
Zűrjén szövegek. 
(Második közlemény.) 

B) A l s ó - v i c s e g d a i s z ö v e g e k . 

15. 
1. vaígn olis-vilis sóidat vasitéi. gvargiain sluíitis. sija 

juásis ggéiitni. le(dzisni kujim vo keiig, dir il'i régid voiis gortg 
i bai i mam lovjags. i primitisni zev bura', olis sen zev bura' 
kujim vo. kujim vo olistas, voiis pgra munni bgr soldat§. pukta-
lisni sili nopjg dgrgm-gaís, denga setisni i prestsáit'féis. etpra-
viit'sis tui vil§. lun mune i med mune. ve£a-vun voiis. i sog§ 
voiis. piral§ kabakag, stokan juni. m§d§<s jue, koim§'d§s i nol'pdes 
i vite'dgs. denga biri, bidgn juiis. d§r§m pondis vuzavlini i gats, 
i nin§m iz kot. bar a' medis munni tui vilg. kanava-bgke usg. 

15. 
1. Élt régen egy Vaszilyij (nevű) katona. A testőrségben 

szolgált. Elkéredzkedett vendégségbe menni. Elengedték három 
évre. Sokára vagy hamar haza jött és apja meg anyja (még) életben 
vannak. És nagyon jól fogadták. Nagyon jól élt ott három esz
tendeig. Három évig él, eljött az ideje, hogy visszamenjen kato
nának. A hátizsákába tettek neki alsóruhát (tkp. inget-gatyát), 
pénzt adtak (neki) és elbúcsúzott. Útnak indult (tkp. elindult 
az útra). Egy napig megy és még egy napig (tkp. másodikat) 
megy. Egy hét telt el (lett; tkp. jött). És bánkódás fogta el 
(tkp. bánatba jutott). Bemegy a kocsmába, egy pohár (pálinkát) 
inni. Második pohárral iszik, harmadikat meg negyediket meg 
ötödiket. A pénze kifogyott, mindent elivott. Az ingét kezdte 
eladogatni meg a gatyáját, és semmije se maradt. Megint útnak 

5* 
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UeíUini oz vo. «att§ — sug — smert primit§. vot l'esakli me 
sluMta kujim vo, jeígli stokan menim mit't'sas.» vijdzgdg, lökte niv. 
«zdrastvui — sug — vasi l é i, mii ten — sug — kolg f» — «a 
vot — sug — me l'esakli slu£ita kujim vo giik stokan vina vilg.» 
seit'sas niv kiskis zepéis vina i stokan§ kistis i vasiléi juiis, 
v as il'é i juiis i UeUsis. «§nijur oz vis menam», sug. «on-g Zaláit 
mgdgs juni?» juiis mgdgs. «no koimg'dgs on-g Zalait? — vot, 
su§, te i mun. voas pos. i pos-vodz levői vilas tui-tr§pa i sija 
trepain te mun i sen voas dom, kamennaja polata. te — sug — 
déúga in bőst, me afóim minta.* 

2. munis i voiis kamennaja polata kujim-suda. piris domg. 
ne-kod abu. a sen paié lontiég. i seni pais-vodz doras ulgs no seni 
skap. «no mii setgn kar ni mgdah) voiis starik. nno — sug — 
zdrastvui, vasiléi!» vasiléi suiis : «zdrastvui, dedusko l me 
— sug —- dedusko, medási kujim vo teZe stokan vinais. vai-zg 

indult. Egy árok mellé esik. Fölkelni nem bir. «Jaj, — mondja — 
meghalok (tkp. a halál fogad). Lám, (akár) erdei manónak 
szolgálok három esztendeig, ha egy pohár (pálinkát) ad nekem». 
Körülnéz, egy leány jön. «Adjon Isten — mondja — Vaszilyij, 
mi kell neked?» mondja. — «Hát — mondja — én (akár) erdei 
manónak szolgálok három esztendeig egy pohár pálinkáért*). 
A leány rögtön pálinkát húzott ki a zsebéből és pohárba töl
tötte és Vaszilyij ivott. Vaszilyij ivott és fölkelt. «Most nem fáj 
a fejem», mondja. «Nem akarsz még egyet (tkp. másodikat) 
inni?» Még egy (pohárral) ivott. «Nos, harmadikat nem akarsz-e? 
— Hát — mondja — te menj. Jön majd egy híd. Es a hídfő
től balra van egy ösvényút és azon az ösvényen menj és ott 
jön majd egy ház, egy kőpalota. Te — mondja — pénzt ne 
fogadj el, én magam fizetlek majd». 

2. Ment és jött egy háromemeletes kőpalota. Bement a 
házba. Senki sincs (ott). De a kemencze ott be van fűtve. Es ott 
a kemencze eleje mellett egy szék van meg egy szekrény van. «Nos, 
mit fogok én ottan csinálni ?» Jött egy öreg ember. «Nos — 
mondja — Isten hozott, Vaszilyij!» Vaszilyij mondta: «Isten 
hozott, nagypapa! Én — mondja — nagypapa, elszegődtem 
három évre egy pohár pálinkáért. Adj nekem — mondja — 
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— su§ — rabota mem mii-k§.» setis sili rabota d'edusko pats 
lontini. uetja — sue — i lonti zev jonain, med oz kus. te — 
su§ — vasiléi, tan ov. me — su§ — vo og voli te dor§. a 
juan-éojan, sen skap i skolko ugodno, sen ju i soi.» 

juiis, sojis i olis vo. volis vo i d'edusko voiis. «zdrastvui, 
vasiléi! ku^sgma te ola'n ?» — nme — su§ — ola zev bura.» — 
«te-koid kazak iz sedli/v>*•— «o» te-koid k§zaiin iz sedli-na mem*, 
Vasiléi suiis. <mo, me bar a' muna §ni i god og voli. a te —-
sue — ov.» 

bara' vo olis. d'edusko voiis• bara\ vzdrastvui, vasiléi! 
ku,ts§ma ovlan ninh) — «a mii me og ov tani, juni-soini dgvel.n 
— «mii, su§, te-koid kazak mem iz sedli nem-na.* a vaéile'i sue: 
«te~koid k§éaiin menim iz sedli.)) — «me — su§ — bara' muna, 
m§d tája luned'é og voli.» 

bara' vo olis vasiléi. d'edusko bara' voiis vidlini, vidlini. 
«zdrastvui, v asiléi! ku^sgma — sue — n i n ola'n H vasiléi 

valami munkát». Adott neki az öreg munkát, a kemenczét 
fűteni. «Ezt — mondja — fűtsed nagyon erősen, nehogy ki
aludjon (a tüz). Te — mondja — Vaszilyij, maradj (tkp. élj) 
itt. Én — mondja — egy évig nem jövök hozzád. De étel-ital 
(tkp. ital-étel), ott van egy szekrény, és igyál meg egyél ott, a 
mennyi tetszik». 

Ivott, evett és élt egy esztendeig. Eltelt (tkp. eljött) az év 
és jött az öreg. «Adjon Isten, Vaszilyij! Hogyan élsz te?» — 
«Én — mondja — nagyon jól élek (vagyok)». — «Hozzád ha
sonló munkásom még nem akadt!» — «Te hozzád hasonló gazdám 
meg nem akadt még», mondta Vaszilyij. «Nos, én most megint 
elmegyek és egy évig nem jövök. Te meg — mondja — élj». 

Megint egy évig élt. Megint eljött a nagypapa. «Adjon 
Isten, Vaszilyij! Hogyan élsz már?» — «De mit ne éljek én 
(azaz: miért ne érezzem magam jól) itt, enni-inni elég van».— 
«Mit — mondja — hozzád hasonló munkásom még sohasem 
akadt». Vaszilyij meg mondja: «Hozzád hasonló gazdám nem 
akadt». — «En — mondja — megint elmegyek, a másik ilyen 
napig nem jövök (mához egy évre jövök)». 

Megint egy esztendeig élt Vaszilyij. Az öreg megint eljött 
meglátogatni, körülnézni. «Adjon Isten, Vaszilyij! Hogyan •— 
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su§: «ola zev bura, dedusko.it vasil'éi sug: nmem — su§ -— 
munni kole soldat§. vremja voiis.)> — nmem — su§ — iz sed-
livli te-koid molod'et's-kazak.n —• na te-koid kgzaiin iz sedlivli»T 

vasil'éi su§. na mi vermam vid'éni tene nem. — no — su§ — 
vasil'éi, munim-ée. r§stset ten kovmas.» bostis d'edusko kujim kl'ut's. 
ktutsjas bostalis, vostis amba'r-§}d'£es. sen nasipngi irggn-dehga. 
«vasiléi, bőst, miipta kol§!» — «mii — su§ — kara denga-
nash> — nté§lk§v§i bidlain U§lk§v§i. lok-£§ — su§ -— m§dla§ 
munam.v — ntaj§ — su§ -— s§kid tui vilin novl§dlini.» amba'r-ej%z§s 
vostis, — nasipnei ezis d'énga. nno, vasitéi, bőét, mij,Dtakol§!» 
— tmii — su§ —• me dengaala ? taj§ puktini sekid, kok-
nidd£ik§s.» amba'r vostis, koimfd§snin. amba'r-g^d'zgs vostis. seni 
nasipnei kabala-dénga. nno, vasit éi, — sue — bőst, miiüta 
kole!» — nmii — su§ — me dengaala? ketdse kabala-d'énga, 
abu bur tui vil§.r> — nno — sue — vostlam — su§ — bar a' 
amba'r.» vostis §tdrz§s, nasipngi zarniia d'énga. nmiÍDta kole — 

mondja — élsz már?» Vaszilyij mondja: «Nagyon jól élek, 
nagyapám*). Vaszilyij mondja: «Nekem — mondja — el kell 
mennem katonának. Eljött az ideje*. — «Nekem — mondja — 
nem akadt hozzád hasonló munkáslegényem». — «(Nekem) meg 
hozzád hasonló gazdám nem akadt», mondja Vaszilyij. — «De 
mi egész életeden át el tudunk téged tartani. — Nos — 
mondja — Vaszilyij, menjünk. Neked leszámolás (fizetés) kell». 
Az öreg három kulcsot fogott. Fogta a kulcsokat, kinyitotta a 
raktár ajtaját. Ott egész rakás (tkp. föltöltött) rézpénz van. 
«Vaszilyij, végy, a mennyi kell!» — «Mit — mondja — csi
náljak a pénzzel?)) — «A rubel mindenütt rubel. Gyere hát — 
mondja — menjünk máshová.» — «Ezt — mondja — nehéz 
az úton vinni». Kinyitotta egy raktár ajtaját — egész rakás 
(tkp. felhalmozott) ezüstpénz. «Nos, Vaszilyij, végy, a mennyi 
kell!» — «Mit — mondja — csinálok én a pénzzel ? Ezt nehéz 
elhelyezni, könnyebbet)). Kinyitott egy raktárt, már a harmadikat. 
Kinyitotta a raktár ajtaját. Ott egész rakás papirospénz. «Nos, 
Vaszilyij, — mondja — végy, a mennyi kell!» — «Mit — 
mondja — csinálok én a pénzzel ? A papirospénz megázik, nem 
jó az útra». — «Nos — mondja — nyissunk ki — mondja — 
megint egy raktárt». Kinyitotta az ajtót, egész rakás aranypénz. 
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sue — feos'í/» — nmen nin§m oz kol, mii me d'éúgaalah) — «wo, 
§tik raz me ten bur kara.a — «káét§da.» 

3. prgstsditísis i muni va£ tuj§d-trepa§d ber i péti i^dzid 
tui vil§. mgdis munni. jur pondis visni, a dénga abu. «vot — 
sue — kábák voas. mijén me pokmetiíisa ?» pukéis kuriiiéini 
kanava-b§k§. «ok — sue —• btdd' pgrjalis /» 

vifágdg, niv lökte, niv voiis si dőre. uzdrastvui — éne —-
vaéiléi! mii te majití'éan? na, me ten séta kesetok. no — su§ 
— me —• su§ — k§r§h'vna. vot me ten loa baba. na-£§ imjan-
n§i iéun-kits. me — su§ — tela vola das-kik kara'b§n. a eni abu 
leéid gorte munni. no te — su§ — mun karé da glavn§i trakíire 
i zanimdit med dona pat'e'ra.v 

no, pr§stsdiitéisni. k§r§to'vna muni gort§, a vasitéi muni 
trakür§ kar§. judéis, keni glavngi traktir i k§£aiinlis, traktirstsik-
lis, jualis: «kutts§m paíe'ra tenad vijim? dona§s vijim?» —-

«Á mennyi kell —- mondja — (annyit) végy!» — «Nekem 
semmi se kell, mit csinálok én a pénzzel ?» — «Nos, egyszer 
én jót teszek veled (tkp. neked)». — «Hivlak majd». 

3. Elbúcsúzott és ment a régi ösvényen vissza és kijutott 
az országútra. Kezdett menni. A feje elkezdett fájni, de pénze 
nincsen. «Lám — mondja — jön egy kocsma. Mivel erositem 
magam a mámor után?» Leült az árok szélére dohányozni. 
«Jaj — mondja — (az) a szajha becsapott!)) 

Körülnéz, egy leány jön. A leány odajött hozzá. «Adjon 
Isten — mondja — Vaszilyij! Mit szomorkodol ? Nesze, én egy 
pénzes zacskót adok neked. Nos — mondja — én — azt 
mondja — királyleány vagyok. Lám, én a feleséged leszek. 
Itt van az én névbetűs gyűrűm. Én — mondja — tizenkét 
hajóval jövök érted. De most nem alkalmas hazamenni. Te 
meg — mondja — menj be a városba és a legnagyobb foga
dóba (tkp. főfogadóba) és vedd ki a legdrágább kvártélyt». 

Nos, elbúcsúztak. A királyleány hazament, Vaszilyij meg 
vendégfogadóba ment a városba. Kérdezősködött, hol van a 
főfogadó és a gazdától, a fogadóstól, kérdezte: «Milyen kvárté
lyod van neked? Vannak-e drágák?» — «Hát — mondja —-
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Kvot — sug — menam vijim sto rubleja pat'e'ra. vijim i tiédjáa 
rubl'eja pate'ra.» -— «vot, Igéid tája pate'ra.» 

4. setíég i piris sóidat v a s i l'é i, pat'erag. pondis juni-soini, 
kodi med dona juan-sojan. tglis loii. no trakürstsiklen baba pon
dis süni: «tája — sug — d'énga iz pirtli, mijén pondas min
tisni ? sinél' kissema. mijén tája medas mintisni ? kgn déngais 
tal§n véli ? ne-kujsgm baga£ i iz v§v. mun-ég, kaili, sili-dínas 
setav.)> 

t'semedan bostis trakűrstsik i kajis. «wo — sue — zdrastvui, 
vasil'éi! me — su§ — nuéddUUa déngais. mii-k§ on-§ vermi 
setni d'énga ?» — «<x me — su§ — tgda, derlga kol§. a mijgn 
led'tsgdan d'énga ?» — «a vot — su§ — t'sgmedan vijim menam.» 
— «una-g tgrg tatUg dénga ? mun — sug — te kor babaidlis 
kul'-mesek.» 

a traktírstsik jursg gií karis (gizjedis). led't'sis baba dorg. 
baba jualis: asetis-g d'énga ?» — «kul'-mesgk korg.n baba sug: 
«sili-dinas setav/ kuttsgm silen d'énga? ningm iz pirtli, úe-kujsem 

nekem száz-rubeles kvártélyom van. Van ezer-rúbeles kvárté
lyom is». — «Nos, jó (lesz) ez a kvártély*). 

4 . Oda be is ment Vaszilyij katona, (abba) a kvártélyba. 
Kezdett inni-enni, a mi a legdrágább ital-étel. Elmúlt egy hó
nap (tkp. egy hónap lett). Hát a fogadós felesége kezdte mon
dani : «Ez — mondja — pénzt nem vitt be, mivel fog ő fizetni? 
A köpenyege el van nyüve. Mivel fog ez fizetni? — Hol volt 
ennek a pénze ? Nem is volt semmi poggyásza se. Menj hát, 
menj föl, üsd nyakon». 

Á fogadós fogott egy uti ládát és fölment. «Nos — 
mondja — adjon Isten, Vaszilyij! Énnekem — mondja — 
szükségem van pénzre. Nem tudsz-e valami pénzt adni?» — 
«De én — mondja —: tudom, (hogy) kell a pénz. De miben 
(tkp. mivel) fogod a pénzt levinni ?» — «Hát nézd csak — 
mondja — van egy ládám». — «Sok pénz fér-e ebbe bele ? 
Menj, — mondja — kérj a feleségedtől egy gyékényzsákot». 

A fogadós megvakarta a fejét. Lement a feleségéhez. Az 
asszony kérdezte : «Adott-e pénzt?» — «Egy gyékényzsákot kér». 
Az asszony mondja: «Üsd nyakon! Micsoda pénze van neki? 
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bagaz.)> — «no, davai!» sug. a baba oz éet. pinalis muzikgs. 
vajis bar a' krupié atka-mesgk, sibitis traktirsUikli mesgk nir-vomas. 

trakíirstsik bostis mesgk. kajis vasil'éi dor§. «vajin-g 
mesgk?)) — «vot — sug — vaji.» — «vot — sug — tajgn 
pozg ledtsgdni dénga.)) i bostis v asil'é i mesgk i muni komnatag. 
trakal da trakal — déneg, zoloto, vot takoi vorok! pondis Igdni 
meégkg dénga i leptilg. sgkida tája log. vit pud sevtis. petkgdis 
trakűrstsikli. «no, na-íg, ledUgdh) 

5. bostis trakíirstsik, oz vermi, kidé-kg v a s it éi ottsalis leptini 
i trakíirstsik ledísgdis mesgk i baba'li sibitis. «mU — sug — iz 
sgvtgma mesgkg ? me suli ten kiminis : sili-dinas setav! da mii — 
sug — raéli mesgk, mii puktgma ?» i razis mesgk baba i kistis 
dénga. zoloto (zarniia dénga) i(dzid vorok loii. aoi — sug — 
tája ozir velgma vasiléi/ kgn — sug— tajg déngasg pirtema? 
úeku^sgm bagaz iz vgv silgn.n 

gtik niv vgli trakíirstsiklgn. «taja-kg i miiansinim nivnimg 

Semmit nem vitt be, semmiféle poggyászt". — «Nos, adj!», 
mondja. De az asszony nem ad. Szidta az urát. Megint 
liszteszsákot hozott, a zsákot a fogadósnak az arczába dobta. 

A fogadós fogta a zsákot. Felment Vaszilyijhoz. «Hoztál- e 
zsákot?» — «íme — mondja —, hoztam». — «Lám — mondja 
-— ebben (tkp. ezzel) lehet pénzt levinni*). És fogta Vaszilyij a 
zsákot és bement a szobába. Eázta, rázta (az erszényt), — pénz, 
arany, ekkora rakás ni! Kezdte a pénzt a zsákba rakni és fel
emeli. Ez nehezen megy (tkp. lesz). Öt pudot rakott bele. Ki
vitte a fogadósnak. «Nos, nesze, vidd le!» 

5. Fogta a fogadós, nem bírja. Valahogyan Vaszilyij segí
tett felemelni és a fogadós levitte a zsákot és odadobta a fele
sége elé (tkp. -nek). «Mit — mondja — követ rakott a zsákba? 
Hányszor mondtam én neked : 'Üsd nyakon !' De mit — mondja 
— bontsd föl a zsákot, mit tett bele?» És az asszony fölbon
totta a zsákot és kiöntötte a pénzt. Az arany (aranypénz) nagy 
rakás lett. «Ejnye — mondja — gazdag lehet ez a Vaszilyij! 
Hol — mondja — vitte be ez a pénzét? Semmiféle poggyásza 
nem volt neki». 

A fogadósnak volt egy leánya. «Hogyha ez elveszi a mi 
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vajas, mi-koid ozir karin oz lo. a bidtsamais ovl§. kole kidz-k§ 
setni nivnim§ ta saj§. bidísamais ovl§.» traktirstsikli su§ baba: 
«mi — sue — karám sili bankét as kosta vilg. miian juan-éojan 
oz kov bostni, aslanim vijim. vot — sue — po parje t'sukartam 
niv da zon iz gospod. mun, te juav vasil!éilis, prinimáitg oz sija. 
a assinim mi nivnimg lesedam tontsuitni v asil'éik§d.» 

6. muni traktirstsik vasiléi dorgjuavni: <mo — su§ — 
vasiléi, te denga setin miian ima. mi karám vejserinka. niv da 
zon t'sukartam iz gospod po parje tontsuitni. te véséVitíéi, tom 
mort.» — <d§sid z§v», vasiléi suiis trakiirstsikli. a traktirstsik 
led'isis i baba'li vistalis. i baba tsektis publikuitni. 

publikuitis. kor-k§ voiisni sija t'sas§. biden UukaríUisni. i trak-
t'irstsiklen niv tsets kajis i puksisni juni-soini. kor-k§ juisni-sojisni 
naja. UetUisni. pondisni tontsuitni po parje. a trakürstsiklen niv 

leányunkat, hozzánk hasonló gazdag nem lesz a városban. De 
mindenféle szokott lenni. Valahogy ehhez kell adnunk a leá
nyunkat. Mindenféle megtörténik.)) A fogadósnak mondja a fele
sége : «Mi — mondja — lakomát adunk (tkp. csinálunk) neki 
a saját költségünkön. Nekünk italt-ételt nem kell vennünk, ma
gunknak van. Lám — mondja — párosával hívunk meg (tkp, 
gyűjtünk össze) leányokat meg legényeket az urak közül. Menj, 
kérdezd meg Vaszilyij tói, elfogadja-e ő vagy nem. De (úgy) ren
dezzük, (hogy) a magunk leánya Vaszilyijjal tánczoljon». 

6. A fogadós odament Vaszilyijhoz megkérdezni: »Nos — 
mondja — Vaszilyij, te sok pénzt adtál nekünk. Mi esti mulat
ságot rendezünk (tkp. csinálunk). Leányokat meg legényeket 
hívunk meg úri családokból (tkp. az urakból) párosával, hogy 
tánczoljanak. Mulass, fiatal ember». — «Nagyon helyes», mondta 
Vaszilyij a fogadósnak. A fogadós meg lement és elmondta az 
asszonynak. És az asszony meghagyta neki, hogy közhírré tegye. 

Közhírré tette. Valamikor megjöttek arra az órára. Mind 
összegyűltek. És a fogadós leánya szintén fölment és leültek 
inni-enni. Valamikor vége volt az evésnek-ivásnak (tkp. meg
ittak, megettek ők). Fölkeltek. Elkezdtek páronként tánczolnL 
Azonban a fogadósnak a leánya és Vaszilyij az asztalnál ülnek 
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da vaéil'éi pukalgni pizan sajin kiken, niv suiis v aéilé ili : <mo, 
miian pára abu tek§d. vai i mi pondam tontsuitni tek§d.» 

pondimi naja tontsuitni to£e. kor-ke. tontsuiítéis. a vaéitéi 
da trakiirstsiklgn niv kikgn kolini. a trakiirstsiklgn niv jgtkis 
v aéiléjgs, koikalánis zirgdis. «ak te, johu vasúmat!)) vaéitéi 
j§tlalis nilgs traktirstsiklié. 

7. led'íéis mamis, jualg: nku^éema sib§dg h> — «mat§ oz 
éib§d.» — (tvot — mamis su§ — esten vijim volsebnifóa, mii-
nebud' oz-e verme leégdni ? na-£e sto rubtei (t'éelkgvei), na, denga 
miian una. i(dzid-g sto rubtei ? sija miianéinim nivnimg vajas, 
mi-koid ozir ne-kod oz lo karin.» 

tsektis doidjavni pára vgv kufóarli. nivkgd munini volseb-
niféa ordg, mii-nebud' Igsgdas. kor-kg voiisni i piris. i tgdis trak
tirstsiklié niv i jualis: «mw moggn te voiinlv —- «a vot, miian 
vijim postojal'eté. sija med meng vajas, mii-kg on-g vermi Igsgdni? 
na éo Uglkgvei ten.» — «& te abu nevesta sili, a silgn nevesta 

ketten. A leány szólt Vaszilyijnak: «Nos, nekünk kettőnknek 
nincsen párunk (tkp. nekünk nincs párunk veled). Eajta, mi 
ketten is kezdjünk tánczolni (tkp. mi is kezdünk tánczolni 
veled)». 

Elkezdtek ők szintén tánczolni. Valamikor vége volt a 
táncznak. De Vaszilyij meg a fogadós leánya ketten maradtak. 
A fogadós leánya meg meglökte Vaszilyijt, a lócza felé nyomta: 
«Ejnye te, !» Vaszilyij ellökte a fogadósnak a leányát. 

7. Lement az anya, kérdezi: «Hogyan fogad?» — «Nem 
enged magához közel». — «Hát — mondja az anya— ott van 
egy javasasszony, nem tud-e valamit csinálni? Nesze száz rubel, 
nesze, nekünk sok a pénzünk. Sok-e (tkp. nagy-e) száz rubel? 
Ha ő elveszi a mi leányunkat, hozzánk hasonló gazdag senki 
se lesz a városban». 

Megparancsolta a kocsisnak, hogy két lovat fogjon be. 
A leánynyal a javasasszonyhoz mentek, (hogy) valamit csinál
jon. Valamikor odaértek és bement. És megismerte a fogadós 
leányát és kérdezte: «Micsoda ügyben (tkp. ügygyei) jöttél?» •— 
«Hát nézd, nekünk van egy lakónk. Az hadd vegyen el engem. 
Nem tudsz-e valamit csinálni? Nesze neked száz rubel». — «De 
te nem vagy neki menyasszonya, az ő menyasszonya királyleány. 
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korol'o'vna. sila voasni das-kik kara'b§n. a me tenid nin§m og 
vermi karni.v 

muni'ni gorte, voiisni, mamii vistalis. «a kidz oz vermi? 
asiv nu kik-so ís§lk§vei. mii-ke l§s§das.» 

asiv vod'é tset'tsis. kuttsarli tsgktis doidjavni pára vev i 
muni'ni bara'. i bara' vo'iisni. jualis volsebnijléa babuska: «mii 
mog§n voiin te me doreó'zh) — «a vot, tgritja delagn voii. na 
ta-vun kik-so tselk§v§i. mii-ke on-§ vermi les§dni?» — «me og 
vermi ninem, te on lo baba sili. sil§n nevesta koroto'vna, sila 
voasni das-kik kara'b§n.» 

ber muni gort§ mam dor§. mamii vistalis. «na, asiv nu 
kujim-soes.» 

8. asiv vod'é UetUisni, bara' voiisni. volsebnijsa jualis : 
«mii mog§n te voiin bara'h* -— asid'é i sid'é. bara vaí d'ela§n. 
ta-vun na kujim-so Uelkev§i.» no sija setis volsebn§i proto£. «a 
tája kor led'tsas pristan§, beras-k§ t'sukedan, sija kol'g pristane, 
a ten§ vajas-e, oz vai, og t§d me. séssa me kami og vermi 

0 érte tizenkét hajóval jönnek. Én azonban nem tudok neked 
semmit se csinálni». 

Hazamentek, megérkeztek, elmondta az anyjának. «De 
hogyne tudna (dehogy nem tud)! Holnap vigy kétszáz rubelt. 
Valamit fog csinálni». 

Másnap korán felkelt. A kocsisnak megparancsolta, hogy 
két lovat fogjon be, és megint elmentek. És megint odaértek. 
Kérdezte a javasasszony: «Micsoda ügyben jöttél te énhozzám?*) 
— «Hát nézd, a tegnapi dologban (tkp. dologgal) jöttem. Nesze 
kétszáz rubel. Nem bírsz-e valamit csinálni?*) — «Én nem bírok 
semmit se (csinálni), te nem leszel neki felesége. Az ő meny
asszonya királyleány, ő érte tizenkét hajóval jönnek majd». 

Visszament haza az anyjához. Elmondta az anyjának. 
«Nesze, holnap vigy háromszázat)). 

8. Másnap korán fölkeltek, megint odajöttek. A javas
asszony kérdezte: «Milyen ügyben jöttél megint?» — «így meg 
így (tkp. úgy). Megint a régi dologban. Ma nesze háromszáz 
rúbelw. Az meg egy varázstűt adott neki. «A mikor ez lemegy 
a kikötőhöz, ha beszúrod a hátába, ő a kikötőben marad, de hogy 
téged elvesz-e, nem vesz-e, nem tudom én. Ezenkívül semmit 
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ninem. a te mun, i prinimditas-k§ vasil'éi, te lakéi bőst da lakéi 
oz-e vermi Uukgdni protoz, pri?íimáitas-k§ lakej§s vaéil'éi?» 

muni'ni gortg, viétalis mamisli. i trakürstsik kajis juavni 
vasi l'éilié : «no vasi léi, mi, v asil' éi, boétam lakéi as kost 
vil§.)) trakürstsik boétis vaéil'éili lakejes. 

lakeiked olisni zev bura. olisni i vetle'ni guUditni kar vil§. 
pera voiis munni. lakéi jualis vaéil'éilié: o-men poze-e. ledíéivni 
pristaneh) vasiléi suiis «poze» lakeili. i led'Uisni kik§n. 
pr§stsáittsis trakt'irstsikked i baba'isk§d i nilisk§d i muni'ni naja 
kiken pristang. ad'dzisni, lökte das-kik kara'b. lakéi suiis vasi-
l'éili: <ivai — sue —• kuritam d'l'd pr§stsenne». i puksisni naja'. 
sija protoí Uuk§dis beras. unmovsis vasil'éi. voiisni das-kik ka-
ra'ba. i das-k%k niv petis kara'bis. i koréi'sni v asil'éj§s. i jadsni 
pondisni sid'é: «kod-k§ ad'd'éili'nnid-§ gé(ti§m salda'tes ?» sen vis-
talisni pristanin: uad'd'éilim. §ni véli vetl§dl§n%y>. koréi'sni, kor
éi'sni, ad'd'zi'sni: v aéil éiuég. i iz vermini téuksavni v aé il!éj§s. 

se tudok csinálni. Te azonban menj, és ha elfogadja Vaszilyij, 
fogadj egy inast, és az inas nem bírja-e a tűt (beléje) szúrni, 
ha Vaszilyij elfogadja az inast ?» 

Hazamentek, elmondta az anyjának. És a fogadós fölment 
megkérdezni Vaszilyijtól: «Nos, Vaszilyij, mi, Vaszilyij, inast 
fogadunk a magunk költségén». A fogadós inast fogadott Vaszilyij 
mellé (tkp. -nak). 

Az inassal nagyon jól éltek. Éltek és mennek sétálni a 
városba. Eljött az ideje, hogy elmenjen. Az inas megkérdezte Va
szilyijtól: «Nekem le lehet-e mennem a kikötőhöz?» Vaszilyij 
mondta az inasnak: «Lehet». És lementek ketten. Elbúcsúzott 
a fogadóstól meg a feleségétől és a leányától, és mentek ők 
ketten a kikötőbe. Látták, tizenkét hajó jön. Az inas szólt Va-
szilyijnak : «Eajta — mondja — szíjunk egyet búcsúzóra*. És 
ők leültek. Az a tűt beszúrta a hátába. Vaszilyij elaludt. Tizen
két hajó jött. És tizenkét leány jött ki a hajóból. És keresték 
Vaszilyijt. És elkezdtek így kérdezősködni: «Látott-e valamelyik-
tek olyan katonát?» Ott mondották a kikötőhelyen: «Láttunk. 
Most jártak (itt)». Keresték, keresték, meglátták: Vaszilyij alszik. 
És nem tudták Vaszilyijt fölkelteni. A királyleány levelet í r t : 



78 FOKOS DÁVID. 

korolo'vna giZis pisme: «te — sug — a(t'éid as koknad meng 
koré. me teng koréi, i atíéid t§dan.» 

9. naja nivjas mu'nini bgr kara'ben. lakéi protoí kiskis 
vaéitéüié. v asil'éi saidmis i íéetísi. vi^'éedlis, kara'h gdva 
tidale more vilin, pondis bgrdni. mgdis munni podgn more dorti, 
b§kti pisjini. kara'b voéis sin ulié i v aéitéi puksis kuritni. sija 
zepg k[i éujis, etja piémg sedi. lid'd'is sije, korolo'vnalgn giégma: 
njezgl'i éaláitan, gni as koknad ajsid koréi* i lid'd'is i muni 
bara' vasil'é i votd£§.. 

zagranitísag meded't'ég tgrguitni kupet'é. nagruzitema tgvar. 
v aéitéi jualis: «bostannid-l'i kar a'be mene ati on?» — «a vot 
— sue — eni kezaiin miian abu. vot ngrgvit, t'éas voas.» 

viidégdeni, lökte kgzaiin. i voiis kezaiin. vasiléi jualis: 
uprinimditan-e mene kara'be ? me — sue — verma lőni roboíni-
kgn i d'énga éetni verma.» kgzaiin boétis v aéil'éjgs karabag. «una 
— sug — tenad bagaz ?» — «menam — sug — ningm abu.» 

«Te — mondja — magad keress engem a magad lábával. Én 
kerestelek téged, magad is tudod». 

9. Azok a leányok visszamentek a hajón. Az inas kihúzta 
a Vaszilyij tűjét. Vaszilyij fölébredt és fölkelt. Körülnézett, a 
hajó alig látszik a tengeren. Elkezdett sírni. Elkezdett gyalog a 
tenger mellett menni, mellette futni. A hajó eltűnt szeme elől 
(tkp. alól) és Vaszilyij leült dohányozni. Kezét bedugta a zse
bébe, megkerült (kezébe akadt) ez a levél. Olvasta azt, a király
leány írta: «Ha (keresni) akarsz, most a magad lábával magad 
keress!» És elolvasta és megint tovább (tkp. előre) ment 
Vaszilyij. 

Külföldre készül kereskedni egy kereskedő. Az áru fel van 
rakva. Vaszilyij kérdezte: «Fölvennétek-e engem a hajóra vagy 
nem?» — «Hát nézd — mondják (tkp. mondja) — most nincs 
(itt) a mi gazdánk. Hát várj, mindjárt jön». 

Körülnéznek, jön a gazda. És odajött a gazda. Vaszilyij 
kérdezte: «Fölveszel-e engem a hajóra? Én — mondja — mun
kás lehetek (tkp. tudok lenni munkásul) és tudok pénzt adni». 
A gazda felvette Vaszilyijt a hajóra. «Sok poggyászod van?» 
mondja. — «Nekem — mondja — semmim sincs». 



ZŰRJÉN SZÖVEGEK. 79 

i vasiléi s§lis karaba§. otpravitísisni karabagn. etja kara'b 
éedi razboiríitskei saikag. i voitir bidgn vag siblalisni. i vasitéi 
suiis razboinikjasli: ameng in sibitg vag. me tikgd-zg ponda slu-
zitni, óvni*. — «uoí -— sug — kapita'nli suam, viétala'm*. i 
kapita'nli vistalisni i kapita'n kőris as d'inas vitd'égdlini. He —• 
sug — okoűtan mikgdh) — nme — sug — okotita*. 

10. i kapita'n primitis vaéil'éjgs. i munini ostrov vilg. 
kara'bis tgvar vigruzitisni i kara'b vgitisni vag. vasiléi pondis 
óvni nakgd. mortgs vini itt grabitni v a s il é i pervgi. i tubitis kapi
ta'n v aéil'éjgs jona. i kapita'n puktis as bgrüis mgdg. 

pondisni óvni. mgdgd!ísisn% ggéütni kapita'n mgd razboiúits-
kgi éaikae, a vasitéjgs kolis ostrov vilin kgéaiing i bidgn setis 
sűi ostrov vilin, naja munini agstitni kara'bgn. 

vasitéi muni voi-vilas. mgd lun ritiv-vilas muni. bar a' 
muni ritiv-voi viv. muas pondis kivni voitir-si. «mii tan, kujégm 
voitir ?» v aéiHé i jualg. a sensiásisni: uplennikjasv. — «me pg 

És Vaszilyij fölszállt a hajóra. Elindultak a hajóval. Ez a 
hajó egy rablóbanda elé került. És az embereket mind a vízbe 
dobálták. És Vaszilyij szólt a rablóknak: «Engem ne dobjatok 
a vízbe. Én veletek együtt fogok szolgálni, élni». — «Hát — 
mondják (tkp. mondja) — a kapitánynak szólunk, jelentjük)). 
És jelentették a kapitánynak és a kapitány magához hívta, hogy 
megnézze. «Te — mondja — velünk akarsz (élni)?» — «En — 
mondja — akarok». 

10. És a kapitány befogadta Vaszilyijt. És mentek egy 
szigetre. A hajóról kirakták az árút és a hajót a vízbe sülyesz-
tették. Vaszilyij kezdett velük élni. Embert Ölni vagy kirabolni 
Vaszilyij az első. És a kapitány nagyon szerette Vaszilyijt. És 
a kapitány maga után másodiknak tette meg őt. 

Kezdtek élni. Elindult (tkp. elindullak) a kapitány ven
dégségbe egy másik rablócsapathoz, Vaszilyijt meg gazdának 
(felügyelőnek) hagyta a szigeten és mindent adott neki a szige
ten. Ok vendégségbe mentek hajón. 

Vaszilyij északnak ment. Második nap nyugatnak ment. 
Megint északnyugatnak ment. A szárazföldön emberek hangját 
kezdte hallani. «Mi van itt, micsoda emberek?» kérdezi Vaszi
lyij. Ott meg felelték: «Foglyok».— «Én is fogoly vagyok».— 
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ptienhik-£e.i> — «a te, vaéitiéi — suiisni —, te ledé mian§s». — 
«<z keni — su§ — e((£é§s?» •— «vot, ritiv-voi petieséenis pire 
etd'ées.y> i ktiwté koréni pondis v a sitiéi etja edzésié, i iz sed ktiuU 
vaéitiéili. koréis ktiuís. kapita'n-koika vilié peduska ulis sedi 
ktiuís. i muni, §td

rz§s voétis. sen ptiennik péti bidgn. seni i koro-
l'o'vna. «wo te, vaéitiéi, tdé kol§ munni. ken-kg kara'b vijim, abuh> 
— «a vot, menam vijim kara'b.» 

1 1 . kara'b k§n§patitisni, vgfóisni i kara'b le^zisni va vil§, 
i mii nali kolg, naja zapas boétisni i etpraviÜ'sisni. 

ker§tio'vna i vaéitiéi Mai jueni etlain. kapita'nlen l§g pete 
vaéitiéi vile. «ad'd'éa'n-e, keretio'vna tiok saldatked Uai ju§, a 
meked oz ju», kapita'n sue. naja juiisni kujim lun. no kapita'n 
prikaz éetis saldatjasli: uvaéitiéilié jur kerale da moree sibit§!» 
no saldatjas : nvai-pe v a é i tié ili vistalam mi. ajéis mórt kitrei i 
éné. mii tsektas karni?» vaéitiéili viétalisni: ntenéid jur tjektis 

«De te, Vaszilyij — mondották —, te eressz ki minket». -— 
«De hol van —mondja — az ajtó?» — «Nézd, az északnyugati 
sarok felől vezet be (tkp. megy be) az ajtó». És Vaszilyij ennek 
az ajtónak a kulcsát kezdte keresni. És a kulcsot nem találta 
meg Vaszilyij (tkp. V.-nak nem került meg a kulcs). A kapitány 
padján a vánkos alatt került meg a kulcs. És ment, kinyitotta 
az ajtót. Ott a foglyok mind kijöttek. Ott van a királyleány is. 
«Nos te, Vaszilyij, innen el kell menni. Hajó valahol van-e, 
nincs-e?» — «Hát nézd, nekem van hajóm». 

1 1 . A hajót kimohozták, kijavították és a hajót vízre 
bocsátották. És a mi nekik kell, készletet vittek és elin
dultak. 

A királyleány és Vaszilyij teát isznak együtt. A kapitány 
megharagszik Vaszilyijra. «Látod-e, a királyleány egy hitvány 
katonával iszik teát, de velem nem iszik», mondja a kapitány. 
Ok három napig ittak. De a kapitány parancsot adott a kato
náknak : «Vágjátok le Vaszilyijnak a fejét és dobjátok a ten
gerbe!*) De a katonák (így szóltak): «Nosza, elmondjuk (ezt) 
Vaszilyijnak. 0 maga leleményes és okos. Mit parancsol majd, 
hogy tegyünk?» Vaszilyijnak elmondták: «A kapitány meg-
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Jceravni kapita'n.» vasil'éi vistalis : «vot — sug •— ti íatitan-
nid-kg meng, karg pi£ i lefág mene tatísg.» 

kengpaütisni i letdzisni v asil'éjgs more§. le(dzisni, a va
si l'é i-mestae rgggza-kul'l'g sgvtisni lia i vilisas puktisni pakla i 
vajisni kapita'n votdzg. i kapita'n tsgktis va§ sibitni. mponli — 
sug — pon i tui.» 

12. kapita'n pondis kgrglo'vnakgd fsai juni. kergl'o'vnali 
kapita'n suiis: «me vilg-kg eni on vistav bat'idli, me teng jur 
kerala i vae íibita.)> — «me — sue — tene vistala.i> 

vasil'éi berggg ísetísis. mgdis bergGti munni. add'zis itdzid 
dub. dub ggger gggertis. ((tattsgm pu — sug — me ig addzivli 
nemin, ta-i£ta pu.» vitdzedg: puyn §(dzgs. g(d'zgs vostis: bes 
miiísiéis kok-pgla. «zdrastvui, vasil'éi/ teng dedusko korsg 
kujim lun úin.)) i petini dzel'a bes-piian. i zdorováitísisni. «vai 
te — sug — saldatg veled miangs.» — ua in Iggásg —• sug — 

parancsolta, hogy levágjuk a te fejedet». Vaszilyij mondta: 
«Lám — mondja — ha ti sajnáltok engem, csináljatok csónakot 
és bocsássatok engem bele». 

Kimohoztak (egy csónakot) és tengerre bocsátották Vaszi-
lyijt. Eleresztették, de Vaszilyij helyett egy gyékényzsákba ho
mokot raktak és föléje csepüt tettek és a kapitány elé hozták. 
És a kapitány megparancsolta, hogy a vízbe dobják. ((Kutyá
nak — mondja — kutya is az útja». 

12. A kapitány kezdett a királyleánynyal teát inni. 
A királyleánynak szólt a kapitány: «Ha énreám nem mondod 
most az atyádnak (hogy t. i. én mentettelek meg), én levágom 
a fejedet és beledoblak a vízbe». — «En — mondja — téged 
mondalak majd (t. i. megmentőmnek)». 

Vaszilyij kiugrott a partra. Kezdett a part mentén menni. 
Látott egy nagy tölgyfát. A tölgyfa körül körbement. «Ilyen 
fát — mondja — nem láttam én sohasem, ekkora fát». Nézi: 
a fában ajtó van. Kinyitotta az ajtót: egy sánta ördög mutat
kozott. «Isten hozott, Vaszilyij! A nagypapa már három napja 
keres téged». És kis ördög-fiúk jöttek ki és üdvözölték. «Nosza 
te — mondják (tkp. mondja) — taníts minket katonának)). — «De 
ne haragudjatok — mondja — katonáéknál (tkp. katonában) 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 6 
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saldatin vartgni.» i stal koma'ndovaí «na pravo* i «wa l'evov i 
pisjgdlis bidgn. a kod oz kué, vartg v asiléi. vitdzgdgni, d'edusko 
lökte, piúas vajg mesék, vajis i sibitis. bes-piian vistalisni d'e-
duskoli : «v aéitéi tan lovja.» mesék razisni, seni lia ipakla. «wo, 
koli te lovja, vasiléi, munam-ze ggsütnw, sug. pondisni juni, 
soini, v asiléjes ggsíitgdni. i ggsiitisni ve&a-un. vasiléi sug: 
«men pgra munni nin.» — «in kermás!» bar a' veía-un olis. 
«no bora' munni kol§ men.» ci d'eduskosuiis v asilé ili : «m k[ermds, 
vasiléi. kgrglo'vna dzin-tujin abu-na.)) ve&a-un bara' olis. «no 
d'edusko — sue —. §ni munni kol§ men.í> — «no, munam-ze)), 
sug. naja peti'ni. d'edusko karsis nagajg. vasi léi puksis i medisni 
munni pu jivti, kimgr uvti dzik i kor-kg voiisni sija korolovstvog 
i le^zis v aéiléjgs i settsgm-ég v a s i Xéi-koid molod'ets loii; gt-
koides. «wo, vasiléi, piralam zg kaba'kg stokan juni. a te, 
vasil'éi, men bőst vedra, a aslid stokan.)) 

.ütnek». És elkezdett vezényelni «jobbra át» és «balra át» és 
megkergette (őket) mind. De a ki nem tud, (azt) Vaszilyij meg
veri. Körülnéznek: a nagypapa jön. A fogai közt (tkp. fogában) 
egy zsákot hoz. Odahozta és ledobta. Az ördög-fiúk jelentették 
a nagypapának: «Vaszilyij itt van elevenen». A zsákot fölbon
tották, ott homok meg csepü van. «Nos, ha életben vagy, Va
szilyij, menjünk hát vendégeskedni*, mondja. Elkezdtek inni, 
enni, Vaszilyijt megvendégelni. És vendégeskedtek egy hétig. Va
szilyij mondja: «Ideje már, hogy elmenjek (tkp. nekem ideje 
már elmenni))). — «Ne siess!» Megint egy hétig maradt (tkp. 
élt). «Nos, megint mennem kell». De a nagypapa szólt Vaszi-
lyijnak: «Ne siess, Vaszilyij. A királyleány még nincs a fele 
úton». Megint egy hétig élt. «Nos, nagypapa — mondja —, 
most mennem kell». — «Nos, menjünk hát», mondja. Ők ki
mentek. A nagypapa nagai-madávvá változott. Vaszilyij ráült és 
kezdtek menni a fák fölött egészen a felhők alatt. És valamikor 
eljutottak abba a királyságba, és leengedte Vaszilyijt és ugyan
olyan legény lett mint Vaszilyij, egyformák. «No, Vaszilyij, 
menjünk be a kocsmába egy pohár (pálinkát) inni. Te meg, 
Vaszilyij, nekem egy vödör (pálinkát) végy, magadnak meg egy 
pohár (pálinkát)*). 
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13 . munini kaba'ke. i vasitéi kőris st§kan vina, a t§va-
risli vedra. vasitéi juiis stekan i tevaris vedra. «vai m§d§s. tgva-
risli vedra /» «vai koimg'dgs /» tgvarisli vedra'bara setis. <ivai-ze, 
mene koMav.i> i kol'íalis v a s i té i, prgstsdit't'sis d'eduskokgd. «no — 
su§ — vasil'éi, §ni kudz kuzan, sid'é i ov. prestsdi — su§ — 
va sil'éi!» 

dedusko muni. vasitéimuni kaba'k§ i vasiléi vodis. seííse 
voiis mazwrik. pondis komi silis stekan vina. i oz set vina. a 
vasil'éi tsekt§ setni: «kud'é on set stekan vina/» — «tattsgm 
karas una vijim iul'ikjas. bid§nli on vermi setni. a te — su§ — 
vii déngateh) vasiHéi kiskis zepis i stoika vilg puktis. i mazu'rik 
juiis stekan. okalis v asil'éj§s, pasib§ vistalis. «m§des — su§ — 
on-§ zalait h) — nme kudz og ju m§dgs, mit(san-k§!» miiisis 
m§d§s i koime'd§s setis i note'dgs setis i vitfdgs setis. daske sois 
okalis vasilléjes. «te-koidis una'-§ vijim karín ?» — «éizim-so 

13 . Bementek a kocsmába. És Vaszilyij egy pohár pálin
kát kórt, a társának meg egy vödröt. Vaszilyij egy poharat ivott 
és a társa egy vödröt. «Hozz még egyet. A társamnak vödröt!» 
«Hozz harmadikat!» A társának megint vödröt adott «Nos hát, 
kísérj el engem». És Vaszilyij elkísérte, elbúcsúzott a nagypapá
tól. «Nos — mondja — Vaszilyij, most a hogy tudsz, úgy is 
élj. Isten veled — mondja — Vaszilyij!» 

A nagypapa elment. Vaszilyij bement a kocsmába és Va
szilyij lefeküdt. Odajött egy zsebtolvaj. Kezdett tőle egy pohár 
pálinkát kérni. De (az) (t. i. a kocsmáros) nem ad pálinkát. 
Vaszilyij meg azt mondja, hogy adjon: «Hogyne adnál egy 
pohár pálinkát!)) — «Az ilyen városban sok naplopó van. Min
denkinek nem lehet adni. Te meg — mondja — mutasd meg 
a pénzedet!» Vaszilyij kihúzott a zsebéből (pénzt) és az italmérő
asztalra tette. És a naplopó ivott egy poharat. Megcsókolta 
Vaszilyijt, köszönetet mondott. «Másodikat — mondja — nem 
akarsz-e ?» — «Hogyne innám én másodikat, ha adsz!» Máso
dik (poharat) nyújtott meg harmadikat adott és negyediket adott 
és ötödiket adott. Talán százszor (is) megcsókolta Vaszilyijt. 
"Magadfajta sok van-e a városban?*) — «Hétszázan vagyunk». — 

6* 
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vijim mian.» — «asiv Uukart lun-sgr k\ezg tatísg; verma'n-g 
isukartnih) — «me —- sug — kgzaiin, med ijdzid stavis vilin.» 

kor-k§ muni mazu'rik. mgd lun Uukartis siéim-so. voiisni 
etja kaba'k dor§. «no, miila te t'sukartin? novai, vistavf» seiféas 
vasiléi péti na-dorg. «no, r§bjata, mung, petkgdg sergkovka 
vina.» i petkedisni vina kaba'kis. «i mung, vetlg kar vilg i vaj§ 
sizim-so stekan.» i vajisni siéim-so stgkan i juiisni. »mgdgs on-§ 
okoiitg junih) — «rai kud'é og okoiitg juni!» petkgdisni med 
sgrgkovka i juiisni bidgn. «a ken ti olannid? paíera vijim, abuh> 
— «a mian pe vijim pustgi kazarma. saldatjasgs vgtlgma íiümera, 
vot i mian paüra.n — «vajg, me tsgts muna tikgd.v 

14. i munini. pondis óvni vasiléi nakgd-ég. istis kar 
vilg: nbostg, mung, raznei t'sveta ponar, kodi ggrd, kbdi jetdzid, 
kodi viz, kodi égd, kodi i lgz.» pondisni juni, óvni. i sumitgni 
naja. pondisni gggravni voitir etja kazarmais. 

vas iléjgs puktisni sarg. i vasil'éi puktalis kodgs ge.ne-

«Holnap délre gyűjtsd össze őket ide; össze tudod-e gyűj
teni?*) — «Én — mondja — a gazda, a felügyelő vagyok vala
mennyi fölött». 

Valamikor elment a naplopó. Másnap összegyűjtött hét
százat. Odajöttek ehhez a kocsmához. «Nos, minek hívtál össze? 
Nos, rajta, mondd meg». Vaszilyij rögtön kiment hozzájuk. 
«Nos, gyerekek, menjetek, hozzatok ki egy negyven vödrös hordó 
pálinkát)). És kihozták a pálinkát a kocsmából. «Eredjetek, men
jetek a városba és hozzatok hétszáz poharat». És hoztak hét
száz poharat ós ittak. «Második (poharat) nem kívántok-e inni?» 
— «Mi hogyne kívánnánk inni!» Kihoztak egy másik negyven 
vödrös hordót és mind ittak. «Hát hol laktok ti? Kvártélyotok 
van-e, nincs ?» — «Nekünk van egy elhagyott kaszárnyánk. 
A katonákat kiűzte a kikimora-szellem, lám az a mi szállá
sunk)). — «Nos, én együtt megyek veletek)). 

14. És elmentek. Vaszilyij szintén velük kezdett élni. Be
küldte őket a városba: «Vegyetek, menjetek, különféle színű 
lámpásokat, ki pirosat, ki fehéret, ki sárgát, ki feketét, ki meg 
kéket». Elkezdtek inni, élni. És ők lármát csinálnak. Az embe
rek kerülni kezdték ezt a kaszárnyát. 

Vaszilyijt czárnak tették meg. Vaszilyij meg kit tábornok-
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ral§, kodes adjutante i kndze puktalis, i kod polkovnik, Uin po 
iéinam. pondisni naja sen óvni. 

15. i voiis k§r§l'o'vna. i sei-t'sas kapita'n viétalis kergl'lj,: «me 
nivte pVenié izbaviti, spaéiti.» — «no te saj§ i. niv setam. vot 
svadba pondam karni.» 

i knázjas i generaljas UukaríUisni pir vil§. pondis lökni 
perié generál etja kazarma dorti. i kilis sum sija. kujsarli 
suiis: «me tat't'é§ pirala. mii tajsem sum tan.)) i piris. i seni 
pukale sar. i generál povzis i Uéét setis. «ti — sue — kit't'ég 
munannid?)) — nvot — su§ •— mi munam — ker§l' niv éete da 
bal vil§. a vot — sue — mian§s koras, loktam, i oz kor, loktam. 
a kujim lun prodoUenniie. a perv§i verst vilin sergkovka vina i 
dizim-éo stekan. m§d lun§ med verst vilin s§r§kovka vina da 
sizim-éo st§kan. koimed lun§ bara'-£§ s§r§kovka vina da siéim-so 
st§kan l§é§d§.)> 

etja generál muni i prestsáitíéis i deleZitis kergíli: nvot, 

nak tett meg, kit adjutánsnak meg herczegnek tett meg, ki meg 
ezredes, rang szerint. Ok ott kezdtek élni. 

15 . És megjött a királyleány. És a kapitány rögtön jelentette 
a királynak: «Én kimentettem, kiszabadítottam a leányodat a 
fogságból». — «Nos, te hozzád adjuk a leányunkat. Lám, lako
dalmat fogunk csinálni». 

És a berezegek és tábornokok összegyűltek lakomára. 
Egy öreg tábornok e mellett a kaszárnya mellett kezdett jönni. 
És ö lármát hallott. A kocsisnak szólt: «Én ide bemegyek. Mi
csoda ilyen lárma van itt». És bement. És ott ül a czár. És a 
tábornok megijedt és tisztelgett. «Ti — mondja — hová men
tek?)) — «Hát — mondják (tkp. mondja)~=— mi elmegyünk — 
a király férjhez adja a leányát és a bálba (t. i. megyünk). De 
nézd — mondják — (akár) meghív minket, elmegyünk (tkp. 
jövünk), és (akár) nem hív, jövünk. És három napig tart (tkp. 
három nap a tartam). Az első versztnél meg egy negyven vödrös 
hordó pálinka és hétszáz pohár. A második napra a második 
versztnél egy szorokovka pálinka és 700 pohár. A harmadik 
napra megint egy szorokovka pálinkát és 700 poharat készít
setek elő». 

Ez a generális elment és elbúcsúzott és jelentette a király-
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pustgi kazarmain tsar olg i éviti stav bidgn silgn. tkorannid, lok-
tam, i on kor§, loktam.' a mi — sue — og verme nevidímei 
éila'kgd sulavni sarstvoin. biü kor najg.r> i istisni pgrié generalgs 
komi. i generál muni komi i kőris naje pir vile. 

vaéiUéi nali viétalis prodolíenniie. i pervgi verst vilin 
serekovka vina i sizim-éo stgkan. m§d lune bara sgrgkovka vina 
da sizim-éo stgkan, koimgd lun§ bara sgrgkovka vina da éizim-so 
stekan. 

generál muni i dglgSitis kgrgUi: «mi kami ninem og verme. 
nevidimgi sila'kgd sarstvoin sulavni og verme.* 

16. asiv vod'z (éettéisni. sgrgkovka nuiis pervgi verst vilg i 
éizim-éo stekan. vaéitéi kamanda boétis aééis. a ruzjg vgli nalen 
nagaika. mgdisni munni kar kuza. i voiisni. stolb dórin vina. 
bgtéka vostisni i juni pondisni. sizim-éo stekan sen. juiisni, vina 
bj/ri. stolblán stgkan bidgn pazgdlisni. i ber berggd'Uisni gortg. i 

nak: «Nézd, az elhagyott kaszárnyában egy czár lakik és egész 
kísérete mind van. fHa meghívtok, jövünk, és ha nem hívtok 
meg, jövünk'. De mi — mondja — nem bírunk láthatatlan erővel 
(szellemmel) megállni (szembeszállni) az országban. Legyen, hívd 
meg őket». És elküldték az öreg tábornokot Őket meghívni. És 
a tábornok elment meghívni és meghívta őket a lakomára. • 

Vaszilyij megmondta nekik az időtartamot. És az első 
versztnél egy szorokovka pálinkát és 700 poharat (t. i. kért). 
A következő napra megint egy szorokovka pálinkát és 700 po
harat. A harmadik napra megint egy szorokovka pálinkát és 
700 poharat. 

A tábornok elment és jelentette a királynak. «Mi semmit 
se tehetünk. Láthatatlan erővel nem bírunk megállni az or
szágban ». 

16 . Másnap korán fölkeltek. Egy szorokovkát vitt az első 
verszthez és 700 poharat. Vaszilyij vette a maga csapatját. 
A fegyverük meg korbács volt. Elindultak a város irányában. És 
odaértek. A (versztjelző) oszlop mellett pálinka van. Kinyitot
ták a hordót és elkezdtek inni. 700 pohár van ott. Ittak, a 
pálinka elfogyott. Az oszlophoz vágták (tkp. törték) mind a 
poharukat. És visszafordultak haza. És megérkeztek. Vaszilyij 
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voiisni. vasiléi deúga setis i karié vajisni vina bara' i juiisni. 
kod sile, kod maítg. 

mgd lun UeiUisni. bara' munini. voiisni. bara' vina sgrgkovka 
vostisni i juiisni. vina biri. st§kan bidgn pazgdlisni. i bara' gort§ 
kosisni. bara' karié vajisni vina i juiisni. sen vorsgni, éileni, 
joktgni. bara' vodisni uéni. munini bara. asiv vödé UeiUisni, 
munini, bara' juiisni, stekan siblalisni bidgn. 

no bara' gortg loktisni. i bara' vina vajisni. bara' juiisni. 
kor-ke bara' vodisni. nno — sue — gospoda, mian munni kolg 
keret orde bal vilg, pir vile.» 

17. i medisni munni naja. bidgn suvtgdis Uin po Uinam. 
a ru&jg kianis nagaika. i medisni munni. voiisni vorota dőre i 
suvtgdis assis voisko. «wo, ti tan olg, a me pira gtnam.it 

v asiléi piris. i kgrglo'vna pizan sajin pukalg kapita'nkgd. 
i vaéil'éjes ad'déis. i kgrglo'vna Uetíéis pizan sajié, kik pel'gdis 
kutis i okalis. «vot, baiusko, meng — sug — kodi izbavitis pl'e-

pénzt adott és a városból pálinkát hoztak megint és ittak. Az 
egyik (tkp. ki) énekel, a másik (tkp. ki) káromkodik. 

Másnap fölkeltek. Megint elmentek. Odajöttek. Megint ki
nyitották a szorokovka pálinkát és ittak. A pálinka kifogyott. 
A poharukat mind összetörték. És megint hazatértek. Megint 
hoztak a városból pálinkát és ittak. Ott játszanak, dalolnak, 
tánczolnak. Megint lefeküdtek aludni. Megint elmentek. Másnap 
korán fölkeltek, elmentek, megint ittak, a poharakat mind oda
dobták. 

Nos, megint hazajöttek. És megint pálinkát hoztak. 
Megint ittak. Valamikor megint lefeküdtek. «Nos — mondja — 
uraim, mi nekünk el kell mennünk a királyhoz bálba, lakomára». 

17. És elindultak ők. Mindnyájukat felállította rang sze
rint. A fegyver kezükben korbács. És elindultak. A kapuhoz 
értek és felállította a maga hadát. «Nos, ti maradjatok itt, én 
meg magam megyek be». 

Vaszilyij bement. És a királyleány az asztal mellett (tkp. 
mögött) ül a kapitánynyal. És meglátta Vaszilyijt. És a király
leány felkelt az asztal mellől, megfogta két fülénél és csókolta. 
«Itt van — mondja — atyuskám, (az), a ki engem — mondja — 
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nis, a ne kapita'n.)) a kapita'n su§: uabu sidz. da ad'd'zan-e, 
tom mortes ad'd'éis mijsate! abu sidz.» kergl'o'vna su§: nv asiléi 
ordin imjanngi t'sun-kits.n kapita'n oz vérit nin§m. kerglo'vna 
vistalis: «jur tsektis kapita'n keravni vasiléilis i vae sibitni, a 
jur iz Ueravni, a lefáisni lovjen va§, pi£ karisni da va§ le(dzisni. 
si mestae kullg puktisni lia i vilisas pakl'a. si mestag sibitisni 
vag. keni matro'sjas? juavni kolg nalis.» 

i vajedisni matro-sjases i jualisni nalis: «no, kud'z véli 
delaíi) i vistalisni: ((inienng ts§ktis kapita'n jur keravni vasi-
l'éilis.» 

18. v asilé ili suiisni: «kapita'n§s, mii kole, sij§ i kar.» 
vasitéi suiis: nme ningm og kar kapita'nes. med sija menam 
voisko pir preidite.)) i petkgdisni kapita'nes vasiléi i stav, kod 
véli seni. i v asilé i kamanduitis as kamandaisli: «po razu set§ 
nagaikaen kapita'nli.)) i setisni. kiéed mortgdz s§min voiis i kuli. 

etja vasiléi assis kama'nda istis gort§ i d'énga setis. amune 

kimentett a fogságból, és nem a kapitány». A kapitány meg 
mondja: «Nem úgy van. Hát látod-e, meglátta (ezt) a szép 
fiatal embert! Nem úgy van». A királyleány mondja: «Vaszi-
lyijnál van a névbetűs gyűrűm». A kapitány nem hisz el sem
mit se. A királyleány elmondja: «A kapitány megparancsolta, 
hogy Vaszilyijnak vágják le a fejét és dobják bele a vizbe, de 
nem vágták le a fejét, hanem elevenen bocsátották vízre, csó
nakot csináltak és a vízre bocsátották. Az ő helyére a zsákba 
homokot tettek ós föléje csepüt. 0 helyette (ezt) dobták a vízbe. 
Hol vannak a matrózok? Meg kell tőlük kérdezni». 

Es odahozták a matrózokat és kérdezték tőlük. «Nos, 
hogy volt a dolog?» És elmondották: «A kapitány valóban 
megparancsolta, hogy vágjuk le Vaszilyijnak a fejét». 

18. Vaszilyijnak mondották: «A kapitánynyal, a mi kell, 
azt tedd is». Vaszilyij mondta: «Én semmit se csinálok a ka
pitánynyal. Hadd menjen át az én seregemen». Es kihozták a 
kapitányt Vaszilyij és mind, a ki ott volt. És Vaszilyij meg
parancsolta a maga csapatjának: «Egyet-egyet adjatok a kor
bácscsal a kapitánynak)). Es adtak. Csak a huszadik emberig 
jutott és meghalt. 

Ez a Vaszilyij hazaküldte a maga csapatját és pénzt 
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ti gorte, piruit§.» a vasiléi kgrgl'o'vnaked puksis pir vilg, 
svad'ba' vile. i vénijsáit't'sis kergl'o'vnakgd. i piruitisni jona, zev 
bura i munalini gortg svadba bgrin. i kgrgl'o'vnakgd pondis va-
siléi óvni zev bura. assis kama'nda kőris as doras. kod v§li 
knáé, i §ni kndz; kod generál, generál; polkovnik, kodi polkov
nik isin po Uinam, i radovgi radovgi. radovgili puktis kiz-vit t'sgl-
kgvgi. i vek olg-vilg. — pom. 

adott (nekik). ((Menjetek ti haza, lakomázzatok)). Vaszilyij meg 
a királyleánynyal lakomához ült, lakodalomhoz. És megesküdött 
a királyleánynyal. Es nagyon lakmároztak, nagyon jól és haza 
mentek a lakodalom után. És Vaszilyij nagyon jól kezdett élni 
a királyleánynyal. A maga csapatját magához hívta. A ki her-
czeg volt, most is herczeg; a ki generális, generális; ezredes, 
a ki ezredes (volt) rang szerint és a közlegény közlegény. A köz
legénynek 25 rubelt rendelt. És (még) mindig él-van. — Vége. 

J e g y z e t e k . Ennek a nyelvileg is nagyon érdekes mesé
nek a közlője Iván Dimitrijov EOGOV semukov-kergs (or. CeMy-
KOBKepoci.) falvából (Aikino közelében, a Vicsegda mellett). Ér
dekes, hogy a hangsúly nem mindig az első szótagon, hanem 
gyakran az utolsóelőttin (néha az utolsón) van. Ezt azonban 
nem jelölhettem meg végig következetesen, minthogy közlőm 
csak néhány óráig állott rendelkezésemre (Uszt'sziszolszkba me
net a hajón; 1. KSz. XIV. 207). A mesében nagyon sok az orosz 
szó meg kifejezés; ezeket közlőm gyakran változatlanul (nem 
zürjénesen) ejtette. 

1. sóidat, V. saldat < or. coRR&Tb \ gvargia_<or. rBap^ia | 
derem-gaU 'őiurte' j veza-vun, veza-un 'He^Ejra'. Érdekes, hogy a 
lun cnap5 szó ebben a két összetételben : AV. veza-vun chét' és 
ta-vun 'ma' í;-vel hangzik, mint Aikinóban is megfigyeltem. Vö. 
CZEMBEK ned'et, vezaun 'He^BJia' | stokan, stgkan, V. stgkan < or. 
CTaKasnb, CTOKaHt (1. KALIMA) | kanava-bgkg use cy n a j n > y Kpaa 
KaHaBti' [ zdrastvui < or. 3^paBCTByfi | §tik stokan vile v. gt'ik 
stokanis cegy pohárért' | seijsas < or. cen^aet j éaláitni < or. 
aíejiaTL | pos-vodz CMBCTO OKOJIO MOCTa5 | trgpa<C or. Tpona | trg-
pain te mun v. trgpagd te mun \ kamennaja (v. kamenaja) polata, 
V. kamenngi pglata < or. KaMeHHaa nojiaTa | in bőst fne végy'. 
WICHMANN (St. 26) szerint: (Jmperativ: 2. sg. I. U. in, V. Pec. 
S. L. P. en». Az AV. in, melyet Aikinóban is hallottam, nem 
az egyetlen sajátság, a melyben ez a nyelvjárás a V. nyelvjárás
tól eltérve az udoraihoz közeledik. 
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2. tie£§. Az AV.-ban e, i előtt gyakran k\ vagy g felel meg 
V. fc-nakrVö. KALIMA 16; PAASONEN, FÜF. II. "85; 1. még FUCHS, 
KSz. XIV. 330—1 | rabota, V. robota < or. paöoTa, poŐOTa 
mem = menim | lontyni = V. lomtini | ^ei; jonain v. £W jorca 
skotiko ugodno < or. CKOJILKO yro^HO | dgvgi' < or. BAOBOJB, 
.HOBoaB I nem, V. nem 'BEK^' | vermam vidzni teng nem CMH 
MOateMt ^epataTL xe6a .no BiiKa, BCIO 3KH3Hb' | munim-ée russicis-
mus 'noimni' (nofi^éM'b) értelmében | rgstsgt < or. pa3e*ieTT> [ 
nasipngi < or. HacbnmoH | raz < or. pa3b. 

3. pokmeliüsini < or. noxMeJiHTbca | blád < or. ÖJIH^L j 
majiiíéini < or. MaaTbca | kgsglok < or. KomeaéKt | kergl'o'vna, 
korol'o'vna < KopojieBHa | glavngi, trakür < or. rjtaBHbiö, TpaK-
Tnpi> | paie'ra < 3>aTepa (1. KALIMA) | trakHirstsik < or. Tpau-
THpmHKí.. 

4 . sinél! < or. mimejib | bagaí < or. őaraatb | tsemgdan, V. 
Uomodan < or. leMO^aHb | nuzdáitísini < or. Hyat^aTLca | W 
< or. KyjiL 'gyékényzsák5, mesgk < or. MijniOKi. | gjf fcaris (v. 
giíjgdis), V. gizjistis (v. giijavni kutis), L. gizjgbtis (FEOLOV) | 
krupUatka < or. KpymaTKa | trakal 'TpaxHBajH.11 ] vorok, V. 
tferefc < or. Bopoxb | sgvíis cKJiajirb\ 

5. velgma c0Ka3biBaeTca5 | miiansinim, V. miianlis \ nivnimg, 
V. nivnimgs \ bid'üsama, V. bid-sarna (1. 9. mese 1.) | bankét < 
or. 6aHKeTT> j fcosía, /ÍOSÍ < or. KOHITT. | po parje = or. no nap i | 
t'sukartni, V. Uukgrtni (1. WICHM. FUF. XI. 199) | iz gospod < 
or. H3i> rocno^b | prinimáite cnpHHHMaeTi>, corjiamaeTb' | ton-
tsuitni < or. TaHnoBaTb, TOHnoBaTb (1. KALIMA). 

6. setin miian, V. éetin mianli, miianli \ vefóerinka < or. 
BeiepHHKa | véséliUsini < or. BecejiHTbca | publikuitni < or. ny-
ÖJiHKOBaTL | koika< or. KOÖKa | ziredis 'npn^ajia5 | jobu vasúmat 
orosz trágár káromkodás | jetialis, V. j§tkalis. 

7. sibgdg 'npHÖJiHJKaeTT. KT> ceöt5 | oz sibed cHe npHHHMaeTT>' | 
voliebnijsa < or. BOjnneŐHima | -nebud' < or. HHÖy^b, He6y,a,b 
(KALIMA) | doidjavni, V. doddavni \ tsektis kujsarli v. kuföares \ 
postojaVeté < or. noaroajieirb j mii moggn c3a KaKHMTb ^ÍJIOM'L5. 

8. volsebngi < or. BOJiineÖHHÖ | protoí 'nrojiKa5 | pristan < 
or. npncTaHb | lakéi < or. jiaKefi | dld preüsenúe < or. RJIR npo-
mema | kara'b, karaiba 1. FOKOS 4. 

9. zagraniiüag 3a rpammy' | nagruéitni<.or. Harpy3HTb | 
nerevitni < or. HopoBHTb | verma lonj, robotnikgn cM0ry ÓHTb 
paőoTHHKOM'b' | razboinitskei saika v. tok voitir 'gonosz emberek5 j 
okotitan cxo*ienib eb HaMH öbiTb, TeÖB oxoTa eb HaMH 6biTb'. 

10. ostrov < o r . ocTpOBi. | grabitni < o r . rpaÖHTb j pervgi< 
or. nepBbiH | as bgrűis (v. V. as beras) cnocJTB ceöa5 | vasil'éjes 
kotis cV.-t hagyta', vasil'éi köti CV. maradt' | voi-vilas (voi-
vivlas) Ha ccrBBepb' | pteúnik < or. ÜJI'BHHHKII. 
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1 1 . kengpatitisni c3aK0H0naTHJiH' | zapas < or. 3anacb | 
prikaz < or. npnKast | kitrgi, V. kitrgi, kitrei < or. xHTpbiíí | 
reggza < or. poro3a (1. KALIMA) | pakl'a < or. naKjra | ponli pon i 
tui cco6aKí> coÖaiLH H topóra, eoöaqte M-BCTO' ('a kutya kutya
módra jár, kutyával kutyául kell bánni5). 

12. dub < or. flyőb | dub g§g§r ggggrtis cBOKpyrT> ^yőa 
oőoinejib' | bes < or. őíicb | mittsisis 'noKa3ajiCfl' | kok-pgla 'xpo-
MOH' I saldatin vartgni fBl coJi^aTaxi. öbioTTi5 | stal koma'ndovat 
«na pravon i «na l'evo» egész orosz mondat | kol'i < or. KOJIH | 
kermds, V. termáé | nagai közlőm szerint 'egy madár neve', 
Aikinóban úgy magyarázták, hogy a nagai tittsa (< or. nTHna 
'madár') valami 'ximjHaH uraija' ('ragadozó madár'), talán rsas', 
Uszt'sziszoíszkban meg úgy mondotta az öreg A. N. Popova, 
hogy a nagaja ti(tsa olyan madár, a mely nagy erdőkben él. | 
vedra < or. Be^po (1. KALIMA). 

1 3 . mazu'rik < or. MasypHKT. | intik < or. JKVJIHKT. | on 
vermi második szem. általános alany J zepis, V. zeptié, zepjis | 
stoika < or. CTofiKa | pasibg < or. cnacnöo | rebjata < or. peőflTa I 
sgr§kovka<.or. copoKOBKa ('copoKOBaa őo^Ka') | vetlini 1. 6. mese 
1. | pustgi < or. nycTott | kazarma<c or. KasapMa | üt'imera < or. 
KHKHMOpa (házi manó). 

14. kar vilg (BT> ropo^i.' | razngi Uveta ponar cpa3H0n,BÍT-
HHÍÍ 4>OHapb' | gggravni kazarmais 'HcnyraTbca H no,a;ajibme 06-
XO^HTL Ka3apMy3 | polkovnik <o r . ÍIOJIKOBHHK,Í>. 

15 . pl'en<.or. iurBH'b izbavitni < or. H3ŐaBHTL | spasitni < 
or. cnacTH (1. KALIMA). | t'sést < or. qecTb | prodoléenniie < or. 
npo,a;ojiJKeHÍe dgleíitis ',HOJIOJKHJII»' | sviti stav bidgn silgn 'cBHTa 
Bcé y aero ecTb' ] og vermg nevid'imei 'He MOaceMb eb 
HeBH^HMofi CHJIOH nocTOflTb BI> íjapcTBfc, He MOJKeMb npo-
THBOCTOATL 9T0H CHJTB, öopoTbca' (azt hiszi, hogy a kaszár
nyában a üt'imera hada, szellemek vannak) | bit' < or. őbiTb. 

16. kamanda < or. KOMaH,a;a | ruzjg < pyacbe | nagaika < 
or. HarafiKa [ kar kuza cno ropo^y' | pazgdlisni, pazgdlisni CCJIO-
Majin' | matté, V. matkg 'MaTioraeTca, pyraeTca' | joktgni, V. 
jgktgni I aospoda < or. roeno^a. 

17. vorota <cor. BopOTa | voisko<. or. BOÍÍCKO | veritni < or. 
BtpHTb | matros < or. MaTpocb | imenng < or. HMCHHO. 

18. me ningm og kar kapita'nes 'én semmit se csinálok a 
kapitánynyal' (tkp. 'a kapitányt') vö. v o t j á k kot-kiná murtlan 
kisnoániz ulléaz Inmar tagi kara 'bárkivel, ki más feleségével 
él, Inmar így bánik el' (tkp. 'bárki . . . . élőt így tesz') MŰNK. 
VotjNépkHagy. 135 | med . . . .prgid'itg 'nycTb cKB03b Moe BOMCKO 
npoö^éTb5, tehát vesszőfutásra itéli ] po razu < or. no pa3y j 
kőris 'npHriracHjrb' j radovgi, V. radgvgi < or. pa^OBOÜ. 
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16. 

1. vaé§n olis-vilis gozja. gozjal§n véli §iik pi i eük niv. 
nim véli pilen z ap ej s enin. baíis kuli. kor-k§ bat's§ med§dis. 
i mamis kuli. mamsg v§tísedis, doidje puksedis. jarmanga matin 
vgli. meded'tsisni munni bazár e. i zape/senin sue: «pru, pru 
nin-e/» 

kupet's lokt§ t§rguitni das-kik vel§n. «tie£!» sue. «a kiiU§ 
me ke£a? vev l!ok.» kupeű tsgktis j§tlavni tui-b§k§. j§tlalisni tui-
b§k§. «oiJ — su§ — karau'l! mam§§s viisni!» kupet's vidlis, 
mam kulema. «ö£/ — su§ — karau'l/ mámig kulema! eü mame 
véli da kulema, kupet's viis!» kupet's sue: njen mogis, in javit! 
in gorzi! miiptem kol§, sij§ i éeta.» a zapefsenin su§: «men 
ninem oz kol.» — <ma, me séta tenid das-kik vev-doid tir tevar.n 

zapejsenin bostis das-kik v§v-doid-tir tevar. i gortg rnuni 
z ap ejs enin. gorte muni, óvni pondis. tgvor puktis pos-jile i 

16. 

1. Eégen élt-volt egy házaspár. A házaspárnak egy fia és 
egy leánya volt. A fiúnak zapefóenin volt a neve. Az apja meg
halt. Valamikor eltemette az apját. És meghalt az anyja. Az 
anyját szépen felöltöztette, szánba ültette. A közelben vásár 
volt. Elindultak a vásárba (menni). És zapejsenin mondja: 
«Pru, pru, nos! (tkp. pru, pru már-e,' azaz cmész-e már,5 így 
hajtja a lovát)». 

Egy kereskedő jön árulni tizenkét lóval. «Térj ki!», 
mondja. «De hová térjek ki? A lovam rossz». A kereskedő (azt) 
parancsolta (neki), hogy tolja félre (a lovát, szánját) az út szé
lére. Az út szélére tolták. «Jaj! — mondja — segítség! Meg
ölték az anyámat!)) A kereskedő megnézte, az anya meghalt. 
«Jaj! — mondja — segítség! Az anyám meghalt. Egy anyám 
volt és (az) meghalt, a kereskedő megölte !» A kereskedő mondja : 
«Az Istenért! Ne jelents föl! Ne kiabálj! A mennyi kell, azt 
meg is adom». De zapeföenin mondja: «Nekem semmi se kell». 
— «Nesze, én tizenkét teli fuvar árút adok neked lovastul)). 

Zapejbéenin tizenkét teli fuvar árút kapott lovastul. És 
hazament zape(t'senin. Hazament, élni kezdett. Az árút a színbe 
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loii ozir zev. a sused: akis ten tája vgvjas loiini i tevarh) — 
«me — éu§ — mamees nat'ski da jáisg vuzavli da si-vil§ i sedi 
tája vevjas i denga i tevar.i> 

2. muéikjas munini gorte. kodlen inam véli, viis, a kodlgn 
m amis iz v§vt i baba' viis. «vct — éue — ti taje bazár § nu§ da 
vuzavlini pond§. i tája jdi vil§ sede d'énga i vev, i t§var sed§. 
pukte - r sue — daidje i kiskini pondé i munni. dsnid gorz§: 
rpru nin-§f» 

munini bazáre. bazáre voiisni. muéik su§: «mii vuzalanh> 
— «mam§es vii da jdis§ vuzavla.» — «WIM p§ sorúitan te taj§ ? 
in-§ j§imi?» i muked voiisni. sij§-ie jualgni: «mii vuzalanh) — 
«mam§es vii da jdise vuzavla.» bar a': «mii te sornitanh) 

§dva ud'itisni munni gorte pol'ijsaié. gorte voiisni, kodlen 
mam abu, kodl§n baba abu. «a mii mi taj§ karám z ap e(t's eni-
n§s? vaj§-p§, ledUgdam va§». 

munini, pir is ni z ap ejs eninla. paíUeris kiskisni, ledis§-

tette és nagyon gazdag lett. De a szomszédja (kérdi): «Honnan 
lettek neked ezek a lovaid és az árú?» — «En — mondja — 
megöltem az anyámat és a húsát eladtam és azért (t. i. a húsért) 
jutottak (tkp. jutott) nekem ezek a lovak meg pénz és áru». 

2. Az emberek hazamentek. A kinek anyja volt, megölte, 
a kinek meg anyja nem volt, a feleségét ölte meg. «Lám — 
mondja — ti vigyétek ezt a vásárba és kezdjétek árusítani. És 
ezért a húsért kerül majd pénz meg ló, és árú kerül. Tegyétek 
— mondja — szánkóba és kezdjétek húzni és menni. Magatok 
kiáltsátok: 'pru, nos!'» 

Vásárba mentek. Odajöttek a vásárba. Egy ember mondja: 
«Mit adsz el?» — «Megöltem az anyámat és a húsát árusí
tom*). — «Mit beszélsz te (tkp. mit beszélsz te ilyet)? Nem 
bolondultál meg?» És mások jöttek. Ugyanazt kérdezik: «Mit 
adsz el?» — «Az anyámat öltem meg és a húsát árusítom». 
Megint: «Mit beszélsz te?» 

Alig bírtak hazamenni a rendőrségtől. Hazajöttek, az 
egyiknek (tkp. kinek) nincsen anyja, a másiknak (tkp. kinek) 
nincsen felesége. «De mit csinálunk mi ezzel a zapejseríin-nal? 
Eajta, fojtsuk (tkp. eresszük le) a vízbe». 

Mentek, bementek zapej'senin-ért A kemenczéről lehúzták, 
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disni va dorg. kuttg vurisni i kgsjgni vag led'zni. «no bergg doris 
kajas bgr. a vajg kailini gortg pelisla da gpasngila.v 

gíi gÜgs istg, med mgdgs istg. ne-kod oz mun gügn. a vajé 
stavgn kailamgh* kajisni staven. 

sija pondis gorzj/ni: «o, sarg puktgni da og púkéi, me gad 
— sug —, kujsgm sud'itié me resitié!» ; 

kupeU-pi loktg tgrguitni jarmanga vilg pára vgla. sija kilis 
gorzgm. «jamstsik, vgtli vgvtg sefflég, mii tajg gorzg?» w j i — 
sug — te gorzan?» — «a vot, meng puktgni sarg, da og púkéi.» 
a kupeté-pi sug: «me — sug — pukéa.v (puktasni régid!) 
«kutd'éing meng puktasni sarad (sarg)h) — «vot — sug — meng 
reégd kuffiié i me teng vara kull!g.» 

sijg kupeié-pi éeiféas reégdis i vuris kupeU-pigs. «a te — 
sug — gorzi: roi, sarad pukéa i pakéa.» 

3 . bara' kajis gortg pára vgla, lufégka. muásikjas ledíéisni. 

levitték a víz partjára. Gyékényzsákba varrták és a vízbe akar
ják bocsátani. «De a partról (a part mellől) vissza fog mászni 
(tkp. felmenni). De rajta, menjünk haza evezőért meg kormány
evezőért». 

Az egyik az egyiket küldi, a másik a másikat küldi. Senki 
se megy egyedül. «Hát nosza, menjünk mindnyájan!)) Mind 
(fel)mentek. 

0 kezdte kiabálni: «Ó, czárrá tesznek, de nem megyek 
(czárnak). Én nyomorult — mondja — micsoda bíró meg kor
mányzó vagyok!» 

Egy kereskedő fia két lóval jön vásárra kereskedni. 0 meg
hallotta a kiabálást. «Kocsis, hajtsd oda a lovadat, mit kiabál 
(tkp. mit kiabál ilyet)». «Mit — mondja — kiabálsz te?» — 
«Hát nézd, engem czárnak tesznek meg, de én nem leszek 
(czár)». A kereskedő fia meg mondja: «En — mondja — 
leszek». (Megtesznek majd hamar!) «Hogyan tesznek meg en
gem czárnak ?« — «Hát — mondja — engem fejts ki (vágj ki) 
a gyékényzsákból és én téged belevarrlak a gyékényzsákba». 

A kereskedő fia rögtön kioldozta őt és (ő) belevarrta a 
kereskedő fiát. «Te meg — mondja — kiáltsad: cO, megyek 
czárnak meg megyek!'» 

3 . Megint két lóval, fedett szánnal ment haza. Az embe-
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«vot—sug— sar§ puktam ten§!» a etja kupets-pi gorzg : a sarad 
puksa nin, puksa.» — «vot -— sug — mi puktam tene régid 
sar§!r> i piée puktisni, va-sgrg vujdzedisni i sibitisni. tirtem kuíl'e 
bur-bur kar is, va piris i vgji. 

muíikjas sorúitgni: «kajám mi da denga i t§var i vevjas 
jukam seésa». pondisni kaini gsin uvti. i gor§dis zapejsenin: 
«kiiU§ ti vetlinnidh) — uatte d'ive — sue. kutdréi kajin vasidhy 
— «a meri — sue — va-pidessis setisni pára v§v i povozka 
luj'seka, bidgn k§l§k§l'tsika.» 

naja oz veritni sili. úokte — sue — vidle.» vidlisni i vev 
iúenng sed§ma va-pid§sis. 

muzikjas suiisni: «muna?n mi asiv. babajasli tsgktam kul'l'e 
vurlini, da vai lefáavni. setis sedg kik burgi vgv, lufégka po-
vozkaa, kelgkgl't'sika.» bidgn led'Mgdisni i vwlisni muMkjases. vag 
lefáalisni stav viuéik gt'itgg. giik iz kot. 

rek lejöttek. «Hát — mondják (tkp. mondja) — megteszünk 
téged czárnak!» Ez a kereskedő fia azonban kiáltja: «Már me
gyek czárnak, megyek». — «Nos — mondják — mi hamar 
megteszünk téged czárnak!» És csónakba tették, a víz közepéig 
vitték át és beledobták. Az üres (ki nem töltött) gyékényzsákba 
bugyborékolva behatolt a víz (tkp. bugyborékolt, behatolt a víz) 
és elmerült. 

Az emberek beszélik: «Menjünk fel és osszuk föl aztán a 
pénzét, az árúját és a lovait». Föl akartak menni (tkp. elkezd
tek fölmenni) az ablaka alatt (t. i. elhaladva). És zapeféenin 
kiáltotta: «Hol jártatok ti?» — «Csodák csodája! — mondják. 
Hogyan jöttél föl a vízből?» — «De nekem — mondja — a 
víz fenekéről két lovat meg fedett szánt adtak, mind csöngővel 
(tkp. esöngős)». 

Ők nem hittek neki. «Jöjjetek — mondja — nézzétek 
meg». Megnézték. És csakugyan lova került a víz fenekéről. 

Az emberek mondják: «Menjünk holnap mi. Az asszo
nyoknak meghagyjuk, hogy varrjanak be gyékényzsákba és 
nosza bocsássanak le. Ott akad nekünk két sötétpej lovunk, 
fedett szánnal, csöngővel (tkp. szánú, csöngős)». Mind levitték 
és bevarrták a férjüket. A vízbe bocsátották a férjeket mind 
egytől egyig (tkp. egy nélkül). Egy se maradt. 



9 6 FOKOS DÁVID. 

babajas i súgni: «gni munam gortg, muéiknim voasni kik 
burgi vgla, luiégka.v kajisni babajas. mu-Hk abu volivlgma gortg. 
i lun vidtéisni. iz voliv muíik. mgd lun vidíéisni, bar a' iz voliv. 
«ÍWM karám ta-vilin? g(ik muzik iz lo. vajg íéukariiéam da assg 
viamgi>. 

iéukartíéisni babajas. muni'ni. paiiégrié kiskisni sijg za-
p etté enings. «te rezgritin miangs /» katgdisni vgrg i kgrtavlisni 
pug gezjgn i sgrt-tgbjasen i dgragn. a vartni ningmgn. pu-tor 
ningm abu. gíi sug gtigs: «mw/i/», a mgd sug bar a': He munh 
— «<z muni'me stavgn!* 

munini stavgn. zapejsenin pondis gorzini: «oi — sug —• 
getralgni da og ggtrdé. kutUgm ggtir men kolg, gadli!» 

4. tgt-pom-pi led'tégdg pes vglgn. «a me — sug — ggtrdéa. 
milla té on ggtrdé ? — t'gt-pom-pi sug. — me-pg ggtrdéa.» — 
«ggtrdsan-kg, raz meng.» no i razis. «vot — sug — me ten§ 

Az asszonyok meg mondják: «Most menjünk haza, a fér
jeink majd jönnek két sötétpej lóval, fedett szánnal». Az asszo
nyok (haza) mentek. Férj nem jött haza. És vártak egy napig. 
Férj nem jött. Még egy (tkp. másik) napig vártak, megint nem 
jött. «Mit csinálunk ezzel? Egy férj se maradt meg (tkp. lett). 
Hadd gyűljünk össze és öljük meg őt magát». 

Az asszonyok összejöttek. Elmentek. A kemenezéről lehúz
ták azt a zapejéenint. «Te tönkretettél minket!» Fölvitték az 
erdőbe és odakötözték egy fához kötéllel meg fonalmatringok-
kal meg vászonnal. De ütni nincs mivel (tkp. semmivel). Semmi 
eszköz (tkp. darab fa) sincsen. Az egyik az egyiknek (tkp. az 
egyiket) mondja: «Menj!», a másik meg megint (azt) mondja: 
«Te menj!» — ((Menjünk hát mind!». 

Elmentek mindnyájan. Zapejéenin kiáltani kezdte: «0 — 
mondja — megházasítanak, de nem házasodom meg. Micsoda 
feleség kell nekem nyomorultnak!)) 

4. Egy mostohafiú (tkp. egy mostohaanyától való fiú) fát 
visz le lóval (azaz kocsin, szánon). «De én — mondja — meg
nősülök. Miért nem házasodol meg te? — mondja a mostoha
fiú —, én megházasodom)). — «Ha megházasodol, szabadíts 
(oldozz) ki engem». Nos, ki is szabadította. «Lám — mondja — 
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kgrtala as mestag.)> i kertalis as mestaas. «a te — sug —• gorzi. 
'getrdsa nin, ggtrásaí» a zapejé enin gortas muni. pes sedi i 
vgv sedi bar a'. 

voiisni babajas. gűk setg, vartg jurás, mgd bara'. «vot mi 
ggtralam teng!)) kamgdisni, vaUkalisni i kuli. «no pg, mi munam 
gni da tgvar bidgn jukam.» 

no munini babajas i voiisni gsin ulas. «kit't'sg ti vetlinnid, 
babajas?)) — (tvot — sug — kudz te tátié minin h) — «a vot — 
sug — men vgv setisni.)) — «wo sessa mi ningm teng og vermg 
karni. kudz kolg, sidz i ov. rezeritin te miangs. muzikjas iz 
lo g(ik.)t 

5. kor-kg kupets-pi voiis kor ásni z ap ett's enin ordg. tatUgm 
kupet's ne-kgn abu ozir. kupeié-pi korg pridanngi pára vgv-doid-tir 
tgvar. sija setis pridanngi nol pára vgv-doid-tir. sggldsitísisni 
tsojgs setni. seiféas svadba vilg ísukartisisni. i una pondisni 
juni-soini. kor-kg kont'siÜ'éis svadba, zapet{s enin sug t'sojisli: 

én a magam helyébe odakötözlek*). És odakötözte a maga he
lyébe. «De te — mondja — kiáltsad: 'Megnősülök már, meg
nősülök f» ZapekUenin meg hazament. Fája lett (tkp. akadt) 
meg lova lett megint. 

Odajöttek az asszonyok. Az egyik a fejébe ad (egyet), üti, 
a másik szintén (tkp. megint). «Nos, majd adunk neked felesé
get (tkp. megházasítunk téged)!» Ütötték, verték és meghalt. 
«Nos, menjünk most és osszuk szét az árúját mind». 

Nos, elmentek az asszonyok és az ablaka alá jöttek. «Hol 
jártatok ti, asszonyok?*) — «Hát — mondják (tkp. mondja) — 
hogyan szabadultál ki innen?*) — «Hát — mondja — nekem 
lovat adtak». — «No, ezentúl semmit se tehetünk neked. 
A hogy tetszik (tkp. kell), úgy is élj. Te tönkretettél bennünket. 
Férjeink mind elpusztultak (tkp. a férjek egyik se lett, azaz egy 
se maradt meg)». 

5. Egyszer egy kereskedő fia jött zapejseúin-hoz háztűz-
nézni. Ilyen gazdag kereskedő sehol sincsen. A kereskedő fia 
hozománynak két teli fuvar árút kér lovastul. 0 hozománynak 
négy pár teli lovas fuvart adott. Megállapodtak, hogy odaadja 
a testvérét. Mindjárt összegyűltek lakodalomra. És sokat kezd
tek inni-enni. Valamikor vége lett a lakodalomnak. Zapejtsenin 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. ' 
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«vai — su§ — me vgitsa te mestd§.» vetísis sija. munini venet's 
dor§ viiskog. venifóáitt'sisni, piruitgni. «wo pondam voDtgdni per
vei voi.» i voDtgdini i munalini. pondis judsni baba: nmen kole 
orttse vetlini kufádsni.)) — «a kud'é — sue — me teng letdza! 
te — sue — pisjan berü.» — *tí§v — sue — me kudz pisjah) 
— na vot -— sug — idis-kumin kozajas vijim. setísg me teng 
le(d'éa.» 

Xamka jilié leidzis. as mestaas sujis kozags. léptig koza, 
baba abu. asiv vodz UeiUisni. javitis: umenam baba pisjis.v 

zapejseúin loktg. svat zdorovditíéis. nkgn-ne — sug — 
it'smon-gozja?)) — «űgv, svatilei, Uojid pisjema.* — «oi — sug 
— karawl! javita. gíi ísojg véli da sije viinnid!» — «jen mogié 
— sug — in javit! mii kol§, sijg i seta», sug. 

miipta zap e / s enin s'etis, dvoine ber setisni z ap ej! se
ri inli. muni gortas. aféis pondis ggtráéni. poplgn véli kujim nj,v. 
muni pop ordg kordéni. med dzela nivse leégdUisni. «menam 

mondja a testvérének: «Hadd — mondja — öltözzem én fel 
te helyetted*). Felöltözött. A templomba mentek megesküdni. 
Megesküdtek, lakomáznak. «Nos, kezdjük (őket) lefektetni első 
éjjeb). És lefektették és elmentek. Az asszony kezdett (ki)kéredz-
kedni: «Nekem ki kell mennem hugyozni)). •— «De hogy — 
mondja — eresszelek én téged! Te azután elfutsz». — ((Hall
gass — mondja —, hogy futnék én el!» — «De nézd — 
mondja — az alsó rekeszben kecskék vannak. Oda eresztelek 
én téged». 

Egy húzókötélen leengedte. A maga helyébe (t. i. a húzó
kötélbe) egy kecskét dugott. Felhúzta a kecskét, nincs asszony. 
Keggel korán felkeltek. Jelentette : «Az én feleségem megszökött)). 

Zapejísenin jön. A nászapa üdvözli. «Hát hol van — 
mondja — a fiatal házaspár (tkp. menyecske-pár) ?» — ((Hall
gass, nászom, a testvéred megszökött)). — «Jaj! — mondja — 
segitség! Följelentlek. Egy nőtestvérem volt és azt megöltétek! »> 
— «Az Istenért — mondja —, ne jelents föl! A mi kell, azt 
meg is adom», mondja. 

A mennyit zapefsenin adott, (azt) kétszeresen adták vissza 
zapeföeninnak. Hazament. Maga készült megnősülni. A papnak 
három leánya volt. Elment a paphoz leánykérőbe. Megegyeztek, 
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bidgn vijim aslam, d'ériga, tevar i bidgn, ningm oz kov, tenad 
niv kole sgmin. davai svad'ba karni Igéed'Mam.v i pondisni svad'ba 
lesgdni. kor-kg loktis svad'bagn zape(iseúin. svad'ba vilg loktis. 
pondisni sen piruitni. piruitisni i véneié dőre muni'ni. veni(t'sáit'-
tsisni i piruitisni. gni vek olgni i vek tgrguitgni. — pom. 

(hogy) a legkisebbik leányt (adják hozzá). «Nekem mindenem 
van magamnak, pénzem, árúm és minden, semmi se kell, csak 
a te leányod kell. Nosza állapodjunk meg, hogy lakodalmat 
csinálunk.)) És kezdtek a lakodalomra készülni. Valamikor lako
dalmas néppel jött zapejseúin. Lakodalomra jött. Ott elkezdtek 
lakomázni. Lakomáztak és elmentek megesküdni. Megesküdtek 
és lakomáztak. Most (még) mindig élnek és mindig keresked
nek. — Vége. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét is az előbbi mese közlőjének, 
Iván D. E o g o v n a k előadása nyomán jegyeztem föl. 

1. mededis c3axopoHHjn>, noxopoH&ii.' | vgtUgdis cnpHHapa-
^HJII. BT. xopoinyH) o^eac^y, xoponio o^BBajiB5 | pru, pru így 
nógatják a lovat, mikor megindítják vagy gyorsabban akarnak 
hajtani | jgtlavni, V. jetkavni 'CTOJLKHVTB5 j karau l < Kapayjii. 
('segítség!' tkp. cőr!') | vgv-doid c3anpaaceHHHH, roTOBbifi BO3B' 
(szán, fuvar az eléje befogott lóval együtt) | pos-jilg cHa capaií' j 
sused < or. cycE,a;T> (1. KALIMA). 

2. poUttsa, V. pgl'i(tsa, pgUttsa < or nojuujia | vajg c,a;a-
BaíiTC5 | espasngi 'pyjieBoe Becio' | kailamg ccxo^HMTe3, vö. WICHM. 
St. 25, FOKOS lő, 23. (Az -g természetesen nem alakkeveredésből 
magyarázandó, mintha kailam 'menjünk' X kaiig 'menjetek5 > 
kailamg; vö. or. CXO^HMTC) j gad < or. ra,a;T> (á. é. cxy^oö 
^lejiOB'bK'b ) [ sud'itis 'cy^ba"5 (< or. cy^HTt), resitis cnpaBHTejib' 
(< or. ptniHTB) j puktasni régid/ a mesélő megjegyzése. | mii 
taje gorzg vö. ném. Vas schreit er das f 

3 . luföek < or. jryqéKb; lu(tsgka dóid, lujégka povozka, 
lutt'sgk KpbiTaa noB03Ka' | bur-bur-karis 3amjia Bo,n;a 3a6ypjraBb, 
6yjin' (vö. v o t j . bugt-bugt-karéné 'bugyborékolni (a víz)5 MŰNK. 
VotjSz. 132) | vidísisni, V. vid'Uiéisni \ viamg, 1. fönt (2. alatt) 
kailamg | rezgritni < or. po3opHTb j pu-tor 'KycoKB ^epeBa; 
opy,a,ie' | gt'i sug gties vö. gt'igs suue FOKOS 55, morta mortsg 
suugni FOKOS 133 j muni'mg 1. munim-ég 15. mese 2. 

4. igt-pom-pi 'OTT. MaTinxH CbiHb, nacHHOKB5; íet < or. TéTKa 
(1. KALIMA); pom Vég' (vo. V. ponié -tói, -tői, 1. FOKOS 47 ; vö. 
még WIED. bat'-pom Váterlich', udz-pom denga 'Arbeitslohn5). 

7* 
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5. konUÜUini < or. KOOTHTBCH | te mestae, V. te pid'd'i 
vendé dőre 'no^t B^Heuii., KT> BÍHn,y, BEHiaTLCíT | berii 'noTOMi), 
nocjrE' | ulis-kum CHH;KHÍH nyjiaHT. (nOM-Emeaie)5; vö. metnijsa-
-vilis-kumas eB% BepxHeMt qyaaH'E;' FOKOS 122, 132. | koza, k§za 
< or. K03a | l'amka < or. jiflMKa; zapefé. a kötél hurkába egy 
kecskét dugott. | svat < or. CBaTt | lesed'Uisni, kiegészítendő: 
si saj§ setni 'őhozzá adni'. 

17. 
1. ol§-vile kupets. kupeUlgn véli pi iva'n. iva'n medis 

gutditni. iva'n iu§: «.vai, bat'§, pára v§v, dre£ki§n i kufsaren.* 
kufóargs setis. mamis iz vev. tetis setis bed. bedjis pole vsakéi 
netisiste.i sila. iva'nis kuUarli su§: uvorotais pet da veskida 
pe mun.» lun-tir muni'ni i pemdini pondis. nalen nán iz vev-
pol'a vilin bi §zj§. bi vilin pert §sal§. pgrtjin jái pus§. bi dórin 
ndn-kud, nán i kik l§ska. iva'n kujlsarisli su§: «tan-p§ mi i 
soiiísam, sojam.v naja sen i sojisni i uzisni. 

asiv vodz Uetísisni i bar a vofáe, a tarantas oz berggdnL 
bara muni'ni lun-tir. pemid bara loii. dom bara voiis i domin 
bia. domin suvtisni. dom§ pirisni. domin ne-kod abu. bi ezje. 

17. 

1. Él-van egy kereskedő. A kereskedőnek volt egy fia: 
Iván. Iván készült kalandra indulni (tkp. sétálni). Iván mondja: 
«Adj. atyám, két lovat hintóval meg kocsissal.)) Adott (neki) 
kocsist. Anyja nem volt. Nagynénje egy botot adott (neki). 
(Attól) a bottól mindenféle gonosz szellem fél. Iván mondja 
a kocsisnak: «Hajts ki (tkp. menj ki) a kapun és menj egye
nesen.)) Egész nap mentek és sötétedni kezdett. Nekik nem volt 
kenyerük. A mezőn tűz ég. A tűz fölött egy üst lóg. Az üstben 
hús fő. A tűz mellett egy kenyeres kosár, kenyér és két kanál. 
Iván (így) szól a kocsishoz: «Itt pihenjünk meg, együnk.» 
Ok ottan ettek és megháltak. 

Másnap korán fölkeltek és megint előre, a kocsijukat 
meg nem fordították vissza. Megint egy egész napig mentek. 
Megint sötét lett. Megint jött egy ház, ós a ház ki van világítva 
(tkp. a házban tüzes, fényes). A háznál (tkp. házban) megálltak. 
Bementek a házba. A házban nincsen senki se. Tűz ég. Keres-
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iva'n kupejseskei sin viid'é§dlas. pafisin bara jdi pu§ zev 
gosa. i skap sulalg ríebid ndú-tira. 

iva'n sue kujsarli : «te p§ kiiM§ vodan ?» kujlsar sue : «me 
pe paiU§r§ voda.» iva'n suiis: «me p§ dzodz-ser§ voda.)) vodas 
i bed bostas. sessa nejsistgi sila, bes-pian, pet§leksen ledUgni. 
sija bed kute. sessa bes-pianes stavsg viis bedjgn. 

2. asiv gorúijsae iva'n péti i t sen kujim górt sulal§. i sen 
kujim mórt sulal§ni: et'ik starik, ar-kiza niv i staruka. dzadzjin 
garmonia. garmonia bostis sija, vorsni pondis. kujimna'nis gortsis 
Uetíéisni i jektini pondisni. 

garmonia tuvj§ §s§dis. tuvjin ors. garmonia déadzj§ puktis. 
starik ors bostis, kujimj,s vatskis. kikna'nis, nila starukaa, gortj§ 
ber pirisni. 

bara ses vo(d'é§ m§d§dUisni. bara setU§m-ée dom voiis, bara 
bia. set't'sg bara pirisni. seni staruka ol§. «iva' n, me-p§ tene dir 

kedőfi Iván körülnéz. A kemenczében megint nagyon zsíros hús 
fő. És egy puha kenyérrel teli szekrény áll (ott). 

Iván mondja a kocsisnak: «Te hová fekszel le?» A kocsis 
mondja: «En a kemenczére fekszem.)) Iván (így) szól: «En a 
padló közepére fekszem le.» Lefekszik és fogja a botot. Azután 
gonosz szellem, ördögfiak, ereszkednek le a mennyezet felől. 
0 (kezében) tartja a botját. Azután az ördögfiakat mind megölte 
botjával. 

2 . Másnap Iván kiment a szobába és ott három koporsó 
áll. És ott három ember áll: egy öreg ember, egy húszéves 
leány és egy öreg asszony. A polczdeszkán egy harmonika van. 
Ő fogta a harmonikát, játszani kezdett (rajta). Azok mindhárman 
kiugrottak a koporsójukból és tánczolni kezdtek. 

A harmonikát egy szögre akasztotta. A szögön ostor van. 
A harmonikát letette a polczdeszkára. Az öreg fogta az ostort, 
háromszor megütötte (őket). Mindketten, a leány meg az öreg 
asszony, visszamentek a koporsójukba. 

Onnan megint előre indultak. Megint ugyanolyan ház jött, 
megint világos (azaz: kivilágított ház). Oda megint bementek. 
Ott egy öreg asszony él. «Iván, én már régóta (tkp. sokáig) 
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nin vid'tsisi, va£gn nin pg in lok. ad'd'zilin-pg, mei vgli loktigad ? 
kosav-p§ bgr sija domad. sija-pg meam niv. garmoniate bőst da 
orstg-pg kiad bőst da stariksg-pg ngsav jona da tsun-kits kor.r> 

bgr kosisni. sija sid'z i kutas starikgs ngsavni. ngsalis da 
nesalis, starik oz set tsun-kits. sessa bar a nesavni pondis. bar a 
nesalis da ngsalis, tsun-kits i setis starik. niv i loktis iv a'n 
kupejseskgi sin d'ing i su§: «vai p§, mi munam.n 

sessa bara kujsarli iv a' n tsgktas vgtlini void'ée bgr sija 
domas mamys ding, voiisni bgr staruka díng. staruka sug: umei-pg 
tája niv pid'd'i kolg?» — nmen pg bordja pás-kgm kolg ta pid'd'i, 
med pozg lebavni.v 

3. sessa sarstvog voasni. setise staruka ordg paierag pirasni. 
sen glavngi senator kulgma. tglis nin bgrjgni, oz bgrjis ne-kod. 
iva'n sug: «men-pg oz-g poz tsgts sobránngg puksini senatorgs 
bgrjini?» — «poég-pe», sueni. sijg glavngi senatorg bgrjisni, sar 
bgrin med i^Zidg. 

vártalak, már rég nem jöttél. Láttad, mi volt, mikor jöttél (tkp. 
jöttédkor)? Fordulj vissza ehhez a házhoz (tkp. -ba). Az az 
én leányom. Fogd a harmonikát és vedd kezedbe az ostort és 
üsd az öreget erősen és kérd a gyűrűt.» 

Visszafordultak. 0 úgy is kezdi az öreget ütni. Ütötte 
és ütötte, az öreg nem adja oda a gyűrűt. Erre megint ütni 
kezdte. Megint ütötte és ütötte, az öreg oda is adta a gyűrűt. 
A leány odajött Kereskedői! Ivánhoz és mondja: «Nos hát, 
menjünk.» 

Azután Iván. megint parancsolja a kocsisnak, hogy tovább 
hajtson vissza abba a házba az anyához. Az öreg asszony mondja: 
«Mi kell (neked) ezért a leányért?*) — «Nekem szárnyas ruha 
kell azért, hogy repülhessek (tkp. repülni lehessen).» 

3 . Azután egy országba jönnek. Ott (tkp. oda) egy öreg 
asszonyhoz mennek be kvártélyba. Ott a főszenátor meghalt. 
Már egy hónapja választanak, senkit se választanak meg. Iván 
mondja: «Nem lehet-e nekem is a gyűlésbe ülnöm szenátort 
választani?* — «Lehet», mondják. Őt választották meg főszená-
tornak, a czár után legfőbbnek. 
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starukaid vistalg: «sarlen-pg niv vijim, kié vo-pg nin mu 
vilg abu led'zlivlema. kujim dumsik-pg vostrogin pukalgni, vista* 
lemags, mgi kié argn-pg pialas sija.» 

glavngi senator butulka vina bostas, lebalan pás-kgm pdstalas 
i sar-niv d'ing lebas ritnas pemidin. i lebas galdarei vilg i puksas 
niv d'ing. niv petas i sug: «das-kik sin-pg teád. (sija moltassg 
sinmgn sug.) nimid-pg mgi teád ?» — «vo zdusn g i-pg meam 
nimgi.» 

nilgs juktistas vinagn i sug: «mgi-ng pg soilivlanh> — 
«me pg soila.v — «a ulis-vomid ng pg mgi soilivleh) — aningm 

pg oz,» sug. «me-pg verma verdni ulis-vomtg.i> sessa verdas voz-
dusngi ulis-vomsg. «zev pg tai Igéid silen sojgmis. t'éastg^zik 
pg volivli/» sija bid voi volivlini pondis. 

4. mgd lung sluíanka sarevna d'ing vosem tsaso'vin kajis i 
sug: amei-ng pg, sarevna, si dira uzanht sarevna sln&ankali i 
vistalg: «afóimgs vinagn juktalis, idis-vomgs zev tseskida verdis.» 

Az öregasszony elmondja: «A czárnak van egy leánya. Már 
húsz éve nem engedte a földre. Három tanácsos börtönben ül, 
akik (azt) mondották, hogy az húsz éves korában (törvénytelen) 
gyereket fog szülni.» 

A föszenátor egy üveg pálinkát vesz, felölti a szárnyas 
ruhát és a czár leányához repül este a sötétben. És fölrepül az 
erkélyre és leül a leány mellé. A leány kijön és mondja: «Neked 
tizenkét szemed van. (0 a gombokat szemnek mondja.) Mi a te 
neved?» — «Az én nevem cLégi'.» 

A leányt megkínálja (tkp. megitatja) pálinkával és mondja: 
«Mit szoktál enni?» — «En (csak) eszem.» — «Hát os tuum 
infernum mit szokott enni?» — «Semmit se,» mondja. «En 
tudom os tuum infernum táplálni.» Erre a Légi táplálja os eiüs 
infernum. «Nagyon kellemes az ő étele. Gyakrabban gyere!» 
0 minden éjjel kezdett jönni. 

4. Másnap a szolgáló nyolcz órakor ment föl a czár leányához 
és mondja: «Miért (tkp. mit) alszol, czár leánya, olyan sokáig?» 
A czár leánya elmondja a szolgálónak: «Magamnak pálinkát 
adott inni (tkp. magamat pálinkával itatott meg), os meum in
fernum nagyon édesen etette.» 
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sessa olisni dai sarevna ngbdsni pondis. ijl&id-kingma loii. 
sliúanka mamisli vistalis : angbdsg nilid-pg.r> (mu vilg iz led't'-
sivli, a hordja pds-kgma strgjitis.) sessa sarli vistalisni: «nilid-pg 
nebásg.» sessa sar purt setis, med p§ pds-kgmsis nol-pelgsa tor 
vundas. 

sessa sar-niv miskusis i vundas nol-peígsa tor. vozdusngi oz 
i ggggr-voli. sar asiv Hsukartis stav nafédtnik-koidjasgs i vi^zgdg, 
kodig a ruza pds-kemis. §ii bok§d munis, mi£a mórt ne-kod iz sar. 
med bokgd m§dis, glavn§i senatorl§n i mishiis ruza. tor puktis; 
ses i v§l§ma. sessa sar bidenli suiis: «§ni mun§.» senator§s i 
kotis. «te-p§, senator, nil§s vai. te-p§ i vinavat. miskuid-pe ruéa.» 

senator sar-édí§n loii. sar venifsditis nilgs. sessa i ajsis 
sar§ voas. dumsikjases stavsg le(d'éas. «pravda-pe loii. mu kuza 
pg ig led'éli, a pialis.» sessa iva'n sarkgd gtlain óvni pon-
disni. — pom. 

Azután éltek és a czár leánya viselős lett (tkp. terhesedni 
kezdett). Nagy hasú lett. A szolgáló jelentette az anyjának: 
«A leányod terhesedik.» (A földre nem ment le, de a szárnyas
ruhás tette azt.) Azután a czárnak jelentették: «A leányod terhe-
sedik.» Erre a czár egy kést adott (a leányának), hogy (annak) 
a ruhájából egy négyszögletes darabot vágjon ki. 

Azután a czár leánya a hátáról (tkp. hátából) ki is vág egy 
négyszögletes darabot. A Légi ezt nem is veszi észre. A czár 
másnap összehívja az összes főnökféléket (azaz előkelő tiszt
viselőket) és megnézi, (hogy) kinek lyukas a ruhája. Az egyik 
oldalon ment (végig), bűnös ember senki se akadt. A másik 
oldalon indult (végig), a főszenátornak a háta lyukas. Odatette a 
darabot, onnan (való) is volt. Erre a czár mindenkinek mondta: 
«Most menjetek.)) A szenátort ott tartotta (tkp. hagyta). «Te, 
szenátor, vedd el a leányomat. Te vagy a bűnös. A hátad 
lyukas.» 

A szenátor a czár veje lett. A czár megeskette a leányát. 
Azután ő maga lesz czárrá. A tanácsosokat mind (szabadon) 
bocsátja. «Igaz lett. A földre nem eresztettem, de (mégis) (tör
vénytelen) gyereket szült.» Azután Iván együtt kezdett élni a 
czárral. — Vége. 
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J e g y z e t e k : A mese közlője az öreg MnxanjiT> ÜBaHOBT. 
B A K O B I . (zűrjén nevén roUko mis) Aikino falvában (1. KSz. 
XIV. 208). Az öreg nagyon gyorsan beszélt, (ezért is alig egy-két 
helyen volt a hangsúly megjelölése lehetséges), úgyhogy többször 
kellett figyelmeztetnem, hogy lassabban beszéljen. E figyelmez
tetéseimet rendesen a család egyik tagja, egy 14—15 éves fiú 
a következő kiáltásokkal tolmácsolta az öregnek: t'sevli! 'hall
gass!' inlil 'még ne! ' (vö. in gőrzi 'ne kiabálj' 16. mese 1.), 
mgi? 'micsoda? 

1. dr§éki < or. apoacKH | nejtiistgi sila < or. He^HCTHü, 
CHJia ('He^HCTaa CHJia') | véakgi < or. BCSKÍH | pol'a < or. noae 
(többessz. nojia) | leiket < or. JioacKa | tarantas < or. TapaHTact | 
iva'n kupejseskgi sin < or. ÜBaHi Kyne^ecKiíi CHHT. | p§t§l§k < 
or. noTOJiOKi. 

2. górni Jsa < or. ropHnu,a | ar-kiza niv 'jitTt ^ B a ^ a i a 
•̂BBHn,a' | garmoúia < or. rapMOHHica | vgtlini 'norOHHTt jioma^eH5. 

3. sarstvo, tsarstvo < or. n;apcTB0 | sobránne < or. coöpaHie | 
dumsik < or. rn;yMnj;HKrb | vostrog < or. ocTpori. | butulka < or. 
öyTHjnca | galdarei < or. rajiepea | vozdusngi < or. B03^ymHHíi | 
ulis-vom HHJKHÍH poTi.' a membrum muliebre körülírása | Uaste 
< or. qacTO. 

4. slidanka < or. CJî ataHKa | sarevna < or. n,apeBHa J vo-
sem Uaso'v < or. BOceMb ^acoB'Jb | n§bds§ 'ŐepeMeHHoft CTaaa' | 
nafóálnik < or. Ha^ajiLHaKi. | vinavat < or. BHHOBaTEiH,rBHHOBaTT>. 
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