
„A KERESKEDŐ" CZÍMŰ VOGUL MONDA. 

Vata-hum majt. 
Pongun vata-kum ols. kit pi qnsi. jani pia vatalaytim jdli, ne 

qnsi; man pia mannu. a£e laui : „dm ii üsém ; uosnem elipoalt 

mari pim neel vilem." jani pia nobel laui : „dm uosnem jujpoalt jdu-

piin ul l'aulteln. dm selem pongum nendn t'e kutti, apsien ul laulteln* 

5 mdnr eri, men tenut eri, men masna-uldm eri, men oln eri: dm sele-

nutem, dm dtenutem ti vos te, vos qnsi; vatalaytung dt kasi, mot uost 

jdlung dt kasi ; mdnr robiti, mdnr dt robiti : ul laulteln, ul rateln. 

tdu nomtd kuml'e pdti, td moskell vos oli(t. 

2. kosa olset men vudii olset: man pia neel vistd. tul aie uosis. 

pidgd kultsi, qlung pdtsi tenki. kdnke vatalayti, mot uosen jdli. 

apsid jun oli; jdgd selem pongenel tasmanl téi: mdsnut mdsi, qrlé-

nut qnsi. men qln eri, men uldm eri, mend tenut eri: jdgd selemut-

5 nel dkmos oli. 

3. tul kosai jemtes, qngd laui: „ndn dkmos kujén, tasmanl tén, 

tasmanl qnsén. ate lu nobel teldn oli, ate mis nobel teldn oli; ate 

pum tqtén, ate ul-iu tatén, dkmos kdnken selemut qnsén tén djén ; 

met-kum metéli, ndn dkmos tasmanl ólén. 

4. kosai jemts, kumite nobel laung pdts : „ndn jdu-pin dkmos 

tasmanl tittilen ; tasmanl qnsi, ndngen nemdt qntes dt voari." kumitd 

laui : ,,dm tdudnl mdnd qntes kinzém ? mol jdgen lauves: dm selem 

pongum vos té, vos qnsi. dn dm vasi tdud kuml'e voarilem ? tdki jdgd 

5 selem qln té, di, mdsnutke mdsi, qnsnutke qnsi; aZe selem qln kolne 
mqse vos té, vos kujji. dm kumle voarilem vasi ? dm selem mdtdrem 
kun qnsi, kun té ?" netd laui: „nemdt qntes dt voari; kvond pá
séin • jdgd selem pongel tdki vos oli." 

5. saui jemtes. kdnken laultung i pdtves, ratung i pdtves. 
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apsitd laui : „nánjani kum, ám maii, ám vaulem. nemcitár dt robi-

tém, ndngen némát qntes át voarem. ate nán selemuten tém, ate nán 

álámuten qiisém. jáumenl mol lauvesem: jáum selem pongel, kvol-

neta masá, tém ájém qrísém másem; jáum selem pongum kvolne jaj- s 
poalt men saun pdtém, men sunin pátém, táu át vaulem. nán u\ 

lauten dm nobelom,ulálkáten.jommas nqmtel nán poalten qlungve-ke 

kotem Hul', kvone laueln anom. men uosém, men lilin-tajl olém, dmki 

olém. men kujém, men unlém, men mdtdr Hanga jálém; men álslém, 

men át álslém : tá ti ámki. kqtpán toros át voarém, ndngen sau át 10 
voarém". kánke laui: „kualne nomten-ke pdtes, minén ákpoaln". •— 
kánken kvoná i posves. uos jolipoalt mari kvolkve kqntes, tu ti sálts, 

6. tot íi oli. kánken jágá selem pongnel i ák oln-poal dt májves, 
ténut aiim, másnut at'im ; kan rqngimá kuml'e kasin toko tá sauali. táki 

qnsi, ák piris qnsi. kosa qlsi men vaíi qlsi, du kqtel kánke nám-

kqtále joytes. nete nobel laui: „dm — árunont kdnkem nám-kqtdle — 
kdnkem poalt mujlungve-ke jálnüm". nete laui : „poytén, kánken mol 5 
kvon qjmeltimant, kvond pqsimant dk aln-palel át májvesn ; án qs 

mujlung minken-ertn, kánken qs mát nán nobeln sunzi ? jáupie-ke 

eri, vouitd.'" táu laui: „táu jani kum, dm poalt em sart kun ju? dm 

maii, sart kdnkem poalt akti ám miném. átke sunzi, táti vasi tdu 

poalte mdnr kinzung miném ? án ser kas mqs, kánkem mánd kurip 10 
nqmt qnsi, nqmtá sunzungve jálém". 

7. máskátes i mines. kosa men vad mines, kánke kvoln joytes, 

ju sáltes. uos-tajl pqjáre kánese átkatmet, teuá ájauá. táu kur poqget 

tot ti l'ul'i. qngá tep-varne kvolt saji vinai sqsánti. rumkát saj-anin 

untelauást, enkejen misane (*), enkain nobel laui: „tájáy kur poqgen 

joytén, tá l'uVnutn palt joytenen qrmt táu lajlen vangelmátne retels 

jolá vos pátén, ti saj-anián rumkán ák-mosqy taurji vos sákvelét". án 

met-netá joqmnet mosqy táu poalte joytáne qrmt, lajl-nole táu lajlen 

tá kqi, kvol-kdnn tu tá páts, án saj-anit, viná-rumkát kotá rdum Iqm-

tánl kvol jdnitl tü rdusist. qngá ti ti nárrmáts, kumite nobel laui: 

„mont sdm dt qrísén ? ti jáu-pin men mátárn kur poqgon ti tuti pel, 10 
án met-ne kuner táu lajlen táumátes, án anit rumkát dkmos sákválást. 

kvond máná kottáié toteln J" — kánken pong squenl nirmtaues, kvol-

kdnn kossina auinl kvond seltemtaues, kangeltdpnel sajJakn lajlel 
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sanguimá kart-kánn pátnet mqsá sanguimá jungimá toko ti totves, 
is karten pátes, tü osulaus. 

8. nongá kos kateetl vortkati, nong át lápi, tot ti kujji. kosa ku-
jes men vaii kujes, ákv-ertn pol'ung pátves. sámáge mosse postilesi. 
nong l'ulung kos vuortkatili, lajlegen át lápi, kart-aui pali kujji. ka-
tegetl kártima kvonále nás ti vuangungve p>ates; kosa mene vaíi 

zvanges, uos kulit jule kuonteli: luun tűit jinet sujti. sipluá jute perits: 
án malin kit luul kerimá kvolifi tűit ti ju. uos kuli ák-poal nobel tu 
ti poortayts. luun tűit táu torigále johtemá kemt lu tu ti puumtaues. 
kit kuni ák tűit talmi, áu kumitá laui: „kuner, kumle jemtsen ?" 
táu laui: „jatelaum, jani mát kumi men mari mát kumi, kot mos 

io jemtsem, ám át vailem. kánkem poalt mujlungve jálemmamt kánkem 
mujleptimutem ti, ju ti totilem.11 ten laué: „kuner, mont kánken 
ratiman man sunsislu, man vaslu. án men ti minesámen, men Hangá
mén kosit naulkaten ; men tájá% köti kvoln sáltimen, men jujpoalment 
nán tu sálten." táu kumle laui: ,,nen köti kvoln sálteen, ám kotl 

is vailem ? nen jujpoalnt naulkatne jar-ke qnsnum, tok kunvan%num?" 
ten laui: „at'im, nán men jujpoalment jijen." 

9. ten elá pátmen jujpoalt Xulmáts nqngq, kontlitá tákitá, 
némát sángvá aumin át sujti. t'e kajti luun tűit jujpoalt. sunzitá, 
uos kot'lt jani kvol unli • luun tuitá kart auinl tu juta sáltmá nangi ; 
tü joytes, ju sáltes: nemkqtpá at'im. kvoln ju sáltes: kvol tat el. kujne 

s mat jommas janit kum-naurám kujjálali, laui: pongufi vata-kum man 
pi, kunár, mánr voarung sáltsen?" táu laui: „mánnári ám sáltsem? 
mont kit kum, kánkem kvolnel mujlung jálem kumi, juil joytelauásem, 
anom ten voustén: men köti kvoln sáltnemen vauén, tü sálten. má-
tári vousten, ám kotl vauem?" án naurám laui: „ten mánnári nángen 

io vousten ? nes vnuintásten. nán kuner kánken ratiman mqs nángen 
vouintásten. án minárisen ju.(í 

10. kvoná kuals. uos kulit joqmimát nqmesi : mont nomsém, 
mátárl mingve vouésm; án jarmen táke májvesm. toka joqmimát 
pudjit tarutáné ti jemts. malntitá pudjitá,mátár potali sujti. ti mqr-
tes tarvitin, ju mqs toko ti alntitá. ju joytes, kvolrisen sáltes. netá 

s laui: „ja kánken poalt mujlungve jálem kum, májim árián tuop 
alentilen." táu kuml'elaui: „kánkemen mujleptimuteml, jommas kumi 
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átke joytelauesem, ju át joytnum, uos kulit akerátn luanom purrnuet. 
jommas kumin joyUlimem mqs lilim neils." enteprisá kot angves, án 
pudjit alntem potálitá jolá ti purmátes. netá nqngq Hulimtáme armt 
laui:. „nán ti kotl-ujlt vim qln kűrien mene tolmántem qlnánl" 10 
pasán untistá, seskán nilá same ákván tuop joytemt, tá janit saruin 
qln kűri. netá laui: „nán kotl-ujlt tolmántem qlnán, menki nás sau-
men keml, sau tqtem mamánl, menki ponkenámen nán ti jáytsán." 
táu laui: „ám nemkotl át tolmentásem ate kqtpan májvesm; uos 
kulit ju joamimán men taromnel pudjin mauves, mene mannel ku 15 
liles; joqmimen pudjin joytem kűri ju mos toko ti alntáslem." neten 
Iquintaues: sqrni qln át sat sajt. tenut eri, tenut joutsi ,• másnut-ke 
eres, másnut joutsi. ti qlei. 

11. kosa qlsi men vad qlsi, au kqtel kuals, tes áis, rnás-
kates, kvoná kuals. uos faltén nalve joqmánts, uos talten rqsen 
nal vajles. sunzitá: mot uosenl vatalaytung jim vata-kum ka-
rabli pai ti %)oqgáts. karablin vata-kum mire jurtl pai ti kuals. 
yqn poalt mujlungve pale joqmi. táu poalte joytes, kitápáste: 5 

„kuner, nán nalmát joqmiten; ti tqrom uos, yqn uos tármel üt 
vaiden, metelaytne kum kqt át vauén ? ám ti uos-kalt jiimam pot-
tor varne kit kum qnsém, ten-vit varne kit kum metalalsem ; au ku-
mitá uosis, áu kum át qnsém; metelaytne kum vék oli." táu laui: 
„ám kotl vauem, kqtpe metelayti men aiim, ám kotl vauem?" tan armt 10 
táu siset kqtpe ti l'au?ni, sujti: ,,os nán metélarytung luí mát kum í 
sqrien tená ári qln nángen tqnin át eri ; metelayten nán ák uos-kal 
jálung ; elál qlne nqmát-ke qnsén, tqs qlnen vos kujji ük-mat." tul 
laui vata-kum nobel: ,,nán mánr kum kimén? áu kum ám ti, ám 
metelaytem ák uos-kal jálung." vata-kum laui: „ja kuner, nán me-15 
telaytení mánr vouén V* táu laui: „ám mánr vouem ? nán máná-
kém min?" vata-kum laui: „ám máná-kém mim? ák uos-kal jálnen 
mqs át sat sajt mim." táu laui: ,,át sat sajt-ke min, ám jálém." 
jaat kuner, nán jálén; kolitá ten-ájná porát ám minim, tá porát 
nán nalve joyten." táu laui: „ám tá porát joytém." 20 

12. tul-ujlt ju mines, ju joytes. nete laui :,,nán köt jáleen?" 
táu laui: „ám kot jáleem ? ám nalmt kas kinzim joamitásem ; ák mot-
uosin vata-kum joytes, met-kum kinzi, ák uos-kal jálun ám metelay-



314 «A KEEESKEDŐ") VOGUL MONDA. 

tdsem." netd laui: dn qs mdtd ten-djnut dt qnsén í sqrien ten-djn 
s keni aln tqrom mis, vasi mdnr maos metelaytén t" tdu laui: „tarom 

mis ten-djn kem aln, tas aln, tdu dkmat vos kujji. jelpiti sqrom tend 
aln qs eldX vos seelsem ; dk uos-kal jdlne maos dt sat sajt laus." netd 
laui: „ndn kasn jdlnen mdt vojpi-ke, jdlen. 

13. dn et kujdst, kolitd kqtels, kualset; ten-djn pora jemtes, 
test djiset. mdskdtes, uos talten nalve vajles. tdu nalve joytes. vata-
kumit joyts, laui: „kuner, ndn joytesen?"— ,,metelaytdsem, kuml'e 
dt joytém ? moldl ti pordn lausem joytungve." vata-kumit laui: 

5 „jommas kum dk latingei ólén, laum pordnt johtdsen, jommas veskdt 
kum." talset karablin, kai'abli nalve ndritaus, minungve pdtset. 

14. kosa mindst men vaii mindst: dkmat vuqt ti nangrdm*, 
karabli sdkvetung ti voretaus; ti mqrts vuqt nqngrdms, lutung dt 
veritén. vata-kum laui: „joker rebitén!" jaker rebitaues. tdu laui: 
„ul taretéln jakért; jakért tariten, titti sdkvetaueu, mir uosi i pongen 

5 uosi. tottd nangi vuqr-nql, lilin mene kqlem td vuqr-iiqln vos joyteu • 
td nql tokdlin jqngi, vuqr vata saji jemti, us poogten.(< mindst, kumte 
kasin mindst, vuqr-nqln i joytest; ja, tdu laui, vuqr-nqlnd ! i tokdl'in 
jqngset, vuqr vata sajji jemts. laui: jagatd, poogten pdi ! saj man 
joytest, ja poogtest, unlét, saj mat karabli dt nquitaue. yoMje nobel 

10 laui: ,%ja ti, pongen dt uosis i mim lilite nejles, i ndn lilin neils.(e 

vata-kumit laui: „kuner, ndn varmel nqmten kum! dm lilim neel-
tdslen, mirem, HU nejles, qlnem dt uosis i pongum dt uosis. dn ndn 
met-kumi ul ölen, ndngen mir yoMji sqbitilem ; dm nds ölem, mim 
ndn katen qnsen. ndn kuml'e lauidn, ndn latingen vos kuontlét; mir 

íspongi ndn oléen." 
15. ti ölet. vuqtd nqngrd dt tauanti. du kum, eti jemtes, et'i un-

lung karabli urne mqs, peremen tciuen pdtes ; et-tdl'i (eii-kqtlen mos) 
unlungve, varmel tdudn pdtes. tdu poalte jis, laui: „ja, ndn yoZdja, 
dm mqsem eti ndn unlen, dk et unldnen mqs korom sat sajtéi miiem ; 

5 dm mqsem ndn unlen. kolitd tarom kateli, erin vuqt tauanti; man 
robiten magom, ndn yozej ólén, kosa kqtel palit kujén, kqngdn 
nong[dt] kualtauen." tdu laui: „ja ndn kunerrobitdnekum, met-kum, 
ndn kujerisen ; dm kqteld mdnr robitém? kos kqtel palit kujjém. dk et 
unlém dm." 
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16. mir kujdst, táu ti unli. et kvott porai jerntes, páile sunzi: 

saris vátát faltán ; niltin pongenl naj peldmles, jolále tá ju, jolájis, 

rqien tu tá pátes, mari najkve tajdnti tot. nqmesi, mánd tikom ols ? 

kas mqs pdi-ke jálnüm. karabli poqgot nejselem maii kap-sup ka-

nesli. pesmátest, talmátes pai, pai tquis, pai poqgáts, paj rqzens-

kuals, pai joqmis ; ári tená uletá poalt joytes, án malin sayne janit 

tinin aytes potali. nong almiástá, nongo taytitá. turmán et, kotál 

qlne ma ákmos nangi. nalve totestá, karablin tals; vitin voslayn 

lajlel jdlilimd rágási squ kqntes, tá keurn tu manitástá, karabli 

noln tü i maistá. na, tarom kqtels, mir kualset, vuqte át taudnti. tdu 10 
jolá kujes. 

17. án kqtelanl kolás,qs eiimes. vuqt ák támla, át tauánti. eiii 

jemtes. áu kum, et-tálin unlená pora táuen páts, táu poalte jis, laui: 

,,dm yozaim, et-tálin ulmtal kumle mosay qlém ? kolitd erin tarom 

táuánt kqtel voari; ám robitáne kum, nán nás ólén ; dm mqsein ti et 

ndn qs unlen, duk et unlenen maos ám qs korom sat sajt miim." tán 5 
kumle laui: ,ja kuiier, nán robitáne kum, kujárisen ; ám unlém nán 

mqsen." táu qs unli. kosa unles men vati unles, ei kvott porai jem

tes. niltin pongánl man ulekve qs te pelámels ; jolá jis, niltin joli-

poaln rqsen tu pátes, tot tajentánet nangi. man kape pesmáts, pai 

qs ti talmátes, pai tquis, rasen kuals, pai joams,• qs akti molál janit 10 
tinin aytes potali. nalve totestá, molálute poalt ák tu manitástá, ka

rabli nol kusápen tü mangságe. án ete unles; tarom kqtels, mir 

kualset, táu jolá kujes. 

18. kosa kujes men vat'i kujes, nong kuals, tqrom etímes. áu 

kum, qs et-tálin unláne varmel táuen páts, táu poalte qs ti joyts. 

.,jagatá, nán yozájn nán ; kolitá erin vuqt tauanti; nán kujná kum, 

ám robitáne kum, ulmtal kumle mqsk robitém ? ám maosem íi et nán 

qs unlen ; ám qs korom sat sajt ndngen miim ák et unlánen mqs." tán & 
kumle laui: „nán kuner robot-kum, nán kujerisen; ám unlem." mir 

kujást, táu qs ti unli. kosa unls men vati unls, ei kvott porai jemtes, 

sunzitá : niltin pongenl mari ulekve qs te pelámels, jolá jis, niltin 

joli-poaln saris vátán, rqsen tü tá pátes, tot tajentánet nangi. man 

kap-supá pesmates, qs tá talmáts, pai tquis, rasen kuals, pai joa-1» 
mis. ári malin tá janit tinin aytes potali, kapen nalve tuop alntástá. 
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karablin joytes, nonga vistd, akti molal potaliágá poalt voslayn rü-
güsi squtel tu manitástá, karabli noln kusüpen tu máistü.mosü unles, 
kqtlung páts, vuqte tauánts. mir kualtsane: mir kualset, karabli 

fi ndritaues. tdu jold kujes. 
19. kosa mindst men vaii mindst, minne uosenáln joytest, pai 

poogtdst. karablin vata-kamit pai yqn poalt mujlung kuals. tdu nobeld 
laui : „jagatü, dm yqn poalt mujlung kualém, ndn qs mir yoMji qlne 
kum, mir pongi qlne kum, dm jurtlom tengve djungve qs dt kualéén?" 

6 tdu laui: „ám münr kinzung kuner yqn poalt kualéém í nán vata-
kum yqnne rquen, dm kuner yqn mánr jommas voarilásem ? yqn muj-
leptánut dt qnsém, mánárem totungve yqn poalt miném? nalmet kara-
blimt kujirisem, td laune jommas." — vata-kumit kuals pai, yqn poalt 
mines mvjlungve. pdsánl voarvést, tengvá ájungve untsi. yqn jurtl 

iopotertét. „ám tá uoset pottur roarne mqs áu kum metelásem. sarist 
jiimau vuqte nqngráms ; táu-ke atím ols,karablimsákvetá?me,mirem 
uosnüt, olnem uosnu, i dm uosnuin. tdu nomtetl lilidnu neeltesáne." 
yqn laui: „tüml'e nqmtin kum qnsnen, táu mánnári ndn jvrtlen pai 
át kuals ? pai voungve eri. menki téimen ájimen, táu vos kuner lul! 

15 mát kum meng jurtlmen ten-ájn mament vos té vos áji; tanyai poter-
teu ük jurtl. 

20. yqn kum kiets pai voungve. kum nalve joytes. tá kvose vou-
ves, pa át knali: „tén vos téi, vos ájéi; ám kuripám nusá kum ten 
poalten kumle mos kualém?" kitnti kum qs kiets. qs tá kvose vouves, 
qs üt tqngi. — tá kum minem jvjpoalt numen kqtpü potertünét sujti: 

5 ,,pongun vata-kum man-pi,nün yqn vouauen miijlungve,münnüri át 
kualén? sqrien tene ári qln nángen tqnin átéri; eldl'e qlne nqmet-ke 
qnsén, kualen pai yqn poalt." táu laui: „ám sqrni yqn poalt mánr 
totim kualém ?" táu sujti : „nán mánr tótén ? molül saris vütüt (vuat) 
unlem mánt tqröm nángen mátr mis, kit a jen kualtén yqn poalt; ük-

io váte yqn eli-poaln pineln, ükvüte neteen májéin ; vasi mánr tótén ? 
jüniutn tuti nöfiki amsein." kormitti kum qs joyts : ,,yqn vouvesn pai 
mujlung." kuals, karabli nolnel mannue potáliüge viságe, pudjin 
pinságe. 

21. pai kuals, yqn kvoln minüs, ju sdltes ; pásan joqmes, yqn 
lajleln kujüs. nongo l'uHes, pudjinl tinin aytes potálitá leurütüstü. yqn 



VATA-KUM MAJT. 3 1 7 

eli-poaln qln ani kéurn tü pinestd ; dkvdte vistd, yqn neten tü miste. 

yqn sunzis, sunzis, tdu nobelá laui: „kuner, ndn ti kuriput köti sam-

nel jouteslen ? máná vislen í dm yqn námel unlem, kötál qlne ma dm 5. 
katemt qli, íe kuriput dm dt ti vasentásem, dt ti sunzentásem. ndn 

qs kotl-ujlt visdin ?'* tdu laui : „dm kuner kotl vislem f anom tarom 

mimut." yqn nqngq luls, tdu poagen untestá, test djiset. minne porai 

jemtes, minung pdtset, yqn laui: „vata-kumin vos mini, ndngen dm dt 

t ar etilem ; dm poaltem qlen." yqn unlem matenl nongq XuXes, yqn 10 
posin tajle tduen mdstistd, kente tduen pintltdste: ,,dm unlem yqn 

jqlom ndn unleln; dm nes öleim, tarom uos, yqn uosem ndn qn-

seln." yqn poalt kul'tes ; qlungve pdtsi, dk pdsdnt teji dji. 

22. koséi qlsi vad qlsi, ponguíí vata-kum-pi qlimdte yqnen sun-

zaue • molqy kqiltl dt oli, dkmos kotm tistimd oli, rotti oli ; molqy 

qlketen mouinti jqnngi, dn dkmos kastal olung pdtes. kosai jemtes, 

yqne laui: „ndn mól qulet joytemen porát karkammi qlsen, dn dkmos 

tistimd ölein, rotdli jemtsen; ndnkotdte kasn kqlds?" tdu laui: „dm^ 

kotdle kasem kqles í qlom uosemt akti ain-piin kvolem oii, kuml'e 

kasem dt kqli ?" yqne laui: „ndn aj-pi íi qnsnen, ne qnsnen ndn qs 

mdnndri anom dt lauén ? dm ndngen mol kietsenulem, ain-piin ti 

tqtungve mdndre dt tdi ? dn korom kqtel ölen, ndngen us kietilem. 

mirl sqbitilem, karablil sqbitilem, ain-piin totungve jálen." 10 
23. korom kqtel qlset, nilit kqtel jemtes; ten-djne pdsdnvarves, 

tengve untsi. yqne laui: „ja, kumVe nqmt voarén, mdnd nqmet voa-

rén í ain-piin poalt minéén men aiim f tdu laui : „ndn-ke kietilen, 

ul minim; ndn-ke dt taretilen, kotl miném?" tül-ujlt tá-pal kvolnel 

aui ponsves, dkvá jdnimem jommas janit kum-naurdm titi nejles. yqn & 
laui: „jagatá, kumle sunzilen? te kum kanzilen men aiim?" tdu 

kuml'e laui: „dm kotl vailem, kqtpd kum, f dm dt vasentilem, kastal 

kum." yqne laui : „kastal kume, dike kansilen f ndn moldl lauén : pi 

qnssen ; ndnki qnsem piin kumle mqs dt kansilen V' tdu laui : „pi 

qnssem, dm fim porát man ols ; dn jdnimes, dm kotl kansilem?" i» 
pia nob el yqn laui: „ja ndn íe kum qs kansilen?" pia laui: „dm 

kotl vailem? jáum minem porát man-tajl ám kul'tsem; fáum mát 

kurip qls, ám át vailem." tul aui ponsves, ák ne titi nejles. yqn laui : 

„ti ne kansilen?" táu laui: „ámki neem ul kansilem?" netd nobel 
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15 laui: „nan qs t'e kinn kanéilen ?" netá laui: „amid kumim ul kanéi-
lem ?" dk poqgon witvést. yqn laui: „molett ain-pii?i maos tistesen ; 
dn neen ti joytes, piin ti joytes : qlén." 

24. qlung pdtset. kosa olset men vad olset, du kqtel yqne 
nobel laui: ,jagatá, nan má'ná nomt qnéén ?" yqne laui : „nan 
anomnel mdnd nqmt kinzén ? tarom uos, yqn uos-tajl mim nan 
katent qlét, anomnel vasi mdnd nqmt kinzén V tau laui: ,,dm 

* janiinem uosemen kankem oli, kdnkem poalt mujlungve jálne nqmt 
ndngdnl kinzém. nán-ke lauilen, jdlém". yqne laui: „kdnken-ke oli, 
jálen. mirl sqbitilem, karablfilj sqbitilem; ndnki janimén uosenjd-
len, am mdt ndngen kun püilem ?" karablil sabitaues, mirl sqbitaues 
i mines. 

25. kosa mines men vaii mines, tdki alom uosen joytes. pai 
kuals kit kum jurtl; korom kum dk jurtl mindst. kdnke kvoln joy-
tdst, ju édltset, pásdnl voarvést. qngén korom kum korom rumkel 
totvést, korom kum mosqy visdnl. kvol-kdnt joqmitet, rumkdnl katt 

$ qnéidnl. *ja kit kumidge djungve kos tqngéé, tau dt taretijdge, toki 
joqmitim potertét. kur poqget kdű unli ; kdnke nobel laui : „táti 
mdnr ujken? „kdnke laui: „tau dm mdnr ujkem ? tái, tau ndmd kát'i." 
tau laui: „ndmd kdti qlnet, tau mdnd qntes voarung qnéilen?" 
kdnke laui: „tau voarne qntesd ti jdnitd: potpol'nán nan pinén, 

10 ten-uit pinéln, mayruin teuát ; tdu oli, tu taretilu; mayruj joyti, 
táu dlitá, ten-uit dt sdki, nan pinén át téaá." tdu laui : „varmel! jom-
mas ujkve qlnete, nqmtin ujkve qlnete ; anom tinneleln, tine mdnr?" 
kdnke laui: „táu mdnd jani tin anéi ? táu tine korom sat sajt." 
apsitá laui: „tintái qlnét dm joutilem; man qlne samut táml'e uj 

15 aüm ; korom sat sajt miim ám." 
26. tul-ujlt kur joli poalnel nejles man ampikve. apsitá laui: 

„táti qs münr ujken ?" kdnke laui: táti, tdu, námá agár." káíe 
laui: „táu qs nángen mát q,ntes akti voari, mánnári qnsilen ?" 
kdnke laui: „táue tone qnéilem, táu voarne qntese ti jánite: eii 

5 kujjeu, tolmentdne kqtpá joyti; táu korrti, sij voari, tolmentán 
kqtpe lápán át rqui, táu qlimat némát tolmqy kum át éálti." 
apsitá laui: „varmel jommas ujkve qlnete, man samut támla uj 
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dkmos aiim. tine mánr ? dm joutilem." „tdu tine át sat sajt." tul 
laui: „tintái olnet dt sat sajt dm mim." 

27'. tul-ujlt rumkdte kat qnsimdt pdsdnnel pulkd vis, kvot'ldnl 
supi saumtdstd. rumkdte dk svpe dk bulke supen sqsistd, dk supe 
dk bulke supen sqsistd ; dk supe kdt'iten mistd, dk supe ampen mistd. 
„joutem ujkéim simdnen etkelauet, vos téi." bulkd supdnen tesi, kit 
man purmatsi, sdmd i uossi. tul-ujlt jurt kumiage rumkanen pdsan 5 
untipási; kvond taré kualset, yqn poalt mindst. 

28. yqn poalt sdltset. pdsdnl voarvést, tengve djungve untset, 
tanyai potertungve pdtset. tdu laui : „dm ti uoset molqy jdnimd-
sem, mot samen mindsem, tot qlsem; dn kdnkem poalt mujlung 
jisem : anom tdu sepdnl djtungve jemtildste. molqy tit qlmem pordt 
anom man-tajl kvond putmestd, jaum selem qlnel dk qln poal anom 5 
dt mdjles.eí — yqnn ti i vouves kdnke (*). vouves, kitilaue : ,,sql 
apsin toko qúsislen, sauetdslen ? ndn jani kuni, ndngen jdgi nomsitd, 
angi nomsitd; ndn poalten mujlungve jdli, ndn dlung vordtilen. tok 
qlung mát jommasV1 kvond kualtaues, turman untaues. kit kqtel 
unles men korom kq>tel unles, tül kualtaues,- yqn sat-ltiu sauatpilio 
savetaues, sip-sajren man totvés. sip-lue sajrepaus. tul-ujlt jdgd 
selem pong (*) taltes, kdnke selem qln taltes, ju i mines. táki qlne 
uosen joytes, qlne ponge pa alntaues. tarom uos, yan uoset dn td oli. 

r 

Újra közlöm itt a Vata-kum vogul monda szövegét, melyet 
elsőben Hunfalvy Pál adott ki (1864. Vogul föld és népe 169— 
182. 1.). Ugyanazt, de nem egészen ugyanazon alakban. Eeguly e 
szöveget, úgy mint a legtöbb egyéb szövegeit is, csak első leírásban 
hagyta ránk; kézirata megszakítatlan sorokban, biztos de nem 
igen gondos vonásaival, az elmondást követő sebes-írást tünteti 
fel. A szövegnek így megmaradt bizonyos alaki tökéletlenségét 
annyira-mennyire megigazítgatta Hunfalvy, ki a végett Eeguly-
nak, a kivel néhány vogul mondát együtt olvasott volt, saját ejté
sére is támaszkodhatott. Igazítása főképen a vocalis-hosszúság 
következetesb jelölésére, valamint egyes grammatikai alakoknak, 
jelesen vocalis-szinezetre nézve szabályosabb írására vonatkozik, 
így pl. keresztűlviszi Hunfalvy egyes szókban a hosszú vocalist: 
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má föld, hely, túl onnan, azután, jémt- lenni (fieri), ét éj, tárom 
(azaz tarom) ég, isten, mi- adni, ténut- ennivaló, kdtel nap, mót 
más, kórom három; stb. | ind. prses. 1. -ém, 2. -m, 3. -í, (pl. jcilém, 
jcilén, jálí járok stb.) | egy. 3. személyrag csakis á-vel (nem e-vel): 
pia fia, náíéí neje, vistá vette őt, kontlitd tapogatja | meg az etymo-
logia föltüntetésével: nernmtit semmi e h. nemeit (nemkat «senki» 
szerint). Noha ez igazításnak bizonyosan megvan a maga jogo
sultsága, minthogy részint az igazított alakkal is eléforduló esetek
nek elég nagy száma ajánlja, s részint az etymologia is igazol
hatja ; mégis azt tartom, hogy a nyelvészet nem kevésbé jól hasz
nálhatja a vogul textusnak olyan átírását is, mely szorosan az 
eredeti leíráshoz ragaszkodván, annak még bizonyos alaki tökélet
lenségeit is tükrözi. Bizonyos ugyan, hogy Reguly nem tudott 
annyi accentust fölrakni, a mennyit kellett és ö akart volna; de az 
is bizonyos, hogy a vogul beszédben alaki ingadozásokat is talált, 
akár egyazon elmondó ejtésében is, a mint egyéb jegyzetei mutat
ják, melyek leírásában neki nem kellett oly nagyon gyorsalkodnia. 

Egyébiránt Regulynak vegyes magyar és német jegyű írás
módja nem biztosítja mindig az olvasást, úgy hogy annak meg
határozása végett más kritériumokhoz, leginkább etymologia-
félékhez, meg más vogul dialectusok és az osztják testvérnyelvhez 
kell folyamodnunk. H. megtartotta Regulynak ng jegyét, mely 
pedig németesen jelenthet ra-et, vagy iíg-í magyarosan. Pl. a nongo 
«föl» szóban ng van; mert nom-go helyett áll s a vogL.-ban nuk, 
az oszt.-ban no% felel meg; ellenben az ng-ve\ írt adj. possessoris 
(pl. taruting terhes) «-vel olvasandó, mert másutt is csak nasalis 
jelentkezik (vogK. -n, oszt. -n). Általában inkább ng-nek vehető a 
szó alaprészében (első szótag vocalisa után) mutatkozó ng; 7?-nek 
meg a szóvégi -ng. Kétes a ncing «te» = oszt. nen, de vogK. nag ; 
talán helyesen olvassuk amúgy mM-nek, de náfig-nek következő 
vocalissal (pl. ncing en : olv. ncingen); -ng (olv. ng)-ve\ megtartom 
az infinitivusi -ng (-ung) végzetet is, teljesebb -ngve, -ngva alakja 
(és vogL. K. -u-/, -uyv) miatt. Az n-iéle olvasás természetesen nem 
zárja ki, hogy az -n esetleg eredetibb ng-ből vált. — Bajt okoz R. 
írásmódjában a kettős consonans-jegyek használata is, a mennyi
ben ez sok esetben még ingadozván, voltaképen nem igazán nyúj
tott consonanst mutat, hanem csupán csak a német helyesírásnak 
és kiejtésnek ismeretes sajátságát tükrözi. A valóban nyújtott han-
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got itt is etymologiai és hasonlítasi kritériumok meg egyes esetek
ben a kettőzésnek megkülönböztetéssel való vagy következetes 
alkalmazása mutatják; így pl. Eeguly ezt írja kujji «fekszik», de 
kujém ((fekszemo, kujes v. kujás «feküdt», miszerint amabban &jj 
teljesebb hangot mutat. Hunfalvy kiadása e részben a kellő egy
szerűsítést már végre is hajtotta; csak kevés esetben térek el tőle. 

Kegulynak vocalis-jegyei ezek: a, á, e, i, o, u; á ; é, á. Ezek 
közül az á nem rövid a, hanem a nyíltabb a és o közt való hang 
(= magy. a, = a mostani átírásunkban); elfogadja ugyanis a 
nyújtás jegyét (á = q,) és gyakran váltakozik o-val. Már ebből is 
látszik, hogy E. vocalisjegyeinek értékét nem a magyar, hanem a 
német kiejtéshez mérte. Ezzel egyezőleg azt találjuk, hogy nála a 
vocalis-hosszúság (nyújtás) tüzetes jelzője nem a magyar ékezet 
(nincs nála ó, ú), hanem a circumflexus-jegy * (többnyire jó nagy 
alakban és magasan a betű fölibe vetve): d, ú, á, é, i (nem így: i), 
a3 á, sőt van é i s : pl. kénás kád, kéli (y. kiéli) mocsár, réing v. rén 
meleg) s ebből az tűnik ki, hogy az é jegy csak az e-nek (mely a 
németben is több értékű) ki akarja emelni zártabb hangszinezetét 
(a milyen igaz a m. é-nek van); de magában nem jelzi a hang 
hosszúságát is. Ilyen nyilván az á is, melyet Eeguly inkább csak 
a déli-vogul szövegekben használ, pl. diphthongusban á, o mellett 
(oá, oá). Hogy ilyen értéket tulajdonítsunk a E.-féle á, á-nak, még 
azzal sem ellenkezik épen, a mit Hunfalvy mond (Előszavában), 
hogy Eeguly az á, á-t magyarosan ejtette ; ez nyilván csak hang
súlyos szótagokra vonatkozik (pl. téná «evő»), a melyeknek vocalisa 
könnyen valamennyire megnyúltnak hangzik; de Eeguly írása e 
momentumot csak úgy nem fejezte ki, mint más esetekben, hol 
ékezetlen jegyet használ (pl. ne, néha ne «nő»). E szerint az ige 
praesens-ragozásában nem magyarosan kell olvasnunk az -ém, -én, 
ét végzeteket, hanem csak e-vel (pl.jálém, jdlén, jálét), s ezzel 
szépen egyezik a sing. 3. szem.-beli i a nyilt szótagban (jáli) ; 
meg az, hogy ez alakokat E. elég gyakran csak e-vel írja, a színe
zet pontos megjelölését elhanyagolván (Ahlqvistnak vogL. alakjai 
is rövid vocalissal valók: yilem, filen, pili, pilet). így még azon 
sem akadhatunk fönn, hogy Eeguly a passiv ige praeteritumát néha 
-rás-végűnek írta (pl. Vata-kum 25. 28. totvés, totvést, voarvést), 
mert ezt csak -vés-nek kell olvasnunk. — Még megjegyzem, hogy 
a hosszúság-jelölő A jegynek megfordítottja v (horog) is fordul elé, 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX. -^1 
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bár nagy ritkán, mely nyilván a vocalisnakföltűnő rövidségét jelenti: 
pl. tuit «szán», ellenben tűit «hó (nix)»; dri «sok, fölös»(rendesen 
csak dri, de sohasem dri). — Az é-t e-vel írtam át; az á-i, mely 
egyébiránt a Vata-kum-ban elé sem fordul, d-val fognám írni. 

J e g y z e t e k . 

Vata-kam «kereskedő)). Eddig «szedő-, gyűjtő ember»-nek 
értettük, a vat- (vat-) «szedni» igétől. De a vat- ige különösen 
bogyó-szedés-nek (pílücken) a szava, míg jószág-szerzés és gyűjtés
ről a sel- és dt- igék használtatnak. Talán helyesebben magyaráz
zuk a «kereskedő»-nek ezen elnevezését a vata (nem vata) «part» 
szóval: «part-ember»-nek, azaz a folyópartokon működő-nek. 
Hiszen a vogulok földjén a folyóvizek teszik a közlekedési utakat, 
s a mi vata-kuni-xmk is «hajós» (karablin) ember. V. ö. s\n:opoq. 

1. sz., 7. tdu nomte kumle páti, szószerint: «az ő esze (gon
dolata, akarata) amin t esik>>; ez igaz a. m. «a mint eszébe jut 
neki» (Hunf.), de mégsem kell a nomte-t nomtene b. valónak venni. 

2, í. neel: H. nel (nél) ; a neel-t olvashatjuk bár néel-nek, de 
kéttagúnak; v. ö. neen és nenn «nős»). 

2, 3. tasmanl téi: a tasmanl v. tasmanl jelentését megtaláljuk 
R. jegyzeteiben is : tasmanl oli «er lebt vom fertigeno ; de mi tkp. 
a tasma, tasmd 2 Van tds (tas) «fertig, béreit, vorrátig», s tőle tast-
«in vorrat anschaífen, béreit machenw (iipnnacaTb); de tasma nem 
lehet ezektől való képzés. Azt hiszem, hogy ma (ma) wföld, hely» 
szó van benne; tasmanl tkp. «kész-helyről» [eszik az atyja vagyo
nából], azaz: «kósz állapotból)) = úgy a mint készen van (a nél
kül hogy ő megszerezné). V. ö. a finnben az az ablativusnak álla
pothatározóul való használatát, ilyenekben: nieli oravan elávaltd 
elnyelte a mókust amúgy elevenen (tkp. elevenről, eleven állapotból). 

3, 2. ate lu nobel teldn oli : világos az értelem «se lóra nincsen 
gondod» H., de a teld (?tel) szót, mely itt 3. szem. raggal van, 
csak e szólásban találkozik, s így külön értelme «gond» nincs biz
tosan tudva. 

4, 5. mdsnutke masi, q.nsnutke qnsi. A -ke — -ke mindjárt a 
finn szintén szóhoz simuló -ka — -kd (is — is)-re emlékeztet; de 
beérjük a vog. -ke-nek tudvalevő «ha» jelentésével: «ha ölteni-
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való [sc. eri kell] [azt] ölt, ba bírni v. használni-való [kell, azt] bír 
v. basznáb). 

5, 7. jommas nqmtel — tuí: H. «ba az hogy jó gondolkozás
sal vagyok hozzád, valamikép rossz». Alig lehet «hozzád vmivel 
lenni» a vog.-ban poqlten qulungve, a mit amúgy csak így értenénk 
« nálad lenni (élni, lakni)». Jobban megfelel ilyen fordítás: «ha 
jó gondolkozással [ = jó egyetértéssel] nálad élni vmikép rossz 
[=nem lehet]»; végértelme : «ha békével együtt élnünk nem lehet». 

5, s. lilifi-tajl: 1. NyK. XVIII, 160. 1. 
5, ii. tá ti ámki; H. táki ámki; R.-nál ti, egybeírva: táti. 
6, s. táki qnsi, ák piris q?Hi: az első q?lsi-hoz jóformán hozzá 

kell pótolnunk a tárgyat: ne q. (uxorem habét). így aztán kiemeli 
e mondat az ő szegénységének súlyos voltát: ő koldus,pedig nejét 
és kis fiát is el kell tartania. 

6, s. pofién : H. fordításában «majd bizony»; tkp. ige : «ha-
zudsz, nem jól beszéllsz». 

6, 7. minkén ertn: v. ö. Má-kuL (Teremtés) mondában 15. 
kitilayteken ertn ha kérdezel, 9. jiken ertn ha jösz (jöttél); 18. ertn 
nélkül: nqmt kisken ha tanácsot kérsz; — ertn «-szer, -kor» (mqr-
sin ertn kevésszer, ritkán; mot ertn máskor); a -ken végű igealak 
nyilván 2. szem. ragos; de vájjon a -ke itt is a «ha» conjunctio, 
mely módképzőjévé vált vagy pedig gerundium-féle? 

7, 3. tot ti : R. totti; H. totti ; R.-nál tott sor végén áll; v. ö. 
6, í. tot ti. 

7, 4. enkain misane, enkejen nobel laui — így R. is, csakhogy 
misane helyett nisane áll. Ezzel a mondatot igaz nem érthetjük, de 
a zavarnak, melyet H, itt constatál, könnyen véget vethetünk, ha 
nisane h. a misane correcturát fogadjuk el (mi- adni igétől: wadta 
őket«; v. ö. 18. kualtsane fölkeltette őket). A poharak (rumkát) már 
tálczára voltak helyezve; az asszony (az ő ángya: angá) tehát a 
szolgálónak vagy szakácsnénak a d t a őket (a poharakat), s a sza
kácsnénak szól (a következő utasítást adván). így tehát egyetlen 
egy szót sem kell a textusból hihagynunk. Az enkain és enkejen 
szükségképen egyazon szó; amannál hiányzik a dativus ragja, 
mint sokszor w-végű szókon; v. ö. R. jegyzeteiben : vogL. jengine 
«köchin». 

7, 12. kvol -kánn kossima «a ház-földjén hurczolván» H., szó-
szerint «a ház-földet söpörve» (azaz: ő vele, a kit hurczolt). 

21* 
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7. i6. osulaus: jelentése nem «elájula», hanem «ott hagya
tott*) (R.-nál található: osulaus v. kul'ts «maradt»; ti osulauesem 
cio^a 6pocHJiH MeHfl); az osul- hagyni* határozója azonban lativ-
féle (tü oda), úgy mint a finnben is van «o d a hagyni, maradni*. 

8, i. kateetl: alább ketegetl «két kezével*. 
8, 5.jul'e: H. igazítással juje ; a -l'e lativ segédragnak («felé») 

az előző sorban példája: kvonál'e «kifelé*. 
8, 6. cin malin ; H. a málin-ben a következő főnévhez tartozó 

jelzőt sejtett («íme, s z é p két lóval*). Egyenes adatunk a jelen
téséről nincsen. De a szerint, hogy mindig cin (most) mellett fordul 
elé (16. 18.; v. ö. «Jegva pi piris»-ben dl-malin) inkább határozó-
félének vehető: ugyancsak, épen*. 

8. io. jálemamt: a végén személy- és helyviszonyraggal 
(-m-t) ; v. ö. 20. unlem mant, 19. ten-djn mdment. 

9, 2. nemdt sdngvd aumin át sujti: «egy csepp fájdalmat sem 
érez* H. ; de a sujti tkp. «hallik, érzik*, s a sdngvd-völ van adat, 
hogy «ropŐT>, buckel* a jelentése, s így szorosabb fordítása inkább 
ez lehet, a sdngvd-n itt «daganatot, kelevényt* értvén: «semmi 
kelevény fájós[an] nem érzik*. Az van mondva, hogy tapogatja 
magát, nem maradt-e az ütésektől a testén fájós hely, kelevény. 

9, 7. kit kum ; H. igazítva: kit kumn, mint logikai alany a 
johtelauesem passiv igéhez alkalmazva; de akkor a következő 
kumi-t is kellene kumin-ra, igazítani; a mondat változatlanul ért
hető anacoluthia fölvételével «kót ember . . . utói érettem* [t. i. 
általuk]); vagyis a. johtelauesem értelme «engem utói értek*. 

9, ii.án minerisenju «most haza mehetsz*; vagyakár: «csak 
menj h.; kérlek menj h.»; e különös alak, mely érezhetőleg precativ-
féle, többször fordul elé: 15,8. kujerisen «csak feküdjél le* ; 17,6. 
18,6. id.; 1. személyben: 19,8. kujerisem «inkább fekszem (alszom)*. 

10, 2. tdke, nem tdki; kívánt értelme «csak»; e szerint tdke 
válhatott tdkem «annyi»-ból, úgy mint más «csak» jelentésű szók: 
or. TOJIBKO, lat. tantum, török ancak. 

10,4. alntitd: nincs szükség az almtitd igazításra; följegyezte 
R. az alnt- (alnt-) «vinni (portare)* igét is, mely frequ. alak a 
mom. képzésű alm- (dlm-) «emelni* mellett, s megfelel az oszt. 
dlint-nak (MUgSz. 884. 1.). Az egész mondat: «[a csomó] annyira 
nehéz, [hogy] haza-ig (ja mos) úgy ime (=csak amúgy, azaz : csak 
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alig, v. nehezen) viszi». Szintígy 10, 6. nem kell alentilen helyett 
almtilen; 10,9. alntem, nem almtem; 10,16. alntáslem, nem almteslem. 

10, 7. uos kulit akerátn luanom purrnuet: eddig hiába fesze
getett mondat, minthogy a purrnuet szóban a por-,' poar- «rollen» 
igét láttuk, az akerátn-hen időhatározót sejtvén (H. ákveértn? «a 
város utczáján forganának csontjaim örökké»). Meggyözöleg helyes 
értelmezését nem rég megtalálta Vas verő (Schmidt) Rajmund úr, 
ki akerat-hen az aker=agar v. akar «kis kutya, eb» szónak többesét 
ismerte föl (oszt. akar «hund mit langen ohren» Ahl.), a purrnuet-
ban pedig, melyet akár purnuet-nak is írhatunk, a pur- «harapni)) 
igét; még pedig passiv alakú potentialisát (milyen a vogK. pertnove 
fleladatnék»); tehát így: «a város utczáján a kutyáktól csontjaim 
haraptatnának (a kutyák marakodnának csontjaimon))). 

10, 12. nán —jáytsán : locus difficillimus ! V. ö. H. jegyzetét. 
Nyilván anacoluthiával van dolgunk. A mondat eleje: «a te vala
honnan lopott pénzed», vége: «a mi fejeinket te ime elvágtad)) ; 
az elejének szabályos folytatása ez lett volna: [a pénzed] ((fej
vesztő bajba ejtett». Külön kell fognunk aközbeneső két részt : 
saumen keml és sau tqtem mamanl. Ez : squ tqtem — MaiocB (kínló
dom, bajlódom); tehát sau tqtem, mamán ((kínlódott állapotunk)); fői
vé ve, hogy mamanl e h. való mamán-nl (a,b\sd>.), a sau tqtem mamanl ezt 
jelenthetné: «kínlódó állapotunkból kiindulva = kínlódó állapo
tunkon fölül = azonfölül hogy kínlódunk)), s élihez illenék a vége 
«még fejünket is veszedelembe hoztad». A saumen keml, melyben 
szintén sau van, jóformán csak ugyanazt mondja a mit «sau tqtem 
mamá/nh), miszerint a keml-nek is hasonló alakot kell adnunk 
(keml e h. kemnl, kemnel v. kemenl); saumen keml (kemnl) tehát ezfc 
jelentené: nyomorúságunk mennyiségén (kem) fölül = «azon fölül 
hogy [úgyis nás] annyi a mi (menki) nyomorúságunk)). 

11,5. pale : e szót nem értem «fölfelé»-nek, hanem (pai-leh.) 
így : «a parton el, a part hosszában»; a lativ (prolativ) -le segédraggal. 

11, 6. yqn uos tármel át voulen : H.-nál át kimaradt; tármel 
sem lehet itt «oda fönt»; amúgy «rajt» és lativ-féle határozóul: 
«überhin,durchhin» (vogK.tarm.el, 1. MUgSz. 795. l.);e szerint: «a 
khán-várost által nem ismered-e» (azaz: általában, egészen). 

11, 9. m. kum vék oli«szegődő ember bizonyosan van» (azaz: 
csak hihetem, hogy van); R.-nál példa: táu vék mines gewiss ist er 
abgereist. 
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11, 11. táu siset kqtpe ti taumi, swjti; R. fordítása (Nyelvt. 
Jegyz.): «az ő háta megett valaki így szólamlik, hallatszik)); laum-
e h. laum-, mom. m-vel lau-től; Z'-vel nyílván csak az előzői miatt. 

11, is. elát qlne nqmdtke qnsén, szószerint: «előre élő gondo
latod ha van = ha a jövőbeli élésre gondolsz*; ismét 20,6. elál'e stb. 

12, 8. vojpi-ke: H. igazítva vojipi-ke «ha kedved valamikép 
menésre hí»; — de voji aligha lehet voui h. (vou- hívni); egyéb
iránt a vojpi «féle»-vei is boldogulunk: «ha kedved menésed-mi
féle (holmi menésed-féle), = ha holmi menésre van kedved». 

14, 2. sdkvetung ti voretaus; R. (jegy.) vorát- (erősen akarni); 
tehát: «[a hajó] wurde brechen gewolltw = már azon volt hogy 
szétszakadjon. 

14, s. veritén: H. javítva veritest; de a veritén egészen jól 
érthető mint egy. 2. szem. ige, a határozatlan többes-számi alany 
(«man») kifejezésére : «[annyira erős lett a szél], nem bírsz meg
állani)) = hogy az ember nem bír megállani. Közönséges e hasz
nálat az oroszban, úgy mint a finnben az egy. 3. szem. 

14, i.ja, táu laui, vuqr-nqlná / H. ezt az elbeszéllő mondat
hoz fogja; a ja fölkiáltó szó külön mondatra mutat: «hej, mondja 
ő, a hegyoromnak! s úgy fordulának, stb.» 

15, 7. nong át kualtauen: H. betoldotta a megkívántató cit-et. 
16, i. paite, H. pale (v. ö. 11, 5-hez); de itt «partra». 
16, s. tajanti: H. «[a kis tűz] elalszik)); de hisz azután is 

látszik még, külömben a vogul ember nem indulhatott volna utána; 
a taent-, tájent- ige «hótalpon járást» jelent, tehát fordítható: 
«csúszkál, mozog»; — szintígy 17, 9. 18, 9. tajentanet. 

16, 3. mánd tikom oh ? — a l'ikom-ió] egy adat R. jegyzetei
ben : mánr tikom iiaKOö ;i,pHHL (was für quark, mi haszontalan-
ság); csakhogy ez sem adja még a szónak magára való biztos 
értelmét. Úgy látszik, csak a. ni. csoda a magy. micsoda-b&n. 

16,5. pesmátest: nyilván pesmatestá b. való ; a talmates után 
való pai kihagyandó. 

16, 9. ragasisqu: H. «egy darab bőr»; ragasi-től nem talá
lok adatot, s így a «darab» jelentést sem igazolhatom. 

18, 11. alntásta, nem almtesta: fent 10, 4. 
19, 1. uosenaln: H. két szóba osztotta: uosn din «a város felé 

érkezének)); az din (e h. álne) az dl «fedél» szóhoz tartozó post-
positio volna «-ra, -re» (v. ö. vogK. ali auf hin, über bin). De a 
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mondat alanya többes-számi s a joyt- (eljutni, érkezni) ige külöm-
ben az egyszerű -n (ne) ragos dativussal áll; ezért itt a -ndln-ben 
több. 3. szem.és -n dat. ragot látunk: uosenl «városuk» ; uoseneln 
«városukhoz» (n-l közt vocalissal, hogy még az n-rag ejthetően 
hozzá járulhasson). 

19, 8. td laune jommas: E. (jegy.) a td laune-t ezen példában 
találjuk: tekatl td laune dcdrmd wheute ist es so sehr kalt»; tehát a 
«so sehr»-nek felel meg, pedig szó szerint «az mondó». Ennek itt 
«az mondani való (azt mondani kell)»-féle értelme van, miszerint 
az idézett példát jobban szószerint így fordíthatnók: «heute, das 
muss man sagen, ists kalt». Tehát a Vata-kum-beli mondat is így : 
[inkább a hajóban lefekszem] «az csakugyan jó [v. jobb].» 

20, 4. katpd potertdnet sujti, szószerint: «valaki szólása hang
zik)) = hallik (v. azt hallja), hogy vki szól. 

20. %. unlem mant (E. maant) ; H. igazítva: unlemánt ((ül
tünkben)); — a láthatatlan valaki a vogulhoz mint 2. szem.-hez 
szól: így egészen helyes a unlem mant: «ült állapotodban» = a 
közben, hogy ültél. — Az unlem előtt álló vnat szél szót H. ki
hagyta, és csakugyan alkalmatlan; legfelebb így érthetnők: «a 
közben hogy a szelet ülted» — azaz : ülve a szelet (illetőleg: a szól 
szünését) megvártad. 

20, 9. kitajen e h. kitagen (v. ö. vogK. kitag), dualis-tő, 2. 
szem.-raggal: «kettőd, két darabod». 

20. n . jdniutn tdti ndnki qúséln; fordítása E. jegy.-ben : «a 
nagyobbikat azt magad bírdw — azaz : «magad tartsd meg»; jdniutn 
2. szem. raggal: «a nagyobbik kőcsomódat». 

21, í. pdsan: így E., pdsdnn h., mi az értelem kívánta sza
bályos alak volna; úgy látszik, az nn kettőzését a vocalis nyújtása 
pótolja. 

21, 2. lajleln kujds , H. lajlen k.: szintúgy mint pl. «Ma-kuL» 
8. N. T. dze lajlen kujes. De a különös lajleln alakot mégsem 
lehet egész bizonyossággal hibásnak tartanunk; hátha a végebeli 
Z-ben nyoma van a 3. szem. rag í-jónek -l-vé változásának, mely álta
lános az osztjákban s a vogul t.-számi ragban nl-ben is jelentkezik ? 

21, 6. vasentdsem: H. vasentesem, sajtóhiba. 
21, n . pintltdste : így E. ; pintlt- causativuma a pintl- igének, 

mely megint az egyszerű pin-i&l való; pintl-is «setzen (wohin, 
worauf)», jelesen «föltenni, fejre tenni». 



328 «A KERESKEDŐ)) VOGUL MONDA. 

21,12. jqlom: H. igazítva jalomn «helyemre [üljj»; de az 
unleln «üld» s így nem kell a jalom-hoz helyvisz.-rag («az ón he
lyemet üld v. üld meg te»). 

22, s. qlketen: ezen alak, melynek vége -ten 3. szem. és -n 
helyvisz. ragból áll, szintén ajánlja, hogy B,minkén, kisken-íélékhen 
(6, 7.) 2. szem. ragos gerundiumot lássunk. 

23, 4. ul minim «ne menjek» vagy H. «[hogyj ne mennóko; 
minim jóformán mineim h. való, s a 2. szem. alak minéén-hez csat
lakozik (potentialis vagy imperativus-értékkel); de alább 23, 14. 
mégis: ul kanéilem. 

23, i2. mari-tajl világosan ezt jelenti«kiskorú, fiatal», illetőleg 
mint határozó «fiatalon»; szintígy 25, 5.; tkp. «kis-teljessóg, kis-
egész»; lásd tajl-nak egyéb használatáról NyK. XVIII, 159. 160. 

25, 4. katt «kózben» H. igazítva: kátn ; szintígy 27, í. 
25, 9. potpolndn nan pinén «pinczédbe kenyeret teszel» ; 

potpol = or. IIO^IIOJILG (podpolje) «raum unter dem fussboden*); 
E. hamarjában két szóba írta volt: pot pol'ndn, úgy hogy H. csak
ugyan pot «főző üst»-re gondolhatott. 

27, 5. sámd i uossi «el is vészének» : H.-nál elmaradt az i; — 
sdmd jelentésére nézve E. jegy.-ben példa: sdmd ratilem halálra 
ütöm, agyonütöm (#0 CMepTM ero 6bio), s. mines elveszett (npo-
naji i . ) . 

28,6. %qnn ti i vouves kdnke : így H. is ; a E. leírta kdnken 
csak úgy volna érthető, hogy vouves «wurde gerufeno annyiba van 
véve mint «es wurde zu rufen geschickt» (20, í. kum kiets voungve) 
vagyis «es erging eine vorladung» (kdnken a bátyának, -hoz). 

28, 8. tok qlung mdt jommas : H. «így nem vagy méltó ólni»; 
igazítás nélkül a vogul szöveg csak úgy érthető így, ha kérdésnek 
vesszük: «így (tehát) élni vájjon tán jó (méltó)[vagy-e]? Csakhogy 
a mdt (valami)-nek «etwa (pa3Brfe)»-féle használatát még jobban 
kellene igazolni. V. ö. 11, n . 

28, ii . pong : szükséges javítás, E. pongun h.; a kdnke selem 
qln-nak megfelel a jdgd selem pong; — a talt- ige «hajóra szállí
tani, hajóra rakni»>. 

28, i2. qlne ponge pa alntaues (nem: almtaues) «pénze gaz
dagsága partra vitetett)). 

BUDENZ J. 
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