni, niŋ- nő KT 576, D 977, T. 285 äjni leány (Vj3/6), kät niŋkən két nő (Vj1/1010) 

nik le a vízhez KT 569, D 984, T. 285 

nipik papír, levél, könyv KT 584, D 1007, T. 286 

nir- hangszeren játszik KT 593, D 1012, T. 287 

nir palló, halrekesztéket összetartó gerenda KT 590, D 1016, T. 294 tem jǝŋkǝn ji̮ɣǝl woɣǝľ 

nirnǝ eme vizes folyócska keskeny pallójánál (Vj4/2) 

ṇiwəl: ?? (KT, D, T.) seṭwäriki ṇiwəl kŏr magas vízállás havi ?folyóvonal (Vj1/387) 

ni̮ń- ?? fut (KT, D, T.) jäwət loɣ ni̮ńťǝ̑ kat hét lovat futtató ház (Vj1/55) talán vö. ńi̮ńť- 

ṇoɣ béklyó (KT 569, D 988) päkəŋ äjṇoɣ kötőfék (Vj1/942) 

ṇɔka- csíp KT 575, D 987, T. 288 ṇokaltǝ̑- csíp, csőrrel vág, kulǝ̑ŋ möɣläm ťä ṇoki̮msi̮m 

halas mellem megcsíptem (Vj1/164) 

nɔmǝ̑n fent KT 567, D 989, T. 289 

nomlə̑m- gondol, nomǝ̑ɣsi̮l- gondolkozik KT 581, D 1001, T. 288 nomǝ̑ɣsi̮llǝ̑m 

gondolkodom (Vj1/11) 

nor- norə̑ɣsil- norə̑mtə̑-, năra- hajol, (fejet) hajt, bólint (KT 595, D 1015, 1016, T.) mä 

nö̆ŋä nărasǝ̑m én hozzád hajoltam (Vj1198), är awtǝ̑ŋ ɔɣlamǝ̑n jǚɣä norǝ̑mtǝ̑si̮mǝ̑n 

sok hajas fejünket felé meghajtottuk (Vj1/907), tŏɣ norǝ̑ɣsilli̮m oda hajtom 

(Vj2/313)  

nor nyél, fogó, fül, szár KT 588, D 1013, T. 289 norə̑ŋ füles, norə̑ŋ məɣ (Vj9/12) 
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nŏrǝ̑ɣ- morog, korog, dörög KT 591, D 1019, T. 292, nŏrǝ̑ŋ dörgő (Vj1/145, 947) 

nŏrǝ̑k egyenes KT 591, D 1019, T. 292 nŏrǝ̑kkǝ̑ egyenesen, rögtön, megállás nélkül 

nowǝ̑t korszak, életkor, idő, nemzedéknyi idő KT 585, D 1009, T. 290 nowti̮ kori, nowtǝ̑ŋ 

koros, hosszú életű nowǝ̑t ontǝ̑r élet KT 930, nowtǝ̑ŋ öɣi nowtǝ̑ŋ păɣ hosszúéletű 

lány, hosszúéletű fiú (Vj2/9) 

nöɣər nyereg (KT 573, D 996, T. 290) 

nöŋi 1. mitikus nőalak 2. fagomba KT 577, D 1004, T. 290 

nuɣə̑t- óv, vigyáz rá, sajnál KT 574, D 997, T. 293 

nuk nuɣ, nuɣpa fel(felé) KT 566, D 988, T. 293 nukǝ̑pa paŋkǝ̑l- galócával sámánol (Vj2/15) 

nukal- kopogtat T. 293 (KT, D) 

nur bosszú KT 589, D 1015, T. 294 

nǚɣä- hintázik, ringat(ózik) KT 565, D 991, T. 292 nǚɣət- ringat, nǚŋət nǚɣələm ringatlak 

téged (Vj6/4) öɣi nǚɣtəm lányt ringattam (Vj6/2) 

nǚŋ te (KT) D 1004, T. 294 nǚŋä neked, hozzád, nǚŋə általad 

ń 

ńal nyíl KT 644, D 1040, T. 297 ńalwej nyílnyél T. 520  

ńăl- fakérget lehánt KT 644, D 1041, T. 303  

ńăla- nyal KT 650b, D 1047, T. 303 

ńăli̮ŋ rozsdás KT 646, D 1044, T. 303 

ńäləm nyelv KT 649, D 1049, T. 299 ńäləm čeɣä beszélt nyelv, tájszólás, beszédmód 

(Vj9/20), ńäləm jö̆nə nyelv töve (Vj1/36), ńälǝm luj ének (Vj9/36) 

ńärəɣ 1. nyers, éretlen 2. csupasz, kopasz KT 630, D 1076, T. 299 ńärkeləw csupasz testű 

(Vj1/128) 

ńärək:  ńärə̑k ont hasüreg KT 633, D 1077, T. 300 

ńələ négy KT 647, D 1048, T. 321 

ńeləɣtə- (hirtelen) lenyel KT 648, D 1042, T. 309 

ńəməč csont- v. faszerszám csalán feldolgozására KT 620, D 1055, T. 322 

ńər- húz KT 637, D 1067, T. 322 ńərimtə- meghúz 

ńər sűrűn benőtt lombos erdő (Trj KT 628, D 1066, T. 322) talán vö. närsəŋ  

ńi̮lǝ̑ɣ nyolc KT 649, D 1048, T. 311 

ńi̮ńťǝ- pihen KT 625, D 1062, T. 312 vö. ni̮ńť- 

ńi̮r lábbeli KT 629, D 1070, T. 312 

ńŏɣ jávorszarvas KT 602, D 1029, T. 315 

ńŏɣǝ̑l- 1. mozog, mozdul, 2. mozdít, ringat 3. útra kel, elindul KT 609, D 1031, T. 316 

torǝ̑mnǝ ńŏɣǝ̑lkǝ̑lli̮ isten által indíttatott (Vj2/116) 

ńoɣi̮ hús KT 603, D 1030, T. 312 ńoɣi̮mteläm egész testem (Vj1/180), ńoɣi̮ŋ wan izmos 

váll (Vj1/841–842) 

ńol 1. medve vére, 2. rozsdás szín a forrásvízben, vízparton KT644, D 1044, T. 317 ńoli̮ŋ 

ḷɔɣ rozsdaszínű magas part (Vj1/162) 

ńŏl orr, csőr KT 643, D 1045, T. 317 ńŏl-pült orrlyuk (Vj1/285) 

ńolt- esküszik, esküt tesz KT 652, D 1046, T. 313 vö. ńultǝ̑wtǝ̑- 

ńɔ̈ŋk gólya, fekete gólya, gázlómadár KT 614, D 1063, T. 315 ńöŋk tarǝ̑ɣ kócsag, gém 

ńöŋəḷ mok gólyafióka (Vj1/134) 

ńuɣǝ̑l- követ, üldöz, utolér KT 611, D 1034, T. 319 

ńula együtt, össze, egymással, egymáshoz KT 647, D 1048, T. 319 
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ńultǝ̑wtǝ̑- megesket KT 653, D 1046, T. 314 vö. ńolt- 

ńulwǝ̑s eskü, átok KT 653, D 1046, T. 320 

ńur kikészített bőr KT 626, D 1072, T. 320 

o, ɔ, ŏ 

oɣ sodrás KT 15, D 28, T. 324 

ɔɣ fej KT 21, D 30, T. 323 sărnǝ̑ŋ ɔɣǝ̑w aranyos fejű, ɔɣ sŏɣ (fejszőr) haj, ɔɣ păn- fejet hajt, 

uɣǝ̑m fejem (Vj1/162) 

oɣə̑l- önt, szór (Szurg KT 30, D 39, T. 325)  

oɣǝ̑r magas KT 24, D 46, T. 325 

ɔɣǝ̑t földszoros KT 27, D 49, T. 326 oɣǝ̑t- csónakot áthúz a földszoroson 

ɔɣpi̮ ajtónyílás KT 15, D 27, T. 324 

oɣti̮-, aɣǝ̑t- köp, hány KT 26, D 48, T. 12 kăntǝ̑ɣ ku wər wiḷḷä ilok oɣtiləwəl mintha 

embervért köpködne (Vj1/828–829) 

oɣti̮ vmi felszíne KT 21, D 32, T 325 

olwi̮ntə̑ɣ szövet, (törlő)kendő KT 122, D 85, T. 326 näɣə olwintǝ̑ɣ pamut/lenvászon 

(Vj2/281) 

ɔṇčǝ̑ɣ erdeifenyő KT 55, D 113, T 327 

onə̑l- megtud, megismer, tanul KT 62, D 125, T. 327 

ont belső KT 56, D 117, T. 327 

ontǝ̑r hosszúság, időtartam, távolság KT 60, D 127, T. 327 

ońť, ońťkul halvonulás (tengerből folyóba) KT 64, D 132, T. 328 

ŏŋ nyílás, száj, torkolat KT 32, D 134, T. 334 

ɔŋk gyanta KT 35, D 135, T 328 

ort hős KT 82, D 177, T. 329 

os még, ismét, következő KT 86, D 189, T. 329 

ot dolog, tárgy KT 100, D 205, T. 329 

ö, ɔ̈, ö̆ 

öɣəl- hisz KT 19, D 40, T. 331 

öɣəl- jóllakik KT 19, (D 40), T. 331  

öɣəm- öɣmil- csókol(ózik), becéz KT 17, D 42, T. 331 

ɔ̈ɣət magas hegyfok, bérc KT 18, D 50, T. 47 čoɣǝ̑m săŋki̮ kujǝ̑ŋ ɔ̈ɣət havas homokú népes 

bérc (városnév) (Vj1/198) 

öɣət- vág KT 18, D 50, T. 331 

öɣi leány KT 16, D 37, T. 330 öɣəŋ kat lányos ház 

ö̆rəɣ több, fölös, túl KT 74, D 167, T. 335 

ötəl-: läŋki ötəlwəl mókus ugrál KT 108, D 204, T. 331 vö: üt- 

p 

păčǝ̑ɣ-: pačaɣtǝ̑- széthasít, kidönt (fát, ide-oda mozgatva) KT 755, D 1091, T. 348 əḷḷə soɣ 

păčǝ̑ɣtal kollǝ̑m hallom, amint a nagy féreg széthasítja a fát (Vj1/385) 

păɣ fiú, fia vkinek KT 664, D 1110, T. 348 păkǝ̑ŋ kat fiús ház 

paɣǝ̑l 1. talp 2. a láb helye a sílécen KT 673, D 1108, T. 336 

paɣǝ̑l’- 1. nyom, szorít, összenyom 2. kényszerít KT 678, D 1127, T. 337 
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păɣǝ̑r ?sárga, rézvörös (KT 767, D 1128, T. 349) păɣǝ̑r tǚɣti täl’wəl sárga tűzzel parázslik 

(Vj1/708) 

paɣǝ̑r sziget (KT 671, D 1128, T. 346) 

paj 1. gazdag, tehetős KT 656, D 1101, T. 337 pajartati főszolgának (Vj1/104) 

paj 2. nyárfa KT 658, D 1100, T. 337 

păjǝ̑ csomó, rög KT 659, D 1105, T. 349 păjaŋ csomós, rögös 

păjlaŋ szárny KT 660, D 1106, T. 349 

păki̮ baba KT 665, D 1117, T. 349 

pam fű, széna KT 701, D 1165, T. 338 

păn- 1. tesz, helyez, rak 2. megrak, üt KT 712, D 1169, T. 351 männə möɣərnä əj joťǝ̑ 

pănsat én a bunkóval egyre ütöttem őket (Vj1/729)  

pănaŋ juɣ húros hangszer KT 706, D 1175, T. 350 

pănčăltǝ̑- megérlel, süt, szárít (húst, halat) KT 711, D 1177, T. 351 

pănǝ̑ húr KT 705, D 1174, T. 351 

paŋk légyölő galóca KT 688, D 1187, T. 339, paŋkə̑l- légyölő galóca segítségével sámánol, 

paŋlə̑mnə̑ŋ légyölő galóca hatása alatt született ének (Vj2) paŋkə̑lnə̑ŋ légyölő 

galócás szertartás (Vj2/45) 

părǝ̑ csapat, raj, nyáj KT 722, D 1204, T. 352 sajǝ̑ păra kerceréce raj (Vj2/25) 

pari̮ ételáldozat, lakoma KT 723, D 1203, T. 340 

pas 1. kesztyű, 2. darázs, 3. jel, folt KT 738, D 1222, T. 340 

pas- megjelöl (D 1224) torǝ̑m pusti/pustaŋ oɣǝ̑r mǝɣ isten által megjelölendő magas föld 

(Vj2/34, 144, 175, 175, 257) 

păsǝ̑l mellékfolyó, vízfolyás, csatorna KT 741, D 1229, T. 353 

pasəm- csöpög KT 743, D 1227, T. 341 

pat- fagy KT 769, D 1233, T. 342 patə̑m fagyott, pati̮l- megfagy, patəl- megfagy(aszt) 

patǝ̑r- felszed, bedug KT 767, D 1249, T. 342 

pať széle, vége, határa vminek KT 747, D 1250, T. 342 tem torǝ̑m ku puťalati a föld végső 

határáig (Vj5/16) 343  

päɣəl- kovácsol, vasat önt KT 676, D 1120, T päɣləɣsəntil kovácsolása (Vj1/646–647) 

päɣət-, päɣə- elejt, elveszít KT 673, D 1132, T. 343 məɣ oɣtǝ̑ja mänt päɣəwəlt földre 

döntenek engem (Vj1/ 584–585), juŋk päɣəli kotə̑l hőst elveszejtő nap (Vj1/ 445) 

päj 1. halom, domb 2. viharfelhő KT 654, D 1101, T. 343 jäwət sǚɣmət jal’ťə päj hét nyírfa 

álló domb (szent hely) (Vj1/49) 

päjəɣsə- imádkozik, áldozatot bemutat (KT 659, D 1106, T. 344) tŏl ilə jəɣä päjəɣsələm 

így imádkozom hozzájuk (Vj2/316) 

päk fék, kantár KT 663, D 1111, T. 344 päk püɣəl gyeplő 

päm(il)- tanít, mutat KT 705, D 1166, T. 344 pämi wertamnə amint észreveszem (Vj1/386) 

pänt- szárít, szárad KT 714, D 1178, T. 344 

päńťəɣ fukar, zsugori KT 717 (päńčək), D 1185, T. 345 nəŋ päńťəɣ jaɣ wăstǝ̑ɣ ti fukar 

emberek vagytok (Vj1/726) 

pärt- parancsol, kényszerít KT 737, D 1218, T. 345 torə̑mnə̑ pirti isten rendelte (Vj2/11) 

pəči- pəčäɣəl- szétszed, letép KT 757, D 1100, T 387 

pəɣtə fekete KT 682, D 1135, T. 387 

pəl fül T. 385, D 1140, KT 775 är awtǝ̑ŋ pil awtǝ̑ŋ oɣ sok hajas fül, hajas fej (Vj1/272) 

pəl- fél KT 778, D 1142, T. 389 pəltəm- megijed, elijed 

pel szabályos alakú nyírkéreg, melyből a sátortetőt varrják KT 781, D 1138, T. 356 
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pelä erdős hegyoldal KT 775, D 1148, T. 356 

pəlät magasság, méret KT 777, D 1143, T. 388 

pelə faburkolat KT 781, D 1149, T 357 kat pelə padló peläŋ kat padlós ház (Vj1/3) 

pələm ajak KT 782, D 1150, T 390 pələm sö̆j beszéd (Vj1/498) 

pələŋ felhő KT 781, D 1151, T. 390 

peḷək fél, oldal, irány KT 695, D 1159, T. 357 kat jəɣpeḷkä házba (Vj1/98), tŏm ťarǝ̑s peḷkä 

a tenger túlsó partjára (Vj1/634), kät ḷɔ̈kən peḷkä két út felé (Vj1/950) 

peḷkəɣint- széthasad, megreped, félbeszakad KT 698, D 1161, T. 357 

pent- el/bezár, eltorlaszol, el/betakar KT 714, D 1179, T. 357  

pənt 1. út, ösvény 2. gyöngyhímzés a ruhán (KT 712, D 1180, T. 391) 

pəń (merő)kanál KT 716, D 1183, T. 391 

pəŋk császármadár KT 690, D 1188, T. 391 

pərəɣ idegen KT 727, D 1208, pərəɣ məɣ idegen föld, pərəɣ peḷək fonákja vminek 

pert deszka KT 735, D 1218, T. 358 pertläm deszkáim (Vj1/233) 

pəs ár (szerszám) KT 741, D 1225, T. 393 

pəs pəsəɣ (V) pəš (Vj) oh, jaj, ah KT 741, D 1225, T. 393 

pəs- elnémul, megdermed, elzsibbad KT 745, D 1226, T. 394 jǚɣ kaɣǝ̑m paŋk əj puḷnǝ̑ wiḷḷä 

pəsi őt szárított galóca egy darabja mintha elzsibbasztotta volna (Vj1/732) 

pətə vmi mélye, feneke, vége KT 763, D 1240, T. 395 amtǝ̑w pətä enəmtəmäm öɣim bölcső 

mélyén felnevelt lányom (Vj1/749) pətäl torǝ̑mnǝ̑ később (Vj1/582, 586) pətälnə 

azután (Vj1/588, 590, 595) 

peťä üdvözlet, köszönés, pəťä wer- köszön KT 748, D 1253, T. 395 

pil társ, barát, pár(ja vkinek) KT 779, D 1144, T. 359 pil-ku barát, pilləɣ egyedül 

pil felé, felől, irányába KT 789, D 1145, äjə-pil fiatalabb T. 22 

piltə- segít KT 788, D 1144, T. 360 

piṇč- pi̮ṇč- 1. két fatörzs csikorogva egymásra dől, súrlódik 2. lassan mozog KT 756, D 

1090, T. 366 

pirnä kereszt KT 733, D 1214, T. 362 

pirnält- keresztet vet, imádkozik KT 734, D 1215, T. 362 

pit- 1. jut, kerül, születik 2. esik, hullik, vedlik KT 772, D 1236, T. 362 tim al pitəm ńöŋəḷ 

mɔk idén született kócsagfióka (Vj1/142–143) 

piť comb, csipő KT 747, D 1251, T 363 

pi̮č 1. szál, rost, fonal 2. réteg 3. alkalom, -szor/ször KT 752, D 1089, T. 363 

pi̮č- lassan mozog KT 756, D 1090, T. 366 

pi̮čǝ̑ŋ később, után KT 757, D 1099, T. 364 pi̮čǝ̑ŋ pətäl torə̑mnə̑ később (Vj1/582) 

pi̮ɣǝ̑r réteg KT 671, D 1129, T. 364 kipi̮ɣǝ̑r wökkəŋ kétszer olyan erős 

pi̮rǝ̑ɣsǝ̑- kér(dez) KT 724, D 1205, T. 365 əsmä pi̮rǝ̑ɣsǝ̑lǝ̑m anyámat kérlelem (Vj1/248) 

pi̮rnǝ̑ után KT 721, D 1199, T. 365  

poč 1. ruha, cipő háta 2. tarkó, sarok 3. nemzetség, nemzedék KT 751, D 1091, T. 367 

počka hordó (< or. бочка) (KT, D, T.) 

pŏɣǝ̑l- fúj KT 661, D 1114, T. 374 

poɣǝ̑r csöves szárú növény KT 670, D 1129, T. 368 

poɣǝ̑t ürülék, trágya KT 672, D 1135, T. 368 

poɣḷi̮ gyomor, has, bendő, pocak KT 679D 1126, T. 367 

pojsem jégeső KT 657, D 1103, T. 368 

pŏḷ- pŏḷǝ̑ɣlǝ̑- 1. spriccel, fröcsköl 2. füstöl KT 785, D 1146, T. 376 
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pŏŋǝ̑l oldal KT 687, D 1192, T. 377 

pŏr fúró KT 720, D 1200, T. 377 

pŏr- harap, rág KT 736, D 1202, T. 378 

porǝ̑ɣli̮l- elrepül KT 727, D 1211, T. 370 

pŏrǝ̑k fa töve KT 725, D 1208, T. 379 

pŏrǝ̑l’ jégcsákány KT 730, D 1201, T. 379 

pŏrǝ̑l’kam lyuk a jégcsákányon a nyélnek KT 302, D 493, T. 144 (a nyél vastagabb vége) 

porǝ̑m- tapos KT 728, D 1212, T. 370 porǝ̑nt- rálép tärnəŋ ḷɔ̈kətən ťät ilən porǝ̑nti̮tə̑n hadi 

utatokat ím tovább tapossátok (Vj1/ 541–542) 

pŏrki̮ füst KT 731, D 1209, T. 378 

pŏrt dög (medve zsákmánya) KT 720, D 1202, T. 378 pŏr ili dögevő (Vj1/313, 590) 

pos- 1. ruhát mos 2. orrot fúj KT 744, D 1226, T. 371 

pot- elfut, elszökik, menekül KT 769, D 1238, T. 371 pottə̑ ni menekülő nő (Vj3/25)  

pŏt pud (mértékegység) KT 760, D 1239, T. 384 

pɔ̈ɣ forrás, patak, ér KT 664, D 1117, T. 372  

pöɣ- elzavar, elűz KT 681, D 111, T. 372 pöɣəkətə- üldözni kezd (Vj1/551) pöɣəntə- 

szétrepül (szikra), pöɣǝŋ tüɣti sulaw kat szétreppenő tüzes szikrájú ház (Vj9/19) 

pöɣəl- fürdik KT 678, D 1122, T 372 

pö̆nək vége, hegye vminek, madárcsőr, állatpofa KT 709, D 1178, T. 381 

pöŋk fog KT 689, D 1188, T. 373 kos pöŋk pəntäw jul húsz foggal körberakott száj 

(Vj2/344) 

pö̆ŋkəl- kimelegszik, megizzad (munkától, gyors járástól) KT 692, D 1192, T. 381  

prosit bocsánat (< or. простить) (KT, D, T.) torǝ̑mnǝ kərǝɣ ńäləm kərəɣ köl prosit werli 

Isten a bűnös nyelvet, bűnös szót megbocsátja (Vj2/191–192)  

puɣǝ̑l falu KT 675, D 1122, T. 381 

pul- bedug KT 786, D 1147, T. 382 

pun hajszál, szőr, pehely KT 706, D 1173, T. 383 punəŋ məɣ mohás föld (Vj1/815–816) 

wajǝ̑ɣ pun koḷaŋ uɣǝ̑m szőrmesapkás okos fejem (Vj2/308) 

put fazék KT 761, D 1239, T. 384 

putǝ̑l jəŋk fagyott vízfelszín KT 761, D 1235, T. 385 

putǝ̑w kör alakú tárgy széle KT 766, D 1247 (T.) kat putǝ̑w a sátor fala melletti hely, torǝ̑m 

putǝ̑w a világ vége, az ég széle (Vj1/516), putwǝ̑l ulǝ̑ɣ torǝ̑m putǝ̑w vége láthatatlan 

világ vége (Vj9/52–53) 

putlǝ̑ɣǝ̑l- meg/befagy KT 771, D 1234, T. 385 

püɣəl hordszíj, heveder, zsinór KT 675, D 1123, T. 385 

pǚkäḷi csapda kioldója, billentyű, fegyver ravasza KT 667, D 1127, T. 386  

pülki kacsafajta KT 732, D 1149, T. 355 

pült lyuk, nyílás KT 780, D 1153, T. 385 ńŏl pültkəlöɣ két orrlyukán keresztül (Vj1/285) 

püt halliszt KT 762, D 1240, T. 386 

püťki madár, veréb KT 750, D 1254, T. 386 

r 

rat tűzhely (KT 811, D 1284, T. 399) 

räť öregember KT 809, D 1288, T. 400 

rəɣ- elrepül, elugrik, spriccel KT 801, D 1263, T. 408 

rəɣəmt- elejt, leejt, elenged KT 801, D 1264, T. 408 
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rəkətə- dob, hajít KT 799, D 1264, T. 409 

ri̮ɣǝ̑mt- (ki)dönt KT 796, D 1259, T. 404 

ri̮t csónak KT 812, D 1284, T. 404 

rɔnt fülbevaló KT 805, D 1273, T. 405 

rŏt szeplő (KT 811, D 1286, T. 406) 

röɣim- 1. ráz, kiráz 2. integet KT 792, D 1266, T. 406 kät ḷaki̮kǝ̑n útə̑ röɣimsäkǝn két 

mancsom az erdő felé intett  (Vj8/27) 

rumka kupica (< or. рюмка) T. 407 (KT 804, D) 

s 

săɣǝ̑ dallam, motívum KT 827, D 1310, T. 419 jäwət ärəɣ săɣǝ̑w köl hét ének dallamú szó 

(Vj1, Vj8) vö. ?săɣta  

saɣǝ̑l fahasáb, léc, amiből a varsát csinálják KT 842, D 1314, T. 410 

săɣǝ̑mlǝ̑- említ, mond, beszél, énekel (KT, D, T.) kojnǝ̑ mänt săɣǝ̑mlǝ̑s ki említett engem 

(Vj1/66) torə̑mnə̑ pirti mänä săɣmǝ̑ltati̮ isten rendelte, hogy énekeljek (Vj2/11) 

săɣi̮ módján, mentén, szerint (névutó) KT 840, D 1310, T. 419 əj săɣi̮ egyformán 

săɣi̮ agyagos sár KT 826, D 1311, T. 418 

săɣta ?nosza, tüstént (KT, D, T.) felszólító módú igék mellett biztató indulatszó wăɣ torǝ̑m 

jəɣəm kolǝ̑nta săɣta! vas isten atyám, idehallgass! (Vj1/432), nămsǝ̑ŋ öɣi, nămsǝ̑ŋ 

păɣ săɣta nămsa păni̮lati̮ eszes leány, eszes fiú nosza vegye észbe (Vj2/206–207) 

vö.?săɣə̑ 

saj kerceréce KT 817, D 1291, T. 410 sajǝ̑ părə̑ kerceréce raj (Vj2/25) 

sal- tükröződik, látszik, átvilágít, fényképez KT 891, D 1327, T. 411 sem wălalǝ̑ɣ mŏrǝ̑ɣ 

kökkə salsǝ̑m szeme nincs kőtömbnek látszottam (Vj1/234–235) sal jaɣǝ̑m csillogó 

fenyőerdő (Vj5/ 21) 

sam halpikkely KT 854, D 1337, T. 411 

săŋki̮ homok KT 850, D 1351, T. 421 

sarǝ̑k sarǝ̑ɣ gyors KT 869, D 1360, T. 413 tŏɣlǝ̑ŋ sar är wajə̑ɣ sok gyors madár  (Vj1/47–

48) 

sări̮ sirály KT 871, D 1367, (T.) sărǝ̑jul toɣaŋḷəw sirálycsőr[höz hasonló] kétágú nyílhegy 

(Vj1/388) 

sărńǝ̑ arany KT 874, D 1373, T. 474 sărńǝ̑ŋ äŋkəl arany oszlop (Vj1/57) sărǝ̑ń pam arany 

fű (Vj1/310, 511–512) sărńǝ̑ŋ oɣǝ̑w wăɣtorǝ̑m jəɣöw aranyos fejű vasisten atyánk 

(Vj1/414–415) 

sat száz KT 884, D 1381, T 414 kɔlǝ̑m sat pŏti̮ wăɣ möɣräm háromszáz pudos vasbunkóm 

(Vj1/249–250) 

săwrintǝ̑ɣ lenvászon KT 830, D 1390, (T.) eṇə suɣǝ̑mpǝ̑ săwrintǝ̑ɣ vastag fonalú lenvászon 

(Vj1/223) 

säj 1. függöny, választófal 2. vmi háta möge KT 815, D 1292, T. 415 kɔlǝ̑m juɣ säjǝl kasow 

három fa mögül (Vj8/9) 

sänəɣ nyírfatapló KT 861, D 1345, T. 416 sänəɣ juŋk nyírfatapló szelleme (Vj7/3) 

säŋki fény(es), istenség KT 850, D 1351, T. 416 juɣǝ̑l säŋki məɣ fénylő fájú föld (Vj1/306) 

sär elülső KT 866, D 1360, T. 416 

säri várj csak! KT 869, D 1367, T. 416 

säť- hallatszik, csicsereg KT 883, D 1386, T. 417 

səɣəl (szénából csavart) kötél KT 843, D 1315, T. 445  
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sem 1. szem, 2. mag KT 855, D 1338, T. 426 semköɣ pupilla, szemgolyó semköɣkəläm két 

pupillám (Vj2/298) 

səm szív, benső KT 857, D 1340, T. 446 mä səmäm welli éhes vagyok 

serə erős, tartós, kemény KT 869, D 1368, T. 427 seräɣ jəntə juɣ keménnyé váló fa 

(Vj1/875) 

seṭ: seṭ wär áradáskori halrekeszték (KT, D, T.) seṭ wär iki magas vízállás hónapja 

(Vj1/387) 

səwəs erdeiszellem KT 865, D 1358, T. 448 

siɣər lánc, fonat, kötőfék (Surg. KT 839, D 1322, T. 428) siɣər kul halfüzér (Vj1/109, 457) 

siɣi- siɣil- forog, tekeredik, csavar(odik), pörög, kavarog KT 836, D 1312, T. 428 

pŏrǝ̑l’kam siɣäl jégcsákány lyukának csavaros helye (az égbolt középpontja) 

(Vj1/192, 887, 908)  

siɣiw: ŏɣ siɣiw örvény, juɣ siɣiw csomó a fában KT 836, D 1313, T. 428 

sil hely vmi mellett (KT 888, D 1328, T. 429) 

siləɣtə- megdönt, megbillent, elfordít, elferdít KT 888, D 1329, T. 429 siläk meghajlott, 

ferde, görbe, görbület 

silwä, sö̆lw  ?melletti (< sil) / ?darabolt (< sɔ̈lt) näɣi köɣ silwä ɔ̈ɣət (Vj1/785–786), näɣi 

köɣ sö̆lw ɔ̈ɣət (Vj1/369) éneknyelvi helynév  

si̮ɣ gombolyag, köteg, tekercs KT 834, D 1303, T. 430 si̮ɣ- összecsavar, felteker ńäləmluj 

si̮ɣəl ?énekgombolyag (Vj9/36) 

si̮s idő(szakasz), kitartás, türelem KT 880, D 1378, T. 431 jŏlǝ̑ kuli̮ put jəm si̮s amíg egy 

felengedett (nem fagyott) hal megfő (Vj1/269) 

soɣ szú, féreg, hernyó KT 923, D 1304, T. 432 

sɔɣ tokhal KT 831, D 1307, T. 432 

sŏɣ 1. (szőrős) bőr, bunda KT 832, D 1304, T. 436 ɔɣsoɣ (hajas) fejbőr, kaɣǝ̑ soɣǝ̑w är ikit 

őszhajú sok öreg, (Vj1/51) sŏɣaŋ məɣ bundás (mohás) föld (Vj1/815) 

sŏɣ 2. bot, pálca KT 826, D 1305, (T.) 

sŏɣ 3. sűrű szövésű KT 826, D 1306, T. 436 sŏɣjö̆j pəntäw näŋk äŋkəl sűrű évgyűrűs 

vörösfenyő fatönk (Vj1/448–449)  

soɣǝ̑n nyírkéreg edény KT 848, D 1319, T. 432 

soj dér, zuzmara KT 817, D 1294, T. 432 sojaŋ ḷɔ̈k deres, zuzmarás út (Vj1/376) 

solǝ̑ŋ 1. üres, tartalmatlan 2. hazug KT 890, D 1329, T. 433 jäwtärəɣ săɣǝ̑w köl solǝ̑ŋ mańť 

hét ének dallamú szó, léha mese (Vj1/30) solŋärəɣ hazug ének (Vj1/844) solǝ̑ŋ köl 

üres fecsegés (Mogut. 252) 

sor cipő v. csizma szára, lábszár, alkar KT 867, D 1363, T. 433 

sort arasz KT 876, D 1374, T. 434 

sosǝ̑m kemény, szívós, száraz KT 882, D 1379, T. 434 

sɔ̈ɣ szarka KT 823, D 1309, T. 434 

söɣ 1. hajfonat 2. formájú, vmihez méltó, hasonló KT 824, D 1307, T. 434 torǝ̑m juŋk 

söɣäw ḷɔ̈k égi istenség hajfonatához hasonló út (Vj1/302) jäwtärəɣ söɣi wajkam hét 

énekbe illő állatom (Vj1/493–494) əjsöɣi kolǝ̑m juŋk egyforma három vitéz 

(Vj1/518, 550, 705) mətä söɣi tuɣǝ̑l păɣ valamilyen fiú (Vj1/731) jäwət ärəɣ söɣi 

kat hét énekhez méltó ház (Vj1/983) 

sö̆j hang, zaj KT 818, D 1295, T. 439 

sö̆lt abroncs KT 891, D 1333, T. 440 juɣi̮n sö̆ltäw počka fa abroncsú hordó (Vj7/5) 

sɔ̈lt- vág (kenyeret, bőrt) KT 892, D1330, (T.) 
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söŋə- üt, ver KT 852, D 1350, T. 435 

söťiw viaszgyertya KT 883, D 1389, T. 436 

suɣǝ̑m fonal KT 837, D 1318 T. 440 

sul szikra KT 888, D 1329, T. 441 näɣi sulǝ̑w torə̑m ɔ̈ɣət fehér szikrájú (kristályos) égi 

hegyfok (városnév) (Vj1/200) 

sur 1. jávor- v. vadrénszarvas csorda KT 867, D 1365, T 441 

sur 2. nemzetség, fajta, -féle KT 868, D 1364, T 441 kar jaltǝ̑ jöŋkäl sur rénbika fagyott 

nyomához hasonló (Vj1/341) 

sur- meghal KT 878, D 1366, T. 442 suri̮ljəŋk ?holt víz jäwət amǝ̑lti̮w suri̮l jəŋknə hét lékű 

holt vízen (Vj1/153, 528) əḷḷə kɔ̈lnəŋ suri̮l jəŋknə nagy kikötő holt vizén (Vj1/929–

930) 

sǚɣmət nyírfa KT 860, D 1319, T. 444 

sül- feldarabol KT 892, D 1330, T. 443 

süŋk nap KT 849, D 1351, T. 443 jəm süŋk məntin üɣəl jó nap járásuk szerint (Vj2/273) 

š 

šeɣəl képesség, ügyesség KT 935, D 263, T. 449 mǚɣi šeɣlännä hogyan, milyen 

képességeddel (Vj1/140) 

što hogy, célhatározói kötőszó (< or. что) (KT 966, D 304, T.) što männə tŏɣ jŏɣə̑lat hogy 

elérjem őket (Vj1/527–528) 

t 

taɣ- elszakad, kipukkad, elreped KT 987, D 1403, T. 452 taɣǝ̑wtǝ̑- szétszakít, széttép, 

ti̮ɣǝ̑mtǝ̑- elszakít 

taɣǝ̑la oda, kicsit távolabb KT 977, D 1394, T. 452 

tăɣǝ̑r- hallatszik, hangzik KT 981, D 1417, T. 460 jäsŋəltäl tăɣǝ̑rwǝ̑l beszéde hallatszik 

(Vj1/309–310), tăɣrǝ̑ltǝ̑- hangot ad, köləŋ ḷip tŏt tăɣrǝ̑ltǝ̑lil beszélő fecske ott 

csivitel (Vj1/60) 

tăɣi̮ hely KT 976, D 1408, T. 459 

taɣpil a másik/ túlsó oldalra KT 967, D 1393, T. 452 taɣ pil läɣilkǝllǝm oda nézegetek 

(Vj5/20) 

tăɣta 1. rénbőr 2. darabka, fecni (KT 983), D 1422, T. 459  

tăja- birtokol, tart, hord, kezel KT 969, D 1400, T. 460 

tălmas tolmács, segéd (KT 1037, D 1430, T.) wajə̑k artǝ torǝ̑m tălmas, kul artǝ torǝ̑m 

tălmas vadat osztó isten tolmácsa, halat osztó isten tolmácsa (Vj2/196–197) 

tami̮nt olyan KT 977, D 1393, T 454 

tarǝ̑ɣ daru KT 1013, D 1467, T. 455 kortarǝ̑ɣ mocsári daru (Vj1/956) 

tarowa légy üdvözölve (< or. здарова) (KT, D, T.) 

tati̮ így KT 977, T. 456 vö. ťati̮ 

täɣəl- alakul, formálódik (KT, D, T.) ťäɣ tŏɣ täɣəlsəm ím formálódtam (Vj1/1015), järəɣ 

püt är soɣnǝ̑ɣ tŏɣ täɣləs sügérliszttel teli nyírkéregedénnyé vált (Vj1/392), täɣən- 

alakít, formál täɣənmälnə amikor formázta (Vj1/573) 

täɣləm kinézet, szín (emberé, állaté) KT 990, D 1413, T. 456 

täl- húz, von(szol) KT 1037, D 1424, T. 457 
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täl’- ?parázslik (vö. Szurg täḷəɣ- KT 997, D 1435, T. 462) păɣǝ̑r tǚɣti täl’wəl sárga tűzzel 

parázslik (Vj1/708) 

tärəm 1. erős, kemény, tartós 2. merev, törékeny (vas) 3. fürge, ügyes (ember) KT 1015, 

D 1470, T. 457 tärəm wat mi̮ŋki̮ erős széllökés (Vj1/37–38), tärəm sem fürge szem 

(Vj1/514) 

tärəm- átmegy, átmászik KT 1019, D 1471, T. 457 

tärən rossz szellem, tisztátalan erő KT 1020, D 1475, T. 457 tärnəŋ juɣǝ̑ məɣ rossz szellem 

fájú föld (Vj1/823), tärnəŋ köčki harci szablya (Vj1/377) 

tärmalǝ- siet, igyekszik (KT 1023, D 1474, T.) semkən kǚtəw tärmalǝ- szemmel tart 

(Vj6/21) 

tät- létrehoz, teremt KT 1032, D 1485, T. 458 ji̮rə̑ŋ juɣ torǝ̑mnǝ̑ täti az áldozatos fát isten 

teremtette (Vj1/614), torǝ̑m tätəm welipărə̑ isten teremtette rénszarvascsorda 

(Vj1/951) 

tät kész (D 1485, KT 1029) T. 458 

təɣ, teɣä, təɣəlä ide KT 967, D 1391, T. 482  

teɣən (szél)csendes KT 972, D 1415, T. 464 teɣən jar csendes tó (Vj2/25) 

təɣl’äɣ folyékony, híg, gyér (KT, D, T.) təɣl’äɣ pam gyér fű (Vj1/196) 

təj- összeköt (halászhálót) KT 970, D 1398, T. 482 

tejəwli- dűlöngél, hintázik (KT, D 1401, T.) ilok tejəwliləwəl előre hátra dűlöngél 

(Vj1/734)  

tel teljes, egész (utótagként) KT 1033, D 1425, T. 464 ńoɣi̮mteläm egész testem (Vj1/180, 

181) ńoɣi̮ŋ teläm (Vj2/102, Vj9/34) 

tel ruházat, öltözék KT 1034, D 1427, T. 464 

təl 1. innen 2. aztán KT 968, D 1391, T. 483 

telkäl tele KT 1034, D 1426, T. 464 telkäl jăŋam jaɣi̮ kat emberekkel teli ház (Vj9/7) 

tem ez KT 999, D 1392, T. 466 tem kat jəɣpeḷəɣnə ebben a házban (Vj1/17), tem al pitəm 

ńöŋəḷ idén született gólya (Vj1/393) vö. tim 

təŋräɣtə- l. töŋər- 

tepä rögtön, éppen, nos, íme KT 1007, D 1456, T. 465 täpäɣi (Vj1/346–347) 

tət itt KT 967, D 1392, T. 484 

ti-(ntä) születik KT 974, D 1395, T. 465  

tim timi ez (KT 999, D 1392, T. 466) tim kat jəɣpeḷkä ebbe a házba (Vj1/98), tim al pitəm 

ńöŋəḷ mɔk idén született gólyafióka (Vj1/142–143), tim jar peḷköɣ a tó innenső 

oldaláról (Vj1/335), ťi mǚɣəli ălawə̑l timi mi ez, ami itt fekszik (Vj1/316–317) vö. 

tem 

tini- elad KT 1002, D 1443, T. 466 tintə- (ki)fizet 

tir háló távolsága, szélesség KT 1012, D1462, T. 467 sŏɣsempə seməŋ tir páncéling 

(Vj1/225) 

ti̮ɣǝ̑t- 1. mond, elmond, 2. kitalál KT 984, D 1420, T. 468 ti̮ɣǝ̑ti̮l- beszél, mesél, kitalál mä 

ťä ti̮ɣǝ̑sǝ̑m én ezt mondtam (Vj1/105), ti̮ɣli̮ räť ?Sokbeszédű Öreg (személynév) 

(Vj3/5) 

tŏɣ kis mocsári tó KT 971, D 1426, T. 473 

tŏɣǝ̑l 1. szárny- v. farktoll 2. hal farokuszonya 3. fűfélék hosszúkás levele KT 984, D 1412, 

T. 474 tŏɣlǝ̑w levél (Vj1/310); tŏɣlǝ̑ŋ wajə̑ɣ madár (tollas, szárnyas állat) (Vj1/47–

48) toɣaŋ ḷəw: szárnyas (kétágú) nyílhegy (Vj1/388) 

tŏɣə̑t keresztléc a csónakban KT 983, D 1420, T. 474  
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tŏɣi̮, taɣə̑la oda KT 977, D 1394, T. 474 vö. ťŏɣa 

toɣi̮ tavasz KT 971, D 1410, T. 469 toɣi̮ pəŋk mərəŋ sö̆jnə tavaszi császármadár süvöltő 

hangján (Vj1/946) 

tŏɣlǝ̑ɣ: tŏɣḷǝ̑k? nyugodt, csendes (állat) KT 986, D 1414, T. 474 sărǝ̑ń pam tŏɣlǝ̑ɣ jar arany 

füvű csendes tó (Vj1/489–490) 

toki̮mt- megszúr (KT, D, T.) inləŋ köčki əj pö̆nəknə männə toki̮msi̮ éles kard egy hegyével 

szúrtam (Vj1/454-455) vö. tökəmt- 

tŏl onnan, aztán (KT 976, D 1394, T. 475) 

tŏḷǝ̑ɣ- beszél KT 997, D 1436, T. 475 tŏḷɣǝ̑l- elmesél 

tom tomi az KT 975, D 1394, T. 470 tompi̮l másik 

tŏŋ ha, bárcsak, feltételes partikula (KT), D 1448, (T.) čǝkǝ tŏŋ jǝm wălǝ̑s nagyon jó lett 

volna (Vj3/35) 

tŏŋkǝ̑ egyenesen, pontosan, éppen KT 990, D 1448, T. 476 männə əj tŏŋka kǚč jɔɣi̮li̮ én 

amint ugyanolyan pontosan ütöm (Vj1/575–576) 

tor faforgács tűzgyújtáshoz KT 1010, D 1463, T. 471 

torǝ̑m ég, isten, világ, időjárás KT 1015, D 1472, T. 471 torǝ̑m putǝ̑w világ vége (Vj1/85), 

wăɣtorǝ̑m jəɣəm vasisten atyám (Vj1/13), torǝ̑mnǝ ťuti̮ pirti isten úgy rendelte 

(Vj2/22), torǝ̑mpať horizont (Vj1/256), torǝ̑m wăɣ égbolt (Vj1/746), torə̑m peḷək 

égtáj (Vj1/565), torǝ̑m jor köləŋ ḷip ég közepi beszélő fecske (Vj1/969–970), pətäl 

torǝ̑mnǝ̑ később (Vj1/586)  

tŏt ott, akkor KT 976, D 1394, T. 477 

tö̆j csúcs, teteje, vége, hegye valaminek KT 966, D 1398, T. 478  

tökəmt- bedug, bezár; (bele)szúr, döf KT 979, D 1406, T. 473 vö. toki̮mt- 

töŋər- csípked, tép, ráncigál KT 992, D 1453, T. 473 männə nuk təŋraɣtǝ̑li felrángatom 

magamra (Vj1/219) 

töŋət- megtelik, jóllakik KT 993, D 1454, T. 473 töŋələɣ nem tele, hiányos, töŋəwtə- 

megtölt, megtöltet mä töŋələɣ ki̮ntli̮n ŏŋə̑t mä nəŋnä töŋtəwtəlim töltetlen 

puttonyaitok száját megtöltetem veletek (Vj1/699–701) 

tu-(nta) hoz, visz KT 1031, D 1395, T. 480 tultǝ̑- hoz, odavisz mä köläm tultǝ̑ näɣi pələŋ 

szavamat hozó fehér felleg (Vj1/45–46)  kŏla tu- elveszít (Vj5/24) 

tuɣǝ̑l ?másik (KT, D, T.) tuɣǝ̑l păɣ (Vj1/731, 793) tuɣǝ̑l ku (Vj1/846) vö. toɣə̑ʌ 

egyik…másik (KT 975) 

tuḷ bolond, buta T. 479, D 1433, KT 995  

tur ?közeli rokon (KT, D 1465, T.) turi̮m äjni leányrokonom (Vj3/6, 31, Vj5/2) 

tur torok, hang KT 1011, D 1464, T. 479 koɣ turpǝ̑w turǝ̑ŋ ärəɣ hosszan zengő, hangos 

ének (Vj1/9–10) 

tǚɣət tűz KT 1029, D 1420, T. 480 tǚɣtəŋ kat, patlǝ̑ŋ kat tüzes ház, fagyos ház (Vj2/359), 

tǚɣət imə puɣǝ̑l tűz ette falu (Mukutaev falu neve) (Vj1/7) 

tür ajtónyílás KT 1012, D 1465, T. 480 türäŋ kat résre nyitott ajtajú ház (Vj1/7) 

ť 

ťăɣǝ̑ṇ ököl KT 900, D 1503, T. 488 

ťarə̑ɣ- éles hangot ad, üvölt (KT, D, T.) ťarǝ̑ɣtə̑ köɣ oɣpi̮jow nyikorgó kő ajtón át (Vj2/304) 

vö. warə̑ɣ-  

ťarǝ̑s tenger KT 872, D 1538, T. 485  

ťä, ťät íme, nos, na (KT, D), T. 487 
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ťäk vmi kiugró csúcsa, széle, vége; darab KT 897, D 1495, T. 487 wan kät ťäkəlä váll két 

csúcsára (Vj1/221–222)  

ťäpə, ťäppä partikula, vajon, nos, már (D 1491, T. 487) 

ťati̮ így (KT, D, T.) mǚɣi ťati̮ hogyan (Vj1/151) vö. tati̮ 

ťeḷ állandóan KT 907, D 1509, T. 490 

ťəḷ- kiabál, üvölt KT 909, D 1509, T. 498 ťəḷ-sǚj kiáltás KT 910, D 1510, T. 497 ťəḷəmsǚj 

üvöltés (Vj1/549–550) 

ťər csicsergés (KT 920, D 1522, T. 498) 

ťi ez KT 895, D 1491, T. 491 ťiti így, itt mǚɣəli ťiti juŋkrantǝ̑wǝ̑l mi rágcsál itt (Vj1/385–

386) 

ťimint ilyen KT 895, D 1491, T. 491 

ťipə most, rögtön (KT 895, D, T.) ťipə tŏŋ nămsǝ̑tə̑n wǝ̑ltǝ̑nǝ̑ ha most úgy gondolnátok 

(Vj1/539) 

ťoɣ zajló jég, jégtorlasz KT 898, D 1497, T. 493 əj patǝ̑m ťoɣi̮n äŋkləɣ torǝ̑mnə mänt təɣ 

patə̑ltǝ̑wǝ̑l isten egy fagyott jeges oszloppá fagyaszt engem (Vj1/718–719)  

ťŏɣa oda (KT, D, T.) mä ťŏɣa i̮mə̑lsə̑m én oda leültem (Vj1/6) vö. tŏɣi̮ 

ťopi̮: ťopi̮ kul halfajta (KT, D, T.) ťopi̮ kulal tăɣtam halbőr takaróm (Vj1/127) 

ťŏrǝ̑s ezer KT 918, D 1539, T. 495 

ťu az KT 896, D 1492, T. 495 ťutow onnan (Vj2/283, 286), torǝ̑mnǝ ťuti̮ pirti isten úgy 

rendelte (Vj2/22) 

ťuḷ- fénylik, csillog, ragyog (KT 909, D 1512, T. 493) närkət ťuḷwǝ̑lt kardok csillognak 

(Vj1/339) kos ťuḷamal us csillag villanását látta (Vj1/374) 

ťuń szerencse, jólét KT 913, D 1521, T. 496 

u 

u-(nta) 1. lát, tud KT 268, D 1550, T. 531 mä uɣalim tot köɣ pelä én láttam azt a 

kőburkolatot (Vj1/77–78) unti̮m alŋa jŏɣǝ̑sǝ̑m tudásom végéhez értem (Vj1/253) 

u-(nta) 2. ugat KT 57, D 4, T. 501 

uč holmi, tulajdon, ruha KT 98, D 8, T. 499 

uj vmi alatti hely, uj-kat pince KT 7, D 20, T. 499  

ul bogyó KT 272, D 64, T. 499 

ulǝ̑k vízparti vegyes erdő KT 117, D 73, T. 500 

ulǝ̑ŋtǝ̑- kezd KT 119, D 82, T 501 ulǝ̑ŋtǝ̑sim elkezdtem (Vj1/1) 

ulwa betoldás más színű anyagból, szőrméből KT 130, D 88, T. 500 ulwaŋ juɣ, ulwaŋ məɣ 

sokféle fa, tarka föld (Vj1/830–831) 

unč- folyón átkel KT 54, D 111, T. 501 

ur éle, éles széle vminek, határ, hegygerinc KT 71, D 157, T. 502 

uri̮ kiszáradt folyómeder KT 74, D 163, T. 503 

urt kérés, parancs KT 83, D 179, T. 503 

urtku kérő, násznagy KT 83, D 179, T. 503 

utǝ̑ víz felől a partra, tűzről le, bejárat felől a házba KT 267, D 209, T. 504 vö. ütä 

ü 

üɣəl, üɣəḷ 1. szerszám, eszköz, csapda KT 17, D 41, T. 505 
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üɣəl 2. mellett, mentén KT 30, D 41, (T.) jəm iki məntin üγəl, jəm süŋk məntin üγəl jó hold 

járása szerint, jó nap járása szerint [fordultam] (Vj2/272–273)  

üɣəl- üɣlim- kiderít, megtalál (nyomot) KT 30, D 41, (T.) männə kǚt üɣəlli amint rátalálok 

(Vj1/406, 514)   

ül, üḷ észak KT 110, D 361, 754, T. 505 üləŋ hideg, északi 

üt- ütəɣtə- fáról fára ugrál (mókus) KT 108, D 204, T. 57 läŋki ötwəl mókus ugrik, ütəlt- 

hírt eljuttat embertől emberig tem torǝ̑m ku puťalati ťu nemäm ütəltitǝɣ a világ 

végéig vigyétek el a nevemet (Vj5/16–17) 

ütä felfelé, a part, erdő felé D 209 kǚnčəŋ läŋki ütä käläɣ karmos mókus az erdő felé indult 

(kelt) (Vj5/26) vö. utə̑ 

w 

wač város KT 259, D 1552, T. 506 

waɣ- 1. hív, kér KT 216, D 1566, T. 507 waɣǝ̑n- hív, waɣǝ̑ntǝ̑- kér(edzkedik) 

waɣ- 2. farag KT 220, D 1570, T. 507 wakǝ̑nt- farag 

wăɣ vas KT 209, D 1567, T. 514 wăɣtorǝ̑m ikon, szentkép, torǝ̑mwăɣ égbolt 

waɣǝ̑l szán oldalsó deszkája KT 213, D 1574, T. 507 

waɣǝ̑l- mászik, leszáll, leereszkedik, az erdőből a vízhez megy KT 214, D 1574, T. 507 

waɣǝ̑ltǝ̑- leenged torə̑m wäńməŋ wăɣ ḷüŋkwä männə niɣ waɣǝ̑ltǝ̑si̮ istenarcos vas 

takarót leengedek (Vj1/1008–1010) 

waja-, woj- alszik KT 207, D 1561, T. 515 nüŋ mǚɣil’ä wojujə̑n te miért alszol (Vj1/320–

321) 

wajǝ̑ɣ állat KT 204, D 1562, T. 508 tŏɣlə̑ŋ wajə̑ɣ madár (Vj1/47–48) 

wăl- él, van KT 128, D 1577, T. 516 mətä wălǝ̑ɣpə̑ əntə wălwǝ̑l nem kerül semmibe 

(Vj1/227),   kaɣǝ̑ soɣǝ̑w är ikit wăli̮lə̑ɣalt sok ősz hajú öregember éldegélt (Vj1/50–

51), pəťä wăla légy üdvözölve (Vj1/345), mä ärəɣ tumam wajǝ̑ɣ sarǝ̑k wălati̮ én 

énekem hozta állat gyorsan itt legyen (Vj1/628), säri torǝ̑m wălmi̮nnə̑ amikor az 

előző világon éltetek (Vj1/124–125), sem wălalǝ̑ɣ mŏrǝ̑ɣ köɣ szeme nincs kőtömb 

(Vj1/209) 

wăla 1. fekvőhely, lóca 2. vmi által elfoglalt hely KT 271, D 1581, T. 516 katwăla házhely   

wălǝ̑ɣ állandóan, fokozatosan, lassacskán KT 273, D 1584, T. 516 əj wălaɣ ugyanolyan 

lassan, egyforma tempóban (Vj6/2, 3) 

wăḷak görbe, ferde KT 223, D 1587, T 517 

wăḷəɣ- folyik KT 224, D 1587, T. 517  

wan váll KT 226, D 1594, T. 508 wan əj ťäkä egyik vállcsúcs (Vj1/447) ńoɣi̮ŋ wan izmos 

váll (Vj1/841–842) 

wărata kapu (< or. варота) (KT, D, T.) əḷḷə wač wărata nagy város kapujához (Vj1/290) 

warə̑ɣ- 1. látszik, átlátszik, feltűnik KT 237, D 1621, T. 510 

warə̑ɣ- 2. ?csikorog (KT, D, T.) vö. Trj. wi̮rɣə̑ltə̑- zúg, süvit (szél) KT 237 D 1622, T. 526 

warǝ̑ɣtǝ̑ köɣ oɣpi csikorgó kő ajtó (Vj2/293) vö. ťarə̑ɣ-   

warǝ̑m- nő, kinő (a földből), él, előfordul KT 238, D 1623, T. 510 

warǝ̑w fenyőszajkó KT 238, D 1624, T. 510 warwitäŋ päj fenyőszajkó ugrálta domb (?) 

(Vj1/381–382) vö. ütəɣtə- fáról fára ugrál (mókus) 

warmǝ̑ltǝ̑- felnevel (D 1623) mänt warmə̑ltə̑ɣaltə̑ɣ engem felneveltetek (Vj1/126) 

wart- lök, taszít KT 245, D 1628, T. 510 

wăs- ugrik KT 25, D 1634, T. 528 
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wăs- copula KT 90, D 1630, (T.) 

wat szél KT 263, D 1638, T. 510 watǝ̑ŋ păsǝ̑l szeles mellékfolyó (Vj5/3), wat mi̮ŋki̮ 

szélfúvás (Vj1/37–38) 

waťaŋ könny KT 253, D 343, (T.) ńələ jaɣǝ̑rtǝ̑w waťaŋ is négyágú könnyeket sír (Vj5/7) 

wäjkəltə- ?? (KT, D, T.)  əḷḷə jar juri̮ma niɣ wäjkəltəlil nagy tó közepemre le 

?merészkednek (Vj1/ 678) 

wäl’ fűzfacserje, vékony vessző KT 277, D 1591, T. 511  

wäṇ rövid, közeli KT 225, D 1595, T. 512 

wänəltə- vezet (vak embert, lovat) (KT 229, D 1598, T.)  təɣl’äɣ pam jŏlǝ̑w torma äl 

wänəltä gyér fű örök világába ne vigyél (Vj1/196–197) 

wäṇim- közeledik KT 226, D 1596, T. 512 

wäńəm arc KT 230, D 1604, T. 513 köɣ wäńəmp jäwətjɔ̈ŋ torə̑m kő arcú hetven isten 

(Vj1/178) 

wäńť- vág KT 231, D 1606, T. 512 wäńťəɣləwə̑l vagdos (Vj1/157) 

wäńť vékony, keskeny, szoros KT 252, D 1605, T. 512 

wär halrekeszték KT 232, D 1613, T. 513 

wäsəɣ kacsa KT 249, D 1636, T. 513 

wäski- kacsára vadászik (KT), D 1636, T. 513 

wə-(ntä) vesz KT 268, D 1549, T. 533 ji̮r wəntə ji̮rəŋ juŋk áldozatvevő (elfogadó) áldozatos 

szellem (Vj1/579–580) 

wej szerszám nyele, fogója, jäjəm wej nagy fejsze KT 203, D 1559, T. 520 

wel- megöl, (állatot) elejt KT 275, D 1580, T. 521 nǚŋ mänt äl wəlä ne ölj meg (Vj1/351) 

weli rénszarvas KT 272, D 1583, T. 521 

wel’əɣ erős, tartós fa, egyenes törzsű, ágak nélkül KT 278, D 1593, T. 521 

wel’əŋ ?sima (KT, D, T.) weľǝŋ ɔɣǝ̑w nemǝŋ paŋk, muɣḷǝŋ ɔɣǝ̑w nemǝŋ paŋk sima fejű 

híres galóca, pettyes fejű híres galóca (Vj2/70–71), juɣ jɔɣ jŏɣa weľǝŋ paŋk fakarika 

nagyságú sima [törzsű] galóca (Vj2/110, 187, 233, 248) 

wer- csinál, kezd vmit csinálni KT 235, D 1614, T. 522 pəťä werləmən köszönünk 

egymásnak (Vj1/242), pämi wertamnə amint észreveszem (Vj1/386), tärəm wat 

wertə katə̑l erős szelet támasztó nap (Vj1/481–482), männə läɣəltə weri várni 

kezdtem (Vj1/503) 

wer 1. dolog, ügy KT 234, D 1613, T. 521 

wer 2. adósság, közös áldozat KT 236, D 1616 werǝŋ wăɣ (fizetendő) adó (Vj3/22) 

wər vér KT 236, D 1617, T. 532  wont wajəɣ wərəŋ wălǝ̑ka erdei vad véres helyére 

(Vj1/69–70) 

wərtə vörös, piros KT 244, D 1618, T. 532 

wet öt KT 266, D 1641, T. 523 

wəťəɣlə- meggyullad KT 257, D 1646, T. 533 wiṭ wəťəɣləm iməŋ naj örökre meggyújtott 

szent tűz (Vj1/599–600) 

wiḷḷä mintha KT 225, D 1589, T. 524 

winäwät bűnös (< or. виноват) (KT 227, D 1603, T. 524)  

wiṇčiw winčiw hasonló, alakú, mint KT 228, D 1598, T. 524 

wińťwä tetőgerinc KT 231, D 1607, T. 524 

wi̮č, wič mindig, örökké KT 260, D 1554, T. 523 wi̮čǝ̑ latǝ̑ wăɣtorǝ̑m jəɣəm örökkévaló 

vasisten atyám (Vj1/13),  wiṭ ḷəpəɣləm torǝ̑m putǝ̑w mindig sötét világ vége 

(Vj1/516) 
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wi̮ńi̮ homlok KT 230, D 1603, T. 526 wi̮ńi̮ tö̆j är awtǝ̑t homlokcsúcs sok hajszála (Vj1/968) 

wi̮rɣǝ̑l- zúg, üvölt (szél) (KT 237, D 1622, T. 526) pəläm wi̮rǝ̑ɣwǝ̑l fülem zúg (Vj1/305) 

woɣə̑l’, woɣə̑ḷ keskeny, vékony (lapos dolgokról) KT 30, 214, D 1575, T. 526 

wojǝ̑mt- elalszik KT 207, D 1562, T. 527 

wont erdő KT 55, D 1600, T. 527 

wor liget, folyó magas partján növő tűlevelű erdő KT 71, D 1620, T. 528  

wöɣ erő KT 211, D 1571, T. 528 wöɣäm erőm (Vj1/22), wöɣännäti erőddel (Vj1/22–23), 

əj wöɣi egyszerre (Vj1/455) torǝ̑m wöɣi liləŋ juŋkǝ̑t isteni erejű élő szellemek 

(Vj1/340) 

3.4.1. A Vj szövegek lexikai hozadéka 

A most közölt szövegekben számos olyan szó van, melyek nincsenek adatolva a Vj 

nyelvjárásból, vagy egyáltalán nem szerepelnek a szótárakban (KT, D, T.). A teljesen új 

szavak jelentéseinek egy része kiderül Karjalainen széljegyzeteiből, a többire a 

kontextusból lehet következtetni. Ennek ellenére maradnak bizonytalan vagy ismeretlen 

jelentésű szavak, ezeket a szójegyzékben kérdőjellel (?, ??) jelöltük. Az alábbi lista csak a 

legfontosabb információkat tartalmazza (szóalak és jelentés). A többi adat és a szótári 

hivatkozások megtalálhatók a szójegyzékben.  

Más keleti nyelvjárásokból (Szurg, V) adatolt szavak: 

ali̮- 1. tud, képes, bír, van ereje 2. legyőz  

alt őszi halrekeszték  

ănta bizonyára, talán   

čəŋk forró, hőség  

čăjǝ̑ igazi, valódi  

jəpä- fel-fellobbanó lánggal ég  

ji̮lǝ̑ɣtǝ̑- elbújik, elbújtat  

jorǝ̑ɣlǝ̑- elfelejt  

juŋkrantǝ̑- rágcsál  

jǚk- vetődik, ugrik  

kăɣǝ̑lli̮ egyszerű, jóságos 

kält (nőnemű) szellem, a juŋk parallel párja  

käḷɣil- rág  

kö̆ḷ ördög 

kütä nahát, nocsak  

liw ?gennyes seb 

lŏɣsi̮ntǝ̑ɣǝ̑l- harcol  

ḷaŋ szilács, világítófáklya  

ḷöɣəm- / ḷökəm- bedug, lök  

moŋki̮ tuskó, fatönk, kinövés  

nöɣər nyereg  

oɣə̑l- önt, szór  

öɣəl- jóllakik  

pas- megjelöl  

päjəɣsə- imádkozik, áldozatot  

pənt 1. út, ösvény 2. gyöngyhímzés a ruhán  
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rŏt szeplő  

siɣər lánc, fonat, kötőfék  

sil hely vmi mellett  

tärən rossz szellem, tisztátalan erő  

tŏl onnan, aztán 

ťər csicsergés  

ťipə rögtön, ahelyt  

ťuḷ- fénylik, csillog, ragyog  

warə̑ɣ- ?csikorog Trj. wi̮rɣǝ̑l- zúg, üvölt (szél) 

wänəltə- vezet (vak embert, lovat) 

werəŋ  ügyes kezű, munkás, tevékeny 

winäwät bűnös (< or. виноват)  

 

A szó csak északi és/vagy déli nyelvjárásokból van adatolva: 

 

čăwǝ̑r ?? talán hangutánzó szó, vö: Ni, Kaz, O šŏwij- zúg, süvít (szél)  

čoɣ (földön fekvő) fatörzs  

äťəɣsär hideg vö. oD ȧ̆tȧk rossz idő  

jəŋk hely, vidék, irány 

kŏŋri̮- csónaknak való fát kiváj  

kusar ?veszélyes  

liw ?piszok, maszat 

ḷăwaɣtǝ̑- beszél, mond oÉ law- mond  

năra- hajol, (fejet) hajt, bólint 

tălmas tolmács, segéd  

tärmalǝ- siet, igyekszik  

tejəwli- dűlöngél, hintázik, talán összefügg: KoP *tojəɣ- tojə- hintázik, himbálózik 

tur ?közeli rokon (PB) 

A szótárakban a szó más fonetikai vagy képzett alakban fordul elő: 

əntim nincs  

ətəɣ  vö. əťəɣ, äťəɣsär hideg, oD ȧ̆tȧk rossz idő  

il’äŋ ?fedeles (eläŋ) 

iməŋ szent, a tabu tiltása alá eső V jiməŋ  

iwəs nyárs (jiwəs) 

kələltə- láthatóvá válik (kəlt-) 

kɔlǝ̑mt- hall(gat), érez (kɔlǝ̑nt-)  

kŏntǝ̑wtǝ̑- ?szöktet ?futni hagy (kŏnt- elfut, megszökik) 

kǚtäkä közé  

lältäp lélegzés  

ḷăskǝ̑ltǝ̑- levetkőzik 

ḷüŋkəltə- betakar 

mi̮ŋlaltǝ̑- integet 

möɣər- (zelnicét) összezúz/ szétnyom 

tokimt- döf, szúr (tökəmt- ua) 

tuɣǝ̑l egyik – másik 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



327 

 

A három szótár egyikében sem szereplő szavak: 

äjməl- üzen, hírt ad  

ičəm ?nyomatékosító partikula 

jälimtə- hadba indul  

jejäl- hajladozik, szél fú  

jekəmtə- felölt, felhúz  

joť: əj joť állandóan, folyamatosan  

ki̮ɣi̮l- ?elmond, énekel  

ki̮rkǝ̑l- kezd, (fel)kel  

kŏɣǝ̑l’ tiszta  

kŏɣǝ̑n- ?köp  

koṇǝ̑m bölcsesség, értelem  

kǚl’ältə- ösztökél, buzdít 

li̮wǝ̑- repül, siklik 

ḷămpaɣtǝ̑- odaállít 

ḷəmpəɣtə- megtámad  

ḷəpəɣləm sötét 

moši lehet (< or. можно, может) 

ṇiwəl ??folyóvonal 

počka hordó (< or. бочка)  

prosit bocsánat  < or. просить ’kér’ простить ’megbocsát’ 

săɣǝ̑mlǝ̑- említ, mond, beszél, énekel  

tarowa légy üdvözölve < or. здарова ’egészség’ 

täɣəl- alakul, formálódik  

təɣl’äɣ folyékony, híg, gyér 

ťar üvöltés  

waťaŋ könny 

wäjkəltə- ?merészkedik 

wel’əŋ ?sima 

A három szótár valamelyikében nem fordul elő a szó: 

aťi̮l- bekerít, kerítést épít  

i és  

irt időszakasz, határidő vége  

i̮čǝ̑kǝ̑ sőt, még  

jäj sötét(szőrű) coboly  

karman zseb  

nəki- lök, bök  

nəŋ ti (KT helyett KarjGr) 

nukal- kopogtat  

nǚŋ te (KT helyett KarjGr) 

rumka kupica (< or. рюмка) 

sări̮ sirály  

sŏɣ bot, pálca  

tăɣta 1. rénbőr 2. darabka, fecni  
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tŏŋ ha, bárcsak (KT helyett KarjGr)  

ťä, ťät íme, nos, na  

üɣəl mellett, mentén  

üɣəl-, üɣlim- kiderít, megtalál (nyomot)  

wăs- copula  

wäski- kacsára vadászik  

Orosz jövevényszavak  

A feljegyzésekben viszonylag kevés orosz kölcsönszóval lehet találkozni. Ez magyarázható 

egyrészt azzal, hogy a 19. század végén az Ob középső folyásán és a peremvidékeken még 

nem volt olyan erős az orosz nyelvi hatás, mint az Irtis és mellékfolyói táján. Jól tudjuk 

ugyanis, hogy Karjalainen déli osztják feljegyzései számos orosz jövevényszót és 

russzicizmust tartalmaznak (Csepregi 1996, 1997e). Másrészt a kötött szövegű, archaikus 

műfajokba nehezebben találnak utat az idegen eredetű kifejezések.  A szövegekben 

előforduló orosz kölcsönszavak a következők: 

a de, viszont < a ’de, és’) 

i és <  и ’és’ 

kak hogyan <  как ’hogyan’  

kərəɣ, krəɣ 1. bűn, baj 2. bűnös, illetlen < грех ’bűn’  

karman zseb <  карман ’zseb’ 

moši lehet < можно, может ’lehet, tud’ 

počka hordó < or. бочка ’hordó’ 

prosit bocsánat  < or. просить ’kér’, простить ’megbocsát’ 

rumka kupica < рюмка ’vodkáspohár’ 

tarowa légy üdvözölve <  здарова ’egészség; köszönő formula’ 

wărata kapu <  варота ’kapu’ 

winäwät bűnös < виноват ’vétkes’ 
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4. Likriszovói szövegek 

4.1   A gyűjtés körülményei 

Mint a Bevezetésben (1.3, 1.4) említettük, Karjalainen meghatározott időközönként 

beszámolót küldött kutatóútjáról, mely írások megjelentek a Finnugor Társaság 

folyóiratában. Az utolsó, IV. számút már hazatérése után, 1902. november 15-én keltezte. 

Ebben ezt olvashatjuk: „1901. februárjáig végeztem a tremjugani nyelvjárás szókincsével, 

és később tavasszal lovas szánon elutaztam a szurguti körzet keleti határára, mintegy 600 

versztnyire a várostól. Ezen az utazáson feljegyzéseket készítettem a felső-obi 

nyelvjárásról, valamint két helyen a Vah-folyó torkolata és Szurgut között. Az egyik 

helyről magammal hoztam a nyelvmestert Szurgutba.” (JSFOu. 21/6:3)491 

Még ugyanebben a beszámolóban ezt is közli: „Az úti zsákmányomról röviden 

elmondom, hogy van nyolc nagyobb szógyűjtésem és nyolc kisebb. Ez utóbbiak közül 

különös figyelmet érdemelhetne a Szurguti körzetben, a Vah torkolatától kissé nyugatabbra 

beszélt „nyelvjárási árnyalat”, mert az nagy önállóságot mutat a környező tájszólásokhoz 

képest.” (JSFOu. 21/6:5)492 

Karjalainen úti jegyzeteit, valamint menyasszonyának írt leveleit 1983-ban kiadta a 

Finnugor Társaság. Az 1901. május 20-án, Szurgutban írt egyik levélben többek között ez 

áll: „Legutóbbi levelemet akkor írtam, amikor indultam a Felső-Obra, tehát még nem tudod, 

hogy sikerült az az utam. Elég jól. Az iszpravnyikkal [rendőrfőnökkel]493 nagyjából a 

Tomszki megye határáig hajtattunk, és együtt tértünk vissza Alexandrovóba, ahol egy hetet 

töltöttem. Az út általában csak éjszakánként volt járható, nappal gyorsan olvadt a hó. 

Féltem, hogy ott ragadok. Mégis megálltam még a Vah torkolatánál, két napig dolgozván 

a Vartovskija-jurtáknál. Annak közeléből magammal hoztam még Szurgutba egy 

nyelvmestert is, akit tegnap engedtem haza.” (Karjalainen 1983: 137.)494  

 A nyelvmester, akiről a levélben szó volt, feltehetőleg a likriszovói tájszólás képviselője, 

akitől származik az a hét oldalnyi szöveganyag, melynek fedőlapján a Likrisov helynév áll. 

Pápai Károly, aki bő tíz évvel korábban járta végig az Ob-vidéket, feljegyezve az útközben 

talált hanti-manysi-komi-szölkup-orosz falvak neveit, nem említi ezt a települést. Pápai 

térképeit Kálmán Béla közölte a Vogul Népköltési Gyűjtemény IV/2 kötetében.  A keleti 

Ob-vidék néprajzi térképe című részleten (Munkácsi–Kálmán 1963: 66) a kérdéses helyen 

jelölve van egy hanti falu, de a neve hiányzik. A Tyumenyi megyéről kiadott legújabb 

 
491 Helmikuuhun v. 1901 mennessä lopetin Tremjuganin murteen sanaston ja myöhemmin keväällä tein 

hevoskyydillä matkan Surgutin piirin itärajalle n. 600 virstan päähän itse kaupungista. Tällä matkalla tein 

muistiinpanoja ylä-obilaisesta murteesta, sekä kahdessa paikassa Vach-joen suun ja Surgutin välillä, toisesta 

näistä paikoista otin vielä kielimestarin mukaan Surgutiin.  
492 Matkasaaliista voin lyhyesti mainita, että minulla on kahdeksan suurempaa sanakokoelmaa, sekä 

kahdeksan pienempää. Erityistä huomiota näistä viimemainituista olisi ansainnut Surgutin piirissä, Vachin 

suusta vähän länteen puhuttu „murrevivahdus”, sillä se osoittaa suurta itsenäisyyttä ympäröiviin puheparsiin 

nähden. 
493 A Finnugor Társasághoz írt beszámolójában Karjalainen a nevét is megemlíti, mint aki sokat segített neki: 

Jevsejevnek hívták (JSFOu XXI/6:6). 
494 Viime kirjeeni kirjoitin Ylä-Obille lähtiessäni, joten et siis tiedä miten sieltä suoriuduin. – Matka meni 

aika hyvin. Ispravnikan kera ajoimme jotenkin Tomskin läänin rajalle asti, ja yhtä matkaa palasimme vielä 

Aleksandrovoon, johon jäin viikkokaudeksi. Tie oli enimmäkseen ajokuntoista vain öisin, päivillä lumi jo 

suli aika vauhtia. Pelkäsin jo tielle jääväni. Kuitenkin pysähdyin vielä Vahin suulla, tehden työtä kaksi päivää 

Vartovskija-jurtissa. Sieltä läheltä otin vielä Surgutiin kielimestarin, jonka eilen päästin kotiin menemään.   

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



330 

 

részletes térképen (Andrejev 2007) Nyizsnyevartovszk és Megion között, az Ob bal partján 

található egy Lekriszovo (Лекрысово) nevű település, de az nem derül ki a térképről, hogy 

ma kik lakják.   

Karjalainen nyelvjárási szótárának előszavában, a gyűjtőpontok felsorolásakor ez 

olvasható: „Likriszovszkija jurták ill. Likriszovszkoje, Lokoszov egyházközség, Szurguti 

körzet, mintegy 30–35 versztnyire a Vartovszkija jurtáktól lefelé. «Ez is egy átmeneti 

nyelvjárás a vahi és az obi nyelvjárások között, bár részben már különbözik a vartovszkojei 

nyelvjárástól. Csak két faluban, a Likriszovo és a Majonszkija jurtákban beszélik.»” (KT 

015)495 

A gyűjtött anyag bemutatásakor a következő információt közli a szótár szerkesztője, Y. 

H. Toivonen: „Likriszovszkojéból hét negyedrét oldalnyi szöveg, medveünnepi szertartás 

és medveénekek. Az első oldal finnül, a többi osztjákul, fordítás nélkül, csak néhány 

magyarázattal.” (KT 017)496 

 A szótár szerkesztője az előszóban számot ad Karjalainen fonetikai feljegyzéseiről is: 

„A Demjankáról, a DN nyelvjárásból 12 lap, a DT nyelvjárásból 11 lap, Krasznojarszkból 

egy lap, a Kaminszkija jurtákból 7 lap, a Vahról 4 lap, a Vaszjuganról 16 lap, a Verhnye-

Kalimi jurtákból kb. egy lap, a Vartovszkija jurtákból két lap, a Likriszovszkija jurtákból 

kb. 35 lap, a Pimről három lap, az Aganról fél oldal...” (KT 017)497 

 Szembetűnő, hogy míg Karjalainen más nyelvjárások leírásakor megelégedett néhány 

lapnyi, de maximum 16 oldalas fonetikai feljegyzéssel, likriszovói adatközlőjének ejtési 

sajátságait 35 oldalon keresztül elemezte! Mi lehetett ennek az oka?  

 A különös figyelem okára megtaláljuk a választ a nyelvjárási szótár bevezetőjében, mely 

ezt az információt közli a likriszovói adatközlőről: „Karjalainen nyelvmestere egy 

öregember volt, saját bevallása szerint 78, de az anyakönyvek szerint 69 éves. «Beszéd 

közben az l és sz hangokat pöszén ejtette (ϑ-t ejtett és éles sz-et), a többieket nem hallottam 

így beszélni (vagy lehet, hogy archaikusabb az artikulációja, mivel ebben a faluban 

mindenki fiatalabb nála?)»” (KT 015)498 

 1901 tavaszára Karjalainen már számos hanti nyelvjárás hangrendszerét megismerte, és 

ezeket történeti szempontból is vizsgálta. Megállapíthatta azt, hogy a PFU *s és *l hangok 

folytatása a déli nyelvjárásokban t, a szurgutiban ʌ, a vahiban l, a vaszjuganiban pedig j/0 

és l. Likriszovói adatközlője viszont a szurguti spirantikus ʌ hang helyén interdentális 

zöngétlen spiráns hangot ejtett, amit ő a görög theta betűvel (ϑ) jelölt. Ugyanígy a 

spirantikus ʌ palatális párja (ʎ) ϑ’-nek vagy ź-nek hangzott. Ezt gondolta „archaikusabb 

artikuláció”-nak, s ez a megfigyelése utóbb számos finnugor hangtörténeti munkába 

 
495 Likrisovskija jurty bzw. Likrisovskoje, gemeinde Lokosov, kreis Surgut, etwa 30-35 werst unterhalb von 

Vartovskija jurty. „Auch ist noch ein übergangsdialekt zwischen dem Vach- und Ob-dialekt, obwohl er sich 

schon z.t. vom Vartovskoje-dialekt unterscheidet. Er wird nur in zwei dörfern, in Likrisovo und Majonskija 

jurty, gesprochen.” 
496 Aus Likrisovskoje sind 7 seiten von quartformat „bärensitten“und bärenlieder, von den ersteren reichlich 

eine seite auf finnisch und der rest ist ostjakische sprach, ohne übersetzung, nur mit geringen erklärungen. 
497 Aufzeichnungen über phonetische dinge: von der Demjanka, vom DN dialekt 12 seiten, vom DT dialekt 

11 seiten, aus Krasnojarsk 1 seite, aus Kaminskija jurty 7 seiten, vom Vach 4 seiten, vom Vasjugan 16 seiten, 

aus Verhne-Kalymskija jurty etwa 1 seite, aus Vartovskija jurty 2 seiten, aus Likrisovskija jurty etwa 35 

seiten, vom Pym 3 seiten, vom Agan ½ seite… 
498 Als sprachmeister hatte Karjalainen einen alten mann, nach seinen eigenen worten 78, aber nach den 

kirchenbüchern 69 jahre alt. „Beim sprechen von l- und s-lauten ‚lispelte’ seine zunge (er sprach ϑ und 

scharfes s), andere habe ich nicht so sprechen hören (oder sollte er nur eine ältere artikulationsart haben, denn 

alle leute in diesen dörfern sind jünger?)“   
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bekerült mint az ugor korra feltételezett *ϑ bizonyítéka (Collinder 1960: 58, Hajdú 1966: 

105, Lakó 1968: 51, 52, Steinitz 1980: 131). Karjalainen nyelvjárási szótárából a ϑ-ákat 

tartalmazó Likr. adatok átkerültek a DEWOS-ba is, pedig W. Steinitz szigorúan 

fonematikus elveket alkalmazott saját szótárának szerkesztésekor.  

 Arra, hogy a likriszovói interdentális zöngétlen spiráns nem megőrzött régiség, elsőként 

Honti László mutatott rá, amikor az adatközlő ejtésmódját beszédhibának nevezte (1981: 

101). Ezt az állítását később többször megismételte (1999: 101, 2019: 83).  Hartmut Katz 

általános nyelvészeti alapon zárta ki a Likr ϑ ősi voltát a szibilánsok történetével foglalkozó 

tanulmányaiban (1972, 1973). A finnugor tudománytörténet eme szórakoztató epizódjáról 

én is több ízben írtam (Csepregi 2011c, 2014a). Szurguti hanti tereptapasztalataim alapján 

pedig elmondhatom, hogy a spirantikus ʌ hangot sokféleképpen ejtik, a zöngétlen 

réshangoknak minden árnyalatát lehet hallani amellett, hogy a hang elején még 

zárfelpattanás is hallható499. Sokak beszédében végül csak a zárhang marad meg, azaz 

végbemegy a déli nyelvjárásokból ismert ʌ>t hangváltozás.  

  A likriszovói adatközlő neve a nyomtatott forrásokban nem fordul elő, viszont 

feltehetőleg szerepel azokban az egyházközségi összeírásokban, melyeket Karjalainen útja 

során gondosan gyűjtött500. Lokoszovo egyházközség területén 1897-ben két hanti falut 

tartottak számon: Majonskie jurty és Likrisovyh jurty (Маёнские юрты, Ликрисовых 

юрты). A falvak orosz neve mellé Karjalainen ceruzával odaírta a hanti neveket is: mä̆ɣiŋ 

puɣə̑ʌ és woṇloɣ puɣə̑ʌ. Előbbiben 33 fő élt, utóbbiban 18 fő, köztük egy Alekszej 

Nyi[ki]forov Cserkaszov (Алексей Ни[ки]форовъ Черкасовъ) nevű, 65 éves férfi. Ő 

lehetett Karjalainen adatközlője. Egyrészt, mert 1901-ben, négy évvel az összeírás után 69 

éves volt, ahogyan Karjalainen állította, másrészt, mert a faluban, ahol összesen 18-an 

éltek, rajta kívül mindenki sokkal fiatalabb volt, ahogyan Karjalainen meg is jegyezte 

(Csepregi 2011c, 2014a). 

4.2   A likriszovói tájszólás grammatikai sajátságai 

A likriszovói tájszólást a szóanyagon kívül hét oldalnyi medvekultusszal kapcsolatos 

szöveg képviseli. Az első lapon a medve elejtése utáni rítus finn nyelvű leírása szerepel, a 

következő lapokon pedig öt rövidebb (15–22 soros) ének van, összesen 91 sornyi 

terjedelemben (303 szó, 1917 karakter).  

 Mint már említettem, Karjalainen igen alapos fonetikai vizsgálatot végzett. Ennek 

kézirata nincs a birtokomban, de a KT szótár 029–031. lapján megtalálható a speciális Likr 

hangok bemutatása. A 21 különleges graféma tíz magánhangzó-variánst jelöl, nyolc labiális 

veláris mássalhangzót (a ko, ɣo, és ŋo variációit), valamint három olyan hangot, melyek a 

laterálisok allofonjai. A leírás alapján a likriszovói hangok csupán árnyalatnyi különbséget 

mutatnak a megfelelő szurguti hangokhoz képest, ami szintén következhet A. N. 

Cserkaszov egyéni artikulációjából.  

 Megjegyzendő, hogy míg a ϑ-t tartalmazó Likr szavakat változtatás nélkül vették át a 

DEWOS szerkesztői a KT szótárból, a bonyolult jelölésű magánhangzókat tartalmazókat 

inkább kihagyták, pédául a ’róka’ jelentésű szót (KT 212, D 1573). A szövegközlésben én 

 
499 A spirantikus ʌ lejegyzése az etnográfusoknak is gondot okozott, F. Marin a -stl- betűkapcsolattal adta 

vissza a hang sajátságait (Larsson 2002: 234), Jankó János pedig a -χl-, -tlχ-, -tlχ-, -tl- kombinációkkal 

próbálkozott (Csepregi 2000: 382). 
500 Erről részletesebben l. a 1.4. fejezetben. 
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a ϑ-t a Trj szövegekben is használt ʌ jellel helyettesítem. A magánhangzók tekintetében 

megtartom Karjalainen jelölését, amennyire ez nyomdatechnikailag lehetséges.  

 A Trj nyelvjárástól megkülönbözteti és a VVj nyelvjáráshoz közelíti a Likr vokalizmust 

a labiális å hiánya – ezeken a helyeken Karjalainen következetesen illabiális veláris a 

hangot jelöl (Likr wajə̑ɣ Trj wåjə̑ɣ ’állat’, Likr kat, Trj kåt ’ház’ Likr ńaʌ Trj ńåʌ ’nyíl’ 

stb.). Ez a fonetikai sajátság alátámasztja Karjalainen megállapítását, miszerint a Likr 

nyelvváltozat átmenetet képez a szurguti és a vahi nyelvjárás között. Néhány szónak a 

vokalizmusa is azonos a VVj nyelvjárásokével, pl. VVj, Likr ku, Trj ko ’férfi’, VVj, Likr 

əntim, Trj əntem ’nincs’ VVj, Likr tim Trj tem ’ez’, VVj, Likr wer- Trj wä̆r ’csinál’. 

 Likriszovói adatközlőjétől Karjalainen nem gyűjtött grammatikai információkat. A 

szövegek terjedelme és műfaja nem engedi meg, hogy teljes képet alkossunk a nyelvtani 

rendszerről, csak néhány megállapítást tehetünk. 

 Alaktani szempontból a likriszovói nyelvváltozat majdnem azonos a szurgutival, azaz a 

Karjalainen által bemutatott Trj. változattal. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a 

morfémákat, melyek előfordulnak szövegekben.  

 A névszói esetragok közül ezek a következők: LAT -ȧ/-a, LOC -nə/-nə̑, ABL -i/-i̮, INS-FIN 

-ȧt/-at, TRA -ɣə̑, ABE -ʌə̑ɣ. Nincs adat a TRA és ABE ragok magas hangrendű előfordulására, 

valamint a szurguti nyelvjárásból ismerős APR és COM-INSTR eset ragjai sem jelennek meg 

a kis terjedelmű szövegegyüttesben.  

 A számjelek közül csak a kettős szám van képviselve (DU -ɣə̑n), többes számú alak nem 

fordul elő a szövegekben. A birtokos személyragok közül a 2SG (-ən) és a 2PL alak (-i̮n) 

jelenik meg. A személynévmási paradigmából két alak jelenik meg, a te.DAT (nǚŋȧti) és a 

te-LOC (nǚŋ-nə). 

 Az igeragozásból találunk példát a jelen idő jelére (-ʌ), jeltelen múlt idejű és -s jeles 

múlt idejű alakra. Az -s múlt időjel Karjalainen idejében még használatban volt a szurguti 

területen, de a 20. század végére kikopott a nyelvhasználatból (Csepregi 2003, 2004ab, 

2017). Az igei személyragok közül a következők fordulnak elő: alanyi ragozás 1SG (-ə̑m), 

2SG (-ən/-ə̑n), 3SG (0), 1DU (-əmən-ə̑mə̑n), felszólító mód 2SG (-ȧ), passzív ragozás 3SG (-

i/-i̮). A tárgyas ragozásban viszont VVj alakokkal találkozunk, egy tárgyra utaló 2SG -i̮n 

(vö. Szurg -e), két tárgyra utaló1SG -ǝ̑ɣʌam (vö. Szurg -ɣəʌam). 

 Az igenévi alakok megegyeznek a szurguti hanti alakokkal: PTC.PRS -tə/-tə̑, PTC.PST -

(ə)m/ -(ə̑)m, INF -tȧɣə. Konverbum nem fordul elő a szövegekben. A melléknévi igenevek 

kaphatnak személyjelölőt (PTC.PST-2SG -m-ȧn, PTC.PRS-3SG -t-ȧʌ) és határozóragot 

(PTC.PRS-LOC tə̑-nə̑).  

 Állítmányi tagadás egy helyen fordul elő: əntim wăʌǝ̑s ’nem volt’. A tagadószó második 

szótagbeli -i-je szintén VVj sajátság (vö. Szurg əntem). 
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4.3   Szövegközlés szószerinti fordítással 

Likrisov [a kéziratcsomag címlapja] 

1. lap 

Karhutapoja 

Karhun tapettua se tappopaikalla nyljetään. Ennen nylkemistä pannaan rinnalle 5 ohutta 

tikkua (uroskarhulle, 4 naaraalle).501  Nylkiessä veitsellä sitten viskataan tikut yksi 

kerrallaan eteenpäin, siellä seisovat miehet koettavat saada ne kiinni, siitä onnea. – Pää 

jätetään nahkaan. Nylkiessä vieressä ei lauleta. Pirtissa tehdään hänelle lava, kat, 

peräseinän vierelle niin että karhu muka katsoo oveen. Uroksella kaulalla kaulahuivi, 

naaraalla huivi päähän, sormuksia sormiin. Itse nahka peitetään jollakin vaatteella. – 

Nylkiessa katsotaan, onko „hiuksia” vatsassa: jos on, merkitsee se, että karhu on syönyt 

ihmisen. Sellaisen karhun lihaa ei syödä. – Nahka tulee pesän löytäjän omaksi. Lihaa 

syödään502.  

2. lap 

Makuulavalla asetettuaan pääkarvat silitetään „kammalla”503, puisella tikulla, jossa on 

pykäliä. Nenän eteen pannan leipää, rasvaa, kalaa, tuohisissa. –– 

Fordítás: 

A medvével kapcsolatos szokások 

Miután megölték a medvét, a helyszínen megnyúzzák. A nyúzás előtt a mellére helyeznek 

öt vékony ágat (a hím medvére, a nőstényre négyet) – kəɣən ’gomb’. Miközben nyúzzák, a 

késsel az ágakat egyenként odébb lökik, az ott álló férfiak próbálják elkapni, szerencsét 

hoz. – A fejet meghagyják a bőrön. A nyúzás közben nem énekelnek mellette. A kunyhóban 

helyet csinálnak neki, kat, a hátsó fal mellé úgy, mintha a medve az ajtó felé nézne. A hím 

medvének a nyakán van a kendő, a nőstény medvének a fején, az ujjaikon gyűrű. Magát a 

bőrt betakarják valamilyen ruhával.  – Miközben nyúzzák, megnézik, hogy van e a 

gyomrában „haj”: ha van, az azt jelenti, hogy a medve embert evett. Az ilyen medve húsát 

nem eszik meg. – A medvebőr azé lesz, aki megtalálta a medve fészkét. A húsát megeszik. 

A fejét nem törik össze. 

Miután a medvét elhelyezték a lócán, a fején lévő szőrt végigsímítják egy „fésűvel”, egy 

olyan fapálcával, – kuntsip –, melyen bevágások vannak. 

Az orra elé nyírkéreg edényben kenyeret, zsírt, halat tesznek. 

 

 

 

 
501 kəɣəṇ [gomb] 
502 Päätä ei rikota. [A fejet nem törik össze] 
503 kǚṇčip [fésű] 
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4.3.1 Likr1 Karhulauluja – Medveünnepi énekek 

ʌăŋoǝ̑ʌti̮p 

1.  kəjəŋkem jojǝ̑ŋ kəjəŋkem jojǝ̑ŋ 

2.  tim torma wä̆rəɣtəɣʌȧ[.] Eme világra ébredj fel. 

3.  kăntǝ̑[ɣ]ku ʌȧɣər[t] ʌȧjəm tŏj[.] Embernek nehéz fejszéje volt. 

4.  ʌȧɣər[t] ʌȧjəm mi̮ŋtǝ̑nə̑504 Nehéz fejsze suhintásával 

5.  mǚɣə kŏɣ tŏɣmȧn[.] milyen messzire hoztak téged. 

6.  waj[ə̑ɣ] sä̆ŋki sä̆ŋki Állat üttetett, üttetett 

7.  waj[ə̑ɣ] weri weri[.] állat tétetett, tétetett. 

8.  kăntə̑[ɣ] ku sä̆ɣo kŏr Ember hajfonatát formázó 

9.  ťuńǝ̑ŋ ʌiɣpəs505 finom étel 

10.  nǚŋȧti umti̮[.] neked állíttatott. 

11.  kəjəŋkem jojǝ̑ŋ kəjəŋkem jojǝ̑ŋ 

12.  ńăʌǝ̑m se̮ɣə̑ʌ Kérge hántott léc 

13.  ŏŋʌǝ̑w kat szájú ház 

14.  tŏɣ ťät i̮mʌǝ̑n[.] oda ím leültél. 

15.  asku pæ̮ɣ Obi ember fia által 

16.  wuʌǝ̑ɣ ťursem tudatlan/látatlan vigasságot 

17.  ťä koʌtǝ̑mʌǝ̑n[.] ím hallgatsz. 

18.  kəj[əŋkem] joj[ǝ̑ŋ] kəjəŋkem jojǝ̑ŋ 

19.  ȧt məntȧʌ506 əntə wuʌi̮n[,] Éjszaka elmentét nem látod/tudod, 

20.  kăt[ə̑]ʌ [məntȧʌ əntə wuʌi̮n] nappal elmentét nem látod/tudod, 

21.  asku pæ̮ɣ wuʌǝ̑ɣ ťursem obi ember fia nem látta vigasság 

22.  ańǝ̑mmäʌi[.] bámultatik. 

kts. myöhemmin! [lásd később!] 

4.3.2 Likr2 „Karhulauluja” 2) 

1.  wajǝ̑ɣ arttǝ̑ juɣǝ̑ʌ torə̑m Vadat osztó kedves isten 

2.  tormi̮n jŏɣǝ̑t, jŏɣǝ̑t istenetek megjött, megjött  

3.  [tormi̮n] jŏɣtǝ̑s, jŏɣtǝ̑s. istenetek jött, jött. 

4.  [tormi̮n] jŏɣtǝ̑m kărǝ̑nǝ̑ Istenetek jötte téren 

 
504 laul. sana. [éneknyelvi szó] 
505 хорошая ѣда [jó étel] 
506 laul.: mentȧɣ [az énekben: mentȧɣ] 
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5.  pȧ kuji̮n pæ̮ɣ məʌʌi507 néhányatoknak adatik 

6.  jeŋo wŏkǝ̑jȧ[t] [məʌʌi.]508 tíz róka adatik. 

7.  wajǝ̑ɣ arttǝ̑ juɣǝ̑ʌ torəm Vadat osztó kedves isten 

8.  tormi̮n jŏɣtǝ̑m kărǝ̑nǝ̑ istenetek jötte téren 

9.  pȧ kuji̮n pæ̮ɣ məʌʌi509 néhányatoknak adatik 

10.  əj ʌȧŋkəjȧ[t] [məʌʌi]510 egy mókus adatik 

11.  əj sasa[t] [məʌʌi]511 egy nyuszt/hermelin adatik. 

12.  w[ajǝ̑ɣ] a[rttǝ̑] j[uɣǝ̑ʌ] torə̑m Vadat osztó kedves isten 

13.  t[ormi̮n] j[ŏɣtǝ̑m] kărǝ̑nǝ̑ istenetek jötte téren 

14.  pȧ k[uji̮n] pæ̮ɣ512 néhányatoknak 

15.  ä̆ʌə mərəm kö̆tȧ[t] woťʎi̮[.]513 csak a kezével integet. 

4.3.3 Likr3 III. 

1.  wajǝ̑ɣ ăjʌǝ̑ɣ514 juɣǝ̑ʌ ḷekoi Vadszerencse nélküli kedves úton 

2.  kŏʌǝ̑ mŏčǝ̑ ʎuʎi̮[.]515 meddig álltunk. 

3.  jəɣəm jəm ji̮r pănǝ̑m məɣȧ516 Apám jó áldozat rakott helyére 

4.  ipət ʌȧŋki kat məɣȧ517 repülő mókus házának földjére 

5.  jəm tŏɣʌǝ̑p kȧ[t] ńaʌɣǝ̑n518 jó tollú két nyilat 

6.  tŏɣǝ̑ tuʌǝ̑m[.]519 oda hozok. 

7.  jəɣəm jəm ji̮r p[ănǝ̑m] m[əɣȧ] Apám jó áldozat rakott helyére 

8.  i[pət] ʌ[ȧŋki] k[at] məɣȧ repülő mókus házának földjére 

9.  jəm t[ŏɣʌǝ̑p] k[ȧt] ńaʌɣǝ̑n a jó tollú két nyilat 

10.  tŏɣǝ̑ ʌi̮ń[ť]ʎǝ̑ɣʌam[.]520 oda tűzöm. 

11.  jəɣəm j[əm] j[i̮r] p[ănǝ̑m] məɣnə Apám jó áldozat rakott helyén 

12.  i[pət] ʌ[ȧŋki] k[at] [məɣnə] repülő mókus házának földjén 

 
507 muutamalle antaa [néhánynak ad] 
508 antaa 10 kettua [10 rókát ad] 
509 muutamalle antaa [néhánynak ad] 
510 yhden oravan [egy mókust] 
511 yhden näädän [egy nyusztot] 
512 muutamalle [néhánynak] 
513 vain kädellä viittaa (so. ei anna mitään) [csak a kezével int (azaz nem ad semmit)] 
514 (saalista saamatta) [(anélkül, hogy zsákmányt szereznék] 
515 kauanko seison [meddig állok] 
516 isäni uhripaikkaan [apám áldozati helyére] 
517 yökön asuinmaahan [denevér/repülő mókus lakóhelyére] 
518 hyväsulkaiset 2 nuolta [jó tollú 2 nyilat] 
519 sinne tuon [oda hozok] 
520 pystytän [állítok] 
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13.  oɣo pănɣi̮ʌʌi̮521 fejet hajtok 

14.  wajǝ̑ɣ ăjaŋkǝ̑ jətȧɣə. vad szerencsésül válni. 

4.3.4 Likr4 IV. 

1.  nȧjən, nȧjən ȧŋkəḷi Tüzed, tüzed anyácska, 

2.  [nȧjən], [nȧjən] äɣoəḷi tüzed, tüzed lányocska 

3.  ʌuŋ[k] kǚrmȧŋ pi̮tǝ̑m ḷeko bálványszellem fagyos ösvényét 

4.  mæ̮ŋo[ko]  kǚrmȧŋ pi̮tǝ̑m ḷeko erdeiszellem fagyos ösvényét 

5.  min ńuɣəʌʌǝ̑mǝ̑n[.] követjük mi ketten.  

6.  nȧjən, nȧjən ȧŋkəḷi Tüzed, tüzed anyácska 

7.  nȧjən, nȧjən äɣoəḷi tüzed, tüzed lányocska 

8.  ʌuŋ[k] kǚrmȧŋ ḷeko pətȧʌȧ bálványszellem ösvényének végére 

9.  mæ̮ŋo[ko] [kǚrmȧŋ] [ḷeko] [pətȧʌȧ] erdeiszellem ösvényének végére 

10.  nȧj ťuńȧpə pitʌəmən hősnői jólétbe jutunk ketten 

11.  or[t] [ťuńȧpə] [pitʌəmən.] hősi jólétbe jutunk ketten. 

12.  min tŏm mənpə pä̆ḷəkpə Mi ha másfelé megyünk  

13.  nȧj ťuńaʌǝ̑ɣ pitʌəmən hősnői jólét nélkül leszünk 

14.  min tŏm mənpə pä̆ḷəkpə mi ha másfelé megyünk 

15.  or[t] ťuńaʌǝ̑ɣ pitʌəmən[.] hősi jólét nélkül leszünk. 

16.  min tŏm mənpə pä̆ḷəkpə Mi[nekünk] a túlsó oldalon 

17.  jəm nȧjp[ə] əntim wăʌǝ̑s jó hősnő nem volt 

18.  min tŏm mənpə pä̆ḷəkpə mi odamenő felen 

19.  jəm or[t]p[ə̑] əntim wăʌǝ̑s – jó hős nem volt. 

4.3.5 Likr5 V. 

1.  tarǝ̑jo, tari̮! Daru, daru! 

2.  [tarǝ̑jo], [tari̮!] Daru, daru! 

3.  martimə[ɣ] ku | tŏrǝ̑m pä̆ḷki Déli ember ég felől 

4.  tŏɣǝ̑ʌ tȧŋi | aʌǝ̑ŋ wajǝ̑ɣ szárnyon sikló/lebegő első állat 

5.  nüɣ jaɣe̮ɣsǝ̑ʌ. fel szárnyalt.  

6.  ä̆tər kăṇčə̑ | ʌȧpət ʌä̆ra A tiszta égboltra rajzolt hét rétegbe  

7.  ťi nuɣ pitʌən.  ím felemelkedsz. 

8.  sipər mə[ɣ]ku | jakkə̑ŋ məɣȧ Sziber földi ember, hazai földre 

 
521 kumarran [meghajlok] 
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9.  maɣo čä̆ŋokəʌtə |  jiməŋ məɣȧ fióka növekedő szent földre 

10.  nǚŋnə ťi nămʌaɣti̮. te gondoltál (általad gondoltatott). 

11.  tarǝ̑jooo, tari̮! | t[arǝ̑jo], t[ari̮]! Daru, daru! Daru, daru! 

12.  sipər mə[ɣ]ku | jakkəŋ məɣȧ Sziber földi ember, hazai földre 

13.  maɣo čä̆ŋokəʌtə |  jiməŋ məɣȧ fióka növekedő szent földre 

14.  nǚŋnə ťi ʌiti. általad leszállatott. 

15.  tarǝ̑jo, t[ari̮]! | t[arǝ̑jo], t[ari̮]! Daru, daru! Daru, daru! 

16.  sipər mə[ɣ]ku | jakkəŋ məɣnə Sziber földi ember, hazai földön 

17.  maɣo čä̆ŋokəʌtə |  jiməŋ məɣnə fióka növekedő szent földön 

18.  ńăr kasi̮ sásból/vízinövényből 

19.  ʌuŋ[k] mæ̮ɣi̮522 szellem nagyságú 

20.  ʌuŋ[k] mæ̮ɣi̮ | koʌə̑m puḷ szellem nagyságú három darab 

21.  tari̮ nǚŋnə wəʌi tari̮. daru általad vétetik daru. 

 

VI.523 

4.4   Értelem szerinti fordítás, jegyzetek 

Címlap: Likrisov 

1–2. lap 

Karhutapoja ’Medvével kapcsolatos szokások’ 

14 mondat finnül. Az első 12 mondat az 1. lapon van, majd a szöveg folytatódik a 2. lap 

tetején. 

2. lap 

4.4.1 Likr1 Medveének 

Függőleges vonallal áthúzott, 22 soros ének. A végén egy megjegyzés: kts. myöhemmin!  

’lásd később’. Ezek szerint ez a változat piszkozat volt, mely letisztázásra várt. A kézirat 

legvégén, az V. ének után van egy VI. szám, szöveg nélkül. Talán ide szánta Karjalainen a 

végleges változatot. A kézirategyüttes befejezetlenségét az is mutatja, hogy az első két 

éneket arab sorszámokkal látta el Karjalainen, a többit római számokkal. 

 Az ének szövege rekonstruálható a piszkozatból is, de lehet, hogy a tisztázáskor 

Karjalainen javított, változtatott volna a szövegen, ahogyan azt tette például a Légyölő 

galócás ének (Vj2) esetében is (3.3.2.2). A 6–7. és a 10. sort utólag írhatta be Karjalainen, 

az ének szövege mellé a sorok közé van beszúrva. 

 Az ének műfaja ʌăŋoə̑ʌti̮p, azaz medveünnepi ének. A Trj3 jelű, szintén ʌăŋoə̑ʌtə̑p 

műfajú énektől abban különbözik, hogy az énekes nem valamely bálványszellem nevében 

 
522 haltian suuruinen [bálványszellem nagyságú] 
523 A szövegközlés nem folytatódik. 
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szól, hanem az ünnep résztvevői nevében szólítja meg a medveünnepi házba behozott 

medvét.  

Az ének tartalma: 

Az énekes közli a medvével, hogy az ember nehéz fejszéjének suhintása nyomán került 

ebbe az állapotba, azaz a medveünnepi házba (2–5). Az állatot ütötték, verték (6–7). A 

további sorok a leölt medve elhelyezéséről szólnak: finom ételeket tesznek az orra elé (8–

10), őt magát pedig egy lécekből épített házba rakják (12–14). Így tanúja lehet egy olyan 

vígasságnak, melyet obi ember fia még nem látott (15–22), amikor szinte összefolyik a 

nappal és az éjszaka (19–20). 

1. 11. és 18. sorok 

kəjəŋkem jojǝ̑ŋ – töltőelem 

A hanti énekekben a töltőelemek funkciója háromféle: fonológiai, szintaktikai és tartalmi 

tagolást szolgálnak(Csepregi 1997c). Az egy-két szótagos töltőelemeket azért használja az 

énekes, hogy a szövegsor és a dallamsor hangsúlyai egybeessenek. Bizonyos, kiürült 

szemantikájú szócskák a szintaktikai tagolást segítik: az ige után állva jelölik a több sorra 

kiterjedő, hosszú mondat végét (ilyen pl. a wəʌe ’hiszen’ partikula, l. a Trj3/38–39. 

sorokhoz írt jegyzetben). A tartalmi tagolást a jelentéses és jelentés nélküli elemekből álló, 

refrénszerű sorok szolgálják. A refrén megadja az ének hangulatát, hosszabb énekekben 

lehetővé teszi, hogy az énekes átgondolja a következő részt és a hallgató is megpihenjen. 

Gyűjtési szituációban, amikor az énekes nem énekli, hanem diktálja az éneket, a fonológiai 

tagolást szolgáló töltőelemek elmaradnak, de a szintaktikai és tartalmi tagolást szolgálók 

beletartoznak a dallam nélküli vers szövegébe is.  

 A kəjəŋkem jojǝ̑ŋ hejgetés a medveénekekre jellemző. Ugyanez a refrén hangzik el egy 

1993-ban felvett medveénekben is, a Tromagan folyó mentén élő Ivan Szemjonovics 

Szopocsin előadásában. Ő ötször elkántálta ezt a sort, mielőtt belefogott a tulajdonképpeni 

énekbe. A Likr5 énekben a daruénekekre jellemző refrén ismétlődik. 

4. sor  

mi̮ŋtǝ̑nə̑ ’suhintáskor’ – a szótárban nincs adatolva az ige, csak a Vj1/346 sorhoz írt jegyzet 

alapján lehet következtetni a jelentésére. 

5. sor 

mǚɣə kŏɣ tŏɣmȧn ’milyen messzire hoztak téged’ tŏɣmȧn lehetséges elemzése: hoz-

PTC.PST-2SG, de feltételezhető az íráshiba, egyrészt az igetőben, másrészt a második szótagi 

vokalizmus nem felel meg a magánhangzóharmónia törvényeinek. Talán helyesen: 

tuwman. 

6–7. sor  

waj sä̆ŋki sä̆ŋki, waj weri weri az ének szövege mellé, a sorok közé van beszúrva. A waj 

elem talán a wajə̑ɣ rövidült változata? az igék ’üt’, ’csinál’ múlt idejű, passzív ragozású 

alakok. A mondat nehezen illeszthető az ének szövegébe. 

19. sor  

ȧt mənt[ȧʌ] əntə wuʌi̮n ’nem tudod, hogyan múlik az éjszaka’. əntə wuʌi̮n ’nem látod’ – a 

kérdés: alanyi vagy tárgyas ragozású-e az alak? Ha alanyi ragozású, akkor eltér mind a Trj. 
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wuʌə̑n, mind a VVj wuwə̑n alaktól. Ha tárgyas ragozású, akkor eltér a Trj. wuʌe alaktól, de 

egyezik a VVj wuʌi̮n alakkal.  

22. sor  

ańǝ̑mmäʌi ’általad bámultatik’ ellentmond a magánhangzóharmónia törvényének: az első 

két szótag veláris magánhangzókat tartalmaz, az utolsó kettő palatálisokat (l. még 

Likr4/10–11, 13, 15). Hasonló jelenség figyelhető meg a Trj3 énekben is, l. a 51–52. sorhoz 

írt jegyzet. 

 

4.4.2 Likr2 Vadászdal I. 

A 15 soros ének tartalmát maga Karjalainen írja le mitológiai monográfiájában: „Az 

általam feljebb az Obon hallott énekben Vājəɣ-ārttə-jūɣəl-torəm istenséget úgy ábrázolták, 

hogy igencsak egyenetlenül osztja szét adományait: «egyeseknek tíz rókát ad, másoknak 

egy mókust, egy nyusztot, egyeseknek csak a kezével integet» (az utóbbi kifejezés az 

oroszoktól van átvéve, azt jelenti: semmit sem ad)”. (JugrUsk 329, FFC 44: 303, Relig2: 

223)524 

 Egy másik helyen Karjalainen az ének szószerinti fordítását is közli: „Azokon a 

vidékeken az énekek nagyon egyszerűek, például: «Állatokat osztó torəm, torəmed jön, jön, 

torəmed jött, jött. Torəmed érkezésének helyén egyeseknek ad, tíz rókát ad, torəmed 

érkezésének helyén egyeseknek ad, egy mókust ad, egy nyusztot ad… egyeseknek csak a 

kezével int».” (JugrUsk 534, FFC 63: 228, Relig3: 170)525 

1. sor  

wajǝ̑ɣ arttǝ̑ torə̑m ’vadat osztó isten’ Az az istenség, mely a vadászszerencsét biztosítja. 

Karjalainen információi szerint a főisten fia, az égben él, fehér színű hím állatot kell neki 

áldozni (JugrUsk 329). A mai szurguti hantik panteonjában is fontos helye van (wåjəɣ årttə 

iki v. tŏrəm), az Ég atya hét fiának egyike (Kerezsi 1997a: 35, 1997b: 36). 

2–4. sor  

tormi̮n Karjalainen fordításában: torəmisi ’istened’ azaz szerinte 2SG birtokos személyrag 

kapcsolódik a szóhoz. A Trj. nyelvjárásban a 2SG birtokos személyrag -ən/-ə̑n alakú, -in/-

i̮n birtokos személyrag a Du és Pl 2. személyben, valamint a Du 3. személyben fordul elő 

(KarjGr 232–233). A V nyelvjárásban nincs  -in/-i̮n alakú birtokos személyrag (KarjGr 

105–109). A helyes fordítás tehát: ’istenetek’.  

2–3: A kézirat alapján úgy tűnik, mintha a két sorban két különböző múlt idejű alak 

ismétlődne: jeltelen és s- jeles (jŏɣǝ̑t, jŏɣtǝ̑s). Karjalainen viszont az első alakot jelen idővel 

fordította (torəmisi tulee ’istened jön’). Lehetséges, hogy a jelen idő jele, mely a szurguti 

nyelvjárásban -ʌ, (jŏɣǝ̑tʌ) a likriszovói kiejtésben (jŏɣǝ̑tϑ) hasonult a tővégi 

mássalhangzóhoz és nem hallatszott, de a az ének értelmezésekor az adatközlő jelenidejű 

alakot használt.   

 
524

 Ylempänä Obilla kuulemassani laulussa Vājəɣ-ārttə-jūɣəl-torəm kuvattiin hyvinkin epätasaiseksi 

anneissaan: „muutamalle antaa kymmenen kettua, muutamalle yhden oravan, yhden näädän, muutamalle vain 

kädellä viittaa” (viimemainittu lausumatapa, venäläisiltä omistettu, merkitsee: ei anna ensinkään). 
525 Laulut noilla tienoilla ovat mitä yksinkertaisimpia laadultaan, esim.: „Eläimiä jakava torəm, torəmisi tulee, 

tulee, torəmisi tuli, tuli. Torəmisi tulopaikalla muutamalle antaa, kymmenen kettua antaa, torəmisi 

tulopaikalla muutamalle antaa, yhden oravan antaa, yhden näädän antaa… muutamalle vain kädellä viittaa.” 

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



340 

 

Az -s- jeles múlt idő a mai szurguti hanti nyelvjárásból már eltűnt, de a 19/20 század 

fordulóján még megvolt. Az északi és a legkeletebbi (VVj) nyelvjárásokban használják. 

Egyéb előfordulás: Likr4/17, 19. 

6. sor  

wŏkə̑jȧt ’rókával’ (KT 212) Az első szótagi magánhangzónak a kéziratban egy bonyolult, 

négyemeletes jele van (l. a Függelékben, A Likr kézirat 3. lapja). A szón belül sem 

érvényesül a magánhangzóharmónia: a második szótagban veláris, a harmadikban palatális 

magánhangzó van.  

11. sor  

əj sasat məʌʌi – A szótárak szerint a sas jelentése ’hermelin (Mustela erminen)’ (KT 879, 

DEWOS 1377), Karjalainen fordításában azonban a finn näätä ’nyuszt (Martes martes)’ 

szó szerepel. 

5. 9. 14. sor  

pȧ kuji̮n pæ̮ɣ Ebben a szerkezetben feltehetőleg a pȧ…pȧ névmáspár jelenik meg egymástól 

különböző fonetikai alakban. A pȧ névmás egymagában ’másik’ jelentésű, párban viszont 

’egyik…másik’ (KT 653, DEWOS 1085). Az ’egyik…másik’ jelentésben a szerkezet 

alaptagját mindkét névmás után meg kell ismételni, pl. Trj pȧ ko … pȧ ko ’egyik ember … 

másik ember’ (KT 653). A mai szurguti hanti nyelvjárás egy harmadik szerkezetet és 

jelentést is ismer, melyben csak a pȧ névmás ismétlődik, a szerkezet alaptagja nem: pȧ weʌi 

pȧ ’néhány rénszarvas’ pȧ ʌȧtnə pȧ ’néha, időnként’ (Csepregi 2017: 120–121). Ez a 

szerkezet jelenik meg itt is, melynek a fordítása Karjalainen széljegyzetében: muutamalle 

’néhánynak’. Figyelemre méltó a szerkezet fonetikai megvalósulása: a második pȧ végén 

megjelenik egy hehezet, melyet Karjalainen reális mássalhangzónak vélt. A magánhangzó 

a Karjalainen által „széles ȧ”-nak nevezett æ̮ szintén allofon, a likriszovói adatközlő 

ejtésmódjára jellemző. 

pȧ kuji̮n pæ̮ɣ ’néhányatok, közületek néhány’ kuj-i̮n férfi-2PL: a birtokos személyrag az 

énekes közönsége, akik közül néhányra igaz az, hogy szerencséjük lesz a vadászatban, 

néhányuknak pedig nem lesz szerencséje. 

6. 10. 11. sor 

A ditranzitív szerkezetekben a téma (wŏki̮ ’róka’, ʌȧŋki ’mókus’, sas ’hermelin’) INS -ȧt 

raggal van jelölve, de a szóvégi t fonetikai okokból elmarad. Az -ȧt ragot csak feltételezni 

tudjuk a szurguti esetjelölés alapján, mert a szövegegyüttesben nem fordul elő másik INS 

eset. Viszont a szóvégi -t kiesésére van példa, kȧ[t] ńaʌɣə̑n ’két nyíl’ (Likr3/5). 

 

4.4.3 Likr3 Vadászdal II. 

14 soros vadászdal. Karjalainen közölte a pontos fordítását is: „Anélkül, hogy állatot 

találnék, meddig álljak az üres úton? Apám jó áldozatot bemutatott földjére, denevér(?) 

lakóhelyére jó tollú két nyilat hozok. Apám jó áldozatot bemutatott földjére, denevér(?) 

lakóhelyére jó tollú két nyilat oda állítok. Apám jó áldozatot bemutatott földjén, denevér(?) 
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lakóhelyén fejet hajtok, hogy vadász szerencsém legyen.” (JugrUsk. 535, FFC 63: 228, 

Relig3: 170)526 

Az ének négy mondatból áll. Figyelemre méltó az igei állítmányok igeneme. Az első és 

utolsó mondatban a passzív igenem általános alanyt feltételez. 2. sor: ʎuʎi̮ áll-PST.PASS.3SG 

(Karjalainen jelen idejű ragozott igével fordította, seison ’állok’); 13. sor: oɣo pănɣi̮ʌ-ʌ-i̮ 

fej meghajt-PRS-PASS.3SG ’fej hajtatik’ (Karjalainen ezt is ragozott igével fordította, 

kumarran ’meghajlok’). A két középső mondatban ragozott ige van. Mindkettőnek a tárgya 

a ’két nyílvessző’. A 6. sorban a ’két nyílvessző’ új információ, ezért az ige alanyi ragozású 

tu-ʌ-ǝ̑m hoz-PRS-1SG ’hozok’. A 10. sorban viszont a ’két nyílvessző’ már ismert, azaz 

topik, ezért az tárgyas ragozású, s a személyrag tartalmazza a két tárgyra utaló elemet is: 

ʌi̮ńť-ʎ-ǝ̑ɣʌ-am beszúr-PRS-DU-1SG ’tűzöm azt a kettőt’. A 14. sorban az ige után áll még 

egy főnévi igenévvel kifejezett célhatározói mellékmondat wajǝ̑ɣ ăj-aŋ-kǝ̑ jə-tȧɣə állat 

szerencse-ADJ-TRA válik-INF ’azért, hogy legyen vadász szerencsém’. 

4. sor  

A 4. 8. 12. sorban szereplő ipət ʌȧŋki repülő mókus (KT 47, D 154). A szótárakban Likr. 

adat nincs, a legközelebbi alak a Trj jipət ʌȧŋki. Karjalainen fordítása (yökkö ’denevérfaj’) 

talán téves. Talán valamely finn nyelvjárásban használták a repülő mókusra is, mivel 

ugyanúgy éjszakai életmódot folytat, mint a denevér. Finnül egyébként liito-orava. Mivel 

a repülő mókus a lucfenyős területet kedveli, feltételezhetjük, hogy az áldozati hely is 

lucfenyőerdőben volt. 

9–10. sor  

A nyílvessző mint áldozati ajándék használatos máshol is a hantik körében, vö. Vj1/656–

660, JugrUsk. 228, FFC 44: 145, Relig2: 111–112. 

 

4.4.4 Likr4 Ének tűzanyához 

19 soros ének, melynek címzettje feltehetőleg a tűz istennője, nȧj ȧŋki. Karjalainen nem írt 

mellé széljegyzeteket. 

A tűz az obi-ugorok körében általános tiszteletnek örvendő, nőnemű istenség. Karjalainen 

felosztásában az istenségeknek abba a csoportjába tartozik, melyek természeti 

jelenségekhez kapcsolódnak, mint a nap és a szél is. Tűzanya azért érdemli meg a tiszteletet 

és az áldozati ajándékokat, mert biztosítja a lakhely melegét és megvédi a hidegtől az erdőt 

járó embert (JugrUsk. 420–427, FFC 63: 58–68, Relig3: 50–58).   

Az ének üzenetét talán úgy lehet összefoglalni, hogy ha követjük az istenségek útját, 

jólétben, bőségben fogunk élni, ellenkező esetben nélkülözni fogunk. Az ének négy 

mondatból áll, ezeknek egy lehetséges szabad fordítása/értelmezése: 

1–5. sor: Tüzed, tüzed anyácska, tüzed, tüzed lányocska, mi ketten a bálványszellem fagyos 

ösvényén, az erdeiszellem fagyos ösvényén járunk. 

6–11. sor: Tüzed, tüzed anyácska, tüzed, tüzed lányocska, mire a bálványszellem fagyos 

ösvényét, az erdeiszellem fagyos ösvényét végigjárjuk, olyan bőségbe jutunk, mint a 

fejedelemasszonyok és fejedelmek/hősnők és hősök. 

 
526 Eläintä löytämättä mihin asti seison tyhjällä tiellä? Isäni hyvän uhrin panentamaahan, yökön asuntomaahan 

hyväsulkaiset kaksi nuolta tuon. Isäni hyvän uhrin panentamaahan, yökön asuntomaahan hyväsulkaiset kaksi 

nuolta sinne pystytän. Isäni hyvän uhrin panentamaassa, yökön asuntomaassa kumarran päätä 

eläinonnelliseksi tullakseni. 
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12–15. Ha másik irányba megyünk, nem jutunk el a fejedelemasszonyok és 

fejedelmek/hősnők és hősök jólétéhez. 

16–19. Az út másik oldalán/túlsó oldalon nem volt jó fejedelemasszony/hősnő,  az út másik 

oldalán/túlsó oldalon nem volt jó fejedelem/hős. 

1–2, 6–7. sor 

nȧjən, nȧjən ȧŋkəḷi, nȧjən, nȧjən äɣoəḷi ’tüzed, tüzed anyácska, tüzed, tüzed lányocska’ – 

ez feltehetőleg a megszólítás, nem pedig arról van szó, hogy a anya és lánya az ének hősei, 

és rájuk utalna a következő mondatokban a 1DU személyrag. 

3–4, 8–9. sor  

kǚrmȧŋ ḷeko ’kitaposott/lépett út, azaz ösvény’, pi̮tǝ̑m ḷeko ’fagyott ösvény’, bár a pat- 

megfagy igében (KT 769, D 1233) a szabályos magánhagzóváltakozás a ~ u lenne, i̮ csak 

a felszólító módú alakban jelenik meg. A pi̮tə̑m ’fagyott’ befejezett melléknévi igenév lehet 

éneknyelvi alak, de az is lehet, hogy a Likr nyelvjárásban vagy az adatközlő 

nyelvhasználatában másként működik a magánhangzóváltakozás. 

ʌuŋk ’bálványszellem’ mæ̮ŋoko ’erdeiszellem’ – párhuzamos sorokban ez a két 

természetfeletti lény gyakran egymás mellé kerül. Az előbbi a háromosztatú világ felső 

rétegéhez tartozik, az utóbbi a középső réteghez, ahol az ember élete zajlik (JugrUsk 373–

376). 

10, 11, 13, 15. sor  

ťuń ’bőség, jólét, szerencse, boldogság’ (KT 913, D 1521) 

Megjegyzendő, hogy 10–11. sorban a ťuńȧpə alakban nem érvényesül a 

magánhangzóharmónia – talán a palatális ń hatására jelennek meg a palatális 

magánhangzók. A 13. sorban mélyhangrendű a szó (ťuńaʌə̑ɣ), a 15. sorban ismét vegyes 

hangrenmdű (ťuńȧʌə̑ɣ). Mivel kevés adat áll rendelkezésünkre, nem tudjuk, hogy hangtani 

változásról vagy íráshibáról van-e szó. 

10, 11, 13, 15, 17, 19 nȧj ’fejedelemasszony/hősnő’ ort ’fejedelem/hős’ – párhuzamos 

sorokban megjelenő alakok, hasonlóval leht találkozni a Trj és Vj hősénekben is. 

17, 19. sor  

wăʌə̑s ’volt’– vö. Likr2/3 sorhoz írt jegyzet. 

Az ének szerkezetét a párhuzamos sorok határozzák meg. Az ismétlésekkor a sorok változó 

elemei szemantikailag összefüggenek egymással: ȧŋki – äɣoi, ʌuŋk – mæ̮ŋoko, nȧj – ort. Az 

állítmányok is részt vesznek az ismétlésekben: a pitʌəmən ’jutunk’ négyszer fordul elő, az 

əntim wăʌǝ̑s ’nem volt’ tagadó alak kétszer. Csak az első mondatbeli ńuɣəʌʌǝ̑mǝ̑n 

’követjük’ nem ismétlődik, ezért páratlan az ének sorainak száma, azaz 19. 

 

4.4.5 Likr5 Daruének 

21 soros ének, témája a daru.  

A medveünnepi szertartásnak a daru fontos szereplője. Az ünnep vége felé szokott 

megjelenni. Az előadó jelmeze egy hatalmas kendő, mely teljesen beborítja az őt játszó 

szereplőt, aki a karjával csapkodva imitálja a daru szárnycsapásait. A kendő alatt a fejéhez 

egy hosszú pálca van erősítve, mely a madár csőrét formázza. Ezzel a pálcával a daru 

felforgatja a medve elé kirakott ételes edényeket. A daruének arról szól, hogy a daru 
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tavasszal visszatér északra, fészket rak, de a medve feldúlja a fészkét. Ezt megbosszulandó 

toppan be a medveünnepi házba, és támad a medvére, szórja szét a medve eledelét. A 

daruénekekben általában szép költői képekkel illusztrálva jelenik meg a vándormadarak 

honvágya és abbéli öröme, hogy tavasszal újra elindulhatnak hazájuk felé. A daru-jelenetet 

megörökítette többek között Lennart Meri: Torum fiai c. dokumentumfilmjében. 

 Karjalainen a daruról: „Kannisto elmondása szerint a vogul medveünnep utolsó estéjén 

figyelemre méltó az állatok, a szúnyogok, a daru, az uhu és a tűzróka megjelenése (…) A 

daru egy nagy kendőbe öltözött férfi, aki hosszú fa csőrével zaklatja az embereket és a 

medvét is” (JugrUsk 531, FFC 63: 222, Relig3: 166)527. 

 Jelen ének töredék, befejezetlen. A többször ismétlődő refrénsorok a daru (tarə̑ɣ) nevét 

idézik, némileg megváltoztatott, és a dallamsorhoz igazított formában (1, 2, 11, 15. sor, 

tarǝ̑jo, tari̮!). Az ének más változataiban megjelenik a daru hangját utánzó kuriw-riw-riw 

kuriw-riw sor is (Rimma Russzkina, Tromagan folyó 1993). 

Szabad fordítás: 

1–2. Daru, daru! Daru, daru! 

3–5. Délvidék felől érkező, kitárt szárnyain sikló első madár nagy szárnycsapásokkal 

feljebb száll. 

6–7. A tiszta égboltra rajzolt hét rétegen is felül emelkedsz. 

8–10. Szibéria otthoni földjére, fióka növekedő szent földre (= ahol a fióka felnő) gondoltál. 

11. Daru, daru! Daru, daru! 

12–14. Szibéria otthoni földjére, fióka felnövésének szent földjére ím leszálltál. 

15. Daru, daru! Daru, daru! 

16–21. Szibéria otthoni földjén, fióka felnövésének szent földjén a vízinövényből 

bálványszellem nagyságú három falatot veszel. 

Megjegyzések 

3. sor  

martiməɣ délvidék, az a hely, ahol a költöző madarak a telet töltik (JugrUsk 399, FFC 63: 

26, Relig3: 25 lábjegyzet) 

A martiməɣ ku ’délvidéki ember’ és a sipər məɣ ku ’szibériai ember’ a költöző madarak 

két hazájára utal, a ku ’ember, férfi’ pedig megszemélyesíti a madarakat.  

4. sor  

tȧŋi –  valószínűleg a V tȧŋimtə- ’lebeg, (kitárt szárnyakon) siklik’ (KT 991, D 1452) igével 

van kapcsolatban, a szótárakban nincs Likr adat. 

5. sor 

nuɣ jaɣe̮ɣsǝ̑ʌ– valószínűleg a Vj. jaɣi̮slə̑- ’nagy szárnycsapásokkal repül (KT 136, D 338) 

a szótárakban nincs Likr adat. A 4. és 5. sorban az énekes igen szemléletesen tárja elénk 

repülés két különböző fázisát: a mozdulatlan szárnyakon történő siklást és a sűrű 

szárnycsapásokkal történő (felfelé) haladást. 

 
527 Vogulien karhunpeijaisissa on, kertoo Kannisto, viimeisenä iltana huomattava vielä eräänlaiset 

„eläinnäytelmät”, hyttysten, kurjen, huuhkaajan ja tuliketun esiintymiset. (…) Kurki, suurhuiviin peittäytynyt 

mies, ahdistelee pitkällä puunokallaan ihmisiä ja karhuakin.   
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8. sor  

Sipər məɣ ’Szibéria’ – bár Karjalainen a hanti nyelvű feljegyzéseiben csak kisbetűket 

használ, ezen a helyen nagybetűvel kezdi a szót – talán azért, mert ő is helynévként 

értelmezte. A többi előforduláskor (12. 16. sor) kisbetűt használ. A sipər szó nincs adatolva 

a szótárakban. 

9, 13, 17. sor  

maɣo čä̆ŋokəʌtə jiməŋ məɣ ’fióka növekedő szent föld’ A čä̆ŋokəʌ- ’nő, növekszik, felnő’ 

intranzitív ige, így az igenévi állítmányú vonatkozó mellékmondat jelentése: ’a szent föld, 

ahol a (madár)fióka felnő’ 

10, 14. nǚŋnə ťi nămʌaɣti̮ ’általad emlékeztetett, emlékeztél’; nǚŋnə ťi ʌiti ’általad 

leszállatott, leszálltál’. A két igei állítmánya passzív ragozású, a cselekvő a 2SG személyben 

megszólított madár. Az igék vonzata latívusz, tehát intranzitív igéket is lehet passzív 

igenemben ragozni. 

18. sor 

ńărkas ’tóban növő fű, a gyökere ehető’ (KT 626, D 1066) – nem világos, hogy mi a 

funkciója. Talán ez a daru eledele?  

21. sor 

nǚŋnə wəʌi ’általad vétetik, te veszel’ ez is passzív ragozású ige, de tranzitív. 
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4.5 Likriszovói szójegyzék 

a, ă 

ăjə̑ szerencse KT 6, D 20 ăjaŋ szerencsés (Likr3/14), ăjʌǝ̑ɣ szerencsétlen (Likr3/1) 

aʌǝ̑ŋ első KT 118, D 81 

amə̑t- tesz, helyez, ültet, állít KT 45, D 104 ťuńǝ̑ŋ ʌiɣpəs nǚŋȧti umti̮ finom ételt tettek eléd 

(Likr1/9–10) 

ańǝ̑m- ?bámészkodik (KT, D) Jg åńə̑m- bámészkodik (T. 28) ańǝ̑mmäʌi bámulják 

(Likr1/22) 

art- oszt, szétoszt KT 243, D 174 

as nagy folyó, Ob KT 84, D 184 asku obi ember (Likr1/15) 

ȧ, ä, ä̆ 

äɣoi lány KT 16, D 37 äɣoəḷi kislány (Likr4/2) 

ä̆ʌə csak (KT 109, D 68)  

ȧŋki anya KT 36, D 136 ȧŋkəḷi anyácska (Likr4/1) 

ȧt éjszaka (KT 100, D 199) 

ä̆tər tiszta (égbolt) (KT 104, D 218) 

č 

čä̆ŋokəʌ- nő, növekedik (KT 941, D 288)   

ə 

əj egy (KT 7, D 15) 

əntə nem (KT 58, D 121) əntim wăʌǝ̑s nem volt (Likr4/19) 

i, i̮ 

ipət-ʌȧŋki repülő mókus (KT 47, D 154) 

i̮mə̑ʌ- leül (KT 46, D 105)  

j 

jaɣe̮ɣsʌǝ̑- szárnyával csapkodva repül (KT 136, D 338)   

jakə̑ haza, be (KT 142, D 327) jakkə̑ŋ məɣȧ otthoni földre (Likr5/8) 

jə- válik vmivé KT 196, D 309 ăjaŋkǝ̑ jətȧɣə szerencséssé válni (Likr3/14) 

jəɣ apa, atya KT 145, D 324 jəɣəm jəm ji̮r apám jó áldozata (Likr3/3) 

jəm jó KT 167, D 367 

jeŋo tíz (KT 156, D 385) 

jiməŋ szent (KT 170, D 372) 

ji̮r véres áldozat KT 181, D 399 

jŏɣə̑t- megjön, érkezik KT 152, D 355 tormi̮n jŏɣtǝ̑m kărǝ̑nǝ̑ azon a helyen, ahova istenetek 

megérkezett (Likr2/4) 

juɣǝ̑ʌ kedves (KT, D 337)  
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k 

kăṇčə̑ dísz, rajz, minta (KT 312, D 511) 

kăntə̑ɣ hanti KT 317, D 517 kăntǝ̑kku ember (Likr1/3) 

kărǝ̑ terület, tér KT 327, D 544  

kat ház (KT 357, D 565) 

kȧt kettő (KT 454, D 695) kȧt ńaʌɣǝ̑n két nyílvessző (Likr3/5) 

kătə̑ʌ nap, nappal (KT 354, D 571) 

kəɣəṇ gomb (KT 395, D 605) 

kəj- sámánéneket előad KT 384, D 596 kəjəŋkem-jojǝ̑ŋ medveének refrénje (Likr1/1) 

kŏɣ hosszú KT 285, D 450 

koʌə̑m három (KT 377, D 477) 

kŏʌǝ̑ mŏčǝ̑ meddig (KT 367, D 442) 

koʌtǝ̑m- meghall (KT 378, D 466)  

kŏr alak, kép, látvány (KT 331, D 539) 

kö̆t kéz KT 452, D 698  

ku férfi KT 279, D 423 pȧ kuji̮n pæ̮ɣ néhány ember (Likr2/5) 

kǚṇčip fésű KT 409, D 646 

kǚr láb KT 418, D 664 kǚrmȧŋ ḷeko ösvény (Likr4/3) 

ʌ 

ʌăŋoǝ̑ʌti̮p medveünnepi ének KT 1064, D 774 

ʌȧɣərt nehéz KT 1056, D 742 

ʌȧjəm fejsze KT 1042, D 723 

ʌȧŋki mókus KT 1067, D 780 əj ʌȧŋkəjȧt məʌʌi egy mókust ad (Likr2/10) 

ʌȧpət hét KT 1081, D 793 

ʌä̆r vonal, sáv, réteg KT 1086, D 797  

ʌȧt- leszáll KT 1101, D 811 nǚŋnə ťi ʌiti leszálltál (Likr5/14) 

ʌi- eszik KT 1098, D 713 ʌiɣpəs étel (Likr1/9) 

ʌi̮ńť- beszúr, betűz, állít (KT 1118, D 771) kȧt ńaʌɣǝ̑n tŏɣǝ̑ ʌi̮ńťʎǝ̑ɣʌam a két nyilat 

odatűzöm 

ʌiti l. ʌȧt- 

ʌuŋk bálványszellem KT 1065, D 777 

ʎ 

ʎaʎ- áll KT 1120, D 759 kŏʌǝ̑ mŏčǝ̑ ʎuʎi̮ meddig álltunk (Likr3/2) 

ḷ 

ḷeko út, nyom KT 472, D 820  

m 

maɣo fióka KT 503, (D 902)  

martiməɣ a költöző madarak telelő helye (KT 543, D 966) 

mäŋoko erdeiszellem (KT 516, D 946) mæ̮ŋoko kǚrmȧŋ ḷeko erdeiszellem ösvénye (Likr4/9) 

mə- ad (KT 553, D 885) əj sasat məʌʌi egy hermelint adnak (Likr2/11) 
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məɣ föld, hely KT 504, D 898 ji̮r pănǝ̑m məɣ áldozathozatal helye (Likr3/3)  sipər məɣku 

jakkəŋ məɣnə Sziber földi ember otthoni földjén (Likr5/16)  

mən- megy (KT 527, D 931) ȧt məntȧʌ əntə wuʌi̮n az éjszaka elmentét (elmúltát) nem látod 

(Likr1/19), tŏm mənpə pä̆ḷəkpə odaúton (Likr4/12) 

mərəm csak (KT 540, D 963) 

min mi ketten (KT, D 884) 

mi̮ŋ- ?suhint, lecsap (mi̮ŋki̮ erős szélfújás KT 517, D 948) ʌȧɣərt ʌȧjəm mi̮ŋtǝ̑nə̑ amikor 

nehéz fejszével lecsapnak (Likr1/4)  

mǚɣə mi, micsoda (KT 495, D 878) 

n 

nȧj tűz, úrnő KT 561 D 980  

nămʌaɣtə̑- gondol, emlékezik (KT 583, D 1001)  

nuɣ fel(felé) (KT 566, D 988) 

nǚŋ te (KT, D 1004) nǚŋȧti neked (Likr1/10), nǚŋnə általad (Likr5/10) 

ń 

ńaʌ nyílvessző KT 644, D 1040 kȧt ńaʌɣǝ̑n két nyílvessző (Likr3/5) 

ńăʌ- (kérget) hánt KT 644, D 1041 ńăʌǝ̑m se̮ɣə̑ʌ kérge hántott léc (Likr1/12) 

ńărkas tóban növő fű, a gyökere ehető KT 626, D 1066  

ńuɣəʌ- követ, űz (KT 611, D 1034) ńuɣəʌʌǝ̑mǝ̑n mi ketten követjük (Likr4/5) 

o, ŏ 

oɣo fej KT 21, D 30 oɣo-pănɣi̮ʌʌi̮ fejet hajtunk (Likr3/13) 

ŏŋə̑ʌ száj, nyílás (KT 34, D 140) ńăʌǝ̑m se̮ɣə̑ʌ ŏŋʌǝ̑w kat kérge hántott léc nyílású ház 

(Likr1/12–13) 

ort hős, fejedelem KT 82, D 177 jəm ortpə̑ əntim wăʌǝ̑s jó hős nem volt (Likr4/19) 

p 

pȧ … pȧ egyik másik KT 653, D 1085 pȧ kuji̮n pæ̮ɣ néhány ember (Likr2/5) 

pæ̮ɣ fiú, fia vkinek KT 664, D 1110 

pä̆ḷək fél, oldal KT 695, D 1159 pä̆ḷki felől (Likr5/3), tŏm mənpə pä̆ḷəkpə odaúton 

(Likr4/12) 

păn- tesz, helyez KT 712, D 1169  

pətə feneke, vége vminek KT 763, D 1240 kǚrmȧŋ ḷeko pətȧʌȧ az ösvény végére (Likr4/8) 

pat- megfagy KT 769, D 1233 kǚrmȧŋ pi̮tǝ̑m ḷeko megfagyott ösvény (Likr4/3) 

pit- jut, kerül (KT 772, D 1236) nuɣ pitʌən feljutsz (Likr5/7) pitʌəmən jutunk, kerülünk mi 

ketten (Likr4/10) 

puḷ falat, darab (KT 693, D 1155) 

s 

sas hermelin (KT 879, D 1377) əj sasat məʌʌi məʌʌi egy hermelint adnak (Likr2/11)  

sä̆ɣo hajfonat KT 824, D 1307  

sä̆ŋoko- üt, ver KT 852, D 1350  
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se̮ɣə̑ʌ léc KT 842, D 1313 

sipər ?Szibéria (KT, D) sipər məɣku  Sziber földi ember  (Likr5/16) 

t 

tăja- birtokol KT 969, D 1400 kăntǝ̑kku ʌȧɣərt ʌȧjəm tŏj az embernek nehéz fejszéje volt 

(Likr1/3) 

tarə̑ɣ daru KT 1013, D 1467 tarǝ̑jo, tari̮ daruének refrénje (Likr5/1–2) 

tȧŋimtə- lebeg, siklik, suhan (KT 991, D 1452) tŏɣǝ̑ʌ tȧŋi aʌǝ̑ŋ wajǝ̑ɣ szárnyát lebegtető 

első állat (Likr5/4) 

tim ez (KT 999, D 1392) 

tŏɣ, tŏɣǝ̑ oda (KT 975, D 1393) 

tŏɣǝ̑ʌ toll, szárny KT 984, D 1412 jəm tŏɣʌǝ̑p kȧt ńaʌɣǝ̑n jó tollú két nyíl (Likr3/5) 

tŏɣmȧn/ tuɣmȧn l. tu- 

tŏj l. tăja- 

tŏm az (KT 975, D 1394) 

torəm ég, isten, világ, idő(járás) KT 1015, D 1472 torma világra (Likr1/2), tormi̮n istenetek 

(Likr2/2) 

tu- hoz, visz (KT 1031, D 1395) tŏɣǝ̑ tuʌǝ̑m odahozok (Likr4/6), mǚɣə kŏɣ tŏɣmȧn milyen 

messzire hoztak téged (Likr1/5) 

ť 

ťä, ťät itt, ím (KT, D) tŏɣ ťät i̮mʌǝ̑n oda ím leültél (Likr1/14), ťursem ťä koʌtǝ̑mʌǝ̑n itt 

meghallod a vigasságot (Likr1/17) 

ťi ím partikula (KT 895, D 1491) nǚŋnə ťi ʌiti ím leszálltál (Likr5/14) 

ťuń jólét, ínyencfalat KT 913, D 1521 ťuńaʌǝ̑ɣ pitʌəmən elszegényedünk (Likr4/13),  ťuńǝ̑ŋ 

ʌiɣpəs finom étel (Likr1/9) 

ťursem érdekes (dolog), vigasság (KT 920, D 1539) 

u 

umti̮ l. amə̑t- 

w 

wajǝ̑ɣ állat, vad KT 204, D 1562 wajǝ̑ɣ arttǝ̑ juɣǝ̑ʌ torə̑m vadat osztó kedves isten (Likr2/1) 

wä̆rəɣtəɣʌə- ébred, ébreszt (KT 241, D 1617) wä̆rəɣtəɣʌȧ ébredj fel (Likr1/2) 

wə- vesz, elvesz KT 268, D 1549  

wer- csinál KT 235, D 1614  

wăť- integet (KT 255, D 1645) kö̆tȧt woťʎi̮ legyint (Likr2/15) 

wŏki̮ róka KT 212, (D 1573) 

wu- lát, tud KT 268, D 1550 ȧt məntȧʌ əntə wuʌi̮n nem tudod, hogyan múlik az éjszaka 

(Likr1/19), asku păɣ wuʌǝ̑ɣ ťursem olyan vigasság, melyet obi ember fia még nem 

látott 
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5. A szövegegyüttes folklorisztikai hozadéka528 

Karjalainennak a keleti hanti területen feljegyzett, viszonylag kisterjedelmű (65 000 

leütésnyi) szövegegyüttese igen változatos képet mutat a folklór műfajok szempontjából. 

Szinte minden műfajra találunk példát a szövegekben. Ez a sokféleség lehet a gyűjtő 

tudatos törekvésének eredménye, de létrejöhetett spontán módon is, az adatközlők 

ismereteitől és pillanatnyi hangulatától függően.     

5.1   Obi-ugor folklór műfajok 

Az obi-ugor folklór műfajokat különböző szempontok alapján lehet csoportosítani. 

Elkülöníthetünk énekes és prózai műfajokat, beszélhetünk epikus, lírai és drámai 

formákról, de mindig tudjuk, hogy nincsenek tiszta formák. Sok az átfedés, keveredés – 

ahogy ez egy élő, állandóan változó és újraalakuló hagyományban megszokott (Csepregi 

1997a). 

XXIV. táblázat. Az obi-ugor folklór műfajok rendszere 

Formai felosztás Tartalmi felosztás 
profán műfajok szakrális műfajok 

énekes műfajok egyéni ének  

 

bölcsődal 

medveünnepi énekek (medveének, 

istenidéző ének, állatének) 

hősének 

sámánszertartás énekei 

vegyes énekes mese 

prózai műfajok mese, monda mitikus mese, szent rege, hősmese 

találós kérdés, 

mondóka 

áldozati ima, eskü 

drámai műfaj medveünnepi színjáték 

Ha elhelyezzük a táblázatban a jelen dolgozatban közölt szövegek kódjait, szinte alig marad 

benne üres cella. Valójában csak a mesék és mondák hiányoznak. Ugyanakkor, a 19/20. 

század fordulójáról származó szurguti hanti meseszövegeknek sem vagyunk híján, hiszen 

H. Paasonen lejegyzett ezek közül néhányat (Paasonen–Vértes 2001). 

 A táblázatból az is kiderül, hogy a hagyatékban nagyobb számban és terjedelemben 

vannak jelen a szakrális tartalmú szövegek, mint a profán tartalmúak, annak ellenére, hogy 

az előbbiek előadásához és hallgatásához is több tilalom kapcsolódik. Lehetséges, hogy 

Karjalainen kifejezetten ezeket a műfajokat kereste. Az is nyilvánvaló, hogy adatközlői 

nemcsak a lexikai és grammatikai információk átadásában voltak tehetségesek, hanem a 

folklór hagyománynak is birtokában voltak.  

 
528 A szövegekhez írt jegyzetek számos folklorisztikai megállapítást tartalmaznak. Ezen a helyen csak 

általános műfajelméleti és stilisztikai kérdésekkel foglalkozom.  

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



350 

 

XXV. táblázat. A Karjalainen által feljegyzett szövegek műfaj szerinti besorolása (kurzív szedéssel a műfaj 

Trj vagy Vj nyelvjárású neve, kurzív félkövérrel a szövegek kódjai) 

Formai felosztás Tartalmi felosztás 
profán műfajok szakrális műfajok 

énekes műfajok egyéni ének (arəɣ):  

Vj3, Vj4, Vj5, Vj7 

 

bölcsődal: Vj6 

gyermekdal: Vj8 

Medveünnepi énekek 

medveének (pupi̮ arəɣ): Trj1, Trj2, 

Likr1 

istenidéző ének (ʌăŋə̑ʌtə̑p): Trj3, 

Likr4 

állatének (wåjə̑ɣ arəɣ): Likr5 

hősének (tȧrnəŋ arəɣ): Trj4, Vj9 

sámánszertartás énekei: sámánének 

(Trj ťərttə arəɣ, Vj jolə̑mnə̑ŋ), 

légyölő galócás ének (paŋklə̑mnə̑ŋ) 

Vj2 

vegyes énekes mese (–) 

prózai műfajok mese (måńť), 

monda (ji̮s jȧsəŋ)  

(–) 

hősmese (tȧrnəŋ måńť): Vj1 

találós kérdés 

(muʎki̮): Trj6, 

mondóka (–) 

áldozati ima (muʌ), eskü (ńoʌttə̑ 

kö̆ʌ): Trj5 

drámai műfaj medveünnepi színjáték: Likr2, Likr3 

5.2   Szakrális tartalmú műfajok 

5.2.1 A medvekultusszal kapcsolatos műfajok 

Karjalainennak sikerült mindhárom nyelvjárásterületen (Trj, Vj, Likr) gyűjtenie a 

medvekultuszhoz kapcsolódó szövegeket. A medveünnepen reggelenként elhangzó 

medvekeltő éneket két változatban jegyezte föl (Trj1, Trj2). A likriszovói anyag első éneke 

(Likr1) szintén a medvét szólítja meg. Ebben az énekes tudatja a medvével, hogyan került 

a medveünnepi házba, és mi fog történni vele. Ennek az éneknek a műfaja az adatközlő 

szerint ʌăŋǝ̑ʌti̮p, azaz ugyanaz, mint a Trj3 éneké. A Trj3 ének főhőse egy istenség, kån iki, 

aki a medveünnep résztvevőit bevezeti a vadászat és a kereskedés tudományába. A 

szövegegyüttesben van egy másik istenséghez, Tűz anyához (nȧj ȧŋki), szóló ének is, mely 

szintén a medveünnepi repertoár része (Likr4). Az állaténekeket a daru éneke képviseli 

(Likr5).  

 Tulajdonképpeni színjátékokat Karjalainen nem jegyzett föl, bár látott ilyeneket, amikor 

egy alkalommal ellátogatott egy medveünnepre Szurgut közelében (2.1.). Olyan 

szövegeket viszont megörökített, melyek a dramatikus jeleneteket helyettesítik. Mitológiai 

tárgyú monográfiájában így ír erről: „Az Ob partján élő keleti osztjákoknál, amennyiben a 

rendelkezésre álló információ alapján dönteni lehet, a medveénekeken kívül az egyedüli 

előadások a rövid, egészen egyszerű tartalmú énektöredékek, melyeket testmozgással, 
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elsősorban a fej és a kezek mozdulataival kísérnek” (JugrUsk 534).529 Ilyen, feltehetőleg 

testmozgással kísért ének a Likr2 és Likr3, mindkettő a sikertelen vadászatról szól. 

 A rövid prózai szövegek között szerepel egy medveeskü (Trj5/1–4). Ez nem a 

medveünnepi repertoár része, de kapcsolódik a medvekultuszhoz, amennyiben számol 

azzal, hogy a medve képes megbüntetni az embert, ha például nem mond igazat.  

5.2.2 Hősepika 

Hősepikát (hőséneket és hősmesét) a medveünnepen kívül egyéb közösségi ünnepek során 

is előadhattak. Ezeken az – esetenként több napig tartó – nemzetségi vagy szezonális 

áldozatbemutatási alkalmakon a hosszú mitikus énekek és mesék elmondása jelentette az 

éjszakai időtöltést. Ezeket ugyanis nappal nem volt szabad előadniuk, hogy meg ne 

zavarják az isteneket, akik az emberekkel ellentétes rendben élnek: nappal alszanak és 

éjszaka vannak ébren (Csepregi 1997a: 62, 1997b: 62; 288).  

 A most közölt, hősepikához tartozó három szöveg (Trj4, Vj1, Vj9) jelentőségét az adja, 

hogy keleti hanti területen még sohasem adtak ki ilyen műfajú anyagot. Lehetséges, hogy 

valahol lappanganak valamilyen hangrögzítő eszközzel készült felvételek, de ezeknek a 

leírására és megjelentetésére még nem került sor530. Bár klasszikus hősénekeket ma már 

feltehetőleg nehéz lenne találni, a népi emlékezet őrzi a páncélban harcoló hősök emlékét. 

Ennek nyoma egy rövid mese az Agan folyó partjáról, melynek főhőse Masaj iki (Csepregi 

2015: 44–48). A Kis- és Nagy-Jugan vidékén pedig az orosz hódítók ellen harcoló Tónya 

vitéz körül alakult ki olyan epikus hagyomány, melybe jócskán keveredtek mitikus elemek 

is531.   

 Tudvalevőleg egyetlen nyelvjárásból (sőt egyetlen adatközlőtől) Reguly Antal gyűjtötte 

a legtöbb hőséneket, melyek utóbb négy kötetben jelentek meg (OH). Ezeket és a Pápay 

József által gyűjtött egyéb északi hanti hősénekeket elemezte Demény István Pál. Kutatásai 

során arra a megállapításra jutott, hogy a hősénekek tipikus témái a feleségszerzés, a 

férjszerzés, a vérbosszú, az idegen hősök támadásának visszaverése, valamint a hős 

fölnevelkedése (Demény 1977: 40). A manysi és a déli hanti hősepika vizsgálata 

megerősítette ezt a tipológiát (Demény 1977, 1978, 1983, 1984, 1992). Ezért ez lesz a 

kiindulási alap a keleti hanti hősepika elemzésekor is. 

 A Trj4 szöveg, mely bár befejezetlen, beleillik a Demény-féle típusrendbe. Két hős (egy 

testvérpár) lánykérőbe érkezik. Az idősebb testvér elnyeri a város úrnőjének a kezét, aki 

újdonsült férjével és sógorával útra kel azoknak a városába. Megülik a lakodalmat. Itt 

félbeszakad a történet. Az adatközlő azt állította, hogy nem tudja a folytatást, csak azt, hogy 

lesz még egy háború. Az énekes a női főhős személyében mondja el a történetet. Ennek 

ellenére nem férjszerző, hanem feleségszerző típusról van szó, ugyanis a menyasszony az 

egész ének során passzív, nem alakítja az eseményeket, csak átéli.  

 A Vj1 szöveg prózában elmondott hősének, Karjalainen megfogalmazásában laulun 

sanoilla puhuva ’az ének szavaival beszélő’. Ez az, amit Munkácsi Bernát a következő 

módon fogalmaz meg: „XY fejedelemhősnek regeképpen elmondott (v. regekép közölt) 

 
529 Obinrantaisilla itäostjakeilla, mikäli saatavissa olevista tiedoista voidaan päättää, ovat karhulaulujen 

ohella, ainoita esitettäviä lyhyet, sisällöltään aivan yksinkertaiset laulunpätkät, joita säestetään ruumiin, 

etenkin pään ja käsien liikkeillä.  
530 L. N. Kajukova a Szalim folyó vidékére migrált jugani hantik leszármazottja. Emlékei szerint az ő apja 

még tudott hősénekeket, melyeket N. V. Lukina magnetofonjába énekelt az 1970-es években. A felvételek 

sorsa ismeretlen (LNK). 
531 Erről forgatott filmet a 2010-es években Olga Kornyienko, melyet 2019 őszén Magyarországon is 

bemutattak. 
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hősi éneke” (VNGy II). Tartalma szerint ez a hősmese nem illik egyik típusba sem. Bár az 

ének végén, amikor a főhős bálványszellemmé válik, két istennő közé ül le, de az ének 

során nincs sem házasulási, sem hadakozási szándéka. Többször elmondja, hogy nem tudja, 

miért küldték őt a harcba, nincs kiért, miért bosszút állnia. Bár kegyetlen – a legyőzött 

ellenfél szívét kivágja és megeszi, skalpját a derékszíjába tűzi – de a végtisztességet 

megadja ellenfelének. Eltemeti, s a fejéhez odatűzi a kardját, arra csengőket akaszt. Más 

ellenfeleivel békét köt, majd egy hatalmas vörösfenyő alatt közösen esküt tesznek arra, 

hogy nem támadják meg többé egymást. Ismét másik ellenfelével medvebőrbe bújva 

(medvévé változva?) harcol, talpuk alatt hegyek-völgyek omlanak le.  

 Az északi és déli hanti hősénekek szereplőit gyakran segítik (mesebeli) állatok. A Trj4 

ének szereplői gyalog vagy rénszarvasszánon közlekednek, de a Vj1 történetben a főhősnek 

táltos paripája van. Hívására azonnal megjelenik a felhők közül, és oda szállítja a hőst, 

ahova anyja vagy apja rendelte. Útjuk tüzes tengereken, átjárhatatlan hegységeken 

keresztül vezet, az eget is bejárják „a jégcsákány lyuka” azaz az égbolt központja, 

feltehetőleg a Sarkcsillag körül. E kozmikus utazás végén nyugszik meg a hős (Csepregi 

2019a).  

 Az obi-ugor epikus hagyományt bemutató antológiához írt előszavában N. V. Lukina 

többek között megállapítja, hogy a folklór szövegekben három világkorszak jelenik meg: 

1) a mítoszok ideje, amikor a világ létrejött és az istenek cselekedtek; 2) a hősök kora; 3) a 

hanti és manysi emberek kora (Lukina 1990: 30). A hősénekek és a hősmesék a 2. 

korszakhoz tartoznak, de a hősök szoros kapcsolatban vannak az istenségekkel. A Vj1 

történetben a főhős szülei Nagy Földanya és Égatya, ő maga pedig a világ további sorsát 

meghatározó juŋk, azaz bálványszellem. 

 Karjalainen töredékként feljegyezte a Vj1 szöveg énekelt változatának elejét is, 

mindössze 57 sorban (Vj9). Ebből kiderül, hogy a Vj1 szöveg valóban „az ének szavaival 

beszél”, ugyanazok a kifejezések fordulnak elő benne, de a sortörésekből következően 

valószínűleg dallamsorokhoz igazítva. 

5.2.3 Sámánszertartás énekei 

Annak érdekében, hogy a sámán be tudja tölteni a mediátor szerepét, azaz információszerző 

utakra indulhasson a különböző világszférákba, transzállapotba kell kerülnie. Ezt 

helyenként változó módon a dobja verésével vagy a hangszere pengetésével éri el. A 

kutatók beszámoltak arról, hogy a szertartás közben a sámán énekel vagy fütyül. A 

sámánének neve a tremjugani hantiknál ťərttə arəɣ, a vaszjuganiaknál jolə̑mnə̑ŋ. Keleti 

hantik között gyűjtött sámánének szövege már nyomtatásban is elérhető, ez a Tromagan 

partjáról származik (Csepregi 2007). A légyölő galóca hatása alatt született éneket 

(paŋklə̑mnə̑ŋ) viszont tudomásom szerint csak Karjalainen jegyzett föl, és most jelenik meg 

először (Vj2). A paŋklə̑mnə̑ŋ tulajdonképpen alműfaj, a megváltozott tudatállapotban 

előadott énekek közé tartozik532. Karjalainen így jellemzi ezt a műfajt: „A Vaszjuganon a 

joləmnəŋ és a paŋɣləmnəŋ közönséges információgyűjtő alkalmakon arról szóló leírások, 

hogy mit lát és hall a sámán, mind a segítő szellemek érkezésekor, mind a felderítő útján, 

ezek tehát, hogy úgy mondjam, a sámán tapasztalatairól szóló beszámolók” (JugrUsk. 594: 

FFC 63: 320, Relig3: 237)533. 

 
532 A légyölő galóca használatáról bővebben a szövegközlésnél (3.3.2.2). 
533 Vasjuganilla joləmnəŋ ja paŋɣləmnəŋ ovat tavallisissa tiedustelutilaisuuksissa kertovaisia kuvauksia siitä, 

mitä noita kuulee ja näkee sekä apulaishaltioiden tullessa että tiedustelumatkallaan, ne ovat siis niin 

sanoakseni kuvauksia noidan kokemuksista. 
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 Arról sajnos nincs információnk, hogy milyen körülmények között gyűjtötte Karjalainen 

a most közölt éneket – valódi szertartáson készített-e jegyzeteket, vagy valaki józan 

állapotában diktálta neki a szöveget. Mindkét mód különleges képességet feltételez: az 

előbbi inkább a gyűjtő, az utóbbi az adatközlő részéről. 

5.2.4 Imák, esküszövegek 

A Karjalainen feljegyzései között fennmaradt imák és esküszövegek (Trj5) leginkább a 

szűkszavúságukkal tűnnek ki. Ezek szerint a tremjugani hantik néhány mondattal, néhány 

szóval fejezik ki kívánságukat. Nyoma sincs bennük annak a poétikai gazdagságnak, ami 

megvan például a Munkácsi Bernát által gyűjtött, manysi istenidéző igékben (VNGy II/2: 

311–431). A 36 sornyi szövegben van olyan, mely a medve és a tűz büntetését kéri a bűnös 

emberre, lánykéréskor mondott fohász, áldozati ajándék átadását kísérő ima, valamint az 

elhunyttal való társalgás részlete. Ezekben a szövegekben ritkábban fordulnak elő 

éneknyelvi kifejezések, szókincsük és mondatszerkesztésük a beszélt nyelvhez áll 

közelebb. 

5.3   Profán tartalmú műfajok 

5.3.1 Egyéni énekek 

Karjalainen a Vaszjugan mentén jegyzett fel egyéni énekeket, melyek közül hármat 

Rakkauslaulu ’szerelmi dal’ címmel látott el (Vj3, Vj4, Vj5). Az első kettő valóban férfi és 

nő kapcsolatáról szól. Az elsőben a férfi beszél érzelmeiről („ha két lelkem lenne, egyiket 

neked adnám”) és házasodási szándékáról („ha együtt mennénk a templomba és három 

gyertyát gyújtanánk, nagyon jó lenne”). A másodikban a nő énekel, aki vadászni ment 

kedvesét várja vissza. A harmadikban egy asszony, aki túlélt egy viharos folyón való 

átkelést, arról énekel, hogyan őrizzék meg az emlékét majdani halála után. A Vj6 ének 

bölcsődal a kötelező babusgató töltőelemekkel. Az anya a bölcső himbálásáról énekelve 

altatja gyermekét a házban, ahol minden az apa kezemunkáját dícséri. A Vj7 ének töredék. 

A Vj8 ének címe: Karhulaulu lapsille ’medveének gyermekeknek’. Feltehetőleg tanító 

célzatú ének: arról szól, hogy az erdőben külön úton jár a medve és az ember, s 

mindkettőnek tiszteletben kell tartania a másik életterét. 

5.3.2 Találós kérdések 

A találós kérdés mint kötött szövegű, rövid prózai műfaj könnyen gyűjthető. A hantik 

körében járt kutatóknak szinte mindegyike összeszedett egy csokorra valót (Pápay 1995: 

158–165, Patkanov 1900: 216–217, Karjalainen – Vértes 1975: 255–256, Honti 1978c). A 

legtöbbet Wolfgang Steinitz gyűjtötte össze hallgatói segítségével az 1930-as években, 

leningrádi emigrációja idején (Steinitz – Honti 1989). Az 1990-es évektől kezdve 

Oroszországban is számos találóskérdés-gyűjtemény megjelent (Csepregi 2004/2005). 

Nem véletlen, hogy a keleti hanti területen is feljegyzett Karjalainen 25 találós kérdést, 

melyek változataival ma is lehet találkozni (Trj6). 

 A találós kérdés ugyanis máig élő műfaj a hantik körében, mely – ellentétben a hosszabb 

epikus műfajokkal – bevonult az iskolai oktatásba is. Tananyaggá vált, így fennmaradása 

biztosabbnak tűnik, mint a többi műfajé. Más módon is különbözik tőlük: előadásához nem 

kapcsolódnak tiltások. Gyermekek is részt vehetnek a rejtvényfejtésben, sőt a találós kérdés 

az oktatás egyik formája. A rejtvények magukban foglalják a hagyományos ismereteket, és 

megtanítanak a metaforikus gondolkodásra.  
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5.4   Vándormotívumok az obi-ugor folklórban 

Ha az ember obi-ugor folklór szövegeket olvas, lépten-nyomon találkozik azonos vagy 

hasonló, állandó jelzős szerkezetekkel. Az olyanok, mint a „húsz rénbika futotta táplálékos 

Ob”, a „tízfogú fogas szám”, a „sokfürtű hajas fejem” meg a „téres falum terére kimegyek” 

szerkezetek egymástól függetlenül is létrejöhettek. Ennek az alapja az azonos földrajzi 

környezet, az antropológiai azonosság, valamint az azonos szerkezetű nyelv. 

 Vannak azonban olyan szóképek is, melyek nem feltétlenül képződnek meg minden 

nyugat-szibériai obi-ugor fejében. Ezekről azt feltételezem, hogy szemléletességük és 

poétikai szépségük miatt közösségről közösségre terjedtek el szerte az Ob-vidéken. Hosszú 

vándorutat járhattak be, hiszen hatalmas az obi-ugor nyelvterület. Az alábbiakban néhány 

példával illusztrálom, hogy az ezer kilométeres távolságok ellenére hogyan jelennek meg 

azonos szóképek az északi és keleti hanti folkórban. Az északi hanti szövegrészeket az 

Osztják hősénekekből (OH) és Pápay József gyűjtéséből (Bibliotheca Pápayensis II–III, 

Debrecen, 1990, Pápay–Csepregi 2010) idézem. 

 Az a mozdulat, mellyel a hős megáll ellenfelei előtt, azonos: „a szablya végét mint botot 

letűztem” (Vj1/402, vö. BiblPáp II: 74/633) 

 A távolban látszó hadsereget egyformán nyüzsgő férgekhez hasonlítják: „mintha férgek 

mozognának” (Vj1/674), „sűrű fejű szú módjára mozog, sűrű fejű nyű módjára nyüzsög” 

(OH I: 230). 

 Az ordítás hangerejének jelzője egyaránt ’város-evő, falu-evő’ (Vj8/16–18), vö. vuos 

leti ăming turr, kort leti ăming turr ’város felfaló fájdalmas ordítás (torok), falu felfaló 

fájdalmas ordítás’ (OH I: 366). 

 A szégyen jezője ’vastag’, a megszégyenülés pedig szép figura etymologicával van 

kifejezve: sort kǚlät kǚl ilimä tät ilimsujǝm ’arasz vastagságú vastag szégyenbe ím 

szégyenültem’ (Vj8/22–23), vö. amp-oni kŭl jeləm jeləmsajəm ’kutya-nagy vastag 

szégyenben szégyenkeztem’ (BiblPápII: 22/150). 

 A hosszú lépést a keleti hantik a jávorszarvas lépésével mérik (Vj1/379–380), az 

északiak a rénszarvaséval, vö. χar χoɣə̑lla χŏw sŏɣə̑m ’rénbika futó hosszú lépés’ (BiblPáp 

II: 52/427). 

 A folyó hordaléka, akár falavelekről, akár jégdarabokról van szó, nomadizáló nyenyecek 

szánsorának képét hozza elő a hantik fejében (Trj3/76–88, vö. BiblPáp III: 185/747). 

 Vannak nehezen értelmezhető szóképek, melyek szintén közösek az egész hanti 

nyelvterületen. A ház jelzője a vaszjuganiaknál „nyílvessző nyeléhez hasonló” (Vj2/2), az 

északiaknál „fejsze-nyeles, kés-nyeles” (OH I: 390, 416), bármit is jelentsen ez. 

 A tremjugani énekek értelmezésekor sok fejtörést okozott a jəŋkwäs iki kuŋǝ̑tʌi̮ ki̮pḷə̑ŋ 

ʌi̮n ’vízi szörny megmászta kiálló szegélyléc’ kifejezés, mely a fekvőhely peremét jelenti 

(Trj2/34–36, Trj4/276–277). Különösen a kuŋǝ̑tʌi̮ ’megmászta’ szóalak zavart. Hogy kerül 

a vízi szörny a fekvőhely szélére? A Jégvárosi nép énekében van egy ilyen sor: wes-ȧŋən 

χămləŋ siŋəs ’vízi szörnyeteg állához [hasonló] horgas padka-tönkő’ (BiblPáp II: 102/887), 

Pápay lábjegyzete: nări siŋəs juχ ’padka[tartó] tönkő’. A fekvőhely szegélylécének az 

alakja emlékeztette a valahai északi hanti énekest egy mitologikus lény, a víziszörny horgas 

állára. Ez egyértelműen kiderül Pápay lejegyzéséből. A keleti hanti énekkincsbe viszont 

már némileg romlott formában került át a metafora.  
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6. Utószó 

K. F. Karjalainen honfitársa és kortársa, Yrjö Wichmann (1868–1932) szintén a Finnugor 

Társaság megbízásából járt nyelvi gyűjtőúton előbb az udmurtok, később a komik, a marik 

és a moldvai csángók között.534 Élénk levelezésben állt a magyarországi finnugristákkal is. 

1911. június 13-án ezt írta Pápay Józsefnek: 

 

 „Én azok közé tartozom, akik nagyra értékelik a szövegkiadványokat. Ne 

feledjük, hogy abból, amit mi, nyelvészek publikálunk, idővel minden elavul, 

kivéve a szövegkiadásainkat és a szótárainkat. Ezek tehát megérdemlik azt a 

nagy munkát és fáradságot, melyet rájuk áldozunk535”  

(Pápay –Fazekas 1934: 036).  

 

 A nagy munkából és fáradozásból Karjalainen is kivette a maga részét. Teljesítményét 

mi, kései utódok tudjuk igazán értékelni, akik jól ismerjük a hanti nyelvjárások mai 

helyzetét és kutatásuk történetét.  

 A keleti hanti nyelvjárások nagyon nem bővölködnek forrásokban, ezért ez a 10 317 

szónyi szöveganyag különös jelentőséggel bír. A szövegek három nyelvjárást képviselnek, 

melyek különböznek egymástól mind a hanti nyelvjárások rendszerében elfoglalt helyük, 

mind az osztjakológiában betöltött szerepük alapján. 

 A szurguti nyelvjárás, melynek a tremjugani egyik korai változata, az utóbbi harminc 

évben került újra a kutatás homlokterébe. Közben a nyelvjárás beszélői körében is 

kinevelődött az anyanyelvét és hagyományos kultúráját kutatni és művelni képes 

értelmiségi réteg. Mivel ez egy ma is élő nyelvváltozat, a Trj szövegek nyelvtörténeti és 

folklórtörténeti szempontból jelentősek.  

 A vaszjugani szöveganyag jelentősége régiségében és páratlanságában rejlik. 

Folklorisztikai szempontból is különleges darabokat tartalmaz. Növeli a szövegek értékét, 

hogy a gyűjtést nem lehet folytatni, mivel napjainkra a vaszjugani hantik nyelvet váltottak 

anélkül, hogy ők maguk képesek lettek volna dokumentálni anyanyelvű kultúrájukat.    

 Mindez sokszorosan igaz a likriszovói szövegekre. Ilyen nevű település ma már nem is 

létezik. A Karjalainen idejében ott élt 18 lakos leszármazottai szétszóródtak. Ez a 

nyelvváltozat – melyet csak Karjalainen feljegyzéseiből ismerünk – mind hangtanában, 

mind alaktanában átmenetet képez a szurguti és a VVj nyelvjárások között. Ez is azt 

bizonyítja, hogy a hanti nyelvjárások – a hatalmas nyelvterülethez képest kevés számú 

beszélő ellenére – valaha egy összefüggő nyelvjárási kontinuumot alkottak.  

 A szövegekben előforduló szavakat szójegyzékekbe gyűjtöttem. A 623 tremjugani 

címszóból 49 korábban nem volt adatolva, a vaszjugani 949 címszóból pedig 115. A 

likriszovói szójegyzék 102 címszavából 42 szónak csak más keleti nyelvjárásokban 

előforduló változata szerepel a szótárakban. 

 Reményeim szerint értekezésemmel sikerült érvelnem Karjalainen szöveggyűjtésének 

időtálló volta mellett. 

 
534 1921-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 
535 Minä kuulun niihin, jotka panevat suurta arvoa tekstijulkaisuille. Muistakaamme, että siitä, mitä me 

kielentutkijat julkaisemme, kaikki muu, aikaa myöten vanhenee, paitsi kielitekstimme ja sanakirjamme. Ne 

ovat siis sen suuren työn ja vaivan arvoiset, minkä niihin uhraamme. 
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Függelék 

1. kép. A Trj2 szöveg 1. kéziratlapja 
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2. kép. A Trj4 szöveg 1. kéziratlapja 

 
 

  

dc_1817_20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



372 

 

3. kép. A Trj5 szöveg 1. kéziratlapja 
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4. kép. A Trj6 szöveg 1. kéziratlapja 
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5. kép. A Trj6 szöveg 2. kéziratlapja 
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6. kép. A Trj6 szöveg B változatának 1. lapja 
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7. kép. A Vj1 szöveg 1. kéziratlapja 
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8. kép. A Vj2 szöveg 1. kéziratlapja 
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9. kép. A Vj9 szöveg 9–37. sorának kézirata 
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10. kép. A Likr kézirat 2. lapja 
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11. kép. A Likr kézirat 3. lapja 
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XXVI. táblázat. A Trj magánhangzófonémák jelölése 

 
 

XXVII. táblázat. A Vj magánhangzófonémák jelölése 
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XXVIII. táblázat. A Vj és Trj mássalhangzófonémák jelölése 
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