
ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 
Über die Sprache der Nord-Ostjaken — von Dr. Aug. Ahlqvist: 

I. Spachtexte und Wortersammlung. — Helsingfors 1880. 

Végre megindultak Ahlqvistnak közlései az osztják nyelvről 
s reményijük, hogy nem soká tartogatja már a vogul nyelvről 
valókat sem. Mind ezeket az ugor összehasonlító nyelvészet mun
kásai várva várják, mint eredeti, önálló kutatások eredményeit, 
melyek az e nyelvekről való amúgy sem igen bőséges ismeretein
ket kiegészíteni s megigazítani fogják. Ahlqvist, ki már 1858-ban 
járt a vogulok és osztjákok földjén, — s újra megint 1877-ben s 
utoljára még egzszer 1880-ban, nyomozásainak közzétételét eddig 
nyilván csak azért halasztotta, hogy még nem eléggé teljeseknek 
s tökéleteseknek vélte; ámde ez a teljesség és tökéletesség relatív 
becsű kellék, melyet örökké lehet fokozni s örökké el nem értnek 
találni. Fontosabb dolog, a mi nyelvészetünk szempontjából, hogy 
hiányos ismereteink újabb, önállóan gyűjtött és a kellő gonddal 
pontosan följegyzett anyaggal gazdagodjanak, a melyet azután a 
szükség kívánta módon föl lehet dolgozni s a mely különösen az 
eddigi ismeretnek bírálatára is képesít. 

De ne pöröljünk a kutatóval, hogy mért nem adta még mind 
azt, a minek már régen jó hasznát vettük volna; inkább vegyük 
köszönettel az imitt nyújtott adományt, a mely ezutánra még 
többet igér.x) 

*) Meg kell jegyezni, hogy az 1858—1880. évek között Ahlqvistnak 
egyéb fontos munkálatai is megjelentek: «Láran om verbet i mokseha-
mordvinskan» 1859 ; — «Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik 
nebst Texten und "Worterverzeichniss« St. Petersb. 1861 ; — «Anteckningar 
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Az osztják nyelvnek északi dialectusát, a melyre Ahlqvistnak 
fentírt közlése vonatkozik, eddig jobbadán csak a Vologodszki-féle 
orosz-osztják szótár meg a Máté-evangéliom ehő 10 fejezetének szin
tén Vologodszki szerzetté fordítása alapján ismerjük. Ezekből 
kellett Hunfalvynak is az éjszaki-osztják nyelv leírását kifejtenie 
(NyKözl. XI.), csakhogy még Eegulynak egy kis osztják szójegyzé
két is használhatta, a melyben némi nyelvtani adatok is találhatók. 
Igaz, hogy a Vologodszki munkálataiban foglalt nyelvanyag terje
delemre sem megvetendő (vagyis a mint Ahlqvist is megengedi 
«nicht ganz unbedeutend»), kivált a szótára, mely elég bőven 
hozza a származékokat és még itt ott egy kis mondatot is fölvett; 
de némi kívánni valót hagy az orosz betűvel eszközölt hangjele
lése, noha azt egészben véve eléggé megfelelőnek kell találnunk. 
Sőt meglátszik, hogy Vologodszki az orosz írásjegyeknek külö
nös czélravaló elégtelenségén segíteni iparkodott; így pl. az úgyn. 
aspirált l hangot (melyet Castrén szerint a szurguti dialectusban 
ti, thl-nek, illetőleg dl, dhl-nek ejtenek, természetesen a dentalis 
előhang kellő reductiójával) az JI mellé vetett spiritus asper-féle 
jegygyei tünteti föl — CJI, s megjegyzi hogy «9T-a jiirrepa iipons-
HOCHTCfl CT> npHJIOSKeHieiTb H3HKa KB HeŐy ÜJlOTHO, TaKT. HTOŐH 
Bbimjio e-i (azaz: e betűt kiejtik, a nyelvet szorosan az ínyhez 
illesztve, úgy hogy sZ-féle hang eredjen)*); — az egy hangzónak 
ejtendő ng-t ( = gutt. nasalis n) fölibe vetett félkör-jegygyel írja: 
HT. Bizonytalan ejtést a Vologodszki-fóle írásmód tkp. csak a kö
vetkező esetekben hagy fönn: 1. szókezdő 11 lehet akár i, akár j i , 
pl. HJIŐH = iZ6i al ; HHKT> = jink víz ; — 2. H következőé, M előtt 
lehet n is meg n is (ne, ni vagy ne, ni) : mewh = nem név, HCI- = 
nel- nyelni (Ahl.); HHJKH = nizi halászó horog (Ahl. nisi, nis), HHpT>= 
nir nyári saru.— Kiteszi Vologodszki rendesen az accentus-jegyet 

i Nordtschudiskan» 1859; — «Muistelmia matkoilta Venájállá vuosina 
1854—58» 1861 ; — «Suomalainen runousoppi kielelliseltá kannaltaw 1863; 
— «Om Ungerska sprakets förvandskap med Finskan» 1863 (Suomi); —• 
«Suomalainen Murteiskirja* 1869; — «De vestfinska sprakens kulturord» 
1871; — ugyanaz németül «Die Kulturwörter der westfmnischen Sprachen» 
1875; — ((Suomen kielen rakennus» 1877 (ismertetve NyK. XVI, 295— 
312); 1871—75 kiadta s jórészben maga írta a «Kieletár» füzeteit (meg
jelent I, 1—6. füz., II , 1. füz.). 
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is, de ennek czélja nem lehet csupán csak a hangsúly helyének 
feltüntetése, (hiszen egytagú szókon is találjuk), hanem egyszers
mind, legalább részben, a szótagbeli vocalis nyújtott voltát is jelöli, 
a mint Ahlqvist közlésének egybevetésével láthatjuk: sárim, A. 
sörim száraz; ádim, A. adim rossz; édir, A. edir derű; lílin, A. 
Iliin eleven, lelkes; miigol, A. mügol máj (mogol mellett) \\ yannéyo, 
A. yanneyo ember (tkp. összetétel: yanda-né-yo) ,• pozál-, A. pasal-
meghalni; ulám, A. ulám holmi, ruha; urá, A. ura veszekedés; 
votás (így is : vótas), A. votás szélvész; yorás, A. yorás kép. Több
nyire az első szótagon találjuk Vol.-nál a hangsúly-jegyet, s Ahl
qvist közlése szerint e szótag sokszor rövid vocalisú; az első szó
tagon túl A.-nál is ritka a hosszú vocalis; leggyakoribb még az i, 
összevonva iji-ből, pl. savita-yo őrző = Vol. savijita-yo. — Egyéb
ként Vologodszki hosszú vocalis jelölésére kettős betűvel is él: 
yuu hosszú =yü A., tihn született = tlm A. 

Ahlqvist közlésében a hangjelölés természetesen még ponto
sabb s következetesebb. Kiemeljük, hogy kétféle Z-jegygyel él: a 
közönséges l mellett, középen finom vonalkával jelzett Z-vel, mely
nek amattól való külömbségét nem igen könnyen veszi ki sze
münk ; írjuk helyette alul ponttal, ezt : L Ez utóbbi az aspirált 
(illetőleg affricata-féle) Z-nek jegye, mely igen általános haszná
latú, úgy hogy a tiszta l szerepét aránylag igen csekélyre szorí
totta. Fölvethetjük itt mindjárt a kórdóst, hogy fontos-e a kétféle l 
megkülömböztetése ? Fontos az mindenesetre a tényleges ejtés hű 
visszaadása tekintetében s azon lehetőségre nézve, hogy ez ejtés-
beli külömbség külömböző hangfejlődéssel áll kapcsolatban. Eddig 
ugyan annak ily etymologiai fontosságát még nem sikerűit fölfe
deznünk : van olyan Z szó' elején és közepén, mely a rokon nyelvek 
szerint eredeti l, s van szintén l, mely régibb d (t)-nek helyébe 
lépett: pl. lil lélek = vog. lil, lili, zürj.-votj. lol, lul, m. lélek, finn 
löyly | lü csont = vog. lu, f. luu, cser. lu \ nol nyil == vog. nal, lp. 
nuol, finn nuole, m. nyil j palin felhő : f. pihe, mord. pele, cser. 
pil | yul hal = f. kala, lp. kuele, mord. kai stb. jj le- enni = vog. te-, 
mord. seve-, finn sy'á-, sö~ | lön ér, ín = vog. tan, zürj. sön, f. suone, 
sőne | vélim velő = vog. valem, finn üdime, mord. udime, lp. addem \ 
nal nyél = vog. niill, mord. nede, lp. naőőa, finn lüde. Látni való, 
hogy az Z-nek még nem lehet valami különös hangtörténeti érté
ket tulajdonítani, s így megkülömböztetését (pl. a MUgSzótárban) 
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bátran mellőzhettem, annyival inkább, mert Eeguly osztB. szó
jegyzékében sem érezte azt szükségesnek. Az affricált Z-hangot 
épen csak különös osztják fejlődésnek kell tartanunk, mely vég
pontját az osztlrt. d (t)-loen érte, a mennyiben ez erdeti l helyére 
is került. Legfeljebb azt lehet sejteni, hogy a tisztán maradt l az 
osztjákban inkább eredeti, semhogy d-böl való l: pl. pelek oldal 
(Irt. pelek s nem pedek) fél, oldal = lp. pele, mord. pala, cser. pele \ 
láng- fedni (Irt. lan-, S. link-) : 1. MUgSz. 760. sz. De azt sem 
szabad figyelmen kivül hagyni, hogy az ilyen l is már ingadozó
nak mutatkozik Ahlqvistnál: pl. lángol (Obd. alak) és langil fedél, 
Illem (Obd.) és lelem eszem. 

Továbbá megkülömböztet Ahlqvist kétféle g-t: g és fölibe 
vetett ponttal g ; ez utóbbi lágy gutturalis spiráns (y), mely csak 
ti ét vocalis között fordul elé s érintkező consonans előtt y-vk lesz, 
pl. noya hús, noyos (v. noyos) nyuszt, öyol szán, moyol máj, joyot-
lem jövök, taya ort, töyol toll (toylifi tollas), tüyorlem zárok (tuyrip 
záró, retesz). Azt látjuk, hogy leginkább o, u mellett divatozik a y, 
azaz határozottan mélyhangú szókban ; gutt. nasalis (fi: Ahlqv. n) 
után mindig g van, valamint magashangú vocalis mellett, pl. me
grí (mevil, mell) mell, sigit tapló ; nngil száj, vofigemalem meg
vágok, engilem leoldok. Külön hangtörténeti értéket nem tulajdo
níthatunk a j'-nek, s megkülömböztetését csak az ejtés hű leírása 
ajánlja. Egyes esetekben még váltakozik is Ahl. közlése szerint g és 
y (sagam és sayam dohány, logUlem és loyotlem mosok, jogán és 
joyan kis folyó); Eeguly csak egyféle # jegy gyei él (pl. togol, úogos), 
és ezzel beéri Castrén is az osztlrt. nyelv leírásában (megjegyez
vén, hogy a o n előtt, szintilyen előző vocalis után a g «aspirált-
nak», azaz tkp. spiránsnak hangzik — £ a törökben). 

A gutt. nasalist (n) Ahlqvist fölül pontos ?i-vel jelöli. Te
kintve hogy ezen az osztjákban is csak szóközepén és végén elő
forduló hang részben az 7l + ^-nek (ng) utódjának mutatkozik, 
érdekes hogy Ahlqvist közlésében még gyakran a teljes ng-vel való 
alakokat találjuk : p«%t7 fél, oldal (de: punla félre; osztlrt. pufiat 
oldal); ungil és ufintl száj; longlm bemenet (lofdem bemegyek), 
vofigema- — vofiema- Volog. (v. ö. vág- MUgSz. 583. sz.) stb. De a 
szóvógón mindig csak n fordul elé; ilyen jelesen a birtokosnév-
kópző n (tinin áros, drága, toylin tollas, eplin szagos stb.), a mely
nek a vogulban n ós n felel meg. Erről a képzőről pedig épenség-
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gel nem tudjuk, hogy előbb ng volt volm, s így ne n helyesel
hetjük Hunfalvy Írásmódját (NyKözi. XI, 34), ki még ezt is ng-vel 
adja (pl. tohling), úgy mint a többi esetekben, a hol legalább tör
téneti alapja van. 

Legfontosabb Ahlqvist közlése hangtani tekintetben, a nyúj
tott (hosszú) vocalisok rendes jelölése által, — fontos annál fogva, 
mert a vocalis-hosszúságnak gyakran nyelvtörténeti alapja van s 
régibb teljesebb alakot sejtet. Ilyen jelentőségű az osztB.-ben a 
hosszú vocalis, mely pótló nyújtásból való: pl. sens mellett, ses 
hárs; ken könnyű (vogK. kigne), sem szem (ug. sslms), tel teli 
(vogK. tagle, finn táiide) stb. De sokszor a hosszú vocalist oly szó
alakban találjuk, mely amúgyis teljesebb mint a rokonnyelvekbeli 
másai, úgy hogy pótlásról nem is lehet szó; e mellett számba kell 
venni, hogy az első szótagbeli vocalis hosszúsága ahhoz van kötve, 
hogy utána egyszerű consonans következik, s mihelyt több lesz a 
consonans, az a vocalis is rövid alakban lép föl: pl. togol toll 
mellett: toylin \ sdyis v. saysi zsír, saysan zsíros | tügorlem zárok ; 
tuyrep záró j ebei: eplin szagos | jilip ú j : jilpa újra | jöliy: jolyin 
hűvös, nyirkos | nömis : nomsin okos | ömislem ülök : omsim ült | 
rogip: rogpin hazug | nolim seb: nolmin sebes | ölim álom: olmin 
álmos, olmilem álmodom stb. A vocalist követő ng még megengedi 
a nyújtást, de rendesen mégis csak rövid vocalis van ng előtt: 
püngil és pungil oldal (de csak : pufila), lönga-jogan és lannal-jogan. 
Ezen, az első szótagban, bizonyos kedvező föltétel mellett (egy
szerű consonans következtével) mutatkozó vocalisnyújtást jobbadán 
a hangsúly hatásának kell tulajdonítanunk. Szintígy igen sűrű 
Castrén jelzése szerint az osztlrt. dialectusban is e.zen vocalis-
nyújtás, s itt még a következő több consonans sem látszik aka
dálynak: pl. ödam álom : ötman álmos | ömsem ültem | ebet szag: 
epsend- szagolni. 

Az Ahlqvist közlésében foglalt osztják s z ö v e g e k közt 
természetesen leginkább az e r e d e t i e k vonják magukra figyel
münket. Hiszen ezek az első eredeti osztják nyelvmutatványok, a 
melyek egyáltalában megjelentek; mert Castrén grammatikája 
annyira tisztán alaktan, hogy alig egy-két kis mondatot találunk 
benne (pl. 67. 1. ma tan erekte i met en tajdam ausser dem pferde 
besitze ich nichts; 32. 1. tau sagarivet keres das pferd ist grösser 
als die kuh; nánk jugodlvet ar der lárchenbaum ist von den báu-

9* 
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men der grösste), — a Reguly hozta osztják énekek pedig még 
megfejtetlenek és kiadatlanok (alakjukról szól, némi kis mutatvány 
mellett Hunfalvy : NyK. XI, 218. skk.). Nem sok ugyan A.-nak 
eredeti szövege; mindössze öt kis mese, 53 találós mese, s 4 dal; 
de ez is elég arra, hogy némileg megítélhessük, mennyire alkal
mazkodnak a fordított textusok az orosz eredetihez. De azt is lát
juk belőlük, mint szerepelnek ezekben is a nyelv eredeti sajátságai, 
melyek jobbadán a vogul nyelvvel közösek, pl. a szenvedő (passi-
vum) és a tárgyas igeragozás. Nem lehet itt föladatom, hogy 
belőlük alaktani vázlatot állítsak össze; hiszen Ahlqvist a jelen 
közlését csak I. résznek czímezi, a melynek kiegészítő II. része 
nem lehet más mint az osztják nyelv grammatikája. Csak egy rész
letet hadd emeljek itt ki, mely szintén osztják-vogul egyezésül 
tűnik föl. A -na ragos casusalak, melyet grammatikáink (Castrén 
és Vologodszki textusai alapján Hunfalvy) csak locativusnak (s innen 
instrumentálisnak) ismernek, az Ahlqvist közlötte mesékben elé-
fordúl mint 1 a t i v-értékti casus is (illativus, allativus): Ahl. 3. 
mantsenen orna ménének (ketten) az erdőbe (in den wald); juganna 
pitsenen a folyóra estek; 41. juy puina jo/tas a fa tövéhez érkezett; 
yatna lorisenen a házba gördültek (bele); 6. 1. yatna lonnes házba 
bement; 7 1. amsaten kat lanyremna üljetek két vállamra; 9. 1. 
mandlemen pügolna menjünk a faluba; 11.1. sepnapontsaié zsebre 
(zsebbe) tette. E szerint helyes Regulynak e példája is (Hunfalvy, 
NyK. XI, 79.): ma vasne mensem «én a városba mentem» (e mellett: 
ma vasne ollem én a városban lakom). Szintígy pedig w-ragos az 
északi-vogulban mind a locativus, mind a lativus (illativus, allati
vus), az utóbbi nagy ritkán még végvocalissal (-ne) ; a kondai-
vogulban meg -n locativus, -ne lativus-értékű. 

A fordított textusok egyik része, 5 darab a bibliai történetből, 
Ahlqvistnak 1877-ben volt osztják szolgája-és tolmácsától, Moro-
chovtól ered, a ki írástudó (azaz írni-olvasni tudó, rpaMOTiibii) ember 
volt. A. ennek orosz leiratát magának megint tollba mondatta s ejtés 
szerint pontos hangjelöléssel leírta. — A textusok másik része új 
kiadása a Vologodszki-féle fordításoknak : Máté evangóliom első 10 
fejezete, a Tízparancsolat, Hitvallás (Symbolum fidei). Ezeketa 
szent-pétervári akadémia könyvtárában őrzött Sjögrén-féle kéz
irat (másolat)-ból először Wiedemann adta ki 1868-ban (a Lucián 
Bonaparte-féle gyűjteményben), s e kiadásból átvette Hunfalvy, 
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saját transcriptióját alkalmazva, a NyKözl. XI. kötetébe. Ahlqvist 
külön másolatot vett a Sjögrén-féle kéziratról, s a textus átírására 
az osztják ejtésről szerzett saját tapasztalatait is alkalmazta. Ahl-
qvistnek rzen új kiadásában tehát a Vologodszki műve tökéletesebb 
külalakot nyert. De a két kiadást, az Ahlqvistét meg a Wiedemann, 
illetőleg Hunfalvy-félét egymással egybevetve, külömböző Írásmó
don (átíráson) kivűl is találunk itt-ott eltérést szóalakokra és 
külömböző nyelvtani alak használatára nézve ; itt-ott van egy kis 
kihagyás is (a W.-H. kiadásban), mely jobbadán szedőhibának 
mutatkozik, a milyen külömben is mind a két kiadásban fölmerül 
egynéhány. Úgy látszik, hogy Wiedemann Vologodszki textusán 
némi változtatást is tett, bizonyos alakok következetes egyforma-
ságát szerezvén (vagyis hogy «revideálta», a mint ő az efféle ki
adások czímlapján ki is szokta tenni); de meglehet hogy Ahlqvist 
is egyet-mást igazított rajta. 

Az említett eltérések közül lássuk először a szóalakra vonat
kozókat. Ilyen mindjárt az, hogy A. az Z-végü igetök (pl. ul-, esi-) 
ind. prass. egyes-sz. 3 szem. alakján nem írja ki külön még a 
prsesens-jelölő Z-t: ul, esi (tkp. ul, esi), míg H. alappangó jelentős 
elemet föltünteti: ull, esll. — A parancsoló mód több. 2 szem. -t és 
teljesebben -ti (ti) ; A. is ismeri mind a kettőt, de többször -él a 
-íi-vel, kivált rövidebb igetőkön, hol H.-nál csak -í van: pl. vogati 
(H. vogat) 7, 7 ; manati 9, 13; manati, longati 10, 5 ; al yurijati 10, 
31. stb. — A személy-névmások dalivusa A.-nál többnyire az illető 
személy ragjával végződik, utána következő a casusrag nélkül, 
mely teljesebb a'ak rendesen található W.-H.-nál. így A. luel 
«neki» (EL luela) : 1, 25. 2, 5. 11. 3, 15. 4, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5, 32. 
39. 40. 8, 2. 4. 7. 8. 15. 19. 20. 21. 22. 28. 9, 9.18. | A. Uel «nekik» 
(H. Uela) 8, 32. 9, 24. 28. 10, 1. 15 ; (H. luela, hiba e h. liela) 4, 19. 
8, 26.9,12—15. | A. manem «nekem» (H. manema) % 18. 3, 14. 4, 9. 
7, 21. | A nenen «neked»(H. ninena, írva: ningena) 2, 13. 4, 9. 5, 30. 
6, 6. 18. 8, 29. De meg kell jegyezni, hogy a személynévmásoknak 
a végű dativusuk is eléfordúl A.-nál: pl. luela neki 5, 31 ; liela ne
kik 9, 18. 10, 5 ; manema nekem 10, 31. 38 : neneaa neked 8, 13. 
9, 2 ; nefdlana (csakis így) nektek 5, 18. 20. 34. 44. 6, 14. 9, 29. — 
Személynévmásnak accusativusa: A. lielal (H. Uel) 4, 21. 24 5, 2. 
6, 2. 26. 10, 21. — Genitivas-értékü alak, birtokszó (illetőleg post-
positio előtt): A. nenilan ti (H. nen, helyesen nen, nominativus 
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alak) 3, 9. 5, 44. 48. 7, 15. 16, 20.Hunfalvy kiadásában általában 
nen áll=«ti», pedig a szem. névmásokról szóló §-ban ugyancsak 
nen-nek hangzik a «tí», úgy mint A.-nál is. — Egyéb esetek: 
2 ,11. mojlipsa A., majlipsa H. ( ^ a p t , no,a,apoKT>, ajándék* Yolog. 
szótárában is csak mojlipsa) | A. joatla (H. jutla) 3, 10. 7, 19; 
joutsajin (H. jutsajin) 5, 2 5 ; joulma (H. julma) 5, 29. 30; joul-
mala (H. julmala) 7, 31 ; joulmata (H. julmata) 5, 22 ; joidtalajit 
(H. j%i-). 8,12. (a jouí- és JOÜÍ- «dobni, vetni», ige Volog. szótárában 
is csak így, nem jut-, jul-) j A. pié 7, 22. 9, 33 ; H. pos (két 
külön szó pié «csoda» es pos «jegy, jel, czél»> Volog.; a szövegbe 
inkább pié illik | A. puél potest 5, 14. 36. 6, 24. puélem posaiim 
9, 28: H. pusl, pnslem (Volog. szót. szerint is helyes az s'-Vel való 
alak; más a. pus- ige: «fejni») | A. lavittotet (lavittotet) «káromlók, 
átkozók» 5, 4 4 : H. tavittodet (Ahl. szótárában a lavit- igét egybe
fogja az Obd. lau-v&l s így fordítja «sprechen; schimpfen, 
schmáhen;» Vologodszki szótárában külön ige : l'avit- «6paHiiTb, 
pyraTb», és lob- «roBopiiTi>»> = A. lop-lem; Eeguly szójegyzéké
ben: lauet- «böse sein» és lau- «sprechen» ; e szerint a i'-vel való 
alakhoz nem fér kétség, söt a vogulban is találjuk a mását: l'aut-J \ 
A. logita 6, 17 : H. l'ogita (Ahl. szót. logit-, logot- waschen, spülen; 
schleifen, schárfen»; Volog.-nál ez két ige: hgit- «waschen» és 
logot- «schleifen», szintígy Keg. hgit- és logot-; itt tehát az i'-vel 
való alak kell) | A. pulan 5, 25. 9, 3. 32: H. pid'afi (pulang) : (Vol. 
szót.-ban ugyan pul'an, vagy akár pulan, de H. szót.-ban mégis 
pulan) | A. sömitéata, somitta 6, i'5. 28: H. lumitéata, lumitta (Ahl. 
is él a somit- «induere» igének i-es alakjával: 6, 29. lumitlis, a 
mely helyen H.-nál még egy harmadik változata kerül elé, lufiit-: 
lungitlijis; a kétféle, nyilván azonos alak a kezdő i-nek, illetőleg 
az i-nek si-féle ejtéséből magyarázható; Eeg.-nál s-vel: somét-, 
Castrénnál az osztlrtban tümd-) \ A. tás «coKpoBHin,e, kincs» 6, 
19. 20: H. taé (Volog. taé és tas «birtok, vagyon, gazdagság», de a 
«kész: béreit, vorrátig»> jelentés mégis a taé alakot illeti, a tasta-
npHrOTOBjiflTb, taétipsa npimact szókban; e szerint, úgy látszik, 
igaza van Ahl.-nak, a ki szótárában kétféle ilyen szót külömböztet 
meg: tas wherde, eigentum, vermögen, waare» [csak hogy a szót.-
ban ezt is s-vel írja: taé, de származéka : tasin «reich, vermögend»] 
és taé «fértig» | A. unltita (yo v.jay) tanítvány, yieHHK'B 10, 42 : 
H. unltijilta (helyes mind a két alak ; Volog. szót.-ban azomban: 
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unltijta nauiremet ученики, de meg : imltijilta yot tanuló- v. tanító
ház, iskola; 9, 37. 5, 1. unltita jay A.: únltim jay H.) | 9, 16. 
jolipta «lappén, fleck» A.: jolipsa H. fitt bajos megmondani, 
melyik a helyes alak; Volog. szót.-ban csakugyan ez van: jolipta, 
de az -ipsa igen közönséges nom. verbale-képző; a kifejthető jol-
igének mása a vogulban: lol- «foltozni», innen loltcí «folt». | A. 
kalliptim 1, 18 ; H. yadliptim (írva hadliptim, sajtóhiba e h. kad-
liptim, a mint H. szótára mutatja) (Osip panna kalliptim japina v. 
hadliptim jubina ennek fordítása: по обрученш съ 1ОСИФОМЪ «nach 
der Verlobung mit Josef»; обручеше «Verlobung »-ot pedig Volog. 
szótára szerint nem a puszta kallipta- v. kadlipta- ige jelent, 
hanem ez : jos kadlipta-, szószerint: «kezet fogatni» [v. ö. kézfogó]; 
az idézett helyet tehát mind A. mind H. kiadásában meg kell iga
zítani a jos szó betoldásával; maga a kadlipta- ige causativuma a 
kadl- v. katl- «fogni, tartani» igének, a mely pedig a már az 
osztB.-ben nem használatos kat «kéz»-tol származik, tkp. «kezelni» 
[v. ö. finn kasittä- manu capere, captum tenere; mente capere, 
comprehendere»]; megtetszik tehát, hogy a kadliptim alak még 
jobban tünteti föl a szó eredetét, mintsem A. kalliptim ; de megtet
szik az is, hogy A. szótára hibásan értelmezi a kalliptim szót 
«Vereinigung»-nak, meg a kallipta- igét «verbinden, vereinigen»-
nek; ez Volog. szót.-ban így van: jega kadlipta- сочетать, tkp. 
«össze-fogatni». | A. kat jaj-apsisanen 4, 18: H. kad jaj-apsianen 
«két testvért» (nem hiba-e az apsisafien alak, a dualis-képző előtt 
való s-jével? vagy olyan, csak a duális számára való bővebb tő-e a 
jaj-apsis-, a milyen a vogulban eléfordúl -ns, -ne képzővel: vogK. 
Máté 20, 24. kit jegepüvinc két testvér; 4, 18. kit jegepüvincagme 
két atyafiát; meg plurálisban: 23, S.jegepüvincet ?) \ A. li vörinelna 
5, 10: H. li vorelna (az A. vorinelna-b&n kétszer van meg a vórna 
postpositio casusragja)| A.ärattelna 10,22.: H. araitina (aradtina) 
(Volog. szót. szintén a teljesb hangú arattelna alakot adja). | H . 
rendesen olinpela (névutó «-ért, végett, ról, felől»): A. oUüpela. 

Más-más nyelvtani alakot találunk a következőkben: A. 
jastal (prass., говоритъ) 3, 2 : H. jastas (praßt.) | A. luel eslsale 
(eresztette őt) 3, 15: H. luel eslale (ereszti, допускаетъ) | A. li at 
vantset (prset. alak, úgy mint az oroszban : чтобы они ВИДЕЛИ), 
о, 1С: Н. li at vandlet (ut videant) | ib. at sijalset (чтобы про
славляли) : H. at sijallet \ A. li at vantset 0>, 1 : H. li at vandlet 
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(úgy mint 5, 16) | A. mas (praet. alak, potentialis kifejezésére: no-
дадъ бы, adna) 7, 9.10 : H. mai (praes.) \ k.at nerlset (чтобы посту
пали) 7, 12: H. at nerijilet (hogy cselekedjenek) | A. kus-yolta nen 
al mausen (wohin du immer gingest) 8, 19: kusyolta nin al manlen 
(akárhova te mégy, куда ты ни пойдешь; az al tiltó szó «ne» ití 
az orosz ни-nek felel meg, mely helyett не is fordul elé; v. ö. 
hasonlót a mordvinban NyK. XVI, 325) | A. an uéltilet (не пос
тятся, nem böjtölnek) 9, 14: H. usltijiset (ez a pragt. sehogysem 
érthető; jóformán sajtóhiba) | A. at usis (чтобы погибъ) 5, 30: E. 
at usl (hogy elvesszen). A prasteritum-alaknak potentialis kifejezé
sében való használatára nézve meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
az a W.-H. kiadásban is található: 10, 25. at us чтобы онъ бьиъ; 
10,26. madot jelba an edls что бы не открылось, madot an leramís 
что бы не было узнано. Úgy látjuk, hogy A. a praet. alakot Volo-
godszki szerint tartotta meg, Wied. pedig azt néha praesensre iga
zította át. — A nelyösjan rutet (plur.: tizennégy nemzetségek) 
1, 17: H. nelyosjang rud (sing.: t. nemzetség) | A. sitet kat/ösjaü 
Isus kits 10, 5 : H. si katyosjang Isus kits (e tizenkettőt elküldé 
Jézus)) A. lonymanna bemenvén (ti), bemenvétek 10, 12: H. 
longtanna (-ta képzős nom. verbale; de 10, 14. etmanna kimen
vén ti) | A. si yojcn fanná 5, 24 : H. si yo panna. 

Más-más szót használ a két kiadás: 1, 20. kabasas (явился, 
megjelent) A.: kaéaéas H. (Volog. szót.-ban a «megjelenni, являтся, 
появляться» értelemre kabasij- van; kaéasa- elé sem fordul, hanem 
csak kazala- увидЬть, meglátni, A. kasala-) \ 5, 20. jorasta jay A., 
orkasta jay H. (mind a kettő «kérkedő, kevélykedő, nagykodó nép» 
a «farizeusok» kifejezésére ; jorasta величаться, важничать [gross-
tun, wichtigtun: jorin гордый, stolz], orkasta гордиться, stolz 
sein, sich brüsten; alább 7, 29. A.-nál is orkasta jay) | 9 , 3 1 . mola 
verta (для чего, miért, tkp. «mit tenni» = mi czélra): H. mola 
vorna (H.-nak saját igazítása, de a melyre nincs szükség; Volog. a 
«miért»-et vorna-v&l kifejezve így adja: muj vorna, s a muj verta-t 
berezovinak jelzi) | 10, 10. jus-sw (носохъ, stáb) A.,jos-su H. (jus 
út, jos kéz : A. jus-sü-jáb «wanderstab»-nak értelmezi; jos-sü meg 
tkp. «kézi bot»; ez utóbbit találjuk Volog. szót.-ban) | 10, 23. an 
jetsalta . . lakká kertta (не успъете обойти nem értek v. érkeztek 
megkerülni = mind el nem járjátok, Izrael városait), H. an soynip-
íaleta . . lakká kertta (tkp. «nem végeztek megkerülni» ; mégis 
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jobban illik az infinitivnshoz ajetsa-, mintsem a soynipta- ige; 
Volog. szót.-ban ez utóbbinak fordításául nem is találjuk az 
успевать orosz igét) | 5, 45. jayet (népek) A., yojet (emberek) H. | 
4. 21. hatten i-ji-poynen A., kad i-ji-pognen (jelzőül a «két» az ere
deti szövegekben is kat: kat yoj két ember). 

Egyéb eltérések: 3,16. luel türum-yaretpunßasset («neki» az 
egek megnyíltak, отверзлись небеса): H. Ш oytina t. р. («fö
lötte») | 5, 14. nen mura novi jukana ulleta вы св^тъ мира, vos estis 
lux mundi; novi jukana tkp. «világosságul, vil. gyanánt», szintígy 
5, 13. sol jukana «sóul»): H. neu mura novi ulleta | 6, 18. nen äsen 
si, an-nitot vanttott A., nin azen, si an-nitot vantott H. (A. tehát 
a si mutató névmást, mint valamely utó-articulust, az asen-hez 
csatolja, H. pedig mint elő-articulust a következő appositióhoz ; 
A. fölfogása mellett szólhat 6, 6. nen si asen, yanijot ranttot «te az 
atyád, titkost látó» — «a te atyád . .» ; ez H.-nál is így: nin si 
azen . . | 6, 34. yoleit-yatl lu-lu nömisata piti lu muklal olinpela (a 
holnapi nap maga gondolni fog az ő bajairól) A. \y. y. lu nomisafa 
pidl lu-lu muklal olinpela (a kettős lu-lu nyilván a «maga» -t fejezi 
ki, s így helyesen áll az első helyen, nömisata előtt) j 9, 27. semli 
katten («vak kettő» : két vak) A., kad semla (két vak) H. (az orosz
ban : двое слйпыхъ; az A. katten nyilván ennek a collectivum-féle 
двое-пак felel meg, s így alkalmasint Vologodszki textusából való, 
kinek szótárában kadn «два, двое, пара») | 10, 25. luel ímltata-yo 
lámpa at us (őt tanító ember félévé hogy legyen) A., lu unltata-
yojel lamba at us («az ő tanítója-félévé hogy legyen» ; ez utóbbi 
jobban megfelel az orosznak is : чтобы онъ былъ, какъ учитель 
его) | 4, 23. ünltaman töm níibit olinpela («tanítván amaz ország
ról» = prédikálván евангел1е uapcTBia) A., ünltaman nuhit olinpela 
(A. betoldotta a tom-ot; talán még jobb lett volna türum-nubit 
«mennyország»). | 6, 1. yojet semet jelpina (emberek-szemek előtt 
A., yojet semat H. (emberek szemére = e. láttára; az orosz textus
ban : предъ людьми, emberek előtt; a semat [nem semet] alak 
nyilván casus-alak, jóformán prolativ értékű; lásd alább, 115.1., 
a vitat-ról való jegyzetet). 

Egyúttal kijegyezzük azon kihagyásokat és egyéb hibákat, 
melyek A. kiadása szerint a H. közölte textusban vehetők észre; 
ezek részint nyilván sajtóhibák, részint kerülhettek bár a Sjögrén-
féle másolatból. Kihagyások: 4, 5. yot langil oytíja II. (jemiu-yöt 
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I. o. szentház, templom tetejére) | 5, 22. yoj jastal: nifi sump-yo 
(A. a yoj lu lámpa yoja jastal: а кто скажетъ брату своему) | 
5, 32. lu imel раппа krek vermel sajit (A. lu imel panna anta pa-yo 
panna krek vermel sajit съ женою своею не за прелюбодЪяте) | 
6, 28. nomisna sugaüeta (A. muj nömisna sukasleta что заботитесь) | 
8, 8. tob jasta jazin (A. a top jasta jäsifi а только скажи слово) | 
9, 4. admas samlanna nomisleta (А. пей atmaé s. п.) | 9, 7. lu l ?**-
mipsajel visle (A. lu kilis, lu lermipsajel visle он всталъ, взялъ одръ 
свой) | 9, 30. пет yojatna ál uúla (A. yiirijati, пет у- а. и.) | 10, 
13. neu yoza jogo kertsal (А. пей yoéa jogo at kertéal къ вамъ да 
возвратится) | 10, 33. i та an uúta jersalem (A. i та tomija an 
usta j.) — De van A.-nál is egy-két kihagyás: 7, 7. ova senkati, i 
puslet (H. ova senkat, i niuilana puslet, и отворять вамъ) | 8, 29. 
román uvittapitset (H. li román u.p.) — Betűhibák, H.-nál: 3, 12. 
sitaml tisztít (olv. sistaml) \ 4, 18. 19, veltaslata (yul v. halászó): 
olv. velpaslata A. (veltaslata nem sajtóhiba, mert H. a szótárába 
is fölvette; Volog. szót. csak a p-s alakot ismeri, s csakis ez he
lyes azért is, mert ez ige velpas «fang, jagd, Jagdbeute»>-töl való 
származék) | 5, 14. omisla (olv. ömitla A. «wird gesetzt»: ömit-
setzen | o, 39. у adnál (ударитъ, ü t : A. yatcal; ez ind. prses. alak, 
yatca- igétől, melyet Vog. szót. yatsa nak is ír ; a yadnal alkal
masint onnan eredt, hogy a Sjögrén-féle másolatban yatcal helyett 
yadcal volt írva, orosz дч-vel, a mit nem gondos kéziratban köny-
nyen дн (dn)-nek nézhetni; elesik ezzel H. szót.-ban a yad- ige, s 
alapját vesztette H.-nak abbeli gyanítása (NyK. XI, 147), hogy 
yadnal egy kis nyoma az n- képzős eonjunetivusnak [potentialis-
nak]) | 5, 45. lunagla (солнцу своему: olv. najla A.) | 5, 45. jim 
yanneyojet oytina (jó emberekre: olv: oytíja, úgy mint e vers vé
gén : veskatla yojet oytija) j 7, 23. leramlem (объявлю: olv. leramt-
lem A.) | 8, 4. vanltijisa покажись: olv. vanltijiéa = vanltua A.) | 
8, 26. sevinga (sevina) jis (csendessé lett : olv. teviua jis; Volog. 
szót. ban csak tevin; v. ö. vogul täuänt-, tavent- csendesedni; H. 
szót. a sevin-et csak.is e helyből-vette) | 9, 2. jeéaéa (légy bátor, 
bízzál: olv. je£aéa=jesasa A.) | 10, 17'. yotlana (az ő házaikban; 
olv. yotlalna). — Hibák A.-nal: 4, 5. kulna (olv. kuUna) | 5, 36. 
I übit (olv. г übit) | 5, 42. pit'saja (olv. pitéaja) \ 6, 5. al vantlajit 
(olv. at vantlajit) j 6, 12. г тип eslilu кШегща kreklau (mi is bo* 
csatjuk ellenségeinknek vétkeiket: olv. kreklallí.) | 6, 25. suksimati 
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(olv. suksimati; mindjárt következik sukasat) | 6, 26. пей il kinsa 
(olv. пей li kinsa) | 1.0, 7. yolis (olv. yolis) | 10, 34. seviranta (olv. 
sevirantta). — Megjegyzem, hogy 4, 2 langmats, melynek helyébe 
H. langmas-ot kíván, A.-nál is így van: lanymats. 

Vologodszki műveiből fölvette Ahlqvist még a Hitvallás és 
Tíz-parancsolat fordítását; de ezeket már ő is derekasan «revi
deálta», félig-meddig egészen újra fordította. Föltűnő, hogy A. a 
határozó -oi képzőt, melyet a Máté-fordításban megtartott, itt 
aí-ra változtatta (nitat, katltat, étimet stb.). Imitt egybeállítjuk, 
részletező egybevetés helyett, e két rövid szövegdarabot Vol. 
(Hunf.) és Ahl. szerint. 

a) H i t v a l l á s (Symbolum fidei). 
1. (Vol.) Ma evillem i torim azija, izagat kadltoda, пит turum 

i mű verimota, i izagat sit muj тип arateuna nidot i an-nidot J 
(Ahl.) ma evillem i, tórim asija, i-sagat katltata, Purum pa mü tilti-
mata, pa г-sagat sit muj muneu nitat i an-nitat. 

2. izidi evillem Jisusa Xristaja, torim рода, ita timota, madot 
azi elta tiis izagat ulta nobdet elbina, novija növi etta tiímota, jena 
torima jena torim etta ultoda, tiimota [evillem] a antom verimota, 
i-kem azelpanna vultoda, i lu veelna izagat val \ i-sidi evillem Isusa 
Xristaja torim рода, it séma pitimata, matat asi-el!ta séma pits i-sa-
gat-ulta nuptet jelpi, navija navi-elta etimata, jena tó rima, jena 
tórim-elta taimata, a anta tütimata; evillem'i-kem asel panna ultata, 
i lu veielna i-sagat ul. 

3. ma evillem, sto (что) si torim po%' nomilta sagat voylas mü 
oytija, yanne-yojet pada, i muneu ilbatta krekin sorom elta, i yanneyo 
noga lu-lu oytela vis je min Ul elti, jemin evi elta, i yanneyo ja jis \ 
ma evillem, si tórim poy numilta-sagat voylas mü oytija, типyanne-
yojet vórna pa muneu ünltata kreket-elta, pa yanneyo el lu-lu oytija 
vis, jemin lil-el'ta, jemin evi Marija-elta, i yanneyoja jis. 

4. ma evillem, sto si Jisus Xristos тип krekin jay vorna perna 
oytina kardi lunketna senkim us, sogasis i mua samiltim us \ ma 
evillem, si Isus Xristos тип krekin jay vórna perna oytija karti-
lunketna senkim us, sukasis i müva samiltim us. 

5. i evillem, sto lu noy jilbalas sorim elta yolmit yadlna, yodi 
iemin nebketna sit olinpela yanéim \ pa evillem, lu sorim-elta noy 
jilpalas yolmet yatlna, yoti jemin nepketna sit olinpela yanr

0im. 
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6. evillem, sto lu num turmct outija (—), i omisl torim azeljem 
pelak sagat \ evillem, num-turmet oytija etlas, i ömisl lu törim asel 
yosa jim-pelak sagat. 

7. izidi evillem, sto si Jisus Xristos pa jogodl nomilta suditta 
lilinodet i uZimodet, i yana ulta pidl vek-keZa J i-sidi evillem, si Isus 
Xristos pa jogotl num-türum-elta suditta UUnatet pa pasálimatet, 
pa yana ulta piti vek-kesa. 

8. ma izidi evillem jemin lila, madot lu torim veelna idipsa i 
lil izagata mai, i lu torim azi el'ta etl; luel izidi mosl poiksata i ces 
mata, yodi malu jia i poga, lu laltipsajelna jemin jay [jel nubitna 
muj tiil] potarset \ ma i-sidi evillem jemin lila, matat lu, törim 
veielna volta Itt i-sagata mai, pa törim asi-el'ta etl, luel poiksata i 
sljaltata mosl jina pa poyna, lu laltipsajelna jemin jay potarset. 

9. ma evillem i jemin yoda, mada Jisus Xristos kitim jayna i 
lu yoza unltilim jayna mü lovatna omissa | ma evillem i jemin-yöta, 
mata Isus Xristos kitim-jayna pa lu yosa ünltita-jayna mü lovatna 
ömissa. 

10. ma evillem i pernaja longiltipsaja, madotna yanneyo krek 
sistamsal \ ma evillem i pernaja-longiltipsaja, matatna yanneyo krek 
sistamsal. 

11. evillem, sto pozalimodet noy jilbalalet \ naitsalem, pasáli
matet jilpalalet. 

12. i lavillem jogot nubit volipsa, amin \ pa lavillem jogot ulta 
nübit-volipsa: jena. 

b) A. t í z p a r a n c s o l a t : 

1. (Vol.) Ma nin tormen ullem ; al ullet nin yoza pa tormet 
ma tombemna \ (Ahl.) ma nen tormen ullem; al ullet nen yosa pa 
tormet ma tompina. 

2. al vera ninena lunet nemolti si yorazibot, muj numin vand-
len, muj mü oytina i muj jinketnai mü ilbina ; al poiksa i aljirasla | 
lony nenena al vera, nem-molti si yörpi, muj noman vantlen, muj mü 
oytina^ pa muj jinket lipina i mü lipina; al poiksa i aljirasla. 

3. al kasta nin tormen nem takila \ al kasta tormen nem 
tákila. 

4. nomisan tája jemin y a dl, jemin volpasna ijim veretna sirsna 
ulta mosl; yut yadl vera, i si yadletna izagat ulta yodin verlan soy-
nipta, a labitmit yadl torim jyada \ jemin yadl nomman tája, jemin 
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volpasna pa jim vertina si patina idta mosl; yöt yatl vera, i si yat-
letna i-sagat idta yoiin verlan soynipta, a lábitmet yatl törim várna. 

5. nin jiin savijiman tája i anken, sirsna ojana mü oytina 
volta piáién % yü-nobtefia jilen \ asen jima taija pa anken, sirsna 
oijana mü oytina volta pitién i yuv-nuptifia jilen. 

6. yanneyo al vela | yanneyo al vela. 
7. pa-yo imi panna i evi panna krek al vera | pa-yo imipanna, 

evi panna mujpa ragim ne panna aljourtija. 
8. al lolma | al lolma. 
9. táti sagat nin loysen oytija rogop kol aljasta j loysen oytija 

rögip-jasin al jasta. 
10. al lita raytoden imi, al lita loysen yod, anta lu mül, anta 

lu robotajel i lu ord-ningel, anta kalanel, anta lu lovil i izagat ultcv 
voj-yolel i izagat sit mola pa-yoja pidl \ al lita raytaten imi, al lita 
vanna-tajtata-yoijen yöt, anta lu mül, anta lu levél pa ort-nel, anta 
lu kalanel, anta lu lovel i i-sagat-ulta voj-yulel pa z-sagat sit muj 
pa yoija p itl. 

Végűi átveszek itt Ahlqvistnak eredeti és fordított textusai
ból egy-egy mutatványt; a két elsőt hű fordítással, mely Ahlqvist
nak német fordításától csak itt-ott valamicskét eltér, a mit a 
jegyzetekben igazolok. Átírásomban az l ós g f^-nek l és (/-tői 
való megkülömböztetését mellőztem; megjegyzem, hogy az 1. sz. 
mutatványban (obdorszki nyelvjárás szerint) Ahlqvist sem ól külön 
{•Tel. A többi darabok berezovi nyelvjárás szerint valók. 

1. 

Az e r d e i - ö r d ö g (menk). 

Kat yoj mantsefien orna. oma jogotsenen, lebes-yat vertsenen. 
yát jetsas, put kavirtta pitsenen ; livman jetsasnen, yojsenen. un yoj 
jastal: „minemen tada olta ant ragil". Un dlin sagat kiltsenen, 
logoteta pitsenen. Un yat-evilt etsenen. un yojl lavol: ,,tam-'(atl 
velpaslalta mandltmení{. aj yoj jastal: „kat tagaina mandlemen 
velpaslalta". 

Két ember az erdőbe ment. Az erdőbe jutottak (érkeztek), 
kunyhót (tkp. galy-házat) csináltak. A kunyhó elkészült, kezdtek 
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ételt főzni (tkp. üstöt főzni); megétkeztek, lefeküdtek. Az öregebbik 
ember (tkp. nagy ember) szól: «nekünk itt lenni nem alku (nem 
alkalmas, nem jó).» Ok (ők ketten) reggel fölkeltek, megmosdottak. 
A kunyhóból kiléptek. Az öregebbik ember azt mondja: «ma 
vadászni megyünk.)) A fiatalabbik ember (a kis ember) szól: «két 
helyre (azaz: külön-külön h.) menjünk vadászni». 

aj yajl osas evtim nögor-juy, paltamata pites. lu vantlale : evtim 
juy pa-yörpi, nen-yojna evtim ant ol, or-menkna sémim si juy ; por
mim tag<ael lör vitat, aj yoj jogo kerlas, joytas yátna. jesa os (us), 
un yojl joytas, langi velmal. un yoj lavol: „vensen pa-yörpi, mala 
vantsen ?" aj yoj jastal: „minemen tada olta ant ragil; mandlemen 
pugolna ; tam tagana yallemen". lita amassenen. un yoj jastal: „min 
mandlemen tam jugan sagat nigis ; öltem sagat noga lívman yaslem, 
yul livman ant yaslem". aj yol lavol: „yul yoltsa ősiemen?" „ősie
men, ant ősiemen, ma verem". 

A fiatalabbik ember talált (látott) egy levágott czédrusfát, meg
ijedt (megfélemlett). 0 megnézi: a levágott fa másféle (másképű); 
embertől (tkp. nő-fórfi-től) levágva nincs, erdei-ördögtől (menk-töl) 
van levágva az a fa. Lábnyoma (tkp. lépett-helye) a mocsár partján 
(szélén el) [van] a). A fiatalabbik ember visszafordult, a kunyhó
hoz érkezett. Egy keveset volt, megjött az öregebbik ember, evetet 
ejtett volt el (tkp. evet az elejtettje). Az öregebbik mond: «arczod 
megváltozott (máskópű), mit láttál?» A fiatalabbik szól: «nekünk 
itt lenni nem alku; menjünk a faluba; e helyen meghalunk.» 
Leültek enni. Az öregebbik ember szól: «menjünk e folyó menté
ben lefelé; egész életemben (tkp. életem szerint, éltemen át) [csak] 
húst tudok enni, halat enni nem tudok ( = szoktam enni , . . enni 
nem szoktam))).2) A fiatalabbik azt mondja: «halathol találunk?)) 
«Találunk, nem találunk, az az én dolgom». 

lojsenen, jugan sagat mantsenen. si jugan Ásna etes. Un nigis 
vantlenen: verim pol nila. un yoj lavol: ,,pol yosa mandlemen". pol 
yosa jagotsenen. juy-pon amtim As vitat, sangam rep-evilt nimlan 
yoj yatmal. un yoj jastal aj yoj pela: „si pon ony sevra". apsel 
lavol: „maláj sevirlem?" un yoj lajem neremas, lu sevirtsale. juy-
pon noy alimtsenen: pon lipina it uns, it soy. si yulnen sara kim 
taltsenen; selta nagassenen; lita pitsenen. it pul evtas, semlal paitas 
vitis: nimlan yoj si jil, nila, jádopsanal nüvin yöl-juy. Un yösain 
joytas menk ; lavol: „nin lilten?" „alt lilmen, sarnlamen vaylaten." 
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„samlan vaglmat, yundi amtimat juy-ponlan ?" „min ant ossemen, 
fien juy-ponlan11. 

Fölállottak, a folyó mentében indultak. Az a folyó az Ob-ba 
szakadt (tkp. kiment). Ők lefelé néztek: kész (megcsinált) hal
rekesz látható. A nagyobbik ember mond: «menjünk a halrekesz
hez ». A rekeszhez érkeztek. Vessző-rekesz van az Ob partja 
mellett lerakva (ültetve). A hegy oldaláról3) egy hótalpas ember 
hajt le. Az öregebbik ember szól a fiatalabbikhoz: «e halrekeszen 
léket vágj.» Az öccse azt mondja: «minek vágjam?» Az öregebbik 
ember megragadta a fejszét, ő (maga) vágta. A vessző-rekeszt 
fölemelték: a rekeszben egy lazacz (He.rn.Ma), egy tokhal [volt]. 
E két halat mindjárt kihúzták; azután letisztították; kezdtek 
enni. Egy falatot lemetszett [az egyik], szemeit a partnak vitte : 
hótalpas ember ime jön, látható, botja ágas fenyűfa. 0 hozzájuk 
érkezett az erdei-ördög; mondja: «ti (ketten) esztek?* «Hadd 
együnk4), sziveink kívánják ( = megéheztünk).)) ((Sziveitek kíván
ták ( = megéheztetek), [de] mikor rakattak le vessző-rekeszeitek ?» 
«Mi nem tudtuk, [hogy] a te rekeszeid». 

menk-igi kat jas sasamdas, kat yon-patna tannartsale kitem-
tak. yatna joytaptasle, jogo lonset. yon-pati-evilt il eslsale. menk put 
verta pites. put verta sagat karti pailta pites. karti-ügor paildas, 
ugor jetsas, llta amassat, or-menk yolom navrem pilna. tüvim yojlal 
Ulli yojsat, ant lapitsale. dt-kütipa fis, menk-igi kilas, karti-ügor 
visle, etes kim. un yoj kuns-öUnna noy potkasle : ,,kila, menk si kim 
etes, si liláimén", aj yoj lavol: „livmemena yol mandlemen ?" un yoj 
loimtas, menk navrem yoéa joytas, noy álimtsale, lu yojtel-tagaina 
pontsaié, lu yosingis yois. 

Az Öreg menk (erdei-ördög) két kezét kiterjesztette, két hóna 
alá nyomta mindakettőt. A házhoz vitte, bementek. Hóna alól 
leeresztette. Az ördög kezdett ételt (tkp. üstöt) készíteni. Ételké
szítés közben kezdett vasat kovácsolni. Egy vas-horgot kovácsolt, 
a horog elkészült, leültek enni, az erdei-ördög három gyermekkel. 
A hozott emberek étlen feküdtek le, nem etette őket. Éjfél lett, az 
öreg menk fölkelt, a vashorgot vette, kiment. Az öregebbik ember 
könyökkel föltaszította [a fiatalabbikat] : «kelj föl, a menk íme 
kiment, megesz bennünket (megevődünk)». A fiatalabbik azt 
mondja: «megevésünkre nézve hova megyünk5) (tkp. megevó-
sünknek h. m.)?» Az öregebbik ember fölállott, egy ördög-fiúhoz 
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odament, fölemelte, a maga fekvőhelyére tette. Maga lefeküdt 
melléje. 

menk-igi yat-langalna yonnes, vis veras. karti-ugrel si vis-evilt 
il esltsale, si ugorna tüvim yojnen katlta utsesle. lu navremel noy 
ügormasle, tom yoj orofina. nogis taltel sagat navremel üvol: ,,asi, 
ma", menk-igi lavol: „asina al evllpta". vis-evilt ogel noy etes. karti-
éákna oy moyti yajsa. oy-velimlal kim risat; lu lisle : „ma navremem 
ebiina avol". 

Az öreg ördög a háztetőre mászott föl, csinált lyukat, vas
horgát azon lyukon át leeresztette; a horoggal a hozott két embert 
meg akarta fogni. [Ámde] a maga fiát horgászta föl, amaz ember 
helyett. Fölhúzása közben a fia ordít: «apa, én [vagyok]» Az öreg 
ördög azt mondja: «ne hitess az apá-val (az apa szóval).» A 
lyukon át följött a feje. Vaskalapácscsal a fejét beütötte (tkp. a 
fej beütetett). Az agyveleje kifreccsent; ő megette: «az én fiam 
szagával szaglik.» 

sara-sara yatna lonnas navremlal vantta. tut kusmaldas, norina 
manas: navremel antom, tomenen amaslenen. menk jastal: „ma 
navremem maláj nin yoim-tagainna pontseten í" ,,min ant pontse-
men(t. „nin ant pontseten, yoltsa si joytas ? sasa ollaten, ma ninen 
yalévat lillam". 

Csakhamar a házba bement a gyermekeit nézni. Tüzet 
gyújtott, a hálópadhoz ment: gyermeke ninc3. Az a kettő [ott] ül. 
Az ördög szól: «az ón gyermekemet miért tettétek a ti hálóhelye
tekre?*) «Mí nem tettük oda» «Tí nem tettétek, honnan jutott hát 
oda? most7) [csak] feküdjetek le, én holnap titeket megeszlek». 

yalevat yotlas, menk-igi kim etes. aj yoj jastal: „un sot ant 
tajlem, sisi lilli tanga yallem". un yoj jasl luel ponamtsale, jaslna 
il nartamtsale, i yojl antoma jis. optttlal yassat, si optit visle, sepna 
pontsaié, menk-igi ov-evilt annarmas, jastal: „eta kim1', kim etes, 
menk-igi lesatmal jentta-yar. jentta kdtaltsenen jegá soglantata • nem-
moltat il ant paitlanen. yandi-yo kesina sans soppi katiltsale. menk 
lujetyandi-yo sans-nogajna il lonsat. soglantman kitemtak il korisenen. 
menk lavol: „yandi-yo, manem esla. lu jastal: „ma nenen yoltsa 
esllem f tamotta lausen : ma nenen lilém", menk jastal: „si-lovat jim 
vera, esla". lu jastal: „manem pa lilén?" „maláj ma lilém? mása 
porana yandi-yo vantlem-ke, pun ant noytalem, jorl vantsem". 

Másnap megvirradt, az ördög kiment. A fiatalabbik ember 
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szól: «nagy erőt nem bírok, íme étlen talán meghalok))8). Az öre
gebbik a kezét reája vetette, kezével lenyomta; az egyik ember 
semmivé lett. [Csak] a haja maradt meg; azt a hajat fölvette, 
zsebre dugta. Az öreg ördög az ajtón betekintett, szól: «gyere ki». 
0 kiment, az ördög küzdő tért (tkp. játszótért) készít. Összefo-
gództak9) birkózni: egyik sem dönti le [a másikat]. Az osztják 
ember késsel hátat (t. i. az ördög hátát) keresztül metszette 10). Az 
ördög ujjai az osztják ember háta-husába behatoltak. Birkózván 
mind a ketten földre estek. Az ördög mondja: «osztják ember, 
eressz el engem». 0 szól: «én téged miért eresszelek? Tegnap azt 
mondád: én téged megeszlek.» Az ördög szól: «annyi jót tégy 
( = légy oly kegyes), eressz el». 0 szól: «engem még megeszel-e ?». 
«Minek egyelek meg? Ha valamikor osztják embert látok, szőrét 
sem érintem ; tapasztaltam az erejét.» 

tom yoj esiltsale. menk sasna vanyman mandl. Ham aj yoj 
optit-pögol sép-evilt kim logoptsale. javolmasle, aj yoj lilafia jis. 
jogo mantsenen, itam yolna ollanen. 

Amaz ember eleresztette. Az ördög térden csúszva elmegy. 
Most n ) a fiatalabbik embernek a hajcsomóját a zsebéből kivette. 
Oda dobta, a fiatalabbik ember élővé lett. Hazamentek, még most 
is élnek. 

J e g y z e t e k . x) Ahl. «lángs dem sumpfe»; a vit szót Ahl. 
is «ufer»-nek adja (v. ö. vogul vata, vátá ufer), s hozzá tartozik 
vitlft «breit» (úgy mint szél és széles) ; magát a vitat alakot prola-
tivus-félónek veszem («am ufer hin, no őepery»): v. ö. Máté 6, 1. 
semat Vologodszki textusában: yojet semat mintegy «emberek sze-
mént» ( = e. szeme láttára, = e. előtt); v. ö. sagat «szerint», yuvat 
hosszant. 

2) Ahl. «mein lében h indurch habé ich fleisch gegessen und 
kenne [es], fische [aber] habé ich nicht gegessen und kenne [sie] 
nicht.o A Itvman yaslem-et így fordítván «nem tudok enni», számba 
vettem a vogul kas- ( — oszt. yas-) «tudok [vmit tenni]» ige hasz
nálatát -m végű (.= oszt. -man) ge rundiummá] , pl. Váta-kum 1. 
vatalahtim üt kasi ((kereskedni nem tud», vagy a k á r : ((kereskedni 
nem szokott». 

3) sangam rép-evilt «vom gipfel des berges» Ahl . ; szótárában : 
s'angam v. songam «berg, hügel» meg rép «hügel» ; az utóbbin, 
melynek it t sangam a jelzője, nyilván a hegynek emelkedő elő-
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részét kell értenünk: v. ö. Castr. rep «steiles ufer»; így az egész
nek jóformán a «hegyoldal» felel meg. Volog.-nál: rep-suvk XOJIMI., 
npHropoKi. (hügel, anberg). 

4) alt lílmen «darum essen wir» A. — Az alt-ot egynek ve
szem azon aí-val, mely a Volog. textusaiban az indicativus alak
nak fölszólító értelmet ad (nycTL, ,a,a): «hadd eszünk, h . együnkw. 
Il lenék bár az «igenis» értelem is, melyet szintén az orosz # a is 
fejez k i : «igenis, eszünk, ,a;a KyiiiaeMT>». 

5) Ahl. «wenn wir auch aufgefressen werden, wohin gehen 
wir». A livmemena lativ ragos (-a) gerundium itt legalkalmasab-
ban tekintet-határozónak vehető. 

6) tut kusmaldas «er schaffte feuer an» A.; nyilván egyenesen 
maga szerezte a tüzet — vagyis: «gyújtott tüzetw. S valóban ezt 
jelenti a kusmalt- ige, a mint az osztlrt. kusmett- (e h. kusmeli-) 
«égetni» (kusm- égni) bizonyítja.-V. ö. a vogulban : kosemi- égni 
(láng nélkül), kosemt- égetni. 

7) A sasa-t «most» vagy «most mindjárt»-nak fordítván, azt 
vélem, hogy az orosz qacT> oóra» szótól való, mely Volog.-nál cos, 
sos alakkal van meg. V. ö. ceH-TiacT> «mindjárta, s a zürjénben 
cas-tól casöd «sogleich, eben jetzt». 

8) így Ahl. szerint. A sot «erő» szót Vol.-nál nem találom, 
sem tangá «vielleicht». «Erőt» jelentő közönséges szók: veiésjor ,• 
azonkívül van Vol. som v. sum CHJia; éumla erőtlen, gyenge. A 
tangá-ről meg azt gyanítom, hogy tam-yadl «hodie» helyett való : 
«íme étlen ma meghalok*). 

9) Az e mondat ólén való jentta szó fölösnek látszik; talán 
kimaradt utána yarna: «a küzdő-téren összef. b.» 

10) katiltsale: Ahl. szót. katil-lem «entzwei schneiden (Obd.)»; 
Vol.-nál nincs meg. 

n ) itam = ittem Reg., a ki vog. cin-vei fordítja. 

2. 
A b ű n b e e s é s . 

Xarmeyo ulta pada törim partas sünin tagi miv uytina ; salta 
tóga lannilsale öliií yanneyo, ne mii Adam. törim partas luel sada 
ulta, rupitta i lavilta si tagi. si sünin tagi lipina tivs ár-sir juy, i si 
juyt pela vantta kasa us; i sijuyt uytina tivsat ár-sir eplin riyt, 
leta eumana us. si juyt kütin átél tlvsanen kat juy; i juy nemil us 
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yanneyo lil óltipsa, kimit juy nemil jam-pa-adim uitipsa juy. ,,yun 
ölin juy-evilt lelten riy, nem-yuntta palta ant pitleten i sorhn ant 
uitleten", törim úuymis; a kimit juy ölinin törim nuymis: „tam 
juy riy-evilt al levaten ; yun lelten, isi yatl say usleten; si togolpi 
muj-arat juy riy-evilt isat leta ragil". 

Az ember lakására (tartózkodására) az isten parancsolt egy 
boldog helyet ;i földön; azután oda bevezette az első embert, neve 
Ádám. Isten parancsolt neki ott lakni, dolgozni s azt a helyet 
őrizni. Abban a boldog helyben termett sokféle fa, s a fákra nézni 
gyönyörűségül volt, s a fákon termettek sokféle édes bogyók, [azo
kat] enni jóízű volt. A fák között külön termett két fa; az egyik 
fának neve volt az ember-élet hosszabbítása (megtoldása), a má
sodik fa neve a jó és rossznak megismerésének fája. «Ha az első 
fáról bogyót esztek, soha nem fogtok félni s halált nem ismer
tek)), így szólt az isten ; de a második fáról isten így szólt: «E fa 
bogyójából ne egyetek; ha esztek, azon nap meghaltok; ezen 
kivülx) valamennyi fának bogyójából mind enni lehet. 

yanneyo idipsaja kul vasmasel; saltta sagat vers duma yan
neyo kareka lanniltta, muj pada piris isat vojt kütin senk roypin 
voj, jemin-voj. lu lipel lanis, simié lepiltapsaifí jasinin nuymis Jeva 
pel: ,,partas-li törim nenan ant leta matti juy-evilt ?" Jeva nuymis : 
,,men isat leimen muj-arat juy riyt; a si juy ölinin, matat enmel si 
sünin tagi kütlapin, törim nuymis: al levaten lu-eviltel, lep al ra-
yaten, astob nen al uslaten". sirtin jemin-voj nuymis : ,,antom, nen 
ant uslaten ; a törim üllale, asto si yatl-evilt, yun nen lelten si juy 
riyt, nen semlen punsajslanen, i nen sam torma jilten pa üta pitlaten, 
muj jam muj ádim". 

Az embernek [boldog] életére az ördög irigykedik; ennél 
fogva elhatározta az embert bűnbe bevinni, a mi végett kiválasz
totta valamennyi állatok közt a legravaszabb állatot, a kígyót. 
0 beléje bement, s ilyen csalfa beszéddel szólt Évához: ((paran
csolt-e isten nektek valamely fától nem enni?» Éva felelt: «mi 
egyaránt eszünk valamennyi fa bogyóiból; de azon fáról, a mely 
e boldog helynek közepén nő, isten így szólt: ne egyetek ő tőle, 
hozzá ne érjetek, hogy meg ne haljatok.)) Azután a kígyó szólt: 
«nem, ti nem haltok meg; de isten tudja, hogy az naptól fogva, 
hogy azon fa bogyóit eszitek, a ti szemeitek megnyílnak, s ti maga
tok lesztek istenné s tudni fogjátok, mi jó, mi rossz.» 

10* 
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Imi ankirmas juy uytija i yidrmsa ; „yoti-sagat jamit si juy 
riget", numsis undrel libin, „yun li-evütel yanneyo si-mort nomsina 
jil". pa lu usle riy ant-partim juy nü-evilt pa lesle. saltta masle ojga-
jel, lu pa lesle. sirtin punsajssanen len semlal, i tami sos len kajsa-
laslan, len nár-lomaltanen. len yolt jelemsajnen, pa iga jersalasanen 
molti árat lipet i antiptilsanen. yatl jetna jüm kem.payullalen törim 
tur-si, matot susis juyt kütin. paltap pa jelem-evilt Adam imel pilna 
yanemasanen törim ves-evilt juy saija. törim voysale Adam pa lopis: 
„Adam, yoda nen?" Adam nuymis: „yulsem nen tur-sijen, éaltta 
paltamasem, sit pada, ma nár-lomalta, i sit-evilt yanemasem". törim 
pa nuymis luel: ,.yoj lölin nenen lopis, nen ndr-lomalta, jesli lölin 
nen ant lesen si juy-evilt, ma ant-partim juy-evilt?" sirtin Adam 
jíuymis : „nen mim imem manem masle riy si juy-evilt, mapa lesem". 
sirtin törim nuymis imija: ,,muj verta nen sidi versen ?" imi nuy
mis : „jemin-vojn 'ma yussajem, sit pada ma, lesem", sirtin lopis 
törim jemin-voj pel: „sit pada muija nen sidi versen, ojla panda 
mana ; nen yon-soyen uytina vankila, nupten yuvat miv leva ; kant 
ponlem nen kütan i imi küta, pa nen rutén i imi rutel küta ; tami 
purmil nen oyen uytija pa nefi la jotlangilel tögomlen'(. imija pa 
lopis : „nen uytena kitlem ár kai-mué,pa lairt kási kütin ev-poy táj
ién, pa nen ojgajen nen numpen un at ul". Adama pa lopis : „yun 
yultmasin imen jasna pa lesin si juy-evilt, miv uksima at jil, soga-
tilman letat leien nupten yuvat". saltta kim vosatsa törimin sünin 
tagi-evilt; pa törim si losele toylin--törim, matot tutin alta-kesin si 
iuy laulsale. 

Az asszony pillantott a fára s elbájoltatott. ((Mennyire jók 
azon fa bogyói, gondola magában, ha azoktól az ember annyira 
okossá leszen.D S vett bogyót a tiltott (nem-parancsolt) fa ágáról 
s ette. Azután adott belőle a férjének, s ő is ette. Akkor megnyilt 
nekik (kettőnek) a szemük, s azonnal látták, hogy ők mezítelenek. 
Ok igen megszégyelték magukat, meg sok levelet össze kötöztek 
s megövezkedtek [vele]. 

A nap majdnem estére vált (este-lett+ nyi = közel annyira 
van, hogy este lett). 8 hallják az isten szavát, a ki elhaladt a fák 
között. Félelemből és szégyenből Ádám a nejével elrejtőztek Isten 
színe (arcza) elől egy fa mögé. Isten hívta Ádámot s monda: 
«Ádám, hol vagy?» Ádám szólt: «hallottam a szavadat, aztán 
megfélemlettem, azért [hogy] én mezítelen [vagyok], s azért elrej-
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tőztem.» Isten megint szólt neki: «Ugyan2) ki mondta neked, 
[hogy] te mezítelen [vagy], ha ugyan2) te nem ettél arról a fáról, 
a melyet én eltiltottam (a tőlem nem parancsolt fáról)?') Azután 
Ádám szólt: «nőm, a kit adtál (a te-adott nőm), nekem adott 
bogyót arról a fáról, én meg ettem. Akkor isten szólt az asszony
hoz: «miért tettél így?» Az asszony felelt: «a kígyó által csábít-
tattam el, azért ettem.» Azután szólt isten a kígyóhoz; «azért 
hogy te így tettél, eredj szerencsétlen útra; has-bőrödön másszál, 
s életeden át földet egyél; haragot vetek te közzéd és az asszony 
közé, meg a te nemzetséged és az asszony nemzetsége közé; ez 
rá lép a te fejedre, s te megharapod az ő lába sarkát.» Az asszony
nak meg monda: «te reád küldök sok bajt-betegséget, s nehéz 
fájdalom között szülsz gyermekeket (leány-fiút), s a te férjed légyen 
nagy fölötted". Ádámnak meg azt monda: Aminthogy nőd beszé
dére hallgattál, s azon fáról ettél, legyen a föld átkozottá (utá
latossá); kínlódván eszel ételt egész életeden át.» Azután kihaj
tattak istentől a boldog helyből; és isten oda egy angyalt (tkp. 
tollas v. szárnyas-istent) állított, a ki a tüzes karddal azt a fát őrizte. 

2) Ahl. «diess au?genommen» = gi togolpi. Tekintve, hogy 
(íKpOMi, ausser, -n kívül» egyébként tombina (KpoMÍi Toro: sit 
tombina),szószerint: «ama-fólen», a togolpi-nek is pi utórésze tkp. 
•fél, oldal»-t jelent, a togol meg csak «amaz, túlsó, másik» lehet; 
v. ö. Vol. tugol-yo npo*iin (der übrige, der andere). Észrevesszük, 
hogy ennek a togol, tugol-nak a to mutató névmástő az alaprésze, 
meg hogy az egész togol, tagol a magy. tíil-naM. a mísa (tal-só). 

2) így fordítom a lólin szót, melynek különösen a második 
helyén (jetii lölin nen ant lesen) ilyen értelme kifejthető: «bizony, 
ugyancsak, valóban*). Vele egyazonnak látszik Máté 10, 26. lulna; 

A M á t é - f o r d í t á s b ó l . % 1—14. 

1. yan Isas sema-pitas Viplejem Judej vosna írod yan ulim-
yatletna, sirsna mudra jay yola-pelak-elta Jerusalim vosa jogotset i 
potarlet: (2) yoda jilpa se ma-pitim Judej yan ? mun la türum-yüsel 
vantsu yola-pelakna i jogotsu luela oy ponta. (3) sit yulman írod 
yan nömisna lillas i % sagat-ulta Jerusalim vos-tel mur lu panna. 
(4) i akits í-sagat-ulta oy-pbpet i nepakin jay mur-el'ta, insisas li-
eltel: yoda mosl séma pitta Xristosa? (5) li jastaset luel: Viplejem 
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Judej vosna ; jelli-jastata jemin iki nepakna yan^im sidi: (6) i nen 
Viplejem Judej mü, nem-moltina aija an ullen Judej oyin voset 
kinsa; nen-el'ta etl lavilta-yo, matot ma Israil murem savil. 

7. sirsna Írod yanija mudra jay vogimna yüs etim-pora li eltel 
purilis. (8) i liel Viplejem vosa kitmalna jastas: manat i iariulaman 
purijat navirem ölinpela ; pa yun uitleta luel, ajkol manem paitat: 
ma manlem, luela oy ponlem. (9) li, yán partipsa yulmelna, manta 
pitset, pa si yüs, mata li vantset yola-pelakna, mans li jelpina, yun 
jogot jogots i lolimtas si taga oytina, yoda navirem us. (10) yüs 
lolimtim kasalamna li ámitset senk ün amtípna. (11) yöda lonyset, 
kasalaset navirem lu ankel Marija panna, i sáns-oy oytija korlmna 
luel oyponset; i li tasel etltimna luel mojlipsa tűset: sörni, jemin-ony 
pa jemin-voj. 

12. pa ölimna liela partipsa us törim etta, an kerlata írod 
yosa, pa-sir jusna manset li jirel pela. (13) li manmel jupina, si, 
törim-levi Osip yosa ölimna ulman etis pajastal: kila, navirem pa 
lu ankel vija, pa yonta Jegipet müva, pa ula toda si vonta, yun ma 
nenen jastalem y írod yan tam navirem kasta piti, velta luel. (14) lu 
kilis, navirem pa luel ankel vis attije, pa Jegipet müva mans. 

M á t é 6, 6—13. 
6. nen yun poiksalen, nen adel yötena longa, pa nen jupenna 

ovi tuyrimna, poiksama nen törim asena, matot an nila; pa nen 
asen, yanijot vanttot, sem vantman nenen mai. (7) poiksatanna mol-
tas jásinet al pötartat, yodi verlet pernala jay • li nömislet, li ár 
pötrelna yullajü. (8) li yöraspija al juvati; nen törim asen uél, 
muj-sir nüsa tajlata, nen lu yosa voyten jelpi. (9) nen sidi-sagat 
poiksat: 

mun asieu, turmet oytina ultot! nen jemin nemen mun yosa 
jemin at ul: (10) at jogotl nen türum-nupten • nen kasén at ul i mü 
oytina yodi türum oytina ; (11) nan mun mosta levipaseu mija mu-
neu tamyatl oytija; (12) i esla muneu mun kreklau, yodi i mun 
eslilu küteuna kreklal; (13) pa al esla muneu yusipsaja pitta,- no 
muneu savija kul'-el'ta. nen yosa ul türum-nübit, i vei, i similtipsa 
nübit yuvat. jena. 

Hátra van még, hogy Ahlqvistnak osztják szógyűjteményéről 
is szóljak, s jelesen azt az eddig ismert osztják szókincscsel egybe
vessem. De ezt most máskorra kell halasztanom. 
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