
Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
(Második közlemény.) 

Monda. 

kar nana niv. 

olisni-vilisni p§ris gozja. nal§n véli §tík niv. mamis silen 
kulis. bat'is vajis med g§tires. iié-in kutis nivse ketdrzovtni. §Usid 
sijes vala istis. kor sij§ loktis gortas, kerka§ sijes ez ledz. puksis 
niv s^égs dor§, kutis sivni : 

«it'é-inei, iU-in§i! ledz-t§ men§! 
voi-telen teled§, lun-t§len big§d§, 
ji-zeren zer§. 
keres vilin kejin oml'al§. 
kerka§i vevttem, st'en§i ord§stem. 
led'z-t§ men§/» 

iU-inis sijes ez ledíé. niv kutis telisli vezjisni : 
«t§lis§i, t§lisei, bost-t§ mene I 
voi-t§l§n t§led§, lun-t§l§n biged§, 
ji-zer§n zere. 
keres vilin kejin oml'ale. 
kerkaei vevttem, st'enei ordest§m. 
boét-te men§h 

t§lis si vilin zal'it't'éis, ledzéis i bostis sij§s. i §ni sij§ nilis 
t§lié vilin karnana sulal§. 

A v í z h o r d ó r ú d d a l (á l ló) l e á n y . 
Volt egy öreg házaspár. Nekik volt egy leányuk. Annak 

az anyja meghalt. Atyja másik feleséget hozott (vett el). A mos-
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tohaanya kezdte a leányt gyűlölni. Egyszer vízért küldte öt. 
Mikor haza jött, nem eresztette be a házba., A leány az ajtóhoz 
(ajtó elé, tkp. ajtó mellé) ült és énekelni kezdett: 

«Mostohám, mostohám, ugyan eressz be! 
Északi szél fúj, déli szél jár át, 
jégeső esik. 
A hegyen farkas üvölt. 
Házamnak nincs födele, falamnak nincs oldala. 
Ugyan eressz be !» 

Mostohája nem eresztette be. A leány a holdnak kezdett 
könyörögni: 

«Holdam, holdam, végy engem [magadhoz]! 
Északi szél fúj, déli szél jár át, 
jégeső esik. 
A hegyen farkas üvölt. 
Házamnak nincs födele, falamnak nincs oldala. 
Ugyan végy magadhoz !» 

A hold megkönyörült rajta, leszállt és magához vette. Az 
a leány most is a holdon áll vízhordó rúdjával. 

J e g y z e t e k : Ezt a mondát Michail Vaszilyevics L a t k i n 
közölte velem, a ki viszont egy K l y k o v nevű öreg vadásztól 
hallotta a mondát. A monda rövid tartalmát már a tanulmány-
utamról szóló jelentésemben közöltem (KSz. X I I : 25ö—9). 

karnana niv ^BBymKa c t KopoMuciOMT.' ) olisni-viüsni 
'éltek-voltak; »CHJIH-6HJIH' [ it's-iú 'Mamixa'. Ez a szót, úgy lát
szik, ritkán használják. A Ma^nxa-nak rendesen t'§tka a neve. 
Vö. LYTK. ijéaj cmostohaapa', ifiéin 'mostohaanya; nagynéne 
(anya testvére)5; WIBD. its-ai cStiefvater', its-en (in) cStiefmutter, 
Tante (Mutterschwester)'; SZAVV. V. i fisén, S. ifiéin; CZEMBER 
ifiéin; WIOHM. Chr. 59. I. it'é: iU-ai 'Stiefvater5 («kleiner Va-
ter»). | kefáovtni 'HeHaBii^lvri., npe3HpaTb, npeHeőperaTL, He-
no^HTaTB, HeJnoŐHTt; gyűlöl, megvet, nem szeret' | led'z-tg 
cnycTH-Ka, nyctn-JKe5. Vö. az V. dal 18. sorához való jegyzetet. | 
voi-t§len t§led§, lun-telen bigéd § <:CBBepHBiMr& BBTpoMi. npo,a;y-
BaeTt, oÖBÍBaeTi., IOSKBHMI. BBTPOMT. oőesiBMHBaeTT), BHBBTPH-
BaerB, pyMHHeii,T> ŐJieKHeTT.5 (((elhalványít)))*) | éíenei ord§st§m 

*) Vö. voi-t§lis tel§, ali ji-zeris zereí 'cBBepHHfi BÍ>rrepT> 
Ka^aeTT., ILTH rpa^oMi. cfrieTB?' POPOV, StipaHe 55. 1. 
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'críiHbi He no^ÖHTti, He oropomeHHH, ^OMÍ. He orepoateHHa 
CTÉHáMn' | vgzjisni cnpocHTLCH, oTnpocHTBCH, npefljiaraTBCfl, Ha-
cbijraTtca, HanpaiHHBaTBCfl; kér, kéredzkedik, elkéredzkedik, föl
kínálkozik, fóltolakodik' | si vilin zatitt'sis 'CJKajfflJiacb Ha^i. Hefi\ 

E mondához vö. a MuNKÁcsitól közölt hasonló v o t j á k 
mondát (tolejjín silts adami ca holdban álló ember') VotjNépk. 
56—57. 1. és WASILJEV, S Ü S . Tóim. XVIII : 8. 

N é p m e s é k . 

1. dis ivan. 

olisni-vilisni gozja. nalen vgli gt'ik niv, séssa étik pi. olisni, 
olisni, ainis nalen kuli. ajes gualisni, kujimgn kotini. pi véli zev 
dis, en perié, niv-ng i(tset-na. pi véli sejsem dis: pat't'éersis ez 
tíétíéiv, pir kuilis. olisni, olisni. iféet niv kuli, kotini kus kiken: 
én, séssa dis pi. pilen véli nimis ivan, enis suis dis iv an gn. 
dis ivan pir kaiig patísgrin, enis eskg zev jona vide: amii 
kuilan, mii-ke u(dzav)). olisni, olisni, kor-ke dis ivan sug 
snisli : aene, pet'éki sirt'üéan sert, kgt's kiini kaila». en sug: «mem 
zev musa tai, pet'ska, pet'skav. en peiékis. dis ivan patíserié 
ledésis (ledísis), pondis veísni sirkgts. kvait sirkgts veféis dis 
ivan. séssa kor-ke mgdis dis ivan rase kaini sirketsjas puk-
tavni-oktini. rase kajis, sirkets puktalis-oktis, kvait-siéimgs. dis 
ivan gorte ber loktis rasis, kajis bara pattsere, vodis, enli ningm 
ez su, puktis-e ez-e keté-sirkgts jas. dis ivan kuilg-kuile, daskg 
nin das-nol' lun pir kuile, ningm oz su enli. enis sue nin: «kaili 
nin, muri, sirkgtsjastg kiini-vidlini, mii-kg sedis-g, ez-e». dis 
ivan pdstásis kor-kg, pondis kaini rase sirketsjas kiini. kajis, 
kor-ke vois sirkets diné. giikes (gíigs) kijis, ningm abu pirgma, 
mgdgs kijis, ningm abu, koimedes kijis, ningm abu, notgdgs kijis, 
ningm-na abu, vitgdgs kijis, ningm abu. ísoréis, tokmis dis 
ivan, bidsgn-bidgn égldég, med-berja sirkgts ding munni pondis 
dis ivan. med-berja sirkg^sg mii-ke sedema, tidalg dis ivanli. 
dis ivan lovéis, munis sirkgts ding, rut's sedgma sirkgttse. 
«ivan, ledé meng. zev iflzid bur kera tenid. ledé, bur mortgi, 
mortanei, ledé, dis iv anh) dis ivan ruUlis kivzis, rufágs 
le^'zis. rut's tüvk-tüvk, dis ivan rufslis kus bgzsg add'éilis. dis 
ivan gorte loktis, zev soga, zev muga piris. ami ja me letdéi 
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ru/ées, jgi jur-sadnam!'» bara kajis paííéer-serggg dis ivan, 
enli úingm ez su gtaras-medaras. uéisni. askias en juale dis 
ivanlié: nmii-ke-ng sedis, ez sj;rk§(t.fad?» dis ivan sug: «Uev 
úin, énei, musa eúangi. ruU veti sedema, kus zev jona vgli kem-
miég menim : ledé — sug — bur mortei. me jgi jur-sadgn boéti-ke 
le^éi.)) — iitégv, dis ivanei, mija-ng te sijgs ledéin ?» dis 
ivan sug: nzev i(d.Ud bur kesjis kérni.)) — «t'égv, rut'é ponié 
úin bur kgsjan bőét ni.» eúis vidis, vidis dis ivanes. «enei, 
vid, kulg-kg, en, me sijgs lejdéi úin.)) 

olisni, olisni, kor-ke ritin kod-kg gollgdtsg. «eúg, voéti, rujéid 
daskg lökte. i> enis gdjendzika voétini petis. voétis, vi(dzgde: rut'é. 
nkésjiéi, lokti.)) enli zev musa loi. pi sug eúisli: avidan vgli, so-
tai loktis, eni mii kuzan ksr.n 

ruíé pondis süni: aivahgi, uéam ta-lan. aski-ne eútg isti-
lam gksi-sar ordg deúga-lidd'ana dozla.» dis ivan sug: cbur-ing.)) 
uéisni. seki askias eúgs istgni gksi-sar ordg kert-asika dozla. en 
sug: víégv, kijíég-ng gksi-sar ordg kor isid me muna dozla!)') rut'é 
sue: «kit'üég isteni, mun tiké, pir, ééééa su: «gksi-sar ajangi/ 
tenad purt, menam jur. denga-lidd'ana dozte korla, jen éogiégn 
kus éetli.)) en sue: «vetla ing)). 

en munis, piris gksi-sar ordg. kidé ruüé velgdis, sid'é-ng suis 
gksi-sar ordin. gksi-sar sug: «attg, ku^sgm gdjg ozirmgma ivanid. 
éelgmié séta, kidé on éet dénga lidd'ini.)) gksi-sar doz éetis. «boét, 
mun, nu.)) en doz boétis, égkida vemig vaini. vois gortg, zimgis: 
«nae». 

ruíé sug: ukgn-ke abu-g kujim kujim-ur (kujim kujim-ura)h) 
•en sue: «em.» «no-ko vaui tatíég.)) en vajis kujim kujim-ura. rtdé 
kujim kujim-ur asik kostas éujis. ana ééééa, pgjíée, bgr nu, sar 
ordad pir, jona zimggbti, ééééa su : rattg kat.jema pgrié mortidlgn 
mini, kujsgma uéi , med asik-kostéid gilale.» 

pejée munis. kidé veledis rúté, en sidé-ik keris. piris-kg, 
zimgis. gksi-sar sug: «aitg, ku(téema ozirmgma, bidsgn tat't'ég 
vajgma, vitdégd, gilali éemis. ivan edje ozirmié loema, ivan 
•gdjg ozirmié suéas.)) en suis: «lgéid» sarli, munis, gortg vois. 
«pgtt'ég, mii-ng suis gksi-saridh) pefág sug: a edje ozirmié)). 

rut'é sue: «aski bara vetli sar ordg, kordénp. vois en sar 
ordg. «sar, bur ajangi, bur mortei, lokti me kordénp. sar sue: 
«bur-ine, bur, Igéedt'éam, kidé on éet ivan gdjg ozirmié sajg)). 
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leéediéisni, Ilin kezle jgzgn lökni, sar sue: «ééééa górtad, pg(iéeT 

mun, korav jezgs, sek dzik loktei». 
en gortg vois, aslis zev musa, enli. ruisli viétalg pg(iég. ruis 

su§: «bur ing, bur, kgsjisis-kg éetni niv ivan edje ozirmis 
saj§». 

kad vois, kod lun ke£le véli Igégdiégma. kgmáéisni, pdstd-
éisni, munni sar orde iéun-kiJsásni. medisni eú, dis ivan, ééééa 
rut'é t'éun-kijsásni sar ord§. 

véli kole vudzni ju, sar ordg voted'é. pukéisni pi&g kujimen,. 
ééééa veZ-an, ve,&-aiX% kol§ véli pukéini, kole véli vudzni. vudini 
pondisni, va seras kimin voisni, rut'é piz-keja dor§ taíiiéis, pié 
va sere putkiliiéis. ketdéisni stavnis, éekida kus vais vermisni 
petni. vais kor-k§ petisni, pás-kgm stavnislgn iul'gg-vijalg. sar orde 
kajisni, pirisni. rut'é sue: «bur ajanei, sarei, tenad purt, mian 
jur, so mi vudzni pondim vatg, pizis roéa velema, stavnim vgilim. 
éekida vermim petni, mian stav páé-kem, em-bur, mii véli vajam 
égrnimié, kivtis». sar sue: uningm, mii keran, pdsteda, kemeda, 
si-ponda ninem nin gorted'é vetlini. ilin páé-kem ponda veékida 
vetlini.)) 

sar páétedis-kgmgdis stavnise. dis ivanli zev loi musa, 
mij!éa páé-kgmen pukale, bidsgn sesjale. kor-ke setén dir-miét 
pukéisni iéun-kitUáéni. iéun-ki^sáéisni, edje sug ruié : «me ééééa 
mgded'iéa gorte munni, pezavni iié-mon gozjali, ti gggertg viiékoin. 
lökte stavnid, kopráéa, kora, bur vefiée, aijas-enjas, ééééa miane 
gazed'íéini, juni-éoinb). rúté veledis dis ivan§s, kit lökni jgzli. 

rut'é petis, munni pondis. munis, munis, i£ iéukgr pánid loi. 
iz-vi^d'éiélié ruié jual§:. «kodli te iz vijüzanh) — íme vi^'za 
sulan-s a rli.» «te en su sula n-s a rli, su-ne ivan edj e ozi r-
miéli. ima jez lokteni, on-ke tad'é su, stdvnite viasni)). — a bur. 
ine, bur — sue iz-vi^'éis — ivanli, edjg ozirmiéli.» «so, 
sidz te sw). 

ruís bara votd
rée medis. munis, munis, pánid loi píré iéukgr. 

«poré-vi(d'éiée, poré-vi^ziég, kodli te poréte vi(d'éanh) sue ruis 
poré-vicéién. poré-vitd'zié sue: «s ulansa rli.)) «te en sidz su, 
su-ne: ivan edje o zir mi éli)). — ekid'é velgdan, sidz sua» 
poré-vicéié sue. 

ruié bara vo(d'ée medis. munis, munis, pánid loi vev-isuker, 
v-vev-vi^d'éiéei, vev vi(dzié, kodli te vevse vi(d'zanh) — v-sulan-
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sarli)). ruU sue: iie en su sidz, su-ne: ivan gdje o zir
mi éli. on-ke sidz su, una jezjas lokteni, on-k§ sid'é su, stavnite 
viasni». vgv-vi^zis sug: nbur-ing, bur, te-nog me sua». 

ruts bara vo(d'ée medis. munis, munis, vois kik-suda zev 
Í(d£id kerka. pottsgs berdas saldatjas sulalgni. rut's sue saldat-
jasli:«attg, zev una jezjas lokteni tianlan, stavnitg tianes viasni, 
on-k§ sug: taj§ kerkais ivan gdje o zirmié lgn.» bidsen zev 
povzisni. ruts sue: úokte, kole-ke dzeba». sulan-sar gozja gdje 
pdétdsisni, ruts nuni pondis sul an-gozjags. munisni, munisni, 
vois zev i(dzid i^'éas-t'ega. eztis ruts, seüt'ég dzikedz soti'éisni 
sul a n-gozja. 

ruts munis kik-sudta kerkae; pugni,pgzaleni setén ivan §dj§ 
o zirmiéli. vid't'éiéni pondisni jezes, rut'éjas, ottsdéiéjas, vejsisjas. 

gegertisni vit'ékoin ivan §dj§ ozirmié-gozja, petisni 
jezen ivan gdje ozirmyé orde lökni, kolg-ke kimin vgv-dod'! 
loktisni, loktisni. pánid loi ié-iéukgr. sar juale iz-vifáislié: «kodli 
izse te vi6d'éan?» — «me ié vikdza ivan edje o zirmi éli». 
sar sue: «atte, minda iíis pirtem-pilgn me?iam/» bara vofág 
medisni munni jezgn. munisni, munisni, pánid loi pors-t'éuker. 
sar juale poré-vifáiélié: «te kodli porése vi^lzanh) poré-vi^dzié 
sue: «ivan gdje o zirmi é.l-i». sar sue: «atte, miida poréis 
pirtem-pieilgn menam/» bara votd'ze mgdisni jgzgn. munisni, mu
nisni, pánid loi es-t'éukgr. sar juale: o-gs-vidziéei, kodii te es 
vifizanh) — nme gs vitd'za ivanli, edje o z ir mi éli)), sar 
sug: «atte, eskis minda pirtgm-pilen menam/» bara vo(dze me
disni jezen. munisni, munisni, pánid loi vgv-Uuker. sar juale: 
avgv-vifáiéei, kodli te vevse vi(d'zan?» v§v-vi(d"éié sug: «ivanli, 
gdje ozirmiéli». sar sug: «attg, miida velis pirtem-yilgn 
éietiam/)} 

bara votdze jezen medisni. munisni, munisni, vois kik-suda 
kerka, bidsen pojsgs-éurjajasis zárnia, rut'é pánid petis jgz§s 
vajedni, jgzes led'zni. pirisni jezjas kik-suda kerkae, pukéisni 
pizan saje itémon-gozja juni-éoini, gaéed'tsini. ivanli musaid ku 
pias, ku-pevsas oz tgr. seni kurid-torjid, surid 1 bidsenli kus 
piískas tuplaé, vart'i'si ! 

stavnis kod'd'éisni, me sen-ng vgii, gaZid kujsgrn véli! jui, 
éoji, gaáed't'si, med bur vevse menim sid'é-ik-ne éelisni, gorte lokti, 
najg-ng gni-na olgni-vileni zev bura. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLI. oö 
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rufées-kg adíd'éis éirk§lUié dis ivan, eni-na dolida ole, 
musaa, leéida, ez-ke ledé, §ni-wa kole-ke patíser vilin tupl!áé§. 

L u s t a I v á n . 
Volt egy házaspár. Nekik volt egy leányuk, azonkívül egy 

fiuk. Éltek, éltek, az atyjuk meghalt. Az atyát eltemették, hárman 
maradtak. A fiú nagyon lusta volt, az anya öreg, a leány meg 
még kicsiny. A fiú olyan lusta volt: a kemenczéről nem kelt 
föl, mindig (ott) feküdt. Éltek, éldegéltek. A kis leány meghalt, 
csak ketten maradtak : az anya, azután a lusta fiú. A fiúnak Iván 
volt a neve, az anyja «Lusta Iván»-nak mondotta. Lusta Iván 
mindig fekszik a kemenczén, az anyja nagyon erősen szidja: 
«Mit heversz, dolgozzál valamit!» Eltek, éltek, egyszer lusta 
Iván mondja anyjának: «Anyám, fonj huroknak való fonalat, 
megyek nyulat fogni». Az anya mondja: «Nekem ez nagyon 
kedves, fonok, fonok». Az anya font. Lusta Iván a kemenczéről 
leszállt, kezdett hurkot csinálni. Hat hurkot csinált lusta Iván. 
Azután egyszer lusta Iván elindult az erdőbe hurkokat felállí
tani. Az erdőbe ment, felállított hurkot, hatot-hetet. Lusta Iván 
az erdőből visszajött haza, megint felmászott a kemenczóre, le
feküdt, anyjának nem mondott semmit se, hogy felállított-e 
nyúlfogó hurkot vagy nem. Lusta Iván fekszik, fekszik, talán 
már tizennégy napja folyton fekszik, semmit se szól anyjának. 
Az anya mondja már : «Menj már, menj, nézd meg (megnézni) 
a hurkaidat, akadt-e valami (beléjük) vagy nem». Lusta Iván 
egyszer felöltözött, elindult az erdőbe a hurokból kifogni (a 
mi bele akadt; tkp. a hurkot fogni). Ment, egyszer azután el
jutott a hurokhoz. Kivette az egyiket, semmi se ment bele, ki
vette a másodikat, semmi sincs, kivette a harmadikat, semmi 
sincs, kivette a negyediket, még nincsen semmi se, kivette az 
ötödiket, semmi sincsen. Goromba lett, megharagudott lusta 
Iván, sőt ki is köpött, az utolsó hurokhoz kezdett menni lusta 
Iván. Az utolsó hurokba valami akadt, úgy látszik lusta Iván
nak. Lusta Iván föléledt, a hurokhoz ment, róka akadt a hu
rokba, alván, eressz el engem. Nagyon nagy jót teszek veled 
(tkp. neked). Eressz el engem, jó emberem, emberkém, eressz 
el, lusta Iván!» Lusta Iván hallgatott a rókára, eleresztette a 
rókát. A róka lábujjhegyen eltűnt, lusta Iván a rókának csak a 
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farkát látta. Lusta Iván haza jött, nagyon búsan, nagyon szo
morúan bement. «Minek eresztettem el a rókát bolond eszem
mel!)) Megint felmászott lusta Iván a kemencze sarkába, anyjá
nak semmit se mondott sem így sem úgy (sem az egyik oldalra, 
sem a másik oldalra, értsd: hogy fogott-e vagy nem). Aludtak. 
Másnapra az anya kérdezi lusta Ivántól: «Nos akadt-e valami 
hurkodba vagy sem?» Lusta Iván mondja: «Hallgass már most, 
anyám, kedves anyuskam. Eóka akadt volt, csakhogy nagyon 
erősen könyörgött nekem: eressz el — mondja— jó emberem. 
Én bolond észszel fogtam és eleresztettem.)) — «Hallgass, lusta 
Ivánom, minek eresztetted el?» Lusta Iván mondja: «Nagyon 
nagy jót akart tenni.» — ((Hallgass, a rókától akarsz már jót 
(jótéteményt) kapni!» Az anya szidta, szidta lusta Ivánt. «Anyám, 
szidj, akár ne, már én eleresztettem.)) 

Eltek, éltek, egyszer este valaki kopogtat. «Anyám, nyiss 
ki, talán a róka jön.» Az anya hamar kiment kinyitni. Ki
nyitotta (az ajtót), látja: a róka (az). «En megígértem, eljöt
tem.)) Az anyának ez nagyon kedves lett (értsd: megörült neki). 
A fiú mondja anyjának: «Szidtál volt, íme hát eljött, most 
csinálj, a mit tudsz.» 

A róka kezdte mondani: «Ivánom, ma aludjunk. Holnap 
meg elküldjük anyádat a czárhoz pénzolvasó edényért.)) Lusta 
Iván mondja: «Jól van.» Aludtak. Akkor másnapra az anyát 
elküldik a czárhoz vasabroncsos edényért. Az anya mondja: 
«Hallgass, hogyan (tkp. hová) megyek én koldusasszony a czár
hoz edényért!)) A róka mondja: «A hová küldenek, menj csak, 
menj be, azután mondd: «Czár atyuskám, tiéd a kés (hatalom), 
enyém a fej. Pénzolvasó edényedet kérem, az istenért, csak add 
ide!» Az anya mondja: «Megyek már.» 

Az anya elment, bement a czárhoz. A hogy a róka kiok
tatta, úgy is beszélt a czárnál. A czár mondja: «Ejnye, milyen 
hamar meggazdagodott az az Iván! Szívből adom, hogyne 
adnám oda, pénzét megolvasni.)) A czár odaadta az edényt: 
«Fogd, menj, vidd». Az anya fogta az edényt, nehezen tudja 
vinni. Haza jött, lecsapta: «Nesztek». 

A. róka mondja: «Nincs-e valahol három kopéka (három 
-egy-kopékás) ?» Az anya mondja: «Van.» «Nos hát, hozd ide.» 
.Az anya hozta a három kópékat. A róka a három kópékat az 

30* 
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abroncsok közé dugta. «Nos azután, anyóka, vidd vissza, menj 
be a czárhoz, erősen csapd le, azután mondd : 'ejnye, hogy ki
esett a magamfajta öreg ember kezéből, hogy leesett', hogy (a 
pénz) kiessék az abroncsok közül.» 

Az anyóka elment. A hogyan a róka kioktatta, úgy is tett. 
Bement, földhöz csapta (az edényt). A czár mondja: «Ejnye, 
hogy meggazdagodott, sőt még ide is hozott (pénzt), nézd, ki
esett a pénz. Iván hamar meggazdagodott; chamar meggazdago
dott Iván'-nak fogják mondani.» Az anya azt mondta a czár-
nak: «Helyes», elment, haza jött. «Anyóka, hát mit mondott 
a czár?» Az anyóka mondja: «Hamar meggazdagodott (Iván)». 

A róka mondja: «Holnap menj megint a czárhoz, a leá
nyát megkérni.» Odajött az anya a czárhoz: «Czár, jó atyám, 
jó emberem, leányodat megkérni jöttem.)) A czár mondja: «Jól 
van, jó, beszéljük meg a dolgot, hogyne adnám a leányomat 
chamar meggazdagodott Iván'-nak!» Megállapodtak, hogy egy 
bizonyos napra jönnek (lakodalmas) néppel. A czár mondja; 
«Azután menj, anyóka, haza, hivd meg az embereket (a lako
dalmas népet), azután pontosan jöjjetek.)* 

Az anya haza jött; neki magának, az anyának, (ez) na
gyon kedves. A rókának elbeszéli az anyóka. A róka mondja: 
«Jól van, jó, ha megigérte, hogy chamar meggazdagodott Iván'-
hoz adja a leányát.» 

Eljött az idő, a melyik napra meg volt állapítva (az el
jegyzés). Fölhúzták a czipöjüket, öltözködtek, hogy a czárhoz 
menjenek, az eljegyzést megtartani. Az anya, lusta Iván, azután 
a róka elindultak a czárhoz eljegyzésre. 

Át kellett kelniök egy folyón, mielőtt a czárhoz értek. 
Beleültek hárman a csónakba, azután a nászanyának, a nász-
apának kellett beülni, kellett átkelni. Kezdtek átkelni, körül
belül a víz közepéig jutottak, a róka rálépett a csónak szélére, 
a csónak a víz közepén (tkp. közepébe) fölfordult. Mindnyájan 
átáztak, nehezen tudtak csak a vízből kijutni. Valahára (falami
kor) kijutottak a vízből, mindnyájuknak a ruhája csurom víz 
(csurog-folyik). A czárhoz mentek, beléptek. A róka mondja r 
«Jó atyuskám, czárom, tiéd a kés, miénk a fej, íme mi a folyón 
kezdtünk átkelni, a csónak lyukas volt, mind alámerültünk. 
Nehezen tudtunk kijutni, minden ruhánk, holmink, a mit ma-
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gunkkal vittünk, elúszott.» A czár mondja: «Semmit sem lebet 
•csinálni, adok ruhát, czipőt; azért nem érdemes (tkp. semmi se) 
már haza menni. Messze (volna) ruha miatt egyenesen (oda) 
menni.» 

A czár mindnyájukat fölruházta, ellátta czipővel. Lusta 
Ivánnak ez nagyon kedves lett (nagyon jól érezte magát), szép 
ruhában (tkp. -val) ül, egyre mosolyog. Valamikor, hosszú idő 
múlva, leültek ott, hogy megtartsák az eljegyzést. Megtartották 
az eljegyzést, ,a róka hangosan mondja: «En azután elindulok 
haza, főzni a mátkapárnak, ti forduljatok körben (értsd: esküdd 
jetek meg) a templomban. Jöjjetek mindannyian, könyörgök, 
meghivlak, tegyetek jót, férfiak-asszonyok, azután hozzánk vi
gadni, inni-enni.» A róka kioktatta lusta Ivánt, merre kell a 
(lakodalmas) népnek mennie. 

A róka kiment, elindult. Ment, ment, juhnyájjal találko
zott (juhnyáj lett vele szemben). A juh-pásztortól kérdezi a 
róka: «Kinek őrzöd te a juhait?» — «En a sulan-Gzámak 
őrzöm (a juhait).» «Te ne mondd, a sulan- ez árnak, hanem 
mondd: hamar meggazdagodott Ivánnak. Sok nép jön, ha nem 
így mondod, titeket mind megölnek.)) — «Jól van, jó — mondja 
a juhpásztor — hamar meggazdagodott Ivánnak (tkp. Ivánnak, 
a hamar meggazdagodottnak).)) — «Lám, így mondd.» 

A róka megint előre indult. Ment, ment, disznócsordával 
találkozott. «Disznópásztorom, disznópásztorom, kinek őrzöd a 
disznóit?*) mondja a róka a disznópásztornak. A disznópásztor 
mondja: «A sulan-czámak.» «Te ne mondd így, hanem mondd: 
hamar meggazdagodott Ivánnak.)) — «A hogy tanítasz, úgy 
mondom», mondja a disznópásztor.*) 

A róka megint előre indult. Ment, ment, ménessel talál
kozott. «Csikósom, csikósom, kinek őrzöd te a lovait ?» — 
«A sulan-czáinak.* A róka mondja: «Te ne mondd így, hanem 
mondd: hamar meggazdagodott Ivánnak. Ha nem így mondod, 
sok nép jön, ha nem így mondod, benneteket mind meg fog
nak ölni.» A csikós mondja: «Jól van, jó, te szerinted fogom 
mondani.)) 

*) Itt a mese közlője kifelejtett egy részt: a gulyás kiok
tatását. L. lent (a hol a czár a gulyással is találkozik). 
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A róka megint előre indult. Ment, ment, jött egy kéteme
letes nagyon nagy ház. A kerítés mellett katonák állanak. 
A róka mondja a katonáknak: «Ah, nagyon sok nép jön ide 
felétek, benneteket mind meg fognak ölni, ha nem mondjátok: 
Ez a ház hamar meggazdagodott Iváné.» Mindnyájan nagyon 
megijedtek. A róka mondja: «Jöjjetek, ha akarjátok, elrejtelek.)) 
A sulan-czár és felesége (tkp. a suhan czár-pár) gyorsan felöltöz
tek, a róka kezdte a suZan-párt vezetni (elvinni). Mentek, men
tek, jött egy nagyon nagy szalmakazal. A róka fölgyújtotta, a 
siíZcm-pár egészen odaégett. 

A róka a kétemeletes házba ment; főznek, sütnek ottan 
hamar meggazdagodott Ivánnak. Várni kezdték a népet, a róka, 
a segítők, a készítők \tkp. a rókák, segítők, készítők). 

Körüljártak (megesküdtek) a templomban hamar meg
gazdagodott Iván és a felesége, kimentek a néppel, hogy hamar 
meggazdagodott Ivánhoz menjenek, talán mennyi fuvar! (értsd: 
nagyon sok kocsival). Mentek, mentek. Találkoztak egy juhnyáj -
jal. A czár kérdezi a juhpásztortól: «Kinek őrzöd te a juhait?» 
— «Én hamar meggazdagodott Ivánnak őrzöm a juhait.» A czár 
mondja: «Ejnye, mennyi juha van az ón befogadott fiamnak, 
(azaz: vömnek)!» Megint előre indultakanéppel . Mentek, men
tek, disznócsordával találkoztak. A czár kérdezi a disznópásztor
tól: «Te kinek őrzöd a disznóit?» A disznópásztor mondja: 
«Hamar meggazdagodott Ivánnak.» A czár mondja: «Ejnyer 

mennyi disznója van az én befogadott fiamnak!» Megint előre 
indultak a néppel. Mentek, mentek, ökörcsordával találkoztak.. 
A czár kérdezi: «Gulyásom, kinek őrzöd az ökreit?» •— «Én 
hamar meggazdagodott Ivánnak őrzöm az ökreit.» A czár 
mondja: «Ejnye, mennyi ökre van az én vömnek!» Megint 
előre indultak a néppel. Mentek, mentek, egy ménessel talál
koztak. A czár kérdezi: «Csikósom, kinek őrzöd te a lovait ?» 
A csikós mondja: «Hamar meggazdagodott Ivánnak.*) A czár 
mondja: «Ejnye, mennyi lova van az én befogadott fiamnak!» 

Megint előre indultak a néppel. Mentek, mentek, jött egy 
kétemeletes ház, minden kerítés-karója aranyból való (aranyos). 
A róka elébük ment, a népet bevezetni, a népet beereszteni. 
A nép bement a kétemeletes házba, asztalhoz ült a mátkapár 
inni-enni, vigadni. Iván nagyon jól érezte magát (tkp. Ivánnak 
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kedves a bőrében), nem fér a bőrébe. Ott (volt) pálinka, sör! 
Mind akár hengereghettek, úszhattak volna benne! 

Mind lerészegedtek, én ott voltam, milyen vígság volt! 
Ittam, ettem, vigadtam, a legjobb lovat nekem úgy (értsd: in
gyen) adták, haza jöttem, ők azonban még most is nagyon 
jól élnek. 

A rókát találta lusta Iván a hurokban, most is könnyen, 
kellemesen, jól él, (de) ha nem eresztette (volna) el, talán még 
most is a kemenczén hánykolódna. 

J e g y z e t e k : én 'aceHUiHHa; MaTb; asszony; anya3 

patísgr cBepxi> ne^Kii; a kemencze teteje, fölső része, a hol 
feküdni is szoktak'; patíéer-sereg 'yrojrb Ha ne^Kt; kuczkó, 
sarok a kemencze tetején'; vö. WICHM. pat'űer-sereg 'Ecke auf 
dem Ofen' FUF. III : 122 | pir kuilis cBce Jieaíajn.' | kuli 'meg
halt'; a prset. egyesszámi 3. szem. ragja rendesen -is, de néha 
-i is előfordul; WICHM. (St. 25.) szerint: «I. -is, -ema, U. V. 
Pec. S. L. -is, -§ma (S. L. auch -i), P. -is, ~§m'.» j kiHini 'ma
radtak' alakjához vö. a IV. dal 1. sorához tartozó jegyzetet { 
enis suis dis ivan§n 'MaTb 3Bajia JIBHHBHM'I. HBaHOMi' | esk§ 
'öbi3 I siriüan n§rt 'npajKa ^Jia ueTejib'; sirít'éini 'hurkot csinál; 
^jiaTL neTJiii' | sirk§U 'neTJia ;iJia jioByniKH', sirkes id.; sir-
ketsdsni 'craBHTb jiOByiuiíH3 j medis rase kaini 'oTnpaBHJica BT. 
îanj,y H^TH' | paktavni 'cTaBHTb' | oktini 'nocTaBHTb jiOByuiKy; 

eine Falle aufstellen, mit Köder versehen' (WIED.) ' daske 'MO-
5KeTT> ŐHTL' I kiini-vidlini 'cjroBHTb-ocMOTpíiTb3 | mii-k§ sedis•§, 
ez-e îTO-HHÖy^b nonaio JIH HT>TT>3 | ninem abu pir ema 'Hiraero 
He 3aiHJio3 | fsorzis 'oTiepCTBf>jiT>, orpyő'BJib; goromba lett3; tok-
mis cj)a3cep^HJica; megharagudott3 j bids§n-bid§n s§lás§ ',n;ajKe 
njiioeTca3; bidsen-biden CBCC ^aate3 I tidale BH,H,HO3 | lovzis 
'oJKHjri.3 J kivzis 'nocjiymajrca' | t'ivk t'ivk vagy triv-triv 'cKopo Ha 
HLinoiiKaxi.' ' kus 'TOJILKO' | soga 'ne^ajibiio3 | muga 'cyMpaTmo, 
XMypo' | jei jnr-sadnam 'rjiynbiMT> pa3yM0Mi>; bolond eszemmel3 | 
§torasm§daras 'egyik (erre az) oldalra, a másik oldalra; BT> Ty 
H .npyryio CTopoHy3 | askias 'naaaBTpa; holnapra, másnapra3 | 
t's§v 'csöndben, csöndesen; hallgass3 | kemmise v§li 'könyörgött; 
könyörög (könyörgő) vala; ÖBIJIO yMOJiscTT,'; vö. WIED.2 202 í 
bosti ke le(dzi 'a B3ajiT> H OTnycTHjrL5 | rufé. portié nin bur k§sjan 
bostni 'oTb JIHCH y;Ei> .noőpo xo^emb B3HTb3; éppígy: te me ponis 
pelza bostan 'te tőlem hasznot, nyereséget kapsz3 («TH OTb MeHa 
nojib3y iiojiyxiaenib»); te ponis ne-kuj.jem pelza oz lo 'tőled nem 
lesz semmiféle haszon3 («OTT> Teöa HHKaKOí! nojibsy ne óy,neTT>») J 
vid, kole ke, en 'pyrafi xoTb HETT,3. 

golediée 'őpaKaeTca, CTyraTca' j edj§ndzika rnocKopT»e' 
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zev masa loi 'очень щиятно стало5 | vidan veli 'ругаешь было; 
szidsz vala'. 

gkü-sar 'czár, fejedelem' ;• gksi csak népmesékben fordul 
elő; vö. WIED. ğksi 'Herr' (SZAVV. gksi 'панъ, баринъ), Р. iksi 
'Kaiser, Kaiserin' | denga lid'dana dozla 'за счетнымъ ящикомъ, 
коробомъ' | bar-ine 'хорошо'; I.V. dal 18. sor (jegyzet) | kití'ée-
•ne gksi-sar ordg korisid те типа dozla, 'куда же. къ царю 
нищая я пойду за ящикомъ' | тип tike 'menj', mungi tike 
'menjetek'. Egyik közlőm szerint a tikg jelentése talán 'только ; 
csak'. Vö. még ükéé 'nur', med tikgs! 'sei unbesorgt' WIED. Pl. 
med tikgs loktas, a mi ku£am nin sikgd vermáéni 'пусть только 
придетъ, а мы ужъ умъемъ съ нимъ бороться' ('csak hadd 
jöjjön, mi már megbirkózunk vele, tudunk vele harczolni') j tenad 
purt. menam jiir 'твой ножъ, моя голова' (azaz: 'tiéd a hatalom, 
meg is ölhetsz, ha akarod') | jen sogié, jen sogiégn 'ради Бога'. 

attg 'ахти' j gdjg, gdjgn 'скоро' | kidé on set 'какъ не дашь; 
hogyne adnád' az általános alany második személyivel van ki
fejezve; mintegy 'hogyne adná az ember; lehet-e, hogy ne adja 
az ember' | égkida 'тяжело, съ трудомъ' | zimgis 'брякнула, 
грохнула, бросила съ тпумомъ, сильно' ('ledobta zajjal, erő
sen') I nag: itt a na indulatszóhoz a többesszámi imperativus 
jele járult, mintegy 'на-те' = 'берите, возьмите;'. 

kujtm ur 'három mókus': 'egy kopéka'; sizim ur 'két ko-
péka', das ur 'három kop.' stb. Vö. v o t j á k : Sar. sizim koni 
'két kop.', dan koni 'három kop.' stb. (MUNKÁCSI, VotjSz. 186). j 
no-ko 'ну-ка' ! asık kostas 'az abroncsok közé, az abroncs alá, 
az abroncs és az edény közé' | pgfóg 'бабушка' j zimgghti 
'брякни объ полъ' j mini 'сорвалось' j med. gilale 'пусть выпа-
детъ; úgy dobd le, hogy a pénz kiessék az abroncs alól'. 

bidsen itt 'даже' | suéas 'будетъ называться'. 
koráé ni 'свататься' j leéed't'éam 'сговоримся, будемъ уго

вариваться; beszéljük meg a dolgot' j kid'é. on éet 'какъ не 
дашь'; vö. fönt \ dzik 'непремъно, точно'. 

Uun-ki^sáéni 'обручаться; eljegyezni egymást, egymás 
ujjára gyűrűt húzni' (iéun-kits 'gyűrű'). 

vez-an 'крестная мать; посаженая мать'; 'keresztanya; 
nászanya, a ki az esküvőnél a fiatal pár mellett áll' [ seras 
kimin 'около средины' | kgja 'край лодки' | taffîeis 'наступила 
ногой' i putkiÜÛ'eis 'опрокинулась' j üd'gg 'течетъ съ шумомъ' 
ет-Ьиг 'добро' I vgli vajam 'было несли; viszünk vala' | egrié, 
égrin 'съ собой'; pl. niga те egrié, те serin 'a könyv nálam 
van' | mii keran általános alany; 1. fönt. 

stavnisg, stavnissg 'mindnyájukat' j gdjg 'громко' | pgzavni 
'стряпать' | Hé-mon gozjali 'новобрачнымъ, жениху съ невъ-
стой' j Uopráéa 'кланяюсь'. 
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sulan-sar talán a szultán elferdítése? [ tenog cno TBoeMy\ 
kik-suda, -sudta '^ByxBTaamHíf j i^zas-t'ega ccTorT. COJIOMM' | 

vid't'éiéni, LYTK. vitt'sisni, WIED". vittéiény Várni' J ottsáéiéjas cno-
MOLUHHKH'. 

kolg-kg kimin vgo-dod! MoaíeTi. ŐLITB CKOJILKO no^BO^T.!' I 
pirtgm pi "npieaiHMM cbiHi>; befogadott fiú', a vő, a kit a csa
ládba befogadtak J ku-pias cbőrében' | ku-pgvsas 'BT. Koacy; bő
rébe', ku-pgvsin ?a bőrben; BT. KOÍKÉ' J kurid-tor ('keserű dolog':) 
'pálinka' I bidsgnli kus pitékas tupláé 'BCÍMT. XOTL BT, HHXT> BaJi-
aftca'; tupl'ds, vari't'éi általános alany (imperativus) 1. fönt. 

rufégs-kg ad'dzis itt a -ke nem cha' jelentésű; talán csak 
erősítő, nyomatékosító szócska; vö. fönt is : boéli-kg le(dzi. 

2. ok-ok-ok. 

olis kor-kg kreétanin. silgn gti pi em. kor-kg baí silgn i 
kuli. mam zev jona sogse i kor-kg munis gu vile ijégt piiskgd i 
éuue: nmiila-pg bara bai'id kuli? ku(téem-kg rémesig vilg tene-pe 
eékg/i kole éetni. ok, ok, ok!)) bgrd'd'zas. ok-ok-ok i loktis set't'ég 
vela gu vilas. nmiila meng korin?» sije éuuas : «?ne-pe teng eg 
kor.t> — «te-pe éuiin : ok-ok-ok. me-pg i em ok-o k-okis. kujégm 
remgslgg kolg veledni pitg, sejégmg-pg i velgdam. kujim vo miét 
bgr-vajam.)) aski vajas pigs i bara «ok, ok, ok/» bgrddzas. «ta-
lun-pe pigs séta, da ééééa ad'd'éila, og nin?» ok-ok-ok loktas. 
•ok-ok-ok loktis i pigs éetis. 

kor-kg i kujim vo loii. gu vilg munis mam da berd'd'éis: 
«ok, ok, ok! pigs ad'd'éila, og nin?» ééssa kor-ke ok-ok-ok loktis. 
apir-pe pijanid loktasni.» das-kik gulu loktisni. babali suiis : 
«kod-pg teiud, bgrji.» baba vifáedis, vi(d'égdis, gtígs sutig: «tajg-
k§», mgdgs éuue: «taj§-kg». ok-ok-ok éuug babali: <dok kujim 
vo miét, gni-kg en tgd». 

kor-kg bara kujim vo kölni kutis. baba zev jona kemmg. 
med bgrja kgpeikajassg puktalg viíékoin jenli, med ad'd'éilas pise. 
kor-ke kujim vo úri. baba munis gu vile. baba berd'd'éis: «ok, 
ok, oki pigs ad'd'éila, og ninh) ééééa ok-ok-ok loktas sei't'ée. 
«pir-pg loktasni pijan.» vi(d'égde, loktgni das-kik déotdégg. baba 
bara éuue gti d'éojl'égggs «tajg-kg-a», mgdgs éuug «tajg-kg-a». bara 
oz tgd. «bara-pg kujim vo miét voli. ééééa-ke-pg seki on ted, pitg 
on addziv.» 

ééééa bara kujim vo tirni kutis. etíéid mamid mung vit'éko 
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dinti. vit'sko dinin serei vgv sulalg. éerei vgv suug: amamg, aski-
pe me veskid ki vivsdúis loua kvaitgd vgv.)) mamii viétalis. mamii 
raddzik loii. aski gu vile mam i munis. séssa a ok, ok, ok In i 
bgrd'dzis. ok-ok-ok loktis seííég. «vot-pg, pir loktasni pijan-kb) 
suug. vijl'zede, lokteni das-kik vev. vgvjas stavnis ortt'égn suvtisni. 
baba veskid ki vivsdúis lid'd'is kvaited vgv. babáid kvaited vgvtg: 
lid'd'is da i suue: «taje-pg)>. vgvli povodas kut'üsiéis da i nuiis. 
ok-ok-ok éuiis: nen-pg zev vivti vilg kajg/» kor-kg guid i kolL 
vglid i ne(tsisftsis babaidlié. séssa tupiUUis bok vilad. das-kgkja'-
mis argsa zon loii. séssa suue: «mame-pe, séssa ólam mi.)) 

kor-kg séssa i jarmanga. ^me-pg vglg pgrtíéiéa da te-pg 
vuzav, mamg. domtg-pg en set; domtg-kg éetan, me vosa.v> kor-kg 
i jarmanga loii. sijg zev mijéa éergi vglg pgrüt'sisis. mam ledzégdis 
(led'UgdisJ vuzavni. sili suugni: <mna-e pg korán h) t'sdn zev 
vorsg baba gggerid. baba suug: avit-éo t'éelkgvgi-pg kora. dom-pg 
og set. meiam pg jeség kik vgv-na em vuzavni.)) séssa dom bostis 
i baba setis íédngs. kajis i gortg baba. karta vilas grun-gran 
munis. piid vglgma. karta vilas tupiUUis da, bara mórt loii. kodli 
vuzavlis, silgn vev biri i biri. nekit ez pet, a biri. 

séssa bara jarmanga mgdié. pi bara suug: ame-p§ karéi 
V§1§ pgrtíéisa, da meng-pg bara vuzav.» sijg bara vuzalis vit-éoié 
kupeféli i bgr gortas munis. dom bara ez set. séssa bara kajis 
gortas. bara grum-gram munis kurta-vilin, baba suug: ubara 
nin-pg pigi loktg.)) pi suug: «vuzalin-pg? miian pg eni tiéd fsa 
Uglkgvgi déúga. ééééa pe gni bura ólam mi. jessg pg meng gtUid 
vuzavli. séssa pg si-bgrm getrdéa. tdé-pe^ annags vaja.)) 

kor-ke ééééa kőimgdié jarmanga vog. mamii suue pi: ^zev-pg-
loii sog. en-pg bara domtg set.)) bara vgle pgrtíéiéis. bazár vilg 
ledzégdis (ledUgdis) vuzavni mam. set'Ug loktisni kupeUjas; vgv-
don juualgni. sijg suug: «vit-éo íéglkgvgi-pe.)) kupeUjas éornitisni: 
«talié pg mi vgvtg boétlim úin.y> zev ijégiik ggrd kusaka ddd'e 
loktg. sijg loktis da juualis : c-vglid-pg dona-gh) baba éuiis: «vit-. 
éo téglkgvei-pg.)) — céeta-pg i vit-éo.)) baba éuiis: ((dom-povodtg 
pg ved og éet.» d'dd'e d'énga lid'd'is da suug: «hié-pg on set ?» 
vgles domnas nuiis. piid ez téekti domnad éetni. babáid set'Ug 
jgimis da uéi. m.uéikjas babatg katgdisni gortas. séssa kor-kg 
pahlis baba. piid ez lok. ééééa zev jona kutis jenli kemmiéni^ 
gaskg-pg pi éure. 
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sije ok-ok-okid i nuugma vgvtg. kor-kg baba bar a vit'éko 
dinti mung, nevesta-puis ?nun§ baba vod'.é vilas. serei v§v seteni 
sulalg vit'éko dinad. sije vglid suuas: «anna-pg, mentéim p§ domgs 
led'z.)) a rína boétas da dom§s i lefáas juréis. vgv kutas pisjinL 
o k-o k-o k vglgma viiékoin. o k-o k-o k kaéalas v§v le^égmte. ééésa 
davai sijg vgffléini si beréa. kor-kg kutas i süni. éergi vgv pgrtíéiéas 
ponjg. ok-ok-ok pgriüiéas kgjing. bara-na kutis süni o k-o k-o k 
ponjgs. ééésa sije pon tupiUiéas da lo§ d'£o(dzgg. ok-ok-ok tupiX-
iíéas orolg. vek sijg suugdg. voas more. déotdzgg periiéiéas jgrsg. 
ok-ok-ok pgrtíéiéas éirg. ku(tsgm-pg tsarskgi dvoret'é veétin sluga 
miékalg kglui. kglui piiad jgrsid íééUéistas da zglgtgi t'éun-kits log. 
éirid zirgdlas zev gdjgn da jgrsid oz éur. slugaid pov.éas éiréid. 
kgluite boétas da gortas i kajas. sarli kutas viétavni: «me vile 
pg zev i.dzid éir zirgdlis.v sijg kgluitg gslini kutas, t'éuú-kicsid 
éurg kglui piéid. sijg kutas sarli viétavni: «vi(dzgd-pg, mii va-
jgma menim éirid.)) sar suuas: «ladng-pg, boét-pe da Uunad éui.)) 

ééésa kor-kg % dádé loktas seüsg. dadgid juualas: atiian 
nilidli-pg tai éurgma t'éun-kits da mii-pg korád, sijg i éeta.)> 
nivlié korgni Uun-kité. niv oz éet t'éimkijsgs. ééééa zev jona 
komi kutasni. niv skgrmas da dzo^zas íaskas iéun-ki^sgs. t'éun-
kits púé mung. tíun-kits-dzin basmak-kostas piras nilidli. dadgid 
pgrít'éiéas petukg. stavsg kokalas t'éun-kits-tortg dzodzéid. ééééa 
suuas: «kodgs-pg kgsji, sijg i éoji.)> basmak-kostéid íéun-kits-dzinid 
petas, tupitíűas da varis loug. petuktg i vartas varisid. varisid 
tupiltíéas da molodeíé loug. sar i povzas. sarli sutig: «vot, suuas, 
me kiviéi oviin, viétavlg. ééééa sárid suug: «me-pg nilgs éeta, vai-pg.» 
— c-mi-pe og vai. me-pg ggl'gs kesjiéli, ggl'gs-pg i vaja.)) éojas,juuas 
da i mgded'tías gortg da ééééa ggtráéas. ééééa gni zev bura olgnL 

o kok-ok. 
Élt egyszer egy paraszt. Neki egy fia van. Egyszer meghalt 

az atyja. Az anyja nagyon erősen bánkódik és egyszer elment 
kis fiával a sírra és mondja: «Minek halt meg megint az atyád? 
Valamiféle mesterségre kellene téged adni. Oh, oh, oh (jaj, jaj, 
jaj)!» kezd el sírni, ok-ok-ok el is jött oda lóháton (lovasul) a 
sírhoz (sírra). «Miért híttál engem?» 0 mondja: «En nem hítta-
lak.» — «Te azt mondtad: ok-ok-ok; és ón vagyok az ok-ok ok. 
A milyen mesterségre kell a fiadat tanítani, olyanra fogjuk is 
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tanítani. Három ev múlva visszahozzuk.!) Másnap (tkp. holnap) 
viszi a fiát (fiút) és megint sírva fakad (fljaj, jaj, jaj» kezd el 
sírni). «Ma odaadom a fiamat, és azután fogom-e már látni 
vagy nem?» ok-ok-ok jön. ok-ok-ok odajött és [ő] odaadta a fiát. 

Egyszer elmúlt (meglett) három év. Az anya a sírra ment 
és elkezdett sírni. «Jaj, jaj, jaj, meglátom-e fiamat vagy már 
nem?D Azután valamikor megjött ok-ok-ok. «Eögtön jönnek a 
fiaid.)) Tizenkét galamb jött. Az asszonynak mondotta: «A me
lyik a tiéd, válaszd ki.» Az asszony nézte, nézte, az egyikről 
{tkp. egyiket) mondotta: «talán ez az», a másikról mondotta: 
«talán ez az». ok-ok-ok mondja az asszonynak: «Gyere három 
év múlva, ha most nem tudtad (nem ismerted meg).» 

Egyszer megint kezdett három év elmúlni. Az asszony 
nagyon erősen imádkozik; utolsó kopékáit leteszi a templom
ban istennek, hadd lássa meg a fiát. Egyszer letelt a három év. 
Az asszony a sírra ment. Az asszony elkezdett sírni: «Jaj, jaj, 
jaj, meglátom-e fiamat, vagy már nem?« Azután ok-ok-ok oda
jön. «Bögtön — mondja — jönnek a fiaid (fiúk).» Nézi, tizen
két lúd jön. Az asszony megint mondja az egyik lúdról «talán 
ez az», a másikról mondja «talán ez az». Megint nem tudja. 
«Gyere megint — mondja — három év múlva. Ha azután 
akkor sem tudod, nem látod meg a fiadat.» 

Azután megint kezdett három év eltelni. Egyszer az asz-
szony elmegy a templom mellett. A templom mellett szürke ló 
áll. A szürke ló így szól: «Anyám, holnap jobb kéz felől a 
hatodik ló leszek.» [Ezt] jelentette (mondotta) az anyának. Az 
anya felvidult (tkp. az anyának vígabb lett). Másnap el is ment 
az anya a sírra. Azután el is kezdett sírni: «jaj, jaj, jaj». 
ok-ok-ok odajött. «Nézd esak, rögtön jönnek a fiaid», mondja. 
Nézi, tizenkét ló jön. A lovak mind egymás mellé (sorba) állot
tak. Az asszony jobb kéz felől megolvasta a hatodik lovat. Az 
asszony megolvasta a hatodik lovat és így szól: «Ez az.» Meg
fogta a ló kantárszárát (belefogódzott a kantárszárába) és elvitte. 
ok-ok-ok így szólt: «Ne bízzátok el túlságosan magatokat (ne 
emelkedjetek fel nagyon túlságosan).)) Egyszer a sír is elmaradt 
[mögöttük]. A ló kitépte magát az asszony kezéből (az asszony
tól). Azután meghengeredett az oldalán. Tizennyolcz éves legény 
lett. Azután így szól: «Anyám, ezután fogunk [csak] élni.» 
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Egyszer azután vásár [volt]. «En majd — mondja — 
lóvá változom át, te pedig adj el, anyám. A kantárszárat ne 
add oda; ha odaadod a kantárszárat, én el fogok veszni.» Egy
szer volt is vásár. 0 nagyon szép szürke lóvá változott át. Az 
anya levitte (levezette) eladni. Hozzá szólnak: «Sokat kérsz-e?» 
A csikó nagyon játszik az asszony körül. Az asszony így szólr 
«Ötszáz rubelt kérek. A kantárszárat nem adom oda. Nekem 
még két lovam van eladni[való].» Azután vette a kantárszárat 
és az asszony odaadta a csikót. Az asszony haza ment. Az 
istállóban zaj hallatszott: a fia volt. Az istállóban meghengere
dett és megint ember lett. A kinek eladta [az asszony], annál a 
ló eltűnt. Semerre nem ment ki, ós [mégis] eltűnt. 

Azután megint másodszor [volt] vásár. A fiú megint szól: 
«En majd pejlóvá változom át és adj el megint.» 0 megint 
eladta ötszázért a kereskedőnek és visszament haza. A kantár
szárat megint nem adta oda. Azután megint haza ment. Megint 
zaj hallatszott az istállóban. Az asszony így szólt: «Megint jön 
már a fiam.» A fiú így szól: «Eladtál? Nekünk most ezer rubel 
pénzünk van. Azután jól fogunk most élni. Még egyszer adj 
el engem. Akkor azután megnősülök. Innen [értsd: a faluból] 
Annát veszem el.» 

Egyszer azután harmadszor jön vásár [ideje]. Anyjának 
mondja a fiú: «Nagyon szomorú vagyok. Ne add oda megint 
(most se) a kantárszárat.)) Megint lóvá változott át. A vásárra 
vitte az anya eladni. Odajöttek a kereskedők; a ló árát kér
dezik. 0 azt mondja: «500 rubel» A kereskedők beszélnek 
[egymással]: «Ettől — mondják — mi már vettünk lovat.» 
Egy nagyon kicsike, piros-öves ember jön. Odajött és kérdezte: 
«Drága- e a lovad?') Az asszony mondta: «500 rubel.» —• «Adok 
is ötszázat.*) Az asszony így szólt: «A kantárszárat azonban 
nem adom oda.» Az ember leolvasta a pénzt és szól: «Hogyne 
adnád (adod)?» A lovat a kantárszárral elvitte. A fiú megtiltotta, 
hogy odaadja a kantárszárral együtt. Az asszony ott elájult és 
elesett. A parasztok az asszonyt haza vitték. Azután valamikor 
az asszony magához tért. A fia nem jött meg. Azután nagyon 
erősen kezdett istenhez imádkozni, hátha megkerül a fia. 

Az az ok-ok-ok elvitte a lovat. Egyszer az asszony megint 
a templom mellett megy el. A leendő menyasszony az asszony 

v 
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előtt megy. Egy szürke ló áll ott a templom mellett. Az a ló 
így szól: «Anna, vedd le a kantárszáramat.» Anna fogja és a 
kantárszárat le is veszi a fejéről. A ló elkezd futni, oh-oh oh a 
templomban volt. ok-ok-ok észreveszi, hogy a lovat szabadon 
eresztették. Akkor nosza futott utána. Egyszer utói is kezdi érni. 
A szürke ló átváltozik kutyává, ok-oh-oh farkassá változik át. 
Újra kezdte ok-oh-ok a kutyát utóiérni. Akkor az a kutya meg
hengeredik és lúddá lesz. ok-ok-ok meghengeredik [ós átalakul] 
sassá. Mindig a nyomában van (utóiéri). Tenger jön. A lúd át
változik sérinczczé. okok-ok csukává változik át. Valamilyen czáii 
palotával szemben egy szolgáló ruhát mos. A sérincz beugrik a 
ruhába (ruha közé) és aranygyűrűvé változik át. A csuka nagyon 
gyorsan utána veti magát, de a sérincz nem kerül meg. A szolgáló 
megijed a csukától. Fogja a ruhát és haza megy. A czárnak kezdi 
elmondani: «Énrám — mondja — egy nagyon nagy csuka vetette 
magát.o A ruhát kezdi teregetni (aggatni). A gyűrűt megtalálja 
(a gyűrű megkerül) a ruhában (ruha közt). Kezdi a czárnak el
mondani: «Nézd csak, mit hozott nekem a csuka.» A czár mondja: 
«Jól van, vedd és húzd az ujjadra (dugd az ujjadba).» 

Egyszer azután [az] az ember is oda jön. Az ember kér
dezi: «A ti lányotoknak gyűrűt találtak és a mit ti kértek, azt 
meg is adom.» A leánytól kérik a gyűrűt. A leány nem adja 
oda a gyűrűt. Akkor nagyon erősen kezdik kérni. A leány meg
haragszik és a padlóra dobja a gyűrűt. A gyűrű darabokra 
törik. A gyűrű fele a leány czipőjének egy hasadékába megy 
bele. Az ember átváltozik kakassá. Mind felcsipegeti a gyűrű
darabokat a padlóról. Azután így szól: «A kit akartam, azt 
meg is ettem.w A czipő hasadékából a fél gyűrű kijön, meg
hengeredik és ölyvvé lesz. A kakast meg is öli az ölyv. Az ölyv 
meghengeredik és ifjúvá lesz. A czár megijed. A czárnak mondja: 
flíme, mondja, én hogyan éltem», elmondja. Akkor a czár így 
szol: «En odaadom a lányomat, vedd el.» •— «Én nem veszem 
el. Én szegény lánynak Ígértem, hogy elveszem, a szegény lányt 
veszem el.» Eszik, iszik és haza indul ós azután megnősül. 
Most azután nagyon jól élnek. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét közlőm, A. A. CZEMBEE, egy 
Ma^iKa falvábói (40 versztnyire Usztsziszol'szktól, a Vícsegda 
közelében) való legény elbeszélése alapján írta le magának; 
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gu vii g сна могилу' | rem esle < orosz ремесло j bgrd'd'éas 
'заплачетъ3 j ad'dzila од úin 'увижу нт,тъ ужъ'. 

pijanid 'сыновья' j gt'i§s suııg: «tajg-kg», mgdgs saue : 
«tajğ-kğ» 'одного скажетъ: «этотъ можетъ быть», другого 
скажетъ: «этотъ можетъ быть»'. 

kujim vő kohi lentis стри года стали проходить' | med 
ad'd'zilas 'пусть увидитъ' J tiri 'исполнились' | tajg-kg-a vagy 
tajeka-a 'этотъ, кажется'. 

mamid, babáid 'az anya5, guid 'a sír' stb. második személy ü 
determinatio | sergi vgv 'ст>рая лошадь' | mamii raddzik loii 
'матери веселие стало' (szószerint: caz anyának vígabb, örvende-
tesebb lett') | огЩ§п 'рядомъ, бокъ о бокъ; sorban, egymás mel
lett' ('oldal oldal mellett') | povodas kut'tsisis 'взяла за поводья' | 
en zev vivti vilg kajg 'не поднимайтесь очень высоко (не гор
дитесь)' j netUisüsis 'отдернулась' j twpiUíéis 'покатилась, пе
ревернулась'. 

pgríUiéa 'сделаюсь' ] dom 'узда' | Uglkgvgi < orosz п$>л-
жовый 'ezüstrúbeF (tkp. 'egész') | meiam pg jessg kik vgv-na em 
vuzavııi cy меня еще двт> лошади есть продать' j karta 'хлт.въ, 
скотный дворъ, закрытое иомъщеше для скота и лошадей; 
istálló; az a födött hely, a hol a szarvasmarhát és a lovat tart
ják' ; karta-viv 'соломенная настилка въ хлт,ву, ноль въ скот-
вомъ дворъ; az istállónak szalmával behintett padlója; a rá
hintett szalmaréteg'; vgv karta vilin vagy vgv hartain лошадь 
въ КОНЮШНЕ' I дгип-дгап, дгит-дгат тпумъ, стукъ'. 

mgdis 'другой разъ' | tiéájsa < orosz тысяча rezer j táé-
pe annags vaja 'отсюда Анну возьму'. 

zev loii sog 'очень стало грустно, печально' ( kuşak < 
orosz кушакъ 'öv' | d'ád'g < orosz дядя (обрящете не съ род-
ственникомъ, а съ постороннимъ; nem rokonsági név, hanem 
idegennek megszólítása: cbácsi, ember) j dum-povodtg pg vgd од 
•set 'узду-то въдь не дамъ' | Hs-pg on set 'какъ не дашь' | ez 
tşgkfi dornnad setni сне велт»лъ съ уздой отдавать' | jgnnis 
'одурт,ла, потеряла сознаше' J palalis 'очнулась' { gaskg pi éurg 
можетъ быть сынъ найдется'. 

nevesta-pu 'будущая невеста' | mung baba vod'.é vilas 
'идетъ впереди бабы' j domgs led'é 'узду сними' ! davai vgt't'sini 
'давай гнаться' | tsarskgi dvoret's veétin sluga miskalg kglui npo-
тивъ царскаго дворца прислуга полощетъ бт>лье' | kglui piiad 
'въ бълье' | zirgdlas 'погонится'. 

basmak-kostas 'въ щель башмака; a czipö hasadékába' | 
•vartas 'ударяетъ до смерти' | те gel'gs kesjisli, ggl'gs-pe i vaja 
'н бъдную объщался (взять), бъдную и возьму3. 

FOKOS DÁVID. 


