
Zűrjén szövegek. 
(Harmadik közlemény.) 

II. Szíszolai nyelvjárás. 

18. petuk da iz-ki. 
1. ol§-vjIe petuk. petuktyn sarai doras iz-ki em. bariííika 

izni voas. petuk piras kerkaas. barinika iz-kise pisjedas. séssa petuk 
petas — iz-kiis abi. vetísas da v§(isas da vgtas, iz-kise mird'd'as. 
voas da bara sarai doras tuvjalas. séssa bara barinika izni voas. 
petuk piras. barinika bara iz-kis§ pisjgdas. petuk bara v§tísas da 
vgtas. iz-kis§ mird'd'as. vajas da bara sarai doras tuvjalas. 

bara koimgdié barinika voas izni. bara iz-ki pisj§das. petuk 
v§tíéas da vetísas. os pánid suras. oslis juualas : atenid barinika 

18. A k a k a s és a m a l o m k ő . 
1. El-van egy kakas. A kakasnak a szín mellett egy malom

köve van. Egy úri nő jön őrölni. A kakas bemegy a házba. 
Az asszony ellopja a malomkövet. Ezután kijön a kakas, — 
a malomköve nincs meg. Utána ered és üldözi és utóiéri, el
ragadja a malomkövét. Megjön és megint a szín mellé erősíti 
oda. Azután megint jön az asszony őrölni. A kakas bemegy. 
Az asszony megint ellopja a malomkövét. A kakas megint üldözi 
és utóiéri. Elragadja a malomkövét. (Vissza)hozza és megint a 
szín mellé erősíti oda. 

Megint harmadszor jön az asszony őrölni. Megint ellopja a 
malomkövet. A kakas üldözi meg üldözi. Szembe találkozik egy 
medvével (tkp. szembe akad egy medve). A medvétől kérdezi: 
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ez pánid surh) — «ez.» — «osangi, osangi! on-g menim ruskug 
pir?)> — apira.r> 

petuk vgtíéas da vgttsas. kejin pánid suras. nkgjinangi, kgji-
nangi! on-e menam ruskue pirh) — «pira.» 

2. petuk vgitsas da veíísas. barinikalgn kerkais voiis. kik 
gsin kostas puksas. nkekeru'kkul barinika, vai iz-Mh barinika 
suuas: «tajg pg kolg kartaad jgrtni.» 

ééssa kartaas jgrtanis. nos da kgjin,petg, stav mgssg sojg!» 
askinas vidlanis, nemsa mgs obi. «tajgs tai ng vev-stajaad 

kolg jgrtni, med zuralanis da kulas.» aski najg Uéiíéanis da nemsa 
vgv abi. os da kgjin sojanis. «tajgs tat pg kolg iZ-gidad jgrtni, 
med tal'alanis da kulas.» askinas Uéiíéanis da nemsa iz abi. 
«tajgs tai pg esmgsg kolg jertni, med pgdas.» 

esmesas jgrtanis. petuk suuas: nos da kgjin, petg, stav vasé 
jug!» askinas léd'ésavis da nemsa va abi. «tajgs tai pg kolg i^zas-
stogjas pitskad kolg jertni da gztin%h 

«Nem találkoztál az asszonnyal?)) — «Nem.» — «Medvécském, 
medvécském! Nem mész-e be a hasamba?» — «Bemegyek». 

A kakas üldözi meg üldözi (az asszonyt). Szembe jön egy 
farkas. «Farkaskám, farkaskám! Nem mész-e be a hasamba ?» — 
«Bemegyek.» 

2. A kakas üldözi meg üldözi (az asszonyt). Jött az asszony
nak a háza. Két ablak közé ül. «Kukorikú! Asszony, add ide 
a malomkövet! Az asszony azt mondja: «Ezt az istállóba kell 
behajtani.)) 

Erre behajtják az istállóba. «Medve és farkas, jöjjetek ki, 
egyétek meg a teheneket mind!» 

Másnap megnézik, nincs ott semmiféle tehén. «Ezt bizony a 
lóistállóba kell bezárni, hadd rúgják meg, ós haljon meg.» Másnap 
fölkelnek, és egy ló sincsen. A medve meg a farkas megették (tkp. 
megeszik). «Ezt bizony a juhakolba kell bezárni, hadd tapossák 
össze, és meghal.» Másnap fölkelnek, és egyáltalában nincsen juh. 
«Ezt a kútba kell bezárni, hadd fulladjon meg.» 

Bezárják a kútba. A kakas mondja: «Medve meg farkas, 
jöjjetek ki, igyátok meg az egész vizet!» Másnap lemennek, és 
nincs ott semmi víz. «Ezt bizony szalmakazalba kell bezárni 
és felgyújtani!)) 
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petukes j§rtanis. peták snuas: aos da kejin, pet§, sitanjaséid 
vajaste le d'ég.9 os da kejin vqjassg letdzanis. askinas léd'zsanis. 

. i dzas-stog obi soiUem. petuk kajas da barinika-kik-§sin kostas 
puksas. «kikiru'kkuf barinika, vai iz-ki J'» — «na,r£suHt§m, teié—• 
tale — on min.» 

petuk kokistas iz-ki da munas. §ni olgnis-vilgnis. 

A kakast (oda) bezárják. A kakas mondja: «Medve meg 
farkas, jöjjetek ki, eresszétek ki a vizet a farotokból.» A medve 
meg a farkas kieresztik a vizet. Másnap lemennek. A szalmakazal 
nem égett el. A kakas fölmegy és az asszonynak két ablaka közé 
ül. «Ktikorikú! Asszony, add ide a malomkövet!» — • «Nesze, bél
nélküli, tetőled -— úgy látszik — nem szabadul meg az ember.» 

A kakas fölcsípi a malomkövet és elmegy. Most élnek-vannak. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét TpEBa falvában (1. FOKOS 114) 
jegyezte föl C z e m b e r és «IIeTyK ,a;a ÍSKÍ» ez. alatt közölte 
orosz átírással, fordítás nélkül a már előbbi gyűjteményemben 
(a 61. lapon) említett KOMÍ MOfî aH KbiBTbae ez. kis füzetében. 
Az ebből a füzetből való szövegeket természetesen nem Czember-
nek az átírása szerint közlöm; ez t. i. sokszor nem pontos, 
gyakran következetlen és sajtóhibáktól sem ment. A szövegeket 
uszt'sziszolszki tartózkodásom alatt Czember kiejtése szerint írtam 
át (ós vele fordítottam le). Világos, hogy Czember, bár — mint 
már a bevezetésben említettük — idejének nagy részét a Sziszola 
vidékén tölti, viesegdai születésű lévén, az eltérő alakok egy 
részét a v i e s e g d a i nyelvjárás szerint ejti. így tehát ezekbe 
a szövegekbe sziszolai alakok mellé viesegdai alakok is kerültek 
(1. FOKOS 2). 

1. barinika kapuira' | v§tas HaroHHTT,'; az orosz kiadásban 
sajtóhibával megint v§tíéas van J tuvjalas cnpnKOJiOTiiT'L\ 

2. esin, §éiú, V. §§in \ kekeru'kku v.kikiru'kku | séssav.éssa; 
az orosz kiadásban 9cca van. Füzetének előszavában erről a szóról 
Czember a következőket írja: se(Uem kivjas: «eecn» . . . suueni 
una nogen; kodi suue: «ceca», kodi «cí>9ea», kodi «ci>9cea». me 
giia vek et-kodra — «ceca». UdWini se^sem kivjas poze'kodli 
kiflii okota. roféen ved gizeni ze «Koro, ero, o^HOro», a liddeni: 
«KOBO, eso, O^HOBO)). cAz olyan szavakat: eeefl sokféleképpen 
mondják; ki «ceca» (éééa)i mond, ki «d>9CJi» (sésa)-t, ki 
«ci>3cca» (séééa)-i. Én mindig egyféleképpen írom «ceca». 
Olvasni az olyan szavakat tetszés szerint lehet (tkp. kinek 
ahogy tetszik). Hiszen az oroszban is «Koro, ero, o,a,Horo»-t 
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írnak, de «KOBO, eBO, o,n;HOBO»-t olvasnak.5 | nemsa 'COBOEM'L, He 
O^HOÍÍ5- | zuralanis ^aniHÖyTT.' | gsmgs, gémes, V. gsmgs, jukmgs j 
UuUgm c6e3KHmeiHHH' (pyraTejiBHO f tal§ = tidalg CBH^;HO, ,a;ojr-
JKHO 6biTB.5 

19. t'éoja-voka. 
1. vaign olis-vilis krésídnin. nalgn vglisni nil da pi. si-

bgrin batis kuli; régid i mamis kidi. üsoja-voka iféetgn kol'ini. 
olmgd'Uisni kikgn. mii ndnid vgli, sojisni. kor-ke údnid biri, a 
kingmid sumale. naja ad'd'éivlisni, mii mamid piz vailivlis kumié. 
munisni kumg nán koréni, a kumsid ningm ez sur, tol'kg giik 
dnkits-tué éuri. mgdisni bgr íerkag munni, no tui vilad dnkiti-tuétg 
uskedisni. korsisni, koréisni, ez sur. pirisni íerkag, soiteg i uMsni. 

asilin íséUsisni, bar a koréni medisni dnkits-tus. kor sefísg 
voiisni, ánkits-tusid UuZgma i bidmgma jen-veltg. naja dnkits-
ggris kuéa jen-veltg kaini kutisni. kor voiisni jen-veltas, (erka-tor 
em. (erkaad i pirisni, a seni éintem kozol ize pu-iz-kign. izas, 
izas da riz surttas. a naja íilk-űtk sergktasni, ki fái tai poliggn 

19. A t e s t v é r e k ( tkp . n ő v é r - f i v é r ) . 
1. Eégen élt-volt egy parasztember. Nekik egy leányuk és 

egy fiuk volt. Azután meghalt az apjuk; csakhamar az anyjuk 
is meghalt. A testvérek kicsinyekül maradtak. Elkezdtek élni 
ketten. A mi kenyerük volt, megették. Egyszer elfogyott a kenye
rük, ők meg éhesek. Ők látták volt, hogy az anyjuk lisztet bozo-
gatott a magtárból. Elmentek a magtárba kenyeret keresni,-
azonban a magtárban semmit sem találtak (tkp. a magtárból 
semmi se akadt), csak egy borsószem akadt. Visszafelé indultak 
(tkp. indultak menni) a házba, de az úton leejtették a borsó-

. szemet. Keresték, keresték, nem került meg. Bementek a házba, 
és a nélkül hogy ettek volna, megháltak. 

Eeggel fölkeltek, megint elindultak a borsószemet meg
keresni. Amikor odajöttek, a borsószem (már) kinőtt és az égig 
nőtt fel. Ok a borsó szárán végig elkezdtek az égbe mászni. 
Amikor az égbe jutottak, (ott) egy kis házacska van. A házba 
be is mentek, ott meg egy vak kecskebak fából való malom
kővel őröl. Őröl, őröl és hangosan durrant. Ők meg halkan 
vihognak, ahogyan a gyerekek nevetnek, mikor félnek, a kecske-
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Métád' seralgni, a kozol i kilas. «a kod-ke em tan*, davai ti-
malasgn korsni, kitd'zi sintgmjas korimi. no naja oz surni ti ule. 
ggggr-voasni da pirasni girjas. sije girjaste malalas, a pitstg oz 
vidli. oz i surni. kozol é§vzas i suu§: «p§rié petidli pir ka£it'ts§.» 

2. bara puksas Murka vilad i iz-ki medas berg§dlini. ber-
g§dlas, berg§dlas da riz surttas, a Métád' űtk-iilk sergktasni. 
kozol bara kilas, kod-k§ em, izni dugdas, kutas maláéni g§g§r. 
malásas da bara oz surni. sk§rmas kozol aslas vil§ i snue: «pe-
risman da jgiman i pétid p§rjal§». 

bara pukse izni. (vazen stav mortjas olisni as iz§men, sojisni 
as izem ndn.) kozol izas, izas da riz sarttas. Métád' ütk-titk 
sergktasni. kozol dugdas izni i suu§: «kod-k§ em.y> korsni mgdas, 
gir-dorad kut'Misas i vokid sure kirimad kozolli. a Mojis b§rdni : 
«en verzgd vokes§», a' kozol radl§, mii kiken. suu§.- «íi kiken, 
mil'a en siás§? meamis pisjini oz poz, ne-kod oz vermi*. 

bak azonban meghallja: «De itt van valaki.» Nosza elkezdett 
tapogatódzva keresni, ahogyan a vakok keresnek. De ők nem 
kerülnek a keze alá. Észreveszik és bemennek a mozsárba. 
0 megtapogatja a mozsarat, de a belsejét nem vizsgálja meg. Nem 
is találja meg őket (tkp. nem is kerülnek meg). A kecskebak kiköp 
és mondja: «Az öreg fül mindig képzelődik (mindig hall vmit)». 

2. Megint leül a tuskóra és kezdi a malomkövet forgatni. 
Forgatja, forgatja és durrant egyet, a gyerekek meg halkan el
nevetik magukat. A kecskebak megint hallja, valaki van (ott), 
abbahagyja az őrlést, elkezd köröskörül tapogatódzni. Tapoga
tódzik és megint nem kerülnek meg. Megharagszik a kecskebak 
saját magára és mondja: ((Megvénülsz és elveszted az eszedet, 
és a füled megcsal.» 

Megint leül őrölni. (Eégen az emberek mind a maguk 
-öröltjén éltek, maguk őrölte gabonát ettek.) A kecskebak 
őröl, őröl és eldurrantja magát. A gyerekek halkan vihognak. 
A kecskebak abbahagyja az őrlést és mondja: «Valaki van (itt).» 
Elkezd keresni, belefogódzik a mozsár szélébe, és a fiútestvér 
a kecskebak kezébe kerül. A leánytestvér pedig (elkezd) sirni: 
«Ne bántsd a fivéremet», a kecskebak meg örül, hogy ketten 
(vannak). Mondja: «Ti ketten, miért nem feleltetek? Éntőlem 
nem lehet megszökni, senki se bír.» 
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3 . sintem koéol isétádgs nuiis paíé dorg. pafóis vo§ gor-ser 
vije. opajsis vaimem, 'abu?» Uélád suueni: «gor-ser vi]inr>. 

koéol nán-pezalan zir boste i suue: uvode zir vilas, me 
tiianes paj.se éujai>. naja zir v%le sultasni i kirimjasnas Uelaas 
pikseni. koéol ziren kesje suini, no oz vermi, koéol suue: «en 
tad'z, a vodni kolei). 

naja berged'Uasni misnas i kutíéisasni koéolli jursias. kozul 
skei'mas, zir vilié tojiétas i ajéis vodas, suue: <(tatd'M kolei). 
bidsen nuéedUas, kirimjas topedas, lantas, a Uoja-voka zj/r voro-
ped bostasni i koéoles pafée sujasni. koéol suue: «en mene suje !» 
a Uélád koéoles pajse sujisni, paU-vom tupkasni, pottsen pikasnir 

dor gegerse éojen mavtasni. 
koéol paféin dir mii-ke gorzas, a tsig Uélád' mii sure so-

jasni-juasni i onme useni. kor sadniasni, paj'sis va pete. naja va 

3. A vak kecskebak a kemenczéhez vitte a gyerekeket. 
A kemenczébe rakott fa félig elégett. «A kemencze átfűlt, vagy 
sem?)) A gyerekek mondják: «Félig.» 

A kecskebak fogja a kenyérsütő lapátot és szól: ((Feküd
jetek rá a lapátra, én beleduglak benneteket a kemenczébe.*) 
Ők ráállnak a lapátra és kezükkel nekitámaszkodnak a kemencze 
elejének. A kecskebak be akarja őket tuszkolni a lapáttal, de 
nem bírja. A kecskebak mondja: «Ne így, hanem le kell feküd
nötök.)) 

Ok visszafelé (tkp. háttal) fordulnak és belekapaszkodnak 
a kecskebak hajába. A kecskebak megharagszik, lelöki (őket) 
a lapátról és maga fekszik rá, mondja: «így kell.» Egészen 
kinyújtózkodik, kezét magához szorítja, megnyugszik (nyugodtan 
fekszik), a testvérek azonban nyelénél fogják a lapátot és bele
tuszkolják a kecskebakot a kemenczébe. A kecskebak mondja: 
«Ne tegyetek be engem!» A gyerekek azonban beletették a 
kecskebakot a kemenczébe, a kemencze nyílását elzárják, egy 
rúddal megtámasztják, (a kemencze ajtajának) szélét köröskörül 
agyaggal kenik be. 

A kecskebak a kemenczében sokáig kiabál valamit, az éhes 
gyerekek meg esznek-isznak, a mit találnak, és álomba merülnek. 
A mikor fölébrednek, a kemenczéböl víz jön ki. Ők a víz alá 
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altad puktasni peísa, vaid pel'saad sukmis. kor peUsaid tiris, pet-
kedisni kume, a aénis ovmed'Uisni kozol-íerkain. 

4. mijets dir olisni, kod tede, a eükié vokid petis kume i 
dir ez pir. Uojid suue: «mii-ne dir oz pir, petala, vidla.v pe-
tálas, vidlas, a vok pidti'i i(dzid sera me£ kumin. sije petema da 
koéol-goste iéunistema i mei loema. ísoi suue: «mii-ne loiin? /» 
me2 veiké kesje süni, a petis «ba.» 

t'soi pondis berdni. berdis, berdis i etnas olmed'Uis, a meées 
sobdi-jertede éujis, sen verde, a kerkain etnas ole. kor-ke, mem 
régid vistalni, a ki(tsem-ke tom mórt voiis i etlain olmed'Uisni i 
bura kutisni ölni gozja, meda medes jona radeitisni. lunnas etikis 
vetle pes keralni, a medis gort-ole. kidz vére munas, sek lökte 
sis-getir gort-olié diné. eükié i medis, a koimedié voasni kiken, 
kutasni getirse da kertalasni i vae sujasni. a sis-getir aésis nilse 
kol'as i aféis munas. 

egy kádat tesznek, a víz a kádban megsűrűsödött A mikor a 
kád megtelt, kivitték a magtárba, ök maguk meg elkezdtek élni 
a kecskebak házában. 

4. Mennyi ideig éltek, ki tudja, de egyszer a fiútestvér 
kiment a magtárba és sokáig nem jött be. A leánytestvér 
mondja: «Ugyan mit nem jön be sokáig, kimegyek, megnézem.» 
Kimegy, megnézi, hát a fiútestvére helyett egy nagy tarka kos 
van a magtárban. Az (a fiútestvér) kiment és megkóstolta az 
ujjával a kecskebak zsírját és kossá lett. A leánytestvér mondja: 
«Mivé lettél?!» A kos szeretne szólni, de csak «bé» jött ki 
(a száján). 

A leánytestvér elkezdett sírni. Sírt, sírt és egyedül kezdett 
élni, a kost meg a búzahambárba tette, ott eteti, a házban 
meg egyedül él. Valamikor, énnekem elbeszélnem gyorsan megy 
tkp. nekem elmondani hamar), hát jött valami fiatal ember és 
együtt kezdtek élni és jól kezdtek élni mint házaspár, egymást 
nagyon szerették. Nappal az egyik fát vágni jár, a másik meg 
otthon marad. A mint (a férj) az erdőbe megy, akkor egy 
csavargó felesége jön az otthon ülőhöz. Egyszer és másodszor, 
harmadszor azonban ketten jönnek, megfogják a feleséget és 
megkötözik ós a folyóba (tkp. vízbe) teszik. A csavargó felesége 
meg ott hagyja a saját leányát és maga elmegy. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 16 
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5. ritin veres voas gorte, jona mufáema. kor kutasni éoini, 
suue getirisli: «mil'a ne tenad kilid iéuklah) — «me ta-lun pa
rféié peé jel panisti i kii soUéis.» 

voi uzasni, asilin Uéűéasni, veres bar a vére mune. a éis-
getir lökte nil dőre i suue nilli: «te bura ól, me tene bura indi. 
a mü'a-ke jona meZid bakse? en-emei verd, juktalh) — «me 
eéke verdi i juktali, oz éoi, oz ju, a bakse, tidale gaztem t'éoiéid. 
pira da mene íukale.v — nte vot mii v§ié. veresid voas da tsekti 
naiékini, su: rmem jona kole mei-jái, nomsdéa\ te i minan. a 
eni bőét da petked d'idad. bert'i veresid voas da su: cmezid pe 
sobdite jona tataié i me petkedi d'ide. med veéke oz omel'fósi, kole 
naiékini.» 

6. sis-getir ritja vilin gorte munis, a veres veris gorte voe. 
kerka dőre matedíée i kile, jona mez bakse didin, sultas i senze: 
«mii menam getirli ta-lun loema, meées d'ide éujema. ajéis véli 

5. Este hazajön a férj, nagyon elfáradt. A mikor elkez
denek enni, (így) szól a feleségéhez : «Miért beszélsz érthetetlenül 
ftkp. ugyan miért ferde a nyelved) ?» — «Én ma egy kanál 
orró tejet ittam a kemenczéböl és megégettem a nyelvemet 
(tkp. megégett a nyelvem).» 

Éjjel meghálnak, reggel fölkelnek, a férj megint az erdőbe 
megy. A csavargó felesége meg odajön a leányhoz és mondja 
a leánynak: «Te élj jól, ón téged jól elhelyeztelek. De miért 
béget a kosod (oly) erősen? Talán nem etetted, itattad?» — 
«Én etettem meg itattam volna, (de) nem eszik, nem iszik, 
lianem béget, úgy látszik bánkódik a nővére után. Bemegyek 
és ő döfköd engem.» — «Nézd, te mit tégy. Megjön a férjed és 
mondd meg neki, hogy vágja le, mondjad: 'Nekem nagyon kell 
koshús, megkívántam (mint a terhes asszony).5 Te meg is 
szabadulsz (tőle). Most azonban fogjad ós vidd ki a juhakolba. 
Azután megjön a férjed és mondjad: CA kos nagyon össze
tapossa a búzát, és én kivittem a juhakolba. Nehogy lefogyjon, 
le kell vágni'.» 

6. A csavargó felesége estefelé hazament, a férj meg haza
jön az erdőből. A házhoz közeledik és hallja, a kos nagyon 
béget a juhakolban. Megáll és csodálkozik: «Mi lett ma az én 
feleségemmel (tkp.-nek), a kost a juhakolba zárta. 0 maga mon-
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suue: *mezis ménam vok\ mijis-ke jona skermema, tidale, abi i 
verdema-juktalema, jona bakse.it kerkae pire, a getir et'ik tor 
éibite, med tor kiéid uékede, jona skerale, suue: «úinem puni, 
tsig olame, a me£es tsegede, nat'ékini oz list.» 

veres yi^zede, mii telkis getirlen vosema, ninem oz su i 
vodas űzni. kor-ke asilin téétíée, bostas purt, zudjale, mez nat's
kini. i getir Uétíse, suue veresli: «bobé! me£t§ natéki i em! 
menam jona dul' pete meZ-jái vilas, me nomsása.» 

7. gozja peteni mei naíékini, a mez mort-moz suue: «mene 
ta-lun en-na naiéke, mene led'zle, vernéi évet vi^zedla, vei turun 
jirista, mijéa vasé juista.it 

vezen petas i munas kittéi-ke. naja gozja kok-tui kuza 
vetíéasni i mezes ad'dzasni: va-dorié pelsa tukale. getiris suue: 
«lok, berged'i'éam gorte, med l'ukalas, ritnas voas gorte.v a veresis 
kotertas pel'sa doras, asikse t'seren setas, peVsaid tiéée, a pitskas 

dogatta: CA kos az én fiútestvérem'. Valamiért nagyon meg
haragudott, úgy látszik, nem. is etette-itatta, nagyon béget.» 
Bemegy a házba, az asszony meg az egyik holmit ledobja, a 
másik holmit kiejti a kezéből, nagyon haragszik, mondja: 
«Nincs mit főzni, éhesen élünk, de a kost hizlalja, nem meri 
levágni.» 

A férj látja, hogy feleségének elment (tkp. elveszett) az 
esze, nem szól semmit se és lefekszik aludni. Valamikor reggel 
fölkel, egy kést fog, köszörüli, hogy levágja (tkp. levágni) a kost. 
A felesége is fölkel, mondja a férjének: «Drágám! Vágd le 
a kost, és megvan! Nekem nagyon folyik a nyálam koshúsra, 
én nagyon megkívántam.)) 

7. A házaspár kimegy a kost levágni, a kos azonban 
ember módjára szól: «Még ma ne öljetek meg engem, eressze
tek el engem, megnézem a szabad világot, zöld füvet tépek, 
szép vizéből iszom kicsit.» 

Közbül kimegy és megy valahová. Ok ketten (tkp. ők, 
a házaspár) nyomon követik és látják a kost: a folyó mellett 
egy hordót döfköd. A felesége mondja: «Gyere, térjünk haza, 
hadd döfködje, este hazajön.)* A férj azonban odaszalad a hordó
hoz, fejszével levágja az abroncsát, a hordó szétesik, a belsejében 

16* 
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aslas getiris vek-na lovja. veres povzas. kor getiris vistalas, vel'is 
geger-voas, mii silis getires ve£ema sis-getir. sis-getirlis nilse 
kutisni da kertalisni ütem isdn-be&e, iiánli kokas inme i jondzika 
t'suéje, settsema isuzjas, bidsen lijasid torjalas. 

8. aski asilin sis-getir sija tujed nil orde medas. tui vilii 
sur§ étik kok-pel. «taj§ kei nua nileli kokol'uka vilas.» a kokis 
suue: «taje ved menam iéo£ kok-juranei.i) sis-getir kilas settsem 
kiljas, bokas selistas: auf isudíiise, kaéiiiise!» 

bara votd'ée mune. et'ik üis síire. «taje kei nileli nua kuran 
vilas.v a iiis suue: «taje ved menam isoé ii-podanei.» sis-getir 
bara selistas: «ul isud'iiiée, kaéiitíse!'* 

bara medas. ne-ile munas i jur-isasais sure. «taje kei nileli 
nua sid-bekar vilas». a jur-isasa suue: ataje ved menam jur-
isasaanei.)) sis-getir kile se(tsem k%ljas i éeliste: «u I isudíiise, 
kaéiiiise /» 

meg az ő felesége még mindig él (tkp. eleven). A férj meg
ijed. A mikor a felesége elbeszéli, csak akkor érti meg, hogy 
az ő feleségét kicserélte a csavargó felesége. A csavargó felesé
gének a leányát megfogták és odakötötték egy még be nem fogott 
csikó farkához, odaütődik a csikó lábához és (ez) erősen (tkp. 
erösebben) kirúg, úgy megrúgja, az összes csontjai szétválnak, 

8. Másnap reggel a csavargó felesége azon az úton leá
nyához indul. Az úton talál egy féllábat. «Ezt akár elviszem a 
leányomnak szénvonónak.» A láb azonban mondja: «Hiszen ez 
az én fürge lábfejecském.» A csavargó felesége hallja ezeket a 
(tkp. az ilyen) szavakat, félre köp: «Juj! Képzelődöm, rémeket 
látok!» 

Megint előre megy. Az egyik kezét találja. «Ezt elviszem 
akár a leányomnak gereblyének.» De a kéz vígy) szól: «Hiszen 
ez az én fürge kezecském.)) A csavargó felesége megint kiköp t 
«Juj! Képzelődöm, rémeket látok!» 

Megint elindul. Nem megy messzire és a koponyát találja. 
«Ezt elviszem akár a leányomnak leveses csészének.)) De a 
koponya mondja: «Hiszen ez az én koponyácskám.» A csavargó 
felesége hallja ezeket (tkp. az ilyen) szavakat és kiköp: «Juj t 
Képzelődöm, rémeket látok.» 



ZŰRJÉN SZÖVEGEK. 233 

bara medis i voiis (erka dőre. kirimas vajé ti, kok da jur-
íéaéa. terkae pire i pirig kosti kutasni da bara kertalasni titem 
tián-be&e i sija-Ée tui kuza veskedasni. 

si-berin sis getires oz nin killini, mii siked loe, i titem fsán 
•oz berg§dt'si. a naja gozja i mez eni oleni-vileni, Uak-Uinen tsi-
náseni i sir-bien bidseni. me esken eg addzil, da mukedis vistaleni. 

Megint el indult és odaért a házhoz. Kezében hozza a kezet, 
l ába t és koponyát . Bemegy a házba és mialat t bemegy, meg
fogják és szintén (tkp. megint) odakötik egy még be nem fogott 
csikó farkához és ugyanazon az u tón indítják el. 

Azután már nem hallják a csavargó feleségét, (hogy) mi 
tör ténik vele, és a még be nem fogott csikó nem tér vissza. 
Ok meg, a házaspár és a kos, most élnek-vannak, gomba-füsttel 
füstölnek és egér-tüzzel gyújtogatnak. Én nem lá t tam ugyan, 
de mások beszélik. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét egy Knőpa falvából való ember 
jegyezte föl OŐBa^eBO falvában és így közölte Cz e m b e r r e l . 
(Knőpa a s z i s z o l a i nyelvjárásterülethez tartozik, míg O Ő B -
aieBO Knőpa-tól délre a L u z a folyó mellett fekszik). A mesé
ben rendesen i-s alakokat^ lá tunk, azonban v-s alakkal is ta lál
kozunk (ovm§dfsisni 3). Éppígy nem következetes az ' e, i előtt 
a i (1. a- 15. meséhez tartozó jegyzeteket) használa ta ípl. terkae 
1, kerkain 4). A mesét Czember "^oa-BOKa cz. alatt közölte KOMÍ 
M0íí,naH KHBIÜC cz. füzetében (11 —14. 1.). 

1 . ndnid, kinemid, mamid 2. szem. determinat io | téuí§ma 
i bidm§ma c3apo,a;HJiacB H BLipocna' | geris fCTe6eJiB5 | pu-iz-kien 
^epeBRHHbiMB aíepHOBOMB5 j riz surttas cco SBVKOMB rizl nep-
neTB5 | tiXk-iilk a visszafojtott halk vihogást utánozza | pir ka-
Mtíé§ cBce Ka^eTca5. 

2. Uurka < or. qypita | kirimad 2. szem. determinat io. 
3 . pajsis vo§ gor-s§r vij§ CBB neTCE ^poBa cropBJiH Ha 

nojioBHHy, HCTonHJiacB Ha nojiOBimy (a kemenczébe rakott fa 
félig elégett)5, viszont gor-tir ca kemenczébe egyszerre rakot t 
összes fa5: §tik gor-tir lomtisni cpa3B ,npoBa nojioíKHJiH BB noji-
ayio neiKy5 (vö. or. ne^B 'kemencze, . . . . ; egy égetés, egy 
kemencze, egy sütet (mennyit egyszerre beteszek a kemenczébe)5 

MITRÁK, orosz—magyar szótár) | tí§la < or. qejio (cnepe^,Haa 
qacTB nera5) j bergediéasni misnas 'nepeBepHyTca sa^oMB5 [ petsa 
cKa,2,Ka, yniaTB5. 
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4 . mijeié dir cHa CKOJILKO ^OJiro, CKOJIBKO ^ o a r o ' ; vö. mi-
jgté mintin 'mennyi t fizettél5 ? ] sobdi-j§rtedg CKÍ> nmeHH^HOMy 
3aKpoMy5 | sis ' ő t a L i t , 6po,a;ara=. 

5 . panisti xjieÖHyjia; kanalaztam, hörpinte t tem' | bura indi 
(indi, 1. FOKOS 132) eHa xopomee M£CTO nOM^cTHjra, yica3ajia 
TeŐli xop. MÍJCTO5 | nomsdsa cocoóeHHO 3axOTÍJjioci>, asun, Őy^To 
3aŐepeMeHfcia5 | d'id (V. gid) 'oB^apHa5 (A g: d' viszonyához vö. 
a k: £ viszonyát). 

7 . v§tn§i évet < or. BOJH.HHÍÍ CB£TT> | ve£§n petas ' i ioK^y 
HHMH BHf.neTt' vö. vez§n loiisni 'kikerülték egymást, n e m 
találkoztak5 | ki(téi-k§ a V. nyelvjárásban is előfordul | veiégma 
'oÖopoTHJia, 3aMÍHHJia5 1. FUCHS, K S Z . XII . 257—8 | ütem Uán 
cHet3ateHHHfi, HCfesatajiBiH jKepeőeirt' (vö. magy. nem kezes) | 
lijasid torjalas 'KOCTH pa3CHnjuoTca, oT^ljjinjiHCb5. 

8 . tíud'i{(é§, kaéíitíég qy^HTca, KaiKeTCH, MepeuqiTCfl5 f 
jur-Uasa 'rojiOBHaa qania, qamica5 j tsak-tsinen tsinds§ni i sir-bien 
biás§ni 'rpnŐHHMT. ^HMOMI. .HHMHTCH H MHDIHHBIMT. orHeM^ 
saacHraiOTi)'. 

20. vit íéoja-voka. 

1. vazen olis-vilis gozja. nalen véli notpi da eii niv. mamis-
bat'is kulini. mamse paüé-vodz ulas dzebinis. baiis kuli, iz-ki ulas 
d'zebinis. ééééa ni ja meded'Uinis tűje. muninis, ezié-kidz loktis. 
«me-pe tatíse, musa sorséi, musa vokjas, kaja», suiis itdzid vok. 
sije seUée kajis. eziéte lefáis, lefáis. lédzéini kutis, ser-vijas 
voiis, ééééa éibdis. ééééa gorzinis, gorzinis. ééééa sijes kol'anis. 

munasni vo^ze. zarni-kid'z loktas. med vok kutas süni: 
«me-p§ tatíée kaila, zarnise le(dzista.n ijéet vokjas da soté suasni: 

20. Az ö t t e s t v é r . 

1. Eégen élt-volt egy házaspár. Nekik négy fiuk és egy 
leányuk volt. A szülők meghaltak. Az anyjukat a kémencze 
eleje alá temették. Az apjuk meghalt, egy malomkő alá temet
ték. Azután ők útnak indultak. Mentek, egy ezüst nyírfa jött. 
«En ide, kedves húgom, kedves öcséim, fölmászok», mondta a 
legidősbik (tkp. nagy) fiútestvér. Ő fölmászott oda. Az ezüstöt 
lebocsátotta, leeresztette. Le kezdett ereszkedni, a közepéig jutott, 
azután ott ragadt. Azután jajgattak, jajgattak. Azután ott hagyják. 

Előre mennek. Egy arany nyírfa jön. A második fiútestvér 
kezdi mondani: «En ide fölmászok, leeresztem az aranyát.* 
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«en kai, éibdan.» bara nali ijdziddíik vok suas: «me-pe ved abu 
itdzid vokid-kod', me-pe wr-kod topid, pité-kodr iéoz.» sije ééééa kajas, 
zárni leflzas, lefízas. lédzéini kutas da bara éibdas. séséa bara 
gorzanis, gorzanis da kol'anis. 

munanis, munanis, Zemiéug-kidz loktas. kajas koimed vokid. 
gemféug leldzass letd'zas. lédzéini kutas, ser-vijas léd'zéas, éibdas. 
ééééa kol'anis so tiéa-voka kiken. 

2. séséa munanis, munanis, voas vel-kok-tui. «m« táé, rnusa 
sojéei, juua.i> — «en ju. vele peran, mene UuZjalan.* i^éet vok 
kivzas, oz ju. ééééa bara munanis da munanis; mes-kok-tui loktas. 
bara kutas vokis süni: «me táé, musa soféei, juua.» — «en ju. 
mese peran da mene lukalaa.» 

ééééa munanis da munanis da pors-kok-tui loktas. bara i/éet 
vok suas: «me táé juua,» — uen ju. porée peran da mene itskan 
(nirjalan).» ééééa bara munanis da munanis da meé-kok-tui voas. 

Az öesesei és a leánytestvér mondják: «Ne mássz föl, ott ragadsz.* 
Megint mondja nekik a bátyjuk (tkp. az idősebb fiútestvérük) : 
«Hiszen én nem vagyok olyan, mint a bátyánk (tkp. az idősebb 
fiútestvér), én (olyan) ügyes (tkp. kemény) vagyok, mint a mókus, 
fürge vagyok mint a bolha.» Ő azután fölmászik, lebocsát, le
bocsát aranyat. Kezd leereszkedni és megint oda ragad. Azután 
megint jajgatnak, jajgatnak és ott hagyják. 

Mennek, mennek, egy gyöngynyírfa jön. Fölmászik a har
madik fiútestvér. Lebocsát, lebocsát gyöngyöt. Kezd leereszkedni,, 
a közepéig ereszkedik le, ott ragad. Azután ketten maradnak (csak) 
testvérek. 

2. Azután mennek, mennek, egy ló lába-nyoma jön. «En, 
kedves húgom, innen iszom.» — «Ne igyál. Lóvá változol, 
engem megrugdalsz.)) A testvére szót fogad, nem iszik. Azután 
megint mennek meg mennek; egy tehén lába-nyoma jön. Megint 
kezdi a testvére mondani: «Én innen, kedves húgom, iszom.» — 
«Ne igyál. Tehénné változol és engem megöklelsz.» 

Azután mennek meg mennek, és egy disznó lába-nyoma 
jön. Megint mondja a legkisebbik fiútestvér: «En innen iszom.» —• 
«Ne igyál! Disznóvá változol és engem megvágsz (a fogaddal), 
(összeturkálsz az orroddal).» Azután megint mennek meg mennek 
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itUet vokli zev nin juni kutis kovni. oz nin sotslis juuav, da 
juuas, da zarniia-sura meée peras. 

3 . séssa vo(d'ée munanis da zev i(dzid, zev bur kerka voas. 
ij'set soíé meíked pirasni pos-votd'zas, tsan ulé puksasni. séssa 
ijset sois sivni kutas • 

«d'zuli-veU, sar-piianjasei ! 
tije ved kar-dzotnad dzoU'ásannid 
da sizim kar vivti mune. 
sevk met'snad (maUnad) me(t'sdsannid 
da sizim viísko vilti mune. 
meiam ved nol' vok véli. et'i vok ez kol'. 
eti vok menam ezis-kiddze sibdi. 
med vok menam zarni-kidd'ée sibdis, 
koimed vok menam iemtsug-kiddze sibdis, 
nol'ed vok menam zarniia-sura meze peris.» 

sar-piianjas dzolTdéan-inis, majsásan-inié dugdisni, mi(tsa 
silan-kiv kutisni kivzini. oz tedni, kodi kiten ta^sem mij!saa sile. 

és egy kos lába-nyoma jön. A legkisebbik fiútestvér már nagyon 
szomjas volt (tkp. a testvérének már nagyon kezdett inni kelleni). 
Már nem kérdezi meg a leánytestvérétől és iszik, és aranyszarvú 
kossá változik át. 

3 . Azután előre mennek és egy nagyon nagy, nagyon szép 
ház jön. A kis leánytestvér és a kos (tkp. a kossal) bemennek 
a pitvarba, egy kád alá ülnek. Azután a kis leánytestvér éne
kelni kezdte: 

«d'éul'i-vel'i, czárfiaim! 
Ti kar-dzol'-lyal dobálództok 
és (az) hét «város» fölött megy el. 
Selyemlabdával labdáztok 
és (az) hét templom fölött megy el. 
Nekem négy fiútestvérem volt. Egy fiútestvérem se maradt. 
Egyik bátyám az ezüst nyírfához ragadt, 
másik bátyám az arany nyírfához ragadt, 
harmadik bátyám a gyöngynyírfához ragadt, 
negyedik testvérem aranyszarvú kossá változott.» 
A czár fiai abbahagyták a d'zol'-dobálást, a labdázást, a szép 

énekszót kezdték hallgatni. Nem tudják, ki hol dalol ilyen 
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as kostanis suasni; uvaje mi taje silisse kórsamé, kodli sure, 
sili getir loe.» 

korsanis, korsanis, oz sur. med voi bara kutas niv sivni. 
bara korsanis, korsanis, oz sur. koimed voinas i(t'set vokisli i 
suras. séssa naje getrdsanis nivked i olmed'tsasni, a me£es sobdi-
jerted dőre jertanis. 

szépen. Maguk közt mondják: «Rajta, keressük ezt a dalolót. 
A ki megtalálja, annak lesz a felesége.» 

Keresik, keresik, nem kerül meg. Másik éjjel megint kezd 
a leány énekelni. Megint keresik, keresik, nem találják meg. 
Harmadik éjjel a legkisebbik testvér meg is találja. Azután 
Összeházasodnak ö meg a leány (tkp. ők a leánynyal) és elkez
denek élni, a kost meg a búzahambárhoz hajtják. 

J e g y z e t e k : A mese első és harmadik része nagyon 
hasonlít a SzAWArrovtól (1. SZAVV. nyelvi 141 és UF. II. 41) és 
LYTKiNtől (LYTK. II. 167, SüS. Aik. X. 31) közölt meséhez. 
A mesét egy TpHBa falvából (1. a 18. mese jegyzeteit) való asz-
szony közölte C z e m b e r r e l . 

1. topid CIIJIOTHHH, Kpímitiíí, JIOBKÍH.5 

2. itskan cCKOCHinb ÖHBHHMH' j nirjalan cpa3poemb HOCOMT., 
saőo^aemL.' 

3 . d'éul'i-vel'i jelentését nem tudták megmondani | kar-d'zol-
nad dzoUáéannid (CzEMBERnél dzeVjaéannid; LYTK. d'z§J!jas§ni) ; 
a játékhoz vö. UF. II. 43, LYTKIN-WICHMANN. SUS. Aik. X. 76. 
LYTKIN szerint a d'éot,d'éut ^epeBanraa ^Jia Erpbi5, d'éoljasni 'nr-
paTB BT. ropo^KH, BT. .nepeBaniKii5; WIEDEMANN szerint is d'zol! 
cKlöppel, Hölzchen (zum Spiel)5, d'zölasny \ . . = karjasny. Az 
én följegyzéseim szerint azonban d'éol' cinapi>, Kpyrjioe (golyó, 
gömbölyű dolog)5, déoUásni — sarjásni cniapoMT. nrpaTb5; d'zol-
íásannid "mapOMT. ŐpocaeTecb'. Az idézett mesében is így fordít 
LYTKIN : 'nrpaiOTT. inapaMu'. A kar-dzol' kifejezés azonban mégis 
a "városdit játszani (nrpaTb BT. ropo^KH)' jelentést látszik iga
zolni. | maié Szisz. meU, mais < or. Maqb j d'zoUdsan-inis, matf-
sdsan-inis vö. FOKOS 12—13. 
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21. gué dsis jemel jilié. 

1. vaégn olisni-vilisni pgris starik gozja. nalgn vgli kujim 
pi. naje olisni, olisni i jona pgrismini kutisni, a piian jonmini. 
bai i kutis süni piianli: «me pgrismi i régid kula i tiianli stalis 
kolg i menim tgdni kolg, kodi ku^sem u(d£gn kutas kingmsg verdni 
i kodli ol§m poéas kölni.» 

bai najggs nuiis vgrg. nollgdlis, nollgdlis vgred. i(dMd pi 
giiklag sultis, zel kid'd'za ing i süni kutis: «vot — suuas — baig! étije 
mestag jona nán kutas kaini, kor tajgs keralan da sotan i seiiég 
kgid'éan.n bai sijgs jona oskis i suiis, mii «te louan nán-u(dzalis.» 

séssa mgdgd'iéisni bara vobd'ég. munisni munisni vgrgd i vo-
iisni zel miföa jag vilg, sor dorg, seiiég mgcl pi bara sultis i süni 
kutis : «vot — suuas — bat'g, táti mestais vgralnid kujsgm Igéid, 
ur-églatg kiini, i pgtka tan, me iédita, una em.» bai bara sijgs 

21. T o l v a j E m i l r ő l . 
1. Eégen élt-volt egy öreg házaspár. Nekik három fiuk 

volt. Ok éltek, éltek és nagyon kezdtek megöregedni, a fiaik meg 
megerősödni. Az apa (így) kezdett szólni a fiaihoz : «Én meg
öregedtem és csakhamar meghalok, és minden rátok (tkp. nektek) 
marad, és nekem tudnom kell, hogy ki milyen munkával fogja 
magát fenntartani (tkp. hasát táplálni) és kire (tkp. kinek) lehet 
a vagyont hagyni.» 

Az apa az erdőbe vitte őket. Vezette őket, vezette az er
dőben. A legidösbik fiú az egyik helyen (tkp. -re) megállt, egy 
nagyon nyírfás helyen (azaz: egy sűrű nyírfaerdőben) és (így) 
kezdett szólni: «Nézd csak — mondja — apám! Ezen a helyen 
(tkp. erre a helyre) nagyon kezd majd gabona nőni (tkp. föl
jönni), ha ezt kivágod és kiégeted és oda vetsz.» Az apa nagyon 
megdicsérte őt és mondta, hogy «te földmíves (tkp. gabona
munkás) leszel.» 

Azután megint előre indultak. Mentek, mentek az erdőn 
és egy nagyon szép fenyvesbe értek, egy patak mellé. Ott megint 
a második fiú állt meg és (így) kezdett szólni: «Nézd — mond
ja — apám, erre milyen jó a hely vadászni, mókust-császár-
madarat fogni, és (ehető) madár itt, gondolom, sok van.» Az 
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oskis i suiis: «te louan bur vgralis i si-vilin kutan kingmte 
verdni.» 

2. najfí m§d§d'Uisni bara votdze. munisni, munisni naj§ nur§d 
i kozja v§r§d i jaged. ifé§t pi vek nem oz addzi, ni siás, i 
petisni naj§ é§rte i ijégt pi jemel' nima mii-ke dzorjalni kutis 
pujas-jilas. 

bat' kazalis i juualni kutis: «mii — suuas — pi§, ses 
addzin pu-jilis ?» — «a vot, — suuas —- ba{§, viídz§d esij§ 
puas, mii seni em f» 

bai i vokjas vi^'zgdlisni i addéisni et'ik púin zel itdzid j§g. 
juualni bat kutis piianfys : «mii-vile sijg bur?)) i^^id pi suiis: 
«sij§ dor vil§ bur)>, a med pi suiis (li^zid bekar vil§ bur.)> ijset 
pi jemel' dumditis, dumditis i suiis : «ne-kod ti en§ t§d§, a sije 
bur lou§, vej!éan-k§, mort-naUkan nes vil§.» bai s§l%stis da suiis: 
«vot — suuas — om§l'ik mortid mijén kesje kin§ms§ verdni!)) 

3. naj§ ses munisni i voiisni gort§. mijén voiisni, bai pigs 

apa megint megdicsérte őt és mondta: «Te jó vadász leszel 
és ezzel fogod magadat fenntartani.*) 

2. Ok megint előre indultak. Mentek, mentek ők mocsáron 
és fenyves erdőn ós (homokos) fenyvesen. A legkisebbik fiú 
(még) mindig nem lát semmit se, se nem szól, és ők kijutottak 
egy áradásos helyre és az Emil nevű legkisebbik fiú nézni kez
dett valamit a fák tetején. 

Az apa észrevette (ezt) és kérdezni kezdte: a Fiam — 
mondja — mit láttál meg ott a fa tetején (tkp. onnan. . .-ről)?» 
«De íme — mondja — apám, nézz arra a fára, mi van ott?» 

Az apa és a bátyjai odanéztek és az egyik fán egy nagyon 
nagy kinövést láttak meg. Az apa kérdezni kezdte fiaitól: «Mire 
jó az?» A legidősbik fiú mondta: «Az merítő edénynek jó», 
a második fiú megmondta : «Nagy tálnak jó.» A legkisebbik 
fiú, Emil, gondolkozott, gondolkozott és (így) szólt: «Egyiktek 
se tudta (tkp. tudtátok), hanem az jó lesz, ha megcsinálja az 
ember, emberölő sulyoknak.)) Az apa kiköpött és mondja: «Nózd 
csak — mondja — (ez) a gonosz ember mivel akarja magát fenn
tartani !» 

3. Ok elmentek onnan és hazajöttek. Mihelyt megérkez
tek, az apa rögtön elkergette fiát Emilt, hogy a maga kenyerén 
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jemel'gs pir i vgtlis as ndn vilas: «mun — suuas —, kitís§ 
gaiid, i vetli bur ki-podnad.» 

j eme Ili nem vetsni, bit' loii munni. munis sij§, munis i 
dumditni kutis; «is§lli, pervoi dad' orde vetla, sij§ oz-e mek§d 
munín munis sij§ dad' diné i d'dd'li süni kutis: nvai munam 
nuk§d kin§m verdni, Uem tani toitni nem-tor abu vilad.)) dad' 
juualni kutis : «kiUé§ ? i mii vgísni ?» •— «a vot — suuas —, 
kutam mortjas§s üedlini da kié suras gusalni.v dad' seralni kutis 
i süni: «ek — suuas —, te vemt§m jur, t§rit-na tíuiin, a ta-lun 
gusdéni nin m§dan! me — suuas — kimin vo nin si-vilin ola i 
to og list jgzas petni, surgmis pola.v 

4. naj§ sid'é venéisni, venéisni, i mgdeclUisni tui vile. mu-
nisni, munisni i voiisni ne-i(d£id sor dor§ i nalen kingmis 
sumalni kutis. 

dad' i süni kutis jemel'li: «no mii-ée kutam éoiníh) — 
«a vot vifágdli, d'dd'e, pu-jilas, seni kutté§m-k§ poz em. te kaili 
seiUe, a me ted bi pesta.* 

éljen (tkp. a maga kenyerére): «Menj — mondja —, a hová 
kedved (tartja), és járj jó mesterségeddel.)) 

Emil nem tehet semmit se (tkp. Emilnek nincs mit tenni), 
el kellett mennie. Ment ő, ment és elkezdett gondolkozni: «Várj 
csak, először a nagybátyámhoz megyek, nem megy-e ő velem.» 
Elment a nagybátyjához és kezdte mondani a nagybátyjának: 
«Nosza menjünk együtt (tkp. menjünk velem) magunkat fenn
tartani, semmint itt kínlódjunk semmiért (tkp. semmi nincsen-re).» 
A nagybátya kérdezni kezdte: «Hová és mit csinálni?)) — 
«De nézd csak — mondja — meg fogjuk az embereket csalni 
és ahol (tkp. ahonnan) akad, lopni (fogunk).» A nagybátyja 
elnevette magát és szólni (kezdett): «Ej — mondja — te 
agyvelőtlen fej, még (csak) tegnap születtél, ma meg már lopni 
indulsz! Én — mondja — már hány éve élek ebből és mégsem 
merek világgá (tkp. a nép közé) menni, félek, hogy rajtakapnak.)) 

4 . Ők így vitatkoztak, vitatkoztak és útnak indultak. Men
tek, mentek ós egy nem-nagy patakhoz értek és ők megéheztek. 

A nagybátya szólni kezdett Emilhez: «Nos, mit fogunk 
enni?» — «De hát nézz csak nagybátyám a fa tetejére, ott valami 
fészek van. Te mássz föl* oda, én meg tüzet rakok neked.» 
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d'dd vifáedlis i kaini kutis, a j emel! dadlié, kajig kostis, 
kgti pidess§ rezedis. dad' ez i tedli, kajis pu-jile, seni kvait kolk 
em. sije bostalis i dzeptas sujalis i ses lédzsis. i ez t§dni naj§, 
ku(ts§m kolk, a jemel! süni kutis: nk§t — suuas — kujsem, 
kinem éumaligen stalis éoisas.)> 

5. najje éojisni i bara mgdgd't'sisni votdze. munisni, munisni 
i voiisni vasgd dorg i d'ádlgn mii-ke kokis kgtásni kutis. «mii 
tajgí kgti vgli d'éon, a kok kgtásg!* vidlis: keti-pidesis abu. 
«kiiUg loii ? mii taje ?», suug. a jemel! zel jona seralni kutis : 
uvot — suuas —, muriig kostiid kgti-pidgsid vosi, a me ad'dzi.» 
i d'zeptis kiskis i petkgdlg i suug: ((taje, abu?)) 

dád divuit'isini kutis, kidé sij§ vermis úejsistni, i jemel' 
vistalis; ^«vot — suuas —, sijKzi i sitdzi, te en i tgdli, no med 
tajg vuran da bara artmas.)) i naje mgdgdt'éisni vofizg. 

6. munisni, munisni dir-l'i régid, i voiisni i$>zid tui vilg 

A nagybátya odanézett és föl kezdett mászni, Emil azon
ban nagybátyjának, mialatt fölmászott, lehasította a czipője 
talpát. A nagybátya nem is vette észre, fölmászott a fa csú
csára, ott hat tojás van. 0 összeszedte őket és zsebébe dugta 
és leereszkedett onnan. És ők nem tudták, (hogy) milyen tojás. 
Emil azonban szólni kezdett: ((Akármilyen — mondja —, a 
mikor éhes az ember, mindent megeszik.)) 

5. Ők ettek és megint előre indultak. Mentek, mentek és 
egy mocsaras helyhez értek és a nagybátyának a lába vala
hogyan át kezdett ázni. «Mi ez? A czipőm egész volt, a lábam 
meg átázik!» Megnézte: nincsen czipőtalpa. «Hová lett? Mi ez?», 
mondja. Emil meg nagyon erősen kezdett nevetni: «Nézd csak — 
mondja —, mialatt mentél, elvesztetted a czipőd talpát (tkp. 
elveszett a czipőd talpa), én meg megtaláltam.* És kihúzta a 
zsebéből és megmutatja és mondja: «Ez (az), (vagy) nem?» 

A nagybátya csodálkozni kezdett, hogyan tudta letépni, 
és Emil elmondta: «Hát — mondja — így meg így, te nem is 
vetted észre, de varrd ezt majd oda és megint rendben lesz.» 
Es ők előre indultak. 

6. Mentek, mentek, sokáig-e (vagy) rövid ideig (tkp. hamar), 
és az országútra értek. Ott elkezdtek gondolkozni, (hogy) merre 
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seni dumáitni kutisni, kodarg munni. jemeí süni kutis: uvai-Jg— 
suuas •—, veskid-vil munam.» 

najg mgdgdtíisni i^d&id tui kuza. úe-dir munistisni i nali 
paniddsis kujsgm-kg ozir muzik, zel itdMd gs nuug. naj§ ez i 
siudélini i munisni pir vojdzg. ne-una munistisni, jemel' dddli 
kutis süni: «me — suuas — talis gssg gusala, med taj§ oz i 
t§dli.» dád suue: «verman-k§, gusal, mem abu £al-» 

naje tui-bokas keiisni i dddgs tsgktis seni vidt'siélini. «te — 
suuas — tani vidUiéli, a me §ss§ silis vaja.» sije vgredis zel §dj§ 
kotgrtis, ordjis es-nuuisgs, gdjgndzik sapeg-pglsg pgrtísis i sibitis 
tui vilas, ajsis dzebéis. gs-nuis voiis sapgg ding i vidlis. «ak — 
suuas — ku^sem bur tor suris da sgmin pglis. goz-ke eskg/» 

7. sije sapgg-pgltg bgr-puktis i mgdedt'éis bara vo,dzg. a 
ij!sgt pi sapeg-pgl kvqt'itis, aida bara vo(d'ée! i bara sijgs ordjis 
-vgredis i med pglsg pgrtísis da sibitis. gs-nuis voiis i bara addzis 

menjenek. Emil megszólalt: «Nos hát — mondja •—, menjünk 
jobbra.» 

Ok elindultak az országúton. Nem sokáig mentek, és 
szembe jött valami gazdag ember, egy nagyon nagy ökröt vezet. 
Ok nem is beszeltek (vele) és egyre csak előre mentek. Nem 
sokáig mentek, Emil (így) kezdett szólni a nagybátyjához : «Én — 
úgymond — ellopom ennek az ökrét, hogy ez ne is vegye észre.» 
A nagybátya mondja: «Ha bírod, lopd el, ón nem sajnálom.)) 

Ok az útról letértek (tkp.-az út oldalára tértek) és (Emil) 
mondta a nagybátyjának, hogy ott várjon. «Te —• mondja — 
várj itten, én meg idehozom annak az ökrét.» Nagyon gyorsan 
szaladt az erdőn, megelőzte az ökröt vezető embert (tkp. az 
ökörvezetőt), hamar lehúzta fél csizmáját és az útra dobta, ő 
maga elbújt. Az ökröt vezető ember odaért a csizmához és meg
nézte : «Ah — mondja — milyen jó holmit találtam, és csak 
fél. Ha (csak) egy pár (lenne)!» 

7. 0 visszatette a fél csizmát és megint előre indult. 
Á legkisebbik fiú azonban kapta a fél csizmát, nosza megint 
előre! És megint megelőzte őt az erdőn és a másik fél (csiz
máját) húzta le és odadobta (az útra). Az ökröt vezető ember 
odaért és megint meglátta a fél csizmát és elkezdett gondol-
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sapgg-pgltg i dumáitni kutis. «ek — suuas —; hujégm dohra, da 
m§d pglsg eg, bőst! a isglli, berggdisila !» 

sijg ez dir dumáit, gskgs domalis pu berd§, sapgg-pgl puktis 
i berggd't'sis kotgrgn med pgl ding. a ij'sgt pili j eme Ili sijg v§li i 
kolg! sij§ regiddzik gskes razis, sapgg-pgl bostis, kgmalis, §dj§n-
d%ik gskgs v§r§d nuiis. nuiis sije vgred d'ád dingd'é, voiis i dad'li 
tsgktis §dj§ndzik gorss§ vundini; a mij§n vundiéis, dadgs tsektis 
kul'ni, a a(iéis jursg bostis i dad'li suiis: «Uglli — suuas — me 
jestsg talis pds-kgmsg gusala.» 

mgdgdüsis berldn. munis, munis i voiis 7ie-i(dzid ti dorg i 
vi(dzgdlis : ne-kod ne-kgn abu. sijg regiddzik bostis majgg i güié 
jursg pirtis ti-sgrg i satskis majgg jilg, bitig gs vartise. a ajsis 
péti bereg dorg, turun piias dzebsis i baksini kutis. 

8. ozir muzik korsis, korsis gssg i ne-kis ez sur, a baksgm-si 
i kilis. ««/ — suuas — ti dorad üdale petgma, Uelli, süi vétld.h 
voiis ti dorg i vifágdg: gs silgn va-sgras pirgma, sgmin juris 

kőzni: «Ej! •— mondja — micsoda jó holmi ez, és én nem 
vittem a másik felét! De megállj, visszafordulok!» 

Nem sokáig gondolkozott, az ökröt odakötötte egy fához, 
letette a fél csizmát és futva visszatért a másik félhez. De a 
legkisebbik fiúnak, Emilnek, ez kellett (éppen)! Hamar leoldotta 
az ökröt, fogta a fél csizmát, fölhúzta, gyorsan vitte az ökröt 
az erdőn. Vitte az erdőn a nagybátyjához, odaért és megparan
csolta a nagybátyjának, hogy hamar vágja el a torkát; mihelyt 
meg el volt vágva, megparancsolta a nagybátyjának, hogy nyúzza 
le, maga meg fogta a fejét és (így) szólt a nagybátyjához : «Várj 
csak — mondja — én ennek még a ruháját lopom el.» 

Visszafelé indult. Ment, ment és egy nem-nagy tóhoz 
érkezett és körülnézett: sehol nincsen senki. Hamar fogott egy 
karót és bevitte az ökör fejét a tó közepére és föltűzte a karóra, 
mintha az ökör úszna. Maga meg kiment a partra, elbújt a fű
ben és elkezdett bőgni. 

8. A gazdag ember kereste, kereste az ökrét és sehol 
nem találta meg, de a bőgést (tkp. bőgött-hangot) meghallotta. 
«Ejnye! — mondja — úgylátszik, a tóhoz ment ki, megállj, 
odamegyek (tkp. odamegyek neki)!» Odajött a tóhoz és látja: az 
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tidale. sijg vid'Uini kutis es vilg: aen-na — suuas — vaign ju 
i bar a gorstg pdékgdin i ii-sgrgid'zis pirgmid /» i jestsg aslis atUis 
simg: «vi(dzgd — suuas — ku^sgm gosa! abu i £ar, a gosis 
süni nin kutema ! Uglli me ted •— suuas — pirala/» 

sij§ bereg dorg períUiéis i piris es din§, a sek kosti jemelf 

dgrgm-gat'ssg kvaiitis, da aida kot§r§n/ muíik ez i tgdli. muz'ik 
§s ding voiis, domgdis traknitis, — gslgn tol'kejuris tonjalg. d'ivuit'-
tsini kutis: kgni tusais ? süi dum vilad usi, mii sijg tisg vgli 
valen nin suugni gaZtpmgn i sije drug zel jona polzis. usked'tsis 
vais petni, da kokid silgn krukdéis gs-dom-gezjad i sije petnyi ez 
kut vermini i matáidtsis. «tajg — suuas — gstg mensim sougmni 
vasajasid, da i meri§ kiskini kutisni setUe-ze!* sije gdgptis jon-
díika, kid'z-kg kokid silgn mini gezsid. péti beregad i seni silgn 
i pdé-kgmid abu, i sijg jestsg jondzika polzis. «tajg — suuas — 
pds-kgmtg nin vasajasid nuugmni.» i sijg davai pdstggid koégrtni, 

ő ökre bement a víz közepére, csak a feje látszik. Elkezdte 
az ökröt szidni (tkp. szitkozódni kezdett az ökörre). «Még (csak) 
nemrég — mondja — ittál és megint kitátottad a torkodat 
és bementél a tó közepéig!)) És még maga szól magához: 
«Nézd — mondja —, milyen kövér! Nincs is meleg, a zsírja 
meg már olvadni kezdett! Várj (csak), én — mondja — be
megyek (tkp. bemegyek neked)!» 

A part mellett (tkp. mellé) levetkőzött és bement az ökör
höz, azalatt meg Emil kapta a ruháját (tkp. ingét-gatyáját) és. 
nosza futva (el)! Az ember nem is vette észre. Az ember odaért 
az ökörhöz, megrántotta a kötő fékszáránál — az ökörnek csak 
a feje lóbálódzik. Csodálkozni kezdett: hol van a teste? Neki 
eszébe jutott, hogy azt a tavat már régen nem-bátorságosnak 
mondták, és ő egyszerre igen erősen megijedt. Eohant a vízből ki
jutni, de a lába beleakadt az ökör kötőfék-kötelébe, és ő nem bírt 
kimenni (tkp. kimenni nem kezdett bírni) és gyötrődött. «Ezt az 
ökrömet — mondja — megették a vízi manók és engem is 
elkezdtek húzni ugyanoda!)) 0 erősebben erőlködött, vala
hogyan kiszabadult a lába a kötélből. Kijutott a partra, 
ott a ruhája sincsen meg, és ő még erősebben megijedt. «Ezt 
a ruhádat — mondja — már elvitték a vízi manók!» És ő 
elkezdett ruha nélkül szaladni, hogy már hamarább megmene-
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med nin regiddzik mine. kot§rtis da kotertis sijy pdstegid i kiííé§ 
a isis oz t§d i voiis grezd§. sen vistalis, kidz mii loii i bidsen ve-
ritisni. muk'ed jestse suiisni, mii aseni vasajasid vazen nin peta-
leni tisis, jestse aste abu vermemni kiskinis.)) 

9. d'ddr da jemel' eskes kutisni, kuféikse kostini esedisni. 
séssa naje seiise Uom vgféisni i ölni seni kutisni. 

olisni, olisni naje seni, jdi nalen bj/rni kutis i somi nem 
oz kut lőni. jemel i kutis dad% süni: a séssa ted radis, mii-úibud'' 
vai dumáit /» 

naje ne-dir sen jestse olistisni % viflzedeni: tevar-dod'dajas 
seti muneni. aak ! — suuas jemel' dad'li — tajejases-ke verman 
kidz-ke iledni. vot — suuas — i mort!» 

d'ád' ez dir kesji, munis da vodis kanavae. a mijén orütsa-
ásni kutisni tevar-dod'dajas, sije zel jona kutis leltni. eíik mórt i 
t'sétísis dőfisis i juualni kutis silis, mii sije seni kuile i mijis 
lelte, setíée üsukerütsisni unaen i sije nali vistalni kutis: nvot — 

küljön. Szaladt meg szaladt meztelenül és hová, maga se 
tudja, ós a falujába ért. Ott elmondta, hogyan mi történt, és 
mind elhitték. Némelyek még mondták, hogy «ott vízi manók 
már régen kijárnak a tóból, még téged nem birtak lerántani 
(azaz: még jó, hogy magad nem vesztél ott).» 

9. A nagybátya és Emil lenyúzták az ökröt, a bőrét föl
akasztották szárítani. Azután egy kunyhót csináltak ott (tkp. oda) 
és elkezdtek ott élni. 

Éltek, éltek ők ottan, a húsuk elkezdett kifogyni és semmi 
ennivalójuk se kezdett lenni. Emil (így) kezdett szólni a nagy
bátyjához : «Ezután rajtad van a sor, valamit gondolj ki!» 

Ok nem-sokáig éltek még ottan és látják: fuvarosok (tkp. 
áru-fuvarosok) mennek arra. «Ah — mondja Emil a nagybáty
jának — ha ezeket bírod valahogyan becsapni, lám — mondja — 
ember (vagy)!» 

A nagybátya nem készült sokáig, elindult és egy árokba fe
küdt. A mint pedig a fuvarosok a közelébe kezdtek jutni, ő na
gyon erősen elkezdett nyögni. Az egyik ember le is szállt a fuva-
ráról és. kérdezni kezdte tőle, mit fekszik ő ottan és miért nyög. 
Odagyűltek sokan és ő kezdte nekik beszélni: «Nézzétek csak — 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 17 
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suuas — táti ne-vazen munisni rezboinikjas i meng grabitisni. 
atsimes yeitisni i tattse sibitisni i vot ket kul tattse, nem ez kol'ni» 

sijgs tgvar-dod'dfajas £al'itisni i bostisni égrsis. a sili sijg 
vgli i kol§. t'el'ega-dodr vilg puksgdisni i sijg seni kutis leltni i 
vojg(d'zis pir seni Igltis. 

10. tevar-dod'dajas ritja doris voiisni sor dor§ i setís§ sul-
tisni soUUjmi. biidsisni, pusisni i ne-una juuistisni i vodisni uén%. 

d'ád' dodr vilié ez i léd'ésil, bitíe oz vermi, a mij§n t§var-dod-
d'ajas onmovsisni, sij§ ez dir dumáit: étik t'el'ega-pon§ kik vei 
dodWalis, ne-kod ez i t§dli, regiddzik sij§ ses munis berldn. a 
d£in-tujas mij§n voiis, sili pánid vo§m i vidUsisg nin seni silen 
jemet. dad'jemel'li t§var-dodr setis, aféis b§r berggd't'sis tgvar-
dod'dajas diné i mijén voiis, zel §dj§n gorgdis: utééttég, Uétíée 
gdjgndzik, rgzboinikjas vogni, stalnitg nat'skasnif» 

najg on jivsid gdjgndzik Uétísisni i doddasisni, puksisni i 
vgljasgs kuíékisni i davai, mii vermgni, pisjini i ez i g§ggr-yolini, 
mii nalgn étik dod' abu. 

mondja — nemrég rablók mentek erre és kiraboltak engem. Engem 
magam összevertek és idedobtak és lám, akár meghalhatnék itt 
(tkp. akár halj meg ide; 2. szem. ált. alany), semmit sem hagytak.» 

A fuvarosok megsajnálták és magukkal vitték. Neki meg 
ez kellett (éppen). Egy szekérre ültették és ő ott elkezdett 
nyögni és egészen éjjelig egyre nyögött ottan. 

10. A fuvarosok estefelé egy patakhoz értek és ott meg
állapodtak megpihenni. Tüzet gyújtottak, főztek és egy keveset 
ittak és lefeküdtek aludni. 

A nagybátya nem is szállt le a szekérről, mintha nem 
birna. De mihelyt a fuvarosok elaludtak, nem sokáig gondol
kozott : az egyik szekér elé két lovat fogott be, senki se vette 
észre, hamar elment onnan visszafelé. Mihelyt meg a fele útra 
ért, szembe jött vele és már ott várakozik rá az ő Emilje. A nagy
bátya odaadta Emilnek a fuvart, maga visszafordult a fuvarosok
hoz és mihelyt odaért, nagyon hangosan kiáltotta: ((Keljetek föl, 
keljetek föl hamar, jönnek a rablók, mind megölnek benneteket!» 

Ők hamar fölugrottak álmukból és befogtak, fölültek és 
ütötték a lovakat és nosza, a hogy (a mit) bírnak, menekülnek 
és nem is vették észre, hogy egy szekerük hiányzik (tkp. nincsen.) 



ZÜKJÉN SZÖVEGEK. 2 4 7 

1 1 . d'ádr edjendzik seé bergedlUis i voiis jemei diné. t'eVega-
dodtt'g pukéisni kikgn i davai sidrz-z§ pisjini medarlán. 

pisjisni, pisjisni naje i kor-kg voiisni kar§ i seiiég t§var i 
vgljas vuzalisr\i, a aénis bar a mgdgd'íéisni kis mii sure koréni, i 
voiisni naje et'ik vglgéte. 

,_, w </ w w w w w 

sije vglgétas kilse vgli, mii viiéko-kaznais zel ozir. naje setísg 
sultisni i dumditni kutisni, k^d'zi sij§ petkednj,. 

naj§ seni olgni ned'el' da i mgdes. bid lun viiékog kailgni i 
zel jona jurbitgni. jgzis senzgni, kuttsgm tajg jez voiisni i tajsgma 
kelmgni, a najg vek jondzika da jondzika viíékoe volivlini kutisni 
i bidlati vidlalni: kiti poze pimi i petni. 

12. kor-ke, ne-kor-ke, jemel i ad'd'zis giiklati géinas ne-
i^lzid roz, kit poég voinas piralni: dad'lj, sije nem ez vistal i 
giik vojg guégnikgn piralis vH!sko-pitskgsgd'z isijg seé sémin ad'dzis 
kik éizim-das ur. sije bgr petis, dad'li ez i vistal. 

1 1 . A nagybátya hamar visszafordult onnan és Emilhez 
jött. Ketten felültek a szekérfuvarra és nosza ugyanúgy vág
tattak (tkp. futni) a másik irányba. i 

Vágtattak, vágtattak ők és valamikor a városba értek és 
ott (tkp. oda) eladták az árut és a lovakat, maguk meg megint 
elindultak keresni, honnan mi akad, és ők egy járásba (azaz: 
járási székhelyre) jutottak. 

Abban a járásban hallatszott, hogy a templom kincstára 
nagyon gazdag. Ok ott megállapodtak és elkezdtek gondolkozni, 
hogyan (lehetne) azt elvinni (tkp. kihozni). 

Ok ott élnek egy hétig és még egy (másik) hétig. Minden
nap fölmennek a templomba és nagyon erősen imádkoznak. 
A nép csodálkozik, micsoda emberek jöttek és így imádkoznak, 
ők azonban mind jobban és jobban (tkp. erősebben és erőseb
ben) kezdtek a templomba járni és mindenfelé körülnézni: merre 
lehet bemenni és kimenni., 

12. Egyszer (tkp. valamikor, nem-valamikor) Emil talált 
is az egyik oldalon az ablakban egy nem-nagy nyílást, amerre 
éjjel be lehet menni. A nagybátyjának nem szólt semmit se és 
egyik éjjel titkon bement a templom belsejéig és ő ott (tkp. 
onnan) csak negyven kópékat talált. 0 visszament, a nagybátyjá
nak nem is mondta el. 

17* 
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najg bara ölni kutisni i j emel! bid voi kutis piralni viiskog-
i petkgdavni ifígtikagn mii surg. 

kor-kg dir-miét sijg tglksg ad'dzis i stavnas vit'éko-kazna 
jpetkgdis, úe-kod ez i tgdli. 

med lunnas kilsini kutis, mii viUko-kazna vosgma. kutisni 
gadáitni, kartialni, va vilg vi^'zgdni, no kazna ne-kis ez sur* 
kid'é mii vgt'sni ? ! 

1 3 . isukgrtisni jgzgs i kutisni tglkuitni, kidz vgrgs kutnL 
tglkuitisni, tglkuitisni i úe-kod nem ez vermi telk setni. stargsta 
i kutis süni: «vajg-£g korig jemel'gs, sijg mórt vetlgm-mungm i 
una tgdg i mórt jona jen-duma. sijg mii-kg oz-g vermi tglk setni hy 

korsisni j em elgs i sili vistalisni kazna-vosgm jilis i kutisni 
juualni, oz-g vermi sijg kid'z-nibud tedni, kodi kazna gusalis. 

jemel' i kutis nali süni: avajg menim kujim lun dumáitni 
i me stalsg tiianli vistala, kitdzi korsnis. a sidz me og vermi tgdni, 
kod ordin d'étíga.n bidsgn radgé loiini i razgdtíisni gortanis. 

Ok megint élni kezdtek, és Emil minden éjjel kezdett a 
templomba bejárni és lassanként kihozni, a mit talál. 

Egyszer hosszú idő múlva megtalálta a nyitját és kihozta 
a templom pénztárát mindenestül, senki se vette észre. 

Másnap hallatszani kezdett, hogy a templom pénztára el
veszett. Elkezdtek találgatni, kártyát vetni, vízre nézni, de a 
pénztár sehonnan nem került meg. Hogyan mit csináljanak 
(tkp. csinálni)?! 

13 . Összegyűjtötték az embereket és elkezdtek tanácskozni, 
hogyan fogják meg a tolvajt. Tanakodtak, tanakodtak és senki 
se tudott semmiféle okos tanácsot se adni. Az előljáró kezdte 
mondani: «Hívjátok hát Emilt, ő (sokat) járt-kelt ember és sokat 
tud és nagyon istenfélő ember. 0 nem tud-e valami tanácsot 
adni?» 

Fölkeresték Emilt és beszéltek neki a pénztár elvesztéről 
és kezdték kérdezni, nem bírja-e ő valahogyan megtudni, (hogy) 
ki lopta el a pénztárt. 

Emil meg kezdte nekik mondani: «Adjatok nekem három 
napot gondolkozásra (tkp. gondolkozni), és én mindent elmondok 
nektek, hogyan kell megkeresni. így azonban nem tudhatom, 
hogy kinél van a pénz.» Mind megörültek és hazaszéledtek. 
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14. jemel' kujim lun-Ugz dumditis, ki^d'zi mii vgísni. du
mditis sidz: umiitgm em deúga meiam — suuas —, kommas jukni 
d'dd'kgd i mem ejsa voas. Uelli-Zg, me dad'es suja i dengais stalis 
me~m kol'§.» -

sije sifízi i v§tUis. munis stargsta ordg i sijes tsgktis as-
kgdis viUko ggggf ggggrtni i sili sij§ rozsé i indis. «vot — suuas —, 
me va vilg vitdfz§dli i mem voésis, mii etij§ rozgdis vetl§ v§r, kodi 
bid voi pirale, i ne-kod oz ad'dzil. vot taje roz vestas kolg puktini 
4ir-b§Uka, i kor sij§ petni kutas i féétséistas, i veskale taj§ 
b§íska§. 

naj§ • sijXzi i v§(t'éisni. roz dőre beUka puktisni voi keMe i 
dumditni kutisni, aski kodi setíse sede. 

15. jemel! munis dadr din§ i sili kutis süni: nme — 
suuas — ad'dzi t§lk i pozg bara viiskog piralni. munam ta voi 
kikgn i petkgdam, mii suras, i pisjam.i) 

rit sor voiis i najg munisni viUko ding. jemel dad'gs 
tsgktis vidísiélini, ajsis piris rozgd, séssa dad'li bgrsis tsgktis 

14. Emil három napig gondolkozott, hogyan mit csináljon 
(tkp. csinálni). így gondolkozott: «A mennyi pénzem van — 
mondja —, meg kell osztanom nagybátyámmal és rám (tkp. 
nekem) kevés jut. Várj csak, ón bemártom a nagybátyámat és 
a pénz mind nekem marad.» 

0 így is tett. Elment az elöljáróhoz és megparancsolta 
neki, hogy ővele köröskörül megkerülje a templomot, és meg is 
mutatta neki azt a nyílást. «Nézd csak — mondja —, én vízre 
néztem és nekem megnyilvánult, hogy ezen a nyíláson át jár 
a tolvaj, a ki minden éjjel bemegy, és senki se látja. Lám, ez 
elé a nyílás elé egy gyantás hordót kell tenni, és a mikor az 
ki akar jönni és leugrik, ebbe a hordóba esik bele. 

Ők így is tettek. A nyílás mellé egy hordót tettek éjjelre 
és gondolkozni kezdtek, ki akad bele (tkp. oda) holnap. 

15 . Emil odament a nagybátyjához és kezdte neki mon
dani : «En — úgymond — megtaláltam a nyitját, és megint be 
lehet menni a templomba. Menjünk ma éjjel ketten ós hozzuk 
ki, a mit találunk, "és meneküljünk.)) 

Késő este lett (tkp. jött) és ők elmentek a templomhoz. 
Emil megparancsolta a nagybátyjának, hogy várjon, maga be-
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pirni. naj§ pirisni i bostisni, mii suri. denga-tor dad' bostis. 
séssa j eme l! mii-ke uskgdis. stalis gil-gol munis. dadr sad'is 
birted'é polzis i usked'tsis regicldíik rozedid, Uéíísistis i éir-pel'sa§ 
buz! sir piád. jemel! Uéítsiétis muas i davai pisjini. pisjis sij§ 
kitís§ ne-kod ez tgdli i §ni ken-k§ vetlg. a dad§s sir-b§tskais 
leptisni, §dva v§li lolis i régid kuli i v§l'is minini gusdsisis. 

ment a nyíláson, azután megparancsolta a nagybátyjának, hogy 
utána menjen be. Ok bementek és magukhoz vettek, a mit talál
tak. Egy kis pénzt a nagybátya vitt. Azután Emil leejtett vala
mit. Minden csörgött. A nagybátyja ájulásig (tkp. öntudata el-
vesztéig) megijedt és hamar rohant a nyíláson ki, leugrott és 
loccs! a gyantás-hordóba, bele a gyantába. Emil leugrott a 
földre és nosza (elkezdett) szaladni. Elfutott ő, hová, senki se 
tudta, és most valahol jár. A nagybátyját azonban kihúzták 
(tkp. kiemelték) a gyantás-hordóból, alig élt (tkp. volt lelke) és 
csakhamar meghalt és csak akkor szabadultak meg a tolvajtól. 

J e g y z e t e k : A mesét ugyanaz az iö-falvi ember közölte 
C z e m b e r r e l , a kitől előbbi gyűjteményünk 16., 18. és 19. sz. 
meséje való (1. FOKOS 107). 

1. jemel! 'EMejTbírai.5 [ kinemse verdni 'őpioxo KOpMHTt' j 
t'sditni < or. qaaTL. 

2. kozja ver 'ejiBHHKi., e-iOBaa qaiu,a5 ] jag cŐopT>, COCHOBME 
jrikcB Ha cyxoMi. MÉCTÍ5 | sert 'olyan hely, a melyet tavasszal 
elönt a víz, külömben száraz3; Czember zűrjén magyarázata 
szerint: 'va volán in, iféet va dirji kos' c(olyan) hely, a hová 
víz jön, kis víz idején száraz' | jeg cHapocTi>' | dor — V. kes 
'idzid sur-puan kes' cnagy sörfőző merítő edény (merítő edény,, 
a melyet a sörfőzésnél használnak)' j nes KOjroTynma'. 

3 . Uelli cno,a;osK,ii;:a' | isem or. < ^TEMÍ j toitni nem-tor abw 
vilad 'nonycTOMy paÖOTaTB, Kor,a;a mraero H-ETT.' j jezas 'BT> jno^Ti.' 

5. vased c6ojioTHCToe M-BCTO, MÍJCTO CT> BJianKHoií no^BOü' f 
ne^sistni cOTopBaTt5 | artmas cnonpaBHTca5. 

6. goz-ke eske cecjiH-ŐH napa'. 
7. sibitis v. sibitis j dobra < or. ,a;o6po | bid'te, bk'te, bitíe 

< or. őy^To, ÖbiTTo (1. EALIMA 45). 
8. vid'fsini kutis eé vÁle 'pyraTLca CTajn. Ha ŐHKa5 | derem-

gaU 'őí-nte' [ trakUtis rTpaxHyjii>' [ tonjale c6oJiTaeTCfl, BHCHTt' 
matdittsis 'nonajn, BT. őe3BLixoflHoe n oJioateme; H3MyiHJiCfl' 
§deptis = ed'd'zedMis pBaByjica (öoJTtmoft CHJIOH)' VÖ. WIED. 
ödöbtyny, WICHM. edebtini cstárker, heftiger werden'FUP. I. 190. 

• 
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9 . rad < or. pa^i> | vai dumáit c^aBafi BH^yMaft5 ( tevar-
dod'dajas 'npoBsataiomie CT» TOBapoMi. BT> TeJiBraxi.5 | leltni = 
imzini BHTB Kaíti> öojibHoű.' 

1 1 . velest < or. BOJIOCTL j kazna < or. Ka3Ha | ned'el < or. 
He^^Jifl j kujsem taje jez 'itaide 9T0 JIIO^H5. 

1 2 . éiéim-das ur c20 kopéka5 | va vüe vifáedni vö. KSz. 
XII. 251—2. 

1 3 . ver < or. BOpi> ] staresta < or. CTapocTa. 
1 4 . kommas = kovmas, Szisz, rendesen kolmas \ suja rcyHy; 

noryÖJiio5 | vossis COTKPLIJIOCL' | veskale 'nona^eTT.'. 
1 5 . gil'-gol' munis cno,a,HHjica 3B0HT>-niyMT,' | sadis birtedz 

c,a;o noTepn co3HaHÍa5 ] buz! c6yxHyjiCíi'. 

22. kuzma b ag atir jilis. 
1. vazen olis-vilis gel'inik kréét'dúin kuzma. olis sije pgrisla-

doredé. kinemis véli murtsa p§t, a semjais unais véli tsigjen oleni* 
etíéid sije kajis pasúa (kujedtem muj gerni. geris, geris i mutdzis, 
veles letdzis, aféis vodis soitíéini. lun véli zel zar. sije kuile i 
sijes oz ledzni soitíéini geb, nom da ledz, sitdzi i kesjeni sijes 
soini. sije skermis i davai najees naíékalni. §íikis eltistas: so 
geb use da kié ledz use; medié eltistas: so nom use da kié ledé 
use; a vitis eltistas : kvait-so vias. 

vot sije kuile i dumáite: «esUem me jon mórt i joasna dinin 

22. K o z m a h ő s r ő l . 
1. Bégen élt-volt egy szegény parasztember: Kozma. Élt 

ő éltesebb koráig (öregkora felé). A hasa alig volt jóllakva, a 
családja meg sokszor élt éhesen. Egyszer fölment ő a szántó
földjét (meg nem trágyázott földjét) fölszántani. Szántott, szántott 
és elfáradt. Kifogta a lovát, ő maga lefeküdt pihenni. A nap 
nagyon forró volt. 0 fekszik és őt nem hagyják pihenni a 
legyecskék, szúnyogok meg bögölyök, úgy akarják őt megenni. 
0 megharagudott és elkezdte őket öldösni. Egyszer legyint: 
száz legyecske esik le és húsz bögöly esik le; másodszor legyint: 
száz szúnyog hull le és húsz bögöly.hull le ; és ötször legyint: 
hatszázat öl meg. 

Hát ő fekszik és gondolkozik: «Ilyen erős ember vagyok 
én és már hány éve kínlódom a szántóföldnél, ós egyre nincs 



2 5 2 FOKOS DÁVID. 

kimin vo nin toita i vek éoini údn abu, a vi(d!zed: dikié eltis-
temnas kimin use, a sois-ke eltista, me stal voiskase zugeda. muna 
vojuitni, nem tani gemi.» 

2. Uétísas, vei bostas da gorte munas. ger setíse i kol'as. 
a vei véli zel omelik, edva liis da kujéikis. voas gortas, babali 
suuas: nnem miianli sogsini. me muna vojuitni. ta-lun vitis el-
tisti: kvait-éo usi-vit-so saldat da so bagatir. me muna, da bidsa 
mu vojuita i sek a fáim sare puksa.» 

baba zel rad loii. «vetli, vetU — suuas — kuzma, me — 
suuas — seki sarittsa loua, a piianid sar-piian loueni.» 

3. vot kuzma- ez dir dumáit, bostis kosa-purt sabl'a pid'd'i. 
jos majeg si pid'd'i, bokas dera-mesek esedis i aslas omel'ik v-el 
vile puksis i meded't'éis vojuitni. 

mune sije lun i mune medes i mune dirdzik; vistalni d'ert 
régid, a sije vei' iled'z mune i voas ne-itdzid ju dőre i vudznis 

ennivaló kenyerem, de nézd csak: egyszeri legyintésre (tkp egy
szer legyintéssel) hányan hullanak, de ha százszor legyintek, 
én egész hadsereget semmisítek meg. Elmegyek hadakozni, 
semmi se itten szántani (azaz : minek itt szántani ?).» 

2. Fölkel, fogja a lovát és hazamegy. Az ekéjét ott is 
hagyja. De a lova nagyon rossz volt, alig van csontja meg bőre. 
Hazajön, a feleségének mondja: «Nem kell (tkp. semmi se) 
nekünk bánkódnunk. Én elmegyek hadakozni. Ma ötször legyin
tettem: hatszázan estek el — 500 katona és 100 hős. Én el
megyek, és az egész földet meghódítom és azután magam czárrá 
leszek (tkp. teszem magam, ülök).» 

Az asszony nagyon megörült: «Menj, menj — mondja — 
Kozma, én — mondja — akkor czárné leszek, a fiaid meg 
czárfiak lesznek.)) 

3 . Hát Kozma nem gondolkozott sokáig, vett egy kasza-
kést (azaz: egy kasza végéből csinált kést) kard helyett, egy 
hegyes karót lándzsa helyett, az oldalára egy vászonzsákot 
akasztott és fölült a maga rossz lovára és elindult hadakozni. 

Megy ő egy napig és megy még egy napot (tkp. másodikat) 
és megy tovább; elmondani bizony gyorsan (lehet), de ő elég 
messzire megy és eljut egy nem-nagy folyóhoz és átkelni rajta 
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ríe-kitdíéi. kor-ke posjisas, seki i vu(d£as medar dorad, tai-ke ez 
vei seÜ'ée. seni úe-una soiü'sUtas i meded'Uas bara vo(d'ée. 

4. munaSf munas i voas kujim tui-veg i seni tui-vezas zel 
itdgid éurja sulale i surjaas giiSema: aet'ik tui-vez§-ke piran, 
Ueskid souan-juuan ad'd'zan, a rned tui-veze-ke piran, velid kule, 
a koimed tui-ve£e-ke piran, jtirid uée.i) 

kuéma dumáitis, dumáitis i süni aslis aféis kutis : «kiti 
jur use, seni i em mem tui. étik eltistem§n si-minda verma us-
kedni, da ne-kodli i§ og seMsi». i sije surjae somén gizas: v-taíise 
piris mu vilin med jon bagatir kuéma, kodi eíikis eltistemen us-
kede kié bagatir da so saldat.» 

i munis sije vo^d'ée. kor-ke sije i voiis zel i,dzid Ing vüe i 
seíüe velse lefléis, a aj'éis vodis űzni. 

5. dir-l'i regid-U seni sije uéas bagatirskei onnas da műdé 
berad, me og ted. 

sehogy se lehet. Valamikor hidat csinál, akkor át is megy a 
másik oldalra, majdnem belefúl ott (tkp. oda). Ott egy kevéssé 
(tkp. nem sokat) megpihen és megint előre indul. 

4. Megy, megy és jön egy hármas keresztút és ott a 
keresztúton egy nagyon nagy oszlop áll és az oszlopra írva van : 
«Ha az egyik útra (tkp. keresztútra) mész be, édes ételt-italt 
találsz, ha meg a másik útra mész be, a lovad hal meg, de ha 
a harmadik útra mész be, leesik a fejed.» 

Kozma gondolkozott, gondolkozott és (így) kezdett magá
ban (tkp. maga magához) szólni: «Amerre a fejem esik le, ott 
van az én utam (tkp. számomra az út). Egy legyintésre annyit 
tudok megölni (tkp. elejteni) és senkinek sem adom meg magam.» 
És ő az oszlopra szénnel ráírja: «Ide a legerősebb hős a föl
dön, Kozma, ment be, aki egy legyintésre húsz hőst és száz 
katonát öl meg.» 

És ő előre ment. Valamikor egy nagyon nagy rétre jutott 
és ott szabadon eresztette (tkp. oda eresztette) a lovát, maga 
meg lefeküdt aludni. 

5. Sokáig-e, rövid ideig (tkp. hamar) alszik-e ő ott hősi 
álommal és fáradtságában (tkp. fáradtsága után), nem- tudom. 



2 5 4 FOKOS DÁVID. 

kor-ke ne-kor-ke kujim tui-veéti kutisni munni kujim bagatir 
i ad'd'éisni, mii éurjae gi£ema, i polzisni i meda medisli süni 
kutisni: nrijl'éed — suuasni —, kujsem bagatirjas emes, a mi 
mii, eüisnas kikes oge verme naíékini.)) 

naje meded'Uisni seüse. «mii —suuasni — louan, lo, a taje 
miianla-dorsáú munema, Hdale miian műié. siked kole kidrz-ke 
ramdzika sornitni.» 

meded'Uisni naje void'é§. munisni, munisni i voiisni naje sije-ze 
lug vile. kuzma seni vek-na uée. bagatirjas ez listni si diné 
matissini, a sultisni ile i sornitni kutisni: umaiissini, abu, skermasr 

oz ? viszed — suuas —, kutsem poltem, i velse abu domalema, 
sid'é le(d'éema.» i naje ez listni munni. 

6. kor-ke ne-kor-ke i sije musa sar killas, mii sije mu vile 
loktemni bagatirjas i sije mededas voiska setíse, med setis vesásasni, 
a to stalnise Zugedas, oz-ke munni. 

bagatirjas sarli mededasni juv§r, mii naje seé oz munni, 

Valamikor a hármas keresztúton három hős kezdett 
menni ós meglátták, a mi az oszlopra írva van, és megijedtek 
és kezdték egymásnak mondani: «Nézd — mondják —, milyen 
hősök vannak, de mi micsodák (vagyunk), egyszerre kettőt nem 
tudunk megölni.» 

Ok elindultak oda. «Lesz — mondják —, a mi lesz 
(tkp. a mi leszel, légy), de ez a mi vidékünkről indult el, úgy 
látszik, a mi földünkről való. Ővele valahogyan szelidebben 
kell beszélni.)) 

Előre indultak. Mentek, mentek és ugyanarra a rétre jutot
tak. Kozma még mindig alszik ottan. A hősök nem mertek 
hozzá közeledni, hanem messzire megálltak és elkezdtek beszél
getni: ^Odamenjünk (tkp. odamenni) vagy se, megharagszik-e 
vagy se? Nézd — mondják (tkp. mondja) —, milyen félelem 
nélküli, a lovát sem kötötte oda, (csak) úgy szabadon eresztette.» 
És ők nem mertek odamenni. 

6. Valamikor annak az országnak a czárja is meghallja,, 
hogy abba az országba hősök jöttek és ő katonaságot küld oda, 
hogy pusztuljanak (tkp. tisztuljanak) onnan, mert külömben mind
nyájukat összezúzza, ha nem mennek. 

A hősök üzenetet küldenek a czárnak, hogy ők nem men-



ZŰRJÉN SZÖVEGEK. • 2 5 5 

oz-ke huren sarsvose set; mii nalen seriem bagatir em, mii etikis 
eltistemen so saldat da kié bagatir uékede, tol'ke sije eni uz§, a 
sad'mas-ke, bur oz lo ne-kodli. 

a kuzma vazen nin oz uz i kilze i dumdite, mii tolke 
bara loue, a kinemis vaZen nin vise poléemisla. 

7. kor-k§ i kutis sarlen voiska matiésini, a kuzma vek 
oz Uétíéi. eük bagatir munis pánid, kuzma diné vciis, kopirt'tsis 
i juualis : «mii tsektan veiénih) 

kuzma goredis : «t§dan ed, mii kole vet'éni, sir, mun, da 
stalse, med eiik oz kol. a eíikes meded juveren sarli, med kik 
si-minda istas, a to med burásas.» 

bagatir ez dir kesji, kuzmali kopirtísis i munis, eiik zduken 
stalse itskis. voiis, kuzmali bara viétalis, mii voiska ez kol' i 
eíikes mededis sar diné. 

8. askinas siié una bara voiska sar mededis i med bagatir 

nek el onnan, ha nem adja oda szép szerével (tkp. jóval) a 
birodalmát; hogy nekik olyan hősük van, hogy egyszeri legyin
tésre száz katonát és húsz hőst öl meg, csakhogy az most 
alszik, ha azonban fölébred, senkinek se lesz jó (dolga). 

Kozma azonban már régen nem alszik és figyel és gon
dolja, (hogy) mi lesz csak megint, a hasa azonban már régóta 
'fáj a félelemtől. 

7. Valamikor kezdett a czár hadserege közeledni, Kozma 
azonban (még) mindig nem kel föl. Az egyik hős feléje ment, 
Kozmához ért, meghajolt és kérdezte: «Mit parancsolsz, hogy 
tegyünk (tkp. tenni) ?» 

Kozma rákiáltott: «Hisz tudod, (hogy) mit kell csinálni, 
vágd le, rajta (tkp. menj), de mind, hogy egy se maradjon. 
Azonban egyet küldj hírrel a czárhoz (tkp. a czárnak), hogy 
kétszer annyit küldjön, vagy külömben béküljön ki.» 

A hős nem habozott sokáig, meghajolt Kozma előtt és 
elment, egy pillanat alatt lekaszálta mindnyájukat. Odajött, 
megint jelentette Kozmának, hogy a sereg nem maradt meg, 
és egyet elküldött a czárhoz. 

8. Másnap annál (t. i. az előbbinél) nagyobb sereget kül
dött megint a czár (tkp. többet megint sereget küldött), és a 
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sidz-Ze stalse itskis. koimed lunnas siis una voiska voiis i koi
med bagatir stalse itskis. 

kuzma bok vivéis ez-na tíétísü, a süi bagatirjas koprd-
seni da vistaleni, mii «vot simda-simda voiska uékedim, a 
j est se-ke istasni, jestse £ugedam.» 

9. sarlen voiska biri. silen Uep jilin véli zel jon bagatir, 
kodes ez' led'éli sije kujim vo nin. sijes istis naked kosásni, a to 
ne-kidz ez vermi najees venni. 

vot- vifáedeni miian bagatirjas, mii lökte nalen bagatir. 
idklais loue kujimnan bagatir-idMa. juris sur puan pert-kod'. 
bagatirjas polzisni, kuzmali kutisni süni: averman-ke tajees nat'é-
kini, seki teis polni kutasni stal muis.» kuzma suue : «o! tajees! 
íaje menim kapusta-mats-kod' £§.» 

10. sije aslas vei vile puksis, kosa-purt bostis i meded't'éis 
bagatirli pánid, sinse kertalis, med aféis oz ad'd'zü, kitd

rzi silen 
juris use, i(í!sel!ika koUstis, med mártsa ad'd'ze-Ze. 

második hős ugyanúgy levágta mindnyájukat. Harmadik nap 
annál több katonaság jött és a harmadik hős mindnyájukat 
levágta. 

Kozma még nem kelt föl az oldaláról, hanem a hősök 
hajlonganak előtte és jelentik, hogy «íme annyi (meg) annyi 
katonaságot öltünk meg, de ha még küldenek, még levágjuk.» 

9. A czárnak elfogyott a hadserege. Neki lánczon volt egy 
nagyon erős hőse, akit már három éve nem eresztett szabadon. 
Azt küldte, hogy velük harczoljon, mert külömben sehogy se 
bírta őket legyőzni. 

Hát meglátják a mi hőseink, hogy jön azoknak a hőse. 
A magassága (akkora) lesz, mint mindháromnak a magassága 
(azaz: akkora, mint mind a három együttvéve). A feje olyan, 
mint egy sörfőző üst. A hősök megijedtek, Kozmához kezdtek 
szólni: «Ha ezt le tudod vágni, akkor az egész föld félni fog 
tőled.» Kozma mondja: «0, ezt! Ez nekem olyan, mint egy 
káposztafej.» 

10. Fölült a maga lovára, fogta a kaszakését és elindult 
a hős elébe. A szemét bekötötte, hogy maga ne lássa, hogyan 
esik le a feje, egy kicsikét (azaz: egy kis rést) hagyott, hogy 
valamicskét lásson. 
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bagatir vi^.éede, mii ku.zm a len éinmis kertalema, i sije 
tsets assis kertalis, dumáite, mii sifiéi kole kertalem sinmen ko-
édsni. 

1 1 . etlaáéni kutisni. kuzma ad'd'ie, a sije oz adóiéi, mijén 
voféaásisni, bagatir tuvkis kuémali, a kuzma ijset da vütiis 
muni, kuzma l'ok kosa-purtnad da vilas Uétféistis da golase 
sark vundis. bagatir vei vivéid usi, a kuzma suue: o-vot— suuas—-
ted, kuzmaked en kosáé.» 

bagatirjaslen Uv£ éin-vais oz pet radisla, mii kuzma ver-
mis sejtsem bagatir vini i jestse jondzika kutisni polni kuzmais. 

12. sarli vistalisni, mii kuzma se^sem jon bagatires siUs 
vermis. sije jona polzis i istis jezes juualni, mii sili kole. 

kuzma vistalis nali, mii: «dzin sarsvoteg me og mirití'éi 
i meiam vokjas — bagatirjas vilas indis — med kutasni me 
dinin olni.» 

sarli bit loii dzin, sarsvo setni. ééssa kuzmaes sare puk-
tisni i sije sétíse babase kőris, da eni ole-vile. 

A hős látja, hogy Kozmának a szeme be van kötve, és ő 
szintén bekötötte a magáét, gondolja, hogy így bekötött szem
mel kell harczolni. 

1 1 . Egymásnak kezdtek menni. Kozma lát, de az nem lát. 
Mihelyt összecsaptak, a hős Kozma felé döfött, Kozma azonban 
kicsiny és fölötte ment el, Kozma meg rossz kaszakésével reája 
ugrott és egyszerre elvágta a torkát. A hős leesett a lováról, 
Kozma meg mondja: «Nesze neked — mondja —, Kozmával 
ne harczolj.B 

A hősöknek majd hogy a könnyük nem folyt örömükben, 
hogy Kozma olyan hőst le tudott győzni és még jobban kezdtek 
Kozmától félni. 

12. A czárnak jelentették, hogy Kozma ilyen erős hősét 
legyőzte. 0 nagyon megijedt és embereket küldött megkérdezni, 
hogy mi kell neki. 

Kozma megmondta nekik, hogy: «A fél birodalom nélkül 
nem békülök meg, és az én testvéreim — a hősökre mutatott — 
hadd éljenek majd nálam.» 

A czárnak oda kellett adnia a fél birodalmát. Azután 
Kozmát czárrá tették, és ő odahívta a feleségét és most él-van. 
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J e g y z e t e k : Ez a mese ug}^anattól a közlőtől való, m in t 
az előbbi. Vö. a 11 . mese tar ta lmával . 

1 . perisla-doredíz (%o CTapocTH; ^ a 3pí>jrHXb jrbTb'. (Érde
kes a -la képzőnek ilyen alkalmazása.) | pasna < or. nanraa j 
geb, V. d'eb. 'MOiüKa5 (vö. gid ~> d'id 19. mese 5 . jegyz . ; W I E D . 
nedel', negel' chét') | eltistas fpa3MaxHerb, pa3MaxHeTca' [ lugeda 
cpa3oőbio, yHHtiToaiy' | vojuitni < or. BoeBaTb. 

2. bidsa mu vqjuita 'u.BJiyio 3eMjno saBOKUo.' 
3 . kosa-purt CHOJKT. c^fenaHHbifi n a i KOCBI (a kasza letört 

végéből csinált kés)5 | dert 'KOHe^Ho' | vet ^OBOJIBHO, n o p a ^ o i n o ' . 
A szó ta lán nem egyéb, min t a devel' < or. ^OBOJTL (1. 15, mese 2.) 
rövidítése, KALIMA magyarázata (1. KALIMA 163) ta lán kevésbbé 
valószínű. [ posjisas "cfl&jraeTb MOCTÍ>, n e p e n p a B y \ 

4 . kujim tui-veí l o p ó r a Ha 3 cTopoHbi pacxo^HTca' | Ing 
< o r . Jiyrb | bagatirskei < or. őoraTbipcKÜ [ mudz berad cnocir£ 
ycTaTKa, nocjrfe ycTajrocTH5. 

5 . eüiénas "3a ok i r a t pa3 t 5 (et'ikisnas eűkisen ua.) j mi-
ianla-dorsdn cCb Hameíi CTopoHbf | miian műié 'H3T. HameÉ SCMJIH5. 

6. sije musa sar cTaMomHÍH n,apt5 | buren ^oőpoMb 5 [ polze-
misla fOTb CTpaxa'. A -la r ag ilyen használa tára nézve vö. tíui 
sin-vais oz pet radisla i t t 11. a l a t t ; pinis sarka kile ke(dzidisla 
% foga vaczog a hidegtől ' 2. mese 1. ; oz vermini torjed'tsinis 
koslais (kosisla) cnem tudnak szétválni a veszekedéstől ' EOKOS 
123, 132 ; gaZtemisla da sogisla omeUtíema 'bánkódásában és bána
t ában (OTI> CKyKH H O T Í ropa) lefogyott'. 

7 . sir, mun cpy6n, n o ^ n ; p ía tb , CTynaíi' | zduk < or. ^ y x b 
(1. KALIMA 172). 

9 . t'sep < or. írbnb [ nalen bagatir 'HXHÍM Ő.' j idzda, V. iMa. 
1 1 . etladéni 'CXO^HTBCH' | vojsadsisni conurHCb' | tuvkis 

^TKHyjrb' j sark! a nyisszentés kifejezésére. 
1 2 . miri{fsini<or'. MMpHTbca | bit loii eőbiTb, npaiujiocb.5 

23 . ibsa moid-kil iz-ki da petuk jilis. 
1. olisni-vilisni starik-gozja. nial§n vgli §t'i nil da §ii pi. 

kodir starikjas kulisni, sojsa-vokali kol'i tol'k§ kerka. 
vokidlen kutis kingmis sumalni i sije istis soUs§ geb§tUas 

23 . ib-i m e s e a m a l o m k ő r ő l é s a k a k a s r ó l . 
1 . Élt-volt egy öreg házaspár . Nekik egy leányuk és egy 

fiuk volt. A mikor az öregek meghal tak, a testvérekre csak a 
ház maradt . 

A fiútestvér megéhezet t és ő a padlóaljba küldte a nővérét 
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ndn korsni. sot's piras ggbefég, korsas i ad'd'éas buksalgm korka, 
a musis ad'd'éas, mii set't'se petg m^i-kg jos-jila turun-kod'. sot's 
nán-korkate petkgdas i nije sij§s zel t'seskida souasni. 

I askinas vok bara istg soUs§ ggbgjsg ndn korsni. soi'é piras, 
korsas, korsas i ad'd'éas bara bukéalgm korka, a bidmié jos-jilaid 
bidmema nin ves kuza. mjéid korkatg petkgdas i sijgs bara zel 
iégskida souasni. 

koimed lunnas vokid bara ist§ sot'ssg gebgjég ndn korsni. 
soís piras, kor sas, korsas i ad'd'éas bara ndn-korka, a bidmisid 
bidmgma dzodze(d'éis nin. 

2. séssa bidmisid dzodzse rozedas i zel edj§ kutas bidmini, 
a sijg vglgma kapusta-mats bidm§. bidmas, bidmas i petelgksg 
roégdas i zel dzu,d$id loug. 

séssa vok kutas kaini jilas. kajas i maU-pitssis ad'd'éas iz-ki. 
iz-kite bostas, led't'sgdas i puktas kutas, a sijg iz-kiid vglgma aföis 
izis. nia kutasni izni i regid'ikgn ozirmasni. 

kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy a padlóaljba, keres és 
megpenészesedett kenyérhéjat talál, a földön azonban látja, hogy 
ott (tkp. oda) valami hegyesvégű fű-féle jön ki. A leánytestvér 
kiviszi a kenyérhéjat és ők azt nagyon jóízűen (tkp. édesen) 
megeszik. 

Másnap a fiútestvér megint küldi a nővérét a padlóaljba 
kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy, keres, keres és megint 
talál megpenészesedett kenyérhéjat, de a növő hegyesvégű (azaz: 
a hegyesvégű növény) már egy arasznyira nőtt. A leánytestvér 
kiviszi a kenyérhéjat és azt megint nagyon jóízűen megeszik. 

Harmadik nap a fiútestvér megint a padlóaljba küldi a 
nővérét kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy, keres, keres 
és megint talál kenyérhéjat, de a növény már a padlóig nőtt. 

2. A növény azután keresztűlfúrja a padlót és nagyon 
gyorsan kezd nőni, az meg látszott (most): káposztafej nő. Nő, 
nő és keresztül fúrja a mennyezetet és nagyon magas lesz. 

Erre a fiútestvér föl kezd mászni a tetejére. Fölmászik és 
a káposztafej belsejében egy malomkövet talál. Fogja a malom
követ, leviszi és a kemencze közelébe teszi. Az a malomkő meg 
magától őrölt (tkp. maga volt őrlő). Ők elkezdenek őrölni és 
hamarosan meggazdagodnak. 
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3. gtikis nialgn iz-kiid vosg. vok munas koréni. munasr 

munas i sj,li panidásas petuk. petukid i juualas : «kitís§ munan h> 
vokid suuas: «iz-ki korsni.)) petukid sutig: «meng tsgts bőst.)) 

vokkl bostas i mgdgdűasni. niali panidásas ruts. petukid 
suuas: arujégi, rufégi, me-pitskg pir!)) rut's piras. niali pani
dásas séssa kgjin. petuk suuas: «kgjingi, kgjinei, me-pitskg pir!'» 
kgjin piras. munasni, munasni i panidásas niali os. petuk suuas : 
«oskgi, osk§i, me-pitjke pir!)) os piras i munasni nij§ votdz§. 

4. séssa nije voasni kerka din§. petuk suuas: «íe mun grez-
das, kor da soi, da en guéás!» vok munas, a petuk pos ulas 
piras i goredas: «kikiru'kkuf dade, iz-kit§ vai/r> 

dad'§ suu§ u(dzalisli: «pet, iz-ki-korissg va§ éui da pontal.)) 
u^zalié petas, petukgs kutas, va§ sujas i poútalas izjasgn. petuk 
iz kostiis jurse Uurggdas i stal vas§ juuas i afáis petas. 

petas da pos ulas munas i gorgdas: tkikirwkku! dade, iz-
kitg vaih dad'g suuas u(dzalisli: «pet, iz-ki-korissg rinisg éui da 

3. Egyszer elvész az ő malomkövük. A fiútestvér megy 
(azt) keresni. Megy, megy és szembejő vele egy kakas. A kakas 
kérdezi: «Hová mész?»> A fiútestvér mondja: «A malomkövet 
keresni » A kakas mondja: «Engem vigy magaddal (tkp. együtt).» 

A fiútestvér viszi és elindulnak. Ok egy rókával találkoz
nak (tkp. nekik szembe jő egy róka). A kakas mondja: «Bókám, 
rókám, menj be a belsőmbe!)) A róka bemegy. Azután egy 
farkassal találkoznak. A kakas mondja: «Farkasom, farkasom, 
menj be ónbélém!» A farkas bemegy. Mennek, mennek és 
egy medvével találkoznak. A kakas mondja: «Medvém, medvém, 
menj be énbelém!» A medve bemegy és ők előre mennek. 

4 . Azután egy házhoz érnek. A kakas mondja: «Te menj 
be a faluba, koldulj és egyél, de ne lopj!» A fiútestvér elmegy, 
a kakas meg a lépcső alá megy ós kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet!)) 

Az ember mondja a munkásának: «Menj ki, dugd a malom
követ kérőt a vízbe és takard le.» A munkás kimegy, megfogja 
a kakast, vízbe dugja és kövekkel letakarja. A kakas kidugja 
a fejét a kövek közül és megissza az egész vizet és maga kimegy. 

Kimegy és a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet!» Az ember mondja a munkásának: 
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gzti.)) ujlZalis petas, petukgs bostas i rinisg sujas, itd'£asgn veliías 
i gztas. 

petuk rinis-sgras sultas, kok-pgl jilas bergalni kutas i vagn 
kiékalni bisg. bi sifái i kusas. 

5. petuk rinisis petas, dadg-pos ul§ piras i gorgdas: «kiki-
ru'kku! dad'g, iz-kitg vai!» dad'g suug: «pet, iz-ki-koriésg gid§ 
sui izjas din§.« u(d£alis petas, petukgs sujas gide. petuk sultas 
pel'§s§ i suuas: «me-pitskis, rufóg, pet /» ruU petas i stal izsg 
dzaggdas. utdzalis petas vifágdlini, a setis ruU pet§ i rutUid 
pisjas daljg. 

petukid munas pos ulas i gorgdas: «kikirwkkuf drádg, iz-
kitg vai/» dad'g suug: «pet, iz-ki-koriésg jgrt karta-vilg, mgsjas 
din§.» ujlzalis petas, petukgs jgrtas. a petuk sultas petesas i suuas : 
«kgjing, me-pitskis pet!)) kgjin petas i stal messg dzaggdas. u^zalis 
petas mgs vidlini i stal meskis kulgma. kejinid petas da pisjas daljg. 

öMenj ki, tedd bele a malomkövet kérőt a gabonaszárító 
csűrbe és gyújtsd meg.» A munkás kimegy, fogja a kakast és 
beleteszi a gabonaszárító csűrbe, lefödi szalmával és meggyújtja.. 

A kakas a gabonaszárító csűr közepére áll, elkezd a fél
lábán forogni és a tüzet vízzel locsolni. A tűz így ki is alszik.. 

5. A kakas kijön a gabonaszárító csűrből, az embernek a 
lépcsője alá megy és kiáltja : «Kukorikú ! Bácsi, add ide a malom
követ!)) Az ember mondja: «Menj ki, zárd a malomkövet kérőt 
az akolba a juhok-közé (tkp. a juhokhoz).» A munkás kimegy,, 
a kakast a juhakolba zárja: A kakas egy sarokba áll és mondja: 
«Énbelőlem, rókám, gyere ki!» A róka kijön és a juhokat mind 
megfojtja. A munkás kimegy megnézni, de onnan egy róka jörn 
ki és a róka az erdőbe fut. 

A kakas a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet! Az ember mondja: «Menj ki, zárd a 
malomkövet kérőt az istállóba, a tehenek közé (tkp. -hez).)? 
A munkás kimegy, (oda) bezárja a kakast. A kakas azonban egy 
sarokba áll és mondja: «Farkasom, gyere ki énbelőlemU 
A farkas kijön és a teheneket mind megfojtja. A munkás ki
megy a teheneket (tkp. a tehenet) megnézni és a tehenek mind 
meghaltak. A farkas kimegy és az erdőbe fut. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV, • 18 
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6. petuk munas d'ád'g-pos ulg i gorgdas : «kikiru'kku! d'ád'g, 
iz-kitg vai!)) d'ád'g suug: apet, jgrt iz-ki-korissg gid'nag.)) udzalié 
petas, petukgs jgrtas. a petuk sultas pel'gsg i suuas: «oskg, me-
pitskis pet.» os petas i stal vglsg dzaggdas. u(dzalis petas vgl vid-
lini, a setis petg os. oskid pisjas daljg. 

a petuk munas pos ulg i gorgdas : ukikiru'kku ! d'ád'g, iz-kitg 
vai!)) d'ád'g suug: npet, vai taüt'sg iz-ki-korié.sg, me sijgs soua.v 
uj)zaUs petas, petukgs vajas, a d'ád'g sijgs kurttéiltgg nilistas. 
(d'ád'gid gors vglgma.) 

7. olas dad'g i petas sitdsni. petuk jursg Uurggdas i gorg
das: ukikiru'kku! d'ád'g, iz-kitg vai!)) d'ád'g suuas u^zalisli: «vetli, 
vai páskid tíer i keris jursg petukislié.» udzalié vajas {ser i keris-
tas, no petukidli oz inmi, a inmas d'ád'gli zadjas i dád'glgn zadjis 
org. d'ád'gid suug: nmgdaréáúis keris/)) u^Zalié keristas i d'ád'gli 
bara zadjas inmas i d'ád'gid^ kulg. 

6. A kakas az ember lépcsője alá megy és kiáltja: «Kuko-
rikú! Bácsi, add ide a malomkövet!)) Az ember mondja: «Menj 
ki, zárd a malomkövet kérőt a lóistállóba.)) A munkás kimegy, 
a kakast (oda) zárja. A kakas azonban egy sarokba áll és mondja: 
«Medvém, gyere ki énbelőlem!» A medve kijön és megfojtja a 
lovakat mind. A munkás, kimegy a lovakat megnézni, onnan 
azonban egy' medve jön ki. A medve az erdőbe fut. 

A kakas meg a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! 
Bácsi, add ide a malomkövet!)) Az ember mondja: «Menj ki, 
hozd ide a malomkövet kérőt, én megeszem őt.» A munkás ki
megy, hozza a kakast, az ember meg anélkül, hogy szétharapná, 
lenyeli. (Az ember falánk volt.) 

7. Él az ember és kimegy szarni. A kakas kidugja a fejét 
és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, add ide a malomkövet!» Az ember 
mondja a munkásnak: «Menj, hozz egy széles fejszét és csapd 
le a kakas fejét.» A munkás fejszét hoz és odacsap, de nem 
találja a kakast, hanem az embernek az alfelét találja és az 
embernek az alfele leválik. Az ember mondja: «A másik oldal 
felé vágj!» A munkás odacsap és megint az alfelét találja el 
az embernek és az ember meghal. 
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petuk petas i suuas u(dzalisli: «mii te iz-kinas keran? 
luttsg menim vai, a tenid stal olgmis kolg.v ujUalis iz-ki setas. 
'petuk kerka-velt vilas kajas i gorgdas : «kikirwkkuJ iz-kiidla lok /» 

. i vosg. vok loktas, iz-kit§ boétas, gortas nuuas i jestsg jona ozir-
masni i gni olgni-vilgnL 

A kakas kijön és mondja a munkásnak: «Mit csinálsz te 
a malomkővel? Inkább add ide nekem, neked meg az egész 
vagyon marad*)) A munkás odaadja a malomkövet. A kakas föl
megy a háztetőre és kiáltja: «Kukorikú! Gyere a malomkövedért!)) 
és eltűnik. A fiútestvér odajön, fogja a malomkövet, hazaviszi 
és még jobban meggazdagodnak és most élnek-vannak. 

Jegyzetek: Ezt a mesét, a melynek tárgya rokon a 18. sz. 
mesével, mint a czíme is mutatja, CZEMBER egy j&-falvi embertől 
hallotta. 

1—2. buksalgm korka r3anjiecHeB4jiyio Kopicy' [ sije vglema 
kapusta-m.au bidmg C9TO OKa3ajiocB (yKa3HBaeTca),tiT0 KO^aHi. 
KanycTH poct ' | kilt fa parasztháznak a kemencze, a roaŐeirL 
köriili része v. a folyó folyásának irányában fekvő része5. 

4. kikirwkku, kukurwkku a kakas kukorékolása | velíias, 
CZEMBER füzetében velkjas (vö. WIED.). 

5—6. dal CJ['BCOKI>, pom;a Ha cyxOMi. MBCTÍ ; MÍJCTHOCTB 
cyxaa, poBHaa BI> jrEcy' | kiirt'üsilteg nilistas ' c t pa3y nporjio-
TEJIB, He yKycHJTb; He yitycHBB nporjroTHJU.'. 

7. keris, V. kerist \ luttse < or. jiyiHie. 

24. v eé-kuza mórt da nil. 
1. olisni-vilisni starik-gozja. nialgn v§li kik nil. starik lubi-

tis gtisg, staruka mgdsg. starukaid i suug starikidli: «bos dssid 
nilte, kated dalje.v starik katgdas, vgr-kerkae kolas i sili skgt 
kolas: petuk, da kan da sir. 

24. Az a r a s z - n a g y s á g ú e m b e r és a l e á n y . 
1. Élt-volt egy öreg ember meg a felesége. Nekik két leá

nyuk volt. Az öreg az egyiket szerette, az öreg asszony a másikat. 
Az öreg asszony mondja az embernek: «Fogd a magad leányát, 
vidd az erdőbe.» Az öreg odaviszi, egy erdei kunyhóban hagyja és 
állatokat hagy neki: egy kakast meg egy macskát meg egy egeret. 

18* 
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nütid ndn sondini pajég sujas i rok puni sujas i kutas baísg 
vid't'sisni. batid dir oz lok i nilid baít§ kutas isuksalni: nbaig,. 
lok nin/» kod-k§ sili suuas: «lokta, nilg, lokta ; me aj!éim ves-
kuza, zirimei bed'-kuéa, nopjgi gid-iéda.s* piras i suuas: anopjgs 
n§ kittig rektah) nilid suuas: «ggbgj!sg.» séssa puksasni éoini. 
pgé ndn souasni i rok. roknad nilid verdas i kantg i petukte i 
sirtg. 

2. sougm b§ras vodasni űzni. ml vodas gebgíé vilad, a lokti
sid vodas pelai-dorad. voinas sir kot§rtas nil ding i suuas: «as 
mestaad éelis, a ajsid vesji.n nil sgliétas i vesjas. voinad iééttéas 
loktisid i kutas koréni niltg. korsas, korsas, kanli inmas kirimidr 

kanis kurttsas. petukli inmas, petuk gorgdas : ukikiru'kku !» loktisid 
polzas, gdjgndzik pisjas. 

askinas nil iééttéas, ggbgtUe pj/ras, a ggbgié tiris d'énga. séssa 
bat'is loktas, dengasg t'sglgi dod tejsasni i gortas nuuasni. 

A leány kenyeret tesz a kemenczébe, hogy megmelegítse 
és kását tesz bele, hogy megfőzze és kezdi az atyját várni. Az 
apja sokáig nem jön és a leány kezdi az apját hívni: «Apám, 
gyere már!» Valaki mondja neki: «Jövök, leányom, jövök; én 
magam arasznyi vagyok, a taknyom bot-hosszúságú, háti tarisz
nyám istálló-nagyságú.» Bejön és mondja: «A háti tarisznyámat 
hová rakom ki?» A leány mondja: «A padlóaljba.» Azután le
ülnek enni. Forró kenyeret esznek meg kását. A kásából a leány 
a macskának meg a kakasnak meg az egérnek is ad enni (tkp. 
táplálja őket). 

2. Evés után lefekszenek aludni. A leány a padlóalj fölé 
fekszik le, a jövevény meg az ágypolcz szélére fekszik le. Éjjel 
az egér odafut a leányhoz és mondja: «Köpj egyet a magad 
helyére, magad meg húzódjál félre (onnan).» A leány odaköp 
és félrehúzódik. Éjjel fölkel a jövevény és kezdi a leányt keresni. 
Keresi, keresi, a keze a macskához ér, a macska megharapja.. 
A kakashoz ér, a kakas kiáltja: «Kukorikú!» A jövevény meg
ijed, hamar elszalad. 

Másnap a leány fölkel, bemegy a padlóaljba, a padlóalj 
meg tele van pénzzel. Azután megjön az apja, a pénzt, egész, 
szánravalót fölrakják és hazaviszik. 
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3. askinas staruka tsgktg dssis nilsg katgdni seiüg-zg. starik 
! katgdas, nilte kol'as. nilid vid'Uiéas, vid'tsiéas i etnas roktg souas ; 

kantg, ni petuktg, ni sirte oz verd. 
voinas loktas ves-kuza mórt i vodas űzni. nil vodas ggbgíé 

vilg, a ves-kuza mórt pglat'e. voinas ves-kuza mórt íséiUas, niltg 
bostas i silis nontg souas. askinas sad'masni i nilid kutas bgrdni, 
a ves-kuza mortid suug: «me Uáiti nonte sobdi-ndngn i soji.» 

ritnas bara vodasni. voinas ísétísas ves-kuza mortid i souas 
nilte, lijassg gsin vj,las sultgdas. 

askinas baiis loktas, nillis lisg meégkg te/sas i gortas nuuas. 
stai'uka ad'd'zas lijassg i kutas bgrdni. 

3. Másnap az öreg asszony azt mondja neki, hogy az ő 
leányát vigye ugyanoda. Az öreg odaviszi, ott hagyja a leányt. 
A leány vár, vár és egymaga eszi meg a kását; (se) a macská
nak, se a kakasnak, se az egérnek nem ad belőle. 

Éjjel odajön az arasznyi nagysága (tkp. hosszúságú) ember 
és lefekszik aludni. A leány a padlóalj fölé fekszik, az arasznyi 
nagyságú ember meg az ágypolczra. Éjjel az arasznyi nagyságú 
ember fölkel, fogja a leányt és megeszi a csecsét. Másnap föl
ébrednek és a leány elkezd sírni, az arasznyi nagyságú ember 
meg mondja: «Én a csecsedet búzakenyérnek gondoltam és 
megettem.)) 

Este megint lefekszenek. Éjjel fölkel az arasz-nagyságú 
-ember és megeszi a leányt, a csontjait az ablakba (tkp. az ab
lakra) állítja. 

Másnap megjön az apa, a leány csontjait (tkp. csontját) 
zsákba rakja és hazaviszi. Az öreg asszony meglátja a csontokat 
és sírni kezd. 

J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanattól a közlőtől való, mint 
&z előbbi. 

1. bos \. 23. mese 7.: keris és itt 2.: sglis \ sondini, V. 
iontini | nin, CZEMBEB füzetében nin. Vö. LYTK. nin. 

2—3. d'éngase t'églgi dod tejsasni ^eHLrn ITÉJIHÍÍ BO3* 
saRjra^yTt' [ esin, esin 1. 21. mese. 
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25. tok, mon da Hé grtjas. 
1. gükié olisni kik vok gii kerkain. kikna'nis vgli ggtirags i 

gfákislgn vgli ijéii!ik pi. 
güikié vokjas munasni turunla i babajasisli tsgktisni piléan 

lomtini. babajas piléan lomtasni i kutasni vid^éj,énj, muiikjassg. 
muéikjas dir oz lökni i gíi babais suuas: «dir zg nin oz lökni 
t'égrtjasid!» i munas piléan vidli/ni. 

2. ééééa kod-kg, kiig, loktas, sarajas éijgsjassg pirtas i ker-
kaas pirasni kik vok. a kerkaas vgli gíi babais, mgdis vgli piléa-
nin. giik vokid i juualas: «kitgn pg mgd babais ?» babáid suuas : 
«piléanin.)) kik vok petasni kerkaié i munasni pilsang. piléanis 
babatg adMasni. babaidlyé kujíéiktg kullasni da volsalasni koétini 
gor vilas, a jáisg souasni i bgr gortas munasni. 

gortas korasni éoini. éojigas ijéiiük piid kutas bgrdni. mgd 

25. A r o s s z á n g y és az ö r d ö g ö k . 
1. Egyszer két fiútestvér élt egy házban. Mindkettejük 

nős volt és az egyiknek kicsinyke fia volt. 
Egyszer a fiútestvérek szénáért mennek és a feleségüknek 

(tkp. a feleségeknek) megparancsolják, hogy a fürdőkamrát fűt
sék be. Az asszonyok befűtik a fürdőkamrát és kezdik a férjü
ket (tkp. a férjeket) várni. A férjek sokáig nem jönnek és az 
egyik asszony mondja: «De sokáig nem jönnek már (azok) az 
ördögök!)) és megy a fürdőkamrát megnézni. 

2. Azután hallatszik, valaki jön, a lovak szerszámait beviszi 
a színbe és két testvér jön be a házba. A házban meg az egyik 
asszony volt, a másik a fürdőkamrában volt. Az egyik fiútest
vér kérdezi i s : «Hol van a másik asszony?» Az asszony mondja: 
«A fürdőkamrában.» A két fiútestvér kimegy a házból és a 
fürdőkamrába megy. A fürdőkamrában (tkp. -ból) megtalálják 
az asszonyt. Az asszonynak lenyúzzák a bőrét és kiterítik szá
rítani a fürdőkemenczére, a húsát meg megeszik és visszamen
nek haza. 

Otthon enni kérnek. Mialatt esznek, a kis fiúcska (tkp. a 
kicsinyke fiú) elkezd sírni. A másik asszony fogja a fiát és 
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babáid bostas pitg i petas med kerkaas. piid suuas: «taj§ abu 
menam batjas. tajgjaslgn vomsis bi pet§.» 

3. mamid §(d'éest§ pgdlalas, jignalas i puksas jen-ul-pelgsas. 
kik vokid (nij§ vglemds kik U§rt) kutasni m§darad ts§ts pirnj,. 
jigana §idz§st§ oz vermini vostini, kutasni §td'z§st§ jirni. jirasni 
jur t§rig minda roz, séésa petuk gorgdas: akikiru'kku /» Hé§rtjas 
vosgni. 

askinas vokjas loktasni, kerka§ pirasni, kerkain ne-kod abu. 
m§d kerkae petasni: §tdzesas jur tgrig roz, kid'z-k§ §idz§st§ voé-
tasni i setis adWzasni §ii babat§ dreűnaidk§d sad'tggis, a m§d baba-
idlié pilsansis kujéiksg sgmin addzasni. 

kimegy a másik szobába. A fiú mondja: «Ezek (tkp. ez) nem 
az én apámék. Ezeknek a szájából tűz jön ki.» 

3. Az anya beteszi, bezárja az ajtót és a szentkép alatti 
szögletbe ül. A két fiútestvér (azok ördögök [tkp. két ördög] 
voltak) a másik oldalra (azaz azon szoba felé, ahol az asszony 
van) kezdenek szintén menni. Az elzárt ajtót nem bírják kinyitni, 
elkezdik az ajtót rágni. Akkora lyukat rágnak ki, amelyen 
keresztül fér egy fej, azután a kakas kiáltja: kukorikú! és az 
ördögök eltűnnek. 

Másnap megjönnek a fiútestvérek, bemennek a szobába, 
a szobában senki sincsen. A másik szobába mennek: az ajtóban 
akkora lyuk van, a melyen egy fej átfér. Valahogyan kinyit
ják az ajtót és ott találják az egyik asszonyt a fiával ájultan, 
a másik asszonynak meg csak a bőrét találják meg a fürdő
kamrában. 

J e g y z e t e k : Ez a mese is a két előbbi mese közlőjé
től való. 

1. nin 1. az előbbi mese jegyzeteit. 
3 . pgdlalas 'saTBopHTT.5 | jignalas c3anpeTT>' | mgdarad ca ház 

másik felébe, a másik szoba felé5. A parasztháznak az egyik 
oldalán van a nyári, a másikon meg a téli szobája. 

* 
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* 26. duda. 
duda, duda, kitíé§ vetlin ? 
—- kosa dorni vetli. 
mii-n§ kosanas v§ctsan í 
—• turun-tor itskistni. 

5 mii-n§ turunnas vgföan ? 
•—• m§s-tor verdistni. 
m§s-tornas mii v§(ísan ? 
— l'gl'-tor lististni. 
l§l'-tornad mii v§Jsan ? 

10 — zon-tor ver diétán. 
zon-tornad mii vgfáan ? 
— pes-to?- tatskgdistan. 
pes-tomad mii v§(Uan ? 
— jpais-tor lomtikan. 

15 pat'é-tomad mii v§(t'san ? 
— sid-tortg puistan. 

26. duda. 
duda, duda, hol (tkp. hová) jártál? 
-— Kaszát kovácsolni jártam. 
Mit csinálsz a kaszával? 
— Egy kis szénát kaszálni. 

5 Mit csinálsz a szénával? 
— A tehénkét etetni. 
Mit csinálsz a tehénkével? 
— Egy kis tejet fejni. 
Mit csinálsz a kis tejjel? 

io — A kis fiút táplálod (a kis fiúnak adsz enni). 
A kis fiúval mit csinálsz? 
— Egy kis fát hasítasz. 
A kis fával mit csinálsz? 
— A kemenczécskét befutod. 

15 A kemenczécskével mit csinálsz? 
— Egy kis levest főzöl. 
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síd- tornád mii veísan ? 
— soistan da poré-tor verdistan. 
pors-tornad mii vgféan ? 

20 — stob-gu perjistni. 
stob-gu tornád mii vgjéan ? 
— stob sult§dni. 
stobnad mii v§(tsan ? 
— dzad-tor puktista. 

25 dzad-tornad mii v§ííéan ? 
— bek ar-pari tor puktistni. — pon. 

A kis levessel mit csinálsz? 
— Eszel belőle és a malaczot eteted. 
A malaczczal mit csinálsz? 

20 — Oszlop(nak való) gödröt túrni. 
Az oszlop(nak való) gödröcskével mit csinálsz ? 
— Oszlopot fölállítani. 
Az oszloppal mit csinálsz? 
— Polczocskát teszek rá! 
A polczocskával mit csinálsz? 
— Kis csészét-kanalat rátenni. — Vége. 

J e g y z e t e k . Ez a vers, a melyet CzEMBERnek egy kis fiú 
mondott el a Sziszola mellett fek^ő BoT^a falvában (ib falvától 
délre), változata a WicHMANNtól közölt dud§, dudei ez. versnek 
(WICHM. St. 39). Vö. még a dudei, dudei! kezdetű verset 
(EOGOV nyelvi 158, LYTKIN 160, SUS~ Aik. X. 22, UF. II. 72). 

1. duda jelentését nem tudom megállapítani; KoGovnál 
dud§i ryjiio-val van fordítva, LYTK.-nál 'ro-nyöV (STJS. Aik. X. 
65 'Taube'); WICHM. St. 39. mintha névnek venné. | 8. l'§l' gyer
meknyelven = jev | 10. verdistan, WiCHM.-nál verdistni; így az 
előbbi feleletekben is (itskistni, verdistni lististni), alább is (per
jistni stb.). A második személy a verdistan, tatsk§distan (12.), lom-
tistan (14.) stb. alakokban eszerint vagy a személyek összekeve
résén (2. szem. kérdésre 2. szem. felelet), vagy helytelen közlé
sen alapszik, vagy pedig a második személynek általános alanyul 
való használatával magyarázandó, j 12. tatskeclistan = potkedlistan 
noKOJienib [ 20 . stob: stolb helyett | dzad: dMdz helyett. 
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27. bob§. 
bob§, kiííég vetlin ? 
— t'soz§-gu§ vetli, vija nán ioini 
vija nán koVistin, en ? 
— tsegjas-ponad puktili, 

5 sed ponid sojgma. 
k§n-n§ é§d ponid ? 
— potts§s-kost§ dzagalgma. 
k§n-n§ pojsgsid ? 
— bien soUé§m. 

10 k§n-n§ biid ? 
— va§n kus§m. 
ken-n§ vaid ? 
— §s gungem. 
k§n-n§ §sid ? 

15 — ib§ kajem. 
k§n-n§ ibid ? 
— ájr piredgm. 

27. K e d v e s e m . 
Kedvesem, hol jártál? [kenyeret enni. 
— Nagybátyám pinczéjében jártam, vajas-
Vajaskenyeret hagytál-e egy kicsit vagy nem? 
— A padka végére tettem, 

5 A fekete kutyád megette. 
Hol van hát a fekete kutyád? 
— A kerítés résében megfulladt. 
Hol van hát a kerítés ? 
— Tűzben megégett. 

10 Hol van hát a tűz ? 
— Vízben elaludt. 
Hol van hát a víz? 
— Az ökör megitta. 
Hol van hát az ökör? 

15 — Fölment a hegyre. 
Hol van hát a hegy? 
— Az egér széttúrta. 
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k§n-n§ sirid ? 
— nal!kj§ sedgm. 

20 k§n-n§ naUkjid? 
— Uergn kerássem. 
k§n-n§ Uerid ? 
— izje nal'é§m. 
ken-n§ izis ? 

25 — sari(d'é§ bigiltís§m. 

Hol van hát az egér? 
— Tőrbe esett. 

20 Hol van hát a tőr? 
— Fejszével széthasították. 
Hol van hát a fejsze? 
— Kőben (tkp. kőbe) eltompult. 
Hol van hát a kő? 

25 •— A tengerbe gurult. 

J e g y z e t e k : Ezt a verset is, a mely különféle változatokban 
nagyon el van terjedve a zűrjének között (vö. SZAVV. 146, 
LYTKIN 157, 158, BOG. nyelvt. 158, UF. II. 73, WICHM. St. 40), 
CZEMBER a Sziszola vidékén (egy TpiiBa-falvi legénytől) hallotta. 

1. bob§ (v. bobusko§i, bob§§i, bob§an§i) kedveskedő megszó
lítás ('pillangóm') [ 4. tsegjas-ponad (:LYTK. Ueg§s-pom§, WICHM. 
tseggs pon§) CBT» KOHeirL npacTynKa, jiaBKH3. | 13 . gungem, vö. 
LYTK. dzungema; gungini CBHHHTL, TflHyTt5. 

28. al'o'sa pop-pi. 
1. olis-vilis d'erevnain mwéik babaisked. nalen v§li kujim-

ar§sa pi, kodi b%dm§ ne vo§n, a lun§n da voj§n. i sij§ kutis baüs-
tyi komi, med sij§ lefáis med mu§. i bai suuis, mii ukifízik okota.» 
pi Igsgdis pivéan-iZta nop i munis tuj§. sondi-pet§msdn sij§ sagdi-

28. P a p f i E l e k . 
1. Élt-volt egy faluban egy ember a feleségével. Nekik 

egy hároméves fiuk volt, a ki nem évenként, hanem éjjel-nappal 
(tkp. nappal és éjjel) nő. És ő kezdte az apját kérni, hogy eressze 
más földre. És az apja mondta, hogy «a mint tetszik (tkp. ked
ved))). A fiú előkészített egy fürdőkamra-nagyságú hátizsákot és 
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tis sondi-let't'éitgdz ju dorgd'é, k§ni v§li kuilg kuz-uska mórt vu-
dzgtíéié, kodgs vgli nimtgni usi'na usi'ís. sili i suis al'o'sa 
pop-pi: «bur mórt, vutdzgd meng.» sijg ussg nuígdis i loui pos 
mgdar berggg<d'éis, kiti i vutd£is al'o'sa pop-pi. medar berggin 
kutis vgzjiéni u s i'n a us i'í é pomosnikg a lo'éa pop -pili. a l'o'é a 
pop-pi sggláéiííéis tolko seki, kodj/r usi'na usi't's sggláéiííéis 
óvni ifégddzik vok pid'd'i. 

munisni ritgdz i voiisni ggra dorgd'é, kodi vgli kaféáiííég. 
najg ad'd'éisni mesta, kgni vgli pukalg mórt: g gr i'n a ggri'íé i 
kafááitg stav ggrasg. najg bostisni sijggs koimgd vok pid'd'i. 

ritin najg voasni ovtgm kerka dorg. seííég pirasni najg űzni, 
keni vgli karta-tirj,s mgs, a -net'i mórt. mgsjas pitekis najg naís-
kisni med bursg u£in vilg. 

2. aski asiv najg munisni vgrauni i kol'isni g gr i'n a geri'-
íégs górt-óvni. g gr i'n a ggri'íé u&in keiig pondis puni sid. i sijg 
ggtgvitiggn piris Ugrs-iZda muéik i boétis ggr i'n a ggri'Jégs 
toskgdis i kutis bid'íéama nog trepl'itni i mujéitis sijggs setíégd'é, 
mÍÍ g gr i'n a g gr i'íéli loii néni kulgm idg (kulgmgn). i mijgn 

útnak indult. Napkeltétől lépett napnyugtáig egy folyó partjáig, 
a hol egy hosszúbajszú révész hevert, a kit usi'na usi'íé-nak hittak. 
Őhozzá így szólt Papfi Elek: «Jó ember, vigy át engem.» Az 
kihúzta a bajuszát és híd lett a másik partig, a min át is ment 
Papfi Elek. A másik parton usina usit'é ajánlkozni kezdett Papfi 
Eleknek segédnek. Papfi Elek csak akkor egyezett bele, a mikor 
usi'na usiíé beleegyezett, hogy öccseként fog élni. 

Estig mentek és eljutottak egy hegyhez, a melyik himbá
lódzott, ők láttak egy helyet, a hol egy ember: ggri'na ggriíé 
ült és az egész hegyet mozgatta. Ők harmadik öcsként fogadták őt. 

Este egy lakatlan házhoz értek. Oda bementek ők meg
hálni, a hol volt egy teli istálló tehén, de egyetlen ember se. 
A tehenek közül a legjobbikát levágták vacsorára. 

2. Másnap reggel elmentek vadászni és ggri'na ggri't'é-ot 
hagyták otthon ggri'na ggri'íé vacsorára levest kezdett főzni. 
Mialatt készítette, belépett egy orsónagyságú ember és szakállánál 
fogta ggri'na ggri'fé-ot és mindenféle módon kezdte őt rángatni 
és annyira kínozta őt, hogy g. g.-nak halottként kellett elesnie. 



ZŰRJÉN SZÖVEGEK. 273 

sijg éetüis kulgmg, piris-pir ég t'sgrs-kod' muZik petis tarka 
pitskis. 

busuiíísigas-koéáéigas s%d i jái kiétisni stavse i loii ggri'na 
ggri'iéli naiskini vil es i puni drugjasli uZin. no ez-na vermi 
puzini, mii voiisni vgralisjas zev tsiggs i skgrgs. i g § r i'n a g e-
ri'is kutis pgrjásni, med di'ugjas oz kutni seravni, mii se(tsgm 
ifóet mórt vermis ngitnj, se(tsgm jon mortgs. 

askiin kolítías usi'na usi'ís i sikgd si fái-ág loii. 
koimgd lunin kolíisis alo'sa pop-pi, kodi zev jona gbg-

d'itis íégrs-kodr muzikgs i ad'd'éis tui sijg mgd mug. iz tilsán zavo-
d'itísg vgli roz mgd mugd'é, d'ez kuza kiítsgd'z poég vgli leiiéini. 
alo'sa pop-pi vgiisis ísgrs-kod muzik bgris. 

3. med műin vgli zev gaéa. alo'sa pop-pi vgilsis aslas 
hk mórt bgris, kodgs kutni vgli kgsjg. ritin voiis iféilik ierka 
dőre, kgni vgli pukale miféanik niv. íerkag tol'kg piris, a niv 
juuásni kutis bid'tsama jilis (torjis), no alo'sa pop-pi kölni 

És mihelyt ő halottnak tetette magát, az orsónagyságú ember 
rögtön kiment a házból. 

Mialatt verekedtek meg viaskodtak, feldöntötték a levest 
és a húst mind és g. g.-nsik még egy (tkp. új) ökröt kellett le
vágnia és társai részére vacsorát főznie. De még nem bírt (a 
vacsora) megfőni, mire megjöttek a vadászok nagyon éhesen és 
haragosan, g. g. meg elkezdett hazudozni, nehogy a társai ki
nevessék, hogy olyan kis ember el bírt páholni olyan erős 
embert. 

Másnap usi'na usiié marad vissza, és ővele ugyanúgy 
történt. 

Harmadnap Papfi Elek maradt (otthon), a ki nagyon erősen 
elverte az orsónagyságú embert és látott egy utat a másik világba. 
Egy kő alól kezdődött egy nyílás a másik világig, a hová (tkp. 
a meddig) kötélen lehetett leereszkedni. Papfi Elek üldözőbe 
vette az orsónagyságú embert. 

3 . A másik világban nagyon kellemes (tkp. vidám) volt. 
Papfi Elek üldözte a maga gonosz emberét, a kit el akart fogni. 
Este egy kicsike házhoz ért, a hol egy szép leány ült. A házba 
csakhogy belépett, a leány (máriB) kérdezősködni kezdett minden
ről, azonban Papfi Elek azt mondta neki, hogy hagyjon mindent 
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tsgktis stavsg aski asilgdz, a bur nivli tsgktis Igsgdni perina 
da soini. 5 

askiin sid'z-ég udditísis al'o'sa pop-pili ad'd'éisni m§d 
üsqjiskgd. i koimgd lunin adU'zisis sifái-ég koimed tíojiskgd. úol§d 
lunin sij§ voiis Ugrs-kod' muéik ord§, kodlgn v§li zev itdzid kik 
suttá terka i zev una sket. 

4. al'o's a pop -pi kodir voiis, to seki Ugrs-kod' muiik 
vgli u&g sintgm i al'o'sa pop-pili okota loii pukéini skót vid'zni. 

al'o'sa pop-pi óig lun i uég tgdni kutis, mii sijg kgzaiinlié 
sin perjis das-kik jura gundil' (gundir). pervgi lunjassán zavo-
dítt'sis sij§ vid'zni mgsjas, kodjases le^d'zalis gundirjas-jerjasg. 

pervgi lunin gundil! kujim-jura kesjis soini ul'en al'o'sa 
pop-pies, no kosáéig§n al'o'sa pop-pi silis stav jursg keralis. 

askia lunin travitni kutis kvait-jura gundil'gs, kodi si(d'éi-£§ 
kgsjis ulgn soini al'o'sa pop-pigs. no kosáéiggn vermis alo'sa 
pop-pi i keralis stav jursg. 

másnap reggelig és megparancsolta a jó leánynak, hogy ágyat és 
enni (valót) készítsen elő. 

Másnap ugyanúgy sikerült Papfi Eleknek a másik nővérrel 
találkozni. És harmadnap ugyanúgy találkozott a harmadik 
nővérrel. Negyednap az orsónagyságú emberhez jutott, a kinek 
egy nagyon nagy kétemeletes háza és nagyon sok marhája volt. 

4 . A mikor Papfi Elek odajött, akkor az orsónagyságú 
ember már vak volt, és Papfi Eleknek kedve támadt leülni a 
marháját őrizni. 

Papfi Elek ott él egy napig és már megtudta, hogy annak 
a gazdának egy tizenkétfejű sárkány rabolta el a szemét. Az első 
napoktól kezdte a teheneket legeltetni, a melyeket a sárkányok 
elkerített legelőire engedett. 

Az első napon egy háromfejű sárkány elevenen (tkp. nyersen) 
akarta Papfi Eleket megenni. De a viadalban Papfi Elek levágta 
a fejeit mind. 

Másnap megsemmisítette a hatfejű sárkányt, a ki szintén 
elevenen akarta Papfi Eleket megenni. De a viadalban Papfi 
Elek győzött és levágta a fejeit mind. 
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koim§d lunin alo'sa pop-pi skgt le^'zis das-kik jura 
gundil-mujas vil§, kodi sitd!zi-zg kuli, kijd'zi vod'd'za gundiljas. 

5. alo'sa pop-pi naUkis stav gundil m§d műié i m§-
ded'ísis aslas mue. no ez vun§d bostni kujim mijsa niles, kit§n 
vaZen voijas uzlis. 

aslas mue pervgi le^zalis niljases i kodir kutis kaini aUis, 
to seki ggri'na ggri'ís i usi'na usi'ís vundisni d'ezse. 

alo'sa pop-pi uéi i koli bara va& kgzaiin orde, kodlis eni 
boétis nela'min §s % kutis kaini itclzid-borda zverk§d, kodli bid 
bergeíUiggn set§ véli bidsa tusa. i kodir nem-tor nin ez v§v, to 
a t o'sa pop-pi vundis assis zadsis jdise. i kodir voiis taj§ mue, 
to v§li vors§ni svad'ba sil§n vokjasis, kodjas ez i dumditni, mii lolja 
(lovja) koli alo'sa pop-pi. i kodir sije§s ad'dzisni, to usked'üéisni 
kok vidas i alo'sa pop-pi prgsíitis i askiin ustrojitis svad'ba, 
kit§n vgli bid'Uama vina i souan-tor. 

Harmadnap Papfi Elek a nyájat a tizenkétfej ü sárkány föld
jeire engedte, a ki ugyanúgy meghalt, mint az előbbi sárkányok. 

5. Papfi Elek megölte a másik világbeli összes sárkányo
kat és a maga földjére készült. De nem felejtette el (magával) 
vinni a három szép leányt, a hol előbb éjjel (tkp. éjjeleket) hált. 

A maga földjére először a leányokat engedte és a mikor 
ő maga kezdett fölszállni, akkor geri'na g§H'U és usi'na usi'ís 
elvágták a kötelet. 

Papfi Elek leesett és megint a régi gazdájánál maradt, a 
kitől most negyven ökröt vitt és egy nagyszárnyú állaton (tkp. 
állattal) kezdett fölszállni, a melynek valahányszor hátrafordult, 
egy egész ökröt (tkp. testet) adott. És a mikor már semmije se 
volt, akkor Papfi Elek a maga hátuljából vágott le húst. És a 
mikor erre a földre ért, akkor ülték (éppen) a lakodalmukat az 
ő testvérei, a kik nem is gondolták, hogy Papfi Elek életben 
maradt. És a mikor meglátták őt, lába elé (tkp. lábára) borultak 
és Papfi Elak megbocsátott (nekik) és másnap lakodalmat rende
zett, a hol mindenféle pálinka és ennivaló volt. 

J e g y z e t e k : 1. med lefáis russicismus. 
2. loii usni kid§m ide (v. kulgm§n) "c^luiajica Kant MepTBLift, 

npHTBopMca MepTBT>rM'b, j busuiíísigas cKor,a;a őymeBajiii' [ gbedítis 
'oŐH.H'EJrB5. 



276 FOKOS DÁVID. 

3 . i/sil'ik v. i Jegük, i(t'éit'ik | perina < or. nepuHa | suttá v . 
sudna; az utóbbi alak a vicsegdai nyelvjárásban ismeretlen. 

4 . gundir, gundil! (a -Lokcim mellett CZEMBER szerint gun-
durl'i) C 3 M M 5 (közlőm magyarázata szerint ^o raTHpt ' ) | ul'gn CCBI-
piiMt51 travitni (1. KALIMA 148) 'jímwrosiSLTb, HCTpeÖJiflTB, yŐHTB'. 

5 . svad'ba vorsni russicizmus ('cBa^LŐy CBurpaTB5) J usk§d-
ísisni kok vilas 'őpocujracB BB Horn ' ; ' térdre borul tak 5 : pild'é§s 
vilas uéked'Uisni. 

A mese közlője a Sziszola melletti HyMaHOBCKa falvából 
való MHxamrB ÜBaHOBH^B MajiBijeBB. 

29. 
pizan vilin samevar, 
esin vilin sobdi-nán, 
dzadz dórin p§ stop vina, 
labiíé ulin sur-lagun, 

5. paM-vodzin p§ sid-girnits 
pacsin jajésniféa latka. 

29. 
Az asztalon szamovár, 
az ablakban (tkp. az ablakon) búzakenyér, 
a polczdeszka szélén egy stof pálinka, 
a lócza alatt egy kád sör, 

5. a kemencze szája előtt egy fazék leves, 
a k'emenczében egy bögre tojásrántotta. 

J e g y z e t e k : 4 . lagun < or. jiaryHB | 5 . pats-vojd'zin CHÜ 
niecTKB5 | 6 . jajésniféa < or. jiH*niHD;a (1. KALIMA 56) | latka < or. 
jiaTKa eiLiomKa\ Közölte velem a TpaBa falvából való Nikolaj 
Nikolajevies S z u c h a n o v az udora-vidéki jertym-din falvában. 

30. 30. 
musukei p§ munema. A kedvesem elment. 
— kiíiée sij§ mungma ? — Hová ment ő ? 
b o g o slove munema. Bogoszlovba ment . 
— miila sij§ munema ? — Miért men t (oda) ? 

5. brukila da golosla. • 5. Nadrágért meg sárczipőért. 
— mÜ PS SV§ ted vajas ? — Neked mit hoz ő ? 
vajas dona Uisjan Drága kendőt hoz 
(vajas zárni Uun-kits). (v. aranygyűrűt hoz). 
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J e g y z e t e k : 3 . A bogoslovi gyárba (permi kormányzóság) 
közlőm szerint sok zűrjén megy el télen át dolgozni, j 5. bruki 
< or. őproKH; gólos < or. rajroma. 

Ezt a dalt is jertim-din falvában közölte velem a most 
említett S z u c h a n o v , a ki a dalt rpnBa falvában hallotta. 

III. Udorai nyelvjárás. 

31. dik pop. . 
va£en ole'ma-vile'ma pop-gozja. i pop dumá'itas, stg sija 

kukán vajas, sija povzas i mgdas t'suéei stgrgna'e. mun§, mune i 
sili tesg: mortgs h§jin éojg'ma i silgn kol'e'ma sapgg-gozjis. sija i 
bostas sije. mune, mune i voas sija sikg. i jud'sas űzni §íi muSik-
ord§. sij§ i lefá'is. sen u£ná'ite sija i pats-vi'lg vodas. si oj§ 
muiiki'slgn mgskis kukán vajas, a vremfa'is vglgma keféid, i sija-
kuka'iise patsvi'lg katas pop-din§. pop oisg i saidmas. vi^zg'das, 
a pop-dinin kukán, pop povzas i dumá'itas, ste «me sije vaji». 
pop povzas i pisje. aswvse keza'iin suvtas i kukanis-dine kaas. 
vitd'ée'das, a sap§g-goz koigma. idumáitas, stg kukanis popsg sojgma* 
bostas sapg'gsg i addzas, stg sémin kok-t'serjis poplgn kol'gma. 

31. A b o l o n d p a p . 
Kégen élt-volt egy pap meg a felesége. A pap meg azt 

gondolja, hogy ő borjút fog szülni. 0 megijed és idegen földre 
indul. Megy, megy és elébe akad: egy farkas megevett egy 
embert és ennek megmaradt a két csizmája. 0 magával is viszi 
azt. Megy, megy és egy faluba ér. Es egy emberhez kéredzkedik 
meghálni. Az be is ereszti őt. Ott megvacsorázik és lefekszik a 
kemenczére. Ugyanazon éjjel a parasztnak a tehene megborjad-
zik. Az idő meg hideg volt. És ő a borjút a kemenczére teszi 
föl a pap mellé. Ejjel a pap fölébred. Körülnéz, a pap mellett 
meg egy borjú van. A pap megijed és gondolja, hogy «én szül
tem azt». A pap megijed és elfut. Reggel a gazda fölkel és föl
mászik a borjúhoz. Körülnéz, hát egy pár csizma maradt (ott). 
És gondolja, hogy a borjú megette a papot. Fogja a csizmát és 
látja, hogy a papnak csak a lábaszára maradt meg. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 19 
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J e g y z e t e k : oisg, aswvs§ érdekes példái a m i k o r kér
désre felelő accusativusi időhatározónak. 

Udorai szövegeim túlnyomó részének jertim-din falvi nyelv
mesterem: BeHiaMHH-b ApeemeBim'b HeBOJnmi. a közlője (1. KSz. 
XIV. 209). 

A hangsúly többnyire — de nem mindig — az utolsó
előtti szótagon van. 

32. r u í' s d a k gj i n. 
1. olgma'es-vilgma'eé muzik da baba. baba'is muzi'ksg Meri 

kiini vgjéas, a baba'is peUki'ni pondas. mn&ik mung i Meri kijas 
una. i b§r bergg'tísas gortas. i íui-vilis sija ad'd'zas : ruM kuile. 
muíik rut'ésg i bostas i doid'd'as puktas. a muiik puksas doid'd'as 
i vgvsg vgtli'ni pondas. a bgrg oz i berge'iisiv. rut's stav Merise 
silis le(d'éas i ajsis MétUas doidsis. 

2. muéik voas gortas, doidse oz i vidliv. i piras baba'is-
ding. i suas: ababa'g, mun, petav i doittg vidliv, miittgm tserisg 
kiji i kujsgm ggUinüa vaji». 

baba petg, a doid'd'in nem-tor abu. i piras bgrg kerka'as i 
pondas vidni muzi'ksg. suas : «vetlin, vetlin, a nem-tor abu éurg'ma». 

32. A r ó k a ós a f a r k a s . 
1. Élt-volt egy ember a feleségével (tkp. meg a felesége). 

Az asszony halászni (tkp. halat fogni) küldi az urát, az asszony 
meg fonni kezd. Az ember megy és halat fog sokat. És vissza
fordul hazafelé. Az úton meg látja: egy róka fekszik. Az ember 
fogja a rókát és a szánjába teszi. Az ember meg fölül a szán
jára és kezdi a lovát hajtani. Hátra azonban nem is fordul. 
A róka az ő halát mind lecsúsztatja (tkp. lebocsátja) és maga 
leugrik a szánról. 

2. Az ember hazajön, meg se nézi a szánját. És bemegy 
a feleségéhez. És (igy) szól: «Asszony, eredj, menj ki és nézd 
meg a szánodat, mennyi halat fogtam és micsoda ajándékot 
hoztam!» 

Az asszony kimegy, a szánban azonban semmi sincsen. 
És visszamegy a házba ós szidni kezdi az urát. Mondja: «Jártál, 
oda voltál, de semmid se akadt". 
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muzi'kis tokg'tíéas baba'is-vilg i suas: «muja, vetlig kostie 
1 éintgmsa'lin al'i mujah) a baba'is suas: «mun, a/éid vidlivv. 

muzik pete, a doid'd'in nem-tor abu. 
3 . a rujsis si-kosti t'serisg tui-vivsis gktas juke i -pondas 

soini. sili vgü'tsa kgjin loktg. i pondas silis Hserise komi. a rut's 
suas: v-mun, aféid kiih kgjin sili suas: «me og kuZ Ueri 
kiini-o. — «a me tene velgda. mim jukmgs-dorg i bgttg jukme'sas 
led'é». 

kgjin rufégs kivzas i mgdas. jukmg'sg bg£se le(d'éas i silgn 
bgéis kinmg. kgjin kiski'las, kiski'las, a bg£ oz sed. i sija dumd'i-
tas, stg zev ima bgzas kutíéi'sis i sija jonas nejtfi'stas i silgn 
bgzis org. i sid'z vartas jagas, i sen gn-na-na bg&tgm olg. 

Az ember megharagszik a feleségére és mondja: «Micsoda, 
mialatt én odajártam, megvakultál vagy mi?» Az asszony meg 
mondja: «Eredj, nézd meg magad». Az ember kimegy, a szán
ban meg semmi sincsen. 

3 . A róka meg ezalatt egy rakásba gyűjti a halat az útról 
és kezdi őket enni. Szembe jön vele egy farkas. És kezdi a 
halát kérni. A róka meg mondja: «Eredj, fogj te magad!» 
A farkas mondja neki: «En nem tudok halat fogni.» — «De 
én majd megtanítlak. Menj egy lékhez és bocsásd a farkadat 
a lékbe.» 

A farkas hallgat a rókára és elindul. A farkát egy lékbe 
bocsátja és a farka belefagy. A farkas húzza, húzza, de a farka 
nem jön ki (tkp. nem kerül meg). Ő meg azt gondolja, hogy 
nagyon sok (hal) fogódzott bele a farkába és erősen megrántja, 
és a farka leszakad. Es így fut az erdőbe, és ott még most is 
fark nélkül él. 

J e g y z e t e k : A mese tárgyára nézve vÖ. BOGOV meséjét 
<EOG. nyelvt. 148 = ÜF. II. 64). 

2. ggéíinüa < or. rocTHHe'i,!.. 
3 . gn-na vagy gn-na-na. 

19* 
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33. z§l§'tnei kolk. 
1. vaien olg'ma-vilfma tsar. i tsari'slgn vglema kujim pi : 

pedgr tsare'vifé, vaéil tsare'viU i iva'n tsare'vifé. peder 
tsare'vits da vasil tsare'vifé vghma'eé zev ozireé, a iv a' n tsa
re'viU v glgma jgidMk. 

iva'n tsare'vifé mgdas vilié stergna'g i man§ tui-vivti zev 
dj/r.ivoas kujim tui-keJas. i tui-kezasje'sas geég'ma: gftggezg'ma: 
«jééli eta't'fée kodi mune, sija, loug zev ozir». mgd tui-keZa'sg 
geég'ma: ueta'ffég kodi mung, sija pelujéi'tas tsarstve)). a koi-
mg'das gez'e'ma: akodi tatfég mune, sijg viia'sni, ili zglg'tnei kolk 
more pitskgsin iz-gor-ulin kuilg». 

2. iva'n tsare'vifé i dumd'iftéas: «luttse me meda• si tui-
keía'sg, k§n viia'sni, ili kgn zglg'tnei kolk vijimv. i zev dir seti 
mung. i voas kerka. piras kerka'e, a kuilg pefé. pejsis i suas. 
Háti ne-kutUgm zver iz pisjiv i kaga iz lebli; a te kié-ke. tat'fée 
uéin? kiffég tadz mgdinh) a iva'n tsare'vifé viéta'las, ste «tan 

33. Az a r a n y t o j á s . 
1. Eégen élt-volt egy czár. A czárnak meg három fia volt r 

Fedor czárfi, Vaszilyij czárfi és Iván czárfi. Fedor czárfi és 
fyaszilyij czárfi nagyon gazdagok voltak, Iván czárfi azonban 
bolondos volt. 

Iván czárfi idegen földre indul és megy az úton nagyon 
sokáig. És jön egy hármas keresztút. A keresztutakra meg föl 
van írva: az egyikre föl van írva: «Ha valaki erre (tkp. ide) 
megy, az nagyon gazdag lesz». A másik keresztútra (ez) van 
fölírva: «A ki erre megy, az királyságot kap». A harmadikra meg 
(ez) van fölírva: «A ki erre megy, azt megölik, vagy egy arany 
tojás fekszik a tengerben egy kő alatt». 

2. Iván czárfi meg gondolkozik: ((Jobb, ha én azon a 
keresztúton megyek (tkp. arra a keresztútra indulok), a hol meg
ölnek, vagy a hol az arany tojás van». És nagyon sokáig megy 
arra. És jön egy ház. Bemegy a házba, (ott) meg egy anyóka 
fekszik. Az anyóka mondja: «Erre semmiféle állat nem futott, 
sem madár nem röpült. Te meg honnan kerültél ide? Hová 
készültél így?» Iván czárfi meg elmondja, hogy «itt valahol 
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ken-kg vijim more, a more pidg'sas iz-ulin vijim zelg'tnei kol'k, i 
' me mgdi kolkji'slan. — «zev trudnei dela viberitg'mid te, i og 
ted, verman-g-si korsi'ni. zev una bogati'rjes voli'sni korsi'ni da 
iz vermi'nj,. no ladng, me tenid pgsebi'ta. — ta tui kuza vgtd'zin 
rijim jaga-baba. i sili te nem-tor in vistav i in sorúit sikgt». 

3 . iva'n tsare'vits u£ná'itas i mgdas, a veitísa tese kejin. 
i iva'n tsare'vits sabl'a's§ j§ras i keyas keji'nlié jurse kera'vni. 
a kejin süi suas: «in kerav jurgs, kor-k§ ged'i't't'sa. sémin kodért, 
a me te-dinad i voav. 

iva'n tsare'vits medas vg^zg. veiiisa sili tese kets. i iva'n 
tsare'vits t§ze kgsjas kera'vni jurse, a kets suas: «in kerav jurgs. 
kor-ke ged'i'ttéa. sémin kodért, a me te-dinad voat>. 

i sija beran vefáe medas. veittsa os loktg. i oslis t§£§ 
kesjas kera'vni jurse. a os suas: ún kerav jures. kor-ke ge.d'i't'téa». 

4. i ve$ze mgdas. mune, mung i voas kerka. piras kerka'g, 

tenger van, a tenger fenekén meg egy kő alatt egy arany tojás 
yan, és én a tojásért indultam el». — «Nagyon nehéz dolgot 
választottál ki, és nem tudom, hogy meg tudod-e keresni. 
Nagyon sok hős jött azt keresni és nem birták (megtalálni). 
De jól van, én segítek neked. — Ennek az útnak az irányában 
elül van a boszorkány. Ennek te ne mondj el semmit se és ne 
beszélj vele». 

3 . Iván czárfi. megvacsorázik és elindul, azonban egy far
kassal találkozik. Iván czárfi. meg kirántja a kardját és le akarja 
ütni a farkas fejét. A farkas azonban így szól hozzá: «Ne vágd 
le a fejemet, (még) valamikor hasznodra leszek. Csak idézz (hívj) 
és én hozzád jövök». 

Iván czárfi tovább (tkp. előre) indul. Egy nyúl akad elébe. 
Iván czáríi meg megint (tkp. szintén) le akarja vágni a fejét, 
de a nyúl így szól: «Ne vágd le a fejemet. Valamikor hasz
nodra leszek. Csak idézz, én meg hozzád jövök». 

És ő megint előre indul. Egy medve jön vele szemben. 
A medvének is le akarja vágni a fejét. A medve azonban így 
szól: «Ne vágd le a fejemet. Valamikor hasznodra leszek». 

4 . És tovább indul. Megy, megy és egy ház jön. Bemegy 
a házba, a kemenczén meg kilenczszer összecsavarodva fekszik 
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a paU-vilin gkmis kusi'nen kuilg peU. i suas: «kitUg mgdint 

iva'n tsare'viU?» a iva'n tsare'viU nem-tor oz su. jaga-baba 
pondas let'Ui'ni i iva'n tsare'vitsli suas: «kié-ke te vajin assid 
Igéid vir-jditg ?•> . 

jaga-baba paU-vi'lié gkmis sutki letíéi'ég'. a iva'n tsare'-
viíélié veks§ jud'se, no nem-tor oz vermi jua'vni. i sija pondas 
uzing'dni i jad§n verdni. a iva'n tsare'viU kinas tsgktas perve\ 
aslis soini. jaga-baba boétas t'sdsse i lebg'das pizanld'nis: i sgmin 
bus lou§. 

5. iva'n tsare'viU m§das v§(cK£§. i kor-kg mii-kg more-dorg 
voas. more-doris lebzas tsgz i si-ding lökte, i suas: ntrudnei d'ela 
viberitg'mid i og tgd, verman-g-si karni, me-kg ni pgsgbita-a». 

vi^zg'das more'g, a more-dorin sir. nlebgd mene vaasr 

burtg og vungd i kor-kg ged'i'tíéav. 
iva'n tsare'viU kodg'rtas stavsg, kodi vgit'Ua tesli (tesli'ni)t 

i si-ding voa'sni stavis. i ponda'sni more pitskg'sis koréi'ni. a 

az öreg anyó. És így szól: «Hová készülté], Iván czárfi?» Iván 
czáríi azonban semmit se szól. A boszorkány le kezd szállni és 
így szól Iván czárfihoz : «Ugyan honnan hoztad a magad szép
testét (vér-húsodat) ?» 

A boszorkány kilencz teljes napig mászik le a kemenczéről. 
Iván czárfit meg egyre kérdezi (tkp.-tól kérdezősködik), de sem
mit se bír megtudni. Es ő kezdi vacsorával kínálni (tkp. vacso-
ráztatni) és méreggel etetni. Iván czárfi azonban a kezével pa
rancsolja neki, hogy előbb (ő) egyék. A boszorkány fogja a 
tálat és az asztalhoz csapja: és az csupa porrá válik. 

5. Iván czárfi tovább indul. És egyszer csak a tengerhez 
ér. A tengerpartról fölröpül egy kacsa és őhozzá jön. És 
mondja: «Nehéz dolgot választottál ki, és nem tudom, vájjon 
el birod-e végezni, ha én már segítlek is». 

Belenéz a tengerbe, a tengerparton meg egy csuka van. 
«Dobj bele engem a vízbe, nem felejtem el a jótéteményedet 
és valamikor hasznodra leszek.» 

Iván czárfi idézi mindazokat, a kikkel találkozott, és mind 
hozzá jönnek. És elkezdenek a tenger fenekén keresni. A csuka 
azonban tudja, (hogy) hol van a kő (tkp. a követ tudja, hol 
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siris izse t§das, kit§n. i setísg sije'zd§ nue'das. iva'n tsare'viU 
}i ad'd'zas : zev itdzid iz. butkiUtísile'ni, butkiMUity'ni i ne-kud'z oz 

vermi'ni butki'ltni. a ts§£ pondas butki'Htni i butki'ltísas. i ad'-
d'éa'sni zev jugid kolk. ts§zis suas: «bos taje i ot§ tupllav. i ne-
kodli in vistav i úe-kodk§t in sorúit i pervei kerka'as in pirav)). 
iva'n tsare'viU kolk bostas i mgdas. mun§ zev dir i pervei kerka 
voas. setíse sija oz pir. i m§das v§(d'z§ m§d kerka-doredz. a p§-
i'is i suas: utaja eskg kol'kjis teiid i suri, no tensid gua'-sni. 
me-k§ ni teiid vistala-a, górtad voan da karta-viv pel'e'sad puktiv. 
i seé, soj§-ju§ dei medas. 

6. mune, mune, a vgiítsa os lokt§. uiva'ng, vok§, zev tai 
dir vetlin. vai sev me-vüam i me vart§'da». sija dzin tuis§ var^ 
te'das i iva'n tsare'vit's leíUas. i medas pod§n. i veittsa süi 
lökte k§ji'nis. i suas : «zev tai dir vetlinrt. i suas : v-vai vili'sam 
8§v, me varte'da)). iva'n tsare'vit's s§las vüi'sas i vartg'das zev 
ü§. i v§ifíéa sili tes§ ket's. «k§ji'ne, te zev mu^l'zin, vai me var-

van). És oda vezeti őket. Iván czárfi is meglátja: egy nagyon 
nagy kő. Hengergetik, hengergetik (értsd: próbálgatják), de 
sehogyan nem bírják elhengeríteni. De a kacsa kezdi elhenge
ríteni és (a kő) feldől. Es egy nagyon fényes tojást látnak meg. 
A kacsa így szól: «Fogd ezt és csavard be a kendődbe és ne 
mondd el senkinek és ne beszélj senkivel és ne menj be az első 
házba.» Iván czárfi fogja a tojást és elindul. Megy nagyon 
sokáig, és jön az első ház. Oda ő nem megy be. Es tovább 
indul a második házig. De az öreg anyó mondja: «Ha meg
találtad is ezt a tojást, de el fogják tőled lopni. Én azt mon
danám neked : hazajössz és az istálló sarkába tedd.» Es onnan — 
eszik-iszik és elindul. 

6. Megy, megy és a medvével találkozik. «Iván öcsém 
(tkp. Ivánom, öcsém), nagyon sokáig jártál. Nos, ülj föl a 
hátamra (tkp. énreám) és én viszlek gyorsan.» Az a fél úton 
elviszi és Iván czárfi leszáll. Es elindul gyalog. És szembe jön 
vele a farkas. És így szól: «Nagyon sokáig jártál már». És 
mondja: «Nos, ülj föl a hátamra, én elviszlek gyorsan». Iván 
czárfi fölül a hátára és nagyon messzire viszi. És a nyúllal 
találkozik: «Farkasom, te nagyon elfáradtál, nosza, majd én 
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t§'da». kgjin-vili'sié let't'éas i sglas kgtévüi'sg, i sija vartg'das 
gorte\d'éis. 

iv a'n tsare'vit'é voas gortas i kol'ksg d'éebas karta-vilas. 
a vokje'sis petg'ni vidli'vni i povza'sni: r.evng karta-vivnis sot't'éas 
i pira'sni kerkaa'nis. i ponda'sni vgtli'ni iv a' n tsare'vij'ées. 

7. iv a'n tsare'vit'é boétas kol'ksg i jn§das vilié tsarstvg'g i 
sija miíng zev dir i kor-kg ne-kor-kg voas. a sij§ sett'ég oz led'éni 
saldatje'sis. a iva'n tsare'vit'é suas: «me tsarni'dli pgda'rek 
vaja zev jugid zgle'tnei kolk». i sije lejí'éa'sni tsar-ding. piras a 
tsar i suas: «kié-kg mii-kg i iva'n tsare'vit'é uég'ma tat't'ég/n — 
«a me teiid peda'rki vaji zgle'tnei, koík more pitskg'sié». i éetas 
kotksg tsari'sli. 

a tsar i suas: «me tenid d&in tsarstvg'gs éeta, a kula-si, 
stavsg éeta». i iva'n tsare'vité pondas óvni i tsar-nilis vile 
getrd éas. 

8. olg'ni tglié kujim. i iva'n tsare'vit'é medas teva'rla. 
mungi mune i sija voas karé. ?eé nebas tgvar, kgra'bg teféas i 

viszem». Leszáll a farkas hátáról és fölül a nyúl hátára, és az 
elviszi hazáig. 

Iván czárfl hazajön és elrejti a tojását az istállóban. 
A bátyjai azonban kimennek megnézni és megijednek: mintha 
az istállójuk égne, és bemennek a házukba. És elkergetik Iván 
czárfit. 

7. Iván czáríi fogja a tojását és megy egy másik országba; 
és ő nagyon sokáig megy és valamikor odaér. De őt nem eresz
tik be a katonák. Iván czáríi azonban mondja: «Én ajándékot 
hozok a ti czárotoknak, egy nagyon fényes arany tojást». És 
beeresztik őt a czárhoz. Bemegy, a czár meg mondja: «Vala
hogyan idekerült valahonnan Iván czáríi is!» — «Én aján
dékot hoztam neked: arany tojást a tenger fenekéről.)) És oda
adja a tojást a czárnak. 

A czár meg így szól: «En a fél királyságomat adom oda . 
neked, és a mikor meghalok, az egészet adom oda». És Iván 
czáríi kezd (ott) élni és elveszi a czár leányát.. 

8. Három hónapig élnek. És Iván czárfi útnak indul 
árúért. Megy, megy és eljut a városba. Ott (tkp. onnan) árut 
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mgdas gortas. i voas ber§g-dor§, a sen kuile gkmis kusi'úa jaga-
s baba. i suas: cgtii meÜm te i éurin. vot — suas — me tenid tgdg'da 

mii-ke. jééli t§dan-si, medgs t§d§'da, i mgdsg-kg tedan, koimg'dgs 
tgdg'da. a on tgd-si, i at'te soja». 

iva'n tsare'viU segláéi'tísas. i jaga-baba suas: ugt'i sutkign 
menim strgit kar)), iva'n tsare'viís pondas sogni. a jur-vilas 
ts§£ puksas. i suas : «taj§ eske vermam karni- kikna'nsg, da koi-
mg'dis zev trudnei loug)). 

i iva'n tsare'viU med-aswlas suvtas, a kar sula'le. i jaga-
baba mgdgs tgdg'das. ngíi sutkim kar menim t'sglei tsarstvg)). 

iva'n tsare'viís pondas sogni. a sili bgrdú tf§£ i puksas 
. i suas: «tajg-na me kara, a koimg'dsg gtnam og vermi karni. 

loue stavni'mli jukg seberiíUi'ni*. 
iva'n tsare'viU mgd-aswlas suvtas, a tsarstvg lovma. 
9. i koimg'dsg tgdg'das. «kar — suas — menim, med, kud'é 

Tesz, hajóra rakja és hazafelé indul. És a parthoz ér, ott meg 
a kilenczszer összecsavarodott boszorkány fekszik. És (ez) így 
szól: «Most a kezem közé kerültél (tkp. megkerültél nekem). 
Nos — mondja — én valami feladatot adok neked. Ha meg
fejted, másikat adok. Hogyha a másodikat is megfejted, harma
dikat adok. De ha nem tudod (nem oldod meg), magadat is 
megeszlek». 

Iván czárfi beleegyezik. A boszorkány meg mondja: «Egy 
nap-egy éj alatt építs (nekem) várost». Iván czárfi elkezd szo
morkodni. A fejére meg rászáll a kacsa és így szól: «Ezt még 
meg tudnók csinálni mind a kettőt (értsd: az első két munkát), 
de a harmadik nagyon nehéz lesz». 

Iván czárfi meg másnap fölkel, a város meg (készen) áll. 
És a boszorkány a második feladatot adja: «Egy nap-egy éj 
alatt csinálj nekem egy egész országot». 

Iván czárfi elkezd szomorkodni. De megint csak rászáll a 
kacsa és így szól: «Ezt még megcsinálom, de a. harmadikat 
magam nem bírom megcsinálni. Egybe kell majd mindnyájunk
nak gyülekeznünk)). 

Iván czárfi másnap fölkel, a királyság meg meglett. 
9. És a harmadik feladatot adja. << Csináld meg nekem — 

mondja —, hogy, a mint hazulról elindultál és a milyen kereszt-



2 8 6 FOKOS DÁVID. 

gortsid m§din i ku(ts§m tui-keza'sjes voli'sni, t'éist§ med• taiU§ lou§»* 
i srek setis kvait sutki keze. 

iva'n tsare'vit's vodas i unmo'vsas. i uze kujim sutki. si-
din§ voa'sni stav zveris, kodi tesi veitíéa. no oz vermi'nj, said-
me'drii. i voás tseé i sija saidm§'das. «no — suas — kujim sutki 
uéin, a med kujim-na kolH». i ponda'sni sen telkuiíisi'ni, kud'd'za 
kami. i tsez leba'lg bidla'g kujim sutkien i stavs§ karas. i jaga-
baba'li petke'dlas. jaga-baba i suas : «da iva'n tsare'vi(t's§} ne-ke 
ts§£id, va&gn ni me ten§ soji». i jaga-baba pondas more-vilas 
telá'éni i iva'n tsare'vit's oz vermi karabje'snas m§dni i doid'-
da'las oskes da k§ji'n§s. kiskila'sni, kiskila'sni karab kos-vivti, 
no oz vermi'ni kiski'ni. a jaga-baba'is puka'l§ more-dorin, a~ • 
ts§z i suas: ukor v§rzas, seki i kol§ §ipraviiUi'nii>. jaga-baba 
verzas i iva'n tsare'viüs §tpravi'iUas. jaga-baba sili i suas: 
«menim t§d§d ku^sgm-kg tor i jésHi me tgda-si, tene soja». 

i vot ts§£ iva'n tsare'vitsli suas: «te téekti lia'is gez 

utak jöttek, mind itt (tkp. ide) legyen.» És határidőt adott neki 
hat napra. 

Iván czárfi lefekszik és elalszik. És három napig alszik. 
Odajönnek hozzá mind azok az állatok, a melyekkel találkozott. 
De nem bírják fölébreszteni. És odajön a kacsa, és az fölébreszti. 
«Nos — mondja — három napig aludtál, de még maradt másik 
három (nap).» És elkezdenek ott tanakodni, hogyan csinálják 
meg. És a kacsa három nap alatt mindenfelé röpül és meg
csinálja az egészet. És megmutatja a boszorkánynak. A boszor
kány meg mondja: «De Iván czárfi, ha nincs (itt) a kacsád, én 
már régen megettelek (volna)». A boszorkány elkezd a tengerre 
szelet bocsátani, Iván czárfi meg nem bír a hajókkal elindulni. 
és elébük befogja a medvét és a farkast. Húzzák, húzzák a 
hajót a szárazföldön, de nem bírják húzni. A boszorkány meg 
(ott) ül a tenger partján. A kacsa meg így szól: «A mikor 
megmozdul, akkor kell elindulni)). A boszorkány megmozdul, 
és Iván czárfi elindul. A boszorkány így szól hozzá: «Nekem 
adj valami föladatot, és hogyha én megfejtem, én megeszlek». 

És lám, a kacsa mondja Iván czárfinak: «Te parancsold 
neki, hogy homokból ezer versztnyi kötelet fonjon, cés azzal 



ZÜKJBN SZÖVEGEK. 287 

gerdni tisd(t'éa vers kuza i sij§n mene domlav i soi». iva'n 
isare'vits medas, a jaga-baba pondas lia'is gez gerdni. iva'n 
tsare'vifs gortas voas, a jaga-baba §n-na-na lia'is gez gerít'se. 

kötözz meg engem és egyél meg' >>. Iván czáríi elindul, a boszor
kány meg elkezd homokból kötelet fonni. Iván czáríi hazaér, 
a boszorkány meg még most is kötelet fon homokból. 

J e g y z e t e k : z§l§'tnei: az orosz -OH végződésnek az udorai 
nyelvjárásban (nem-első szótagban) -ei ( ~ V . -§Í) a szabályszerű, 
megfelelője. 

1 . peder < or. $ e ^ o p t I p§lutUvtni < or. nojiymiTL. 
2. luttsg < or. jryqme | iz-gor-ulin uoRb KaMHeMb ] évér < 

or. 3BBpb | trudnei, d'ela < or. Tpy^Hbiíí, ^BJIO [ viberi'tni < or. 
BHŐnpaTb, BLiőpaTL; viberit§4mid -m képzős part icipium prseteriti 
birtokos személyraggal igei ál l í tmány helyett 1. W I E D . 2 166, FOKOS, 
A vog.-osztj. tárgyas igeragozásról 15. 1. jegyz. | verman-§-si 
'MoateniL-JiH3; vö. t§dan-si, t§dan-§-si c3Haemb-jni'; t§dan-k§-si, 
seki vistav 'ecjin 3HaeniB, pa3CKa?KH5; v. ö. még sin-sajas mnisi 
i oz süni! c3a rjia3aMH ^ITO H He roBopaTí> !5 | pesgbi'tni < or. 
IIOCOŐHTB. 

3 . g§di't'tsa 'npiiroJKycb' | kodért ^ O M S H H ' ; említs (hívj, 
idézz)5. 

4 . kusi'ú§n cCBepHyjiacb5 j kié-ke cOTKy,n;a-To5 [ jad < or. ap,%, 
5 . me-k§ ni pes§bita-a cecjiH a yjKB ÜOCOŐJIIO, a yasi. őy^H 

TeŐB nocoÖJiio5 | pervei kerka'as t. i. a boszorkány házába | 
pejsis t. i. az első öreg asszony. 

6 . r§vne < or. poBHO; revne sotíéas 'KaKi. őy^TO noacapi. 
őbijrb5. 

7 . tsar-nilis vile getrd'sas 'Ha H,apeBHi> TRemuica. 
8 . me tenid t§d§'da mii-ke ca TeÓB 3ara^,aio HTO-HHŐy^b, 

a TeŐB 3a^,aqy ^aivrL5 j jésli t§dan-si cecjiH y3Haenib, HCiiOJiHHiiib5 | 
s§beritíéi'ni 'coőnpaTbca'. 

9 . t'éist§ ( < or. ^HCTO) med tatíée loue VroÖbi Bee 3,3,'BCb 
ŐHJIO5 | sr§k < or. cpoKB | pondas t§ld'sni 'BBTepB cnycTHJia5 j 
kor v§réas ca mikor megmozdul5 (ér tsd: a míg nyugodtan ül , 
addig szél fúj ; ha megmozdul, eláll a szél) | gez gerdni cBepeBKy 
CBHTb'. 
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34. sud'ba. 

1. va£§n ol§'ma-vil§'ma peU i sija ve'lema zev koii§r. i-gt-
pir sija medas tui-vivti jag§ pesla. mun§, mune i v§itíéa tes§ 
p§rié p§l''i sija sili suas : «kiHts§, babuska, medin h) — na mui — 
suas — mensim jud'éan, p§ris koner p§t'slié ? vot — suas — 
ríe-ku(ts§m stsasje abu i ola zev kone'ras i nem-tor soini abu». 
a starik sili setas mesék i suas: vkit'űed'é górtad on vo, set'tsedz 
in raz i in vidliv». a starik piras jagas. 

pets mgdas gortas i oz vermi íe.rpi'tni i mes§'ks§ raías. 
a stavis je(dMd tsak. i sija pondas pel!§s vidni. i stav tsaks§ 
kiétas i suas: «muja menim tátié? mian asla'nim jagas una 
vijim)). i gortas mune. 

2. si tui-victi lokt§ m§d perii p§l, t§z§ zev kon§r. i sija 
ad'dzas tsakje'sse i suas: ukujsem-kg mórt lebedle'ma jenlis 
tsakje'ssgn. sija §ktas i gortas nuas. i pondas pusi'ni. i setíée 

34. A s o r s. 
1. Régen élt-volt egy öreg asszony, és ez nagyon szegény 

volt. Egyszer útnak indul (tkp. elindul az úton) az erdőbe 
fáért. Megy, megy és egy öreg emberrel találkozik. És ez így 
szól hozzá: «Hová készültél, anyókám ?» — «De mit — mondja — 
kérdezgetsz tőlem, öreg szegény asszonytól? Lám —mondja — 
nincsen semmiféle szerencsém és nagyon szegényen élek, és 
semmi ennivalóm sincs». Az öreg ember meg egy zsákot ad 
neki és így szól: «A míg haza nem érsz, addig ne nyisd ki és 
ne nézd meg». Az öreg meg bemegy az erdőbe. 

Az öreg asszony hazafelé indul és nem bírja ki és föl
bontja a zsákot: (ott) meg csupa fehér gomba (van). És elkezdi 
az öreget szidni és kiszórja a gombát mind és mondja: «Mire 
való ez nekem (tkp. mi [van] nekem ebből) ? Nekünk magunk
nak is sok van az erdőben». És hazamegy. 

2. Azon az úton jön egy másik öreg ember, szintén na
gyon szegény. És ez meglátja a gombákat és mondja: ((Valami
féle ember elhányta Istennek a gombáját». 0 összeszedi és 
hazaviszi. És elkezdi főzni. És oda bejön az öreg ember és 
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piras pgris pet i pondas jua'vni: amuja te karanh) — «a vot —• 
jsuas — kodl§n-k§ Uakje'zde tui-vilas lebedle'ma i me ekti i pusa. 
vöt — suas — t'?et? táaka-$a éojam.» 

starik pusi'le, pusi'i§, a tsak oz pondi pusi'ni. sija i suas 
stari'kli: apusi'li, pusi'li tsakse, a iz pondi pusi'ni».— «noli—• 
suas — vidliv, muja lovma setís§.» 

3. starik vidli'las, a stavis z§l§'tnei tsak. i stari'kli suas: 
avot— suas — tsud§is kujsem lovma! pert§ pukti tsak, a lovma 
zelgt§, i teng ig vermi verdni tsaka-vagni). — a a vot — suas — 
vijim kus reié i sije vai éojam.)) — «no —• suas — mui eske 
sija kus%d, da tsaka-vais koli, a iz z§l§t§'is. menim p§ris mortli 
luttse tsaka-vais isem z§l§te'is. i zelet§'nas nem-tor menim karnis, 
starik i suas: «mun-in§, oz-si tsaka-vate vaili». starik mun§ i 
vajas, a stavis setts§m bur tsak lovma, ste nemnas abu soile'ma. 
éoja'sni tsaka-va i starik pet§ i vesas. 

kezdi kérdezni: «Mit csinálsz te?» — «Hát nézd csak, — 
feleli — valaki szétdobálta az útra a gombáit, én meg össze
szedtem és megfőzöm. — Nézd, — mondja — együtt eszünk 
gombalevest.» 

Az öreg főzi, főzi, de a gomba csak nem fő meg. Szól 
is az öregnek: «Főztem, főztem (értsd: próbáltam főzni) a gom
bát, de nem főtt meg». — «Nos — mondja — nézd meg, mi 
lett ott (tkp. oda).» 

3 . Az öreg nézegeti, hát csupa arany gomba. És szól az 
öregnek: «Nézd csak, — mondja — micsoda csoda történt. 
Az üstbe gombát tettem és arany lett (belőle), és neked nem 
tudtam gombalevest adni (tkp. nem bírtalak gombalevessel 
etetni)». — «De nézd, — mondja — itt van egy darab kenyér, 
és azt együk meg.» — «Nos — mondja —• mi volna az a 
darab kenyered, de gombaleves kellett volna és nem arany. 
Nekem öreg embernek jobb a gombaleves, mint az arany. Az 
aranynyal nem tudok mit csinálni.» Az öreg meg mondja: 
«Menj csak, ha nem hozol-e gombalevest)). Az öreg odamegy 
és hozza. Hát mind olyan jó gomba lett, hogy egész életében 
nem evett (olyat). Megeszik a gombalevest, az öreg meg kimegy 
és eltűnik. 
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J e g y z e t e k : sudba < or. cy^böa. 
1. stsaéj§ < or. ciacTie | t'erpi'tni < or. TepirfiTb. 
2. kodlen-kg tsakje'zdg tui-vilas leb§dle'ma az udorai nyelv

járásban nagyon gyakori szerkezetkeveredés (valakinek a gombái 
szét vannak hányva X valaki a gombáit széthányta > Valakinek 
a gombáit széthányta') | Uaka-va 'rpnŐHOÉ cyni>'. 

3 . kus < or. Kycb 'harapás, darab; darab kenyér, kenyér'; 
jdi-kus fKycoKi> Mflca'; ndn-kus cKycoKT> xjr&őa' | r§ts eKycoKT>' | 
oz-si tsaka-vat§ vaili cHe TO npHHecn rpnÖHHH cynj>'; vö. jésü 
te on mun, oz-si v§tla cecJiH TBI He nofi^ems, He TO BtiroHio'; 
— abu-e-si sil§n vit pi KaateTca y Hero 5 .niTeii'. L. még a követ
kező mese 2. jegyzetét. 

35. 
1. va£§n ol§'ma-vile'ma pop. sili kovmas rgbe't'ríik. i silié §t'i 

deii'na kivlas i medas pop-orde medd'sni. a pop tese sili vgit't'éa 
i suas: «bat'usk§, oz-g tenid rebe'ínik kovh) a pop suas: ukole 
esk§ da)). — «vot me medá'sa.» —• «& una-§ korán hí — «a muja 
<me kora, aitgm-mamt§m mórt? mui pukti'stan.» — «wo ladn§». 

sije'zda i mgda'sni. k§ne'sn§ skerg skazka vistd'ssas, a dir 
tirmas popli da rebgt'nikli gortas munni. kor-k§ mii-k§ i pop 
gortas voas. 

2. a m§d-aswlas itski'sni petg'ni. i rgbg'tnik zev jonas 
itski'sg. popli i l'ubi'ít'sas. i medjez itski'sni petalg'ni. i te£§ rebe'i-
úik zev jonas itski'é§. 

35. 

1. Bégen élt-volt egy pap. Neki szüksége van egy mun
kásra. Erről hall egy legény és elindul a paphoz elszerződni. 
A pappal meg találkozik és mondja: «Atyuskám, nem kell-e 
neked munkás ?» A pap meg mondja: «Kellene bizony». — 
«Lám, én elszerződöm.*) — «De sokat kérsz-e ?» — «Hát mit 
kérek én, atyátlan-anyátlan ember ? A mit megállapítasz.» — 
«No, jól van.» 

Ok elindulnak. Természetesen hamar elmondódik a mese, 
de sokáig tart a papnak és a munkásnak hazamenni. Vala
mikor hazaér a pap. 

2. Másnap meg kimennek kaszálni. A legény nagyon erő
sen kaszál. A papnak tetszik ez. Es másodszor mennek ki 
kaszálni. Es a munkás szintén nagyon erősen kaszál. 
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kor-k§ mii-k§ %tskié§'nis dei rit voas. i voda'sni űzni. a 
ypoplen zev mijéa niv velgma. i rgbe'tnik da niv §t'ik kerka'e 
voda'sni. r§b§'(nik i suas: «§tnam k§tdzid űzni. vai juk§ vodam». 
niv sggláéi'Usas. i voda'sni juke. r§b§'tnik pondas nakse vidli'vni. 
a niv suas: (emuja karán ?» — «a kudz in§? jukin uzam, a og 
ted§, mui jorta jortni'mlgn vijim. etaja mui tenad ? menam tai 
abu.» — «noli» — suas. niv vidli'las, a nem-tor abu. «a etaja — 
suas — mui ti) •— «etaja — suas — menam sinan.n a rebe't'nik 
kuíiéi'sas nivli genas i suas: «vot menam etaje i sina'las zev 
burás». — «noli oz-si sinali'sti.r> 

r§b§'tnik vili'sas kaas i pondas svna'vni. nivli zev ruka 
lou§. niv beran pondas tsekti'ni sina'vni. i r§be'tnik beran sina'las. 

3. kor-kg mii-k§ niv i n§be'íUas. rgbe'ünik povéas i m§das. 
a niv sije v§tas i pondas sina'nsg komi. a r§be'tnik oz pondi 
setni. suas: «taje oz podz setni. — a vai — suas — med b§r-
ja's§ burás sina'la». i rgbe'inik sina'las. m§das, a niv vekse v§tas 

Valamikor kaszálnak, és eljön az est. Es lefekszenek 
(aludni). A papnak meg egy nagyon szép leánya volt. A mun
kás meg a leány egy szobába fekszenek le. A munkás így szól: 
<(Magamnak hideg hálni (fázom, ha egyedül hálok). Nos, feküd
jünk együvéo. A leány beleegyezik. És együvé fekszenek. A mun
kás a csecsét kezdi vizsgálgatni. A leány meg mondja: «Mit 
csinálsz?» — «De hogyan há t ! Együtt hálunk és nem tud
juk egyik a másikáról, hogy mije van (tkp. mink van egy
másnak). Ez micsodád? Nekem bizony nincs.» — «Mutasd 
esak» — mondja. A leány megnézi, hát semmije sincs. «Hát 
ez — mondja — micsoda?» — «Ez — mondja — az én fésűm.» 
A munkás meg megfogja a leány szőrét és mondja: «Lám, az 
•én (fésűm) ezt is megfésüli nagyon jól». — «Nos hát, fésüld meg.» 

A legény reá mászik és kezdi fésülni. A leánynak ez 
nagyon tetszik. A leány azt mondja neki, hogy újra fésülje 
meg. A munkás meg megint megfésüli. 

3 . Valamikor teherbe esik a leány. A legény megijed és 
elindul. A leány azonban utána fut és kezdi a fésűjét kérni. 
A legény meg nem adja oda. Azt mondja: «Ezt nem lehet oda
adni. De nosza, — mondja — legutoljára jól megfésüllek)). Es 
a legény megfésüli. Elindul, de a leány folyton utána megy és 
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i koras. i kor-kg mii-kg ju voas. i rgbgtnik suas : nme — suas —-
tajg sina'nsg juas lebg'da, med tenid ni menimn. i rebg'ünik tripla, 
bostas i lebg'das vaas. 

rgbg'inik sid'é i mung, a niv pondas kela'vni i sinan kor-
éi'ni. i rit voas, a niv veksg kela'lg. pop voas niv-ding i jua'las : 
«muja kéla'lan?)) •— «a vot — suas — rgbginikni'mlen zev bur 
sinan vgli da lebg'dis. i pop kul'éas i pondas kela'vni. niv í?í'v 
dzg'das, a sina'nis tida'le i gorg'tíéas : ubaiuskg, ati sina'nis tida'le 
te-dinad /» i loktg ajis-ding i tsapd'éas kuíwkas i suas: «etatigm-
i vgli sina'nis! tajgn i sina'lisv. pop povéas i suas: adura, durar 

leitíéan etajgn sina'vni! mgdim gdjg\déik górtad)). 
i kor-kg mii-kg niv iatei vajas. 

kéri (a fésűjét). És valamikor egy folyóhoz érnek (tkp. egy folyó 
jön). A legény így szól: «En — úgymond — beledobom ezt a 
fésűt a folyóba, (ne legyen) se neked, se nekem». És a legény 
fog egy kavicsot és beledobja a folyóba. 

A legény így el is megy. A leány azonban elkezd a víz
ben gázolni és a fésűt keresni. És eljön az est, a leány meg 
egyre gázol. A pap odajön a leányhoz és kérdezi: «Mit 
gázolsz ?» — «Hát nézd csak,— mondja — a mi munkásunk
nak nagyon jó fésűje volt és beledobta.)) Es a pap levetkőzik 
és elkezd gázolni. A leány nézi, a fésű meg látszik és elkiáltja 
magát: «Apuskám, nézd csak, a fésű tenálad látszik!» Es oda
megy az apjához és megfogja a penisét és mondja: ((Ugyan
ilyen volt az ő fésűje! Ezzel fésült meg». A pap megijed és 
így szól: «Bolond, bolond, engeded magad ezzel megfésülni l 
Menjünk hamar haza». 

Es valamikor a leány gyereket szül. 

J e g y z e t e k : A mese tárgya azonos gyűjteményünk 7. sz„ 
(vicsegdai) szövegének tárgyával. 

1. kolg eskg da fHa,n,o Őbi ,a;a' j mui pukti'stan 'CKOJILKO-
nojioatHmt, CKOJII>KO .namt5 | skazka < or. CKa3Ka. 

2 . dei < or. JS,SL H | noli oz-si sinaH'sti CHVKO no^enra. He 
TO íio^enra, ^aBafi noTienra; vö. 34. mese 3. jegyz.; vö. in bgrdy 
oz-si lat'ska 'He njia*ib, He TO BbiCTeraio". 

3 . ati CBOTT> !' | tjapa'vni, Uapá'éni cXBaTHTb5 | dura < or.. 
aypa. 
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36. mel'nik. 
1. vaé§n ole'ma-vilg'ma mel'nik i si-din§ voas korié i pon

das miiestina komi. no melnik sili oz éet i suas: «bid§'ngs-ke 
tiandi'ne verdni, aféid r§z§ri'tíéan i nem-tor aslid éoini oz kol'». seUég 
voas muéik izgt'íéi'ni. i sija kori'ése űuksa'las: úok, me éetav. 
i korié loktg si-din§. a muéik kiéti'stas ettsa'údzi tuése i korié 
ngsta' koras. muéik b§ra kiéti'stas i aslis e(tia kol'§. a mel'nik 
muéiki'sli suas : «vot — suas -—jejid stav tués§ éetis h a korié 
sid'z i mun§. 

2. kor-k§ mii-k§ muéi'kli gjéered voas izni i kiétas k§sel!§ 
i pondas izni. i oi-bid izé§, a sil§n tus veksg et-mida. i mel'nik 
pondas d'ivitféi'ni, muja tája loi: iz pondi birni tué. a muéik pié 
vekse kurtas i melnik vekse-na iz§ i tué (ili : éu) veksg §t-miitta. 
a muéik veks§ kurtas. i ne-kitíée pié vosti'ni. i vekse-na kurtíée. 

36. A m o l n á r . 
1. Eégen élt-volt egy molnár, és jön hozzá egy koldus 

és kezd alamizsnát kérni. De a molnár nem ad neki és mondja: 
«Ha benneteket mind kellene az embernek táplálnia, az ember 
maga (ált. 2. szem.) tönkremenne, és neki magának semmi enni
valója nem maradna». Odajön egy ember őrletni. És ez oda
hívja a koldust: «Gyere, én adok». És a koldus odamegy 
őhozzá, az ember meg egy kevés gabonát (tkp. szemet) önt 
(neki), a koldus meg még kér. Az ember megint önt, és neki 
magának kevés marad. A molnár meg így szól az emberhez: 
«Lám — mondja — ez a bolond odaadta az egész gaboná
ját!)) — A koldus azonban így el is megy. 

2. Valamikor az emberre került rá a sor az őrlésben, és 
beleönti a kosárba és elkezd őrölni. És egész éjjel őröl, de az 
ő gabonája egyre csak egyforma mennyiségű. A molnár meg 
elkezd csodálkozni, (hogy) mi történt itt (tkp. mi lett ez): a 
gabona nem kezdett fogyni. Az ember meg egyre kaparja a lisz
tet, a molnár meg egyre csak őröl, ós a gabona egyre csak egy
forma. Az ember meg folyton szed, nincs hová tennie a lisztet 
és még (most is) egyre csak szedi (a lisztet). 

Nyelvtudományi Közlemények., XLIV. 20 
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J e g y z e t e k : metnik < or. MejibHHKí.. 
1. miiestina < or. MHJioeTLiHfl | rgzgri'tni < or. po3opnTb. 
2. gjéered < or. oiepe^b [ kgsel' < or. Koniejib | kurtas 

cBHrpeőaeTi> BT> MÍJIIIOK'L, coőnpaeTb MyKy BT. MlmioKb'. 

37. 
1. vaégn olg'ma-vilg'ma zev bednei deíi'na mami'skgt. i $e-

íinaislgn vglgma gü pgltí'nnik denga (ili: veti'min ur). i sijg sija 
veila'las ezis pjaíaje'sg (vit-urje'sg) i mamsg istas tgrgg'vei-ordg 
tsetveri'kla. mam inung i vajas, i pi bid kola'sg éuila'las dengase. 
i mamkgt berg vgtUas kupet's-ordg. mam nuas i kupéié bostas. 
kor mung mamis, kupet's vidli'las Ueiveri'ksg i ad'd'zas deúgaje'zde. 
i dumd'itas: «ozir-£g mórt, i dengasg tseiveri'kgn merá'itasv. 
i pondas kupeű nivsg vgzji'ni si-sajg. bednei d'eti'na i ggtrd'sas i 
pondas óvni Ustis-ordin. 

kor-kg mii-kg kupe\tsis olasi'sla istas zat'se i pára vgv doid-
d'a'las. zai mgdas ola'sla. i vajg'das. a velema sémin eíi itdzid 
tok jastsik. i sija vajg'das sijg. íéé petg jastsikla, vidli'las: a 
stavis Uok rot. t'és serd'i'iMas i zaisg da nivsg vgtlas. i pridannei 

37. 
l.#Bégen élt-volt egy nagyon szegény legény az anyjával. 

A legénynek meg (csak) egy fél rubelje volt. És ezt ő felváltja 
ezüst öt-kopékásokra és elküldi az anyját a kereskedőhöz egy 
csetverik-mértékért. Az anyja odamegy és hoz (egyet). És a fia 
minden résbe beledugja a pénzét. És az anyjával visszaküldi a 
kereskedőhöz. Az anyja elviszi, és a kereskedő átveszi. A mikor 
az anya elmegy, a kereskedő megnézi a csetverikjét ós meglátja 
a pénzdarabokat. És gondolja: «Gazdag ember, a pénzét is 
csetverikkel méri». És a kereskedő kezdi a leányát neki föl
kínálni. A szegény legény elveszi feleségül és az apósánál 
kezd élni. 

Valamikor a holmijáért küldi a kereskedő a vejét és két 
lovat fog be. A vő elindul a holmijáért. És hozza. De az csak 
egy nagy rossz láda volt. És ő hozza ezt. Az após kimegy a 
ládáért, megnézi: hát csupa rossz rongy. Az após megharagszik 
és elkergeti a vejét és a leányát. Hozományul egy tehenet ad 
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nivli mgs éetas. i sije'zda gozjgn mune'ni gorta'nis. i sije'sli nem-
tor éoini abu. 

2. kor-kg mii-kg baba'is tedg'ma kupeU-dine tgva'rla mun§. 
i udzgn bostas das sait don. i koras kupe\Ues tsaijuni kgkja'mis 
Uasgn. i mgd kupeU-ding mgdas i tgzg bostas utdzgn sait das 
don i tg%g koras gkmis Uasgn. i sija petg ses i koimgd lavkag 
mung i ses bostas tgzg sait das don; i koras das Uasgn. sija 
gortas loktg vgQd'íg i muziki'sli viéta'las. suas: «te eni mun gort-
éid i lok kgkja'mis Uasgn, kodg leitíéj, dai pondi gorzi'ni da 
matti'sni. a me — suas — teiid pglgvintsik-vilg séta i pet. 
•vgfág pir ekmis Uasgn i tg£g pondi maiti'sni. i me teng ista i 
te pet. a vgtdzg pir das Uasgn i me muna, a te kol't'Ui. i kupeU-
Je'zdg in vosji, i med aina'nis pisjg'ni». « 

3. kor-kg mii-kg i kgkja'mis tsas voas i gíik kupeU piras, 
a samgvar abu-na puze'ma. pondas kivni: muii'kis mat'tiée'mgn 
loktg. a kupeU i suas : avai kiíUi-kg dzeb meng lavii's-gor-ulas, 

a leányának. És ők ketten hazamennek. Nekik meg semmi enni
valójuk nincsen. 

2. Valamikor az asszony egy ismerős kereskedőhöz megy 
áruért. És hitelbe vesz tíz rubel árát. És meghívja a kereskedőt 
teára nyolcz órára (tkp. teát inni nyolcz órakor). És elmegy 
egy másik kereskedőhöz és szintén tíz rubel árát vesz hitelbe 
és szintén meghívja kilencz órára (tkp. -kor). És onnan kimegy 
és egy harmadik boltba megy és ott (tkp. onnan) szintén tíz 
rubel árát vesz és meghívja tíz órára (tkp. -kor). Azután haza
jön és elmondja az urának. Mondja: «Te most menj el hazul
ról és gyere nyolcz órakor, tettesd magad részegnek és kezdj el 
kiabálni és káromkodni. Én meg — mondja — majd (pénzt) 
adok neked egy fél üvegre (t. i. pálinkára), és te menj ki. Az
után gyere be kilencz órakor és szintén kezdj el káromkodni. 
Én meg elküldelek téged, és te menj ki. Azután gyere be tíz 
órakor, és én elmegyek, te meg maradj. A kereskedőket ne 
bántsd, hadd fussanak el maguk». 

3. Valamikor nyolcz óra lesz (tkp. jön) és bejön az egyik 
kereskedő, a szamovár azonban még nem forr. Kezd hallat
szani: a férj jön káromkodva. A kereskedő meg így szól; 
«Nosza, rejts el engem valahová a pad alá, hogy meg ne 

20* 
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moz addzü. i kupets piras. muéik piras i pondas matti'éni i 
matti'ée zev dir. i baba'is pglgvintéik-vilg éetas. muzik boétas i 
pet§. a mgd kupets i voas. a tsai puzg'ma. pondas pukég'dni 
kupe'Jégs tsai juni. a muzik bgran lokég. kupets povzas i suas: 
«vai kittéi-kg dzeb mengf)) a baba suas: apaté-vilas ka, si sek 
oz addzi». kupets kaas, a muzik i piras. matti'se matti'ée i baba 
istas muii'kgs. midik i petg. mujgn petg muZik, i voas koimgd 
kupeté i tg£g pukéas tsai juni. mujen pukéas, kgza'in bgran i 
piras, a sija dzebsas krevat-gor-ule, a baba pisjg kerka'ié. 

muíik pondas matti'éni i suas: «meam baba pisji kupeté-
je'sket, a me — suas — kerka'es eztán, kupé'tejes povza'sni 
kerka'in, a petni oz liéti'ni. sija kerka'se geger lep kiska'las i 
ezti'las i bére kuse'das. suas : «oz sottéi tája. luttse — suas — 
kerka'am meskes pirta, liéti'ni ponda i jevse juni». 

4. kor-kg mii-ke kupét'é-getir pervei kupéfói'slen voas si-dine-

lásson)). A kereskedő meg bemegy (a pad alá). Az ember 
bejön és elkezd káromkodni és nagyon sokáig káromkodik. Az 
asszony meg egy fél üvegre (valót) ad neki. Az ember fogja 
(a pénzt) és kimegy. De a második kereskedő is megjön. A tea 
már föl van forralva. Kezdi a kereskedőt leültetni teát inni,. 
De megint jön a férj. A kereskedő megijed és mondja: «Eejts 
el valahová!)) Az asszony meg így szól: «Mászszál föl a kemen-
czére, akkor majd nem lát meg». A kereskedő fölmászik, az 
ember meg bejön. Káromkodik, káromkodik, és az asszony el
küldi az urát. Az ember ki is megy. Alighogy kimegy az ember, 
(már)is jön a harmadik kereskedő és szintén leül teát inni. 
Alighogy leül, megint bejön a gazda, az meg az ágy alá bújik,, 
az asszony pedig kiszalad a szobából. 

Az ember elkezd káromkodni és mondja: «Az én felesé
gem megszökött a kereskedőkkel, én meg — úgymond — föl
gyújtom a házat. A kereskedők megijednek a szobában, de ki
menni nem mernek. Az a háza köré forgácsot hord és meg
gyújtja és megint eloltja. Mondja: «Ez nem ég. Jobb (lesz) — 
úgymond — (ha) beviszem a tehenet a szobámba, megfejem és 
megiszom a tejét». 

4. Valamikor odajön hozzá az első kereskedőnek a fele-
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i jua'las : «iz-e vevli muM'ke?)) a muMk suas: na menam baba'e 
'ken-ke gula'ite te muziki'dket». kupeíé-getir suas: «vai, vuzav 
meste. muja korán?)) — «« mui — suas — tenéid komi? so 
íselke'vei d'énga da et-pir kara.)) kupeíé-getir oz segláéi'ííéi i suas: 
so íé§lke'vei séta, a síje og». — «wo on-si, i me og vuzav.)) ku
peíé-getir dumd'iííée i suas : «muja me so t'éelke'vei ig ial'eit, a 
•§t-pir sij§ karni (et-pir éetli'ni) zaíe'itah) i segldéi'ííéas. vodas, 
a muMk i karas. i suas: «tensid baba'te da te diréa'id i tivka)). 
a kupéié laviíé-gor-ulié vitdée'das. kupeíé-getir suas: «med-a'suv 
meste vajed.h) i muzik segldéi'ííéas. 

kupeíé-getir pete i med kupeíé-getir voas i jua'las: «iz-e 
vevli menam mu&i'ke?)) — «a mui — suas — menam baba'e te 
muz'iki'dket guíd'ite.» kupeíé-getir jua'las: «on-e meste vuzav ?» — 
«a muja og vuzav? so íéelke'vei vai da et-pir vodlam.)) kupeíé-
getir éo íéelkg'vei éetas, a vodli'ni oz segláéi'ííéi. a muzik i suas : 
naJAid tedan. éo-vile og vuzav». i baba segldéi'ííéas i vodas. a 

eége és kérdezi: «Nem volt-e (itt) az uram?» Az ember meg 
igy szól: «De az én feleségem valahol kószál a te uraddal». 
A kereskedő felesége mondja: «Nos, add el a tehenedet. Mit 
kérsz?» — «Hát mit — mondja — kérjek tőled? Száz rubel 
pénzt és egyszer (coitust) csinálok (veled)». A kereskedő felesége 
nem egyezik bele és így szól: «Száz rubelt adok, de azt nem 
én». — «Nos ha te nem (teszed meg), én se adom el.» A keres
kedő felesége gondolkozik és mondja: «Mit, száz rubelt nem saj
náltam, de egyszer azt csinálni (egyszer odaadni magamat) sajná
lom?)) És beleegyezik. Lefekszik, az ember meg (coitust) csinál. 
Es mondja: «A te feleségedet bizony a te jelenlétedben...)). 
A kereskedő meg a pad alól nézi. A kereskedő felesége mondja : 
«Holnap hozd el a tehenedet!)) Az ember meg beleegyezik. 

A kereskedő felesége kimegy és jön a második kereskedő 
felesége és kérdezi: «Nem volt-e (itt) az én férjem?» — «De 
mi t ,— mondja — az én feleségem a te uraddal kószál». A ke
reskedő felesége kérdezi: «Nem adod-e el a tehenedet?)) — 
«De miért (tkp. mit) ne adnám? Adj száz rubelt és egyszer 
feküdjünk le.» A kereskedő felesége száz rubelt ad, de (melléje) 
feküdni nem akar. Az ember meg így szól: «Magad tudod 
{hogy mit csinálsz). Százért nem adom el». És az asszony bele-
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muíik vili'sas kaas i suas: «tensid baba't§ da te dirja'id i kara»„ 
a suvta'sni i kupeis-getir suas: «meste med-a'suv vajedf» 

sidz-ze i koimed kupet's-geti'res muii'kis dirsa karas. i bera 
kupeis-getir mes tsektas vaje'dni med-asu'las. a baba mune. 

5. muja tája? kud'dza kupeiéje'zde vizivi'tni? «med-£§ — 
suas -— kerka'am ifáas pirta'la i ezta.» §{i iíá"£as-binm§d pirtas 
i medla pete. a kupe'Ujes povza'sni i pisje'ni eíi derem ke£e. 
muáik bet ifáasje'zde petkeda'las i vidli'las patto-zepje'zde. i sure 
bid palto'is zele'tnei Uasen i kujim tisáisa deúga'en. 

med-asu'las medas mes nue'dni kupet's-orde. i iliéed'z-na 
pondas gorzi'ni: uvai deúga'te, mui sizin. i tene-z§ me kari». 
kupeis-getir kilas i kazaféikai'sket d'énga istas i suas: nmed 
nue'das gortas messe*. 

muzik' i med kupeié-dine mede'das messe i bera ilisedz gorze. 
kupeis-getir kilas i d'énga istas i suas: «med gortas nue'dasi). 

egyezik és lefekszik. Az ember meg reá mászik és így szól: 
«A te feleségeddel bizony a te jelenlétedben csinálom». Föl
kelnek, és a kereskedő felesége mondja: «Holnap hozd el a 
tehenedet!»• 

így tesz a harmadik kereskedő feleségével is az ura jelen
létében. És megint parancsolja a kereskedő felesége, hogy hozza 
el másnap a tehenet. Az asszony meg elmegy. 

5. Mi ez? Hogy rázzam le a kereskedőket? — «Hadd 
vigyek be — úgymond — a szobámba szalmát és meggyúj
tom.*) Bevisz egy köteg szalmát és kimegy a másodikért. De a 
kereskedők megijednek és egy szál ingben megszöknek. Az em
ber visszaviszi a szalmakötegeket és megnézi a felöltőzsebeket. 
És mindegyik felöltőben egy-egy arany órát és 3000—3000 pénzt, 
(rubelt) talál. 

Másnap elindul a tehenet a kereskedőhöz hajtani. És már 
messziről kezdi kiáltani: :<Add ide a pénzedet, a mit ígérték 
Veled is bizony csináltam (coitust).» A kereskedő felesége meg
hallja és a cselédjével pénzt küld ki neki és mondja: «Hadd 
vigye haza a tehenét*. 

Az ember meg a második kereskedőhöz hajtja a tehenét 
és megint messziről kiált. A kereskedő felesége meghallja és, 
pénzt küld és mondja: «Hadd hajtsa haza». 
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a muzik koimed kupeds-dine mede'das messe, i beran sidz-íe 
gorze. kupeüs-getir kilas i d'énga %stas. 

a muZik m§s vaje'das gorte. vil dem streitas i en-na-na 
tergu'ite. 

Az ember meg a harmadik kereskedőhöz hajtja a tehenét . 
És megint ugyanúgy kiált. A kereskedő felesége meghallja és 
pénzt küld (neki). 

Az ember pedig hazahajtja a tehenét . Új házat épít és 
még most is kereskedik. 

J e g y z e t e k : 1. peUi'núik <c or. HOJTTUHEHKTJ | pjat'a < or. 
naTb (zürj. -a képzővel) | v§zjrni 'iiacHJiaTb' | olas cHMynj,eeTBo\ 

2. t§d§'ma ^HaKOMBiH5 ; t§de'ma mórt v. tgdsa mórt c3Ha-
KOMMH qejiOBBK'b5 I iáit das don cpy6jreií Ha ^ecaTt TOBapy' [ 
in vosji cHe Tporan5 . 

3 . kitísi-k§ v. kitís§-k§ \ loks§ ' i w n . ; cjiHnmo H^eTi.'; 
rot'ssdn (rotUis) lokse CH3T. POCCÍH, OTT> pyccKHXL H^eTi.3 | si sek 
oz ad'd'zi CTO Tor^a OHI> He yBH^HTi.'; 1. még 38. mese 2. jegyz. | 
krgvat < or. KpoBaTL | led cm,enKH5. 

4 . me ten§ kara cego coitum tecum facio5 | da i te dirsa'id 
'H npn TeÖ-fe'. 

5 . vizivi'tni < or. BBISKHTB | binmgd cCBa3Ka5 | eii d§rem 
keze v. §íi d§r§m keéié ' B Í o,n,HOÉ pyőainKB5 j pal'to < or. najiBTO [ 
síéin co6:fciH,ajia5 | kazajsika (or.) 'cjiyjKaHKa, paőoTmma5 . 

38. 
1. va£§n ole'ma-vil§'ma p§U da p§l'. i p§l! pondas éoríni 

k§dzni. §t-pir ked'élas i silgn oz yetav. sija i mgdis kgfízas. 

i silgn beran oz petav. i koirne'djez ke(dzas. i snas: «a, ié§rt 

snim! peta'le, dak peta'le, a oz-si, aj!sis t§das». tsertli i ruka 

38. 

1. Eégen élt-volt egy öreg asszony és egy öreg ember. 

Es az öreg ember kezd répát vetni. Egyszer vet, de a répája 

n e m terem meg (tkp. de neki nem kel ki). 0 másodszor is 

vet. Es megint nem terem meg. Es harmadszor vet. Es így 

szól: «Ej, vigye az ö rdög! (Ha) megterem, há t megterem, de 

ha nem, ő maga tudja (ér tsd: az ő dolga, t. i. az ördög dolga)». 
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oug. i sija pondas bid lun kiska'vni, a sortni zev gdjg pon-
das tűni. 

gt-pir pgl i prgid'itas sorini-mu-dorti, a sortni zev itdéid 
tug'ma. i sija mgd-asu'las loktg sortni bosni i tsertis tgzg lökte. 
i oz pondi setni pgl'li. i piná'sni ponda'sni. tsukl'a i suas: 
«sorini'is sili loug, kodnim mgd-a'suv tsudnei zveren voam». 

2. mgd-asu'las muzik babai'sli tsgktas kul'éi'ni, a aj'sis vili'-
sas voz-vo£ sglas i tsgktas babai'sli bgrgn-sita'ngn munni. a ísukl'a 
loktg verbtu'dgn. i suas muéi'kli: akujsgm évergn-ja me loktih) — 
«he ! — suas — verbl'wdid i tan mian vijim! a vot mene tgd, 
kutsem zvergn lokti !» 

{éukla vidli'élg, vidli'élg, i oz vermi tgdni. «no — suas — 
vistav, kuttsgm zver-jai). a muzik suas: «kujim-so Uelkg'vei vai, si i 
vista'la» Uukla pisja'lg denga'la i vajas, a muzik suas : «nimis 
talgn nimtgm évem. ísukta'li t'sudng log'i pondas jua'vni: 
amujgn-ja taje te verdan?» — «ul' jajgn.)) — «noU — suas — 

Az ördögnek ez tetszik. Es ő mindennap kezdi öntözni, a répa 
meg nagyon gyorsan kezd nőni. 

Egyszer az öreg ember elmegy a répaföld mellett, hát 
nagyon nagy répa nőtt. Es ő másnap jön répát vinni, és az 
ördög szintén jön. És nem akar adni (tkp. nem kezd adni) az 
öregnek. És elkezdenek veszekedni. Az ördög meg így szól: 
«A répa azé lesz, a melyikünk holnap csodálatos állaton jön». 

2. Másnap az ember megparancsolja az asszonynak, hogy 
vetkőzzék le, maga meg lovagolva a hátára ül és megparan
csolja az asszonynak, hogy háttal-farral menjen (előre). Az ördög 
meg tevén jön. Es mondja az embernek: «Vájjon micsoda 
állaton jöttem én?» — «Hah! — mondja — teve itt minálunk 
iá van. De nézd, én rólam (tkp. engem) találd ki, (hogy) micsoda 
állaton jöttem!» 

Az ördög nézi, nézi és nem tudja kitalálni. «Nos, — 
mondja — mondd meg, vájjon micsoda állat.» Az ember meg 
mondja: «Adj 300 rubelt, akkor megmondom)). Az ördög elfut 
pénzért és hoz, az ember meg így szól: «Ennek a neve n é v 
t e l e n á l l a t » . Az ördög csodálkozik (tkp. az ördögnek cso
dálatos lesz). És megkérdezi: «Vájjon mivel táplálod ezt?» — 
«Eleven hússal.» — «Nosza —- úgymond — mutasd meg.» —-
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petk§'dli.)) — «a una-§ setanhr — nkik-so séta.)) sija kik-éo setas 
$ suas: <tvot vit<%é§d, ul' jaise séta da kiiUed'z big oz m§d, setísed'é 
oz p§t» tsukl'a pondas mikrd'sni i vifáe'dni; i pondig nimt§m 
éverlen big petni. tsukl'a sid'z i pisji. 

«De sokat adsz-e ?» — «Kétszázat adok.» Ő kétszázat ad és 
{az ember) mondja: «Ime, nézd csak, eleven húst adok és 
a meddig hab nem jön, addig nem lakott jól». Az ördög elkezd 
lehajolni és nézni. És a n é v t e l e n á l l a t n á l hab kezdett 
jönni. Az ördög így el is futott. 

J e g y z e t e k : 1. U§rt énim = or. qepTi> c t HHMI. | dak <C 
or. ,n;aKT> (cTaieb5). 

2. voé-voz 'szétterpesztett lábbal, a hogy lovagolni szok
tak5 | verblud < or. Bepéjno^T. | si i vista'la cúgy (akkor) megmon
dom5 ; a hangsúlytalan -si cha' jelentésű (éo Uelkg'vei seta-si, 
ndnt§ setan-§? cha száz rubelt adok, ideadod-e a gabonádat?' 
vö. 33. mese 2. jegyz.); 1. még az előbbi mese 3. jegyzetét. 

39. nebival'stsina. 
1. vaien oli-vili gozja. sije'slgn véli kujim pi. i sija stavse 

g§tra'lis tsets. nili kovmis medni ugeddae vera'vnis. nije'slen 
tom baba'jes oz koUtsi'ni gorta'nis. kujim kev dumdit'íéi'sni, akud'é 
taj§ miian k§éaiinje'zde kose'dni». nija bosti'snis nilié (nije'slié) 
épiískani'se i muéi'kjes loii'ni bit§m. asuv suvti'sni muzi'kjes 
v§dz i medi'sni jag§. a olas iz vidli'vni mgdjez. nilen véli tejtée'ma 
v§drd'éa lunas stav zapa'sse. muÉi'kjes muni'ni jage babaje'slen. 

39. L e h e t e t l e n s é g . 
1. Eégen élt-volt egy házaspár. Nekik három fiuk volt. 

És ők (tkp. ő) mindnyájukat egyszerre házasították meg. Nekik 
ki kellett menniök az erdei kunyhójukba vadászni. Az ő fiatal 
feleségeik nem (akarnak) otthon maradni (értsd : egyedül). A há
rom sógornő tanakodott, «hogyan (lehetne) ezt a mi férjeinket 
visszatéríteni?)) Ok elvették az ő gyújtójukat és az emberek most 
tűz nélkül voltak (tkp. lettek). Keggel korán fölkeltek az embe
rek és elindultak az erdőbe. De a holmijukat nem néztek meg 
másodszor. Nekik már előtte való nap minden szükségletük össze 
volt rakva. Az asszonyok férjei elmentek az erdőbe. Odaértek a 
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voii'snis kerka-dore. pemdi i űzni lettéi'sni. itdzid vok kesjas 
pusi'ni, a kik póni vok pondi'sni pes karni. i(dzid vok pondis 
koréi'ni épitéka, a silen abu, i vese'ma. sija suiis : «épitéka — 
inas — menam abu. vail§ ti/» a ser-kos vok i suiis sili : nte-na — 
suiis — in i boéli gortéid épitska'ten. i sija vidli'lis i silen abu. 
no i pondis matti'éni sija: «kitté § tája miian loii épitéka h> 
i sije éorni'se kilis póni voknis i suiis nil{: (dokte'mnid pre-
misiennikjes i épitékani'de abu boét§'mnid/ mujen ine kesja'nnid 
óvni tatén h) itdzid vokis i suiis: avai épitéka't§, vijim-si». póni 
vok muni taska-dor§. p§rttéis táska, koréi'éli, koréi'éli, i iz éur 
épitéka .i nija loii'ni settée kujvmnan vokis bit§m. 

2. i^Uid vok i suiis: «mui tattée dumd'itni? vai-ze me,— 
éuas — kala pu§, oz-e ken-k§ mui-ke tydav oli'éjes». sija kaiis 
pue, vitdze'das, tida'le bi. no sija lettéis setié puéis i medis bi-dore. i 
voiis bi-dore. sen bi-doras puka'le póni pel, ajléis gird'dza-kuza, a 

kunyhójukhoz. Besötétedett és lementek meghálni. A legidősbik 
testvér főzni akar, a két kisebbik testvér meg fát kezdett vágni. 
A legidősbik testvér gyújtót kezdett keresni, azonban neki nin
csen, elveszett. 0 így szólt: «Nincs — úgymond •— gyújtóm. 
Adjatok ti». A középső testvér meg így szólt hozzá: «Te — 
úgymond — nem is vittél hazulról gyújtót». És ő utána nézett, 
és neki sincsen. Nos, el is kezdett ő káromkodni: «Hová lett 
ez a mi gyújtónk ?» És ezt a beszédet meghallotta a legkisebbik 
testvér (a kis öcscsük) és így szólt hozzájuk: «Eljöttetek, ti 
vadászok, és nem hoztátok el (tkp. nem vittétek) a gyújtótokat. 
Mivel akartok hát itt élni?» A legidősbik testvér így szólt: «Add 
ide a gyújtódat, ha van.» A legkisebbik testvér odament a 
tarisznyájához. Szétbontotta a tarisznyáját, keresett, keresett, és 
gyújtó nem került elő. És ők hárman testvérek tűz nélkül ma
radtak ott. 

2. A legidősbik testvér így szólt: «Mit gondoljunk itt ki? 
Nos, — mondja — én fölmászom egy fára, nem látszanak-e 
valahol valami lakók ?» 0 fölmászott egy fára, körülnéz, tűz 
látszik. Leszállt onnan a fáról és elindult a tűz felé. És oda
jött a tűzhöz. Ott a tűz mellett egy kicsiny öreg ember ü l ; 
maga könyöknyi, a szakálla meg ölnyi. Mondja: «Adjon Isten, 
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tosis siv-kuza. suas: «zdere'v§, pele. ionti'sni ledé)), pel suiis: 
% usontiév. — «wo vot, pele, — suas — sid'z i sid'z, mi loiim 

taíU§ biteg. on-e set bité?)) a pel suiis sili: «nebivalstsina-ke 
kuían vista'v?ii, tak séta bi. a on-ke kuz vista'vni úebival'stéina, 
dak mj,skusid tasma jera». sija dumá'itt'si, dumá'itísi, da i vié-
ta'lis sili, mui sija karis babai'sket pervei oinas. i p§l suiis sili : 
tutaja tenad abu úebival'stéina. taje — suas — mui aj'sid kar in, 
sije i viéta'linn. pel! silié kulis misku'éis tasma. 

i itdzid vok ber medis biteg i voiis vokjes-din§. ijuali'sni silié 
póni vokje'sis : «éuri-e biidh) a sija suiis nili: «ainid vetlev. 

3. no i é§r-kos vok kaiis pue. i ad'd'éis bise, kodorin, i 
letíéis pusis i sija medis bi-dore bila. i muni i voiis bi-dore. 
puka'l§ pel'. Hzdere've, t'selem, pete!)) •— dok, pie!» — «p§l'§, 
bité on-§ set miian ? sid'z i sid'é, loiim tatíée biteg.» pel' suiis sili : 
«úebivalstsina-ke kuéan vista'vni, séta bi. a on-ke ku£ vista'vni 
úebivalétéina, seki misku'éid tasma jer a i biteg letdza)). 

apó. Engedj melegednem». Az öreg szólt: «Melegedjél.)) — «Nos 
nézd csak, apó, — úgymond — így meg így (tkp. úgy meg 
úgy), mi itt tűz nélkül maradtunk (tkp. lettünk). Nem adsz-e 
tüzet?» Az öreg meg így szólt hozzá: «Ha (valami) lehetetlen
séget tudsz mesélni, úgy adok tüzet. De ha nem tudsz lehetet
lenséget mesélni, úgy a hátadból szíjat hasítok». Az gondolko
zott, gondolkozott és elmondta neki, a mit ő első éjjel a fele
ségével csinált. És az öreg így szólt hozzá: «Ez a te (meséd) 
nem lehetetlenség. Azt — mondja —•, a mit magad csináltál, 
azt mondtad el». Az öreg a hátából szíjat vágott ki. 

A legidősbik testvér visszament tűz nélkül és megjött a 
testvéreihez. És kérdezték tőle az öcscsei: «Akadt-e tüzed ?» 
És ő így szólt hozzájuk: «Magatok menjetek)). 

3. Hát a középső testvér fölmászott a fára. És látta a 
tüzet, (hogy) hol (van), és leszállt a fáról és elindult a tűz felé 
tüzért. Es ment és odaért a tűz mellé. Egy öreg ül (ott). «Ad
jon Isten, üdvözlégy, öreg!» — «Gyere (ide), fiam!» — «Apó, 
nem adsz-e nekünk tüzet? így meg így, tűz nélkül maradtunk 
itt». Az öreg így szólt hozzá: «Ha lehetetlenséget tudsz mesélni, 
adok tüzet. De ha nem tudsz lehetetlenséget mesélni, akkor a 
te hátadból szíjat hasítok és tűz nélkül bocsátlak el». 
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ser-kos vok dumá'ifösis vista'vni nebival'stsina. sija vista'vni 
nem-tor iz kuz. sija viéta'lis sije-Ze, mui karis pervei oinas 
babai'sket. i fel suiis sili: «taja — suas — tenad abn nebival-
stsina». sija pel! si,lis miskwéis bera tasma kul'is. 

no sija ser-kos vok bére muni bitgg i voiis vokjes-ding. 
i juali'sni silis : «súri-g biidh) a sija suiis: «kole-si, ainid vetle 
bii'sla!)) i póni vok pondis ni-vilg vidni: «ti •— suas — on ere 
bi vaini. med-zg •— suas — me vetlalo 

4. no i póni vok kaiis pu§. i vifáe'das, kodorin biis. 
i ad'd'zis bisg. leííéis pusis i medis bi-dore i muni i voiis bi-dorg. 
«t'selem, pgl'e, olan-vilan, sonti'élan bi-dorad. pelg, menim bité on-e 
set? mi tatíég loiim biteg kujim vok i o'g ere oi uznh. «no — 
pgí suiis sili — nebivaUtsina-ke kuzan vista'vni, tak séta. a on-ke 
kuz, miéku'sid tasma jera». póni vok suiis sili: «me •— suas — 
vista'la tenid nebivalstsina, tg'l'ki — suas — in su, ste He ile'd-
lárí. i jééli-ke sijg te suan, ste Hle'dlan, seki me tesid bité bosta 

A középső testvér gondolkozott, hogy lehetetlenséget mond
jon el. 0 semmit se tudott elmondani. 0 ugyanazt mesélte, 
(hogy) mit csinált első éjjel a feleségével. És az öreg mondta 
neki: «Ez a te (elbeszélésed) — úgymond — nem lehetetlen
ség)). Az az öreg megint szíjat vágott ki a hátából. 

Nos, az a középső testvér tűz nélkül ment vissza és- oda-, 
jött a testvéreihez. És kérdezték tőle: «Akadt-e tüzed?» Az meg 
így szólt: «Ha kell, magatok menjetek tüzért!» És a legkisebbik 
testvér elkezdte őket szidni: «Ti — úgymond •— nem bírtok 
tüzet hozni. Hadd menjek — mondja — én!» 

4. Hát a legkisebbik testvér fölmászott a fára. És körül
néz, (hogy) hol van a tűz. És meglátta a tüzet. Leszállt a fáról 
és elindult a tűz felé és ment és odaért a tűzhöz. «Üdvöz légy, 
apó, adjon Isten, melegszel a tüzed mellett. Apó, nem adsz-e 
nekem tüzet? Mi hárman testvérek itt tűz nélkül maradtunk 
és nem bírunk meghálni». — «Nos — szólt hozzá az öreg — 
ha lehetetlenséget tudsz mesélni, úgy adok. De ha nem tudsz 
a hátadból szíjat hasítok». A legkisebbik testvér így szólt hozzá: 
«En — mondja — mesélek neked lehetetlenséget, csak — úgy
mond — ne mondd, hogy 'te hazudsz5. És hogyha te azt mondod, 
hogy 'hazudsz', akkor én elviszem a tüzedet egészen és a hátad-
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kus i misku'sid kujim tasma kul'a veim)), pel suiis sili: avistav 
nebival'stsina, i og su, ste Hé ile'dlarív. 

5. póni vok i pondis sili vista'vni nebivatstsina. «mi — 
suas — va£§n olim gortin i kivlim, more med pelin veilala'sni 
gutket mgsje'zde. me — suas — gortis §kti zev una gut i^zid 
kud-dzinja sepis-tir. me muni more m§d p§le i pondi veila'vni 
gutket m§sje'zd§. a kodi mijsa kime'sjem gut, si-vile éeta'sni 
m§sk§n kukd'nen. meni/m setís§ zev una m§s loii. i kol§ gorte 
nue'dni. ne-ku&z og eri nug'dni more-k§tts§b. me dumd'iti more 
posji'ni ristgn i pondi me mgsje'zde liéti'ni, jev tiezni. me jev 
tsggi una zev i ristié pos kari more kgttsgb i me vujdze'di vosa 
mesje\s§s. a §íi kutse-k§ siteé bgza kukán kol'i i pondi sije me 
vu^lzg'dni, a sija zev jonas turlja'lg. i sija kukd'úis vosa ris-
poskes pazg'dlis i kikna'nnim usim more'as. me sili kutísi'éi be&as 
i garo'vti b§£s§, mog me p§d. sija kukán men§ moresg vu(dz§'dis 

ból három szíjat hasítok egymás iitán». Az öreg mondta neki: 
«Mondj el lehetetlenséget, és én nem mondom, hogy cte hazudsz »\ 

5. A legkisebbik testvér meg kezdett neki lehetetlenséget 
mesélni. «Mi — úgymond — régen otthon éltünk és hallottuk, 
(hogy) a tengeren túl (tkp. a tenger másik felén) legyeket tehe
nekért (tkp. légygyei teheneket) cserélnek be. Én — úgymond — 
hazulról nagyon sok legyet szedtem össze egy teli, nagy fól-
kosárnyi zsákkal. Én átmentem a tenger másik felére és kezd
tem a legyekért teheneket becserélni. A melyik meg szóphom-
lokú légy, azért tehenet adnak borjastul. Nekem ott nagyon 
sok tehenem lett. És haza kell őket vinni. Sehogyse bírom 
(őket) a tengeren átvinni. És kigondoltam, hogy a tengeren át 
hidat csinálok túróból (tkp. a tengert túróval áthidalni) és el
kezdtem a teheneket megfejni, tejet fölhalmozni. És nagyon sok 
tejet halmoztam föl és túróból hidat csináltam a tengeren át 
és átvittem a teheneket mind. Azonban egy valamilyen ganéjos 
farkú borjú maradt (még) és én kezdtem azt átvinni, de az 
nagyon erősen rugdalódzik, és az a borjú az egész túróshidat 
elpusztította, és mindketten beleestünk a tengerbe. Én bele
kapaszkodtam a farkába és (a kezem köré) csavartam a farkát, 
nehogy belefúljak. Az a borjú átvitt engem a tengeren és a 
szárazföldre értünk, és én nem bírtam elereszteni a farkát (tkp. 
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i voiim kos-vilg i ig ud'it me minti'éni bgzéis. sija meng vartg'dis 
l'ok úur-vilg i me bgzsis minti'éi da inmi úur-éinmg i veji tup! 
telki tida'lg kie da jurg. vi^dzg'da, loktg kgt'é nur-vivti. téul'kié 
üévl'kg téetíéas i me dumd'iti, ajsim süi bgZas kut't'éi'éni. no sija 
kgt'é vartis me-dinti'ig. me sili kuíUi'éi bg&as. bgz sügn dzenid. 
menam kirim minis. vgtd

rzg vi^'ég'da, a loktg ur. med-ég — 
suas — me süi kutíéi'éa bgZas. ur vartis me-dinti, me süi 
kuUéi'éi bg&as i garo'vti kigs. ur meng d'erni'tis nur-sinmié, kigs 
ig ud'it minti'nü ur meng katis voía potg'mg. no me seííse % 
sibdi. muja taüse dumd'itni? kud'd'éa me tatis seda? me let't'éi'li 
puéis i vetli gortg t'serla. i lokti da pusg pgrg'di. i vügn sedi 
me puéis». 

6. «no — pgl' suiis süi — te tajg üe'dlin». a póni vok 
éuiis süi: ate tai in kgsji hmi, stg cile'dlan\ tak — suas •— 
vai-£e bitg, dei miskwéid kujim tasma kutan. 

kiszabadítani magam a farkából). Az egy rossz mocsárra hur-
czolt, és én kiszabadítottam a kezemet (tkp. magamat) a farká
ból és belejutottam a mocsár szemébe és loccs! elmerültem, 
csak a kezem és a fejem látszik ki. Körülnézek, egy nyúl jön 
a mocsáron. Zsombékról-zsombékra ugrik és én elhatároztam, 
hogy magam belekapaszkodom a farkába. Nos, az a nyúl én 
mellettem fut el. Én belekapaszkodtam a farkába. A farka rövid. 
Az én kezem lecsúszott. Tovább nézek, hát egy mókus jön. Hadd 
kapaszkodjam — mondja — annak a farkába. A mókus mel
lettem futott el, én belekapaszkodtam a farkába és a kezem 
köré csavartam. A mókus kirántott engem a mocsárszemből, a 
kezemet nem bírtam kiszabadítani. A mókus fölvitt engem egy 
kétfelé ágazó fenyőre. Én meg beleakadtam. Mit csináljak (tkp. 
gondoljak ki) itt ? Hogyan szabadulok ki innen ? Én leszálltam 
a fáról és hazamentem fejszéért. És odajöttem és kidöntöttem 
a fát. És csak akkor szabadultam ki a fából.» 

6. «No — szólt hozzá az öreg — ezt te hazudtad.» 
A legkisebbik testvér meg így szólt hozzá: «Hiszen te nem 
akartad mondani, hogy 'hazudsz5. így — mondja — add csak 
ide a tüzedet, és a hátadból három szíjat hasítok». 
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kujim tasma kul'is, bi bostis dai muni vokjes-dine. vokjes-
din§ voiis, vokjes zirgg'ni biteg. no i suii'sni póni vokU: «voiin, 
biid suri-§?» póni vok suiis nüi: «suri bi)). vejl'ze. sija nili 
vista'lis, kud'é pel'§s ilg'dlis i kudz miékwsis tasmaje'zdg kul'is. 
nija kujim vok ois§ uzi'sni da mgd-aswlas mgdvsni b§r gorta'nis. 

Három szíjat hasított, fogta a tüzet és elment a bátyjaihoz. 
Odajött a bátyjaihoz, a bátyjai nyögnek tűz nélkül. És így szól
tak az öcscsükhöz: «Megjöttél; akadt-e tüzed?)) A legkisebbik 
testvér így szólt hozzájuk: «Akadt tüzem». És azután elmondta 
nekik, hogyan csapta be az öreget és hogyan hasította le a 
hátából a szíjakat. Ok hárman testvérek megháltak (ott) éjjel 
és másnap visszaindultak haza. 

J e g y z e t e k : Ennek és a következő mesének a jertim-
din falvától l*/a versztnyire levő k§rt-tuvja (#. KopTTVBCKaa) 
falvából való Kacs in (BacHJiiii CaBBaTÍeBH*iB Kamrai) a közlője. 

A mese tartalmilag előbbi gyűjteményünk 16. sz. meséjére 
emlékeztet (FOKOS 98—109). 

nebivalstsina < or. He6biBajn>ni;HHa. 
1. ug§'d'd'a < or. yro^Ba 'jiBCHaa H36ynma, r^B xpaHATca 

OXOTH. npunacEi' [ épiUka < or. cnimKa | olas '6a.ra.iKb, HMy-
mecTBo' | nil§n vgli tej'ée'ma . . . zapa'sse szerkezetkeveredés: 
'nekik össze volt rakva a készletük5 X fők összerakták a kész
letüket5 > cnekik össze volt rakva a készletüket5; vö. 34. mese 
2. jegyz. | prgmisl'enúik < or. npoMBinnieHHHKB j loktg'mnid, bos-
te'mnid vö. 33. mese 2. jegyz. | táska < or. Tannta K̂OTOMica'. 

2. zdgrg've < or. s^opoBO [ dak 1. 38. mese 1. jegyz. j 
jgrni 'BBiHHMaTt, BH^epriiBaTb". 

3. Uglem < or. qejiOMB (1. KALIMA 153). 
4. telki < or. TOJIBKO | bit§ bosta kus ca Becb oroHB B03BMy' j 

veign CO^HHB 3a ^pyniMB'. 
5. itdzid kud-dzinja sepis-tir ÖOJIBIIIOÉ MBUIOKB, Ky^a XO^HJIO 

HOJIB öojiBmoro Kopoőa' | vosa CBCB5 j ku(tse-ke, rendesen kuttsgm-
k§ (FROLOV uszt'- sziszol'szki származású nyelvmesterem szerint, 
ki néhány éven át a Luzamenti BeKmopB falvában tanítósko
dott, a luzai nyelvjárásban is használatos a ku(ts§ alak) | turkja'le 
'őpBiKajica HoraMH, maTae/rca' | garo'vti c3aMOTaJiB Ha pyKv' | 
mog < med og \ nur-éin COKOIÜKO, OTBepcTie BB ŐOJIOTB' | tup ! 
'TIOITB! ŐVJI£>KB!5 (hangutánzó) | űul'k fKoqKa' | vil'en TOJIBKO Tor^a, 
JIHHIB Tor^a, nOTOMB'. 

6. zirgg'ni 'cTOHyTB, njia^yTB'. 
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40. svad'ba jilié. 
1. oli'ni-vili'ni gozja. silen muM'klen baba'ü kuli. sija get-

rd'sis med-p§v. süi suri baba tom. muéik medis are'se. no sija 
muni uged'daas. baba'U tsektis lun med mis táska kati'nü i baba 
süi táska katis. i pondi'sni nija pusi'-ni, soini. baba'is jua'lis 
muziki'slis : nkiíiéi-ja te moti'tíéan ? ken-ja jenmid ?» — «esten 
kerka-sajas pi-pu vijim; pi-pu-tsattas motiiisi'lav. baba péti 
motiUsi'ni i. pondis motittsi'ni: ujenme, med-ke menam taítie 
muzi'ke loe sintem i p ettem, moz ad'd'zi, ni moz kiv». muzik s%lié 
motiiUe'mse kilis. vefáe pukéi'sni u£nd'itni. muii'klen pondis sin 
viéni uind'iti (uznd'itig) kostiis, i petis pondis viéni. i oi uzi'sni. 
asuv suvti'sni. baba pondis medni bére gortas. baba i suiis 
műéi'kii: «kudz-k§ verman moged letíéi'ni górtad». muzik suiis 
süi: avat mun, lettéi, kudz-ke me leiiéa vazja prime'ta kuzav. 
no baba leíűis gortas. a muzik köti jagas, sen sija dir-Xi skere 

40. L a k o d a l o m r ó l . 
1. Élt-volt egy házaspár. Annak az embernek a felesége 

meghalt. 0 másodszor megnősült. Neki fiatal felesége akadt. 
Az ember elindult őszi vadászatra. Nos, elment az erdei vadász
kunyhójába. Az asszonynak megparancsolta, hogy két nap múlva 
vigye el (az erdőbe) a tarisznyáját. És a felesége fölvitte neki 
a tarisznyáját. És elkezdtek ők főzni, enni. Az asszony meg
kérdezte az urától: «Hová (fordulva) imádkozol? Hol van a 
szentkóped (tkp. az istened) ?» — «Ott, a ház mögött egy nyárfa 
van, a nyárfa ágához imádkozom. Az asszony kiment imádkozni 
és elkezdett imádkozni. ((Istenem, hadd legyen az én férjem itt 
(tkp. ide) vak és süket, hogy se ne lásson, se ne halljon!» Az em
ber meghallotta az ő imádkozását. Aztán leültek vacsorázni? Az 
embernek elkezdett a szeme fájni vacsora közben, és a füle 
kezdett fájni. És megháltak. Reggel fölkeltek. Az asszony ké
szült visszamenni haza. Az asszony így szólt az urához: «Yala-
hogyan talán haza bírsz menni». Az ember mondta neki: «Menj 
csak, menj (haza), valahogyan (haza)megyek a régi jelek után 
(igazodva)». Az asszony hazament, az ember meg az er-dőben 
maradt. Ott ő sokáig vagy rövid ideig élt és hazaindult és 
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oli i gortas medis i voiis gortas. éinte'men i peUe'men vosjis 
• baba'is-din§. baba sije pirtis sod-pomis ki-pele'dis. mu%ik loema 
sintem i pétiem, baba'li sija ruka loema zev. 

2. med-asu'las baba'len nim-lun. sija puiis-pez'a'lis tses-
jezde, Min kistis. baba'len saika'li. muzik pats-viv-dórin kuile. 
sintem i pettem. mui kei! kar, oz kiv, ni oz ad'd'éi. muzik baba'lié 
kőris vintevkase. «vaili — suas — menim pistsa'les, me siket 
lubit'üsi'stao. baba sili vajis pistsa'tse i setis sili paüs-viv-doras. 

baba muni veleéte drugse komi ebedd'itni. süen muzik 
vgeddae vetlig kosti lad'ite'ma drug. muéik drugse korig kosti 
pat's-viv-doras vintevkase zarad'i'tis. baba, sija oz i viÜ'éis, ste 
muéik menam adtt'éas i kilas. i voii'snis baba da drug. pondi's-
nis ebedd'itni, a mu&ik kuile paU-viv-dorin. baba suas drugli: 
«w pov, ni in vitísis, menam muéik sintem i pettem. mui kole> 
sije i karam». 

hazaért. Vakon és süketen jött a feleségéhez. Az asszony a 
lépcső aljától (tkp. végétől) fél kezénél bevezette (a szobába). 
Az ember vakká és süketté lett. Az asszonynak ez nagyon kel
lemes volt. 

2. Másnap az asszonynak nevenapja van. Főzött, sütött 
ételeket, lepényt készített (tkp. öntött). Az asszonynak elkészült 
a főztje. Az ember a kemencze tetején (tkp. a kemencze tete
jének a szélén) fekszik. Vak és süket. Akármit csinálsz, nem 
hall, se lát. Az ember a puskáját kérte a feleségétől. «Hozd 
ide — úgymond — a puskámat, én kedvemet lelem benne». 
Az asszony odavitte neki a puskáját és odaadta neki a kemencze 
tetejére. 

Az asszony elment a faluba, a szeretőjét (tkp. barátját) 
ebédre meghívni. Mialatt az ura odajárt az erdei kunyhóban, 
szerezte a szeretőjét. Az ember, mialatt (az asszony) a szerető
jót hívta, a kemencze tetején megtöltötte a puskáját. Az asszony, 
az nem is várja, hogy caz én uram lát és hall'. És megjöttek, 
az asszony meg a szeretője. Elkezdtek ebédelni, az ember meg 
a kemencze tetején fekszik. Az asszony mondja a szeretőjének: 
«Ne félj, és ne is óvakodjál, az én uram vak meg süket. Ami 
tetszik, azt tegyük is». 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 21 
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3. pondi'sni éoini. tseé kata'Us pizan-vile i baba'U dum-
vilas uéi: umian-na — suas — tatén pina a,bu. me — suas — 
vétla vina'la, a te tan pukav)). baba muni vina'la, a drug koli 
pizan-saje. muzik paié-viv-dore'sié (dórié) suvtis i boétis vintevkase 
kiás, druglipezge'dis i liis. drug gats-moz péti. muzik leííéis paU-viv-
dore'sié, druges boétis pizan-sajié i pukée'dis dzodí-vilas, laviíé-
dorla'nis jurse gats-moz karis. i vemas drugi'sli §labis-tirjis tojis. 
a aj'éis skere\dzik bére paié-viv-doras kaiis, moz baba'is ad'd'éiv 
süié elabis-toje'mse. baba voiis vinala'ié. muzik kuile pat'é-viv-
dorin vaz-ée moz. a drug uée'ma dzodz-vile, vemas tirjis elabis. 
«mui tatíée loema tenid?! me — suas — tenid vüe iéistees 

peSa'vli, a te me-vetíéim guéen éoje'mid i dzagavte'fáid*. 
mu£ik sili kivli'éis: He — suas -— muja karán? tenad me 

vetlig kostie mui dumdite'mid ?» muiik paié-viv-dórié let't'éis, 
kert-sompurse boétis i pondis baba'se latéki'ni. i pette\d'éis lat'ékis 

3. Elkezdtek enni. Ételeket hordott föl az asztalra és 
eszébe jutott az asszonynak: «Nekünk — mondja — még nincs 
itt pálinkánk. Én — úgymond — megyek pálinkáért, te meg 
ülj itt». Az asszony elment pálinkáért, a szeretője meg az asz
talnál maradt. Az ember fölkelt a kemenczéről és kezébe vette 
a puskáját, a szeretőre (czélozva) elcsattantotta a kakast és 
lőtt. A szerető hanyatt vágódott. Az ember leszállt a kemen
czéről, fogta a szeretőt az asztal mellől és leültette a padlóra, 
a pad szélére hanyatt fektette a fejét. A szeretőnek a száját 
meg teletömte lepénynyel. Maga meg hamarosan visszamászott 
a kemencze tetejére, hogy az asszony ne lássa, hogy ő lepényt 
tömött (a szerető szájába; tkp. hogy ne lássa az ő lepény
tömését). Az asszony megjött a pálinkáért való útjából (tkp, a 
pálinkáért-ból). Az ember a kemencze tetején fekszik úgy mint 
előbb, a szeretője azonban a padlóra esett, a szája tele van 
lepónynyel. «Mi történt itt veled (tkp. neked)? Én •— úgy
mond — csupán tereád (azaz teéretted) sütöttem, te meg én 
előlem titokban ettél egészen a megfulladásig». 

Az ember felelt neki: «Te — úgymond — mit csinálsz? 
Mit gondoltál ki, mialatt én odajártam?)) Az ember leszállt a 
kemencze tetejéről, fogta a vas töltővesszőt és elkezdte a fele-
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i suiis babai'sli: o-kitíse kei vosti drugte, sin menüm moz ad'd'zi/r> 
miiM'kis tsektis drugse petke'dni. i seki sikas véli svad'ba. «no — 
suas — drugte bos i nu svad'bais-sod-vüe i suvted kriUse-doras. 
a/sid i su : 'prekeée'ili-sur-kes petke'de /' a atUid sod-gor-ulas pir». 

4. baba druges nuiis, kril't'se-dore suvte'dis. baba'is i suiis: 
•«prekeze'ili sur-kes petke'de !» perveijez oz kivni, medjez suas, da 
•oz kivni, i koime'djez suas: «prekeze'ili sur-kes petke'de /» a 
act'éis sod-gor-ulas piras. vü' melé'iit'sa sur-kesjen pete i suas sili : 
•aprekeáei, ju!» prekezei oz kivlié, sija i medjez suas: «ju/» prekezei 
bera oz kivlis. vü' melé'Ufsa sur-kes-nud-pomnas tikni'tas, prekezei 
i use sod-pome\d'éis. i uée'msis kule. nije'zda oz i javitli'ni ne-
kodli. 

a si svad'ba'e vole'ma pop i süen veée'ma velis. a si pgra'e 
velis voe'ma. sije prekege'jes popis-vev vüe puksedi'sni i domla-
li'sni, moz us. pop korsi'ée vevse. ad'd'éis: mu£ik nue^das v§vse. 

ségét ütni. És jóllakásig ütötte és így szólt a feleségéhez: ((Akár
hová tedd a szeretödet, hogy ne lássa az én szemem I» Az 
ember megparancsolta, hogy vigye ki a szeretőjét. Akkor meg 
lakodalom volt a faluban. «Nos — mondja — fogd a szeretődet 
és vidd a lakodalmas ház lépcsőjére és állítsd a lépcsőbejárat 
mellé. Magad meg mondjad r cAz utasnak hozzatok ki egy edény 
sört!5 Magad azonban a lépcsőföljárat alá menj». 

4 . Az asszony vitte a szeretőjét, a lépcsőbejárat mellé 
állította. Az asszony meg mondotta: «Az utasnak hozzatok ki 
^gy edény sört!» Először nem hallották, másodszor mondja, de 
nem hallják, és harmadszor mondja: «Az utasnak hozzatok ki egy 
edény sört!» Maga azonban a lépcsőföljárat alá megy. A fiatal 
menyecske kijön a sörös edénynyel és mondja neki: «Utas, 
igyál!» Az utas nem felel, ő másodszor is mondja: «Igyál!» 
Az utas megint nem felel. A fiatal menyecske a sörös edény 
nyelének a végével meglöki, az utas meg leesik a lépcső aljáig 
(tkp. végéig). És az esésbe belehal (tkp. az esésből meghal). 
Ők nem is jelentik ezt senkinek. 

Arra a lakodalomra jött egy pap, és annak elveszett a 
lova. Arra az időre azonban megjött a lova. Azt az utast föl
ültették a pap lovára és odakötözték, hogy le ne essék. A pap 
ieresi a lovát. Lát ta: egy ember viszi a lovát. A pap elkezdte 

21* 
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pop pondis vidni. muzik oz kivlié. pop muni si-dine, zor bostis 
kiás, mortli éut'éki'stis. muzik uéi vev-vilié i bera kidi. sija véli 
ti-dorin. sen véli kulemáéi'élen piz. pöp muzi'kes bostis i pukée'dis-. 
piée. i kiri'mas éetis pelis. i jotskis Has. muzik bovja li, bovja'li, 
dei kulem-dore tsukis. kulemá'éié lökte i vi^ze'das: kod-ke ku-
le'mse kiiée. sija piza'is vele'ma bereg-doras. a kulemá'éié %$%%$ 
zor boétas i mune piáwis-dine Uevtíéen. i kulemá'éié sili zornas. 
suiékas. muzik piíié titrbi'UUas tias i ped§. 

szidni (az embert); az ember nem felel. A pap odament őhozzá, 
kezébe vett egy dorongot, az emberre sújtott (vele). Az ember 
leesett a ló hátáról és megint meghalt. Az a tó partján volt. 
Ott volt egy hálóvetőnek a csónakja. A pap fogta az embert 
és beleültette a csónakba. És az evezőt a kezébe adta és el
lökte a tóba. Az ember himbálódzott, himbálódzott és a hálóba 
ütődött. Jön a hálóvető és nézi: valaki kifogja a hálóját. Az a 
csónakos a part mellett volt. A halász meg egy nagy rudat 
fog és megy lopva a csónakoshoz. És a halász rácsap a rúddal. 
Az ember kifordul a csónakból a tóba és elmerül. 

J e g y z e t e k : 1. ar§s 'oceHHaa oxoTa' moMUi'ni < or. 
MOJiHTbCH | moged 'MoateTb, MoateTh öbiTb' [ prime'ta < or. npn-
MtTa. 

2. tseéje'zde cpa3Hbia KymaHta, acTBa' | saika'li fKOMHJiacb-
CTpaima5 j kei < or. XOTI> (haugalakját hangsúlytalanságának 
magyarázza meg; ennek következtébe i (. i. nem-első szótagban 
palatalizált mássalhangzó előtt állván, o^fánhangzója nem -e-, 
hanem -e- \ vintS'vka < or. BHHTOBKa m sik§t l'ubit'Ui'sta 
ca nojiioőyiocB CL HHMT.5 j veleéts CBT> cejio, BT> jiepeBHio' ( < or. 
BOJiocTb) | ladrite'ma c3aBejia, Haii'jia, Haji a ^ H Í ,' j zarad'itvi < 
or. sapa^HTb. 

3 . peége-dis ccnycTnjn> KypoKb3 J §labis rojra^ba, ajia^ba' j 
skere'tdzik cno CKopBe' | tenií vil§ t'éistees BCC ^Jia Te6a j^omiCTa' [ 
vet'űim < v§dz-éim c előlem5 j tenad mui dumáite-mid í IITO TM 
Bbi^yMajia, y Teöa KaKaa ,a,yMa?' | sompur < or. moMnojrb (1. 
KALIMA 140) J pette\d'éis ^ocbrra (jóllakásig, eléggé)' j prekgzei 
< or. npoxoariíí j sod-gor-uv 'MÍCTO nô ,T> Kpbuibu,OM,b\ 

4. mele it'Ma < or. MOJio^Hija | tikni'tas rTKHyjia, TKHeTV | 
bovja'li 'Kaiiajrca' | Hié§ 'kifogja az ő halát5 | turbi'KUas cCKa-
TBaca, onpoKHHyjica'. 
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41. tergeveijes. 
vaien ole'ma-vile'ma eti ozir mórt. i sija meda'las muzik-

je'zde tevar nue'dni. mune'ni, mune'ni, da i sike voa'snl. judsa'sni 
űzni mu£ik-orde. muzik i letd'éas űzni. oise muzik pete i doid-

jesni'sse bergedas mede're. voas asuv i muzikje'sis doid'd'ala'sni 
vevjesni'sse. m§da'sni i voa'sni bére górta'rás. i gtpraviiUa'sni 
sije'zda bera. voa'sni si sike i mune'ni sije sikse pir i sije'zda 
suvta'sni ju-dore. ve'lema juis kinme'ma. sije'zda jukmes ka-
.ra'sni. % ponda'sni rok puni juas. eűk piz-mesek kista'sni 
jue i sije'sle?i rok oz sukmi. boéta'sni i medes, kista'sni i berak 
sijes'len oz sukmi. sitd'z§n sije'zda kista'sni siéim mesgk i si-

je'slgn vekse oz sukmi. sije'zda i ista'sni eti mortes vidli'vni. 
sij§ viitsa'sni, i mórt oz pondi voni. amuja — sua'sni — tája 
stav rokse sojas.f» i ista'sni med mortgs. med mórt piras i sija 
oz pondi voni. ve,dze i koimgd éuvéas jukme'se. i sija oz pondi 

41. A k e r e s k e d ő k . 
Bégen élt-volt egy gazdag ember. És ez fölfogad embe

reket árút szállítani. Mennek, mennek és egy faluba érnek. Egy 
emberhez kéredzkednek meghálni (tkp. kérdezősködnek egy em
berhez meghálni). Az ember engedi őket meghálni. Éjjel az 
ember kimegy és megfordítja a szánjaikat a másik irányba 
<(azaz: visszafelé). Jön a reggel és az emberek befogják a lovai
kat. Elindulnak és visszaérnek haza. És ők megint elindulnak. 
Abba a faluba érnek és azon a falun keresztülmennek és meg
állapodnak a folyó partján. A folyó be volt fagyva. Ok léket 
vágnak (tkp. csinálnak) és elkezdenek kását főzni a folyóban. 
Egy zsák lisztet öntenek a folyóba, és az ő kásájuk nem sűrű
södik meg. Vesznek még egy (zsákot) (tkp. vesznek egy másikat 
is) és beleöntik, és az ő (kásájuk) megint nem lesz sűrűbb. így 
hét zsákot öntenek bele, és az Ő (kásájuk) egyre csak nem 
lesz sűrűbb. Ők hát az egyik embert küldik meg nézni. Vár
ják őt, de az ember nem jön (tkp. nem kezd jönni). «Mi
csoda, — mondják — ez megeszi az egész kását». Egy má-
•sik embert küldenek. A második ember bemégy és ő se jön 
meg. Azután a harmadik is alámerül a lékbe. 0 se kezd jönni. 
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voni. v§íd'é§ i med berja'is éuvéas. i sija ad'd'zas, stg titen i(d£id 
pozgm sula'lg. i pgzem-gor-ulin bi sottéas. i sen sulalg'ni i rok 
pug'ni. pozemié uée kot i sije'zda dumáita'sni, stg jenmis nárt 
kresi'tas. vgfizg vgtti zere'ma sen i ses pusis zeris pgrta'nis 
tojéa'lg. sije'zda dumáita'sni, stg jenmis va setas roka'nis. vgflze 
sije'slgn rok puéas. éoja'sni i meda'sni jukm§s koréi'ni, petni 
vilg. koréiég'ni, koréiég'ni, a sije.sli jukmes oz éur. i sen gn-na 
ole'ni da vüg'ni. 

Azután a legutolsó is belemerül. És ő látja, hogy ottan egy nagy 
fenyő áll, és a fenyőfa alatt tűz ég, és ott állnak és kását főz
nek. A fenyőről egy toboz esik le, és ők azt hiszik, hogy Isten 
kenyeret morzsol (azaz: aprít a kásájukba). Azután előbb esett 
ott az eső, és onnan a fáról az eső az üstjükbe csöpög. Ok azt 
gondolják, hogy Isten vizet ad a kásájukba. Azután megfő a 
kásájuk. Esznek és elindulnak a léket megkeresni, kijutni fölfelé. 
Keresgélik, keresgélik, de nem találják meg a léket (tkp. nekik 
nem kerül meg a lék). És még most is ott élnek meg vannak. 

J e g y z e t e k : étik piz-mesgk 'egy zsák liszt'; vö. sur-kgs 
'egy edény sör' 41. mese 3. 4. | bgra, bgran onaTt' | krgsi'tni 
< Or. KpOIHHTL. 

42. rúté da keié. 
1. vazgn oli'ni-vili'ni ruís da kgts. sije'zda dumáiti'sni kerkay 

streitni. rúté pondis jiis, a kgté popsié, sije'slgn kor-kg kerka'jes 
esti'sni. i pondi'sni óvni. oli'ni, oli'ni i goígm voiis. i rutélgn 
kerka sili. sija mgdis kgté-ordg juá'éni óvni. nkgj'éé'jg, téojg, meng 
űzni ledrz». keté iz ledz pervei. sija i mgdjez pondis juá'éni: 

42. A r ó k a és a n y ú l . 
1. Régen élt-volt egy róka és egy nyúl. Ok kigondolták,, 

hogy házat építenek. A róka jégből kezdett (építeni), a nyúl 
meg póznákból. Valamikor elkészült az ő házuk (tkp. az ő 
házaik) és kezdtek élni. Éltek, éltek és jött a nyár. És a róká
nak a háza elolvadt. Ő elindult a nyúlhoz kéredzkedni, hogy 
ott lakjék (tkp. élni). «Nyulam, húgom, engedj engem meg
hálni*). A nyúl először nem engedte. Másodszor is elkezd. 
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akgjéé'jg, Uojg, ibgs-pgrgg gor-ulad kei led'z/fi i keié sije letd'zis. 
ibgs-pgrgg gor-ulié sija i paié-vüg kais. pat'é-vilié i pglaie kais. 
kgtisgs kerka'éis vgtlis i stav kgié-pisg éojis. kgis muni i soiíégm 
pu-dorg pukéis i bgrdni pondis. 

os lokt§ i kgiélié jua'las : «keféé'je, t'éojg, muja berdan ?» 
kgié suiis: «vot me-ordam jud'éis rúté uzni. ajéi'mgs vgtlis dei 
stav pia'ngs éojis». os kgjégs i mgdg'dis ru(isgs vgtli'ni kerka'ié. 
kerka-ding voiis'ni. os i gorg'ii'éis: «bu-a-u-a, bu-a-u-a! kgn 
rujsis?)) ruié pglai-dórié iéeiíéas i gorg'iiéas: nkarlan-vezjgs 
vezja'la, toin-pisgs pisa'la, éint§ viiékgb ZÚP>. os povzas i pisje. 

2. k§t'é bgran vaz mesig'as pukéas i bgra bgrdni pondas. 
si-ding kgjin loktg i jua'las: ukeféé'je, iéoje, muja bgrdanh) — 
«a vot — suas — me-ordam rúté juáéis uzni, stav pia'ngs éojis 
i ajéi'mgs vgtlis.» — umgdim ing, me vgtla sijg.» kgié i suiis: 
na kié — suas — tenid vgtli'ni? os vgtli'éi, vgtli'éi i iz eri 

kéredzkedni: «Nyulam, húgom, engedj legalább az ajtóküszöb 
alá !» És a nyúl beeresztette Őt. Az ajtóküszöb alól a kemen-
czére mászott. A kemenczéről az ágypolczra mászott. A nyalat 
kikergette a házából és az összes nyúlfiakat megette. A nyúl 
ment és egy megégett fa mellé ült és elkezdett sírni. 

Egy medve jön és kérdezi a nyúltól: «Nyulam, húgom, 
miért sírsz ?» A nyúl mondta: «Nézd, énhozzám kéredzkedett a 
róka meghálni. Magamat kikergetett és a fiaimat mind megette. 
A medve (magával) menesztette a nyulat, hogy kiűzzék a rókát 
a házból. Odaértek a házhoz. A medve elkiáltotta magát: 
ubu-a-u-a, bu-a-u-a! Hol a róka?» A róka fölpattan az ágy-
polcz széléről és kiáltja: «A malomkőforgató rudat fölajzom 
húrral (tkp. a malomkőforgató rúd húrját fölajzom), a mozsártörő 
mélyedését ráillesztem, a szemedet teljesen kilövöm». A medve 
megijed és elszalad. 

2. A nyúl megint a régi helyére ül és megint elkezd 
sírni. Odajön őhozzá a farkas és kérdezi: «Nyulam, húgom, 
miért sírsz?» — «Hát nézd csak, — mondja —• énhozzám 
kéredzkedett a róka meghálni, a fiaimat mind megette és ma
gamat kiűzött)). — ((Menjünk hát, én kikergetem őt». A nyúl 
mondta: «De hogyan (tkp. honnan) — mondja — lehetne 
neked őt kikergetned ? A medve kergette, kergette és nem bírta 
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vetli'ni)). — «a medim — suas — me vetla.v> sije'zda muni'ni i 
riiís i gore'tísis: nkarlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, sintg 
viískeb lia». kejin povéas i pisje. 

3. a k§U va£ mest§'as puksas i berdni bera pondas. si-dine 
petuk lökte i suas: itkejéé'je, t'éojg, muja b§rdan h> — o-avot — 
suas — r ú t é jud'sis űzni i stav pia'nes sojis dei aj'éi mes v§t-
lis.9 — «m§dim — suas— me vetla.v — «a kis ténid vetli'ni? 
os vetli'éi dei iz eri vetlini. k§jin vetli'éi dei teze iz eri vetli'ni. 
a kis tenid vetli'ni í» — «a m§dim — suas — vetlam, moged i 
vetla,» sije'zda mune'ni i kerka'§ pira'sni. rut'é i gore'űsas : 
«karlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, éinte v%Ukeb Ua». petuk 
oz povéi i veitísa gorg'Usas: «kukure'llu petusok, ken menam 
kosa, ken menam sablah) rúté i povéas i gori'sfs gerd'd'éd'séas i 
suas: «karlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, sinte viUkeblia*. 
petuk beran si-dine téetíéas i gore'ttéas : akukurellu petusuk, ken 

kikergetni)). — «De menjünk — mondja — én kikergetem». 
Ők odamentek és a róka kiáltotta: «A malomkőforgató rudat 
fölajzorn húrral, a mozsártörő bemélyedését ráillesztem, a sze
medet egészen kilövöm». A farkas megijed és elfut. 

3 . A nyúl meg a régi helyére ül és megint elkezd sírni. 
Odajön őhozzá a kakas és szól: «Nyulam, húgom, mit sírsz?» — 
«De nézd csak, — mondja — a róka meghálni kéredzkedett 
és a fiaimat mind megette és engem magamat kiűzött». — 
-«Menjünk, — mondja — én kikergetem*). — «De hogyan tud
nád kikergetni? A medve kergette és nem bírta kikergetni; 
a farkas kergette és szintén nem bírta kikergetni. Hát 
hogyan tudnád te kikergetni (tkp. honnan neked kikergetni)?)) — 
«De eredjünk, — mondja — menjünk, talán kikergetem)). Ők 
odamennek és bemennek a házba. A róka elkiáltja magát: 
«A malomkő forgató rudat fölajzom húrral, a mozsártörő mélye
dését ráillesztem, a szemedet teljesen kilövöm». A kakas nem 
ijed meg és viszont kiáltja: «Kukorikú, kis kakas, hol van az én 
kaszám, hol van az én kardom ?» A róka is megijed, és össze
szorul a torka, és mondja: «A malomkőforgató rudat fölajzom 
^húrral, a mozsártörő bemélyedését ráillesztem, a szemedet tel
jesen kilövöm». A kakas megint őhozzá ugrik és kiáltja: «Kuko-

\ 
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menam kosa, ken menam sablah) ruís povzas i ibes-pereg-dore 
Uetísas. a petuk si-dine t'setísas bera. ruU povéas i epremet 
pisje. a keié da petuk ponda'sni kiken óvni. 

likú, kis kakas, hol az én kaszám, hol az én kardom?* A róka 
megijed és az ajtóküszöb mellé ugrik. A kakas azonban megint 
őhozzá ugrik. A róka megijed és hanyatthomlok menekül. A nyúl 
és a kakas pedig kezdenek ketten élni. 

J e g y z e t e k . 1. str eitni < or. CTpoiiTB j póté: a kerítés 
vízszintes póznái, a melyek összekötik egymással a földbe szúrt 
karókat, a melyeknek maj§g a nevük | ibe$-p§reg gor-ulad: az 
ajtónyílás alsó gerendája alá, a küszöb alá bent a szobában j 
mede'dis 'noanajTb, OTíipaBHJiT., *ITOŐM BMÍ>CT'I> nouiJin' | karlan 
'najiKa Ha atepHOBt, q*MT> BepTart acepHOBB? j vezja'vni VrpyHy 
HOJIOÍKHTL' I karlan-vezjes . . . : ca malom kotorgató rudat meg
hajlítom, íjat csinálok belőle, húrt teszek rá, a nagy mozsár
törőt meg láillesztem, mint a nyilat a bevágásánál, és mint 
valami nyíllal kilövöm vele a szemedet' | viUk§b 'COBCBM'L'. 

2. medim 'noM^eMt, nonijin' (russicismus) | vetli'éi 'űzte, 
űzte', tehát ' p r ó b á l t a kiűzni'. 

3 . petusok < or. n^TymoKi. í g. gerd'd'éd'ésas 'ropjio ÓĤ ,bTO 
•CnaBHJio' [ epremet < or. onpoMeTbio. 

43. Ion, itd'£as i gaid. 
Ion, i(d

réas i gaid meda'sni tűje. i sije'zda mune'ni zev dir. 
i voas sije'sli jol'. i zev soge use'ni: akud'dza taje mi jol'se vu-
dzam h) i dumáiííévni zev dir. Ion i suiis : «vai — suas — gaid'd§, 

43. A s z é n , a s z a l m a ( s zá l ) és a h ó l y a g . 
A szén, a szalma(szál) és a hólyag útnak indulnak. És ők 

mennek nagyon sokáig. És egy patakhoz érnek (tkp. és nekik 
egy patak jön). És nagy bánatba jutnak (tkp. nagyon bánatba 
esnek). «Hogyan kelünk mi át ezen a folyón ?» És nagyon sokáig 
gondolkoztak. A szén mondotta: «Nosza — mondja — hólya-
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te-vilad ifáa'skgt s§lam i vu(dzam.» a gaid sije'sli suiis:. «teT 

i^l'éas, vai, vod, a mi lonkgt te vivti'id i vutdzam.i) itdzas sgg-
lasi'íUis i vodis. a Ion pondis vudíni. sgre\d'zis voiis, ifízas tsegi 
dei Ion vaas usi. a gaid sera'li, éera'li da setíée i poti. 

gom, a szalmaszállal együtt fölülünk te rád és átmegyünk.* 
A hólyag azonban így szólt hozzájuk : «Te, szalma, nosza,, 
feküdj le, mi meg a szénnel együtt te rajtad át is kelünk.» A 
szalmaszál beleegyezett és lefeküdt. A szén meg át kezdett kelnL 
A közepéig jutott, a szalmaszál eltörött és a szén a vízbe esett. 
A hólyag meg nevetett, nevetett és ott (tkp. oda) meg is pukkadt. 

44. strei da babéi. 
1. vaZen olg'ma-vile'ma strgi da babéi. strgi pondas si 

tsupni, a babéi gla'bis kisti'ni. babéi pete i jua'las : «strgjg, strgjg, 
siid tsupéis-ght — úz-na. babé'je, bab'g, glabisid kiéti'ééis-ghi — 
«iz-na.» strei pondas si tsupni, a babéi gla'bis ki'étini. babéi 
beran pete i jua'las: «strej§, strgjg, siid tsupsis- § ?» — «iz-na. 
babé'jg, babg, glabisid kiéti'séis-gh) — «iz-na.» i sije'zda bgra 
ponda'sni rg'bitni. i babéi bgra petg i jua'las: v. strgjg, strgjg,. 

44. A g ö m b ö l y í t ő és a g u z s a l y t a l p . \ 
1. Eégen élt-volt egy gömbölyítő és egy guzsalytalp. A 

gömbölyítő kezd istállót faragni, a guzsalytalp meg lepényt 
önteni. A guzsalytalp kimegy és kérdezi: «Gombolyítóm, gombo-
lyítóm, megfaragtad-e (már) az istállódat?)) — «Még nem. 
Guzsalytalpam, guzsalytalpam, elkészült-e (megöntötted) (már) 
a lepényed?» — «Még nem.)) A gömbölyítő kezdi az istállót 
faragni, a guzsalytalp meg a lepényt önteni. A guzsalytalpam 
megint kimegy és kérdezi: «Gombolyítóm, gombolyítóm, meg-
faragtad-e (már) az istállódat?*) — «Még nem. Guzsalytalpam, 
guzsalytalpam, megöntötted-e (már) a lepényedet?)) — «Még 
nem.» És ők megint hozzáfognak a munkához (tkp. kezdenek 
dolgozni). Es a guzsalytalp megint kimegy és kérdezi: «Gom-
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siid tsupéis-§?» .— «tsupéis. babé'jg, babé, glabisid kiéti'ééis-e?» —• 
«kiéti'ééis.» 

strei piras ela'bis éoini, a babéi pete si vidli'vni. babéi 
§(i pelg'sgd isko'vtas : vilid, vilid, med pele'sed isko'vtas : vilid, 
vilid, koimed pele'sgd isko'vtas: vilid, vilid, úoled pele'sgd is
ko'vtas: sita'nas pekil piras. i pondas strejgs komi: «streje, 
streje, lok taílée. sita'nam pekil piris.» strei pet§ i pondas jerni. 
sili oz sed. babéi surttas i strgili kim§'sas sid'ée. strei i kule. 

2. babéi bgrde, b§rde i m§das berdiéje'zde koréi'ni: gir vgv, 
serdin dóid, tóin oris. pukéas, kols! sutskas i vartas. vgitíéa os 
tese. i jua'las : uosé'je, téoje, kuza'n-g b§rdni?» — «kuza.» —-
anoli •—' suas.ii •— abu-a-u-a, bu~a-u-a.» — «kuéan, kuzan. vai, 
púkéi.)) i bgran-ze sije'zda v§td'é§ meda'sni. i sije'sli vgitUa k§jin 
tese. i babéi jua'las : nkgjine, Uoje, kuéa'n-g bgrdnih) — «ku£a.» — 
anolw — éuas — «lul-lulu» — «kuzan, ku%an. vai púkéi.)) vartá'sni, 

bolyítóm, gomb oly ítóm, megfaragtad-e (már) az istállódat?)) — 
«Meg, Guzsalytalpam, guzsalytalpam, megöntötted-e (már) a lepé
nyedet?)) — «Meg.» 

A gömbölyítő bemegy lepényt enni, a guzsalytalp meg 
kimegy az istállót megnézni. A guzsalytalp az egyik sarkon 
csuszkái lefelé: sima, sima (az). A másik sarkon csuszkái végig: 
sima, sima (az). A harmadik sarkon csuszkái végig: sima, sima 
(az). A negyedik sarkon csuszkái lefelé: a farába egy tönk megy 
bele. És kezdi most a gombolyítót kérni: «Gombolyítóm, göm
bölyítem, gyere ide. A faromba egy tönk hatolt bele.» A göm
bölyítő kimegy és kezdi kihúzni. Neki nem sikerül. A guzsaly
talp durrant egyet, és a gombolyítót (a tönk) homlokon találja. 
A gömbölyítő meg is hal. 

2. A guzsalytalp sír, sír és elindul siratókat keresni: 
mozsár a lova, teknő a kocsija, mozsártörő az ostora. Fölül, 
rácsap (a lóra) és hajtat. Találkozik a medvével és kérdezi: 
«Medvém, néném, tudsz-e siratni?)) — «Tudok.» — «Mutasd 
csak,» —mondja. —• «bu-a-u-a, bu-a-u-a.» — «Tudsz, tudsz. Nosza, 
ülj föl.» És megint tovább indulnak. És egy farkassal találkoz
nak. És a guzsalytalp kérdezi: «Farkasom, néném, tudsz-e 
siratni?* — «Tudok.» — «Mutasd csak,» mondja. — ntul-twlu.» — 
«Tudsz, tudsz. Nosza, ülj föl.» Hajtatnak, hajtatnak, egy nyúllal 
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várta'sni, sije'sli, k§U tesg. ijua'las : «kgjéé'jg, Uoje, kuía'n-gbgrd-
ni h) — ku£a.» — noli» — inas — ftt'&p, (ap, t'ap.» — «kuzan, kuían. 
vai, paksi doid'dg.» i vgfág bgr berggtíéa'sni. varta'sni, várta'sni, 
sije'slgn i zavertka'nis ore. babéi i istas oskgs zavertka'la. sija vajas 
pekil'. sija i kg'jines istas. k§jin vajas kos bed. sija i kgj:'sgs istas. k§t'é 
vajas baid-Uat. sije'slgn oz ged'i'tísi zavertka'e. i babéi aféis mgdas. 
mung, a vetlig kosta'is os i vgvsg sojas, a kgjin da kg(s pisjgni. 
a babéi i gn-na sen bgrdg. — pom. 

találkoznak. És kérdezi: «Nyulam, néném, tudsz-e siratni?* — 
«Tudok.» — «Mutasd csak,» mondja. — «t'ap, íap, íap.t> — 
«Tudsz, tudsz. Nosza, ülj föl a kocsira.» És azután visszafordul
nak. Hajtatnak, hajtatnak, és elszakad a (szánrudakat odaerősítő) 
kötelék. A guzsalytalp a medvét küldi kötelékért. Az egy tuskót 
hoz. 0 a farkast is küldi. A farkas egy száraz vesszőt hoz. 0 a 
nyulat is küldi. A nyúl egy füzfaágat hoz. Az ő (dolgaik) nem 
alkalmasak köteléknek. És a guzsalytalp maga megy. Megy, és 
mialatt odajár, a medve megeszi a lovát, a farkas meg a nyúl 
pedig elfut. A guzsalytalp meg még most is ott sír. — Vége. 

J e g y z e t e k : strgi cMOTajro'; babéi 'iio.H.CTaBKa CL BTVJIKOÍÍ, 
ua KOTopyio B îfeBaeTca KaTyniKa ci> HHTKaMH upn HaMaTbiBamu 
Ha MOTajio'. 

1. si XJT£BT> ^jia CKOTOBB TeHjiBiH5 ('téli istálló') j isko'vtas 
'cnycTHJiacb, cKaTHJIacb, | pekil' ' lypóaHt'. 

2. kol's! CXJIOHT> !' j zavertka < or. 3aBepTKa (VBMT> orjioÖJiH 
npHKpinjiaiOTi. KB caHaMt3) | ggdíi't'si'ni < or. ro^HTBca. 

FOKOS DÁVID. 


