
Zűrjén szövegek. 
(Első közlemény.) 

Míg az 1911. év nyarán gyűjtött és «Zűrjén népköltészeti 
mutatványok*) czím alatt a NyK. XLI. és XLII. kötetében (és 
különnyomatban 1913-ban) megjelent zűrjén szövegeim csak a 
vicsegdai (usztsziszolszki) és részben a sziszolai nyelvjárást mu
tatták be, addig jelen munkám három zűrjén nyelvjárás terüle
tén való gyűjtésem eredménye, és így az itt közölt szöyegek, 
három zűrjén nyelvjárással ismertetnek meg bennünket: ' a 
k ö z é p - v i c s e g d a i , a l s ó - v i c s e g d a i és u d o r a i nyelv
járással. Ezeken kívül a s z i s z o l a i nyelvjárás területéről is 
tudok több nyelvmutatványt közölni, a melyek — éppúgy mint 
előbbi gyűjteményem sziszolai szövegei — legnagyobbrészt egy 
olyan uszt'sziszolszki közlőtől származnak, a ki már évek óta 
havonként körülbelül két hetet tölt a Sziszola-melléki falvakban. 

Alább közölt zűrjén szövegeimet a Nemzetközi Közép-
és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának támogatásával 
1913. nyarán végzett második zűrjén tanulmányutam alkalmával 
gyűjtöttem. Mint már e tanulmányutamról szóló jelentésemben 
(KSz. XIV. 207) megemlítettem, közép-vicsegdai szövegeimet 
uszt'sziszolszki emberek ajkáról, alsó-vicsegdai meséimet egy 
CeMyKOBKepocT. falvából való öreg ember közlése alapján és 
Aikino falvában jegyeztem föl, míg e gyűjteménynek nyelvileg 
bizonyára legbecsesebb része, az első udorai szövegek, a Vaska 
folyó mellett (a jertim folyócska torkolatánál) fekvő jertim-din 
(c. EpTOMCKoe) és a vele szomszédos kert-tuvja falvából valók. 

Szövegeim a következő sorrendben követik egymást1:1: í . 
k öz ó p - v i e s e g d á i , •!*' a l s ó - v i c s é g d a i , 3. s z i s z o l a i 
és 4, "u d o r a i n y e l v ^ m u t a t v á n y o k. ; ^ ; ^ 
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A szövegek átírásában, fordításában és az ezt követő jegy
zetekben ugyanazt a módszert követtem, mint első gyűjtemé
nyemben (1. Zűrjén népk. mutatványok 2—3. 1.). A szövegek 
használhatóságát a fordításnak a szöveg alatt való közlése bizo
nyára emelni fogja; az egyes daraboknak pontokra való fel
osztása pedig az illető szövegrészlethez tartozó jegyzetnek a meg
keresését könnyíti meg. 

Eövidítéseim is. ugyanazak, mint előbbi gyűjteményemben. 
Új rövidítés a következő kettő: 

KALIMA = JALO KALIMA, Die russischen Lehnwörter im 
Syrjánischen. SUS. Tóim. XXIX. 1911. 

FOKOS =. FOKOS DÁVID, Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
Különnyomat a NyK. XLI. és XLII. kötetéből. Budapest, 1913. 

* * * 

Végül még csak néhány szóval igaz hálámnak akarok ki
fejezést adni MUNKÁCSI BEENÁT úr iránt, a kinek mindkét tanul
mányutam létrejöttét köszönhetem. 0 eszközölte ki számomra a 
Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságá
nak anyagi és erkölcsi támogatását és hű támogatóm volt tanul-
mányútjaim előkészítésében éppúgy, mint keresztülvitelükben. 

I. Vicsegdai nyelvjárás. 

A) K ö z é p - v l c s e g d a i ( u s z f s z l s z o í s z k i ) s z ö v e g e k . 

1. 

1. olisni-vilisni starik-gozja. nalen vgli kujim niv. olisni, 
olisni, med i(dzid nilisli p§ra vois veres sajg munni. starik-gozja 
sijes setasni sondi saj§. vo pr§iá"itas, med pr§iditas, p§ra loug i 

1. Élt-volt egy öreg ember a feleségével (tkp. öreg-házaspár). 
Nekik három leányuk volt. Eltek, éltek, a legidősbik leányuk
nak eljött az ideje, hogy férjhez menjen. Az öreg ember meg a 
felesége a naphoz adják őt (nőül). Elmúlik egy év, elmúlik a 
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sgrkost nivse setni vergs sajg. sijgs setasni tglié sajg. kor-ke 
voas pgra setni i med ijéet nivse. sijes baí-mamis setasni 
kirnis sajg. stav nivjas starik-gozjalgn indéisni i bura olgni 
muZikjasiskgd. 

2. kor-kg starik gaitgmiísini pondas nivjassis i mgded'Uas 
najges vidlini. pervoi munas sondi-zdt ordg gestfitni. sondi zev 
Igéida iéstgs primitas i babaisíi tsgktas bUn gudravni. babais blin 
gudralas i paU kutas lomtini. sondi suug: <s.oz kov pat'é lomtini; 
me a(tsim puksa i te me vilg kistav blinsg i zev Igéida pezáéas.v 
najg sidz i vgfóasni. sondi dzodz-sgrg pukéas, a babais paúgn-
kistalg jur vilas ut rdn i stav bUn zev Igéida pgédéas sondi-
jur vilin. 

starik ééééa gortas munas i tsgktg babaisli bUn gudravni. 
baba blin gudralas i pondas pat's lomtini. starik suug: «ne-
ku(tsgm oz kov lomtini pat's. menam zdi tai jur vilas pg£al§ 
blinsg. me sid'z-ég pgzala. me pukéa, a te menim jur vilg kistav.» 

második (év), eljön (tkp. lesz) az ideje, hogy a középső leányu
kat is férjhez adják. Őt a holdhoz adják (nőül). Valamikor eljön 
az ideje, hogy a legkisebbik leányukat is (férjhez) adják. Őt a 
szülei a hollóhoz adják. Az öreg embernek meg a feleségének a 
leányai mind elhelyeződtek és jól élnek a férjükkel. 

2. Egyszer az öreg bánkódni kezd a leányai után és elindul 
őket meglátogatni. Először a nap-vejéhez megy vendégeskedni 
A nap nagyon jól fogadja az ipját és megparancsolja a feleségé
nek, hogy lepényt keverjen. Az asszony lepényt kever és kezdi 
a kemenczét befűteni. A nap mondja: «Nem kell a kemenczét 
befűteni, én magam leülök és te énreám öntsed a lepényt (t. i. 
a tésztát) és az nagyon jól megsül majd». Ők így is tesznek. 
A nap leül a padló közepére, a felesége meg kanállal a fejére 
önti a tésztát és a lepény mind nagyon szépen megsül a nap 
fején. 

Az öreg azután haza megy és mondja a feleségének, hogy 
lepényt keverjen. Az asszony lepényt kever és kezd a kemen-
ezébe befűteni. Az öreg (így) szól: «Nem kell semmiféle kemen
czét befűteni. Az én vőm a fején süti meg a lepényt. Én ugyan
úgy sütöm majd meg. Én leülök, te meg a fejemre öntsed (t. L 
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starik pukéas ; baba • kutas kiétavni, tol!kg blin oz pgzáé, a starik 
stavis nangssas. sidz najg blin-oz i vermini pgzavni. 

•> 3 . kor ke starik missas-pivéas, út nán myntgdas i mgdgd'Uas 
ingd záiis ordg. tglis (estes zev bura primitas i, istas babase 
kgbrggg surla. babais suug: ((kgbrggin pemid; kole sis bostni.» -— 
«né-ku(ts§m oz kov sis, me tsets peta % jugdgdista tenid.y baba 
bostas jandova i petas, a tglis puktas kgbrgg-porog vilg Uunsg i 
kgbrggin loug. jugid lun-kod'. baba led'tsilas i vajas sur. starikes 
juktalasnj,. r . . 
•' kor-kg ggédtas, gesíitas i mgdgdiéas . starik gortg. gortas 

voas i aséis starukasg istg kgbrggg surla. staruka oz pet bit§g, 
suug: ((pemid kgbrggin i kiá'ée-ke uéa i kokes tsega.» starik suug: 
((pet, mun, me tenid jugdgdla. menam tglis-zái tai Uunnas jug-
dgde.n staruka petas, starik si bgris. Uun puktas porog vilg, tol'kg 
ne-ku^sgm jugid oz isunis pet. staruka ningm oz ad'd'zi; pos 
vivsdnis kgbrgg-guas usg i ki i kok t'segas. :,.\~V. •'>.., 

a tésztát)*). Az öreg leül, az asszony kezdi önteni (a tésztát), 
csakhogy a lepény nem sül meg, az öreg meg egészen betésztá-
södik. így nem is bírnak lepényt sütni . 

3 . Valamikor megmosakodik-megfürdik az öreg, a nyers 
tésztát lemossa (tkp, leválasztja, kiveszi) és el indul a második 
vejéhez. A hold nagyon jól fogadja az ipját és küldi a feleségét 
a pinczébe sörért. Az asszony mond ja : «A pinczében sötét v a n ; 
gyertyát kell v inni» . — «Nem kell semmiféle gyertya, én együtt 
megyek ki (veled) és világítok neked». Az asszony fogja a kan
ná t és kimegy, a hold meg a pincze küszöbére teszi az ujját 
és a pinczében (olyan) világos lesz min t nappal . Az asszony 
lemegy és sört hoz. Az öreget megvendégelik az itallal. 

Valamikor vége a vendégeskedésnek (tkp. vendégeskedik, 
vendégeskedik) és az öreg haza indul . Haza jön és a maga öreg 
feleségét küldi a pinczébe sörért. Az öreg asszony nem megy 
ki világ nélkül, m o n d j a : «Sötét van a pinczében és valahová 
esem és ki töröm a lábamat» . Az öreg ember m o n d j a : «Eredj, 
menj (tkp. menj ki, menj), én világítok majd neked. Az én 
hold-vőm lám az ujjával világít». Az öreg asszony kimegy, az 
öreg ember u tána . Az ujját a küszöbre teszi, csakhogy semmi-
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'••>.'! 4:.:Starikl§n baba kor-ke edva burdas i starik koimed nivse 
vidlini meded'téas, kirnis-zát orde geéiitni. kimis. ordin geét'itas 
lun, i voi kutas lökni, kimis suu§: akerkain zar da i ludikes. 
petam-Se mi űzni saraj§.» saraje petas i {estes ts§U bostas. puk
sasni zih vile. kimis samirtas §ük bordnas babas§, m§d bordnas 
iéstsg, i zev leéida uéasni naje. -

kor-ke gesíitUas i starik gorte voas. starukali suue: «me-pe 
og vermi űzni; kerkain zev zar. petam űzni ta-lun saraj§>K voi 
voas i starik-gozja petasni saraje. starik i suue: «kirnis-zá( p§ 
menam u£l§ zih vilin, kajám, i mi puksam zih vil§)>. kajasni, zih 
vile puksasni la£intis§m§n i totke ud'itasni vugirtni. kikna'nis zih 
vivsán usgrii i kuvtefáis doimasni. 

zátjasis da nivjasis starik-gozjaes dzebasni-idralasni i bara 
vaz-nogis (nogen) pondasni óvni. 

féle világosság nem jön az újjából. Az öreg asszony semmit se 
lát. A lépcsőről a pinczegödörbe esik és kitörik a keze-lába. 

4. Az öreg embernek a felesége valamikor nehezen felgyógyul 
és az öreg elindul harmadik leányát meglátogatni, holló-vejéhez 
vendégségbe. A hollónál vendégeskedik egy napig és, beáll az 
éjjel (tkp. kezd jönni az éjtszaka). A holló mondja:,..-•«A•, szobá
ban nagyon meleg van és sok a poloska (tkp. poloskás). Men
jünk, ki a csűrbe hálni». Kimegy a csűrbe és magával (tkp. 
együtt) viszi az ipját. Leülnek egy rúdra. A holló egyik szár
nyával a feleségét fogja körül, a másik szárnyával az ipját, és 
nagyon jól alszanak ők. 

Valamikor vége a vendégeskedésnek és az öreg haza jön. 
Az öreg asszonynak mondja: «En nem tudok aludni, a szobá
ban nagyon meleg van. Menjünk ma a csűrbe hálni». Jön az 
éjtszaka és az öreg meg a felesége kimennek a csűrbe. Az öreg 
mondja is: «Az én holló-vőm rúdon hál. Másszunk fel, és mi 
is üljünk egy rúdra». Felmásznak, guggolva ülnek a rúdra és 
csakhogy el tudnak szunnyadni. Mindketten leesnek a rúdról és 
halálra sérülnek meg. 

"" A vejeik és a leányaik eltemetik az öreg embert meg a 
feleségét és megint úgy kezdenek élni mint régen. 
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J e g y z e t e k . 1. prgiditas < or. iipoflTH: i i p ó t ^ e r t | ina-
siSTli 'iIOMfcCTHJIHCb, yCTpOHJIHCb3. 

2. gaztgmtísini 'cKyqaTb5 j iést<Lox. Tecxb | gudravni c3aMi-
niaTt ' | pgzdsni c sü tn i ; sülni, megsülni5 | nángséas ^ana^KaeTCff 
TBCTOM'b'. 

3 . ul údn 'nyers (cbipoa, atn^Kiü) kenyér, tészta ' | mintedni 
fH36aBHTL, ocBoöo^HTb, OTITÍÍIIHTL' | jandova< or. eH,n;oBa, HH^OBa 
(1. DAL nagy szótárát) | tsegni 'el törni (tr. és intr.) ' | kgbrgg-gu y„ 
kebrgg-guran 'gödör a pinczében, a hová jeget, havat tesznek'. 

4 . kerkain £ar v. kerkain pgs \ samirtas 'oÓHHMeTb' I 
ggsűíUas 'KOHíHJiocb romeHie' i laíinU&ini ' leguggolni; ripncicTb' | 
dzebasni-idralasni 1. FOKOS 133. 1. | vaS-nog, vaz noggn 'régi 
szerint, régi módra ' ; a vaS-vog alakot a nyelvérzék nominat ivus-
nak veszi (pedig eredetileg talán accusativus volt, min t a rag-
ta lan időhatározók; 1. PATKANOV-FUOHS, Laut- und Formenl . der 
süd-ostj. Dialekte 123—4) és így keletkezhetett a determinál t 
vaí-nogis alak. Vö. ritla-dor v. ritla-doris mi gul'áitim ' no^b 
Be^epb ryjrajiH' (FOKOS 108). 

A mese közlője Alekszander Georgijevics F r o 1 o v, a k i 
gyerekkorában hallot ta ezt a mesét Usztsziszolszkban. 

2. 

1. vaígn olisni-vilisni pgrié (starik) gozja. nal§n v§li kik niv. 
gükis véli ena, a mgdis entgm pattéerijléa. enis i sug starikli : 
«nuam i(dziddzik nivtg verg i setam ver§s sajg kg flzid sajg. tan 
ne-kod sijees oz vai, i inenam nivii loug si-vgsna gortin verestgg 
ovni.» aűi eskg i zev ídt, da loug katgdni verg. 

aski tsétíéis, v§v doddalis, pukégdis eiítgm nilgs (mamtem 
nilgs), bostis itUgiik kudjg keluisg i katgdis vgrg. voisni verg, kud 

1. Régen élt-volt egy öreg ember meg a felesége. Nekik két 
leányuk volt. Az egyik édesleány (tkp. anyás) volt, a más ik 
azonban anyát lan (árva) mostohaleány. Az anya mondja az 
öregnek: «Vigyük a nagyobbik leányodat az erdőbe és adjuk 
férjhez a fagyhoz. I t t senki se veszi el, és az én leányomnak 
őmiat ta férj nélkül kell otthon élnie». Az apa nagyon sajnálja 
bár, de oda kell vinnie az erdőbe. 

Másnap felkelt, befogta a lovát, beültette a mostohaleányt 
(a szánba), egy kicsike kosárban vitte (tkp. kosárba vitte, azaz 
kosárba tette és vitte) a holmiját és vitte az erdőbe. Az erdőbe 
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bostis, pu ulg puktis, niles puksgdis, kol'is i suis : mpuka'v, musa 
nilei, i vid'ésis ígnikte.i> a/sis munis gortas. 

niv pukalis, pukalis i kinmini kutis. a koralis vek oz lok. 
séssa kor-ke kutisni pujas rat'ska kivni bidsen i vois éenik, zev 
pgrié da zev d'éor, i sue nivli: rnnifsa nilei, kinman, on?» niv 
éne: «sonid, musa d'edgi, sonid.» aslas eskg kongrlgn pinis sarka 
kiig (pinjasis sarka kilgni) ke^l'éidisla. perié £gnik sijees zal'itis 
i pástgdis sonid pásén, séssa setis sili t'sglei itdzid kud kglui, 
bidsgn dona kglui. nivli loi sonid i pukale i,dzid kud vilin. 

2. aski asiv vod'z getiris aili sue: «mun, kaili, vil! záttg 
vidli.)) ai kajis vére, vifágdg, a niv silgn pukalg zev ga&a Uu-
ígma i.dzid kud vilin i zev bur pasa. ai puksgdis dod'd'g, kglui 
puktisni i led'ééisni gortas. 

a eúis pgzalg blin, kodravui entgm nivsg. ponjis uvtg i sug: 
«kgéaiin loktg vgris, nivsg vajg i una em-bur vajg.» a kgéaikais 

értek, fogta a kosarat, egy fa alá tette, ráültette a leányát, ott 
hagyta és így szólt: «Ülj, kedves lányom, és várd a vőlegénye
det*. 0 maga haza ment. 

A leány ült, ült és fázni kezdett. Kérő pedig csak nem 
jön, Azután valamikor a fák elkezdtek mind recsegni és jött a 
vőlegény, nagyon öreg és nagyon ősz, és mondja a leánynak: 
«Szép lányom, fázol, nem ?» A leány mondja: «Meleg van, kedves 
nagyapám, meleg». Bár magának szegénynek vaczog a foga a 
hidegtől. Az öreg vőlegény megsajnálta őt és meleg subával 
öltöztette fel. Azután egy egész nagy kosár holmit adott neki, 
csupa drága holmit. A leánynak melege lett és ül a nagy 
kosáron. 

2. Másnap korán reggel az asszony mondja az apának: 
«Eredj, menj (az erdőbe), nézd meg az új vődet». Az apa el
ment az erdőbe, nézi, az ő leánya nagyon vidám arczczal és 
nagyon jó subában ül egy nagy kosáron. Az apa szánjába 
ültette, odatették a holmit és hazafelé mentek. 

Az anya meg lepényt süt mostohaleánya emlékére (tkp. 
megemlékezni mostohaleányáról, mintha t. i. már meghalt volna). 
A kutya ugat és mondja: «Jön a gazda az erdőből, hozza a 
leányát és sok jót hoz». A gazdasszony azonban megüti a ke-
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i kuiékas muteinas : «en pgrjdé! kgéaiin lökte da vgrié vajg 
nilislié li-éemsg.» 

voisni veris i niv lovja. setiHég en zev jona skgrmis i em-bur 
vilg kutis silen aslas niliskgd veé petni. enlgn niv i sue: «ajgi, 
meng tsgt.j katgdli vgrad, menim kolg-zg em-buris.>\ 

3 . aski sili en puis, pgzalis t'égskidbur i puktis sili kudjg i 
medgdis vgrg ajiskgd. ai katgdis i kotis vgrg, a ajéis léd'zéis 
gortas. niv pukale i vidzsisg, kodi sili vajas em-bur. ne-kod oz 
lok i oz vai, a sijg zev jona kinmg. ééééa loktis si diné zev perié 
d'éor mórt i sue: nmi/éa nilgi, kinman, onh) niv skgrmgma^ 
kinmg jona, Iggdsis i sug tokié: «vai nin em-burtg! bidsgn nin. 
kinmi tatíse.i) perié mórt Iggdsis da sijggs i kut'ékis zev jona. 
sijg velgma aféis kgdzidis. niv settsg i kuli. 

aski en istg ajgs: «kaili vgrad nilidla da vai gortg una 
em-burgn.» ai vgv dod'd'alis, munis vgrg i ad'dzis: niv kulgma. 
puktis doddg i vajis gortg. a pon uvtg i sue: «kgéaiin vajg vgris 

verőfával: «Ne hazudjál! A gazda jön és leányának a csontját
bőrét hozza az erdőből». 

Megjöttek az erdőből és a leány él (tkp. eleven). Erre az 
anya nagyon erősen megharagudott és ő a leányával együtt 
megirigyelte a (hozott) holmit. Az anya leánya mondja: «Atyám, 
vigy engem is az erdőbe, nekem is kell a gazdagság*. 

3. Másnap az anya édes jó dolgokat főzött, sütött az ő ré
szére és a kosarába tette és elküldte az erdőbe az apjával. Az 
apa elvitte és ott hagyta az erdőben (tkp. az erdőbe), maga 
meg haza ment. A leány ül és várja, (hogy) ki hoz majd neki 
gazdagságot. Senki se jön és (senki) se hoz, ő meg nagyon erő
sen fázik. Azután jött hozzá egy nagyon öreg ősz ember és 
mondja: «Szép lányom, fázol, nem?» A leány felindult — na
gyon fázik —, megharagudott és haragosan mondja: «Hozd 
már a gazdagságodat! Már egészen megfagytam itten (tkp. ide)». 
Az öreg ember megharagudott és nagyon erősen megütötte őt. 
Maga a fagy volt az. A leány bele is halt. 

Másnap az anya küldi az apát: «Menj az erdőbe a leá
nyodért és hozd haza sok kincscsel». Az apa befogta a lovát, 
az erdőbe ment és látta: a leány meghalt A szánjára tette és 
haza hozta. A kutya meg ugat és mondja: «A gazda leányának 
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nilislié li-égmsg.)) eú petis pánid i niv kúlgma. zev jona berdni 
kutis. d'zebisni-idralisni i óvni kutisni. eútgm niles vergs sajg 
(vergsg) éetni kutisni ima em-burnas vgréis vajémnas. perié gozja 
burdéisni i zev jona pir vilas najg jektisni i gni olgni-vilgni. 

a csontját-bőrét hozza az erdőből». Az anya elébe ment és a 
leány meghalt. Nagyon erősen elkezdett sírni. Eltemették és 
kezdtek élni. Az anyátlan leányt férjhez adták az erdőből hozott 
sok vagyonával. Az öreg ember meg a felesége kibékültek és a 
lakodalmon nagyon tánczoltak és most élnek-vannak. 

J e g y z e t e k . 1. ería niv, entgm niv vö. mamt§m niv, mama 
niv FOKOS, Zürj. Népk. Mutatv. 72 | bostis ißgt'ik kudjg kgluisg 
свъ маленькш коробъ платые и вещи взялъ5 | kgßzidisla сотъ 
холода5. 

2. zev gaéa tsuzema v. vesét-íéulema 'еъ веселымъ ли
цо мъ' | bl'in 'круглый, тонкш хлъбъ; блииъ5 | kodravni 'поми
нать5 (megemlékezni a halottról pl. halála napján v. nevenap
ján) | mutei 'мутовка, мвталка5 (1. KALIMA, Die russ. Lehn
wörter im Syrjänischen 88). 

3 . l'okis 'сердито5 | burdsisni 'помирились5. 
A mese közlője F г о 1 o v nyelvmesterem anyja (Uszt'szí-

szoíszkban). 

3. ozir markojilis. 

1. mar k olen niv ni pi abu; totkg velini gozja. babaisli i 
sug marko: amii-ng mi tadz ólam? vai-zg kristosgs ggst'itni 
korám as ordg. mi vgd ozira ólam i mian ordg loktas.» najg 
se'ssa i koris7ii kristosgs gestitni. sijg kgsjisas lökni voi égr 
bgrin pervei Hé a sin. 

3. G - a z d a g M á r k u s r ó l . 

1. Márkusnak se leánya se fia ninesen, csak ketten (ő meg 
a felesége tkp. házaspár) voltak. A feleségének mondja Márkus: 
«Hát mit élünk mi így? Kajta, híjjuk meg magunkhoz vendég
ségbe Krisztust. Hiszen mi gazdagon élünk és mi hozzánk eljön». 
Ők aztán meg is hittak Krisztust vendégségbe. Az megígéri, 
hogy éjfél után egy órakor jön. 
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séssa najg zev jona vidzsisasni da vidzsisasni. voi-sgr-bgr 
úin kolg i ne-kod oz vo ggsütni. naj§ ordg loktis zev perié starik 
ijdéid-nopja i űzni vgzjisis. marko-gozja i súgni: «mun pg, 
pglat-serege kai nin te da uz. mi p§ kristosgs vidzsisam, ted 
ián nin sen.» 

2. starik kajis, vodis űzni i séssa kod-ke gsin ulas vois i 
siiis: vgospodi isuse krisie!)) — «amin», goredisni pglaías (go" 
rgcfflsis pglat'sdn starik). ivlasánis jualisni stariklis : «mian ku-
^etilen pg niv isuzi. mii sili bur sian vordanh> —~ «ai-mamislis 
bur-olemsg», sug starik. 

séssa gpeí gsin ulin suisni: ugospod'i isuse kriste!* — 
<(amin», suis pglaísdn starik. «nivlgn pg pi-t'surka Uu£i. sili ng 
pg mii bur sian-vordanh> — aozir markolis pg bur-olgmsg 
sia-vorda.)) 

mar ko-gozja kilisni i povzisni. pglatis vidlisni i starik 
abu. i süni kutisni: «taje pg sus kristosid i velgma, a mi 
pg egg i dggadditísg. 

Erre ők nagyon erősen várakoznak és várakoznak. Már 
éjfél-után elmúlik és senki se jön vendégeskedni. 0 hozzájuk 
jött egy nagyon öreg ember nagy hátitarisznyával és meghálni 
kéredzkedett. Márkus meg a felesége mondják: «Menj, mászszál 
fel már az ágypolcz sarkába és hálj meg. Mi Krisztust várjuk, 
neked jó lesz ott is (tkp. már)». 

2. Az öreg fölmászott, lefeküdt aludni és azután valaki 
az ablak alá jött és (igy) szólt: «Uram Jézus Krisztus;» — 
«Ámen!», felelték az ágypolczon (kiáltotta az öreg az ágypolcz-
ról). Az utczáról kérdezték az öregtől: «A mi kereskedőnknek 
leánya született. Mi jót kivánsz-szánsz neki?» — ((Szüleinek a 
javait-vagyonát)), mondja az öreg. 

Ezután megint mondották az ablak alatt: «Uram Jézus 
Krisztus!* — «Amen!», mondotta az ágypolczról az öreg. «Egy 
leánynak fattyú-fia született. Hát neki micsoda jót szánsz?* — 
«Gazdag Márkusnak javait-vagyonát szánom (neki)». 

Márkus meg a felesége hallották (ezt) és megijedtek. Az 
ágypolczon nézték és az öreg nincs (ott). És mondani kezdték: 
«Ez Jézus Krisztus volt, mi meg nem is jöttünk rá». 



ZÜKJÉN SZÖVEGEK. 3 3 7 

S.marko ééééa dod'd'alis v§vs§ i suis babaisli: ut'éas áe pg 
me vetla koréni téurka-pise iva'n naidisoksg i éurg-kg, viam.)) 
ééééa velgn munis. munis da munis, kor-kg ad'dze: zev pgrié §dva 
lovja starík petuklié jur kerale. aféis bidsgn nin dre£zitg, d'zgre. 
ozir marko silié i jual§: «miila ne te petuksg naíékan, petuk-
jurse keralanh) — «üsgv nin, menam nilgi vajis ísurka-pi iva'n 
naidisok nima i eb§d kol§ v§tíni.y> ééssa marko i su§: 
«menim pe od§-§ vuzal§ sij§ pite nilidlié?» — «mi pe vuzalam 
eJí§.» — alma-e ne eske korannid si vil§?» — «a mi esk§ sto 
rubl'ei korám.» 

marko sto rubl'ei setis, kaga bostis, docCdg puktis i m§-
dedíéis. munis, munis da üemnei l'es§ i vois da i kagat§- sibitis. 
gort§ ozir marko vois i sue babaisli: «me p§ n§bli kagat§ da 
i sibiti, tsem pe bur-olem setni mianli.» 

4. ééssa lokteni izvostsikjas i add'zeni: íemnei l'esin lim 
silema i iz-ka pdéta mesta vilin bidme turun i sen turunnas 

3. Márkus ezután befogta a lovát és (így) szólt a feleségé
hez: «Eögtön megyek megkeresni a fattyú-fiút, Talált Ivánt és 
ka megtalálom (tkp. megkerül), megöljük)). Azután elment lóval 
(értsd : szán elé befogott lóval). Ment meg ment, egyszer látja: 
egy nagyon öreg, alig élő öreg ember egy kakasnak a fejét 
vágja le. 0 maga már egészen reszket-remeg. Gazdag Márkus 
meg is kérdezi tőle: «Miért vágod le. a kakast, vágod le a kakas 
fejét?» — «Hallgass már, az én leányom Talált Iván nevű 
fattyú-fiút szült, és ebédet kell csinálni)). Erre Márkus mondja: 
«Nem adjátok-e el nekem a te leányodnak azt a nát?» —• «Mi 
eladnók)). — «Sokat kérnétek-e érte?» -— «Mi száz rubelt 
kérnénk)*. 

Márkus száz rubelt adott, fogta a fiút, a szánba tette és 
elindult. Ment, ment és sötét erdőbe jutott és eldobta a gyere
ket. Gazdag Márkus haza jött és mondja a feleségének: «Bn 
megvettem a gyereket és el is dobtam, semhogy nekünk oda 
kelljen adnunk pónzünket-vagyonunkat». 

4. Azután fuvarosok jönnek és látják: a sötét erdőben a 
hó elolvadt és egy báránybőr szélességű helyen fű nő és ott egy 
gyerek játszik'a fűben (tkp.- a fűvel). Ők látják azt a csodát és 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIIl. ^ 
i 
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kaga vofsg. naje sijg dívg ad'd'éasni i kagags bostasni i votdég 
munasni. munasni, munasni i o zir marko ordg űzni vgzjiéasni. 

bara veskalisni si ordg zg. uziéjas zev iéastg kutasni petav-
lini: marko povéas i kutas süni: imii ng pg sejtsgrrí t'saste 
petavlannid h) —• afégv pg marko batusko; mianli pg égd vgr 
sgrin kaga suri, ié-ku páéta mesta silgma, sen turun bidmg i 
kagais turun pias vgli vorsg. mi pe sejsgm iéud'gsasg ad'dzim da 
boétim kagasg dai nuam.)) 

marko sug: «sijg kagatg ong mem vuzalgi?» najg súgni: 
«mii mi sijgn vejéam? mi pg vuzalam, eékg.v — nmii ng pg 
korannid si vilgh) — «mi sto rubHei korám si vilg.» 

5. marko i ngbas gpei sto rubl'ejié izvostsikjaslié. babaisli 
i sug: «mi pg tajgs mgdgdam irgd sar diné, assis med sudtgm-
lunsg jualas.» 

a kaga nalgn zev edjgn bidmg; lun i voi veéten bidmg. sili 
nán puktisni i mgdgdisni sijgs irgd sar ordg juavni silié med 
sudtgm-lunsg. 

fogják a gyereket és tovább (tkp. előre) mennek. Mennek, men
nek és Gazdag Márkushoz kéredzkednek meghálni. 

Megint őhozzá kerültek szintén. A meghálok nagyon gyak
ran kezdenek kijárni. Márkus megijed és kezdi mondani: «Mit 
jártok ti olyan gyakran ki?« — «Hallgass, Márkus atyuska; mi 
egy sötét erdő közepén egy gyereket találtunk (tkp. nekünk 
akadt), egy báránybőr szélességű hely elolvadt, ott fü nő, és a 
gyerek a fűben játszott. Mi láttuk ezt a (tkp. az olyan) csodát, 
fogtuk a gyereket és viszszükw. 

Márkus mondja: «Nem adjátok-e el nekem azt a gyereket?* 
Ők mondják: «Mit csinálunk mi vele? Mi eladnók». — «Hát 
mit kértek érte?» — «Mi száz rubelt kérünk érte». 

5. Márkus meg megint megveszi a fuvarosoktól száz rube
lért. A feleségének meg mondja: «Mi ezt el fogjuk küldeni 
Heródes czárhoz, tudakolja meg a maga legnagyobb boldogtalan
ságát (értsd: a maga sorsát)». 

A gyerekük meg nagyon gyorsan nő ; nappal és éjjel egy-
egy arasznyit (araszszal) nő. Neki kenyeret tettek (a háti tarisz
nyájába) és elküldték őt Heródes czárhoz, hogy megkérdezze 
tőle a legnagyobb szerencsétlenségét. 
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6. iva'n naidisok munis da munis i zev i(dzid sir ju 
vomgn kaiig pos piddi. nemis nin si kuéa vetlgmags. «en pg pov 
— sir sug — lok, vudz me kuéa da pervgi irgd saridlis juav 
ussid sudtgm-luntg, a séssa mentsitn sudtgm-lungs. dir-e pg me 
vag og vo?» 

sijg vois irgd sar ordg. «tenid pg me dia ozir olgmsg 
mark olis, kidé sus kr istos siis t'suzigad. a siridli pg nemis 
loe sen kuilini. karabjas una putkil'avlgma da nilistavlgma.y> 

séssa irgd sar setas pismg, ozir markoli i tsgktas éetni. 
«a sir vivtiid pg — suas irgd — vudz medaras da vgl'is sili 
vistav; vudztgfáid-kg vistalan} to sojas.» 

kor-kg iva'n naidisok vutdzis, kiás pismg ozir mar
kolt i suis sirli. sir sug: nme pg eskg i teng soji. ladng pg te 
menim bgrin vistalin.n 

7. séssa iva'n naidisok vois dad ordg, ozir marko 
ordg. pismg sili vajis. naje seíísedé Iggdsisni iva'n naidisok 

6. Talált Iván ment meg ment és egy nagyon nagy csuka 
fekszik a folyón át keresztben híd gyanánt. Már egész életén 
át jártak rajta végig (a folyón keresztül). «Ne félj — mondja a 
csuka — gyere, kelj át rajtam végig és először kérdezd meg 
Heródes czártól a magad szerencsétlenségét ( = sorsát), azután 
az én sorsomat. Sokáig nem kerülök-e (vissza) a vízbe ?» 

0 Heródes czárhoz jutott. «Neked Márkusnak a gazdag 
vagyonát rendelem, a mint Jézus Krisztus rendelte születésed
kor. A csukádnak meg egész életén át kell ott feküdnie. Sok 
hajót borított föl és nyelt el». 

Ezután Heródes czár egy levelet ad át (neki) és megparan
csolja, hogy adja át Gazdag Márkusnak (a levelét). «A csukán 
azonban — mondja Heródes — menj át a másik partra ós csak 
akkor mondd meg neki; ha az átkelésed előtt (tkp. átkelésedig) 
mondod meg, akkor megesz*. 

Valamikor átkelt Talált Iván, kezében a levél Gazdag. 
Márkus részére ós megmondta a csukának. A csuka mondja: 
«Én meg is ettelek volna. Jó, hogy te azután szóltál nekem».. 

7. Talált Iván ezután jött a bácsihoz, Gazdag Márkushoz. 
Levelet hozott neki. Azok annyira megharagudtak Talált Ivánra,* 
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rüg, mii oz i tgdni mii kérni, séssa pismg lid'd'isni i kutisni süni : 
<(mija pg teng sir is ez soi?» — umeng pg ez soi — sug iva'n 
naidis o k —, a teng pg astg kőris irgd saris.)) 

marko babaisli i sug: nán pg Igsgd. áfáim pe vetla irgd 
sar ordg. ku(tsgm pg bur-olgm log éetni iva'n n.ai diso klil'./» 
séssa babaiskgd prgstsaitísis i mgdgd't'sis munni. 

séssa sir berdg vois. sir berdg vois da ne-kit sili vudzni. 
sir i sug: akiiUg-pg marko baíusko mgdin?» — «bidsgnli pg 
vgd mog. iseriid pg da&g jual§!» — cteda pg vgd me, kitísg 
munan. irgd sar ordg pg munan. jestsg pg i skgralan! pvksi 
jpg, vutdzgda.)) 

séssa sir ding marko matiétíéis, tokié vudzni kutis. sir 
sug: uíéasli!» vudzni pondis. sir nilistis i marko estis, iva'n 
n aidis o kii kol'i bur-olgm is m a r k olgn. 

hogy nem is tudják, hogy mit csináljanak. Azután elolvasták a 
levelet és kezdték mondani: «Miért nem evett meg téged a 
<jsuka?» — «Engem nem evett meg — mondja Talált Iván — 
de téged magadat hívott Heródes ezár». 

Márkus mondja a feleségének: «Készíts elő kenyeret. Ma
gam megyek Heródes czárhoz. Micsoda vagyont kell majd Talált 
Ivánnak adni ?!» Azután elbúcsúzott a feleségétől és elindult. 

Azután a csukához jutott. A csukához jutott és semerre 
se lehet neki átkelnie. A csuka mondja: «Hová készültél, Már
kus apuskám?» — «Hát mindenkinek dolga (van velem). Még 
a hal is kérdez!» — «Tudom ám, hová mész. Heródes czárhoz 
mész. Még bosszankodni fogsz! Ülj (rám), átviszlek*. 

Erre Márkus a csukához közeledett, haragosan kezdett 
rajta átmenni. A csuka mondja: «Megállj csak (tkp. rögtön)!» 
Át kezdett kelni. A csuka elnyelte, és Márkusnak vége volt. 
Talált Ivánnak maradt Márkusnak a vagyona. 

J e g y z e t e k . 1. mi vgd ozira ólam v. mi vgd ozirgs j voi* 
sgr-bgr nin kotg 'nojrao^t JWL npomjia, nocjrfe ÜOJIHOMH V;KT> 
npomjio5 | itdzid nopja CCT> öojibinoíí KOTOMKOÜ' | pglai-serggg caz 
ágypolcz sarkába (a fal mellé)'. 

2. ivlasdnis cci> yjiHUTbf | bur dini 'megáldani, jót kívánni5, 
éini-vordni "minden jót kívánni, megáldani3; mii sili sian-vordan 
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^ T O eíl ,n;o6pa noasejiaenib, npe^CKaaíemb f \ ai-mamislis bur-
olgmse 'onpe^EJiaio y 0Tn,a H MaTepn Bee ,a;oőpo, HM-feme, ,a,oőpo 
H HMymecTBO5 | gpeí < or. OTISTB | suis pglaüán (szótaghatár • a í 
után) síarik v. suis pglai-serggsais cmondta az ágypolcz sarkában 
levő' | pelatíé vidlimi Ha nojiaTaxi. (tkp. az ágypolczból) no-
CMOTpfejEH5 | ege degaddiííég cHe ,a;ora^ajiHCB5. 

3 . iva'n naidisok 'ÜBaHi. HaH^éHHnii,3 (1. KÁLIM A 89) ] 
drezzitg '^poíKHTi), .n.posKJKHT'b'; dzgrg id. [ menam niv ... .vajis 
v. menam niv . . . . vajema \ od§ vuzalg fnem adjátok e l ' ; vö. 
WIOHM. St. 26 : «I. U. on, V. Peé. one, S. on, one, L. on, od, 
P. OÍÍ, od§» | sij^ j 9 Í í e nüidlis a 2. szem. determinatiónak érde
kes példája. 

4 . iemnei les < or. TeMHHÜ JTECL | t'éem . . . . s'eííw mianli 
'(jrymne) ^I ÍML ,a;aBaTB e n y HMymecTBO; TEMT. HaMi. ^aTt ' | 
izvostsik < or. H3BOupíK'i. 1 • • • • mesta vilin bidmg turun v. 
. . . . mestae turun bidmgma . . . . helyen (tkp. helyre) fű nőt t ' | 
veékalisni si ordg ég cnonajiE KT> HeMy ate5 | turun pias CBT> 
TpaBi ' | ong vuzalgi v. odg v. 1. fönt (3 . alatt). 

5. mi mgdgdam v. mgdedlam | irgd < or. Hpo,n,'b | assis med 
sudtgm-lunse jualas v. assis . . . . juavni ccaMOe öojitinoe Heciia-
cTie (HeciacTjniBocTt) cnpoCHTb;» KaKoe Heciacr ie oam^aeTb 
MeHa' abban az értelemben, hogy 'a maga sorsát ' : sudsg. 

6. nemis 'B^EKL, BCIO acH3Hi>' j dir-g me vag og vo ^OJiro-JiH 
a BT» p'BKy He n o n a ^ y ' (mikor kerülök vissza a vízbe, hogy ne 
kelljen itt fönt feküdnöm, hogy büntetésből raj tam végigmen
jenek az emberek) | siis (v. sigma) t'suz'igad co6r]feni,a.ir& BO BpeMH 
pOjK^ema TBoero' | putkil'avni conpoKH,HHBaTb' j nilistavlgma 
'nporjraTbiBajia' j vgüs 'TOJIBKO Tor^a (a mikor m á r a másik 
par ton leszel)' | vudztg^'éid c,a,o nepenpaBLi' | va/Uis v. vutd£is 
tála doras cHa STOTL Őeper t ' . 

7 . dddr 1. FOKOS 55 | seUsg&z v. do tovo —• or. #0 Toro | 
mija vö. WICHM. St. 'dl. mija me tatsgm miféa cwie schön bin 
ich doeh' | bidsgnli vgd mog "Kax^OMy flíao ecTt ,a,o MeHa' | 
jestsg i skgralanl ceiu,e TBI H cep^aniLca, 3Jrann>ca!' 

fokié ccep^HTo' | tsasliJ cceiraac£ Te645; Uasli me tenid 
vola 'ceiraacL a Te6rh npn,ny' (fenyegetőleg) j vudzni pondis v. 
mgdis | estis Koiramica, CKOHTUijrea'. 

A mese közlője egy uszt'sziszoíszki öreg asszony: Anna 
Nikoiajevna P o p o v a. 
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4. s kgr g poma b og atgi. 

1. mamis sug dis pomali: níiéiíéi, poma, Uéttíi da kgf 
kgts-gu kodji)). poma Uéiüis i keU-gu kodjis. sijg lun prgiditis. 
mgd lunnas mamis suis pomali: o-kaili da vidli gutg, ez-e kg{ 
kgt'é sed». 

poma kajis kgis-gu vidlini, da zev bur rut'é sili sedgma. 
séssa rujsis i sug; «led'£ pg meng, ledé, te pg ozirman, tenid 
bur kera». 

poma leedéas. séssa gortas ledésas, mamisli vistalas : «vot 
pg sedgma vgli rut'é, da me pg leidéin, mamis sug: «mija ledéin, 
jgi poma? sijes pg poéis vuzavni da dénga pg sedin-. 

2. ruíé, sijg vgrg muni, zev jona tupl'ásg vgrin, kodalg. una 
ruiéjas Uukgrtísisni, kutasni juavni: «mijis pg te kodalanh) — 
«a vot pg poma ordg vetli, sijg pg zev jona verdis, juktads, gni 
pg pekmella bostis. vot pg unagn, sogn, t'sukert'i!sg, me pg tiangs 
nugda poma ordg geét'itni; e(t.jagn pg og nu». 

4. H a m a r m e g g a z d a g o d o t t T a m á s . 

1. Az anyja mondja lusta Tamásnak: «Kelj föl, Tamás, kelj 
föl és legalább nyúlnak való gödröt (vermet) áss». Tamás föl
kelt és nyúlvermet ásott. Az a nap elmúlt. Másnap Tamásnak 
szólt az anyja: «Menj (az erdőbe) és nézd meg a vermedet, 
nem akadt-e akár nyúl (a vermedbe))). 

Tamás elment a nyúlvermet megnézni, és egy nagyon jó 
róka akadt neki (a vermébe). Erre a róka mondja: «Eressz el 
engem, eressz el, te meg fogsz gazdagodni, ón jót teszek veled 
(tkp. neked)». 

Tamás elereszti. Azután haza megy, elmondja az anyjá
nak: «Lám, róka akadt volt, ón meg eleresztettem)). Az anyja 
mondja: «Miért eresztetted el, bolond Tamás? Őt el lehetett 
volna adni, és pénzünk akadt volna». 

2. A róka, az az erdőbe ment, nagyon erősen hengergőzik 
az erdőben, részegnek tetteti magát (tkp. részegeskedik). Sok róka 
gyűlt össze, kérdezni kezdik: «Miért vagy te részeg?» — «Hát 
én Tamáshoz mentem, az nagyon erősen etetett, itatott, most meg 
mámor fogott el. Lám, gyűljetek össze sokan, százan, én elvisz
lek benneteket Tamáshoz vendégeskedni; keveset nem viszek». 
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séssa zev unagn rutsjas ts ukgrttsisni, so kimin ruU. ruts 
sug: «loktg pe, lokt§! mekgd munam poma ordg gestítnv). 

rut'é nuis rutéjasgs stadanas sar ordg. sarli vistalisni: 
ns k gr g p oma bogatgi p§ mgdedis p§darok gesudarlv). 

naja bidsgn éenéini kutisni, dívuittsini, kis p§ tajg p om ali 
si-minda rutsis, jgi pomali, dis pomali. 

3. sije £§ ruts bara munis vgrg da zev jona bara kodale, 
sgd-bgzjases ilgdlg. «mii-ne, maibirgi, setU§ma vosan da vuktilan 
(vukan), a mi pe tsiges* súgni sgd-bgzjas. «a lok pg, Uukgrttsgi 
soen kimin, da me pg nua tiangs sar ordg ggstitni. me p§ ved 
seni soji-jui)) sug ruts. 

séssa epet' soen kimin sgd-bgé téukgrt'tsisni, da Uukgrgn 
ledzsisni sar ordg. «gpet ggsudarli istgma poma bogatgi so 
égd-bgz pgdarok)) sug ruts. 

4. séssa rut'é munis sar ordg, sug: «vaili pg menim pudov-
natg denga merditni s k gr g poma bog at g ilié». 

Ezután nagyon sokan gyűltek össze rókák, körülbelül száz 
róka. A róka mondja: «Jöjjetek, jöjjetek! Menjünk együtt (tkp. 
menjünk velem) Tamáshoz vendégeskedni)). 

A róka egész falka rókát vitt (tkp. a rókákat falkával vitte) 
a czárhoz. A czárnak jelentették: «Hamar meggazdagodott Tamás 
ajándékot küldött a császárnak». 

Ok mind elbámultak, elcsodálkoztak (tkp. bámulni kezd
tek, csodálkozni), honnan van annyi rókája ennek a Tamásnak, 
bolond Tamásnak, lusta Tamásnak. 

3 . Az a róka meg megint elment az erdőbe és megint na
gyon részegnek tetteti magát, a hölgymenyéteket szedi rá. «Mit 
hánysz úgy, ós émelyeg a gyomrod, te boldog, mi meg éhesek 
vagyunk», mondják a hölgymenyétek. «Hát jöjjetek (tkp. gyere), 
gyűljetek össze százan körülbelül, én meg elviszlek benneteket a 
czárhoz vendégeskedni. Lám én ott ettem-ittam», mondja a róka. 

Erre megint százan gyűltek össze körülbelül hölgymenyé
tek és egész csapatul mentek le (az erdőből) a czárhoz. «Megint 
száz hölgymenyétet küldött Gazdag Tamás a császárnak aján
dékba*), mondja a róka. 

4. Ezután a róka elment a czárhoz, mondja: «Add nekem 
a pudovkádat, hamar meggazdagodott Tamás pénzét megmérni)). 
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pudovna éetisni sili denga meráitni, séssa ruts loktis pom a 
orde. bidsgn gurjis, koréis poma ordis, da kié-kg kik grgs suri da 
nje i éujis asik-kostas. séssa bgr nuis sar orde pudovnasg. gesu-
darlgn i sueni: <iku(ti§m ta-minda bogatstvo p§ loi pomali/ 
vajé pe pudcvnasg pirkgdg. dénga-kg pg merditisni, kié-ke use». 
pudovna pirkedisni, kié-kg kik gres usi. apravda £§ pe pom aid 
bogatgi i v§lema/» 

5. ggsudarlgn zev mijéa niv em, et'i niv. rut's settíg munis 
korásni. korásni munis da su§. «sar vgingi mórt, teád sabla, 
meam jur, me pe lokti korásni, poma bogatgi pg istis 
kor ásni)). 

sarislgn súgni: «kié pg si-minda bogatstvois sili loi? voidar 
pg korié, ggl' vgli. silgn pg úingm abu)>. — «kidé pg'abul —-
ruíé sug. miita nin pg pgdarki mededis tianli, déngasg pg pu-
dovnagn meráitg.)) 

«mi pg Zgnikgs og tedg, vaili pg taítsgrt. — nme pe og~ 

Pudovkát adtak neki, a pénzt megmérni. Azután Tamás
hoz jött a róka. Mindent felkutatott, keresett Tamásnál, és 
valahonnan két garas került elő és azt be is dugta az abroncs 
(és az edény) közé. Azután visszavitte a czárhoz a pudovkát. 
A császárnál mondják: «Mekkora (tkp. milyen ennyi) gazdag
sága lett Tamásnak! Rajta, rázzátok ki a pudovkát. Ha pénzt 
mértek, valahonnan kiesik». A pudovkát kirázták, valahonnan 
kiesett két garas. «Valóban gazdagnak kell lennie Tamásnak!» 

5. A császárnak nagyon szép leánya van, egyetlen lánya. 
A róka odament leánykérőbe. Leánykérőbe ment és így szól: 
«A czár szabad ember, tiéd a szablya (értsd: a hatalom), enyém 
a fej, én leánykérőbe jöttem, gazdag Tamás küldött leány
kérőbe)). 

A czárék mondják: «Honnan lett neki annyi gazdagsága? 
Azelőtt koldus, szegény volt. Neki semmije sincsen*. —'• ((Ho
gyan nincsen! — mondja a róka. Már mennyi ajándékot kül
dött nektek, pénzét meg pudovkával méri». 

«Mi nem ismerjük a vőlegényt, hozd ide». — «Nem én. 
A vőlegény szégyellös (félős). Mikor megállapodunk, lakodalmas, 
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Sgnik pg polié. kor pg lesgd'Uam, svad'bagn loktami). najg Igégd'-
t'sisni, ki kutisni; rujsis svatíaalg. 

6. rut'é munis p o m a ordg. p o m aes bidsgn pivégdis da mié-
égdis, jedzdgdis da vgtíégdis. ééééa pur vgjíéis da lezngg-íévetjasgn 
basitis purs§. gesudar orttsali gizis pism§: ami p§ loktam svad-
bostsik pizen.» 

p o m a§s ledzs§dis da mirjasse bids§n baéitis bid, éoma 
tsvetjasgn. ééssa matismisni pizgn gesudar diné pristaú dorg. 
matismini kutisni, ruís d'éurin-dzerin vejsis, pur kiésis, stavnis 
va§ usisni. rut'é kutis gorzini-: ukarau'l! vgjim, vgjim/» 

7. sarlen uéked'üéisni leptini pom ajasgs. p omaes leptisni 
da i sueni : «mija ne pe sejéem miétgm páé-kema ?» rufs sug: 
<iSvad'bostsik bidsen vgji i pdé-kgm bidsen vgji.» 

pdé-kem p o m ali vajisni bidsgn vilgs. pom ags séésa pds-
tgdisni bur pdé-kgmgn. bur páé-kgmgn pdétgdisni, ééééa pukégdisni 
karetag, katgdisni sar ordg. 

népül jövünk». Ők megállapodtak, megtartották az eljegyzést (tkp. 
kezet fogtak); a róka a vő anyját helyettesíti (tkp. a vő anyja). 

6. A róka Tamáshoz ment. Tamást egészen megfürösztötte 
ós megmosdatta, fehérré tette, kicsinosította. Azután tutajt csinált 
és a tutajt csipkerózsa virágokkal díszítette fel. A császár körül 
lévő embereknek levelet í r t : «Mi násznép csónakon jövünkw. 

Tamást levitte (a partra) és a gerendákat (tkp. tuskókat) 
mind mindenféle virággal díszítette fel. Azután közeledtek a. 
csónakkal a császárhoz a kikötőhelyhez. Közeledni kezdtek, a 
róka himbálódzott, a tutaj szétesett, mind a vízbe estek. A róka. 
kiáltani kezdte: «Segítség! (tkp. őr!) Elmerültünk, elme
rültünk !» 

7. A czár emberei odarohantak kimenteni (tkp. kiemelni) 
Tamásokat. Tamást kihúzták és mondják: «Miért olyan csúnya 
a ruhája (tkp. csúnya ruhájú)?» A róka mondja: «A násznép 
mind belefúlt és a ruha mind elmerült». 

Egészen új ruhát hoztak Tamásnak (tkp. ruhát hoztak 
egészen újat). Tamást azután felöltöztették szép ruhába (tkp. 
ruhával). Szép ruhába öltöztették, azután hintóba ültették, vitték 
a czárhoz. 
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poma zev déirúdég, bergale. gesudarina i sue: «mii-n§ p§ 
taj§? abu-§ j§i?» ruts su§: «abu. taj§ pdé-k§mid ne si serti.» 
gpei magazinié vajisni bur páé-k§m, páétedisni bur pdé-kemgn 
poma§s. med ééssa poma oz vermi bergavni, ruts bostis giris 
bulavka da pomali pel'-ponas íéutkalis (sutskalis). ééssa su§ 
g§sudari?íali: «páé-k§mid pe §ni si éeríi.)) 

8. ééééa nal§n svadba, veniéáitíéisni, piruitisni. ééééa ruts 
su§: nmem pe vodé-viv kol§ munni, get§viítíini, vidééisni.n 

ruti muni, muni. zev una paslukjas paslusnijédit§ni. «kodli 
p§ paslusni^éditad í i> — ami p§ zmei g or o deté-gozjali.)> — 
^svadba p§ kutas munni, da ti p§ viétalgi : csker§ voma 
bogat§ili. tianli p§ lo§ sur st§kan da vina rumka, da kőéin 
koénalasni)). 

ééssa muni vodée. loktis, sije zmei goro deté-gozja keni 
ol§, kujim sudta krustalngi domin. rúté i sue, naj§s povéedlg : 
«mii p§ ti dumáitannid? m alánná sári fisa p§ lokt§, bidsgn p§ 

Tamás nagyon mozgolódik, forgolódik. A császárné mondja: 
«Mi ez? Nem bolond-e?» A róka mondja: «Nem. Ez a ruhád 
nem tetszik neki (tkp. nem szerinte való, nem kedve szerint 
való)». Megint jó ruhát hoztak a raktárból, jó ruhába öltöztették 
Tamást. Hogy Tamás azután ne tudjon forgolódni, a róka vett 
egy nagy gombostűt és Tamásnak a vállába szúrta. Azután így 
szól a császárnéhoz: «Most kedve szerint való a ruha». 

8. Azután lakodalom van náluk. Megesküdtek, lakomáztak. 
Azután így szól a róka: «Nekem előre kell mennem, előké
szülni, várni». 

A róka ment, ment. Nagyon sok pásztor legeltet. «Kinek 
őrizitek (a nyáját) ?» •— «Mi a zmei ^ororfeís'-házaspárnak (őriz
zük a nyáját»).— «Lakodalmas nép jön majd, és ti mondjátok: 
"hamar meggazdagodott Tamásnak'. Lesz nektek egy pohár sör 
és egy pohár pálinka, és ajándékot adnak». 

Azután előre ment. Odajött, a hol az a zmei gorod'eíé-
házaspár lakik, egy háromemeletes kristályházban. A róka így 
szól, rájuk ijeszt (tkp. megijeszti őket): «Mit gondoltok ti? Jön 
Melánia czárné, mennydörgéssel és villámmal mind összezúz, 
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gimgn da tsardgn tiangs éuggdas, sotas. déebsgi pg, petg itdzas-
st'egaanid». 

naje povzasni da itdzas-siegag pirasni, dzebsasni. rut's séssa 
aslígdt'sas da úol'nan petgssg gztas da najg i sot't'éasni. 

rut's séssa sij§ piras kujim-sudta domg, kutas svadba vidz-
sisni, ggtgvittsinL 

9. svad'ba kutas lökni, zev una paslukjas addéasni. kujsar-
jas juaiasni nalis: «kodli pg paslusni/sáitad?» paslukjas suasni: 
«skgrgi poma bo g at gili». 

svadbais paslukjases koénalasni, vina rumka setasni, sar 
stgkangn juktalasni. 

séssa voasni rut's berdg. ruís vidzsisg bidsgn ndngn, solgn. 
ggsudarlgn divuiiügni, lubuiíUeni. uabu-Zg pg pgrjalgma rufág 
svaiia ». 

séssa bidsgn setgn piruitasni, svad'buitasni. 
séssa i estas. ggsudarlgn niv mési'it'tíis. séssa i pori. 

megéget benneteket. Bújjatok el, menjetek ki a szalmakazalo
tokba ». 

Ok megijednek és bebújnak (tkp. bemennek) a szalma
kazalba, elrejtőznek. A róka azután odarohan és mind a négy 
sarkát meggyújtja, és azok meg is égnek. 

Azután a róka bemegy a háromemeletes házba, kezdi a 
lakodalmas népet várni, előkészületeket tenni. 

9. A násznép kezd jönni. Nagyon sok pásztort látnak. 
A kocsisok kérdezik tőlük: «Kinek (a nyáját) őrzitek?» A pász
torok mondják: «Hamar meggazdagodott Ivánnak (a nyáját))). 

A násznép megajándékozza a pásztorokat, egy pohár pá
linkát adnak, pohár sörrel itatják. 

Azután a rókához jönnek. A róka várja (őket) mind ke
nyérrel, sóval. A császárék csodálkoznak, gyönyörködnek. «Nem 
csapott be a róka-nászanya». 

Azután mind lakomáznak, lakodalmat ülnek ottan. 
Azután vége is van. A császárnak a leánya férjhez ment. 

Azután — vége. 
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J e g y z e t e k : 2. kodavni 'iibaHCTBOBaTb'; kodalg 'npe,a;-
CTaBnaeTCH m>nm>iwb \ p§kmel1'a < or. noxiviejibe (1. KALIMA) 
'Katzenjammer' | meked munam vö. munam sar ordg mekgd 
'menjünk velem együtt a czárhoz' FOKOS 110 j stadanas 'eb 
írJkjiHM'L CTa,a;oM'L' | pgdarok < or. írólap OKÍ'. 

3 . vukni 'gyomorémelygést (ToniHOTa) érezni, hányási ingere 
(pBOTa) van, böfögése van (oTpbiraTbca)'.. 

4. pudovna < or. nyuoBrsa j ggsudarlgn i súgni 'y rocy^apa 
CKasajm' | bogatstvo < or. őoraTCTBO | pravda ég p§ pomaid.... 
cnpaB^a, ^OJIJKHO ŐHTB, ITO 9oMa BT> caMOMt ^ j i t őoraTtrii'. 

5. teád sabla, meam jur vö. tenad purt, menam jur 'tiéd 
a kés, enyém a fej' FOKOS 48 I polis 'őoasjiHBbríí5 | ki kutisni 
vö. ki-kutgm ' k é z f o g ó , eljegyzés5 J svat't'a < or. CBaTba; svaitaalg 
CBMliCT0 CBaTBH'. 

6. l'ezngg 'uiHiiOBHHK'b' | ggsudar-orttsali JKHBymtiMi. y 
rocy^apa3 | svad'bostsik 'cBa,HLŐOBinHKrb'; vö. CBa^eömHKT. és 
CBaTOBHiHKi (DAL) | mirjas ^ H H , a melyek a tutajon voltak i 
dzurin-d'zerin (v. dzurin-déerin) vgtUis cnoKaTiHyjica\ 

7. kareta < or. Kape/ra | pomajas§s 'Tamásókat' 1. FOKOS 62. 
8. pasluk < or. nacTyxt | zmei <. or. SMÍJH; gorod'et'é < or. 

ropo,a,eiri> (vö, az orosz mesékben szereplő swhlí ropbiHirab-
csal) | maldnna < or. MajiaHta j ifáas-súga vö. ijdzas-tega 
FOKOS 49. 

9. XubuUUgni 'jnoőoBajiHCb5 | méstitísis (< or. MÍJCTHTBCS) 
'ycTpoHJiacb, Bbimjia sa siyarb'. 

Vö. a dis ivan és kuzrna da pcma ez. meséket (FOKOS 
38, 109). 

A mese közlője a fönt említett ÁHHa HüKOJiaeBHa I IonoBa. 

5. starik g o zj a. 

1. starik gozjal§n kujim pi em. olisni, olisni da telkuiteni: 
«mian kujim pi égnik i súgni: "vetlam ggsudar ordg kordém'»» 
staruka olis, olis da kor-k§ munis ggsudar ordg korásni. ggsuda-
rislgn i súgni: v.kuj.sgm mort-tui pg tgdgh) — «mi pg ólam 

5. Az ö r e g h á z a s p á r . 

1. Egy öreg házaspárnak három fia van. Éltek, éltek és 
tanácskoznak: «A mi három fiunk (már) vőlegénykorban van és 
azt mondják: 'Menjünk a császárhoz a leányát megkérni')). Az 
öreg asszony élt, ólt és egyszer elment a császárhoz leány
kérőbe. A császárnál mondják: «Micsoda mesterséget tud?» -
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jprgsta, kréstanstvogn zanimáittsam». — umed pe sijg vetlas, da 
velgd'téas da vetis pe loktas kordénp. . .-. 

séssa gortas munis mamis da i suis piisli: «suisni p§ 
saridlgn: cmed pe vetlas nazgvitni da nazitka pe vajas, da veUéti 
med getrásas*)). ....... 

2. piis séssa nopjdsis da munis. munis da munis, da zev 
i/lzid kerka vois. vois da piris settée. zev itdzid mórt kuile-uze. 

séssa sij§ pglat-serggas dzebéis, med oz ad'dzi. séssa u£is, 
uzis itdzid mórt da i tééítsis. tééttsis sijg da sor vilas v§li pes 
étik. pisán sajas puksis, pessg bostis da jur ggggris ki^.jovtgdis 
da suis: uglena pe davai pit da jiét)). zev mij'éa niv loi. sili 
skatert volsalis, da bid-sama napitkase vajis settée sili; séssa 
éoini vajis bid-sama zarkei-prazkei. éojis da juis zev jona da 
epet pesse ki^sovtedis jur gggeris. niv ééséa ber peske pgris da 
pes i loi bgr. kué mortid bgr űzni vodis, zev jona uég nir-gorgn. 
űzni kutis. pglatéánid tom mortid kijgd'téis, kijgd'téis da pestg 
bostis da i nuis. 

«Mi egyszerűen élünk, földműveléssel foglalkozunk)). — «Hadd 
menjen ö és tanuljon ós csak azután jöjjön leánykérőbe». 

Erre haza ment az anya és meg is mondta a fiának: 
<iAzt mondták a czárnál: chadd menjen pénzt szerezni és hoz
zon pénzt (tkp. keresetet) és csak azután nősüljön'». 

2. A fiú erre vállára vette a zsákját és elment. Ment és 
ment, és jött egy nagyon nagy ház. Odaért és oda bement. Egy 
nagyon magas ember fekszik-alszik (ott). 

Erre az ágypolcz sarkába rejtőzött, hogy meg ne lássa; 
Azután aludt, aludt a magas ember és fölkelt. Fölkelt ő és a 
gerendán egy darab (hasáb) fa volt. Az asztalhoz ült, a fadarabját 
fogta és megforgatta a feje körül és így szólt: «Ilona, adj inni 
és enni!» Nagyon szép leány lett. Abroszt terített fel neki és 
mindenféle italt hozott neki oda; azután mindenféle pecsenyét
sültet hozott enni. Evett meg ivott nagyon erősen és megint 
megforgatta a fáját a feje körül. A leány megint fává változott, 
és megint egy darab fa lett. A hosszú ember megint lefeküdt 
(tkp. visszafeküdt) aludni, nagyon erősen horkol (tkp. orrhang
gal alszik). Elaludt. Az ágypolczról leskelődött a fiatal ember, 
leskelődött és fogta a darab fát és el is vitte. 
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3. ééssa muni, muni da sili pánid loi mórt. «mii pg te 
peska ?» — «menam p§ peskis verdié. — mii pg te pl'et'a ?» — 
umenam pg pl'eüs mort-lovzgdié». — «vai pg veééam!» najg i 
veZsisni. 

ééssa bara votdzg munis pHet'gn. munis, munis, bara mórt 
pánid loi. 

«mii p§ te sia?» jualis. -— o-menam siis mort-viié». — 
o-vai pg ve2sam!i> 

plet'gn da sign najg bara veMisni. tom mórt ééssa boétis si 
da sili i sug: «mun %g pg, vi kiknan morUg, pleísg p§ vai da i 
pess§ vap. si bgr-vajalis. silgn loi plei da pes da si. 

4. munis, munis vo$zg. bara mórt pánid loi. nug kiás kol!k 
da jualg: iifflii ng pg te pleía da peska da sia?» — nmenam p§ 
peskis verdis, pleíis lovzgdis a siis viié. — mii pg te kol'kjah) —• 
nmenam pg kolk kiűégűz kajégdni verman, si sudta pg zárnia 
dom log». -— «vai pg ve%éamv>. 

3. Azután ment, ment és találkozott egy emberrel (tkp. neki 
szembe lett egy ember). «Miért van neked fád (tkp. mit vagy 
te fás)?» — «Az én fám tápláló.» — «Miért van neked ostorod 
(tkp. mit vagy te ostoros)?* — «Az én ostorom embert-életre
keltő » . — «Nos, cseréljünk!» Ok cseréltek is. 

Azután megint előre ment az ostorral. Ment, ment, megint 
, találkozott egy emberrel. 

«Miért van gerelyed?», kérdezte. — «Az én gerelyem 
embert-ölő». — «Bajta, cseréljünk)). 

Megint cseréltek az ostorral és a gerelylyel. A fiatal ember 
erre fogta a gerelyt és így szól a gerelyhez: «Menj hát, öld 
meg mind a két embert, hozd el az ostort és a fát is hozd el». 
A gerely visszahozta. Neki lett ostora meg fája és gerelye. 

4. Ment, ment előre. Megint találkozott egy emberrel, 
A kezében visz egy tojást és kérdezi: «Hát miért van neked 
ostorod meg fád és gerelyed?" •— «Az én fám tápláló, ostorom 
életre keltő, gerelyem meg megölő.» — «Miért van neked tojá
sod?)) — «Az én tojásom, a meddig fel tudod dobni a ma
gasba, olyan emeletes (annyieméletű) aranyos ház keletkezik)).— 
«Nos, cseréljünk)). 
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séssa veisisni pesk§n da kol'kjgn. séssa sili i sug: «vot pg 
te vetli da sutski morts§ da vai pesse». 

vot silgn kimin premis vgli, zgniklen! 
5. berged'tsis gortldn. gortldn berged'tsis, gorte vois da ma-

misli isug: «mun pe sar ord§ koráéni». — w i i pe vetlan?! 
mian pe v§d nem-tor abu/» — «te p§ su: ^mian p§ bid-tor em,». 

munis mamis korásni. aprestei kréétáúin saje pe kidé 
setam ? /» suisni g§sudarislen. 

6. voinas vodisni űzni. ímik munis sar-kerka ding. kol'ktg 
kajégdlis, kujim-sudta dom loi déik sar gsin vo(d'éas. 

ggsudarlgn t'sét't'sisni, povéisni. avot — suasni — kujsgm 
pg tajg d'ivg Zoi/» istasni saldatjases: kujsem olisjas setgni ? 

si péti da saldatjasgs bidsgn vialis. saldatjas usini, kuileni 
gsin ulas, ggsudarlgn povzisni, najg istisni veti'min kimin saldat. 
séssa veti'min saldat si — petis da stavse viis. 

Erre cseréltek a fával meg a tojással. Azután így szól a 
gerelyhez: «Hát menj, szúrd meg az embert és hozd el a 
fáját». 

Lám, mennyi szerzeménye volt neki, a legénynek! 
5. Visszafordult hazafelé. Hazafelé fordult vissza, haza jött 

és így szól az anyjához: «Menj a czárhoz leánykérőbe*). — 
«Mit menjek (tkp. mit menj, mit menjen az ember; 2. szem. 
ált. alany)?! Hiszen nekünk semmink sincsen!» — «Te mond
jad: 'Nekünk mindenünk megvan'». 

Ment az anyja leánykérőbe. ((Közönséges paraszthoz hogy 
adnók (a leányunkat)?!» mondották a császárnál. 

6. Éjjel lefeküdtek aludni. A vőlegény a czár házához 
ment. A tojást feldobta a magasba, háromemeletes ház lett 
éppen a czár ablaka előtt. 

A császárék fölkeltek, megijedtek. — «Nézd csak — mond
j ák— micsoda csoda lett!» Katonákat küldenek: micsoda lakók 
vannak ottan? 

A gerely kijött ós mind megölte a katonákat. A katonák 
elestek, az ablak alatt fekszenek. A császárék megijedtek, ők 
körülbelül ötven katonát küldtek. Ezután az' ötven katonát a 
gerely — kijött és mind megölte őket. 
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ggsudarlgn jesse jona povéisni. epet' istisni poshisídkes. ignik 
su§: nmed p§ loktas a(t'sis me ordg». 

zgnik sug pl'etHi: nmiMi p§, Uufskáip, med p§ lov£asni». stavis 
lovzisni, miidem (miidtem) vilis. 

ggsudar divuittég: «mu pe, loe petavni. ku^sgm pe taüég 
mórt loktis ?» 

1. séssa gesúdar aj'éis péti. zdbrováiííéis, primitis sije 
£enik kid'é éUduite. ukid'é pg, tenad /rá(tsem iskustvo, vilin pe 
si-minda i bgr lovzgdinh) — «íaje pg mii-na?! vot, púkéi pe da 
gbgdáitam /.» 

puksisni ebgdditni. igáik peskes bosti* da jur geggris geggr-
tgdis. «g Ven a pg davai pií-jiéí!» zev m'ijéa niv loi. nali das-vit 
pglgs napitka vajis, bidsgn raznei, das-vit pglgs kusánng. 

gesudar senég, d'ivuitt'sg: «&js pg ted ta^sgm mort-tujis 
surish) — «menam pg bid-to7' em : si pg mórt vig, plei pg lov-
zgdg, pes pg verdg, koük pg mem kifösgdz katUgdla, kutsgm ugodno 
dom lo§i>. 

A császárnál még erősebben (jobban) megijedtek. Megint 
követet küldtek. A vőlegény mondja: «Jöjjön ő maga én
hozzám*). 

A vőlegény mondja az ostornak: «Menj, üsd meg őket, 
hadd támadjanak életre». Mind életre keltek, a hányat megölt. 

A császár csodálkozik: «Mi (ez), ki kell menni. Micsoda 
ember jött ide?» 

7. Azután a császár maga ment ki. Köszöntötte, fogadta őt 
a vőlegény, a hogy illik. «Hogyan, micsoda tudományod van 
neked, annyit megöltél és megint életre keltetted?)) — «Mi ez 
még?! (értsd: ez még semmi!) Lám, ülj le és ebédeljünk!)) 

Leültek ebédelni. A vőlegény fogta a darab fát ós meg
forgatta a feje körül. «Ilona, adj inni, enni!» Nagyon szép 
leány lett. Tizenötféle italt hozott nekik, mind másféle, tizenöt
féle ételt. 

A császár csodálkozik, ámul: «Honnan akadt neked ilyen 
ügyességed?)) — «Nekem mindenem van: a gerely megöli az 
embert, az ostor életre kelt, a fa táplál, a tojásom meg a 
meddig feldobom, tetszésszerinti (tkp. a milyen tetszik) ház ke
letkezik)). 
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éojisni, juisni. igríik pes ki(tsovtgdis jur geggris, suis : 
«§l'ena pe stupai na mesto.'» pizan vilié biri bgr. 

8. g§sudar senée, kuttsem mort-tui surgma. «me pe verrna 
t'églgi voiska gt'i t'éasgn vini, epei pg verma t'éasgn £g lovég 'ni». — 
«vot pramgi pg gni éenik, poée pe i niv éetni eni» sug sar. 

vot naje Igégd'iéisni nilgs setni si saje. 
«tolkg pe me dinié domtg pe gdal't, boét». — «me p§ ta-voi 

£e i verma bostni i puktini viJíag». 
ggsudar gortas miini. £§nik kolk bgr kajégdlis, domis ééséa 

ez lo. med mestag munis da siis j,lg (vilg) kajéedlis, da siis 
i^zid dom loi. 

najg i svadba leégdisni. ééééa piruitisni-paruitisni. ééséa 
i estis. 

bur mort-tuinad ggsudarlié nivsg pgrjalis. 

Ettek, ittak. A vőlegény megforgatta a fát feje körül, így 
szólt: «Ilona, menj a helyedre!» Az asztalról (minden) eltűnt 
vissza. 

8. A császár csodálkozik, milyen ügyessége akadt. «Én 
egész hadsereget tudok egy óra alatt megölni, és megint egy 
óra alatt életre kelteni». — «Lám ez most az igazi vőlegény, 
most hozzá is lehet adni a leányt», mondja a czár. 

Hát ők megállapodtak, hogy hozzá adják a (czár) leányát. 
«Csak távolítsd el, vidd a házadat mellőlem». — «En ma 

éjjel el tudom vinni és új helyre tenni». 
A császár hazament. A vőlegény megint (tkp. vissza) fel

dobta a tojást, a háza erre eltűnt (tkp. nem lett). Egy másik 
helyre ment és annál messzebbre (magasabbra) dobta fel, és 
annál (értsd: az előbbinél) nagyobb ház keletkezett. 

Ok előkészítették a lakodalmat. Azután lakomáztak, lak
mároztak. Azután vége is lett. 

Jó mesterségével kicsalta a császár leányát. 

J e g y z e t e k : 1. mort-íui 'cnocoŐHOCTb, peMecjio' | prgst < 
or. npocTOH | kréstanstvo < or. KpecTbíiHCTBO ( zaniindiitéam < 
or. 3aHHMaTLca | vgUé, velié, vgliéü TOJIBKO TenepB; nocjrfc 
öToro' | naígvitni, na£itka, naZgtka 1. KALIMA 91. 

2—6. gtena<. or. OjieHa | pii < or. niiTt j jiét< or. 'ÍJCTL | 

Nyelvtudományi Közlemények. XLUI. •»" 
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skat'ert < or. CKaTepTb | éark§i-pra£k§i 'acapeHoe-npajKeHoe' | p§~ 
laUánid a szótaghatár a t u t á n van (nem pela^sánid!) | peska 
CCB iiojrEHOMb' j pUí <C or. ruieTb | si cporaTHHa, Konbé' | poslus-
úik < or. nocjiyinHHKT, fnocjiaHenT.5). 

7—8. zdorováiiMini < or. 3,n,opoBaTbca j primitni 1. KALTILA 
114 | éleduite < cjrk^yeTb | iskustvo < or. HCKVCTBO | íajg />£ 
mii-na ? C9T0 eiu,e *ITO ?5 | §b§dáitni < or. oőii^aTb | razn§i < 
pa3HbiH | kusdnn§ < KyraaHbe | kujsem ugodno dom cKaitoÉ yro^HO 
^OMI ' | stupai na mesto = CTynafi Ha MBCTO | pizan vilié biri: 

b§r cco CTOJia Bee ymjio oőpaTHo' | voiska < or. BOHCKa j pram§i 
< or. npflMOH | §dalt< or. OT,a,ajiHTb | *;iWa.g cHa HOBoe MÍJCTO' 
sijs il§ (vile) cem;e Bbime\ 

Ezt a mesét is Aima H. I IonoBa közölte velem. Jellemző, 
hogy ez az öreg asszony, — a ki otthon csak zürjénül beszél a 
hozzátartozóival és azt állítja és hiszi magáról, hogy olyan ke
véssé tud oroszul, hogy őt oroszul akár «el is lehetne adni» —r 
mennyi orosz szót kever zűrjén beszédjébe. 

6. 
1. ol§ni-v{,leni starik-gozja. nalen véli kujim pi. itdzid pis§ 

saldat§ ez bostni; meds§ i boétisni. boétisni i nuiisni sijes slu-
éitni. séssa loii voina. gesudarlen vunema gortas sabta da kert-
patits. séssa kutasni juavni, kodi pe verm§ med §dj§ (§dj§n) 
vetlini. e(i suas : vme p§ vetla kujim vo.» sili suasni: «te pe tai 
dir vetlan (vetlini k§sjan).» a starikidlen piid sue: «me p§ vetla 
kujim sudkien.» gesudar su§: «menam pe sen niv em, silié p§ i 
kor sabla da paliU.)) 

6. 
1. El-van egy öreg házaspár. Nekik három fiuk volt. A leg-

idősbik fiút nem vették be katonának; a másodikat bevették. 
Bevették és elvitték őt szolgálni. Azután háború lett. A császár 
otthon felejtette a kardját ós vasbuzogányát (tkp. a császárnak 
otthon felejtődött a kardja és vasbuzogánya). Erre kérdezni 
kezdték, ki tud leghamarább (elmenni és) megjönni. Az egyik 
mondja: «En megjárom az utat három év alatt». Neki mond
ják: «Te bizony sokáig mész (akarsz menni)». Az öreg ember
nek a fia azonban így szól: «En megjárom az utat három nap 
alattw. A császár mondja: «Nekem leányom van ott, tőle kérd 
a kardot és a buzogányt». 
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2. séssa sijg mgdgd'Uas munn%. munistas sajavtgdz i pl'essg 
mug inmgdlas i kgís loug. kg(t'sgn munas, munas mudzt'g^zis. gpet' 
lukistas mug ptessg i ruta loug. mudztgd'z rut's munas. séssa mirjg 
l'ukj,stas ptessg i kai loug (kaje pgrt'tsas). kajgn munas i voas 
ggsudar ord§. piras da i setas zapiska ggsudar-nitysli. 

niv i jual§: «'dir-g pg i kidz loktinh) sijg vistalas : «me 
p§ sudki na tolkg lokti, a voii pg me kgjsen, rujsgn i kajgn.» — 
akijeik pg te verman pertíéinih) jualg niv. sijg kitUovíUas ggg~ 
rgsgn dai kgís loug. nilis no£i(tígn misku vivsis vundas gensg i 
t'sisjan pig kgrtalas. séssa ggggr p§v ggggrtas i rut's loug. sijg niv 
bar a vundas misku vivsis ggn i Uisjan pig kgrtalas. gpeí saldat 
ki^sovtisas i kaje pgrg. kailis gt'i perg nejsistas i t'sisjan pig 
idralas. tsajgn juktalas i zapiska saldat sgris baíli mgdgdas. setas 
i sabla da kgrt-patití. 

3 . petas i bara kg(Usgn munni kutas, mu(d'£as, ruj'sgn munas„ 
munas, zev jona mufd'zas i kuz-turuna ing soiUsini vodas. 

2. Azután elindul ő. Megy egy kicsit, a míg el (nem) tűnt 
(a szemük elől), és homlokát a földhöz érteti és nyúllá lesz. 
Mint nyúl megy, megy, a míg el nem fárad. Megint hozzáüti 
homlokát a földhöz és rókává lesz. A róka megy, a míg el nem 
fárad. Azután egy tuskóhoz üti a homlokát és madárrá lesz 
(változik át). Mint madár megy és eljut a császárhoz. Bemegy 
és odaadja a levelet a császár leányának. 

A leány kérdezi: «Sokáig és hogyan jöttél?» 0 elmondja: 
«En még csak egy napig jöttem, ós mint nyúl, róka és madár 
jöttem». — «Hogyan tudsz te átváltozni?)) kérdezi a leány. 
0 megfordul körben és nyúllá lesz. A leány szőrt (tkp. szőrét) 
vág le ollóval a hátáról és a kendőjébe köti. Azután megfordul; 
köröskörül és rókává lesz. Az a leány megint szőrt vág le a, 
hátáról és a kendőjébe köti. A katona megint megfordul és 
madárrá változik át. A madárnak egyik tollát kitépi és a ken
dőjébe rejti. Teával kínálja meg (tkp. itatja) és levelet küld a 
katonával az apjának. Odaadja a kardot meg a vasbuzogányt is. 

3. Kimegy és megint mint nyúl kezd menni, elfárad, mint 
róka megy. Megy, nagyon erősen elfárad és egy magas fűvel 
benőtt helyre (tkp. hosszúfüvű helyre) lefekszik megpihenni. 

23* 
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kuttsgm-kg d'eneral (íéinovnik) set kutas munni i silié kert-
patitstg da sablatg boétas. sije sejsem jona uzg, oz i kivli. ééssa 
d'eneral sili iz gotaas kertalas i vag sibitas. 

va pitsédn sije add'ée sondi i kutas sondili kemmisni : úepti 
p§ meng vasis.v 

eitéid kemmisas i vil§(d£ik kajas. medis kemmiéas i sondiis 
sij§s perjas vaéis., 

4. d'eneral sabl'a i patité vajas ggsudarli i gesudar kgsjg si 
sajg nivsg setni. 

naj§ kutasni getevMtsini svadba vile, a mgdis seŰ'ée i voas, 
kodi vaéid (va&is) petis. 

niv sug Zgniksg : «taj§ pe me diné sablala ez voli, a so pe 
piris eni mórt, süen pe tíu£emis tedsa, sije pe i volis.» i sijes 
korasni matg^dzik i kutasni judsni. 

5. nilis kutas juavni : ukid'é p§ te volinh) sije kutas süni: 
«kgtUen pg me lokti» i sije kgi's loui. kgflsislgn spina vivsis vun-

Valaniilyen tábornok (hivatalnok) arra kezd menni és el
veszi tőle a vasbuzogányt és a kardot. 0 olyan erősen alszik, 
nem is érzi (hallja). A tábornok azután követ köt a nyakába és 
bedobja a vízbe. 

A vízből meglátja ő a napot és elkezd a napnak könyö
rögni: «Emelj ki engem a vízbőb. 

Egyszer könyörög és magasabbra (feljebb) emelkedik (száll). 
Másodszor könyörög és a nap kihúzza őt a vízből. 

4. A tábornok a kardot és a buzogányt elhozza a császár
hoz és a császár őhozzá akarja adni a leányát. 

Készülni kezdenek a lakodalomra, azonban odajön a 
másik is, a ki a vízből kijött. 

A leány mondja a vőlegényéről (tkp. a vőlegényét): «Ez 
nem jött hozzám a kardért, de nézd csak, most bejött egy em
ber, annak az arcza ismerős, az jött (hozzám)». És őt közelebb 
hívják és elkezdenek kérdezősködni. 

5. A leány kezdi kérdezni: «Hogyan jöttél ?»> Az kezdi 
mondani: «Nyúl alakjában jöttem én» és ő nyúllá lett. Anyui
nak a hátáról szőr van levágva, a leány meg megnézi a kendője 
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distema g§nse, a nilis t'sisjan pellesis (petessis) vidlas: setis i 
em g§nis. séssa, rut's lom. rut'slen toze misku vivsis g§n vun-
dist§ma i niv bara perjas gen; g§n ruül§n i em. séssa kai 
lom i per§ §íi abu. niv perjas tíisjan piis i pere setis i vglema. 

séssa kutasni saldates juavni: amiila pe aféid en vai 
sabl!at§ da palit'ét§h> sije suas : «mutd'éi pe da soiiisini vodi i 
onmovéi. sek kosti i gusal§maes menüim, mene p§ sije, kodi nuema 
sabl'ase, vae sibiteina.a 

juavni kutasni: akidz pe pétin vauid (vasis)í)) — «me pe 
gondili kemmisi i sijg leptis.)) 

séssa medse bostasni, kertalasni stolb berd§ i liilasni. a 
saldatisk§d i svad'ba kutasni lesedni. piruitasni zev bura. 

csücskét (tkp. csücskéből): onnan való a szőr. Azután rókává 
lesz. A rókának szintén szőr van levágva a hátáról ós a leány 
megint kiveszi a szőrt, a szőr a rókáé. Azután madárrá lesz és 
egy tolla hiányzik (tkp. nincsen). A leány kiveszi a kendőjéből 
és a toll onnan való is volt. 

Azután kérdezni kezdik a katonát: «Miért nem magad 
hoztad a kardot meg a buzogányt?» 0 mondja: «Elfáradtam 
és lefeküdtem pihenni és elaludtam. Azalatt ellopták tőlem. 
Engem az, a ki elvitte a kardot, a vízbe.dobott». 

Kérdezni kezdik: «Hogyan jöttél ki a vízből?)) — «En a 
napnak könyörögtem és az kihúzott)). 

Azután fogják a másikat, egy oszlophoz kötik és agyon
lövik. A katonával meg kezdik a lakodalmat elrendezni. Nagyon 
jól lakomáznak. 

J e g y z e t e k : 1. saldat§ ez bostni CBT> COJî aTH He B3HJEH' | 
voina < or. Boima I k§rt-pal!its cíKexE3Hyio najiKy, najnmy' I vet-
lini ccxo,a,HTf>5 | starikidlen piid érdekes példája a 2. szem. de-
terminatiónak | sudki < or. cyTKH. 

2. munistas cnponiejrc> HeMHoro' | sajavt§d'é cnoKa He 
CKptniCH, He CTajio ero BH^HO' | inmedlas cnpHJi05KHJiT.' | mudz-
tefáis c,a;o ycTa.no CTH3 | Hukistas cTKHyjiT>' | mirje co neflb5 | kaj§n 
cnTHD,eÉ' instrumentális-essivus | pere < or. nepo | zapiska < or. 
sanncKa | sudki na tolk§ 'CVTKH eme TOJILKO' | nogit's < or. 
HOÍKHHHH (1. KALIMA 93 | g§g§r p§v gegertas 'icpyroMT. noBep-
HeTca' ] kaje p§r§ 'BT. HTHî y npeBpaTHTca, oöepHeTca' | saldat 
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sgris CCT> coJisaTOMi (nouuieTB)5; épp így : me medgdi si sgris 
d'énga ca nocjrajn. CB HHMB .neHbrn5. 

3 — 4 . kué-turuna in CMBCTO CB BbicoKOÍí TpaBOÍi' [ d'eneral, 
generál, jengral < or. reHepajrB j iz golaas kgrtalas fKaMeHB 
npHBasaji'b Ha raeio' | vilg^dzik kajas cno BHrae no^Hajica' | su§ 
£enikse vö. kutisni meda meds§ süni, mamse kutisni süni FOKOS 
123 1 ez voli cHe npHxo^Hjn.' j UuZemis tgdsa cy Hero jnmo 
áHaKOMoe5. 
,J ! 5 . épina vivsis vundistgma gense cco CIIHHBI 0TpÉ3aHa 
raepcTt' [ setié i em ggnis cOTTy,a;a H ecTb raepcTt'. 

sek kosti CBT> 9TO BpeMa' | kgrtalasni stolb berd§ fnpHBa3ajiH 
Kt CTOüőy' | liilasni cpa3CTpBJiajra5 j saldatiskgd . . . . CCTE> coji^a-
TOMB CT3JIH CBa^BŐy Jia^HTB, IipHrOTOBJiaTB5. 
<; \ fi'; Ez t a mesét az előbb emlí te t t A. N. P o p o v ának a 

menye , Marija Jogorovna Z s e r e b c z o v a közölte velem Uszt'-
sziszolszkban. 

7. 

1. kor-ke olis-vilis pop. silen vgli kujim niv. kujimna'nis 
%dzidgs nin, a veres sajg muntgmgs-na (vergsg settgmgé-na). kujim
na'nis olgni pop-nán vilin i lunié lung kizeni. gt't'sid pop vetlas 
bazarg, i sen medalas kazakgs. kazak sítrg sili peV-vundis kodr i 
zev juuis. kiíUg pop oz isti sijegs, seit'sg i vosg lun kik keég. 

istas pop kazakgs karg nuni kartupéV, vuzavni bazár vilin, 
kazak vetlas kujim lun. kor voas sije gortas, stav nilis poplgn 
uskgd'fsasni kazak ding. kutasni juuásni, mii karié ad'dziíin, mii 

7. 

1. Egyszer élt-volt egy pap. Neki három leánya volt. Mind
hárman már nagyok, de még nem mentek férjhez (még nem 
adták férjhez). Ok mindhárman a pap kenyerén élnek és nap
ról napra híznak. Egyszer a pap vásárra megy és ott egy mun
kást fogad fel. Nagyon vakmerő és iszákos munkása akad neki. 
A hová csak küldik (tkp. a hová nem küldik), oda vész két 
napra. 

A pap. küldi a munkást a városba burgonyát vinni, eladni 
a'vásáron. A munkás odajár három napig (három nap alatt 
teszi meg az utat oda s vissza). A mikor haza jön, a papnak 
a leányai mind a munkáshoz rohannak. Elkezdenek kórdezős-
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bazarin vuzalgni i mii kazak úgbgma. kazak suug: nkarin bidsgn 
na bur, vuzalgni bid-éama tor)), o-mii íg me vistala ngbgmgní — 
dumditg kazak, pop-nivjas jgjgs. petkedla assim zavod§s i vistala, 
mii sijg ngbi.» sid'é i vejsas. kiskas gat's piié i suuas pop-
nivjasli: «to, nebi aslim vil'-pglgs zu.» pop-nivjas juualeni: 
«kidz-ng tajggn kolg zudsni?)) kazak suue: «kolg-ken (kolg-kg), 

petkgdla. tolkg kolg gtkgnli petkgdlini.» 
2. med vod'é bostas itdzid nivsg poplié i petkedas saraj§, 

petkedlini, kidz kolg zudsni vil' zu§n. zualas, zualas, ijdzid nivli 
zev vjj! zu kaíiíísas. séssa ser-kost nivsg zualas i sili zev kazak-
Ign zu kaíitísas. med bgrin med i(t'sgt nivsg petkgdas i zualas, 
zualas zev jona. 

seksdn (sekisán) pop-nivjas kazak bgrsa i vgtlisgni. se(tsgm 
Igéid nali kaéiííías silgn zu. bgrt'i kazak ajsis matg voas. 

kor-kg med itdzid nilis i kutas kazaklis komi ngbni zu. 

ködni, mit láttál a városban, mit adnak el a vásáron és mit 
vett a munkás. A munkás mondja: «A városban még minden 
jó, mindenféle dolgot adnak el». «De mit mondjak hogy vásá
roltam (tkp. mit jelentek vásároltnak)?» —gondolkozik a mun
kás. A pap leányai bolondok. Megmutatom a magam penis-ét 
és (azt) mondom, hogy azt vettem». így is tesz. Kihúzza a 
gatyájából és mondja a pap leányainak: «Lám, újfajta kefét 
vettem magamnak». A pap leányai kérdezik: «Hogy kell hát 
ezzel kefélni?* A legény mondja: «fía tetszik, megmutatom. 
Csakhogy egyenként kell megmutatni*). . 

2. Először a legidősebb leányát fogja a papnak és kivezeti 
a színbe megmutatni, hogyan kell az új kefével fésülni. Fésüli, 
fésüli, a legidősbik leánynak nagyon tetszik az új kefe. Azután 
a középső leányt fésüli meg és neki is nagyon tetszik a legény 
keféje. Utoljára a legkisebbik leányt vezeti ki és fésüli, fésüli 
nagyon erősen. 

Ettől az időtől kezdve a pap leányai a legény után futnak. 
Olyan jónak tetszik előttük (tkp. nekik) az ő keféje. Utóbb a 
legény maga szükségbe jut. 

Egyszer a legidősbik leány meg akarja venni a legény 
keféjét (tkp. kezdi a legénytől kérni megvásárolni a kefét). 
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kazak silié kujim-so íéglkevgi boétas vodé-viv; a zu kgsjiéas éetni 
bgrindzik. ser-kost niv dériga íéukgrtas i kutas kazaklié aslis ngbni 
komi. kazak silis tsgts kujim-so t'églkgvgi bostas. med bgrin % 
ijset nilisli vuzalas kujim-so Ugikgvejié. stavnis najg ngbasni zu 
kazaklié meda mgdéis gusgn. bidenli kol§ zu aslis gtnasli. 

3. kazak dir oz kut setni zu, a pop-nivjas guéenikgn, med 
m§da medis oz kivlini, bid lun silis korgni zu. kazakli disgdas 
najglis kor§m kivzini i koras kujimnan t'éoisg kupditísini. bid 
t'soili kupáiíUigen k§sjisas zu setni. 

voasni va dőre. kazak pgriíéisas. pop-nivjas addzasni zu i 
kutasni gorzini: utaje menam zu! taje menam zu/)) kazaklié 
netsk§ni, gabralgni. kazak skermas, bostas kiás assis dobrasg i 
ilg biitg sibitas vaas. a(t'éis vaas sunlas, ééésa petas lia vilg i 
jpáétáéas. 

4. pop-nivjas, vidt'éig tirji kazak vilg, kutasni koréni vais 

A legény háromszáz rubelt vesz tőle előre; a kefét meg ígéri, 
hogy későbben adja oda. A középső leány pénzt gyűjt össze és a 
maga részére akarja a legénytől megvenni (tkp. kezdi a legény
től magának megvenni kérni). A legény tőle szintén háromszáz 
rubelt vesz át. Utoljára a legkisebbik leánynak is eladja három
száz rubelért. Ok mind megveszik a legény keféjét, egymás 
tudta nélkül (egymás előtt titokban). Mindnek egyedül magának 
kell a kefe. 

3. A legény sokáig nem akarja (tkp. kezdi) odaadni a kefét, 
a pap leányai azonban titokban, egyik hogy a másik ne hallja, 
minden nap kérik tőle a kefét. A legény megunja az ő kérésü
ket hallgatni ós mind a három nővért hívja fürödni. Mindegyik 
nővérnek fürdéskor igéri hogy odaadja a kefét. 

A víz partjára érnek. A legény levetkőzik. A pap leányai 
meglátják a kefét és kiáltani kezdik: «Ez az én kefém! Ez az 
én kefém!» A legénytől el akarják tépni (tkp. tépik, rángatják), 
szorítják. A legény megharagszik, kezébe veszi a maga jószágát 
és mintegy messzire dobja a vízbe. 0 maga a víz alá bukik 
(tkp. belemerül a vízbe), azután kimegy a homokra és fel
öltözik. 

4. A pap leányai, a legényt szidva (tkp. szitkozódva a 



ZÜEJÉN SZÖVEGEK. 3 6 1 

zu. sungislasni pidgsg(d'éis, ne-una oz stavnis veini. zu ne-kid'z oz 
vermini vais ad'dzini. korsasni, korsasni, munasni batisli nordsni 
kazak vilg. voasni. «mii úin jgijas sid'é kotralannid ?» suue nali 
pop. «oi, baíg, baíg, kazakid mianes pgrjalis. mianli kujimna'-
nimli vuzalis gíik zu. kujim-so ísglkgvgjgn mortlis bostis. a gni 
ne-kodli ez set, a sibitis zus§ va§. munam, bai§, korsni, zev ed 
lesid zuis. mian§s unaié zev zualis.» —• «kuts§m se(tsem dona 
zu nin tianli, j§ijasli, vuzalis kazak h) 

nivjas tsets kiskasni popgs korsni zu. pop periUisas, piras 
va§ i kutas nivjask§d korsni vais kazaklis zu. kid'é-kg med i(dzid 
nilisli poplgn zavodis surg kiás. sijg pondas gorzini: «suri zuid, 
suri/» pop iuug: «mii, te jgimin-U, mii-Vi?» se{(ég-zg loktasni i 
mukgd nivjasis i stavnis kutasni süni: «taj§, baíe, kazakidlen 
i zuid/)) 

P°P 9§g§r-voas} ku^sgm zu kazak vuzavlema nívjasisli i 
mijgn sijg zuavlgma najggs. 

legényre) kezdik a vízben a kefét keresni. Alámerülnek a fene
kéig, nem sok (híja, hogy) mind bele (nem) fúlnak. A kefét 
sehogy sem tudják a vízben megtalálni. Keresik, keresik, elmen
nek apjuknak a legényre panaszkodni. (Haza) jönnek. «Mit sza
ladtok úgy, ti bolondok?)) mondja nekik a pap. «Jaj, atyám, 
atyám, a munkásod becsapott minket. Nekünk mindhármunknak 
egy kefét adott el. Háromszáz rubelt kapott mindegyiktől. Most 
meg senkinek se adta oda, hanem a vízbe dobta a keféjét. Men
jünk, atyám, megkeresni, mert nagyon jó a kefe. Minket sokszor 
nagyon megfésült». — «Micsoda olyan drága kefét adott hát el 
nektek' bolondoknak a legény ?» 

A leányok egyszerre húzzák a papot, a kefét keresni. 
A pap levetkőzik, bemegy a vízbe és kezdi a lányokkal együtt 
a vízben a legény keféjét keresni. Valahogyan a legidősbik 
leánynak kezébe akad a papnak a penise. 0 elkiáltja magát 
(tkp. kezdi kiáltani): «Megkerült a kefe, megkerült!» A pap 
mondja: «Mit, megbolondultál-e vagy mi?» Oda jön a többi 
leány is és mind kezdik mondani: «Ez, apám, a legénynek a 
keféje !» 

A pap megérti, (hogy) milyen kefét adott el a legény a 
leányainak és mivel fésülte ő meg őket. 
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J e g y z e t e k : 1—2. kazak < or. Ka3aKT> fcjiyra, MOJIO^ eii,T., 
paöoTHiiKi3) | pet-vundis.— or. yxopt.S'b, szószerint: cfül-"levágó3, 
j e l en tése : 'Őoínriíí, BocTptiii, OTHaflHHBifl, pasöoHHHKt' j setié§ i 
voég lun kik keze ' xy^a M npona.nae'rb ^ H A Ha ^Ba5 | zu frpe-
őeHt, necajma, meTKa RRSL jibHa5 | sarai < or. capaft | mat§ voas 
'nornŐTj, saMaTajiea'. 

3—4. disedas cHa^otcTi,5; kazakli disedas najglié korgm 
kivziniv. kazakli disgdas nal§n 'korgm ca legény megunja az ő 
kérésüket5 | kupdiítsini < or. ptynaTfcca | sungislini ^HHSB TOJIOBOH 
HKrpflTL5 j ne-una cHe-MHoro, qyTb, MyTt-qyTi.5 | §d < or. B ^ B . 

Ezt a mesét Alekszander Georgijevi.cs F r o 1 o v közölte 
velem Uszísziszolszkban. 

8. dur iva'n. 
1. olis-vilis starik-gozja. nalen kujim pi v§li; kikis véli zev 

burgs, a koimgdis jei. mam-bat i sueni: «j gi iv a'n, mi nem og§ 
tenid kolgi, a mii miian em, stavse kotam kik püi.» si-bgrin 
baíli £al' loui aslas piis, i kor pondis kuvni, to suis aslas pili: 
«kongrgi te menam pigi, menim íaX teng, mii mi og§ ningm tenid 
kol'ei. kor me kula, to te vetli menam gu vile kujimis voi-sgr 
kadin i me tenid viétala kivjas i seki ad'd'éan, mii loug sijg 
kivjassis». 

olisni-vilisni i baí kuli. kik pi, mii v§li bailgn, stavsg bos-
tisni i jukisni. a j§i iva'nli ningm ez setni. bai kuli i gualisni. 

8. B o l o n d I v á n . 

1. Élt-volt egy öreg házaspár. Nekik három fiuk volt; kettő 
nagyon jó volt, a harmadik azonban bolondos (volt). A szülei 
mondják: «Bolond Iván, mi semmit se hagyunk rád (tkp. ne
ked), hanem, a mink van, azt mind két fiunkra hagyjuk*. Az
után az apa megsajnálta a fiát és a mikor halálán volt, akkor 
(így) szólt a fiához: «Szegény fiam te, én sajnállak téged, hogy 
mi semmit se hagyunk rád. A mikor én meghalok, akkor te 
menj az én síromra háromszor éjfél idején és én majd mondok 
neked szavakat, és azután meglátod, mi lesz azokból a sza» 
vakból». 

Eltek-voltak és az apa meghalt. A két fiú, a mi az apjuké 
volt, azt mind vették ós felosztották. Bolond Ivánnak azonban 
semmit se adtak. Az apa meghalt, és eltemették. Akkor eszébe 
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seki dum vilas usi jgi iva'nli, mii vistalis kuligas ba(. i seki 
munis jgi iv a'n bat'-gu vil§. baí-gu vilin jurbitis sijg zev jona. 
kor koimgdis loktis baí-gu vilg, to zev jona onmovéis i vgtgn 
ad'dzg baígs. bai sili i sug: «musa pigi, mun te vgrg, setgn em 
kiz Uurka i te bőét gortié Mer i mun vgrg i sgt i su: céivko-
burko, mestsanngi voronko, lok me ding i pondi sluéitni, kitdzik 
i batti sluZitliri'.» 

2. jgi iva'n sad'mas i munas gortg i dumáitg: «ak, zbil!-kg 
eékgn, Igéid-ég.* aski rityn boétas jgi iva'n Uer i munas vgrg i 
vgféas, k^dzik bai viétalis, i loug si(ddik, kiűzik bai vistalis. 
loktas vev zev jon; nirsis bi petg. jgi iv a'n sijg ritin vglgs 
letdzas, a aföis munas gortg. aski asiv paiíégrin kuilg i kiig : 
vokjas éojgni i éornitgni, mii tsar vgjégma zev itdzid kérka una-
sudta i das-kikgd sudtaas puktgma aééis nivsg; kodi sijg sud-
tagtd'zis vermas íéeiíéistni, to si sajg tsar éetas aééis niv. i súgni 

jutott Bolond Ivánnak, a mit az apja halálakor mondott. És 
akkor kiment Bolond Iván az apja sírjára. Apja sírján nagyon 
erősen imádkozott. A mikor harmadszor jött az apja sírjára, 
akkor nagyon mélyen (tkp. erősen) elaludt és álmában atyját 
látja. Atyja (így; szól hozzá: «Kedves fiam, menj az erdőbe, ott 
van egy vastag tuskó, és te vigy hazulról fejszét és menj az 
erdőbe és vágj bele (a fejszéddel a tuskóba) és mondd: "éivko-
burko, mestsanngi voronko (sötétszürke-sötétpej, táltos [tkp. jósló] 
ráró), gyere hozzám és kezdj (nekem) szolgálni, a mint apám
nak is szolgáltál5)). 

2. Bolond Iván fölébred és haza megy és gondolja (magá
ban): «Ah, ha ez igaz lenne, jó (lenne) bizony». Másnap este 
Bolond Iván fejszét fog és az erdőbe megy ós (úgy) tesz, a hogy 
az apja mondotta, és úgy is történik, a hogy az apja mon
dotta. Egy nagyon erős ló jön; orrán tűz jön ki. Bolond 
Iván aznap este szabadon ereszti a lovat, maga meg haza 
megy. Másnap reggel a kemenczén fekszik ós hallja: testvérei 
esznek ós beszélik, hogy a czár egy nagyon nagy, sokeme
letes házat épített és a tizenkettedik emeleten helyezte el a 
leányát; a ki addig az emeletig tud Jován) ugratni, hát anoak 
adja a czár a leányát. És mondják az anyjuknak: «Anyánk 
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mamii: mname, zapte miianli sojan-tor. mi kgsjam vetlini tsar 
ordg. kié nin eékgn miianli Ueíiéiétni, no kei vitd'égdlam bur 
jgzgs. » 

jgi iva'n kivzg i d urnáit §: «we vetla». aski asiv vokjas 
tsukgrt'iíéisni i munisni vgv vilin, a jei iva'n uzas zev dir 
paíiégr-sgrin i kor-ke Uettéas i munas verg. setén isukgstas assis 
vgv, pukéas si vilg i munas tsar orde. tui vilin vgtgdas aséis 
vokjasse i sejsgm gdjg munas vokjas dinti, mii najg perna-
pasdsasni i suasni: «jen aU mórt, jen ali mórt)). 

3. jei iva'n voas tsar ordg. a setén u£g isukerUéemagé nin 
zev una jgz i muked Uedéalgni nin.jgi iva'n sid'z-ze iéeUéistas 
i volas tolke éiéimed sudtaed'é i berggd'tsas i gdjgdzik munas 
gortg. ritin voisni vokjas i éorúitgni, mii ne-kod ez vermi iéeit'éistni 
das-kikgd sudtagdz, tolkg giik éiéimgd sudtagdé téeiUistis. «ogg 
tgdgi, jen ali mork.» a jgi iva'n paííégr vilin kaiig i éeralg 
vokjas vilin, mii abu tgdgmagé sijggs. 

askia lung tsar bara korg jgzgs i kiűzik vokjas, sifái i 

(tkp. anyám), készíts elő számúnkra ennivalót. Mi el akarunk 
menni a czárhoz. Már hogy ugrathatnánk mi, csak a derék 
embereket akarjuk legalább megnézni». 

Bolond Iván hallgatja (ezt) és gondolja (magában): «En 
elmegyek». Másnap reggel a testvérei összejöttek és elmentek 
lóháton (tkp. lovon). Bolond Iván meg nagyon sokáig alszik a 
kemencze tetejének a közepén, egyszer aztán fölkel és az erdőbe 
megy. Ottan előhívja a maga lovát, ráül és megy a czárhoz. 
Az úton utóiéri a testvéreit és olyan gyorsan megy el a testvérei 
mellett, hogy ezek keresztet vetnek magukra és mondják: «Isten 
avagy ember, isten avagy ember». 

3. Bolond Iván a czárhoz jön. Ott meg már nagyon sok 
nép gyűlt össze és a többiek már ugratnak. Bolond Iván szintén 
ugrat és csak a hetedik emeletig jut el és visszafordul és gyor
san haza megy. Este megjönnek a testvérei és beszélik, hogy 
senki se tudott a tizenkettedik emeletig felugratni, csak egy 
(ember) ugratott a hetedik emeletig. «Nem tudjuk, isten avagy 
ember». Bolond Iván meg a kemenczén fekszik és nevet a 
bátyjain, hogy nem ismertek reá. 

Másnapra a czár megint hívja az embereket és éppúgy 



ZŰRJÉN SZÖVEGEK. 3 6 5 

jei i v a'n bara munimi tsar orde. miian jei iv a'n ta-lun 
tsettsistis gkmisgd sitdtagd'z, muked-£g jona tapkiddzika. ritin bara 
vokjas d'ivuittsgni, mii kod-ke uée tsettsistis gkmis sudtaed'é. a, 
miian jei iva'n sije i tgde, mii serale da seralg. 

koimgd lun uég tsar koré jezes. jgi iva'n vokjaskgd bara 
munis tsar ordg, i setén tsettsistis i vois das-kik sudtaed'é. "kor 
sije volis das-kik sudtaefizis, to tsar-niv l'askis jei iva'nli pte-
sas assis nima tsun-kits. 

4. kimiji'ke lun berin tsar pondis kórsai sije mortes, kodi 
tsettsistis das-kik sudtagdé no ne-ki fizik ez vermini ad'd'éini. . 

jgi iva'n-zg ad'd'éas, kiűzik jugjalg pl'es vilin tsun-kits, 
kertalas plesne zev ometik trapjeen (ruzumen). kor-ze pattser vilin 
okoia l<>ue sili vifiégdlini tsun-kits vile, to seki sije raélivlis assis 
kgrtgdsg. vokjas-zg add'éasni, mii pattsgr vilin jugid, zavod'itisni 
vid'tsivi, miijei iva'n bien vorse. 

gii luv.g tsar kőris as berdas stav jezsg, kodi véli sije 
tsarstvoin. seki >i ordg loii munni i j ei iva'nli. tsar stav jgzisli, 

mint a testvérek, Bolond Iván is megint elment a czárhoz. A mi 
Bolond Ivánunk ezen a napon a kilenczedik emeletig ugratott, 
a többiek pedig sokkal (tkp. nagyon) alacsonyabbra. Este megint 
csodálkoznak a testvérei, hogy valaki már kilencz emeletnyire 
ugratott. A mi Bolond Ivánunk meg egyre csak nevet meg nevet. 

Harmadnapja hívja már a czár az embereket. Bolond 
Iván a testvéreivel megint elment a czárhoz, és ottan ugratott 
és tizenkét emeletnyire jutott. A mikor följutott tizenkét emelet
nyire, akkor a czár leánya odaragasztotta Bolond Ivánnak a 
homlokára a maga nevével ellátott (tkp. neves) gyűrűjét. 

4. Néhány nappal rá a czár keresni kezdte azt az embert, a 
ki tizenkét emeletnyire ugrott. De sehogy se tudták megtalálni. 

Bolond Iván pedig látja, hogyan csillog a gyűrű a hom
lokán, nagyon rossz rongygyal körülköti a homlokát. A mikor 
meg a kemenczén kedve támad a gyűrűjét nézni, akkor leoldotta 
a kötését. A. testvérei pedig látják, hogy a kemenczén világos 
van, elkezdtek szitkozódni, hogy Bolond Iván tűzzel játszik. 

Egyik nap a czár magához hívta az egész népét, a mely 
abban a birodalomban volt. Akkor Bolond Ivánnak is el kellett 
hozzá mennie. A czár az egész népének, a szegények.részére és 
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koriéjasli i bidsgnli vgféis pir. kor pondisni vi(dzgdni bid mortgs,. 
i loktisni jgi iva'n ding. to sek tsar-niv pondis juavni jgi 
iva'ngs, miila sijg kgrtgda. jgi iva'n-ég sug: amenüsim pl'esgs 
kurtísis üsuskan-zi.)) jgi i v a'nlis pondisni rázni kgrtgd i add'zisni,. 
mii vgli silgn ples vilas. seki tsar-niv kőris assis baísg i petkgdlis 
sili assis igniksg. seki tsar tsgktis bostni jgi iva'ngs, miskini i 
pdstedni. kor-zg jgi iva'n petis m%skgmen i pdétgdgmgn, to ne-
kod ez vermi sijggs tgdni, da£g vokjasis. i sijg bgrin (si-bgrin) 
jgi iv a'n ggtrdsis tsar-niv vilin, piruitisni Uglgi vo. me tóig 
setgn vgli, vina i ma juii (juui), no tol'kg uskgs kgtgdi, a vomg 
ez voli. 

mindenki részére lakomát rendezett. A mikor minden embert 
meg kezdtek nézni, eljutottak Bolond Ivánhoz is. Akkor a czár 
leánya megkérdezte Bolond Ivántól, hogy miért van kötése (tkp. 
miért kötéses ő). Bolond Iván meg mondja: «Az én homloko
mat darázs csípte meg». Bolond Ivánnak a kötését leoldották 
és meglátták, a mi a homlokán volt. Akkor a czár leánya oda-
hítta az apját és megmutatta neki a maga vőlegényét. Akkor a 
czár megparancsolta, hogy fogják Bolond Ivánt, mosdassák meg 
és öltöztessék fel. A mikor pedig Bolond Iván megmosdatva és 
felöltöztetve kijött, akkor senki se tudott rá ismerni, még a 
testvérei (se). És azután Bolond Iván nőül vette a czár leányát. 
Egy egész esztendeig lakomáztak. Én is ott voltam, pálinkát és 
méhsört ittam, azonban csak a bajuszomat nedvesítettem meg, 
de a számba nem ment (semmi). 

J e g y z e t e k . A mese eleje nagyon hasonlít az előbbi 
gyűjteményemben dis dane czím alatt közölt mese elejéhez 
(Zűrjén népk. mutatványok 56). Ott a táltosló neve sivko-burko, 
mestsanskgi voronko. A mestsanskgi (tkp. 'polgári') és itt a 
mestsanngi sajátságos összekeverés és elferdítés eredménye; a 
megfelelő orosz mesében t. i. egy B I J H I Í Í Í 'jósló, jövendölő' 
lóról van szó. 

1—2. menim éat teng 'MH£ 5Kajii> Teőa' vagy*: menim zaX 
te | sgt 'y,a;api> TonopOMT>' [ suda, sudta cemelet, réteg, magasság, 
termet'; sudaa '-magasságú, -emeletes5; gt-suda, gt-sudta cegy-
magasságú, egyenlő magasságú'; kik-suda, kik-sudta 'kétemeletes* 
(1. még FOKOS 49. 1.) | Kié úin eékgn miianli tsetísistni ' r ^ i (Kaicb) 
yíKi> 6 H usai'b CKaKaTi.5. 
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3—4. jona tapkiddzika ('jona e^sa.clzik sudtagd'é üseíisalisni* 
'sokkal kevesebb emeletig ugrottak5) cHa MHoro HUHte' \.iva'n sije 
i tgde, mii seralg da seralg orosz szólás == TO H 3HaeT"b *ITO 
OMieTca ,a;a CMÍeTca | l'askis 'npiiJTEiiiiJia' j nima cco CBOHM'B 
HMeHeMi.' | razlivlis 'paSBaabiBajnb'. 

A mese közlője az uszt'sziszoíszki AjieKcM HHKOJraeBH t̂ 
H a ' í f i e B%. 

9. 
1. kor-kg, ne-kor-ke olis-vilis tsar. silgn v§li kujim pi. med 

idzidpiis véli semen nima, sgr-kostis mitrei nima, a med 
ijégtis iv a'n nima. tsarlen véli zev i^zid sad, kitgn véli bid-
íéama pujas: jablgg-pu, izum-pu i una muked pujas. et'i asivin 
tsar petis sadje i ad'dzg, kod-ke volgma sijg sadje voinas i zev 
jona taskáitema silié jablggjas : kimin sojema, sizim-minda tal'a-
Igma da gilgdgma. vot tsar i sue piianli: «musa pijas, mentsim 
sad bidsen éuggdgmags i ogg-kg pondéi karauUtni, to miian ningm 
oz kol.it pijas i súgni: vbatg, mi pondam karautiini teniéid sad 
bid voi.)) 

2. gii voi munis sadjg semen. no sijg ez vermi voi-bid 
óvni, a zev régid onmovsis i úinem ez kivli. aski Uetísas semen 

9. 
1. Egyszer volt, hol nem volt (tkp. egyszer-sohasem), élt

volt egy czár. Neki három fia volt. A legidösbik fiának Simon 
volt a neve (tkp. Simon nevű volt), a középsőnek Demeter, a leg
kisebbiknek meg Iván volt a neve. A czárnak volt egy nagyon 
nagy kertje, a hol mindenféle fa volt: almafa, szőllő és sok 
más fa. Egyik reggel a czár kiment a kertbe és látja, valaki 
éjjel bejött abba a kertbe és tönkretette az ő almáját (tkp. na
gyon erősen megrontotta, pusztította az ő almáit): a mennyit 
megevett, hétszer annyit letaposott és elhányt. Hát mondja a 
czár a fiainak: «Kedves fiaim, az én kertemet egészen elpusztí
tották, és hogyha nem fogunk őrködni, akkor nem marad ne
künk semmink». A fiai meg (így) szólnak: «Atyám, mi minden 
éjjel őrizni fogjuk a kertedet*). 

2. Első (tkp. egyik) éjjel Simon ment a kertbe. Azonban 
nem bírt egész éjjel virrasztani, hanem nagyon hamar elaludt és 
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i adU'ée, mii kod-kg volgma voinas i zev jona bara taskáitgma. 
m§d§d vojin munis mitrei i vgféis sidé-ée, kidé i éemen. 

koimgd vojin munis ijsgt pi iva'n. gdoa-gdva vermis iva'n 
óvni sijg voi, si^éik i onmovsgdg. voi-sgr kadin iva'n i ad'dég:. 
loktis sadjg éar-pti^sa i pondis kokavni tsarlis jableg. i v a'n 
uékgdiéas si-vilg, no oz vermi kutni, a tolkg kiás kolg gíi per§. 
i v a'n munis gorte i vistalis batti, kidé mii v§li. 

mukgd vokjas Iggdsisni i v a'n vile, miila nali ez uddiitsi, a 
sili udáiiiéis. i pondisni süni baŰi: «bat§, ledz miiangs, mi kór
sam zar-ptifsags i vajam tenid.» 

vokjas mttnem berin iva'n tsgt.j pondis vgzjisni bailis £ar-
píifsa (zar-pűfisaes) koréni. hat esken dir ez kesji ledzni, no 
addzg, mii kol§ ledzni, i lefíéis. 

3. i v amn tsar-pi puksis v§v vilg i munis tujg. munis da 
munis i vois tui-veíe, kiten vgli 'sulal§ stolb. sijg stolbsdn vgli mun§ 
kujim tui. gü tujg vgli gizgma : o-kodi tajg tujgd munas, to sili 

semmit se hallott. Másnap fölkel Simon és látja, hogy valaki 
éjjel bejött és megint nagyon erősen pusztított. Második éjjel 
Demeter ment és ugyanúgy tett, mint Simon. 

Harmadik éjjel a legkisebbik fiú, Iván, ment. Alig-alig 
tudott Iván azon éjjel ébren maradni, úgy elálmosodik. Éjfél 
idején Iván látja: odajött a kertbe a iar-madár és csipegetni 
kezdte a czár almáját. Iván ráveti magát, de nem tudja meg
fogni, hanem csak egy tolla marad a kezében. Iván hazament 
és elmondta az atyjának, mi hogyan történt. 

A másik két testvér (tkp. a többi testvérek) megharagu
dott Ivánra, hogy miért nem sikerült nekik, neki meg sikerült. 
És így szóltak atyjukhoz:« Atyánk, ereszsz bennünket, mi meg
keressük a ior-madarat és elhozzuk neked». 

Miután a bátyjai elmentek, Iván szintén el kezdett ké
redzkedni az atyjától a éar-madarat keresni. Apja sokáig nem 
akarta ugyan elereszteni, de látja, hogy el kell ereszteni, és 
eleresztette. 

3 . Iván czárfi lóra ült és útnak indult. Ment meg ment és. 
egy keresztúthoz ért, a hol egy oszlop állott. Attól az oszloptól 
három út indult ki (tkp. ment). Az egyik út felé (tkp. útra) (ez) 
volt felírva (t. i.-az oszlopra): «A ki ezen az úton megy, annak 
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Igéid loug óvni, no Sar-pű^sags oz addzi)). mgd tujg véli giígma: 
akodi tajg tujed (tajg tui kuéa) munas, sije kidas)). i koimed tujg 
véli gtágma: «kodi munas tajg tujed, sije vostas aééis v§vse». 
iva'n tsar-pi dumáitas, dumáitas, da i munas sijg tuj§d, kiten 
vgli giígma, mii kodi seti munas, to sije vostas assis vg'vse. 

munas, munas, voas vgrg i pukéas soii't'éini. drug vgréis 
uékgd'tías zev i.dzid éera kejin i éojas tsar-pil%é v§vs§. i v a'n 
b§rdas, berdas da i onmovéas. aski Uetísas i oz t§d, mii i veűni. 
drug veris pete éera kejin i su e: «mii-n§ berdan, iva'n tsar-pi?)) 
— «kidz og bgrd, éera k§jin, te éojin mentéim vgv, tok tenid 
l§éid, a me kidé eni munah) kejin i sue: aen tgMié! vai, púkéi 
me vilg. me teng nua, kitíég okota.)) i pukéas iva'n éera kejin 
vilg i munasni zev edjg. munasni da munasni i pondasni voni 
tsar-dvorets ding. kgjin i sug: «te mun, i v a'n, vojin tsar ordg i 
bőét gar-püjsags, a sadgksg en liét boétni.» 

4. vojin i v a'n munas tsar ordg i bostas £ar-ptij;sags, no 

kellemes lesz az élete (tkp. élni), de a iar-madarat nem találja 
meg». A másik útra (ez) volt felírva: «A ki ezen az úton megy, 
az meghalw. A harmadik útra meg (ez) volt felírva: «A ki ezen 
az úton megy, az elveszti a lovát». Iván czárfi gondolkozik, 
gondolkozik, és elindul azon az úton, a hol (az) volt felírva, 
hogy a ki arra megy, az elveszti a lovát. 

Megy, mendegél (tkp. megy), egy erdőbe ér és leül meg
pihenni. Egyszerre kiront az erdőből egy nagyon nagy tarka 
farkas és megeszi a czárfi lovát. Iván sír, sír ós azután elalszik. 
Másnap fölkel és nem tudja, mit is csináljon. Egyszerre kijön 
az erdőből a tarka farkas és (így) szól: «Miért sírsz, Iván 
czárfi?)) — «Hogyne sírnék, tarka farkas, te megetted az én 
lovamat, így neked kellemes, de én hogy megyek mostan ?» 
A farkas mondja: «Ne bánkódjál! Nosza ülj fel én reám. Én 
elviszlek, a hová kedved (tartja)». És Iván felül a tarka farkasra 
és nagyon gyorsan mennek. Mennek, mendegélnek (tkp. és 
mennek) és a czári palotához jutnak (tkp. kezdenek érni). A far
kas mondja: «Te menj, Iván, éjjel a czárhoz és vidd el a éar-
madarat, de a kalitkáját ne merd elvinni». 

4. Éjjel Iván a czárhoz megy és fogja a ^ar-madarat, de 
Nyelvtudományi Közlemények. Jhlll. ^* 
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addzas, mii zev mifsa sadekis, i pondas bostni i sadekse. no seki 
sadmasni slugajasis tsarlen i kutasni i v a'nes i nuasni tsar orde. 

(me táti kóla una, si(d'éik mii og ted jona, a mii lou§ 
i v a'nked, viétala:) 

tsar ts§ktas i v a'nli zev una bur-tor v§Uni, a kor sij§ 
stavse v§(Uas kejinked, to setas i v a'nli assis nj,vse da £ar-pü(tsas§ 
(£ar-kais§). si-bgrin iva'n munas gorte bai orde i §ni ol§-vile. 

látja, hogy nagyon szép a kalitkája, és a kalitkát is kezdi venni. 
De akkor fölébrednek a czár szolgái és elfogják Ivánt és a 
czárhoz viszik. 

(Én itten sokat kihagyok, minthogy nem nagyon tudom, 
de (hogy) mi lesz Ivánnal, (azt) elmondom:) 

A czár megparancsolja Ivánnak, hogy nagyon sok jó dol
got csináljon, és a mikor ő mind megcsinálja a farkas segítsé
gével (tkp. a farkassal), akkor odaadja Ivánnak a maga leányát 
és a iar-madarát. Azután Iván hazamegy az apjához és most 
él-van. 

J e g y z e t e k . 1. semen < or. CeMCHi) | mitrei < or. - ^ H -
MHTpiíi, ^MHTpiö | bidisama < bid-sama \ jableg < or. HÖJIOKO, 
flÖJioK'L 1. KALIMA 55 | i.zam < or. H3K>MT> | asilin mellett asivin 
is használatos [ taskditema cHCTacKajrb, HCiiopTHjrz>' ! kimin so-
j§ma, sizim-minda . . . . v. miida sojpna, siéim si-minda . . . . 

2—3. m§ded vojin 'második éjjel5, med vojin 'másik éjjel, 
második éjjel' j zar-pűfsa^c or. }KapT>-nTHii;a (mesebeli madár) [ 
bai eíken dir ez k§sji led'éni coTeiri> 6 H .nojiro He XOTÉJTL nyc-
KaTb3 | tui-veé cnepeicpecTOKT>, pacnyrie' | tsar-dvorets (v. sar-
dv§reU) din§ "wb u;apcKOMy .uBopuy'. 

4. si(dzik mii fTaK% Kani' | bur-tor veiéni '.noÖpa c^fenaTL3. 
A mese közlője az uszfsziszolszki A. H. H a & £ e B T>. 

10. 
1. perié dred vodis pat't's§r vile i pondis posni t'ééladli süni: 

«vot perismannid da óid li kutas kivni tok povod'da voidzin, a eni 

10. 
1. Az öreg nagyapa lefeküdt a kemencze tetejére és kezdett 

a kis gyerekeknek beszélni: «Lám, meg fogtok öregedni és min
den csontotokat érezni fogjátok (tkp. minden csont meg fog 
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ti jest se ninem na ode kiig i me kor tiian-kod véli, povod'date 
miskugn eg vermivli tedni». — «a dir-g nin te olan évet vilin ?» 
jualisni íéetdd'. «da sizim-das ekmised ar nin zavoditUg, kidz me 
mu vilin afóimes kishala, vot berja vojasg jona sekid, kor ar 
lökte, a bura-ke kgd'zdgdas, Hokmas régid nin. bara sonid, gaza 
gozgm koli ta-vo kezg, bara il§ kilalim voildn. mgdgd't'sas eni 
puskini ke(dzid voi-tgv, meded't'éasni turebjas i limjen ggger miia-
ngs tirtas; kgfd

rzid, pianjas, kefizid voi-more dórin.» 
2. «a miila, dede, sije abu vek go£§m-kodr sonid? miila tglis 

ovl§ ?» jualis étik deíina d'edlis. — «a vot, musa pianjas, dir 
me oli i bur jgzlis kivlivli, miila goégm i tev vezldseni. ólam mi 
mu vilin, a muis miian kutUiég more-okian vilin, ilg-kg munan 
mu-ponefáis, pozg adrdzivni i sije more-okianse, kod vilin stav 
belgi évetis sulalg, i un a jgz addiivlivlgni sijges. si(dzik ingé 
sulalg miian mu okian vilin; a gozgm-ar vezlaleni tevjas. kodarin 

órzeni) rossz időjárás előtt, most azonban ti meg semmit se 
éreztek. Én is, mikor a ti korotokban voltam (tkp. olyan vol
tam, mint ti, hozzátok hasonló voltam), nem tudtam az idő
járást hátammal megérezni (tkp. megtudni))). — «Hát régóta 
élsz te már a világon?)) kérdezték a gyerekek: «A hetvenkilen-
czedik ősze kezdődik már (annak), hogy a földön húzom az 
életemet (tkp. magamat). Lam, az utolsó években nagyon nehéz, 
a mikor az ősz jön. De alighanem már hamar hideg lesz, rossz 
lesz (az idő). Megint elmúlt erre az évre a meleg, víg nyár, 
megint messzire úsztunk észak felé. Elkezd majd most fújni a 
hideg északi szél, elkezdődnek a hófergetegek és minket körös
körül elborít a hó (tkp. hóval tölt meg). Hideg van, gyerekek, 
hideg van az északi tengernél)). 

2. «De, nagyapám, miért nincs mindig meleg úgy mint 
nyáron? Miért szokott tél lenni?» kérdezte az egyik fiú a nagy
apjától. •— «Hát lám, kedves gyerekek, én sokáig éltem és jó 
emberektől hallottam, hogy miért váltakoznak nyár meg tél. 
Mi a földön élünk, a földünk meg az óczeántengeren nyugszik. 
Ha messzire mész egészen a föld végéig, látni is lehet azt az 
óczeántengert, a melyen az egész nagy világ áll, és sok ember 
látja is azt. így áll hát a mi földünk az óczeánon; a nyarat-

24* 
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sondi sulalg, tedannid-§hi jualis d'ed. «t§dam, lun-vilin», suisni 
Uélád'. — «no vot lun-vilin i med sonid p%r, i stav sonid miian 
sondiié lou§. go£em miian mu véli lun-vilin sondi berdin matin i 
go£§m.-té§é- pgl'tis sonid lun-tev. sij§ lun-telis i miiunlis niute jetkis 
voi-viv i bar a mi iliémim sondiié i k§dédedis. a tev-éerin mu 
med voi-vilin lou§ i med jon kefáuljas sek ovleni. épiridon a 
sontse vorota lunsán voi-tev, kodi puskás ar-bid i tev-lid, miianlié 
mu pondas ber lunldíi jetkini i lunjas kuédzik lou§ni, sondi kutas 
matismini i bara sonid lou§. sid'é miian§s voi-t§v kup al'úij's a 
iva'n lun g§g§red'z pir nuas i sek sam§i lun-vilas sondi berdas 
ovl§ mu. lun-vilin lun-t§o bara kutas i!éep§stni voildn i bara 
tgvldn med§d't'sam. sidé miianlis mu v§tl§dl§ t§v voi-vivédn lun-
vile i lun-vivéán voi-vile. kor sondi berdg jetkas mu, sek goiem, 
€b kor voi-vivldn, sek t§v». 

őszt a szelek váltakoztatják. Hol áll a nap, (azt) tudjátok-e ?» 
kérdezte a nagyapa. «Tudjuk, délen», mondták a gyerekek. — 
«No lám, délen van is mindig legmelegebb és minden melegünk 
a naptól van. Nyáron a mi földünk délen volt közel a naphoz 
(tkp. a nap mellett) és egész nyáron meleg déli szél fújt. Az a 
déli szól a mi földünket észak felé hajtotta és mi megint el
távolodtunk a naptól és hidegebb lett. De tél közepén a föld 
legészakabbra lesz és akkor szoktak lenni a legkeményebb (tkp. 
legerősebb) hidegek. Szpiridon napfordulatának napjától kezdve 
az északi szél, a mely egész őszszel és egész télen át fúj, a mi 
földünket vissza dél felé kezdi hajtani és a nappalok hosszabbak 
lesznek, a nap közeledni kezd és megint meleg lesz. Az északi 
szél körülbelül egészen Keresztelő János napjáig (tkp. Ker. János 
napja körűiig) visz így bennünket folyton és akkor legdélebbre 
a nap mellett van a föld. Délen a déli szél megint észak felé 
kezd hajtani és megint a tél felé indulunk. így kergeti a szél 
a mi földünket északról délre és délről északra. A mikor a nap 
közelébe hajtja a földet, akkor nyár van, a mikor meg észak 
felé, akkor tél van». 

J e g y z e t e k : Ez az elbeszélés egy igen becses k o s m o -
g o n i a i m o n d á t tartalmaz és eszünkbe juttatja a v o g u l 
mondának azt a felfogását, a mely szerint «Ha alvidéki (t. i. 
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Ob-alvidéki, északi) szél támad, a felvidéki tengerbe emeli őket ; 
ha felvidéki szél támad, az alvidéki tengerbe emeli Őket», a mi t 
MUNKÁCSI magyarázata szerint úgy kell ér tenünk, hogy «a rege 
úgy képzeli az ősemberek lakóhelyét, min t valami úszó jéghegyet, 
melyet a szél á ramla ta alá- s fölsodorw (Vogul Népk. Gyűjt. 
I. 198—9). A mondá t közlőm, A. G. F r o l o v , a Luza-ment i 
BeKmopT> falvában hallotta egy öreg embertől (mint az elbeszé
lésben említi, a regélő 78 éves). Figyelembe véve, hogy ugyan
csak a Luza vidékéről származik a Zürj . Népk. Mutatványok 
4. lapján közölt e p i k a i töredék is, föltehető, hogy e vidék 
népköltészetében más hagyományok is megőrződtek. Természe
tesen, ha hamarosan föl nem jegyzik őket, el fognak pusztu ln i , 
a hogyan elpusztultak pl . a vicsegdai nyelvjárás területén. 

1. bid li kutas kivni tok poroddá votdi%n 'Kaayiaff KOCTI* 
öy^eTi. .'jiHiUHa népéé i , xy^oít noro^oíi ' j bura-ke kgdédgdas 
^OJDKHO ŐHTB noxojio^'feeT'b' | l'okmas 'ncnopTiiTca noro^a 5 

limjen ggggr miiaves tirtas fCHÍroMri> KpyroMT> Hact 3aHeceTT>\ 
2. mais miian kutUiég more-okian vilin c3eMjra Hama ,nep-

>KHTCH Ha MOpe-OKeaHi' | munan 2. szem. determinatio | belgi 
évet < or. Ő-fejibiH CBÍTI> ] kodarin fHa KOTopoii CTopoHfc' | jgtkis 
^OTTOJiKHyjH., no.nBHHyjii.5 | spiridona sontse vorota lunsán v. lun 
berged'féetnsdn cco flM CnupH^OHa co^Hu;eBopoTa'; Szpiridon 
napja az orosz naptár szerint decz. 12-én ( = decz. 25-én) van i 
k. iva'n lun gegereclz cnpH6jiH3HTejibH0 #0 HBaHOBa ^ H H , ,n;o 
OKOJIO HBaHOBa íiHfl'; Keresztelő János születésének emléknapja 
j ún . 24-én ( = júl. 7-én) van (a nyári napfordulat idején) j t'ée-
pestni 'no^TajiKHBaTL'. 

11. jez b agatir. 

1, vaíen olisni da vilisni gtgéa p op o'vit$ mamisked 
da silnei mogufs bagatir j e z. 

glgsa popo'vit's munis mamiskgd verg tuvcnla. turun 
vajisni i kutisni leptavni saraje. a nal§n véli siéiin-aresa §s.-
seni sije vglgm soje turun. gl'esa popo'vit's oz i tedli, kidé 

11. jez hős. 

1. Régen élt-volt (tkp. éltek és voltak) Papfi Elek az any
jával és az erős hata lmas jei hős. 

Papfi Elek elment az anyjával az erdőbe szénáért. Hoztak 
(is) szénát és (ezt) a csűrbe kezdték felrakni. De volt nekik egy 
hétéves ökrük. Ez ott szénát eszik vala. Papfi Elek nem is veszi 
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silgn turun-plastgn leptisas gskid tsgts. nmamg, me jona zg jon — 
kutas süni gl'gsa —, led'z meng vojuitnp. — atégv •— sug ma-
mis — teng viiasni bagatirjas.)) a bgrinas letdzas i etgsa po** 
po'v its munas. 

2. si vod'é vilin mungma tiskásni da guHáitni silnei moguts 
hagatir j§í. naj§ glgsakgd gtladsasni da i uzmgd'Uasni. ééssa 
na din§ ritnas voasni jetdZid hagatir da g§rd bagatj/r i kutasni 
najg sornitni da lesgd'tsinj,, ki(dzi nali vini kujim-jura bagatires. 
éornUUisas i puksasni soini. jetdzid-jura da ggrd-jura bagatirjas 
éojasni kujim-pudja komel, a silngi moguts bagatir jgé kik iJeg
ük sgrgm tolkg éojas. silis kutasni juavni: «kis tenid vinid tajtsgm 
cmgl'a sojgmnadhi a sijg skgrmas da i suas: atsgknita-kg, stav-
nid usannid da i kulannid.» 

je^dzid bagatir da gerd bagatir povzasni da voinas i pis-
jasni. éil'ngi moguts bagatir jeé asilin tséttsas i kutas gtesa 
p opo'vijsgs mgdgdni gortas : «mun — suas — te górtad da 
mamid dinin nonás, a kosásni tom-na.rt gtesa p op o'vits kiv-

észre, a mint a szénarakással együtt az ökrét is fölemeli (tkp. 
az ökre szintén fölemeltetik). «Anyám, én nagyon erős vagyok 
— kezdi Elek mondani — ereszsz engem hadakozni». —- «Hall
gass — mondja az anyja —, téged megölnek a hősök». De 
azután engedi őt, és Papfi Elek elmegy. 

2. Előtte elindult az erős hatalmas jgi hős harczolni és 
járni. Ők Elekkel találkoznak (tkp. egyesülnek) és meghálnak. 
Este azután hozzájuk jön (tkp. jönnek) a fehér hős és a vörös hős 
és ők kezdenek beszélgetni és megállapodni, hogyan öljék meg a 
háromfejű hőst. A beszélgetésnek vége, és leülnek enni. A fehér
fejű és a vörösfejü hős (tkp. hősök) egy három-pudos darab 
(nyers) tésztát esznek meg, az erős hatalmas jgi hős azonban 
csak két kicsike karéj kenyeret eszik. Tőle kezdik kérdezni: 
«Honnan van neked erőd, mikor ilyen rosszul eszel (ilyen rosszul 
evéseddel)?)) 0 megharagszik és (így) szól: «Ha egyet köhintek, 
ti mind elestek és meg is haltok». 

A fehér hős és a vörös hős megijednek és éjjel megszök
nek. Az erős, hatalmas jgi hős reggel fölkel és Papfi Eleket 
haza kezdi küldeni: «Menj te haza — mondja — és szopj az 
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zas i munas. éitngi moguts bagatir jgz dumditni pondas, kidz 
sili gtnasisli vini kujim-jura bagatires, a vin silgn nemsa abu 
velem. 

3. ad'd'zas kié-ke kebila. sili kertalas bgéas tsarla, a kiás 
bostas siren mavtgm. zir da i mgdgd'Uas. munig-Ugé'is evtí'éas, i 
bidgn: gut i gag sibdg sili zirjas. a sijg stavse lid'd'g mortgn i 
giie bid pu vile, mii simda tisejsa viema tan jgz. 

jez lid'd'gni i zev jona polgni, mii settsgm jon mórt veiig i 
ne-kod oz list sikgd panidáéni. jg£ munas, munas da i sili pa-
niddsas kujim-jura bagatir. kujim-jura bagatir nuégdísgma vgv 
vilas. jg£ bagatir ad'd'zas i suas : ((te tunjásan, i me tunjdéa)) i 
sidbí-ze vodas i kutasni pad-veé ggnitni. jgélgn vgv gvUsg da 
gviiég, a ponas Uarla sidz i bergalg. koimgdis kutas ggnitni da 
zev jona gvtistas. tsarlaid gol'a vilas usg kujim-jura bagatirli i 
kujimnan jurse vundas. 

anyádnál, de hadakozni még fiatal vagy». Papfi Elek szót fogad 
és elmegy. Az erős, hatalmas jg£ hős gondolkozni kezd, hogyan 
ölhetné meg egymaga a háromfejű hőst, de ereje neki egyálta
lában nem volt. 

3 . Valahol (tkp. valahonnan) meglát egy kanczát. Ennek a 
farkára egy sarlót köt, a kezébe meg szurokkal bekent lapátot 
vesz és elindul. Egész útja alatt (egész idő alatt, .míg megy) 
legyezi magát (forgatja, ide-oda mozgatja a lapátot) és minden: 
légy meg rovar a lapátjára tapad. 0 meg mindezeket embernek 
számítja és minden fára ráírja, hogy annyi ezer embert öltek 
meg itt (tkp. . . . ember öletett meg). 

Az emberek elolvassák (ezt) és nagyon félnek, hogy olyan 
erős ember jár (ott), és senki se mer vele szembeszállni. j§£ 
megy, megy és szembe jő vele a háromfejti. hős. A háromfejű 
hős végig nyújtózkodott a lován, jgz hős meglátja és (így) 
szól: «Te jósolsz, én is jósolok» és éppen úgy fekszik le (a 
lovára) és keresztbe kezdenek nyargalni. jeZ-nek a lova legyezi 
magát meg legyezi magát (csóválja a farkát) és a végén a sarló 
szintén így forog. Harmadszor kezd nekivágtatni ós nagyon erő
sen meglóbálja (a farkát). A sarló a háromfejű hősnek a tor
kára esik és mind a három fejét levágja. 
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4. bagatir j§z stav jurse v§v-bezas k§rtalas da i med§d'tsas. 
nvg petk§dlini. stav j§z, kodi pánid étire, pisjgni, med oz vi. 
kutisni sorúitni, mii zev jon mórt vijim i sij§ kujim-jura baga
tir §s vi§ma, i mii si-kod' jon ne-kod abu vevlgma i oz lo: silen 
p§ nimis sil'n§i moguts bagatir j§z, sifizik i giMgma 
knigaas. séssa kajema vére i seitíe tsomje ovmedU§ma i §ni 
ole-vil§. 

4. jez hős a fejeket mind a lova farkára köti és elindul. 
Viszi megmutatni. Az emberek mind, a kik szembe jönnek, me
nekülnek, hogy meg ne Ölje (őket). Kezdték beszélni, hogy van 
egy nagyon erős ember és az megölte a háromfejű hőst, és hogy 
olyan erős, mint ő, senki nem volt és nem lesz. Az ő neve az; 
erős, hatalmas j§£ hős, úgy is írta alá a nevét (tkp. magát) a 
könyvben. Azután az erdőbe ment és ott egy kunyhóban (tkp. 
oda egy kunyhóba) berendezkedett és most él-van. 

J e g y z e t e k : 1. bagatir < or. őoraTBipB | eleéa popo'viis 
(egy másik mesém szerint alo'sa pop-pi) < Ajiema IIoiiOBireB | 
éilngi mogufs bagatir < CPUIBHBIÍÍ Moryiiíí ŐoraTBipB | leptavni 
'no^HHMaTt' | turun-plasten "ct miacTOMT. clma' j vojuitni < 
BoenaTL. 

2. kitd'éi nali vini ^a i t t HMT> yŐHTb5 | éoriíitísisas 'KOH^HTCJI 
pasroBopi.5 | komel' ccBipoe TÍJCTO CKaTaimoe BT> KOMORT.5 j U§k-
nita ke cecJiH nonepxHycb'. 

3—4. munig-íé§éis cBce BpeMa, noná ivxajrb; BT. npoflOJi-
/Reme Bcero nyTn' | stavse lid'd'g mort§n CBCBXT> CTHTaeTb ie-
JIOBBKOMT.' I simda tisejsa . . . . CCTO.IBKO THCHIB VŐHTO S^^CB 
jno^eii5 | tunjdsan c3ara,a,BiBaeiHB, ra^aeniB, npe^B'Bni.aemB' (1. 
FUCHS, KSz. XII. 244) | pad vei rKpecTi> Ha KpecTT.5; kutasni 
pad-ve£ g§nitni CTaJiH BT> npoTBBOnojioJKHbm croponBi CKaKaTB5 j 
ovmed'ts§ma cnoceJiHJica3. 

Ezt a mesét közlőm, A. G. F r o 1 o v, egy Visera-menti 
faluban hallotta, a hol egy ideig tanítóskodott (A Bumepa a 
Yicsegdának egyik mellékfolyója Üszt'sziszolszktól északkeletre.) 
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12. kordé em. 
1. komi jez getráéeni vod'é, kor najees oz boétni saldat§, il'i 

kor semjain abu u^dzalié. kor zonli voas ggtrásan p§ra, sili ai-
mam korsasni burdzik niv aslanis derevnais i pili suasni, mii 
kol§ nin sili ggtráéni. ovl§ muked dirji, mii nűa-zonma i dsnis 
vod'é-viv tgdmásasni. sek zon ai-mamli ajéis vistalas, kodi sili 
kole baba vile. kor ai-mam piked Igéalasni nevesta jilis, sek 
nevesta orde mun§ mam zeniklen ili vez-an. muk§d dirji najg 
bosteni jesse bokevgi joédzik babaes, kodi jondzika éammg korásni, 
korásni munigen páétáéeni bur plat'üeen i veüégni, mii med buris 
em. nevesta ord§ voasni, kerkae pirasni, kujimis perna-pas Ugv-
tasni i zdorováittéasni keédigvaiskgd. ééééa (séséa) koráéiéjas 
púké e ni kik §sin kost§ i ín mi: ásom vgji, iz kipti.» si bgrwn 
zavodíteiti sorrii dele jilié. viétalasni aslanis olgm-vilem jilis i 
suasni, mii «mian pili kole nin ggtráéni. keéáika kol§ sili vainv). 

12. L e á n y k é r é s . 
1. A zűrjén emberek korán nősülnek, ha (tkp. mikor) nem 

veszik be őket katonának, vagy ha a családban nincs munkás. 
Mikor a legénynek eljön a nősülni való ideje, a szülei egy jobb 
leányt keresnek ki az ő számára a maguk falujából es meg
mondják a fiuknak, hogy neki már meg kell házasodnia. Meg
történik néha, hogy a leány meg a legény maguk is előbb 
ismerkednek meg egymással. Ekkor a legény maga mondja meg 
a szüleinek, (.hogy) ki kell neki feleségül. Mikor a szülők a 
fiukkal megegyeznek a menyasszonyt illetőleg (tkp. a meny
asszonyról), akkor a menyasszonyhoz elmegy a vőlegénynek az. 
anyja vagy a keresztanyja. Néha még egy ügyesebb idegen asz-
szonyt is vesznek (maguk mellé), a ki jobban ért a leánykérés
hez. Mikor leánykérőbe mennek, jó ruhába öltöznek és kiczifrál 
kodnak (azzal), a mi legjobb van. Jönnek a menyasszonyhoz,, 
belépnek a házba, háromszor keresztet vetnek ós üdvözlik a 
háziakat. Azután két ablak közé ülnek a leánykérők és így szól
nak : «A szón (faszén) elmerült, a kő följött (a víz felszínére))). 
Azután kezdik a dologról való beszélgetést. Beszélgetnek a ma
guk élete módjáról és mondják, hogy «a mi fiunknak már meg 
kell nősülnie. Asszonyt kell neki a házhoz hoznia)). Megemlítik 
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kaztistasni sen-£g, mii nalgn em nin itdMd niv i sili pgra vergs 
sajg munni, i mii gnija n%vjasgs dir oz poz vidzni, tom jez ba-
luiíisini vermasni. Igsiddzik log, vodzdzik (voddzik)-kg setan-
ggtralan. nevesta-bai-mamli kg sglgm vilas vog zgnik, najg i 
vo(dzg éorúi nuedasni, a omgl'-kg zgnik kaZiiUg, sek kutasni 
suavni, mii v-mian niv tom-na, med jessg gul'ditistas, krasuitísistas 
niv-jurgn», l'ibg aslinis-na kolg nazális vilg. 

2. jééU-kg kordsgm vo\dzg mung, ggsfitgdasni kordéiéjasgs i 
votdzg korasni, i si bgrin najg gortg munasni. lun-mist ili kik 
mist bara voasni ggniklgn rgdnajas i égnikgs tsgts vajasni. piriggn 
suasni: «mi assinim kupefégs vajim tianlis tgvar vidlini.» ne* 
vestalgn rgdngijasis suasni: (doktgi-ég, loktgi, dona bur ggétajas ! 
tgvar mi tianli petkgdlam, mian tgvar na vidu, izjan ne-kujsgm 
abu. edg-zg omgUtg, edg-ée braku,itg.» 

séssa pukéasni tsai juni i ggstsenng sajg. éojig, juig kosti 

ott, hogy nekik már nagy lányuk van, és (neki) ideje hogy férj
hez menjen, és hogy a mostani leányokat nem lehet sokáig 
(otthon) tartani, a fiatalok elkényeztethetik magukat (rossz útra 
térhetnek). Jobb lesz, ha hamarább adják férjhez-házasítják meg. 
Ha az eladó leány szüleinek tetszik a legény, tovább is folytatják 
(tkp. vezetik) a beszélgetést, de ha a legény hitványnak (meg 
nem felelőnek) látszik, akkor (azt) kezdik mondani, hogy «a mi 
leányunk még fiatal, hadd mulasson, kevélykedjék még kicsit 
leányfővel*, vagy (azt mondják, hogy) még nekik maguknak kell 
a munkához (tkp. munkásnak). 

2. Ha a leánykérés folytatódik (tkp. előre megy), megven
dégelik a kérőket és hívják, hogy megint jöjjenek (tkp. továbbra 
hívják) és azután ezek haza mennek. Egy nap múlva vagy kettő 
múlva megint jönnek a vőlegénynek a rokonai és magukkal 
hozzák a vőlegényt. Mikor belépnek, így szólnak: «Mi elhoztuk 
a magunk kereskedőjét a ti árutokat megnézni». A menyasszony 
rokonai (ezt) mondják: ((Jöjjetek csak, jöjjetek, drága jó vendé
geink ! Mi megmutatjuk nektek az árút, a mi árúnk megtekint
hető, semmiféle hibája sincs. Ne ócsároljátok, ne selejtezzétek*). 

Azután leülnek teát inni és enni (tkp. a megvendégelés-
hez). Mialatt esznek, isznak, a vőlegény rokonai így szólnak: 
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zgniklgn redna suasni: agni dcnjáéni pondam. tgvar donjdétgg 
úe-kor oz böétlini. tian tgvar, mian kupéié, kupéié vgd vek lubitlg 
donjdéni. tajg tevar nem kezg neban; vioz eskg kupéié naklade 
kol, ni tgvar med oz dontgg muri)), si bgrin koralgni pridanngi i 
kozin: iéuvki, képié, kuz-iéisjanjas, sarapanjas, dgrgmjas zenik-
ai-mamli i stav rgd-vuzisli. nevestalen rgdna tgrguiiiég, med 
éttia(dzik rgskodgn setni. mukgd dirji gii lunen stavsg i kozin 
jilis i pridanngi jilié estgdasni éorni. a ovlivlg, i telié-isgz gii 
kivjg oz vermini uéni. 

3. kor bidsgn ladmgdasni, vg(iégni ki-kutgm. stav matisdMk 
redna zgniklgn i nevestalgn isukgrt'isasni nevesta ordg. sen nalgn 
Igégdasni ugostsenng i bara stav jilis luiéki sornitasni. zgniklgn 
baiis da neveétalgn baiis mgda-mgdli veskid kisg setasni i stav 
rgdnagn jenli jurbitgni. ozirdzikjas jurbitgni popgn. sek-zg ki-
kutigen i ladiiiéasni, kor svadba veién%. jenli jurbitgm bgrin 

«Most (az árában) fogunk megalkudni. Árút alkudozás nélkül 
sohasem vesznek. Tiétek az árú, miénk a vevő (kereskedő). A ke
reskedő mindig szeret alkudozni. Ezt az árút örökre veszi meg az 
ember; nehogy a kereskedő kárt szenvedjen (tkp. veszteségbe ma
radjon), se pedig az árú ne keljen el (tkp. menjen) olcsón». Ezután 
kérik a hozományt és ajándékot: harisnyát, kesztyűt, törülközőt, 
szarafanokat, ingeket a vőlegény szülei részére és egész rokon
sága részére. A menyasszony rokonsága alkudozik, hogy keve
sebb kiadással adják (férjhez a leányt). Néha egy nap alatt be
fejezik az ajándékot és a hozományt illető egész megbeszélést 
(tkp. az ajándékról is, a hozományról is befejezik a beszélge
tést), de megtörténik, hogy egy egész hónapig nem tudnak meg
állapodásra jutni (tkp. egy szóba esni). 

3. A mikor mindent elrendeztek, kézfogót tartanak (tkp. 
csinálnak). A vőlegénynek és a menyasszonynak összes közelebbi 
rokonsága egybegyűl a menyasszonynál (tkp. -hoz). Ott elkészí
tik a lakomát (tkp. megvendégelóst) ós megint mindent behatóan 
megbeszélnek. A vőlegény apja és a menyasszony apja egymás
nak jobb kezüket nyújtják és egész rokonságul istenhez imád
koznak. A gazdagabbak pappal imádkoznak. Ugyanakkor kéz
fogókor megállapodnák, (hogy) mikor csinálják a lakodalmat. 
Miután istenhez imádkoztak, a vőlegény rokonságának bánat-
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áenik-redhali setgni pgpjatka dengaen iti ku^tsem-ke dobragn. 
dugdasni-ke nevestalen bat-mamis éétni veres saje nivse, sek ég-
nikli i kole pepjatka. 

ki-kutgm bgrin i jenli jurbitgm bgrin korásem ponáse i za-
vod'itasni leéed'Uini svadba vilg. zeniklen i nevestalen rgdna 
líebáseni kőéin, nevestali pridannei lesedeni i silgn pgdrugajasis 
vurseni si ordin. kor bidsen nebavsas i vursisas, sek savod'itasni 
sur puni, éojan-juan ddétini pir keze. 

pénzül (zálogul) pénzt vagy valamiféle holmit adnak. H a a meny
asszony szülei nem akarják (tkp. megszűnnek) a leányukat férj
hez adni , akkor a vőlegénynél (tkp. -nek) marad a bánatpénz. 

A kézfogó u tán és az istenhez való imádkozás u tán a leány
kérés befejeződik és kezdenek a lakodalomra készülni. A vő
legénynek és a menyasszonynak a rokonsága nászajándékot vásá
rolnak. A menyasszony részére előkészítik a hozományt, és az ő 
barátnői ő nála varrogatnak. A mikor mindent megvettek és meg
varr tak (tkp. meg van véve és meg van varrva), akkor sört kez
denek főzni, ételt-italt előkészíteni a lakomára (a lakoma idejére). 

J e g y z e t e k : 1. semja < or. ceMba | korsasni burdzik niv 
v. korseni burdzik niles | derevna < or. ^epeBHa | ovle c6biBaeTT>' j 
muked dirji CHHOH pa3i>' j nila-zcnma 1. FOKOS, Nyr. XLII . 464 \ 
kole baba vile cHyjKHa BIJ íKeHbi' j bokgvgi < or. ŐOKOBOM | joédiik 
riOBOcrpie, noSoMTEe' | veüéeni 'napaacaiOTca' j kezáievaisked CCB-
xo3seBaMH' | kipti Bbimibiji'b' j kaétistasni 'HaMeKHyTT>; czeloznak 
rá, megemlít ik ' | baiuit't'éini<.OY. (H3)őajiOBaTbca (cpa3BpaTHTbca') j 
s etán-ggtr alán rnoateHiinib Bbi^auib; összeházasítod' [ sglgm vilas 
vo§ tkp. 'szívükre jön ' j med krasuit'tsistas cnycTb noKpacyeTca'. 

2. geéi'ijas v. gestjas 1. KALIMA 52 | na vidu < or. na 
BH^y | izjan < or. H3T>airb | brakuitni < őpaKOBaTb | ggstseúng. 
ugosUenne < or. (y)romeHbe | donjdsni 'ToproBaTbca' j moz = med 
oz | naklad<C or. HaKaa^i) j pridannei < or. npa^aHHoe | tsuvki<C 
or. qyjiKH | képié 'pyitaBima, nep^iaTKa' | rgd-vuz fpo,n.Ha' l reskod 
< or. pacxo^i. . 

3 . sen nalen leíeiasni ugosUenne T'ÁM.% y HHXT> npHroTOB-
;iaiOTrb yronieiibe5 | tuiéki 1. KALIMA 79 j stav red'úaen jenli jur-
bifeni rBCeíi po^Heii Bory noMOJiaTca1 | seteni pepjatka dengaen... 
c^aiOTi> nonaTKy. 3ajiorb (oTCTyrmoe) ^eHbraMH HJIH KaKHMi.-
finőy^b jioöpoMT.' j pgdruga < or. n o ^ p y r a j kor bidsgn nebavsas: 
"Kor^a Bee 3aKynjieH0 Őy,neTb\ 

Följegyeztem A. G. F r o l o v előadása alapján. 
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13. 
kajsa-rok púim. 
etje snjis, 
taje juis, 
e*j§ kuralis, 

5 taje karalis, 
etali ninem ez sud'ési; 
jukm§se vala medis, 
t'ap, iup, tup ! 

Szarkának való kását főztünk. 
Ez megette, 
ez megitta, 
emez összekaparta (a maradékot), 

5 ez lekaparta, 
ennek semmi se jutott; 
a kúthoz ment vízért; 
t!up, t'up, íup i 

J e g y z e t e k : Ezt a versikét (melyet F r o 1 o vtól hallot
tam) úgy mondják, hogy egy kis nyálat tesznek a gyerek mar
kába ; mialatt keverik, mondják az első sort. A következő öt 
sornál a hüvelykujjra (2. sor), mutató újjra (3. sor) stb.-re mu
tatnak. A 7. sor mondása közben az újjal végig tipegnek a gye
rek karján, míg a 8. sornál megcsiklandozzák a gyereket. — 
.Érdekesek itt a mutató névmás alakjai. 

jf kuralis-karalis tkp. ikerszó 'cocKpeÖaxL5 1. kuras-karas 
FOKOS 65. 

14. 
medla pelin tsin tsinale, 
more vilin ru salaié, 
ru-ke vgli da more-ke véli, 
jué'd'éotd£gg lebée 

5 da pgrié kuts vettie. 

A másik parton (tkp. oldalon) füst füstölög, 
a tenger fölött köd áll. 
Köd volt meg tenger volt, 
egy hattyú-lúd röpül 

5 és egy öreg sas üldözi. 



382 FOKOS DÁVID. 

ku(ts§i da ku(ts§i, 
vetlin da munin, 
kivlin, ad'd'zilin. 
— uvetli da muni, 

10 kivli, ad'd'éili. 
jugid sáridé dórin 
je^zid jus kivt§. 
jetdzid jus bgrsais 
kujim Uikis v§iU§. 

15 kujimna'nis b§£aes. 
vod'dza-kg Uikis 
menam matuéka. 
serja-k§ Uikis 
menam sojsuska. 

20 b§rja-ke Uikis 
menam babaei.» 

Sasom (és) sasom, 
Jártál meg mentél, 
hallottál, láttál. 
— «Jártam meg mentem, 

ío hallottam, láttam. 
A tiszta tenger partján 
egy fehér hattyú úszik. 
A fehér hattyú után 
három fecske fut. 

15 Mind a háromnak farka van. 
Az első fecske 
az én anyuskám. 
A középső fecske 
az én húgocskám. 

20 Az utolsó fecske 
az én feleségem*). 

J e g y z e t e k : Ezt az — ú. 1. allegorikus szerelmi — dalt 
A. G. F r o l o v a Luza-melléki BeKmopt falvában hallotta és 
ott készült följegyzése alapján közölte velem Uszt'sziszolszkban. 

3. ru-k§, more-k§ 1. FOKOS 49. 
FOKOS DÁVID. 


