
Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
(Első közlemény.) . . ... 

Az 1911. év nyarán egy régi tervemet valósíthattam meg, 
mikor a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottságának támogatásával nyelvészeti tanulmányútra mehet
tem a zűrjének közé. A zűrjén földön időm legnagyobb részét 
szóanyag gyűjtésére fordítottam, azonban közben is, de külö
nösen a szógyűjtés befejezése után lehetőleg sok népköltési ter
méket iparkodtam gyűjteni. Mert bármilyen fontos e hozzánk 
oly közel álló rokonnyelv szókincsének minél pontosabb és tel
jesebb ismerete, nem kevésbé érdekes és fontos népköltészeté
nek az ismerete sem. Már csak nyelvészeti szempontból is föl
tétlenül szükséges a nyelv ismeretéhez az eredeti szöveg. Hiszen 
a szó jelentése is sokszor csak a beszédben, a mondatban való 
alkalmazásából állapítható meg, sok szót, sok nyelvtani alakot 
csak összefüggő beszédben sikerül feljegyeznünk, a nyelv mon
dattani sajátságai meg csakis szövegek alapján figyelhetők meg. 
Mostanáig meglehetősen kevés zűrjén szöveg állott a kutatónak 
rendelkezésére. CASTEÉN, SÁVVAITOV, EOGOV és LYTKIN szövegei 
voltak eddig zűrjén nyelvi ismereteink főforrásai. Végre 1901—• 
1902-ben WICHMANN hosszabb időt töltött a zűrjének között és 
szép népköltési gyűjteményt hozott onnan, a melyből azonban 
mostanáig mindössze 18 lapnyi szöveget adott ki (1903. SUS. 
Aik. XXI3 : 28—46. 1.). 

Az itt közölt eredeti zűrjén szövegeket — a melyek zűr
jén népköltési gyűjtésem legnagyobb részét tartalmazzák — (da
lokat, találós meséket, mondát és népmeséket) mind a Sziszola 
torkolatánál fekvő Usztszíszolszkban (ycTtCHCOJiLCK'b), a vologdai 
kormányzóság zűrjén nyelvterületének középpontjában, a zürjé-
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nek «fővárosában», a v i c s e g d a i n y e l v j á r á s területén, 
jegyeztem föl. 

Gyűjteményem nagy részben három nyelvmesterem 
(Alekszander Georgijevics FROLOV, Andrej Andrejevies CZEMBER és 
Alekszej Alekszandrovics CSEUSZOV) közlésein alapszik. A dalok 
közül négy (az I., XI., XII. és XIII.) FEOLOV közlése, a mesék 
közül nyolczat (1, 9, 10, 11, 12, 13, 14/ 15) CSEUSZOV, kilenczet 
(2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19) meg CZEMBER közölt velem. A többi 
darab közlői: Frolovné (Frolov nyelvmesterem anyja), Zabojevné, 
Jekatyerina Vaszilyevna Popova, Latkin és más usztsziszolszki 
lakosok. Szövegeim legnagyobb részét feljegyzésük és a közlővel 
való megbeszélésük után még FROLovval néztem át. 

Szövegeim azonban mindamellett, hogy följegyzésük helye 
TJsztsziszolszk, nem mind usztsziszolszki eredetűek. A fönt em
lített CSEUSZOV nem Usztsziszolszkban, hanem onnan hat verszt-
nyire BiLiLropTi. (viU-gort) falvában lakik és onnan járt be hoz
zám a «városba». A vilygorti nyelvjárás azonban megegyezik az 
usztszíszolszkival. CZEMBER már évek óta minden hónapban kö
rülbelül két hetet tölt a sziszolai nyelvjárás területéhez tartozó 
falvakban, régebben meg a "Vicsegda mentén utazott; mind a 
két vidékről, de különösen a Sziszola mellékéről több mesét 
hozott. FROLOV, a ki usztsziszolszki születésű, két évig a Luza 
menti Bemnop'b-ban tanítóskodott és néhány dala onnan való. 
Ezekbe a más vidékről való szövegekbe, minthogy olyan embe
rek ajkáról jegyeztem fel őket, ja kiknek a vicsegdai nyelvjárás 
az anyanyelvjárásuk, bizonyára több vicsegdai, illetőleg usztszi
szolszki alak került és így nem tüntetik fel tisztán az eredeti 
nyelvjárást. Ezeknél a szövegeknél külömben a jegyzet mindig 
rámutat arra, hogy milyen eredetűek. 

Az orosz nyelvre való fordítást lehetőleg mindig a közlővel 
végeztem el, de minden esetben újra átnéztem említett nyelv
mestereim valamelyikével. Erről a munkáról számolnak be a 
fordítást követő jegyzetek, a melyeknek az a czéljuk, hogy a 
magyar fordítást megokolják és ellenőrzését lehetővé tegyék 
vagy megkönnyítsék; azonkívül sok tárgyi és nyelvi magyaráza
tot vettem bele a jegyzetekbe, még pedig itt is sokszor abban 
az eredeti orosz alakban, a melyben én hallottam az illető 
magyarázatot. Hogy az ilyenfajta magyarázatok mennyire szűk-
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ségesek,' azt csak az tudja megérteni, a ki már nem-magyará-
zatos vagy hiányosan magyarázott szövegeket olvasott és érezte, 
hogy egy sereg kétségét az illető gyűjtő egy-egy rövid megjegy
zéssel eloszlathatta volna. 

Szövegeimben a mai finn-ugor nyelvészeti irodalomban 
majdnem általánosan elfogadott FUF.-féle átírást használom; 
ugyanezzel a hangjelöléssel írom át a SZAVVAITOV, EOÖOV, POPOV 
és LYTKIN munkáiból vett idézeteket, míg WIBDBMANN adatait 
többnyire az eredeti átírással idézem. A hangsúly megjelölése 
csak ritkán vált szükségessé, minthogy a vicsegdai nyelvjárásban 
a hangsúly kevés kivétellel az első szótagon van. 

Fordítás tekintetében lehetőleg hű és ha csak lehetséges 
volt, szószerinti fordításra törekedtem. 

Végül még néhány szót az itt előforduló rövidítésekről. 
GENETZ = ARVID GBNETZ, Ost- permisebe Sprachstudien. 

SUS. Aik. XV r 1897. 
LYTKIN = G. Sz. LYTKIN, 3bipHHCKÍíi Kpaű npH enncKonaxi, 

nepMCKHXT> H 3HpaHCKÍű H3LIK1.. CaHKTneTepőyprT>, 1889.*) 
MUNKÁCSI, VotjNépk. = MUNKÁCSI BERNÁT, Votják népköl

tészeti hagyományok. Budapest, 1887. 
MUNKÁCSI, VotjSz. == MUNKÁCSI BERNÁT, A votják nyelv 

szótára. Budapest, 1890—1896. 
POPOV == KLAVD. A. POPOV, SbipaHe n 3bipaHCKÍii Kpaít 

H3B,ECTÍR ÜMnep. Oőm,. Jíioő. ECT., Airrp. H 9TH. Tpy^u E>THO-
rpa$niecKaro OT^ijia III. 2. MocKBa, 1874. 

ROGOV — NIKOL. BOGOV, IlepMHUKo-pyccmH H pyccKo-
nepMan,KÍít caoBapb. CaHKTiieTepőypri., 1869. 

SZAVV. = PAV. SZAVVAITOV, 3bipaHCK0-pyccKÍH H pyecKO-
3bipaHCKÍÉ cjiosapb. CaHKTneTepőypr'b, 1850. 

WICHM. Chr. = YRJÖ WICHMANN, Wotjakische Chrestoma-
thie mit Glossar. Helsingfors, 1901. 

WICHM. St. = YRJÖ WICHMANN, Kurzer Bericht über eine 
fitudienreise zu den Syrjánen 1901—1902. SUS. Aik. XXI3. 1903. 

WICHM. WotjSpr. = YRJÖ WICHMANN, Wotjakische Sprach-

*) LYTKIN szövegeit vagy az eredeti orosz fordítással, vagy 
•a SUS. Aik. X. kötetében megjelent WICHMANN-féle német for
dítással idézem. 
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proben. I. Lieder, Gebete und Zaubersprüche. STJS. Aik. X I r 

1893. II. Sprichwörter, Kátsel, Márchen, Sagen und Erzáhlun-
gen. SUS. Aik. XIX r 1901. 

WIED. == F. J. WIEDEMANN, Syrjánisch-deutsches Wörter-
buch nebst einem wotjakisch-deutschen im Anhange und einem 
deutschen Begister. St. Petersburg, 1880. 

WIED. 2 = F. J. WIEDEMANN, Grammatik der syrjánischen 
Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjaki-
schen. St. Petersburg, 1884. 

Az egyes zűrjén nyelvjárásokat ugyanúgy jelölöm mint 
WICHMANN; 1. SUS. Aik. XXI3 : 20. 

A többi rövidítés általánosan használatos és így magyará
zatra nem szorul. 

D a l o k . 

I. 

giris jujas, posúi sorjas vizivteni. 
bidsen seni s§dz vina. 
abu ved sen s§dz vina, 
saldatjasl§n sin-vais. 

5 kus ib vile pétim. 
bids§n seni sakar-jur. 
abu ved sen sakar-jur, 
saldatjaslen jurjasis. 
kazán bergge pétim. 

10 bidsgn seni sevk-turun. 
abu v§d p§ sgvk-turun, 
saldatjaslen jur-éijas. 
kazán gorodas pétim. 
das-vit karába lökte. 

15 karab piUkas vifáistim. 
bidsen seni jurtem j§z. 
mii-ponda ti jurtemgé ? 
— se^sem mian red'ina. 
kitgn tian red'ina í 

20 — kazán górod red'ina. 



ZÜEJÉN NÉPKÖLTÉSZETI MUTATVÁNYOK. 2 7 9 

Nagy folyók, kis patakok folynak. 
Minden ott tiszta pálinka. 
De nincs ott pálinka, 
(hanem) katonák könnyei. 

5 Puszta mezőre jutottunk. 
Ott minden czukorsüveg (csupa czukorsüveg van ott). 
De nincs ott czukorsüveg, 
(hanem) katonák fejei. 
A Kazán (folyó) partjára jutottunk, 

10 csupa selyemfű van ott. 
De nincs (ott) selyemfű, 
(hanem) katonák haja. 
Kazán városába jutottunk. 
Tizenöt hajó jön. 

15 A hajók belsejébe néztünk, 
csupa fejetlen ember (nép) van ott. 
Miért vagytok ti fejetlenek? 
— Olyan a mi hazánk (így születtünk). 
Hol van a ti hazátok? 

20 — Kazán városa a hazánk. 

J e g y z e t e k . Ez a dal, melyet közlőm a Luza partján 
fekvő BeKmopi. (j§g-sor) falvában hallott énekelni, talán csak 
töredék egy hosszabb e p i k a i költeményből, a mely egy Kazán 
városánál történt ütközetről (talán Kazán elfoglalásáról) szólt. 
2. sedz vina Cl<fflCToe, npo3paTmoe BŰHO (tiszta, átlátszó pálinka)5 j 
3. ved < orosz BT.^B [ 6. sakar-jur crojiOBa caxapy3 | 9. kazán 
ber§g§: itt nyilván a Kazanka folyóról van szó, a mely Kazán
nál ömlik a Yolgába. | 10. sevk turun 'mejiKOBaa TpaBa (szép 
«selyem» fű)' | 18. rgd'ina < orosz poénná. 

II. 

sad-jgrin pe niv gul'aite. 
mi(t'sa zon volivle. 
uzonmei, zonmei, molod'ejégi, 
soféa tai volivlan.» 

5 — me-p§ eék§n rad volivla, 
nin§m§n koznavni. 
piüiras-ke me vetla, 
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dona kozin vaja. 
dona kozin, kik kőéin 

10 kumaU da kitaika. 
akitaikas§ og novli, 
kumaiésg og pdstav. 
kid'z rad'eitan, sid'é radeit, 
bőét zárnia Uun-kiU.r> 

A kertben sétál a leány. 
Szép legény jön (jár) hozzá. 
«Legényem, legényem, kedvesem, 
ritkán jössz bizony.» 

5 «En szivesen jönnék, 
(de) nincs mivel megajándékozzalak. 
Ha Pétervárra megyek, 
drága ajándékot hozok. 
Drága ajándékot, két ajándékot: 

10 vörös pamutszövetet és nankint.» 
«A nankint nem viselem, 
a vörös pamutszövetet nem öltöm fel. 
A hogy szeretsz, úgy szeress (t. i. ajándék nélkül is), 
végy aranygyűrűt (és esküdjünk meg)». 

J e g y z e t e k . Ugyané dalnak több változatát is hallottam; 
az egyikben a legény felelete így folytatódik: 

dona kőéin, kik kozin, 
10 kik zárnia téun-kits. 

krug g§geris kijsovtam, 
kujimis okásam.i) 

Drága ajándékot, két ajándékot: 
két aranygyűrűt. 
Köröskörül megyünk (az oltár körül az esketésnél), 
háromszor csókolódzunk.» 

1. jer 'kerítés, bekerített tér, kert, veteményes kert (H3ro-
po,a;b, 3a6opT>, oroposi.)5; po.Ugm j§r "oropo^i., oropojKeimoe 
MIJCTO3 ; sad-jer cca^i>, najiHca^'b, nara ?a,a;HHK'b, oropo^'B ca^y5; 
sad-jerin 'B'B ca^OBOÍí oropoatjí'E' | 3. egy másik változat sze
rint : miféa zonmgi, molodefégi cszép legényem, kedvesem'; 
molodeüé <c orosz MOJioflenr. legény5 | 5. me-pe eék§n rad volivla 
ca 6bi pa^T. XOSHJTL5 ; változata: rad-pe esk§ me volivla; eék§, 
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eskgn a föltételes mód jelölésére szolgál; pl. me eske ozir-k§ vgli, 
knii eske óvni rfl ecJin őoraTt 6u 6EIJH>, VMEJIT, 6M JKHTB; ha 
én gazdag lennék, tudnék (hogy) élni' | 7. változat: tui leéale, 
pH ere muna caz út jó lesz, Pétervárra megyek'; pitír, piíer 
IleTepŐyprT., IInTept | 10. kumat's < or. KyMâ rB 'vörös pamut
szövet'; kitaika < KirraÜKa 'nankin szövet'; változat: kumaté i 
kitaika | 12. változat: kumaj'sis pz kov fa vörös pamutszövet 
nem kell' | 13—14. cKaKL JHOÓHJTL, TaKT> H JIIOŐH'; radeitni, ra
deitni 'pa^tTB, yxaatHBaTL; gondoskodik vkiről, gondoz; szeret'. 

A fönt említett változatban: 
11. krug < orosz Kpyrt, BOKpyn> 'köröskörül'; ki(tsovtni 

'OÖOHTH, OKpyaíHTB, OÖXO^HTL, c^BjiaTb OÖXO^B'. Egy másik vál
tozat szerint: 

10 éiíeU da kal'enkor.» 
«kal'enkor zev ettja 
éiíefsis vasjg. 
je£§ti k§sjan l'ubitni 
neb zárnia t'sun-kits, 

15 sessa kujimis geg§rtam.» 

io kartont és kalikót.» 
«A kalikó nagyon kevés, 
a karton megfakul. 
Ha szeretni akarsz, 
végy aranygyűrűt, 

15 azután forduljunk háromszor körben.» 

10. éiíeU < cnTeiiB; kalenkor < KajieHKopT. | 12. vusje 
'jiHnaeTB' | 15. változat: kujim pev gegertam. 

III. 
grad-jgrin-pe niv kapusta vesalg 
zev je(d£id girié maféa. 
i zon zavor doras vois, 
((bog pometí» vais. 

5 «bog pomeié-pe, mij'éa nilei, 
kapustatg vesavni.» 
kapustase oz donjav, 
mijsa nivse okale. 
kapustase i ez neb, 

10 miféa nivsg tubitis. 
dinas suvtedis, 
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veékid kigdis kutis. 
a m§d kinas kutlis, 
s§l§m berdas top§dis, 

15 musa torj§n suis. 
«ok-pe, menam musa nilgi, 
zbiUs-e, te tubitan men§ f» 
— nme-kg teng og tubit, 
me te bérié og vgtlis.v 

20 ivlain itdzid jugid, 
jen-e£-kuin páskid kia. 
•— npgra me-dinis munni 
dgva niv ding. 
d§va nilis abu meis 

25 mitUatd&ik ni burdzik. 
sijggn-ke burdMk, 
mii matindzik ol§, 
unais gesfitgdg 
i^dzidMika koznalg, 

30 i iéeskiddzika okal§.» 

A veteményes kertben káposztát gyomlál a leány, 
nagyon fehéret, nagyfejűt. 
És odajött a kapuhoz a legény, 
«Isten segítsem)-t hozott. 

5 «Isten segítsen, szép lányom, 
káposztát gyomlálni.» 
Nem alkudozik a káposztára, 
a szép leányt csókolja. 
Nem is vette meg a káposztát, 

10 a szép leányt szerette. 
Magához vonta (maga mellé állította), 
jobb kezénél fogta, 
másik kezével meg átölelte, 
szívéhez szorította, 

15 kedvesének mondotta. 
«0 •— mondja — én kedves leányom, 
igazán szeretsz-e engem?» 
— «Ha én nem szeretnélek, 
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nem futnék utánad.» 
20 Az utczán nagy világosság, 

az égen széles pír. 
— oldeje, hogy elmenjen tőlem 
az özvegy leányához. 
Az özvegy leánya nálamnál 

25 sem nem szebb, sem nem jobb. 
Talán azért (tkp.- azzal) jobb, 
hogy közelebb lakik, 
sokszor megvendégeli, 
nagyobb ajándékokat ad neki 

30 és édesebben csókolja őt.» 

J e g y z e t e k . A kedvesével való találkozás után a legény 
elmegy; a leány tudja, hogy hová megy: egy másik, gazdagabb 
leányhoz, az özvegyasszony leányához. Ezek a gondolatok fog
lalkoztatják a leányt akkor, mikor a szeretője eltávozik (22. 
sortól kezdve). 

1. grad-jgr 'oropo^B5, gr ad < orosz rpíi^a; vesavni 'noJiOTB, 
tfflCTHTL, omicTHTB, oramaTb, yönpaTB5 | 2. maU 'MairB, mapB; 
labda, golyó', kapusta-maü 'KO îaHB KanycTBi' [ 3. zavor doras 
CKB BopoTaMT.' < or. 3aBopi. 'kerítés5 (1. DAL, TOJIKOBLIÜ cjroBapB 
auiB. BejiHKop. fl3.) | 4. bog pomeíé < orosz Borr> IIOMO^B | 7. 
donjavni 'npHii^HiiBaTL, ToproBaTL; árát megállapítani, meg : 

becsülni, alkudozni' | 17. zbú Valóság; ŐBLIB, ^MCTEHTCJILHOCTB, 
BBpHOCTb5 | 19. me te b§ris og vetlié CE 3a TO6OK> 6BI He roHíuiacL, 
ne xo^HJia5 [ 20. ivlain ckint, az utczán5 | 21. jen-ez-ku 'ég, 
HCÓV; kia 'sapa' j 23. d§va < orosz B,a,OBa | 27. a mii szónak 
ez a «hogy» kötőszó értelmében való használata természetesen 
szolgai fordítása az orosz UTÓ kötőszónak (1. FUCHS, KSZ. XII : 
231) | 28. g§éíit§dni cyrocTiiTB, yronjaTB5. 

• 

IV. 
g§rd üévetjas-p§ uéini 
nekodli leptini. 
inenim kole vetlini 
vei lug viled'z. 

5 inenim kole ad'dzivni 
assim musa mortgs. 
menim kole korlini, 
as ding pukavni. 
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kgsjisis menam musa, 
10 me orde gesüitni-lökni. 

voi-ser b§rin §iik tsasin 
lebéis musa gutu. 
lebéis kerka vile, 
kerka vivsdn kilíse vile, 

15 kiUse vivsdn §sÍ7i vil§. 
«Uéiísi, musa, Uéiísy, dona, 
uéan-insid sadmi. 
me lokti te ding, musa, 
vosti mem §fágstg. 

90 on-kg vosti, olan ga£gi, gtdzg*t 

k§( vosti §siút§.» 
me §djetdzik t'séttsisti, 
pos-vo(dz§d kotgrti, 
vil' pos-vo^zgd kotgrti. 

ü25 g(dzessg vosti, 
musali pánid péti. 
jejizid kigdis bosti, 
voms§ okali. 
vomsg-pg okali 

HO i uélan-ing pirti, 
pizan saje puksgdi 
da tsajen juktali. 
tsaj§n-p§ juktali 
dai musa mortli sui : 

35 «te munan, menam olan ga£, ili karé, 
jgz ili karas te meen en osjié,» 
seiUe zon Iggdsis nivkgd i pindsis. 
pizanas kinas kut'ékis: 
o-dugdi te men§ Iggednid.)) 

40 mgdis zik, mgdis sum 
menam uzlan inin. 
k^dzi sij§ zik jilis 
stav jgzis tedisni, 
stav jgz tedisni, 

45 mamii vistalisni. 
menam mamei i sue • 
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' ( . «mii-n§ tek§d loi?» 

a me sui: «zerkal§§ 
sera kán UétUistis. 

50 sera kánis t'ééHüsistis, '. 
éerkal§s§ 2ug§dis 
i men§ sadmgdis, 
mene tom§s sad'mgdis, 
musukkgd jansedis.)) 

A piros virágok elhullottak, 
nincs kinek felszedni. 
Nekem el kell mennem 
a zöld rétre. 

5 Nekem látnom kell 
az én kedvesemet. 
Meg kell őt hinom 
magamhoz, mulatni (tkp. ülni). ; * 
Az én kedvesem megigórte, 

10 hogy eljön hozzám látogatóba. 
Éjfél után egy órakor 
(hozzám) repült egy kedves galamb. 
Eepült a házamra, 
a házról a lépesőre, 

15 a lépesőről az ablakomra. 
«Kelj föl, kedvesem, kelj föl, drágám, 
ébredj föl álmodból. 
Én jöttem hozzád, kedvesem, 
nyisd ki nekem az ajtót. 

' 20 Ha nem nyitod ki, életem gyönyörűsége, az ajtót, 
nyisd ki akár az ablakodat.)) 
Hamar fölugrottam, 
végigfutottam a pitvaron, 
végigfutottam az új pitvaron. 

25 Kinyitottam az ajtót, 
elébe mentem kedvesemnek. 
Fehér kezénél fogtam, 
száját csókoltam. 
Száját csókoltam 

Nyelvtudományi Közlemények. XLI 19 
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30 és hálószobámba vezettem. 
Az asztalhoz ültettem 
és teával kínáltam meg (tkp. itattam). 
Teát adtam neki 

'és kedvesemhez szóltam: 
35 «Te elmegy, én életem gyönyörűsége, messzi városba; 

az idegen messzi városban ne dicsekedjél velem (t. i. 
hogy a szeretőd voltam).» 

Erre a legény összeveszett a leánynyal és szitkozódott. 
Az asztalra ütött a kezével: 
«Hadd már abba a bosszantást (szűnj meg engem 

bosszantani).)) 
40 Lett veszekedés, lett lárma •.-: 

az én hálószobámban. 
A hogy ezt a veszekedést 
az emberek mind megtudták, 
az emberek mind megtudták, 

45 elmondották az anyámnak. 
Az én anyám szól: 
«Ugyan mi történt veled ?» 
Én azonban így szóltam: «A tükörbe 
ugrott a tarka macska. . 

50 A tarka macska oda ugrott, 
eltörte a tükröt 
és fölriasztott (tkp. fölébresztett) engem. > 
Engem, fiatalt, fölébresztett, 
kedvesemtől elválasztott.» 

. J e g y z e t e k . 1—2. cKpacHLié IJBÍJTH ynajni, HCKOMJ no^-
HHTb5; iévet < orosz HBÉTI, ; uéini népmesékben és dalokban 
ritkábban előforduló prseteritum -ini végződéssel a rendes ~imi 
végződés helyett. WICHMANN (Studienreise 25) a pecsorai nyelv
járásból idézi ezt a személyragot | 8. pukavni 'nocH^ÍTL5, vo. 
voi-pukgm cBenepHHKa, noca^aHOKi.5, puk§m, pukal§m 'nocn^fl-
HOKI., öeofefla; esti társaság, mulatság5; voi-pukan in 'abendgesell-
schaft (der mádchen)5 WIOHM. Stud. 28; vö. v o t j á k púkon-
korka caz ifjúság mulató háza; fonóka, fonóház3 MŰNK. VotjSz. 
587, VotjNépkHagy. 335. | 14. kitíég < orosz KpujibUo, előfordul 
kriUse, ritkábban kriUé§ alakban is | 17. uzan*in tkp. calvóhely, 
fekvőhely'; itt azonban az in képző-szerepű (1. WIEDEMANN2 71, 
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j 
72) és 'uzan-in 'a^vás, álom5; vö. dugdi gorzan-inéid 'hadd abba 
a. kiabálást (nepecTaHb KpHiaTb, OTCTaHb OTT> KpHKa)5, dugdis 
gi&an-inié 'OTT. nncama. OTcrajLT,; abbabagyta az írást' | 21. k§i 
< orosz XOTL J 22. §djeid£ik cCKopí>e' | pos-vo^zgd cno CÍHKMT.5 | 
31. pizan sajg puksgdi '3a CTOJIT. noca^HJia5 oroszos szerkezettel; 
éppígy pizan saje puksini 'asztalhoz ülni, C&CTB 3a CTOJIT.5, pizan 
sajin pukavni 'asztalnál ülni, CH^T.TL 3a CTOJIOMT.5, pizan sajis 
Uéiüini 'asztal mellől fölkelni; BCTaTB H3T. sa CTO.ua5; de dórin 
névutóval i s : totkg ved pizan dórin pukalim 'am tische nur ha
bén wir gesessen5 W. St. 35 ; vö. a v o t j á kban is : gok-serad 
jpuktam kunoed 'asztalod mellé ültetett vendéged5 MŰNK., Votj. 
NépkHagy. 262 («pedig szabály szerint ezt várnók: gok-bordi v. 
gek-bordad; talán az orosz: ca^HTbCa -3a CTOJIT. szólás van itt 
utánozva» uo.) | 35. ili 'jiajieKiÉ5, ili mu c,a;ajiBHaa 3eMjia5, ili 
musa mórt 'messzi vidékről való ember; TOJIOBÍÍKT. H3T> jjajiBHHXT. 
<}TpaHT>5 | 36. jez ili karas 'BT. lyatOMT. ;iaJibHeMT> ropo^í.5; így 
i s : jgz ilis karas id.; ilis '.naJiemÉ, oT^aJieHHbiH5 | 37. 'Tyn. MO-
jio,a;eii;T> pa3cep,HHJica, noccopHjica CT> ^BBKOH H nopyrajica5 j 
39. Igggdnid cep^HTb, személyragos infinitivus 'haragítanod5 (vö. 
WIEDEMANN2 163) | 40. medis 'nomeJiT.; kezdődött, keletkezett5; 
éppígy: sije mgdis gorzini 'elkezdett kiabálni; OHT HaiajiT. Kpn-
iaTb5. WIEDEMANN is ismeri a szónak ezt a jelentését, I/YTKIN 
azonban csak a rendes «HJITH, OTnpaBHTLca» jelentését említi; 
zik 'cnopí., ccopa, myMT.; veszekedés, lárma5 ( < orosz SBIKI.); 
sum < orosz myMT. ] 48. éerkalg < orosz 3epKajro | 54. musuk-kgd 
jansgdis 'CT. MHJIHMI. pa3JiyiHJia5; musuk 'kedves; MHJIMÍÍ5; vö. 
menam musukei 'mein herzenslieb' W. St. 30; jansgdni 'el
választ; 0T£T.jiHTb, pa3o6m,HT&, pasjiyiHTb5; a comitativusnak 
ez a használata természetesen oroszos; éppígy: sij§ kgsjg jan-
setfUini babaiskgd 'el akar válni a feleségétől; OHT. xoieTB pa3-
jBecTHCB CT. ate.HOH5, vagy: baba kgsjg jansgd'tsini muéikiskgd 'az 
asszony el akar válni a férjétől5; oroszul 'CT. MyateMT.5 (1. még 
JCSz. XII : 232). 

oi d'ig láda, mi-pe ke^zimei, kg(d'zimgi. 
— mii-ng ti keféidéi, ke^éidgi ? 
mi-pg kgtdzini brosagn, brosagn.." -• • ••••--
—• mi-p§ sij§ tataiam, tataiam. 

<.;.-:, JŐ mijgn-ng;ti tataiad, tataiad í 
•— mi tataiam v§vjas§n, vgvjasgn.' - - -r 

mi najggs kutalam, hatalom. -
,• ;. r,~t~ mi jgn-ng ti kutalad^ kutalad? - s 

19* 
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mi kutalam é§vk tivj§n, s§vk tivj§n. 
10 — mi-p§ sij§ n§balam, néhaiam, 

mijen-ne ti néhaiad, néhaiad} 
— mi néhaiam so sait§n, so sait§n. 
mianli surs sait oz kov, oz kov. 
— mii-n§ tianli kol§, kol§? 

15 mianli kol§ dorsa niv, dorsa niv. 
— mian dorsa niv zárnia, zárnia, 
mianli sij§ i kol§, kol§. 
—• mi ing setam, vost§-£§ gfíégste, §tdz§st§. 
so tianli §(d'£§sis, gfágsis. 

20 —• mian nivjas Uinini, íéinini. 
mian nivjas sodini, sodini. 
— mi ta-lun herdam, herdam. 
mi-p§ ta-lun silam, éilam. 
— oi díg láda, silam, éilam. 

0 d'ig láda, mi vetettünk, vetettünk. 
— Mit vetettetek, vetettetek ? 
Mi kölest vetettünk. 
— Mi azt összetapossuk, összetapossuk. 

5 Mivel fogjátok azt összetaposni, összetaposni? 
— Összetapossuk lovakkal, lovakkal. 
Mi őket elfogjuk, elfogjuk. 
— Mivel fogjátok elfogni, elfogni? 
Mi elfogjuk selyemhálóval, selyemhálóval. 

10 — Mi azt megvesszük, megvesszük. 
Min veszitek meg, veszitek meg? 
— Megvesszük száz rubelen, száz rubelen. 
Nekünk a száz rubel nem kell, nem kell. 
— Hát mi kell nektek ? 

15 Nekünk kell a szélső lány, a szélső lány. 
— A mi szélső lányunk aranyos, aranyos. 
Nekünk az kell, az, kell. 
— Mi hát odaadjuk, nyissátok ki az ajtótokat, ajtótokat* 
Itt van nektek az ajtó, az ajtó. 

20 —• A mi leányaink megfogytak, megfogytak. 
A mi leányaink megszaporodtak, megszaporodtak. 
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-— Mi ma sírunk, sírunk. 
Mi meg ma énekelünk, énekelünk. 
— 0, dig láda, énekeljünk, énekeljünk. 

J e g y z e t e k . E t á n c z d a l orosz eredetű. Mindjárt az 
első sorban említett dig láda is mutatja ezt, azonkívül közlőm 
szerint ezt a dalt oroszul is éneklik. Közlőm — egy körülbelül 
50 éves asszony — panaszos hangon mondotta, hogy ezt a 
tánczdalt régen énekelték csak, az ő gyermekkorában; ma már 
inkább négyest és más új tánczokat tánczolnak. Magyarázata 
szerint a tánczolók két sorba állnak föl egymással szemben, 
azután egymás felé mennek, mialatt felváltva éneklik a dal 
egyes sorait. A 20. sornál egy leány (a dorsa niv 'szélső leány5 

vagy a s§rsa niv 'középső leány5; 1. a 15. sorhoz tartozó jegy
zetet) átmegy a másik csoportba. Az utolsó sort a két csoport 
közösen énekli. 

1. oi = orosz OH ; dig láda = orosz ,HH,a,T> JTa^o; «dud-
jiado npHnÉB'b BecnaHOKB HJIH xopoBO^Hbixi> wkcewh. A MU 
noAe eumonneMZ, eumonueMZ, oű dud-jiado eumonneMZ, eumon-
nejws /» (DAL, TOHKOBBIH czoBapB atHBaro BejiHKopycKaro H3BiKa 
a. v. Rnxb); k§dzni 'CBATB5 j 1—2. k§tdéim§i 'mi vetettünk5 és 
k§idéid§i 'ti vetettetek5 csak e helyen előforduló alakok ketdzim 
és k§(déinnid helyett. Ezt az -§i végződést más alakokban is 
megtaláltam. Az imperativus többesszámi 2. szem.: boste és bostgi 
Vegyetek5; a tagadó igeragozásban is: mi oge bostgi (bost§) 'mi 
nem veszünk5, mi eg§ bostei 'mi nem vettünk5 és éppígy bost§i 
alakkal a többessz. 2. személyében is. W. St. 25. szerint prse-
teritum többes 1. sz. «I. U. V. Pec. S. L. P. -im (S. L. P. 
auch -ime), 2. I. U. V. Pec. -innid (V. selten auch -id), S. -id, 
-inid, L. -id, -ide, -innid, P. -it, -itp. Az imperativus több. 2. 
szem. végződéséül LYTKIN csak az -o-t ismeri (1. LYTKIN Nyelv
tan 30.), WIEDEMANN szerint azonban a személyrag -ö (-e), -öi 
(ei) (WIEDEMANN2 183). | 3. brosa < orosz npoco, előfordul 
prosa alakban is | 4. tataiam 'BBiToníeMB5, 1. az 1. sorhoz tar
tozó jegyzetet [ 5. -n§ oroszul aíe, sokszor csak nyomatékosító 
szócska; vö. mii ne kutam mi kérni k§kja'mis§nnas cwas kön-
nen wir acht denn anfangen5 W. St. 34; k§ni n§ vais 'wo ist 
aber das wasser5 uo. 40. Vö. még WIEDEMANN3 234. | 9. tivjen 
'HCBO^OMB5 [ 12. sait 'pyőüB5 | 15. dorsa niv helyett s§rsa niv 
'középső leány5-t is énekelnek | 16. zárnia 'aranyos5 ('drága') | 
18. in§ úgy látszik csak egyenes beszédben használható, nem 
mások szavainak idézésénél; az utóbbi esetben -p§ használatos, 
mint pl. a III. dal 16. sorában. Jelentése 'hát ; mondom5; mi 
in§ setam 'MH Tor^a, TaKB oT.na^HMB5; mun-ine 'menj, menj hát', 
vetla-ing j§vla 'megyek tejért5. WIEDEMANN szerint in§ 'dennoch'; — 
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voétg-íg vagy voétg-tg; voétg-tg 'oTBopHTe-Ka3; éppígy mun-tg-
cCTynaft-Ka, noö^HKa5, mungi-tg ccTynaüTe-Ka, non^MTe-ita'; vö. 
LYTKIN 164. vaitg, vaitg purttg c#aH, ,a;afi TLI CBOÉ HOHÍT.', cgib 
mir dein Messer' (WICHM. íáUS. Aik. X : 68). LYTKIN szerint tehát 
a tg azonos volna a te névmással; de ugyanabban a mesében 
többször is : mun te CH,HH THS, cmenj te' | 20—21. Uinini, sodini 
prseteritum-alakokhoz vö. a IV. dal 1. sorához való jegyzetet. 

VL ".'• . 
me luy vivti muni 
vei lug vivti. 
basmak ad'dzi, jgktini kúti. 
tupil! gggiltíég, sunis kiség. 

5 tupil! vgtüég, vgíisg, 
sunis vgtise, vgtíég 
me sunissg kúti 
stav sunissg orjgdli. 

Végigmentem a réten, 
a zöld réten. 
Czipőt találtam, tánczolni kezdtem. 
A gombolyag gurul, a czérna húzódik. 

5 A gombolyag fut, fut, 
a czérna utána fut, fut. 
Én megfogtam a czérnát, 
az egész czérnát eltéptem. 

J e g y z e t e k : 4. tupil' 'KJiyöoKt'; gggiUt'éini cKaTHTbCH> 
CKaTHTLca; gurul, legurul5; sunis cHHTKa, HHTKH ; fonál, czérna' 5 
WIEDEMANN sunis cZwirn, Garn, Faden'; érdekes, hogy a votják 
szó átírása is ugyanazt a hibát mutatja: WIED. synié cZwirn', 
MŰNK. Sar. sinis, Kaz. séyés); kissini 'húzódni, nyúlni, csúszni'; 
a czérnagombolyag kiesik a leány kezéből, a czérna kigömbö
lyödik és nyúlik, húzódik a földön | 5. veüsg croHHTca'; vgiíéini 
cfut, utána fut, üldöz; ötataTL, raaTbca, aTE^OM^ öijraTb' j 
orjgdlini 'pBaTb, npepHBaTb, pa3pbiBaTb, OTCBKaTb; tép, széttép, 
letép (sokat, az egészet)'; stav sunissg orjgdli cBafc HHTKH no» 
pBaJia'. 

VII. 
voi-pukin pg oz pukavsi, 
t'sersgi kiis usalg, 
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, peUkan vetle me ulin, 
kudel' vetle me vödéin. 

5 nmatuskagi, t'suztiégi, 
vaj§d-te mem giiisgs, 
gizises burgs, . 
jurse sil'gdgma 
pomadaen mavtgma, 

10 okavni ts§kt§ma.» 
okali-pe, lubiti, suali. 
va vomgn, pos vom§n 
vdúa masags vu(dzedis. 
vu^zgdis-ke kiskis, 

15 k§m-kots§ koksis uékgdis. 
niv berde i gorz§, 
k§m-kotse éaXit§. 
«en b§rd, nilei, en bgrd, masagi, 
bur(dzikgs va£éis nebam, 

20 lentagn da peklaen. 
i dzutdziddzik kablukgn.)) 

Az esti összejöveteleknél nincs kedvem mulatni, 
az orsóm kiesik a kezemből, 
a rokka (csak) megy alattam, 
a szösz (csak) megy előttem. 

5 «Edes anyám, szülőm, 
hozd ide nekem a jegyzőt, 
a jó jegyzőt, 
a kinek haja (tkp. feje) simára van fésülve, 
pomádéval bekenve, 

10 s csókra van rendelve.)) 
Megcsókoltam, szerettem, beszélgettem (vele). 
A folyón át, a hídon át 
vitte Vdúa Masá-t. 
Mikor átvitte, húzta, 

15 lábáról leejtette a czipőjét. 
A leány sír és jajgat, 
czipőjét sajnálja. 
«Ne sírj, lányom, ne sírj, Masám, 
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a réginél jobbat veszünk, 
20 szalaggal ós csokorral 

és magasabb sarokkal.» 

J e g y z e t e k : 1. voi-puk v. voi-pukan, voi-pukem 1. a IV. d. 
8. sorához való jegyzetet; oz pukavsi cHe CH^HTCH, He xo^eTca 
CH.H'&TL3 | 2. ísgrs cBepeTeHo5 | 3. peíékan cnpajraa; rokka' | 3—4. 
cnpa«iKa XO^HTB NO.NO MHOH, ny^ejia XO^HTI. nepe^o MHOH' I 
5. íéuétisgi cpo^HrejiBHHii;a3 | 6. gilíii 'nncapt, nHcén,!.' | 8. sil!§dni 
'rx&Rwrh, crjia^ETL, crjiasKHBaTt, BLipaBHHBaTi>; simít'; jurs§ 
sil'§d§ma vagy jurs§ sií§d§m§s is cei> nparjrajKemiOH roüOBon; 
fejét simára fésült [jegyzőt]' | 9. mavtni cbeken, megken' | 10. 
okavni tsgktgma 'n^JioBaTB npHKasaHa'; fordítóm szerint: ca ki
nek feje ycTpoeHHaa .jpa noirfcjiya' | 13. vána cHBaHi>, BaHa'; 
mása cMapia, Mama'; vu^zgdni cnepeBecTH, aepeBe3TH, nepenpa-
BHTB; átvisz, átszállít' | 14. kiskis cnoTaiH,HJiT>' | 15. uskedis coőpo-
HHJH>' ] 16. gorze 'KPOTHTI.' | 20. l'enta < orosz JieHTa; pekla < 
orosz neTjm | 21. kabluk < orosz KaŐJiyKT.. 

VIII. 
"miila bgrdan, musa nilei, 
nora gorzan ú§£j§nik ? 
miila kiétan üsisjan vile 
jugid sin-va gusgúik ? 

5 ezié, zárni, dona pdé-kem 
ai-mam koznplgni pir. 
miila bgrdan, jugid sondi, 
miila sogéan, éelgm-sgr ? 
— «mii mem zárni, dona pdé-kem; 

10 ezié, zárni sud oz éet. 
tglié bgrin veéa-lung 
veres saje munni mem. 
so mii vgsna berda, éila, 
nora gorza ngzjgnik. 

15 so mii vgsna üéisjan vilg 
sin-va kiéég gus§nik.» 

Miért sírsz, kedves leányom, 
jajgatsz szomorkodva magadban (tkp. csöndesen)? 
Miért ontasz kendődre 
titokban tiszta könnyeket ? 
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5 Ezüstöt, aranyat, drága ruhát 
adnak szüleid neked mindig ajándékul. 
Miért sírsz, fényes napom, 
miért bánkódol, szivem? 
— «Mit nekem arany, drága ruha; 

iü ezüst, arany nem ad boldogságot. 
Egy hónap múlva, vasárnap 
férjhez (kell) mennem. 
Lám miért sírok, énekelek, 
jajgatok szomorkodva magamban. 

15 Ez az, a miért kendőmre 
hull titokban könnyem.)) 

J e g y z e t e k : Közlőm valószínűleg nem Usztsziszolszkban 
hallotta ezt a dalt, vagy legalább is nem usztsziszolszki ember
től tanulta; ezt mutatja a 11. sorbeli veía-lun "vasárnap5 szó, 
a mely Usztsz.-ban nem használatos. Ennek és a következő 
dalnak a dallamát 1. a függelékben. 

2. nora VpycTHo, ssajLOŐHo, TOCKJIHBO, ne^ajiBHo; szomor
kodva, bánkódva, szomorúan'; gorzini cKpiraaTB, opaTB, BHTB, 
peBÍ»TB; jajgat, kiált, hangosan sír, bőg5; n§zj§úik cMe,a;jieHHO, 
THXOHBKO ; lassan, csöndesen5; n§zj§úik§n 'lassan, csöndesen, 
lassanként5; ngijgn 'csöndesen5 j 3. t'sisjan 'mraTOKT.; kendő5 j 
4. guégn, gusgnik, gusgniken rTaHK0MB, TafiHO, CKpBiTHO, noTH-
xoHBKy, BTHXOMOJmy; titokban, titkon, csöndesen5 [ 6. pír 
cBcer^a5 | 8. sogsini cropeBaTB, ne^ajiHTBCíi, Kpy^HHHTBca, CKop-
Ö^TB; bánkódik, szomorkodik, emészti magát5; selem-s§r ecep-
^e^Haa5 | 12. ver§s saj§ munni mem c3a MyjKB H,ZI,TH MHÉ (Ha^o)3 j 
13. so 'íme; BOTB5; SO mii v§sna berda CBOTB, noTCMy (E3B 3a 
iero) njia^y5 | 16. kissini CJIHTBCH, BBIJIHTBCH, BbiTeKaTB, Te^B; 
ömlik, folyik, kifolyik5. 

IX. 
sondi-bangi, olgmgi, 
tom olgmgi, tom ga£§i, 
tom pgra koU'algmei/ 
kiíUg sijg kotgma ? 

5 ne-kiíUg abu kolgm. 
stavnas asnim vladaitam, 
oge ku&g vladaitnis. 
milkidj asnim oz tirmi 
da silajasnim oz sud'ési. 
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Napom, életem, 
fiatal életem, ifjú örömöm, 
(életem) eltöltésének rövid (tkp. fiatal) ideje! 
Hol maradt az ? 

5 Nem maradt meg sehol! 
Mi magunk mindent bírunk (mindennel rendelkezünk), 
(de) nem tudjuk 'bírni (felhasználni). 
Eszünk elégtelen 
és erőnk elégtelen. 

J e g y z e t e k : Ennek a szép dalnak a gondolatmenete a 
következő: Milyen szép az élet, de milyen rövid is! Es ezt a 
szép életet, a szép ifjúságot nem is tudjuk eléggé élvezni. Nem 
értünk életünk fölhasználásához és mire ennek tudatára ébre
dünk, már eltűnt az ifjúság! — Ezt a dalt közlőm nem Uszt-
sziszolszkban, hanem a szíszolai nyelvjárás területéhez tartozó 
Bü3HHra (vizin) falvában tanulta, így maradt meg benne a 
milkidjasnim alak i-je. 

1. sondi-bangi szószerinti cnap-arezom; napom, ragyogó 
arczom' (beczéző szó); sondi-ban§i olgmgi tehát gyönyörű, ked
ves életem!3 [ 3 . p§ra< orosz nopa cidő'; koU'avni: 'nem holtavni 
cnpo?KHTb, npoBecTH 5KH3HB; az életet eltölteni' | 6. 'BC^Mt caMH 
B.ia.H'teMT.5, az instrumentális használata természetesen az orosz 
szerkezet utánzása. | 7. vladaitnis 'bírnia'; vö. hogy az udorai 
nyelvjárásban az infinitivus végződése mindig -nis (1. WIED. 161; 
WICHM. St. 26). | 8. oz tirmi fHe ,n;ocTaeTT>' | 9. Mla< orosz CHJia 
ferő'; oz sudzsi cne xBaTaeTTb'. 

X. 
sondi-banei, olgmei, 
tom pgra kol!l!al§mei 
m akar-sikt e vetlemei, 
miféa, nivked katlisemei! 

Napom, életem, 
(életem) eltöltésének rövid (tkp. fiatal) ideje! 
Mikor makar-sikt-be jártam, 
s szép lánynyal ölelkeztem! 

J e g y z e t e k : 3. inakar-éikt falu neve; sikt 'npncejiOK'B; 
M-feCTO, r^íi MHoro a r o ^ t ; telep; olyan hely, a hol sok bogyó 
terem'; sikten-sikt§n cno M̂ CTaMTE.; helyenként, itt-ott5. Uszt-
sziszolszk egy részének pl. mikul-éikt a neve | 4. kutlisni '^ep-
ataTLct, oÖHiiiviaTLCfl; ölelkezni'. 
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; XI. 
kor-k§ pg me gul'aitli, 

,. , mi(téa nivsg addzivli. 
§éin doras pukal§ 
je^zid kudeVse petékg. 

5 me dumaiti ggtrásni. 
bat'gi esketi radeitg, 
mamgi oz mun korásni. 
mamg inde saldate. 
men§ eéken oz boétni. 

10 v iz inas-ke me lettéi, 
prijemas-k§ piravli, 
me-kod omgVis abu, 
me-kod' ijsetis abu. 
sek dumisti: «oz bostni)). 

15 kvatiitéi-kg — bostisni. 
vot ku(tiem olgm vgvli! 

Egyszer sétáltam, 
szép leányt láttam. 
Az ablaknál ül, 
fehér szöszt fon. 

5 Azt gondoltam, hogy elveszem. 
Az atyám beleegyeznék, 
(de) az anyám nem megy (a leányt) megkérni. 
Anyám katonának szán, 
(de) engem csak nem vesznek. 

10 Mikor vizin falvába jöttem, 
mikor a sorozótérre mentem, 
hozzám hasonló sovány nincs ott, 
hozzám hasonló kicsiny nincs ott. 
Akkor azt gondoltam: «nem vesznek (katonának))). 

15 Be mégis csak bevettek. 
Lám, milyen volt az életem! 

J e g y z e t e k . Ezt a dalt, mely a WiCHMANNtól följegyzett 
katonadalnak (WIOHM:. St. 28.) változata, a Luza melletti BeKmopT>-
ban hallotta közlöm. Feltűnő a frequentativ alakok kedvelése 
(gulaitli, ad'dzivli, piravli, vgvli) és az géin (<̂ » vicsegdai gsin) 
és lettéi («*-» vics. led'zéi, led'téi) alakok. 
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4 . kud'el < orosz icy^ejib j 6. baü§i eskgn radeitg cOTen,T> 6 M 
H p a ^ i e T i , corjiaceH'L5 j 7. kordsni cCBaTaTLca5 | 8. ind§ cnpo-
qKTi., .̂yMaeTTE. OT.naTB5 | 10. m i m Ba3HHra falva a hasonló nevű 
folyócska mellett | 11 . prijem < orosz npieMi. [ 15. kvaŰtUi-k§— 
bostisni fcnoxBaTHjicH H B3ajm' (WICHM. caber wie es auch ge-
wesen — sie n a h m e n mích doch! ') | 16. vot ku(ts§m ol§m v§vli 
CBOTT> KaKoe acaTte ŐHBajro5. 

XII. 

rit pukalim, pukalim 
postevgi domas. 
munimg da munim§ 
seregov prijem vilas. 

5 petime, petimg 
roié kabakjasas. 
bidsen seni g§rd pizan i g§rd-dor§é. 
bostim§-k§ bostimg 
sladk§i vina polustop. 

10 mitísime, mitíéime 
J!ubezn§ijasli. 
l'ubezngijaslen bids§n sinjasis 
beglásni kutis. 

Este ültünk, ültünk 
a posta-házban. 
Mentünk és mentünk 
étregov-hüb sorozásra. 

5 Jutottunk, jutottunk 
orosz kocsmákba. 
Ott csupa vörös és vörös-szélű asztal van. 
Vettünk, vettünk 
fél stof édes pálinkát. 

10 Odanyújtottuk, kínáltuk vele 
szeretőinket. 
Szeretőinknek mindnek szeme 
elkezdett forogni (t. i. jókedvükben, örömükben). 

J e g y z e t e k . Ezt a katonadalt is BeKrnopi-ban hallotta 
közlőm. 

1. rit pukalim 'Be^epoMi. CH^JIH5 . Nem lehetetlen, hogy a 
ragelhagyás az olyan kifejezések hatására viendő vissza, mint: 
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VQÍ-puk§m, voi-pukan in (1. IV. d.); vagy talán inkább olyan 
időhatározók hatására kell gondolnunk, melyek m e d d i g kér
désre felelnek (egész este ültünk) és a zürjénben is- accusativus-
szal állnak. | 2. post§v§i domas CBTE> noxiTOBOMTE> ROM^ | 3. munim§ 
és alább petim§, bostimg, mi(Uim§ végződéséhez vö. az V. d. 
1—2. sorához írt jegyzetet; «1. pl. L U. V. Pec. S. L. P. -im 
(S. L. P. auch -im§))> WICHM. St. 25. Érdekes, hogy az 1. sorban 
pukalim van, nem pedig pukalime. Talán a versmérték kedvéért; 
vö. pukalim háromtagú, pétim stb. csak kéttagú lenne. | 7. g§rd-
dor§s (cb KpacHHMH KpaaMH5 | 10. miiísini 'no^aTB, BHCTaBHTb, 
noKa3aTb, HO^HOCHTB ; odanyújt, kitesz, megmutat5 | 12—13. ey 
juoŐe3Hbixrb Bee rjiasa saőirajra'; sinjasis többesszám, kutis 
egyesszám; begldéni vö. orosz őlsraTL, 3a6iraTL és a hozzá tar
tozó ŐErjLbifi, öirjioBaTHö, ŐEraocTL, ö^rjuraa képzéseket. 

• 

XIII. 
mentéim sogs§ on-na t§d, 
aj§i-mam§i, matuska. 
mene boét§ni saldat§. 
dod'd'avli z§ dod'd'avli mem 

5 kik voron§i v§vt§. 
dod'davli z§ dodd'avli 
kik z§l§t§i dod'tg. 
k§rtavli £§ mem kujim k§lekel!i!éík, 
vaui &§ men(s§v§i sebr§dt§. 

10 velgst geger g§g§rtam 
aslam suéedmid 
as rgd-vuz'mid 
tom molod'etsjasmid 
ozir voitirmyl: 

15 pgris starikjask§d, 
get voitirmid : 
p§ris starukajaskgd. 

Az én bánatomat még nem tudjátok, 
atyám, anyám, édes anyám : 
Engem bevesznek katonának! 
Fogd be, fogd be (nekem) 

5 a két fekete lovat. 
Fogj be, fogj be 
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két aranyos szánodba. r: 
Köss rá három csöngőt, 
hozd a . . . . takarót. 

10 A járást körülszánkázzuk 
szomszédjaimmal, 
rokonságommal, LI 
fiatal legényekkel, 
gazdag emberekkel: -

16 öreg emberekkel, 
szegény emberekkel: 

1 • öreg asszonyokkal. 

J e g y z e t e k : Az ujoncz, mielőtt bevonul, utoljára sok 
embert vesz föl a kocsijára és úgy kocsikázik. Ez a dal is 
BeKinopt falvából való (luzai nyelvjárás). 

1. na cem;e; még5; pl. en-na muri cmég ne menj5; sijg seííse 
na mung cő még oda megy5; sijg setísg oz-na mun cő még nem 
megy oda5 [ 3. mene bostgni s áldat § cMeHfl öepyTB B B COJI-
,naTH5 | 4. dod'd'avni c3anparaTi>, BnpflqB.;' befog (lovat)5; a frequ. 
dod'davli, kgrtavli, vaili alakokhoz vö. a XI. dalhoz való jegyze
tet. | 5. vorongi < orosz BopoHOH |- 7. zglgtei < orosz 3OJIOTOÍÍ | 
8. kgrtavni rnpnBH3aTi., 3aBR3aTB, noBH3aTB; odaköt, ráköt, össze
köt5 ; kgrtavli 'npHBUSHBaíi5; kelgkeUéik < orosz KOJIOKOJIBTIHK'L I 
9. sebrgd 'takaró (o^feajio), a mit az ember magára terít, a mi
kor szánon megy5; hogy milyen az a menüsgvgi sebred, azt senki 
sem tudta nekem megmagyarázni. | 10. vglgét < orosz BOJIOCTB ; 
ggggrtam 'oöofi^eMB5 | 11. sused < orosz cocfe^B; susedmid, rgd-
vu2mid stb. -mid ragjához vö. WICHM. megjegyzését (WIOHM. St. 
24): «Die endung des komitativs lautet I. -ked, UV. -ked, U. 
V. S. Pec. -ked, P. -ket. In L. existiert diese endung nicht, son-
dern an ihrer stelle finden wir eine, andere komitativendung 
•mid, die in den syrjánischen grammatiken nicht erwáhnt wird». 
E dalban azonban a 15. és 17. sorban a -ked rag is előfordul. De 
lehetséges, hogy az eredeti ragot csak közlőm változtatta meg, 
a ki az alakok nagy részét vicsegdai kiejtés szerint mondotta; 
vö. pl. vgvtg, kgrtavli stb., pedig tudjuk, hogy eredeti l a luzai 
nyelvjárásban megmaradt változatlanul és nem lett u-vé. Más 
példa a -mid komitativusrag használatára közlőm szerint: vgv 
mune mgsmid 'Jiouia^B H^ÖTB BMBCTÉ CB KopoBofl:5 1 12. as rgd-
vuémid cco CBoei po^Hefi5 | 15—17. éterik < orosz CTapuKB; 
staruka < orosz CTapyxa. 
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XIV. " 
iéozman nilgi, iéabangi ! 
me sajg mun-ig, mun. 
nme te sajg og mun, og mun. 
l'oka tenad éinmid k§s§i.» 

5 menam vgd éinmgi kgsgiiiéis 
déu^lzid pu vilg vifágdiggn. 

iéozman nilgi, iéabangi! 
mun-zg, mun me sajg, 
me te sajg og mun, og mun. 

10 toka tenad ggrbid i^zid.* 
ggrbgi vgd menam iédis 
égkid novsg novlgdliggn. * 

Uozman nilgi, iéabangi! 
mun-£g, mun me sajg. 

15 on-kg vgd mun, 
nemiéi, totara nuasni. 
((me te sajg o.g mun, og mun^ 
tenad toka kokid t'éiikl'a.)> 
kokgi vgd menam iéukiíiiéis 

20 kuz tui dzenjgdiggn. 

ééésa nemiéi, totara loktisni nilgs komi. 

niv mamisli kutis kemmiéni: 
«matuska, mamgif vesti-ig meng, vesti.» 
•— m.ijgn- ne me teng vesta ? 

25 «a karta sgrad tai med lubgi mgskid.» 
mamis sug nilisli: 
— si-don te ajéid on sulav. 

ééééa niv kutis baiisli kemmiéni : 
«baiuskogi, baigi! vesti-zg meng, vesti.)> 

30 — mijgn-ng me teng vesta ? 
«<J gidna serad tai med l'tibei velid.n 
baiis bara sug: 
— si-don, nilei, alléid on sulav. 
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séssa niv kutis vokli kemmisni: 
35 «vok§i, vok§i, veíti-£§ meng, vesti.» 

— mijgn-ng me teng vesta? 
a a gidna s§rad tai med l'ubei velid.)) 
vok bar a sue: 
— si-don pe, üsoj§i, aféid on sulav. 

40 séssa niv i monisli kutas kemmisni : 
«matuskaei, mon§i! vesti-z§ mene, vesti.» 
— mij§n-n§ me ten§ vesta? 
« a Zitáik sgrad tai rois-noi pasid 
da rot's-noi dukgsid §sal§.» 

45 moúis bar a su§: 
— si-don p§ aj!éid on sulav. 

séssa ísozman nil§s neműi, totara i nuisnL 

Uo$man lányom, fsában! 
gyere (menj) hozzám feleségül, gyere. 
«En te hozzád nem megyek, nem megyek. 
A te szemed nagyon kancsal.» 

5 Az én szemem [akkor] (azért) lett kancsal, 
mikor (mivel) magas fára nézett. 

UoSman lányom, isaban! 
gyere hozzám feleségül, gyere. 
«Én te hozzád nem megyek, nem megyek. 

10 A te púpod nagyon nagy.» 
Az én púpom [akkor] lett nagy, 
mikor a nehéz terhet vitte. 

iéozman lányom, isaban! 
Gyere hozzám feleségül, gyere. 

15 Ha nem jössz, 
németek, tatárok visznek el. 
«En te hozzád nem megyek, nem megyek. 
A te lábad nagyon görbe.» 
Az én lábam [akkor] lett görbe, 

20 mikor hosszú utat tett meg (tkp. rövidített meg). 
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Azután németek, tatárok jöttek a leányt kérni. 

A leány anyjának kezdett könyörögni: 
«Anyuskám, anyám! válts ki engem, válts ki.» 
— Hát mivel vált(s)alak ki? 

25 ((Istállódban (istállód közepén)[van] legkedvesebb tehened.» 
Az anya feleli (mondja) leányának: 
— Annyit te magad nem érsz meg. 

Akkor a leány atyjának kezdett könyörögni: 
«Apuskám, atyám! válts ki engem, válts ki.» 

30 — Mivel váltalak ki téged ? 
((Istállódban van legkedvesebb lovad.» 
Az atyja megint mondja: 
— Annyit, lányom, te magad nem érsz meg. 

Akkor a leány testvérének kezdett könyörögni: 
35 «Bátyám, bátyám, válts ki engem, válts ki.» 

— Mivel váltalak én ki? 
((Istállódban van legkedvesebb lovad.» 
A testvére megint mondja: 
— Annyit, húgom, te magad nem érsz meg. 

40 Akkor a leány sógornőjének is kezd könyörögni: 
«Anyuskám, ángyom, válts ki engem, válts ki.» 
— Mivel váltalak ki téged? 
((Kamrádban jó (tkp. orosz) posztóból való bundád 
és jó posztóból való kabátod lóg.» 

45 Az ángya megint mondja: 
— Annyit te magad nem érsz meg. 

Akkor a Uo&man leányt a németek, tatárok el is vitték. 

J e g y z e t e k . E dalt közlőm egy Kep^eMts (ker-t'somja) 
falvából (a Vicsegda felső folyásánál) való asszonytól tanulta. 

1. t'sogman helyett tsuzman-t is mondanak. LYTKIN (3i>ip-
HHCKÍH H3UKT) 161—2) szintén Usztsziszolszkból közöl egy dalt, 
melynek minden versszaka így kezdődik: Uuzmgr nilg, isabane, 
Uaban§! a mit így fordít: '.no^Ka ropHOCTaa, ^aőaHS,"íaöaHB!' 
és utána WICHMANN (SUS. Aik. X. 66): «Cabanö, Cabanö, die 
Tochter des Hermelins!» LYTK. t'suz'mer, WIED. tsuzmar, tsiiémör, 
tsuímor (P., TL), GEN. cuzmér, WICHM. (FÜF. III. 125) Hsu£m§r 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1. 20 
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'Hermelin5 (~ v o t j . co&mdr, Sar. mzmdr, cozmár MŰNK. VotjSz.) 
ma az nsztsziszolszki nyelvjárásban ismeretlen; a hölgymenyét 
neve ott s§d-b§£ 'fekete fark5. POPOV meg (3í>ipaHe H supaHcmö 
Kpafl: 56. 1.) egy «üsur b§£ nil§i! Uabangi, fsdbanei/v kezdetű 
dalt közöl, a melynek eleje a mi dalunkhoz hasonlít, a folyta
tása azonban a LYTKIN dalához áll közelebb. A tsur-vól meg
jegyzi, hogy ÖCJIOBO 'Hyp'E.5 Hen3B:BCTH0». | 4. l'oka (tkp. 'rosszul'): 
'nagyon, meglehetősen (nopa^orao)5; k§s§i< orosz KOCOH | 10. 'y 
Teőa ropfH őojnsmöíí5 [ 1 1 . idzdini, izdini 'yBeniraiTbca, cnijJiaTbca 
6ojiBnTHM'&; nagyobbodni, nagyobbá lenni5 j 18. Uukla 'görbe5; 
pl. téukl'a kok 'KpiiBaa Hóra, KpuBOHoriü5, űukta pu 'KpiiBoe 
,a;epeB05 | 19. UukiUüvni 'HCKpHBHTbca, corHyTi>ca5 | 20. dzen-
jgdni 'yRopoTHTb, coKpaTHTb, c^fcjiaTb Kopo^e; megrövidít, rövi
debbé tesz5; kuz tui dZenjedigen '^JIHHHEIÍÍ nyTt KopoTaKrai5 | 
23. vesti 'BbmynH5*) [ 25. tai ' B Í ^ L , fleeicaTb, ,n;e5 j 27. si-don on 
sulav 'CTOJIBKO He CTOHUIB5 ] 40. mon 'neB'fecTKa; meny5 és 
éppúgy mint az oroszban (anyám menye > ) 'sógornő, ángy5 ! 
43. ziinik 'sKiiTHima, aMŐap^5 (vö. v o t j . Kaz. kenas, Sar. Glaz. 
Mai. kenos, kanos 'csűr, kamra, éléskamra5 és dis-kenas 'ruhatár5 

MŰNK. VotjSz. 142, 397.) | 43—44. rotí-noi 'soponioe CVKHO H3i> 
POCCÍH5; dukgs c3HnyHi»5. 

Vö. még a Eoaovtól (OnHTi. rpaMMaTHKH nepMauitaro 
a3HKa 154—155. 1.) közölt dalt, a melynek hasonló a tárgya 
(újra közölve Ugor Füzetek 2. «Zürjén nyelvmutatványok» 69— 
70. lapján). 

T a l á l ó s m e s é k . 

1. bi-sel§ma, va-ruskua, irggn-platt§a. — samevar. 
2. bi-voma, va-zobja, kolíiuznei-platíea. — samevar. 
3. bid kerkain sura m§s. —• samevar. 
4. bid kerkain os-lapa. —• pats-tsiskan lis. 
5. bid kerkain vija marian. — sk§v§rda. " 
6. bid kerkain kos sgj'sgn. — §kentsa stekl§. 
7. bid kerkain os-tusa. — gir. 
8. d'éoVa, dzol'a baba da bids§nes vure i vebUe. — jem. 
9. d%ad% dórin goz moL — sin. 

*) Vö. «Die Braut wird nicht den Eltern, sondern der 
ve$ an oder dem ve$ aj abgekauft (veslini) » NALIMOV, SUS. 
Aik. XXV,: 23. 
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10. dSadí ulin va kukán. — kiv. 
11. gíik baba dudniksg rutl§, rutl§, da vek oz rutliééi. — 

pivéán-gor. 
12. gíik pgduska vilin komin molod'eté kuilgni. — mati(t'éa. 
13. gid-tir i£ a §ük be£. — nán-zir. 
14. ggbg(é-pos ulin ul kukán Uuzjáée. —•, kiv. 
15. i fisét, i(té'§t iié-mon bidgngs ver mg páétgdni. — jem. 
16. ilin, ilin v§v ggrdlg, éijgs-domsg taUég kolema.—pismg. 
17. jai-kgrgbja, jai-tomana, jai-MuJsen voéég. •— marian. 
18. kerkain luik-laik, ivlain gun-gon. — tsin. 
19. kik éié jilin ggn-mesgk. — íéi'pan. 
20. kud-tir seg da kik Usngi. — ko(dzuvjas da sondi i tglis. 
21. kuz muzik voi i lun jurbitg. — zipka-laikan. 
22. kuz, kuz mu£ik da lun i voi kopráég. — laikan. 
23. lunin nol'-koka skamja, vojin kemuüna. — pon. 
24. me&ais kert, üéeriis litem, vais dona. — skgverda, 

blin, vii. 
25. mijéa, mifiéa iU-mon da éienlán banen kuilg. — User. 
26. more vomen kert megirgn nu§d§ma. — vedra-vorop 

(vedra-vug). 
27. muis dona, dona, a borjis jesse dona. — kuz tsisjan. 
28. pgrié, perié baba lunnas serd'iég a voinas serdin ulas 

pirg. — sin. 
29. pgrié, pgrié starik vek kemáse, a tom molodefiéis krug 

kijsovtas. — bi da tsin. 
30. sen suúis ggrgdtgm, táéti pidestgm. — paié-truba. 
31. égd vgr sgrin ggrd-gaj'éa je^zid-dgrgma mu%ik sulale. 

— kidz. 
32. égd vgr sgrin pon uvtíég. — iéer-si. 
33. égd vgr sgrin peltgm pon uvtg. — iéer-si. 
34. égd vgr sgrin jurtgm kerka. — pes-Uipas. 
35. égd vgv pisjg, ggrd vgv vgtíég. — tsin i bi-kin. 
36. égd vorongi vgv pisjg, dod'sg da vozsg kolg. — tuvsov-va 

(tuliséa-va). 
37. éurs-koka da éo-koka, éien-berdtgg oz gsji. — ros. 
38. téukta pu vilié égla kustgni. — peiékgm. 
39. vgr sgr vgrin égd skgvgrda. — bi-pur. 
40. vgr sgr vgrin pel'tgm pon uvtíég. — iéer-si. 

20* 
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41. v§r§ kaj§, gort§ vi(d'z§d§; gort§ lökte, vére vitd'z§d§. 

— Uer. 
42. vot voitistas, to voitistis, vek oz voitist. — iéerga. 
43. zalavka-tir je^zid tsipan. •— piú. 
44. £§l§b dórin kos tdsti. — tglis. 

1. Szive tüz (tűz-szívű), hasa víz, ruhája réz. — A sza
movár. 

2. Szája tűz (tűz-szájú), belseje víz, ruhája pánczél. — 
A szamovár. 

3. Minden házban szarvas tehén. — A szamovár. 
4. Minden házban medve-talp. — A kemenczeseprő. 
5. Minden házban vajas manan*) — A serpenyő. 
6. Minden házban száraz se/s'ew-lepény. — Az ablaküveg. 
7. Minden házban medve teste. —-A mozsár. 
8. Kicsike-kis asszony és mindent varr és csinál. — A tű. 
9. A polcz szélén egy pár (két) gyöngy. — A szem. 
10. A polcz alatt vizes (nedves) borjú. — A nyelv. 
11. Egy assziony foltozza meg foltozza ruháját, és soha 

nem tudja megfoltozni. — A fürdőkamra-kemencze. 
12. Egy vánkoson harmincz legény fekszik. — A mester

gerenda. 
13. Egész akol tele juhval, de csak egy fark. — A kenyér-

(sütő-)lapát. 
14. A padló alatt vizes (nedves) borjú rugdalódzik. —-

A nyelv. 
15. Kicsike kis menyecske mindenkit tud ruházni. — A tű. 
16. Messze, messze nyerít egy ló, szerszámát itt hagyta.— 

A levél. 
17. Húsból való skatulya, hús-lakattal, húsból való kulcs

csal nyílik. — A marian.*) 
18. A házban (bent) kavarog (hullámzik, inog), kint ki

egyenesedik. — A füst. 
19. Két gyertyán tollas zsák. — A tyúk. 
20. Egész kosár tele bokacsonttal és azonkívül még kettő 

(két fölösleges). — A csillagok, nap és hold. 

*) manan cmembrum muliebre\ 
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, 21. Hosszú ember éjjel-nappal hajlong. — A bölcső rúdja. 
22. Hosszú, hosszú ember és nappal és éjjel hajlong. — 

A bölcső rúdja. 
23. Nappal négylábú pad, éjjel lóiga-vánkos. — A kutya. 
24. Széle (határa) vas, a hal szálka nélkül való, a vize 

•drága. — A serpenyő, lepény, vaj. 
25. Nagyon szép menyecske és arczczal fekszik a fal felé. — 

A fejsze. 
26. Tenger fölött vasív tartja (tkp. vasívvel van vezetve). — 

A vödör akasztóíve (fogója). 
27. A földje nagyon drága, de a szegélye (széle) még drá

gább. — A törülköző. 
28. Egy öreg asszony nappal szitál és éjjel a teknő alá 

megy. — A szem. 
29. Egy öreg ember mindig felhúzza a czipőjét, a fiatal 

legény pedig köröskörül kering. — A tűz és a füst. 
30. ínból való fonál csomó nélkül, csésze fenék nélkül. — 

A kémény. 
31. Sötét erdőben vörös-nadrágú, fehér-ingű ember áll. — 

A nyírfa. 
32. Sötét erdő közepén (erdőben) kutya ugat. —• A fejsze 

csapásai (tkp. zaja). 
33. Sötét erdő közepén süket kutya ugat. — A fejsze csa

pásai (tkp. zaja). 
34. Sötét erdő közepén tető nélküli (fej nélküli) ház. — 

A farakás. 
35. Fekete ló fut, vörös ló utána fut. — A füst és 

a szikra. 
36. Fekete ló elfut, a szánját és a rúdját itt hagyja. — 

A tavaszi víz. 
37. Ezerlábú és százlábú, fal nélkül nem áll meg (nem 

lóg). — A seprő. 
38. Görbe fáról császármadarat koppasztanak le. —• A fonás. 
39. Erdő közepén fekete serpenyő. — Farakás (helye). 
40. Az erdő közepén süket kutya ugat. — A fejsze csa

pásai (tkp. zaja). 
41. Az erdőbe megy, haza felé néz; haza jön, az erdő 

felé néz. —- A fejsze. 
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42. íme csöppen, íme csöppent, sohasem csöppen (le), — 
A fülbevaló. 

48. Egy láda tele fehér tyúkkal. — A fog. 
44. Az ereszcsatorna mellett száraz csésze. — A hold. 

J e g y z e t e k : * ) 1. rus-ku 'JKHBOTT., ópioxo5. 
2. va-zobja CCÍ BO^AHOH BHyTpeHHOCTbIO,; kottéuíngi < 

orosz KOJiL^yaiHHfl; platté < orosz miaTte. 
3. éura mgs cporaTaa KopoBa'. 
4. oé-lapa 'Me^B^atBa aana' ; lis cXBoa, B^TBH XBOH, ,n,pe-

BecHaa nr.ua'; paté-tsiskan lis 'noMeJio', LYTK. : cXBoa KOTopoio 
o*iHDj,aiOTi> BHyTpeHHOCTB n e W . Vö. LYTK. bid kerkain os lapa 
cin jeder Stube eine Bárentatze' (WICHM. SUS. Aik. X: 80). 

5. skgvgrda < orosz CKOBopojía 'serpenyő'. 
6. sgjégn < orosz co^em. — cJienemKa KaKB 6jraHT>'; gkgntéa 

< orosz OKOHHHua; étekig < orosz CTeKJio. Vö. LYTK. bid kerkain 
kos sgjégn. — esin ein jeder Stube ein trockener Fruchtfladen. 
•— Das Fenster'. 

8. Vö. a 15. találós mesét. 
9. dzadz dórin fHa Kpaii ÜOJIKII'. Vö. LTÍTK. gsin vilin molr 

qoz coberhalb des Fensters ein Paar Perlen'. 
10. L. 14. tm. 
11. dudnik egy ruhának a neve, vö. WIBD. dubnik 'mit 

Eichenbláttern gefárbter Sarafan (Weiberkleid)' (orosz eredetű 
szó). Vö. LYTK. perié, pgrié en, sgmin nemtégz" dgmég cein altes, 
altes Weib wird ihr ganzes Lében geflickt5. — A fürdőkamra 
«kis, alacsony, ólszerű helyiség, melynek az igen kicsiny ajtón 
kívül összes nyílása egy födéllel ellátott szelelő lyuk, az ajtó 
mellett egy kis tűzhely van, melyen nagy kődarabokat izzítanak, 
ezeket hideg vízzel leöntve iszonyú gőz támad a kis helyiség
ben — melyhez meleg vizet úgy nyernek, hogy ugyancsak az 
említett tűzhely fölé nagy katlant függesztenek*) (MTJNK. VotjSz. 
728). Ilyenfajta tűzhely köveiről van szó e találós mesében. 

12. pgduska < orosz noAynma; matifáa < orosz MaTHn;a. 
Vö. v o t j á k ódig éwri viuiin kuamin túri.— vmadet cauf einer 
Stange dreissig Kraniche. — Die Zimmerdecke' WICHM. WSpr. 
I I : 24. — L. még POPOV, 3Bipaiie H 3hipaHCKÍÉ Kpaü 57 : komin 
vok kuleni**) gtik jur-lgs vilin c30 legény fekszik egy vánkoson.' 
(A mennyezet.) 

*) Néhány helyen, a hol LTÍTKIN gyűjtéséből nem idézhet
tem megfelelő példát, MUNKÁCSI és WICHMANN votják gyűjtéséből 
veszem a zűrjén találós mesét megvilágító példát. 

**) Popovnál hibásan kulani. 
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13. nán-zir ^epeBHHHafl JionaTa .ipa ne^ema xjrfcőa'. Vö. 
LYTK. gid tir ii, b§éis-ne §ti. — nanjas pat'sin, zir 'der Stall 
voll von Schafen, aber nur ein Schwanz. — Die Brote ioa Ofen 
und der Brotschieber5. 

14. ggbgü-pos ulin 'no^i. jiÉcmmet roji6n,a5; g§b§U< orosz 
rojiőeiri.; Uuéjás§ 'nHHaeTca, 6pLiKaeTca\ Vö. LYTK. dzod§ (g§-
b§U pos) ulin va kakán 'unter dem Fussboden ein Wasserkalb5. 

15. Vö. LYTKIN: ijé§i, itUet it'smoú, past§d§-n§ bid§n§s 'ein 
kleines, junges Weibchen, bekleidet doch allé' (WICHM. SUS. 
Aik. X : 81). 

16. sij§s-doms§ 'cőpyio'; sij§s 'XOMVTL; lóiga5; dom 'no-
BOAL, y3£a; kantár, fék'. 

18. luik-laik 'KOJieőaTLca5; vö. laikjavni 'KaqaTLca, KOJLS-
öaTLca, KOJiHxaTLCH; reng, ring, hullámzik5; gun-gon 'BLinpa-
MHTLca; kiegyenesedik5 («a kakasról is mondják))); vö. WIED. 
gun-gon kérni csich stramm haltén5. Vö. LYTK. kerkain luj-luj, 
illáin gun-gon 'BL H3ŐÍJ jrEníiBO-JTEHiiBO, a Ha ,̂Bopi> ÖOHKO ; in 
der Stube langsam-langsam, draussen geschwind-geschwind5. 

19. mes§k < orosz MÍHIOKL. VÖ. LYTK. kik sis vilin g§n 
sepis 'ein Federsack auf zwei Kerzen5. 

20. seg 'jioflbiJKKa5; Hisngi < orosz jHtmmÉ. A 'csillag5 je
lentésű ko(d'éuv (~> v o t j . Sar. kigil'i, 'Mai. kigil'i, Kaz. Glaz. 
ki£$i) szóval azonos alakú a kofáuv-kot 'hangya5 szó előrésze 
( ^ v o t j . Sar. kugil'i, Mai. kutfil'i, Kaz. kuéil'i, Jel. küzili). Köz
lőm mármost rosszul emlékezvén a megfejtésre, a tm. meg
fejtéséül ezt mondotta: ko(d'zuv-kot-poz da sondi i t§lis vagyis 
'MypaBLHHHoe raí^o, coJiHH,e H MicfmV ('hangyaboly, a nap 
és a hold5). Nyilván összetévesztette a két ko(d'éuv szót. 
A nko^.éuvjas da s. . . . » megfejtést már nyelvmesteremmel álla
pítottuk meg. 

21. zipka < orosz 3biŐKa (cJiK>jn>Ka, KOJiLiöejiL5); laikan 
(WIED. cSchaukelwiege5, LYTK. 'JNO.II.KA5) 'rnőmíí mecTL, Ha KO-
TOpBIÍl npHBT.mHBaH)TI. JIIOJILKy, Ha KOTOpOM'L Ka^aCTCH ^,^TCKaH 
KOJiLiÖejiL (az a hajlékony rúd, a melyre a bölcsőt ráakasztják)5. 
Ennek a hinta-bölcsőnek a szerkezetét 1. MŰNK. VotjSz. 735 
(aegy erős, hajlékony rúd, melynek egyik vége a mestergerendá
hoz van erősítve, míg a másik szabadon inog; továbbá egy. . . 
kosárka, mely kötéllel van felfüggesztve az említett rúd szabad 
végire; beletevén a gyermeket a bölcsőbe, mindenféle irányban 
ringás támad különös ringató személy hozzájárulása nélkül»). 

22. kopráé§ 'KJiaHaeTca, nieTCH5; muzik < MVHCMKL (az orosz 
szóban i hangzik ugyan, az egyik nyelvmesterem azonban kö
vetkezetesen muiik-nstk ejtette a szót, pl. a 21. és 31. tm.-ben.) 
Vö. 21. tm. 

23. skamja <C orosz CKaMLíi; k§mui'ina < orosz xoMVTima. 
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24. Vö. LYTK. téeriis ütem, vais sgd'z, va-doris kgrt. -— 
kgldim, vij, sk§v§r§da cder Fisch ist ohne Gráten, das Wasser 
ist klar, der Strand ist eisern. — Der Löffelkuchen, die Butter 
und die Pfanne5. 

26. megir c,nyra; a két szekérrudat összekötő ív, parabola 
alakú fa a lóigán5; megirgn nugdgma '.nyrofi npoTjrayro5; vedra-
vorop, vedra-vug 'pyiraa Be,a;pa5. Vö. LYTK. ti vomin kgrt megir 
^über einem Teich ein eiserner Bogén5. WIBDEM.: ti vomin kgrt-
megir stdalg cüber éinem Teich steht ein eiserner Bogén d. h. 
einEimer 5 (WIED. 169). 

27. bor 'MejKa5; kué téisjan 'nojtoTemje5. A törülköző vége 
drágább, mert ki van hímezve. 

28. serd'iég ;cfeeTi>5; serdin 'HO^Ba, JLOTOKL ; cfeajii>HHi];a5. 
A szitálás a szemhunyorgatásra vonatkozik. 

29. kgmdég foőyBaeTca5. Vö. LYTK. gti vokis munas, jen kia 
g§g§rfy ki^soltas, mgdis pir-na mgdgdUg. — paté lomtiégm cein 
Brúder geht und geht den Himmelsrand umher, ein anderer 
rüstet sich noch aus. — Der brennende Ofen5; v o t j á k : ataiez 
kuttédékjsa kil'oz, piiez kuzone vuoz. — tsjnen fii cder Vater 
zieht seine Bastschuhe an und bleibt nach, der Sohn erreicht 
(indessen) Kasán. — Das Feuer und der Bauch5; — gurez ken-
zisa ug vui'i; tsiniz o'uo ki'tsi vuis cbei der Heizung bleibt der 
Ofen an seinem Platz (eig. kommt nicht an), der Bauch kommt 
wer weiss wohin5 WICHM. II : 13, 14. 

30. csKHJií>Hafl HHTKR 6s3T> ysjra, aaiima öesi. ^Ha5. truba < 
orosz Tpyőa. 

31. Vö. LYTK. égd vgr sgrin ggrd gattéa sulale. —• kodir 
sumgd kullasni, kidz pu ggrd kolg csteht mitten in dem düstren 
Walde mit rőten Hősen. — Wenn man die Birkenrinde weg-
nimmt, bleibt die Birke rot stehen5. Tehát fönt még fehér, 
lent vörös. 

32. Uer-si ccTyM> Tonopa5. Vö. LYTKIN : égd vgr sgrin pon 
ultég. — pes keralgm cmitten in dem düsteren Walde bellt ein 
Hund. — Das Holzhauen5. L. a 33. és 40. találós mesét. 

34. Vö. LYTK. égd vgr sgrin jurtgm kerka 'mitten in dem 
düstren Walde ist eine Stube ohne Dach5. 

35. Vö. LYTK. égd mgs pisje, ggrd mgs vgtiég. —-.páti lom
tiégm ceine schwarze Kuh entláuft, eine rote*) Kuh folgt nach. 
— Der brennende Ofen5. 

36. voi 'orjioöjra; kétágú szekérrúd5; tuliséa va, tuvsov-va 
cBeceHHHíi Bo,a;a'. Vö. LYTK. vgvis ggnitg (rgdtg), dod" o£ suvavg. 
— sor cdas Pferd láuft, die Gabeldeichseln bíeiben da. — Der 
Muss5. 

*) A fordításban tévedésből «weisse» van. 
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37. éten < orosz CTÍ.Ha; éien-berdt§g !6Q3T> CTT»HH' ; ros 
r̂oJiHKi), MeTJia5. Vö. LYTK. éo koka, sultni-n§ oz vermi kerka 

berd§ 'hundertfüssig, aber kann an die Wand der Stube sich 
nieht stellen5. 

38. kustini (kus 'kopasz') emegkoppasztani; oömnnaTi.5. Vö. 
v o t j á k : ullasan kában gibdaloz. — ku$ kulasmá caz asztag 
alulról rothad. — A szösz kevesbedik (t. i. alulról a fonásnál)5; 
dumát-jilin val kwajoz. — cersam ca kötőfék fölött hízik a ló. — 
Fonás (a mennyiben t. i. az orsón a czérna mindinkább szapo
rodik s az által az orsó «a ló», előbbi «kötőféke fölött» vasta
godik)5 MŰNK. VotjNépk. 37—40. 

39. bi-pur ;MÍ>CTO, CJIÍ^T. KOCTpa; elégett farakás helye, 
nyoma5. 

41. Vö. LYTK. v§r§ rnunas — gort§ vifáetg; v§ras uvtas-
•uvtas, gort§ munas; munikas — v§r§ vi(d'éet§; gort§ voktas — 
vabiU uvt§ vodas fgeht in den Wald — sieht nach Hause zu; 
bellt in dem Walde, geht nach Hause •— sieht beim Gehen 
nach dem Walde zu; kommt nach Hause — und legt sich 
schlafen unter die Bank5. 

42. Vö. LYTK. ti vojtistg, ta vojtist§, kodir-ke-ne oz vojtist 
'es tráufelt hier, es tráufelt da, es tröpfelt jedoch niemals5. 
A cseppalakú fülbevalóról. 

43. Vö. LYTK. sunalabiU tir jetdzid üsipan cdie Truhe voll 
weisser Hennen5. 

44. £§l§b-dorin cHa KOHUÍJ JKOjroőa5. Vö. LYTK. £§l§b dórin*) 
teé tasti cbei der Dachrinne eine BreischüsseF. 

FOKOS DÁVID. 

*) LYTK. ,a,apí>iH (és a rajta alapuló darin SUS. Aik. X : 35) 
természetesen sajtóhiba. 


