
Egy déli osztják hősének. 

Á mire egy félszázad óta hiába várakozott nyelvtudomá
nyunk, nem sokára meg fog jelenni az első d é l i o s z t j á k s z ö 
v e g g y ű j t e m é n y . Sajátságos, hogy a finn-magyar nyelvcsoport 
összes különálló ágai közt éppen ennek alaposabb megismerése 
maradt legutoljára: erre nézve áll eddigelé a legkevesebb nyelvi 
anyag rendelkezésünkre, holott a vogulság, de az éjszaki osztják 
és zűrjén nyelvjárások is sokkalta félreesőbb és nehezebben meg
közelíthető területekre esnek. A szóban forgó, sajtó alatt levő mű 
PATKANOV SÁNDOE orosz miniszteri tisztviselő nem régiben meg
jelent «Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volkspoesie (I. Teil: Ethno-
graphisch-statistische Übersicht; St. Petersburg, 1897)» czímű 
érdemes könyvének II. kötetét alkotja s mint a «Heldenlieder und 
Sagen (taniéy dret)» külön czím is mutatja, a tőlem gyűjtött vogul 
hősi énekekhez és regékhez hasonló népköltési mutatványokat fog 
nyújtani. PATKANOV velem egyidejűleg az 1888-ik év nyárutóján 
utazgatott az Irtis alsó folyása s mellékfolyói vidékén, hol hivata
los küldetése szerint statisztikai és közgazdasági adatok egybe-
szerzése volt főfeladata; de e mellett kiterjedt figyelme az osztják 
nép életmódjára, hagyományaira, nyelvére és népköltési termékeire 
is, mely utóbbiak terén kiválóan becses észleleteknek és gyűjtések
nek jutott birtokába. Ezek köréből való, bennünket különösen 
érdeklő közlései: 1. 0 np0HCX03K,neHÍH anoBa«CHŐHpi>» (A«Szibéria* 
név eredetéről), mely a CnŐHpcKiH Cöopmno. 1892-iki VI. kötetében 
jelent meg s osztják, valamint tatár mondai emlékezések, illetőleg 
erre vonatkozó nyelvi adatok alapján a Sibirj városnévnek a ma
gyar őstörténetben is szereplő sabir, savir nép nevével szóló kap
csolatát mutatja ki; — 2.Tnm. OcTan,Karo őoraTtipa no OCTHU;KHMB 
ÖHjiHHaM't H repoEraecKHMB CKa.samHMB («Az osztják hős tipusa 
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osztják mondák és hősregék alapján»; St. Petersburg, 1891), mely 
a hagyományos népköltés anyagával rendkívül tanulságos módon 
vázolja a régi osztják társadalmat, különösen a hősök életmódját, 
harczait, várait stb. (1. bő ismertetését: Ethnographia V. 352— 
368. 11.); — 3. OcTHUKaa öbijiima npo őoraTtipefi ropo^a 9M,n,epa 
(Emder-város hőseiről szóló osztják monda), tulajdonképpen hős
ének, mely orosz fordításban a >KnBaa CT-apm-ia folyóirat 1892. 
évfolyamában (92—97. 11.) jelent meg; — 4. A fent idézett 
nagyobbszabású mü, melynek első kötete nyolcz fejezetben az 
irtisvidéki osztják terület topographiáját, állat- és növényvilágát, 
a nép viseletét, társadalmi és házi életét, foglalkozásait, díszítő 
rajzait, zenéjét, tér- s időmértékeit, jogi és administrationalis 
intézményeit, az ősi pogány hit maradványait, házassági és temet
kezési szokásait, az eskü módját stb. írja le kimerítő részletesség
gel ; második kötete, mint említettük, a népköltészetnek van szen
telve (lesz benne megfelelő bevezetésen kívül három hősének, két 
rege osztják eredetiben és német fordítással, továbbá 15 rövidebb 
elbeszélés csupán fordításban, mindannyi nyelvi és tárgyi magya
rázatokkal) ; harmadik kötete irtisi osztják-német-orosz szójegyzé
ket fog tartalmazni a Konda- és Demjanka-melléki osztják nyelv
járások rövid vázlatával. 

Élénken érzett hézagot vannak hivatva betölteni PATKANOV-
nak utóbb említett munkái nyelvtudományi irodalmunkban s mi
dőn a szerző szívességéből a szöveggyűjtemény kiadásának a Dem-
janka folyó vidékén jegyzett első éneke már rendelkezésemre áll, 
örömmel sietek annak bemutatásával, hogy addig is, míg az egész 
munka megjelenik s tanulságainak tüzetesebb méltatására rátér
hetünk, némi képet alkothasson magának nyelvészközönségünk 
a déli, szorosabban meghatározva irtisi osztják nyelv sajátosságairól, 
különösen grammatikai alkotásáról, melyet CASTRÉN-nak példa
mondatok nélkül adott paradigmáiból eddigelé csak homályosan 
ismertünk. Azon tények közül, melyekre a már itt közölt kicsinyke 
mutatvány is ujabb világosságot vet, csupán a legfontosabbat kívá
nom e helyt kiemelni, t. i. az i g e r a g o z á s r e n d s z e r é t . 
Hogy ez CASTRÉN-nál zavaros, már HUNFALVY észrevette (1. Éjszaki 
Osztják Ny. 155. ].); de hogy voltaképpen milyen, azt ő sem álla
píthatta meg, nem lévén egy sornyi útbaigazító szövege sem. Az 
előbbi megkülömbözteti a tárgyas ragozást («transitive conjuga-
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tion») az alanyitól («intransitive eonjug.») s az irtisiben a követ
kező mintákkal mutatja be (ménem «ich gieng», panem «ich 
legte»): 

Prasteritum : 
Intrans. Sing. 1. ménem, 2. ménen, 3. menőt ; 
Transit. « 1. panem, 2. panen, 3. panet; 
Intrans. Dual. 1. menmen, 2. menden, 3. ménen; 
Transit. « 1. panemen, 2. paneden, 3. paneden ; 
Intrans. Plur. 1. ménen, 2. menda, 3. menet. 
Transit. « . panen, 2. paneden, 3. panet. 

Futurum: 
Intrans. Sing. 1. mendam, 2. mendan, 3. ment; 
Transit. « 1. pandem, 2. panden, 3. pandet; 
Intrans. Dual. 1. mendemen, 2. mendeden, 3. mendegen; 
Transit. « 1. pandemen, 2. pandeden, 3. pandeden ; 
Intrans. Plur. 1. menden, 2. mendeda, 3. mendet. 
Transit. « 1. panden, 2. pandeden, 3. pandet. 

Szövegünk adatai több pontban eltérőleg tanúskodnak az 
igeragozás alakjait s ezek jelentését illetőleg. A fenti minták 
szerint a tárgyas ragozás az egyes 3. személyében abban külöm-
böznék az alanyitól, hogy emebben a végzet -öt, amabban pedig 
-et. Ámde határozottan csak tárgyas jelentésben vehető az d-t rag 
e mondatokban : (204. s.) t'u-pis tuu kavet no y-t ad öt «da nahm er 
seinen hammer hervorw (magyarul: előhúzta, vogulúl: léumatéstá; 
nem: «előhúzott») | (236. s.) man nen taidam, tuvat váyta mendam 
. . . . tu nertdöt, v ág öt, «ich habé ein w e ib , sie herbeizurufen geh 
ich . . .. er lief dahin und rief sie (elhívta, vog. vöivéstá) ; ellenben 
intransitiv igéken szerepel az -et e példákban : (9. s.)jüytet tabet 
ürt, «es kamen sieben heldenw (jövének, joytasét) \ (249. s.) tűrém 
ent yuttet, «noch graute nicht der morgen« (ki nem nappalodott, 
yqtalés). Látnivaló, hogy a két igei alakhoz nem az ige tárgyas, 
vagy alanyi ragozásának jelentésben' eltérése, hanem valami egyéb 
fűződik, melyről alább szólunk. 

A duális alakokban a tárgyas és alanyi ragozás föltüntetett 
külömbségeinek ellenőrzésére nincs adatunk: (240. s.) ömétken, 
«ültek ketten» és (245. s.) jwy jügotken, «haza érkeztek ketten» 
intransitiv alakok s megfelelnek CASTBÉN ménen mintájának. A töb-

1* 
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bes első személyében a tárgyas alak pan- en volna, épúgy mint a 
futurumban pan-d-en (szemben az intransitiv men-eu, men-d-eu 
alakokkal); de amazokban az -n nyilván csak toll-, vagy sajtóhiba 
-u helyett, a mi kitűnik CASTRBN nyelvtanának 53. lapjából, hol a 
prset. és futurum többes 1. személyű ragja átható s át nem ható 
igéknél egyaránt -ew-nak van jelezve. A tárgyas és alanyi ragozás 
végzetei közt külömbség még a többes 2. személyében is volna 
(men-da: pane-den, s szintúgy a futurumban : men-de-da: pan-de-
den); de ennek igazolására sincs biztos adatunk : (130. s.) jangidada 
(«so versuchet ihr's zuerst») «próbáljatok» alakkal van ugyan for
dítva, de érthető így is : «próbáljatok ti előbb» (t. i.jökta, jantta). 

A futurumban ismét az egyes harmadik személyében volna 
világosabban észrevehető külömbség a tárgyas és alanyi ragozás 
közt (men-t: pan-de-t); ámde adataink közt van egy olyan is, 
melyben a teljesebb -det végzet intransitiv igén szerepel: (63. s.) 
tűrém yuttedet, jiypoytan te jügüttet, «wenn es tagt, kommen deine 
brúder her», tdk. «az ég ki fog nappalodni*) (vog. tqrém yqtli). — 
Az első és második személy kapcsoló hangzóinak föltüntetett kü-
lömbségeire (men-da-m, men-da-n: pan-de-m, pan-de-n) szintén 
nem sokat adhatunk; mert az e intransitiv igéknél is előfordul, 
pl.: (237. s.) man sora jidem, «ich komme bald» (jiv- «kommen», 
ji-dem «jönni fogok») | (114. s.) ent jiden, «du kommst nicht» | 
(149. s.) met-sagat jevettem ? «wie werde ich schiessen?» | (61. s.) 
met-sira jastedert ? «was wirst du ihnen sagen?« 

Mindezekből az a következtetés vonható, hogy az irtisi osz-
tjákban a tárgyas ragozás külön alakjai megszűntek, illetőleg az 
alanyi ragozás alakjaival egybeestek. Jóformán látjuk is e jelenség 
okát. A beálló és folyó cselekvés kifejezésére az éjszaki osztjákban, 
úgy mint sok ige prsesensében a tavdai vogulban, az eredetileg 
gyakorító jelentésű -/ (10. -d) képző szolgál, melyhez a tárgyat ki
fejező -l rag (pl. vog. ráti-lé-m, ratés-lé-m) igen gyakran közvetet-
lenűl csatlakozik, így: ma ninén %alevat llllam, «ich werde euch 
morgen auffressenw (AHLQVIST : Sprache d. Nordostjaken 11. 1.; 
v. ö. EO. lelem, Obdorszki Illem, «eszem») | ma neyen%oltsa'esllerh? 
«warum sollte ich dich los lassen? (u. o. 12. 1.; v. ö. eslaf «lass 
mich los», u. o.) Minthogy már most ezen -Z tárgyjelölő igei rag
nak szintén -d felelne meg az irtisi osztjákban, ez a folyó cselekvés 
•d képzőjéhez fűződve eredetileg talán -dd alakban lappanghatott,. 
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mely igen könnyen egyszerűsödhetett további fejlődéssel rövid 
d-vé. Megjegyzendő, hogy az elbeszélő múlt alakjaiban is igen cse
kély kivétellel -d, -t képzős igei tövek szerepelnek szövegünkben; 
a tárgyjelölő -l ragnak tehát itt is csak olyan fejlődése lehetett, 
mint a folyó cselekvés esetében. Nem tartom kizártnak, hogy az 
itt föltételezett -dd (illetőleg bizonyos esetekben -tt) még tényleg 
hangzik is s hogy az eddigi kutatóknál följegyzésre nem került, 
annak csupán az az oka, hogy ezeknek a tárgyas ragozáshoz nem 
lévén érzékük, annak alig kivehető ejtésbeli megkülömböztetése 
nem igen tűnhetett föl. Van is PATKANOV itt közlött szövegében 
egy adat, mely e fölvételre alapot nyújt, meg pedig a következő : 
(205. s.) kavet noy-tadöt, pédet kadn-kudiva kavejat sayittet, 
«er nahm seinen hammer hervor, zwischen die ohren schlágt (üti) 
er (das pferd) mit dem hammer». Itt az 10. sarj-, sey- «schlagen» 
igéből az elbeszélő múlt alakját az eudidet, átmidet, jüytidet s több 
más hasonló alakok mintájára így várnók: sayídet; de hogy az 
egyszerű d helyett itt tt jelentkezik, annak nem lehet más oka, 
mint hogy benne az éjszaki osztják l tárgyjelölő igeragnak t válto
zata lappang, melyhez a d képző hozzá is hasonult. V. ö. itt még 
a következő helyet: (178. s.) tég nurdat atmididet «sie aber 
hőben (fölemelek) ihre riemens, mely után a következő sor: kat-
yat-jay teta atmidet, «zwölf faden hoch hőben sie sie». 

Egy más jelenség is igen felötlő közlésünk igei alakjaiban, 
az t. i. hogy igen sok esetben, midőn nem beálló, vagy jelenben 
folyó cselekvésről van szó, a frequentativ -id képző szerepel, holott 
az igének bajos gyakorító jelentést tulajdonítanunk. Vegyük pl. a 
következő mondatot: (69. s.) jiy-pogot yot-oy p ungidet, «ihr brú
der öffnete die tür», itt csak egyszeri nyitásról lehet szó, nem pedig 
«nyitogatásról» ; vagy (70. s.) vat-yar oyteja ettidet, «er warf einen 
blick auf das bett», mi nyilván nem «nézdegélt». A frequentativ 
képzőnek az effélékben nem lehet más hivatása, mint hogy a múlt
ban történt cselekvést az előadás élénksége czéljából megjelenítse, 
a hallgató előtt végbementnek föltüntesse oly formán, mint a ma
gyar ír vala, íra elbeszélő alakok használatánál történik. A vogul 
költői előadásban csakugyan az ily esetekben praesens alakok is 
szerepelnének, pl. az idézett első mondat így hangzanék : ja'i-plyd 
kwol-awi pünsita ; (30. s.) jiayet namasidet így volna: jáf'-afianl 
nqmsi v. nqmsili. Nem haboztam ennélfogva az ily alakokat jelen-
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nel, vagy más elbeszélő alakkal fordítani; sőt azt hiszem, hogy az: 
egymás mellett használt jastet (5., 7., 15. s.) és jastöt (44., 74.,. 
103. s.), tadet (144. s.) és tádöt (204. s.), juytet (5. s.) és juytöt (33. s.), 
cukidét (65. s.) és őugöt (126., 155. s.), iaksidet (75. s.) és iaksidöt 
(125. s.) eltérő alakok jelentésbeli külömbsége éppen abban rejlik, 
hogy az elsők praíteritum historicum-ok, az utóbbiak pedig való
ságos perfectumok, melyekben az -öt végzet az 10. üd-, SO. val-
«sein» segédigével való szerkesztés. Alapjában kifejezi e nézetet 
már CASTRÉN, ki szerint (54. 1.): «Einige verba nehmen in der 
dritten person des singulars im praeteritum zwei affixe an -ét und 
•öt, jenes zur bezeichnung des imperfects und dieses um das per-
fect anzudeuten, z. b. jastem ,sagen': 3. pers. jastet ,er sagte, dice-
bat, russ. roBopajit', jastöt ,er hat gesagt, dixit, russ. CKa3ajrE/ ; 

A mocsári málnához hasonlatos. 
i Kuil-müruyta2 sévey ürt,s 

kui-müruyta, vegey* ürt 
jit5 vöt pélkeja6 ettidet1: 
pégda pédéys edemidet.9 

5 jiy-poytat10 jastet: «ne t'ain-li jit?» 
jiy-poytat jastedet: vinuya voja1** mendeu/» 
a tu jastet: «man en mendam mart tagem-iva 
not nögorda ömdidem, hras not noyridem». 
jüytet13 tabet ürt. ürdet jastedet: 

10 «anlá seurantteu,15 ada aí16 jeveditteu ?17» 

1 kuj, küj «tiszta mocsár az erdőben* (P.), «morast» (C). — 
2 10. müray, SO. mörak, möreyk «moltebeere» (C), moréy «bogyó»: 
nuyés-m. «juharbogyó», piicke-m. «földi eper» (P.), EO. moray, 
mü-réy «erdbeere» (A.), ÉV. maréy, moray «sárga mocsári málna». 
A müray-ta végzetére nézve v. ö. PATK. fordítása («gleich der 
sumpf-moltebeere zopfiger held») nyomán: déli osztják vérta, SO. 
verte «rot» és vér «blut» -iti, -ide «wie, gleichwie» (az előrész talán 
« «egy»); oyta «das obere» ebből: öy, oy «kopf». — 3 Vogulúl: 
sayiy qtér, KO. seu (P.), 10. 8éu, SO. seuy «flechte» (C), EO. seu, 
sev «haarflechte» ; ÉV. sa'i, KV. sai' id. — 4 PATK. «starker»; 
tehát = ÉV. va'iy, vaj-éy; 10. veg, SO. vok, ÉO. vei «kraft,. 
stárke». — 5 jit, SO. il «dasuntere» (G.),jit-vöt «nordwind» (u. o.), 
tdk. «alszél», mely az Ob alvidékéről jőve egyszersmind 
«éjszaki». — 6 pelkeja, lativ. határzói raggal ebből: pelek «seite» 
(C); eddig ismert alakok: pélga, pélega (C). — 7 éttid-, eittid-, 
eikid- «schauen, besehen» (C.). — 8 10. pétey, SO. peley «wolke»> 
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verem ,machen': 3. pers. veret ,machte, faeiebat, russ. ;ri>Jiajn>', 
verőt ,er hat genacht, russ. c,niuia.in>c»/— Ugyanily kétféleség mu
tatkozik a CASTRÉN-tól «futurum»-nak nevezett alakok jelentésé
ben, mely gyakran határozottan p r a e s e n s , pl. (71. s.) jianet 
omést «(mit entblösster brust) sitzt die schwester da» | (243. s.) 
vot i öméstet yüdem yat, yudem at, «so sitzen sie drei tagé u. drei 
náchte» | (36. s.) veget ent jugutt, «die kraft versagt ihr» [ (114. s.) 
mun puydeva ent jiden, ent yüdénttan, «zu uns kommst du nicht, 
uns hörst du nicht» | (30. s.) taidet jiana, «sie habén eine schwes-
ter». Az irtisi osztják ige időalakjai tehát mindezek szerint volta
képpen a c s e l e k v é s b e f e j e z e t t é s b e n e m f e j e z e t t 
v o l t á n a k jelölésére szolgálnak. 

fürtös hős, hatalmas hős éneke. 
i Mocsári málnához hasonlatos fürtös hős, 

Mocsári málnához hasonlatos hatalmas hős 
az alvidéki szél tája felé tekint: 
fekete felhő emelkedik. 

s Bátyjai szólának : «nem had közeleg (jön)-e?» 
bátyjai mondják : «mi a várba megyünk !» 
De ő szóla: «Én nem megyek el helyemről, 
nyilat faragni ülök, ezer nyilat faragok.» 
Hét hős érkezek. A hősök mondják: 

io «Vagdalkozzunk-e, avagy lövöldözzünk?)) 

(C), 10. péléy, KO. petén (P.), ÉO. paléy «gewitterwolke» (A.). — 
9 edemidet «stieg empor» ; v. ö. alább (38. és 57. s.): yuni edet 
oyteja «wenn die morgenröte e r s c h e i n t » , yudai-pm( édidet 
«die morgenröte g e h t au f» , miszerint e szó az éttid- «schauen, 
besehen», éttept- «weiseh, zeigenw igékkel látszik egy családba 
tartozónak. — 10 jiy-poy — vog. já-i-pl «atyafi, testvér». •—• n tat' 
eddigelé ismeretlen szó; PATK. szerint (Tip. Ostj. Bogát. 63. 1.) : 
«B0HHa (háború)», t'at-yoi «BOHHI> (hadfi)» ; ne és -li orosz szócs
kák: He BOHHa-jiH? — 12 vo?ía az ismeretes SO. voé, vos, 10. vac 
(C), KO. vos, KO. vac, va-s, FO. vuac, VI. vac «vár, város* ( = ÉV. 
üsj szóból hangzóközi (és r után) szokásos zöngésüléssel (mint 
ürt: plur. nom. ürdet). — 13 jüyt- = 10. jöyt-, SO. jogod «kom 
men, eingehen» (C), jo%t- (P.). — 14 an = ÉV. aman «vajjon?», 
KV. am, amna id. — 15 sevrantteu «schlagen wir uns» == ÉV. 
sa'iranteu «vagdalunk» ; 10. seur-, SO. sagr-, sogr- «hauen, ha-
cken» (C); ÉO. sevérl- «hauen», sevéranta kési «schwert» (A). — 
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K. m. s. ü., k. m. v. ü. jastét: nat jéveditteu /» 
yüdem %at, %üdem át t'ad'esidet.18 

K. m. s. ü. keldai ömdot: 
nottat cisto jöttöt.19 

15 tu jastet: ((inge120 at taganditteu /» 
at kattesidet21 tagandlttai. 
K. m. s. ü. yöt ürt págdidet ;22 

tábetmet ürtne it23-pdgdái tü. 
táyret2^ kéjét25 megded-éva yanasidai26 

20 tayret, kejet noy neresái27 

tábet tav27-$üy:28 sumeja29 jöndidái, 
pontip30 tau téga jeridai31 

yotan táka32 kérkldet, tágan a éne tör üvidét33 

yotan áit34 kerkidet, taqaná di tör tividet. 
25 téga voget35 tég sorajet3& tutidét31 

dr nen, ár yoi jdyta38 lögn39 tagamidet, 
ctobaé0 senmása41 yoj-ney %oje-yojna. 
imene senktdi kujandaé2 öténat, 
a43 igene senktai süvat. 

- — • * 

16 at = EO. at, EV. voss «hadd, hogy». — 17 jévd- «schiessen» 
(C). — 18 tadesidet «sie kámpften» reciproc. képzéssel (mint: 
/antlayte'it). — 19 yöttöt nyilván annyi mint EV. yöltéstd ((el
fogyasztotta, elhasználta*) (caus. a yiili «elfogy, elpusztul, meghaló 
igéből): «seine pfeile hatte er ganz verbraucht» (PATK.) ; V. Ö. 10. 
yad-, SO. yal- «sterben)) (C). — 20 inge «jetzt» = EV. anin-ke; 
v. ö. in «jetzt, gegenwártigw (C). — 21 katt- (10.) «fassen, greifen, 
haltén» (C). — 22 págdidet «warf sechs helden zu boden» ; alább 
(18. s.) passivumban it-pagddi «ward er zu boden geworfen» : EO. 
pdyétl-, pajitl-, paitl- «zu boden werfen, fallen lassen, verlierenw 
(A.). — 23 it = ÉV.jol, TV. il «le». — 24 tayar «panzer» = ÉV. 
layér, KO. saghér, slaghér, középobi joyér (P.). — 25 10. kéje ((mes
sen) (C.) i t t : «kard». — 26 yanasidai «sein schwert löste ínan von 
seiner brust» ; v. ö. EO. yanasl- «auftrennen» (A.). — 27 noy-
úeresdi «sein schwert nahm man^ihm weg» : nerem- «wegnehmen» 
(C), neremal- (Obd.) id. (A.) = EV. nirémti «elragad)), mely mel
lett szintén van : nirdsi «elránt». — 27 tav = 10. tou, SO. lau, 
lau% (C.), EO. hu, EV. luw «pferd». — 28 süy = 10. söy, soy «haut)> 
(C), EO. say, soy, EV. sq,w. — 29 PATK. szerint: opostposition 
(dativ eines unbekannten wortes)»; forditása: «in sieben pferde-
háute náhte man ihn ein». — 30 pontin tau «geflügelter ross» s 
másutt is (Tip. Ostj. Bogát. 36. 1.) «KpbiJiaTbiÉ KOHB» : ha a pontiy 
alapszava (melyet más forrásból egyelőre nem igazolhatunk) tény
leg «szárnyo-félét jelentene, a mi madár szavunkkal volna talán 
kapcsolatba hozható. De a «szárnyas» biztosabb kondai osztják 
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Mocsári málnához hasonlatos fürtös hős szóla: «Hadd 
lövöldözzünk!» 

Három nap, három éjjel hadakoznak. 
M. m. h. f. hős síráshoz (sírnia űlt vala: 
nyilait mind elfogyasztotta vala. 

15 0 szóla: «Most hát birkózzunk!» 
Egymást megfogják, hogy birkózzanak. 
M. m. h. f. hős hat hőst földre ver; 
a hetedik hős őt veri le (tdk. «hőstől ő veretik le»). 
Pánczélingét, kardját melléről leoldják (tdk. pánczélja, 

20 pánczélingét, kardját elragadják, [kardja leoldatik), 
két lóbőrbe varrják, 
szárnyas (?) ló farkához kötik. 
A hol erősen esik, azon helyt nagy tó támad, 
a hol kicsit esik, azon helyt kis tó támad. 

25 Gyorsan viszik az ő városukba. 
Sok nő, sok férfi járó útra vetik, 
hogy minden nő, minden férfi üsse. 
Asszony vízhordó rúd végivel üti, 
a férfi (öreg) pedig bottal üti. 

_ . ^ 
szava: töytey (u. o. 35. 1.) = ÉV. tquliy; PÁPAinál: tayvléy, toyéloy 
ebből: 10. tögot «feder», ÉO. tögol «flügel» (A.). Inkább emlékeztet 
a pontit) az EV. pq,nsi, KV. pons, PV. pons «madárfark» szóra, mi 
szerint alapszava (mint a vogul költői beszédben is gyakran elő
fordul) a jelzett tég ( = EV. lé'i «fark») szó szinonimja gyanánt 
volna tekinthető s tulajdonképpen «farkas»-t jelentene. —- 31 jir-
«binden, knüpfen, stricken» (C.), ÉO. jerl- «binden, dámmen, ver-
sperren» (A.); v. ö. ÉV. jarti «akadályoz». — 32 yotan = 10.yodan 
«wo» (C). — 82 laka «schwer» : v. ö. ÉV. tak «erős», EO. tak 
«fest, stark». — 33 tivídet «entstand» = ÉV. teles «született, lett, 
származott)), SO. teghélés «csinálódott» (P.): 10. tíw- «geboren 
werdenw (C). — 34 áit «leicht», tkp. «kicsit, kevéssé» ; a -t végzet 
talán az instrum. -t, mint ÉV. soytél «egyenesen», lasél «lassan». — 
35 A «nach ihrer stadt» fordítás szerint ilyen alakot várnánk 
vogeda. — 36 sorajet «sehnell» nyilván instrumentálissal az 10. 
sora, SO. sárga «schnell» (C.) szóból = ÉO. sara «gleich, bald» 
(A.).— 87 tutidét «schleiften ihn» ; nyilván ebből: tu- «führen, 
leitenw (C) ; ÉO. tol-, lül- «holen, bringen, führeno (A.) == ÉV. 
tul- id. — 88 já/ta part. praes. innen: jav- «gehen)> (A.). — 39 löga 
«auf den weg» : SO. lék, lök «spur» (C.); lökk, SO. loy, löy «út» 
(P.), ÉO. lek «weg» (A.) = ÉV. tq-yy id. — 40 or. ^TOÖLI «hogy, 
azon czélbób). — 41 zen mása : praet. sing. passivi 3. sz. az or. 'ITOÖM 
őmiH-féle praeteritumszerkezettel. — 42 kujanda = tatár köjöntá 
«vízhordó görbe rúd»; nem «wage» (C). — 43 or. a «azonban». 
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30 Taidetu jiaya.á5 jiayet namasidet: 
«jiy-poytam mettap^ űrt tavatjuy tutidét? 
mana jäytam, noy-ettlttem /» 
jiayet jüytöt K. m. s. ü. puyida,él 

pagijat48 sugot eudidet. 
35 K. m. s. ü. ätmidet, 

veget ent jügutt.4,9 

íai5Q-ayet jästidet: «mija jayan ? 
adéy, yuni pägant (edet) oyteja51 véi~et toy estedä 
nuy-ba adéy jiy-poytanna véren toy estedäi!» 

40 t'u-pis5% tat-ay et j ästet: 
«noyiarata53 yoja tayadan ! 
neusto5^ éveja yoi most ? 
vegén, somén55 éndam K. m. s. ű. tüda : 
in mana mendam /» íai-ayet jästöt, 

46 «mana jäytam K. m. s. ü. tégde tüdem». 
togot jüytidet, K. m. s. ü. puyéda jüytidet, 
yonéy-peta66 täyrdldet, 
tuvu yóteda tutidét. 
tuujästet: «man vegem yoíe védésen ?51 

so man pot'-yosa58 juvem. 
tobet pédep sarán59 jiya tasie /60 

44 taidet annyi mint: vog. änse'it «sie haben, van ne
kik» ; CASTRÉN szerint: 10. täjem, SO. töjem «sein», mit csak 
magyar értelmében igazolhatok. AHLQisraál is : EO. tail- «ha
ben, besitzen, halten». — 45 jiaya «Schwester» : 10. neya, SO. 
neyi «jüngere Schwester» (С),' КО. пеуде «племянница, unoka-
nőtestvér» (Р.), EO. nayga «nichte» ; v. blYN. jä4-äji «testvér» 
(atya-leány) és äyk «kisasszony, leány». — 46 mettap, eddigelé 
ismeretlen alakja a met, metta «welcher, was» kérdő névmásnak. 
Utórésze lalán a -pa, -ba «doch, jedoch» (С.) enclyticum. — 
47 puyida «zum, -hoz», mint vog. päyän «oldalához» = «hozzá»; 
eddig ismert alak: 10. puyada, S. poyala (C). — 48 pägijai «mit 
dem messer»; az alapszó nyilván: tatár paké «kés, bicska».—• 
49 veget ent jugutt = EV. vayä at joyti «ereje nem futja ki»%— 
50 tai: v. ö. EO. säsi-iki «grossvater», säsi-imi «grossmutter», EV. 
sasi' «nagybátya», KV. säsV (sasyém), PV. sas ; déli osztják sacci 
«родный, rokon» (Р.). -— 51 у unt pägant (edet) oyteja «wenn die 
morgenröte erscheint» : az edet-re nézve 1. fönt 9. jegyz.; de pägant 
alakjában és jelentésében előttem homályos (v. ö. magy. fény), 10. 
oyteja «auf, obenauf» : o%ta «das obere», öy, о/ «köpf» (С), t'u-pis 
«dann »összetételben az utórész a szorzó számnevek alkotó része: 
i pis «einmal», yüdem pis «dreimal» (С), mint EV. kit pis «két
szeres» (pis «rét, réteg»); tehát t'u-pis «dann» értelme oly alapú,. 
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30 Van egy húguk. Húguk gondolja: 
«Bátyáim micsoda hőst hoznak vala a lóval haza? 
Én elmegyek, megtekintem!» 
Húguk M. m. h. f. hőshöz érkezett vala, 
bicskájával a bőröket fölvágja. 

35 M. m. h. f. hőst emeli, 
ereje nem bírja (megy ki). 
Nagyanyja szól: «Minek mentél [oda]?» 
Eeggel, hajnalpirkadat idején, vérét [oda] ontják, 
reggel bátyáid a te véred is [oda] ontják. 

40 Azután nagyanyja [így] szóla: 
((Hiábavalóság, [hogy] férjhez kívánkozol! 
Hát csakugyan kell-e leánynak férj ? [ide] hozzad : 
Erőd, tehetséged nincs arra, hogy M. m. h. f. hőst 
most én megyek ?» — mondta vala nagyanyja — 

45 «én megyek, M. m. h. f. hőst ide hozom.» 
Oda megy, M. m. h. f. hőshöz érkezik, 
hónaljába szorítja őt, 
az ő házába viszi. 
0 (t. i. a hős) szóla: «Miről ismered meg erőm ? 

50 Én [csupa] ganéj és húgy lettem. 
Hótfülű üstöt készíts vízhez, 

mint a synonym német damals-é. — 52 no%iarata (?) yoja tayadan 
«es ist unnütz (?), dass du dir einen mann wünschest» : a közlőtől 
megkérdőjelezett szó tatár eredetűnek látszik; v. ö. nahak jara 
«no nanpacHy, HecnpaBe;LiHBO, HesaciyíKeHHO (hiába, nem igaz
ságosan, meg nem érdemelve))) : BUDAGOV II : 276. — 54 or. 
HeymTo = He yatejiH (vájjon csakugyan) ? - • t

 55 somén, mint a 
vegén synonimja nyilván nem más, mint az ÉV. éqm «erő». — 
56yonéy-peta tá/rdidet «packte ihn unter die achsel»; ÉO. yuney-
pat «achselhöhíe» = ÉV. yánl-pattá ; az igére nézve v. ö. ÉO. 
tayértl- «anhaken, zuknöpfen; zerdrücken» (A,). — 57 vegem yoie 
védésen ? «woran werdet ihr meine kraft erkennen (eig. nehmen)?». 
A közlő ezen utóbbi megjegyzése daczára sem vélem, hogy itt 
akár a vej- «nehmen», akár a ved-, SO. vei- (vog. ál-, magy. öl-) 
«fangen» igével volna dolgunk ; hanem az irást (e h. vodesen) toll-
hibának véve az állítmányt inkább a feleletben (54. sor) előforduló 
voden ( = ÉV. va'Hén) igével hoznám kapcsolatba, a mint a fordí
tásban tényleg történik is. — 58 man pot-%osa yuwem «ich bin mit 
kot und harn beschmutzt» : pot, V. potka «roBHO, ganój» (P.), 
pak,pai «dreck» (C), ÉO. pos «kot, dreck» (A.), ÉV. pos id.; ÉO. 
yos-jink, ÉV. yuné «húgy»; juvem nyilván part. prset. n,juiv- «kom-
men» igéből; tehát az egész mondat vogulúl így hangzanék: am 
posi'-%u?ísi' jim (v. jemtém).— 59 «kessel» ; sarán tdk. «zürjén», 
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lávrém jiyet yösmettide,61 

K. m. s. ü. t'ogot'itta.6^ 
(u-pis vegem voden/» 

55 sárén át,&B maréy átnau (áda juvem tátna),^ 
K. m. s. ü. prauettidet.e& 

tida yudai^-yuni édidet. 
t'u-pis iaf-anet jástet : 
«ror63 jigtab-éstap®3 éva üstan /70 

60 jiy-poytanna tégde jügut tájén, 
met-sira jásteden ? ! 
t'ögo!.71 to/id'idefn Vör jigtab-éstap évem üstan/ 
tűrém yuttedet,73 jiy-poytan te jüguttetn. 

Terád''14-iva kiméi yüdéndidet-na, 
es sauliij, pauli/n séi75 ságidet :76 

tu jiy-pogot cuftdet.77 

jiy-pogot jástet: avör jigtab-éstap iva üstan! 
tehát «üst» jelentésében sarán put helyett való, mihez megjegy
zendő, hogy a zűrjének egész a legnjabb korig a kereskedelem 
közvetítői voltak az obvideki népeknél. — 60 «bereite» ; tehát 
annyi, mint vog. tástén! ÉO. tőé «fertig», tastal-, tastilU- «fertig 
machen, zubereiten, versorgen» (A.), 10. iáé, SO. tás «waare» (C). 
— 61 «wárme das wasser, bis es koeht» : EO. havrém, kaurém 
«gekocht, heiss»; yösém «gekocht. warin, heissw, yasl-, yasmétl -
yasméltal- «erwármen, kochen» (A.), kusm- «brennen», kusmet -
«verbrennen» (C). — 62 «damit K. sich waschen könne» : EO. 
logotil-, logotsil- «sich waschen» (A.). ÉV. lanti, hűti «mos», tyutsi 
«lemos», laatyati «mosakodik». — 63 «dann wirst du meine kraft 
erkenneno, mi vogulúl így volna -% iont vayém vaHlén; tehát voden 
alapja: uj- «sehen, wissen» (C), ÉV. vaj- iá., PÁPAinál: ulim Biiacy. 
— 64 sárén át, marén át «die kurze (?) nacht, die lange nachfc» : 
a marén nyilván a KV. moaré «idő» szóval függ össze, melyből: 
moq,rénés «késedelmezve, időt töltve» ; e mellett a sárén a SO. 
saray «gyorsan», sarka «rövid időre» (P.), ÉO. sara «gleicb, bald» 
(A.) alapján volna érthető. — 6:5 «als die nacht herankamw ; e sze
rint tatna «idején, időben»-féle jelentésű lehet; egybehangzó 
ezzel: KV. ton-lat «akkor, azalatt». — 66 «wandelte sich um» ; 
talán helyesebben: «helyreállott)), mert a szó aligha más, mint az 
orosz nonpaBHJiCH. — 67 yudai-yunt' «die morgenröte» : yodai-
yuntiá. (C), az idai-y. «abendröte» ellentéte; az előrész tehát 
ÉV.yoli «reggeli*. — 68 a vör szó értelme az adott fordításból 
(«eine elternlose dirne bist du») nem világlik ki; v. ö. magy. árva, 
finn orpo stb. — &9Jigtab: az adott fordítás szerint a jig, jiy «atya» 
szónak a -ta, -da (ÉO. -la), SO. -lay, -lay fosztóképzővel való szer
kesztése volna s hasonlóképpen ostap az ess «anya» (P.) szótól. De 
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vizét forrald forróvá, 
hogy M. m. h. f. hős megmosakodjék! 
Azután megismered erőm.» >j [ideje alatt) 

55 A gyors éj, a hosszadalmas éj alatt (az éjhez való jutás 
M. m. h. f. hős helyreáll. 
A reggeli hajnalpír így tetszik föl. 
Azután szóla nagyanyja: 
«Haszontalan (?) leány vagy te ! 

eo Ide jönnek bátyáid (tdk. ide jövetel bátyáidtól), 
mit fogsz nekik mondani ?! 
Eakj tüzet a tűzhelyre ! Haszontalan (?) lányom vagy te!» 
Az ég kinappalodik s a te bátyáid jönni fognak. 

A mint kifelé hallgatózik az ablakból, 
65 robogó, dobogó zaj hallik: 

az ő bátyja lepdegél. 
Bátyja szóla : «Haszontalan leány vagy te ! 

micsoda legyen a -b, -p végzet? A valamivel való ellátottságot 
jelentő -p képző (pl. pédep «füles») a fosztó képzőhöz nem illik. 
Azt sejtem, hogy itt valami szitokszó lappang: v. ö. vogul jiyintém 
áykwéntém «azt az apádat, anyádat!* Megjegyzendő, hogy az 
éjszaki vogulban fajzati a taj- «enni» igének származéka «coire» 
értelemben használatos s ugyanígy van az éjszaki osztjákban: le-
«essen» : non lelem «beischlaf üben» (A.). Vájjon nem az 10. tew-
«enni» ige participiumával van-e itt is dolgunk? Nem értvén a 
szólást, csupán a fordítás szövegének összefüggése kedvéért alkal
mazom találomra e szót: ((haszontalan)). — 70 üstan «bist du» = 
ÉV. asén id. — 71 íögol «herd» : KO. cukhql, SO. cu/al, EO. t'uval 
«csuval, a földön levő tűzhely)) (P.), EO. soy%al «kaminartiger 
herd in den winterjurten» (A.), ÉV. sqwél, szibériai orosz TyBajiT.. 
— 72 iönd'ide «mach feuer an» : v. ö. zürj. sonöd-, söntöd- «warm 
machen, wármen, erwármen, erhitzenw; vagy talán tekintettel a 
vogul équl tuétaln! «állítsd a ttizhelyet» (állíts hasábfát a tűz
helyre !) szólásra, még inkább gondolhatunk itt az ÉO. lonsl- «stel-
len, setzen» igére (v. ö. vog. tunsi «áll», tust- «állít»). PATK. is így 
értelmezi e helyet: ustelle den herd!» — 73 pittedet «wenn es 
tagt» = ÉV. xqtli, ÉO. xotlal <,es tagt, es wird tag» (A.). — 74 KO. 
teredé «ablak» = tatár tárása id. — 75 «rasselnder, schallender 
lárm»; sei = ÉV. sij, suj «zaj, hango ; 10. sei «stimme, laut» (C), 
ÉO. sí id. (A.). — 76 «erscholl» ; v. ö. vog. sijti, sujti «hangzik, 
hallható*; EO, sijaltl-r «wiederhallen lassen» (A.). — 77 éugid-, cu^-
«vorübergehen» (CL), ÉO. sosl-, inéi- «gehen, steigen, schreitenw, 
susmal- «kommen, eintretenw ; v. ö. vogul susyéli, susi, PV. sasi, 
KV. sgsi «gázol, átmegy (a vízen)»,KV. sositi «kószál». 
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yoi yotémden,78 vegei) yoi /» 
jiy-pogot yöt-oy79 pungidet, 

10 yöt-oy-ötéy80 vat'-yar81 oyteja éttidet 
jiayet esem-tejet nag ömést.m 

jiayed-iva edémdai,83 pira keredet, 
yöt oyet javetmidet, poloy íaksidet, 
jastöt: utudenat ot jatyépte !8i» 

75 pira keredidet tuvu yöteda. — 
t'u-pis kimet jiy-pogot éneidet. 
jiayet yüdéndidetna 
saulit), pauliy séi sagidet: 
kimet jiy-pögot juvidet. 

só tu jiayet nara tümétíta85) ömést. 
jiayed-iva edémdai, poloy íakset, 
yöt oyet javetmidet: 
yöt oyet ké?-ed-iva86 kim keryöt. 
kimet jiy-pogot pira keredet. — 

85 yütmet jiy-pogot cujidet. 
jiayet yüdéndidet, 
terád''-oya yüdéndidet: 
sauliy, paidiy séi sagidet. 
tu jiy-pogot juvidet. 

90 jiayet puyéda juvidet. 
jiayeda joy tayöt: 
tu jiayet nara twmét(ta) ömést. 
jiayed-iva edémdai, 
yöt oyet javetmidet, pira poloy íakset. 

95 yöteda pira keredet; 
yöt oyet serakedat88 kim keryöt. — 
netmet jiy-pogot cugidet, 
jiayet puyéda juvidet: 

78 «einen m a n n hast du dir"erworben»: ÉO. yolémtal-, yolémtl-
((bekommen, erlangen, erwerben» (A.). — 7 9 «tür» : oy «mündung, 
öffnung» (C.), ÉO. ou, ov, ovi «túr, m ü n d u n g eines flusses» — EV. 
awi, KV. ou «ajtó». — 80 ötéy=ÉV. aidiy «vógen, szélen levő» ;IO. 
odey, SO. áley,aley «das áusserste, erste» (C). — 81 «das be t t» ; vaí 
nyilván a zűrjén vol «rent ierhaut zum schlafen, pelzdecke» ; yar 
= vog. yar «valaminek a felülete», má-yar «a föld. színe». — 
82 «mit entblösster brust sitzt die sehwester da» : EO. ésem-tai 
«brustwarze» (A.); tehát a 3. szem. birtokosraggal való esem-tejet 
mellett a nag-nak kell az «entblösst» jelentést tar ta lmaznia . Ezzel 
egybehangzó: or. Harofi «nackt». — 8 3 edémdai «er schámte sieh»;: 
v. ö. ÉO. jelem «scham, scha,nde», jelemlaj- «sich schámen» (A.). 
— 84 «damit schrecke uns nicht» ; íudenat tdk. «azoddal, azon 
dolgoddal)), ot = . vog. ul « n e ! » ; jatyépte más forrásból n e m 
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• Férjet szereztél, erős férjet!» 
Bátyja a ház ajtaját kinyitja, 

70 a házajtó végében levő ágy színére tekint: 
Húga csecsbimbója meztelenül áll (űl). 
Elszégyenkezik húgától, visszafordul, 
a ház ajtaját becsapja, kiköp 
s [így] szólt vala: «oly (azon) dolgoddal ne ijessz !» 

75 Visszafordul a maga házába. — 
Azután a második bátyja lépeget. 
A mint húga hallgatózik, 
robogó, dobogó zaj hallik: 
második bátyja jődögél, 

só Az ő húga csupasz meztelen ül. 
Húgától elszégyenkezik, kiköp, 
a ház ajtaját becsapja: 
a ház ajtaja vasából kifordult. 
Második bátyja haza tér. •— 

85 Harmadik bátyja lépdegél. 
Húga hallgatózik, 
az ablaknyílás felé hallgatózik : 
robogó, dobogó zaj hallik. 
Az ő bátyja jődögél, 

90 húgához jődögél. 
Húgához bement: 
az ő húga csupasz meztelen ül. 
Húgától elszégyenkezik, 
a ház ajtaját becsapja, visszafelé kiköp. 

95 Házába visszatér; 
háza ajtaja sarkával kifordult. — 
Negyedik bátyja lepdegól, 
húgához jődögél: 

igazolható, de előfordul alább is (263. s.): jado/indöt. -— 
85 nara tümétta ömést «sitzt nackt da» : vogulúl nar lamtél 
ünli «meztelen (tdk. meztelen darabbal) ül» ; EO. löm, lömét 
«kleidung, kleider», lömétla, lomélta «ohne kleider, nackt» (A.). — 
86 kéred-iva «aus den angeln» : v. ö. vog. kér «vas», mely egyéb
ként nincs meg az osztjákban (helyette: vq%, vo%). — 87 kergét 
«fiel» : 10. kerg-, kerk-, SO. korg- «fallen» (C), EO. kerél-, kéríl-
«fallen, umfallen» (A.). — 88 «sammt der wand» : itt a közlőt 
nyilván CASTRÉN «serák w a n d » adata vezette fordításában, mely 
azonban hibás; v. ö. zűrjén serög «ecke, winkeb, EO. seri, síri 
«türangel», magy. sark, sarok. Itt is tehát csak a sarka fordult ki 
az ajtónak, nem pedig az egész fal; a 102. sor megfelelő sur) szava 
is «ecke, ende» (C.) jelentésű, 
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jianet nara tümit(ta) ömést. 
100 jiy-pogot edémdai, polo% t'akset, 

pira herédet tuvu /öteda ; 
•/öt oyet suyedat rdynöt.89 — 
iu-pis vétmet jiX'V0'/. jastöt ; 
«met-sir tis-sir jiayem f ! 

105 %oi yotémdöt, vegey yoi ; 
tégde ent jit jiayem : 
man mendam jiayem payédafa 
jiayeda jo% tayöt. 
jiayed-iva édémdai, 

no pira herédet tuvu vöteda. •— 
t'u-pis yödamet jix~V09°t hénmai: 
«vör jigtab-éstap jiayeu üstan ! 

%oi %otémden kedat,90 

muy puydeva ent jiden, ent /üdénttan : 
ii5 tam-%át K. m. s. ü. jökta %ara91 juvay 

K. m. s. ü. jastet : 
atagár, he%e en taidam.» 
iges92 tu tatmidet93 undedu-lva, 
iu-pis K. m. s. ü. őugitta pidöt: 

120 máaejidet95 tabet pus.9& 

«vey, vey, nura kedat mija mendan? 
man nuyat tágár, héjeat97 tüdum/» 
iida, jastidet piris íaí-ayet. 
tágár, ké%e ju^tuptet, 

125 K. m. s. ü. o/teja t'ahsidöt.98 

tu-pis cugot tég puydeda, 
jirtidat" puyéda jv/tídet. 
jastidet: umed-oje100 vágittah) 

89 «fiei heraus» : ÉO. rö/aúl-. ro/nemal- «einstürzen» ; 
v. ö. vog. rd'/-i> rájáti ((összerogy, leesik». — 90 «gelang es cin
emen mann zu erwerben» : mit jeleni a hedat szó (mely nem 
hedat «kézzel»)? — 91 jántta/ar, jáhta %ar ((játszótér, tánczoló 
tér» (Tip. Osztj. Bogát. 43.) = vog. jonyéné /ar, mely ((játszó
téri) jelentésében tulajdonképpen ép úgy, mint az osztják «táncz-
tér» e helyt «küzdőterű -re vonatkozik. — 92 iges «einmal», az 
i «egy» szóhoz csatlakozó utórészre nézve v. ö. KV. né-söu he-
= né-söu por «hányszor». — 93 tatmidet «seufzte er»: EO. laltmals 
«seufzen», ebből: láli-, Iáiéiul- «atmen». — 94 «aus seinem 
innern» : SO. ont «das innere» (C), EO.unt abauch» (A.).— 95 «es 
bogén sichw : máned-, méned-, mend- ((biegen» (C), EO. menti-, men-
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húga csupasz meztelen űl. 
100 Bátyja elszégyenkezik, kiköp, 

visszatér a maga házába. 
A háza ajtaja szögletével összeomlott. — 
Azután az ötödik bátya szólt: 
«Miféle (micsoda efféle) az én húgom?! 

105 Férjet szerzett, erős férjet ; 
ide nem jön az én húgom : 
[hát] én megyek húgomhoz!» 
Húgához bement. 
Húgától elszégyenkezik, 

no visszafordul a maga házába. — 
Azután hatodik bátyja megharagszik: 
((Haszontalan húgunk vagy te! 
Férjet szerzel , 
mi hozzánk nem jössz, [reánk] nem hallgatsz: 

ii5 Jöjjön ma M. m. h. f. hős a küzdő (tánczoló) térre!» 

M. m. f. hős szóla : 
«Pánczélingem, kardom nincsen.)) 
Egyet sóhajtott kebléből. 
Azután M. m. h. f. hős lépdelni kezdett: 

120 hét deszkapadló hajlik meg [alatta]. 
«Vő, vő, üres kézzel minek méssz? 
Én neked pánczélinget, kardot hozok!» 
így szól öreg nagyanyja. 
Pánczélinget, kardot juttat [neki], 

125 M. m. h. f. hősre ráadta. 
Azután odalépett azokhoz, 
sógoraihoz érkezik. 
Szól: «mi jóért hívtatok?)) 

lal-, meneti- «biegen, krümmen», menel-, minlal- «sich biegen» 
(A.). — 96 «bohle» : máshonnan nem igazolható. — 97 kegeat in-
strum. raggal, mint a vogulban : am nayén kasájil totilém «én ne
ked kést hozok» (tdk. «késsel hozlak»). — 98 iaksidöt (degte an» 
(t. i. «a pánczélinget a hősre»); de (aks- « s p e i e n » (C), ÉO. lak-
sel-, laki- «spucken» (A.). Megérteti az ellenmondást talán az, 
hogy a vogul énekekben is az apró szemekből álló pánczólruhát a 
hős nan/s^sitá «felönti» magára, midőn felölti. — " jirti «schwa-
ger», tehát a KV. jörs, TV. jurs «ifjabb sógor», mely megint a 
tobolszki tatárból való, hol jorgu id. (BUDAGOV I I : 372.). — 
100 «was riefet ihr mich?»: a medoi utórészére nézve v. ö. 
.LJO. oj «glück; gut» (A.), ai id. (C), tehát med-oje «mi jóra?» = 

NTELVTüD. KÖZLEMÉNYEK. XXVIII" 2 
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tég jasttdet: «jökta, jantta». 
130 tuu jastöt: «asa, néne jangidada,101 

man sar éttittem, met-sira jökteda!'» 
tég jástedet: ((pás102 vérdeu ! 
jévetitta jideu10B tabet keu cinket!» 
tuvet pardet: nettlde sarge104: 

185 /oda %ojittedeu /105» 
tabet űrt i jöroga fod'ídet,106 

not pánidét, jogot tődet-: 
pas jevetta nérdet101 tabet ürt. 
K. m. s. ü. nogék108 naurmidöt,109 

140 nida %on-tetno no% kunumdidöt.111 

anun ser esapte112 pas jevetta /'• 
tu jastet: «jogot en taidam, not-pa en taidam)). 
íu-pié jastet: ((taidam késana, jorodidem /113» 
vö^-pádalé114 késa-iva no%-tadet, 

145 vö/-padalé két-peteda pánidét, 
kédet két o%teja pánidét, 
íu-pis ningót115 tabet áréin yuvatteja.116 

K. m. s. €i. jastet: 
((met-sagat j év ettem í» 

150 íu-pis jastet: ((jevettem, notem estedem!'» 
K. m. s. ü. notet estet: 
tabet ankét ftobodajet,111 

poro%tadn8-éva keu-ankedet, va%-ankedet yobodajet. 
jiriet jőstedet: ((inge%otena mena /» 

155 K. m. s. ü. jugé cugöt, 
K. m. s. ü. tu %ötetna yödöt. 

«minek, mi végett?» — 101 asa, néne jangidada «so versuchet ihr's 
zuerst!» — 102pas «ziel» : «zeichen» (C), EO. pos «zeichen, ziel» 
(A.)- — 103 «wollen wir» : CASTRÉN szerint: jidem «werden» a jövő 
idő segédigéje (pl. %antca jidem «ich verde schreiben» : Ostj. 
Sprlehre 51. 1.); nyilván az 10. jiw-, juw- «kommen, werden, sol-
len» képzésével van itt dolgunk, mely a futurum szerkesztésére 
ép úgy alkalmas, mint a vogul jiw- «jönni» ige jémti, déli inti 
«lesz, válik» képzése. Meg is van alább (180. s.): man sora jidem 
«ich komme bald». — 104 «du sieh mai hin» : v. ö. ÉV. sar «csak». 
— i°5 «wohin wir treffen werden» : EO. /oil-, /oilal- «geraten, 
treffen*) ; ÉV. /gji, /öji «talál, érint»; nalél/qjawé «a nyil éri». — 
106 «standenw : 10. t'ond-, tod- «stehen», SO. lud- (C), déli vog. 
tunsi «áll», ÉO. Ionéi- «stellen, setzenw (A.). — 107 «bereiten sich»: 
KV. nári «erőlködik*. — 108 a nog, no/ «föl» határzóhoz itt csatla
kozó végzetre nézve v. ö. a votják -ik nyomatékosító enklitikumot 
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Ezek szólnak; «küzdeni (tánczolni), játszani». 
130 0 szólt: «nohát, próbáljátok ti előbb, 

én előbb megnézem, mi módon küzdtök ti!» 
Ok szólnak: «Czéltáblát állítunk (csinálunk)! 
Hét kőoszlopra fogunk lövöldözni!» 
Azt parancsolják neki: «Nézd csak 

135 hová czélozgatunk!» 
Á hét hős egy oldalra áll, 
nyilat tesznek [az ijjra], az ijjat meghúzták: 
czélba lőni igyekszik a hét hős. 
M. m. h. f. hős fölfelé ugrott, 

140 nyolcz királyi öl [magasságra] ugrott föl. 
«Most próbálj te czélba lőni!» 
0 szóla : «ijjam sincs, nyilam sincs.» 
Azután szóla: «Van zsebemben, elfeledem !» 
Vasgömböt húzott elő zsebéből, 

145 a vasgömböt tenyerére helyezi, 
[egyik] kezét [másik] kezére helyezi, 
azután hét rőfnyi hosszúra nyúlt [a vasgömb]. 
M. m. h. f. hős szóla: 
«Miképpen lőjjek?» 

150 Aztán szóla: «Lövök, nyilam elbocsátom!)) 
M. m. h. f. hős nyilát elbocsátá : 
a hét oszlop földre dőlt, 
a kőoszlopok, vasoszlopok tuskótöveikkel dőltek földre. 
A sógorok mondják : «Most menj házadba !» 

155 M. m. h. f. hős haza lépdelt, 
M. m. h. f. hős a maga házában hált. 

(pl. 031-ik «csakugyan úgy», dun-ik «igen szorosan»). — 109 «sprang 
hinauf» : 10. naur-, SO. niur- «springen» (C), EO. navérl-, navér-
mal- (ispringen, hüpfen». — n 0 «volle (od. königliche) faden»; 
yon = EV. %q>n «király, császár, khán». — i n «sprang er hinauf»: 
más forrásból nem igazolhatom. — 112 esapte «versuche du», 
ebből: tatár ésdblá- ((megfontolni, meggondolni; akarni, szándé
kolni)). — 113 «ich vergass es» : 10. jarad-, járd-, SO. jorol- «ver-
gessen», EO. joremal-, joremil- «vergessen» (A.), vog. joruli ((el
felejt)). •— 1 U «klumpen» : ÉO. podali «stükchen» (A.), EV. pótcdi 
((gömbölyű csomó, v. darab». — 115 «dehnte sich aus»: vog. nünsi, 
ALV. nonsi «nyúlik», PV. nünsli «kinyújt» ; EO. nisl- «sich deh-
nen» (A.). — n 6 yuvatteja «(dehnte sich aus sieben arschin) lang»: 
végzetére nézve egyezik a megfelelő vogul yasitáV ragjával. — 
117 /obodajet «waren (aus der erde) herausgedreht» : v. Ö. 
EO. yombéltl-, /ombéltal- «umwerfen, abwerfen», yombéltésal- «um-

2* 
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Kimet yotna juvet us vägittai, 
kimet yotna mendet jökta yara. 
tég tabet űrt, tu nidamet. 

160 nuret nit-söt vöi sög-éva vangisajet,119 

änkteda toy-veräjet1*0 nuret tobet tet. 
íu-pis jästedet: «kunumdida !» 
a tu jästet: «man en vodem; 
niyi sira esapteda! 

165 ettittem, metta-sagat kunumditteda !» 
teg jästedet: «типа esaptedeu h 
kunumdidöt i yojet, 
kimet yojet Uunumdöt, 
/ütmet, netmet, vetmet, yödamet %ojet Uunumdötr 

i7o täbetmet yojet kunumdot. 
«inge, jästidet, nun armadesa I1*1 

iu-pis K. m. s. ü. kunumdidöt, 
nogék vét-yat-jay teta kunumdidöt; 
a tég nurdat ätmididet: 

175 kät-yat-jay teta dtmidet. 
tég jästidet: «termet,1** juy mena!» 
tu menőt tuvu yöteda. 

ädet pradet,1*3 kimet yotna jirt'idet jästet: 
«тип puydeva java äi-tau untteda/)) 

180 tu, jästet: «man sorajideml» 
iu-pis tat'-an et jästet : 
«mida mendan nuru kedat? ot menä ! 
man nuyat1** medem yüdem neremat jem-väy,, 
iu-pis yüdem neremat pétér-vüy, 

185 t'u-pis yüdem neremat väy, 
man us medem kavejat vét pudöp ; 
Inge cußa äi-tau untteda /» 
K. m. s. ü. jirüdet payéda juytidöt. 
jästet: «yotan äi-taveden untteda ?» 

i9o tég jästedet: «yuranna, mena, katteh) 
K. m. s. ü, jästet: «tége mejasen sermetl» 

geworfen werden» (A.), melyek egyazon tőből valók az É O . yomla 
«mit dem gesiebte auf der erde», vog. /ami id. határzókkal . — 
118 «sammt der s tammende» : 10. paray «das dicke ende eines 
balkens» (C), EO. pöréy «das dicke ende eines baumstammes» 
(A.), ÉV. poréy «derék, testtörzs», jiiv-porey «fatörzs». — 119 van-
gisajet «haben sie (riemen) geschnit ten»; EO. voyyl- «behauen» 
(A.), déli vogul vöyyi, vqykhi «vág, üt» : ada tunk tehát a magyar 
vág «schneiden» jelentésével ^találkozik. — 120 Щ-veräjet = xLiV. 
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Másodnap ismét eljövének őt hívni, 
másodnap mennek a küzdő térre. 
Ok hét hős, ő a nyolczadik. 

160 Nyolczvan jávorszarvas bőréből szíjakat vágtak, 
hét öl [magasra] helyezték oda az oszlopokra [e szíjakat] 
Azután mondják: «Ugorjál!» 
De ő szóla: «Én nem tudom [átugrani]; 
ti próbáljátok meg előbb ! 

165 Megnézem, mikép ugortok ti!» 
Ők mondják : «Mi megpróbáljuk!)) ' 
Az egy emberük ugrott, 
második emberük ugrott, 
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik emberük ugrott, 

*7o hetedik emberük ugrott. 
«Most, szólnak, kisértsd meg te!» 
Azután M. m. h. f. hős ugrott, 
tizenöt ölnyire ugrott föl; 
de ezek szijjaikat fölemelik : 

175 tizenkét ölnyire emelek föl. 
Ezek szólanak: «Elég, menj haza!» 
0 elment a maga házába. 

Éjjele múlik, másnap szólanak a sógorok: 
«Jer hozzánk csikót (kis lovat) szelídíteni (tanítani)!» 

i8o 0 szóla: «En mindjárt jövök !» 
Azután nagyanyja szóla: 
«Minek méssz üres kézzel? Ne menj! 
Én neked három ezüstvesszőt adok, 
azután három rézvesszőt, 

185 azután három vasvesszőt, 
s még adok egy öt pudnyi kalapácsot; 
most pedig menj a csikót szelídíteni!» 
M. m. h. f. hős sógoraihoz érkezett. 
Szóla: «Hol van szelídítendő csikótok?)) 

190 Ők szólnak: «Az istállóban, menj, fogd meg!» 
M. m. h. f. hős szóla : «Adjatok féket ide!» 

tü váramét «oda készíttetnek)). — m armadesa «mache dich auf!»: 
nyilván ÉV. qrméli, KV. ormi «megkisért, próbál», (ÉO. armatl-
«verstehen» (A.). — 122 termet «genug!)): ugyanígy termét «6y^eTrí>, 
elég» PÁPAI adatai közt. V. ö. yotják termoz! «elég lesz!», ebből 
tirmi-, termé- «megtelni)) és ÉO. taremi- «hinreichen», tarmathj 
«satt, gesáttigt)) (A.). — 123 ádet pradet «er verbrachte (?) die 
nacht)); pradet a közlőnek is ismeretlen szó : nem or. npon^eTt 
(elmúlik)? 
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sermedat mejidet, tu tagéptet,125 

kimet sermedat mejidet, tu tagéptet, 
/ütmet, netmet, veimet, /ödamet sermedat mejidet, 

tu tagéptet; 
195 tdbetmet sermet tdrém, vejet kededa. 

tu menenedot di-tau katteda. 
K. m. s. ü. sermet ju/ ügoda126 pánidét, 
tavetna dtmai t'ott'a ju/na kén^ani kérsna. 
in pederj itpena tavetna tüdai. 

•200 tu, davai,128 tavet senktai, neremdat /ordai. 
neremdat /öttöt, cuba129 mörtidet,130 

sü/ kddn-kuda131 suidet. 
dr-jaij nerem patld /ottidet. 
(u-pis tun kavet no/-tddöt, 

205 pédet kddn-kud-iva kavejat sanittet. 
sügér) még132 o/tejatavet pdtkidöt.133 

K. m. s. ü. tu jőr/oda éttidet-na 
pégde mégida éde midet. 
tu t'ebara134: éttidet : 

210 tu ji/-po/tat jidet. 
K. m. s. ü. ji/-po/tada /mű135 tö/nidet; 
tu ji/-po/tat nér-ndnk, nér-/ütl3Qvön13r,-oytena tudata 
ji/-po/tadat podérdidet. 
tégjástedet: «/oje nuyen sat'?138 

215 a tu jástet: «éne jiríem saí.t 
t'u-pis jastedet: «mena ju/! 
ju/ jüguttan, nun /öten pasat vére, 

124 JJ monda t vogulúl hasouló szerkezettel vo lna : am 
nayén /ürém nirél mllém. — 125 «er zerriss ihn» : 10 . tdgapt-
«zum bersten bringen», ta/n- «bersten» (C), EO. töyénl- «zerrissen 
werden, reissen», to/néptal- «reissen, zerreissenw (A.). — 126 «(legte 
ihm den zügel) über den kopf» : a «fejére* jelentést maga az 
ugodi (et től : 10. ü/, u/ «kopf») tar talmazza, minélfogva az előtte 
álló ju/ szó értelme előttem nem világos. — m «(vom rosse 
wurde er emporgehoben) höher als der s tehende wald» : az egyéb 
forrásokból nem igazolható kénfja i t t aligha más, min t a t a tá r 
köjön§e «-ként, gyanánt (pl. timér-k. «mint a vas», aclék. ((éhe
sen))))). — 128 or. ^aBaíi «nosza, rajta»; az u tána következő senktai, 
/ordai infinitivusok oroszos szerkezetek: ^aBafi ŐMTL. — 129 «in. 
stückew : v. ö. EO. sup, sop «die hálfte, in die que re» ; suppa, suppi 
«in zwei teile», vog. sup, sup, supV id. — 130 «brach sie»: 10. mürt-
«brechen» (C), EO. moritl- «brechen, zerstückeln». — 131 sü/ 
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A féket odaadják, ő szétszakította, 
második féket adnak, ő szétszakította, 
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik féket adnak, ő 

szétszakította; 
195 a hetedik fék erős, kezébe vette. 

Elindult, hogy megfogja a csikót. 
M. m. h. f. hős a féket fejére teszi, 
a ló álló erdőnél magasabbra emeli. 
Most a felhő alatt viszi lova. 

200 Nosza, üti lovát, nyúzza a vesszőkkel. 
Vesszői elfogytak, ketté töredezének, 
[a ló] bőre közé dugta. 
A kilencz vesszőt mind elfogyasztja. 
Ezután kalapácsát húzta elő, 

•205 a füle között ütögette a kalapácscsal. 
Lova a kérges földre hullott. 

M. m. h. f. hős a maga hazája (tájéka) felé a mint tekint, 
[valami] fekete föld (értsd : porfelhő) módjára látszik. 
Oalaposabban megnézi: 

210 [hát] az ő bátyjai jönnek. 
M. m. h. f. hős bátyjaival összetalálkozik; 
az ő bátyjai vörösfenyő-tuskókat, lúczfenyő-tuskókat 
Bátyjaival beszélget. fvivének vállaikon 
Ők mondják: «Ki iránt van sajnálatod?)) 

215 0 pedig szóla: oldősb sógorom iránt van sajnálatom*. 
Azután mondják : «Menj haza ! 
[Ha] haza érkezel, tégy jegyet a magad házára, 

kádn-kuda «unter die haut» : kadn «kettő», kuda «közé», t. i. «a 
két bőr közé»; ép így alább (205. s.) : pédet kádn-kiid-íva «zwischen 
die ohren». — 132 «auf die háutige erde» : közönséges jelző a vo
gul énekekben: sat sawép sawiy ma «hét rétegű, réteges föld». — 
133 «fiel» : ÉO. piti- «fallen, sinken», ÉV. pat-, déli pat- id. ... 
134 «er sah scharf hin» : cebara «gut» (C.); v. ö. csuvas céber, 
votják cehe?- «gut, schön». — 135 «mit seinen brüdern (traf er zu-
sammen)» : itt nyilván a KV. nüié, nouté «einander, einer den 
anderno szóval van dolgunk, melyről 1. NyK. 23 : 344. 1. — 
136 «lárchen und tannenkeulen» : IO. nank, vog. nank, ni/ 
«lárchenbaum», IO. /üt, SO. Ml, ÉV. %$ut «fichte, lúczfenyőw, 
tehát nér «keule» (v. ö. vog. nor «gerenda»). Szokatlan az össze
tétel jelző részének helyzete, mely egyébként a jelzett szó előtt 
szokott lenni. — 187 <»schulter» : SO. van id. (C), ÉV. va'in id. — 
138 «mit wem hast du mitleid !» : EV. sal', or. a?ajiL, ÉO. sal! «mit-
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jeso jirt'en /ötét pasat vére /» 
t'u-pis tu ji/-po/tat jástet : 

220 /ütmet /atna muy jügotteu 
nuy puydena moiyaf139 

Votuo pira meneyédöt K. m, s. ü., 
pontiy tau, tégéy tau pir-pet'a sö/tet áynedui-iva. 
t'u-pis K. m. s. ü. jástet : 

225 «tam met-sir tan ? ! ádem tau!» 
jeso jástet: avérd'-ot metta ütt-ta, énda-li?U2» 
tég jastidet: «us vérd'-ot éndam; 
in muy puydeva taya moiya/» 
K. m. s. ű. téget tayöt. 

230 tég pesan-o/tena öntést tábet butélka viná,liS 

ilié tábet stakanlá5 coéumem ömést. 
ürdet jástedet: «jánga viná/» 
a tu jástet: «man ádét-saga14® metta viná jántiem ? 
Man nép táidam, tuvat vá/ta mendam /» 

235 tég jástedet: «nerida togöí sora !» 
tu neridöt, vágat. 
néyet jástet: «man sora jidem, sora veresittam ,-147 

nuy sarjásta, man jidem.'» 
t'u-pis tu neröt ju/. sóra néyet juvöt. 

240 ega ömétken148 i vönet. 
ji/-po/tat vinágat mejidet, 
K. m. s. ű. viná jángidet; 
vot i öméstet /üdém /at, /üdém át. 
/ütmet átna menet ju/. 

245 ju/ jügotken, tu néyeda jástet: 
«ü/ pane távét még suyeda, /öt még swyedn ! 
inge teraget to/-to/re ! 
it-vaida /amdá, sémen ot pungide J'» 

Saréy át, máréy átna tűrém ent yuttet, 
250 üptetláQ jü/tet, jastidet: 

leid» (A.). — 139 «zu gast» : ÉV. muj, KV. moj «vendég, vendég
ség)), 10. moi «hochzeit» (C), ÉO. moi «gastmal, hochzeit» (A.); 
tehát moiya = mojiya «vendégbelinek». — 14ü «nun»> : or. BOTI> 
(íme). — 141 «am zaume» : 10. áyen «kinn)> (C). — 142 «habe ich 
noch was zu schaffen, oder nicht?»; vérd'-ot — ÉV. várnc-ut 
«tenni való (dolog)» ; utt = vog. qli «van» (10. üd-, SO. vál-
«lében, sein»); ta «nun» (C); énda = vog. a( «nincs» ; -l'i = or. 
-JIH? (-é?) — 143 or. 6yTbiJibKa BHHa (üveg pálinka). — 144 or. M 
(és). •— 145 cTaKaH'L (pohár). — 146 «ich alléin» : v. ö. 10. at reflex, 
pron.: atemnam «ich selbst», atennan «du selbst» (C); az ádét 
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s még sógorod házára tégy jegyet!» 
Azután az ő bátyjai [így] szólának : 

220 ((Harmadnapra mi megérkezünk 
hozzád vendégségbe!» 
M. m. h. f. hős most visszaindult, 
a szárnyas lovat, farkas lovat maga után állánál fogva 

vonszolta. 
Azután M. m. h. f. hős [így] szóla: 

225 «Miesoda ló az ilyen?! Hitvány ló!» 
S még [azt] monda: «Van-e még valami tennivalótok 

velem, avagy nincs ?» 
Ok szólának : «Több tenni való nincs ; 
most jer hozzánk vendégségbe !» 
M. m. h. f. hős bement hozzájuk. 

230 Az ő asztalukon hét üveg pálinka áll (ül), 
s hét pohár megtöltve áll. 
A hősök mondják: «Igyál pálinkát!» 
0 azonban szóla: «En egymagam mikép igyak pálinkát? 
Nekem nőm van, megyek elhívni őt!» 

235 Ok mondják: «Siess gyorsan oda!» 
0 sietett, elhívta. 
Neje szóla: «En mindjárt jövök, mindjárt felöltöz

ködöm (?); 
te csak mondd, [hogy] én jövök !» 
Azután ő visszasietett. Mindjárt eljött neje [is]. 

240 Ezek ketten együvé ültek, váll váll mellett (egy vállal). 
Bátyjai pálinkájukat adogatják, 
M. m. h. f. hős pálinkát iddogál; 
s ím [így] is ültek három nap, három éjjel. 
Harmadik éjjel haza ménének. 

245 [Midőn] ők ketten hazaérkeztek, ő szóla nejének: 
((Hajts fejet a hét földtájék (földszöglet), a hat föld

tájék felé! 
Most pedig zárd be az ablakokat! 
Feküdj le arczczal lefelé, szemed ki ne nyisd!» 

A gyors éj, hosszadalmas éj alatt az ég még ki nem 
nappalodott 

250 s az asszony idősb sógorai megjöttek, szólának: 

utórésze talán it «eins». — 147 «ich nehme mein gewand um» : 
egyéb forrásokból nem igazolható jelentés; v. ö. jiire verusatti 
npuiuia^i. KJia^HTe (áldozatot hozzatok, tegyetek) PÁPAI adatai közt 
és EO. ver&al- «gemacht werden, werden» (A.). — 148 «dicht an-
einander setzten sie sich» ; ega talán = vog. ahváV «együvé». — 
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((JÍX~P°X Zou X°dat aditteden ?150» 
tu-pis néyet no/-kídöt, jastöt: 
«tögös, kamen séi sat',151 /ajatpodérdetf» 
nmena, jastidet, üptan jü/tet.» 

255 neyet t'u-pis kim lottöt,l5% 

üptet kettad-íva kattemen /öta tayettájet; 
pesanet verajet i davai jangitta ; 
pégde jinket jantía pidet. 
K. m. s. ü. jástet: 

260 nmena, jan/a sarada jiya !» 
tuu néyet kim lottót, 
sora keredet, togöí éttidet, 
asrna jado/indot :153 vö§et éndam. 
vöfiet ömsem taga pwnna édai.15i 

265 iu-pis néyet ju/ tüköt,155 

/oida jástöt: «vÖ$eu /oda menőt ? 
tol'ko /eigöt min Rőtemen, 

jeso éne jiy-pogem /ötét /eigöt, 
muy /ötteu : teje kát /öt!» 

270 tu ji/-po/tat jdstet : 
amuya tageva mendeu, 
nuy /eiga, /otan néy vejen/ 
inge tét(te) üda, muyeva in termet; 
muy mendeu muy a tageva /» 

275 jastet: ujim üdém,156 ji/-po%!» 

149 «des mannes brüder» :IO. üp, SO. öp «schwiegervater» (C), 
itt «a nőnek idősb sógorai». — 15u «was ruhet ihr so lange?» : 
10. ad-, frequ. adid-, 80.J&-, öl-, öl- «schlafen» (C), magy. aluv-
stb. — 151 «man hört» : ÉV. suj sajti «hang hallatszik)), SO. secvél 
«CJibimHO, hallik» (P.). — 152 «gieng (auf die strasse) hinaus» : 10. 
latt- «ausgehen» (C); v. ö. ÉV. lakwi, déli lakwi «odalép, oda
ugrik)) ; magy. lép-. — 153 «erschrak sie» : 1. fönt 84. jegyz. — 
154 «mit gras bewachseni) : olyforma kifejezés, mint vogul pumné 
né'Hawé «fű jelentkezik rajta» ; 1. fönt a 77. jegyz. — 155 «lief 
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«Testvér, hogyan aludtok [oly] soká ?» 
Azután neie fölkelt s [így] szólott: 
«Barátom, künn zaj hallatszik, valaki beszélget*. 
«Menj, mond [a férj], sógoraid megjöttek.)* 

255 Neje aztán kiment, 
Sógorait kezüknél fogván a házba bevezette; 
az asztalok fölszerelődtek s nosza az iváshoz (tdk. inni): 
a «fekete vizeket*) (pálinkákat) inni kezdték. 
M. m. h. f. hős szóla: 

260 «Menj, eredj a tengerhez vízért!* 
Az ő neje kiment, 
nem sokára visszatért, oda tekint, 
nagyon megijedt: városa nincs meg, 
Az a hely, hol városa állott, fűvel van benőve. 

265 Azután neje bement, 
férjének szólt: «hova tűnt (ment) el városunk? 
Egyedül a mi házunk maradt meg. 
s még bátyám háza maradt meg; 
[csak] a mi házaink, ez a két ház !» 

270 Az ő testvérei szólának : 
Mi a magunk hazájába (helyére) megyünk, 
Te maradj [ott], hol nőt szerzel (vevél)! 
Most már im itt élj, nekünk már elég [volt a bosszúból); 
mi megyünk a magunk hazájába!» 

275 Szólának: «Jó életet, testvér!» 

hinein» : tük- úgy látszik az 10. tap-, ÉO. loyyl- «eingehen» szár
mazéka (v. ö. KV. tui, tujenti «bemegy»). — 156 «leb' wohl! vogulúl 
is mondják: jqmés ülém, vagy cis j . ü. búcsúzáskor, mely szólásban 
az ülém nem jelenthet «álmot» (vog. ülém), de &z al-, öl- <denni» 
igének sem lehet származéka. Minthogy az 10. üdém, éjszaki 
megfelelője ulém «sein, dasein», a vogul szólás illető szavát oszt-
jákból eredt jövevénynek kell tekintenünk, melynek eredeti vogul 
mása ez lehetne: qlém, ölem. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 




