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váráyém etc. | imp. vajárén etc. — Többes tárgy: praes. váráném
etc. || infinit. vánkwé, part. váné.
jiw- «jönni» : ind. prses. jiwém v. jium, jiwén v. jiun, jiw ;
jiwmén, jiwén, jiwi1'; jiwüw, jiwán, jiwét v. jiut | prset. jisém, jisén,
jis ; dual. 3. sz. jissi etc. | opt. jinüm etc. | imp. jajén ! nén jajén.'
nan jaján || infinit. jinkwé, part. jiné, jim.
ql- «lenni» ige ind. praesensének szabályos q,léim, áléin
alakja az «élni, lakni* jelentésre szorítkozott (am tit qléim én itt
élek, itt lakom, yqsá at áWim soká nem élek), míg a «vagyok,
vagy» kifejezésére egy továbbképzett (Is- (nyilván e. h. *áls-) tő
szolgál, pl. tit qsém itt vagyok, nan jqmés yum qsén te jó ember
vagy ; de 3. személy; áli, pl. tatv %ot ali ? ő hol van ?

Éjszaki vogul nyelvmutatványok.
1.
Ás-k w oíl ajka,

Ajás-tárém

tér ni n ér rá.

í Mana namin átér namém namejawé!
maná sijin átér sijém sijejawé !
akw' pál vitém: vita '/ara, yard Ás ; —
Numi-Sorni ön ásémné
5 Ajás-tq,rém q,jka ti joltwásém.
akw' pál vitém : jelpifi vit aumán jelpin tür ; —
Numi-Sorni ön ásémné
Ajas-tq>rém qjká tV sátivásém.
ti ünléné yotál q,lné sát sám,
10 ti ünléné yotál q,lné sat má-lqmt,
pusén am jq,rémtél ünléit ;
sawin sáyip saw kunárém,
pusén am jiirémtél ünléit.
Maná namin q,tér namém totawéf
15 maná sijin qtér sijém totawé !
NYBLTTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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akw' pdl vitém sunsilém :
jelpin vit dumán" jelpin

tür

sunse'im,,

vas napmin yqt yönyélt

ünlé'im,

lunt napmin

ünle'im.

sat yönyélt

20 akti' pdl vitém sunsilém :
tépin Ás yard vit

ünle'im,

yulin Ás yard vit

ünle'im.

ti ünléné

mamt

sawin sayip saw

yumim,

25 sawin sayip satc nem
tqlin nqul tqlné-ke

yöjawét,

mosin lu mosné-ke yöjawét :
am pdltém pojksunkwé
ti vita yard, yard
só nájin-ke
atrin-ke

sunsidnl,

sat sdm

pusén dném
ét'i vöwné

sunsidnl.
jirém-aul

joytidnl,

alpél vöwné
ét'in at

Ás-vdtamt,

sat sdm

pusén dném

35 yolin at

joyteHt.

jirem-aul

joytidnl.

akw' kwalyén néyim sat jirél
tan

totüe'it,

40 akw' kwdlyén néyim yqt jirél
tan

totile'it,

kémplin sayi kém,plim
tajtin sayi tajtém
térén-ke

yulilés:

45 térén-kémplinél
yut-ke

pojke'it,

pojkeHt.

nciny

vlydném,

yuíllés:

yul'-kemplinél

nqny

viydném.

yoti ma la^iUmosné-ke yajné
yoti ma kdt-mosné-ke
so am-paltém pojksunkwé

yqjné

yum,
yum

joyti-ke

nany

vilém,
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la'U mostál, kát-mostal, pusén tárdtilém. —
möt-möt sámét rlanrd tarémné ünlawét,
möt-möt samét váyin tarémné ünlawét:
sát nálpd térén qsné yum,
55 yqt nalpá térén qsné yum,
am num-palémt né-mat taivlin tqrém at vá'ém,
am num-palémt né-mat la'ilin papi' at va'ém

Ponsém sosi' kiti' sam sunsentálei'-ke :
sát tür ültei sunseV,
60 sát Ás-mési ültá sunsei' ;
yoti jer-numpél tü-ke pattidyém :
manér vármél, manér nak akw'-müs nánki,
akw'-mat-ért toy susném yalté yumlé sunsilém:
Ás álém pálnél, yoli pálnél
65 mir ta'ilép ta'ilin yáp ta jinát nánki.
lapd joytémá-kémt
ponsém sosi' kiti' sam yumlé sunsilém:
'Nárés-náj ekwá yqnt-yápd ti joytilálém.
ti yard vitép yará Ás-vatan
70 taiv qsné ajan yum saw piyá
páV ti püytast, páV ti kwálsét;
tajui-pált 'Nárés-náj ékwá qs pái' ti jami,
Ajás-tqrém qjká, tép téné tépin nqmtém
yumlé nqmési :
75 ((ti kem árt máyum má'és
mand jqut vinkivé éri,
maná nál vinkwé éri ?!
kivon kwále'im,, saynil rátiánemn. —
áwin kwol áwim kivoni-pálén
80 kivon kwálsém, saynil rátianém.
mötán junite'im: tllé rdydti,
mötdn junite'im: tülé rdydti,
vátém pil yqjilt pusén vátsaném.
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vátém pil yqjilt vátmém jui-pált
86 an 'Narés-náj ékiva til ti jqmi.
'Narés-naj ékwd yuml'é laivi:
«Ajas-tarém ajka jqmésmaytimén !
vdssi ydntV at lape'im ;
tajtin sdyin tajtén pojké'im,
90 kemplin sdyin kémplin pojké'im :
áném lilin-tá'il tdrdtaln !»
Ajds-tqrém ajka tép téné tepin nqmtém
yuml'é páti, yumlé lawe'im :
«am nanén enkajil sapitilém,
95 am nanén yusél sqpitilém ;
nan ünléné kwonsin Win yantal üsén,
nan unléné punkin Win yantal üsén
'Ndrés-naj ékwd akw' toy totawén.»

Sdt tqrém yaldt,
100 yqt ttjrém yaldt
Numi-Sorúi dsém lawsém
vita yard, yard Ás-payémt
jelpin md-lqmtém elét ta ünlilém.
toy ünléné yalémt
105 érV totné érV-atér,
mbjt totné möjt-qtér
Ajas-tarém ajka toya-ta-pél
éta sat, yq,téld sat
sdt tür ültd kwoss sunse'im,
no sdt Ás-mési ültd kwoss sunse'im,
akw'-mat-ért ponsém sosV kiti' sam
yumlé sunsilém: lui aulnél
mir ta'ilép ta'ilin ydp ti jiw.
vdűnü, yasné pasné dia joyti,
ii5 sunsilém: kwottin ydp kwot'ldt,
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Ték-átér, taio ünlénát nánki;
kelj) oysér törpá yum,
sernél oysér törpá yum,
taw jinát nánki.
120 taltin üs taltémné joytémánl-kémt,
nqlt turpá turin rany pusén rqnymét.
páV ti püytásét, 'páV kiválmánl-kémt
nq,lt turpá turin rany as ti ranymét.
tül-ülté kanin paul kanémt,
125 kanin üs kanémt,
mater vámé sij ti sijti.
sirej-sisin jamés kátéi
kwon ti kiválsém,
ponsém sosV kitV sam
130 yuml'é sunse'im:
an Ték-qjká yáp-táltét l'ül'i.
toy Xülnátá kantin yum kantém ti joytém,
lawin yum lawém ti joytém.
sir éjim tllé totipilém:
185 ur-pum, vör-pum yqjilt mir raupi,
sirejim tül'é totipilém :
ur-pum, vör-pum yqjilt mir raupi.
an mir yqlémü jui-páU
Ték-ajká-pált nalu ti jqme'im
140 nqmsékémt: ti sirejim
ti Ték-qjká tármél puXV ti sa'irilém.
nalu-joytémémt Ték-qjká láivili :
«Ajás-tqrém ajka ! am nanén sa'irunkwé
maná nqul' anséim,
145 maná lu qnseHm ? !
nan as áném lilin-tail
oss tárátáslén mönt!
noys-pojkél pojkilém,
uj-pojkél pojkilém,
150 áném ültá oss tárátáslén möntf»
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A jds - tqrém qj ka
tép téné tépin namtém yuml'é nqmési :
taw til alkemt mand namtém soytémli ? !'
ti tárd Tqrémné lilin-ta'il oss qnéawé f
155 tül Ték-qjkd satjanV saW ta vislém.
Ték-qjkd an qs yumté pojksi :
«Ajds-tqrém ajka! am amkim jdnitél
yotd jü joyté'im t»
Ajds-tqrém qjkd yumté lawe'im :
i6o «Ték qjkd ! nanén jü totunkwé
ne-mat ajdn yum at qnse'im ;
nan oysér-yuril jcmye'in,
jü toy ti minilén !»
an Ték-qjkd sirejd dném ti mujléstd,
165 taw ta oysér-yuril ta minés.
aú sirej-numpél kiross sunse'im :
ajdn yuin-piydném posydnl tot tüteit.
ajdn yum plydnémné ywmté lawe'im :
ati tatyin sir ej sijin ndri
i7o jelpin vit qumdn türémné totéldn,
posyd, yot loutéldn !»
an tatyin sirej sijin ndri
loutunktcé ta totwés.
loutémd jui-pdlt am paltém ti totwés.
175 ti sunsililém: tamté jqmés
tatyin sirej sijin ndri qlildlém !
Ajds-tqrém qjkd an yumté lawe'im :
nélém-yqlés jisin tqrém üntndtkd jui-palty
élém-yqlés notin tqrém üntndtkd jui-pdlt,
180 ti tatyin sirej sijin ndri
jir viné jirin pupyV él oss ünti,
puri viné purin pupyV él oss ünti!
toy sdtmém jui-pdlté,
ta mqrtés jarém tqrém-ke téli,
185 ta martéi monéém tqrém-ke téli:
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yoti manél yqnt-ke
kát-qntés,

joyti,

la'il-qntés

An éta sat jol

oss vari.'))

yujasém,

yqtél sat jol yujasém ;
190 akw'-mat-ért

nq,ny

tép téné tépin
akwái' at

soytémli;

vit ajné vitin
akwáV at
195 nqmsé'im

sajkélüsém.

namtém
namtém

soytémli.
: am ti palit

yujasém,

paulém érin paul-supV
üsém érin üs-supV

varwés,

varwés.

ponsém sosi' hüi* sam
sat tür ültá yumlé
200 sat Ás-mési
akiv'-mat

sunsiláWim,

ültá yumlé sunsilále'im

ért sat yáp-ta'il

yq,t yápémté akw'-müs

tajinat

antin ujit

sátit yápémté yansán lü lüli.
yqsá jimánl

jui-pált,

205 váíi jimánl

jui-pált,

ti táltin üs táltémné ti
an antin ujit pái

ti

püytüst,
totwásét;

an yansán lü qs páV ti totwés.
am áwin ktvol áwim kit pálné
210 yár ne iné tok
ti' ti

kwályél

né'iwást,

uj né'iné ták kwalyél
ti ti

né'iwást.

an tan cisné
215 pénywhkwé
Ajás-tárém

najt-yumiánl

ti

ünttuwés.

ajka ré'il ti

pináslém,

ti jisém, yamlé ti láwe'im :
nsawin sáyip saw
kátán tortái pus-ta'il

kunérakáném,
alán,

:
nanki;
lüle'it,
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220 la'ilán tortái pus-tail alán !
ti jui pált akwdn ne'im
yürém sat dntin ujin alélan,
ta jui-palt ti yansdn luwán alélan !
tül-ülté alav{ nurpá sat put taydtdn!
225 sénkivin dni sénkwd viyém,
posimin dni posirnd viyém.
tül ti yürém sat dntin ujim sqwáná
jüpéX jánimém man jiw tqwén nany-taydtdn,
ti yansdn lü sqwd qs tü nqny-taydtéldn !
230 Numi-Sorni áéán portifi saru sunsi,
Numi-Sorni jdydn yamin sam sunsi.
ti jui-palt nan ünléné najin ktvol sdmdnné,
nan ünléné qtrin kwol sdmdnné
Tqrém jot yürém pasii mindn,
ass Tqrém jot kit pasa mindn.h
yürém sat dntin uj ti alwés,
ta jui-palt aú yansdn lü ti alwés,
tül ülté akiv' nurpá sat püt taydtawés ;
sénkwin dni sénkwd vislém,
240 posimin dni posimá vislém.
tül ti yürém sat dntin uj sqwáná
jilpél' jánimém mari jiw tqwén nqfiy-tayátawást,
ti yansdn lü sqwd qs tü nqny-taydtawés.
tül nalu ti tálsét.
245 jelpin vit quné jelpin tűr,
kwoüin tür kwoŰdn joytmanl-kémt
nqlt turpd tnrin rqny ti rqnysét:
n Numi-Tiirém ásüné rqny-sijü nany oss yolawé,
Numi-Sorni jáyüné rqny-sijü nany oss yölawé /»
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Az O b k ö z é p ö r e g é n e k , Aj <i s -1) i s t e n n e k ' 2 )
éneke.

377
hős

1 Minő neves fejedelemnek neveztetik az én nevem!
Minő hires fejedelemnek híreszteltetik az én hírem!
Egy felől való vizem: a vize tágas,3) tágas Ob; —
Numi-Sorni 4) fölséges atyámtól
5 Ajás-isten öreg ide rendeltettem.
Más felől való vizem: szent víz folyta 5 ) szent t ó ; —
Numi-Sorni fölséges atyámtól
Ajiis-isten öreg ide igéztettem.
Ezen elterülő (űlő), mindenfelé levő hét vidék,
io ezen elterülő, mindenfelé levő hét földrész:
mind az én hatalmammal áll fönn ;
nyomorúságos 6) subájú sok szegényem (t. i. híveim)
mind az én hatalmammal áll fönn.
Minő neves fejedelemkép terjesztetik (vitetik) az én nevem!
iá Minő híres fejedelemkép terjesztetik az én hírem!
Egy felől való vizem [ha] nézem:
szent víz folyta szent tavat nézek,7)
' vadrécze bukdácsoló hat folyócskát lakom (ülök),
vadlúd bukdácsoló hét folyócskát lakom.
20 Másfelől való vizem [ha] nézem:
a tápláló Ob tágas vizét lakom,
a halas Ob tágas vizét lakom.
Ezen lakó helyemen
nyomorúságos subájú sok férfiam,
25 nyomorúságos subájú sok nőm,
kóros 8) hús kórjától ha érintetnek,
beteg csont betegségétől ha érintetnek,
ón hozzám imádkozni jönnek.
Ezen vize tágas tágas Obom partján
so istennőcskét 9 ) [szolgáló] hét vidék,
mind engemet tisztel (néz);
istenkét [szolgáló] hét vidék,
mind engemet tisztel.
Este követelt áldozatomat Si )
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35 reggelre n e m halasztják (juttatják) 1 0 ) ;
reggel követelt áldozatomat
estére n e m halasztják.
E g y kötélre kötött h é t n ) áldozatot
hoznak ő k ;
4o egy kötélre kötött h a t áldozatot
hoznak ők.
Szárnyas 12) subám szárnyát imádják,
ujjas subám ujját imádják.
H a ragadós kór t á m a d o t t :
[őket ;
45 a ragadós kór r u h a s z á r n y á t ó l n) fölemelem (fölveszem)
h a emésztő betegség t á m a d o t t :
az emésztő betegség ruhaszárnyától fölemelem őket.
Bármilyen tájék (föld) lábkór érte férfia,
bármilyen tájék kézkór érte fórfia,
50 h a ón hozzám könyörögni j ö n : fölemelem;
lábkór nélkül, kézkór nélkül, egészségesen bocsátom el. —
Más-más vidékeket [is] h a t a l m a s istenek lakják,
más-más vidékeket [is] erős istenek l a k j á k :
[de] én, h é t nyilas fegyvert viselő fórfiú,
55 h a t nyilas fegyvert viselő férfiú,
m a g a m fölött semmi szárnyas istent n e m ismerek,
m a g a m fölött semmi lábas istenkét (bálványt) n e m ismerek.
*
*
*
Érett ribiszke két szemem,14) ha nézdegél:
hét tavon által néz,
60 hét Obkanyarulaton által néz ;
a mely irány felé [szemeimet] oda vetem,
bármily dolog, bármily vétség, minden látszik.
Egyszer csak a mint nézdegélek, ím hogyan nézem: —
Az Ob bal feléről, kelet felől
es néppel telidesteli hajó, annak jövetele látszik.
A mint közelre jő,
érett ribiszke két szemű ím hogyan nézem: —
'Narés fejedelemhölgy 15) hadi hajója érkezett íme meg.
Ezen tágas vizű tágas Obpartra
7o az ő alattvaló (birtokolta) sok fegyveres szolgái 16 )
íme fölkapaszkodtak, íme följöttek;
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s aztán íme 'Nárés fejedelemhölgy szintén fölfelé lépdel.
^á;'as-isten öreg, táplálékevő táplálékos elmém 17)
ím hogyan elmélkedik: —
75 «Ilyen sokaságú nép számára
minő ijjat kell elővenni,
minő nyilat kell elővenni ? !
Kimegyek s ököllel verem őket.»
Ajtós házam ajtajának külfelére
só kimentem, ököllel verem őket.
Az egyiket esapom: erre rogy le,
a másikat csapom: arra rogy le,
szedni való bogyóképpen mindnyájukat fölszedem.18)
Miután szedni való bogyóképpen őket fölszedtem,
85 íme 'Nárés fejedelemhölgy lép ezután elő.
'Nárés fejedelemhölgy ím hogyan szól:
«Ajas-isten öreg, béküljünk ki!
Többé haddá föl nem kerekedem (t. i. én és népem);
ujjas subád ujjához könyörgöm,
90 szárnyas subád szárnyához könyörgöm:
bocsáss el engemet elevenen!»
Ajás-isten öreg, táplálékevő táplálékos elmémnek
ím hogyan tetszik,19) hogyan szólok:
«En tégedet szolgáló leánynyal szerellek föl,
95 én téged szolgalegénynyel szerellek föl;
[rosba,
a magad lakta, karmos evetnek meg nem mászható 20 ) váa magad lakta, fogas evetnek meg nem mászható városba,
'Nárés fejedelemhölgy ekképpen fogsz vitetni!»
Ezután az ének a megbékültek vendégségét s a fejedelem
hölgy hazautazását adja elő. Elérkezve a «karmos evetnek meg
nem mászható városba» a város úrnőjét vas széken vaslánczokkal
húzzák fel emberei a falakra. A tetőre jutva az úrnő lekiált a hajó
hoz s üdvözletet küld Ajas-istennek. A hajós nép visszatér, az
üdvözletet átadja. Ajás-isten felel: «gyermekek! hajótokat, evező
töket vonszoljátok föl a partra, azután térjetek be a házba [pihe
nőre] !»
Hét ég közében,
íoo hat ég közében,
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Numi-Sorni
atyám rendelte
vize tágas tágas Obom partján,
szent földdarabomat most továbbra ülöm.
Ekképpen való ü l t ö m b e n
105 ének híresztelte 21 ) énekhős,
m o n d a híresztelte m o n d a h ő s
Ajas-isten öreg amint ugyancsak úgy [mint előbb]
hét éjjelen át, hét n a p p a l o n át,
hét tavon keresztül nézek,
110 hét Obkanyarulaton keresztül nézek,
egyszer csak érett ribiszke két szemű
ím hogyan n é z e m : [Az Ob] alvidéke felől
íme néppel telidesteli hajó jön.
Közelebb, fölismerhető távolba alig jő,
ii5 n é z e m : közepes hajó közepén
T'e/c-hős,22) ő ül ottan, [úgy] látszik;
vörös rókaprémes 28 ) [sapkájú] fórfiú,
fekete rókaprémes [sapkájúj férfiú,
az ő jövetele látszik.
120 Kévés városom révére a mint megérkeztek,
éles 24) h a n g ú hangos kiáltást kiáltottak mindnyájan.
A p a r t r a fölkapaszkodtak, a m i n t följöttek,
íme ismét éles h a n g ú hangos kiáltást kiáltottak.
Azután téres falum terén,
125 téres városom terén,
íme, m i n t h a valamit csinálnának, olyan zaj hallik.
Kardlapos jeles kézzel
kimentem m o s t ;
érett ribiszke kétszemü
130 ím hogyan n é z e m :
h á t Tek-öreg a hajóréven áll.
Amint úgy áll, haragos férfinak megjött ím a h a r a g o m ,
dühös férfinak megjött ím a d ü h ö m .
K a r d o m a t erre v i s z e m :
135 m i n t hegyi fű, m i n t erdei fü hull a n é p ;
kardomat a r r a v i s z e m :
mint hegyi fű, mint erdei fű hull a n é p .
Most, a n é p elpusztulása u t á n
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íme Xc'/c-öreghez megyek le a partra,
140 úgy gondolván: ezen kardomat
ezen Ték- öregen apróra fogom törni.
Midőn leértem Ték-öreg szól:
«.4/tt's-isten öreg! nekem, számodra vagdalni való
micsoda húsom van,
143 micsoda csontom van ? !
Vajha még egyszer elevenen
te engemet elbocsátanál!
Nyusztbőr- 24 )imádsággal imádlak,
rénből-imádsággal imádlak,
i5o óh bocsáss engem szabadon (tkp. által)!»>
Ajás-isten öreg
táplálékevő táplálékos elmém ím hogyan elmélkedik:
«Ha őt ezennel megölöm, ugyan mennyire fog lelkem csilla
podni ?!
Hadd tartsa őt meg Tarém (az isten) továbbra is elevenen!»
155 Azután Ték-öreget rendkívül megsajnáltam.26)
Ték-öreg most ím hogyan könyörög ismét:
[val)
«Aj a s-isten öreg! én egymagamban (tkp. magam nagyságahogyan (hová) jutok haza»
Ajcis-isten öreg ím hogyan szólok :
i6o « Tek-öreg! nekem, hogy téged haza vigyen,
semminemű szolgám nincsen;
te változzál el róka alakjára,
haza úgy mendegélj!»
Most Ték-öreg kardját nekem ajándékozta,
166 maga pedig róka alakjában ezzel elment.
Most a mint a kard felé nézek:
fegyveres szolgáim vére 27) oda tapadt (ott áll).
Fegyveres szolgáimnak ím hogyan szólok:
«Ezen hegyes kardot, híres szablyát
170 szent víz folyta tómhoz vigyétek,
mossátok le ott vérét!»
Most a hegyes kard, híres szablya
íme elvitetett, hogy megmossák.
Miután megmosták, én hozzám hozták.
175 lm nézdegélem : olyan jeles
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hegyes kard, híres szablya volt!
4jas-isten öreg most ím hogyan szólok:
«Az ember korabeli világ beálltával (tkp. ülepedése után),
az ember idejebeli világ beálltával,
i8o ezen hegyes kard, híres szablya
véráldozatot fogadó véráldozatos istenkévé változzék/ 28 )
ételáldozatot fogadó ételáldozatos 2 Í ) ) istenkévé változzék
Miután így elbűvöltem,
ha afféle 30) Ínséges világ áll be (születik),
185 h a afféle nyomorúságos világ áll bé,
hogy valamely vidék felől had érkezik :
kéz-segítséget, láb-segítséget hadd nyújtson (csináljon)!»
Most h é t éjjelre lefeküdtem,
hét nappalra lefeküdtem ;
190 egyszer csak felébredtem.
Táplálékevő táplálékos elmém
egyre n e m csillapodik ;
vízivó vizes elmém
egyre n e m csillapodik.
195 Gondolom: én oly hosszú ideig feküdtem,
[náltatott),
lehet, hogy falum [azalatt] faludarabokká romboltatott (csilehet, hogy városom városdarabokká romboltatott.
Érett ribiszke két szemű
hét tón által ím hogyan nézdegélek,
200 hét Obkanyarulaton által ím hogyan nézdegélek:
íme egyszer csak hét teli hajó jövetele látszik;
hat hajómban egyre csak szarvas állatok állanak,
hetedik hajómban tarka ló áll.
Miután hosszú ideig jöttek,
205 miután rövid ideig jöttek,
ezen reves városom révéhez kapaszkodtak,
ama szarvas állatok íme fölhozattak a partra.
ama tarka ló szintén fölhozatott a partra,
Az én ajtós házamnak ajtaja két feléhez
210 rénbikát kötni való erős kötéllel,
íme ide köttettek ;
szarvas állatot kötni való erős kötéllel
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íme ide köttettek.
Most velük levő varázsló emberüket
215 íme varázsolni ültették.
Ajas-ieten öreg lelki 31 ) réülést bocsátottam (tettem) reá,
ezzel eljöttem [kozzá] s ím miképpen szólok:
((Nyomorúságos subájú sok szegénykém,
kezetekben tökéletesen egészségesek legyetek,
220 lábatokban tökéletesen egészségesek legyetek!
Ezután egybekötött
háromszáz szarvas állatotokat öljétek le;
azután pedig ezt a tarka lovatokat öljétek le !
Majd azután egy akasztóíves hét üstöt akasszatok [tűz fölé]!
225 Gőzölgő (gőzös) edény gőzét veszem,
füstölgő (füstös) edény füstjét veszem.
Azután e háromszáz szarvas állatom bőreit
újonnan nőtt (fiatal) kis fa ágára akasszátok föl,
ezen tarka ló bőrét szintén oda akasszátok föl!
280 Numi-Sorni atyátok éles 32) szemmel fogja nézni,
Numi-Sorúi apátok kegyes 33) szemmel fogja nézni.
Ezután a magatok lakó, istennővel levő házatok szögletébe,
a magatok lakó, istenkével levő házatok szögletébe
menjetek Tqrémm&\ (istennel), két üdvözletem [adom],
235 menjetek Tqrémmal, három üdvözletem [adom],
A háromszáz szarvas állat íme leöletett,
azután ama tarka ló is leöletett;
azután egy akasztóíves hét üst akasztatott [tűzre];
gőzölgő edény gőzét vettem,
240 füstölgő edény füstjét vettem.
Azután e háromszáz szarvas állat bőrei
újonnan nőtt kis fa ágára fölaggatódtak
s e tarka ló bőre is oda akasztódott.
Azután leeredtek a partra.
245 A vízzel folyó szent tó,
közepes tó közepére a mint eljutottak,
ime éles hangú hangos kiáltást kiáltottak:
((Numi-Tarém atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja meg,
Numi-Sorni apánk kiáltásunk szavát hadd hallja meg!»
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Följegyeztem a szigvamellékiMimfi-fces faluból való S emi
Roüvon Rompant'op (Род1онъ Семеневъ) közlése után Berjozovban, 1889. márczius 7-ikén.
J e g y z e t e k . 1. Sät yar-sqw sarin ta4l ajkä Ajas-tqrém (Щ
latyél Asik) jelpin mätä Ajäs-paul sis-pält pvjin, Äs-väta tapat
ali. — «A hét rénbika-bőr irhájából készült ruhás öregnek, Äjäsistennek (osztják nyelven: Asik-nak) szent helye Ajäs-falu mögött
az erdőben, az Ob partja közelében van». Ez a falu (osztjákúl Ajäskort, oroszul Непкинсмя юрты) a kis Obon van Ш versztnyire
lefelé Berjozovtól. A határában álló bálvány a közép Obvidék
urának képe, ki Numi-Tqrém (Felső-Ég) hét fia*) közül való
s egyike a leginkább tisztelt, szükség idején leginkább keresett
mythologiai személyeknek az éjszaki voguloknál és osztjákoknál.
Nagy tetteit és hatalmát dicsőíti ez ének, mely, mint a medvedalok
ban történik, magának a hősnek ajkára van adva. | 2. Hogy mit
jelent a vogul énektudomány ezen műszava «ternin m ' » arra nézve
a következő magyarázatot adja egyik közlőm: yqntléné jistjör qtért
alislayte'it; jqutél-nalél kaperte it; mir alawé,jor akw'-kityum yuXti;
taw lus-érya ternin егуг lawawé : Щ äsä, ta jä4-p%yä alawé, ta marés
taw tunsi, tus-sqwä ti — «a hadakozó korban a hős fejedelmek öldö
sik vala egymást: íjjal, nyíllal ügyeskednek vala; a nép megöletik,
hős is csak egy-kettő marad meg; az ő siralmának éneke «ternin»
éneknek mondódik; majd az atyja, majd a bátyja öletik meg, azért
sír ő, siralma szava ez» (v. ö. Regulynak hasonló tartalmú jegyzetét:
Hunfalvy «Vogul föld és nép» 136. 1.). Tényleg a ternin erV min
denkor valamely szent hely mythologiai hősének nagy tetteit, külö
nösen harczait zengi; azonban korántsem mint valami gyászének
(tué-sqw) az elesettek siratásával, hanem egyedül a hős dicsőítésé
vel. Azért legalkalmasabban « h ő s i é n ek»nek fordíthatjuk, mely

*) Numi-Tqrém hét fia egy relatió szerint: 1. Polém-tqrém
(Pelim-isten). 2. Tek-qjkä (Т. öreg az Obon), 3. Lüsm-vit jelpin
qtér (a Lozva vizének szent fejedelme), 4. Ta'it-kwott äjkä (a Szoszva
középvidékének örege), 5.Ajas-tqrém; 6. Lopmüs-qjkä (más nevén:
Sakw-sünt tqrém-pV äjkä Szigva-torkolatbeli istenfi); 7. Mir-susnéyum («a világra ügyelő férfi», más nevén Ekivä-pV píris «asszonyi!
fiúcska», vagy: Sqrúi qtér «aranyfejedelem», vagy egyszerűen
%ах S^O^TTJV : qtér «fejedelem»)
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elnevezés amúgy is megfelel az ilyfajta énekek eposzi hangjának
és tartalmának. Egyébként a térnin szó eredeti értelme szerint
«fegyveresw, ettől: térén «fegyver» (pl. ti sir ej rus varém térén ;
manéi manér terén vari? ! ez a kard orosz csinálta fegyver; a vogul
micsoda fegyvert csinál?!); térnin éri' tehát «fegyveres», vagy
« h a d i ének», synonymja a mellette használatos ycintlaytné éri'
kifejezésnek (v. ö. yantlayt- hadakozni) | 3. yard gyér, ritka; yard
yulp ritka szemű háló (pt^Kaa Mepeaca); jhud yard ma olyan hely,
hol kevés a fa s a tér tágas, yard vit tágas, téres víz | 4. NumiSorni a Numi-Tq,rém (Felső-Ég) egyik mellékneve; szószerint:
«fennt levő aranyos*) | 5. ön nyárin latin; manéi latyél: jani'*) —
«osztják szó; vogulul: j.» (nagy). Az ének nyelve gyakran alkal
maz különösen epithetonokban és gondolatismétlések esetén osztják
szókat, midőn megfelelő vogul szók is vannak az illető fogalmakra,
pl. a medve neve néhol önle vojl'e = jdnj' uj «nagy állat»; alább ezt
olvassuk: talyin sirej, sijin ndri «hegyes kard, híres szablya» (nári
osztják szó = vog. sirej) ; a Pasét-istenke idézetében : mand lány cin
uj lány anse'im, mand kéldn uj kél cinée'im minő hírtvivő állat
hírem van, minő üzenetvivő állat üzenetem van (osztják kel = finn
kiéli nyelv = vog. lányéi, potér hír, beszéd) | 5. auman «folyású))
e h. aumin,- a szigvai nyelvben gyakran váltakozik az -in képző
-dn-vel, v. ö. pl. fönnt a 4. jegyz. | 6. sawin — saw totné ((nyomorú
ságotviselő »; teljesebb alakja ezen epithetonnak: sawin sdyip, sawin
údrdp élém-yqlés nyomorúságos subájú, nyomorúságos bocskorú
ember | 7. yünyalt, szigvai yönyélt lassú folyású, füves folyócska;
«posdl voipi pumin vit yőnyélti ldivau» (folyóérhez hasonlóan füves
víz^.-nak neveztetik); «akwe janii sát yünyalt süsi mm, O,HHOH pii^KH
ceMb p-fe^KH pa30injracB» (egy folyóból hét folyócska ágazik szét);
sat tür-patitté somi vdnsin sdt yünyalt hét tó tövében arany gyepes
hét folyócska. Mir-susné-yum satmild. Ajds-tarém jelpin tűrd pciydt
yönyaltét ale'it (Ajás-ieten szent t iva oldalán folyócskák vannak) |
8. tql, mos : «aum latinn (kór, nyavalya szava) | 9. naj-atér = pupV
«istenke»; nőj női bálvány, átér férfi bálvány | 10. sietnek rögtön
teljesíteni a mit tőlük követelek | 11. az áldozatul hozott rének
szarvait egy kötélre kötik f 12. kémpli suba, vagy kabát szárnya a
ruha aljának előrésze (vorderschoss, nojia) | 13. a kór személynek
van képzelve, mely rátette már ruháját a betegre, hogy elragadja
őt; ámde a kegyes istenség még a kór ruhaszárnyából is fölemeli,
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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megmenti hívót | 14. kitV sam «kettő szem» (t. i. az én két sze
mem) e h. kit sam kivételes költői kifejezés, mely a medveénekek
ben is található. | 15. 'Nárés-naj ekwci Kasém-pupy'-ékwa; jelpin
matti Kdsém-tal'éy-üsté qli. — «Narés fejedelemhölgy a Kdsém
[folyó] istenasszonykája; szent helye e folyó forrásánál levő város
kában van». A Kásém (Ü3i3uwh) az Obnak keletről jövő mellék
folyója, melynek torkolata Berezovon alul van. Gondattyi könyvé
ben azt olvassuk, hogy a Kasém-íöi istenasszony eredetileg Ajasisten menyasszonya volt; de ez utóbbitól elszökött j 16. ajánymn-pV
fegyveres szolga apród J 17. értsd: táplálókról gondoskodó elmém.
Az istenség mint az ember táplálkozik, vadászik, halászik stb.;
v. ö. Numi-Tqrém egyik epithetonját: vör sat lésin yum asém, ur
sát lésin yum asem eredeti hét fajdhurkos férfi, az én atyám;
hegyi hót fajdhurkos férfi, az én atyám (Numél va'ilém é.) \ 18.
pusén ratsaném «mindnyájukat [agyon] vertem» | 19. nqmtém pats
kedvem kerekedett (esett), tetszik nekem j 20. Win nqny-ke yanyi,
kwonsaná at yaneit, sqma Xülin ha az evet fölkúszik [a városfalra],
karmai nem ragadnak meg; igen meredek | 21. v. ö. fentebb namém
totaicé, sijém totawé «nevem, hírem v i t e t i k » ; érV qtér «a kit
az ének [szárnya] hord, az énekhős» | 22. Ték-qjkd Ásnél ktoalné
Ték-jd qnsi yálp üsnél lányát, Ték-pault — Ték öregnek Óbból kelő
(Óbba ömlő) Ték-nevű folyója van Berjozovtól aláfelé Te/c-faluban
(TeKHHCKia iopTbi). — 0 mint fentebb láttuk, egyike Numi-Tqrém
fiainak. Nőrablását s ebből eredt kegyetlen háborúit énekli gyűjte
ményemnek egy másik hőséneke | 23. tőr : kéntd pqyd muwéltayi
akw'-mus oysárél jüntim ali • töri' ti lawau — sapkájának oldala
köröskörűi egyre rókaprémmel van várva; íör-nak ez neveztetik |
24. talyiii turél, vouta turél rqnyaivé hegyes hanggal, vékony hang
gal kiáltatik | 25. t. i. nyusztbőr-áldozattal kisórt imádsággal imád
lak. Bőrök, kendők, az áldozati állat szarvai, esetleg koponyája stb.
a bálvány szent fájára fölaggatódnakj 26. tkp. sajnálat nagy sajná
latául vettem — saka saUtdslém nagyon megsajnáltam J 27. poséy:'
kélp latin «vér» | 28. ti sirej jirin pupri' oss jémti — ez a kard áldo
zatos istenkévé változzék; él üríti tkp. «elüljön» ; mert az istenke
(pupV) midőn az igézetre megjelenik, rendesen űl, pl. az áldozat
téren felállított nyírfa-ágon | 29. püri: pupy'éli-palné ünttém ten'-ut,
ajn'-ut az istenke elé helyezett étel, ital; az áldozattor j 30. mqrt,
mört mérték, mörtunkwé mérni, mqrtés, mörtés: ta-m. annyi; afféle
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ti-m. ennyi; efféle, akw( m. egyforma mennyiségű, am-mörtsém olyíéle, mint magam, yqn-mörtés puunyum atim a khánhoz hasonló
gazdagember nincs (Eeg.) | 31. ré'i hőség, hév. — Midőn a sámán
(najtj&z istenkét varázsszavával idézi, ájulásszerű extasis lepi meg
(régi nyelv szerint: lelki r é ü l é s ) , melynek műneve: tcfrém-ré'i,
«isten heve»: íajt tcfrém-ré'inéjoytaivé,pupi'-r&'iné joytawé;—NumiTqrém ásém ültei réyin vöt refinjiééerdawém «N. T. atyám felől meleg
szél heve jő hozzámw mondja az istent idéző medve (Numél va'ilém e. Anjá-pault) j 32. port: ti-kwoss te'i, p. at qnsi, habár eszik,
nem tud jól lakni (cnopy, CHTHOCTH H^Ty); portin pül szapora
falat, melytől jól lehet lakni; porttal tép szaporátlan étel, melyből
sokat kell enni, hogy az ember jóllakjék; —portin sam olyan szem,
mely élesen lát, messziről is kivesz mindent: samém port at qnsi,
yqsá ma at nanki szememnek nincs meg a kellő élessége, jólátása,
távoli hely nem látszik | 33. pamin sam: jqmés sam, sqtin sam
(pupV latin) — «jó szem, szerencsés szem (istenke szó)». Az
utóbbi meghatározás azt jelenti, hogy a pamin csak az ének nyel
tében, de nem egyszersmind a közéletben használatos. Egy női
dalban is előfordul: tqrém-isvéska pamin kátéi luHe'im szentgyer
tyát fogó jeles kézzel állok (menyasszony az oltár előtt); a pamin
•kátéi itt jqmés hatéi értelmű (v. ö. fentebb sirej-sisin jqmés katél) \
34. A jirém-aul összetételnek utórószében az aul «kezdet, vóg» szó
előttem nem eléggé világos átviteles jelentésben alkalmazódik.
Fordítása helyett pár hasonló példát idézek gyűjtéseimből: yoli
vöiuné púrim-aul
étin at ti joytilém reggel kórt ételáldozatomat
estéig nem halasztóm (Pupakwé-tűlilép) j saiv totné saiv künéranén
sawin tus - aulén l'ünsawén, sawin poj k-.aulén pojkawén nyo
morúságot szenvedő sok szegény embered nyomorúságos siralom
mal sír rajtad, nyomorúságos imádsággal imádkozik hozzád (Mirsusné-yum sátmilá Lüsm-jat) \jui aulpojküwaul ti qlém utolsó
imádságunk ez volt (Polém-tqrém kástula) j
áyi-lili-aulikwé
nqny voss qltilálnülén mönt, pV -lili-aulikwé,
nqny voss almilénülén mönt! a leány lelkét vajha fölcsatolnád, a fiu lelkét vajha
fölemelnéd (a kór ruhaszárnya alól)! (Pasét-pupV kaj-s.). Úgy
látszik mind e példákban az aul szónak diminutivszerű, kedvessé
get kifejező functiója van, mire nézve világos adatunk van a követ
kezőben. Egy bohózatban (Pupakivé-tülilép) így szól a játszó alak
a közönséghez: latcin nqmét aul-jer nan ul qnsán ! kantin
nqmét
25*
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aul-jer
nan ulqnsán/ dühös gondolatotok ne legyen reám, hara
gos gondolatotok ne legyen reám! Az aul-jer (v. ö.jer «irány») értel
mét éhben így határozza meg a közlő: m á n laivin nqmtkwé ul qnsán !•
« k i s haragos gondolatkátok ne legyen!», mi mellett megjegyzi,
hogy: érit qlné latin «énekben használt szó». Analóg eset ehhez,hogv a sup «rész, darab» szónak szintén van diminutiv alkalma
zása, pl. ebben: eri'-sup «kis ének» A következő példákban az aulnak «-féle, -fajta, -beli» jelentése tetszik ki: a-m jui-pálémt ti jqmés
kwolkém yoti aul nérisné qnsawé? én utánam mif é 1 e (mi faj
tájú, mi végbeli) nőé lesz ez az én szép házacskám (KaKOft őaöeniK'B
.HOCTaHeTca) ? Tqmpüsém faulin Tarja. e. \érr-aul
jani* saiv la
totUanem az ének b é l i (minő csak az énekben van) nagy nyomo
rúságot szenvedem el íme (Numél va'ilém e. Anjá-pault) \ an sári
peni jqmés
aul taw penyélti most igaz varázslatot, j ó f é l é t
(melynek meg lesz a hatása) varázsol ő. (u. o.) | sári satu
jqmés
aul mölál ti sátaslém igaz igézettel, jófajtával igéztelek ón téged
minapában (u. o.) | am kansém lu jqmés
aulém kansés, am kan
sém, nqioéljqmés
aulém kansés az én száradt csontom, a nekem
kedves (t. i. csont), elszáradt; az én száradt húsom, a kedves, elszá
radt (u. 0.) j ta'ila sültem néyinkwol sultém sopér tinin jer am éultéptiáném ; ta'ila saltém yumin kwol sultém sopér tinin
aul am sultéptiáném a nőkkel teli szállott házat [bohóságaimmal úgy mulattatom]
hogy bámulnak reám, mint a mereven elbámult fajd a drága*)
(Pupakivé tülilép). Az aul-nak «-féle, -fajta» jelentése az eredetibb
diminutiv functiónak átvitele, minő átvitel közönséges dim. képző
kön is kimutatható (1. Budenz «Ugor Alaktan »-ában a dim. névszóképzéshez való bevezetést, 233. 1.). Megjegyzendő e mellett,
hogy SL jqmés aul, tinin aul, yoti aul nérié kifejezésekben a ((ked
vesség)) momentuma is kiérezhető.

*) A jelzett szó után appositiószerüleg hátravetett jqmés,,
tinin jelzőkre nézve v. ö. a következő emphatikus kifejezéseket:
jár én tinin, ankwén tinin, yqlá-uj ! azt az édes apádat, azt az édes
anyádat, te dögállat! | ampirisém künér! szegény kutyuskám! f
plrisém jatél! kedves fiacskám! | asém möjtin seléstá megboldogult
(mondában élő) atyám szerezte.
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• ' • '

kaj - s qw.

I. «Numi-Tarém dsém-pdlt lnntildné kdíém-nak luntilawé. satpis ker-tumanén kwol-kiwért qnsawém, Numi-Tarém asém mdt-sdm
sat sam jqnyi, vitet yqt sam jqnyi. am ti sdt-pis kér-tumaném nuwéltilém: jüntép-pup janit pás sildti. am kul sdt-pisémtél kwond siláte'im,
taw ti kanén paul kand kanitilém. jqmés pdl sqpdk-pdlém jol-ojmati.
jol-sunse'im : jolén qlpd la'ilén pupi' la'ilén-ke sat apér totawé, namén
qln, jqmés püri tan vlyét. Numi- Tqrém dsémné jold-ke tardténüwém
mönt: namén qln, jqmés püri akw' toy vlnüm.»
II. Numi-Tarém déd joyti. asiskét, manér vasén h) — «am
vdsém: jolén yajtpd la'ilén pupV la'ilén-ke sat apér totaivé, namén
qln, jqmés püri viivé ; aném jold-ke tar dténülén mönt! •» — taw lawi:
«%qnal élém-yqlés üntém nqtén tqrém jemtmdt: élém-yqlés tépd
somién Űtpi jol yuml'é tardtilém ?'/» — «at'i, dé-d ! namén qlnél, jqmés
püril vdrunkwé patawém: élém-yqlés qlné jisén tqrém él sankémtilém.n
III. Kantmawé. la'il-paldn püyémtim jol saltémtita ; lentén
sdrés simdn páti. — adném-ke éri' éld mini: tVakiv'yum yujné janit
séi-nol naritayti.y> akw' yum yujné janit séi-nol naritaytés. éta sat
yatéld sat tot yuji. qln süppd kukkuk ne-akwd lujfi: «yolit yqtél,
aráén yqtél naj-dnküw jdyd kwol-patitdn lapné qrémté, ti sdrés lui
quldnél vöt páti ,• akw' yum yujné janit séi-nol Tqrémné yajtémlawé.
vöt yotdl mini: tül'é ujin !»
IV. yqsd, man vad ujfi, ti almaivé. Numi-Tqrém
dsd-pdlt
nqny dia joyti ; ti sunsitd: tump ta nanki. mand vdyd joyti, mand
at joyti, tü jassd ujwhkwé taw vordts. pd-kwalés, yqmi yujés. din
süppd kukkuk né-üpd lujfi. lawi: «yqsd, man vdt'i yuje'in? /
ndny kwalén! tarinéi yusdtané pdl punkén-yqnyd édltamténJ nild
sdmpd nor-kwol ti üntéyati. ti Ás-tumpén lakwa jqmdln ! jqmés-pdl
éépénné kisyatén, akw! nurpd sat qln [yqnte'in *]; ti akwe nurpd
*) A [ ] rekeszben foglalt szavak nincsenek benn Eeg. kéz
iratában, hanem saját magam kiegészítései.
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sát qln páyivtén: kér jqutén sát yum til téle'it, kér nálén sát %um tll
téléit, qulá joyttal üs ünti.»
V. Mát JQXpá Sujin-qtér mát jq,nynát-müs jola sunsi: urnán
lawtalüiv, qulá vátal üs üntéyats.» — jüiv ti sálti, Kut-q>témé látt ti
kwálaivé; láwi: «vápsákém! namtén-ke páti: lq>yén pál Iq/yán pá
-ünttén/t) taw ness éssémawés Kul'-qtér upátél. áji téné püri áíim, pV
téné püri át'im. — Taw pupV sát pisatél takwi ünléné üsanél sát
nárppá ámpér sámánéi ti* nirémtitá. pV téné jqmés püri tijoyti, [áyi
tené jqmés püri ti joyti], püri téwé, püri ajaivé ; Kut-qtér upátél an
ti fii, yanal ta qli.
Az ö r d ö g f e j e d e l e m 1

(Kul'-qtér)

hymnusa2.

I. uNumi-Tqrém atyámnál izmosodó 3 kezem íze izmosodik.
Hétszeres vaslakatú házban tartatom 4. Numi-Tq,rém atyám földvi
dékek hét vidékét járja körül, vizeknek hat vidékét járja körűi. Én
ezt a hétszeres vaslakatom megmozgatom: egy tűfoknyi hasadék
támad 5 . Én ördögi hét fogásommal [e hasadékon] kipattanok, az
ő (t. i. atyám) téres faluja terét tapodom 6 : [egyszer csak] jobb
oldali félcsizmám leválik 7 . Lefelé nézek: lenn lévő lábas istenke
lábbeli hétféle ügyessége vitetik végbe 8, [ezért] jeles (neves) pénzt 9 ,.
jó áldozattort 10 vesznek. Hogyha 11 Numi-Tqrém atyámtól lebocsát
tatnám : jeles pénzt, jó áldozattort én is ép úgy vennék*.
II. Numi-Tqrém atyja jön. ((Fiacskám12, mit láttál?» — «Én
láttam: lenn futkosó lábas istenke lábbeli hétféle ügyessége vitetik
végbe: jeles pénzt, jó áldozattor vétetik [érte]: vajha engem lebocsatánál!» — Amaz szól: «Midőn egykor beáll a kor, melyben az
ember megteremtődik s életet fog élni 1 8 : emberevő, nagyszemű
Ütpi-tu (ördögöt) már ugyan hogyan bocsátanék le?!» — «Nem 15r
óh atya 1 6 , jeles pénzzel 17 , jó áldozattorral fognak megajándé
kozni (tenni): [s akkor] az ember életkorának idejét hosszabbá
teremtem 18.»
III. Megharagszik (Numi-Tqrém). Fel lábánál megfogván
aládobja; [Kul-q.j a tápláló 1 9 tenger közepébe esik. — [Kul'-q, a
tengerben szól:] «Ha énekem folytatódik 20 : egy homok-domb 21
emelkedik 22 ki ide [a vízből], olyan nagyságú, hogy egy férfi rajta
elfeküdhetik». — Egy férfi fekvésére alkalmas nagyságú homok
domb emelkedett ki. Hét éjjel hét nappal fekszik ottan. Ezüstszájú:
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kakuk nónje-asszony 23 énekli: «holnapi napon, midőn a tüzes u
nap a mi fejedelmi anyánk 2 5 , atyja (Numi-Tq,rém) házának pal
lójára emelkedik 26 (értsd: midőn a nap az ég határszélén meg
jelenik), ezen tenger alvégéről szél kerekedik; az egy férfi fek
vésére alkalmas homokdombot Tqrém el fogja önteni 2 7 (hirtelen
befutja vizével). A szél a merre megy: arra felé úszszál.»
IV. Hosszú vagy rövid ideig úszik, egyszer csak fölemeltetik
[a hullámoktól]. Csaknem Numi-Tqrém atyjához 28 (értsd: az égbe)
jut fel [a hullámok hátán]; hát nézi: íme egy sziget látszik 29 .
Ahogy telik erejéből, ahogy nem : egyenesen oda iparkodik 30 úszni.
Fölment a partra, hasra 8 1 feküdt. Nénje-asszony 32 , az ezüstszájú
kakuk énekel, szól: «soká, vagy rövid ideig fogsz-e még feküdni 33 ?!
Kelj föl! Fényűből hasított 3 4 forgácsot 35 dobj fejeden által! Négy
szögletes 36 gerendaház fog majd támadni. Ezen Ob- 37 szigetedet
járd körűi! Keresgélj jobb oldali zsebedben; egy karikára fűzött
hét ezüstpénzt 38 fogsz találni. Ezt az egy karikára fűzött hét ezüstpénzd hajítsd el: vas íjjas hét férfi fog ebből születni, vas nyilas
hét férfi fog ebből születni, vége érhetetlen 89 város fog támadni.»
V. A földet körűijáró «Híres-fejedelem 40 », a mint 4 1 a földet
körüljárja alánéz, [látja a Kul-qtér varázsolta várost s így szól:]
«a mi rendeletünk nélkül vége láthatatlan város támadt 42 ». íme
be megy 4 3 ; Kull-cítér-től fogadtatik (szembe megy vele), emez szól:
(fvőcskóm, ha tetszik, ülj be a zugbeli 44 szobarekesz 45 zugjába!»
0 (a «Híres-fejedelem») csak úgy elszégyelte magát Kut-atér ipjával 4 6 . Sem leánynak enni való lakodalmi étel 4 7 nincs, sem fiúnak
enni való lakodalmi étel nincs. — 0 istenke hét fogásával a maga
lakó városából hót ajtótámasztóval 48 zárt hambárját [egyik] szög
leténél fogva ide rántja 4 9 . Fiúnak enni való lakodalmi étel jön,
leánynak enni való lakodalmi étel jön. Lakodalmi ételt esznek,
lakodalmi italt isznak; Kul'-atér ipjával most is él s mindörökké
fog élni 5 0 .
E szöveg eredeti alakját Reguly jegyezte föl a Lozva mellé
kén, melyet fordítással együtt kiadott Hunfal vy «Vogul föld ós
nép» művében; éjszaki nyelvre átírtam T a t j a n a A l e x e j e v n a S z o t y i n o v a magyarázatai alapján Tq,ré%-paul-ba,n,
1888. deczember 26-ikán.
J e g y z e t e k . 1. Kul'-atér, vagy mint a Lozván szintén ejtik
%ul-q,tér a betegségek és halál kútfeje, kit Numi- Tqrém az elszaporo-
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dott emberi nem pusztítására rendelt le a földre (1. Reg. Ma yutitém mqjt). Nevének alkotó részei: yuXkór, betegség és qtér fejede
lem, istenke.
2. Kaj eredetileg indulatszó, körülbelől «hé, hallod» jelen
tésű, pl. kaj, yölilén? hé, hallod-e? minimén kaj! menjünk, h é !
kaj-wéssl nyugodj-no! Midőn a medvedalokat befejezik, kajajuj
kiáltással kiáltanak föl az égbe Numi-Tarém-hoz. Kaj-squ; mint a
sat- ((isteni szóval rendelni* igéből származó satmil és satil műsza
vak, istenidézetet jelent, melyet a sámán úgy ad elő, hogy minden
két-három szó után egy izgatott zúgást tesz; vagy felkiált, hogy az
istenség figyelmét az idéző szókra reáirányítsa. Erről a zúgásról,
illetőleg felkiáltásról mondják, hogy najt kajji a sámán istent idéz,
tkp. izgatott hangokat ad. Alkalmazzák a kaj-saio műszót áldoza
tok alkalmával énekelt hymnusokra is s ilyen a jelen közlemény
is, melyről azt írja Reg. «es wird gesungen wenn ihm (dem KuV-q,.)
geopfert wird, dass er die kult (kul = yul kórterjesztő szellem)
nieht auf die menschen lasse». Ellentétben a KuH-(ftér-nék egyéb
mondákban és énekekben található gyűlöletes és furfangos alak
jával : e hymnus — mivel éppen kérlelni akarják vele — sympathikus színben tünteti fel az ő egyéniségét és Numi-Tqrém-mal
való küzdelmeit. Fiatal korában, míg «izmosodó keze íze izmoso
dik vala» Numi-T. atyja hétszeres vaslakatú házban bezárva tartja.
Egyszer alkalma nyílik kiosonni fogházából s a mint atyja udvarán,
az égbolt felületén járkál: az egyik csizmája, mint ha mély hóba
hágott volna, leválik lábáról. Lenéz az égbolton a csizmája alatt
támadt nyíláson: látja, hogy Numi-T. egyéb fiai, az istenkék (pup%ét) az emberektől mindenféle ajándékokat és lakomákat kapnak.
Egész jogos alapon arra kéri most atyját, hogy bocsássa el őt is a
földre s részesülhessen szintén az emberek adományaiban. Atyja
nem akarja teljesíteni kívánságát; «emberevő, nagyszemű szörnye
teget)) — úgy mond — «már ugyan hogyan bocsátanék le az
emberekhez!* Kuí-a. jóhiszeműleg válaszol: «óhnem, atya, ellen
kezőleg: ha az emberek nekem is nyújtanak áldozatokat, én meg
hosszabbítom életüket*. Dühbe jön erre Numi-T. s Kul'-q,tér-t a
tengerbe dobja, honnan ez csak úgy menekül, hogy egy fekvő
ember nagyságú dombot bűvöl maga számára. Numi-T. ezt is
elönteti a hullámokkal s Kul-q,. nónje-asszony, a kakuk tanácsára
egy szigethez úszik, hol várost varázsol elő. A «Világot néző férfi»
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(Mir-susné-xum), vagy más nevén «Híres fejedelem*) (Sujin q,tér)
A mint a világot körűijárja, egyszer csak észreveszi a Kut-q. váro
sát. Bemegy oda, hol Kut-q,. annyira jól fogadja, hogy minden
formaság nélkül felajánlja neki hálórekeszében ülő leányát. Bes
teili a «Híres fej edelem» ezt a mindenféle szertartást mellőző hir
telen házasságot; de Kut-qtér-nek nincs miből lakodalmat csapni;
mert hiába van a földön, Numi-T. rendelése nélkül nem hoz
nak neki áldozatot az emberek. Segít a bajon a vő, ki saját éléshambárját rántja oda a lakodalmas házhoz s «fiúnak enni való
lakodalmi étel jön, leánynak enni való lakodalmi étel jön».
A kegyes isten, a «Világot néző férfi» ipjához jönnek most a
hívek áldozatukkal, kérvén, hogy Numi-T. atyjának tett Ígére
téhez képest hosszabbítsa meg ez áldozat jutalmául az ő életüket.
Ez röviden foglalva tartalma ós czélja az itt közölt hymnusnak; ehhez még csak azt kell előzetesen megjegyeznünk, hogy
csakis az első rész — a hol Kut-q. maga beszól magáról — tekint
hető a hymnus valódi hű szövegének; a többiben — a hol Kutqtér-xol, mint harmadik személyről van szó — maga a közlő
saját szavaival s kivonatosan adja elő a hymnusnak tartalmát.
3. Iwwém, úqwtém lunti csontom, húsom erősödik, izmosodik
(KptnjiaeTca, 3aK0mrf>eTrE, KptinKOH cTaHeTi.); pori' luntwés a fűszár
megfásodott, kemény lett Uy^Ka saKO^miuia, TBep^aa cTajia). Eeg.
így magyarázza e szót: «csont rostjoU (pocTeTt = nő); hogy
miért fordítja Hunf. « b i l i n c s e l t kezem tagja meg van b i l i n 
c s e i v e l ) előttem homályos. Jegyezzük meg, hogy a medve menny
ből való leszállásának éneke is ugyané gondolattal kezdődik, pl. a
Beg. féle följegyzósben; Nwmi-Tcirém asém ünléne
kiuöl-kiwértá
jdnimené katém-nak, aj, jánimi N. T. atyám lakó házában növekedő
kezem íze, ej, növekedik (Hunf. Vog. Föld: 200. 1.)
4. A medve is sát-pis tumanin kivol-lo&n őriztetik (pl. u. o.
201. VI.). Beg. tumanem kvál e h. tumánén kv.; 1. alább 44. jegyz.
5. Mint a medve, Kut-q,. is föltöri atyja távollétében a hétsze
res lakatú ajtót. A sildti szó jelentése: «pattan, szökik», pl. amp
kwoná silátals az eb kiszökött, kiosont a házbői (coÓaKa He npnMÍJTHLIMT.OOPA30MTBHCKOQH.IT>Ha yjraiiy); pas sildti meab CBBTHTT.,
c^íuiaTca, hasadók világlik (be a Kut-q. lakó házába), tkp. szökik,
pattan elő. Beg. az alább következő siláte'im-hez ezen fordítást
írja: viskocu (BHCKOIV, kiszököm). Hunf. apoas (Beg.) szót «árr»-
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nak fordítja, nyilván a pásiltép, pásilép «fúró»-ból követ
keztetve.
6. paid-kaná kanitilém ero yjiiiny Topio, tapodom ucczájáL
Hunf. közlésében e hely: kaneng paul kánetem;
kánitilm;
de Eeg. eredeti kéziratában: kannetem kannitilm, melyből az első
szó az alsó lozvai kan tér» szó 3. személyű birtokos alakja az acc.
-m raggal, a másik pedig a Eeg. szótári jegyzeteiben is megtalál
ható kaniti vtopcu, tretenw. H u n i az éjszaki xqnt- «tekinteni»
igének délies alakját látja e szókban s így fordítja e mondatot:
«o 11 téres falut l á t o k ; (azt) n é z e m».
7. canort npopBeTca, npocKO^HTí), npocTyiiHTca na 9TOT"E
CB^TT. : a csizma leválik (a lábáról), kicsúszik, hibásat lép az égen
(úgy hogy az égbolt mint valami gyönge jégfelület áttörik s egy
lék támad rajta, melyen Kul-q>. lenézhet a földre). Eeg. magya
rázata szerint: «durchgetreten den himmel». Jegyezzük meg ismét
a medvedallal való párhuzamosságot: jüw-yultém la'ilá latkdtané
asá pünsilém: joli máyjm ünléné sarui ql'ppá játéi ma nánkein
hátra maradt lába csuszamlásának nyílását fölnyitom (az égen):
az alsó nép lakta arany festésű kedves föld, te látszol (XVI.).
8. pupyét BCHKÍH xpaőpocTH B.ecjT'b, 3a TO OHH xopomis
^eHeíKKH nojiyqaioTTb, óepyTT.: az istenkók mindenféle hősiséget
visznek végbe, azért ők jó pénzecskét kapnak. Eeg. magyarázata:
mudrosti djelajut (ügyességeket csinálnak). — ápér ügyesség: kát-a,,
la'il-á. kézbeli, lábbeli ügyesség; ápér tóti olyan kifejezés, mint
pqyátur tóti ügyességet, hősiességet «visz, visel», azaz: «tesz, gya
koroló. — Hunf.: «alant levő lábas báb lábas hót aper vitetik»,
9. qln ezüst; pénz. Eeg. jegyzete: priklad. így nevezik oro
szul a bálványok mellé fogadalomból helyezett tárgyakat, pl. pénzt,
kendőt, bőrt stb. pupiné namejim (kástim) tqrné qln neye'it az
istenkének ajánlott kendőbe pénzt szoktak kötni. — Hunf. a tár
gyalásban levő szót «czompó hab-nak fordítja, de ez utóbbi: álén
(Cyprinus tinea). Eeg. is megkülömbözteti írásban az qlln, qln
«ezüstw és aln, qaln «cyprinus» szókat.
10. püri áldozati lakoma. Hunf. nyilván a pur- «harapnia
igére gondolva «falat»-nak fordítja. E szót is Eeg. helyesen pürinak írja; ellenben Hunf. puri-nak.
11. Eeg. az ajmqntd szó fölé ezt jegyzi: jesli-bi (hogyha).
Alakilag az éjszaki vogulban an-mönt felelne meg e szónak; csak-
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hogy ez «imént, előbb» jelentésű s mint mondatszerkesztő nemszerepei. Használatos ellenben éppen feltételes mondatokban az;
ige után vetett egyszerű mönt (1. fönt 361. 1.)
12. ^HTHTKO MHJieHLKoe, TH qero BH^;,fejirb? -— s'isket olyan
diminutivféle (kedveskedő) képzése a éié ,magzat, gyermek* szó
nak, mint plket fiúcska, apiket jmokácska ezeknek: pV fiu, api'
unokaöcs, unoka.
13. nocjrE, ecjiH ^ojrroBBqHbiií, qe.iOB'&iiecKÍÉ BÉKI> ő y ^ e T t :
KaKi. a Mory Te6a nycTHTL KT> Hii3y HCKycHTb cBoero ^ejiOBÍKa ?!
később, midőn hosszú korú lesz az emberi élet: mikép bocsáthat
lak le én téged, hogy te elcsábítsd, megrontsd az én emberemet ? !
14. Ütpi, vagy Üt ép (pelimi nyelven Vutép) HCIHCTEIH ^yxi>:
gonosz szellem. Reg. szerint «teufel». Eendes jelzői: saruin Ü.,
süpin Ü. nagyszemű, nagyszájú U.; vagy: samifi Ü., punin Ü.
nagyszemű, szőrös Ü. Egy szoszvai közlő szerint: 9TO cep^e«iHoe
r
CJIOBO (simin latin) ; Me^Bí^a, Kor,a,a Ha ero ocep^aTca, Ha3HBaK>TB
9TaKi>: ez haragos szó; a medvét nevezik így, midőn reá megharagusznak. Tényleg az Ütpi, a hol énekgyűjtéseimben előfordul,
az embert ölt medvének gyalázó megnevezése (pl. Tomil'-éri',
Khqis jerij s látván, hogy a Kul'-a. története egyébként is hason
lít a medvéhez, érthetjük, hogy Numi-T. bosszúságból őt is így
nevezi. Megjegyezzük, hogy egy ilyen medvének más gyalázó meg
nevezése: ámp-uj «kutyaállat», miből az sejthető, hogy Ütpisbzüt«ugatni» igének participiuma, a medvére gyakran alkalmazott
tüjtné látin-ga\, titkos kifejezéssel.
15. Eeg. aata alakjának jobban megfelelne ugyan az éjszaki
vogul ata, mint az itten írt aii; ámde amaz a jelen mondatszerke
zetbe nem illik alkalmasan (1. fönt 353. 1.). Hunf. úgy látszik a
magyar atyá-m gondolva az aata szót a reá nyomban következő
aéa synonymjának tartja s egy szóval fordítja: «atya!»
16. Az as-a alak utórésze felkiáltó indulatszó («óh, hé!»);
ugyanígy van: san-á! óh anyám ! piy-a! óh fiú! (1. fönt 356. 1.)
17. Eeg. kéziratában e hely : náming alln jommas puri voarungue pátaum, melyben a namin q,ln a jamés pü?'i jelzője volna, ilyféla
értelemmel: «jeles pénz jó áldozattal)). Ez előttem nem világos,
minthogy a püri csak ételnemű, vagy ital lehet (1. fönt 386. 1. 29.
jegyz.); de az istenségnek ajánlott tárgyak, pl. pénz nem püri,
hanem pupiné neyém aln. «pürilpürlaytawé, aln néyaiüé\y püri-yal
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lakomát csapnak; de a pénz az istenség számára kendőbe kötetik
{ez t. i. nem püré) — magyarázza az átirat közlője. Igen lehetséges,
hogy Eeg. qlln írása dinéi helyett való, hiszen efféle hibák bőviben
vannak följegyzéseiben; v. ö. pl. itt is: juont-pop e h. juontep-pop
(I), Tqrom kajtemlqu e h. Tqromne k. (III.); 1. alább a 39. jegyzetet.
18. HBTB, MOH OTeirB, MHB atepTBy npHHecyTB II a W-HOBBqecKiit BBKB ,nojiBine TBopio, ^TOÖBI őojitine ÓBIJIB. Eeg. jegyzete:

po dolse sla£u. Hunf. e fordításában: «atya, a híres czompóhal
jó adományával szeretnék élni, az ember korbeli nagy földjét ellököm)) — a Eeg. tarommá -t tarom má-ie osztotta el, tarom-ot átviteles «nagy» jelentéssel vévén; a sankémtilém (Eeg. sqngomtilm)
szót meg a sánywi, sánywási «rug» igével hozta kapcsolatba.
19. Untén: tépén latin «tápláló» ; v. ö. osztják lant, tant étel,
gabona = vog. tep ; osztják lantin Ás, yulin Ás ==s vog. tépiftÁs,
Xulin Ás tápláló Ob, halas Ob.
20. dném-ke eri' éld mini Hunf. fordításban: «ha énekem
s i k e r ü l » ; noha Eeg. jegyzete : jesli pesni posle (ül) pajotsa : h a
az ének azután is énekeltetik, vagyis előbbre megy, folytatódik. —
Az átirat közlője így magyarázza e helyet: ecjin MOH HECHA
Bnepe^í) H ^ T B (ecjiH-ÖBi OHT> yMepB TaMB, Tor^a 8Ta nBCHa He
ŐBijia ŐBI ^ajr&nie; TaKB KaKB OHB JKHBB ocTajica, IIBCHS Bnepe^B
H^eTB) ha az én énekem előre megy (hogyha ő t. i. Kul-ci. meghalt
volna ott a tengerben, akkor ez az ének nem folytatódnék tovább ;
minthogy a bűvölet következtében továbbra is élve marad, az ének
előre megy).
21. séi necOKB, homok; úol MHCB, földnyelv ós kimagasló
hegyorom (v. ö. Vog. Föld. 81.1.); alapértelmóben: orr. — A Eeg*
sí-nqll írása alapján gondolhatni bár a sV menyhal (gadus lota)
szóra is, mint Hunf. teszi («meny hal -orr sziget támad»); de hogy
itt mégis «homokdomb »-ról van szó — mint az átirat közlője
magyarázza — bizonyítja a Mir susné-yum-nak egy tőlem följegy
zett mondája, melyben elbeszéltetik, hogy őt egy óriási madár föl
kapta a levegőbe, azután: yqsd totwés, man vdíi totivés, sárisné totivés. saris sár simén tárátaivés. Sernél uj-sqw raywin ta'il masém qtér
Sorni-Kworés ásán taw namélmati: aeryém-ke elá mini, möjtém-ke
éld mini: am jol joytném eli-pált, yum patné
séi-kan
v oss
_yulili/»
yum patné jani' séi-kan ta yuUli, taw séi-kan tármél tü
ta pats. Hosszú, vagy rövid ideig vitetett, a tengerhez vitetett.
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A tengernek éppen közepébe bocsátatott. A nyusztprém galléros
ruhát öltött istenke-fejedelem Sorni-Kworés atyjára gondol: «ha
az én énekem folytatódik, ha az én mondám folytatódik: mielőtt
én lejutok, egy férfi esésére való homokterület (azaz: oly nagy
homokterület, melyre egy férfi rá eshetik) emelkedjék ki (a tenger
ből). Egy férfi esésére való nagyságú homokterület emelkedik íme
ki; ő ezen homokterületre, oda esett.
22. nari nexHeTT. KT. Bepxy, fölfelé tol; naritayti, narémtayti
fölfelé tolja magát, meredeken kiemelkedik.
23. akw nagynéne, anyóka; ne-ákum, m-üpém nénémasszony,
ne-áyi leányasszony, ne-sanim anyámasszony; tehát kukkuk neakwá nem «nőstény kakuk», mint Hunf. fordítja, banem : «nénje
asszony, a kakuk». A medvedalokban is gyakran találjuk, hogy
a medvének ínségében vorap ne-üpci a magtörő holló az ő nénje
ad kisegítő tanácsot.
24. árés tűzhely (oraiime); áréé-nelm tűzláng (iuiaMa orHa) ;:
pelimi nyelven oqrés ítiz, oqrééin, oqrsin tüzes, forró. Eeg. az
arsing kqtél fölé e jegyzetet írja: akrasni solniskon, piros nap.
25. ánktv anya, náj fejedelmi, előkelő asszony; náj-ánkűivf
mélyebb tisztelettel fejezi ki ugyanazt, mit a ne-sánüw (1. 23. jegy.).
A nap egyéb énekekben is az élők anyjának van nevezve, pl. az
alább közölt medveköltő énekben: yoli-seri sá'ipii náj sáriin kars
jiw lápin ti pats a reghajnal sugaras fejedelmi asszony a te anyád
( = nap) ime a magas fa ágernyőjéig ért már (magasra emelkedett).
26. Hunf. fordításában e hely: «ha a meleg nap tüzének
anyja az atya háza fenekét belepi», melyre maga is megjegyzi,
hogy «mit jelentsen ez, bajos elérteni*). Különös itt a lápne «belepi»
fordítása; Eeg. ezt írta föléje: «podimitsa» (fölemelkedik); a
«belepni, betakarni)) jelentésű hasonló ige: lep-.
27. séi-nol Tarémné yajtémlawé Eeg. magyarázata szerint:
zaliot vodoju, (Tqrém) elönti vízzel (a homokdombot); tkp. yajtémli hirtelen fut, siklik, pl. yáp vátan yajtcimlés JTO^KÜ Ha Őepert
cŐfeKajia, cKaTHJiacL, a ladik a parthoz siklott.
28. ((Numi-Tarém atyja» itt eredeti «ég, menny» értelmében
mondódik. Ugyanígy szól a medvedal; Numi-Tárém ásém takwsV
ti jemtés, páyivén sampá samin tüjtci ti patili. N. T. atyám íme őszszé vált, széles szemű szemes hópelyhe íme hull; vagy másutt:
N. T. ásém tüjimálém N. T. atyám íme kitavaszodott. Egy női dal-
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ban fordul elő: Numi-Tqrém jdikém postilémd samél uraslém N. T.
atyuskám hajnalodását szemmel (ébren) vártam.
29. Reg. így írja e helyet: ü sunsitd tumptd nanki, Hunf'.
pedig talán a tá nanki-i ténki («ők ketten») névmásnak nézve —
így fordítja: «itt ketten nézek a szigetet». Az átirat közlője szerint:
CMOTpHTT. : OCTpOBT. BH^aTB.

30. Reg. kéziratában a déli alak: varráts található; míg
Hunf. vorets éjszaki alakot ír. — E mondat fordítása: cnjia xBaTHTB,
He xBaTHTt, Ty,na npaMO MBITB CHJIBHO xo^eTB.
31. Reg.-nál: kame koiss s föléje jegyezve: niz tog. Hunf.
fordítása: hanyatt fekszik le. Ámde Reg. szótári jegyzeteiben is
megvan: Kami kujji (corr. %qmi %uji) liegt umgekehrt, den rücken
aufwárts auf dem bauch. «Hanyatt» éjszaki vogul nyelven xqni.
32. Hunf. kiadásában e hely: kukoh né luí; ámde Reg.-nál:
né-uopte található Hunf. erre vonatkozólag így ír a jegyzetben: «a
kakuk nő ipja». De ki az? mi az? én elhagytam az uopte szót. —
A dolog abban áll, hogy van az éjszaki vogulban: üp nagynéne és
up ipa. Reg. jegyzeteiben is van : űb schwiegervater és őbe, uoba, uopekva tante von seite des vaters, áltere schwester, fremdes álteres
weib. Más helyen (Vog. Föld. 112.1.) Hunf. is idézi az utóbbi szót.
33. Hunf. így fordítja e helyet: sokáig, nem sokáig f e k ü d j él. Ámde Reg. írásmódjából is meg lehet külömböztetni a prassens (futurum) és imperativus alakokat; kujén (ez nála praes.);
ellenben a reá következő imperativus alakok: nuk kvaln, kiskátén.
34. pbl '/usdti m;enKH OTm,enHeTB, forgácsot hasít; ma vdtanél
Xusmats 3eMjia OTB Őepery OTCTajia, BB Bo^y najia; a föld lesza
kadt, leomlott a vízpartról.
35. pöl' forgács; Reg. is ezt írja föléje: sipjo, mi a vogulorosz jargonban = njeua (forgács). Hogy mily alapon fordítja
Hunf. «értelmes»-nek előttem nem világos.
36. Hunf. közlésében e hely: úild sempe nor-kuel, melyben a
sem szót nyilván déli vog. sam «szem»-nek véve a fordítás így hang
zik; négy s z á l ú gerendahajlék. Ámde Reg. a tárgyalásban levő
£zót sampd nak írja, melyben sam = éjsz. vog. sam szöglet; tehát
a helyes fordítás: négyszögletes gerendaház.
37. Reg. e helyen Aas tump-ot ír, melyben nyilvánvaló, hogy
a nagy betűvel írott szó az ismeretes Ás «0b» folyónak neve. Hunf.
•ás-t olvas s igy fordítja a helyet: «azután . . . . a szigetetw (v. ö.
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$s még, megint). — Ne keltsen megütközést, hogy előbb tenger
ről, most pedig obi szigetről van szó; hiszen az Ob-nak deltája
valóságos tenger. Egyebütt is történik említés róla, hogy Kut-cLtér
birodalma, a halottak országa a jeges tengerben van.
38. Hunf. fordítása: «hét sima czompóhalat találsz». Hon
nan ered a nurpli szónak «síma» fordítása, nem értem. Eeg. e for
dítását jegyezte: «zusammengebunden»; de valójában a nur karikát
jelent, melyre a textus szerint hét ezüstpénz van felfűzve. Kari
kára fűzött ezüstpénzek nagy divatú kar- ós nyakékességek min
denfelé az éjszak népeinél is. Az átirat közlője így fordítja e
helyet: Ha O^HOH .HVJKKÍÍ ceMb ^eHeaceKi. HaüneniL.
39. Hunf. Eegulynak első följegyzése szerint aula johtaln
alakban közli e helyet; de a «-talán» jelentésű vogul -toí-nak
sehonnan ilyes bővebb alakját nem igazolhatom. Ki is javította
maga Eeg. első följegyzésónek ezen íráshibáját tisztázott második
kéziratában. Ezen alapon kell megítélni az alább következő Eeg.
féle man lautaln, aula uotaln följegyzéseket is. Az első e helyett
való : man lautalü; a második pedig a fönntebbihez hasonló íráslúbának gondolható, mely Eeg. figyelmét a másolásnál elkerülte.
40. Eeg. szerint ez a Sqrni-qtér (Arany-fejedelem), kinek egyéb
nevei: Mir-susné-%um, Ékiva-pV piris (Asszonyfia fiúcska), vagy
egyszerűen: gitár, illetőleg «neves, híres» jelzővel: namin átér,
sujin qter. 0 Numi-T. legkisebb és legkedvesebb fia, kit minden
isten fölé helyezett. Szent helye Trojiezkoje egyházfalu fölött van
az Obnak egy partfokán.
41. mat jcfTípiát-müs: Kaiíi OJETE 3eMJiio OÓXO^HTT.; müs tkp.
szerént (1. fönt 349. 1.); igenevekkel időbatározói jelentésű, pl. am
jálném-müs mialatt v. a közben, hogy oda járok. Hunf. fordítása
«a földön való járás v é g e t t " ; pedig a «végett» szó Eegulynál
mdes (ma'és), míg itt muoss van írva.
42. 6e3% uamero npHKa3y, no3BOjieHÍa, KOHua He BH^aTb,
r o p o t t nocTpoHJicff. — Eeg. is ilyenformán fordítja: neprikazali. —
Hunf. a man «mi» szót man «földön» szónak olvassa s fordítása
ennek alapján: «a földön meghagyás nélkül» stb.
43. Eeg. kéziratában e hely: Jűte tui, melyben jü-tui «be
megy», te, ill. té a közelre mutató névmás «íme» jelentésben. Eeg.
szótári jegyzetei közt is megvan: tui, jü-tui «bemegy, polez v isbu».
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Az éjszaki vogulban e szó nem használatos, azért az átiratban amegfelelő jelentésű salt, szóval helyettesítem.
44. Eeg.-nál e hely: lahom poal laguén, melyben lahom e favaló layéjí a következő szó kezdő labiálisa miatt. Ugyanígy mondódik: yqrém-paul e h. yqréfí p, (yqrén osztják), Lqpmüs e h. Lqpin
üs, Páym-tit paul e h. Paywén-t. p. (payivén széles).
45. joáí-nalv nevezik a vogul jurta nyílt, csupán egy deszka
fallal elválasztott, páholyszerű rekeszeit, melyek külön szobák
nak felelnek meg. Az ajtó mellett legközelebb van az awi-sunt pal;
az ajtóval szemben levő oldalon a szélső, legvilágosabb és leg
kényelmesebben berendezett rekesz a muli-pal (hová a vendégeket
ültetik); a rekeszekkel épített falak szögellő sarkában van egy szű
kebb nyílású, sötét zúgrekesz, ez a Iqy-pal. Ide különösen a fiatal
asszony, menyasszony vagy a fiatal házaspár telepedik. Midőn
tehát Kul-ci. arra szólítja föl Sujin-qtért, hogy üljön be a lqy-pál-b&,
neki rövid úton az ott ülő leányát (Eeg. megjegyzi: da sass die
tochter) nőtíl adta s őt vejének fogadta. Azért mondja tovább a
hymnus : «0 csak úgy elszégyelte magát Kul!-q. ipjávab.
46. esiy CTH^HO cTajio CT. KvX-á. TecTeMi.. — Hunf. «Az.
hiába szógyenkezék. Kulyaternek, ipa létire (nincsen egy falatja). »>
M.püri szóra Eeg. ezt írja: CBa^eÓHoe KymaH&e, lakodalmi
étel; szótári jegyzetei közt i s : puri, pori hochzeitsopfer (1. fönt
10. jegyz.).
48. narép a vogul éléshambárban zár gyanánt alkalmazott
rúd, vagy gerenda melynek egyik vége valahol a falhoz, másika az
ajtóhoz feszül. Egy zsineggel, melynek vége valahol az ajtó, vagy fal
hézagain át van húzva a narep fölemelhető v. elborítható kívülről.
49. OH'h (Sujin-qtér) HST> cBoero ropo^a aMÓapi. CBOHMH
XHTpOCTHMH 3a yrOJIT. XBaTHTI. H ClO^a ,U;OCTaBIlTT> Kí> TeCTK). —

Eeg. kéziratának e helyét: qnpoarmá sqamdtén ti nirmtit, melyre
rá vannak írva az értelemre nézve eligazító «ambar» s «uglu»
jegyzetek (azaz, hogy «a hambárt szögleténél fogva ide rántja»)
Hunf. így alakítja: an poar mii sao ma tén íi nirmtit s így for
dítja : hambár nászáldozati hely, sok evő hely legott támadnak.
50. Tenepb sKUBeTL H #0 BBKy aíHTTb őy^eTTb. — Eeg. cint qli,
kunalt qli, Hunf. kiadásában art tali, kunal tali s ez utóbbi alap
ján a fordítás: Kulyater, ipa létire, most elválik, a mikor elválik.
MUNKÁCSI BEKNÁT.

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. k ö t . ; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , X V — X X . köt. 1862—1886. Ára k ö t e t e n k é n t
I I — X - i g 1 frt 50 kr., X l - t ő l fogva
,
. 3 frt.
N Y E L V E M L E K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja
a M. T u d . Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1874—86. 8-adrét.
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o l f G y .
II. kötet. Weszprémi C. Peer C. W i n k l e r C. Sándor C. Gyöngyösi C.
Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi: Vo 1 f G y.
III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik :
K o m a r o m y L. és K i r á l y P .
IV. V. kötet. É r d y C. Közzéteszi V o l f G y.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet.
Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C.
L á n y i C. — V I I I . kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz.
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. k ö t e t .
Érsekújvári C. — X I . kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — XII. kötet.
Döbrentei C. Teleki C. — X I I I . kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C.
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y.
Ára kötetenként 2 frt.
R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . V. kötet: A Jordánszky-codcx biblia
fordítása. Kinyomatta T o 1 d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888
Ára 6 frt.
RÉGI MAGYAR K Ö L T Ő K TÁJRA^ (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i1 á d y Á r o n. I. k ö t e t : Középkori magyar költői maradványokl877.II.—V.
k ö t e t : X V I . századbeli magyar költők 1880—86. A r a kötetenként 2 frt.
C O D E X C U M A N I C Ü S bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. J e g y 
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . 1880. N.8-rét. A r a ö frt.
UGOR F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ara 60 kr.
II. sz.Zűrjén nyelvrnutatványok. K ö z i . B u d e n z J . s Halász 1.1883. Á r a 6 0 k r .
I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ara 60 kr.
IV. szám. Máté evangéliuma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí
tásából közölte B u d e n z J. 1881
Ára 60 kr.
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják nyelvmutatványok és nyelvtanulmányok I. 1884
Ára 60 kr.
V I I . szám. H a l á s z Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. Lule- és Pite-lappmarki
nyelvmutatványok és szótár 1885.
Ára 1 frt 20 kr.
V I I I . szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jemtlamli lapp nyelv
mutatványok. 1886
Ára 60 kr.
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közlemények*-böl.)

R É G I M A G Y A R N Y E L V É S Z E K Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammaticorum linguae Hungaricae veterum.) K i a d t a T o 1 d y F . 1866.
Ára 2 frt.

REGÜLY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta,
H u n f a l v y P á l 1864
Ára 2 frt.'

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR.irtaBudenz j . iára—sí;
Ára 5 frt.
A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r 1872. . . . . . Ára 1 frt.
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI.

Irta P. T h e w r e w k

E m i l . 1873.
Ára 1 frt.
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások birálata. Irta I m r e S á n d o r . 1873
Ára 1 frt.
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d .

Ara 1 frt.

Sí MONY"! ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881. . . . . . . . . . Ára 1 frt 20 kr.
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83
Ára 2 frt 40 kr.
KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta Sz. B á l i n t G á b o r .
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876.
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt.
ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZEPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztály titkár.
I—VIII. köt. 1867—1880. Ára 20 frt 20 kr. — IX. köt. (1 —12 sz.) 1882. Ára
3 frt 20 kr.—X. köt. (1—13 sz.) 1882. Ára 4 frt. - XI. köt. (1—12. sz.)
1883. Ára 3 frt 70 kr. —XII. köt. (1—12. sz.) 1885. Ára 4 frt 60 kr. —
XIII. kötet. (1—12. sz.) 1886—87. Ára 3 frt 40 kr. — XIV. köt. (1—7. sz.)
1887—88
Ára 2 frt.
SZINNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884.

S

Ára 3 frt.

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. I r t a B u d e n z J .
Első tüzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) Ára 1 frt.
Második füzet: Névszóképzés. Ib87
, . . Ára 80 kr.
A PHONETIKA ELEMEI, különös tekintettel a magyar nyelvre.
Irta B a l a s s a József dr. 1886
' Ára 70 kr.
VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK. Gyűjtötte
dr. M u n k á c s i Bernát 1887

és

forditotta
Ára 2 frt.

OSZMAN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I. kötet: Oszmán-török
népmesék. Gyűjtötte dr. K u n o s Ignácz. 1887
Ára 2 frt 30 kr.
HÁROM KARAGÖZ-JÁTÉK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította
dr. K u n o s Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények
XX. kötetéből.)
Ára 1 frt.

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

