
Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
(Harmadik közlemény.) 

3. dis dane. 

kor-ke olis krést'dnin. s'ilgn kujim pi em: ivan, vasilei, 
dane. dang vgli zev dis. baí suug: «me aski séssa kula: séssa 
pg mórt §ii voj§n vol§ pg űzni gu vile.» dang zev l'ubite gerd-
kgvja keti. ivan suue: nvetli-pg űzni me pid'di gu vilg; ggrd-
kgvja keti pg neba.o sijg munis űzni. voi-sgr-kad loii bat'-gu vilin, 
baí i siudsas: uivan pe te?» dane suug: «ivan pid'di p§ me 
lokti.» — «te — suug — kaztiv : s i v k o-b u r k o, mests anskgi 
v oronko.y> sijg kaétilis i loktg sivko-burko, me sts anskgi 
voronko, ggrais gerae íséUsg. dang gt'i pel'as pivsis, med pel'as 
pdstdsis. dang gortsdnis na kivlgma, sar-nivlgn t'sun-kits vo-
sgma. dane vev vilas puksas da t'sun-kits korsni munas. séssa 
sili t'sun-kits i surg. séssa munas gu vilad da vglgs bgr-letdzas. 

med lunnas sijg musa sar suug: «kod-pg kgni em, bidsgn 
med volas, t'sun-kits pg surgma nin kodli-kg.» jgz sar ordg t'su-
kert't'sasni. set'tsg munasni i vasil'e ijas. sar t'sun-kits úe-kodlis 
oz adrd"zi. séssa sar juualis : «kod-kg tiian gortg kol'i, ezh> v a-
sil'eijas suugni: «miian-pg vok em jgi-kod', sije gortg koti.D — 
vsejsgmse pg i koli vaini.» 

munisni pára vglgn dang la. dane paiíégr vilas kuilg. 
dang patísgr vilié oz ledzsi. séssa sijgs ledzsgdasni. l'ok dukgs 
dang pástalas da i petas, da vgv vilg puksas. vifágdg, bazár 
vivti nuugni. sijg suug: «suvtlg; üééüt'sila.v t'sét't'sas da sir-vuza-
lisjas ding kotgrtlas da sir-bgt'skag piralas. bgr dod'd'g kajas sirgs 
pds-kgmnas. séssa vifízedg, ggn-lavka tidalg. jamsikjasgs suvtgdas. 
jamsikjas suvtasni. sijg ledízsilas da ggn vivti tupil't'tsas. séssa 
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dod'dr§ bgr-puksas. séssa sar din§ nwuasni. sar silis juualg: «t'sun-
kits p§ ted suri, ezh) dane suue: «suri pg.)) sar suug: «vot pg 
m« te sajg nilgs séta.)) 

kor-ke munalisni j§z. danelis sirgs vaé pdé-kem siblalisni, 
viliié pdstgdisni i nilgs setisni si saje. 

danees sar-zát'gs kutisni süni, jgi sar-zdtgn. sar kutis sijgs 
mustgmtini. torjen kutis vidzni, omgta kutis verdni. séssa verdni 
kutis pomgijasnas. d a ú g Igsgdis, setHgm éojan puktini, ijdzid 
bgiéka. bgtskae kutis Igdni sojan, ajsis se^sgm sojan ez kut soini. 

séssa kor-k§ sarlen gestjas tsukgrttsgni. loktisni sar orde kik 
ozir sar-zdt. jgi sar-zdtgs ggstitni ez komi. ozir sar-zdtjas osjisni 
kutisni: «mi pe vermam tattsg vaini zev ijlzid, zev bur vgv, 
kuttsemes ti ne-kod na eng adrdzilg.» sar suue: avaje.)) aski sar 
kik ozir zdtes mgdgdis vgvla. jgi sar-zdt suug babaisli: avevla pg 
petav, va-kiskalan kgbilatg vaui.)) dan g-getir petas sar orde da 
suug: «mu£ik pg tai kitUg-kg mgdg da va-kiskalan kgbilatg tsgktis 
korlini.)) sar setas. séssa dane sirgs pdé-kgm pdétalas da munas. 
kajas mujas vilg. vglgs potsgs dorg domalas. séssa kaztilas: 
«sivko-burko, mestsanskgi voronko.i> s ivko-burko 
loktas. gt'i petas dang pivsas, mgd petas pdstdsas zev mijsaa. 
séssa vgvlis kutas juuavni: «tead pg tgvaris em, abu?» vgv 
suuas : «em pg, da sijg pg ne-kodli oz sed. vot — suuas —•, menam 
pétin em svinets prut. sijg prutsg bőst da niras sijg vgv kutéki.» 
dang sidz i vejsas. bostas svinets prut, sijg vglgs ad'd'zas da 
niras kutskas. séssa suiis: «vaé d'edli pg kidé sluéitlin, meni 
sidz-z'g sluzit.» dang vgv vile puksas, gortldn mgdgdísas. 

ozir sar-zdtjas mungni tui vivti, add'zasni da suugni: uvgvtg 
pe on vuzavh) dang suug: «tajg pg abu vuzgs. misku-kujéik-
nitg-kg kutannid, taje vgv pg éeta.» nija dumaitasni da suuasni: 
ukutam.)) mgda mgdislis i kutasni versgk-pdéta. dangli zeptas 
setasni vgv vilg. dang vgv setas, aföis munas va-kiskalan kgbila 
berdg. kgbila vek-na po(tsgs berdin sulalgma, danegs vid'tsisgma. 
séssa dang gortg voas. kor-kg ozir sar-zdtjas i vgv vajasni. 
askinas una ggét íéukgrtisasni. ozir zdtjas bidsgnli vglgs pet-
kgdlasni. 

ééssa bar a kutasni osjisni. «mi pg vermam zarniia-sura gs 
vaini.)> sar suuas: «kgsjannid-kg, i vajg.)) aski nijg mgdisni. na 
bgrin i dang mgdgd'téis kgbila vilin, zarniia-sura gs bar a vajis 

I 
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éiv ko-bur ko. dan§ lökni kutis gortldn. kik ozir sar-zdt'pánid 
loiisni. naje suu§?ii: uvuzav pe est§.» dane suue: «taje p§ abu 
vuzes. kiknannid-ke p§ pel'tg vundannid, si vile séta.)) kik zdt 
vundasni, zaníiia-éura §s vile példás éetasni. 

kor-ke gortas voasni stavnis. sarlgn bara una pest t'éu-
kert'iéasni. ozir sar-édtjas suuasni: ami pe vermam zarníia sté§ta 
poré vaini.n nije kor-k§ ozir zdijas meded'iéasni porsla. dan§ 
sidz-£e munas porsla. siv k o-b urko bara vajas d a n §li zarúiia-
g§na porées. ozir zdijas pánid loiini. bara suueni: «te p§ vu-
zav.ti — «taje p§ abu vuzes. i(dzid kok-iéunnit§-k§ vundannid, 
seki poré séta.)) naje dumaitasni da vundasni. zarniia-g§na poré 
vile kok-iéunjas éetasni. 

kor-ke i gorte voasni. geX sar-zdt' petas sar orde. sar suuas: 
«te pe pivéan lomti.)) pivéan lomtasni da kor-ke i vaimas. sar 
zdijas §s m§dede pivéan§. ozir zdijas oz led'ééini. kor-k§ kiz-mirden 
sar ledzéedas. led'ééasni da pgriiéiéni kutasni. dane ts§ts led'zéas. 
j§i sar-zdt kutas süni: «tiian p§ kgn misku-hij'éiknid ? to p§ 
meiam zeptin misku-kuj'éiknid.)) ozir zdijas povzasni. «kié pe 
taje (tája) boétis misku-kuit'éiks§?)) jei sar-zdt stavs§ nali puk-
talas mestae. 

askinas j§i sar-zdt geétjas§s iéukertas. pizan saje pukéedis 
g§étjases. zev i/lzid tdétig l§dis bgiékaié pomei, pizan vil§ puktis. 
ajéis §tdzes doras suvtis, iéer kiias boétis. «kodi pe oz kut éoini 
da b§r kutas éoiteg munni, silié pe i jur s§ta.» ééééa kor-ke éoi-
éas. pizan sajié petasni, gort§ mgdediéasni. pos vilas petasni, §ti 
vose, m§d vose. 

j§i sar-zdt §ni olgni, medéa bur§é bidsenié. 

L u s t a D a n i . 

Élt egyszer egy parasztember. Neki három fia van: Iván, 
Vaszilyij, Dani. Dani nagyon lusta volt. Az atya mondja: «Én 
aztán holnap meghalok; jöjjetek azután egy-egy éjjelre az én 
síromra hálni». Dani nagyon szereti a piros-zsinóros czipőt. 
Iván mondja: «Menj ki helyettem a sírra hálni; piros-zsinóros 
czipőt veszek». Az elment meghálni. Éjfél ideje lett az atya 
sírján. Az atya megszólal: «Iván, te (vagy)?» Dani mondja: 
«Iván helyett én jöttem». —- «Te — mondja — idézz (említsd): 
sivko-burko, mestsanskei voronko fsötétszürke-sötétpej, polgári 
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fekete ló5)». 0 idézte és jön sivko-bwko, mestianskgi voronko, 
hegyről-hegyre ugrik. Dani az egyik fülében megfürdött, a másik 
fülében felöltözött. Dani még hazulról hallotta, hogy a czár 
leányának a gyűrűje elveszett. Dani lóra ül és megy, a gyűrűt 
keresni. Azután meg is találja a gyűrűt (tkp. a gyűrű meg is 
kerül neki). Azután a sírra megy és a lovat visszaereszti. 

Másnap annak a földnek a czárja mondja: «A ki a hol 
van, mindenki hadd jöjjön, már valaki megtalálta a gyűrűt». 
A nép összegyülekezik a czárnál (tkp. a czárhoz). Vaszilyij és 
Iván is odamegy (tkp. odamennek Vaszilyijok, Vaszilyijék is). 
A czár nem találta meg a gyűrűt senkinél se. Ekkor kérdezte 
a czár: «Maradt-e valaki nálatok otthon, vagy nem?» Vaszi
lyijék mondják: «Van nekünk egy bolond testvérünk, az otthon 
maradta. — «Az olyat is el kellett (volna) hozni». 

Két lóval mentek Daniért. Dani a kemenczén fekszik. 
Dani nem megy le a kemenczéről. Akkor lehozzák őt. Eossz 
kabátot ölt Dani magára és kimegy és lóra ül. Nézi, vásár 
mellett (tkp. vásáron) viszik el. Ő mondja: «Álljatok meg; le
szállok)). Leszáll (tkp. föláll) és a szurokkereskedőkhöz fut és 
beleugrik (tkp. bemegy) a szurok-hordóba. Megint fölszáll a 
szánra szurkos ruhájával. Azután körülnéz, tollas bódé látszik. 
Megállítja a kocsisokat. A kocsisok megállnak. 0 leszáll és 
meghengeredik a tollban (a tollon). Azután visszaül a szánba. 
Azután elviszik a czárhoz. A czár kérdezi tőle: «Megtaláltad-e 
a gyűrűt, vagy nem?» Dani mondja: «Megtaláltam». A czár 
mondja: «Lám, hozzád adom a leányomat*). 

Valamikor elment a nép. Daninak a szurkos régi ruháját 
eldobták, újból öltöztették és hozzá adták a leányt. 

Danit czár-vejének kezdték mondani, bolond czár-vejónek. 
A czár gyűlölni kezdte őt. Elkülönítve kezdte őt tartani, rosszul 
kezdte táplálni. Azután moslékkal kezdte táplálni. Dani elő
készített egy nagy hordót, hogy abba beletegye az afféle ételt. 
A hordóba kezdte rakni az ételt, ő maga nem ette meg az 
olyan ételt. 

Azután egyszer a czárnak vendégei gyűltek össze. Jött a 
czárhoz két gazdag czár-vő. A bolond czár-vejét nem hittak 
meg vendégeskedni (vendégnek). A gazdag czár-vők elkezdtek 
dicsekedni: «Mi nagyon nagy, nagyon jó lovat tudunk ide hozni, 
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a milyet még senki közületek nem látott". A czár mondja: 
«Hozzatok». Másnap a czár a két gazdag vöt elküldte a lóért. 
A bolond czár-vő mondja a feleségének: «Menj ki lóért, hozd 
ide a vizet hordó kanczát». Dani felesége kimegy a czárhoz és 
mondja: «Férjem valahová készül és megparancsolta, hogy el
kérjem a vizet hordó kanczádat». A czár odaadja. Azután Dani 
felölti szurkos ruháját és elmegy. Megy a mezökre. A lovát 
odaköti egy kerítéshez. Azután idéz: n sivko-burko, mestsanskgi 
voronkor>. A sivko-burko jön. Egyik fülében Dani megfürdik, 
másik fülében nagyon szépen felöltözik. Azután kezdi a lótól 
kérdezni: «Van-e társad, vagy nincs?» A ló mondja: «Van, 
de azt senki se tudja megkapni (senkinek nem jut). Nézd — 
mondja —, az én fülemben van egy ólomvessző. Fogd azt a 
vesszőt és üsd (vele) azt a lovat orron (tkp. orrára)». Dani így 
is tesz. Fogja az ólomvesszőt, megtalálja azt a lovat és orrára 
üt. Azután mondotta: «A mint dédatyámnak szolgáltál,*) ép-
úgy szolgálj nekem is». Dani felül a lóra, haza felé indul. 

A gazdag czár-vők mennek az úton, meglátják és mond
ják: «Nem adod el a lovadat?* Dani mondja: «Ez nem eladó. 
Ha hátatok bőrét lehúzzátok, odaadom ezt a lovat». Azok gon
dolkoznak és szólnak: «Lehúzzuk». Egyik a másikáról lehúzott 
versok-szélességű (bőrt). Daninak a zsebébe adják a lóért (tkp. 
a lóra). Dani odaadja a lovat, ő maga elmegy a vizet hordó 
kanczához. A kancza még mindig a kerítés mellett állott, Danit 
várta. Azután Dani haza jön. Valamikor a gazdag czár-vők 
hozzák a lovat. Másnapra sok vendég gyűl össze. A gazdag vők 
mindnek megmutatják a lovat. 

Azután megint elkezdenek dicsekedni: «Mi tudunk arany-
szarvú ökröt hozni». A czár mondja: «Ha Ígéritek, hát hoz
zatok is». Másnap elindultak. Utánuk Dani is elindult a kan-
czán. Megint aranyszarvú ökröt hozott sivko-burko. Dani haza 
felé kezdett jönni. A két gazdag czár-vő találkozott (tkp. talál
koztak) vele. Ok mondják: «Add el az ökrödet)). Dani szól: 
«Ez nem eladó. Ha mindketten fületeket levágjátok, azért oda-

*) Ez a részlet mutatja, hogy a mese eredetileg hosszabb 
volt; az elején szó lehetett Dani dédatyjáról és a sivko-burko-xól 
vagy ennek társáról. 
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adom». A két vö levágja, a füleket odaadják az aranyszarvú 
ökörért. 

Valamikor haza jönnek mindnyájan. A czárnak megint 
sok vendége gyűl egybe. A gazdag czár-vök mondják: «Mi 
tudunk aranysörtéjü disznót hozni». A gazdag vök, ök egyszer 
elindulnak a disznóért. Dani szintén megy disznóért. Sivko-burko 
megint hoz Daninak aranyszőrű disznót. A gazdag vök talál
koztak vele. Megint mondják: «Add el». — «Ez nem eladó. 
Ha a lábatok nagy ujját (tkp. nagy láb-új játokat) levágjátok, 
akkor odaadom a disznót». Ok gondolkoznak és levágják. Az 
aranysörtéjü disznóért odaadják a láb-újjakat. 

Valamikor haza jönnek. A szegény czár-vő kimegy a czár-
hoz. A czár mondja: «Fűtsd be a fürdőkamrát». A fürdőkamrát 
befűtik és valamikor fűtve is van (forró a fürdőkamra). A czár 
a fürdőkamrába küldi a vöket. A gazdag vők nem mennek le. 
Egyszer erőszakkal viszi (őket) a czár. Oda mennek és kezdenek 
levetkőzni. Dani együtt megy (velük). A bolond czár-vő kezd 
szólni: «Hol van a hát-bőrötök? íme az én zsebemben van a 
hátbŐrötök». A gazdag vők megijednek: «Honnan vette ez a 
hátbőrüket?» A bolond czár-vő mindent a helyére tesz (nekik). 

Másnap a bolond czár-vő összegyűjti a vendégeket. Asztal
hoz ültette a vendégeket. Egy nagyon nagy tálba rakta a hordó
ból a moslékot, az asztalra helyezte. 0 maga az ajtó mellé állt, 
fejszét vett a kezébe. «A ki — mondja — nem fog enni és 
vissza fog menni úgy, hogy nem evett, annak leütöm a fejét». 
Azután valamikor vége van az ebédnek. Felállnak (kimennek) 
az asztal mellől (tkp. mögŐl), haza indulnak. Kimennek a lép
csőre, egyik hány, a másik hány. 

A bolond czár-vő most él, mindenkinél jobban. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét is egy Malaca falvából való 
ember előadása alapján írta le és közölte velem A. A. CZEMBBE, 
a ki a mesének azt a czímet adta, hogy «dis daá§ jilis» («Lusta 
Daniról »).*) Ilyen czímmel (^am ,U,aHe HHJIHCB) közölte is 
CZEMBER ezt a mesét, éppúgy mint az itt közölt 7. sz. mesénket 
is, néhány más mesével együtt a minap megjelent KOMÍ MOH-
;a;aH KBIBBHC. "íyKÖprbic A. A. IJeMÖep (azaz: komi mojdan-

*) Találóbb czím lenne: sivko-burko. 
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kivjas. íéakertis A. A. CZEMBER 'Zűrjén mesék. Gyűjtötte . . . . ' 
(ycTBCHCOJibCK, 1913) cz. 40 lapos kis füzetében, orosz átírás
sal, fordítás nélkül. Átírása, ha nem is pontos és megbízható 
és sokszor nem is következetes, mégis eléggé érthető. A mesén 
külömben ú. 1. néhány kisebb változtatást is tett. 

mórt §ű vojen 'no O^HOIÍ HO^H, nooqepcuHO, O^HHB i e -
JIOBBKB Ha o^Hy H O W («egy-egy éjjelre, felváltva, egy ember 
egy éjjelre»); éppígy mórt §t'i t'éeren úebim 'egy-egy fejszét vet
tünk ' (mindegyik egyet). | gerd-kevja keti 'KOTBI CB KpacHLiMH 
3aBa3ifaMH5 | si(u)déas '3aroBopHTB' | kaétiv 'BCiiOMHHaíi; emlí tsd ' ; 
az összefüggés mutatja, hogy itt az a jelentése, hogy 'idézz5 

(1. KSz. XII . 254) | éivko < orosz cHBKa; burko < orosz őypKa 
(öypHíi sötétpej ' ) ; mestsanskei < orosz MBmaiiCKÍü; voronko < 
orosz BopoHKO (BopoHoíi 'fekete, hollófekete') | ggravé g§ra§ CCB 
ropbi Ha r o p y ' | gu vilad 'a sírra' második személyű determi-
natio | ber-le(dzas 'oŐpaTHO nycTHJiB, paenparB H oTnycTHJiB5. 

sar ord§ t'sukert'tsasni 'KB uapio coöpajicu' | vaéil'eijas 'V.-ék, 
V. és Iván'; más példák a többesszám ilyen használatára: me 
ba(§jask§d (vagy baijasked) muna 'a CB OTHOMB, CT> po,a;HTejraMH 
H^y; atyámékkal, szüleimmel megyek'; mamjasked 'szüleimmel' 
vagy 'anyámmal és valamelyik családtaggal': 'anyámékkal' (de 
nem: atyámmal [v. anyámmal] és valamilyen idegennel) | j§i-
kod' 'rjiynoBaTLiíí (KaKB ^MKÍH)' j sejsgmse pe i koli vaini rTaKoro 
H Ha^o (ŐBIJIO) npHBecTii'. 

pára v§len Ha napi JioHJa^eíi' |' tok dukes 'xy^oii 3HiryHB' ( 
bazár vivti nuueni 'no őasapy BesyTB' | t'éét't'éila 'BCTaHy; föl-
állok'; me t'éétt'éila dod'd'ié 'kiszállok a szánból'; me ledzéila v§v 
vilié 'leszállok a lóról' | sir 'cMOJia' ] bet'éka < orosz őo^Ka | lavka 
< orosz jiaBKa [ jamsik < orosz AMIUHKB | g§n vivti tupiMUas 'no 
n y x y noKaTajica\ 

munalisni j§z 'ymeJiB n a p o l t , pa30Hi.nHCb' | siblalisni 'no-
Öpoca.iH' | vilié 'cHOBa'. 

sar-zdt' 'íjapcKiíi 33TB' | mustemtini 'HeHaBH^BTB, He^ojnoŐ-
üHBaTf.' | torjen 'oT ;̂BJII>HO, | pomei<L orosz HOMOÍI | ledni 'KJiacTB5. 

ggéütni ez komi 'BT. TOCTH He npnrjiacHJiH' j kutts§m§s ti 
ne-kod na ene ad'd'éile 'KaKoro B H HHKTO eme ne BH,n;ajiH | k§bila 
< orosz KOÖHJia | kaztilas 'npoM3HOCHTB CTajrb'; 1. fönt | t§varis 
em, abu 'TOBapHHTB ecTL (HJIH) HBTB' j ne-kodli oz sed 'HHKOMy 
He ^aeTca BB pyKH, HHKTO He MOJKCTB noÖMaTB' («senkinek nem 
adódik a kezébe, nem tudja senki elfogni») | évineté prut 'CBHH-
H,OBBIÍÍ npyTB' | vaz dedli kidé sluiitlin 'cTapoMy flB.a.y KaKB 
CJiyaíHJiB' (vaz ded 'cTapBiü ^ B ^ B ; npe^OKí.') | sidz-ze 'TaKate'. 

taj§ abu vuzgs 'BTO He npo^ajKHBiií (KOHB)' | misku-kuj.éik-
nit§-k§ kuliannid 'co cnHH&i KOSKy ecjin CHBMeTe' | versek-pdsta 
'CB BepmoKB nrapHHBr | éetasni vev vil§ 'oT^ajin 3a KOHA'; vö . 
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u^dzalemié séta, utd£algm vil§ éeta ra munkáért adok' | petkgd-
lasni fnoKa3ajin5. 

k§sjannid-ke i vajé oÖBmaeTe TaKt H npuse^aTe' | nije: 
Uszt'szíszoíszkban naje \ étjei (egyéb följegyzéseim szerint: U§i*) 
< orosz m,eTb, meTHHa | a CzBMBERtöl mondott loiini helyett Cz. 
szerint az ö közlője louini-i mondott. (Az említett füzetben is 
.IOBÍHBI van.) 

vaimas HCTonmiaeB3 | kiz mirden rcH.TOif («vastag erővel») [ 
pert'iéiéni pa3^,t.BaTbca'. 

éoiteg 'He nOBBum' | jur séta 'rojOBy OTpyöjiio" | éoiéas 
'CLBJIOCB, B,a;a OKOH^HTCA' | pizan sajié petasni H3B 3a CTOjia 
BBini;iH5 | pos vilas cHa jrECTHHuy'. 

medéa bureé bids§nié 'no.iyqme BCÍXB, Jiymiie BCBXB5 (tkp. 
'a legjobban mindnél, mindből5). 

4. k e t's daru ié. 

olisni-vilisni k§ié da rut'é. keié vetiéis p§v-iéom a rut'é veföis 
ji-t'som. vois goieni i ruiélen ji-tsomis sili. kutis rut'é vezjisni 
keiéli: uke(iéei, iéojeiJ ledé-te men§ pait'éer vilad».— «og, og! 
ajsim^es v§tlan, pianes éojan». ukgj'éei, i'éojei! ledé-te mene geb§ié 
vilad.n — «og, og f ajéimes vetlan, pianes éojanit. «kett!s§i, 
iéoj§i! ledé-te men§ porog doradi). dezmis keié i le^'zis ruj'ées 
porog dőre. 

rut'é kutis ovni-vivni i tedis, mii k§t'élen em pos vojdéas vii 
i zev kutis kovni sili. so §iiéid kutis jirkidni. k§ié sue: «kodi 
jirked'iée ?» rúté su§ : «mene pirit'éini kor§ni». petis i pos-vo (déié 
vii éojis vilisse. ééééa piris. k§íé juale: «mii-£e nimis veía-
piidlen?» — nvel-dor, ketiée, iéoje, vel-dorr>. 

olisni-vilisni. bara ruU bgínas kotfediég. k§U sue: «kodi-k§ 
bar a jirkedt'ée.» ruíé su§: «bara men§, iéoj§i, korgni piriiéini.» 
rúté petas, vii pos-votdéié sojas déik s§rs§. ééééa piras. k§té 
juale: «mii-£§ nimis ve&a piidlgnhi —- «s§r-l§s, t'éoje, ser-les.» 

bara olisni-vilisni. rúté b§2en zimgistas. k§té sue: «kodi, 
t'éoje, zimediéeh) ruié sue: «bara nin mene pirit'éini koreni.» 
rúté petas pos-votdz§ i stav viis§ ponalas k§iélié. piras. keié 
jual§: «mii veza piidlen nimis ?» — nkuras-karas, iéojgi, kuras-
karas». 

*) Az említett füzetben CZEMBEE is TmÖTa (== ts§la)-i ír. 
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séssa olasni-vilasni. keféli vii kovmas. petas pos-voflée, 
vidlas i vii rigtik abu. piras, berdni kutas. «miila-zg te sojin, 
rufóei, tsojgi, mentéim, vijgs? ningmgn menim pianes verdni.)> 
rut's sossg : «me eg soi, afóid kgn-kg sojin. vai-íe, sildéi tedam, 
kodi sojis : lomtam pat's i patsldn sitangn suvtam. kodnimlgn vii 
voitistas, sinim i mizags loam.» pats lomtisni, a mud'er ruts 
kolema ijsgtik vii-tor, ketslis bgZ-uvsg gusgnik mavtistas. pats 
lomtisni, bilán sitangn suvtisni i kgtslgn kutis sitansis vii voi-
tavni. ruts i sue: üa^sid tai viitg sojgmid.» kets i miza loi. séssa 
mud'er ruts k§ttses i kerkasis vetlis piannas, kongrgs. ajsis si 
kerkag ovmgd't'sis i gni olg-vile. 

A n y ú l és a r ó k a . 

Éltek-voltak egy nyúl és egy róka. A nyúl deszkakunyhót 
csinált, a róka meg jégkunyhót csinált. Jött a nyár és a róká
nak a jégkunyhója elolvadt. A róka kezdett a nyúlnak könyö
rögni: «Nyulam, húgom! eressz engem a kemenczédre.»> — 
(•Nem én, nem! engem magamat kiűzöl, fiaimat megeszed.)) 
«Nyulam, húgom! eressz engem a padlóaljadra.» — «Nem én, 
nem! engem magamat kiűzöl, fiaimat megeszed!» «Nyulam, 
húgom, eressz engem a küszöbödhöz (küszöböd mellé).» Meg
unta (megharagudott) a nyúl és a küszöbhöz eresztette a rókát. 

A róka kezdett élni-lenni és megtudta, hogy a nyúlnak a 
pitvarban vaja van és nagyon megkívánta (tkp. és nagyon kez
dett neki kelleni). Nos egyszer elkezdett kopogni. A nyúl mondja: 
«Ki kopog ?» A róka mondja: «Engem keresztelni hínak.» Ki
ment és megette a pitvarbeli vajat, a felső részét. Azután be
ment. A nyúl kérdezi: «Mi a keresztfiad neve?» «Felső-rész, 
nyulam, húgom, felső-rész.» 

Eltek-voltak. Megint kopog a róka a farkával. A nyúl 
mondja: «Megint zörget valaki.» A róka mondja: «Húgom, 
megint keresztelőbe hívnak engem.» A róka kimegy, a pitvarból 
megeszi a vajat, éppen a közepét. Azután bemegy. A nyúl kér
dezi: «Mi a keresztfiad neve?» — «Közép, húgom, közép.» 

Megint éltek-voltak. A róka kopogtat farkával. A nyúl 
mondja: «Ki kopog, húgom?» A róka mondja: «Már megint 
keresztelni hínak engem.» A róka kimegy a pitvarba és a nyúl
nak az egész vaját megeszi (tkp. befejezi). Bemegy. A nyúl kér-
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dezi: «Mi a keresztfiad neve?» — «Összekapart maradék, hú
gom, összekapart maradék.» 

Ezután élnek-vannak. A nyúlnak vaj kell. Kimegy a pit
varba, körülnéz, és nincs ott semmi vaj. Bemegy, sírni kezd. 
«Miért etted meg, rókám, testvérem, az én vajamat? Nincs mivel 
fiaimat tápláljam.)) A róka tagadja: «En nem ettem meg, bizo
nyára magad etted meg. Nos. úgy tudjuk meg, (hogy) ki ette 
meg: fűtsük be a kemenczét és álljunk farral a kemencze felé. 
A melyikünknél vaj fog csöpögni, az (tkp. ázunk, értsd : közü
lünk az) lesz a bűnös.» Befűtötték a kemenczét, a ravasz róka 
azonban meghagyott egy kicsike darab vajat (és) a nyúl farka 
alját titokban bekeni (vele). A kemenczét befűtötték, farral áll
tak a tűz felé és a nyúl farából kezdett a vaj csöpögni. A róka 
mondja: «Magad etted meg hát a vajadat)). A nyúl lett a bű
nös. Ezután a ravasz róka a nyulat a házából is kiűzte fiaival 
együtt, szegényt. 0 maga megtelepedett abban a házban és 
most él-van. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét F r o l o v n é közölte velem. 
A vel-dor kifejezés Z-jével a külömben vicsegdai nyelvjárást fel
tüntető mesének sziszolai eredetére enged következtetni. 

pev-Uom cH36ymKa H3T> ^OCOKT.' ; t'éom ferdei kunyhó5 | v§z-
néni cnpocnTLca5 J ísojei 'cecTpnua5 j porog < orosz noport | d§z-
mis cHa;i;o:fejio, cep^MJica'. 

ponalas 'oKoiríMJia' j kuras-karas cocTaTOKi>, crpeóairaoe'. 
vii kovmas cMac:io noHa^oőbLiocb' | vidlas ciiocMOTptTT.5 | 

?íin§men menim pianes verdni rHe*rfeMT> MHÍ> ^liTeii KopMHTt' | 
ken-ke cno,a,H | vai-ée < orosz .naBaü-Hje | sitanen ^a^mmeit' j 
bei-uvse mavtistas 'no^t XBOCTOMT. noMa3ajia' | si kerkae ovmed'-
t'sis CBT. ero Hsöyumy noMiiCTHJiaci/. 

5. ruié, éokir. da bele rum. 

vaz§n olisni-vilisni ruié, éokir da belgrum. clisrti-vilisni, 
nalen nánis biri. pudjdsisni, kodli pad vse, sijegs nafskini i 
éoini. sokirli pud usi, sijees nat'skini i somi. bele-rum mgdedis 
rujées Uade orde purtla. ruié kotertis da kotertis t'sade orde. 

«t'sadei, t'sadei, vai-te purtte, sokires nat'skini, bel'e-rumked 
£§rj§n soini.» — «menam purtid nié, mun-^e, vetli jen ord§ 
zudla.v 

kotertas jen orde. 
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ujenmei, jenmgi, vai-tg zudtg, tsadgpurt keslini, sokirgs 
nalskini, belg-rumkgd sgrjgn soini.» — nmenam ved zudjid zev 
égkid. a mun-tg, vetli telis ordg gsla.n 

munis telis orde. 
vtglisgi, telisei, vai-te este, jen-zud kiskini, Uadg-purt kes

lini, sokirgs natskini, belg-rumkgd sgrjgn soini.» — umenam ved 
eskid nugdistgg oz mun. vetli sondi orde zonla.» 

kotertis, kotgrtis sondi orde. 
«sondigi, sondiei, vai-te zonte, telié-§s nugdni, jen-zud kis

kini, t'sadg-purt keslini, sokirgs nafskini, belg-rumkgd sgrjgn 
soini.v — «zonmid menam tsig. vetli kgt's ordg jevla.n 

munis, kotertis ket'é ordg. 
ukgj'sgi, kgj'sgi, vai-tg jgvtg, sondi-zon verdni, telis-gs nu

gdni, jen-zud kiskini, Uadg-purt keslini, sokirgs nat'skini, belg-
rumkgd sgrjgn somi.» — «menam gd jglid listitgm. vetli-zg pi-pu 
ordg pedgnUala.» 

kotgrtas, kotgrtas. 
npi-pugi, pi-pugi, vai-te pgdgnUatg, kgU-jgv listini, sondi-zon 

verdni, tglis-gs nugdni, jen-zud kiskini, Uadg-purt keslini, sokirgs 
naUkini, belg-rumkgd serjen soini.» — «menam gd pgdenUaid 
perjitgm. mun-te, vetli kuénet's ordg t'serla.» 

kotgrtas, kotgrtas. 
akuiúejégi, kuéne(tsgi, vai-te ísertg, pi-pu pgdent'sa perjini, 

kgts-jgv listini, sondi-zon verdni, tglis-gs nugdni, jen-zud kiskini, 
Uadg-purt keslini, sokirgs naUkini, belg-rumkgd sgrjgn éoini.r> — 
«menam gd Uerid dortgm, mun-tg pglat' dőre, vodli, me sek kosti 
dorista.» 

rut's kajas i vodas pglat'as. kivsg dzo^dzgfáis nuzgdas, 
se(tsema mu(d'éas. kuénet's pgs klessign topgdas rut'slis kivsg. kuz-
netsli kuis i kolas. 

A r ó k a , h e r é l t ló és a belg-rum. 

Eógen éltek egy róka, herélt ló és belg-rum. Éltek-voltak, 
a kenyerük elfogyott. Sorsot húztak, a kire a sors esik, azt 
(kell) levágni és megenni. A herélt lóra esett a sors, azt (kell) 
levágni és megenni. A belg-rum elküldte a rókát a Uadg-hoz 
késért. A róka futott és futott a t'sadg-hoz. 
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— dtsadei, tsadgi, add ide a késedet, a lovat levágni, a 
bele-rummal együtt felezve megenni*). — «Az én késem tompa, 
eredj, menj az istenhez köszörükőért». 

Fut az istenhez. 
«Istenem, istenem, add ide a köszörükövedet, a tsade 

kését köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve 
megenni». — «Az én köszörükövem azonban nagyon nehéz. De 
eredj csak, menj a holdhoz ökörért». 

Ment a holdhoz. 
«Holdam, holdam, add ide az ökrödet, az isten köszörű

kövét húzni, a Uod§ kését köszörülni, a lovat levágni, a bel§-
ntmmal együtt felezve megenni)). — «Az én ökröm azonban 
nem megy vezető nélkül. Menj a naphoz legényért)). 

Futott, futott a naphoz. 
«Napom, napom, add ide a legényedet, a hold ökrét haj

tani, az isten köszörűkövét húzni, a t'sade kését köszörülni, a 
lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve megenni». — «Az 
én legényem éhes. Menj a nyúlhoz tejért*. 

Ment, futott a nyúlhoz. 
«Nyulam, nyulam, add ide a tejedet, a nap legényét táp

lálni, a hold ökrét hajtani, az isten köszörűkövét húzni, a Uad§ 
kését köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve 
megenni». — «Az én tejem azonban nincs megfejve. Menj a 
nyárfához fejő-dézsáért». 

Fut, fut. 
«Nyárfám, nyárfám, add ide a fejő-dézsádat, a nyúl tejét 

megfejni, a nap legényét táplálni, a hold ökrét hajtani, az isten 
köszörükövét húzni, a Uade kését köszörülni, a lovat levágni, a 
belg-rumvaol együtt felezve megenni)). — «Az én fejő-dézsám 
azonban nincs kivágva. Eredj, menj a kovácshoz fejszéért)). 

Fut, fut. 
«Kovácsom, kovácsom, add ide a fejszédet, a nyárfa fejő

dézsáját kivágni, a nyúl tejét megfejni, a nap legényét táplálni, 
a hold ökrét hajtani, az isten köszörűkövét húzni, a Uad§ kését 
köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve meg
enni)). — «Az én fejszém nincs megkovácsolva, menj az ágy-
polcz szélére, feküdjél le, én azalatt megkovácsolom». 

A róka fölmászik és lefekszik az ágypolczra. Nyelvét egé-
Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 7 
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szen a padlóig lógatja le (tkp. nyújtja ki), úgy elfáradt. A ko
vács az izzó harapófogóval becsípi a róka nyelvét. A kovácsnak 
a bőre (a róka bőre) is marad. 

J e g y z e t e k . Egészen hasonló mesét közöl részben SZAV-
VAITOV nyelvtana alapján LYTKIN. A SZAVVAITOV meséje az Ugor 
Füzetekben is megjelent (II. 43—46). Ez a mese, melyet egy 
usztsziszolszki asszony közlése alapján F r o l o v n é mondott el 
nekem, különösen abban külömbözik a SzAW.-félétŐl, hogy 1. 
ott csak róka és ló szerepel, itt pedig még bele-rum; 2. ott 
másképen végződik a mese: «Azután a kovács fogót kovácsol, 
a h ó d f o g á t k i h ú z z á k , a fejő-dézsát megcsinálják, ». 
Egy másik változatát CZEMBER közli most (KOMÍ Moi^aH KBI-
BT>HC ez. füzetében) Pyq ^a CbÖKtip czímmel és megjegyzi, hogy: 
«CbÖKNp» poieH Mepm (azaz: sekir roj'sen MepHHT>). 

sokir jelentését Uszt'sz.-ban nem tudták megmondani. Egy 
öreg vadász is csak annyit tudott mondani, hogy a «sokir vagy 
t'éokir» valami állat; vö. SZAVV. sokir (cTap. CTOBO) rMepnHT>, 
cantherius'; WIBD. éökyr, sökor (U.) 'Wallach'; LYTK. sokir cMe-
pHHTb', Ud. s§kor; WICHM. sokir, é§kij 'Wallach' FUF. III. 125 
(és KAEJ. OL. 144). | bel'e-rumiól csak annyit tudtam megállapí
tani, hogy «valamilyen állatnak a neve». | pudjásisni caípe6iii 
6pocHJin' | nat'skini '3apt3aTb! | t'sad§, LYTKiNnál pan (§kxi, tun, 
tsade) 'BO.IXBT.', 'varázsló'. A fönt említett öreg vadász a tsad§ 
szót úgy magyarázta, hogy ez tulajdonképpen a. m. üard 'MOJI-
HÍH ; villám', Uardei 'villámom' j vai-íe purtte r^aü Ka, ^aBaíi, 
^aíi' | sgrjgn nonojiaMi'; pl. sgrjen ngbam 'nono.iaMi. KyiiHMT.' 
nu§disteg cőe3i> BOHíaKa' I §d, ved < orosz Bis^b | pedentsaid per-
jitem 'no^oüHHKi. He cpy&ieHi.5 | kuznets < orosz KysHeiri J p§lai 
< orosz nojiaTH | nuzedas cBbiTHHyjia' j sejsgma mufáas TaKi. 
ycTajia' j pes kíessien topedas 'ropaiHMH KJiemaMH npHTHCHyjrb'. 

G. d u r i v a n. 

olasni-vilasni gozja. nalgn kujim pi t'suze. bidmasni da ku-
tasni kiini-viini. i(dzid vokis munas kiini-viini. iféetis sarai-
plakasg sijalas. mamis petas soed'Uini da i sede. ivan pelat'as 
mamse sibitas. itdzid vok loktas da juualas: «mii-i§ te ta-lun, 
ivan, kijinh) — nme p§ zev i(dzid t'éukt'si kiji.)> — uno-ko 
petk§dli.» ivan mams§ pelat'sis sibitas. itdéid vok suuas: «j§i 
ivan, mamte pe tai kij§mid-vijemid/» 

bara itdzid vok munas kiini-viini. jei ivan karta-§(dz§s 
doras sijalas. bat'is m§s juktavni petas da i sed§. bat'sg mams§ 

1 
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moz-ze pglai-seregas sibitas. i^zid vok luktas. jgi ivan pelaísis 
batsg dzodz seras grimgas da suuas: ttbara pe me zev itd£%d 
UukUi kiji.f> — «taj§ pg vgd abu UukUi — suuas i^lzid vok — 
mamte da i baítg vijin!» 

i^zid vok bara munas kiini-viini. ifóet vok kolíüas sur 
puni. sur puuas da izjalas. zev jona kutas puni. amii-ne taje 
smekaitísini kutis !» sije skgrmas da putkiltas tsante, a Jsis vorjas 
puksas da telgbnas sinni kutas. itdzid vok loktas da i add'éas 
pi£§n vetlises. «mii-ne te jgi duren keranh) — vad'd'éan ved p§, 
tedan, mii kera. smekaitísini ísné-vaid kutis da me putkilti.v 

séssa itdzid vok suuas: Hagla vetli pgfög orde.» petU§ ord§ 
munas ivan. pgfégis suuas: «miila loktin, ivanh) — «tagla 
lokti.)) tag setas pgfég. jgi kutas munni gortas. tag pondas kisa-
kasa kivni. jei d§zmas da stav tags§ t§v vile kistas. gortas loktas. 
«kgn-ng tagjidh) — «smekaitísini, kiéa-kasa kivni kutis, da me 
tgv vilg le fái.* 

bara itdíid vok ivanes medgdni kutas. «mun-zg, vetli pgfög 
ordg sovla.)) sovla munas, pina isun-ki^salas, pivsan slapaalas. 
pg/sg orde voas. pejse juualis : «mii nin kol§, jgi duren?)) —• 
«sovla lokti.» «gn tai n§ mi ja en nuh) — «vunedi.» sov kutas 
nuni gortldn. vglgs add'éas. vglgs jukmes dorg nuuas da pondas 
juktavni. vgv pgttgd'é juuas da i dugdas. «mu ng tajg e(tsa juug? 
t'éas ég solala.)) jukmgsg sov kistas da vglgs bara kutas juktavni. 
vgv bara oz ju. vglgs enovtas, da gortas munas. vok kutas ju-
•uásni: ^kgn-ne solidh) — utgdan vgd kgni. vglid ez kut juni da 
me jukmgssg solali.n jgjgs vidasni da suuasni: uvglid pg ved 
pgtis da sijgen ez kut juni.)) 

bara jgi durengs istasni pgjsg ordg párlla. «mija ng pg 
loktin h) — npdnla.n «§n tai ne pg mi ja en nuh) — «sek ez 
komi.)) pánjas pefág setas. jgi munas gortlán. pánjas kotskgdUsini 
kutasni. jgi dgzmas, pdnjases találás da vokjasli vistalas. 

séssa jgjgs gestajas koravni istasni. jgi suuas: «muéikjas 
loktg, babajas eng loktg.)) mu&ikjas voasni. o-kgn-ng babajasidh) — 
aivan durenid pg ez kor. sijg pg suiis babajasidli: Hi pg eng 
loktg pop ding isjavni-surttavni.)) 

jgjgs mgdgdasni babajasla. jei suuas: nbabajas loktg, kaga-
jastg eng vajg sitavni-kufáavni.)) babajas loktasni. «kgn-ng kaga-
jasydh) — 9j§jid> pg ez kor.)) jgi séssa vetlas kagajasla. kiltég 

7* 
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jur-jivsdnis siblalas kagajasgs dod'd'g. et'ilgn juris pot§, mgdlgri 
kokis Uege, kodlen sojis Uege, kodlen éili-d'zirjis Ueg§. séssa 
kagajases kiskas gortas. babajas ad'd'éasni assinis kagajas da jona 
kutasni bgrdni. Hdé-pe munam, kitísed'é asnimgs oz nat'skav 
j§jid /» 

séssa bidsen vokjasisked ts§ts povzasni da munasni. j§Í 
duren kerka-g^'égsse bostas da kutas na bersa veUsini. vetísas, 
vgtíéas da b§r berged'tsas gortas, da §ni ol§-vile. 

B o l o n d I v á n . 

El-van egy házaspár. Nekik három fiuk születik. Felnőnek 
és kezdenek vadászni (fogni-Ölni). A legnagyobb (tkp. nagy) 
testvér megy vadászni. A legkisebbik (tkp. kicsiny) a csűr 
deszkájára tesz hurkot. Az anyja kimegy etetni és beleakad. 
Iván az ágypolczra dobja az anyját. A legidősebb testvér jön 
és kérdezi: «Hát mit fogtál te ma, Iván?» — «En egy nagyon 
nagy fajdkakast fogtam.» «Nos hát mutasd.» Iván ledobja az 
anyját az ágypolczról. A legidősebb testvér mondja: «Bolond 
Iván, hiszen az anyádat fogtad meg — ölted meg!» 

Megint elmegy a legidősebb testvér vadászni. Bolond Iván 
az istálló ajtaja mellé tesz hurkot. Az atyja kimegy a tehenet 
itatni és beleakad (a hurokba). Az atyját éppúgy mint az anyját 
az ágypolcz sarkába dobja. Jön a legidősebb testvér. Bolond 
Iván a polczról a padló közepére dobja az atyját és mondja: 
«Megint nagyon nagy fajdkakast fogtam.» — «Hiszen ez nem 
fajdkakas — mondja a legidősebb testvér — anyádat és atyádat 
is megölted!» 

A legidősebb testvér megint elmegy vadászni. A legkisebb 
testvér (otthon) marad sört főzni. Sört főz és (izzó) köveket 
dob (a kádba). Nagyon erősen kezdi főzni. «Mit kezdett ez gú
nyolódni!)) Megharagszik és feldönti a kádat, ő maga a teknőbe 
ül és a lapátocskával (kavarófával) elkezd evezni. A legidősebb 
testvér hazajön és meglátja, a mint az csónakázik (tkp. a csó
nakon menőt). «Hát mit csinálsz te esztelen bolond ?» — 
«Hiszen látod, tudod, hogy mit csinálok. A sörmust elkezdett 
gúnyolódni és én földöntöttem.» 

Ezután a legidősebb testvér mondja: «Menj a nagyanyá
hoz komlóért.» Iván megy a nagyanyához. A nagyanya mondja: 
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« Miért jöttél, Iván ?» — «Komlóért jöttem.» A nagyanya komlót 
ad (neki). A bolond kezd hazamenni. A komló elkezd zizegni. 
A bolond megharagszik és az egész komlót szélnek ereszti (szélre 
szórja). Haza jön. «Hát hol van a komló?» — «Gúnyolódni, 
zörögni kezdett, és én szélnek eresztettem.)) 

Megint elküldi a legidősebb testvér Ivánt. «Eredj, menj a 
nagyanyához sóért.» Sóért megy, a boronát ujjára húzza (gyűrű 
helyett), a fürdőkamrát fejére teszi (kalap helyett). A nagyanyá
hoz jön. A nagyanya kérdezi: «Mi kell már, esztelen bolond ?» 
— «Sóért jöttem.w «Hát az imént mért nem vittél (sót)?» — 
•«Elfelejtettem.» A sót kezdi hazafelé vinni. Meglát egy lovat. 
A lovat a kúthoz viszi és kezdi itatni. A ló jóllakásig iszik és 
abbahagyja. «Mit iszik ez keveset? Eögtön megsózom.» A kútba 
önti a sót és megint kezdi a lovat itatni. A ló megint nem 
iszik. A lovat ott hagyja és haza megy. A bátyja kezdi kér
dezni: «Hol van. a só?»> — «Hiszen tudod, hogy hol van. A ló 
nem akart inni és én megsóztam a kutat.» A bolondot meg
szidják és mondják: «A ló jóllakott és azért nem akart inni.» 

Megint elküldik a bolond esztelent a nagyanyához kanál
árt. «Hát miért jöttél?» — «Kanálért.» «Hát az imént miért 
nem vittél ?» — «Akkor nem kértek.» A nagyanya kanalakat 
ad neki. A bolond megy hazafelé. A kanalak elkezdenek csö
pögni. A bolond megharagszik, a kanalakat összetapossa és el
mondja (ezt) bátyjainak. 

Ezután küldik a bolondot vendégeket meghívni. A bolond 
mondja: «Emberek jöjjetek, asszonyok ne jöjjetek.» A férfiak 
jönnek. «Hát hol vannak az asszonyok?)) — «Bolond Iván nem 
hítta őket. 0 azt mondotta az asszonyoknak: cTi ne jöjjetek a 
paphoz ereszteni, durrantani'.*) 

A bolondot elküldik az asszonyokért. A bolond mondja: 
«Asszonyok jöjjetek, a gyerekeiteket ne hozzátok szarni- h úgy ózni.» 
Az asszonyok jönnek. «Hát hol vannak a gyerekek?» «A bolond 
nem hítta őket.n A bolond ezután elmegy a gyerekekért. A lép
cső tetejéről dobálja a gyerekeket a szánba. Az egyiknek a feje 
hasad meg, a másiknak a lába törik el, kinek a karja törik el, 
kinek a nyakszirtje törik el. Azután hazaviszi a gyerekeket. Az 
asszonyok meglátják a gyerekeiket és nagyon elkezdenek sírni. 
« Menjünk innen, a míg minket magunkat meg nem öl a bolond!» 
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Erre mind a testvérekkel együtt megfélemednek és elmen
nek. Az esztelen bolond fogja a ház ajtaját és u tánuk kezd 
futni. Üldözi, üldözi és visszafordul haza, és most él-van. 

J e g y z e t e k . Ezt a mesét IIe3Morb falvában (a Vicsegda-
mel le t t ; 52 versztnyire Uszt'sziszolszktól észak-keletre) hal lot ta 
C z e m b e r . A mesét C z e m b e rrel és F r o 1 o vval néztem át . 

kiini-viini 'jioBUTb-yönBaTb = oxoTHimaTb5; vini cy6iiTb', a 
permi nyelvjárásban (EOGOV) vijni cyóüTb\ vijni mortes fyŐHTb. 
qejroBtKa', a v o t j á k b a n is vij-, Sar. vi-, vij- (MUNKÁCSI), vilin, 
G. viini, vini J., viiini MU. (WICHMANN). Lehetséges tehát, hogy 
itt az eredetibb i őrződött meg, de nem lehetetlen, hogy csak 
a kiini ha tása alatt let t ebben az ikerszóban vini-ból viini. \ 
sarai-plaka fn.iaxa BB c a p a t ' ; plaka 'miaxa ; TOJiCTaa ^ocKa' j 
sijalas CCHJIOKB iiocTaBHJiB5 | sogd'téini CCBHO ^ a x b ; szénát adni ' 
peleit-serggas 'BT. yroJiB noji.5 | grimgas 'rpoxHyjrb, öpocn;rb cr>. 
niyMOM'b'. 

izjalas cropfraie KaMnn onycnLiB BT, ^aHi.' | smekait'tsini<: 
orosz Ha-CMixaTbifl | putkil'tas 'onpoKHHy.i'b' ] £&m<qaHT. \ vorjas 
* B I Kopbiro' | telgb rjionaTKa ^Jia npHroTOBJieHia nnBa5 ( duren 
< orosz ^ypeHb | Uué-va ccycjio; árpáié, sörlé, sörmust5 . 

kiéa-kasa kivni 'niypmaTb, myMBTb5 | dgzmas reMy ne no-
HpaBHJiocb, Ha^;orBjio' j tev vile kiutas cHa BBTepB nycTHJiB'. 

piiía t'suú-kitsalas rfíopOHy Ha najieuB Ha '̂B;ii> (BMBCTO-
KOJibn;a)! | pivsan sl'apaalas 'őaHio BMBCTO mjiaiibi Ha^íui . ' | pgt-
tgd'z ^ocbiTa' j t'sas < orosz ceíi-tiacB | sijggn cnoTOMy' | ez kut 
juni 'nepecTajia niiTb'. 

kotskgd'tsini 'nocTyKHBaTb, myMBTb' | találás fpacTonTajrb\ 
isjavni c63;j,BTb őe3B niyMOMi/ [ surttavni 'nep^íiTb (rpoMKo)' j 

sitavni cpaTb' | kufáavni 'MO^HTbca' | kil'űe jur-jivsánis CCB. 
BepxHeíi njioma^Kii Kpujibua, r epes i , Kpbi.ibn,o' | pote pacKoao-
Jiacb'; potni cJionHyTb, cjioMaTbca' | t'sege rnepejiOMajiacb' ! kit-
tsed'z cnoKa\ 

7. mamtem niv da mama niv. 

oleni-vileni gozja. nalen niv vgli. mamis kulg. bat'is ietka,, 
vajas, táéti-pán miskem va§n verdni kutasni niles. gt'isid t'etka 
istas sgrt-tgb poéjavni nilgs. sgrt-tgb poéjalas da sgrt-tgb i veje. 
sgrt-tgb vgjg, karnannas krukalas da krukalas, úe-kid'z oz sur. 
kajas da t'gtkaisli vistalas. t'gtka suuas : «me tenUid lovtg bosta, 
mun kidé gazid, sert-teb lepti.» niv led'ééas da vaad sungisas. 
sungisas da zev mitt'sa ul'ijsa voas. munas da munas da ma-sor 
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voas. mate oz uunist, oz krukist, vofáe munas da ngk-sor voas. 
n§kt§ oz Uunist, oz krukist, vofize munas, da ad'd'éas, tev jilin 
ifégük kerka bergalg. vkerka, kerka, suvtlih kerka suvtas da 
pervoi jem vile tuvíísas da vgl'is pos vilas voas. séssa kerkae 
piras. kerkain t'gtka pukale. ut'etka, ietka ! menam sgrt-tgbjei veji.v 
t'gtka suuas : «ment'sim-kg ekmis ki(tsi-pi pivsgdan, me tenid bur 
veföa da i sert-tgb ad'd'éa » 

niv kiféi-pi bostas, pivéane ledésas, da zev lesida da ne-
bida pivsgdas. séssa kajas. vas a-íetka sili ifseük jassik setas 
da suuas: «taje jassik górt d'inad vei lug vilg nu da vosti, séssa 
sert-tebjid sure.» 

niv munas da bara ngk-sorid volas, ma-sorid volas. séssa 
górt vestas voas da gortas kajái, vei lug vile munas, jassik voé-
tas. jassikis zev itdzid, zev mi fsa kerka petas. kerka § piras, ker
kain sgrt-tgb da zev una dobra. 

üetkajas loktasni vidlini da med lun aésis nivsg mgdgdasni 
sgrt-tgb poijavni. niv led'zsas, sert-teb narosne vgitas. mamii kajas 
vistavni. mam suuas: «mun, bur niv, sgrt-tgbjidla, sunistli.» 
niv led'zsas da sunistas. uHifóa vile voas, í'éssa ma-sor voas. ma 
krukalas da isunalas. séssa ngk-sor voas. nek krukalas da t'suna-
las. séssa kerka voas. kerkag pirni kutas da oz list jem vile 
suvtlini. kid'z-kg diren piras da vasa-ígtkali vistalas : «menam 
sgrt-tgb veji.)) — «ekmis kiféi-pi k§ pivéanin pivsedan, sert-tgb 
ad'd'zam.» 

niv kiféi-pi serding puktas da serdjig tirji pivsang ledzég-
das. pivéanin korgé-dinnas gkmisnansg svaUkgdas. igtka sili setas 
bura ijdzid jassik da gortas tsgktas nuni da voétini. 

gortlán niv munas da ma-sor dinin da ngk-sor dinin bara 
isunalas da krukalas. gorte voas, jassik vostas. jassikis bi petas 
da vai kerkais soüéas. 

A m o s t o h a l á n y és az é d e s l á n y (tkp. az anyátlan lány 
és az anyás lány). 

El-van egy házaspár. Nekik volt egy leányuk. Az anya 
meghal. Az atya mostohát hoz. Moslékkal (tálat-kanalat mosott 
vízzel) kezdik a leányt táplálni. Egyszer a mostoha elküldi a 
leányt fonalmatringot kimosni. A fonalmatringot mossa és a 



104 FOKOS DÁVID. 

fonalmatring alámerül. A fonalmatring alámerül, vederhordó 
rúdjával halászsza és halászsza, semmiképpen nem kerül meg. 
Hazamegy (tkp. fölmegy) és elmondja a mostohájának. A mos
toha mondja: «En lelkedet veszem (megöllek), menj, a hogy 
kedved (tartja), a fonalmatringot hozd fel». A leány lement (a 
partra) és a vízbe veti magát. Beleveti magát és egy nagyon 
szép utcza jön. Megy és megy, és mézes patak jön. A mézből 
nem nyal ujjával, nem nyúl bele ujjával, előre megy és tejfölös 
patak jön. A tejfölből nem nyal, nem nyúl bele ujjával, előre 
megy és látja, a szélen egy kicsike ház forog. «Ház, ház, állj 
meg!» A ház megáll és először tűre lép és éppen a lépcsőre 
jut. Azután bemegy a házba. A házban egy asszony ül. «Néni, 
néni, az én fonalmatringom alámerült.» Az asszony mondja: 
«Ha az én kilencz kutyakölykömet megfürösztöd (gőzölteted a 
fürdőkamrában), én jót teszek veled (tkp. neked) és megtalálom 
a fonalmatringot.*) 

A leány fogja a kutyakölyköket, lemegy a fürdőkamrába 
és nagyon jól és gyöngéden megfüröszti. Azután fölmegy (a 
házba). A vízi asszony egy kicsike ládát ad neki és mondja: 
«Ezt a ládát vidd házadhoz a zöld rétre és nyisd ki, azután 
megkerül a fonalmatringod.» 

A leány megy és megint jön a tejfölös patak, jön a mézes 
patak. Azután a ház elé jön és haza megy. A zöld rétre megy, 
kinyitja a ládát. A ládából egy nagyon nagy, nagyon szép ház 
jön ki. Bemegy a házba, a házban (ott van) a fonalmatring és 
nagyon sok jó. 

A mostoháék jönnek nézni és másnap a saját leányukat 
küldik fonalmatringot mosni. A leány lemegy, a fonalmatringot 
szándékosan (a vízbe) alámeríti. Hazamegy az anyjának elmon
dani Az anya mondja: «Menj, jó leányom, a fonalmatringodért, 
merülj alá.» A leány lemegy és alámerül. Egy utczára jön, az
után mézes patak jön. A mézbe belenyúl az ujjával és nyal 
belőle. Azután tejfölös patak jön. A tejfölbe belenyúl az ujjával 
és nyal belőle. Azután egy ház jön. Kezd bemenni a házba, de 
nem mer a tűre lépni. Valahogyan idővel (hosszú idő múlva) 
bemegy és a vízi asszonynak elmondja: »Az én fonalmatringom 
alámerült.» «Ha a kilencz kutyakölyköt a fürdőkamrában gőzöl
teted, megtaláljuk a fonalmatringot.)) 
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A leány kosárba teszi a kutyakölyköket és rázva (fel
dobálva) viszi le a fürdőkamrába. A gőzfürdőben mind a kilen-
czüket a fürdősöprű nyelével csapkodja. Az asszony egy elég 
(tkp. jól) nagy ládát ad neki és megparancsolja, hogy vigye 
haza és (ott) nyissa ki. 

A leány hazafelé megy és a mézes pataknál és a tejfölös 
pataknál megint nyal és belenyúl az ujjával. Haza jön, kinyitja 
a ládát. A ládából tűz jön ki és a régi ház odaég. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét is C z e m b e r közölte velem, 
a ki egy Vícsegda-menti faluban hallotta egy leánytól. L. még 
a 3. mese jegyzeteit. 

ietka <z orosz TeTKa; jelentése 'TeTKa; Maiiixa' | sert-t§b 
'MOTOKT. HHTOKT,' | krukalas cJOBHJia, ^oCTaBajia' | sungisni 'Htip-
HyTB B'b BO,ny, öpociiTLCH BT. BO,ny, oKyHyThca' | uU/éa < orosz 
yjiHD;a | oz tíunist 'He OTBt^ajia, KOBHpHyjia'; oz krukist 'He 
KOJiynHyja'; t'sunistni cegyenesen tarcva az ujját nyúl bele', kru-
kistni pedig 'meghajlított újjal nyúl bele, turkál benne' (vö. 
orosz KpwKz 'horog') j pervoi < orosz nepBHÍi | kijéi-pi (vagy 
kiféipianes v. kifáan-pianes) 'kutyakölyköket'. 

jaiiik <. orosz HUJÍHKT. | vasa-t'etka cBO ;̂aHaa TeTKa' (1. FUCHS, 
KSz. XII. 234) j górt vestas 'KT> ^oiny'; véste 'elé, szembe', pl. 
me véste puktisni samevar 'npoTHBT. MeHa, nepe,no MHOÍI no-
CTaBHüH caMOBapi.; elém, velem szembe tették a szamovárt' j 
dobra < orosz ,xo6pa. A KOMÍ MOÍinaH KHBT»ac-ban CZEMBEE a 
dobra szót a zűrjén SMÖyp ( = em-bur) szóval helyettesíti. 

t'etkajas 'MaHMxa CT> OTIIOMI>'; a többesszám ilyen haszná
latára nézve vö. a 3. mese jegyzeteit. | narosne< orosz Hapo^HO [ 
sunistas 'HtipHyjia' | kores-dinnas 'py îKoft BT>HHKa'. 

8. pipiristi sekel. 

gozja oleni-vileni. nalen kujim niv vijim. bat'is bazarg 
munas da i,déid nivlii juualas: «tenid kutU§m sarapan kole?» — 
nmem kole agl'itskei sarapan.» ser-kost nivlis juualas: aten 
kuj-sem kole?» — «mem kole lez sarapan.» d'éol'a nivlis juualas: 
aten kujsgm kole?)) — v-mem kole pipiristi sekel.» 

bat'is bazare munas. iclzid nivli nebas aglitskei sarapan. 
ééssa ser-kost nivli iiebas lez sarapan. ifóet nivli kor sas da kor
dás ; pipiristi sekel oz jugdi. ber gortas loktas. i^zid nivli setas 
agtiiskei sarapan. ser-kosli setas lezes. d'éol'a nivli nem-tor oz lo. 

baíis med bazare med§d'fsas. i^iid 'nivlis juualas. i^lSid 
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niv koras garusngi sarapan. ser-kos niv koras rud sarapan. dzola 
niv koras bara pipiristi sgkgl. baí nebas i^léid nivli garusnei 
sarapan, ser-kosli rudes. dzola nivli korsas da korsas, da oz 
jugdi. bara bai bazarié loktas. i(díid nivli éetas garusngi sara
pan, sgr-kostli rudes. med ijégtli ningm ez sed. 

i/égt niv askinas koétas nán. sija ééééa • nopjdéas da munas. 
munas da munas, da prgskurna ordg voas. uprgskurna matuska, 
pipiristi sgkglgs on-e tgdh> •—• «tgda eékgn, da tenid ved oz sed.)> 
ééssa prgskurna velgdas. «te munan da munan, da vez lug voas. 
te set't'ég éavknit kos sukartg. séííég uékgd'íéasni da te seki i bőst. 
ééssa te lok. lökni pondan da vgííéini kg pondasni, te vilié éavknit.» 

niv sikdzi keras, kidé Ugktas prgskurna. bgr voas prgskurna 
ordg űzni. prgskurna ordin uzas-soilléas. askinas munas gortas. 
gortas voas. askinas viíékog petasni. dzola niv pipiristi sgkgl 
pdétalas da viíékog tsgts petas. viíékog petas, viíéko seras suvtas. 
bidtgn si vile pop i d'ak ilalgni. ée'ééa sijg éivéitgflzis ber petas, 
med iie-kod oz addziv. íéoijas éivégm bgras viíékoié voasni, ku-
tasni viétavni: nattg d'ivg! te vek gtarg gort-olan, vilíkoad on 
petav, a kujsgm jugid-pdékgma niv volis ! aski petav da vifágdli.* 

askinas bara viíékog zvgniiasni. bara stavnis viíékog pe
tasni, baíis, íéoijasis i mamis. dzol'a niv bara pdétalas da viíéko§ 
petas. viíéko-sgrg suvtas. bara pop i d'ak ilalgni: sejigm sij§ 
jugid. sije ééééa ber loktas éivéiteflzid. petas da silen íéojid vgí-
íéas : kiííég taje munas ? dzola niv kulas da puktas paíé-kolastg. 
sije íéoi vitdzgdas, mamjasli viétalas: «mi ordg piris jugid-
pdékgmaid.» mamjas loktasni, kutasni juuavni: «mi ordg ne-kod 
ez voli ?» 

askinas bara viíékog mamisjas munasni. dzola niv kvaíií-
íéas, pdé-kgm abu! ééééa bgrdas da bgrdas. 

ééééa sija bara ndú koétas da mgdgdíéas pipiristi sgkgl 
koréni. bara munas prgskurna ordg. prgskurnali viétalas. prgs
kurna suuas : «et-pirte kg en ku£ vidéni, mgdiétg oz nin sed. te 
bara seííég mun da bara kos ndiitg éavknit.)) munas da éavknitas. 
pipiristi sgkgl boétas da munas. munni pondas, si-bgréa stavnis 
veííéasni. kos ndntg bara kojiétas, ééééa kos ndú vilad uékgd'
íéasni. sije bara kutas munni. kos ndnid silgn bire. bara stavis 
kutas vgííéini, matg voas, pdé-kgm bidsen koéavlasni, pipiristi 
sgkgl mirddasni. 
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sije munas b§r preskurna orde. preskurnaked berdasni da 
berdasni. gortas munas preskurna ordis. bai i main gortanis. 
gortas bara bgrdas da bgrdas. séssa zev soga pondas óvni. séssa 
mamis kule. vit'skoe nuuasni da siledasni da d'éebasni. séssa ber 
voasni gortas da eni oleni-vileni. 

pipiristi s§kel. 

Egy házaspár él-van. Nekik három leányuk van. Az atya 
vásárra megy és a legidősebb leánytól kérdezi: «Milyen ruha 
kell neked?» — «Nekem angol ruha kell.» A középső leánytól 
kérdezi: «Neked milyen keH?» — «Nekem kék ruha kell.» 
A legkisebb leánytól kérdezi: «Neked milyen kell?» — «Nekem 
pipiristi s§kel kell.» 

Az atya elmegy a vásárra. A legidősebb leánynak angol 
ruhát vesz. Azután a középső leánynak kék ruhát vesz. A leg
kisebb leány számára keres meg keres; pipiristi sekel nem 
található. Visszajön haza. A legidősebb leánynak odaadja az 
angol ruhát. A középsőnek odaadja a kéket. A legkisebb leány
nak semmi se jut. 

Az atya másik vásárba készül. A legidősebb leányt meg
kérdezi. A legidősebb leány teveszőr-ruhát kér. A középső leány 
szürke ruhát kér. A legkisebb leány megint pipiristi sekel-t kér. 
Az atya vesz a legidősebb leánynak teveszőr-ruhát, a középső
nek szürkét. A legkisebb leány számára keres meg keres, de 
nem akad (nem található). Megint jön az atya a vásárból. 
A legidősebb leánynak odaadja a teveszőr-ruhát, a középsőnek 
a szürkét. A legkisebbnek semmi se jutott. 

A legkisebb leány másnap kenyeret szárít. Azután hátára 
veszi a zsákot és elmegy. Megy, megy, és elérkezik az ostyasütő 
asszonyhoz. «Ostyasütő anyuskám, nem ismered-e a pipiristi 
s§kel-t?» «Ismerném, de neked nem jut (te nem tudod meg
szerezni))). Azután az ostyasütő asszony tanítja: «Te mész, mész, 
és zöld rét jön. Te szórd oda (szórd el ott) a száraz kétszer
sültedet. Oda (arra) rávetik magukat és te akkor vedd. Azután 
gyere (vissza). Jönni fogsz és ha üldözni kezdenek, újból szórj 
(nekik).» 

A leány úgy tett, a hogy az ostyasütő asszony megparan-
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csolta. Visszajön az ostyasütő asszonyhoz meghálni. Az ostya
sütő asszonynál meghál-megpihen. Másnap haza megy. Haza 
jön. Másnap templomba mennek. A legkisebb leány felölti a 
pipiristi 8§k§l-i és szintén elmegy a templomba. A templomba 
megy, a templom közepére áll. Mind rábámulnak a pap és a 
kántor. Azután az istentisztelet végére (az éneklés végére) vissza
megy, hogy senki se lássa. A nénjei az éneklés (istentisztelet) 
után jönnek a templomból, kezdik mesélni: «Csodák csodája! 
Te egyre csak otthon ülsz, nem mész a templomba, pedig milyen 
fényes-ruhájú leány jöt t! Holnap menj ki és nézd meg.» 

Másnap megint templomba harangoznak. Megint mind
nyájan templomba mennek, az atyja, nénjei és az anyja. A leg
kisebb leány megint felöltözik és elmegy a templomba. A temp
lom közepére áll. Megint (rá) bámulnak a pap és a kántor: 
olyan fényes ő. Azután visszamegy az istentisztelet végére. Ki
megy és az ő nénje utána megy: hová megy ez ? A legkisebb 
leány leveti (a ruháját) és a kemencze és a fal közé (tkp. a 
kemenczeközbe) dugja. Ezt látja a nénje, elmondja az anyjáék-
nak: «Mi hozzánk ment be a fényes-ruhájú.» Az anyjáék jön
nek, kezdik kérdezni: «Mi hozzánk nem jött senki sem?» 

Másnap megint templomba mennek az anyjáék. A leg
kisebb leány odanyúl — nincs ruha! Ezután sír meg sír. 

Azután megint kenyeret szárít és elindul a pipiristi sek§l-t 
keresni. Megint az ostyasütő asszonyhoz megy. Az ostyasütő 
asszonynak elmeséli. Az ostyasütő asszony mondja: «Ha egy
szer nem tudtad megőrizni, már másodszor nem tudod meg
kapni (nem kerül kezedbe). Menj megint oda és szórd el megint 
a száraz kenyeredet". Megy és elszórja. A pipiristi s§kel t fogja 
és megy. Kezd menni, mind utána rohannak. Megint elszórja 
a kétszersült (tkp. száraz) kenyeret, erre rávetik magukat a 
kétszersült kenyérre. 0 megint kezd menni. A száraz kenyere 
kifogy. Megint mind kezdi őt üldözni, szükségbe jut (azaz.nem 
tehetett semmit se), a ruhát egészen széttépik, a pipiristi sek§l-t 
elragadják. 

0 visszamegy az ostyasütő asszonyhoz. Az ostyasütő asz-
szonynyal együtt sírnak meg sírnak. Hazamegy az ostyasütő 
asszonytól. Atyja és anyja otthon (vannak). Otthon megint sír 
meg sír. Azután nagyon szomorkodva kezd élni. Azután meg-
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hal az anyja. A templomba viszik és elkántálják és eltemetik. 
Azután megint hazajönnek és most élnek-vannak. 

J e g y z e t e k . Ezt a mesét IlajieBiiULi faluban hallotta 
A. A. C z e m b e r (több mint 50 versztnyire Uszt'sziszol'szktól 
nyugatra a jarenszki kerületben a Vicsegda mellett). A s§kel 
orosz szó < COKOJITB 'sólyom'. A pipiristi vagy pipiriski vagy 
pipilisti sekel (? tüzes sólyom, tűzsólyom)-ról úgy látszik többféle 
mese járja. Ebben az itt közölt mesében valami szép ruhát 
jelent (esetleg valami ruhadíszt, tollat, a mely fényessé teszi az 
ember alakját). Egy öreg asszony szerint a pipiriski s§k§l ma
dárnak a neve {sekgl 'sólyom'). Egy usztszíszol'szki öreg ember 
pedig azt felelte kérdésemre, hogy pipiriski sek§l egy embernek 
a neve, a ki a mese szerint másodszor nősült meg ós akkor 
eljön az első felesége, a kivel pipiriski sgk§l azután elmegy. 
Mikor az első felesége megtalálja, ezt énekli az ablaka alatt: 

pipiriski sek§l§i, s§kel§i, 
vaí babáid me voi, me voi 
kujim-§kmis va saje, va saj§, 
kujim-gkmis mu sajg, mu saje. 

«pipiriski s§k§l-om, s§kel-om, 
régi feleséged én eljöttem, eljöttem 
három-kilencz folyón át, folyón át (tkp. mögé), 
három-kilencz országon át, országon át. »*) 

Itt megint embernek a neve vagy talán csak beczézö neve, 
kedveskedő megszólítás. A sek§l kod' («mint a sólyom») mifóa 
(«szép») értelemben is használatos; pl. s§k§l-kod'deiina 'szép fiú'. 

vijim, Uszt'sziszolszkban em 'van' | sarapan < orosz capa-
*aHT> | agUtsk§i<i orosz aHrjiÍHCKÍíi | ser-kost niv vagy s§r-kos niv 
'középső leány' | ten, Uszfsziszolszkban tenid, ted cneked' j oz 

jugdi cHe Haxo^HTca'. 
garusnei < orosz rapycHLin 'teveszőrfonalból való' [ nopjáéni 

'nojioaíHTB KOTOMKy Ha nJie^H' (vászonból való zacskónak, kisebb 
zsáknak négy csücskére zsinórt erősítenek ós úgy viszik mint a 
katona a bornyúját) | prgskurna < orosz npoca>opHfl, az az asz-
szony, a ki a szent ostyát süti, rendesen a legokosabb asszony 
a faluban | éavknit c6poct, pa3ÖpocL' | sukar < orosz cyxapt 
'kétszersült'; ezt jelenti a kos ndn is 'száraz, szárított kenyér', 

*) Vö. a következő mesét, a hol az asszony szintén utána 
megy a férjének, a ki §kmis mu 8aj§, gkmis va saj§ 'kilencz 
országon túlra, kilencz folyón túlra ment'. 
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kisebb kenyérdarabok, a melyeket másodszor tesznek a kémen -
czébe szárítani. 

nzas-soiiUas 'nocniiTB-OT^oxHeTB' | UeU rendesen 'együtt', 
itt 'szintén' | d'ak < orosz ,a,baKB, .Hbaqeiíb j ilalgni f3a3BBaiOTca' | 
sivsitg^'zis f ,̂o OKOHqama eaysKŐH'; sivég 'KOH^aeTea diyjKóV 
attg d'ive caxB ,H;HBO !' (1. KALIMA. Die russischen Lehnwörter im 
Syrjánischen; SUS. Tóim. XXIX. 37) | etarg 'BB o^Hy CTopoHy, 
O ,̂HO H Toate'; pl. me etarg vek gíik tor vgféa 'a ITBJIBIÍÍ ^eHb 
O^HO H Toace Bee ^BJiaH)' J gort-ovni '^oMOBHinaTB'; me gort-ola 
CH ,H0M0BHHTiai0, JKHBy flOMa'. 

zvenitasni fno3BOHaTi.' | kutas 'cHHMeTB5 j patí-kolastg cMea:^y 
ne^Koü H CTBHOÍÍ BB meüb'. 

kojistas cBbi6pocHTB5 [ mate voni 'nonacTb BB ÖB^y, BB 
Hyayjy'; matg voas inmero He MOJKeTB ^BJiaTB' | koéavlasni 
fpa3opByTB' | mird'dasni 'oTHHMyTB'. 

siledasni 'OTÜOIOTB3. 

9. 

olisni-vilisni kor-k§ zev nin vaéen mu-ujlzalié gozja. nalen 
véli pi. lunnas sije véli pon, voinas zev mijéa tom mórt. etíéid 
pinis ensg istis kordéni sar ordg. en vetlis, gortas voiis, sue : 
«'seta nilgs, med pon sajg-kg. kus med gük vojen vg(t'éas menam 
kerkaéán, olan-insán gortg(dzis kert-pos\ — suiis sar.)) — «eng, 
en sogsif)) suiis pi. stav jgzsg íéukgrtis, gük voj§n vgj'éis kgrt-
pos. sar senzg. 

en bar a munis sar ord§. nk^dzi-tig pon sajg niv éetah) sue 
sar pon-enli. ^med nin, séta, vgféas-kg gük vojen menam gsin 
ulg pu-t'éukgr, med stavis kaijasis éilgni pu-t'éukgr as' •— suiis pg 
sar)) loktgm-miét vistale en pili, zev soga. «en§, en sogéi)) sug pi. 
bidsgn vodisni, uzgni. pon jezes t'sukertis, stavsg vejéis. 

enis bara munis sar ordg kordéni. ugni loe nin setni nivtg 
pi sajg)) *sug. «og ted, kidz-ng pon saj§ séta niv/)) sug sar. «éeta 
ing, gük vojen kg vgféas mem vit'éko éiliéjasgn, stav kglujgn)) 
suiis sar. en vivti soga loktis gortg, viétalis pili. «en sogéi, engi!» 
vodisni űzni. asiv keílas sar-gsin ulin viíéko, éilgni, bid-tor em, 
zev gaza, mi(t'éa. 

en bara munis kordéni. sar sug: (imiikeran? log ing setni.)) 
sar-niv pon sajg munis vergs sajg. vodtedisni űzni. sar-getir ber-
das, kerka-berdas rozgdis roz, vi(dzgdg: niv uzg zev mi(t'sa tom 
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mortkgd. asivnas íééiiéeni. sar-ggtir nivlié jualg: «kcdked uzin?)) — 
«ponkgd.)> med voi bara sidz, ééééa koimed. sar-getir pir kijgdg, 
nivlié efi-pgles juale, niv pir sue: «uzi ponkgd.)) 

enis, sar-getir, legdéis, ponjes vgtlis. sije pisjis ekmis mu 
sajg, gkmis va sajg, joma-en orde. ponlen ggtiris, sar-niv, pondis' 
sijes koréni. med vödé (med voidgr) vetlis tedis orde juavni, kid'z 
vereses koréni. tedié suiis: «voas kus-in, stavis oskgn tirema, nali 
bőét jái. munan, munan, voas kus-in, stavis sen ka^sa, nali bőét 
ankits. kajsaa kusgd'z volas jem§é kus-in, — bőét kert-torjas. 
voas kor-ke kus, stavis lomdzg-soiíég, — bőét va.)) 

sar-niv, pon-ggtir munis, munis, dir munis. «voas joma-
len kerka. sen-pe tenad vergsidn viétalis tgdié. 

oska kus-inin siblalis jdi-torjas, katsagé kus-inin ankété, 
jemes kus-inin kgrt-torjas, kod kuza tuvtt'éalis; biia, Iomdzana 
kus-inti kiékalis va. 

j o m a gsin doras nebid sabdi pet'ékg, bur sinangn sinale, 
rektalg. pon-ggtir űzni vezjiéis. joma lejdzis, vodtgdis vergsiskgd, 
vajis kurid-tor juni. tom gozja juisni, onmovéisni. et'íéid, medié. 
koimedéis kidz-kg vergs kurid tor kiétis volisedis. joma ledzéis 
vtala. vergs t'éuksalis getirsg, pondisni pisjini. ggtir sidz-ng vgj'éis, 
kid'z gtaras. joma vgtgdni, addig: dbugé. ez su. ité-mon gozja 
ng gni olgni-vilgni zev bura, lesida. 

Élt egyszer már nagyon régen egy földműves és a felesége 
(tkp. földműves-házaspár). Nekik volt egy fiuk. Az nappal kutya 
volt, éjjel nagyon szép fiatal ember. Egyszer a fiuk a czárhoz 
küldte az anyját a (czár) leányát megkérni. Az anya elment, 
hazajött, mondja: «cHozzá adom a leányomat, akár kutyához is. 
Csak egy éjtszaka alatt csináljon az én házamtól, lakásomtól 
az ő házáig vashidat3 — mondotta a czár.» — «Anyám, ne 
bánkódjál!)) mondotta a fiú. Egész népét összegyűjtötte, egy 
éjtszaka alatt vashidat csinált. A czár elcsodálkozik. 

Az anya megint elment a czárhoz. «Hogyan adjam a leá
nyomat kutyához?)) mondja a czár a kutya anyjának. «cNos, 
hozzá adom, ha egy éjjel alatt az én ablakom alá kertet (fa
csoportot) csinál, az összes madarak hadd énekeljenek a kert
ben' — mondotta a czár», jelenti visszaérkezése után az anya 
a fiának, nagyon szomorúan. «Anyám, ne szomorkodjál)) mondja 
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a fiú. Mind lefeküdtek, alszanak. A kutya összegyűjtötte a népet, 
mindent megcsinált (az egészet megcsinálta). 

Az anya megint elment a czárhoz a leányát megkérni. 
«Most már hozzá kell adnod a leányodat a fiamhoz*) mondja. 

' «Nem tudom, hogy adjam a leányomat kutyához!» mondja a 
czár. «Odaadom, ha egy éjjel alatt templomot csinál nekem 
énekesekkel, minden edénynyel (fölszereléssel))) mondotta a czár. 
Az anya nagyon búsan jött haza, elmondotta a fiának. «Ne 
búsulj, anyám!» Lefeküdtek aludni. Eeggelre a czár ablaka alatt 
templom van, énekelnek, minden megvan, nagyon vígan, szépen. 

Az anya megint elment a (czár) leányát megkérni. A czár 
mondja: «Mit lehet csinálni (tkp. mit csinálsz)? Oda kell már 
adni.D A czár leánya a kutyához ment feleségül. Lefektették 
aludni. A czár felesége a falba, a ház falába lyukat fúrt, nézi: 
a leány nagyon szép fiatal emberrel hál. Eeggel felkelnek. 
A czár felesége kérdezi a leánytól: «Kivel háltál?» — ((Kutyá
val.)) Másik éjjel megint úgy (volt), azután harmadik (éjjel). 
A czár felesége mindig meglesi, a leánytól egy és ugyanazt kér
dezi, a leány egyre mondja: «Kutyával háltam». 

Az anyja, a czár felesége, megharagudott, elkergette a 
kutyát. Az elfutott kilencz országon túlra (tkp. mögé), kilencz 
folyón túlra, a joma-asszonyhoz (azaz a boszorkányhoz). A ku
tyának a felesége, a czár leánya, keresni kezdte őt. Legelőször 
elment a varázslóhoz megkérdezni, hogyan keresse a férjét. 
A varázsló mondotta: «Jön majd egy puszta hely (rét, tisztás), 
az egész tele van medvével, ezeknek vigy húst. Mész, mész, jön 
majd egy rét, csupa szarka van ott, ezeknek vigy borsót. 
A szarkás rétig (rét előtt) jön majd egy tűs rét, — vigy vas
darabokat. Jön majd egyszer egy rét, az egész ég-lobog, — vigy 
vizet.» 

A czár leánya, a kutya felesége ment, ment, sokáig ment. 
«Jön majd a joma háza. Ott van a te férjed» mondotta a 
varázsló. 

A medvés réten húsdarabokat szórt el, a szarkás réten 
borsót, a tűs réten vasdarabokat, a melyekre lépett (a min 
végiglépett); a tüzes, égő rét hosszában vizet öntött ki. 

A joma az ablak mellett puha lent fon, jó gerebennel 
meggerebenezi, fölgombolyítja. A kutya felesége éjjeli szállást 
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kért (hálni kéredzkedett). A joma beeresztette, lefektette férjével 
együtt, hozott pál inkát inni . A fiatal házaspár ivott, elaludt. 
Egyszer, másodszor. Harmadszor a férj valahogyan (inge) gallér
j án öntötte be a pálinkát . A joma lement (a folyóhoz) vízért. 
A férj fölkeltette a feleségét, elkezdtek futni. A felesége úgy csi
nált , min t először. A joma üldözőbe veszi, látja : nincsenek (ott). 
Nem érte utói. A menyecske és férje pedig nagyon jól, kelle
mesen élnek most . 

J e g y z e t e k : E mese közlője, a vil'-gort falvából való 
C s e u s z o v , lehetőleg kerülte az orosz szavakat ; ezért van a 
mesében a rendes krést'ánin helyett mu-u^zalié, a rendes sad 
helyett pu-iéuk§r, a rendes éten helyett berd. 

med pon saje-ke cnycTb XOTA H 3a coöaity' | senz§ cy,n;H-
BJraeTCfl'. 

med nin nycTb yarb5 | §ni lo§ nin éetni nivtg pi saj§ 
cTenepb npn^eTca JJKB oT^aTt ^o^b 3a cbraa' | kglui 'yraapB, 
yőpaHCTBO, Bemn; dísz, edény, dolgok, kellékek' | asiv kezlas 
CKB yTpy. 

mii keran CIITO noABJiaeinb', második személyű általános 
alanynyal: rmit tehet az ember' | rozgdni 'átlyukaszt, átfúr (npo-
,a,bipaBHTb, npocBepjiiiTb)5 j kijgdg 'no^CMaTpnBaeTB' | gü-pelgs 
jual§ fBce o,nno H Toase cnpauraBaeTB'. 

med vodz, med voider 'cHa^ajia, cnepBa' j tgdis c3naxapb' 
(1. KSz. XII. 245) | kus in rnycToe MBCTO, iiojiaHa' | kusedz '/jó 
nycToro MBCTa' j lomdze-sotíég cnbijiaeT,b-ropHTrb'. 

kod kuza tuvtísalis fno KOTopHMb cTynaJia' | lomd'zana in 
cnbijiaioHi;ee, ropanjee MBCTO'. 

sabdi cjieHrb' | sinan crpe6eHb' | sinavni StecaTb, pactiecbi-
BaTb5 | rektavni cHaMaTHBaTb HBTKH, npaaiy' | űzni vezjisis cno-
npocHJiacb HO^eBaTb' | volis ca nyak köré tett szíj v. kötél, a 
melylyel valamit visznek v. húznak, hordókötél (jiHMKa); gallér, 
ingnyílás (Boporb)'; WIED. 'Hosentráger, Tragband (bei Lasten)'; 
volisgdis cno BopoTy' | Uuksalis cpa36y,3,H.iib' | gtaras v. gtarg CBB 
o ,̂Hy CTopoHy; egyik oldalra' (úgy tett most is, mint mikor 
odament, mint a hogyan először tett) | joma vetgdni rj. rHaTBca' | 
abues CHXB HBTB'. 

10. 

vaégn olis-vilis pop. silgn v§li gük pi. pi silgn veledt'éis 
zev suéa. tomen sijg voiis popé. ai silgn véli perié nin. vajgdis 
sijg pise as piddíis as inas. pi pondis popavni. zev loii musa 
perié pop-gozjali, kus régid najg t'éet'éenitísisni pinas. pinisg 
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bostis visgm, sijg kulis. pgris pop ne bara vit-pgv pondig popavni. 
pop bostis aslis ottsdsisgs-u^zalisgs. susisni najg so gggillié set-
t'sgdz, kitíéed'z pop-ggtir oz velav nemets kiig. 

pop-ggtir ding n§ pondis volivni d'akis. ottsdsis-u^zalis ne 
d'akgs melpale sugdni, tal'avni. ottsdsis giisid volsalis kartase 
itdzasgn, piris, zev soga pukale. pop sili sug: «mii sejsgma 
sogsan?» — «kidz-ne on sogsi — sue u(dzalis — sutg vartgmags 
kus dzinse, kolg vartni vil'-pgv.» popli zev musa, mii suris sili 
zev bur ufdzalis. 

utd£alis pirtis ijdzas paiísgrg kostini. güsid-ng pop kitísg-kg 
munis, d'ak-ng loktis pop ordg, pop-ggtir ding. ujd&alis ad'déis, 
kijgd'ésg. pondis golgdísini. pop-ggtir povéis. «kitísg-ng déebsan ?» 
d'akgs istis patísgr vilas, ifáas piig, sijgs sebralis, tgbis. utdíaU4 
piris pop-ggtir ordg. sue: ukolg itdéassg vartni.)) pop-ggtir sug: 
nez-na kosmij) — «kidz ez kosmi!)) suiis utdzalis. séssa i(d'éas-
t'suker bostis, ivlag kiskis, pondis vartni. 

d'ak pondis gorzini: «oi, en vart, kii kud séta.)) utdzalis 
sug: akié kud vartem doris, vai ing letdéa.)) d'ak gortas kotgrgn 
munis, udzalié nopjasgn bgrsais vgíUis, d'ak bgrsa. d'ak ujzalisli 
dás vartgm hah kié kud setis. 

«so gd, ajangi. gt'ik paíisgrsis usi kié kud, mukgdsg ng d'zik 
sidz karta vilanid vol'salinnid, koli eskg stavsg vil'-pgv vartni.)) 
pop senzg, mii udzalié zev bur suri: vattg senzana, kujsgm bur 
udzalié mem surih) 

gitsid pop kiiísg-kg bara munis. d'ak addéilis, kotgrgn pop-
ggtir ding loktis. u(dzalis ng sijgs bara kijgdg. ujizalis bara 
pondis pimi. pop-getir bara povéis : «kitt'sg-ng log teng d'zebni ?» 
ivlain itdzid pel'sa. pel'saos va sotísgm ponis. pop-ggtir dakgs 
pelsag sujas, pgdlalas, tupkas. «gi£an-torjis matg vogmagé)), u(dzalis 
sug. sais pelsaas u^zalis pondis vgt'sni gizan-tor. gizan-tor gud-
ralis, vgv-doddg puktis, nuiis setísg, keni vgli dona. 

pánid loii das-kik dodd'a vuzáéis-nebáéis. «ke2g, omgl'gs 
nua/» vuzdsis-úebáéis sug: npetkedli, kujsgm sijg. surs gggit sgta.» 

«as vilad vermemgn, as-dor vi^dégmen)) ujdíaliá sug. vostis, 
omgl verg pisjg. 

vuzdéis-nebdéié povéis, med-bgrja dod sajas munis. «ku£-
ku(, kuí-kut)) utdzalié sug. «<?n nin miiangs vergd, stav das-kik 
dodsg iiin seta» sug vuzáéis-ngbdsis. 
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utdzalis gortas lokti*. osjise: «vaji das-kik dod'. dona 
kadin-ke setisni kié-kik dod'.o 

d'ak gortas pivéis, missis. 
pop bara munis. d'ak bara kotgrtis, goled't'ée. utdzalis pop-

getir pid'd'i nebid sien pos-vofáas sornitg: «og ted, og t§d, vostila 
og, u(dzalisid jona nin pesl§dlis, vostila, og ?un?» pos-vo(d'zas 
iföet roz. utdzalis su§ (pop-getir pid'd'i): «vaüi kuzte kiskiv, 
malista kus.» d'ak mit't'sis, nazális purten évűid s§íis. 

dak kotergn gortas. visni pondis. pop-getir kitlis, vidlg 
dakes, juale, kor§ torjed't'sini: «torjed'űam.» dak sue: «torjedt'sam. 
kivte vome sui.» pop-g§tir kiv vomas sujis. d'ak kurUsis, torjis 
vomas kol'i. 

pop-getir pondis sornitni nemets-nog§n. pop sai-pai muni, 
ninem oz g§ger-vo. nazális sue: «so ed eg-ke iiemets-nognad vel§d 
getirt§ tenisid sornitni.* nazális éo g§gil poplis bostis, gortas 
munis. pop-gozja kolini semestem, sornitni abu kodkgd. §ni-na 
oleni-vileni. 

Régen élt egy pap. Neki egy fia volt. A fia nagyon értel
mesen tanult. Fiatalon lett pappá. Az ö atyja már öreg volt. 
A fiát maga helyett a saját helyére hozta. A fia kezdett papos-
kodni. Nagyon jól érezte magát az öreg pap-házaspár (tkp. 
nagyon kedves lett az öreg pap-házaspárnak), csakhogy nem 
sokáig örvendhettek fiuknak. Fiuk megbetegedett (tkp. fiukat 
betegség fogta el), meghalt. Az öreg pap megint újból kezdett 
paposkodni. A pap vett maga mellé (tkp. magának) segítőt
bérest. Megállapodtak száz rubelben addig, a meddig a pap 
felesége nem tanul meg németül. 

A pap feleségéhez kezdett a kántor járni. A segítő-béres 
a kántort meg akarja lepni, rajta akarja csípni (tkp. gondolja 
elérni, rátaposni). A segítő egyszer szalmával hintette be az 
istállót, bement (a házba), nagyon szomorúan ül. A pap 
mondja neki: «Mit bánkódol úgy?» — «Hogyne bánkódnék az 
ember — mondja a munkás — a te rozsodat csak félig (tkp. 
felét) csépelték ki, újra kell csépelni.)) A papnak nagyon ked
ves (nagyon örült), hogy nagyon jó munkásra akadt (tkp. mun
kás akadt neki). 

A munkás bevitte a szalmát a kemenczére szárítani. 
8* 
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Egyszer a pap elment valahová, a kántor meg eljött a paphoz, 
a pap feleségéhez. A munkás meglátta, leskelődik. Elkezdett 
kopogtatni. A pap felesége megijedt. «Hová bújsz el?» A kán
tort felküldte a kemenczére, a szalma közé (a szalmába), be
takarta, lefödte őt. A munkás bement a papnéhoz. Mondja; 
«A szalmát ki kell csépelni.)) A papné mondja: «Még nem szá
radt meg.» — «Hogyne száradt (volna) megl» mondotta a 
munkás. Ezután fogta a szalmacsomót, kihúzta az utczára, 
elkezdte csépelni. 

A kántor elkezdett ordítani: «Jaj, ne üss, húsz kosár (ga
bonát) adok (neked).» A munkás mondja: «Húsz kosarat csép
lés helyett, add ide, eleresztlek.» A kántor futva (tkp. futással) 
ment haza, a munkás zsákokkal futott utána, a kántor után. 
A kántor a munkásnak kész kicsépelt gabonát busz kosarat 
adott. 

•Itt van hát, atyám. Egy kemenczére való rakásból (tkp. 
egy kemenczéből, egy kemenczényiből) húsz kosár jutott, a töb
bit meg egészen így hintettétek el az istállótokban, mind újból 
kellett volna kicsépelni.)) A pap csodálkozik, hogy nagyon jó 
munkása akadt: «Ejnye, csodálatos, milyen jó munkásom 
akadt!» 

Egyszer a pap megint elment valahová. A kántor meg
látta ezt, futva jött a papnéhoz. A munkás meg megint meg
lesi őt. A munkás megint kezdett bemenni. A papné megint 
megijedt: «Hová rejtselek téged?» Az udvaron nagy kád van. 
A kádban víz van tűz ellen. A papné a kántort a kádba dugja, 
letakarja, lefödi. «Ténta miatt szorultságba jutottak», mondja a 
munkás. Koromból kezdett a munkás a kádban téntát csinálni. 
A téntát megkavarta, szánra tette, elvitte oda, a hol drága volt. 

Találkozott vele egy 12-szánú kereskedő (tkp. eladó-vevő). 
«Térjetek ki, ördögöt viszek!» A kereskedő mondja: «Mutasd 
meg, milyen az. Ezer rubelt adok.» 

«Ha bízol magadban, ha védeni tudod magadat*) (azaz: 
ha bízol magadban, hogy védekezni tudsz az ördög ellen), 
mondja a munkás. Kinyitotta, az ördög az erdőbe fut. 

A kereskedő megijedt, a legutolsó szánja mögé ment. 
nkid-kut, kut'-kut'», mondja a munkás. «Ne bánts minket, mind 
a tizenkét szánt odaadom», mondja a kereskedő. 
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A munkás haza jött. Dicsekszik: «Tizenkét fuvart (szánt) 
hoztam. Drágaság idején (tkp. drága időben) huszonkét szánt 
adtak volna!» 

A kántor otthon megfürdött, megmosakodott. 
A pap megint elment. A kántor megint odafutott, ko

pogtat. A munkás a papné helyett lágy hangon a pitvarban 
beszél: «Nem tudom, nem tudom, kinyissak-e vagy n e ; a mun
kás már erősen megkínzott, kinyissak-e vagy ne?» A pitvarban 
kis lyuk van. A munkás mondja (a papné helyett): « *), 
csak megsimogatom)). A kántor odadugta, a munkás késsel egy
szerre levágta. 

A kántor haza futott. Beteg lett. A papné meghallotta. 
Meglátogatja a kántort, kérdezi, kéri, hogy váljanak el egymás
tó l : «Váljunk el egymástól.)) A kántor mondja: ((Váljunk el. 
Dugd a nyelvedet a számba.» A papné a szájába dugta a nyel
vét. A kántor beleharapott, egy darabja a szájában maradt. 

A papné elkezdett németül (azaz érthetetlenül) beszélni. 
A pap elcsodálkozott, semmit sem ért. A munkás mondja: 
«Lám hát, nem tanítottam-e meg a feleségedet németül be
szélni!)) A munkás száz rubelt kapott a paptól, hazament. 
A pap és a felesége megzavarodottan maradtak, nincs a kivel 
beszélgethetnének. Még most is élnek-vannak. 

J e g y z e t e k : zev loii musa p§rié pop-gozjali coieHB CTajio 
npiaTHO CTapHKaMT., nony ci> ateHOfi5 | régid naje Ueföenitíéisni 
pinas cHe^,ojiro OHM jiioőoBaJiHCB, JIIOÖHJIH, jiacKajiH CBma5 

pinise bostis visem cCBma B3ajia 6OJTE3HB' \ ottsásis 'HOMOIHHHKT.5, 
u^zalis <pa6oTHHKT>5 | susisni naje so gegilié 'yroBopmracb OHH 
sa 100 pyŐJieö5 | kiüt's§dz pop-ggtir oz velav nemets kil§ cnoKyji,a 
nona^Ba He Hay^HTca HT>MeHKOMy a3BiKy' olyan értelemben, 
hogy örökre, halálukig fogadja föl a munkást. | m§lpale 1. a 12. 
sz. mese jegyzeteit. | su§dni ^oraaTB, 3acTaTB5, tal'avni CHCTOD> 
TaTB5 j vol'salis kartas§ ifáasgn cycTJiajrB XJTEBTI COJIOMOH'. 

kijed'Hs§ 'no^KapayjiHBaeTii' [ sebralis cyKyTajia', t§bis f3a-
KpBLia5 | i(dzas-Hsuk§r 'nyKb COJIOMBI, oxamta, nyma' . 

kié kud vartem dórié, vai in§ lefíza c20 KOpoőoBT, I ÍMT. 
MOJIOTHTB (BMÍJCTO MOJIOTBÖBI), ^aBafi, OTnymy' | kot§ren munis 
"ötroMT. nomejiB'. 

*) Extrahe membrum (penem). 
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so gd 'BOTE. B t^b ' | gtik paiiégréis CCB O^HOÍÍ KJia^n, CKOJILKO 
Bxoflmio Ha ne^Ky' | senzana fy,a;HBHTeJibHO, ^HBO !'. 

pel'sa cKa,HKa' | soiisgm ponis COTT> noacapa5 | pgdlalas c3a-
KpHjia', tupkas c3aTBopnjia (rátette a fedelét)' | giéan-tor cqep-
HHJia5 | gudralis cHaMBuiajii.'. 

keíe 'cTopoHHTecb' | omgl'gs nua 'qepTa Be3y' | as-vilad 
vermgmen, as-dor vijdzgmen Ha ceőa Ha^iacb, ceöa (CBOIO CTO-
poHy) oőeperaa 5 ; é r t e lme : én megmuta tom az ördögöt, ha bízol 
magadban, hogy védekezni tudsz ellene, hogy ne ár tson neked. | 
kui-kui CTIO, TK>' (így hívogatják a madara t . A kereskedő az t 
hiszi, hogy a munkás ezzel [és fütyüléssel] visszahívja az ördö
göt). ] veredni fTporaTb' j das-kik dod'se c12 B030BB5. 

peslgdlis 'HaMajib5 | kuz 'penis ' | malista 'uorjrajKy' | miiiéis 
BHflBHHy.iIB, nO^CyHyjIB5 | SVüíé Sgtis C«*raKl>» OTpyÖHJIB'. 

kurüéis oTKycHJib; leharapta3 | sai-pai muni 'HSVMHJICH, 
y^HBHjrca' | boétis 'BBAJIB, nojiy*rajiT>' | semgstgm 'oinejiOMJieHHbM, 
y^HBjieHHbru'. 

11. kujim girniié. 

va&en olisni-vilisni zev pgrié gozja. nal§n niv-pi ez vgv; kus 
véli kujim zev itdzid girniié. kor-ke olisni, olisni naje dir, kidé 
dzadzéis égd ijdzid girniié (girnifléis) uéis d&o^dzas. ééééa sug 
girniié: «musa mortgi, mzng vitdzisei, ledé mene ozirmgd'iéini, 
iéukgrtni.» girnijégs vicéié sug: <deidza, mem zev musa, vetli, 
mun, jen tekgd.» girniié medis tupil'iiéini, bigitiiéini. gegitiiéis-ke 
gggitiiéis girniié, sor dorg suvtis. addig: sorin kik niv pozjáéeni. 
girniié vi(dzgdis, pottses dor§ suvtis, lantis. kivzg nalié sornise 
girniié, mii éorniteni nivjas. kik niv po&jáéisni, pozjáéisni. eiik 
pozjáéijis sug: nkiiiég bara kgluijastg puktam, kiiiég bara kgluite 
puktinih) mgdis sug: «ío tai girniié pojégs doras kutté§m-k§ em, 
mun vetli, vai taiiég. ééééa seiiég lgdam.» vajisni girniié, pon-
disni seiiég Igdni nopjalgm kgluisg. Igdisni, Igdisni kglui. med 
bgrja vilas pondisni girnijégs nopjavni. giriiiié jumiriiéis, mgdis 
girniié bigitiiéini, tupiliiéini. pozjdéiéjas veüéini. vgiiéisni, vgi
iéisni, ez süni, girnitiées sidz loi enovtni. 

gortg girniié vois. «meng vi(dziégi, voéti, ledé)), girniié jona 
pondis gorzini. girni(isgs vi(dzié petis, voétis, girniié piris, suis : 
uso tianli vaji me em-bur.» em-bur perié gozjali vivti églgm vila-
nis vois. kelui girniféié najg perjalisni, paiiégrg kglujgs kostini 
gsgdalisni. kor-kg kglui koémis, kudjg Igdisni. 
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olisni, olisni pgrié gozja. égd girniU uéi sgr-kostéis bara 
dzotdzg dzad&éánis. ééssa bara sug ser-kostsa girniU: «meng 
vi^ziégi, musa mortei, mortangi, mene tsets ledz ozirmedtéini, 
Uukgrtni. so tai ijdzid t'sojei menam vetlis, una em-bur tianli 
vajis. sidz-ng me vetla ozirmgd'Uini, Uukgrtni.» girnijées vicéié 
suis: «vetli, vetli, ozj/rmgd'Ui, Uukgrt.n girnits-vicéié girnijlées 
le(d'éis kerka-g^d'zgsgd, pos-vojdzgd, ivlag. girnit'é mgdgdt'éis, mgdis 
bigiVtféini, tupil'tí'éini. girniU bigdtíéis, bigilltíéis, ééssa kg addig: 
kik vuzáéié-ngbdéié vgrin égm (dénga) jukgni. gt'ikis kg sug : 
avosalg kusad, kufigm-kg eékg doz kolg.v mgdis kg sug: «űo tai 
girnits pu dinas, vetli, mun, tatísg sijggs kiski, vai, seíUg pon-
dam lgdni.r> vetlisni, vajisni girnij!égs, girnij'ée égm (dénga) 
pondisni Igdni. Igdisni, Igdisni, girniU pondis tirni. girniU kg 
ngéjgnika jumiríUis-kg jumirdéis. ééééa tai mgdis bigil'tíéini. 
ngbdéiéjas-vuzáéiéjas vgfíéisni, vgííéisni, ez süni. sidz girnijíées 
enovtisni. girniU gorte vois. «voétg», pondis jirkgdUini. voétisni, 
girniU piris kerkae. «so vaji égm (dénga) miidgmf* suis. pgrié 
gozja ozirmisni. 

olisni-kg olisni. koimgd girniU uéis dzadzjasié. «Uas me 
vetla ozirmgdUini, Uukgrtni*, sug med itUgt girniU. perié ai 
sug: «vetli bara, mii-kg koré, Uukgrt.» girnitUgs le(dzisni ivlag 
gjdzesgd, pos-votdzgd. girniU bara mgdis bigil'tíéini. bigiXtíéis-kg 
bigiXíUis, vois, addzg: kik tom mórt, mitUa tom jez, mungni tui 
kuza. giikis sug: amenam kudz petg, kiUég bara kufááéa, Igéid-
d&ik in matin a bu.» mgdis sug: «to tai girniU, sefíég mun te, 
ku(dzdé. sen tai so inis, Igéid inis.)) tom mórt munis, kutdzdéni 
pondis. girniU jumiríUis-kg jumirUéis, koXkjgdis topgdis, ééééa 
aida mgdgd'Uis, tom mortgs kiskini-kg kiskini. kiskis, kiskis, gortg 
vajis. voisni. «vostg, vifáiéei, meng vi^ziégi, musa pgrié mor
tangi, mortgi, verdié-pu vaji tianli, pirtan-tor.)> girniUli voétisni, 
addzisni: girniU verdié-tor, pirtan-tor vajgma. tom mortgs kerkae 
pirtisni. pgrié gozja tom mortes ggtralisni. gni ölgni-vilgni zev 
Igéida, jona em-buragé. 

A h á r o m f a z é k . 

Eégen élt egy nagyon öreg házaspár. Nekik nem volt 
gyermekük; csak három nagy fazekuk volt. Egyszer — éltek 
ők sokáig — a mikor a polczdeszkáról a fekete legnagyobb 
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(tkp. nagy) fazék leesett a padlóra. Akkor mondja a fazék : 
«Kedves emberem, gazdám (tkp. engem tartó, őrző), eressz en
gem meggazdagodni, (pénzt) szerezni.)) A fazék gazdája mondja: 
«Eresztlek, kedvesem (tkp. nekem nagyon kedves), eredj, menj, 
isten veled!» A fazék elkezdett odébb hengeredni, gurulni. 
Gurult, gurult a fazék, egy patak mellett állt meg. Látja: a 
patakban két leány (ruhát) öblít. A fazék nézte, egy sövény 
mellé állt, megnyugodott. Hallgatja a fazék az ő beszélgetésüket, 
mit beszélnek a leányok. A két leány öblögetett, öblögetett. Az 
egyik öblögető (leány) mondja: «Hová fogjuk megint a ruhát 
tenni, hová tehetjük megint a ruhát?» A másik mondja: «Nézd 
csak, a sövény mellett valami fazék van, eredj, menj, hozd ide; 
azután oda rakjuk (a ruhát).» Elhozták a fazekat, kezdték bele
rakni a csomóba kötött ruhát. Eakták, rakták beléje a ruhát. 
A végén vállukra akarták (tkp. kezdték) venni a fazekat. A fazék 
összehúzódott (szüknyílásúvá lett), a fazék elkezdett odébb hen
geredni, gurulni. Az öblögető leányok utána futottaji. Utána 
futottak, nem érték utói, így ott kellett hagyniok a fazekat. 

A fazék haza jött. «Gazdám, nyiss ki, eressz be!» kezdte a 
fazék erősen kiáltani. A fazék gazdája kiment, kinyitott, a fazék 
bement, mondotta: «Nézzétek, vagyont hoztam nektek.» A va
gyonnak az öreg házaspár módnélkül megörült (tkp. szívükre 
jött, megtetszett nekik). A ruhát a fazékból kivették, a kemen-
czére aggatták a ruhát szárítani. Valamikor a ruha megszáradt, 
kosárba rakták. 

Élt, élt az öreg házaspár. Megint középről esett le egy 
fekete fazék (azaz : a középső fekete fazék) a padlóra a polczról. 
Azután megint mondja a középső fazék: «En gazdám, kedves 
emberkém, eressz engem is meggazdagodni, pénzt szerezni. Lám, 
a néném (idősebb nővérem) elment, sok vagyont hozott nektek. 
En szintén elmegyek meggazdagodni, pénzt szerezni.» A fazék 
gazdája mondotta: «Menj, menj, gazdagodjál meg, szerezz 
pénzt.» A fazék gazdája kieresztette a fazekat a ház ajtaján, a 
pitvaron keresztül az utczára. A fazék elindult, elkezdett odébb 
hengeredni, gurulni. A fazék gurult, gurult, azután látja: két 
kereskedő az erdőben pénzen osztozkodnak (tkp. pénzt osztanak 
fel, t. i. maguk között). Az egyik mondja: «Elvész, ha szaba
don visszük a pénzt (tkp. elvész szabadon), valamiféle edény 
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kellene.)) A másik mondja: «Nézd csak, fazék van ott a fa mel
lett, eredj, menj, hozd ide, oda fogjuk (a pénzt) rakni.» Oda
mentek, elhozták a fazekat, a pénzt a fazékba kezdték rakni. 
Beléje rakták, rakták, a fazék kezdett megtelni. A fazék lassan 
összehúzódott, szűknyílású lett. Azután elkezdett odébb henge
redni. A kereskedők utána futottak, utána futottak, nem érték 
utói. így elhagyták a fazekat. A fazék hazajött. «Nyissatok ki!», 
kezdett kopogtatni. Kinyitottak, a fazék bement a házba. «Néz
zétek, mennyi pénzt hoztam!» mondotta. Az öreg házaspár 
meggazdagodott. 

Eltek, éltek. A harmadik fazék esett le a polczdeszkákról. 
«Mindjárt én megyek meggazdagodni, pénzt szerezni*), mondja 
a legkisebbik fazék. Az öreg mondja: «Eredj megint, keress 
valamit, szerezz pénzt.» A fazekat kieresztették az utczára, az 
ajtón, a pitvaron keresztül. A fazék megint elkezdett odébb 
hengeredni. Gurult, gurult, odajött, látja: két fiatal ember, szép 
fiatal emberek mennek az úton. Az egyik mondja: «Hugyoz-
hatnám, hová hugyozzak megint, nincs a közelben megfelelő 
hely.» A másik mondja: «Ott van egy fazék, oda menj, hugyoz
zál. Ott van, nézd csak, az a hely, megfelelő hely.» A fiatal 
ember odament, hugyozni kezdett. A fazék összehúzódott, össze
húzódott, monyánál fogva becsípte, azután ucczu! elindult, 
a fiatal embert húzta meg húzta (magával). Húzta, húzta, haza 
hozta. Megjöttek. ((Nyissatok ki, gazdám, én gazdám, kedves 
öreg emberkém, emberem, leendő eltartót hoztam nektek, foga
dott fiút.» A fazéknak kinyitottak, látták: a fazék eltartót, foga
dott fiút hozott. A fiatal embert bevezették a házukba. Az öreg 
házaspár megházasította a fiatal embert. Most nagyon jól, na
gyon gazdagon élnek-vannak. 

J e g y z e t e k : olisni naje dir, kid'é . . . . girnits usis CJKHJIH 
OHH ^oaro, KaKT. ropmoKT. BbinajiT,' | vicéié 'tartó, őrző, gazda; 
flepaiaTeJiL, xo3jrain>5 | Uuk§rtni ccoŐnpaTi» AOÖpo, HCKaTB ^oöpo' | 
laiitis cnpHTHxi.' | kelui cótun>e5 | nopjavni ccoőpaTb BT. Y3E.IT., 
CBepHyTL BT. y3ejiT.; HecTH, BBSTB Ha iuie^o' | jumiríUis rvb-
ysHjrca5; vom jumirtni ca száját összehúzni; arczokat vág5; jumir-
voma girtíiU cszűkszájú fazék3 | sidz loi enovtni cTaKT. npunuiocL 
OCTaBHTB5. 

em-bur c,a;oŐpo' | em-bur perié gozjali vivti s§lem vilanis (v. 
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vilas) vois vagy: ...zev jona églgm vilanis vois '.noópo cTapHKaMB 
o*ieHb neHpaBHJiocb' | vivti 'o^ieHb, CHJILHO, qepe3B ^ypT.'. 

tsets 'BMBCTB; Toate5 | égm jukgni '.niiJiaTB 6apHnn> (a nye
reséget)5 ] kusad: kusin 'szabadon, nyíltan (nem kendőben v. 
edényben)' | ngéjgnika v. ngzjgnik THXOHLKO5 [ miidgm v. miidtgm 
'CKOJIBKo'. 

téas < orosz [cefi-J^acB | tui kuéa 'no ^opori ' ] menam 
kudé pet§ MOÍHTLCH oxOTa5 vö. v o t j á k : éiamd, juámá pota 
'szeretnék enni, inni', ummá pota 'alhatnám' MUNKÁCSI, VotjSz. 
573. | kol'kjedis topgdis C,ÓSL aíiua npHaca.iT>, CTHCHyjri. einy aiína' | 
aida < orosz aíí^a (1. KALIMA, Süld. Tóim. XXIX. 35) j verdié-pu 
'KopMHjieiTL, óy^ymiü KopMHjreiri.; leendő eltartó, fenntartó'; 
1. a 2. mesében úevesta-pu 'leendő menyasszony' | pirtan-tor 
szószerint 'olyan dolog, a mit bevezetnek, bevisznek, befogad
nak': 'a mit v. a kit befogadnak a családba; fogadott fiú 
(npieMbimi)' | getralisni 'ateHHJiH, noateHiijra' | jona em-burags 
'CB ÖOJIBinMMt ÔŐpOMB H ŐOraTCTBOMl.'. 

12. kinmgm gozja. 

vazen olisni-vilisni kinmgm gozja. kinmgmlgn enis (getiris) 
kuli. kinmem mórt mgdis gort-vgjéiées koréni, séssa kulem jgzgs 
miskiégs korsni. munis, munis, kinmgm mortli paniddsis rut'é. rut'é 
kinmgm mortgs suvtgdis, sornitgdni pondis. juavni pondis ruts 
kinmgm mortlié: «kittég munanh) kinmgm mórt sug rutéli: «tégv 
nin, ruj'éangi, ru(tégi/ engi (ggtirgi) kulis, so muna gort-ve(téj,égs 
korsni, so muna miékaliégs korsni.^ ruts sug: nme lokta.n — 
«tégv nin, t'sgv, ruj'égi, ruféangp, kinmgm mórt sug rutéli, «te 
ponié ng mii log?» ruts sug: «log. lokta; mukgdgs en koré, ber-
ggdt'éi, leéid'ika munam mekgd.» kinmgm mórt mglpalis, mglpalis, 
suis: amunam,' mii nin keran, koréiégm dor^é, mii-kg ton log; 
kuían-g, on-g, addéam.n 

mgdisni kinmgm mórt ruUkgd. munisni-kg munisni, voisni 
kerka ding. rut'é sug kinmgm mortli: «te gortsg vgté, me-ng pira, 
ponda miskavni, ééééa bgrdni. te-ng vgts górt, kivzi te mentéim 
bgrdgmsg.» 

kidé sornitisni, sidz vgföisni. kinmgm mórt pondis górt 
vgténi, ruts-ng pondis miékini, ééssa bgrdni zev norinika: v-kin-
mgm mortlgn ggtiris kuli, miékiéis-téiskiéis ez lo, vurié-vg(téiéis 
biri, puié-pg£aliéis biri !» 

rúté dugdis bgrdgmié. kinmgm mórt sug rutéli: «ru(féangi, 
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rujlégi, dugdin tai n§ te berdeméid ?» ruié su§ kinmem mortli: 
amortgi, mortangi, musa mortei, iéas regidik, me soiiiéista.v sek 
ruié non-pgvsg éojis kinmem mort-getirlié. 

ééééa bara bgrdni pondis ruié: vkinmem mortlen ggtiris kuli. 
iégskid ndnnas verdiéis biri, mijéa vurié-vefáiéis biri!« ééééa 
bara ruié lantis. kinmem mórt sug: ubara tai ne dugdin, rujéa-
ngi, ru/égi, b§rdemsid.» ruié sue: ut'éas, mutdzi, soiiiéista.n sek 
ruié mgd non-pgvsg éojis kulem mortlié. 

ééééa bara bgrdni pondis ruié: «kinmgm mortlen ggtiris 
kuli, bur olemis biri, sijges vifáiéis biri, idrdéiéis ez Zo.» ruié-kg 
bara lantis. sek ki-pgvsg éojis. kinmgm mórt, zivgié, sue: dunaié 
tai, gdjg tai, rujéei, rujéanei, dugdilan/» — «iéas, iéas», sug 
ruié, «pir bara bgrdni ponda.v sek med ki-pevse éojis. 

ééééa pondis bara ruié berdni: «zivgiélgn kemedié-pdétedisis 
biri, iégskid éojan-juan pezaliéis-puiéis biri/)) ruié ng bara dug-
dis berdemié. sek kok-pevsg éojis zivgana mort-ggtirlié. 

zivgié sue: ((bara tai n§ dugdin berdeméid, ruföeijrufóei!* 
ruié sue: «iéas, dzik regid'ika kus soiiiéista.)) 

bara berdni pondis ruié zivgié mortli. zivgiélen ng e(tsa 
nin köti gort-veféan. ruié bara dugdis bgrdemié. sek mgd kok-
pevse éoini pondis. 

zivgiélen górt estis, kerkae piris. burets ruié éojg getirlié, 
zivgié-ggtirlié m§d kok-pgvsg. zivgié loktis, Iggdéis ruié vilg. gor-
sgdis kabirtis, iéabirtis. zivgié ééééa sgrt-kits vejéis, éorjas sir-
tistis. rutiégs dzaggdis. kuéis jurás novlan-tor vgjsis. zj/vgié ggti-
rgs gualis ruiélié koXem mitgsse. vil!-pgv getrdéis, ruié-ku novlan 
torjgn vil! ggtir vajis. gni ole-vilg, olgni-vilgni, ndn éojeni, va jueni. 

A f a g y o s e m b e r és a f e l e s é g e . 

Eégen élt-volt egy fagyos ember meg a felesége. A fagyos 
embernek a felesége meghalt. A fagyos ember elindult koporsó-
csinálót keresni, azután halottakat mosó embert keresni. Ment, 
ment, a fagyos emberrel szembe került egy róka. A róka meg
állította a fagyos embert, beszélgetni kezdett vele (tkp. beszél
tetni kezdte). A róka kérdezni kezdte a fagyos embertől: «Hová 
mész?» A fagyos ember mondja a rókának: «Hallgass már 
rókácskám, rókám! A feleségem meghalt, íme, megyek koporsó-
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csinálót keresni, megyek halottmoeót keresni.» A róka mondja: 
«En jövök.w —• «Hallgass már, hallgass, rókám, rókácskám», 
mondja a fagyos ember a rókának, «mi várható (tkp. lesz) te
tőled?)) A róka mondja: «Várható (tkp. lesz). Jövök; ne keress 
mást, fordulj vissza, szépecskén megyünk magammal.)) A fagyos 
ember gondolkozott, gondolkozott, (azután) mondotta: «Men-
jünk; mit csináljak (tkp. mit csinálsz), semhogy keressek, valami 
lesz; értesz-e hozzá vagy nem, meglátjuk.)) 

Elindult (tkp. elindultak) a fagyos ember a rókával. Men
tek, mentek, a a házhoz jöttek. A róka mondja a fagyos ember
nek: «Te csináld meg a koporsót, én meg bemegyek, hozzáfogok 
a mosáshoz, azután a siratáshoz. Te csináld meg a koporsót, 
hallgasd az én siratás ómat.» 

A hogy mondották, úgy tettek. A fagyos ember kezdett 
koporsót csinálni, a róka meg kezdett mosni, azután nagyon 
szánalmasan siratni: «A fagyos embernek meghalt a felesége, 
mosója-törlője (söprője) meghalt (tkp. nem lett), varrój a-dolgo
zója megszűnt, főzője-sütője megszűnt!)) 

A róka abbahagyta a siratást. A fagyos ember mondja a 
rókának: «Kókácskám, rókám, hát abbahagytad a siratásodat ?» 
A róka mondja a fagyos embernek: «Emberem, emberkém, 
kedves emberem, rögtön, mindjárt, én kissé kipihenem magam.)) 
Akkor a róka a fél csecsét ette meg a fagyos ember feleségének. 

Azután megint siratni kezdett a róka. «A fagyos embernek 
a felesége meghalt. A ki ízletes kenyérrel táplálta, megszűnt, 
szép varrója-dolgozója megszűnt!)) Akkor megint elhallgatott a 
róka. A fagyos ember mondja: «Hiszen megint abbahagytad, 
rókácskám, rókám, a siratásodat!» A róka mondja: «Eögtön, 
elfáradtam, megpihenek.)) Akkor a róka a másik csecsét ette 
meg a halott asszonynak. 

Azután megint siratni kezdett a róka: «A fagyos ember
nek a felesége meghalt, jó életének vége, a ki őt őrizte, meg
szűnt, gazdasszonyának (tkp. takarítójának) vége.» A róka megint 
elhallgatott. Ekkor a fél kezét ette meg. A fagyos ember, a 
beteges, mondja: «Sokszor, hamar abbahagyod, rókám, rókács
kám!)) — «Kögtön, rögtön», mondja a róka, «mindjárt megint 
kezdem a siratást.» Ekkor a másik (fél) kezét ette meg. 

Azután megint siratni kezdett a róka. «A beteges ember-
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nek czipőt és ruhát szerzője megszűnt, ízletes ételt-italt sütője-
főzője megszűnt!» A róka megint abbahagyta a sírást. Akkor a 
fél lábát ette meg a beteges ember feleségének. 

A beteges ember mondja: «Megint abbahagytad a siratá-
sodat, rókám, rókám!» A róka mondja: «Kögtön, csak egészen 
rövid ideig (nagyon hamar) pihenek.» 

Megint kezdett a róka a beteges embernek sírni. A bete
ges embernek már csak kevés maradt a koporsócsinálásból. 
A róka megint abbahagyta a siratást. Akkor a másik (fél) lábát 
kezdte megenni. 

A beteges embernek elkészült a koporsója, bement a házba. 
Éppen akkor eszi a róka a feleségének, a beteges ember félesé
gének a másik (fél) lábát. A beteges ember odajött, megharagu
dott a rókára. Torkánál fogva megfojtotta. A beteges ember 
azután fonalból hurkot csinált, a gerendára kötötte a hurkot. 
A rókát megfojtotta. A bőréből fejére való sapkát (szószerint: 
viselő dolgot) csinált. A beteges ember eltemette a feleségét, 
a rókától meghagyott maradékát. Újból megnősült, a rókabőrből 
készült sapkával új feleséget vett el. Most él-van, élnek-vannak, 
kenyeret esznek, vizet isznak. 

J e g y z e t e k : kinmgm 'npocTy^HBiniiíca; Mep3JibiH; meg
hűlt, fagyos; megfagyott' | éornitgdni CBBCCTH BT. pa3roBopT>' | 
te poiiis ng mii lo§? 'OTB Teőa *ITO JKe őy^eTt?' cmi várható 
tőled ? nem értesz hozzá5 | mglpalis ccoMHt>Bajica, ^yMajii., pa3-
,nyMHBajiT>; gondolkozott, habozott'; SZAVVAITOV : S. mglpalni, V. 
mgvpavni eB00ŐpaataTi>, B0oőpa3HTb', LYTKIN : mglpalni, mgvpavni 
cBoo6paataTb, npcunoaaraTt, ,H,yMaTb', WIED. mölpalny (möv-
pavny) 'vermutén, sich vorstellen, durchschauen5. Közlőm, CSEU-
SZOV, itt — éppúgy mint a 10. mesében — bizonyára sziszolai 
nyelvjárásbeli alakot használt. A m. szó Usztsziszol'szkban ú. 1. 
már nem is használatos. Fordítóm, FEOLOV, nem ismerte a szót. 
Mikor pedig utasításomra másoknál kérdezősködött, azt a fele
letet hozta, hogy ismerik a szót mgpavni alakban. Úgy látszik 
tehát, hogy a szót már nem ismerik Usztsziszol'szkban, és a ki 
még emlékszik rá, talán már csak hibásan tudja. — Vö. még 
függelék, VI. dal 4. sorát. | korsiégm doris VBMT> HCKRTB ^aJiLme5 | 
mii-kg ton log fTrro-TO 6y,neTT>'; kod-kg ton u^Zalas 'valaki dolgozik'. 

bgrdni ciuiaKaTb, npiniHTbiBaTb no IIOKOHHHKB5 ] norinika 
ca;ajio6HO, iie^aabHO, 3ayHbiBHo' | miékiéis-fsiskisis ez lo ̂ CTH-
paJItIIl,MU,bI-MbITHimH He CTajio.' 
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Mas, regid'ik 'ceiteacT., noro^n HeMHoro, cicopo' | soitUista 
fnooT,a;oxHy' | non-p§vs§ co^Hy rpy,nb\ 

mufái ryCTaj ia' | bur ol§mis biri "xopoineü JKHSHH eMy He 
CTajio; jó élete megszűnt, rosszra fordult a sorsa3 | idrdsis 
'oopaaraTeabHima; a ki rendet csinál, mindent rendbe hoz, 
takarítónő, gazdasszony.' 

zivgis CXHJIHÜ, ÖoJiBHOfi, cnaóbifi' [ kemgdis 'oöyBajn.mHu.a', 
pdétedié eo,n;'feBa:ibHi;Hn<a\ 

dzik regidika 'coBCBMb HeMHoatKo' | vefóan ^Éjiame'. 
burets cKaKí> pa3f>, BI. nopy' | kabirtni, gabirtni, Uabirtni 

ccacaTb5 | sirtistni c3aTflHyTL neTJiK)' | kusis jurás novlan-tor vejsis 
'H3T. mKypH Ha rojioBy HOCHübHyio BeiHb c^tjajií.' ] ruMlis ko-
l§m mil'§88§ Cy JIHCbl OCTaTKHOÖt̂ KH5. 

13. sus-lun k 0 m i l § n. 

«sed §sk§s moidam, og§h> —• ,moid!' «te suin ,moid', me 
sua ,moida'.» 

«g§rd eskes moidam, oge?» — ;moid.fi «te suin ,moid', me 
sua ,TOOÍda'.» 

vje^zid §sk§s moidam, og§?» — ,moid / ' nte suin ,moid', 
me sui ,moida(.» 

«éera gskes moidam, og§h> — ,en/' ute suin ,en\ me 
sua ,og'.» 

ttééssa kujsgm eskes moidam ?» — ,og§!' «te suin ,og§f, me 
sua ,og§'.» 

ta-lun keié (ketté) sárt, aski bara taje. 

A z ű r j é n o k o s s á g a ( s z e l l e m e s s é g e ) . 

«Meséljünk-e a fekete ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!' 
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondom ,mesélek'.» 

«Meséljünk-e a vörös Ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!' 
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondom ,mesélek'.* 

«Mesóljünk-e a fehér ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!' 
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondtam ,mesélek'.» 

«Meséljünk-e a tarka ökörről, (vagy) ne?» — ,Ne (mesélj)!' 
«Te azt mondtad ,ne (mesélj)', én azt mondom ,nem (mesélek)'.» 

«Aztán milyen ökörről meséljünk?* — ,Ne (meséljünk)!, «Te 
azt mondtad ,ne (meséljünk)', én azt mondom ,nem (mesélünk)'.* 

Mára elég, holnap megint ez (ugyanez). 
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J e g y z e t : Közlőm még ezt a közmondást fűzte a mese 
cz íméhez : va volgm in§ va volas-na colyan helyre, a hol volt 
víz (a hová jö t t víz, a hol szokott lenni), még oda jön víz' 
{T,H,T> ótiBaeTi. Bo^a, TaMt 6y,neTT> eme Kor^a-Hiiőy^b'). 

14. 
vaéen olis-vilis mórt. olis-k§ olis, olis, séééa jona-na dir 

olis, olis (mianli vistavni régid, sili óvni véli dir). mört kor-kg 
m§dis tuje. munis, munis, jona dir munis. vois sila. mórt puksis 
sila vil§, tsyngdtían pondis veUni. pondis-ke veföis, v§ttéis Ui-
ned't'éan-tor. vejsisk§ vg/sis, jona dir vg/éis. kor-ke dir-mist 
artmis. mórt tsingdtsini pondis. tsinedt'éis-kg tMngdíéis, jona dir 
téinedtsis. kor-ke m§dis vo(d'ée munni. munis-k§ munis, jona dir 
munis, kole-ke kole-ke kiíiégdz (mianli vistavni régid), sij§ pir-na 
mune. kole-ke gni mune, olg-vilg, vetle-mune, abu kodi tedié. 

Régen élt-volt egy ember. Élt meg élt, élt, azután még 
nagyon sokáig élt, élt (nekünk elmondani hamar [lehet], neki 
élni sokáig tartott). Az ember egyszer útnak indult. Ment, ment, 
nagyon sokáig ment. Jött egy kidőlt fa. Az ember a kidőlt fára 
ült, füstölő farakást kezdett csinálni. Kezdte és csinálta, csinált 
füstölgő farakást (tkp. dolgot). Csinálta meg csinálta, nagyon 
sokáig csinálta. Egyszer sok idő múlva meglett (elkészült). Az 
ember elkezdett füstöt csinálni. Füstöt csinált meg füstöt csi
nált, nagyon sokáig csinált füstöt. Egyszer elindult előre. Ment 
meg ment, nagyon sokáig ment, ki tudja (tkp. lehet) meddig 
(nekünk hamar el [lehet azt] mondanunk), ő még mindig megy. 
Lehet, hogy most (is) megy, él-van, vándorol (tkp. jár-megy), 
nincs (senki) a ki tudja (senki se tudja). 

J e g y z e t e k : sila 'öregségtől kidőlt fa' | tsingdt'éini '^u-
MHTL, ,̂T,jiaTb ^HMT); ^HMHTLca'; tsingdt'éan 'KocTept (fljia 
íHMa)' | kole-ke kitiéedz rMOJKeTb öbiTb AO Ky,na' | kole-ke §ni 
mune ctalán most (is) megy' j vetle-mune. cnyTeniecTByeT'b'. 

15. 

zev vaíen olii-vilis perié mórt. sije mededt'éis tuje. munis-ke 
munis, perié mortlen hokis íéegi. pu kok puktas—pu-kok éiémas; 
ifáas-kok puktas — ifáas kok sot't'sas ; kert-kok puktas — kert-
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kok simas. etare-ke vibdzedlas — gut-gag, medare-k§ vitd'é§dlas — 
vié-kaptana, koimedlae-ke vi^dzgdlas — prenik-vit'éko. prenik-
vifsko dinas munas — viUko kelaíé-tomana. kelaié-toman kurt't'éas, 
prenik-etd'zes voééas: tes-pop salaié, ut vii jura, baka-mat'é kimesa, 
kartupel'-gegja, koreé-kor pel'a, éumed gerddzem koska, kos sukar 
bedda, kusman-tuéa. 

Nagyon régen élt-volt egy öreg ember. 0 útnak indult. 
Ment, ment, az öreg embernek a lába eltört. Falábat tesz oda 
— a faláb elkorhad; szalmalábat tesz oda — a szalmaláb elég; 
vaslábat tesz oda — a vasláb megrozsdásodik. Az egyik oldal 
felé néz — repülő rovarok (légy-rovar), a másik oldal felé néz 
— sárga kaftános (ember), harmadik oldal felé néz — mézes
kalácsból való templom. A mézeskalácsos templomhoz megy — 
a templomnak a lakatja perecz (tkp. a templom perecz-lakatú). 
A pereczből való lakatot leharapja, a mézeskalácsból való ajtó 
kinyílik: szárított zablisztből való pap áll (ott), írós vajból való 
fejjel, pöfeteg gomba homlokkal, burgonya-köldökkel, fürdősöprű 
leveléből való füllel, nyírfakéreggel átkötött derékkal, száraz 
kétszersültből való bottal, retek penis-szel (tkp. írósvaj-fejű, 
•homlokú stb.). 

J e g y z e t e k : A mesének néhány kifejezésére nézve vö. 
LYTKIN 160 (SUS. Aik. X. 21). — prenik < or. npaHHKt | teé 
TOJIOKHO3 I idvii'Re TonjieHHoe Macjio' j baka-mat's '.noJK^eBHirb3. 

16. vgralispi. 

vaz§n olis-vilis v§ralis mórt. silen v§li kujim pi zev jones. 
naje nol'en kajisni ile vére veralni, sela da ur kiini. nali premis 
kutis jona sedni. ndnis biri. gorte lédzsini zev ilin, da i lim usi 
bidsa véét. bai juualni kutis piianlis: «mii-£e §ni kutam vet'sni? 
kodi gorte léd'zéilas iiánlah) nied itt'é§t pi i suue: «bat'e, ndú 
pondaid miianli górtad nemié lédzéilnid, kutam jdi vilin ölni. 
jájid tani una em, a iidiite górtad loug nebni.» ba( pies oskas : 
«vot, te telka, sitdzi lesid i em.t naje kutisni kus jdi vilin ölni. 
pr§mis vek zev jona sed§. naj§ oleni das lun da i dirdzik nin 
ndnteg, a kajemédnis kujim telié nin. 

nalen i istegis biri i biidéni nemen loiis. naje vel'ié dzug-
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éisni. povod'da kg(á"£iá, léd'zéilni ilin i éoini nem. jdi una em, a 
puni nemen i ndn abu. bai piianli süni kutis: «vai pud vgföam, 
kodli ndnla da bila vetlini.v med ij.égt pi süni kutis: «vai-zg 
me etaje med i^zid koz jilas kaila da vitd'£§dlaf abu-g kgn-ke 
matin olié. mi ja gortg si ilaedz vetlini? i seki pudjalam, kodli uée.» 

naje si(d'éi i vgjéisni. med ijéet pi kajis koz jilg i kutis 
viid'é§dni i tidalg ken-ke zev ilin kgjin-bugiX kod' bi i süni kutis : 
«vot taje véékida tidalg bi i olis em seni.» vokjas oz véritni i 
aénis knjisni i kutisni vifágdni, i tidale d'zuzgan kod' (zev i(iéet) 
bi. naje zev radeé loiini i léd'ééisni koz jilié i kutisni tglkuitni, 
kodli vetlini set'iég. bai kutis süni, mii itdzid pi med jon i sije 
med régid volas. itdzid pi kesjisis. küéan pistéal' bostis, meded'iéis 
bila da ndnla. 

mgdgd'iéis véékida bi véste, kitd'ii véli tidah, tuitgg. munas 
bidsa lun i ritja doris kutis tidavni bi. sijs zev rad loii i gdjen-
dzik kutis voélavni i régid voiis ijstfik kerka dine1 keni lomtise 
bi, a bi vilin esale i(iéiiik pert, a bi doras nekod abu. sij§ kesjis 
bi boétni lomtiéan pesnas i ber munni. kerkaédnis kod-ke gorgdis 
zev tokié, sije uétgd'z povzis. ééééa iééiiéis da vij&zedlis. si dinin 
sulale zev itdzid perié d'zor mórt i sili suue: «miila te juudétgg 
viétdéteg guédéan i kesjan véli bi nuni ? vai taiiée púkéi i viétdé, 
te kodi i kiédn voiin.v i(dzid pi púkéis i kutis viétavni: «vot me 
seé, miian kujim lun nin ndn ni bi abu. me lokti tatíée bila da 
ndnla.» d'zor mórt i kutis süni: «te kuéan-ke, viétalli vgllitem 
tor, l'ubg zev jona pgrjdéni, me seki ted éeta bi i ndn. on-kg 
vermi, tasma-pdéta épinaéid kujéikte boéta.» 

i^zid pi kutis sijes perjedlini. pgrjgdlis dir bid-nog, ééééa 
étik kiv i ilali. seki d'zor mórt skermis da boétis itdzid pies jur-
éiedis, gabirtis da kok kostas topedis, épinaéis (miskuéis) tasma-
pdéta kuféikse boétis. 

itdzid pi gdva mezdiéis, da mijén mini, gdjen pisjis. voiis 
da viétavni kutis baili da vohjasli, mii tseni ole omet. mene tai-ke 
éojas, §dva mini a bise kesji pisjedni da sije mird'dís i meng 
jona ngitis». 

bai dgzmis si vile i suug med pili: «mun régid vetli, vai 
kgi bisg.)> mgd pi munis, sid'z-ég loktis bi dőre da kesjis nuni. 
itdzid d'zor mórt silié véékid kok-t'éunsg vundis. bgr gorte voiis da 
baili nordéni kutis, mii seni olg omgl! 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1I. 9 
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ifégt vok kutis vidísini: «miisa ti jgz, ong verme sij§s 
pgjjalni da assg ngitg.» vokjas seravni kutisni i suugni: «vetli, 
vidli, oz-g i ted tsgts éur.» i/set vok suue: (Uat't'se ne-£g tsigjgn 
kulni, da k§fáidén kinmini!» 

bostis íéer da pistsal' da mgdgdt'sis. voiis dzor mórt din§. 
sijg kerkaas kuilg. gtar peVesas juris, mgdaras hokis, vgralis pi 
sili suiis: «ola'n vila'n, bur mórt, on-g űzni ledz?» dzor mórt 
suiis: «lok uz, tolkg gor bokas vod i mem te moid-kiv vistal, da 
med abi velem tor.)) veralis pi suuas: «tofk§ kivzi da en sídé. 
sidsan-ke, tensid das pl'eteú jw-éite nettsistni.» dzor mórt suue: 
«a te-kg 011 vermi, tensid kiknan vod'z i'suntg keravni.)> 

i vot najg vgj'éisni sidé. vgralis pi zavod'itis vistavni, mii 
«va£gn olis mórt, sijg lebzis kujim vo i voiis nebesag a seni jgzis 
stavis vetleni vivldn kokén, sijg juualni kutis nalis : «miila tijg 
tatdzi vetlannid ?» najg suugni, mii ,miian kgm-kot abu i vurni 
nekodli1. sijg kutis vurni nali sapegjas, a sapgg vuran tsgtína 
vilas jur-sisg dzor mortjaslis kutis gktini». dzor starik, kodli vgli 
premislditis-pi viétalg moid-kiv, akriitis da i suiis: «.sidz — suuas 
— oz poz.tt vgralis pi seki traknitis jur-sisg dzor stariklis, mii 
sedi kirimas, jessg suiis : «en sidé !» 

dzor mórt laútis. vgralis pi bar a zavoditis: «vot — suuas — 
gíik mórt mung tui vivti i vifágdg, tglzg zev una zgr-kil'. sije 
davai kutalni. sijg kutalis da kutalis, séssa una • t'sukermis. setis 
sijg davai gez kini. kiiis sije zev kuza, mii silgn gezjis sudzsis 
zev itdzid ti vomgn. sijg davai ses t'sgrtjassg kgltni. stav t'sgrtsg 
•kevtis. vifáedli — suuas — stav Ugrtsg vajg.n dzor mórt bara 
aknitis i uékgdtsis gfágsas i suiis : «abu nekod, te — suuas — 
pgrjásan.)) vgralis pi suue: «me pgrjdsgm vilas i ola, a te miila 
siudsan ?» dzor mortlis bara jur-sisg t'sglgi testük r'ie^sistis i suiis: 
«bara-kg sidsan, seki me teng stavnas kusta.» 

dzor mórt povzis i vodis. bara kivzini kutis. vgralis pi 
bara zavoditis. vsidz — suuas — kor-kg muni gt'ikis ver ami. 
sgris bosti pistsal! da Uer i addzi: pu jilin túri pukalgni zev 
una. me davai najg? kutatni, kutali zev una i stavsg sunis jile 
domavli, aféim smlis ponas kufísisi da najes isniti. najg kutisni 
lebzini i meng tsgts lebedni. lebgdisni dir pu ver jiljasgdis, kimgr 
kostjasgdis i vajisni zev ijdfid ti vilg i lebzedni kutisni sijg vomgn. 
sgras kimin voiisni i meam sunisid ori, me tiad usi i veini kúti, 
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a vartíéini og kuz. seni zev una utkajas pukalgni. me gt'ikes ko-
kedis kúti. sijg mene bereg dorg(d'éid vajis. séssa beregad péti i 
dumáitni kúti: kitíse munni ? i keni sije ? a zev jona kinma, i 
isteg ketdsgma a biidsni nemen, mii vet'sni 1 vi(dzgda .- os lökte ti 
pglgn. me pistsal bosti i liini kesja. os i suug: «íe mene en lii, 
a mii ted kolg, vistal.» a me vek-na met'ita, a sije vek matissg i 
voiis déik dingdé. me pistsal' pukti i suua : «vai biiás, me kinma.» 
sijg suug: «meiam bi abu, a vai kolg-kg puksi, me teng nuua, 
kgni bi em.» me puksi os vile i sijg davai meng nuni vgrgdis, 
nurgdis i jujas vomenis i vajis taiíég, a te on kesji bi setni.» 
vgralis pi zev jona gorgdis: «miska, suuas, piral, dzaggdam 
tajgs, d'zor mortsg!» d'éor mórt zev jona povéis i aknitis i suiis : 
«na mii kolg, sijgs i sgta, tol'kg en dzaggdgh) a vgralis pi suug: 
ndzaggda, mgdis keiig velgd't'si, en jgrt ?íekodgs.» 

d'éor mórt suug: «mii kolg, sijg i bőst, bőst i bitg — vot 
ted tiv-kgrl i biia iz; vot ted koznala pistsaU, kodi bid lijgmin 
inmg. vot ted biua, mii tas bid liisan tor oz biravli.)) veralis pi 
bostalis stavsg, mii d'éor mórt setis, i suiis: «a jesse kgni meam 
vokjaslgn i(dzid kok-t'sunis i spinasis kutt'sikis, sijgs vai i náútg 
vai. on-kg set, pir i dzageda.v 

dzor mórt sijgs nuiis med éirg i sefíse vgralis pi vifágdlis 
i zev jcna povéis, mii seni stavis gsalg i puktalgma: mort-ku/sik 
tasma pásta i kok-t'su?íjas i kirim-t'smíjas. d'éor mórt suug: uvot 
— suuas — berji, kodi nalgn.v vgralis pi vijd'égdlis i bostis kodi 
vihnsándziksa i suiis: «vot tajg miila ta-mindasg kulin da vun-
dalin mortjasislis ?» d'éor mórt vistavni kutis : «tajg vot bidsen bi 
korisjaslen i nekod ez kuz mene pgrjalni i povégdni, a tekod'is mem 
jessg ez-na surli. mii te meng vermin venni i vot ted me bidsen seti.» 

vgralis pi pasibg suiis dzor mortli i munis bat'iyas ding. 
voiis bat'isjas ding i suiis: «vot — suuas — me surli peklag, da 
ladng áfáim vgli; mii veskg bara kok-t'sun-l'i mii-l'i loii kölni.)) 
vokjas vifíégdlisni da tolkg ggrdgdisni. sijg pervoi déepsis kiskis 
til-kgrt da biia-iz. séssa biua da pistsal' setis baíli. «vot tája me-
nam aslam naáitka, a jessg mii-kg em, sijgs og-na petkgdli. vai 
— suuas — pervoi biidsg, séssa jditg pug.» najg biiásisni, jdi 
puiisni i uinditni kutisni. sijg vistavni kutis: «vot — suuas —-
sikdéi me bitg pgrjali* i vistalis nali stavsg. a vokjas vomse pds-
kgdalisni i kilzgni i suugni: «vot — suuas — d'ivg!» 

9* 
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séséa ijset vok dzepsis kiskis kok-tsun i épina-kuksik, itdzid 
vokjasli petkedle i éuu§: «taj§ abu tiian? novte petkedle spinate 
da kokte.v vidlalni kutisni i puktisni i l'askisni; bit't'e séd i 
vevl§mal hat vijjúzedis, vi^zedis i suiis girisdzik piianli, mii «ti 
tadé-k§ kutannid ölni, tiian ne tolko kujsiknid oz tirmi, i jdite 
bidsen loue setavni», a ij'set pili suue, mii «te louan mórt i teis 
bidsen kutasni polni i me tenid kóla stav pr§mistditan mesta i 
te kutan ölni bura». 

naje dir-na jessg veralisni i prgmisse t§lnas velen lédés§-
disni gortas i vuzalisni kar§ i bostisni una dénga. bai stavnise 
gt-kod'a jukis i aslis kol'i kulig kezlas. sés'sa sije régid kuli. olgm-
kolis kik girié piianli. naj§ kutisni kidé úure u^díalni i mnjasis 
stavis izermisni, ndúis ez kut arkmini i enovtisni. med berin 
stavs§, mii koÜ, vuzavlisni i aénis munisni kitíé§-n§ jezli u^dzavni 
kinem-p§t vilas. ijsgt pi olm§dtsis zev bura i eni ole-vile. 

A v a d á s z f ia. 

Régen élt-volt egy vadászember. Neki három nagyon erős-
fia volt. Ok négyen elmentek messzire az erdőbe vadászni, 
császármadarat és mókust fogni. Nekik nagyon kezdett zsákmá
nyuk akadni. A kenyerük elfogyott. Haza menni nagyon messze 
(volna), meg hó is esett egész arasznyi (magasságú). Az apa 
kérdezni kezdte fiaitól: «Mit fogunk most csinálni? Ki megy haza 
kenyérért?» A legkisebbik fiú mondja: «Atyám, kenyérért nekünk 
nem érdemes (tkp. 'semmiből' azaz : semmiért, nincs miért) le
mennünk, húson fogunk élni. Hús sok van itt, kenyeret meg 
venni kellene otthon.» Az apa megdicséri a fiát: «Lám, te okos 
vagy, így helyes lesz.» Ok csak húson kezdtek élni. Zsákmányuk 
mindig nagyon erősen akad. Ok már tíz napig és még tovább 
élnek kenyér nélkül, de elmenetelük óta már három hónap 
(múlt el). 

A gyújtójuk is elfogyott és tüzet gyújtani nem lehetett 
semmivel. Ok most zavarba jutottak. Az időjárás hideg, haza
menni messze (volna), és enni (való) nincs semmi. Hús sok. 
van, de nincs mivel főzni és kenyér nincsen. Az apa kezdett 
szólni a fiaihoz: «Ncs hát húzzunk sorsot, (hogy) ki menjen 
kenyérért meg tüzért.» A legkisebbik fiú megszólalt: «Nos hát 
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én felmászok ennek a legmagasabb fenyőfának a tetejére és 
körülnézek, nincs-e valahol a közelben lakos. Minek olyan 
messzire haza menni ? És azután vessünk sorsot, hogy kire esik 
(a sors).» 

Úgy is tettek. A legkisebb fiú felmászott a fenyőfa tetejére 
és kezdett körülnézni és valahol nagyon messze farkas-szem 
nagyságú (tkp. farkas-szemhez hasonló) tűz látszik és megszó
lalt: «Nézd csak, itt egyenesen tűz látszik és ember lakik ott 
{lakos van ott).» Bátyjai nem hiszik ezt el ós ők maguk másztak 
fel és kezdtek körülnézni, és nagyon kis tűz látszik. Nagyon 
megörültek és leereszkedtek a fenyőfa tetejéről és elkezdtek 
tanácskozni, hogy ki menjen oda. Az atyjuk megszólalt, hogy a 
legidősebb fiú a legerősebb és ő leghamarább teheti meg az 
utat (jöhet). A legidősebb fiú megigérte (hogy elmegy). Fogta a 
vadászpuskáját, elindult tüzért meg kenyérért. 

Indult egyenesen a tűz felé, a hogyan látható volt (a tűz), 
út nélkül. Megy egész nap és este felé kezdett látszani a tűz. 
Ő nagyon megörült és gyorsabban kezdett lépni és hamar 
egy kicsike házhoz jött, a hol tűz ég, a tűz fölött meg kicsike 
üst függ, a tűz mellett meg senki sincsen. 0 tüzet akart venni 
égő üszökkel és visszamenni. A házból valaki nagyon haragosan 
kiáltott, ő (úgy) megijedt, hogy elesett. Azután felkelt és körül
nézett. Mellette egy nagyon nagy öreg ősz ember áll és mondja 
neki: «Miért lopsz te kérdezés és beszéd nélkül és (miért) akar
tál te tüzet vinni? Nosza ülj ide és mondd meg, ki vagy te és 
honnan jöttél.» A legidősebb fiú leült és kezdett beszélni: 
«Nézd, én onnan való vagyok, minekünk már három napja 
nincs se kenyerünk se tüzünk. Én tüzért meg kenyérért jöttem 
ide.» Az ősz ember megszólalt: «Ha tudsz, mesélj (valami) hal
latlan (nem volt, lehetetlen) dolgot vagy nagyon nagyot hazud
jál, akkor adok neked tüzet és kenyeret. De ha nem tudsz, szíj-
szélességben veszem a bőrödet a hátadból (szíjszélességű bőrt 
hasítok a hátadból).)) 

A legidősebb fiú kezdett neki hazudozni (kezdte őt be
csapni). Hazudozott neki sokáig, mindenféle módon, azután egy 
szót elhibázott. Akkor az ősz ember megharagudott, megfogta 
a legidősebb fiút a hajánál, megkapta és lába közé szorította, 
hátából szíj szélességű bőrt vett. 



1 3 4 FOKOS DÁVID. 

A legidősebb fiú nagynehezen szabadult, és a mint kisza
badult, gyorsan elfutott. Haza jött és mesélni kezdte atyjának 
és testvéreinek, hogy «ott az ördög lakik. Engem majdnem meg
evett, alig szabadultam; a tüzét el akartam rabolni, ő meg 
elvette ós engem jól elvert». 

Az apja megharagudott rá és mondja a második fiának : 
«Eredj hamar, menj, hozz akár csak tüzet.» A második fiú el
ment, épúgy eljutott a tűzhöz és akart (belőle) vinni. A magas 
ősz ember jobb lábának az ujját levágta. Visszajött haza és 
panaszkodni kezdett apjának, hogy ott az ördög lakik! 

A legkisebb fiú elkezdett szitkozódni: «Micsoda emberek 
vagytok ti, nem tudjátok őt becsapni, és őt magát verjétek el.» 
A bátyjai nevetni kezdtek és mondják: «Menj, próbáld meg, 
nem akad-e te elibéd is.» A legkisebb fiú mondja: «Csak nem 
fogunk itt éhen halni és a hidegben megfagyni!» 

Fogta a fejszéjét és a puskáját és elindult. Eljutott az 
ősz emberhez. Az a házában fekszik. Az egyik sarokban van a 
feje, a másikban a lába. A vadászfiú mondotta neki: «Adjon 
isten, jó ember, nem engedsz-e meghálni?)) Az ősz ember mon
dotta: «Gyere, hálj meg, csak a kemencze mellé feküdj és me
sélj nekem mesét, de lehetetlen dolog legyen (ne legyen meg
történt dolog)!» A vadászfiú mondja: «Csak figyelj és ne szólj. 
Ha szólsz, tíz csomót tépek ki a hajadból.» Az ősz ember 
mondja: «De ha te nem bírsz (becsapni), mind a két mutató 
ujjadat levágom.» 

És íme, ők úgy tettek. A vadászfiú kezdte mesélni, hogy 
«régen élt egy ember, az három évig repült és az égbe jutott, 
ott meg az emberek mind lábbal fölfelé járnak. 0 kérdezni 
kezdte tőlük: «Miért jártok ti így?» Ok azt mondják, hogy 
,nekünk nincsen czipőnk és senki se tud varrni'. 0 kezdett 
nekik csizmát varrni, de csizmavarró sörtének az ősz emberek 
haját kezdte gyűjteni)). Az ősz öreg, a kinek a vadászfiú elmondta 
a mesét, felkiáltott és mondta: «Ugy — mondja — nem lehet.» 
A vadászfiú akkor meghúzta az ősz ember haját, a mennyi ke
zébe akadt, és .még mondotta: «Ne szólj I» 

Az ősz ember megnyugodott. A vadászfiú megint hozzá
fogott : «Lám — mondja — egy ember megy az úton és látja, 
nagyon sok zabpolyva röpköd. Nosza kezdte összefogdosni. Fog-
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dosta meg fogdosta, azután sok halmozódott fel. Most abból kö
telet kezdett fonni. Nagyon hosszú (kötelet) font, úgyhogy az ö 
kötele egy nagyon nagy tavon ért keresztül. Most az ördögöket 
kezdte onnan kifogni. Az összes ördögöket kifogta. Nézd — 
mondja — az ördögöket mind (ide) hozza.» Az ösz ember 
megint felkiáltott és az ajtóhoz rohant és mondta: «Nincs ott 
senki, te — úgymond — hazudsz.» A vadászfiú mondja: «Én 
hazudásból élek, de te miért beszélsz?)) Az ősz embernek megint 
egész csomó haját kitépte és így szólt: «Ha megint beszélsz, 
akkor egészen kopaszszá téplek.» 

Az ősz ember megijedt és lefeküdt. Megint kezdett figyelni. 
A vadászfiú megint hozzáfogott. «Úgy —• mondja — elmentem 
egyszer vadászni. Puskát meg fejszét vittem magammal és lát
tam : egy fa tetején nagyon sok daru ül. Én el akartam őket 
fogni. Nagyon sokat elfogtam és mind fonálra kötöttem őket, 
magam a fonál végébe kapaszkodtam ós felrebbentettem őket. 
Azok. elkezdtek repülni és engem magukkal ragadni (tkp. röpül-
tetni, röpíteni). Vittek sokáig fák, erdők fölött el, felhők között 
és elvittek egy nagyon nagy tó fölé és azon keresztül kezdtek 
velem röpülni. Körülbelül a közepéig értek és az én fonalam 
elszakadt, én a tóba estem és kezdtem alámerülni, de úszni 
nem tudok. Ott nagyon sok kacsa ül. Az egyiket megfogtam a 
lábánál. Az elvitt egészen a partig. Azután kiléptem a partra 
és elkezdtem gondolkozni: hová menjek ? és hol van ő ? Azon
ban nagyon erősen fázom, a gyufa megázott és nincs mivel 
tüzet gyújtani. Mit csináljak? Körülnézek: egy medve jön a tó 
mellett. Fogtam a puskámat és le akarom lőni. A medve így 
szól: «Te ne lőj le engem, hanem a mire szükséged van, 
mondd meg.» De én még mindig czélba veszem, ő meg mind 
közelebb jön és egészen közel jött hozzám. Én letettem a pus
kámat és mondom: «Nos, szerezz tüzet, én fázom.» 0 mondja: 
«Nekem nincs tüzem, de ha tetszik (ha kell), ülj (rám), én el
viszlek (oda), a hol van tűz.» Én ráültem a medvére és az 
most vitt engem erdőn, mocsáron keresztül és folyókon át és 
idehozott, de te nem akarsz (nekem) tüzet adni.» A vadászfiú 
nagyon hangosan kiáltotta: «Miska — mondja — gyere be, 
fojtsuk meg ezt az ősz embert!» Az ősz ember nagyon megijedt 
és felkiáltott és mondta: «No a mi kell, azt meg is adom, csak 
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meg ne fojtsatok!*) De a vadászná, mondja: ((Megfojtlak, más
korra (másodszorra) tanuld meg, ne utasíts vissza senkit se.» 

Az ősz ember így szól: «A mi kell, azt vidd el. Vidd a 
tüzedet is — itt van csiholó aczél és tűzkő, íme, ajándékba 
adok neked egy puskát, a mely minden lövésnél czélba talál. 
Itt van tűziszerszám, hogy ezentúl mindig lesz mindenféle vad 
(tkp. nem fog megszűnni, kevesbedni minden lövő dolog5).» 
A vadászfiú átvette mindazt, a mit az ősz ember adott, és így 
szólt: «De azután hol van még az én bátyáimnak a lába újjá 
és a hátuk bőre, azt hozd ide és kenyeret is hozz. Ha nem 
adsz, rögtön megfojtalak.» 

Az ősz ember bevezette egy másik szobába és a vadászfiú 
oda benézett és nagyon erősen megijedt, mi minden lóg ott és 
van letéve: szíjszélességű emberi bőr és lábujjak és kézújjak. 
Az ősz ember így szól: «Itt van — mondja — válaszd ki, a 
melyik az övék.» A vadászfiú körülnézett és fogta, a melyik a 
legújabb, és mondta: «Hát ezt miért húztad le mind (tkp. 
ennyit) és vágtad le az emberekről?* Az ősz ember kezdte el
beszélni : «Nézd, ez mind tüzet kérőké és senki se tudott en
gem becsapni és rám ijeszteni, de te hozzád hasonló még nem 
került elém. Hogy te ki tudtál rajtam fogni, íme mind oda
adtam neked.)) 

A vadászfiú köszönetet mondott az ősz embernek és az 
apjáékhoz ment. Odajött az apjáékhoz és így szólt: «Ime — 
mondja — én a pokolba kerültem, de jó, hogy én magam vol
tam, (hogy) megint lábujjat vagy mit kellett volna ott hagyni.» 
A testvérek néztek és csak elpirultak. Ő először a csiholót és a 
kovát húzta ki a zsebéből. Azután a tüziszerszámot ós a puskát 
odaadta az apjának. «Nózd, ez a magam nyeresége (szerzeménye), 
de még van valami, azt még nem mutatom meg. Nos — mondja 
— először gyújtsatok tüzet, azután főzzétek meg a húst.» Azok 
tüzet gyújtottak, húst főztek és vacsorázni kezdtek. 0 hozzá
fogott az elbeszéléshez: «Nos — mondja — így csaltam ki a 
tüzet» és elmondott nekik mindent. A testvérei meg kitátottak 
a szájukat és hallgatják és mondják: «Lám — mondják (tkp. 
mondja) — csoda (csodálatos)!)) 

Azután a legkisebb testvér a lábujjat és a hátbőrt húzta 
ki a zsebéből, megmutatja idősebb testvéreinek és így szól: 
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«Nem a tiétek-e e ez? Nos, mutassátok meg a hátatokat és a 
lábatokat. Nézegetni kezdték és odaillesztették (t. i. az ujjat) és 
rátették (t. i. a bőrt); mintha onnan való lett volna! Az apjuk 
nézett, nézett és azt mondta az idősebb fiainak, hogy «hat i így 
fogtok élni, nemcsak a bőrötök nem fogja kifutni, húsotokat is 
mind oda kell majd adnotok», a legkisebbik fiának pedig azt 
mondja, hogy «te belőled ember lesz (tkp. te ember leszel) és 
tőled mindenki félni fog és én rád (neked) hagyom az egész 
vadászterületünket és te jól fogsz élni». 

Ok még sokáig vadásztak és a zsákmányukat télen lovon 
haza vitték és eladták a városba és sok pénzt kaptak. Az apjuk 
mindnyájuknak egyformán osztott (az egészet egyf. osztotta szét) 
és magának hagyott halála idejéig. Azután csakhamar meghalt. 
A vagyona két idősebb fiára maradt. (Úgy) kezdtek dolgozni, a 
hogy éppen ment, és földjeiket mind ellepte a gyom, gabonájuk 
nem nőtt és ők ott hagyták (nem törődtek vele). Legvégül min
dent, a mi megmaradt, eladtak, ők maguk meg elmentek vala
hová idegeneknek szolgálni (dolgozni) eleségért. A legkisebbik 
fiú nagyon jól rendezkedett be és most él-van. 

J e g y z e t e k . Ezt a mesét Hői. (zürj. ib) falvában hal
lotta és ott készült feljegyzése alapján közölte velem C z e m b e r. 
Mindamellett hogy ez a falu Uszfsziszolszktól már 50 verszt-
nyire van délre a Szíszola mellett, a mesében néhány helyen 
mégis vicsegdai v-s alakokkal találkozunk. Ezeket talán nem 
kell mind a vicsegdai közlő rovására í rnunk; lehetséges, hogy 
a gyakori érintkezés — nagy ünnepeken és különösen télen 
sokat járnak arról a vidékről Uszfsziszolszkba — befolyással 
volt több szónak a kiejtésére. 

Ennek a mesének ugyanattól a közlőtől származó változa
tát a már említett KOMÍ MoöíaH KHBT>HC ez. füzetében adta ki 
mostan CZEMBER. AZ ott vgralis mórt da v§rsa ca vadászember 
és az erdei manó' ez. alatt közölt mese néhány eltérést mutat 
a miénktől: A dzor mórt cősz ember' helyett mindig vgrsa 'erdei 
manó' szerepel; 2. a vadászfiú harmadik elbeszélésében túri 
'daru' helyett gut-ról (légy'-ről) van szó; 3. az erdei manótól 
még burdedan turun-t "gyógyító füvet' kap, a melylyel bekeni a 
helyükre visszatett testrészeket. — Nyelvileg sokkal nagyobb az 
eltérés, mert a közlő sok helyütt más kifejezéseket használt. 
A vicsegdai u-s alakok helyén rendesen sziszolai l-es alakok 
vannak. 

vgralis pi ;CLIHT> oxoTHHKa; a vadász fia' [ silgn véli kujim 
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pi zev jongs 'у него были три сына очень сильные' j premis 
'промыселъ, добыча' | bidsa véét 'на цъмую четверть аршина3 | 
nemié lédééilnid 'не стоить идти5. A második személy itt az 
általános alany kifejezésére szolgál. | jdi vilin ölni 'на мяст» 
жить' ] ndúte górtad loue n§bni 'хлъба дома приходится поку
пать' -szintén 2. szem. általános alanynyal. | telka 'толковый5. 

biiáéni 'огня достать' j velié, v§Ué 'только теперь'; vel'is 
dzugéisni 'совевмъ, окончательно спутались, имъ совсъмъ 
плохо стало (egészen, végleg zavarba jutottak, rossz dolguk 
lett)' j povodd'a < погодье (1. KALIMA 110) J kodli vetlini (russi-
cismus) "кому сходить' | olié 'житель'. 

kejin-bugil 'farkasszem'; bugij 'szemgolyó' | véritni < ве
рить ] dzuzgan (Usztsz.-ban ismeretlen szó) F r o l o v szerint 
'маленькш, мерцающш огонекъ (kis, csillogó láng)', dzuzgan 
lámpa 'маленькая лампа, дающая слабый СВЕТЪ (kis lámpa, а 
mely gyönge fényt ad)'; С z e m b e r szerint dzuzgan jelentése 
talán 'világító bogár5; dzuzgan-kod bi nagyon kis tüzet (zev 
ijégt bi) jelent itt. — Az említett változatban dzuzgan kod zel 
jugid ('nagyon fényes') bi van, | teikuitni < толковать ('вслухъ 
разсуждать5) | pieUat (v. pissat) < пищаль. 

bi vééte fa tüz felé, szembe a tűzzel; противъ огня5; те 
vééte pitktisni sam§var 'противъ меня (передо мной) поставили 
сам.5 | ritja doris kutis tidavni bi 'подъ вечеръ сталъ виденъ 
огонь5; éppígy ritla-doris (v. dor) mi gul'ditim 'este felé sétál
tunk; мы подъ вечеръ гуляли5 j lomtiéan pes 'égő, tüzes fa
darab ; горяпце полт.но, головешка5 j sij§ uétedz povzis 'онъ 
испугался, что ноги подкосились5. (Az említett változatban 
kok jivéis j>-vel!] uéi 'leesett a lábáról5 van.) | kesjan veli 
'хотт>лъ-было5 = 'akarsz vala' | vai < давай | miian kujim lun 
nin ndn ni bi abu 'у насъ три дня уже ни хлт.ба ни огня 
нътъ5 | vellitem (V. vgvlitem) tor 'небывальщина5 | pgrjdéni he
lyére pgrjáé kellene. A mesélő erre a szerkezetre gondolt: 'ha 
tudsz lehetetlen dolgot mesélni vagy nagyon nagyot hazudni5. 
Ebben az esetben természetesen vistalli helyett viétalni lenne a 
helyes alak. j tasma-páéta épinaéid kußiktg boéta 'я свиму кожу 
со спины шириною съ ремень5. 

gdva < едва | mijén mini 'какъ освободился' | tai-ke 'majd
nem5 I noráéni 'жаловаться5. 

vidüini 'ругаться' | miiéa (V. ku^sgm) 'milyen5 [ da aés§ 
n§it§ itt is talán szerkezetkeveredés van ong verme hatása alatt. 
(A változatban neitni van.) I tat't'ég ne-£§ tsigjen kulni 'здъхь не 
съ голоду-же помереть5 | ola'n vila'n 'живешь можешь; здрав
ствуйте5 | рЫеп < плетень (vö. плетенка). 

vurni nekodli 'шить некому5 j sapgg < сапогъ | tseüna 
vilas 'на щетину5 | premisl'áitis pi 'сынъ промышленника5 | veli 
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viétalg 'было разсказываетъ5 1. fönt [ aknitis 'ахнулъ5 [ trakúitis 
'дернулъ5 {< тряхнуть). 

kii! 'мякина, шелуха' | kgltni словить, неводить; ловить 
рыбу бреднемъ' | uékgdtsis gß'zesas 'бросился въ двери5 | те 
pgrjdsgm vilas i ola 'я на обмант» и живу' | tselgi testük 'цт>лую 
прядь волосъ'; (l'estuk ú. 1. orosz eredetű szó; vö. or. лоскутъ 
és леспетокъ, леиестокъ DAL'). | me teng stavnas kusta 'я у 
тебя выдергаю волосы до гола'. 

serié bosti 'съ собой взялъ5 | túri 'журавль5 | iéniti 'я 
вспугнулъ; felriasztottam, felrebbentettem5 I kimin 'körülbelül'; 
pl. tani not éurs kimin jgz 'itt körülbelül 4000 ember van5 

meam sunisid, tiad uéi % szem. determinatióval. (Az eml. vál
tozatban : meiam sunis i ori. те tiad usi.) \ bereg (bereg) do-
reßzid szintén ezt a 2. szem. determinatiót mutatja; itt még 
megjegyezte a közlőm ( G z e m b e r ) — mikor itt próbaképpen 
figyelmeztettem a 2. szem. különös alkalmazására — hogy 
doreßzis (3. szem. determ.) jobb volna. (De az eml. változatban 
is : sije mene bereg dor ad petkedis.) j ti pglgn 'по берегу, вдоль 
озера5 j meütni < мътить ] d'zik dinedé 'вплоть до меня5 | miska 
= Мишка I mgdié keiig velgdtsi 'къ другому разу учись5 | en 

j§rt nekodgs 'не отказывай (ни въ чемъ) никому; ne tagadj 
meg senkitől semmit5. 

tiv-kert 'сталь; csiholó aczél5 | biua 'кожаный мтлпочекъ 
(огниво и кремень), огнивица5. Az eml. változat szerint: vot 
ted séta kupéik mosna, kié liiéan kelui oz biral i nebni oz kol 
'nesze adok neked egy bőrzacskót, a honnan a lövő eszköz 
nem fogy ki és nem kell venni5. | iir 'жилье, жилое помт>ще-
ше' (1. KALIMA 175) | Szisz, vitenédú 'поновъе, недавный5. — 
A változat szerint: kodi vitdzik-na 'a melyik még újabb5. | 
venni 'перехитрить, переспорить'. 

paéibg < спасибо j bat'isjas 'atyjáék5 ] pekla < пекло | ladng 
< ладно | naiitka < нажитокъ (1. KALIMA 91) | novte 'ну-ка' | 
taskisni 'прилъпили; odaragasztották5 | bitte (bidtg, bittg; SZAVV. 
bittó*) <L будто 'mintha5 (1. KALIMA 45) j kulig keilas 'на погре
бенье5 j kidé éur§ 'какъ попало5 | enovtisni 'они сововмъ пере
стали обработывать поля; оставили, не стали работать5 | 
kinem-pet vilas 'jóllakásra; за пропитанье' | olmgd'téis 'зажилъ5. 

17. kuzma da рота. 

kuzma da рота kik vok velini. olgmagé lis-stanin. nija-
l§n vglema omgl'ik kiégd éizim-das éiéim dgmasa da éizim-das 

*) Ez valószínűleg sajtóhiba bittg (blttö) helyett. 
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éizim demasa sapeg. séséa naj§ jukéanis. gt'ik vokisli, poma isii, 
voas omel'ik kisedis, a kuzmaisli omgl'ik sapggis. 

poma munas kgt'é-gu garjini. kgt'é-gu garjas i mgd lannas 
kiini munas. sili rut'é sedas. rut's suuas: vmeng, poma, led'é, me 
tenid bur ve(tsa.» poma le(dzas. 

rut's jag vivti kutas vartgdni. vomas boétas bumaga-tor. kgt's 
pánid éuras. kgt's suue rut'éli: «mii-ne p§ te ta-lun se(tsem rad ?» 
— «menim sar setis belet, me §ni nekodis og pov.» amiianli-pe 
oz-e seth) — «setas; me tene veleda, mii kol§ vgisni. ti§ p§ so 
k§U Uuker(U§, da munam-p§ sar ord§.» 

so k§ts Uukertísasni % munanis sar orde. rut's piras kerkaas, 
sarli suuas: «tenid pe poma m§d§dis so k§t's pedarki.» sar 
suuas: «pet, egrada§ j§rtal.» rut's petas i suuas kgt'sjasli: «pirg-pe 
§gradaas. ta lun p§ sarisli nim-lun, ta-lun p§ oz esti setni bel'etse. 
aski setas.» 

rut's bar a munas jag vilg. os pánid louas. «mii-p§ ta-lun 
sejsgm rad?» — ame-pe §ni nekodis og pov, menim sar setis 
bel'et.n os kutas jwudsni: «gask§-pe i menim sárid setas sejsgm 
betetsgh) — «setas. so os t'sukert't'se, da munam sar ord§ 
meked.» 

so os Uukgrtísasni i bara nuuas rut's sar din§ osjasgs. bara 
suuas : «ovl§-p§ tatgni, me-pg pirala sar ordas.» sarli bara suuas: 
«tenid-pg bara mgdgdis poma so os pgdarki.» sar tsgktas jgrtni 
ggradag. rut's petas osjas ding da suuas: Ha-lun pg sar-ggtirisli 
nim-lun. oz estini setni betette, pire ggradag da askigdz (aski-
gtdzis) vid'Uiélg.)) osjas pirasni. sar ngzjgnikgn osjasgs kgtsjas 
moz naUkalas. 

ruU bara munas. kejin pánid loug. sidz-zg i kgjinjasgs rut's 
pgrjalas i vajgdas sarli so kgjin. bara piras sar ding rut's i 
suuas: «tenid-pg poma mgdgdis so kgjin pgdarki.i) séssa petas 
da suuas kgjinjasli: «ta-lun pg sar-nilisli nim-lun. ta-lun pg oz 
esti sárid bel'ettg setni. ovlg askigdz ggradaas.)) 

séssa rut's piras sar ordg korásni, sar-nilgs koravni poma 
sajg. sar suuas: nsi-minda kőéin poma mgdgdis menim, loug 
nivtg setni poma sajg. mun ingé pg da loktg svad'bagn.» 

poma ding munas rúté da suuas pomal%: «munam-pg 
sar ordg.» pomakgd mgdgd'téasni svadba vilg. najali ju voas 
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pomali ruíé suuas: utaííég-pg kisgdtg, omgVik íazuvkotg íéapki.)> 
poma suuas: «t'éapka-pg da kidz-ng muna kiégdtggis ?» — 
uíéapki, íéapki, me ted (tenid) kiégd vaja.» poma Uapkas da 

ju doras pukéas a ruíé munas sar ordg. sarli suuas: «mi-pg 
juuas veilim, bur pára vgv miian vgjis, kised i kgm-kot vgjis 
bidsgn. murtsa-pg me uditi zgniktg perjini setié. kujégm-kg kiégd 
da kgm-kot vaili!» 

sar éetas kiégd da kgm-kot. ééééa rúté ledzéas da kiégdas i 
kgmgdas pomags i séésa hajemu sar ordg. kajasni sar ordas da 
pizan sajas puksasni. poma attéis vilg zev jona vitdzgdg. sili 
zev mifóa kaáiítég pás-kemis. sar suug: «ez-pg bara tali pdé-
kgmid églgm vilas vo 1» ruU suuas: «kis-pg tali kaéiítéas páé-
kgmid? ! tajégmnaspg sijg ivlaas ez petavliv.v 

vil páé-kgm sar sili vajas mi(íéa(dzik. poma as vilas bara 
kutas jona vifágdni. sar suuas: «ez-pg bura-kgn bara páé-kgmid 
églgm vilas vo ?» rúté suuas: «kis-pg ta(tsgm páé-kgmid kaziííéas ? ! 
tajg-pg tapséin páé-kgmtg ittégt praznikas ez páétavliv.'v 

jessg mitíéa pás-kgm sar vajas, pomags páétgdas. ruíé 
suuas ngéjgnikgn pomali: «en nin pg as vilad vi(dzgd!» ééééa 
rúté suuas: ame-pg muna Igégdíéini, éojan-juuan zaptini.it 

ruíé munas. sili pánid loug una ií íéukgr. juualas ruíé: 
«tajg-pg kodlgn izjasis?» — Hajg-pg j oma-babalgn.» ruíé suuas 
ií'vi^d'ziéjasli: «tati-pg munasni sarlgn svadbagn. ti-pg bara suug 
iztg p o m a Hé.» 

ruíé votdzg munas. jomalié mgssg vijdzgni. rúté juualas: 
akodlgn-pg tajg mgs -íéukgr ?» — «tajg-pg jomalgn.v «tati-pg sar 
svadbagn munas. kor tiiangs juualas ,kodlen tajg mgsjas?', ti-pg 
suug : ,tajg-pe pomalgn(.» 

bara ruíé vofág munas. sili pánid loug vgv-íéukgr. bara 
sidz-ég ruíé tégktas vgv-vi(d'éiéjasli viétavni sarli vgvjasgs pomalié. 

ééééa voas ruíé joma-kerka ding. kerka dinin ju dórin 
kukán jirég jomaIgn. ruíé pondas kukantg juas éuini. kukán 
kutas baksini. joma kilas, nd?í-pgMéan-zirnas uékgd'íéas rúté 
vilg. rúté joma gs vgitas juuas. 

kerkaas piras, slugajasli suuas: «taííég-pe loktas svadbagn 
sar, ti-pg jona Igégdíég. tajg kerkasg viétalg poma lié!» 

bgr sar ordg munas ruíé. korg piruitni. ééééa sarli ié-íéukgr 
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pánid loue. «taje-p§ kodl§n?» — «t(ij§-p§ p omal§n.» sid'z-£e 
suuasni mes-vi(d'éisjas, da v^-vifáiéjas, joma-slugajas. 

séssa piruitasni da ovmgd't'sasni, da §ni oleni-vileni. 
a ku z m a vek lis-stanyn ole. 

K o z m a é s T a m á s . 

Kozma és Tamás testvérek voltak (tkp. két testvér volt). 
Fenyőágakból való kunyhóban laktak. Volt nekik egy rossz, 
hetvenhét foltos felsőruhájuk és (egy pár) hetvenhét foltos 
csizmájuk. Azután osztozkodnak. Az egyik testvérnek, Tamás
nak, a rossz ruha jut, Kozmának pedig a rossz csizma. 

Tamás elmegy nyúlnak való gödröt (vermet) ásni. Nyúl
vermet ás és másnap elmegy (a beleakadt nyulat) kifogni. Neki 
róka akad (a vermébe). A róka így szól: «Tamás, eressz el en
gem, én jót teszek veled (tkp. neked).» Tamás szabadon ereszti. 

A róka az erdőben szaladni kezd. Egy darab papirost vesz 
a szájába. Elébe akad (találkozik vele) egy nyúl. A nyúl mondja 
a rókának: «Miért vagy te ma olyan víg?» — «Énnekem a czár 
írást adott, én most senkitől se félek.» «Nem ad-e nekünk (is)?» 
— «Ad; én kioktatlak, hogy mit kell csinálni. Gyűljetek össze 
nyulak százan (tkp. ti száz nyúl gyűljetek össze), és menjünk a 
czárhoz.» 

Összegyűl száz nyúl és elmennek a czárhoz. A róka be
megy a házba, a czárnak mondja: «Tamás száz nyulat küldött 
neked ajándékba.)) A czár mondja: «Menj ki, hajtsd be őket a 
bekerített helyre (udvarba).*) A róka kimegy és így szól a nyu
lakhoz: «Menjetek be az udvarba. Ma a czárnak nevenapja 
van, ma nem jut hozzá, hogy kiadja az írást. Holnap megadja.*) 

A róka megint kimegy az erdőbe. Medvével találkozik (tkp. 
medve lesz elébe, szembe). «Mit örülsz te ma annyira?» — 
«En most nem félek senkitől se, énnekem a czár írást adott.» 
A medve elkezd kérdezősködni. «Talán nekem is ad a czárod 
ilyen írást"?» — «Ad. Gyülekezzetek össze medvék százan, és 
menjünk velem együtt a czárhoz.» 

Száz medve összegyűl és a róka megint elviszi a medvéket 
a czárhoz. Megint mondja: «Maradjatok (legyetek) itt, én be
megyek a czárhoz.» A czárnak megint mondja: «Tamás megint 
száz medvét küldött neked ajándékba.)) A czár megparancsolja, 
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hogy hajtsa be az udvarba. A róka kimegy a medvékhez és így 
szól: «Ma a czárnénak van nevenapja. Nem érnek rá kiadni az 
írástokat. Menjetek be az udvarba és várjatok holnapig.» A med
vék bemennek. A czár a medvéket éppúgy mint a nyulakat las
sankint levágatja. 

A róka megint elmegy. Farkassal találkozik. A róka a 
farkasokat is éppúgy becsapja és visz a czárnak száz farkast. 
A róka megint bemegy a czárhoz és így szól: «Tamás száz 
farkast küldött neked ajándékba.)) Azután kimegy és így szól a 
farkasokhoz: «Ma a czár leányának van nevenapja. Ma a czár 
nem ér rá az írástokat kiadni. Maradjatok holnapig az udvarban.)) 

A róka azután bemegy a czárhoz a leányát megkérni, a 
czár leányát Tamás részére megkérni. A czár mondja: «Tamás 
annyi ajándékot küldött nekem, oda kell a leányomat adnom 
(tkp. oda kell a leányodat adni) Tamásnak. Menj hát ós jöjjetek 
lakodalmas néppel.» 

A róka Tamáshoz megy és így szól Tamáshoz : «Menjünk 
a czárhoz.» Tamással elindulnak a lakodalomba. Egy folyóhoz 
érnek (tkp. nekik folyó jön). A róka mondja Tamásnak: «Ide dobd 
be a ruhádat, a rossz íaftw/co-ruhádat!» Tamás mondja: ((Be
dobom, de hogy menjek ruha nélkül?» — »Dobd be, dobd, én 
hozok neked ruhát.» Tamás bedobja és a folyó partjára ül, a 
róka meg elmegy a czárhoz. A czárnak mondja: «Mi a folyóba 
estünk, a mi jó két lovunk belefúlt, ruhánk és czipönk mind 
alámerült. Alig bírtam a vőlegényedet onnan kihúzni. Adj (hozz) 
valamilyen ruhát és czipőt!» 

A czár ruhát és czipöt ad. Azután a róka lemegy (a folyó
hoz) és felöltözteti Tamást és rá adja a czipőt és azután fel
mennek a czárhoz. Felmennek a czárhoz és asztalhoz ülnek. 
Tamás nagyon erősen nézi magát (tkp. néz magára). Neki na
gyon szépnek tetszik a ruhája. A czár mondja: «Ennek megint 
nem tetszik (nem felel meg, nem jutott szívére, nincs kedvére) a 
ruhád?» A róka mondja: «Hogyan tetszene ennek a te ruhád?! 
Ilyen ruhában (tkp. ilyennel) ő nem ment (volna) ki az utczára.» 

A czár új ruhát hoz neki, szebbet. Tamás megint nagyon 
kezdi magát nézni. A czár mondja: «Talán megint nincs ked
vére a ruhád?» A róka mondja: «Hogy is tetszene (neki) az 
ilyen ruhád?! Az ilyen ruhát ő kis ünnepen se vélte volna föl!» 
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A czár még szebb ruhát hoz, Tamást felöltözteti. A róka 
halkan mondja Tamásnak: «Már ne nézd magad!» Azután így 
szól a róka: «En megyek előkészületeket tenni, ételt-italt elő
készíteni. » 

A róka elmegy. Sok juh-nyájat talál (tkp. vele szembe 
lesz). A róka kérdezi: «Ezek (tkp. ez) kinek a juhai?»> — «Ez 
a joma-asszonyé (boszorkányé).)) A róka így szól a juhpásztorok
hoz: «Erre mennek a czár emberei lakodalmas menetben. Ti 
megint mondjátok a juhotokat Tamásénak.)) 

A róka tovább (előre) megy. A joma tehenét őrzik. A róka 
kérdezi: «Kié ez a tehéncsorda?» — «Ez ajoraaé.» «Erre megy 
majd a czár lakodalmas néppel. A mikor kérdezni fog benneteket 
,Kiéi ezek a tehenek?', mondjátok: .Ez Tamásé'.» 

A róka megint tovább megy. Egy ménest talál. Megint 
éppen úgy a csikósoknak is megparancsolja, hogy azt mondják 
a czárnak, hogy a lovak Tamáséi.)) 

Azután a joma házához jön a róka. A ház mellett a folyó 
partján a joma borja legelészik. A róka a folyóba kezdi fullasz
tani a borjút. A borjú elkezdett bőgni. A joma meghallja, a 
kenyérsütő lapáttal ráveti magát a rókára. A róka a jomát a 
folyóba fullasztja. 

Bemegy a házba, a cselédeknek mondja: «Idejön a czár 
lakodalmas néppel, ti erősen készülődjetek. Ezt a házat mond
játok a Tamásénak!)) 

A róka visszamegy a czárhoz. Meghívja őket vendégségbe 
(lakomázni). A czár ott találja a juhnyájat. «Ez — kérdezi — 
kié?» — «Ez a Tamásé.» így beszélnek a tehénpásztorok és a 
csikósok, a joma cselédjei. 

Azután lakomáznak és kezdenek élni és most élnek-vannak. 
Kozma azonban mindig fenyőágakból való kunyhóban ól. 

J e g y z e t e k : Ez a mese is a S z i s z o l a mellékéről (az. 
Uszt'szíszol'szktól 183 versztnyire délre fekvő TpaBa falvából) 
való. Tárgya az 1. sz. mesével rokon. A poma és a joma nevé
nek rokon hangzása («a juhnyáj nem jomáé, hanem po7náé») 
ügyesebbé teszi ezt a mesét. Nyelvére nézve vö. a 16. sz. mesére 
vonatkozó megjegyzéseinket. Feltűnők (de kétségtelenül helye
sek) a juksanis ^osztozkodnak5, munanis "mennek5, kajanis 'föl
mennek5 alakok, a melyeknek a vicsegdai nyelvjárásban juksasni, 
munasni, kajasni (jukseni, mungni, kajeni) felel meg. WICHMANN 
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szerint a többes 3. szem. ragja: «I. -asnis, -enis, U. V. Pec. S. 
-ásni, -gni (U. auch -asnis), L. -ásni, -eng, Р. -ase, -gni, -gn» és 
a praeteritumban: «I. -isnis, -emagé, U. V. Pec. S. L. -isni, 
-gmaes (auch: U. -isnis, Pec. -ini, S. L. -emni, L. -§maé), P. 
•is§, ~-§maé* (W. St. 25—26). 

huima = Кузьма; рота = вома, Фома | lis-stanin 'въ из
бушки, сдвланой изъ вътвМ съ хвоями еловаго дерева5 

kgU-gu garjini 'заячью яму копать5. 
jag 'száraz, homokos terület; ilyen területen lévő fenyves, 

erdő5 | vartgdni (Vics. kotertni) 'futni, szaladni5 | belet < билетъ 
'czédula, jegy5 | tie (V. ti) 'ti5

 (LYTK. ti, tie; Р. EOG. tije) \ pe-
ааг/м<подарокъ | §grada<ограда | oz esti 5нт>тъ времени ему5. 

lom nivte setni рота sajg 'придется дочь выдать за вому5. 
Altalános, 2. szem. alany. А 2. személynek erre a használatára 
már több helyen figyelmeztettünk. | ings 'же5, pl. mun-ings 
'ступай-же5, soi-ings 'кушай! кутай-же !5 [ loktg svad'bagn 'npi-
т>зжайте свадьбой5 | iazuvko egy most már ismeretlen ruhának 
(верхняя одежда) a neve | murtsa 'только, чуть, едва5 | ud'iti 
'успблъ, могъ5. 

kaéiiísg 'кажется, понравится5 | ez-pg hara tali pás-kgmid 
sglem vilas vo 'не пришлась ему видно одежда по душъ5 

bura-к g, bura-kgn 'должно быть, развт>5 | Igégd'Uini 'готовиться 
къ свадьбтЛ 

joma-baba ('Яга баба5) 1. FUCHS, KSZ. XII. 244 J jirsg 'па
сется5 I piruitni < пировать. 

18. р ev-kuza pi. 

vaign ovlis-vivlis krésíánin. krésiáninlgn nj/o ni pi ez vgv, 
a zev jona vgli kolg. asnis pgrisgs nin; mii vgt'sni ? puksisni i 
dumáitgni, davai jenlis korni, i jen ez set. nalgn kevmgm ez 
tirmi. bara dumáitgni, a verdié vek abu i tsig kuvni ne okota. 
muzik i suug babaislj,: «vai-zg mi sißzi vgj'sam, oz-g mii-kg 
arkmi...vaí jgz sulgmni: ,nem-tor pg abu arkmitgm tor mu vilin', 
daékg miian arkmas ig. petal, vai éiíni Jsasid ggntg. sijgs pukti 
tsumanad i patísgr-vilad katgd, ajéid seiíse kai da vod da pgl'alni 
kut, a me vetla pesla, lokta da pat'stg lomta, med sonidd£ik loug.» 

baba sidz i vgjéis, a muzik munis pesla. vajis pes i paß 
lomtis, a baba vek patí'sgr-vili/n ísumanié ggn pgl'alg. muíik juualg 
babalis: v-mii-kg artmg, oz?» baba oz siuds i vek pgl'tg. muzik 
ééssa nem oz siás i kajas mu ggmi. 

mu ggrg i dumditg: «piid-kg veskg vgli, те eékg púkéi etajg 

Nyelvtudományi Közlemények. ILII. 10 



146 FOKOS DÁVID. 

itdzid mir vilas i kúti sémin naradttni!» dzinjis ez-na gersi i 
kiig, kod-kg zev jona silg, a mórt oz tidal. 

mu&ik gerig kostiis babalen gen-ísumanas ísuéis pi pev kuza. 
mijgn tsuzis, pir i sorriitni kutis. «mame, suue, me, suuas, vetla 
peslaid, a te paístg lomti, séssa nánte pezal.» mam zev rad loii. 
«vot, suug, i d'ivg! §ni-na t'suzis a pesla nin mgdg, da jessg ku(tsem 
prgsuz !» 

pi vetlis pesla a mam nebid nán pgíalis i kgsjg katedni 
mu£ikli geran inas. pi i suug: vmamg, me katgda.» mam suug: 
«te vosan i on ad'd'éi, da kiííse ta-izda verman si ilag munni?!» 

pi ez kivzi. vuija t'sumang nán te(ísis i mgdis baíli nán 
katgdni. mune i zev jona sile. vot i baí kiig silgm i oz ad'd'zi 
keni. pev-kuéa pili kanava voiis a vudznis oz vermi i davai gor-
zini: «baíg, bai'g, vu(d2ed/» baíli mórt oz tidav i dívuiíísg, kgni 
kodi kiig, gglgs em, a mórt oz tidav. keni kodi, davai korsni. 
munis baí kanava dorg i vi(dzedg. medar doras mórt sídalg. nán-
naberuska bostis i sijes moz-doras vu^zgdis i juualg: «te kodlen 
i kiíísg munan?» pev-kuza pi i suug: «me — suuas — vot 
seíísg ísuzi, ggn-íéumang, i ted nán vaji.n 

baí zev rad loii i nuiis geran-ing pigs i puksedis vgv vilas; 
a sijg led'ésis bgz idas i kuíísisis beías i zev jona kutis sivni. 
baí ggrg, a pi silg i vgv vetlg. 

drug matinikgd seti pop mune. kilis silgmsg i juualg ggris 
muZiklis: «kgn kodi teiad tajsgm mitísaasg éilgh> afóis oz 
adíd'zi. mu£ik suug: «e, tojg, popg, meiam pi ta^semis.* — «<% 
kgn-ng pg sijgh) «a vot — suuas — vev-bgé ultas.n 

pop suug: «novtg petkgdli, a to on-g vuzavh) — «ísev — 
suug muzik —• tojg meiam abu vuzgs; mórt oz poz vuzavni, a 
vezni poze. stav olgmtg kg setan, vez~sam.» 

pop jursg giijalni kutis: akidz sijg pozg. a vot vai vuzav, 
kujim so séta.)) a pi gusgnikgn baíisli suug: «set meng, me te 
ordg bgr pisja.» muzik setas. kujim so poplis bostis i popkgd 
prgssáiíísis. 

pop zev rad loii. pev-kuza pigs zeptas sujis i medgd'ísis 
gortas i dumáitg: «vot — suas — mem suris kujsgm d'ivg! 
zeptg tgre, a bidsa mórt! a jéssg ku(tsgm Igsida silg! babagi jona 
oskas.» mung i dumáitg, a zepse oz vidli, a pev-kuza pi pop-
éeptis gusgnikgn petas. pop oz i tgdli. 
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pop gort§ voas i suug babaisli: «vot — suuas — popad'da, 
me mii vaji, tak veskid d'ive! piral-ze — suuas — meiam zeptg 
da vidli, totkg ngzjgnik, en doid!» 

popad'da kirim zepte sujas, a seni tiris sit. davai popgs 
vidni! »seiti§m, ta(ts§m — suuas — te attéid — suuas -— pop 
d zeptad novledlan sit. da jessg mene iledlan/» bostas kokeíukase 
i davai pop§s kuUkalni kiiUe surg, da jessg suualni: «vot ted 
,en dóid', vot ted ,en doid'!» 

pop §dva i mine. séssa davai pisjini mu£ik din§, muzikgs 
vidni, miila sije perjalis. 

pev-kuza d'eiina berged't'éis bai dinas i bara piris vgv-beiZ 
ultas, süni i suÜavni kutis. 

mun§ seti sud'd'a pára vglgn i kilis: kod-kg Igéida silg. 
vijdzgdg: mu£ik ggrg, i silis juualis: «kodi tajsgm mijsaa 
silgh> muiik suug: «tajg meiam pi vgv-bgé ultin.» 

barin vifágdlis, zbil! em i kőris ngbni. aon-g vuzav ? kujim 
so séta.» muZik zev rad loii kujim so vilg. pi setis i vevsg letdzis, 
verzgm vilg pukéis i mgdgd'Uis gortg. 

sili pánid loii popid. mu£ik bgrdni kutis, mii silis pisg, 
kodgs popli vuzavlis, kujsgm-kg sud'd'a mird'd'is. pop juualg: «kgni 
sijg? davai vgtgdamh> tok omel'ik mu£ik-vgv vilg kikgn puksisni 
i kutisni vgtűini. vgtiéisni, vgifsisni, vgv konjdsis i uéi. mu£ik 
süni kutis: ((miila te, pop, ment'éim vgv Tokié vgtlin da natskin? 
me muna, javita giris jezli.» pop povzis i suug: «en ! na ted so 
sait.r> muHk d'énga bostis i munis gortas. ngbis jon vglgs, séssa 
vil kerka strgjitis. babaisli paíto da t'sisjan bostis, ajsis tgrguitni 
kutis i gni tgrguitg. 

a pigs barin gortas nuiis da si sajg nivsg setis. sijg jessg 
burdzika ovmgd'Uis. 

a pop jgimis i popsis Ugvtisni i vot bidsgn mestag voiisni. 

A h ü v e l y k u j j - n a g y s á g ú f i ú . 

Régen élt-volt egy parasztember. A parasztembernek se 
leánya, se fia nem volt, pedig nagyon erősen kellett (volna 
neki). Ok maguk már öregek; mit csináljanak ? Leültek és gon
dolkoznak, istentől kérnek, de isten nem adott. Az Ő imájuk 
nem volt elegendő (nem teljesedett). Megint gondolkoznak, de 

10* 
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fenntartójuk (fiuk) csak nincsen, és éhen halni nincs kedvük. 
Az ember mondja a feleségének: «No majd így teszünk, nem 
lesz-e valami sikere (nem sikerül-e valami).. . . A régi emberek 
mondogatták: ,Semmi sincsen, a mi nem sikerül a földön (min
dent meg lehet csinálni)', talán a miénk (a mi dolgunk) is 
sikerül. Menj ki, hozz a kamrából pelyhet. Azt tedd a nyírhéj
kosárba és tedd föl a kemenczére, te magad menj föl oda és 
feküdj le és kezdd (a pelyhet) fújni, én meg fáért megyek, 
visszajövök és befutok a kemenczébe, hogy melegebb leg\en.» 

Az asszony úgy is tett, a férje meg elment fáért. Hozott 
fát és befűtött a kemenczébe, az asszony meg a kemenczén 
egyre fújja a nyírhéj kosárban a pelyhet. A férj kérdi a felesé
gétől: «Lesz-e belőle valami vagy sem?» Az asszony nem felel 
és egyre csak fúj. Az ember azután semmit se szól és elmegy 
a mezőre szántani (földet szántani). 

Szántja a földjét és gondolja: «Ha fiad lenne, én ideülnék 
erre a nagy tuskóra és csak parancsolnék)). Még a fele nem volt 
fölszántva és hallja, valaki nagyon hangosan (tkp. erősen) éne
kel, de ember nem látszik (senki se látható). 

Mialatt az ember szántott, az asszonynak a tollas kosará
ban egy hüvelykujj nagyságú (tkp. hosszúságú) fiú született. 
A mint megszületett, rögtön beszélni is kezdett. «Mama, mondja, 
én, mondja, fáért megyek, te meg fűts be a kemenczédbe, azután 
süss kenyeret.» Az anya nagyon megörült. «Lám, mondja, cso
dálatos ! Alighogy megszületett (tkp. még csak most született) 
és máris fáért megy, és még milyen okos!» 

A fiú fáért ment, az anya meg puha kenyeret sütött és 
el akarja vinni urának a szántó helyére (oda, a hol szántott). 
A fiú így szól: «Anyám, én viszem el.» Az anya mondja: «Te 
el fogsz tévedni (tkp. el fogsz veszni) és nem találsz oda, meg 
hogyan tudnál ilyen nagyságú (létedre) olyan messzire menni?!» 

A fiú nem hallgatott rá. Fonott (tkp. gyökérből való) ko
sárba kenyeret tett és elindult atyjának kenyeret vinni. Megy 
és nagyon hangosan énekel. Az atya is hallja az éneket és nem 
látja, hogy hol. A hüvelyknagyságú fiú egy árokhoz ért, de át
menni nem tud és nosza elkezd kiabálni: «Atyám, atyám, vigy 
át!» Az atya nem lát senkit se (tkp. az atyának ember nem 
látszik) és csodálkozik, ki hol hallatszik, hang hallatszik (tkp. 
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van), de ember nem látszik. Kezdi keresni, hol (van az és) ki 
(az). Az apa az árokhoz ment és látja, a másik oldalon egy 
«mber áll. A kenyeres kosarat fogta, őt meg ölében átvitte és 
kérdezi: «Te kinek vagy (a fia) és hová mész?» A hüvelyk
nagyságú fiú mondja: «En — mondja— ott a tollas kosárban 
{tkp. oda. . .-ba) születtem és kenyeret hoztam neked.» 

Az apa nagyon megörült és elvitte a fiát a szántó helyére 
•és a lóra ültette; az azonban a (ló) farka alá ereszkedett és 
belekapaszkodott a (ló) farkába és nagyon hangosan kezdett éne
kelni. Az apa szánt, a fiú meg énekel és a ló megy. 

Egyszerre közel hozzájuk arra megy a pap. Meghallotta 
az éneket és kérdezi a szántó embertől: «Kicsodád hol énekel 
ilyen szépen ?» 0 maga nem látja. Az ember mondja: «Ej, ez, 
pap, az én fiam ilyen (az).» — «De hol van ő?» «Hát — 
mondja — itt a ló farka alatt.» 

A pap mondja: «Nos hát, mutasd meg, és hát nem adod-e 
el?» — «Hallgass — mondja az ember — ez nem eladó; em
bert nem lehet eladni, de becserélni lehet. Ha ideadod az egész 
vagyonodat, cserélünk.)) 

A pap elkezdte a fejét vakarni: «Hogy lehetséges ez? De 
nézd csak, add el, háromszáz (rubelt) adok.» A fiú azonban 
halkan mondja az atyjának: «Adj oda engem, én visszaszököm 
hozzád.» Az ember odaadja. Háromszázat kapott a paptól és 
-elbúcsúzott a paptól. 

A pap nagyon megörült. A hüvelyknagyságú fiút a zsebébe 
dugta és haza felé indult és gondolja: «Lám — mondja — 
micsoda csodára akadtam! Belefér a zsebembe, és egész ember! 
és még milyen szépen énekel! A feleségem nagyon meg fog 
dicsérni.)) Megy és gondolkozik, de a zsebét nem nézi, a hüvelyk-
nagyságú fiú meg a pap zsebéből titkon kimegy. A pap nem is 
veszi észre. 

A pap hazajön és így szól a feleségéhez : «Nézd csak — 
mondja — papné, mit hoztam, olyan igazi csodát! Nyúlj be — 
mondja — az én zsebembe és nézd meg, csak óvatosan, (hogy) 
Mr t ne tégy benne!» 

A papné beledugja kezét a zsebébe, de ott csupa ganaj 
van. Nosza kezdi a papot szidni! «Ilyen amolyan — mondja — 
te magad — mondja — pap vagy és a zsebedben ganajt hor-
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dasz. És még be is csapsz engem!» Fogja a szén vonót és kezdi 
a papot ütni, a hol éppen éri, és még mondogatja: «Nesze 
neked ,kárt ne tégy benne', nesze neked ,meg ne sértsd'!)) 

A pap alig tud kiszabadulni. Azután elfutott az emberhez-
és elkezdte az embert szidni, miért csapta be őt. 

A hüvelyknagyságú fiú visszatért az atyjához és megint a 
ló farka alá ment, elkezdett énekelni és fütyörészni. 

Arra megy egy bíró két lóval ós meghallotta: valaki szé
pen énekel. Körülnéz: egy ember szánt, és megkérdezte tőle: 
«Ki énekel ilyen szépen ?» Az ember így szól: «Ez az én fiam 
a ló farka alatt.» . 

Az úr megnézi, ez valóság, és meg akarta venni (kérte 
venni). «Nem adod-e el? Háromszáz (rubelt) adok.» Az ember 
nagyon megörült a háromszáznak. Odaadta a fiát, a lovát ki
fogta, felült a ló hátára és elindult hazafelé. 

Szembejött vele a pap. Az ember elkezdett sírni, hogy az 
ő fiát, a kit a papnak eladott, valamilyen bíró elrabolta. A pap 
kérdezi: «Hol van ő? Nos hamar üldözzük!» A parasztnak 
rossz, sovány gebéjére ők ketten ráültek és kezdték őket ül
dözni. Üldözték, üldözték, a ló megbotlott és elesett. Az ember 
így szólt: «Miért hajtottad te, pap, az én lovamat oly nagyon 
és (miért) ölted meg? Én megyek, följelentem (a dolgot) a hiva
talnokoknál.)) A pap megijedt és mondja: «Ne (jelents föl)! 
Nesze száz rubel.» Az ember átvette a pénzt és haza ment. Erős 
lovat vett, azután új házat épített. A feleségének kabátot meg 
kendőt vett, ő maga elkezdett kereskedni és most (is) kereskedik. 

A fiút azonban az úr haza vitte és hozzá adta a leányát. 
0 még jobban kezdett (ott) élni. 

A pap azonban megbolondult és elcsapták a papságából 
és így mind megkapták azt, a mire rászolgáltak (tkp. mind a 
helyükre jutottak. 

J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanolyan eredetű, mint a 16. 
sz., tehát szintén S z I s z o 1 a-vidéki. — Tartalmilag csak kevéssé 
tér el tőle a mesének CZEMBEK (KOMÍ MOíî aH KMBIHC CZ.) füze
tében pev kuza pi cz. alatt megjelent h o s s z a b b , r é s z l e t e 
s e b b változata, úgyhogy ez is körülbelül olyan viszonyban van 
a mi mesénkhez, mint a CZEMBEK BÖpaJibicb MopT j a BÖpca cz. 
meséje a 16. sz. mesénkhez. 
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ez tirmi ne ÓHJIO ^ocTaTo^HO, He xBarajio' | verdis 'nop-
MHaenV j arkmini cy,naBaTbca'. — Az említett vál tozatban oz-g 
mii-kg artmi van. (Lejjebb itt is mii-kg artmg.) j sulemni prse-
ter i tum-alakhoz 1. a 17. sz. meséhez tartozó jegyzetet, j nem-tor 
abu arkmitgm tor mu vilin cHHiero HT/TT. Tanoro, qero He;ib3H 
c,a,t,jiaTí, Ha 3eMJif>' | zitniféa < 5KiiTHHH,a, 'aMŐapb' | Uuman CKO-
poŐoiita, Kop3iiHa H3i> öepecTbi'. 

artmg CBHXO;IHT'Í., y^aeTca ' j oz siuás 'He OTKJiHKaeTca' 
naradítni < HapajjHTb. — Az eml. vá l toza tban: indalni. Még 
hozzáteszi : evőt — suua — seti sidé, a vot, táti tadz» ' n é z d — 
m o n d a n á m (mondom) — arra úgy, és nézd, erre így'. | ez-na 
ggrsi 'még nem volt fölszántva'; mu ggrsg 'KomaeTca naxaHie 
nojia'. 

mu£ik gerig kostiis 'Bb TO EpeMa, Kor,n,a MVíKMKb iiaxajib' 
(változatunkban kosti) I pev kuza 'pocTOMb Cb öojitmoü najienb' I 
mijén Uuéis 'icaio. po,a,ujica' j peslaid (változatunkban a rendes 
peskidla alak van) 'fádért5 | pr§suz< npocyatiü 'yMHbiíi, TOJIKOBHÜ'. 

kiiíée ta-izda vermem si ilae munni Ky,n,a TaKOÍi MaaeHbKift 
Moaíenib TaKb ,n;ajieKO H ^ T H ' | vudznis személyragos inf.-hoz vö. 
a IV. dal 39. sorához való jegyzetet. | naberuska < naőepyniKa 
'Kop3HHa5 | moz-dor 'oxanita ' ; sij§s moz-doras vu^dzedis 'ero Ha 
pyirfc npHaíaBiiiH Kb rpyji,H iiepeTaiuujib'. 

matinikgd p ro la t ivus ; matinik rHe;i,ajieKO" | taj.jem mi/saasg 
silg cTaKi> xopouio n o e r b ' ; éppígy keni kodi, tattsgm. mi(t'saas§ 
uid§al§í 'ki hol dolgozik ilyen szépen? ' . 

a to < a TO | vuzes 'TOBapb, npo^aacHoe' | vezsam 'npo-
MBHaeMca'. 

popked prgssáitísis (CL iionOMb nonpomajica' | en dóid fHe 
VHIHÖH' j iledlan 'oŐMaHbiBaenib' j kokel'uka, kokoluka 'KJiioKa' 
sud'da < cy^La 'bíró', de tágabb értelemben hivatalnokot is jelent . 

verzem vilg puksis 'sepxoMb (Ha Jioma^,B) cfejib' | popid 2. 
szem. determinat io j konjdsis 'ciiOTKHy.iaeb' | lokis ' H 3 0 Bceü 
CHJILI, öbiCTpo, cHJibHO; teljes erődből, gyorsan, erősen ' ; vö. 
W I E D . lok pyryé 'noch mehr , gar sehr, sehr arg' (az én feljegy
zéseim szerint lok piris 'cep.a.HTo; haragosan ' ; pl . me vile lok 
piris vi^'éede 'Ha MeHa cep^,Hrro CMOTpHTb; haragosan néz 
reám') | girié jez 'előkelő, befolyásos emberek ; hivatalnokok' . 

popsis (v. pop-t'sinsis) Uevtisni ' ero yBOüHJin' | bidsgn mestag 
voiisni CBCB noayqHJiM, *ITO saciyamjiH, BCB Ha SIECTO nonaan ' . 

19. gri sa. 

vaégn ovlis kréstdnin i silgn v§li kujim pi. naj§ olisni bura 
i baíli vgli zev lubg, kodir piian utdzalasni i denga setasni batti. 
no piian jonmisni, a baí pgrismis i piian bailié ez kutni kilzini. 
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med ij'éet pi med nart loii i dis. muked dirja bidsa lun patíéer 
vilas véli kuilas, a istini kutasni, vek véli suue: «me og mun 
úekitíég, a me kié-ke (éukeren boéta d'énga.» baí i vokjas dgzmisni 
si vile i sijes vgtlisni as nán vilas. mamisli véli zev £dt i/éet pi 
i sije vuris mes§k i set't'ée puktis kos úáú i m§d§dis sijes tui vile. 
iféet pies véli suueni gr is aen. 

vot grisa med§d't!éis tui vilti i dumáit §: «kié-ke eéke mem 
éur§-k§ éo íéelkevei, seki jona &§ Igéid loue.» sije mune lun i med 
i údnis birni kutis, a u(dzavni dis. kerkae űzni oz piral, a komi 
mileéüna oz liét. mii vgféni ? a(t'éis oz tgd. kinemis éumavni 
kutis. mune i vi(d'£ede: kerkajas ne-ken oz tidalni, jez úe-kgn oz 
vetlini. sémin tie-i(dzid ju vizivte, a ju dórin melni(t'éa sulal§, 
valáúis pglint't'sgma, perni kesje. grisa zev rad loii, suas : «tai't'é§ 
me pira, a tani busis una em, me sijen uénáita i uéa. aski 
muna votdze.» 

sijg piris melnijéae, a seni úem abu, tol'ke kiéégm téanjas 
da iz-ki goz i sij§ potema női pete. grisa boétis ros i tsanjas-
pel'gséis t'éukertis busse i sijen uínditis. ééééa med i(dzid tsanas 
piris i űzni vodis. »?nii louash) — suue sije — «éouasni-kg, med/» 

mudz vivéid sije régid unmovéis. ne-dir uzis, ééééa drug 
kutis kivni zev i,dzid zik. sije sad'mis i kiig, kodjas-k§ mel'úij'éa 
vilis kumas éornitgn% i sije kutas jondzika kivzini; sijg sorúi i 
kiig. g(i zev kiz gglgsa juualg medlié: «te — suuas — kodes rer-
min muíitnih) — «me — suuas —• kujim vo úin giik pos-
vgjéiégs mut'ita; esten sij§ ju vomen pos vg/ég. silen artmilas úin 
dzikgdé, a me — suuas — sijgs ilgda vina juni i sijg enovtas 
pomavtegis i Ujdzaliéjas pisjasni i poskid kiééas, a muked dirji 
u(dzaliéjassg ileda i ajéim pos uléis éurjajasse úetska i pos bara 
kiééas. una úin sije pos-vg(tsié set't'ée denga vi(d'zis i jortíéis, a 
telk nem abu i pos vek kiééema. a sili sgmin veéke kol§ gtar-
medar ponas krest suvtgdni.)> 

sijes i(dzid iégrt oskis i jessg denga éetis. ééééa zavoditis 
mgdlié juuáéni: «te — suuas — kodes muíitiní» med téert 
suue: nme — suuas — vaíen úin §íik poplié guéali pirt'tsan-
giZedse. a gni naje gizedtegis kesjeni getralni íéoja-vokaes i jezis 
suueni, oz poz, mii taje íéoja-voka, i nalen éum i zik i daig su-
dit'tseni, vot t'éelei vo úin. naje toiteni sijen, a telk úe-ku^sem abu. 
a pop-giiedis eéke skap sajas i em vit'ékoas da oz addéini.» 
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sijgs bara itdzid isgrt oskis i denga setis. séssa kutis juuavni 
koimgdlis : «te — suuas — kodgs vermin mutttni ?» sije i suug: 
«me 8e(t8§m sum lepti gíik kerka§, mii oz vermini torjgdt'sinis 
koslais. vot — suuas — sije kerkain kujim vok da mam em, a 
baiis kuli ta vo, i baiishn koli una d'éiiga. kuligas vistalis : ,vot 
— suuas — meam simda kolg denga' i mestase vistalis keni, a 
me nalis bosti sije mestasis i pukti mgdlae, dzodz ulas, a najg 
kvaiütísisni, va£ mestaas abu i kutisni meda mgdse süni, mii ,te 
bostin' i mamse kutisni süni, mii ,te bostirí i nalen libi sum i 
kos. vot kiégd lun nin pir-na §t-koda kosdsgni i sumiteni i den-
gasg korsgni, a denga nali oz surli, kit'tsedé me og indi.» 

itdzid isgrt i suug: «te — suuas — en indi, med kosdsasni 
da sumitasni naj§, a ted me séta una denga da jesse vot ted 
pi-pu metat» séssa i^zid Uert suiis : «ia-lun tirmas juudsemié, 
<i vot bara t'sukerttsam das lun bgrii.v séssa perida aslanis mestag 
posnid tsgrtjas razed'fsini kutisni i settsgm sum leptisni, mii mel-
nijlsa stavis kutis turalni. 

a gr is a, pir tsanin kivzis, mii tsgrtjas sornitisni i sij§s 
ez ggggr-voni vi(dzedlini. kor stav tsgrtjas razedt'sisni, sije gusg-
niken Uanis petis i ggggr vi(dzedlis, abu-§ ken-ke jessg tsgrtjas i 
séssa meded'tsis munni saiga-viv tuj§d. munis sije lun-seredz 
kimin verst das-vit. vi,déede: zev unaen ne-idzid ju vomen 
vefóeni pos. sijg voiis pos dőre i suiis u^dzalisjasli : nmed ottsa-
las tiianli jenht a naje nem oz sialni, a tolke mii vermeni, 
jorttsgni da vidt'seni i isgrtgs ottsalni koreni. 

grisa munis mate(dzik i juualis: akgni tiian i^zid piddiis, 
med —• suuas — volas me ding.n ujdzalisjas i suueni: «miila? 
sijg te diné oz lok, silgn teteg una em ujdzis i mii sije taje possg 
vg^tsg, kujim vo nin, da tidalg, kutHem-k§ (sert narosne kosáig, 
vot olistas da kissas bara. ajéis vot muj.éiiisg da miiangs tseté 
mujsite, a pos vek oz suvt i miidtem nin dénga vifáis, a t§lk 
abu.)) grisa i süni kutis: «mem kg — suuas — éo tselkgvgi 
kgsjas setni, me sili poss§ pir i suvtgda i nemis oz kiséi.» 

u^lzalisjas munisni, vistalisni i^fidli, mii vot sejsgm mórt 
voiis i kgsjisg pos suvtgdni. ijiiid u^dzalié voiis i juualg gr i sá
lié, mii udzikedé verman sultgdni? verman-kg taje pos sultgdni, 
me og zalit ted kik-so!» i vot naje vefóisni gized, mii gitkisli 
denga setni, a mgdisli pos sultgdni, i kirimdsisni. 



154 FOKOS DÁVJD. 

séssa grisa munis pos dor§ i vgj'éis kik krest púié i sultg-
dis i suiis : «vot tűje krestis kiUéedz oz p§r, set'tsgdz pos sulalas, 
a p§re, vilié sültedéi, a das lun bert'i lokta te orde.» i ééééa 
kirimdéisni i munis sije vofág. 

munis ritedz i voiis viiéko dőre i kilze: viiékoin zev jona 
sumit§ni, i seiiég sije piris. a seni pop-dak zev vidfégni i mii-ke 
koréeni. i sijg juuahs sterezislié: «mii taj§ vgiégni i miila vid-
iéenih) stergz i suue: «taj§ vot vostemni giígd i oz addzini, 
keni, a aski veniéditni kesjeni i oz tedni najes, ku(ti§m jgz.» 

sij§ munis pop din§ i sili suiis: «mii — suuas —• meni 
éetan ? me — suuas — ted inda giZgdtg.» pop suue: «?nem nem 
abu iát, tolkg indi.» i najg d'akenisked telkuitisni i sili éetisni 
éo iéglkgvgi i sije naj§s nuiis skap dinas i tsektis skapse koéalni 
i skap saiéis ad'dízis pirt'iéan niga (giéed). uvot — suuas — taj§/» 

vidlisni, sije i em, i nigais ad'dzisni, mii getráéisjas zbiledz 
t'éoja-voka. seki popjas zev radeé loiisni i jesse sodtisni sili iéglgi 
kié-vita. sije paéibe suiis i bara munis vo,dze. 

askinas sije voiis ingd grezde i kih: giik kerkam zev jona 
maikeni, vidt'éeni i kpédéeni. sije seiiég piris, a seni stavis girdgé 
vetleni, a mamis berde porgg doras. i sije juualis giilié, miila 
najg ta^dzi koédéeni i mii jukgni ? sili mamis kutis viétalni ber-
dig tirji: «vot — suuas — bat'is tajejasli kolis una dénga i vié-
talis mesta, a mestaas abu i dengais vosi i vot §ni tajejas morta 
mortse suueni guéalig, a naje oz suéini. kod-ke ke eéke indás, 
jona ze bur loue!» 

grisa kutis süni, mii «mem vitgd jukgnsg ke setasm, koréa, 
i addza, tolkg med kesjiéasni piia?iid.» piiangs mani kőris i vié-
talis, mii «vot tajg mórt kesjg addzini bat'lié dénga i korg vitgd 
jukgn.n najg zev radgs loiisni i suueni: «tolkg koré, ogg éalitg 
dzinsg, miian kei koéis bir§.» 

sije tsgktis biidéni i lomzgdni jon éié i ledzéini si bgris 
ggbe/éas. najg sidz i vgjéisni i sijg piris ggbetiég i tsgktis leptini 
dzodí-nl kersg, i sijg setié Hskis zev i^lzid iéukgr dénga i pe-
tisni ggbgj'éié bgr. ééééa pukéisni pizan dőre i kutisni liddini 
dénga i seni vglgma dénga una, mii grisali voiis vitgd paiéis 
iéglgi kujim-éo i jessg kujjgma sijgs oskisni i verdisni i jukta-
lisni i zev bura mgdgdisni. 

grisa gni ozir i gortas medgdt'éis i damdit§: «vot— suuas — 
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kifízi uddiiisis tajg vetlem! a das lun bgrii bara seit'sg muna, 
oz-g mukgd isertjasis bara mii-ke vistalni a gni muna gort§ i 
batti séta giik sosg, aslim jessg na kol'g kujim-so, da jessg pos-
vgjéis setas giik éo.» 

sijg voiis gort§, sije Ze pds-kgmen. bal! i vokjas sijgs prini-
máitisni om§l'a i dazg ez vglni rades löktem vilas, kiiisgdz batti 
sijg ez set so tselkgvgi. a kor setis, najg stavnis bugil'se pdskedisni 
i vitd'zedgni, kidé taje vermis taj.jem régiden naievitni, i juudsni 
kutisni. a sije davai nali vistalni: «vot — suuas — setsem-
se^sem m,estain em melnijsa, a melni Jéaas olgni iégrtjas i seiise 
kuj.jem mórt volas i vermas ke seni űzni. sili seteni so iéelkevgi.* 

vokjas telkuitisni gusgnikgn i munisni sije lung, kod lung 
sije tjgktas. i vot dased lun kutis *irni i naje mgdgd'isi'mi kujim 
vok isertjaslié sorúi kivzini i voiisni mehíiféae. ijsgt vok süni 
kutis: «me pira étije tmnas, a ti esííég i med ez vgl verégma i 
mii najg kutasni veisni, bidstn kivzÍ7ii.» 

i vot das-et'ikgd isas i iégrtjas isukeriiéini kutisni. isuker-
misni stavis i vot itdHd isgrt juudsni kutis. kujim isgrt, kodjas 
vodzdzik vistalisni, naje sulalgni bokin i kilzgni i dumditeni, 
mii loug nali, mii najelij kupjgm-kg d'éiina udzse stavse torkis i 
vot voiis i nali rad. 

i^zid isgrt i juualni kutis: «no ti mii vek-na najggs muii-
tannid ?» (a ajsis eskg tgdg iiin vgli.) najg kutisni vistalni, mii 
najes torkis kujsem-kg d'éiina i oz tgdni. séssa itdz%d isgrt dgzmis 
na vilg i tsektis najggs vini (ngitni), kuiskalni, mijgn surg, mu
ked isgrtjasisli. nalgn seni sum, kos i kutisni kosdsni kodgs kodi 
vermg i kutisni sibldsni, mijén surg. 

gr is a vgli mud'erdzik i mijgn sumitni kutisni, sije pir i 
pisjis, a mukgd vokjas vek seni olgni. 

giik isgrt skgrmis jona i kvaiitis tsansg, kgni védi pukalg 
d i^zid vok, i lijis medli i setis i/lZid vok gegiUUis muas. 

seki mijgn ad'd'zisni kujim isgrt, mii seni mórt, najg uékgdísisni si 
vilg i kiskini kutisni sijgs ijdHd isgrtli. mgd isgrt bara ad'dzema 
med voksg i sijg bara sijgs kiskg. a naje seni gorzgni i pravddii-
isgni, mii «í»i seki egg vglg». najggs séssa iégrtjas boétisni i ku
tisni Suggdni, vini, jur-sijasse netskini, séssa bostisni da kiskisni 
mel'ni féaéis i sibitisni vaas, asnis munisni ses. najg kik vok vojj,n 
bergaHsni, bergalisni i vgjisni dzikgd'z. 



15G FOKOS DÁVID. 

ijset vok grisa munis pos-ve/sis itdíid ordg i bostis silis 
so t'sglkgvei i jessg sili sodtis veti'mings i pasiig suiis, mii ne-kg 
sijg, pos ez i suvtli. 

séssa grisa munis gorte i silis kutisni juualni, kiütsg vok-
jassg vostis sijg. grisa kutis vistahii, mii «melnijéain fsg?*tjas 
najees dzagedisni, a me üdíti pisjini.v 

séssa munisni jgzgn melnijéag i kutisni korsni najees, a 
seni totkg nalgn jur-si-pl'et'enjasis i viris dZo^zas. séssa kutisni 
korsni vais i addzis?ii kiknanisg i kiknanisli kgrtalema gol'aas 
iz-ki-torjen. séssa najes d'éebisni-idralisni. 

grisa olmed't'sis aslas mud'eren i eni olg-vilg. 

G e r g e l y . 

Eégen élt egy parasztember és neki három fia volt. Ők 
jól éltek és az atyjuknak nagyon kellemes volt, mikor a fiai 
dolgoznak és atyjuknak pénzt adnak. De a fiúk megerősödtek, 
az apjuk meg megöregedett és a fiúk nem hallgattak már az 
apjukra. A legkisebbik fiú a legbüszkébb lett és lusta. Néha 
egész nap a kemenczén feküdt, de (ha) el akarják küldeni, min
dig (azt) mondotta: «En nem megyek sehova, hanem én vala
honnan egy csomó (csomóval, rakással) pénzt kapok majd.» Az 
apja és a testvérei megharagudtak reá és elkergették őt, hogy a 
maga kenyerén éljen (tkp. a maga kenyerére). Az anyja nagyon 
sajnálta kis fiát és zsákot varrt és száraz kenyeret tett bele és 
elkísérte őt az útra. A legkisebbik fiút Gergelynek hittak. 

Gergely hát útnak indult (elindult az úton) és gondolja 
(magában): «Hogyha valahonnan akadna nekem száz rubelem, 
az (tkp. akkor) nagyon kellemes lenne (tkp. lesz).» Egy napig 
megy és másnap is, a kenyere fogytán volt (tkp. kezdett ki
fogyni), de dolgozni lusta. Házba nem megy be meghálni, ala
mizsnát meg nem mer kérni. Mit csináljon? 0 maga sem tudja. 
Megéhezett. Megy és körülnéz: házak sehol nem látszanak, 
emberek sehol nem járnak. Csak egy nem-nagy folyó folyik, a 
folyó mellett meg egy malom áll, a víz felé hajlik, majdnem 
összedől (össze akar dőlni). Gergely nagyon megörült, mondja: 
«Ide bemegyek, itt sok lisztpor van, abból vacsorát készítek és 
meghálok. Holnap tovább megyek.» 
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Bement a malomba, de ott semmi sincsen, csak széthányt 
kádak és két malomkő, az is négy részre volt összetörve. Ger
gely söprűt fogott és a kádak sarkaiból összesöpörte a lisztport 
és vacsorát készített belőle. Azután a legnagyobb kádba ment 
be és lefeküdt aludni. «Mi lesz» — mondja — ha megesznek, 
hát legyen (nem bánom).» 

Fáradtságában hamar elaludt. Nem sokáig aludt, akkor 
egyszerre nagyon nagy lármát hallott. Fölébredt és hallja, a 
malom felső magtárában valaki beszélget (tkp. valakik beszél
getnek) és ő erősebben kezdett figyelni; a beszédet meg is 
hallja. Egy nagyon mélyhangú (vastaghangú) kérdezi egy másik
tól: «Te — mondja — kit tudtál bűnre csábítani?)) — «En — 
mondja — már három éve kísértek egy hídépítőt; ott ver ő 
hidat á folyón át. Már egészen elkészül (a munkája), de ón — 
mondja — pálinkaivásra csábítom őt és ő ott hagyja befejezet
lenül és a munkásai megszöknek és a híd összeomlik, máskor 
meg a munkásait csapom be és magam tépem ki a híd alól a 
pilléreket és a híd megint összeomlik. Az a hídépítő már sok 
pénzt költött ott és átkozódott, de azért semmire sem megy 
(tkp. semmi értelem nincsen) és a híd (még) mindig összeomolva 
(fekszik ott). Pedig neki csak keresztet kellene állítania a két 
(tkp. egyik-másik) végére.» 

Az öreg (tkp. nagy) ördög megdicsérte őt és még pénzt 
adott (neki). Azután a másodiktól kezdte kérdezni: «Te — 
mondja — kit csábítottál bűnre?» A második ördög mondja: 
«En — mondja — már régen elloptam egy papnak a keresz
telő írását (anyakönyvét), és most a nélkül a könyv nélkül test
véreket (nővért-fivért) akarnak összeházasítani, és az emberek 
azt mondják, hogy ezt nem lehet, hogy ezek testvérek (nővér
fivér), és most lárma és veszekedés (van) náluk, sőt már egy 
egész éve pörlekednek (egymással). Ezzel kínlódnak, de semmire 
sem mennek. Pedig a papnak az anyakönyve a szekrény mögött 
van a templomban és nem találják meg.» 

Őt megint megdicsérte az öreg ördög és pénzt adott (neki). 
Azután a harmadiktól kezdte kérdezni: «Te — mondja — kit 
tudtál bűnre csábítani?)) Az meg feleli: «En olyan veszekedést 
támasztottam egy házban (tkp. házba), hogy nem tudnak szét
válni a veszekedéstől. Lám — mondja — abban a házban 
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három fiútestvér van és az anyjuk; az apjuk meghalt az idén 
és az apjuknak sok pénze maradt. A mikor halálán volt, azt 
mondta: ,Lám — mondja — annyi pénzem marad' és meg
mondta a helyet, hogy hol, én azonban elvettem előlük arról 
a helyről és máshová tettem a padló alá, de ők egyszerre csak 
azon vették észre magukat, (hogy) nincs a régi helyén és egyik 
a másikáról (tkp. másikát) kezdte mondani, hogy ,te vitted el* 
és az anyjukról (tkp. anyjukat) kezdték mondani, hogy ,te vitted 
el' ós lárma és veszekedés keletkezett náluk. Most már husza
dik napja még mindig ugyanazon mód veszekszenek és lármáz
nak és keresik a pénzüket, de a pénzük nem kerül meg, a míg 
én meg nem mutatom.» 

Az öreg ördög meg mondja: »Te — mondja — ne mu
tasd meg, hadd veszekedjenek és lármázzanak, én meg sok pénzt 
adok neked és azonkívül még itt van neked egy nyárfa-érern.» 
Azután így szólt az öreg ördög: «Ma elég lesz a kérdezésből, 
majd tíz nap múlva megint gyűljünk össze.» Erre a kis ördögök 
hamar elszéledtek a maguk helyére és olyan lármát csaptak, 
hogy az egész malom belerendült. 

Gergely azonban mindvégig hallgatta a kádban, a mit az 
ördögök beszéltek, őt azonban nem is gondoltak rá hogy néz
zék. Mikor az ördögök mind elmentek, óvatosan kijött a kád
ból és körülnézett, nincsenek-e még valahol ördögök, azután 
pedig elindult a bal felé eső úton. Ment körülbelül délig tizenöt 
versztet. Körülnéz: nagyon sokan hidat vernek egy nem nagy 
folyón át. A hídhoz ért és így szólt a munkásokhoz: «Isten 
segítsen meg (a munkátokban)!)) De azok semmit se szólnak, 
hanem csak, ahogy tudnak, káromkodnak és szitkozódnak és az 
ördögöt híjják segítségül (tkp. segíteni). 

Gergely közelebb ment és kérdezte: «Hol van a ti felügyelőtök 
(a legnagyobb helyett, legnagyobbul való), hadd — mondja — 
jöjjön hozzám.» A munkások meg felelik: «Minek? 0 nem jön 
hozzád, neki nálad nélkül is sok dolga van és (annak), hogy 
ezt a hidat csinálja, már három éve, és látszik, valamilyen 
ördög szándékosan lerontja. Most, lám, egy ideig megáll, azután 
megint összeomlik. 0 maga kínlódik és minket is kínoz, de 
azért a híd még mindig nem áll és mennyi pénzt költött már, de 
semmire sem ment.» Gergely meg így felelt: «Ha — mondja — 
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megígéri, hogy száz rubelt ad nekem, én rögtön fölépítem (meg
állítom) a hídját és az soha össze nem omlik.» 

A munkások odamentek, megmondták a felügyelőjüknek, 
hogy íme, egy olyan ember jött és az ajánlkozik, hogy fölépíti 
a hidat. A munkások felügyelője (tkp. a nagy munkás) odajött 
és kérdezi Gergelytől, hogy «valóban föl tudod építeni? Ha ezt 
a hidat föl tudod építeni, nem sajnálok tőled (tkp. neked t. i. 
adni) kétszáz (rubelt)!» És most szerződést kötöttek (írást csi
náltak), hogy az egyiknek pénzt (kell) adnia, a másiknak meg 
a hidat fölépítenie, és aláírták a nevüket. 

Erre Gergely odament a hídhoz és két keresztet csinált 
fából és felállította és így szólt: «Nézzétek, a míg ez a kereszt 
le nem dől, addig a híd meg fog állni, ha ledől (a kereszt), 
újra állítsátok föl. Tíz nap múlva pedig (visszajövök hozzád.* 
Erre elbúcsúztak egymástól (kezet fogtak) és ő tovább ment. 

Estig ment és egy templomhoz jutott és hallja: a temp
lomban nagyon erősen lármáznak, és ő bement oda. Ott meg 
a pap és a káplán nagyon veszekszenek és valamit keresnek. 
Megkérdezte az őrtől: «Mit csinálnak ezek és miért veszeksze
nek?*) Az őr meg mondja: ((Elvesztették az anyakönyvet és 
nem találják meg, (hogy) hol (van), pedig holnap esketni akar
nak ós nem ismerik őket, hogy milyen emberek (nem rokonok-e).» 

0 a paphoz ment és így szólt hozzá: «Mit — mondja — 
adsz nekem ? Én — mondja — megmutatom neked a könyve
det. » A pap feleli: «Én semmit (semmi összeget) se sajnálok, 
csak mutasd meg.» És ők a káplánnal tanácskoztak és száz 
rubelt adtak neki, ő meg a szekrényhez vezette őket és meg
parancsolta, hogy a szekrényt szedjék szét, és a szekrény mögött 
(tkp. mögől) megtalálta a keresztelő-könyvet. «Lám — mondja — 
ez az!» 

Megnézték, az volt és a könyvből látták, hogy a házasu
landók valóban testvérek. Ekkor a papok nagyon megörültek és 
még hozzátettek (adtak neki) egy egész huszonötöst (25 rubelt). 
0 megköszönte és megint tovább ment. 

Másnap egy másik faluba jutott és hallja: egy házban 
nagyon erősen káromkodnak, szitkozódnak és veszekszenek. Be
ment, ott meg mind véresen (véresre verve) járnak, az anyjuk 
meg a küszöb mellett sír. És ő kérdezte az egyiktől, miért ve-



160 FOKOS DÁVID. 

szekszenek ezek így és min osztozkodnak ? Az anya sírva kezdte 
neki elbeszélni: «Lám — mondja — az apjuk ezeknek sok 
pénzt hagyott és megmondotta a helyét, de nincs a helyén és 
a pénz elveszett és most ezek egyik a másikáról mondják, hogy 
az lopta el, de ők azt tagadják (nem mondják magukról). Ha 
valaki megmutatná, nagyon jó lenne (tkp. lesz)!» 

Gergely kezdte mondani, hogy «ha nekem az ötödrészét 
adják, megkeresem és megtalálom, csak Ígérjék meg a fiaid.» 
Az anya odahítta a fiait és elmondotta, hogy «íme ez az ember 
igéri, hogy megtalálja az apátok pénzét és az ötödrészét kéri.» 
Azok nagyon megörültek és felelik: Csak keresd meg, nem 
sajnáljuk a felét (sem), ha csak megszűnik a mi veszekedésünk.)) 

0 megparancsolta, hogy tüzet gyújtsanak ós erős viasz
gyertyát gyújtsanak és menjenek utána a (padló alatti) pinczébe. 
így is tettek, ő bement a padlóaljba és felemeltette a padló alatti 
gerendát és onnan nagyon nagy rakás pénzt húzott elő és a 
pinczéből visszamentek. Azután az asztalhoz ültek és elkezdték 
a pénzt olvasni; ott meg sok pénz volt, úgyhogy Gergelyre 
ötödrészül (tkp. részéből) teljes háromszáz (rubel) jutott, azután 
még mennyire megdicsérték őt és etették meg itatták és nagyon 
jól eresztették útnak. 

Gergely most gazdag és hazafelé indult és gondolja: 
«Lám — mondja — ez az út hogyan sikerült! De tíz nap 
múlva megint odamegyek, nem mondanak-e el más ördögök 
megint valamit. Most pedig hazamegyek és az egyik száz (rubelt) 
az atyámnak adom, magamnak még marad háromszáz, és még 
a hídépítő ad majd (egy) százat.» 

Haza jött, ugyanabban a ruhában (tkp. -val). Az apja és 
a testvérei rosszul fogadták őt, sőt nem is örültek az ő haza
jöttének, a míg száz rubelt nem adott az apjának. A mikor 
azonban odaadta (a száz rubelt), mind tágra nyitották a sze
müket és (nagyot) néznek, hogyan tudott ő ilyen hamar (pénzt) 
keresni, és kérdezni kezdték. 0 meg elmondta nekik: «Lám — 
mondja — ezen meg ezen (tkp. olyan-olyan) a helyen van egy 
malom, a malomban meg ördögök laknak és a melyik ember 
oda jön és ott meg tud hálni, annak száz rubelt adnak.» 

A testvérek halkan tanácskoznak és elmentek azon a na
pon, a melyikre ő parancsolja. És íme, a tizedik nap kezdett 
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eltelni, és ők hárman testvérek elindultak az ördögök beszélge
tését kihallgatni és eljutottak a malomba. A legkisebbik testvér 
megszólalt: «En bemegyek ebbe a kádba, ti meg oda és ne 
mozduljatok, és a mit azok csinálni fognak, mindenre figyel
jetek (tkp. mindent figyelni).» 

És íme a tizenegyedik óra, és az ördögök gyülekezni 
kezdtek. Összegyűltek mind és íme az öreg ördög elkezdett 
kérdezősködni. A három ördög, a kik előbb jelentették (a tettei1 

ket), azok oldalt állnak és figyelnek és gondolkoznak, (hogy) mi 
lesz velük (tkp. nekik), hogy az ő munkájukat valamilyen fiú 
mind elrontotta, és most rájuk került a sor. 

Az öreg ördög kérdezni kezdte: «Nos ti még mindig kísér
titek őket?» (de ő maga már tudta). Azok most elmondották, 
hogy őket valamilyen ember megzavarta és nem ismerik. Erre 
az öreg ördög megharagudott rájuk és megparancsolta a többi 
ördögöknek, hogy őket üssék, verjék azzal, a mi éppen kezük 
ügyébe esik (tkp. a mivel éppen akad). Ott lárma, verekedés 
(keletkezett) náluk és kezdték egymást verni kiki a kit tud és 
kezdtek dobálódzni azzal, a mi éppen akad. 

Gergely okosabb volt és a mint veszekedni kezdtek, rögtön 
megszökött, a többi testvér azonban még mindig ott marad. 

Az egyik ördög nagyon megharagudott és fölkapta azt a 
kádat, a hol a legidősbik testvér ült, és a másikra dobta és a 
legidősbik testvér kigurult onnan a földre. Erre mihelyt a há
rom ördög meglátta, hogy ott ember van, neki estek és az öreg 
ördög elé kezdték őt hurczolni. Egy másik ördög megint a 
másik testvért látta meg és ő megint azt hurczolja (oda). De 
ezek ott ordítanak és igazolják magukat, hogy «mi nem voltunk 
akkor (itt).» Ekkor az ördögök fogták őket és elkezdték őket 
ütni, verni, hajukat tépni, azután fogták és kihúzták a malom
ból és beledobták a vízbe, ők maguk elmentek onnan. Az a két 
testvér éjjel sokáig vergődött (forgolódott, forgolódott) és végleg 
elmerült. 

A legkisebbik testvér, Gergely, elment a hídépítő fel
ügyelőhöz és száz rubelt kapott tőle és (az) még ötvenet adott 
hozzá és köszönetet mondott, hogy ha ő nincs, a híd nem állt 
volna meg. 

Gergely azután hazament és kezdték tőle kérdezni, (hogy) 
Nyelvtudományi Közlemények. XLH. 11 
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hová tette (tkp. veszítette) a testvéreit. Gergely elmondotta, 
hogy «a malomban megfojtották őket az ördögök, de én még 
idejében elmenekültem (el tudtam menekülni).» 

Erre sokan (néppel, népül) mentek a malomba és keresni 
kezdték őket, de ott csak hajcsomóik és vérük (volt) a padlón. 
Azután a vízben kezdték őket keresni és megtalálták mind
kettejüket és mindkettejüknek egy-egy malomkődarab volt a 
nyakába kötve. Erre eltemették őket. 

Gergely élni kezdett a maga okosságával és most (is) él-van. 

J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanattól a közlőtől való, mint 
a 16. és 18. sz. mese. 

grisa = Гриша (Григорш) j bat'li veli zev 1'nbe 'отцу было 
очень любо' I muked dirja, muked dirji rmás időben, néha'; pl. 
muked dirji dénga oz ovii 'по временамъ денегъ не бываетъ' j 
veli kuilas 'fekszik vala' 1. fönt j fsukeren bosta dénga кучей 
деньги возьму' | vetlisni as náií vilas 'выгнали на свой хлг.бъ' j 
veli suueni gnsaen 'было зовутъ Гришей'. 

űelkevei < ЦЕЛКОВЫЙ 'ezüstrúbel' | naine lun i m§d 'идетъ 
день и другой' I kinemis úumavni kutis 'a hasa éhezni kez
dett' | peliút't'sema 'наклонилась' | férni kesj§ 'свалиться хочетъ5 ! 
busis una em 'пыли (мучн.) много 'есть' | sijen uínáita 'этимъ 
поужинаю'. 

mclnißa-vilis kumas 'въ вехрхнемъ чулан*' ! muütni 'сму
тить на гръхъ, соблазнить на гр2>хъ, мутить' | esten 'тамъ' | 
silgn artmüas úin dzik§dz 'у него работа до конца уже при
ходить' | il§dni 'megcsalni, megtéveszteni, kísértésbe hozni, el
csábítani' | poskid 2. szem. determ. J jortí'sis 'ругался' | t§lk nem 
abu 'толку все нъту'. 

pirtísan-gized 'метрическая книга' | Uoja-voka 'брать съ 
сестрой' | sudiiiseni 'судятся' J toiteni 'толкутся' | oz vermini 
torjgdßmis koüais (v. kosisla) не могутъ разойтись изъ за 
драки, всл'ьдств1е драки' | kvat'it't'sisni 'схватились' | indini 
(rendesen indini) 'указать'. 

vot ted pi-pu metal свотъ тебъ осиновую медаль' | turalni 
'дрожать' | ez дддег-voni vifizedlini 'его посмотреть не дога
дались'. 

itdzid piddiis 'за старшаго' | narosng < нарочно | olistas 
'поживетъ' | kmmdsisni 'подписались; попрощались за руки'. 

pop-dak 'попъ и дьячокъ (и д!аконъ), весь причтъ' 
st§r§£<C сторожъ | vostemni prset. 1. fönt | ven(sditni<C венчать | 
oz tedni najes ku(ti§m jez 'не знаютъ ихъ, венчающихся, ка
кой народъ, родственники между собой или нвтъ' | telkuitisni 
'потолковали' | skapse koéalni 'шкапъ разобрать'. 
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maíkgni rMaTioraiOTCír | girdgé cOKpoBaBJieHHHe (CL CMHH-
KaMH)' j morta mortse suueni gusalig c,npyrb ^pyra roBopan. 
yEpaBnnaMt' | oz susini cHe cosHaiOTca' | mem vited jukgnsg ke 
setasni CMHT> ecjiH naTyio qacTb .na^yTi' [ dzodz-ul ker cőpeBHO 
no^L nojLOMT.'. 

uddiit'sis taje vetlem f y# a j i a c b 8Ta xo^böa5 | ez vélni radgs 
loktgm vilas cHe őhura pa^H Ha ero npHxo^x.' | med ez vgl ver-
zgma rHe TporaiiTeCb'. 

d'ét'ina < -̂BTHHa | torkis 'ncnopTUJib; cnyTajn>' j vini L. S. 
'ütni, verni', V. 'megölni, agyonütni' j mijén sure 'wbwb nonajio'. 

pravdáiiUgni conpaB^,HBaK)Tca' [ zuggdni 'jiOMaTb' | bergalisni 
cBepTT.jincb (KpyaiHJiHct)'. 

jur-si-pVet'enjasis 'npa^n BOJIOCL' | iz-ki-torjen fno KycKy 
acepHOBa' ] d'zebisni-idralisni cCKpbijra-y6pajiH, noxopomuiH'. 

I I 
F ü g g e l é k . 

I. 
A VIII. sz. dal dallama: 

• & • ' £ -0 0- • # 0-
£ («^ 

mit la ber - dan mu 

$ 
& 

sa ni - Igi 

1 ±Z : t 
H ^ 

no - ra gor - zan ngz - jg - íúk ? 

II. 

A IX. sz. dal dallama: 

I m =F :=f -4r 

son - di ba - ngi le 

f 
mgi 

/7\ 

£ E Ö 5 
tom o le - mei tom ga zgi! 

11* 
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Ezt a két dallamot egy Uszfsziszolszkban tartózkodó orosz 
egyetemi hallgató jegyezte le számomra, mialatt egy zűrjén 
leány (Jekatyerina Vaszilyevna Popova) többször elénekelte előt
tünk e két dalt. 

III. 
komi nivli. 

mijsa nile, jetdzid nile! 
en te setts§m nora siv! 
med mi, tom jez, oge kil§ 
tent'sid jona sogsan kiv. 

5 ted mii eni bgrdan tor, 
ga£§d't'sini kole kor ? 

en-na sogsi, ai-ert dinin! 
jona sorúit zonjasked : 
as bur gortsa vokjas piin 

10 on-na gudir vain p§d. 
en te sogsi! en te berd! 
sinmid abu-na med g§rd! 

estistan-na p§risldnin 
kistni assid sin-va tor, 

15 kor te loan veres sajin, 
sivnid loas sek ne-kor! 
gaza^dzika nile siv ! 
musa nile, komi niv ! 

A z ű r j é n l á n y h o z . 
Szép lányom, fehér lányom, 
ne dalolj oly szomorúan! 
Ne halljuk mi, fiatal emberek, 
a te nagyon bánatos szavadat. 

5 Mit (kell) neked most sírnod, 
mikor örvendeni kell? 

Ne szomorkodjál még, (míg) szüléidnél (vagy)! 
Többet (tkp. erősen, nagyon) beszélj a legényekkel, 
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a te jó földieid, testvéreid (tkp. házi testvéreid) között 
10 nem fúlsz még meg a zavaros vízben. 

Ne szomorkodjál! Ne sirj! 
A szemed ne legyen még vörös! 

Eáérsz még öregkorod felé (öregkorodban) 
a könnyeidet ontani, 

15 a mikor férjnél leszel, 
akkor sohase lehet majd dalolnod ! 
Vígabban dalolj, lányom! 
kedves lányom, zűrjén lány! 

J e g y z e t e k : Ez a dal, éppúgy mint a következő három, 
már nem nép-, hanem műdal. Három v e r s szakból áll, r í m -
elhelyezése ababcc. Szerzőjük az egyik zűrjén nyelvmesterem: 
A. A. CSEUSZOV. Ezek a dalok már megjelentek az 9THorpa*H-
^ecKoe 0Ő03p'fcHÍe LXL kötetében (1904. 158—160.1.). CSEUSZOV 
újra leírta számomra ezeket a dalait. (L. KSz. XII. 231.) Ki
adásukat szükségesnek tartottam, mivel az említett kiadásban 
az orosz betűvel írt zűrjén szövegbe sok hiba csúszott bele, az 
ott közölt orosz fordítás meg olyan szabad, hogy az eredetinek 
inkább a gondolatmenetét adja, mintsem a fordítását. 

5. bgrdan tor 'síró dolog': cmit neked most síró dolog, 
sírás?' j 9—10. 'Meaí^y CBonxt xoponiHx'b ^OManranxi. 6paTi>eBT> 
eme ne 3a^,oxHenibca BT. MyTHoii BO^T? ; az 9TH. 06o3p. fordí
tása szerint: ccpe,ii,H CBOHXT. seMJiaKOBb, 61uioKypHxi> öpaTBeBi., 
P^3BflCB, BOJIHa MVTHOH BO^hl OXBaTHTli TBOH CTaHT. ? ' | 1 3 . az 
orosz kiadásban estistan helyett ud'itan van; perisldnin 'no^t 
•CTapocTb' | 16. 'ITETB Tor,n;a öv^e/rt HeKor^a'. 

IV. 

1. musa vok§i! 
vangam lok ! 
tsegis kok§i, 
bostis sog. 

T á v o z á s u t á n . 
1. Kedves testvérem! 

Gyere beszélgessünk! 
Eltörött a lábam, 
bánat fogott el. 

p et§m b§rin. 
2. mii mem kérni, 

og me t§d. 
matin pemi 
sis puk§d. 
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2. Mit csináljak, 
nem tudom. 
Közel (vagyok) az elpusztuláshoz (tkp. elesni) 
mint a korhadt fa (tkp. a korhadt fával együtt). 

J e g y z e t e k : petém b§rin 'nocjrfc Buxo^a' j 1. vangam (no-
roBopHM'L5, 9TH. Oőoap. LXI: 159 fno;iene*ieMT>' j 2. sis pu v. sis 
pu 'korhadt fa5. 

V. 

me «v éledis». 

1. §ni lóvéi: 2. óvni pond a 
«vel§dis»/ kuzni nini 
og úin povzi eni kovma 
ninemis . jona nin 
biié, vaié, kovma : aslim, 
tok mortis, gortsali, 
varis- kajis, siktiv-tasli, 
sel§mié! komili! 

É n « t a n í t ó » (vagyok)! 

1. Most föléledtem, 
«tanító» (vagyok)! 
Már nem félek 
semmitől: 
(se) tűztől, (se) víztől, 
(se) rossz embertől, 
(se) ölyvmadártól, 
(se) szívtől. 

2. Élni kezdek 
majd (jobban) tudni. 
Most szükséges (azaz hasznos ember) leszek 
már nagyon; 
szükséges leszek: magamnak, 
családomnak (tkp. az otthoniaknak), 
a Sziszola-vidékieknek, 
a zürjéneknek! 
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J e g y z e t e k : CSEUSZOV egy ideig tanító volt, most azon
ban otthon vit-gort-b&n gazdálkodik. 

1. lóvéi 'OJKHJTL' I 2. óvni ponda kuzni 'BT> ÍKH3HH 6y,a,y fl 
HCKycHÍ.e; ügyesebben, okosabban fogok élni' | kovma rn őy,ny 
HyaceHT>5 | gortsali RJLÍI ^OMaraHHXT.5 | siktiv-tasli cCLicoJibCKOMy 
Kpaio'; 1. LYTKIN (szótár 99. L): «CJIOBO tas cjiyaKHTt ^Jia oőo-
3Haqema jKHBymHXT. no pf»KaMT.»; pl. ezva-tas ca Vicsegda mel
lett lakók, Vicsegda-mellékiek (auiBymie no p. BbiieiyrB HJIH 
BHHero^u,H)5; WIED. (Zusátze, Bulletin de l'Acad. imp. des 
sciences de St.-Pétersb. XXXI : 304) tas rGegend\ 

VI. 
s il an kiv. 

sondi ban§i, olemei! 
ijset dirúa vorsemei 
as-kod' tsetsja posríidked ! 
sémin-tai me melpistt'sa, 

5 i^zid éin-vaen berd'd'éa. 
nem-ponnim tai koterte, 
§tare tai lebede. 
regid-na taine olim, 
kor-ke gu berde voiim. 

10 ege tedle ol§ms§, 
koknid-lesid olemse. 
k§sjim tai-ne ovni-na, 
gortje vodni kole nin! 
sondi banei, olemei/ 

15 jugid sondi olemgiJ 

D a l . 

Napom, életem! 
Kicsi korombeli játékom (azaz: mikor gyermek

koromban játszottam) 
magam-fajta (velem) egyidős kicsinyekkel! 
Csak gondolok (rátok), 

5 (és máris) nagy könnyeket hullatok (tkp. nagy 
könnyekkel sírok). 

Életünk vége bizony siet, 
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egyre visz bennünket szárnyain (tkp. röpít). 
Pedig még keveset (tkp. gyorsan) éltünk, 
ós egyszer már a sírhoz értünk, 

io Nem ismertük meg az életet, 
a könnyű, kellemes életet. 
Mi még élni akartunk, 
és már koporsóba kell feküdnünk ! 
Napom, életem! 

15 Fényes nap, életem! 

J e g y z e t e k : Ez a dal a fönt közölt X. sz. népdalnak 
utánzása. Az orosz kiadásban (3TH. Oöoap. LXI. 159) a czím 
elé oda is van téve: IIo^pajKame Hapo^HOMy (népdal utánzása). 

1. sondi ban§i, olem§i CJKH3HI>, apico ciaiomaa CTopoHa 
cojmna' | 4. sémin tai we melpisiUa 'TOJIMÍO O Baci> a iio^yMaio j 
15. jugid sondi ohméi catH3Hb, CBiJTameeca cojraije'. 

VII. 

va£ vi^d'zedem mu vil§, ölem vilg, vai vifíégd§m 
komi mortlqn (komi j§zl§n). 

1. med vod'dza sugm. 

a) 

rua, pemid; geger oz tidav §ttk lovja tor, bidman tor. kus 
§t'ik gulu, mi/sa jugid-lez gulu lebalis. ez et't'sid sij§ setli assis 
sorúi-si, ke?jemen panidavni lovja tor. gul'u véli etnas, gulu véli 
zev gaztem, ez ett'sid — unais pondislis sije sibiUsini lebalan 
vilisédn, sibit'tsini, zuged'Uini, ponavni assis §tka-olem. 

so-ne aslas gorzem vile kile sije, j§la moz, aslas gorz§m-kod' 
sorúi-si, sorúi-si mortlis. §dje lebéisni, m§ded't'sisni meda medli 
pánid, susisni vokjasen, musaen. sornitisni-suiisni vidlini pidesse 
pemidislis, ruislis. 

étik gulu ad'd'éis mu, med gul'uli suris nuit. §íik gulu aslas 
niris letd'éis suremtor (suran-tor) mu, mu-torjas berdin pondisni 
t'sukert't'sini muked torjas, régid pondis lőni di, pondis tirni 
bidman-törj§n. úuit petked't'éis. 

veéavni pondis med gulu, ninem ez su, med vod'én§ pondis 
komi m§d gulues, u/lzavni etlain. 
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med-vod'd'éa guta véli jen, jon-vermié lovja tor, med gulu 
n§ vgli omgl', veÉalié-vintgm lovja tor. 

mii jen vgli vgféas lunnas, omel! miréis tsikgdni voinas. 
med jona omel peséis tsikgdni mortes. mavtis sijgs aslas 

dul'nas, kgsjis d'éikgdz, med mórt ez vermi vijedz sornitni, kus 
dzin-vijg sijg vermis mortgs tsikgdni. jen ggggr-voiis om e Xlié 
olas-nogse, vetlis sijgs dinsis. 

A z ű r j é n e k r é g i v i l á g n é z e t e [tkp. a régi nézés a földre, 
az életre, a régi nézete a zűrjén embernek (a zűrjén népnek)]. 

1. Első monda. 
a) 

Köd, sötétség (tkp. ködös, sötét). Köröskörül nem látszik 
semmi élő lény, (semmi) növény. Csak egy galamb, egy szép 
világos-kék galamb röpködött. Nem egyszer hallatta a maga 
hangját, élő lénynyel akarván találkozni. A galamb egyedül 
volt, a galamb nagyon szomorú volt, nem egyszer — sokszor 
akarta magát levetni a magasból, a hol röpült, levetni és össze
zúzni magát, befejezni a maga egyedül-létét. 

Egyszerre (tkp. nézd csak) a maga kiáltására visszhang 
gyanánt a maga kiáltásához hasonló hangot hall, embernek a 
hangját. Hamar egymás felé röpültek, siettek. Testvéreknek, 
kedvesnek mondották egymást. Megbeszélték, hogy megvizsgálják 
a sötétségnek és a ködnek a fenekét. 

Az egyik galamb földet talált, a másik galamb elé iszap 
akadt. Az egyik galamb a csőréből kibocsátotta a megtalált 
földet, a földdarabok mellett más darabok kezdtek gyűlni, ha
mar sziget keletkezett (tkp. kezdett lenni), (és ez) növénynyel 
kezdett megtelni. Az iszap elenyészett. 

A másik galamb irigykedni kezdett, semmit se szólt, elő
ször a másik galambot kérni kezdte, hogy együttesen dol
gozzanak. 

Az első galamb jen (Isten) volt, az erős-hatalmas lény, a 
másik galamb meg omel (az ördög) volt, az irigy-erőtlen lény. 

A mit jen nappal teremtett, azt omgl' éjjel erőlködött meg
rontani. 

Leginkább (tkp. legerősebben) az embert iparkodott omel' 
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megrontani. Bekente őt a maga nyálával, egészen akarta, hogy 
az ember ne tudjon egyáltalán beszélni, csakhogy csak félig 
tudta az embert megrontani. Jen észrevette om§l' törekvését 
(tkp. élete módját) és elkergette őt maga mellől. 

V 
muked vistalem nogen legdsem, uvg§m loiis sorendzik, sek-

nin, kor di véli tirema bidman torjasen, turanjasen, kor kik vok, 
jen om étked petisni itskini. 

Egy másik monda szerint a veszekedés és lárma későb
ben keletkezett, már akkor, mikor a sziget tele volt növények
kel, füvekkel, a mikor a két testvér, jen és omet kimentek 
kaszálni. 

2. med suem. 
a) 

jen om étked jukisni itskan-in kik pete, seri. 
j e n 'peiis ezinen, omet bostis itikan tor. om § líen regid-

dzik estis u^üs, sije mirden piris (nsked'tsis) jen-juked vile. 

Második monda. 
aj 

Jen és omet fölosztották a rétet két részre, két félre. 
Jen vésővel ment ki, omgt kaszát vitt. Om^'-nak hamarább 

készült el a munkája, ő erőszakkal bement a jen részébe. 

b) 
jen kuiis vgt'sni itJíkan tor, omet-ne e£in. itskan-in na 

kostin ez vev jukema, itskem turun kole v§li lőni u^dzalislen. jen 
itskis undzik, om § t-ne voinas silis turunse gusalis. 

Jen tudott kaszát készíteni, omet meg vésőt. A rét nem 
volt közöttük fölosztva, a lekaszált fűnek a munkásénak kellett 
lennie (azénak, a ki lekaszálta). Jen többet kaszált le, de omet 
éjjel ellopta az ő füvét (szénáját). 
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3. kőim ed sugm. 

jen vezjis om § Ili veA'éni ölem etlain. omel' panidáéis, ez 
kesji. kor-ne adrféis, mii jenlen bid tor artmg bura, kőris sije 
jenm§s lédzni ponavni ölem-ve/sem. omel! ve/sis stav miétem, 
stav nogtem torjas, k§sjig tirji, mii j e n ad'dzas miétgm-lun ol§m-
lié, stavse zuggdas. 

j e n ez vermi lesgdni ber omel'sg om e Ilié si vesna, mii sije 
ölem veűtedz aséis vinsg vgli dzenngdema ián. 

Harmadik monda. 
Jen (azt) ajánlotta omgZ'-nak, hogy együtt teremtsék meg a 

világot. Omel! visszautasította ezt (ellenkezett), nem akarta. 
A mikor azonban látta, hogy jen-nék minden dolga jól sikerül, 
kérte ő jen-t, hogy engedje, hogy ő fejezze be a világ teremté
sét. Omel! minden rút és csúnya dolgot (lényt) teremtett, azt 
akarván, hogy (ha) jen meglátja a világnak csúnyaságát (töké
letlenségét), az egészet elpusztítsa. 

Jen nem tudta jóvá tenni (visszaigazítani) om§l' rosszaságát 
(rossz alkotásait) azért, mert (tkp. hogy) ő a világ megteremté
séig (befejezéséig) már korlátozta volt a maga hatalmát. 

4. nolgd sugm. 
kik vok — jen omelked — suiisni vet'éni olgm. jen 

vejéis mortgs, sondi, telis, kotd'ziiv, jajas; om e l'-ne aslas vejée
min loii vintemdzik: vgt'éis lovjases, pondis veékedlini telén. 

omel! kőris aslis vgr, jttjas ozirlunlis jukedse. kiknanis 
veí'éisni aslinis olan-injas. j e n lez vevt vilin, ilindzik lez vevt 
saiéis. 

jen aslas kadjasin voétivle lez vevt, petkeilivle jezli aséis 
olan-in. seki lez vevt lomd'ée una-éikas bijasen (voi-vivsa jug-
jalem). 

Negyedik monda. 
Két testvér — jen és omel — elhatározták, hogy meg

teremtik a világot. Jen megteremtette az embert, a napot, a 
holdat, a csillagokat, a folyókat; omel azonban a maga terem
tésében gyöngébb lett : szellemeket teremtett, széllel kezdte őket 
igazgatni. 
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Omel' magának kérte az erdő és folyók gazdagságának egy 
részét. Mindketten lakóhelyet teremtettek maguknak: jen a kék 
égen, messzebb a kék ég mögött. 

Jen időnként megnyitja a kék eget, megmutatja az embe
reknek a maga lakóhelyét. Ilyenkor a kék ég sokféle (színű) 
tüzekkel ég (az északi fény). 

5. vited su§m. 

jen suiis veiéni olgm. omel' éergktis. kor-ng ad'dzis, mii 
j e nlgn bid tor artmg, omel' kőris j e nmgs sili vgfégm, olem-
vgjsgm ponavni. jen lefáis. 

omel véli susluntgm, vintgm, vgj'sis stav mistem vejlsgm 
torjas, yetkgd'iían torjas. 

Ötödik monda. 

Jen elhatározta, hogy megteremti a világot. Omel' kinevette 
őt. A mikor azonban látta, hogy jen-nek minden dolga sikerül, 
omel' kérte jen-t, hogy ő fejezi be a teremtést, a világ teremté
sét. Jen megengedte ezt. 

Omel ügyetlen, erőtlen volt, minden rút teremtményt és 
jelenséget teremtett meg. 

6. kvaitgd sugm. 

jenli véli gaítgm; jen suiis vgiéni ölem. omgl'li véli 
musa^izik etken-olgm, pemid olgmtgg. jen véli abusis v§(tse, 
omel-ne vgli kus éuggdlg. 

si v§sna olemlen emgs mistgm-ponavtem torjas. 

Hatodik monda. 

Jen szomorú volt (tkp. jen-nek szomorú volt); jen elhatá
rozta, hogy megteremti a világot. Omel'-nak kedvesebb volt az 
egyedüllót, a sötétség élet nélkül. Jen a semmiből teremtett, 
omel' meg csak pusztított. 

Ezért vannak a világnak csúnya-tökéletlen dolgai. 
J e g y z e t e k : Ezek a k o s m o g o n ia i m o a d á k , a me

lyekre már a tanulmányutamról szóló jelentésemben (KSz. XII. 
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255—57) figyelmeztettem, az 9THorp. 06o3pEHÍe 1903. LVII. 
kötetében (80—82.1.) (HEKOTOPHH ^epTbi H3B H3braecKaro Mipo-
C03epn,ama 3BipífflT>) jelentek meg orosz nyelven. Minthogy zűr
jén földön való tartózkodásom egész ideje alatt hiába kutattam 
ezeket a mondákat, végre az orosz szöveget fordíttattam le a 
már többször említett CsEuszovval. A többi — eredeti szöveggel 
szemben ennek a fordításnak a függelékbe kellett kerülnie. 

1. a) lebalan vilissdn CCT> BHCOTH nojreTa5 ] petkgd'tsis 
cpacnycTHJiaci»\ 

2. a) mirden piris . . . . fBopBajrca Ha CÍJHOKOCT. KT> EHy\ 
3. stav mistem, stav nogtem torjas CBCÍ> 6e3o6pa3HHfl, 

ypo^JiHBHfl cymecTBa5 | v§li d£enn§d§ma corpaHiraH.iii>\ 
4. aslas veföemin loii vint§mdzik 'BT. H C ^ C T B E OKa3ajica 

cjiaÓBe' | vejsis lovjases.... cco3AaJii ayxoBi. H BSHJICH pyKOBO-
RWih BT.TPOMT>5 j ilj,ndzik: az orosz tanulmányban BBpHie van | 
aslas kadjasin cBpeMH OTT. BpeMeHii5. 

5. versem torjas 'co3,a;aHÍfl5 | petk§drUan torjas cflBJieHÍas. 
6. jen v§li abusis v§tíée: az orosz tanulmányban csak ez 

van í EHI. cosH^ajTb. 
FOKOS DÁVID. 


