
Éjszaki vogul nyelvmutatványok. 

3. 

U j -áns kéné éltáné y oli-erV 

1 Ujukivé, ujukwé kénéamién ! 
ujukivé, ujukivé varamlén! 

yoli-seri sa'ipá náj-éánin 

kars jiw lápin ti pats, 
5 talkwé jiw tal'yén ti lapés. 

Uj kensamlén, uj varamlén! 
möléy, jüwlé yuUém supét 
nan yuripén tq>rémné kelem jelpin uj, 

nan yuripén ülé7ntal alné jqmés uj, 
ío akw" pál sayén Tarémné sa'iyatés, 

akw' pal sayén Költésén sa'iyatés : 

an as qsin tárpá tárifi ülém, 

sat sawlat yqsá ülém 

yasá, vaü yujilén f! — 
15 Uj kénéamién, uj vq,ramlén! 

jani' tarém tanya yatáls, 
jani' pupV Iqnyá yq,táls. 

nan möléy, jani' tqrém, Iqnyá yq,tláné-mos, 

kars jiw lápin éánin lapné-mos 
20 lunt nqpmin, vas napmin sat sq,jimén, 

titin sqjim-titén, taVyin sq,jim tatyén, 

pusén yoltilésán: 
an cfs qsin tárpá tárin ülém 

yásá, vád yujilén ? ! 
25 yoli-seri sa'ipá náj-éánikén 

28* 
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nq,ny kiválmá yumlé at va'ilén ? ! 
Taréin kívcdné jqmés svukén 
élál' voss postili f — 
Tq,rém-yqn jcmV turká alinétné 

30 yumlé toy yajtaivakén í ! 
élém-yalés-pi asné 
yár-úelm páywén qutá q,linétné 
yumlé toy yajtawákén í ! 
elém-yalés-pV asné 

35 yár-pés jánV sa'irép q>linétné 
yumlé toy yajtaivén ? I 
élém-yalés-pV asné 
assin-palit yqsá kasaj alinétné 
yumlé toy yajtaivén f ! 

4o TJj kensamlén ! 
ti tür-tép-suná saw kivolt, 
ti ÁS'tép-sund saiv kwolt 
uj varamlén! 
pákwin sispá sat vörén 

45 aú ul nqmsaln ! 
pilin sispá sat űrkén 
aú ul nqmsaln ! 
lámin sispá saw rasén 
aú ul nqmsaln ! 

50 aú élém-yalés-pi ünléné 
porsin kwolté yajtawén, 
áyi-kásin, pi-kasin 
suúin kwolté yajtawén : 
tllé kensamlén ujukwé, ujukwé t 

55 ur-líim-uj, vör-lqm-uj saukán 
vássV ul nqmésán ! 
jánV tq,rém tárátém jelpin mákén 
aú ti kátlántél nortilén. 

* * 
* 
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Ti yum-pV yütéylané 
m jani tqrém, jani pupV sáltém kwolkén 

uj kénsamláln, uj vqramláln ! 
ti tür-tep, Ás-tép éunin kwol, 
ti vouta jarmak ímíin kwol, 
ti vouta nuj éunin kwol 

65 uj yqtláln ! 
ti yáltal qlné afi-has, 
ti yqltal qlné pV-kas 
pusén sunsáln ! 
ti vouta jarmak suúin altul, 

70 ti vouta nuj éunin altul, 
pusén nan-jotén voss sunilaivé. 
Uj at at étén taulané jui-palt, 

yoli-séri úanikén yqtlané-müs, 
yoü-Kaltés sáriikén yqtlané-müs 

75 jdnV tqrém-ta'ilél voss mastawén! 
jalnV pupV ta'üél voss mastawén ! 
yqltal qlne tür-tép éunin pürin 
sáninné voss joytyati! 
yqltal qlné Ás-tép éunin" pürin 

so asénné voss joytyati! 
kit tqrém-yal, kit kworés-yal 
num-pálné minné lányén püsné 
jani' tqrém-sujil voss sujtawé, 
mán tqrém-sujil-voss sujtawé ! 

85 jánV qln sujin voss yántlawé, 
mán qln sujin voss yqntlawé ! 
kit pál qlné tqwlin tqrémné 
pusén voss yolawé ! 

Az á l l a t ö r e g e t 1 ( m e d v é t ) k ö l t ő r e g g e l i é n e k . 2 

i Medvécske (állatocska), medvécske, ébredj föl! 
Medvécske, medvécske, serkenj föl!3 

A reghajnal-sugaras (hajfonatos)4 fejedelmi asszony, a te 
anyád5 (a nap) 
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íme a magas fa ágernyőjére 6 jutott (esett, magasan áll), 
5 íme az alacsony fa tetejéig emelkedett. — 

Medve ébredj föl, medve serkenj föl! 
Azelőtt, [életed] hátrahagyott részében,7 

magadformájú égbe tetszett8 (rajzolódott) szent állat, 
magadformájú álomtalanúl élő jó állat, 

10 egyik fél szemed (hajfonatod) Tqrém-ica, (az égre föl) tekintett9 

(fonódott), 
másik fél szemed Kaltéi-m, (a kelő napra) tekintett: 
most pedig vastag gyökerű gyökeres 10 álmot, 
hét medveálomnyin hosszú álmot 
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e még feküdni12 ?! — 

15 Medve ébredj föl, medve serkenj föl! 
A nagy isen útja kivilágosodott13 (nappal lett), 
a nagy pupi114 útja kivilágosodott. 
Te azelőtt a nagy isten útjának kivilágosodtáig, [déséig 
anyádnak a (napnak) a magas fa ágernyöjéig való fölemelke-

20 lúd bukdácsoló,15 récze bukdácsoló hét patakodat, 
torkolatos patakod torkolatát, forrásos patakod forrását, 
mind bejártad:16 

most pedig vastag gyökerű gyökeres álmot 
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e még feküdni ?! 

25 Eeghajnal-sugaras fejedelmi asszony anyácskádnak 
fölkeltét hogyan nem látod ?! [(csillagocskád) 
Tqirém fölkeltehez (a fölkelő naphoz) hasonló szép szemecskéd 
ragyogjon csak előre (tekintsen maga elé)!17 — 
A hatalmas (isteni)18 khán nagy puskájával levők19 

30 hogyan futkoshatnak melletted úgy [büntetlenül] ? ! 
Ember fia tulajdonát tevő 
rónbika nyelv szélességű kopjával levők 
hogyan futkoshatnak melletted úgy ?!2() 

Ember fia tulajdonát tevő 
85 rénbika-czomb nagyságú fejszével levők 

hogyan futkoshatnak melletted úgy ? ! 
Ember fia tulajdonát tevő 
rőfnyi hosszú késsel levők 
hogyan futkoshatnak melletted úgy ?! — 

40 Medve ébredj föl! 
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Ezen tói eledel21 boldogságában bővelkedő házban, 
ezen obi eledel boldogságában bővelkedő házban 
medve serkenj föl! 
Czirbolyatobzos hátú hét erdődre 

45 most ne gondolj!22 

Földi bogyós hátú hét hegyecskódre 
most ne gondolj! 
barkóczabogyós hátú sok kavicspartodra 
most ne gondolj! 

50 Most ember fia lakó 
szemetes házban futkosnak melletted, 
leány vigalmával, fiú vigalmával teli, 
boldog házban futkosnak melletted: 
ide [tekintve] ébredj föl,23 medvécske, medvécske! 

55 Hegyi szúnyog, erdei szúnyog [okozta] bajaidra 
többé ne gondolj! 
Nagy istentől alábocsátott szent helyecskédet 
teríted be ím most kacsóiddal.24 

* * 
* 

Ezen házacskádat, melybe férfiak hódolta (bajlongotta) 
6o nagy isten, nagy pupV szállott be, 

medve, tedd ébredésed, fölserkenésed helyévé ! 
Ezen tói eledellel, obi eledellel boldog házat, 
ezen finom selyemmel boldog házat, 
ezen finom posztóval boldog házat, 

65 medve tedd nappalra keltednek helyévé! 
Ezt a vége érhetetlen25 leányvigalmat, 
ezt a vége érhetetlen fiúvigalmat 
nézd meg mind ! 
Ezen finom selyem boldogságos birtokát,26 

70 ezen finom posztó boldogságos birtokát, 
hadd éldelhessük mind veled együtt!27 

Medvét illető öt éjjeled eltelte után 28 

a mint reghajnal anyácskád kivilágosodik, 
a mint Yeg-Kaltés anyácskád kivilágosodik : 

75 nagy isten ruhájával ruháztassál föl,29 

nagy pupV ruhájával ruháztassál föl! 
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Vége érhetetlen, tói eledelből álló boldog áldozatlakomád 
jusson (Költés) anyádnak ! 30 

Vége érhetetlen obi eledelből álló boldog áldozatlakomád 
só jusson (Numi-Tqrém) atyádnak ! 

Két ég közötti,31 két menny közötti, 
fölfelé menő utadnak megnyílása 
nagy isten hangjával hangozzék/52 

kis isten hangjával hangozzék! 
85 Figyeljenek nagy ezüstöd hangjára, 

figyeljenek his ezüstöd hangjára! 
A két oldalt levő szárnyas istenek 
hallják meg ezt mind ! 

Följegyeztem a felső szoszvai Na/sem- Vol faluból való Va-
s zilij Ki r il'ic s No m i n k özlése után Tqréy-paul-h&n 1888, 
július 17-ikén. A magyarázó jegyzetek Tatjána Alexejevna Szotyi
nova asszonytól valók. 

J e g y z e t e k . 1. A medve a vogul mythologiának egyik kiváló 
alakja, Numi-Tqrém dédelgetett gyermeke, ki saját erős óhajtása 
következtében bocsátatott alá a földre, hol az igazság s különösen 
az eskü szentségének őrizete teszi hivatását. Mennyből való leszál
lásának történetét, földi élete boldog napjait és szenvedéseit, isten-
fiakkal és emberekkel való küzdelmeit és a leteríttetóse alkalmával 
rendezett ünnepek szertartásait egy gazdagon kifejlett énekkölté
szet tárgyalja, melynek egyik mutatványa a jelen ének is. Mint 
afféle «földi istenke* (ma-yar-tqrém, pupakwé) hall mindent, s lát 
mindent akkor is, ha távol van; a vogul beszédet érti (mariéi latin 
yoli) s nem szíveli, ha róla tisztességtelen hangon beszélnek, vagy 
ha akárcsak fontos ok nélkül emlegetik. «Talav' unléné jelpén 
sqrnikwé, akiv' jémt-ke taican nquyatimen : mindig csak őt, a szent 
aranyoskát piszkálgatjuk — üljön csak ő magában (azaz: ne kíván
jon engem is magához)!» kiáltja föl egy ízben Szotyinova, midőn 
Eeguly déli nyelvű medveénekeinek megfejtésével bajlódtunk s 
midőn hébe korba magyarázatképpen valami medvetörténetkét 
beszélt el oroszul, semmi áron sem volt rábírható, hogy ugyanazt 
vogulúl adja elő. Ez a félelem, illetőleg tisztelet teszi azt, hogy a 
vogul a medvére vonatkozólag különös műnyelvet (uj-latin) alko
tott, melyben minden fogalom a rendestől eltérő szóval, vagy 
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körűlírásokkal s képes kifejezésekkel jelölődik. így pl. — hogy 
csak az éjszaki nyelvjárás keretében maradjunk — a medvének 
elnevezései: erdei öreg (vört alné ajka, pujin qlné ajka), állatöreg 
(uj-ans), földházas állat (má-kwolin uj), istenke (pupahvé — így 
nevezik specialiter a nők), vagy %az é^o/yjv «állat» (uj). Szigvai 
elnevezések: húgocskám (jiikém = né uj, nőstény medve), öcsikém 
(apéikém = yum-uj, hímmedve). Az ének nyelvén: erős állat 
(nürém-uj), vadon állat (ünt-uj), nagy állat (onl'e vojl'e), szent 
állat (jelpiri uj), nyírhéj-bocskoros férfi (sas úárán yum) stb.; 
ha embert ölt s bosszú hangján szólnak róla: samin lltpi ((nagy
szemű Utpi (ördög)» (1. a Kufatér kaj-sqiv-hoz csatolt 14. sz. 
jegyzetet). A mai nyelvérzék szempontjából talán a szigvai asjey, 
osjay s a lozvai tqraiv, taráw «medve» jelentésű szók volnának ez 
állat igazi, nem képes kifejezésű nevei; ámde az elsőre nézve v. ö. 
a középlozvai és pelimi q>éjéy «suba» szót, a második pedig a tav-
dai tarén változattal együtt a tqrém szóval látszik egybefüggőnek 
(v. ö. pupahvé «istenke» és «medve»). A medvebocs, ha egy éves: 
süsüm (ettől süs-«elágazni, szétoszlani*); — medvéről mondva: 
« szü ln i» ) , ha két éves: yqsa palp squtér hosszú füles — (?) 
Hasonló műszók a medve testrészeire: áwa fej | saiv, yös csillag, 
•sá'i hajfonat = medveszem | áfihvél levágott fatörzs, fatönk — 
m. fül | atéjén'-ut szagló valami = m. orr. | norma (Szig.) állás, 
polcz = m. ajak | sajV, ansér medvefog | yqsnj, Szig. kus medve
nyelv | pori' fűszár = m. torok | yum-punk sajtélpi emberfő 
rothasztó = m. has | yap csolnak = m. mell | pus-jiw üst
tartó fa == m. hát | tarV-pakw fenyőtoboz, étyélap éhező = simii, 
szíve, gyomra | Szósz, yultyéj (v. ö. y. ma ingovány, yultyinti, yultyi 
inog, reng pl. a föld) = m. tüdő | yulay holló = m. máj | táp 
medveepe j(v. ö. tavdai: tép =s köz vogul voérém epe, magy. epe, finn 
sappe stb.) | noW kígyó = m. bél | vort sof, kemény fából való 
nyárs = m. hímvessző | ráma a nőstény medve nemirésze | 
yansan pássá tarka kesztyű = m. far | qulá a nyári sátor elő-
karóira keresztbe fektetett rúd =* m. borda | üs város = az elő-
lábak czombja | saktás a hátsó lábak czombja | kátlá, kátlám, káttáp 
előlábak (v. ö. kát kéz) | polyés, sqpék csizma == hátsó lábak | pot-
yar pattá, pötrés pattá m. talp | sukém czipő, papucs = hátsó m. 
talp | nás vasmacska == m. karom || saus m. vér | simi m. csont | 
ulám ruha = m. hús | kasáj-lqny kés útja = m. háj | kürmak kiöl-
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vasztott m. zsír J sáyi suba == m. bőr | sayi-pun subaszőr = m. 
szőr | yul' m. szar. A medve cselekedeteire vonatkozó különös 
műszók: atili, atilayti nagy lépésekkel ugrik; at, atil m. ugrás | 
tarmati az emberre «ereszkedik», veti magát | Ulti «leheli», dühö
sen ordít | kuryi morog | sayi punaná éláí sasipiána «előre önti 
subája szőrét», fölmered a szőre | portésli bagzik | sünsi, süsi szül | 
sbsyati «elömlik», meghal | elém-yqlés ünléné kwolné va'ili az ember 
lakta házba «leszáll*, midőn t. i. leterítik s hazaviszik | va'iltawé 
«leszállíttatik», leteríttetik. Külön elnevezések vannak a medve
vadászat alkalmával használt eszközökre is, pl. nir-lé'ipa vessző 
farkú = eb | sijifí turép hangos torkú = puska | tal'yin sol hegyes 
nyárs -- jégtörő vas, ha medve ellen használják | mafiyw fok 
(fejsze -f.) = m'irép fejsze | sol! nyárs = kés | nurin ut akasztó 
karikás valami = nz üst melyben főzik | kiwrin ut üreges valami = 
a tálteknő, melyből eszik | sakwal'ik szarka = a nagy fakanál, mely-
lyel az üstből húsát kimelik | voikén ut, vit ajn' ut fehér valami, 
vizet ivó valami = a gyaluforgács, mellyel az edényeket letörülik 
(ossi ) , midőn a medvehús kerül bele. 

2. Midőn a medve fejét s teljes bőrét hazavitték deszkaállást 
készítenek számára; ezt posztóval, selyemmel, drága bőrökkel 
megrakják; azután reáhelyezik a medvefejet, melynek fülére és 
szemei elé mindenféle ezüsttárgyakat, az istenke (pupV) szent 
edényeit és csecsebecséit, rakják oda. Azután lehető víg tor követ
kezik, mely hím medvénél öt napig, nősténynél négy napig tart 
szakadatlanul éjjel-nappal. Ezen tor alkalmával játsszák a medve-
bohózatokat (tülilép) s a medvetánczokat (uj-jékw); ugyancsak 
ekkor éneklik a medveénekeket is. Ez utóbbiaknak megállapo
dott rituális sorrendje van. Az első t. i. minden hajnalban, az első 
napsugarak jelentkezésekor a k ö l t ő , vagy r e g g e l i ének, mely
ben a medvét erős álmából költögetik. A második, melyet három 
személy különös díszruhában, sapkásán s övvel felszerelve hajlon
gások közben ad elő: a m e d v e m e n n y b ő l v a l ó l e s z á l l á 
s á n a k é n e k e (numél va'ilém érV). A harmadik a medve üldözte
tésének, illetőleg a «Világot néző férfiúw nevű istenkétől való el e j -
t e t é s é n e k é n e k e (Mir susné-yum va'ilténé érVJ. Ezután 
következnek a többi medveónekbeli műfajok határozatlan rendben. 
Az utolsó a « t a n í t ó » (uj yansténé en ) , vagy k i k í s é r ő é n e k 
(saywiisané éri', parné erV). 
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3. vqrémli, vörémli az éjszaklozvaiban a medve ébredésének 
speciális műszava. A szigvaiban emberre is mondják nany-vcirémli 
fölserken. Alapjelentésére nézve az éjsz. osztják vorlal- glánzen, 
magy. virrad, mord. varhmede- tagén, hell werden adhatnak tájé
koztatást. A 65. sorban synonymja: yqtli «nappalodik». 

4. yoli-séri vagy yoli-seri panyw yTpeimjifi 3apa, reggeli haj
nal. — yqtél-sa'í napsugár, tkp. nap-hajfonat. A vogul is, mint a pri
mitív műveltségű ember általában, maga formájú embernek, illető
leg hős férfinak, vagy nőnek (lásd az 5. jegyz.) appercipiálja a napot. 
A napsugarak az ő f ü r t j e i , h a j f o n a t a i (az éjszaki vogul és 
osztják férfi is két hosszú hajfonatot hord); midőn a nap a sűrű 
főlhők mögül súgárkévét bocsát, ez az ő «k e z e» : yqtél-kdt; tavdai 
nyelven így beszélnek: khqtél tqkhl'q-pqsMiq mm-mástil a n a p 
f e l ö l t i a k u c s m á j á t és k e s z t y ű j é t = sugárzik, khqtél 
ju-khqrqtql a n a p b e t e k i n t , besüt a (szobába). Azért mondja 
az ének a «Világot néző férfiúi) solaris mythosalakról: Sqrni-qtér 
kivond kwdli, sayd tárémti • taw sayát yqtél tot Viíl'i, taw saydt ét-pös 
tot lüli az Aranyhős kikél, h a j f o n a t j át k i b o n t j a; az ő h a j -
f o n a t j á n o t t á l l a n a p , az ő h aj fonatj án ott áll a hold; s 
ugyanígy a hajnalt, illetőleg kelő napot személyesítő Kaltés isten
nőről: Sqrni-Kaltéú kivond kwdli, sayd tdrémti; taw saydnel yqtél 
pokapi, taiv sayanél ét-pos yuUli az Arsnay-Kaltés kikél, hajfonatat 
kibontja; az ő hajfonatából kél ki a nap, az ő hajfonatából emel
kedik ki a hold (Az ég és föld elöntetésének éneke). 

5. Hogy az éneknek e kifejezése: «a reghajnal sugaras (haj
fonatos) fejedelmi asszony a te anyád» tényleg a n a p r a vonat
kozik, ha egyébként a további tartalomból is ki nem derülne, két
ségtelen a Kvl!-qtér hymnusának következő helyéből: «holnapi 
napon, midőn a t ü z e s n a p , a mi fejedelmi asszony anyánk 
(dréén yqtél ndj-dnküw) atyja (Numi-Tqrém) házának tetejére 
(az égre) emelkedik, szél támad». Érdekes jelenség, hogy az éjszaki 
vogulban és osztjákban a «nap» (sol) jelentésre a közönséges yqtél 
szón kívül a naj is járja, mely külömben ((fejedelmi, előkelő asz-
szony, istennőcske» értelemben ismeretes. Ez t. i. a nap eredeti, 
mythikus apperceptióján alapuló kifejezés, mely szerint, mint az 
előbbi idézetekből is látjuk a nap egy szépséges asszony, istenek ós 
emberek ősanya. Ez ének egyik alább következő helyéből (1. 73. és 
74. sor) megtudjuk közelebbről, hogy ez a napasszony a Kaltés-^ 
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a s s z o n y , kinek solaris természetét igazolja az előbbi jegyzet idé
zete is. E női alakon kívül ismer a vogul-osztják mythologia egy 
férfi solaris alakot is, az énekekben és imádságokban dicsőitett «hét 
világot körüljáró napsugaras (hajfonatos) Arany fejedelmet)) (Sqrúi-
•qtér kaj-sqir), más nevén «Világot néző férfiút)) (Mir-susné-yum), 
kinek «hajfonatján ott ál la nap» (1. a 4. jegyz.). A két alak mythi-
kus jelentése úgy látszik eredetileg külömbözött; a Kaltés t. i. a 
bíborban elömlő, ki nem bontakozott kelő napot, a h a j n a l t jelen
tette; az «Aranyfejedelemw (Sqrni-qtér) pedig a magasban tün
döklő, a sötétségből teljesen kibontakozott napot. Ezért nevezi az 
ének a napasszonyt « r e g - Kait é é anyácskának)) (yoli-Kaltés 
sáriikén), megfelelőleg a parallel « r e g h aj n a l anyácska*) kifeje
zésnek (u. i. 73. és 74. sor); ezért mondják róla, hogy «az ő haj-
fonatából k é l ki a nap (míg az Aranyfej edelem én «ott á l l a 
nap»), az ő hajfonatából e m e l k e d i k k i a hold». Kifejezi e 
külömbséget a két mythosalak közt levő geneticus viszony is, t. i. 
az Arany-fejedelem a Kaltés- asszony f i a (innen: Kkwii-pi' piris 
((Asszonyfi fiúcska» neve is), illetőleg más relatiók szerint: u n o 
k á j a és ö c c s e ; ez a mythos nyelvén — mint más népek mytho-
logiájából számos analógiával bizonyíthatni — annyit jelent, hogy 
a n a p u t á n a k ö v e t k e z i k a h a j n a l n a k . * ) 

6. lápi MÍ.CTO Ha ^epeBÍi, OTKy^a cyii>a uoH^yTL, az a 

*) Úgy sejtem e mythicus felfogás alapján lesz megfejthető a 
magy. nap szó is, mely egy vogul náj-pV «asszonyfi» ( = Ekwa-
pi = nap) összetételnek ép úgy megfelel mint a magy. nép szó 
elemei (1. MUgsz. nő, né czikkét) a vogul ne nő, pi fi szók ne-pV-
fóle összetételének. A magy. nő, né mélyhangú mását amúgy is 
kimutatta Szinnyei (Nyelvőr XIX.) a magy. leány szóban. Az itten 
jelenkező *naj (lejány = *lajány, *najány) pontos mása a vogul
osztják naj «nő» szónak, úgy, hogy a magy. nap mai hangzásához 
*najp, *náp-íéle hangfejlődésen átjuthatott, mely utóbbi alak meg 
is maradt még az őrségi minap, tennáp szókban (1. Nyr. Kalauz 
38.1.). A napimádás minden éjszaki népnek természetes ősvallása s 
igen érthető, hogy a magy. nap szóban is — ép ugy mint a vogul
osztják naj «nap» szóban — mythologiai residuummal van dol
gunk. Ha helyes Budenz felvétele, hogy a magy. isten «atyácska»-
féle eredeti értelmével a Numi-Taréma i'iké m «N. T. atyácskám» 
kifejezésnek mása, úgy a nap szó egy második nyoma a magyar és 
vogul-osztják népek közös mythologiai fölfogásának. 
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hely a fán, a honnan az ágak kezdődnek; a fa koronájának alsó 
ágernyője. 

7. upea^e, Hasadt TOMV BpeMa; előbb, a mögöttünk levfr 
időben. — Ugyané kifejezés megvan a lozvai vízi szent (Lüsm-vit 
jelpiü) imádságában is. 

8. kéli = nánki látszik, pl. tot viyir tar keli ott vörös kendő 
látszik, piroslik (TV-TT. KpacHMÜ njraTOKt KpacHBeTi.) \yalalpi tqrné 
kels a festék belement (tkp. látszóvá lett) a kendőbe (Kpacita wí> 
luiaTOKi) Bomjia, iuiaTOirb uo^Kpacnjica) | tailém nár pumné kélwés 
ruhám befestődött a zöld fűtől (iuiarn>e Moe 3a3ejieHiM0Cí> OTT> 
TpaBH) | kéül, kélatpi festék (itpacKa). Tehát tarémné kélem jelpin 
uj: égbe rajzolódott szent állat. Ez czélzás a má kwolin uj sqw 
«a földházas állat csillagára», vagyis a medvecsillagzatra, a mint 
a kis gönczölt nevezik. A «jávorcsillag» ( = nagy gönczöl) éneké
ben is azt olvassuk, hogy péüifá sa'irém nilá la'ilép uj tarémné 
nany ta kélejis a czombja levágott négy lábú állat (a jávor) most 
fölrajzolódott, föltetszett az égbe (yuritá nany-yansyatés alakja föl
íródott). 

9. sa'i hajfonat = pupakivé sqwá, a medve szeme (tüjtné tátin, 
titkos szó). — sa'íyati = sunsi; tkp. «fonódik», pl. átém akwán 
saiyatés hajam összefonódott (MOH BOJIOCH BMÍ>CTB cnjiejincB). 
A mondat értelme ez: azelőtt, medvócske nem aludtál így; a reg
gel ébren talált, a te szemed sugara s a kelő nap sugara összefonód
tak : hogy van, hogy most oly mely álomba merültél ?! 

10. tár gyökér; qsin tárpa tárin ülém (iípBinrift COHI>) a hősi
es medveénekekben számtalanszor ismétlődő szólás a «móly» 
álomra, mely mint valami vastag gyökér a fát a földhöz úgy köti 
le az embert fekvő helyéhez. 

11. saulát: ülém latin, junséné latin (uj tüjtaytné latina ti) 
((álmot, szunnyadást jelentő szó (az «állat» — t. i. a medve — elől 
rejtőző kifejezés ez). — Eitka (csupán medveénekben előforduló) 
s alapórtelmóre nézve előttem homályos szó. A Világot-ügyelő-
fórfiútól való «leszállíttatás» (leteríttetés) énekében van egy másik 
adata : akio' pál ánkwél-pálkém yujné ülém sát saulütné minüawé ; 
akw' pál ánkív él-pálkém yontéláli egyik fél fülecskémet fekvő álom
beli hét medveálom (t. i. erős álom) járja; másik fél fülecském 
[ellenben ébren] hallgatózik. 

12. ^ojiro-jin KopoTKO-jiH óy^eniB cnaTb ?! HpejK^e TBI Tanon 
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He Őbui'b, sati-feMT. TH Tenepb TaKB ^ojiro ciiiiiiib ? soká, vagy keve
set fogsz-e még aludni ? ! Te azelőtt nem voltál ilyen, mit alszol te 
most olyan soká? 

13. A&HB CTajrb, nappal lett. — A «nagy isten, nagy pupi'» 
kinek ú t j a kivilágosodtáról itt szó van, nyilván a «földek hét 
vidékét, vizek hat vidéket bejáró» solaris alak: Numi-Trirém,Y&g}J 

a vele rokon Mir-susné-yum Sarni qtér. Egész közönséges szólás a 
mythos nyelvén, hogy a nap, mint valami vándorló hős járja be 
pályáját; jusson csak itt eszünkbe a zsoltár (19.) verse: «és ő (anap) 
mint vőlegény lép ki menyasszonya sátrából, örül mint egy hős, 
hogy befutja pályáját.» 

14. pupi ós tarém synonym fogalmak. Mindkettő vallásos 
tiszteletben álló mythikus személyt, istenkót jelent; csakhogy míg 
az utóbbi működése terét főképpen a magasban, az égben képze
lik ; a pupV határozottabb vonású és functiójú földi istenke, kinek 
bálványképét is faragják. Kifejezik e külömséget a hősi énekekben 
és imádságokban gyakran található következő epithetonjaik is: 
numél minné tqwliii tqrém, jolél yajtné Wilin pupV fönnt járó szár
nyas istenke, alant futó lábas pupV. Hogy itt a «nagy pupV)) 
é g i útjáról beszél az ének, az csak a parallelismus kedvéért tör
ténik, mely megtűri sőt kedvelli némely esetekben az ellenmon
dást; v. ö. pl. az Ajds isten énekében : «egy kötélre kötött h é i 
áldozatot hoznak ők, egy kötélre kötött h a t áldozatot hoznak ők» 
(38. sor); vagy «hót ég közében, h a t ég közében (u. o. 98. sor). 

15. lü jáfikélmat jol-nqpés a ló belesülyedt a mocsárba (yTO-
Hyjia, saBHSJia) | sqjim — sas patak, folyócska (pftmía). 

16. u p e a w , noná cBÍvrajia, TH BCB pfriKH, BCÍ. BepniHHbi, 
BCÍÍ yctsí, Bcf> npoxajKHBajn.; Tenepb 3smhwh TBI crajiB TaKb 
^ojiro ciiaTt? te azelőtt, míg kivilágosodott, mind a folyócská-
kat — mind az ő forrástájékukat, mind az ő torkolatukat, mind 
bejártad, mind elvégezted; most pedig miért adtad magad ily hosz-
szú alvásra ? 

17. óorr. Kami. cBliTaeTi., TBOH TaKie rjra3a nycTB cBiTaiOTi., 
nycTL CMOTpaTi.! »az isten (ég) kivilágosodásához hasonló [fényes
ségű] szemed világosodjók ki, tekintsen előre», lássa mi történik 
magad körűi, mint futkosnak melletted nagy puskás, nagy fejszés, 
széles kópjás emberfiák. 

18. öoacbaro napa óojibinoe pyatbe. — Az «isteni» jelző nom 
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vallásos czélzatú, hanem «isten hatalmával uralkodót» jelent; 
más helyen fyul'ém-paulin né-uj é.) egyszerűbb yan-turká változatát 
találjuk. Megjegyezzük itt, hogy a vogulok vadászfegyvere több
nyire hadi használatból régóta kikerült kovás, taplós k a t o n a i 
puska; ezért nevezi az ének «czár (v. khán) puskájának)). | turka az 
orosz ^POŐOBHKT. »srétpuska» szó elrontása. 

19. JHO,HH MHMO Teöa ótraioTT. pyjKbeMb H TM Bee eme 
emuin.; npes^e 9TO He BO3MOJKHO ÖMJIO : emberek fegyverrel sza
ladgálnak körülötted s te egyre alszol; ez azelőtt nem volt lehet
séges. — jdnV turka alinétné, paywén autá alinétné, jani sdirép 
qlifietné kivételes, pusztán az ének nyelvében található szerkezet' 
a rendes beszédben instrum. -I ragos névszó (turkál, autdl alinétné) 
volna itt helyén. Analóg példák: ydr-ndrém jdnV sa'irép ta-kwoss 
sa'irildlitd: tatéi qlné üs-nqul ness ta sa'irilálitá rénbika-lapoczka 
nagyságú fejszével hiába vágja: csak amúgy az üresen levő 
czombhúst vágja (eltéveszti a czélt a vadász s nem a valóságos, ha
nem a képzelt czombhúst vágja, azaz a levegőbe suhint fejszéjével) 
yqrém-pav.lin TomiX-é. || nila yum takwsi-yul jqmés nur-jiw, tüjd-yul 
jqmés nur-jiw akwdt ti tüte'it négy férfi őszi hal jó nyársán, ta
vaszi hal jó nyársán íme együtt állanak (értsd, a hősnek kilövött 
nyila négy férfit fűzött fel magára, úgy hogy ezek úgy állanak 
rajta, mint nyársra fűzött halak). Ta'it-kwot'l ajka térnin éryd \ 
jelpin tumpén nqnydX tusténé tarin jiw tárd nqnydX tustawé szent 
szigetedet fölforgatott (felfelé állított) gyökeres fa gyökerekép
p e n fölforgatják. Ta'lt-taléy ajka térnin éryd \ motéy patné rakw 
sam ti patilán! gyorsan eső esőszem k é n t essetek ide! Vit-jelpin 
satmild. 

20. tiejiOB'feKa pojK,a,eHHMi CHHT. Kant MHMO Teóa őbraeTi. 
nraporaiMi. KonbeMT., KaKT> öbmift ÍI3MKT.: ember fia hogyan futkos 
mint bikanyelv, oly széles kopjával. 

21. Az énekekben állandó szólás a jómódúság kifejezésére : 
tür-tép sun, Ás-tép-sun «tavi eledel, obi eledel boldogsága (bősége)». 
A «tavi eledel» főképpen a kárászhal (tür-yul «tavi hab) , melyek a 
vogulok tavaiban rendkívül nagyok s igen ízletes húsuak. Az «obi 
eledeli) a tengerből a folyókba ereszkedő hal. 

22. TM He ,nyMaH őojibme o TBoeMT. Ke,n;poBHHKT,; TH Tenepb 
BT. őoraTOMi. ,HOMT. jKHBemb, y Teőa Bee ecTb nepe^T. TOŐOH Ha 
CTOJIT,, Ky,n;a Teősi noca,a,HJiH: te ne gondolkozzál többé a te czir-
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bolyafenyvesedről; te most gazdag házban lakol, előtted van min
denfelé azon az asztalon, hova téged ültettek. 

23. cio^a oőpaTHCL, CMOTPH Hame Becejite, CMOTPH KaKB 
MOjro^eati. HrpaeTB! ide fordulj, nézd a mi vígságunkat, nézd mint 
játszik a fiatalság! 

24. Az ének e helyének következő az értelme: te most ne 
gondolj semerre, sem czirbolyatobzos erdőidre, sem bogyótermő 
hegyeidre, sem a sok szúnyog okozta bajokra: te most ide figyelj 
a mi vígságunkra; mert ide a nagy isten akarata rendelt téged 
(nem emberfia kónyszerített); azt a szent helyecskéd, melyet ka
csóiddal befödsz, ő bocsátotta számodra alá. 

25. 3T0 He niaőanuioe, ^ojrroe flfcTCKoe Bece.n>e CMOTpii! ezen 
meg nem szűnő, hosszú gyermeki mulatságot nézd! 

26. altul ÓoraTCTBo, gazdagság; tkp. «birtok, a mije valakinek 
van», az ql- «lenni» igétől (mint poréntul vájógyalu forgácsa; v. ö. 
pori gyaluval váj, pl. ladikot,porna vájógyalu | kastul istenidézet; 
v. ö. kast- emlegetni); altulin yum módos, gazdag ember. 

27. ^au BC£MB HaMB JKHTB &h TOŐOH CB STHMB őoraTCTBOMB: 
add, hogy mindnyájan veled együtt élhessünk ezen gazdagság
gal. — A finom selyem posztó, melynek boldogságos birtokáról itt 
szó van, a medvefej elé van leterítve, vagy letéve. 

28. yum-uj at ét-ültá jékwawé : a hímmedvét öt éjjelen át 
ünneplik tánczokkal. 

29. Midőn a medvét végső útjára kísérik, felöltöztetik mind 
amaz ékességekkel, melyeket áldozat alkamával a pupi'-m szoktak 
rakni; szokott ott lenni nyusztbör, selyem, posztó s különösen ezüst 
keréklemezek, tányérkák, állati alakok stb. Ezért mondja az ének : 
nagy isten, n&gy pupi' ruhájával ruháztassál fel. 

30. ,nyxB jKepTBH, 'BCTBBI, KOTopyio MBI TeŐB cTaBHJiH, nycTB 
MaTepn TBoeü, COJIHHJ ^ocTaHeTCfl: az eléd tett áldozatnak, ételek
nek illata jusson anyád, a nap elé. A medve ép úgy mint a pupV 
az emberek áldozatait az égi főbb istenek elé visszi. 

31. A két ég, melyekről itt szó van: a numi tqrém felső ég, 
menny ésjoli tqrém alsó ég, föld. A medve fölszáll (mint máshon
nan tudjuk vasbágcsón) Numi-Tqrém atyjához a földről az égbe; 
ezt mondja az ének a két ég közötti út megnyílásának. Orosz for
dítása e helynek: Kor,a,a TBOH ^opora Meat^y HeőoMB H 3eMaefi Ha 
BepxB OTKpOeTCJL 
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3 2 . 3ByKT> TBOHXT. CepeÖpflHHblXT. y K p a i n e H Í H H , KOTOpbIMH MM 

TeŐH yKpaniHJiH, nycTB cjiLimHO öy^eTi,: melyekkel mi téged föl
ékesítettünk, a te ezüstékességeid csengése, hadd hallassék! — 
Midőn a medvefőt a'falu apraja nagyja végső útjára, az erdőszélre 
kiséri: a rajta elhelyezett ezüst karikalemezek és tányérkák nagy 
csillingelést visznek végbe. Ez nagyon kedves hang a medvének, ezt 
hallaniok kell az égben őt két oldal felől fogadó szárnyas istenek
nek is. Más énekekben is nagyra van a menn37be szálló medve ezzel 
a hanggal, így mondja pl. az egyikben: jiinV pupV tqnyán-ke tárá-
tawém: jani* qln sámlin sujil tárátaivem; mán pupV tqnyán-ke 
tárátaivém: mán qln sámlin sujil tárátáwém : ha a nagy pupV útjára 
bocsáttatom: nagy ezüst hangjával bocsáttatom; ha a kispupi' 
útjára bocsáttatom: kis ezüst csengő hangjával bocsáttatom. Mir-
susné-yum va'üténé éri' Anjá-pault. 

4. 

Tqmpüsém paalin puun Kira ajka mán áyi Tárja 
éryém éri. 

í Kira' ajka áském sélsém 
sir tutit kit yqptémné 
nqr-yáymilt ünlim yáytwásém. 
supV-siskwé saw urkém-pált joyUUém, 

5 supi-siskwé saw nqrkém-pált joytásém. 
sqtér sálikáném yalné télilásém ; 
pori'-tatéy jqmés kwolkwé ta tustásém. 
sálikanéin jui-pált janiimé 
nárákáyém pqsléseV; 

10 vayin né va'ém yqlés, 
jqrin né jarém yqlés. 

yqnal am jui-pálémt 
ti pasán voipi yürém úqrkém, 
ti ulás tutit yürém urkém 

15 yoti nérisné jqmawét ? 
ti Kira ajka jqmés áském 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. 
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sélsém sqtér salikaném 

%oti aul neriéné ^ul'te'it? 

ti porV-taléy] jqmés kivolkém 

20 %oti aul neriéné anéawé ? 

am %qjtélém jqmunkwé '/ot lul'i ? ! 

am yqjtélém qnsunkwé %ot lul'i ? ! 

ti pasán voipi yürém nqrkém, 

ti ulás lülit y^urém urkém 

25 tistimé üfile'it, 

lünéi?né YÜÜte'it. 

Am jui palémt yul'tné ayin, 

am lall-jorémné Vül'né piyén 

ti pasán voipi %urém nqrkém, 

só ti ulas túlit yürém urkém 

akiv( to% voss erjawé, 

akw' toy voss ülilawé ! 

ti katá maétér né varéra 

lotaX qlné la-Hlin uj yansa, 

35 %otál' ölné tqwlin uj %ansá 

akw1 to% voss varawé, 

akw' toy] voss jüntawé I 

ti kwosér sispa jqmés vaj 

akw* to% voss varawé, 

40 akw' to% voss jüntawé ! 

am üsném jui-pált 

ti am süp-érV yurém ülim, 

ti am nelm-érV nila ülim 

y_oti aul aéémné 

45 akw( to% voss ülilawé, 

akw' to% voss eryawé, 

akw1 to% voss mojtawé ! 
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Tamp usém - f a l v i g a z d a g K i r á ö r e g k i s e b b i k 
l e á n y á n a k T a r j á n a k é n e k e l t é n e k e . 

1 Kirá öreg atyácskám szerezte 
kerítésrúd magasságú x két rénökröm 
az Urálb érez-hágón ülve vitt föl.2 [tam, 
Tokhal hátacskájához hasonló 3 sok hegyecskémhez jutot-

5 tokhal hátacskájához hasonló sok Uralbérczecskémhez jutpt-
Ezer rénszarvaskám közé elegyedtem4; [tam. 
füszár fejéhez hasonló szép sátorkát állítottam. 5 

Eénszarvaskáim után járva 
czipőcskéim elkoptak; 6 

ío erős nő, erőm elfogyott, 
hatalmas nő, hatalmam elfogyott. 

Egykor majd én utánam (értsd: halálommal) 
ezen asztal alakú három Urálbérczecskémet, 
ezen szék magasságú három hegyecskémet 

15 micsoda nőcske fogja majd járni ? 
Ezen Kirá öreg jó atyácskám 
szerzetté ezer rénszarvaskám 
mi fajta nőcskének fog [örökülj maradni ? 
Ezen fűszár fejéhez hasonló szép sátorkámat 

20 mi fajta nőcske fogja majd bírni? [én? 7 

Hol van (áll) olyan, ki úgy tudjon járni [a rénekkel], mint 
Hol van olyan, ki úgy tudja [őket] tartani, mint én ? ! 
Ezen asztal alakú három Urálbérczecském, 
ezen szék magasságú három hegyecském 

25 szomorkodva fog ülni, 
sírva fog hátramaradni. 

Az én utánam maradó leány, 
a lábam nyomába lépő (álló) fiú 
ezen asztal alakú három Urálbérczecskémet, 

m ezen szék magasságú három hegyecskémet, 
épp úgy énekelje meg, [mint ón], 
épp úgy lelje bennük gyönyörűségét, 8 [mint én] ! 
Ezen mesterkezű nő 9 (keze mester nő) készítette 

2!)* 
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mindenfelé élő lábas állat hímzése, 
35 mindenfelé élő szárnyas állat hímzése, 

ép úgy készítessék majd, 
ép úgy varrassék majd ! 
Ezen, a csíkos evet 10 hátához hasonló szép r énb őr-botos1 r 

ép úgy készítessék majd, 
4o ép úgy varrassék majd! 

Az én halálom után 
ezen szájénekbeli három vigalmam, 
ezen nyelvénekbeli négy vigalmam, 
valamelyik húgomnak 12 

45 ép úgy legyenek gyönyörűségére, 18 [mint nekem], 
ép úgy énekelje el [őket], 
ép úgy regélje el [őket]! 

Följegyeztem ez éneket a felsőlozvai Karp-jä-tit paul-ból való 
Anna Ivanovna Ukladova asszony közlése után Tq,réy-i)aul-h&n 
1888. június 14-ikén. Az utolsó hat sor egy változatból való tol
dalék, melynek közlője: Tatjana Alexejevna Szotyinova. 

J e g y z e t e k . Ez ének állítólagos szerzője Tarja Kirilovna 
Pa/tjárova, a Pa^tjár nemzetségből való dús Ki'ril (богатый K. 
Тошенскш) kisebbik leánya, ki a hatvanas években múlt ki mint 
viruló hajadon. Halála előérzetében megsiratja réneit s a hegyeket, 
melyeken őket legeltette. Kívánja, hogy magához hasonló ügyes
ségű utódra jussanak. — 1. какъ жердь городьбы высокш быкъ | 
2. yßymil а уапуг «hág» ige származéka, «meredek hágó» jelentésű 
(крутая гора: «anhöhe, ansteig« Reg.); yayt- ugyanez ige causa -
tivuma. — олени меня сидящую на высота горы вывезли, 
подняли. Hogy a rének ülve vihették fel a hágón a nélkül, hogy 
a szán fölborúit volna, a rének ügyességét és erejét jelenti. | 
3. иохоаая горы на хребетъ осетрины. | 4. tel- keveredni, ele
gyedni (смешаться): vit räktifiäi telils a víz zavarossá lett, sá
rossá keveredett (мутна стала); yot-telilasém összezavarodtam, 
eltévedtem (pl. a számlálásban). — въ табунъ тысячи оленей 
смътналася, въ табунъ зашла. | 5. какъ у дудки вершина, по
ставила я тутъ хорошую юрту. | 6. за тысячей оленями ходила* 
мои обутки продыровались. | 7. yotél yäntyati tamlin né am yqj-
télém jctmuftkiué sälikänem jui-pält гдт, такая найдется, какъ я ? 
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по моему ходить гдт, досталось ? какой бабешкт» достанутся; 
можетъ-ли она ихъ править ? можетъ быть она лениться ста-
нетъ. | 8. üli vigalom, gyönyörűség (веселье); ülili gyönyörködik? 
vígad (любоваться, веселиться). | 9. она мастерица была, выши
вала всятя вышивки крылатыхъ и звгЬрей (Ő ügyes kézi munkás 
volt, mindenféle szárnyas és lábas állat alakját ki tudta hímezni) | 
20. бурундукъ (sciurus striatus). A rénbőr-botos kivarrása olyan 
mint a csikós evet háta. | 11. vaj «harisnya», de iüjarén vaj «sza
mojéd harisnya», illetőleg kivarrott rénbőr-botos (юнта) értető
dik | 12. as племянница unokahúg | 13. какъ я съ ними забавля-
лася, какъ я пт,ла, также пусть и они любуются и пили надъ 
этими камнями (уралами). 

5. 

É j s z a k i v o g u l s z ó l á s m ó d o k a k ö z b e s z é d b ő l . 

1. Nan kant-sayl, kakrén-kéurt akw'-müs mi ryi: te haragvó 
zivatar, mindig dörög a belsődben = mindig haragszol | simkén 
ness miryi, ta'ints kantél szívecskéd csak úgy dörög, megtelt harag
gal | kant-éayl! te haragzivatar ! = hirtelen haragú | urék-sayl! 
te hazugságzivatar! = te hazug, хлопуша (akw'-müs urki mindig 
hazudik) | latvén yum lawén nqmt yajtein: всегда сердится, 
злость имеешь: dühös férfi dühös elmével futsz = felforrt a 
dühöd. 

2. Puuna pusjelim sariin tiste'in, ünle'in: кручинишся си
дишь, какъ богатства отбили зырянъ: úgy ülsz, búsulsz, mint 
egy zűrjén, kinek a gazdagságát elrabolták. 

3. Ti varné polsantél tujiän-ke ninkwén yälä vä?ijin, teliän-ke 
jankén ycilä värijin: этими клеветами лт.томъ меня сделаете 
покойникомъ черви сидятъ, зимою застылымъ покойникомъ : 
ezen rágalmaitokkal engemet, (ha) nyáron nyüves tetemmé csinál
tok, (ha) télen jeges tetemmé csináltok — megesztek, agyonkínoz
tok rágalmaitokkal. 

4. Nafikin iiál vortsén: magadnak állítottál föl kelepczét — 
tetted bosszút von maga után. 

5. qysér-lé'i taratankwé saka mastér q,sén: rókafarkat eresz
teni, abban nagy mester vagy = nagyon ravasz vagy. 
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6. befem jol-tayäpim äli: a farkam leakadt =s le vagyok 
kötve e helyre, nem mehetek sehová. 

7. Tari-päkw maii simkémyqut-jiw ta'iléfí lumté kwossnät sujti : 
úgy érzem, mintha fenyőtobozhoz hasonló kis szivecském szurok
fenyő teljes parazsában égne == nagyon fáj a szívem. 

8. Taw kwalyli jäktnäi jemts, ta-kem netä-pält molémli: онъ 
все равно, какъ веревку ръжетъ, такъ онъ къ женв торопится: 
ő olyanná lett, mintha kötelet vágna, úgy siet a feleségéhez. 

9. Manér jöyrin sítj, manér yöyrin suj tot sujti í что-за стукъ, 
что-за громъ поднялся? micsoda zaj, micsoda lárma van ott? 
(A padláson jártak, erre vonatkozott a kérdés). 

10. yüii üsné sőrém a'imtal?! ciyim-ma'és punkém jmv-pösi: 
какая смерть идетъ безъ боли ?! моей дочери жалко будетъ 
(назадъ околъетъ моя голова): hogyan volna fájdalomnélkül való 
a halál (elvesző halál) ?! leányom miatt mered vissza a fejem = 
fáj a szívem, ő miatta nem szeretnék meghalni (V. ö. élém-yqlés 
jol-pöséli, la'iläyä, kcLtäyä tü-pösei' = härtet': ha az ember meg
hal, keze lába megmered, околъетъ). 

11. Am pütémyoti jisén yum jisén tarémt pajélti: мой котелъ 
отнынт. до ввку не скипитъ: az én üstöm valamely örök életű 
férfi örök idejében fog felforrni = sohasem forr fel. 

12. Urä-ke sät urä-müs namtém jcinytilém : a mi oldalát illeti, 
hét oldal szerint forgatom elmémet = mindenfelé forgatom 
elmém. (Ezt a megjegyzést a közlő akkor mondta, midőn az ige
ragozás alakjait igyekeztem tőle egymáshoz hasonló, számos kér
déssel kitudni). 

13. у otat alné sät lätin akw'-müs nqmaivé: bármerre levő hét 
szó mind megemlíttetik. (Ezt a megjegyzést a szótári jegyzetek 
összeírása alkalmával tette a közlő, a midőn t. i. mindenféle szó 
előkerült a beszédben). 

14. Ti tóiméi-nén yanal ness namélmatililén, ti kuryané sät 
pisä, sät äprä akw'-müs at yolilén: erre a tolmácsnődre egykor 
majd csupán emlékezni fogsz: az ő kiabáló hét fogását, hét ügyes
ségét egyre nem fogod hallani. (Midőn a közlőtől az állatok hangjait 
utánzó szókat kérdezgettem s ő félreértésből a szókat egyszersmind 
valóságos hangutánzással kisérte : akkor tette e megjegyzést). 

15. Nolén mäyr-uj пап pasilayte'in, karélayte'in: mint valami 
nagyorrú vakondok fúrkálsz, turkálsz [ezeken a papirosokon] == 
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egész nap egyre írásaid mellett ülsz (v. ö. kasdjil karélayti HOJKOMI. 
CBepjiHTT., AMpy BepTHTT., késsel fúr). 

16. Ta'itné jiivén? — pus-ke q,lnüm, ul minnüm ? ! Ta'itne 
minné lényem lap-poryeitaioés : Jössz-e a Szoszvamellékre ? — Ha 
egészséges volnék, hogyne mennék ?! Az én utamat a Szoszva
mellékre befutotta a hó = nekem lehetetlen utaznom. 

17. Átci lii ti patépále'in, dtá yatél ti patépale'in tajéy: később 
sem éjjel, sem nappal nem fogsz ide jutni = sohasem fogsz erre 
a vidékre jönni. 

E mondatok közlője: T a t j á n a A l e x e j e v n a S z o t y i -
n o va. 

MUNKÁCSI BEENÁT. 


