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Nyelvi és tárgyi magyarázatok 
a Vogul Népköltési Gyűjtemény III. kötetében kiadott 

medveénekekhez.*) 

* Első szakasz. 

Az égből való leszállás énekei (I—V). 
I. 

A „Réti állat Tárom leányának" nevezett medve „felülről 
való leszállásának" középszoszvai énekét (numd vaHhm eryd III, 
1—33) a Szoszva közép táján fekvő An-ja paul-ban Anisim Kirilié 
Sontin közlése nyomán jegyeztem fel 1889. január 17-én. 

Cím: nurom-ui helyes fordítása: 'réti állat' — 'medve', az 
ünt ui 'erdei állat' = 'medve' költői kifejezés párhuzamosa (1. I, 
240; II, 761).x) A 'hatalmas állat' fordítás itt s az ének szövegé
ben népetimologiai magyarázatból eredt tévedés, mint ezt már 
régóta megállapítottam2) (1. NyK.XXVI, 13).KANNIBTOszerint(FUF. 

*) Egykori vogul tanulmányutam gyűjtéseiből mindeddig feldolgo
zatlan és kiadatlan az összehasonlító nyelvkutatás szempontjából oly nagy
fontosságú vogul szókincs. Ennek előmunkálatai során elkészültek az utóbbi 
évek folyamán a felső-lozvai (északi), alsó-lozvai, pelymi, kondai és tavdai 
lexikális anyagnak lapszeletekre való átírásai s betű szerint való rendezése; 
s folyamatban van ugyané munka az immár kiveszett közép-lozvai nyelv
járást illetőleg. Igen jelentős tartozéka e szótári munkálatoknak a szöve
gekhez fűződő s maguktól a közlőktől származó tárgyi és nyelvi magya
rázatok, melyeken a szöveg értelmezése és fordítása alapul. A Vogul Nép
költési Gyűjtemény I. és II. köteteinek immár megjelent ily jegyzetei után 
e közleménnyel a további kötetek magyarázó anyaga következik: remélvén, 
hogy az élet alkonyán sikerül befejezéshez jut tatnom a feladatot, melynek 
munkájára a megdicsőült Mester már az ifjúkor reggeli verőfényében lelkes 
szeretettel buzdított. 

*) Ahol az idézet helyének jelzésében a kötetszámra vonatkozó római 
szám előtt a forrásmunka nincs megnevezve, a Vogul Népköltési Gyűjtemény 
illető kötete értendő. 

2) Ujabban rábukkantam jegyzeteim közt az ünt-ui-nák is egy felső-
lozvai közlőtől eredő, hasonló népetimológiai magyarázatára: «A medve télen 
barlangban ,,ül" (ünti), azért ünt-ui; midőn játékkal ünneplik, őt az asztalra 
„ültetik" (Me^Be^E 3HMOK> H őep^ore „ca^HTCn", aa TO ü°-ui; Kor^a ero oőurptiBaioT, 
ero Ha CTOA „ca/jaT*)*. 
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VII, 185; VIII, 176) a nurom-ui 'réti állat' fordítása is népetimo
lógia, amennyiben e költői kifejezés (épúgy, mint az ünt-ui 'er
dei állat' = 'medve') az osztjákból van átvéve, itt pedig a meg
felelő szó értelme: 'mocsári állat' ('sumpftier'; vö. EO. nürim 
'morast' AHLQ., Ni. nürdm\ Kaz. nqrmrC 'spárlich mit wald be-
wachsener sumpf KARJ. Ost. Lautgesch. 148). De PÁPAY JÓZSEF 
osztják medveénekeiben is nbr§m-uái 'réti állat', n°-tgi 'réti öreg' 
= 'medve' (EOM., 129) s a vogulban nürom, nurdtn 'rét' jelentés
ben közismert szó (vö. AHLQ. vogul szótárában i s : nurum 'Wiese'), 
meg a medve életmódjához sem illik jól a föltett 'mocsaras állat' 
nevezet. 

3. s. supirj a közlő magyarázata szerint: semol uindl aku1 sup, 
viyir uindl aku sup áli piűtat 'fekete állatból (hódból) egy darab, 
vörös állatból (nyusziból) egy darab van fészkében', vagyis fekvő
helye drága prémekkel ékes és puha. — 5. s. vorirj kátpa a közlő 
sz. kantiv 'haragos'; tkp. 'erőszakos kezű' (]. II, 724). — 8. s. 
sárni saYipa 'arany sugaras' (nap) a savi 'hajfonat' (soca) szó képes 
alkalmazásával (%átdl-s° 'napsugár'; 1. II, 691). 

18. s. yumíd 'hogyan, miképpen?' kérdő határozó a költői 
nyelvben, mint erről már szó volt (I, 274), gyakran bevezetője a 
hős vagy istenség szavainak, miért is rendes fordítása: vim mi
képpen'. Voltakép az előadónak önmagához, illetve közönségéhez 
intézett kérdése ez, mellyel a mondandókra különösen fölhívja a 
figyelmet. így értendő a kérdő szónak alkalmazása a hősi énekek 
bevezetésében is (pl. „minő neves fejedelemnek neveztetik az én 
nevem?" II, 1), midőn a következő részek a választ adják. 

46. s. nauhk a közlő sz. mán lötty 'kicsiny [értelmű] szó', 
n° úir Mê iKaa BiiiLa (apró vessző). R. naulax punn 'Flaum (an Enten 
u. Hasén)', FLV. nauldk-pun: alpi-%ar pun (nyx) 'a testen levő 
szőr, pehely'. A ház mögött az apró vessző és fű hegye (csúcsa* 
vége ; nir tal%a, pum f) tavasz felé már kilátszik a hóból, hon
nan a vadász hótalpait előszedi. — 60. s. sorrirj 'csicsergő, zajgó, 
csevegő' (hangutánzó; vö. ÉV. saryi, LV. sarri 'zajong' II, 601); 
alább (95. s.) sorring lúdra s récére alkalmazva: 'lúdpipegő'. — 
jontirj a közlő sz. jorjydns látirj 'játszó|(értelmű) szó'; jontirj yjar 
a. m. jorjydnd má 'játszó hely'. 

68. s. hattal: a medve előlábainak jelzése kát h. kátlá (I, 240), 
mely valószínűleg az EO. kátll- 'fogni, megragadni' ige képzésé
nek átvétele. Ennek jelzőjében a közlő sz. sü% osztják szó (lé 
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latig) = vog. supi7 (ocexp) 'tokhal' (vö. osztj. Ni. su%, 0. söx 'Stör'; 
KARJ. Ostj. Lautg. 97). — ümpdl = pait-nául 'pofahús': kátla-
pattáyá supi7-ümpdl xáitdl á~le7j 'előlábainak talpai tokhal pofája 
(szája öble, álla) módjára vannak (alkotva)'. Vö. süx-ümpár) 
%ürdm vaxin '(a medvének) tokhal szája öble (alakjára kanyarí
tott) három gáncsvetése' (III, 449). — vintáT: nasaná vázkgriri 
mahs vintári7 lauaud 'mivel a csáklyái (karmai) horgosak (kam
pósak), azért mondják vintar>-nek'.Yö. or. BHIIT 'csavar' (Schraube) 
s az -ár) képzőre nézve II, 492. 

81. s. éukgm, más medveénekekben (III, 68, 73, 74, 110> 
113. 1.) sukdm-pabm és éukdm-pálá (III, 113) a medve hátsólábai
nak jelzése (Me^BesKta 3a/\uaa. Hóra), ezért itt jüh álnd 'hátúi levő', 
a többi helyeken jüufo %ultdm 'hátramaradt' (mert amint rohan 
s a „fél" lába lesüpped, ez a lába „hátramarad"). A fordításban 
tehát "medvetalpam" erre javítandó: "medvelábam" (pusztán a 
medve "talpáról" nem mondhatni, hogy „alásüppedt", hanem 
csak a „lábáról"). A középszoszvai közlő szerint eredeti értelme 
a sukdm szónak: 6amMaK, vagyis 'cipő' s ehhez jól illik a kény 
Vasas', é. 'patkós' jelző, bár egyébként a szónak ily jelentésére 
nincs megerősítő adatom. Magának a vog. íukdm szónak mását 
megtaláljuk egy REGULYIÓI följegyzett osztják medveének köv. 
helyén (PÁPAY, ÉOM. 103. 1. 72—3. s.): nyorom iki katt schukam 
konti tímel, uont iki katt kotlem kuonti etmell — (PÁPAY átírása és 
fordítása szerint; uo. 110. 1.) úördm-iGi kát suG'ám yönü tmmdl, 
ubnH-ioí kát katlam %bnü elmei 'réti öreg (é. medve) két medve
talpam (tk. cipőm) támadt immár, erdei öreg (é. medve) két első 
lábam már kinőtt'. E szövegnek tanulsága, hogy a vog. sukdm, 
épúgy, mint az osztj. siiG'ám voltakép már az 1. sz. birtokosrag
gal van bővítve (vö. párhuzamát: katlam és vog. Jcatld 'a medve 
előlába'). E szerint az ugyané vogul énekben (295. s.) jegyzett 
sukamdm (e h. sukdm) s az id. éukdm-páhm (e h. suk-páhm, mint 
aku pál kátlá-pahm III, 151 v. kát-pálkdn III, 85), úgy látszik, az 
osztjákból átvett medveműszó alkatának félreértésén alapúi. — 
latkati 'alácsúszik, lesüllyed, lesüpped' (FLV. la7il-pahm tar-latkats 
v. jol-l° MOH Hora npocKOHH-ia K HH3y); 1. ui. alább II. ének, 103. s. 
jegyz. 

83. s. eri7-jis %um 'az ének korabeli ember', épúgy, mint 
möit-jis %um az ősi idők embere (1. tárgyalásának helyeit II, 
636—7). — 84. s. sopor vo% a közlő sz. = sáli áln 'tiszta (finom) 
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ezüst', kamivox (86. s.) = aryin áln 'réz [vegyületű] ezüst, silány e \ 
Tárgy, helyeit 1. II, 702. — totma 'földbe rejtett kincs' (tc^iaa). 

90. s. %&í)%am varom 'kicsodám készítette' a kérdő névmás
hoz illesztett 1. sz. -m birtokosraggal a rendes beszédben inkább 
használt -n rag helyett. — 93. s. ólat 'szín' (kasm á. 'sárga sz.', 
viyir á. 'vörös sz.' ui. és III, 69; liliv á. 'eleven sz.' II, 319), kép-
zésbeli változata az álp, áhp és KV. oáfom 'festék' szóknak. 

124. s. á%i a közlő sz. puvk látirj 'főt [jelentő] szó'; vogul 
ejtése az ÉO. oyi 'fő' szónak. L. TI, 0600, 0697. 

130. s. sáhm: R. salom 'ein od. zwei Finger breiter Spalten, 
dolgoi razkutok', in s., part-s. Saját jegyzéseim szerint sáhm: at-s° 
rhajszál' [aku át-sálmdm 'egy hajszálam, 041111 BO.IOC', kit át-sáhm 
%űt-nirdsásdm 'két hajszálat kitéptem'), náml-sáhm 'a hús rostja, 
rétege; CIOH Maca'. Más közlés szerint sáhm 'szalag (.leHTOHKa)': 
sáu-s. 'szíj', sás-s. 'nyírhéj-szalag (̂ ieHTa 113 öepecTH)'. 

132. s. misi a közlő sz. e mondásban: senidl ui m° kuol a. 
m. s° ui taHliri ku° 'fekete állattal teli (bőséges) ház' ; 1. tárgy, 
helyeit II, 669. A fordításban 'fekete nyuszt, vörös ny.' ekkép 
javítandó: *f. állat, v. á.' s ez hódra meg nyuszira értendő (1. II, 
697), mely állatok prémei az Égatya házában bőviben (halom
mal) vannak s övén' is függnek (ui. 134. s.). 

170. s. árt ejköltői szólásban: takusi-pál ártdmnd patsom 
a közlő sz. a. m. tárom (BpeMJi) 'idő, évszakasz': 'őszi táj időmbe 
estem (jutottam)'; 1. II, 631. 

192. s. luimas 'jégtörő vasrúd' (neuiHü), R. luimas {lujmes) 
raus Eisen, mit welchem das Eis aufgehackt u. aufgestossen 
wird', Hf. fordítása szerint: 'fejsze'. — kum, luimás-k° nyelére ék 
módjára erősített egyenes fejsze, mellyel a jég távozása után 
a halászsövény {árpi) vízben maradt, feje törött karóit felül
ről sulyokkal verve széthasogatják (a víz medrét ily módon 
kitakarítják s alkalmassá teszik a varsa kellő elhelyezésére)' 
kum-pál, úgy mint máxxu-pál azt jelenti, hogy a fejsze éle le
kopva 'foka féle', olyan mint a fejsze életlen oldala. 

198. s. siti-/) ápa: a bölcsőt nyírhéjbői készítik kis teknő 
alakjára s ennek hajlatait abroncsszerűen hajlékony fával (pl. 
rekettyefűzzel) erősítik (1. I, 269 s ui. II. ének 230. s.). Az Égatya 
házában a bölcső abroncsa ezüst. 

212. s. ali vöt 'felvidéki szél', vagyis 'északi'; mert a Szigva 
és Szoszva északról dél felé folynak. Ennek megfelelőleg lui nár 
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'alvidéki', vagyis 'déli Uralbérc'. Az ég és föld között való him-
bálózás, mint az Égatyától rendelt bűnhődés, gyakori a régi vogul 
énekekben (1. I, 246). 

218. s. jdmds dul fordítása erre javítandó: 'jó végzetére' 
(1.1,271). 

226. s. xálil a közlő magyarázata sz. a. m. tep ' vornd-ke 
mineüu, tájim jot-viyüii*; ti sdpashm (3anacHoíí) tep „%alijiyíl 

lauaud „eledel: ha az erdőbe megyünk, eledelt viszünk magunk
kal ; ezt a félretett eledelt %dli-nak mondják", melynek értelme 
tehát: 'útravaló, úti élelem'. FL. %dli-nan 'útravaló kenyér' (IV, 
82), AHLQ. qöl 'Reisekost', ÉO. %al (R. kall) 'útravaló' (PÁPAY); (L 
még alább VIII. ének, 14. s. jegyz.). — 244. s. erf-dul, möjt-dul 
'ének végi, rege végi nagy inség', vagyis aminőt csak az ének 
és rege ismer (1. VogNGy. í, 030). 

258. s. As-tep, tür-iép 'obi táplálék, tavi t.' a. m. folyóvízi 
hal (aminőt leginkább az Óbban fognak) s tavi hal. — 262. s. 
ürtdm: 'két, három (erdei) fától szétosztott mögnyire', vagyis 
ekkora kerülővel járja körül s távolodjék az embertől cölöpökre 
épített élésdúctól; vö. ürt-, urt- 'osztani' (II, 719). Megfelelő 
osztják költői szólás: yolmdn %u% ulrddr/ sapn xa%lil%\e! 'három 
fa szétválasztó köze mögül hagyogasd el! ' (Pápay, EOM. 31). 

272. s. tasir) %dla 'mohos tetem' (ugyanígy alább 390, 405. 
és 463. s.), míg a Regulytól jegyzett szigvai énekben az eredeti 
kázing kaid írás (1. BÜNK. Vog. föld 205. 1. XLVI. és 206. 1. LI.) 
átírása: tassi'f) x° (III, 49, 52) a xasstf 'penész' szótól (vö. xasli 
'moh', 1. II, 576). Itt is, valamint a többi egyező helyeken meg
felelőbb fordítás: 'penészes tetem'. Vö. toykudT jdla 'moszatos 
tetem' (ui. II. ének, 258. s. jegyz.). — 279. s. sdudtkdn dim. kép
zés a sdudt, saut 'kisebb nyírhéj-bödöny' szóból (KANNISTO, Tatár. 
Lw. im Wog. 179, KV. s^fiH, söt 'flaches körbchen aus birken
rinde', KLV. sout, FLV. só/H 'kleiner ranzen aus birkenrinde5), 
a medvére alkalmazva az állat 'hasa' (melybe az eledelt gyűjtö
geti telhetetlenül, ezért: taHntettal 'meg nem telő'). Ugyanily dim. 
képzés paiplwn (281. s.) a paip 'nyírhéj-puttony' szótól (KANNIBTO, 
Wog. Vok. 22. PV. paip 'ránzel aus birkenrinde'), a medvére 
alkalmazva ugyancsak a 'hasa'. 

287. s. séuamdn a közlő magyarázata sz. paT vör seuami7 

lauaud 'a sűrű erdőt seuam-nak mondják'. E helyt s alább is 
(307—9.. s.) látjuk, hogy a seuam-bsm csipkerózsa és zelnice-fák 
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tenyésznek, a felsőlozvai medveének egyező helyéhez (iniY-jiu 
séuam, Tám-jiu s° Ili, 117) pedig ez a magyarázat fűződik: seuam 
^anja, jiu-seuamiv tná = pal ma namoBaToe MecTo, rycTOH ^.ec • ezért 
fordításom: 'bozót'. — 293. s. sárik osmay, amennyiben puyJca 
jol-Jce pinita, osmata reyiy 'ha fejét lehelyezi, fejealja (vánkosa) 
meleg'; sárik 'forró, hőséges' (1. II, 613, 692) ; osma\ ásma 'ván
kos, párna' (no^yinica; Reg. ossmáte sábiti golovu tudi ladit spat ' 
= 'fejét [é. vánkosát] oda rendezi az alváshoz'). Vö. osztj. 0 . 
D^m, V. Vj. vsmá stb. 'kissen' (KARJ. Ostj. Lautg. 48). — 340. s. 
hiti7 sáu 'két csillag' (a medve szeme; 1. II, 696) ; vö. EO. %ds 
'csillag' és 'medveszem' (PÁPAY ÉOM. 131). A kitf képzés jel
zői használatára a költői nyelvben más példa a kitiY sam 'két 
szem' (1. II, 658). — 3Q7.s.potil a várilildm ige mellett 4 raggal 
szerkesztve a poti 'zsákmányrakás' medveműszóból; vö. potaxti 
'ül a zsákmányán (a medve)' Ilf, 431. Reg. magyarázata: *poti 
voarém (unlán mata des bárén)', vagyis : a medve ülőhelye. R. paul 
janit, uos janit jani poti untilem (== 'falu nagyságú, város n°, 
nagy zsákmányrakáson ülök'). Az osztjákban is poti id. (PÁPAY 
ONGy. 232). 

382. s. töxi ui: E homályos értelmű költői kifejezésre 
nézve 1. II, 443, 527. Itt a íö^-állat 'hátoldali, háttál fordult' 
sis-pál álno t° úi), mert elhagyja a megénekelt cselekménye
ket, míg egy hősének hasonló jelzése 'egy vállas töxi-állatnak' 
{aku vaygn f ui II, 34) minősíti az egymás mellett ülő mátkapárt, 
kiemelve ezzel, hogy 'egy szívvel-elmével' [aku simkud, aku 
ndmtkudl II, 443) vannak egymás iránt. Ügy látszik, hogy e költői 
jelző nem egyéb, mint az osztj. tox 'énekszakasz, siralom sza
kasza' szó (pl. jeé xöhm tox toxhm 'a sírás három siralomszaka
szával siratom' PÁPAY ONGy. 37; xüdem toxpe toxeV jes 'kla-
gelied mit drei abschnitten' PATK. IOSzj. 169) melléknévi -* kép
zős származéka; vagyis töxi uj a. m. 'énekszakaszos', illetve 
ének és siralom szakaszaival dicsőített 'áilat (lény)'. 

390. s. sampdlte7dm; 1. II. 486. — 413—15. s. kánésm lu 
jámds áuhm kánéiláli, k° nául' etc. a közlő szerint azt jelenti, hogy 
luua, nául'a xáli 'csontja, húsa elfogy (sorvadoz)'. A kanéi, kánéili 
értelmére nézve 1. II, 557; jámds áuhm, mint fentebb (218. s.), 
itt is közbevetett óhajtáskép értendő: 'jó végzetre' (t. i. legyen). 
A -m személyrag a luu és nául szókra vonatkozik. — 426. s. 
kai tülmax; 1. alább Ili. ének, 422. s. jegyz. — üéikem -= üsiku/d 
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*nénécske, nénike', mely az üsi 'idősb nővér, néne' (crapiuaa cecTpa) 
dim. képzése. Az utóbbinak 'húg' fordítása (II, 0305, 720) téve
dés ; vö. ÉV. Hé, KV. ts 'ifjabb nővér, húg' (M^n4raaa cecTpa). 
„Nénének" szólítja a medve a rozomákot az űp, üpukus szóval 
egy másik medveénekben is (1. alább III. ének, 422. s. jegyz.) 
valószínűleg azért, mivel hasonló állat (ursus gulo). 

447. s. reyirj vöt reyin jiuud 'meleg szél melege', t. i. réület 
szállja meg a sámán szerepét vivő rozomákot (1. II, 0381). — 
459. s. küritáshn a közlő magyarázata sz. xot-lásyssta, paliv ma-
nitdsta: küritdtid láti-f) ti 'összetörte, széttépte (lerombolta) : ez a 
Jcüriti szó [értelme]'. Más értelmezés (I, 178) e szó jelentésében a 
nagy zajt emeli ki, mely az élésdúcok lerombolását is kíséri. — 
485. s. ser vör, mor vör; 1. I. 240. — 509. s. nurdm kuosspa adott 
fordítása ('hatalmas karmú') tévedés; 1. ui. a címhez tartozó 
jegyzetet. Bár a 'réti karmú' jelzés különösnek tetszik, annak 
hitelességét mégis kétségtelenné teszi a medvének alább (92. 1.) 
is található na"Q %uripdn nürdm kuosspa kuonsir) ui, ünt-ku° ku° ui 
^magadféle réti karmú karmos állat, erdei k. k. d ' nevezete. — 
517—9. s. dl-til a közlő sz. a. m. al-tayiVie\\ öllel'; az összetétel 
utórésze tehát afféle összerántás volna, mint a közhasználatú 
-tdl (1. Vogul Nyelvj. 9—10). 

524. s. sipa jaktim 'nyaka vágott (levágható) gyökeres 
álom' a hősénekekből átvett költői szólás (1. II, 0526), mely jól 
illik a küzdelmeiben kimerült, mélyen alvó hősre; de nem a fél
ébren szundikáló medvéhez. Ehhez t. i. a vadász észrevétlenül 
nem közeledhetik; mert „a fagyos gallynak töredezését" is hallja 
s „érett ribiszke két csillagával" (szemével) mindjárt ki is néz 
barlangjából (1. III, 97, 143). — Az ének itt véget ér, mivel a 
közlő szerint a nőstény medve az Égatya intelmére „megjavul" 
s nem ad okot többé büntetésre; míg a hím medvét az Arany
fejedelem halálig üldözi (1. alább IV. ének, 250. s. jegyz.). A köv. 
szigvai énekben sem üldözik a nőstény medvét a végsőig, hanem 
az ember lakában való megjelenését, mint boldog jövőjét s meg
dicsőülését magasztalják, mely elé "mint csendes szél, oly jó 
elmével szálljon; mint meleg szél, oly jó kebellel üljön" (III, 55). 
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II. 
A medve "felülről való leszállásának" s z i g v a v i d é k i éne

két (III, 34—58) REGULY jegyezte föl 1844. november havában s 
HUNFALVY adta ki először "Vogul föld és nép" c. müvében (200—7. 
1.) fordítással s kevés jegyzettel. Felsőlozvai nyelvre Tatjána 
Álekszejevna Szotyinova hangejtése s magyarázatai alapján 
írtam át. 

4—6. s. ai: HUNP. jegyzésében áj, mely szót mindenütt 
leány' értelemben fordít ez énekben (R. ái = ÉV. áyi, KLV. oái 
leány') . Helyénvaló is ez a fordítás, ahol R. ái a pi szóval pár
huzamos (mint H. áj kásinq, pi k° jomas janii az itt adott átírás
ban : áyi kásiy, pl] k° jámes joryil leánynak vigasságos, fiúnak 
v° jeles játék' 81—7. s.; vagy H. ájing kvol, piing k°, i t t : áyirj 
kuol, piyirj k° leányos ház, fias h° 387. s.) ; ámde e mondatban:: 
janimdnd katdm-nak ai jánimi az ai szót áyi-y&l azonosítva nem 
nyerünk világos értelmet, s HUNF. eljárása, mellyel e szót hátra
vetett jelzőnek veszi ("növekedő lányi kezem tagja női vala"), 
semmikép nem igazolható. Nyilván az ai 'ej, haj, óh! ' indulat
szóval van itt dolgunk, mint alább is az ai, yoláln! 'óh, hallgasd, 
(szűz csecses mellű magzatom !' 31—3, 178—9, 243—-5. s.) ének
szókban. Vö. R. eijd! (interj.) 'ejha, enyje!' II, 86~FLV. axja! 
— 8. s. sa7ipa : R. sáup ; 1. fent I. ének, 8. s. jegyz. — 11. s. püsnata a 
pünsi 'nyit' igéből, mint ez világosan kitetszik az alább (67. s.) 
következő áédtn pünsom . . . %átdl énekrészletből, melynek jelentése : 
'az én atyám (Égatya) kinyitotta (földerítette) napon' (1. még I, 
0285). HUNF. fordításában posneta: 'fénylése', nyilván tekintettel a 
pos 'fény' szóra (melynek igei származéka azonban: postili 'fény
lik, virrad') ; R- punsem (67. s.) is 'fényes' nála. — 13—15. s. 
sens-vo%i, sápdr áln az ezüst finom és silány .fajai; 1. tárgy. II, 
0173—5. A medvének ezüsttel bővelkedő fészke s ezüstjátékai (1. 
46—48. s.) a medveünnepi szertartásokból vett képzetek, mely 
alkalommal t. i. a ravatalra helyezett medvét körülrakják s föl
díszítik az áldozatoknál használt ezüst ékességekkel. Mint az 
éneknek vége is említi, midőn a medvét az ünneplés helyéről ki
kísérik, a dísztárgyakat nyírhéj-puttonyba rakva ráhelyezik, hogy 
ezeket fölvigye az Égatya lakóházába. — xolárj; 1. tárgyalása 
helyeit II, 641—2. — 17. s. keriyj %ansáp : R. kérem kannzá, H. 
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kérem kanzep. Az előbbi szó átírásában s fordításában irányadó 
volt a női sorsénekek kérirj jarmak [sámirj] tár 'hímzett (szegély -
zett) selyemből való [szögletes] kendő' kifejezése (IV, 42, 74, 79), 
melyben a kérirj szót egy magyarázat a kér 'MHiirypa (Goldflitter)', 
egy másik a kéri 'tűz, fűz, befog (pl. lovat), szegélyez' ige kép
zésének (MHmypoö oőniHTLiH n̂ iaTOK) tart. Az utóbbi nézet igazol
hatja R. kérem írását, melynek végzete e szerint ugyanaz volna, 
mint a párhuzamos juontom (=jünidm) szóé, vagyis a part. praet. 
-dm képzője. így R. kannzd (= %ansá' 'hímzés') jegyzésének vál
toztatása (H. kanzep) is elkerülhető ; különben is R. kázeng {=kdsir> 
Vigasságos' -?* kas Vígság, kedv') szava nem azonos az előbbivel, 
mint ezt H. véli. 

30—33. s. dnstal: a 'birtoklást' és 'szülést' kifejező dnéi 
igéből, mi szerint pontosabb értelme ('szűz') helyett: 'szüléstelen, 
aki még nem szült'; 1. II, 633, 764. — éiéom; 1. II, 704. — esmdrj : 
R. esminy az esdm 'emlő, csecs (THTLKH)' szóból. — mokdm : R. 
mokem, a 179. sorban R. mogdm a mok, maxi szóból; 1. II, 668. — 
36. s. lesirj: a Középlozva vidékén nyert magyarázat szerint a les 
Vécé és fajd fogására használt hurok' (neTvifl Ha yTKH n rviy-
xapeíí) ; de itt, mint több más helyütt (1. II, 663), a les 'nyuszt-
fogó, vadf.' szerszám {noxs sdtf ui sdt sau lés). A madárhurok 
két alacsony ágasra keresztbe fektetett gerenda, melyre hurkok 
vannak erősítve, a szerszám alá pedig csalétkül magvakat szór
nak, hogy az odajövő madár szedegetés közben hurokra kerüljön. 
HUNF. R. lezing jegyzését a laxs (R. lahs, L. laxs) 'gomba' szóra 
értve 'gombatermő'-nek magyarázza. — lárjx > R- l'ang, míg H. 
l'angn*; de a -nd lat. raggal való bővítés itt nem föltétlenül szük
séges ; mert l'ár/x mini is szabályos szerkezet; vö. alább is (53. s.) 
R. íang minema juipoált (H. Iangn\ nálam is fdyxnd). 

60. s. kdnsaud : tdsaue 'kiszárad' párhuzamosa; vit jol-
kanéi = tási 'a víz leapad (yna^eTt)'; R. kánsi 'sohnitsa' (kiszárad), 
turr kansaue = tdsaui 'gorlo sochnitsa' (a torok kiszárad) ; vö. 
kanéli II, 557. — 65. s. surmiy; 1. surdm II, 701. — 71—2. s. 
postana: R. poschtane (s a szótári jegyzetek közt i s : postaning 
kvoll postane, de fordítás nélkül), H. postana, s fordítása : 'reteszét', 
mely értelmezésre nincs biztos adatom. Egy R. jegyezte osztják 
medveénekben (ONGry. 224) is előfordul e szó köv. szöveg során: 
ma töxrdm tumandrj xá~t tumanem nerj al punji; ma pentdm postandri 
yjdt postanem (R. poschtaning kát poschtanem) nerj ál sukatl! 'a 
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magam zárta lakatos házam lakatját te ki ne nyisd; a magam 
rátolta reteszes házam reteszét te föl ne törd!' (PÁPAY). Valószínű, 
hogy itt a Vétesz' fordítás nem önálló értesülésen, hanem csak 
a vogul adaton alapul, mely viszont megkérdőjelezve EL közlését 
követi. Tekintetbe véve, hogy a vogul-osztják tuman zűrjén jöve
vényszó (1. KARJ. Ostj. Lautg. 217 ; -«= zürjWiED. toman 'Schloss'; 
vö. tomlal- Verschliessen, zuschliessen'), sejthető, hogy a postán is a 
zürjénből került.Vö. zürjWwv.pots (pots) 'dünne Stange, Zaunstange', 
melyből képezve zürj. *potstan ugyanaz lehet, mint az ÉV. ntirdp 
'az erdei éléskamrákban zár gyanánt alkalmazott rúd' (II, 537). 

80. s. auitdn : R. auitén; mint alább kitetszik, helyes átírása : 
áyitan; 1. u. i. 113. s. — 81. s. dyi kdsiri: itt HUNF. betoldja a 
89. sor pivkdsiri jdmds joriyil szövegét, mely R. jegyzésében s nálam 
hiányzik; de megérthető e párhuzamos sor elmaradása abból, 
hogy itt kifejezetten a "magamféle zsenge kezű kis n ő " (79—80. 
s.) „ l e á n y n a k vigasságos jeles játékáról" van szó, míg a ,fiú
nak vigasságos" játékáról nem mondhatja, hog3^ „magamféle" nő 
játéka. — 96. s. jitdr; 1. jüter II, 653. 

101. s. sat [luupa luuir) jitdr] drjkudnl: R. sat lu angvanl, 
míg a párhuzamos sor: Icát lupe luing jiter angvanl; HUNF. tehát 
itt jó okkal javította ki az eredeti följegyzés csonka szövegét. — 
103. s.latMtond: amint a csikók az égbolt felső felületén rohannak, 
az erősebb és súlyosabb anyaló lába (mintha hó, vagy jég volna 
alatta) besüpped, csúszva benyomul; lavild jdrjk-tdrd latkats l ába a 
jégen átcsúszott (belesüppedt; CKBO3 Jihpy Hóra rrpocKOHii.*a); 
1. II, 557. A 104. sorbeli láthatom R. eredeti kézirata szerint való 
jegyzés H. latkdtene változtatása helyett.— 107. s. játdl ma MH îaa 
seMAX', 1. II, 627. — 108. ndrjkeYdn: a 2. szem. a megpillantott 
„aranyszínes kedves földtől" való elragadtatásnak kifejezése, 
mintha beszélgetne vele s megszólítaná. Talán ez az oka annak 
is, hogy R. eredeti följegyzésében a kdsem aípe játel má nangeén 
(H.) szöveg ismételve van, amint ez után is hangzik az örvendő 
felkiáltás: „Ah, minő aranypázsitos földecske volt!" 

113. s. dyitdn: R. auitén (így a 119. sorban is), mi a jelző 
mdn ne 'kis nő' szavak után nem lehet más, mint az adott átírás. 
H. fordítása „az ajtaján kifelé" (vö. ÉV. dui 'ajtó') azért sem lehet 
helyes, mert az előadás,e helyén az égi medveleány már rég ott 
hagyta az Égatya házát s a méneseket kergeti. Úgy látszik, hogy 
R. auitén írása fent a 80. sorban szintén nem auitdn, hanem 
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áyitán; mert már ott is kiment az "ajtós házból" {áuiri kuol), s egyéb
ként a szöveg ugyanaz, mint emitt („magamféle zsenge kezű kis 
leányasszonynak"). Látjuk R. e jegyzéséből, hogy a 'leány' északi 
vogul szavát ő is kéttagúnak (áyi) hallotta s nem egytagúnak* 
mint az M (H. áj) írásból vélhető. 

120. s. atom : R. atem az ÉV. at-, KLV. át- 'gyűjteni, (bogyót) 
szedni' igéből (1. KANN. Vok. Wog. 31). — 122. s. láma: R. láma; 
vö. ÉV. lám, KLV. lám 'Ahlkirsche' (nepeMyxa). L. KANN. Vok. 
Wog. 98 ; SKALOZUBOV, Botaniceskij Slovarj 58 : vog. lam-jiv, osztj. 
lem-jux, jum-jux 'Prunus padus (HepeMyxa)'. — 126. s. má-xar pil 
'földi eper' (3e»MjraHKa), tkp. 'földszíni bogyó' (azaz : nem ágon 
termő : jiu-tah% pil u. i. 124. s.). Sk. szójegyzékében a 'Fragaria 
vesca' vogul neve: apar% (Vagilszk, 31. 1.) ; ez a LV. üpdrdx, AHLQ. 
aprex 'Erdbeere'. 

152. s. Jcuolnd: R. Jcvoll a jüu joxti állítmány mellett sza
bályszerű -m, -n lativusrag elhagyásával (vö. a párhuzamos, 
énekrészben: R. kvol keuren ju sálti 156. s.). H. jegyzése kvoln\ 
s ezt követi átírásom is; bár hasonló esetek, valószínűleg mint a 
költői nyelv sajátosságai, másutt is előfordulnak (pl. ugyanez 
énekben alább a 228. és 361. sorokban, továbbá a VIII. ének 
292—4. és 296—302. soraiban). A határozói viszonynak alaki (rag 
vagy névutó) jelölés nélkül való kifejezésére nézve 1. még II, 746. 

160. s. aryán-ke: R. árrung pi, a szótári jegyzetek közt 
(ugyanez énekhelyre való utalással) : arrir;pi s ez alapon H. eringpi 
'talán' (vö. eriv id). Az átírás felsőlozvai közlőjének ez a szigvai 
képzés ismeretlen, ezért más alkalmas kifejezéssel helyettesíti; 
bár igazolható ez is. Vö. aryánpi kitfét (ui. alább 391—3. s.)* 
aryanpi xürdm xátdl 'legfeljebb három nap alatt' (II, 421 ; III,. 
332) az arf 'fölös, több' [aryán 'fölösen'; 1. II, 631) szóból. — 
164. s larjkui középlozvai ejtés, helyesen FLV. láykui 'tompa* 
életlen vágó szerszám, pl. fejsze, kés' (Tynnn,a; Tynofi Tonop, HOSK). 
R. lengvi (vö. Szig. lerjkui III, 469), e helyt lángvi 'ein schlechtes 
topor (mit welchem man im Winter Stufen hackt im Eise u. so 
den Berg aufwárts geht)\ R. „Einfgutes topor wird sairáp genannt,, 
weil es schneidet, sairi". — 163—5. s. sau ati: 'sokat szedeget 
(gyűjt) össze'. R. áti (az ati 'gyűjt, szed' középlozvai alakja) EL 
fordításában: 'igazítja' s alább (220—2. s.) i s : 'javítja' előttem 
ismeretlen alapon. 

166—8. s. ker-serir), áln-s° (R. schering), alább (223—5. s.) 
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következetesség nélkül szigvai ejtéssel: kér-sétar) (R. scharing). 
A sér szó köznyelvi értelme: 'drót' (npoBO-ioKa; R. LV. kér sér 
'Draht', sér 'Saite auf tarnopoi aus Messing' = ker-ser Vasdrót', 
ser 'rézhúr a daru-hárfán'); de az énekekben az égből alábocsá-
tott ker-ser (1. alább 192—3. s.) a ker-kualiy Vaslánc (vaskötél)' 
változata (pl. ker-kudW tafoxt jola-joxtsiv Vaslánc végén alá jöttek' 
I, 135 ; %ürdm sat tal kér-ku° 'háromszáz ölnyi vasi.' III, 13 ; egy 
osztják énekben : karddrj lospi lozdrj kél Vaskarikájú karikás kötél', 
é. lánc; ÉOM. 32). Szintígy van az égből aláeresztett surin ser 
(KV.) 'aranylánc' (II, 237 ; III, 127) s áln-ser (alább 194. s.) mel
lett sat pispa áln-kuali7, sorni-ku° 'hétszeres ezüstlánc, aranyi.' 
(III, 78), osztj. sárúdn lokpi lökdrj hm kel 'aranykarikájú karikás 
jeles kötél' ('lánc'; ÉOM. 30). A vog. kér-ser-hez hasonló kifejezés 
osztják énekekben : kart-sir, vo%-sir (pl. k°-sir jem áfoy eshm, v°-sir 
stb. Vaslánc jeles végén bocsátott alá, ezüstl0' stb. ONGy. 167, 
227 ; k° sir jem álrjem nömon tattal, v°-sir stb. 'a vaslánc jeles 
végét fölvonja, az ezüstl0' stb. uo. 228), melyben R. siir, sír, sír, 
sir jegyzése bizonyára ugyanazt a szót jelzi, melyet KARJ. Ostj. 
Lautg. művében (166) DN. séyer, Trj. Sí7drc, Ni. seudf, Kaz. seur} 
('eiserne ketté') alakkal találunk. Figyelemreméltó, hogy úgy mint 
itt a vog. ker-serirj R. jegyzésében kér-scharing, a R. jegyezte 
osztják énekekben i s : R. kartla uon schereng kat ámestal, óch-
scharpi schering kat á° (PÁPAY átírásában: kartla ön serd*r\ %át 
ánwstal, o% serpi serdt] tát d° Vasláncos jeles házat, ezüst láncú láncos 
h° üt fel', é. kovácsmunkákhoz fog) ONGy. 147, 182 ; kart scha-
rang jeni kat amestál, vuoch scharang j° k° á° (PÁPAY átír. kartf-
serdj) jem %át ámvstal, vo%-é° j° %° á° Vasláncos jeles házat, ezüst 
l°j°h0 ül' uo. 220, 226—7)= vog. kér-serarj jámos kuol üntti, áln-
sérciri j° ku° ünli III, 47). H. szerint kér sareng a. m. 'szárjen vas' 
és aln s° 'szárjen ezüst' (a sáriin, sarán 'zűrjén' népnévvel), holott 
ez szórendileg sem helytálló (e. h. s. k.) — 169. s. ünlita az előző 
unttitá párhuzamosa, mint alább is (226. s.) ünli az előző üntti után. 

170—1. s. ndul'iri sat 'húsos hét' s utána a luuir) sat 'cson
tos hét' arra célozva, hogy midőn a vadász zsákmányával házába 
tér, előbb egy ideig (itt kerek hétig) a húsát fogyasztja, utóbb 
azonban a csontos maradékkal is be kell érnie. Alább (227. s.) 
'húsos hónapról' is szól az ének. — 181. s.kuálasdn: R. kvalessen 
írása szerint, mely alak szintén járja; miért is H. kuálsen javítására 
nincs szükség. — 182. s. kandmnd: R. kanemna; H. kanéne, meg-

Nyelvtudományi Közlemények L. 20 
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változtatva az eredeti jegyzést, hogy az előző (180. s.) alakkal 
egyező legyen; holott párhuzamos sorokban efféle apró ragozás
vagy képzésbeli eltérés gyakori s bizonyára tudatos. 

192—3. s. kér-sér, áln-ser: bár R. itt kér sir és aln seir ala
kokat jegyez (valamint alább a 200. és 214—6. sorokban is), 
nem lehet abban kétség, hogy az a vas- s ezüstkötélféle, melyet 
az Egatya itt összetold s vele a bölcsőbe helyezett medvét az 
égből alábocsátja, nem lehet más, mint a fent (166. s.) magya
rázott ser, melynek jegyzése R. osztják énekeiben is sir (siir, sír). 
H. szerint e szónak 'fonal' értelme volna, nyilván tekintettel R. 
sér 'drót, húr' adatára. — 195. s. neyitá 'összeköti': R. néitá; 
H. az előző (193.) sor áltita kifejezését ismétli. Fordításomban 
'egybecsatolta' (193. s.) sajtóhiba {°-ja h.) s a 195. s. fordítása 
is e szerint javítandó. 

166. s. sáuing mán 'réteges földre'; 1. e költői jelzés tárgya
lásának helyeit II, 696. — 198. s. párjkir) man 'a szurtos földre' 
a pá-rjk 'piszok, szemét, szenny, szurtosság' szó képzésével (1. I, 
0388). R. pangung mán jegyzését H. a pári%uirj 'széles' szóval 
magyarázza (alább a 248. sorban: H. pangung mán 'vastag föld
jére') ; de ez a jelző nem igazolható. — 201. s. áuhm : R. aulem, 
H. aula, amint a köv. (202.) sorban R. is közli. De az eredeti 
jegyzés is jó értelmet ad: ker-sér áuhm püuitá Vas láncom végét 
visszafogja' s az eltérés a köv. sor aula alakjától szándékos 
(1. ui. a 182. s. jegyzetét). 

206. s. morti má-%um 'amadárköltöző táj embere (népe)'; 1. 
tárgyalásának helyeit II, 670. Az 'alvidéki tenger' az Ob « egyéb 
folyók alvidékén van, tehát az északi Jegestengerrel azonos. 
Érthető, hogy az e tájról eredt erős szél az ég és föld között lengő 
medvét, illetve bölcsőjét a madárjáró délvidékre hordja. A xumiy 
vit 'férfias (é. férfi lakta) víz' jelzőjét R. kumi-nak írja, mi oly 
képzés lehet, mint m.ort-i, al-i, lu-i (HUNF.), de az átírás közlőjének 
ez az osztják melléknévi végzet ismeretlen. — 212. s. ery-ául sauon 
stb. helyesebb fordítása: 'ének végbeli Ínségbe jutok, rege végbeli 
nyomorúság ér* engem' (1. II, 626[; 51. s. jegyz.). — 212. s. vohn: 
helyesen vösen a vös 'inség, nyomorúság' szóból, mely a sau 
'inség' párhuzamosa egy imádságban is (II, 425; 1. II, 626). 
R. vuaskén jegyzése talán a -kén «= R. keurn '-be' névutót tar
talmazza, úgy hogy vuaskén kajaum ezt jelentené: vös-kimrnd 
%áj,audm 'nyomorúságba jutok (kerülök)'. 
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227. s. nául'irj jáyjidp pala 'a húsos hónap fele'; 1. ui. a 170. 
s. jegyzetét. R. itt is náuli-t ír (1. 206. s. jegyz.). — 228. s. huolnd: 
R. Tcvoll, noha a közbeszédben itt a jüujoxti mellett -no lat. rag 
kell; 1. ugyanez esetet fent a 152. s. jegyzetében. — 230—2. s. 
apán 'bölcsőbe': R. ápe (mindkét esetben rag nélkül), noha az 
állítmány ünttaudm, ill. xujiptaudm. Szintígy alább is (234—6. s.) 
ugyanez állítmányok mellett R. piti e h. pitin 'fészekbe'. — sitiri 
a sit szóból, mely a bölcsőnek és szánnak elől levő abroncsszerű 
hajlatát (rn6, 3arn6) jelenti (1. ui. I. ének 198. s. jegyz.). H. itt is 
'fonalnak' fordítja e szót. 

234—6. s. noxs normarj-, ui n°: R. nyálmeng, (236. s.) nyár-
mem, melyek közül az utóbbi jegyzés látszik helyesebbnek. A 
nöri 'csúszik, mászik, kúszik' igével (pl. nörp járjk 'sikamlós, csú
szós jég'); noxs normarj a_ m . 'ahol nyuszt kúszik (mászik'; r^e 
COÓCAB no.«>3eT). H. fordítása: 'aljú' (nyusztos a.), melynek 
alapja előttem ismeretlen. — 252—3. s. noxsar), ujfity: R. nyohseng, 
ujeng a szigvai -a$ (= iri) melléknévi képzővel; 1. fent 166. s. 
jegyz. — 257. s. jalnen #aZfo 'a közben, hogy járni fogsz': R. 
jalnen halta, de H. (úgy mint a 255. sorban) lulnen h\ Az adott 
fordításban sajtóhibából a 257. vogul sor magy. mása a 255. 
sorba s a 255 vog. soré a 257. magy. sorba került. — 258. s. 
tarjkmri xála: R. táhung hald a tarjku '(tűzgyújtó) moszat' (orHeBKa) 
szó képzésével (1. II, 707). Magyarázata: '(ha) rothadt, fekete 
fűvel (é. moszattal) benőtt halottnak tetemét találod' (rmi^on, ^epHoö 
TpaBoö oőpoc^BiH Tpyn Haw^enih). V. ö. jol-üsi 'meghal' (II, 720) 
és %ála 'holttest, tetem' (II, 639). Hasonló költői szólás fent (I. 
ének, 272. s.) xass^ri Hlffl® 'penészes tetem' s itt is alább (262. és 
298. s.), mint a taxhudrj x° párhuzama. H. fordítása: 'az elveszés 
bokros közét' (a x°^ 'köz' szóra értve). 

260. s. sim joli-pál ernd pül 'szív alá (é. gyomorba) kellő 
(kívánt) falat ': R. sim joli poal erna puli, H.-nál eltérő szöveg: 
simn1 érne ating puli (a párhuzamos sorral való nagyobb egyezés 
kedvéért). — 264. s. majtnd ráund 'májnak kellemes' (falat) a 
ráui 'érint, hozzányúl' igéből (II, 690), melyből ráund 'ami kelle
mesenérint, megfelelő, tetsző'. — 267—9. s. pumdn lapevdn, nirdn 1°: 
R. (mindkét helyen) lapén, szintígy "alább a 281. és 291. sorok
ban ; ellenben a 279. és 293. sorokban: lapé. Mindkét igei végzet 
jól érthető: R. pumne he hangén, pumen lapén — pumnd-he 
Xáriye7dn, pumdn lapevdn 'ha fűre fogsz hágni, a fűtől (fű által, 

20* 
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-n ablat. raggal) fogsz felemelkedni' [lapi 'emelkedik, fölemelke
dik' II, 661) és R. pumen lápé = pumen lapi 'a füved (veled 
együtt, n második sz. raggal) fölemelkedik' (annyira lesőványkó
dol bűnhödésedben). Az átírás közlőjének magyarázata: 'Ha ama 
tetemet megmozgatod (bántod), úgy elsorvadsz, hogy a fű és a 
vessző téged fölemel' [ecjíw. nouieBe^nm TOT Tpyn, TUK BHcoxHem, 
HTO TpaBa H Bima Teőa no^HioiaTL öy^eT). Mert ha a medve a 
halottat bántja, utóbb az élő embert is megeszi (ecin OH Tpyn 
noineBe.iHT, Aio^eii őy^eT ecTt). H. fordítása R. lapé jegyzését a 
lepi 'beföd, belep' igével értelmezi. 

270. s. mostál Jcaxrdp: R. mostál Jcehrep 'kortalan, hibátlan, 
vagyis 'bűntelen keblű' (HCBTIHOBHOÖ), ki t. i. nem adott okot arra 
gonosz cselekedettel (különösen hamis esküvel, vagy esküszegés-
sel), hogy a medve széttépje. H. fordítása : 'éperejű'. — A %umita 
s (274. s.) neta 3. sz. birtokosragjának különös használatára 
nézve 1. I, 247. — 276. s. nárá: H. szerint s utána nálam i s : 
'bocskor' (ui. I, 16 s többször a III. énekben) ; de helyesen for
dítva: 'cipő, saru'. R. nare, nárá 'Schuhe aus Ledér', L. nári 
'Topánkén'. FLV. nara, KLV. nárá 'cipő' (oóVncn), KLV. kuat-n°, 
máns n° 'a rén lábfejének bőréből készült „vogul" cipő (oőyTKH 
ii3 KHCOB), rus n° 'cserzett bőrből való „orosz" cipő, bakancs'. 
AHLQ. narevai 'Fussbekleidung von ungegerbtem Ledér' (Wog.Wv.). 
OsztjE. nir 'Sommerschuhe ohne Scháfte' (AHLQ.), Demj. nir, 
Vj. nlr stb. 'Stiefel, Schuh' (KARJ. Ostj. Lautg. 218), Kond. nlr, 
Jug. nof 'Halbstiefel' (PAAS.). — 283. s síimjdx = sumhx 'élés
dúc' (1. II, 700) ; AHLQ. sume%, sumijax, sumjax, suml'e% 'kleiner 
Speicher auf hohen Stándern stehend' (Wog. Wv.). 

294. s. ness álrid 'csak úgy üresen (csupaszon) levő' (1. II, 
674) ; saU-náudl' sürlihm 'hársfaháncs (vékonyságú) hússá szárí
talak' a sürli 'szárít' igével (a süri 'szárad' causat. képzésével; 
1. II, 701). — 296. s. palai 'gyökérből, vagy zelniceszárból való 
kötő fonál' (capra), p°-náudl' táslifom 'gyökérfonál (vékonyságú) 
hússá aszallak' (eciH y ne^OBeica aMŐapu noxiiTHinb, a Teőa Kaié 
Monaco H capry B&icyniy). Az adott fordítás ezek szerint módosí
tandó. H. fordítása: 'a jövőre eltett hússzeleteket szárítom, a j° e° 
húsdarabokat aszalom'. 

302—9. s. sisf-ke xüühn 'ha hátra (t. i. magad mögött) 
elhagyod', vagyis nem bántod a halott embert s az erdőben talált 
élésdúcot; sisi7 (a sis 'hát' szóból) 'hátra, mögé' (a fordításban 
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sajtóhibából 'mögött' h. 'mellett'). H. szerint: 's vissza fekszel', de 
E,. írásában (ötször is következetesen) hul'iln = %ülildn 'el
hagyod' (lr-vél), s csak így van értelme a tárgyas ragozásnak. — 
312. s. hátláp 'medveta/p' fordítása itt H.-tól eredt tévedés. 
Figyelembe veendő ugyanis, hogy e helyt h° vastagságú mell-
zsírról' van szó (sis-vöj h. ma^il-vöi olvasandó az eredeti szö
veg szerint) s ennek párhuzama: táros, vagyis 'arasznyi vastag
ságú hátzsír': Mtlap tehát olyféle mérték, mint táros. Idevágó 
adata REGULYnak: Icátlep 'ladon, Handbreite (tenyér, 4 Finger-
breite)'; hatlep pangvit ( = FLV. hátlap pári%uit 'egy tenyér szé
lességű'). E szerint itt hátlap a. m. 'tenyérnyi', úgy mint alább 
(III, 93. 1.) tál %öltnd hátlap ásit sis-vöi 'téli fogyasztásra (való) 
ienyérnyi vastagságú hátzsír'. Más R.-féle adatok: hátid 'Vorder-
füsse des Bárén; lapi', Szig. hatlepi, (dual.) hatlepage (= FLV. 
hátlápaya), hotlempal {— FLV. hátlam-pál; 1. fent I. ének, 68. s. 
jegyz. és VI. ének, 132. s. jegyz.). Északi osztják neve a medve 
előlábainak: hattepridlal (-= háill- 'fogni, megragadni'), a medve 
'talpai ' : hhthp-páddrjdlal (PÁPAY, ÉOM. 130). 

324—8. s. mosir) haxrap 'kóros keblű', t. i. 'bűnös' 
(BHHOBaTHfi); 1. fent 270. s. jegyz. — 332. s. nájirj mát ültá : 
R. naing mát uolta, H. néing mát 'asszonyok helyén'. R. naing 
szavának néing ( = ÉV. neyirj)-re való változtatása szükség
telen; mert a költői nyelvben nájirj 'úrasszonyos' gyakori jelzés 
(pl. nájirj sát ma II, 0507). Pontosabb fordítás: 'úrasszonyos 
vidékeken át' s szintíígy a párhuzam kiegészítése céljából betol
dott xumiri mát ulta szavaké: 'férfias vidékeken át'. A medve fő-
hivatása a vogul-osztják néphit szerint az eskü szentségén való 
őrködés; ezért ő minden esküt hall s a hamis esküt, valamint 
az esküszegést megtorolja (l. erről bővebben: ,,A medveeskü 
népszokása a voguloknál". Hunf. alb. 113—32). 

344—6. s. A 'fej(e) leüthető, nyak (a) levágható erős álom' 
a bálványhősök sajátsága (II, 0526), de jól alkalmazható e jelzés 
a téli álmát mélyen alvó medvére is. Ugyané jelzést a medveköltő 
énekekben is megtaláljuk (III, 204, 213). — 348. s. námdtm 
patdm xumitán fa kedve kerekedett férfiától' (vö. námtdmnd pats 
'eszembe jutott, kedvem kerekedett vmire'). — 355. s.^aHlaln: 
a medve, midőn a vadásznak zsákmánya lesz, hozzá 'leszáll' 
(vaHli) s a vadász őt 'leszállítja' (va7ilti Ií. 720 s alább VI. ének, 
.címsor jegyz. meg XVI. ének, 3. s. jegyz.). Az az intés, hogy a medve 
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támadója elé 'csendes, meleg szél (módjára) üljön', azt jelenti, 
hogy ne dühösködjék (viharos szél módjára) s ne törekedjék 
ártani emberének. Vö. maltip vöt járrids námtdl ness va^ilnüm, 
tauánt vöt j° kayydl n° üntnum Reg. egy másik medveénekében 
(III. 511). A taudnt szót magyarázó adatok: FLV. taudnt vöt 
'csendes szél' (THXHÜ BeTep), AHLQ. távét, tauvet 'still, ruhig; Ruhe, 
Stille', taventam, tauventam 'still werden' (Wog. Wv.). R. vuát 
taui = FLV. vöt taui 'a szél csendesedik' (BeTep cTHXHeT), R. 
tauanti (laselag, po tihonko), vuát tauenten más unlem = FLV. 
taudnti (láédlai7) 'csendesedik (lassacskán)', vöt taudntdne mos 
ünWdm 'a szél lecsendesültéig ülök'; továbbá vöt tauántami (noro^a 
cTiixa-r), rotW taudntaps 'hirtelen elcsendesedett'. A maltip szóra 
vonatkozó jegyzések: R. maltip 'warm' ; AHLQ. maltip 'warmes 
Wetter, Tauwetter' (Wog. WTv.); FLV. maltip %átdl vars 'meleg nap 
lett' (Tengői ^enh c^ejia^icíi). 

360. s. totaudn : R. totauen szava H. átírásából kimaradt, de a 
szövegbe jól illik. — 361—3. s. normán : R. (mindkét helyen) 
n:\rme, a -n lat. rag elhagyásával (1. fent 152. s. jegyz.). A szó 
alakjára s értelmére nézve: R. nárma 'Fussgestell', LV. sun 
nárme 'Schlittenstellage' = FLV. norma 'polc' (no^irca); tarom ásm n° 
'szentkép tartó p.' (öosKHima), sun ünhnd n° 'szánállvány,' melyen 
nyáron tartják, hogy fája el ne rothadjon (^ia6a3 caHefi), náudl'-n° 
'hústartó állvány' (-iaóa3 fiba Maca). AHLQ. ncírim 'Pritsche; breite 
wandfeste Bank', normdn 'Wandbrett' (bizonyára -n raggal meg
toldva). Osztják megfelelő: AHLQ. nőrim 'Gestell, worauf Fische 
getrocknet werden'; ÉO. nör§m, nvrdm, norma 'Gestell' (Pápay— 
Beké, ONGy.); 10. nörom 'deszkaállvány, széles pad' (PATK.), KO. 
narém 'Pritsche, Bett, Gestell' (PAAS.). 

365—82. s. Az ünnepelt medvét a házi s erdei bálványok 
ezüst dísztárgyai közé helyezik: ez az énekben említett „finom 
ezüsttel, silány ezüsttel bőséges (boldog) fészek1' (1. II, 0173—7). 
Ezeken kívül kirakják a medveülő polcra a bálványok részére 
áldozott s mellettük tartogatott selyem- és posztógöngyölékeket: 
erre céloz az ének „vékony (finom) selyemmel, vékony posztó
val dús (boldog) fészek" jelzése (1. II, 0475). ízletes ételeket is 
tesznek a vendég „állat" elé, ezért ülőhelye "tavi táplálékkal, obi 
táplálékkal bőséges fészek", s természetes, hogy a ház, melyben 
a medvét ünneplik s tiszteletére medveünnepi színjátékokot is 
rendeznek, „leányvigadó, fiúvigadó jeles ház." A medveünnep 
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hasonló osztják szertartásaira nézve 1. PÁPAY ÉOM. 126—8, 
135—6. — 375—7. s. vonta jármok. = ÉO. öy§A iermak ; v° nuj, = 
ÉO. ö° noi PÁPAY uo. 137—8. 

383. s. u% morsi-q at et 'állatot megillető (H. medvének kimért) 
öt éj' a mors 'mérték, minőség' szóból (pl. ta mors lü 'olyan minő
ségű ló' I, 6 ; mana mors makue jámur\kug 'minő alkalmas minő
ségű földecske, hogy rajta járhassanak' III, 74). Vö. morsii] sat 'a 
(vmely célra) kiszabott hét' I, 35; R. morsvr\ 'etliche' [m° ertn 'redko', 
opp. sau ertn; m° magam 'malo narodu' == FLV. morsii] ma%um 
'kevés', tkp. 'mérsékelt, kis számú nép'). A medvét, ha hím, öt 
napig, ha nőstény, négy napig ünneplik. Aztán „kikísérik" {sá%ud-
saud), reárakva egy nyírhéjputtonyban a dísztárgyakat s a neki 
szánt eleséget, hogy ezeket vigye magával égi atyja házába. 

386. s. taHltdno: R. táaltena, H. (úgy, mint a 384. sorban) 
taulene; de az eredeti szöveg változtatás nélkül is jól érthető. 
A fordítás ekkép helyesbítendő: 'eltöltése után'. — 397. s. %ünt 
'háti bátyú' (1. II, 446): R. Unt 'Ránzel', siss-k° 'Rückenránzel', KLV. 
%ut id.; osztj. ÉO. %int 'nyírhéjputtony' (PÁPAY-BEKE), 10. %ainty 

%ant, (poet.) yjxinet 'nyírhéjkosár' (icy30B ; PATK.) ; Kaz. yjrítf, V. Vj. 
Wlrft stb. 'Korb aus Birkenrinde' (KARJ. Ostj. Lautg. 175). — 3 9 2 -
402. s. A xoltihn s almihn tárgyas ragozású állítmányok helyett, 
tekintettel R. koltilén s almilén jegyzéseire, helyesebb volna ez az 
átírás : %oltileydn s almileY9n, amint ezt H.-nál találjuk, s amelynek 
az adott fordítás is inkább megfelel. 

391. s. kiti7 et: R. kiti ét 'kettő éjt' (e h. lát ét), mint a hős
énekekben kiti7 sam 'kettő szem' kit s° helyett (szintígy kiti7 %um, 
kiti7 éis 1,2 49, 254) valószínűleg a ritmus kedvéért, egytagú szók 
jelzője szerepében (itt pl. kiti7 et három szótag, mint párhuzama 
Xürdm et). — 410. s. tülihn helyes fordítása: 'behozod' (t. i. kuol-
kiurdmno 'házamba' 403. s.). — 413. s. kaja-jui!: R. kaja juj 
(szótári jegyzetei közt: „interj.; vége valaminek"). Különösen 
medveénekek végén találjuk, így III, 108, 265, 282, 322, 333, 
367, 380, 519. Változatai: kaja-jui! III, 453, kaja-jujir\! III, 238, 
253, kaja-jujir\-jujiy\! III, 377, 479. L. a kaj! felkiáltó szócska 
tárgyalásának helyeit II, 653. REG. osztják medveénekeinek végén 
is kaje jui! (ONGy. 238, ÉOM. 116) = kaiaiui (PÁPAY). 

MUNKÁCSI BERNÁT. 


