
Zűrjén szövegek. 
(Ötödik közlemény.) * 

I. L e t k a - v i d é k i s z ö v e g e k . 

Az alább közölt zűrjén szövegek följegyzésére a mostani 
világháború adott alkalmat. Mint már a KSz. XVI. kötetének 
261—262. lapjain megjelent jelentésemben megemlítettem, 1916 
május havában tudomásomra jutott, hogy a dunaszérdahelyi 
orosz fogolytábornak felsőgallai munkáskülönítményében egy 
zűrjén hadifogoly is van: a Letka-folyó (zürj. let-ju) melletti 
TyMeHeiíKaa falvából (az uszfsziszolszki kerület legdélibb részé
ben) való 30 éves ANDKEJ IVANOVICS POPOV. Rögtön hozzáfogtam 
POPOV nyelvének a tanulmányozásához, és gyűjteményem a vele 
való háromhavi foglalkozásom eredménye (1916 május közepétől 
augusztus közepéig). 

A Letka-vidéki nyelvjárás, mint már WICHMANN (Studien-
reisé 17) megállapította, a luzai nyelvjáráshoz áll legközelebb. 
A nyelvjárás jellemzésére másutt lesz alkalmunk, itt csak a 
szövegek átírását illetőleg a következőt kell kiemelnünk: 

1. A hangsúly többnyire (de nem mindig) az első szó
tagon van. Négy- vágy többtagú (egyszerű vagy összetett) sza
vakban rendszerint az első szótagon van a főhangsúly, a har
madikon meg mellékhangsúly. Összetett szavaknak számítanak 
a névutós kapcsolatok is. Kéttagú névszó után tehát a névutó 
első szótagján mellékhangsúly van. Az egytagú névszókat kötő
jellel kapcsoltam össze a névutójukkal (pl. kil-vilaé ra nyelvre*, 
olvasd: ki'l-vilas), a kéttagú névszó után annak a jelzésére, 
hogy a névutó első szótagján is van (mellék)hangsúly, a kötőjel 
elmaradt (pl. vid'dzas vile ca rétekre', olvasd: vi'd'dzas-vi.lg). 

Megjegyzendő, hogy a hangsúlyozásnak most említett 



402 FOKOS DÁVID. 

főszabályait sokszor keresztezi egy másik hangsúlyozási sajátság ; 
nevezetesen érezhető az a törekvés, hogy a mondat utolsó szó
tagja is hangsúlyos legyen. 

2. A szóvégi zöngés mássalhangzónak a közvetlenül utána 
következő szókezdő zöngétlen mássalhangzóhoz való hasonulá
sát nem jelöltem meg a szövegekben, mert úgy gondoltam, hogy 
a szöyegek használója nehezen találná meg az illető szót asszi
milált alakjában a szótárban. Ez a praktikus szempontból meg
tartott írásmód nem vezetheti félre a kutatót, minthogy ez a mon
datfonetikai jelenség határozott szabályokba foglalható; neve
zetesen : 

d ~ t; pl. kod tui 'melyik út' o: kot tui, ted kole 'neked 
kell' o: tet kol§; 

g ~ k; pl. og-kil 'nem hallom' o: ok-kil, og-tede 'nem tud r 

juk' o : ok-t§d§ ; 
g^k: pl. bag-pu 'fűzfa' o: bak-pú; 
&z ~ U; pl. kid'z-pu 'nyírfa' o : kits-pu. •] 
Nem hasonul a z; tehát oz-soi 'nem eszik', jezse 'az em

bereket'. 
Szó belsejében ezt a hasonulást megjelöltem; pl. ebettg 

'az ebédedet' < ebsd-te, ipse 'a földet5 <.ib-se. 
3. í és « (s, s) találkozásánál a t geminálódik; tehát 

pl. vit-sil 'öt öl' o: vittsil, vit-so 'ötszáz' o : vitiéo, med sáii 'a 
legszebb' o: mettsáú. Szó belsejében ezt a hangváltozást is meg
jelöltem ; pl. bitts§n 'mindnyájan' < bidsen, narottse ra népét' < 
narod-se, k§rtettse 'a kötését' < kerted-s§. 

4. Figyelmeztetnünk kell a hosszú tíé és Mz hangok mel
lett előforduló tü, dd'é hangkapcsolatokra, a nyelvjárásnak egyik 
legérdekesebb és legtanulságosabb sajátságára: pl. sotiéas ( < sots-
jas) 'nővérek' es sotts§ 'ég' (sot- 'éget' + -s- reflexiv-képző), kid'dzas 
( < kidz-jas) 'nyírfák' és koddzini 'lerészegedni5 (kod 'részeg' + r4n 
képző). -— . ' 

A kiadás ugyanazon elvek szerint készült, mint előbbi két 
gyűjteményem. 
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^ % , 
1. olis-v§lis muéik. sil§n vgli kujim pi: ivan, mika'ile i 

dur ena. munasni viddzas vil§ i nida itskasni turun. i zorod 
teföasni. i nidalis turun soj§ émei. nida vetlene, vi'dlalg:ne turun. 
ta-lun ritnad mededis med-itdéid pite vitdéedni. siia zmei lakte, 
bien lolal§, és'rebr§:§n sital§. siia poldéas i pisjas. bak'is jualis: 
<ikodi-£§ volis turun dinad?* i siia i vistalis: «ús-kod ez-voli*. 

siia sgr-kos pis§ mededas turunte vi(d£§dni. siya, vitdé§de : 
émejid lakte, bi§n lolalg, *ss'rsbre:§n sitale. siia poldéas i pisjas. 

2. itd2id vokis da ser-kos vokis durngjgs mg'dgdaisni, med 
úie sojas zmei. ssa durnejid nidalis kilzisas sorúi i siia munas 
kuénifsa'§. pjat-pudja mgletgk, vit sil kuéa tssp siia vajas, zorod 
dinad munas da puksas. i émejid lakte; bi§n lolale, ssrebrgSn 
sitale. kidé siia matalas zorod dinad, siia vit sil kuza t'sspnad 
•siliias domálas i mg'lgte:knad jurád kuUkas. siia émejid vezjise : 
amsne ledé!* — «me teng og-ledé. viia*. émejid suas; «Í»S tsnid 
•gdjgn itdéid bur vgjía*. i siie letdzas. 

1. 
.1 . Élt-volt egy ember. Neki három fia volt: Iván, Mihály 

és Bolondos. Mennek a rétekre, és ők füvet vágnak. És boglyát 
raknak össze. És az ő füvüket megeszi a émei. Ok kimennek, 
megnézik a füvet. Ma este a legidősbik fiát küldte vigyázni-
Az a émei jön, tüzet lehel (tkp. tűzzel lehel), ezüstöt (tkp. ezüst-
"tel) szarik. Ő megijed és elszalad. Az apja megkérdezte: «Hát 
ki jött a szénádhoz?» És ő felelte: «Senki se jött». 

0 a középső fiát küldi a szénát őrizni. Ez nézi: a émei 
jön, tüzet lehel, ezüstöt szarik. 0 megijed és elszalad. 

2. A legidősbik testvér és a középső testvér a Bolondost 
küldik, hadd egye meg őt a émei. Ez a bolond kihallgatja az ő 
beszédjüket és ő elmegy a kovácsműhelybe. Egy öt-pudos 
pörölyt, egy öt öl hosszú lánczot hoz, a boglyához megy és 
leül. És jön a émei; tüzet lehel és ezüstöt szarik. A mint az a 
boglyához közeledik, ő az öt öl hosszú lánczczal megköti a 
nyakát és a pőrölylyel a fejére csap. Az a émei könyörög: «Eressz 
el engem!» — «Én téged nem eresztlek el. Megöllek*. A émei 
mondja. «Én veled (tkp. neked) nagyon nagy jót teszek*. És ő 
szabadon bocsátja. 
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i siia jenmid jugdg. siia durnejid górtad lakte. i vokja» 
suü§ii§: «dureúid lakte, siie abi-ná éojema*. silisvokjas ju'algine : 
«mui-ne áddéilin ?»i durnejid vistalv: «nem-tor eg-addziUi*. — 
*M$éi-i§t mián-dirji volis zmei, siia ez-addéilli nem-tor h 

3 . sarovna velis. no siie mgdisni veres saje setni. siie kerka-
siggr jilg puksedisni. siia selkevei platek esedis. setísi edjgn una 
jezid volene. siia, ködi platgk sufágdas, silen i siia loe muéik* 
i bid sarsvois vole plat§kt§ su^'éedni. siia kik vokid ba'iitg'.ne: 
«tettéi kole munni sufáedni platekte*. esa durnejid setUi-ée 
munas sufáedni. a siia suas, pos-vodz-pone petas, i siia kodortas : 
tok, mem kesjis bur veini zmei, siriko, burko, vesééi vgrgnko /» 
siia étik pel'ad pirallas, kemásas, kisásas, a mgd pel'ad pirasr 

misas. i siia puksas sinko vilad i vartedas. i siia úe-una oz-
su(dzed. i siia ber vartedas górtad, patíser-pelesad vodas. i siia 
vokjasid laktasni *> siia juualg vo'kjasi'.dlis: «no, vokjas, kodi 
sutdzgdis sa'rovnadis platek ?» vokjas siie vi'étdle:ne : «kié' mianle 
sujízedni platgk? !» — «mida od-verme iúJtifodriíH — Akié'íe 

És nappalodik. Az a Bolond hazajön. És a bátyjai mond
ják : «Jön a Bolond, őt nem ette még meg». A bátyjai kérdik 
tőle:' «Hát mit láttál?» A Bolond meg feleli: «Semmit se 
láttam»). — «Hát hogyan, a ini időnkben odajött a zmei, ő (meg) 
semmit se látott!» 

3 . Volt egy királyleány. Ezt készültek férjhez adni. Őt a 
háztetőre ültették. Ö egy selyemkendőt akasztott föl. Oda nagyon 
sok nép jön. Az, a ki a kendőt elkapja, az lesz a férje. É& 
minden országból jönnek (tkp. jön), a kendőt elkapni. Az a két 
testvér megbeszéli: «Oda kell menni a kendőt elkapni». Ez 
a Bolond ugyancsak odamegy elkapni. 0 meg mondja, a pitvar 
végére (azaz á lépcsőre) megy, és ő idéz: «0, velem (tkp. ne
kem) jót akart tenni a zmei, sötétszürke, sötétpej, fekete táltos!» 
0 az egyik fülébe bemegy, czípőt húz, fölöltözik, a másik fülébe 
megy be, megmosakodik. És fölül a siúkó-m és elvágtat.. És ő 
majdnem eléri (a kendőt). És visszavágtat haza. Lefekszik a 
kemencze sarkába. A bátyjai meg jönnek, és ö kérdezi a 
bátyjaitól: «Nos, bátyáim, melyik érte el a királyleány kendő
jét?* A bátyjai felelik neki :«Hogyan érhétnők mi el a kendőt 
(tkp. honnan nekünk elérni) ?!» — «Miért nem tudjátok el-
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mianl§ sutdz§dni? kujsem-ke gospogin volis i ez-vermi sutá"zgdni 
kik sazen». siia juual§: «kis(sa)-n§ volis H 

4. úida med rite se'birá:ií(éen§ munni. i nida munasni. 
durenid petas pos-vodz-ponad i siia pe'meniitas: «siúko, burko, 
vessei v§renko!)> i sile lakte burko. siia étik pelad pirallas, mi-
sas, kgmdsas, a med pel'ad pirallas, kisásas. i siia pukéas i 
vartedas. siia oz-vermi sudzedni, toike áréin, ber vart§das górtad, 
paUse.r-pste.sad vodas. vokjasid lakt§n§, vokjaslis jual§: «no, vok-
jas, suidz§did elli edH vokid vistale: «kutts§m-k§ gospogin volis, 
a sz siia vermi suid'z§dni, toikg étig arsin. kié-é§ mianle su-
dzgdni?» 

5. koim§d ritnad Vftitéasni vokjas, munasni. durnejid pos-
vodz-ponad petas: «sinkö, burko, veései v§renko!» vergnko lakt§. 
siia §tik pelad miéas, kemásas, med pel'ad kisásas. pukéas i var-
t§das i kvalcitas. i siia kl'eimitas jurse. siia ber-ng vartgdas gór
tad, patísgr-pel'gsad vodas. vokjasid laktene. juale vo'kjasi:dfys: 
«no, su(d'é§did el'i ed?* vokjasid sugng sile: «kis-2§ mianle su-

érni?» — «Hogyan érhetnök mi el? Valamilyen úr jött és 
nem bírt fölérni két ölig (értsd: két Öl híján)». Ő kérdezi: 
«Ugyan honnan jött ?» 

4. Ők második este fölkészülnek elindulni és ők elmennek. 
A Bolond kimegy a lépcsőre és ő idéz: «Sötétszürke, sötétpej, 
fekete táltos». És jön hozzá (tkp. neki) a sötétpej. Az egyik 
fülébe bemegy, megmosakodik, czipöt húz, a másik fülébe megy 
be, felöltözik. És fölül és elvágtat. Ő nem tudja elérni, csak 
egy rőf (a híja). Visszavágtat haza, lefekszik a kemencze sar
kába. Megjönnek a bátyjai, megkérdezi a bátyjaitól: «Nos, bá
tyáim, elértétek-e, vagy nem?» A testvére feleli: «Valamilyen 
úr jött, de az nem bírta elkapni, csak egy rőf (volt a híja). 
Hát hogyan érhetnök mi el?» 

5. Harmadik este szépen felöltöznek a bátyjai, elindulnak. 
A Bolond kimegy a lépcsőre: «Sötétszürke, sötétpej, fekete tál
tos!*) 'A fekete jön. Egyik fülében megmosakodik, czipöt húz, 
a másik fülében felöltözik. Fölül és elvágtat és elkapja (a ken
dőt). És az (a királyleány) megbélyegzi (gyűrűjével) a fejét. 
0 meg visszavágtat haza. Lefekszik a kemencze sarkába. Jönnek 
a bátyjai. Kérdezi a bátyjaitól: «Nos, elértétek-e, vagy nem?» 

Nyelvtudományi Közlemények. XLV. 27 
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dízedni? kujsgm-kg gospogin volis i sufáedis*. — «kidz-zg ti sd-
vsrme su(dzgdni?» — aku^sgm-ke gospogin volis siúko§n, i siia 
koie-kak su(dzgdis». 

siia durngjid seifóas jurte gartis, paUser-psXgsad vodis. 
i vokjasid laktisni, tgrsini puksisni. udureúa, muta on-lak ué-
hd'itni-tg ?» a siia vistale vo'kjasiidle: «usi paft'sgrsid, jur doidi». 

• 6. §ni sarsvetg Uwkgrti'.sni stavsg, kodi vgli ved sarsvgtd, 
vesse t'sukertisni. korégne nida siig kl'eimea muJikgs. vessg pregitas, 
sz-addzi. ssa vokjasid vi'stalgme: «mian durnei em, siia sz-Xi 
sujíégdt)) ssa ge'sudairid sug: asiig vailg tattsu. vokjasid vi'éta-
le:ne: «silgn jursg po'tkgdg:ma. nelza siie vainisgv. — «ni(fssvo' 
vajg!» gesudar suas. 

siié [vajasni. silis vidlasni jurtg: kleimea. siia vejsasni 
svagba i gg'suda:rlis nil bostas. i siia pglevina sarsvg silg éttas-
«ms ki fái oli, sarsvuiti, sid'z-ée ts medan sarsvuitni». 

i gni olg-vile, sarsvuite, pglevina mu lageitg. 

A bátyjai mondják neki: «Hát hogyan órhetnők mi el? Vala
milyen úr jött és elérte». — «Hát hogyan nem tudtátok ti 
elérni ?» — «Valamilyen úr jött egy sötétszürkén, és az vala
hogyan elérte». 

Az a Bolond mindjárt bekötötte a fejét, a kemencze 
sarkába feküdt. És megjöttek a bátyjai, leültek enni. «Bolond, 
miért nem jössz vacsorázni?*) Ő meg feleli a bátyjainak: ((Le
estem a kemenczéről, megsebeztem a fejemet». 

6. Most összehívták az országot mind, a ki volt az egész 
országban, mind összehívták. Keresik azt a pecsétes embert. 
Végigmennek (tkp. végigmegy) mindenkin, nem találta meg. 
Ezek a testvérek jelentik: «Nekünk van egy bolond (öcsénk), 
nem az kapta-e el?» Ez a császár mondja: «Hozzátok őtide!» 
A testvérek felelik: «Az ő feje be van törve (meghasadt). Nem 
lehet őt idehözni». — «Sebaj, hozzátok!», mondja a császár. 

Őt odahozzák. Megnézik a fejét: pecsétes. Ok (tí:p. ő) 
lakodalmat rendeznek, és elveszi a császár leányát. Az meg a 
fél országot neki adja. «A hogyan én éltem, uralkodtam, ugyan
úgy fogsz te uralkodni». 

d*Éa most él-van, uralkodik, a fél országot kormányozza. 
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J e g y z e t e k : 1. durena < or. .nypeHt j zmei < or. 3M*Ő 
*kígyó'; itt egy 'farkasnagyságú állatot' jelent, 'a melynek egy 
szarva van5. 

2. §dj§n itdzid 'nagyon nagy'; §djgn una kiddzas 'nagyon 
sok nyírfa' | jenmid jugd§ 'oTt yTpoMi. cifleTt'. 

3 . m§disni 'roTOBHJincb' | siger 'Bepimraa' | sinko, burko, 
vsss§i voronko 1. FOKOS 62 és Fgr. Füz. 1 9 : 4 2 ; itt már vsss§i 
felel meg az orosz B-femiH kifejezésnek. Míg az előbb idézett 
meséinkben az egész kifejezés e g y lónak a neve, ez a mesénk 
egymás után Szerepelteti előbb a sinko-t, azután a bwrko-t, végül 
pedig harmadik nap a voronko-t. | kissa v. kis; pl. kissa laktin 
v. te kis laktin? 'honnan jöttél?' 

5 . koie-kak < orosz Koe-KaKí> | t§réini 'KymaTb5. 
6. stav8§, kodi v§li ves sarsvejd 'CKOJILKO BT» uapcTBli Ha 

3eMJiB ecTt'; sarsvgjd valószínűleg szerkezettévesztés sarsvejn 
helyett | pr§gitas v. prggitas (or.) 'npofi^eT-b' | sil§n jurs§ po'tk§-
d§:ma szerkezetkeveredés: silen jur potkedgma X jurse potkg-
d§ma raz ő feje betörött X fejét betörte'; 1. Fgr. Füz. 19 : 201 
nellza < or. HeJib3fl | nifáevo' < or. HHTiero ! kl'eime < or. KJieÜMO 
lageit§, lageit§ < or. Bjra^BTb. 

2. ' 
1. vellasni kujim sojsa-voka. nida kik vokid munasni vid'z-

vile itskini. siia sofsidle vi'stala-.sni: «mianle §bettse vai». — 
ams tian§8 og-addzi». — «mi tui-vilas gil§dam turunjasn. 

siia medas §bette nuni. kujim-jura idei es$ turunt§ aslas 
tui-vil§ bittsgn kiskalas. siia i munas. kujim lun pir mimas i 
laktas i(dzid dom. ssttsi siia piras. ssten(i) ol§ne kik sarovna. 
silis jual§ne: «na'-st§ te laktin? et§n omol' olemid». — amenam 
munisni vokjas itskini. mene tsektisni vaini §bsd. ms siien i 

2. 
1. Van három testvér. A két fiútestvér elmegy a rétre 

kaszálni. A nővérüknek mondják: «Hozd ki az ebédünket.* .— 
«En nem talállak meg benneteket.') — «Mi az úton szénát 
hintünk el.» 

Ő elindul ebédet vinni. A háromfejű id§l azt a szénát 
a maga útjára szórja mind. 0 megy is. Három napig egyre 
megy, és egy nagy ház jön. Oda bemegy. Ott két királyleány 
él. Kérdik tőle: «Minek jöttél? Itt rossz az élet.» — «Az én 
bátyjaim elmentek kaszálni. Nekem megparancsolták, hogy ebé-

27* 
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lakti*. — «etgn olle kujim-jura idei. miangs etdzi-£g pgrjallis*.— 
«a ms-£§ eni mui meda vgsni?» — «mui te mgdan vgéni? tatért 
medam ölni. vot, laktas kujim-jura idglid i baba vilg boétasn.— 
«a kid'z me simid meda ölni? — «a mi-tai olamgit. ' 

2. vokjasid vi'tUiéo'.ltisni i munisni koréni. i siia turun-
giledem kuza'td mungng. i munisni setUL siia doniad pirisnL 
vot siig soste add'zisni. «na'-ste laktidg, vo'kjasa:ngi?» — «teng 
korsniv. — «tan ole kujim-jura idei, ti dava'i d'éepsev. — «kj,tt!si 
mi dzepsame tt — ui^dzid sunduk em, settisi pirg. me tianes 
ignala. siia régid laktass. 

siia idgl piras aslas gorte. — «ok, kiig duk. kodi ta-lun 
em? kile pravoslavngi duken. kodi volis siia?)} — «menam vok-
jas». — «davai ettsi vokjastg. puksame u£náitni». 

3. nida puksasni uénáitni. i úida ba'iitg-.ng. eildin u'inái-
te:ne. «esa kerka kuéa'jd Jcujim ggger-pgl pisjame, kodes vo$zalam. 
jesli ti-kg vo\dzala:dg mene, sostg nuade, a jesli me-kg votdzala 
tiangs, tianlg kgnsU lu§». 

det hozzak (nekik). Azért jöttem.* — «Itten egy háromfejű idgl 
él. Minket is ugyanígy csalt meg.» — «De én mit fogok most 
csinálni?« — «Mit fogsz csinálni? Itt fogunk élni. Lám, meg
jön a háromfejű idgl és feleségül vesz.» — «De hogyan fogok 
én ővele élni?» — «De nézd, mi (is) élünk.» 

2 . A fiútestvérek vártak és elindultak (őt) keresni. És az 
elszórt széna után mennek. És odamentek. Bementek abba a 
házba. Hát meglátták a nővérüket. «Minek jöttetek, bátyjaim?» — 
tfTéged keresni.» — «Itt egy háromfejű idgl lakik, bújjatok el!» — 
«Hová bújjunk el?» — «Egy nagy láda van (itt), abba menjetek 
bele. Én (oda) bezárlak benneteket. 0 hamar megjön.» 

Az az idgl bemegy a házába. «Ó, szag érzik. Ki van (itt) 
ma? Igazhitű (azaz: emberi) szag érzik. Kicsoda jött?» — «Az 
én bátyjaim.» — «Nos, (hozd) ide a bátyjaidat. Üljünk le vacso
rázni.)) 

3 . Ők leülnek vacsorázni. És beszélgetnek. Együtt vacso
ráznak. «E ház mentén háromszor fussunk köröskörül, (hogy) ki 
előzi meg a másikat (tkp. kit előzünk meg). Hogyha ti előztök 
meg engem, elviszitek a húgotokat, de hogyha én előzlek meg 
titeket, végetek lesz.» 
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siia vojXzálas. i siia pangd laktg. nida§s sojas. vokjasid oz-
loni. siia vodis űzni. kujim sutki uzas. «ti msnim g§'tovi:t§ §bed». 
siia UetUas i gbedd'itni m§das. «kitféi-k§ kol§ munni. kol§ kié-k§ 
koréni vom-perj§d». 

4. siia munas. «me §ni vetla». kujim neget siia munas. 
i sil§n sotUidl§n vokid bidmas. nmenam vettini vokjas i sóié. me 
nidaSs muna koréni.* — «kittéi-£§ te munan? teng viiasni mo£et». — 
«.mene ne-kod oz-vii. menam siia bagati'rskei*. i siia munas. sett'éi 
piras. mtatűi zdorovo/» — «a kis te laktinh) — «on-e-mu'i 
meng ted? me tian vok. me lakti tian§s koréni*. — «ted omot 
lum. vokja8t§ kenísitis-sojis». — «mene oz-éoi. kgn siia tian 
kujim-jura idglnid ? me sile muna paned. kod tui kuza munis ? » — 
uesaéáú munan ser-tui kuza'ts. pos inmas. setén pos-doras sulalg 
k%k b§Uka vina. veékid viléis bigil't sul'ga vilas, sutga v%léis veékid 
vilas. pos ultas púkéi, siia m§das lakni. m§dad§ vermáéniv. 

siia pukalg i lakte. vok, tatgn kiig pravoslavnei duk§n! 
no-kg lak tatt'éi. petalli. kodi tene medgdis ? aslad okota'ié §ti 

0 megelőzi (őket). És szembe jön velük. Megeszi őket. 
A fiútestvéreknek végük (tkp. a fiútestvérek nem lesznek, nin
csenek). Ő lefekszik aludni. Három teljes napig alszik. ((Készít
setek nekem ebédet.» Fölkel és elkezd ebédelni. ((Valahová el 
kell menni. Valahonnan táplálékot kell keresni.» 

4. Ő elmegy. «Én most járok.» Három hétig megy. És a 
nővérnek az öccse fölnő. «Nekem bátyjaim voltak és nővérem. 
Én elmegyek őket megkeresni.)) — «Hát hová mész ? Téged talán 
megölnek.» — «Engem nem öl meg senki se. Nekem hősi erőm 
van.» És elmegy. Oda belép. «Adjon Isten!» — «De honnan 
jöttél?» — «Nem ismersz meg engem? Én a ti öcsétek vagyok. 
Én benneteket keresni jöttem.» — «Neked rossz (dolgod) 
lesz. A bátyjaidat megölte-megette.» — «Engem nem esz meg. 
Hol van az a ti háromfejű idgl-tókl Én elébe megyek. Melyik 
úton ment?« — «Innen á középső út hosszában mész. Egy 
hidat találsz. Ottan a híd mellett két hordó pálinka áll. A jobb 
oldalról hengerítsd (a hordót) a bal oldalra, a bal oldalról meg 
a jobb oldalra. Ülj a híd alá. Ő jönni fog. Birkózni fogtok.» 

0 ül, és jön (az idei). «0, itt emberi szag érzik. Nos hát, 
gyere ide, állj ki. Ki küldött téged ? Önként (tkp. a magad akara-
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kod-k§ m§d§dish> — nme aföim lakti». —- «mui ted kol§?» — 
«menim kole soiísas da vokjasv. — «kis te nidaSs addzanh) — 
nadd'za, me t§da ken. una te j§zse k§nUitin». — «davai, m§dam 
vermásnu. 

da i m§dasni vermásni úida. ve'rmási-.sni, ve'rmási-.sni i 
mufáisni. «davai sotUam§i>. soUsen§. «davai, gni juam§. me m§da 
juni veskid vilsis, a te sulga vilsis*. siia pisjas veskid vil§ juni; a 
bagatir sulga vilad. juasni úida vedra§n. udavai medame vermdsnp. 
simid ve'rmása'.sni, vermása:sni. «jess§ davai juamg !» m§dasni juni : 
idelid veskid vilsid, a bagatir sulga vilsid. úida juisni vedraSn. 
i siia kile: sil§n éilajd una em, a id§lid. nem-tor oz-kil. «mui-£§ 
me juui, nem-tor og-kil.r> — adavai, ve'rmáéa:m§/» siie drug i 
kgntsitas. 

5. siia munas sot's-dinad. «mui-í§, vokan§i, addzillinh) — 
ntenUid keéa'iint§. en-pol, sii§ kgniéiti)). — úadng. jess§ laktas 
vit-jura idei. simid kitd'éi-£e m§dan ? — te mun siia-íe pos-ponad. 
setisi-£§ puksi i veskid vilsid sulga vilad bigilt, a sulga vilsid 
veskid vilad)). 

tából), vagy valaki küldött?*) — «Én magam (azaz: magamtól) 
jöttem.» — «Mi kell neked?» «Nekem a nővérem meg a báty-
jaim kellenek.* — «Hol találod meg őket?« — «Megtalálom, 
én tudom, (hogy) hol. Te sok embert megöltél.)) — «Bajta, kezd
jünk birkózni.» 

És elkezdenek birkózni. Birkóztak, birkóztak és elfáradtak. 
«Nosza pihenjünk.» Pihennek. «Nos hát, most igyunk. Én a jobb
oldali hordóból iszom majd, te meg a baloldaliból (tkp. én jobb
ró l . . . , te meg balról).» 0 jobbra fut inni, a hős meg balra. Ők 
egy-egy vödörrel isznak. «Nos hát, kezdjünk birkózni.)) Birkóz
nak, birkóznak (vele). «Még igyunk!* Kezdenek inni: az id§l jobb
ról, a hős meg balról. Ok egy-egy vödörrel ittak. És az érzi: neki 
sok az ereje, az idei meg semmit se érez. «Ugyan mit ittam én, 
semmit se érzek.» — «Eajta, birkózzunk !» Egyszerre meg is öli őt. 

5 . Elmegy a nővéréhez. «Mit láttál, kis öcsém ?» — «A té 
uradat. Ne félj, megöltem őt.» — «Jól van. Még jön az ötfejű 
id§l. Azzal hogyan fogsz (birkózni)? — Te menj ugyanannak a 
hídnak a végéhez. Ülj le ugyanoda és gurítsd (a hordót) 
jobbról balra, balról meg jobbra.» 
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Biidzi vefóas siia. i laktg. sultas. «ok, kiig pravoslavngi 
duk. kini-£g mgdgdis? gli afóid laktinh) — «me ajéim lakti».— 
«i£íí omol luug». — <mem-tor oz-lo». — «no-kg, lak, petallU. 
siia petas. «drastui, bagatir.» -— «drastui, drastui!)) — tdavai-ég 
temid mgdamg vsrmásni.v — «davai.» 

ve'rmdsaisni, ve'rmdsaisni. mufáasni. «mgdamg sotUamg. vai, 
juamg mi temid. me veékid vilsis, te sul'ga viléis.» siia kiig ; 
siia una, a idgl oz-kil nem-tor. «dai mgdam vermdéni.» i ve'r-
mdégmg. ne-una siia oz-vermi idgltg viini. ddavai, jgssg juamg.')} 
nida juasni jgssg vedraSn. mgdasni vermdéni i siie kgntsitas. 

6. i bgr-munas. soféid ding piras, ^mui-íg, vokangi, add'zil-
lin?» — «tianlis kgéa'iintg addéilli.» — «mui-zg simid vett'éid-g?» 
— «ed-dumditg. kgniéiti.» — «no, vokangi, ladng. jgssg em gkmis-
jura idgl. siia-ze tui-kuza, siia-íg mestaS mun, sidz-íg vgt'é. veékid 
vilsis sulga vilas bigil't, sul'ga vilsis veékid vilas. pos-ultas púkéi, 
siia mgdas lakni.v 

pos-pone'tdzid laktas. siia pukalg. duktg kilas, pravoslavngi 

Ő úgy tesz. És jön (az idgl). Megáll. «Ó, emberi szag 
érzik. Ugyan ki küldött? Vagy magad jöttél?* — «Én magam 
jöttem.» — «Neked rossz (dolgod) lesz.» — «Semmi (bajom) se 
lesz.» — «Nos hát, gyere, állj ki.» 0 kijön (a híd alól). «Isten 
hozott, hős.» — «Adjon Isten, adjon Isten!» — «Nosza, veled 
birkózni fogok (tkp. fogunk).» — «Rajta.» 

Birkóznak, birkóznak. Elfáradnak. «Menjünk, pihenjünk. 
Nos, igyunk (mi veled). Én jobbról, te balról.» 0 érzi: sok az 
ereje, az idgl azonban semmit se érez. «Hát kezdjünk birkózni.)) 
És birkóznak. Majdnem meg tudja ölni az idgl-t. »Nos hát, 
még igyunk!» Ok még egy-egy vödörrel isznak. Kezdenek bir
kózni és megöli őt. 

6. És visszamegy. Bemegy a nővéréhez. «Hát mit találtál, 
kis öcsém?» — «A ti gazdátokat láttam.*) — «Mit csináltál 
vele ?» — «Nem gondoltátok (volna). Megöltem.» — «Nos, öcsém, 
jól van. Még van egy kilenczfejű idgl. Ugyanazon az úton, ugyan
arra a helyre menj, ugyanúgy tégy. Jobbról hengerítsd (a hor
dót) balra, balról jobbra. Ülj a híd alá. 0 majd jön.» 

A híd végéhez (tkp. végéig) jön. 0 ül. Megérzi a szagot, 
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duken. «ok, tan kiig pravoslavngi duk. no-kg, lak tatUi, petalli, 
dobrgi mglgge'U. aslan okota'js laktin gti kod-kg mgdgdis ?» — 
<tas okota'té.n — nted omo'V luas.» — «nem-tor oz-lo. una jgzsg 
ct£e'rgdi:dg.» — «no-kg, davai, ku'ttéiéla:mg.» 

i ve'rmásg:ne. ne-una oz-vermi bagatirtg. «okma, ne-una 
ez-viih — «no-kg, vai éofűamg.» no, nida sotísgng. «davai, 
jüanig*, idglid sue. siia sug: «davai/ gdjgn jona mufái. vai, 
juamg». idglid sug: ame vestyd vilsid mgda, a te sulga viléis. 
davai, mgdam juni. za-raz juamg kujim vedra*. — «davai /• 
nida juasni. «vai-kg, vermásam.* i mgdasni vermásni. nida ve'r-
másgine. siig oz-vermi idglid. <mo-kg, jgssg juamg.» bágatiryd sug : 
«davai, juamg*. — «vai, menam gkmis jur, me gkmis vedra jua. 
te, bagatir, simda'-íg ju. — da gni mgdamg kosáéni.* i silié drug 
gkmis jurtg orgdas. <mo, sla(v)a bogu, viii siigs (siig). gni me 
muna siia so£é-dinad.» 

7. «soJéanei, en-pol! gni nem-tor tenid oz-lo. kgnUiti, slava 
bogu. gni munamg gortg.v — «ki(dzi me taig domtg kotah) — 

emberi szagot. «Ó, itt emberi szag érzik. Nos hát, gyere ide, 
állj ki, jó legény. A magad akaratából jöttél, vagy valaki kül
dött?* — «A magam akaratából.* — «Neked rossz (dolgod) 
lesz.» — «Semmi (bajom) se lesz. Sok embert ríkattatok meg.* — 
«Nos hát, rajta, birkózzunk.» 

És birkóznak. Majdnem legyőzi a hőst. «Jaj! majdnem 
megölt!* — «Nos hát pihenjünk.» Nos, pihennek. «Nosza, 
igyunk,» mondja az idgl. 0 mondja: «Nosza. Nagyon erősen 
elfáradtam. Nosza, igyunk.» Az idgl mondja: «Én jobbról fogok, 
te meg balról. Nos, kezdjünk inni. Egyszerre igyunk három 
vödörrel* — «Rajta!» Ok isznak. «Nos hát, birkózzunk.* És 
kezdenek birkózni. Ok birkóznak. Őt. nem birja legyőzni az idgl. 
«Nos hát, még igyunk.* A hős mondja: «Nosza, igyunk.* — 
«Nosza, nekem kilencz fejem (van), én kilencz vödörrel iszom. 
Té, hős, ugyanannyit igyál. — És most menjünk viaskodni.* 
És a kilencz fejét egyszerre levágja. «No hála Istennek, meg
öltem őt. Most megyek a nővéremhez.* 

7. «Néném, ne félj! Most semmi (bajod) se lesz. Meg
öltem, hála Istennek. Most menjünk haza.» — «Hogyan hagy-
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«rao, viétal úidalg, ssa sarovnajasidlg, nida mgdasni éti oz 
munni ?» 

nida laktasni settéi. «kitisi-£§ s§'beri:tíéanhi — «me kesja 
munni vokim din§. ti munad §li odh) — «munam§ veske'. po-
lam§.» — umenim jesli baba vil§-k§ munan, nem-tor oz-lo.» — 
«muna'.» — «vai menim assid tsuú-kitst§.» — «na-ke. bud'menam 
luan muiik. na tenid taie Uisjansg. illavs pet, es§ beg-tor jilg 
kert, esen maknit. i poz-tir lue. sii§ d'zepjad sui. i mi medam 
munni.n 

nida munasni i kol§ úidal§ lesini (lettsini). «dava'i, me 
tianes leldzala.)> pukégdis i lejdzis. i m§d§s pukégdis i letd'zis. 
«me teng eni m§da leéni, aséim baba-pugs.tt— «me §ni pongdis 
traknita. — vit-pudja girja kertala.v kid'z siia mgdis leéini, 
dzin-viiad lesedisnj,, t'septes setisni. i siia usis. gtiglg (gtiklg) 
iuras inmis i siie viiis. 

8. «vai, mi mgdame gni pgtráéni.» — «mi muname bati-ord§ 

jam (tkp. hagyom) el ezt a házat ?» — «Nos, mondd meg nekik, 
ezeknek a királylányoknak, akarnak-e menni vagy sem (tkp. akar
nak vagy nem menni) ?» 

Ők odajönnek. «Hová készülsz ?» — «Én a testvéremhez 
akarok menni. Ti mentek-e vagy se?» — «Mennénk. Félünk.» — 
«Hogyha feleségül jössz hozzám, semmi (bajod) nem lesz.» — 
«Megyek». — «Add ide a magad gyűrűjét.)) — «Nesze. Légy 
az én férjem. Itt van ez a kendő. Menj ki, kösd ezt (a kendőt) 
egy kis pálczára, legyints vele. És tojás lesz (azaz: tojássá 
válik minden). Azt dugd a zsebedbe. És mi el fogunk menni.» 

Mennek és le kell ereszkedniük. «Nos, én lebocsátlak ben
neteket.» Leültette és lebocsátotta. És odaültette a másodi
kat és lebocsátotta. «Most téged foglak lebocsátani, az én 
menyasszonyomat (leendő feleségemet).)) — «Én most a 
végén megrántom. — Egy öt-pudos súlyt kötök rá.» A mint 
ez lefelé kezdett szállni, az út feléig eresztették, a lán-
czot elvágták. És az leesett. Az egyiknek a fejére esett és meg
ölte őt. 

8. «Nos, mi most összeházasodunk)). — «Menjünk az 
atyámhoz és majd csak azután.» — «Hogyha nem jössz hoz-
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i veUisjU.» — «on-kg menam saje mun, me teng viia.n — «muna, 
muna.v — «no, bakidig vistal: 'men§ mukásis jgris'v. 

munasni bakid orde. i pirasni. «zdorovo, bakinka! maminka, 
zdorovo! vokjas, zdorovo! vot, mene ésa mezdis.» — «ís jgrin 
mukásis?)* — «me. — menim baba vile éetan? — «éeta.» — 
«kor svagbatg vejsamg?» — «kujim Heget mis.» 

siia vgitsg ígnikid. siia kujim negelid prggitis. silen nilid 
sug: «baŰ§, me og-na' mun. jgsée ngrgvit. menim kolgng kolosijas, 
menim murtaltgg gkurat s'tebi v§li menam kok-tir». 

9. siia puksis dzo(d'zgg-bordjas vile. «meng lebegd ibjas 
vilg.v siia puksis ib-vilad dzofággid. bagatirid tsetűis bordjas 
vilsid. i siia mgdis munni podgn. siia mune, judsg: «tati munis-
ni-g kujim nil ?» — «munisni. add'éillimg. nidamid jgsse véli 
mijsa zon. gtlain munisni.» — «kitt'éi-zg nida munisni ?» — 
«nida munisni karg.» — «kitd'zi-£g me addza nidaSs ?» — «esa 
tui-kuza'is munan, vomlala ul'ijsa'is laktas. veékid vilas tieían, 
setgn nida i olgng.* 

zám feleségül, én megöllek.». — «Megyek, megyek.» — «Nos, 
mondd az atyádnak: 'Engem kimentett a bajból.'» 

Mennek az apához. És belépnek. «Adjon Isten, apuskám! 
Anyuskám, adjon Isten ! Testvéreim, adjon Isten! íme, ez ki
szabadított engem.» — «Te mentetted ki a bajból?* — «Én. — 
Feleségül adod hozzám ?» — «Adom.» — «Mikor tartjuk meg 
a lakodalmat?* — «Három hét múlva.» 

A vőlegény kiöltözik. Az a három hét elmúlt. Az ő leánya 
mondja: «Atyám, még nem megyek (férjhez). Még várj. Nekem 
(olyan) saru Kell, hogy mértékvétel nélkül pontosan beleférjen 
a lábam.» 

9. 0 (a hős) egy lúd szárnyaira ült. «Engem vigy (tkp. 
röpíts) a mezőkre. A lúd a mezőkre szállt le. A hős leszállt a 
szárnyakról. És elindult gyalog. Megy, kérdezősködik: «Ment-e 
erre három leány ?» — «Ment(ek). Láttuk. Velük még egy 
szép legény volt. Együtt mentek.* — « H o v á mentek ők?» — 
«A városba mentek.» — «Hogyan találom meg őket?» — 
«Ezen az úton végig mész, egy keresztező utcza jön. Jobbra 
térsz, ott élnek ők.» 
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siia bagatirjÁ laktis gerevna'S. siia juás§: «sape£nik k§n 
tan emh) sile vi'stale:n§: uetittisi mun úe-il§, setgn itUekik kerka 
sm i setén sapez"nikis. silen nem-torid abi. kod§s utd£al§, ves 
sii§ vina vil§ jue. silen ne-ku^sgm tevar abi». 

siia piras setísi. úedz msn§, gaginka ! sotísini ledéi*. — 
\isoiisi.i) — «t£, gage, sapeinikhi — asapeénik ved, da nem-tor 
abi.» — aon-e men§ bos vuréini-t§h) — ^kek ten§ bos, da menam 
nem-tor abi. genga abi r§sfáitá'itni.» — amenim nem-tor oz-kol, 
toike údnnas verd. etUem sar kesje njZ setni. sil§ kol§n§ kolosijas. 
mim te, keza'iin, kutisis. mi vuram§.» k§za'iinid sue: ukifízi-z'e. 
siie varamé ? menam abi t§var, nem-tor abi.v — aen-pol, vuram§.» 

10. i siia munas sar-orde. piras. paket setas. «mui vista-
lan?» — ukolosijas vurni k§sja.» siia laktis sarj,d. «te vuran 
menam nille. artmas tenadh) — «sil§ kok-tiris murtalt§g v§(téa.» 
— «una-§ kol§ tenid gengaish* — nvit-so U§lk§vei.» -— «wa, 
regiddzik v§U, negel'-lun keéas st§bj, g§to'v veli.v — «g§tevi'ta.» 

A hős a faluba ért. Kérdezősködik: «Csizmadia hol van itt?» 
Neki felelik: «Oda menj ne messzire, ottan egy kicsike ház van, 
és ott (lakik) a csizmadia. Neki semmije sincsen. A mit dolgozik, 
azt mind pálinkára elissza. Neki semmiféle árúja nincsen.*) 

Oda belép. «Eressz be engem, bácsi! Engedj megpihen
nem.)) — «Pihenj meg.» — «Te, bácsi, csizmadia (vagy)?» — 
«Csizmadia bizony, de semmim sincsen.» — «Nem fogadsz föl 
engem varrni ? » — «Akár fölfogadlak, de nekem semmim sin
csen. Nincs pénzem fizetni.» — «Nekem semmi se kell, csak 
kenyérrel táplálj (azaz: kenyeret adj nekem). Ez a (tkp. az 
ilyen) czár (férjhez) akarja adni a leányát. Neki saru kell. Menj 
te, gazda, vállalkozzál. Mi megvarrjuk.)) A gazda mondja: 
«Hogyan varrjuk azt meg? Nekem nincsen árúm, semmim sin
csen.)) — «Ne félj, megvarrjuk.)) 

10. És elmegy a czárhoz. Belép. írást ad. «Mit mondasz ?» — 
«Meg akarom varrni a sarut.» A czár jön. «Te varrsz az én 
leányom részére? Sikerül majd neked?» —- «Lábára illőt mér
tékvétel nélkül csinálok.)) — «Sok pénz kell-e neked?» — 
«Ötszáz rubel.» — «Nesze, hamar csináld meg, hogy vasárnapra 
készen legyen.» — «Elkészítem.» 
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siia §ni munas i piruitas. kujim voi oz-voli gortas. ta-lun 
uí§ subota. górtad laktis. silen nem-tor abi. siia sue bagatiridl§ : 
«ok, eni aski kole setni. mian úem-tor abi.» — «en-pol, k§zamiin. 
aski asil UetUam da g§to'v lue.» 

asilnad UetU§ne. «wo, k§za'iin, Hetiéi, kole nunj, kolosijast§.r> 
siia Sue: vurtem-nav>. — ngeto'v ui§ em.» i siia t'sett'sis da nue. 
tiia sar-ordad piris. «mui viétalanh) — «kolosijast§ vaji.» 

siia sárid boétis kolosijaste; nilidle éetis. «§kurat-§ kok-
tirid?» a siia Sue: «§kurat». — «vit-éo Helkevgi na tenid.» 

1 1 . no siia eni kole egeída, murtalteg siia vile stebi gkurat 
luu§. no siia paket éetene: nkodi kutUiéas vurni, menam nill§ 
murtalteg ekurat med lu§h) — amun, keza'iin, kutHié.* — «da 
og me ku£ vurnite.n — «mun, kutiéié vurame, artmas.» siia 
munis. «no, mui-£e viétalanh) — atianlg portnei kole.n — «a te 
kuz~an vurni ?» — «ku£a'.» — a stebi murtalteg siia vile artmas 
^kurat. oz-ke artmi, tene sugitam§ das vo keíe jcurma§.» — «mo-

Ő most megy és lakomázik. Három éjjel nem jön haza. 
Ma már szombat van. Hazajött. Neki semmije sincsen. Mondja 
a hősnek: «Jaj, most holnap oda kell adni. Nekünk semmink 
sincsen.*) — «Ne félj, gazdám. Holnap reggel fölkelünk és 
készen lesz.» 

Eeggel fölkelnek. «Nos gazdám, kelj föl, el kell vinni a 
sarut.» Ő mondja: «Még nincs megvarrva.» — «Már készen 
van.» És fölkelt és elviszi. Bement a czárhoz. «Mit jelen
tesz?)) — «Elhoztam a sarut.» 

A czár átvette a sarut; odaadta a leányának. «Pontosan 
a lábadra illik ?» Ő meg mondja: «Pontosan.* — «Itt van 
neked 500 rubel.» 

1 1 . No most ruha kell, hogy mértékvétel nélkül pontosan 
álljon rajta (tkp. hogy mérés nélkül pontos legyen őrá). Nos, 
írást adnak ki : «Ki vállalkozik a varrásra, hogy (a ruha) mér
tékvétel nélkül pontosan álljon a leányomon?)) — «Menj, gaz
dám, vállald el.» — «De én nem tudok varrni.» — «Menj, 
vállald el. Megvarrjuk, sikerülni fog.» Ő elment. «Nos, mit 
jelentesz?*) — «Nektek szabó kell~.» — «Hát te tudsz varrni?» — 
«Tudok.» — «Hogy mértékvétel nélkül pontosan álljon rajta. 
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£et biti vuram.v — ustebi geto'v v§li útgel'-lun ke£as.» — «g§to-
vi'tamg.* 

siia laktÍ8 górtad. «kutUisi. kiflii m§dam vesnite?» — 
«en-kruféinitisi. — no, k§za'iin, en-pol. aski bitts§n lu§.» 

vodisni űzni. petis vgl'a vilad. tsisjanen maknitis. bitts§n silen 
artmis. pirtis kerka§; tulj§ §s§dis. asilnad: ufáetíéi kgza'iin. kol§ 
nuni nin. dir uzan.» — «a mui-n§ me nuua, nem-tor abi.» — 
«em bitts§n, mun toik§.» 

munis. piris. «tattéi zdorovo!» — «vajinh> (jual§). — 
«vaji. — no-í§ nakj,sal. tenad vile ekurat §l'i ne?» — «§dj§n 

jona leéal§. una-S tsd kol§ gengaisí* — «muitem setan?» — «-na 
Unyd kik-so íé§lkev§i. edjgn jona sdna vuremid.)) 

siia munas górtad. «wo, k§éa'iin, nem ez-suni?»,— v-nem tor 
ez-áuni. oskisni jona.it — «ladn§. j§ss§ ms teda, una genga setasni.» 

18. sar k§sj§ nilisle dom vésni, edj§n bur kerka. «munt 

keéa'iin, kutUié.» — «a kis me kutUisa! me-íe afej pleknikM -—; 
«nem-tor en-pol. v§tűam§. siia setas das-tiédfsa genga.)) 

Ha nem sikerül, tíz évre börtönre Ítélünk.» — «Talán meg
varrjuk.)) — «Hogy készen legyen vasárnapra.)) — «Elkészítjük.* 

Hazajött. ((Elvállaltam. Hogyan fogjuk megcsinálni?)) — 
«Ne búsulj! — Nos, gazdám, ne félj. Holnap minden meglesz.* 

Lefeküdtek aludni. Kiment az udvarra. A kendővel legyin
tett. Mindene meglett. Bevitte a szobába; egy szögre akasztotta. Bég
gel : «Kelj föl, gazdám. Már el kell vinni. Sokáig alszol.» — «De 
hát mit viszek, semmi sincsen.*) — «Minden megvan, csak menj.» 

Elment. Belépett. «Adjon Isten!». — «Elhoztad?* (kér
dezi). — «Elhoztam. — Nos hát, öltsd fel. Hibátlanul áll-e 
rajtad vagy sem? — «Nagyon jól (tkp. erősen) áll. Sok pénz 
kell-e neked ?» — «Mennyit adsz?» — «Nesze neked 200 rubel. 
Nagyon jól megvarrtad.)) 

Ö hazamegy. «Nos, gazdám, nem mondtak semmit se?» — 
«Semmit se szóltak. Nagyon megdicsértek.)) — «Jól van. Még,, 
tudom, sok pénzt fognak adni.» 

12. A czár házat akar a leánya részére csinálni, nagyon 
jó házat. «Menj, gazdám, vállalkozzál rá.» — «De hogyan vál 
lalkozom! Én nem vagyok ács.» — «Ne félj semmit se. Meg
csináljuk. Ő tízezer rubelt fog adni.» 
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i siia munis. sstiéi piris. «mui viétalan, bur mu£ik?» — 
«a tianlg kolg vgéni ksrkah> — «kole mianl§. — ts ku£anh) — 
*ku£a\» — «no jeéti ku£an vgénitg, éeta das-tis9tUa genga. 
oz-kg artmi, kii tiédlléa tenfáid.n — «kié-ke mo£gt vgjéamg.n 

no, górtad laktis. «wo, kgza'iin,mui-ig su(u)isnih> — 
*mui suisni? poldzgdlisni jona, jeél'i oz-kg artmi. siia tsgktg 
vgsni zglgtgi bittsgn, pos-ved'd'zas ée'rebra:nnei.» — «no, vgj!éamg, 
en-pol. kor-kg-£g ggtovi'tni Ugktish) — «kik negel mié, stgbi 
vgli bittsgn.* — «no, keza'iin, sn-kors ne-kings. aénim vg^éamg. 
no, uéamg;*mui vgtedas ? as%lnad iéstiéamg, da luttss luas.» 

voinad pstis vgl'a vilad, téisjangn maknitis, bittsgn loii. 
asilnad UstUeng. «no, keza'iin, testűi, kolg vstlini sar-ding, mui 
viétalas?» —* akidéi sstféi munanh) nem-tor oz-su. vgl'a vilad 
pstis, vifáistis, tidalg: una jgz%s téu'kgrtíég'.ma. as^sgm bur dom 
kodi veféis ? ritnad vodimg, nsm-tor ez-vgl. asilnad téetiéamg, 
bittsfn swi.i) 

És ő elment. Oda belépett. «Mit jelentesz, jó ember ?» — 
«Tinektek házat kell csinálni ?» — «Kell nekünk. — Te tudsz ?» — 
«Tudok.» — «Nos, ha meg tudod csinálni, tízezer rubelt adok. 
Ha nem sikerül, húszezret (veszek el) tőled.» — «Valahogyan 
talán megcsináljuk.)) 

Nos, hazajött. «Nos, gazdám, hát mit mondtak ?» — «Mit 
mondtak? Nagyon rám ijesztettek, hogyha nem sikerül. Azt 
parancsolja, hogy az egészet aranyból csináljam, a pitvarok ezüst
ből valók (legyenek).» — «No, megcsináljuk, ne félj. Mikor(ra) 
parancsolta, hogy elkészítsd ?» — «Eét hét múlva hogy minden 
meglegyen.» — «No, gazdám, ne keress senkit se. Magunk 
megcsináljuk. Nos, aludjunk; mit álmodunk ? Eeggel fölkelünk, 
és jobb lesz.» 

Éjjel kiment az udvarra, a kendővel legyintett, minden 
meglett. Eeggel fölkelnek. <<Nos, gazdám, kelj föl. A czárhoz 
kell menni, (hogy) mit mond?» — «Hogyan menjek oda (tkp. 
mész oda; ált. alany)?» Semmit se mond (a gazdájának). Ki
ment az udvarra, körülpillantott, látszik: nagyon sok nép össze
gyűlt. «Ki csinálta ezt a (tkp. az ilyen) szép házat? Este le
feküdtünk, semmi se volt. Eeggel fölkelünk, minden megvan.» 
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i siia mun§ sar-ordad. setUi piris. utatiéi zdorovo!» — 
He laktin, máéker. menim kuttsem kolis, sejsemes i vejéin. gdjgn 

jona sári. dava'i, púkéi pizan-sajas. medamg teréini da juni.» 
siia puksis. «mgl§ge'té, ve/sin, vai éoi, en-pol nemié, na ted gen-
gas§.» — nno, kole gorte munni.» 

13 . górtad laktis. «no, mui, k§zamiin, suisni?» — *§djen 
jona oskisni; verdisni, juktalisni.» — «§ni menim kole nebni v§l 
da kel'e'ga.rt — «nebam§.» — «kor nidalgn lug svagbaish* — 
«nsgel'-lu'nnas lue.» -— «lak, munam, nebam omol'ik Uel'e'ga i 
omolik v§l.» das té§lk§v§i setis siia v§l-vilad i Uel'e'ga vilad. 

§djen ima jez Uu'k§rt{é§\ma. silen svagba lue. siia tui-
kuza'id mune, téunas éujem iéun-kitsse. siia sue: «led'zl§ mene, 
jess§ pr§gita tui-kuza'js.» — ^vokidm{d mun.» — «og me. §tnam 
me munan. — «soéte boé.» -— «ns-kin oz-kol. toike etnam pr§-
gita.iy -— «mun, petalli.» 

14. siia peiis. i addzis siig: mune tui-kuza'jd, omol'ik 
l§p§lc§n kisdéema. siia pisjis settsi. éili-dinas kuttéisis i okalis 

És ő megy a czárhoz. Belépett. «Adjon Isten!» — «Te 
megjöttél, mester. A milyen (ház) nekem kellett, olyat is csi
náltál. Nagyon szép. Nosza, ülj az asztalhoz. Enni és inni 
fogunk.» Ő leült. «Ifjú, megcsináltad, nosza egyél, ne félj sem
mitől se. Nesze, itt a pénzed.» — «No, haza kell mennem.» 

13 . Hazajött. «Nos, mit mondtak, gazdám?» — «Nagyon 
erősen megdicsértek; etettek, itattak.» — «Most lovat és kocsit 
kell vennem.* — «Megvesszük.*) — «Mikor lesz az ö lakodal
muk?* — «Vasárnap lesz.» — «Gyere, menjünk, vegyünk egy 
rossz kocsit és egy rossz lovat » Tíz rubelt adott a lóért és a 
kocsiért. 

Nagyon sok nép gyűlt össze. Neki lakodalma lesz. 0 (a 
hős) az úton megy, ujjára húzta (tkp. ujjába dugta) a gyűrűjét. 
Az (a leány) mondja: «Eresszetek engem, még végigjárok az 
úton.» — «A bátyáddal menj.» — «Nem én. Én egyedül me
gyek.)) — «Vidd a nővéredet.*) — «Senki se kell. Csak magam 
járok.» — «Eredj, menj ki.» / 

14. 0 kiment. És meglátta őt : megy az úton, rossz ruhába 
öltözve. Odafutott. Nyakába kapaszkodott és csókolta. És nagyon 
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i jona bgrdg. jezid se'ralgmg. «mui, siia durngi-kg?» munisni, 
siie kutisni. bak-mamidig jand'éim. siia vistalg: «esa ivan 
bag atir is. meng esa mukdsis jgris.» — «a mvXa en-viétal 
drugis, kifái lakún górtad ?» — <imeng kgsjis viini, siien eg-
viétal. siia sue: 'menam sajg vergs sajad munan . siign eg-lidti 
viétalni, med qz-vii.n 

ée$j!éas bostisni siig zgúiktg, seiféas viiisni. «te pgrjdélan.» 
kiégdisni, vgjsgdisni bagatirtg. siig ggtralisni siia nilismid siia 
domad i^iid kerkavd, zglgtgi ksrkavd. siia seni qlg. — kgneté. 

sír. Az emberek nevetnek. «Micsoda, bolond-e ő?» Mentek, meg
fogták őt. A szülei szégyenkeznek (tkp. apja-anyjának szégyen). 
Ő elmondja: «Ez Iván hős. Engem ez mentett ki a bajból.» —-
«De miért nem mondtad ezt rögtön, a mint hazajöttél?» — 
«Engem meg akart ölni, azért nem mondtam meg. О mondja: 
'Énhozzám feleségül jössz5. Azért nem mertem elmondani, 
nehogy megöljön.» 

Eögtön fogták azt a vőlegényt, mindjárt megölték. «Te 
hazudsz.» A hőst felruházták, kiöltöztették. Öt összeházasították 
a leánynyal abba a házba, a magas házba, az arany házba. 
Ő ott él. — Vége. 

J e g y z e t e k : 1. turunjas v. turunjass§ \ idgl < or. идолъ; 
közlőm csak annyit tudott róla mondani, hogy 'kétlábú, ember
féle5 j na'-stg < or. на что I sflzi-íe. v. taflzi-z~§. 

2. pravoslavn§i 'челов'Ькъ православный' | kodi volis siia í 
vö. ném. cwer ist das gekommen ?i 

3. pangd laktg: megelőzi és másodszor már szembe jön 
velük | vom-pgrjgd 'пища'. 

4. tattéi zdorovo 'сюда здорово5 = me lakti 'megjöttem5 j 
pstalli 'выходи'. 

6. si&z-ig v. siddz§-&§ | za-raz < or. за разъ | or§das 
'ОТСЪКЪ5. 

7. munam§ veskg' v. vssk§ munaw§ \ bud <. or. будь | k§rt 
v. kgrtal | maknitni < or. махнуть | letßpii: по л*встницу ('lép
csőn lemenni5); lesini: по веревку ('kötélen leereszkedni') | 
baba-pu 'menyasszony' 1. FOKOS 92. 1. j traknitni < or. трях
нуть [ girja < or. гиря | setisni: t. i. a lent váró legények. 
(Az erre vonatkozó részletet közlöm kifelejtette a meséből.) 

8. тика < or. му'ка | bakiúka < or. батенька; maminka 
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< or. MaMCötKa j kújim nsgsH mié v. bgrin \ msnim mürtaltgg... 
VTOÖH 6eQT> Miipy Ha Höry aKKypaT(Ho)?. 

9. vomlala 'noneperb' j gaginka < or. ^aíeHbKa | kutíéié 
rB3HHCa'. 

10. pakst < or. naKeTi. 'iracbMO5j mui vistalan ? cmit mondasz5 

(azaz: elolvastad a föltételeket; mit szólsz, meg tudsz-e nekik felelni?) 
1 1 . g'gsSda < or. o^eac^a | krujéiúitt'éini < or. KpyíH-

HHTBCfl | vgl'a (ör.) 'flBOp'B' f n a kisal orosz igekötővel! Minthogy 
azonban ilyen mélyreható orosz hatást nem tehetünk föl, csak 
alakvegyülésre gondolhatunk: vö. CH a .niiBan' | vuremid vö. Fgr. 
Füz. 19 : 161. • 

12—14. pos-vgd'dzas v. pos-voddzas \ Igpgk < or. JIOHOTB | 
drugis eci> pa3y ' ; az alak magyarázatát illetőleg vö. ritla-doris 
Fgr. "Füz. 1 9 : 8 . 

3. 
1. gsrsvna v§las. sstüii zmei vsldsas. i siia jgztg éojg. voinad 

lakié, jgztg éojg, voinad laktg, jgztg éojg. laktis sstt'éi voinad zme-
jid i ksrkávd piris. voms§ voétis, kilsg nuigdis: nkü-vilas msnam 
púkéi*. i siia guniktas. kol'is gtik staruka. siia jona herdg. sstiéi 
Uigan laktis. «mui ts, staruka, bgrdan ?» — na zmei mian gs'-
rsvnaiS vsldéis, stav jezse éojis.» — «sn-pol, tsng oz-éoi.y> — 
«ki(déi oz-éoi! ta-voi laktas.n — nms og-ést.» 

zmei laktis, sstUi piris i alak, staruka, kil-vilam púkéi, ms 
tsng guniktas. a siia téiganyd sug: «sulalliJ sn-na'-éoi. lak, vs'rmd-
sa:mg.» — «kodi is ss{tsgmis?» zmejyd juale. — «ms Uigan.* 

3. 
1. Van egy falu. Oda szokik egy zmei. És ez megeszi az 

embereket. Éjjel jön, fölfal embereket, éjjel jön, fölfal embe
reket. Éjjel odajött a zmei ós bement a házba. Kinyitotta a 
száját, kinyújtotta a nyelvét: «Ülj a nyelvemre*. Ég ő lenyeli. 
(Csak) egy öreg asszony maradt. Az nagyon sír. Odajött egy 
czigány. «Mit sírsz te, öreg asszony ?» — «Hát egy zmej, ide
szokott a mi falunkba, az összes embereket megette.» — «Ne 
félj, téged nem esz meg.» — «Hogyne enne meg! Ma éjjel 
eljön.» — «Én nem adlak oda.» 

Odajött a zmei, bement és (mondta): «Gyere, öreg asszony, 
ülj az én nyelvemre. Én lenyellek.)) Az a czigány azoüban 
mondja. «Megállj! Még ne edd meg. Gyere, birkózzunk.» — 
«Kiféle vagy te?», kérdi a zmei.— «Én czigány vagyok.» 

Nyelvtudományi Közlemények XLV. -8 
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úida petisni tui-vilad, zmejid su§: «me bodta iz. sii§ sa-
mirta: piz lu§». — «ne-z"§, samirt», Uigan su§. si{a éamirtis: 
piz loii. a Uigan su§: me-k§ samirta, va lue, jel lu§.» -— «ne-i§, 
samirt.» Uiganid izt§ bostis, dzepjad dujis, dzepd^d jeris rid. siie 
éamirtis, va vitális, rid loii kiad. «vot, me samirti da rid loii, a 
tenad toik§ piz.* 

2. «me-ke sukt§pta, vgr-jildis Ustis stav kidas.» — *ne-£§ 
sukl'§pti», Uigan éu§. kitdzi sukt§ptis, stavyd listid kidis. Uigan 
su§: «me-k§ svMepta, dinjasid gildasni». — «n§-2§ sukl§pti.* —• 
*«oz-poz éuJcUgptini. davai k§'riala:me Uisjan§n tenUid dinjast§.» — 
vdavai k§rtal.» kgrtdlis. «tui-s§ras sült, me sufflgpta.n zor bostis, 
jurás kutdkis. «vot ki fái sukl§ptasni. j§ss§ sukt§pta §ti og?» — 
«en-nin. tirmas.* silid p§rl!Uis dinjas. «vot, kiflii sulít§pti.y> — 
«íe mena:mid prokaMk.n 

3 . «mi eni muname kik vok menam orde ölni. me-
mid m§dam olni.» émei-ord§ munisni. «§'bedá:itni kol§. mun, 

Kimentek az útra, a zmei mondja: «Én egy követ fogok. 
Azt összeszorítom: liszt lesz (belőle).» — «Nos hát, szorítsd 
össze», mondja a czigány. Összeszorította: liszt lett (belőle). 
A czigány azonban mondja: «Ha én szorítom össze, víz lesz 
(belőle), tej lesz (belőle).» — «Nos hát, szorítsd össze.» A czi
gány fogta a követ, a zsebébe dugta, a zsebéből túrót vett ki. 
Azt összenyomta, víz folyt. Túró lett a kezében. «Lám, én 
összeszorítottam, és túró lett (belőle), nálad meg csak liszt.» 

2. «Ha én füttyentek, az erdőről a levelek mind lehulla
nak. » — «Nos hát, füttyents», mondja a czigány. A hogy füty-
tyentett, a levelek mind lehullottak. A czigány mondja: «Ha 
én füttyentek, a szemed kiugrik.» — «Nos hát, füttyents.)) — 
«Nem lehet füttyenteni. Kössük be a szemedet egy kendővel.)) — 
«Nos, kösd he.» Bekötötte. «Az út közepére állj, ón füttyentek*. 
Egy karót fogott, fejbevágta (vele). «Látod, hogyan füttyentenek. 
Még füttyentsek, vagy ne?» — «Már ne. £lég.» Levette a 
kötést a szeméről. «Látod, hogyan füttyentettem!» — «Te 
nálamnál erősebb vagy.» 

3 . «Most menjünk két testvér(ként) hozzám lakni. Velem 
fogsz lakni (tkp. velem fogunk lakni, azaz: együtt fogunk 
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ibjas v%Ui8 étig bifóe nebal, ebed vg(Uam.» téigan setUi munis. 
«kiflii me ngbala? og-vermi.» settéi puksas, gez ping. imejid 
vittéiég. adir-nin oz-vai. mui siia setUányri vgfég? aslim koldféis 
munni.» siia munis. «mui-ng dir on-vai?» — «mui-ég mi gtikte 
vajamg da g'beddiitamg dai oz-lo ? a me kgsja doma'lni stavsg 
dai gt-pirégn vaini. diriik tirmas.n — «miianlg gtik tirmas.» 
boétis zmejid dai ngbalis. siig boétis, kutini mgdis. téiganid mgd 
boktg kulg. koknad tal'istis. siia geggr-pgl bigil'tis. 

i kujsiknad mgdgdis vala. boétis. nkiflii me vatg vaja ? 
gdva ngbala preste kujéiksg.* pukéis kologe'U dorad. «mui-£g 
mem vgsni ? og-vermi ngbalni.» perjini mgdg. zir boétis. siia 
"perjg. zmejid vitt'éiég. umui-ng di'r-oz-la:k ? aslim koldus munni.* 
setUi munis. «mui-ng di'r-on-va.i,?)) — amui me gt-pir%d ngbala 
da gt-pir puame dei mgdis oz-lo. me perja da pukta kujéik vilas 
da sng nebala.» — «oz-kol. tirmas gtik kujéik-tir.n íéerknitis 
zmejid vatg i siia ngbalis. téiganid siia bgrié laktis. 

lakni).» A imej-hez mentek. «Ebédelni kell. Menj, a földekről 
vigy egy ökröt, ebédet készítünk.*) A czigány odament, «Hogyan 
viszem én ? Nem bírom.» Oda leült, kötelet fon. A zmei vára
kozik. «Soká nem hozza. Mit csinál az ottan? Magamnak kell 
mennem.* Odament. «Mit nem hozod sokáig?* — «Hát mit, 
mink egyet hozunk és ebédelünk és nincs (több). Én azonban 
még akarom kötni mindnyáját és egyszerre elhozni. Tovább 
tart (több ideig elegendő).» — «Nekünk egy elég lesz.» A zmei 
fogott (egyet) és vitte. Fogta azt, nyúzni kezdte. A czigány a 
másik oldalát nyúzza. Lábával rálépett. Megfordította (körül
fordította). 

A bőrrel meg vízért küldte. Fogta (a bőrt). «Hogyan 
hozok vizet? Alig viszem csupán a bőrt.» Leült a kút mellé. 
«Mit csináljak hát? Nem bírom vinni.» Elkezd ásni. Ásót 
fogott. 0 ás. A zmei várakozik. «Mit nem jön sokáig? Magam
nak kell mennem.» Odament. «Miért nem hozod sokáig?» — 
«Mit, én egyszer viszek és egyszer főzünk és másodszor nincsen. 
Én ások és ráteszem a bőrre és viszem (a kutat).» — «Nem 
kell. Elég egy teli bőrrel.» kiméi merített vizet és vitte. A czi
gány mögötte jött. 

S8* 

k 
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4. «§rii kol§ munni, itű§t vok. te mun, poígmsg pgrgd i pes-
vilg vai.» siia setisi munis.v kifái-ig me siig pereda? kujim lun 
mem tirmas. mui-ég me m§da vésni ? med ajsis laktas siia, ne-
balas, me poigm ultad puksa.)) gez ping. zmejid vitUiég. «mui 
siia di'r-oz-va:i? aslim kold'zis munni.n setisi siia munis. nmui-ng 
te vgjsan?* — «me gez pina.» — «na-st§ te pinán f» — nme 
kgsja ji'ljasg.dis kgrtalni i gt-pirsgn ngbalni.n — «na-stg te sini-
das§?» — «u'ndzik-ra:z itebi tirmis gbettg puni.» 

zmejid bostis, vuíjasnad pgrgdis. «ms boéta jilgdis, te, Uigan, 
dinsg bos.v sgredid zmei bostis, ngbalg, isiganid pukéis dinas i 
silg. a siia sue: «ok, gdjgn sekid/» — «me di?is§ n§bala da silig 
tirjg lakta.» — «davai, si'bita-.mg. oi, jona me mujdzih) siia 
zmejid su§. a isiganid éug: «me dinsg n§bali da nem-mida eg-
mud'z.» 

*§ni siig gbettg puni mgdamg.n siia zmejid bostis poígmse. 
siig bittsgn Uegjalis, sittg puedisni. mgdisni e'beddiitni. jditg 
sojgng. «mui-n§ te, Uigan, omol'a éojan ?» — «a me ga£t§mítsi.» — 

4. «Most el kell menni, öcsém. Te menj, döntsd ki a fenyő
fát ós hozd tüzelőfának.» 0 odament. «Hogyan döntöm azt ki? 
Három napig tart nálam (tkp. nekem). Mit fogok én csinálni? 
Hadd jöjjön az maga, vigye, én a fenyőfa alá ülök.» Kötelet 
fon. A zmei várakozik. «Mit nem hozza sokáig? Magamnak kell 
odamennem.» Odament. «Hát mit csinálsz te?» — «Én kötelet 
fonok.» — «Minek fonod (azt)?» — «En meg akarom kötni 
(a fákat) csúcsuknál és egyszerre elvinni.» — «Minek (akarsz) 
annyit (elvinni) ?« — «Hogy többszőrre legyen elég ebédet főzni.» 

A zmei megfogta, gyökerestül kidöntötte. «En a csúcsánál 
fogom, te, czigány, a végét fogd.» A zmei a közepén fogta, 
viszi, a czigány az (alsó) végére ült és dalol. Az meg mondja: 
«ó, nagyon nehéz!» — «En a végét viszem és dalolva jövök!» — 
«Nosza, dobjuk le. Jaj, nagyon elfáradtam!)), mondja a zmei. 
A czigány meg mondja: «Én a végét vittem és semennyire nem 
fáradtam el.» 

«Most kezdjük azt az ebédet megfőzni.» A zmei fogta a 
fenyőfát. Azt teljesen föl vágta, levest főztek. Hozzáfogtak az 
ebédhez. Húst esznek. «Mit eszel te, czigány, olyan rosszul 
(azaz: olyan keveset)?*) — «Hát én bánkódom.» — «Miért 
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•«rniijié te gaítgmíUin ?» — «okota mem loii kureng munni.» — 
«g'beddiitamg dai munamg». . 

5. g'bedd:itis siia. siig mgdgdg. «тип, ibjas vilsismedsdn vgl-
Jassg kut i vai. mi do'ggala:mg i munamg.» tsiganid vajis vgl-
Jastg. do'ggaliisni i pukéisni i mungng. i ge'revna:§ laktgng. i vité-
kojn zvgniteng. «mui esa kiig?» zmejid ju(u)alg.—- «л esa miia-
nes vitfáisgng. bifógjas natékalemg, miianlg gbed vgfögng.» 

siia matalisni gerevnae'ßzid. ponjas utgng. «mui-ng esa 
kiig?» —- na esa menam pi-pglid gorzgng. nidalgn k%ngmis dumáig 
i nida addzisni meng, nida gorzgng : %abg vajg éojarí. teng kgs-
jgne soini.» 

siia Uetíseptis i siia pisjis. siia Uiganlg kotis po(v)oskat§ 
i vgljaste i gengatg. i Ui'ganid siign i óig. 

bánkódol?» — «Kedvem jött a faluba menni .»— «Ebédeljünk 
és menjünk.» 

5. Megebédelt. Küldi öt. «Menj, a földekről fogd a leg
szebb lovakat és hozd (ide). Befogunk és megyünk.» A czigány 
elhozta a lovakat. Befogtak és leültek és mennek. És a faluba 
érnek. A templomban harangoznak. «Mi ez (a mi) hallatszik?», 
kérdezi a zmei. —- «Hát ezek (tkp. ez) minket várnak. Ökröket 
vágnak, a mi részünkre ebédet készítenek». 

Ok közel mentek egészen a faluig. A kutyák ugatnak. 
«Hát ez micsoda (a mi) hallatszik?» — «Hát az én gyerme
keim kiabálnak, ők éhesek és ők megláttak engem. Ok kiált
ják: "Az apánk (tkp. apám) ennivalót hoz'. Téged akarnak 
megenni.» J; i 

Az kiugrott és elfutott. A czigánynak hagyta a kocsiját és 
a lovait és a pénzét. A czigány pedig ezzel éL 

J e g y z e t e k : ! . , guniktas 'глотнулъ' | ßigan < ох. цытямъ. 
, • 2. gildasni 'выскакиваютъ' j pgrtíéis 'отвязалъ.' 

3 . ngbal 'тащи' [ aslith koldzis munni 'szükséges lett, hogy 
magam menjek oda, magamnak kell odamennem5 | Uérknitis 
'вычеркнулъ = вычерпнулъ.' , 

4. cUnsg 'комель' j Uegjalis сломалъ на древа' | kuren < 
or. курень 'деревня'; kuren és gerevna között közlőm szerint 
az a külombség, hogy az előbbi szót mindig csak olyan faluról 
használják, a melyben a beszélő éppen nincsen^ míg a getetna 
arra a falura is vonatkozhatik, a hol a beszélő éppen tartózkodik. 
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y 4. 
1. kujim sois v§llasni. nidal§n bak%d i mamid kulisni.. 

i nida su§ne: «balt§ v§li, kuli, pettsur§'kg dzebim§ ; mam§ v§li^ 
kulis, zalav§'k§ dzebim§». 

nida medasni munni. daggg puksasni. nida sil§ne: ndaggei, 
dagggi, gótzi aj§i-mam§i ordad. baké v§li, kuli, pejsur§'k§ dzebime; 
mam§ véli, kuli, zalav§'ke dzsbim§. mi m§dim§ ajei-mamei orde, 
soféei-vokei din§, r§d§i-vuijei ord§.» 

nidalg inmas §dj§n mifóa kidz-pu. siia sue §tik sots: «me 
setUi kaja pu-jilas. §dj§n mi/sa listis. me siie bsrjala*. a sojsid 
su§: nsn-kai, setisi kotan. kai pu'jile'tdzis, lesigad berjab>. — 
*me kajigad berjala.* siia ssttsi kolis. 

kik sojsid mun§ne. nida sil§n§: «mi v§lim kujim sots. siia 
pu-jile kajis, kolis. mi kittsi-sa muname?» 

bar a miltsa pu inmis. m§d soföid kesj§ kaini uljast§ bsr-
ja'lni. soföid silesue: «sottsanei, en-kai, ssttsi kol!an.» — «og-

4. 
1. Három nővér van. Az apjuk és anyjuk meghalt. És ők 

mondják: «Apám volt, meghalt, a kemencze alá temettük; 
anyám volt, meghalt, a lócza alá temettük.* 

Ok elindulnak. Szánra ülnek. Éneklik: «Szánom, szánom, 
szánkázzál apámhoz-anyámhoz. Apám volt, meghalt, a kemencze 
alá temettük, anyám volt, meghalt, a lócza alá temettük. Mi 
elindultunk apámhoz-anyámhoz, testvéreimhez (tkp. nővérem-
hez-fivéremhez), rokonságomhoz-nemzetségemhez». 

Egy nagyon szép nyírfa kerül elébük. 0, az egyik nővér, 
mondja: «Én fölmászom oda arra a fára. Nagyon szép a levele. 
Én tördelek az ágaiból». De a nővére mondja: «Ne másszál 
föl, ott (tkp. oda) maradsz. Másszál föl a fa csúcsáig, tördelj az 
ágaiból leszálláskor.*) — fÉn fölmászás közben tördelek.» 0 ott 
maradt. 

A két nővér megy. Ők éneklik: «Mink hárman voltunk: 
nővérek. 0 a fára mászott, (ott) maradt. Hová megyünk mi?»-

Megint egy szép- fára akadtak. A másik nővér föl akar 
mászni ágakat tördelni. A nővére mondja neki: «Nővérem, ne 
másszál föl, ott maradsz*. — «Nem maradok.» — «Ne tördelj,, 
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kot.» — «kajigad Bn-berjal. leéigad berjal.n siia kajigas berjalis ; 
setüéi siia kolis. 

2. §tik soj'éid, koimed sőréid, m§dÍ8 munni. siia éil§: 
«kujim sot'é velim§. pujas jilg kotisni. me eni kittéi muna ?» 

turun jilin bergalg ijsgtiik kerka. siia settéi piras. setén 
jagi-baba ol§. «kittéi-£g te mediit?» — «a mgdi. baké v§li, kuli; 
mámé véli, kuli. kujim sóié vglimg. nida mijéa pu-jilg kotisni. 
me mgdi rgdgi-vuéjgi ordg^ sojégi-vokgi ding.» — «ts mgdan tat§n 
ölni jagi-baba ordad. ettéi mgdasni volilni tenad rggnajd.» 

seni olgne. sil§ setiéi vollgne. kodi laktas, siie zir-vilg puk-
tas, parsad téipas, siig íarkgi vefóas. «g, edjen Ugskid ebed vejéi I 
aiéis laktis. jsnmid medgdis)>. 

sil§ med mórt laktis. siia k§sj§ parsad Uipni. i siia sue : 
«jagi-baba, ajéid vod, me tene verma-§ téipnis ?» -— nme og-
tgr.» — «no-2e vidlame.» siia vodis zir-vilad. siig patUad téipis 
jagi-babate. dzo(dzile pirisni. seteni silen dzo^zil tirid téu'kgrtg'.ma 

mikor fölmászol. Tördelj, mikor leszállsz.» Ő fölmászáskor tör
delt; ő ott maradt. 

2. Az egyik nővér, a harmadik nővér, elindult. Énekli: 
«Hárman voltunk nővérek. Fákon maradtak. Én most hová 
megyek ?» 

Füvön forog egy kicsike ház. Ő oda bemegy. Ott egy boszor
kány él. «Hová készültél te?» — «Hát készültem. Apám volt, 
meghalt; anyám volt, meghalt. Hárman voltunk nővérek. Ők 
szép fákon maradtak. Én rokonságomhoz-nemzetségemhez, test
véreimhez készültem.» — «Te itt fogsz élni a boszorkány mel
lett. Ide jönnek majd a te rokonaid.» 

Ott élnek. Odajönnek hozzá (tkp. neki). A ki odajön, azt 
lapátra teszi, beledobja a kemenczébe, pecsenyét csinál belőle. 
«Ej, nagyon Ízletes ebédet csináltam. Maga jött. Isten küldte.» 

Őhozzá egy másik ember jött. Ő be akarja dobni a kemen
czébe. Az meg mondja: «Boszorkány, magad feküdjél rá. Be 
tudlak-e dobni?» — «Én nem férek bele.» — «Nos hát, lás
suk.)) ő lefeküdt a lapátra. Őt, a boszorkányt, bevétette a 
kemenczébe. Bementek a padlóaíjba. Ottan az egész padlóalja 
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kitgm-koktgm(tg) gbed vilg. jerqlisni bittsensg. «paéibe tianig! 
miiangs mezdidg.» 

i nida setgn olgng. jagi-babaSs kgnt'sitisni. «slava bogu, 
minimé, sojisid ez-lo. una jgzsg éojis.» 

tele volt gyűjtve kezetlen-lábatlan (emberekkel) ebédre. Kihúz
ták mindnyájukat. ((Köszönet nektek! Kiszabadítottatok minket.» 

Es ők ott élnek. A boszorkányt megölték. «Hála Istennek, 
megmenekültünk. Az (ember)evő meghalt (tkp. nem lett). Sok 
embert megevett.» 

J e g y z e t e k ; 1. pejsure'ke 'no^i* ueiKoü' | zalavgk < 
or. 3aJiaB0Kt; zalave'ke c3a nê iKOH, no,fl> JiaBo^Koü' j gótéi 
fKaTHCb' I berjala ccjiOMaio cyib'. 

2. tsipas 'ÓpocHTT,' | siie farkéi (< or. sapKoe) vg(tsas 
1. Fgr. Füz. 19 :83 (18 jegyz.) | kit§m-kokt§m: a boszorkány eltörte 
kezüket-lábukat, hogy meg ne szökhessenek. 

5. 
1. vellasni bak da mam. silgn étig pi, kujim nil em. sija 

bakid kgsje kulni, mamid kesje kulni. siia vistalg piidlg: «kodi 
láktas gsin ultad korásni, kodi torkgdni medas, silg set sostg baba 
vile. tian nem-tor abi». 

siia laktis, torkgdis. siia vokid sofóes katis. i sostg mgde-
dis: vted laktis égúik. kiids i mun.» 

mgd voi laktis gsin ultad i torkgdg: amenim sostg éetan 
bába vilg? a — utsetUi nin, tenid laktis Sgnik. teng korg nin. 
kisás, kgmás i mun.» 

1. Apa és anya van. Nekik egy fiuk, három leányuk van. 
Az apa halálán van, az anya halálán van. 0 mondja a fiának: 
«A ki az ablak alá jön leánykérőbe, a k i kopogtatni fog, ahhoz 
add a nővéredet feleségül. Nektek semmitek sincsen». 

0 jött, kopogtatott, A fiútestvér fölkeltette a nővérét. És 
küldte a nővérét: «Neked vőlegényed jött. Öltözködjél és menj». 

Másik éjjel jö t t (valaki) az ablak alá és kopogtat: ((Hoz
zám adod a nővéredet feleségül ?» — «Kelj föl már, vőlegényed 
jött. ,£éged már hí. Öltözködjél, húzd föl a czipődet és menj.* 
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ko%m§d voi géin ultad laktis, torkedis: *80ttéid tenad sm? 
menim baba vil§ éetan?» — «éeta\ — tsettsi, kisáé, kemáé i mun.» 

2. sil§n bak i main kulisni. «eni muna, meda torkgdnt 
gsin ultin: cmenim vaj§ baba\» — «mui te torkgttéanH— «me-
nim baba kol§.» — «7n§'deda:m§ éei(téas.» sil§ petis. «te neve'stah) 
— «rae.» — «lak, m§dam§ menam ord§.» 

i nida munasni i pirasni i uzasni. aski vodznad tsettéasni. 
védjen sáná uzim, baba.* — «sána uzim§.» 

i m§d voi medasni űzni. siia voinas sagmas. silgn babáid 
•abi dinas. sitdzi onmisis ber. «?ne mgda siig vi^dégdni, kittéi 
siia vstlg.» 

3 . koimed voi vodisni űzni. i siia kak í onmisis. silg lakte 
tgva'ris. «te uéan? davai testiéi nin. munam§ úin.» . 

nida tésttéisni. Igpgk kutisni i koika ultéid jerisni girnité i 
malttéisni. nida truba pirid Isbdéisni. i muiikid sue; «ms uz§ 
siddzg-ig vgföa.* 

Harmadik éjjel (valaki) az ablaka alá jött, kopogtatott: 
«Van nővéred ? Hozzám adod feleségül ?» — «Adom. — Kelj 

föl, öltözködjél, húzd föl a czipődet és menj.» 
2. Apja és anyja meghalt. «Most megyek, kopogtatni 

fogok ablak alatt: 'Adjatok nekem feleséget'.» —- «Mit kopog
t a t s z ? * — «Nekem asszony kell.» — «Mindjárt küldünk.» Ki
jött hozzá (tkp. neki). «Te (vagy a) menyasszony ?» — «Én.»— 
«Gyere, menjünk hozzám.» 

És ők mennek és belépnek és meghálnak. Másnap korán 
fölkelnek. «Nagyon jól aludtunk, asszony.» — «Jól aludtunk.* 

És második éjjel kezdenek aludni. 0 éjjel fölébred. Az ő 
felesége nincsen mellette. így ismét elaludt. «Én meg fogom 
figyelni, hová jár ő.» 

3 . Harmadik éjjel lefeküdtek aludni. És ő (tetteti magát), 
mintha elaludt (volna). Hozzá (tkp. neki) társa jön. «Alszol? 
Noöza, kelj már föl. Menjünk már.» 

Ok fölkeltek. A ruhájukat levetették és a lócza alól ki-
Imztak egy fazekat és . bekenték magukat, ők a kéményen 
keresztül kiröpültek. És az ember mondja: «Én már ugyan? 
ügy teszek.» *fr '..•••..'/ -;•..— . 
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siia kul'sas i malttéas. siia truba pirid lebdzas i siig tru-
bate íuggdas. i siia tui-kuéa'td mun§ i vetis siia babate. «kitfái 
ti munadght — «na'-ste te laktinh> — «a me tiangs vitdé§di i 
maltUi i meng tgld'zgdis.v — «en te lak mianmid. mi ilg mu-
namg.» — «a me §ni kitd'éi muna górtad h) —- «vot mi ted 
setame §tig isteg. púkéi siia vile. en-sultgd ne-kitt'si. en-su: rprr !* 
siie-ke suan, oz-nu górtad.» 

4. «mui luas — sue — / gdjgn jona okota kufáásni.i* siia 
suis: «prr!» i UetUis. vitdzistis: ne-kod abi siia dinin. sile 
sitan-rozas gtig isteg sujema. nem-tor abi. siia etnas kolis^ 
i gdjgn dir ürme munnisg. 

i siia górtad laktis. silen stavid kisgma. siia i javitis 
jezidlg, vistalis: tmenam baba kitisi-kg vetle. me tgig vetli simid. 
§dva gorte lakti. menim siia oz-kol.» —- «kidz siia laktas, drug 
i viiamg. i te getrdsan. i mgdan ölni.* 

gdjgn sdna óig. 

Levetkőzik és bekeni magát. A kéményen keresztül ki
röpül és a kéményt összetöri. És az úton megy és ő utóiért^ 
a feleségét. «Hová mentek ti? — «Minek jöttél?» — «Én meg
figyeltelek benneteket és bekentem magam, és engem kivitt a 
szél.» — «Ne gyere velünk. Mi messzire megyünk.» — «Hát 
én hogyan megyek most haza?» — «Nézd, mi egy gyújtót, 
adunk neked. Arra ülj rá. Ne állítsd meg sehol (tkp. sehová). 
Ne mondd: 'prrf Ha ezt mondod, nem visz haza.» 

4. «Mi lesz — mondja — ; nagyon hugyozhatnám.» 0 (így) 
szólt: «prr/» és leugrott Körülnézett: senki sincsen mellette-
A feneke nyílásába egy gyújtó van dugva. Semmi sincsen. Maga 
maradt. És nagyon sokáig tart (haza)mennie. 

És hazajött. Mindene összedőlt. 0 jelentette a népnek,, 
elmondotta: «Az én feleségem jár valahová. Én szintén vele 
jártam. Nehezen kerültem haza. Nekem Ő nem kell.» — «A mint 
megjön, mindjárt megöljük. És te megnősülsz. És élni fogsz.» 

Nagyon jól él. • ' 

J e g y z e t e k : 1—3. kgsje kulni 'halálán van' tkp. 'meg; 
akar halni' | nida Uetüisni: itt természetesen helyesen így 
kellene: siia űetísis cő (az asszony) fölkelt' | koika<zot. KOHKa.. 

4. munnisg v. munnis v. munnitg. 
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6. -: 

1. vgllasni muiik-gozja. nidalgn em kujim pi. nida edjgn 
omola olgne. esa piian ve'zjisg'.ng gu'ldUUi:ni. nida mgdasni munni. 
kujimnan vokid gtlajn munene. nida mungng kujim vok i ba'iit§:n§. 
mkodi muitgm na'£gvi:tam, siie gortg vaini i juksini bittsgnle et-
mida.M i nidale inmas kujim tui. «te kod tujg munan?» —? «ms 
veikid-vil tujas.n med sue: «me su'tga-vil tujas.n a koimg'd%d 
sue : «me sgr-tujg'dis muna.» 

siia munas, munas, inmas gerevna. no i psmid nin. siia 
űzni vgzjisg: «gág§, mene űzni ledén. — «no,pir, uzln nida ba'ii-
tg:ng: «kittéi-£§ m§din?» — «a nem-tor obi gortin. me kek mgdi 
u(d£ali'stini, kodi-íe meng boétas u^zalni.n siia vgzjiég muziklg. 
«bur muéik, on mene kazakg bos?» siia sug: a te rngdan donen 
kornihi — «a muitgm éetan.n — «no davai, ol!» — umui-ig 
me mgda u(dzalni?» — «mgsjas vi(d'ég'dni tenid.n siia vijXzgttég. 

6. 
1. Van egy házaspár. Nekik három fiuk van. Ok nagyon 

rosszul élnek. Ezek a fiúk kéredzkednek világgá indulni. Ők 
elindulnak. Mind a három fiútestvér együtt megy. Ok mennek, 
a három fiútestvér, és beszélgetnek: «A ki mennyit keres (tkp. 
keresünk), azt hazahozza (tkp. hazahozni), és osztozkodunk (tkp. 
osztozkodni) mindnyájan (tkp. mindenkinek) egyformán»>. És 
elébük akad három út. «Te melyik úton (tkp. útra) mész?» — 
«En a jobboldali úton.» A második mondja: «En a baloldali 
úton.» A harmadik meg mondja: «En a középső úton megyek.» 

Ö (t. i. az első) megy, megy, egy falut talál. No, és már 
sötét van. 0 meghálni kéredzkedik. «Bácsi, eressz be engem meg
hálni.* — «Nos, gyere be, hálj meg.» Ok beszélgetnek: «Hová 
készültél?» — «Hát semmi sincs odahaza. Én akár dolgozni 
indultam, (hogy) ki fogad föl engem dolgozni.* Ö ajánlkozik az em
bernek: «Jó ember, nem fogadsz föl engem munkásnak?* 
0 mondja: «Te sokat (tkp. árral, azaz drágán) fogsz kérni?» — 
«Hát, a mennyit adsz.» — «Nos, rajta, maradj (tkp. élj).» — 
«Mit fogok én dolgozni?* — «A teheneket kell őrizned.* Ő őrzi 
(a teheneket). 
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2. sul'ga-vil tujad mung sgr-kos vokid. siia muna's, muna's. ju 
imnas i ju-dorad puksas. i siia suue: «vizjl vaangi! jona gdjgn 
te viziltan. mem kgk kol§ jui'styni kgjizid va-torse». bsrsg dorad 
mat§tUas i keféid vat§ juistas. «pasibe, kgtdzid vaangi, vizil 
vaangi, jona viziltan. ed'dzg-íg meng tioia kil§din.» i siia mgdas 
munni tui-kuéa'. i siia karg laktas. veiig, vezjisg kar-kuza'id 
kitUi-kg mui-kg utd$ali'stini. siie kod-ke maiik gtik miiets keié 
vit Uglkgvejié boétas. «jesHi bura mgdan utd£alni, me tenid un-
dz[k seta.» 

3. si%a koimgd vokid mune i mune ser-tui kuza. égd vgr laktas. 
i siia gtnas dumdite: «menam vokjasid kitíéi-sa munisni?» i siia 
vek votdze mung. i inmas itd£id bag-pu. siia bag-pu ultad wüi-
Ig'.ma kod-kg. «ku(tsgm-kg bur mórt u'zlilg-.ma. menim eni kolg 
kaini pu-jilas uznitg.» 

siia kajis pwjilad. setisi puksis. no i laktisni sett'si kujim 
iuUik. úida baiitgng: «ti nem-tor on-tgde?» nida éugng: «mi 
og-tgdg.it — «a me tgda'. kolg munni. em gerevna. setgn váisubk 
vateg kulni mgdemni. a me tgda; va em nidalgn ibjas v%las. siie 

2. A középső fiú a baloldali útra megy. 0 megy, megy. 
Egy folyóra talál és a folyó partján leül. És mondja: «Gyors 
vizem! Nagyon gyorsan folysz. Nekem akár egy kis hideg vizet 
kell innom.» A folyó partjához közeledik és egy kis hidegvizet 
iszik. «Köszönöm, hideg vizem, gyors vizem, gyorsan folysz. 
Ilyen gyorsan vittél (volna) engem!*) És ő elindul az úton. És 
egy városba ér. Jár, ajánlkozik a városon végig valahová vala
mit dolgozni. Őt valamelyik ember egy hónapra öt rubelért föl
fogadja. «Ha jól fogsz dolgozni, én többet adok majd neked.» 

3 . A harmadik fiútestvér megy és megy a középső úton. 
Egy sötét erdő jön. És ő gondolja magában: «Az én testvéreim 
ugyan hová mentek ?» És ő egyre előre megy. És egy nagy 
fűzfát talál. Az alatt a fűzfa alatt valaki aludt. «Valamilyen jó 
ember elaludt. Nekem most a fára kell másznom aludni.* 

Fölmászott a fára. Ott (tkp. oda) leült. Nos, jött oda 
három naplopó. Ők beszélgetnek: «Ti semmit sem tudtok ?» 
Ők mondják: «Nem tudunk». — «De én tudok. Oda kell menni. 
Van egy falu. Ottan nincsen víz. Víz hiányában (tkp. víz nélkül) 
pusztulnak (tkp. halni kezdtek). De én tudom; van vizük a 
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toike kol§ perjini. a muíik edjgn omota ol§. silen bogatsvg em, 
dasiia afóis oz-ted. siia jesti setas-ke setié pelevi'nasg, sil§ mi 
bur' v§tUam§. sil§n konusna-pel'esas em beüka tir z§l§t§. sii§ kol§ 
perjini. siia ajsis oz-tgd. jesse sil§n pe'Uasi:sl§n em betéka tir 
z§l§t§.» 

4. «u£e nem ed-sial§! jenmis jugd§-z"§; me setUj, muna.» 
jenmid jugdis i nida munisni siia pu-ultsid. no i siia leéis 
pu-jilsid. siia settsi mune siia ge'revna:§, k§n vatggid kulen§. siia 
ibjas vilad mune, ken siia vaid viziltg, perjini. setfsi siia muniSi 
i siie perjis. i vaid viziltni medis edjgn una. i siia munis esa 
bednei muéik ordad. siia settsipiris. «on-§ mene űzni lejXzght — 
«uz, ué!» siia ba'iite:n§. «mian va ábi ne-kis. bitts§n mian 
vatgg kulni mgdisni.» — «tian vaid em. mui burid lug ? me 
tianle vistala.)) —- «mui mian lu§ ? mian nem-tor abi.» — «tenad 
em. te aféid on-t§d.» — nmui-é§ menam em?» — nmui burid 
lu§, me jesti vistalah) — «mui lu§ bur, sii§ dzinsg séta.)) —-

mezőkön. Azt (a forrást) csak ki kell ásni. Egy ember meg 
nagyon rosszul él. Neki kincse van, de ő maga nem tudja. Ha 
ő annak (tkp. onnan) a felét ideadja, mi jót teszünk vele (tkp. 
neki). Az istállója sarkában van egy teli hordó arany. Azt ki 
kell ásni. O maga nem tudja. Még az ő nagyapjaié az a teli 
hordó arany.» 

4. «Már ne szóljatok (többet) semmit! Az ég kivilágosodik 
(azaz hajnalodik); én odamegyek.» Kivilágosodott, és ők elmen
tek az alól a fa alól. No, ő leszállt a fáról. Odamegy abba a 
faluba, a hol víz hiányában meghalnak. Ő a mezőkre megy, 
a hol az a víz folyik, ásni. Odament. És kiásta azt. És víz 
nagyon sok kezdett folyni. És ő elment ahhoz a szegény em
berhez. Oda belépett. «Nem engedtek-e engem meghálni ?» — 
«Hálj meg, hálj meg.» Ők beszélgetnek. «kekünk sehonnan 
sincs vizünk. Minálunk mindnyájan pusztulnak (tkp. halni 
kezdtek) víz hiányában.)) — «Nektek van vizetek. Micsoda jód 
lesz (azaz micsoda jót teszel majd velem)? Én megmondom 
nektek.» — «Mink lesz nekünk? Nekünk semmink sincsen.» — 
«Neked van. Te magad nem tudod.» — «Mim van nekem ?» — 
(•Micsoda jót teszel velem (tkp. micsoda jód lesz), ha én még* 
mondom ?» — «A mi jóm lesz, annak a felét odaadom.» —-
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«me tsd vistala. pervei bur vistala : vatgg ti kidade. tian ibjas 
vilad vizjlte edjgn ifáid kluts.* siia vistalis: «me ted vistala mgd 
bur. tenad em konusna-petesad beUka tir zel§t§. sii§ kole perjini.» 

i siia petis, perjis. i siig bi'gittiisni. «§ni muitgm kol§, te bos.» 
•— «menim una oz-kol. muitgm verma ngbalni, simda i bosta.» 
siia medas ölni edjen sdna. sil§n vatd luue i gengajd luug. 

5. siia ber mgdas lakni gortg. «menam vokjas mui-kg na'-
éevi'.tisni ili ez-U?» siia munis, siia pu-ultad laktis. űzni kajis 
pu-jilad. i siia set§n pukal§ pu-jilad. settsi laktisni kujim z~utikid 
ber űzni. i baiitene: «mi ba'iiti:me, kesjimg munni vate ken 
suime da ken una gengatg suim§, i kod-k§ vetlgma i vgjsema 
bi,tt8gn.» nida gni ba'iitgine jgssg. mgd ge'revnaún viégng bittsen. 
nida sugne: «te nem-tor on-tgd?» — «me og-tgd.» — «?ism-tor-£e 
te on-ted?» •— «me og.mi og-tgdg 7Íe-kodnim.» — «a me tgda. 
esa ge'reV7ia:%n bittsgn jgzis viégne. me tgda lekarsvé. vot, kolg munni 
se(tégm turun netskini i siig fúni. i nida dugdasni visni.» 

«Én megmondom neked. Megmondom az első jót : Víz hiányá
ban ti meghaltok. A földjeiteken egy nagyon nagy forrás folyik.» 
0 mondotta: «En megmondom neked a másik jót. Neked az 
istállód sarkában egy teli hordó aranyad van. Azt <csak) ki 
kell ásni.* 

És ő kiment, kiásta. És azt kigurították. «Most vigy, a mennyi 
kell.» — «Nekem nem kell sok. A mennyit vinni bírok, annyit 
viszek.» 0 nagyon jól kezd élni. Neki vize lesz és pénze lesz. 

5. 0 hazafelé indul (tkp. visszaindul hazajönni). «Az én 
testvéreim szereztek-e valamit, vagy sem?» Ment, az alá a fa alá 
ért. Fölmászott a fára aludni. És ő ott ül a fán. Odajött megint 
a három naplopó meghálni. És beszélgetnek: «Mi beszélgettünk, 
oda akartunk menni, a hol mondottuk, hogy víz van, és a hol 
mondottuk, hogy sok pénz van, és valaki odament és mindent 
megcsinált.)) Ok most még beszélgetnek. Egy másik faluban 
mind betegek. Ok mondják: «Te semmit se tudsz?» •— «Én 
nem tudok.» — «Te se tudsz semmit se?» — «Nem én. Egyi
künk se tud.» — «De én tudok. Abban a faluban az emberek 
mind betegek. Én tudok orvosságát. Lám, menni kell ilyen füvet 
tépni ós azt inni. És ők megszűnnek betegek lenni.» 

s 
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nida munisni setis* siia pu-jilsid lesis. górtad lakte. i górtad 
laktÍ8. i vokjasid laktisni. «no, vokjas, kodi wnd&ik na'ígviúidí 
vai, m§dam jukéini gengaSn.n nida suene: «mi edj§n ett.ja na£§-
vitim§.» kodi mesjastg vi(d'é§dis, sil§ das-vit Uelkg'vei estis 
kgza'unid. siign i górtad munis. med vokid, karad kodi nazális, 
sile vit Uelke'vei setis keza'iinid. «k§£a'iin, kgsjin sottini (setni 
undzikj.* — «edj§n omola utdzalan. te msnim on-tíin kol. mun 
te górtad.» 

eni nida juksene. «me toike das-vit tselke'vgi na'£evi:ti; te, 
vokanei, una-§?» — «me toike vit 1;s§lke'vei.» — «a te, koimgd 
tok, te una-S vajinh) — «a rne iégt og-tgd. lidjini og-vermi.»— 
«vai, juksame et-mida'§n.» — «ki(d'éi medam jukni? me U§t og-
tgd jukni. vaj§ vedra. siign medam jukni.» — «a mian ejtfa.í — 
utian ettsa, tak mentéim gengasg od-vermg v&lMini. vajg ti kgk 
assid gengate. vedraSn jukam, kodle muitem lue. zelgtg pe-vedra'u 
luu§.» siig jukisni. «kis-Ég te naievitin ese gengasg ?» — «me 

Ők elmentek onnan. Ő leereszkedett a fáról. Hazajön. És 
hazajött. És a bátyjai is megjöttek. «Nos, testvéreim, melyiktek 
keresett többet? ijosza, osztozkodjunk a pénzen.» Ők mond
j á k : «Mi nagyon keveset kerestünk.» A melyik a tehe
neket őrizte, annak 15 rubelt adott a gazdája. Azzal is 
ment haza. A másik testvér, a ki a városban dolgozott, annak 
öt rubelt adott a gazdája. «Gazdám, többet akartál adni!» — 
« Nagyon rosszul dolgozol. Te már nem kellesz nekem. Menj 
te haza!» 

Most osztozkodnak. «En csak 15 rubelt kerestem; te, test
vérem, sokat-e?» — «En csak öt rubelt.« — «Hát te, harma
dik testvér, te sokat hoztál-e ?» — «Hát én nem tudom a szá
mát. Megolvasni nem bírom.» — <»Nosza, osztozkodjunk egy
formán. » ,— «Hogyan fogjuk elosztani? Én nem tudom elosz
tani a számát. Hozzatok egy vödröt; Azzal fogjuk elosz
tani.* — «De nekünk kevés van.» — «Nektek kevés van, úgy 

4 nem bírjátok az én pénzemet letakarni (se). Adjátok akár ide 
a. magatok pénzét. Vödörrel fogjuk elosztani, (hogy) kinek 

. mennyi jár (tkp. lesz). Egy-egy vödörrel lesz mindenkinek 
.aranya.» Elosztották. «Honnan szerezted te ezt a pénzt ?» — 
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vetli §djen il§. me kili báéni. iutikjas baiitgne: siia ge'févna.jn 
vateg kulni medl§mni. ms sii§ kilzisi da me settéi muni. me sii§ 
v§(t'si. i mu£ikl§n una v§lem genga pel'islen. siia abi tedema. me 
sile vistali. mem siia setis muitem verman nebalni.» 

6. «mem kol§ munni-íe kittii-ke jesse na'íeri:tni. me edjen 
e(tsa vaji. ti moíet le'geda:de. me edjen ejsa na'éevi:ti.» —- «me 
ted viétala, kittéi kol§ munnite. jezid una edjen visene. setén 
(sen) i em etts§m turun. sii§ kole juni. te mun ser-tui kuzau i 
em iJL&yi bag-pu. te setUi kai uénite. i settéi laktasni íulikjas. 
kilzan básnise nidalis, nida mui ba'iitaisni. setUi te munan. te 
pu-ultas en puksi, a te pu-jilas kai.)) 

i siia pu-jilad kajis. i sett'si laktisni i ba'iitevne: «em 
tajsem ge'revría:tn visis jez. a mi kódja lune ba'iitiime, kod-ke 
uaverne vele ma pu-jilas. siia ki'lzise'.ma miianlis básnite. sii§ 
bittsen ve/é§ma. eni abi-li kod-ke pu-jilas í oz-e kilzis? mi muname 
da bara munas siia da bar a vejsas. kole pu-jilas kaini vidlini, 
oz-§ kod-ke kilzis. kilzisas da bara vejsas.)) 

«En nagyon messzire jártam. Én beszélgetést hallottam. Nap
lopók beszélgetnek: 'Abban a faluban szomjan pusztulnak.' Én 
kihallgattam azt és odamentem. Én azt megcsináltam. És egy 
ember nagyapjának sok pénze volt. Az nem tudta. Én megmond
tam neki. 0 adott nekem, a mennyit az ember el bír vinni.» 

6. «Nekem is el kell valahová mennem még keresni. Én 
nagyon keveset hoztam. Ti talán haragudtok. Én nagyon keve
set kerestem.» — «En megmondom neked, (hogy) hová kell 
menned. Sok ember nagyon beteg. Ott van egy ilyen fű. Azt 
kell inni. Te menj a középső úton, és van egy nagy fűzfa. Te 
oda másszál föl meghálni. És oda jönnek majd naplopók. Meg
hallgatod az ő beszédjüket, (hogy) ők mit beszélnek. Te oda
mész. Ne ülj a fa alá, hanem másszál föl a fára.» 

És ő fölmászott a fára. És odajöttek és beszélgetnek: 
«Egy ilyen faluban beteg nép van. A mikor pedig beszélgettünk, 
valaki bizonyosan a fán volt. Az kihallgatta a mi beszélgeté
sünket. Mindazt megcsinálta. Most nincs-e valaki a fán? Nem 9 
hallgatódzik-e ? Mi elmegyünk, és ő megint megy és megint 
megcsinálja. Föl kell mászni a fára megnézni, nem hallgatód
zik-e valaki. Bállgátódzik és megint megcsinálja.)) 
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siia kajis pu-jilad. i siia add'zis. «te mui eteti pukaltm ?»'— 
«a m§di gu'táiUéi:ni. pemdis. uéni kaji.n — úak, lééi pu-jiléis.» 
leéis siia. «te-£§ v§lin kódja lun§ pu-jilas. te kiléiéin báénisg mi-
anlié,« — «me eg.» - ^ akodi ve(tsis taie ge'revnaiss vasgh> — 
«me og-tgd, kodi vg/éis.v — «on-ke ted, en-lak tátiéi, hugi viétal, 
og-viig.it — «me eg-v§l.» — «te-ng kittéi munan?» — «a sid'é 
medi gu'l'áit'téi:ni.» —- uon-kg vistal, égrgvng viiame.» — «wo, 
viéiala, ed-viie.n — «no vistal.» — amenam vok vstlis.v — «a 
te-ng kittéi mwnan?» — «a meng mgdgdis: ejsgm ge'revna:in 
una jgz viéeng da nidalg viétalni l'ekarsvg. siia kódja lung vetlgma, 
tianlis ki'lziéeima.)) siie kutisni da i viiisni. 

úidal'e kik vokidlg gengaid kotis. nida §dj§n sdna olen§. 
«mianlié viiisni voktg. ez-kuí siia dzepéinitg ne-kittéi, veékg gen-
gat§ na'éevi'.tis. mi §ni kikgn olamg kik vok. mi silis esg gengatg 
boétamg*. i siig boétisni i jukéisni. i olgng. 

Ő fölmászott a fára. És ő meglátta. «Mit ülsz te itten ?» — 
«Csak elindultam sétálni. Besötétedett. Fölmásztam meghálni.* 
— «Gyere, másszál le a fáról!» Lemászott. «Ugyancsak te vol
tál akkoriban a fán. Kihallgattad a mi beszélgetésünket.* — 
«Nem én.» — «Ki csinálta, hogy ennek a falunak vize lett 
(tkp. ki csinálta ezt a falut vizét) ?» — «Nem tudom, 
(hogy) ki csinálta.» — «Ha nem tudod, nem jöttél (volna) 
ide. Hogyha megmondod, nem ölünk meg.» — «Én nem 
voltam.» — «Hát te hová mész?» — «Csak úgy sétálni indul
tam.)) — «Ha nem mondod meg, mindegy, megölünk,» — 
«Nos, megmondom, ne öljetek meg.» '.-— «Nos, mondd 
meg!» — «Az én testvérem járt (itt).» — «Hát te meg 
hová mész?» — «Engem küldött: egy ilyen faluban sok ember 
beteg, és nekik mondjam meg (tkp. megmondani) az orvosságát. 
A mikor (itt) járt, kihallgatott benneteket.*) Őt megfogták és 
megölték. 

Annak (tkp. nekik) a két testvérnek maradt a pénz. Ők' 
nagyon jól élnek. «A mi testvérünket megölték. Nem tudott 
sehová se rejtőzni, (külömben) pénzt keresett volna. Mi két 
testvér'most ketten élünk; Mi elvisszük ezt az ő pénzét.)) És 
vitték és osztozkodtak. És élnék. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLV. -29 
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J e g y z e t e k : 1. koimg'did v. ko'imgdid dóngn komi 
c,n;oporo npocHTb'. 

2. jui'stini v. ju'istini v. ne-una jui'stini | miseié < or. 
MÍicaHb. 

3 . on-t§d§ v. od-tgdg (o: ot-tgdg) \ ibjas vilas cHa nojiaxT.' | 
perjini 'Konaib' | bo'gatsvg < or. öoraTCTBO [ konusna < or. 
KOHiomHH | pgllas: pgV Vct.ai'b' többesszáma. 

4. jenmis jugd§ "Bori> CBirraeTb5 j siie dzinsg séta vö. 
n é m e t edas gebe ich die Hálfte hirí | kluU'<. or. KJHO^I. | 
ngbalni TaiHHTb.' 

5. te'karsve < or. JieuapcTBO | fégikgvei v. űglkg'vgi | me 
t'éet og-t§d jukni 'CKOJISKO CTeTy, He MoaceTb pasfliuraTb' (nem 
tudom elosztani, hogy mindegyikre mennyi jut) j velMini csa-
KpbiTL5 | pe-vedra'u 'no Be^py' j básni < or. ÖacHH cpa3roBopi.' I 
vgjtéi 'nonpaBMb'. 

6. lg'ggda:dg 'cepflHTecb' | kódja lune 'akkor' és 'mikor'; 
vö. pl. me kódja lung tatUi voli, te en-vel 'KOr.ua a cio^,a npn-
meat , TH He Öburb'; v§lin kodja-lune 'no3aB*iepa HJIH eme 
^ajibnie ('múltkor'), Tor^a3 | bugi vistal 'cKaHta; 6y^H (ecjin) 
CKaatH5; vö. te bugi viétalan, me~og-vistal 'TM XOTB CKajKH (MO-
jKemb CKa3aTb), a^He cKaaty5 | sgrgvng < or. BcepoBHO | siia kódja 
lung vetlgma eKOro flHacb xoflHJTb' | veskg gengatg na'égvv.tis owh 
6 H ^eHerb HaacHjn/. 

7. 
1. muíik-gozja gg'trdsaisni. nidalgn pi-pglid ni obi. nidalg 

jona kolg. siia munas karg. siia juuásg: okidéi menam obi 
pi-pglh) silg vi'étala-.sni: «te íivgi va bos i pára poz-tir, i pukti 
girnifóad i siig velkki. kujim iiegel en-vidli. i kujim negeV bgrin 
sez i tenad pi luug.» 

siia sezis, silen piid sug: «batig, muta te dir en-led'z? ne-
una eg-kul.» nida puksasni e'beddiitni. siia pijd púkalg pizan-

rV.7-.c-..' 
1. Egy ember meg a párja összeházasodnak. Nekik egy 

gyermekük sincsen. Nekik nagyon kell (gyerek). 0 bemegy a 
városba. Kérdezősködik: «Hogyan nincsen nekem gyermekem?» 
Neki felelik: «Te végy élő (azaz folyó) vizet és egy pár tojást 
és tedd a fazekadba és azt född le. Három .hétig ne nézd meg. 
És három hét múlva nyisd ki, és neked fiad lesz.» 

0 kinyitotta, az ő fi> mondja: «Atyám, miért nem eresz
tettél ki (oly) sokáig? Majdnem meghaltam*. Ok leülnek ebé-
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jpetesin i baiitg. sile lakta* ges. silen baiite pitd. bakid munas 
gerni i siia: «ms lakta'•£§.» i ssa g§stid suu§: t<kodi-n§ tsnad 
•baiit§?» — «miian pi i em». — «ken-n§ tiian pukal§?» — «a 
to-tai, pizan-psl'esas pukale.n — «kié-ne tiian loiiht siia vistal§ : 
«p§2im§». 

2. abakg, ebed tsnid vaja /» balcis sile suue : aon-na vsrmi.» —-
nvsrma, kidé og-vermi/» — umsne on-add'éi.» — nkifléi me 
og-addza, add'zaf me tene t§da, k§n g§ran.» 

nmamo ! vai, nuua gbsd». -— «ow te add'zi; kitísi nuan?» — 
«t§da me, kittéi kol§.» i siia estis pijdl§. «nu, na!» j 

siia munis. «batte, me ebstte vaja. ken-ne ts?» — to-tai ms, 
•cla k§n ísi?» - utal'istin, kokjas dinad ms bergala.» 

3. siia e'bedd:it§, i ba'ii't§:ne. pop lakte. «kodmid te baii-
tan?» — «pi menam sm.» — «k§n siia tenad pifd?» — «to-ka-t§ 
pukal§.» ssa pop suue: «vuzal msnim.n — «og-ms vuzal, msm 
Misiim kole.» — «da vuzal, msnim jona kole. una-§ bostan siia 

delni. Az a fiú az asztal sarkán ül és beszél. Neki vendége jön. 
Az ő fia beszélget. Az apa elmegy szántani, és az (mondja): «Én 
is jövök». És ez a vendég mondja: «Kicsodád beszél?* — «A mi 
üunk az.» — «Hol ül ő?» — «Hát ottan az asztal sarkán 
ül.» — «Honnan lett (az) nektek?*) 0 feleli: «Kiköltöttük». 

2. «Atyám, ebédet hozok neked.» Az apja mondja neki: 
«Még nem bírsz.» — «Bírok, hogyne bírnék (tkp. hogyan nem 
bírok)!* — «Nem találsz meg engem.» — «Hogyne találnálak 
meg, megtalállak! Én tudom, (hogy) hol szántasz.» 

((Anyám, add ide, ebédet viszek.» — «Nem találsz oda; 
hová viszed?» — ((Tudom én, (hogy) hová kell.» Es ő odaadta 
a fiának. «Vidd, nesze!» 

Ü elment. «Atyám, hozom az ebédedet. Hol vagy te?» — 
«Itt vagyok, de hol vagy te?» — «Rám léptél, a lábad mel
lett forgolódom.» 

3 . Ő ebédel. És beszélgetnek. Egy pap jön. «Kivel beszél
getsz ?» — «A fiam az.» — «Hol van az a te ftad?» — «Itten~ 
ül.D Ez a pap mondja: «Add el nekem!» — «Nem adom el, 
nekem magamnak kell.» — «De add el, nekem nagyon kell. 
Sokat kérsz (tkp, veszel)-e érte ? » , — .«Mennyit adsz ??> £-<• 

29* 
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i'j£g?» — «muitgm éetan?»— «vit-so féglkgvgi.» silg esa gengatg 
estis. «i ese pite bos gumaga i gartgpti i d'zepjad pukti.n 

siia górtad munas i vme nebi pi.» a popagga juualg: «kis 
te ettsgmsg bostin?» — «muíik gere, silis nebi.» — «baku*ko, 
vosti sunduktg i meng setfsi pukégd. me sen mgda ölni! tgrsini 
led'élilg.» 

sundukad pukalg i siia purt§n vundalas sunduk-pidgste-
genga stav nollas bakidig, aféis. petas i munas. 

4. popidlgn lue sgbrdnúg. sg'beridiéasni. puksasni pizan sajad* 
sojgng, jugne. i siia sug: «menam pi em. tiiunlg mittsilla.» -
«nö-kg, vai tatisi/» — «muti, matusko, va^zi.n siia munas, sun-
duktg vostas. silgn abi piid ni gengaid. sunduk-pidgsid roza. siia 
bittsgn nollgma gengatg bajcislg. esa popjasid juuasni, sojasni i 
koddzasni. nida ko'sáéa:sni. mgda mgdgs purtgn vu'ndala'.ini. 
«miiangs te pgrjalin. tenad ne-kin abi vgllgma. pi'ruitg'.mnid, stav 
geúga vina vilg juemnid.* , 

siia munis esa muiik ordad «pijd tatUi ez-volih) — ami 
og-tgdg.» — nmenisim siia bittsgn genga nollis. me sebránng vgsli 

«Ötszáz rubelt.)) Ez megadta neki a pénzt. «Es ezt a fiút -
végy papirost és csavard (bele) és tedd a zsebedbe.* 

Ő házamegy és (mondja): «Egy fiút vettem.» A papné 
kérdezi: «Honnan vetted te ezt?» — «Egy ember szánt, tőle 
vettem.» — «Atyuskám, nyisd ki a ládádat és engem ültess 
bele. Én ott fogok élni; enni eresszetek (majd) ki.» 

A ládában ül és ő késsel kivágja a láda fenekét. A pénzt 
mind az apjának viszi el. Maga kimegy é,s elmegy. 

4 . Á papnál társaság lesz. Összegyűlnek, Asztalhoz ülnek. 
Esznek, isznak. És ő mondja: «Nekem fiam van. Megmutatom 
nektek.» — «Nos hát, hozd ide!» — «Menj, anyuskám, hozd 
(ide)!» Ő megy, kinyitja a ládát. Neki nincsen se fia, se pénze. 
A láda feneke lyukas. Az az egész pénzt elvitte az apjának. Ezek 
a papok isznak, esznek és berúgnak. Ok veszekszenek. KésseL 
vagdalkoznak (tkp. késsel vágják egymást). «Te becsaptál min
ket. Neked senkid se volt. Ellakmároztátok, pálinkára elittátok 
az egész pénzeteket!)) 

Ő odament ehhez az emberhez. «Nem jött ide a fiad?» — 
«Mi nem tudjuk.» — «Ő az egész pénzemet elvitte. Én társa-
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{vejéi), ro'skodw.iti'éi. те Uukerti narottsg. menim sevesng loii 
•bar jgzéis. meng-ég pesisni.» 

razett'éisni jgzid i bittsgn munisni gortjasad. «tenid ne-kon 
og-laktg.» 

i gni siiamid olg. 

ságot híttam egybe (tkp. csináltam). Költekeztem. Én összegyűj
töttem (egybehívtam) az embereket. Szégyellem magam a jó 
emberek előtt. Engem megvertek.» 

Szétmentek az emberek és mind hazamentek. «Soha nem 
jövünk hozzád (tkp. neked).» 

És most velük él (t. i. szüleivel él a fiú). 

J e g y z e t e k : 1. pgl < or. полъ nem; genus"; pi-p§l 
СДГ1УГИ' j seé 'открывай' | luue v. loug | peéime 'парили'. 

3 . to-ka-te v. to-ka 'тутъ-же'. 
4. vaßzi 'принеси' ro'skodu'.iUéi росходовалъ5 ; sgvesng 

-< or. совестно j siiamid v. nidamid. 

8. 
1. nida v elásni kujim vok. nidalgn bak ni mam abi. i siia 

i^ítd vokid kgsje getrd'éni. siia baba vilg boétis kupejéo'vna. 
ser-kos vokid kgsjg getrd'éni. «te, voke, te kupeíéo'vna boétin, a 
ms boéta kreékdnino'vna.)> siia getrdéis. koimgd vokid kgsjg get
rd'éni. siia sug : «te boétin, vok, kreékdnino'vna, а- те boéta nis-
sejo'vna». 

nida olgng kujim vok. gtig vok sug: «ti boétidg omolgs, a 
те boéti boga'tgjgs. те tianmid og-mgd ölni; ti omol'a oladg. 

1. Ők hárman vannak testvérek. Nekik se apjuk, se anyjuk 
nincsen. És a legidősbik testvér meg akar házasodni. О egy 
kereskedő leányát vette feleségül. A középső testvér meg akar 
nősülni: «Te, bátyám, te kereskedőnek a leányát vetted el, én 
meg egy parasztleányt veszek el.» О megnősült. A harmadik 
testvér meg akar nősülni. О így szól: «Te, bátyám, paraszt
leányt vettél el, én meg koldusleányt veszek el.» 

Ők hárman testvérek élnek. Az egyik testvér mondja: 
«Ti szegényt vettetek el, én azonban gazdag (leányt) vettem el. 
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d&vai, medamg jiiksinpi. siia kik vokid juksisni. kik kerka veli~ 
siia p§-kerka'u (pe-kerka'Sn) bostisni. koimed vokidl§, kodi bostis 
niss§jo'vnat§, sil§ nem-tor abi. siie tu'kaitiisni, sil§ úsm ez-éetnü 

2. siia omol'a ole. aslis siia kerkase ve(tsis. iikifái-ie meninv 
eni ölni ?» babáis siie sug: «íe en-pol. olmam§. vokidl§n v§li isibe, 
siie guni kole. mi tegda olmam§.» 

siia voinad onmiéis; siie guis. siie vére nuis; sii§ domalis. 
siia judse, vokid orde laktis. «te e'n-addzidli ?» a siia sue: «s'g-
addzidli. kol§ v§r§zi'tni». — «a kodi v§r§íi'tas ?» — «me ku£a.» — 
«lak, v$r§£i't.» — nme ta-lun og-lak, aski asilnas ts{g'jil§ kole 
vgreii'tni. aski asil ma lakta. »> 

asilnad laktis. vokid éne: «davai, vereíi'U. — ««o vai, 
v§r§H'ta. tenUid gu§mni, tenUid v§r§ nu§mni, sztUánin siia tenad 
tsibgjd. te Uoia mun, te addzan.* siia satui munis. «me jeéti 
odd'éa, ted bur vetfsa.» siia addzis. siie vajis Uibgte. i-oktg koré., 
vijtiet vok, lak menam orde.)) siia laktis ifóét vokid. siie vina 
boétÍ8, siie juktalis, siie das Uelke'vei geúga setis. siia gortaol 

Én nem fogok veletek élni; ti rosszul éltek. Nosza, osztozkodni 
fogunk.» Az a két testvér osztozkodott. Két ház volt. Ok egy-
egy házat kaptak. A harmadik testvérnek, a ki koldúsíeányt vett 
el, annak semmije sincs. Őt elkergették, neki semmit se adtak. 

2. Ő szegényen él. Maga csinált magának házat. «Hogyan 
éljek én mostan?» A felesége mondja neki: «Ne félj. Megszed
jük magunkat. A bátyádnak volt egy csikója. Azt el kell lopni.. 
Akkor mi meggazdagszunk, i) 

0 éjjel elaludt; (az öccse) ellopta azt. Az erdőbe vitte,, 
megkötötte. Az kérdezősködik, az öccséhez jött. «Te nem lát
tad?)) Ő meg mondja: «Nem láttam. Varázsolni kell (varázsló
hoz kell fordulni).» — «De ki varázsol?* — «En tudok.» — 
«Gyere, varázsolj.*) — «Ma nem megyek, holnap reggel éh
gyomorra kell varázsolni. Holnap reggel jövök.» 

Eeggel odajött. A bátyja mondja: «Nos hát, varázsölj.» — 
«Nos hát, varázsolok. Tőled ellopták, tőled az erdőbe vitték, ott 
van az a te csikód. Hamar menj, megtalálod.)) 0 odamente 
«Hogyha megtalálom, jót teszek veled (tkp. neked).»Megtalálta-
Elhozta azt a csikóját. Hivatja az öccsét. «Öcsém (tkp. kis fiú
testvér), gyere hozzám.» Ő odajött, az öccse. Pálinkát vett neki. 
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munis, babáidig su§: «vot, mi na'2§vi:time. jess§ medamg vgre-
ii'tnbK 

3 . siie killis kupe'ié. tsasi vostis, zgletei, imjanu'item. siia 
killis: (v§r§ze'i em. sii§ kol§ vafáint. siia m§d§dis aséis kujtéarsg. 
«te, vgreée'i, tene kőris k§zamiin.» — «na-ste kőris ?» — tsiia 
Uasi vostis. siie vgr§£i'tni. lak, muname.» 

siia laktisni. HatUi zdo'rovo J'» — «ts v§re£s'i?» kgéa'iinid 
juale. nme ver§2e'i.» — «no, msm vai vereíi't.« — «msm deijíéa's 
oz-poz v§r§H'tni.» — «mul'a?» — «vai Uekvert vina.» siia vajis. 
«msm vai aslim pemessenne ijéglcik k§'saka:§s.» siia estis. 

4. siia sstisi piris. tsejívert vinatg bostis. siia juis §tik 
stekan. siia su§: «etig inmis». aslis morsas kidékis i siia su§: 
«slava bogu! étig inmisv. d&odz-kuza vstle: «j§sse kole m§d§s» t 

a v§rid éu§: «tedis siia». (§éin piris vifízale, sstgn vetl§.) «siia 
mianes tedis. vai setam§.» a tgva'risjasid sugng: «og-na'-s£te.» 

siia kiétis medes. sii§ juis. siia aslis morsas kuiékis: nmed 

itatta, tíz rubel pénzt adott neki. Ö hazament, a feleségének 
mondja: «Lám, kerestünk. Még fogunk varázsolni.» 

3 . Ezt meghallotta egy kereskedő. Elvesztette az arany, 
névbettis óráját. 0 hallotta: 'Van egy varázsló. Azt kell ide
hozni5. 0 elküldte a kocsisát. «Tej varázsló, a gazdám hivatott 
téged.w — «Mínek hívott?» — «Ő elvesztette az óráját Azt (kell 
elő)varázsolni. Gyere, menjünk.» 

Ők megjöttek. «Adjon Isten!» — «Te varázsló (vagy)?», 
kérdezi a gazda. «Én varázsló (vagyok).>> — «Nos, varázsolj hát 
nekem.» — «Nekem azonnal nem lehet varázsolnom.»— 
«Miért (nem)?» — «Adj egy csetvert pálinkát.» Ő hozott. 
«Nekem adj magamnak egy kisablakos helyiséget.)) 0 adott. 

4. Oda bement. Fogta a csetvert pálinkát. Egy pohárral 
vott. Mondja: «Egy meglett.» — A mellére ütött és mondja : 

«Hála Istennek ! Egy megvan.» A padlón végig jár : «Még máso
dikat kell (innom).)) A tolvaj azonban mondja: «Megismert.)) 
(Az ablakon keresztül nézi, ott jár.) «0 megismert bennünket. 
Bajta, adjuk oda (az órátVb A társai azonban mondják: «Még 
ne adjuk oda.» 

0 második (pohárral) töltött. Azt megitta. A mellére ütöt t : 
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inmis/» siia sugng vgrjasid: avai setame. siia tgdis miangsn. 
a koimgdid sue: «og-na'-setg. jgssg gtiges tgdas, vgl'is sstame.» 

siia koimgttg stgkantg kistis. siia perna-pasdsis. siia prgs-
sdittsis. akulni gt-pir sergvng'. nem-tor og-tgd; sid'd'zg-£g viias. 
loljgn oz-lsd'zn. siia koimgttg juis, aslis morsas kuiskis. agni 
voda uzni.n 

5. gsin-ultad torkgtt'sg. ate uzan gti on?» — akodi senh) — 
ami laktimg, t'sasitg vajimg. en vistal miangs.n — ano slava bogul 
loljen mini. inmis tsasijd.» siig vinatg juis stavsg. 

vodis űzni. siia uég. asilnad kate siig kgza'iinid. aaddéin, 
en Uasitgt* — «en-na' u2e. gdjgn jona jur visg. vai jgssg polu-
stop vina.» silg siig vajis. siig siia juis. siia üsetísis. illavd pstis 
kuji'záéni. konusna'vd munis. sett'si siia porog-ultad puktis. siia 
bgr-laktis. aslas ko'mnata:§ piris, laktis kupett'sid. jualg. avg-
rgSi'tin-gH — auíg verg£i'ti.» — atgdan, on?» — atgda'. tenad 
em itdzid Uibg. te sett'si vetlillan ?» — avetlilla kaíngi lun.» — 
«te setíéi vostemid. lak, munam korsni.* 

a Meglett a második.» Ok mondják, a tolvajok: «Nosza, adjuk oda. 
0 kitudott bennünket.» A harmadik azonban mondja: «Még ne 
adjuk oda. (Ha) még egyet kitud, csak akkor adjuk oda.» 

0 a harmadik poharat töltötte. Keresztet vetett. Elbúcsú
zott. «Egyszer meg (kell) halni; mindegy. Semmit se tudok; 
úgy megöl, Élve nem ereszt el.» Megitta a harmadikat, a mel
lére ütött. «Most lefekszem aludni.*) 

5. Az ablak alatt kopogtatnak. «Alszol-e vagy sem?» — 
«Ki (van) ott?» — «Idejöttünk, elhoztuk az órát. Ne árulj el 
(tkp. mondj el) minket.» — «Nos, hála Istennek, élve meg
menekültem. Megkerült az óra.» Azt a pálinkát mind megitta. 

Lefeküdt aludni. Alszik- Reggel fölkelti őt a gazda. «Meg
találtad az órát, (vagy) sem?» — «Móg nem. Nagyon fáj a fejem. 
Adj még egy fél atof pálinkái)) Elhozta neki. 0 megitta azt. 
Fölkelt. Kiment az udvarra hugyozni. Bement az istállóba. Oda
tette az (órát) a küszöb alá. Visszajött. Bement a szobájába. 
Odajött a kereskedő. Kérdezi: «Varázsoltál-e?» — «Már vará
zsoltam.» — «Tudod-e, (vagy) nem ?» — «Tudom. Neked van 
egy nagy csikód. Te oda jársz-e ?« -— «Járok mindennap.)) •— 
«Te otf (tkp. oda): vesztetted, eh Gyere, menjünk megkeresni.» 
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sstt'éi munisni. pirisni koúusna'vd. sii§ koréen§. siia drug \ 
add'zis. «lak, k§za'iin, vot tenad űasijd.» siia laktis. ksrkavd 
pirisni. siie fsai juisni i §bsdáitisni. sil§ gsnga estis tiédjtéa íéel-
kev§i. siie éeijéas v§l do'ggali:sni, siie koU'ini. 

6. siia sue: «ís, jamsik, kodi inmas paned, sn-ksí ús-kodl§. 
cms nua v§r§£s'j§s'». sil§ paned éuris gospogin. «Us£ bokash — 
üog-kez'.v -— «kodi ssten sm?» — «v§re£s'i» — nlak tátiéi: 

Jesli ts t§dan mentéim pamil!l!§, ms tsd ézta ese kujimnan 
velse i sse po(v)o'skas§. on-ke ted, stUi-ze ms tsn§ vita: 
na-st§ msne sultedin?» siia pold'zis. «eni msn§ éug vejtéas; §ni 
msn§ zug v§tt'sas, vitás.» a siia kodrale: «2ug, íug.v — «ts 
tedin, msnam pamiU'§ éugin.» siia doUéid íésttéis gospogi'nid. 
«ná tsnid ss§ kujimnan vels§, ss§ po(v)o'skase. na tsd j§ss§ gsnga 
.kik• tiéd fsa Uelkevei. i ts górtad mun.» 

«ts, jamsik, bsrggtUi. me §ni muna aslam v§ljasen». jam-
sikid hsrgetUis, vart§dis. sij,a górtad laktis. eéin-ultad sultis. 8Ü§n 

Odamentek. Beléptek az istállóba. Keresik azt. Egyszerre 
meg is találta. «Gyere ide, gazda, íme (itt van) az órád.» 
Ó odajött. Bementek a házba. Azt a teát megitták és megebé
deltek. Pénzt adott neki: ezer rubelt. Az ő részére mindjárt 
befogtak, hogy őt (vissza)kísérjék. ' . . - . - , 

{5. 0 mondja: •« Kocsis,, a ki szembe jön, te senkinek se 
térj ki. TÉn varázslót viszek'.» Szembe jött vele egy úr. «.Térj 
ki oldalt!* — «Nem térek ki.» — «Ki van ptt?», t— «Egy 
varázsló.)) •— «Gyere ide. Ha te megtudod az én családi neve
met, én neked adom ezt a három lovat mind meg ezt a kocsit. 
Ha nem tudod, itt (tkp. ide) megöllek. Minek állítottál meg 
«ngem?» 0 megijedt. «Most pozdorjává tör engem (tkp. most 
polyvát csinál engem), most pozdorjává tör engem, megöl.* 
0 meg emlegeti: «£ug, íag ('polyva, polyva').» — «Te meg
tudtad,Az én családi nevem $ugin.» Az az úr leszállt a szán
ról. «Nesze neked ez a három ló mind, ez a kocsi. Neszeneked 
még pénz: kétezer rubel. És te menj haza.» 

«Te, kocsis, fordulj vissza. Én most a magam lovain 
megyek.* A kocsis visszafordult, elhajtott. 0 hazajött. Az ablak 
salatt megállt. Az Ő felesége megijedt. «Őt megölték, ^önjafaató-
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babáid pold'zis: vsiie viigmni. laktene naféá'l'sven. sil§ paned 
petis. «?ft£ poldzi. me Uáiti tene viiema.» — «en-pol; vot muitgm 
na'ievi:ti. vot eni medam ölni j§zsis sáúdzika.» 

eni olene §djen bura. siia kak gospogi'n §ni siia ole. 

ság.» Elébe ment. «Én megijedtem. Azt hittem, hogy megöltek 
téged.» — «Ne félj; nézd csak, mennyit szereztem. Lám, most 
a többieknél (tkp. az embereknél) jobban fogunk élni.» 

Most nagyon jól élnek. 0 most úr módjára él. 

J e g y z e t e k : 1. nissejo'vna 'y mimaro AOxib" | p§-kerka'u 
4io H3Öy' (orosz práepositio, orosz rag!) | tu'káitiisni nporHaan/ 

2—3. t§gda < o r . Tor.ua | Uasi < or. nacbi \ imjanwit§m 
( < or. HMHHOBaTb) 'HMCHHUH' j vajd'zini 'npHBecTü' | p§messenne-
< o r . noMtmeme. 

5. slava bogu v. slav bogu < or. cjiaBa Bory. 
6. kei v. ks£ | pamil'tg < or. *aMHJiia | ettsi 'cio^a5 ( na-

Uá'hve < or. HaqajibCTBO. 

- 9. 
1. vellasni muiik-gozja. nidalen étik pi em. siia durena-

siia v§zjié§ gul'd'itni. sile bostisni garmo'núe. siia mtmis gutd'itni^ 
jona gamrmonna:ás§ i sile. sile paned sürás : poko'nnik kisk§ne. 
i siia setén sile, ga'rmonnauiée. siie kutisni i jona viiisni. 

siia górtad lakte, b§rdig tirje. mamid silis jual§: «mui í r 
durnei berdan!'» siia sue durnejid: «poko'nnik kisken§, me set§n 
sili, ga'rmo?íúa:ási, men§ pesisni.» — «ok, te durngi! ne koli 

9. 
1. Van egy házaspár. Nekik egy fiuk van. Az együgyű. 

Az kéredzkedik elmenni (tkp. sétálni). Egy harmonikát vettek 
neki. Az elment sétálni. Nagyon harmonikázik és dalol. Vele 
szembe jön (tkp. akad): egy halottat visznek. Es ő ottan dalol,, 
harmonikázik. Megfogták őt és erősen elverték. 

Hazajön sírva. Az anyja kérdezi tőle: «Mit sírsz, te bo
lond?* Az a bolond mondja: «Egy halottat visznek, én ottan 
daloltam, harmonikáztam, engem megvertek.» — «Ó, te bolond! 
Nem harmonikázni kellett (volna), hanem egy kópékat kellett 
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garmonnadsni, a koli kgpe'ika puktini da "preski bla'slevi3 kol 
iuni.n no siia sue: «wo, me muna, pukta». 

2. sile inrnas: svagba va'rt§de:ne venisá'iiUini. siia kepe'ika 
Uipas da «preski blaslgvi» suas. siie, kutasni, bittsen viiasni. siia 
berd§, lakt§ górtad, mamid jual§ silis : «mui, durngi, berdan?* — 
«da kgpe'ika tái tsektin puktini. svagba vartedg. me nidale Uipi 
kgpe'ika da suui: 'preski bla'slevi? seé mene pssisni.» — «ok, 
te durnej,! ne koli süni prgski blaslgvV a koli settsi-ée puksini 
i süni sen~2§. tak ez i pesni.» — «no, me muna da puksa da 
sen-ie me sila.» 

3. si{a munis durngjid. siia addzis: rinis sottíe. setUi siia 
munis. jezis bittsen kusene, limjgn kojene. siia setén silg, ga'r-
moúna:dé§ durnejid. siie kutisni, bittse'n sii§ viiisni. siia górtad 
lakt§, jona berde. mamid juale: «mui te, durnei, berdanh* — nme 
muni da tsektin tdi silni,jektini.me muni da r%nts sotUe. me setén sili, 
jekti. mene pesisni.n — udurnei, me tene tsekti silni, jektini svagba 

(volna) letenni és 'preski blaslevi'-t .kellett (volna) mondani.» 
Nos, ő mondja: «Nos, én elmegyek, leteszek.» 

2. Elébe akad: egy lakodalmas menet esküvőre hajtat. 
0 egy kópékat dob oda és «preski blaslgvn-t mond. Megfogják, 
majdnem agyonverik. 0 sír, hazajön. Az anyja kérdezi tőle: 
«Mit sírsz, bolond?» — «De hiszen azt mondtad, hogy egy 
kópékat tegyek le. Egy lakodalmas menet hajtat. Én egy kópé
kat dobtam oda nekik és mondtam:. 'prgski blaslevu Erre meg
vertek engem.» — «Ó, te bolond! Nem 'preski blaslevi'-t kellett 
(volna) mondani, hanem oda kellett (volna) ülnöd és ugyancsak 
ott dalolni. Úgy nem is vertek (volna) el.» — «Nos, én elme
gyek és leülök és ugyancsak ott dalolok.» 

3 . Az a bolond elment. Látta: egy gabonaszárító csűr ég. 
Odament. Az emberek mind oltanak, havat hánynak rá. 0 ottan 
dalol, harmonikázik a bolond. Megfogták, nagyon elpáholták. 
Hazajön, nagyon sír. Az anyja kérdezi: «Mit sírsz, te bolond ?» — 
«Én mentem, és hiszen mondtad, hogy daloljak, tánczoljak. Én 
mentem, és egy gabonaszárító csűr ég. Én ottan daloltam, tán-
czoltam. Engem elvertek.» — «Bolond, én azt mondtam neked, 
hogy lakodalomban dalolja tánczolj. Te odamentél, ügy lapátot 
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vilin, tt setísi'-ze munin, tak zirse bostin da limse kojin, tak ?% 
i tene viini.» — «no-ine me muna, limse me- koja.» 

4. siie inmis muiik. siia pes-dog vajé. siia durngjid settéi 
munis. silen pes-doggid kisis. siia muiikid tstts§. a siia durn§jid 
esta'tkisg per§dis. a muíikid tefóe. siie muiikid kutis, siie bittsen 
viiis. siia berdig tirje górtad lakte. mamid juale; nmui te, dur
nei, b§rdan?» — «da tái tsektin: sen-Me mun da kus, limse kot, 
a mem inmis : mu&iklen pes-doggis per§ma. me esta'tkise peredi. 
mene siia pssis.» — «ok te, durnei, ez ved kol peredni. settéi-£g 
koli olttsalni teéni.» — «me-ine muna, tejsav 

5. muíik pes keral§. silis siia bostis pesté, bittsen grudaS 
tejéis. muMkid kutis, bittse'n siie viiis durneite. siia berdig tirje 
górtad lakte. «mui te, durnei, berdanh) — «da muíik tái pes 
kerale, me siie bittsen gruéiti, siia mene pesis.v — «na-ste, dur
nei, gruéitin? siie-ze Uerse bostin da olttsalin keralnis.» — unor 
ine me muna, olttsala.» \ 

6. siia munis durnejid. maiik turun-dog kertale. siia dur-

fogtál és havat hánytál (volna), akkor (tkp. úgy) nem is vertek 
volna meg.» — «Nos — mondja — én megyek, havat hányok.» 

4. Egy emberrel találkozik. Az egy szán fát hoz. A bolond 
odament. Annak a fával (megrakott) szánja fölfordult. Az az 
ember fölrakja (a fát). A bolond azonban (még) a maradékát 
kiszórta. Az ember meg fölrakja. Az ember megfogta őt, nagyon 
megverte. Sírva jön haza. Az anyja kérdezi: «Mit sírsz, te 
bolond?» — «De hiszen (azt) parancsoltad: /menj oda és olts, 
hányj havat.' Elembe meg akadt: egy embernek a fával (meg
rakott) szánja fölfordult. Én a maradékát hánytam ki. 0 elpá
holt engem.» — «Ó, te bolond, hiszen nem kellett (volna) ki
fordítani. Segíteni kellett (volna) oda fölrakni.*) —- «En — 
mondja — megyek, fölrakok.» 

5. Egy ember fát vág. Ennek a fáját fogta, mind egy 
rakásba rakta. Az ember megfogta, nagyon elverte azt a bolon
dot. Sírva jön haza. «Mit sírsz, te bolond?)) — «Hát egy ember 
fát vág, én azt mind összeraktam, ő megvert engem.» — «Minek 
raktad össze, bolond ? Azt. — fejszét fogtál (volna) és segítettél 
volna fölvágni.)) —- «Nos— mondja — én megyek, segítek.)) 

6. A bolond elment. Egy : ember , egy fuvar szénát köt 
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nejid addéis siie. mortid kgrtalg turun-dog. silis Uerse bostis, 
bittsen gezjasse keralis. siie muzikid kutis, bittse'n pesis. siia 
berdig tirjg lakte. mamid juale: nmui te, durnei, berdan ?* —-
«mu£ik tdi kutis da bittsen pesis.* — «na-ste tene siia pesis?* — 
«siia tdi turun-dog kertalg da me silis gezjassg bittsen kerali.* — 
«ok te, durnei/ na-stg keralin? koli olttsalni kgrtalni(s).* — i 
(ino-ine me muna, olttsala.» 

7. muzik puksgma gbedd'itni. durnejid setUi piris. silis siia 
bostis, bittsen kertallis bekarjassg i panúassg pizan-deranas. siie 
muiikid kutis, bittsgn viiis. siia gortas mune. jona berdg. mamid 
sug: «mui te berdan, durnei?* — «mu£ik tei viiis bittsen.* — 
«na-stg teng viiis H — «da tdi siia ebedá'ite, me silis kgrtálli 
bittsen, siien mene viiis.* — iwk, te durnei/ koli ved süni: 'kl'eb 
da soH\* — «no-ing me muna da siie sua: kleb da sof.* 

8. siia munis. mórt puksgm sitdsni. siia sue durngjid : 
«fcl'eb da sol', muéik/* mu£ikid g'űveföd'.itis: «ok, te durngif 
razi sifái kolg süni ? * siig kutis, bittsg'n viiis. siia górtad lakig, 

össze. Az a bolond meglátta öt. Az ember megköti a fuvar 
szénát. Fogta az ő fejszéjét, a köteleket mind elvágta. Az ember 
megfogta öt, nagyon elverte. Sírva jön haza. Az anyja kérdezi: 
«Mit sírsz, te bolond ?» — «Hát egy ember megfogott és nagyon 
megvert.» — «Miért vert meg téged ?» — «Hát ö egy fuvar 
szénát köt meg, és én az ö köteleit mind elvágtam.» — «0, te 
bolond! Minek vágtad el? Segíteni kellett (volna) kötözni.» — 
«Nos — mondja — megyek, segítek.* 

7. Egy ember leült ebédelni. A bolond bement oda. Fogta 
és mind összekötötte a tálait és kanalait az abroszszal. Az em
ber megfogta őt, nagyon megverte. Hazamegy. Nagyon sír. Az 
anyja mondja: «Mit sírsz, te bolond?» — «Egy ember nagyon 
megvert* — oMiért vert meg téged?» — «De hát ő ebédel, 
én mindenét összekötöttem, azért vert meg engemet.» — «0, te 
bolond! (Azt) kellett (volna) mondanod: "Kenyeret és sót\» — 
«Nos — mondja — én megyek és mondom neki: 'Kenyeret 
és sót5.» 

8. Ő elment* Egy ember leült szarni. A bolond mondja: 
((Kenyerét és sót, ember!» Az ember felelte:«Ó, te bolond! 
Hát talán így kell szólni (ezt kell mondani)?)) Mégfogta őt, 
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jona berd§. mamis sue: «mui te, durn§i, berdan?» — «a me 
muni da muíik sitdse. me sil§ sui: *kleb da sol'\ siia mene 
bittsen wi í .n — «raéi si(d'éi kole süni? te-bi gumaga bostin, 
8Ü§ te setin, sitante fsi'skepti:ni.» — «no-ine me muna.» 

9. siia munis. kvak muíik §smes ke'rale:ne. siia setíéi-ée 
munis. «mui ti vejéadeh^ — «§sm§s keralam.» — «mui setísi kesjad 
vésni ?» nida suene: «jezis tdi gézen pa'nal§:n§. mi k§'sjam§-: 
ie.» durnejid sue: «me ti'anmi:d-íe m§da panalni.» 

§sm§ste ke'rali'.sni. setísi vajisni tes-mesek. setísi, vavd 
kistisni. i setísi gwdrale'.ne. durnejid sue: «me m§da votd'£as 
panalni.» siia esmesad piris. i siia dir nin oz-pet. nida éu§n§ : 
«stav durngjid panalas. mem kole pirni. siia oz-pet tak.n 

setísi med piris. siia setísi vejis, kilalis. i koim§d éve: 
«úida vek oz-petni. mem kole pirni. stavse nida pa'úala:sni.» siia 
tsettseptis. sstísi-£e vejis. 

nagyon megverte. Hazajön, nagyon sír. Az anyja mondja: «Mit 
sírsz, te bolond?» — «Hát én mentem, és egy ember szarik. 
Én (azt) mondtam neki: "Kenyeret és sót'. 0 nagyon megvert 
engem.w — «Hát talán így kell mondani? Te papirost vettél 
volna, odaadtad (volna) neki a seggét kitörülni.» «Nos, — 
mondja — én megyekő. 

9. Elment. Hat ember léket vág. Ő odament. «Mit csinál
tok ti?» — «Léket vágunk.» — «Mit akartok ott (tkp. oda) csi
nálni?)) Ok mondják: «Az emberek (szárított zablisztből készült) 
geíen-i kanalaznak. Mi szintén akarunk.» A bolond mondja: 
«Én is (tkp. ugyancsak) veletek fogok kanalazni.* 

Kivágták a Jéket. Odahoztak egy zsák szárított zab
lisztet. Beleöntötték oda, a vízbe. És ott (tkp. oda) keverik. 
A bolond mondja: «Én elsőnek fogok enni». Bement a lékbe. 
És sokáig nem jön már ki. Ők mondják: «A bolond az egé
szet megeszi. Nekem kell bemennem. Külömben (tkp. úgy) 
nem jön ki.» 

Oda bement a második. Ott (tkp. oda) elmerült, (a jég 
alatt) úszott. És a harmadik mondja: «Ok egyre csak nem jön
nek ki. Nekem kell bemennem. Ők az egészet megeszik)). Bele
ugrott. Ugyancsak elmerült ott. 
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nolgdid sztUi-ée kesje pirni: <mo, nida ez-pstni. mstn kol-
d'zis pimi. nida stavse pa'nala:sni.» 

vitedid sue: midá ez-pstni. mem kole pirni. stavse pa'na-
la:sni.» siia piris. sett'si-íe vgjis. 

kvatiedid sue: «mew kole pirni. stavse nida pa'nala:sni. 
msm kizeris toike kolas.» siia setUi-ie piras, setűi-£§ vejas. 

10. vaém v§ll§mni stav jezj,s váúajas. eni stavis iva'n. 
nida su§ne: «va£ jezis vellemni váúajas bittsgn, teés§ gémese 
gu'dral§:mni, kesjgmni panalni. eni durnejid abi. eni bittsen iva'n. 
gni kodle kole panalnis, siia bekare gudralas da siie panalas. 
•esmgsad oz-medni gudralni. vaéen stavs§ suisni rvána, vána', 
#ni sv§ne ri v a'n ts, i v a'n. eni durnejid abi.» 

A negyedik is be akar oda menni: «Nos, azok nem jöttek 
bi . Nekem kell bemennem. Ők az egészet megeszik.» 

Az ötödik mondja: «Azok nem jöttek ki. Nekem kell be
mennem. Mindent megesznek. »Bement. Ugyancsak elmerült ott, 

A hatodik mondja: «Nekem kell bemennem. Ok az egé
szet megeszik. Nekem csak a híg része marad.» Bemegy ugyan
oda, ugyanott elmerül. 

10 . Bégen az emberek mind J a n c s i k voltak. Most mind 
I v á n . Ők mondják: «A régi emberek mind J a n c s i k voltak, a 
zablisztet a lékbe keverték, (úgy) akarták megenni. Most nincsen 
bolond. Most mind I v á n . Most, a kinek ennie kell, az tálba 
kever és azt kanalazza. Lékbe nem kevernek már. Bégen mind 
' J a n c s i , J anсs i ' - (nak) mondták, most (úgy) mondják: ' I v á n 
te, I v á n ' . Most nincsen bolond». 

J e g y z e t e k : 1. pr§ski blasleci < or. прости веагоелови. 
2. va'Ttede-.ne 'идутъ на саняхъ' | Uipas 'броситъ\ 
3—4. koj§n§ бросаютъ' | pes-dog vaj§ 'дрова возъ при-

везетъ' | kisis 'свалился набокъ' | §sta'tki < or. остатки спо-
•слЪдные, что было на возахъ.' 

5—7. grudcKor. груда | pizan-dera 'abrosz' | típ tát | 
а ШгЪ da sot köszöntésre lak t§rsini 'részed legyen benne' (tkp. 
gyere enni') a felelet. 

8—-9é t'si'sk§pti:ni 'kitörülni' \ geésíí: teskis gwdraleine 
'szárított zablisztből keverik': szárított zablisztből készült tészta, 
sörbe, tejbe szokták aprítani | pa'nal§:ne 'хлебаютъ ложкой' j 
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vo(d'£as cnepe,a,T>; nepBuii' | no'l'edid v. úole'did, vi'tgdid v. vit§'didf 

kva'kedid v. kvatie'did. 
10. vdnajas 'Jancsik5, azaz 'bolondok'; a vízbe fúlt hat 

ember mind varia volt. , 

10. 
1. muzik-gozja vellásni. silen babáid vise. úidalen étig pi 

em. siia muzikid ibjas vilin gere. sile ebette babáid oz-vai. «mul'a 
en-vai §betts§h) — nog-vermi, visa.» siia lun-tir geris e'bett§:gid. 
ritnad laktis. «te ráz jona visan?» — «jona, og-vsrmi.* 

siia pop gere siiásán ns-ilin. popagga'id jualg: «ted ráz 
bakusko, §bed oz-kolh> -— «mem oz-kol. me za'kusiita asilnas.. 
u£me\d'éis sidz me gera.» 

a silen piid, siia vifáedas assis mamse «tdi bati§, ebetu-
noll§. mianl§ oz-vai. siia popisle nollev. 

siia ebette vajé. siia pop-dinad pisjas. xded-tdi pop mian 
mamo oz ted vajal-§ ebettse?» — «msm oz», vistalis siia. «ta-lun 
medlis vaini, da mi kutim§.» — «kittéi te nuaii ebettse?» — «me 
tianes t'sditi ett'sdnin gerigin.» — «te popisle nollan. te visig-

10. 

1. Egy házaspár van. Annak (t. i. az embernek) a fele
sége beteg. Nekik egy fiuk van. Az ember a földeken szánt. 
A felesége nem hozza ki az ebédjét. «Miért nem hoztad ki az 
ebédet?)) — «Nem bírom, bejeg vagyok.» 0 egész nap ebéd 
nélkül szántott. Este (haza)jött. «Te hát nagyon beteg vagy?» —. 
• Nagyon, nem bírok (semmit se csinálni).» 

Az a pap őtőle nem messze szánt. A papné kérdezi: 
«Neked, atyuskám, nem kell hát ebéd?» — «Nekem nem 
kell. Reggel megreggelizem. Vacsoráig úgy (azaz: ebéd nélkül) 
szántok.» 

De az ő fia, az meglátja az anyját. «Nézd, atyám, ebédet 
visz. Nekünk nem hoz. Ő a papnak visz.» 

0 hozza az ebédét, 0 a paphoz fut. «Neked, pap, nem 
neked hoz-e a mi anyánk ebédet ?» — «Nekem nem», felelte 
az. «Ma akart hozni, de mi rajtakaptuk.» — «Hová visfced az 
ebédet?» — «En azt hittem, hogy ti ottan szántotok. »*— «Te 
a papnak viszel. Betegnek mondod magad és á papnak viszel 
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susan, a te pople nollan ?» siia puksisni. g'beddiiteng. siia piid 
lakte, bakisle vistalg; «bakg, popislen ggr i íugalgma. teng kőris 
v géni». 

2. siia t'éer boétis i sétáéi mune. popid pold'éas i siia pisjg. 
téditg laktigjn viini. siia sug: «en- mun, en-mun ! kiti ggrid £uga-
lis? me vgtíéa». siia pisjas. silié vglte boétas muíikid. «perjalli 
me popig! menam babamid gul'dito'ltis. vglsg menim kol'is.» 

siia pisjas, pglatiad vodas. ritid laktas, siia popagga' korég 
aséis muziksg, popsg. ib-vilad munis, silgn abi ib-vilad vglid ne 
popid. jezidlié judée; «mianlié popsg add'éillid gli ed?» — «<mZ-
nas tái ggris.n — «a ib-vilas tái abi vglis ni att'éis.» 

3. siia muzik dinad munis, kodi vglte bostis. «esa vglis tái 
mian!» — npopid vuzalis.n — vmuta siia vuzalish* — «a siia 
l§'ggd§:ma.» — nmuHa siia Iggedishi — «a mul'a gbettsg on-
vaih) — «ms silg vgzja, oz-iu koligin. a mujié siia leggdis ?»•—-
ttteng sug gul'áitig. (me u(diala, siia éojg-juue zonjasmid\» — 
«kitíéi-£e siia munis h) judég. «ne-kod ed-add'zillgh) — «da siia 

(ebédet)?» Ők leültek. Ebédelnek. A fiú megjön, jelenti az aty
jának: «Atyám, a papnak eltörött az ekéje. Téged hívott, hogy 
megcsináljad (tkp. megcsinálni)*). 

2 . Egy fejszét fogott és odamegy. A pap megijed és (ő) 
elfut. Gondolja, hogy (őt) megölni jön. Ő mondja: «Ne menj, 
ne menj! Hol törött el az ekéd? Én megcsinálom.)) Az elfut. 
Az ember fogja az ő lovát. «Becsaptam a papot. Az én fele
ségemmel paráználkodott. A lovát nekem hagyta.» 

Az elfut, az ágypolczra fekszik. Este lesz (tkp. jön), a papné 
keresi a férjét, a papot. A földekre megy, neki nincs a mezőn se 
lova, se papja. Kérdezi az emberektől: «A mi papunkat láttátok-e 
vagy nem?» — «Eeggel szántott.)) — «De nincs a mezőn se a 
lova, se ő maga.» 

3 . 0 az emberhez ment, a ki a lovat elvitte. «Hiszen ez 
a ló a miénk!» — «A pap eladta.» — «Miért adta ő el?» — 
«Hát ő megharagudott.)) — «Miért haragudott meg?» — «Hát 
mért nem hozod ki az ebédjét ?» — «En fölajánlom neki (hogy 
kihozom), (ő) azt mondja, hogy nem kell. De miért haragudott 
meg?» — «Azt mondja, hogy te paráználkodsz. cÉn dojgozom, 
ő eszik-iszik a legényekkel'.» — «Hát hová ment ő?», kérdezi. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLV. 30 
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górtad munis. siia i viéig suéis.» — ugortin abi, sz-voli.» — «íe 
moiet en-vel górtad ?» — «ns-kitUi eg-vetUr toike vala petalli.» 

siia laktis górtad ^popagga'jd. «k§n ta-lun popid ?» muiik 
laktis. «mui vistalanH popagga'jd juale. «ken popid h> — «g§rni 
munis asilnad, ez-na voli. vetli i koréi, jezidlié juáéi. j§zid su§n§: 
1eg-addéill§'. §tig muíik sue: 'viéig suéis. górtad munis\ górtad 
ez-voli.* — «no, popid abi, tak davai mi tsmid gu'táitl!éa:m§». 

i siia vodasni i nida d'zi'getíéaisni. a popid vitd'£al§. «me 
v§lt§ peni, da menam babajd ves domt§ p§nas. ms kesji muZikidlié 
babate perjalni, nida mian§s perjallisni.» 

«§ni kol§ msm gorte munni.n a popagga'jd iu§: «en-£e viétal 
jezislg. éeralni m§dasni. popidle jgsse viétalasni. a siia afóis 
gu'Eáit§:-z'e«. — «o'g-viéta:lli ú$-kodl§.» 

4. siia muéikid munis. popagga'jd munis mgsjasla. popis 
leéis pelattéid. pizan sajad pukéis. siia u£ndit§. popagga'jd laktis, 

«Nem látta közületek senki se?» — «De Ő hazament. Ő beteg
nek mondotta magát. <> — «Otthon nincsen, nem jött (haza).» — 
«Te talán nem voltál otthon ?» — «Sehová nem mentem, csak 
vízért mentem ki.» 

Az, a papné, hazajött. «Hol (van) ma a pap?» Odajött az 
ember. «Mit mondasz?* kérdezi a papné. «Hol a pap?» — 
«Reggel szántani ment, még nem jött meg. Jártam és kerestem. 
Az emberektől kérdezgettem. Az emberek mondják: cNem láttuk.' 
Egy ember mondja: 'Betegnek mondotta magát. Hazament.' 
Haza nem jött.» — «Nos, a pap nincs (itt), úgy hát ölelkezzünk 
mi ketten (tkp. mi teveled).» 

És ők lefekszenek és ölelkeznek. A pap meg nézi. «Én a 
lovat futuáltam el, az én feleségem meg az egész házat futuálja 
eL Én el akartam csábítani az embernek a feleségét, ők minket 
szedtek rá.» 

«Most haza kell mennem,» (mondja az ember). A papné 
azonban mondja: «Meg ne mondd az embereknek! Ki fognak 
nevetni. Még elmondják a papnak. Pedig az maga is paráznál
kodik.*) — «Nem mondom el senkinek se.» 

4. Az az ember elment. A papné a tehenekért ment. 
A pap leszállt az ágypolczról. Az asztalhoz ült. Vacsorázik. 
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mggjastg vajis. kerkavd piris. «ken-n§ te v§lin, bakuskoH — 
«geri.» — «esi dira ki fái geranH — akoli ips§ este'dni.v— 
«da me-tdi voli, en-tdi vel.it — amenam din§ en-voli.)) — «ki fái 
eg-voli! ib-vilad ne-k§n en-v§l. j§zislié judéi da ne-kod ez-suéi 
addzillig. §tig muíik vistalis: (siia susis viéigjn. siia susis gort§ 
munigirí. te. górtad en-v§l. muiik volis, judéis teng.* — «siia 
tdi ne men§ judéis, a siia tenad din§ volis.» — omenam din§ 
na-ste. laktas?»— «na-ste tdi laktis? me vetli, g§ri, v§lte gul'diti. 
a te pgstednei domt§ gutditan.» — «mul'a, bakuéko, sifái baii-
tanh> — aki fái og-baiit? pelalcin kuili, a te muéikmid d£od£-
s§rad vodin. me ed'd'z§-£§ §tig muiiklis babas§ perjalli. pir ebettse 
mem vajalis. seésa vifágdisni da i v§lt§ boétisni. men§ aéle «e-
una ez-viini. a te sid'ö"ze-£§ te susan men§ koréig jn, a te m§l§-
ga'ímid gul'ditan. obi tdi jandzimid. déod£-é§rad te vodin i dzi-
g§ttéan.» i siia i sue: «me v§lte guldjii, a te górtad gutdjtan.o 

A papné megjött, (haza) hozta a teheneket. Bement a szobába. 
« Hát hol voltál te, atyuskám?» — «Szántottam.» — «Ilyen sokáig 
hogyan szántasz?*) — «Be kellett fejezni (azt) a földet.» — «De 
hiszen én odamentem, te nem voltál ott.» — «Énhozzám nem 
jöttél.» — «Hogyan nem jöttem (azaz: hogyne jöttem volna) 
A szántóföldön sehol sem voltál. Az embereknél kérdezősköd
tem, és mindenki azt mondta, hogy nem látott (tkp. senki se 
mondta, hogy látott). Az egyik ember mondotta: fŐ azt mon
dotta, hogy beteg. Azt mondotta, hogy hazamegy.5 Te otthon nem 
voltál. Az ember idejött, kérdezett téged.» — «Az bizony nem 
engem kérdezett, az tehozzád jött.» — «Énhozzám minek 
jön?» — «Minek jött? Én odajártam, szántottam, elszerettem 
a lovamat. Te meg elszereted az utolsó házadat.» — «Miért 
beszélsz így, atyuskám?« — «Hogyne beszélnék! Az ágypolczon 
feküdtem, te meg az emberrel a padló közepére feküdtél. Én 
ugyanúgy egy embernek a feleségét csábítottam el. Mindig ebé
det hozott nekem. Azután észrevették és elvitték a lovamat. 
Kevés (híja, hogy) engem magam meg nem öltek. Azonban te 
ugyanúgy mondod, hogy engem keresel, pedig a legényekkel 
ölelkezel. Nem szégyelled magad. A padló közepére feküdtél és 
ölelkezel.*) És ő mondja: «En a lovat vesztettem el (szeretke
zéssel), te meg odahaza szeretkezel.» 

30* 
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5. voskrese'núe laktis. siia viis-koS munis ebegna sluiitni. 
jezid una laktisni viU-kovd. «no slusdit'e. me tianle. vistala. me 
vetli gerni, babamid lubittsi. mentéim v§lt§ mirggisni, aéle ne-una 
ez-viini. mui ti suad§, bur j§z ? sdna eti abi ejdziis ?» a jezid 
suene: «ku(ts§m te pop? mi e'begna:§ laktimg, a te vistallan 
gu'táite'.mjas.» 

«no i j§ss§, bur jgz, kilz§. me j§ss§ vistala. me pelatiin 
kuili, mutik laktis, men§ judsis, menam popajga'id vistalis : 'siia 
abi. i g§rni munis*. dZod£-serad vodisni nida i dzi'getUi:sni. siia 
i su§n§: 'ed j§zisl§ vistalle. popis killas'. a me p§latiin véli. etd'zi 
sáúa eti abih* — «te ne pop, a te Mag; se&sem-ie popagga'xd.* 
nidaSs seiféas javitisni i kiknans§ kutisni i m§d§disni katarka'S* 

siia velid muiikidle kotis. «menam baba viéis da popmid 
gutditis. me sii§ viriti. siia visig susis, a siia popmid gwtáit§:ma~ 
ladne, k§k[ loii velis. pop-gozjajd ez-loni. a popidl§n babáid gu'-

5. Jött a vasárnap. Ő a templomba ment misét mondani. 
Nagyon sok ember jött a templomba. «Nos, hallgassatok ide. Én 
elmondok nektek (valamit). Én szántani jártam, egy asszonynyal 
szeretkeztem. Az én lovamat elvették, magamat csaknem meg
öltek. Mit szóltok ti, jó emberek? Szép-e (ez) így vagy sem ?» Az 
emberek meg mondják: «Micsoda pap (vagy) te? Mi misére 
jöttünk, te meg szeretkezéseket mesélsz.* 

«Nos, még figyeljetek, jó emberek. Én még mesélek (nek
tek). Én az ágypolczon feküdtem, odajött egy ember, engem 
keresett (tkp. kérdezett), az én papném felelte: cNincs (itt). 
Szántani ment.5 A padló közepére feküdtek és ölelkeztek. Ők 
mondják még: fNe mondjátok el az embereknek. Meghallja 
a pap.' Én azonban az ágypolczon voltam. így helyes-e vagy 
sem?» — «Te nem pap vagy, hanem kurva; ugyancsak az 
(tkp. olyan) a papnéd is.» Őket azonnal följelentették, és mind
kettőjüket elfogták és kényszermunkára küldték. 

*&z embernek megmaradt az a lova. «Az én feleségem 
beteg volt és a pappal szeretkezett. Én elhittem (hogy ő beteg). 
Ö betegnek mondotta magát, pedig a pappal szeretkezett. Jól 
van, legalább lovam lett. A pap meg a felesége nem maradt itt. 
A papnak a felesége szeretkezésével kényszermunkára jutott. 
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IáitUg'.mnad katarka'S inmis. po'pjasi:dl§ oz-poz gutáitnid. a mu-
£%Uk§i babáid k§k siia guHditas, sile nem-tor oz-lo. slava bogu, 
olamg.» m 

A papoknak (v. papéknak) nem lehet szeretkezniük. A paraszt
ember felesége meg, akár szeretkezik is, neki semmi (baja) nem 
lesz. Hála Istennek, élünk.» 

J e g y z e t e k : 1. ráz < or. pa3B* | og vermi cHe Mory 
HHKaK'b5 | za'kusi-.ta ( < or. 3aKycHTb) ca xopomo 3aBTpaKaio5 j 
mgdlis 'xOTiijia'. 

2. kiti 'iyjli' | ib-vilad cja nojiaxi)'. 
3 . d'éi'ggttsa:sni 'coitum faciunt' | p§nni id. 
4. p§laiUid v. pelattsis \ esi dira cTaKT» flOJiro, BCTOJIBKO 

^OJiro5 | pesl'edngi < or. nocat^HiÉ | sdd'z§-í§ 5TaKt-ace' | m§lega'£-
mid CCB MOJTo.néaKeM'b, MOJiô ajKOMB' | ms vélte, gulaiti ca jroma.HL  
npOMOTajii., noTepajiii, Kor^a a rjjraji-B'. 

5. gbegna < or. oöt^Ha j slusáite = or. cjiyiHalÍTe [ s(dzi 
fTaKT.' j bl'ág < or. öjia^t [ katarka < or. uaTopra, KaTapra 
(1. KALIMA 61) | viriti CB ÍJ p UJIT., ^TO OHa ÖojiBHa' | sz-loni cHe 
cTajin'. 

11. 
1. véli muéik. silen baba sm. siia munis ms'l'nijéa:3. a 

sstíéi laktis pop. siia babat§ perjalle: udavai, msmid mgdam 
gu'láitnp. siia sue: «en-na, sulalli. ms tenid uMns§ pua i medam 
gutáitni*. nida w znáiti:sni. nida gu'l'áiteine. sil§n laktis muíikyd. 
§sin ultad torkgtUe: uvosti, mui te uzanH siia petis. popid 
su§: kittéi ms meda dzspsini ?» a siia babáid sue : «stit§n lok 
sm. sstísi puksi». siia sstüsí munis. sstUi pukéis. 

11. 
1. Volt egy ember. Neki felesége van. Elment a malomba. 

Oda meg eljött a pap. Csábítja az asszonyt: «Nos, szeretkez
zünk (tkp. velem fogunk szeretkezni).» 0 mondja: «Még ne, 
várj. Én vacsorát főzök neked, és (azután) fogunk szeretkezni.)) 
Megvacsoráztak. Szeretkeznek. Neki megjött az ura. Az ablak 
alatt kopogtat: «Nyiss ki, mit alszol?» 0 kiment A pap 
mondja: «Hová fogok én elbújni?*) Az az asszony meg mondja : 
«Amott van egy csöbör. Abba ülj bele.» Ő odament. Beleült. 
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mulikid piris ksrkavd. udavai u£náitni!» siia uíinen ver-
dis. a siiasug muiikid: «kol§ munni jarmanga'§.» babáid sue: 
«mui te nuan vuzalnisH — netiie loks§ vuzalni nua.» 

2. siia v§lse doggalis i siia loks§ doggas puktis.i siia nu§. 
sile inmis pan§d muiik. «mui nuanhi — «lok, vuzalni.* — 
nuna-3 8ulal§?» — «vai msnim kik-so íselk§v§i, me ted mitUilla 
ese loks§.» siia su§: «mitűilli». — njesl'i gengat§ setan, vetis 
mitUilla.* siia sue: «na gengase». — «wa, vidli.v 

siia bostis vidlinis. popid UetUeptis i pisjis. siia su§ mu£i-
kid: *kodi tenad véli?* — «msnam pop. menam baba din§ siia 
volill§.» — «na-ste sii§ kiskan?% — «me Uáiti presto lok. ms 
sii§ m§di vuzalni. a sen vel§ma popis.v — «a na-ste siia settsi 
pukéis?» — nme eg-v§l gortas. siia laktgma babamid gulditni i 
siia d'zepéema lokjas. ms sii§ medi kiskini vuzalni. i siia UetUeptis 
i pisjis. ms sii§-ke tedi, ms silis jurse siri. me eg-ted, msnim baba 
pukti8 dogg§ ss§ loks§. *nu,vuzaV ms eg-ted: sen siia em. men§ 

Az ember bejött a szobába. «Nos, vacsorázzunk!)) Vacsorát 
adott neki (tkp. vacsorával etette). Az ember meg mondja: 
«Vásárba kell menni*. Az asszony mondja: «Mit viszel el
adni?* — «Azt a csöbröt viszem eladni.» 

2. Befogta a lovát és föltette a csöbröt a szánra. És viszi. 
Találkozik egy emberrel (tkp. vele szembe akadt egy ember). 
«Mit viszel ?» — «Egy csöbröt, eladni.» — «Sokba kerül-e ?» — 
«Adj nekem kétszáz rubelt, én megmutatom neked azt a csöb
röt.* Ő mondja: «Mutasd meg.» — «Hogyha megadod a pénzt, 
csak akkor mutatom meg.» 0 feleli: «Nesze a pénz (tkp. a 
pónzt)». — «Nesze, nézd meg.» 

Ő fogta, hogy megnézze. A pap kiugrott és elfutott. Az 
az ember mondja: «Kicsodád volt (ez) neked?» — «Az én papom. 
Az én feleségemhez jár ő.» — «Minek viszed őt?» — «En 
azt hittem, hogy az csak (azaz: üres) csöbör. Én el akartam 
adni. Ott meg a pap volt (benn).» — «De minek ült ő oda 
bele?* — «Én nem voltam otthon. Ő eljött a feleségemmel szeret
kezni és a csöbörbe bújt. Én elkezdtem azt vinni, hogy eladjam 
(eladni). Ő meg kiugrott és elfutott. Ha én azt tudtam (volna), 
megnyírtam (volna) a fejét. Én nem tudtam, ezt a csöbröt a fele
ségem tette a szánomra: fVidd, add el.' Én nem tudtam, (hogy) 
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pgrjallis babáid, a ne-kor og-m§d viritni babalis. siia perjdélg. mi 
simid og-mede mirne olni.r> — pon. 

ő ott van. Engem becsapott a feleségem. De sohasem hiszek 
már a feleségemnek. 0 megcsal. Nem fogunk békében együtt 
(tkp. mi vele) élni». — Vége. 

J e g y z e t e k : 1. lok cKa^ymKa'. 
2. sulale CCTÓHTT>' | mirng < or. MHpHo "coraacHO5. 

12. 
1. muiik v§li. una sil§n dSinjanjas sm§é. siia siig vuzalg. 

jarmanga'§ kiskale siig vuzalni. siia jarmanga'id laktis. silis 
muzik nebe. siig kole sejtsem gelesa. sil§n obi. siia sug: «em 
menam gortin, lak, vidli. kuttsem tenid kol§, siie boétan.» 

nida laktisni siie vidlalni d£i'njanja:st§. a setísi laktis 
melggeis baba dinad. mu£ikid lakte górtad, siia sug mglege'Jéid: 
a kittéi me d'zepsa ?» babáid sue: «etitíéi mun, dzinjanjas-piias 
dzepéi. púkéi setíéi, menam laktas muéikim, med teng oz-add'éi. 
te sen pukalan». 

siia setíéi puksis i siia laktis muZikid, silg laktis 7iebié%d: 
<dak, lak, mgdam vidlalni, kujsem tenid kole. siig vidlal. begggn 
vidlal, setíéi kuiskal, kujsem tenid kaíitt'sas.» siia settéi kutékalg 

12. 
1. Volt egy ember. Sok harangja van. 0 eladja ezeket 

(tkp. azt). Vásárba viszi őket eladni. Eljött a vásár. Tőle egy 
ember vesz. Neki egy széphangú (tkp. olyan hangú) kell. Neki 
nincsen (ilyen harangja). Mondja: «Van nekem otthon, gyere, 
nézd meg. A milyen neked kell, azt viszed*). 

Megjöttek azokat a harangokat megnézni. Azonban oda
jött egy legény az asszonyhoz. Az ember hazajön. Az a legény 
mondja: «Hová bújok ?» Az asszony mondja: «Oda menj, a 
harangokba (a harangok közé) bújj. Ülj oda, jön az uram, hogy 
meg ne lásson. Te ott fogsz ülni». 

Odaült, és az ember megjött. Odajött a vevő: «Gyere, 
gyere, meg fogjuk nézni, (hogy) milyen kell neked. Nézd meg. 
Próbáld meg bottal, üss reá, (hogy) milyen tetszik neked.» 0 oda 
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déi'njanja'.sad. siia etigg kuUkis: omoXa zvenitg. mgdg kutskis : 
siia tgzg omola zvgnite. koimedad kutskis siia melege'féidle. siia 
sue: «oi, oi/» a esa muiikid: «esa med sdn díinjanid! me siie 
bosta.» — «no bos.» 

2. siia bostis, doggad nebale. i siia puktis. nme dzinjan 
n§bi.» i siia mung. i siie sebralis, siie paned suris: «mui te 
kiskan?» — « m e dzinjan ngbi.» — «ne-£§, mittsilli.» — «lak, 
vidli.» 

siia munis vidlini. siia sezis. mortid laktis vidlini. siia 
UetUeptis i pisjis. «mui-n§ tenad veli?» siia sue: «dzinjan nebi, 
siig doggad puktis. — vine siia mul'a {settégpt\sh> — «siia pis
jis. siia mórt velema. siien i siia pisjis. kglda me vidlali, dzin
jan véli, med-mi/sa gelesa; a me m§di kiskini: siia velgma mórt. 
mene pgrjallis muíikid. una silen emgs dzinjanjas. ed ne-kor 
mung vidlinis silis. siia pgrjallas, mortjasgs puksgdias. siia vis-
tallg dHnjanjas, a mortis gorze, kifizi kuUkan. ne-kor oz-kol 
nebnis silis. ne-kor ed-mune ngbni. stav jgzsg siia pgrjallas. 

ráütöget a harangokra. Az egyikre ütött: rosszul hangzik. Egy 
másikra ütött : az szintén rosszul szól. A harmadikra ütött, a 
legényre (tkp. -nek). Az mondja: «Jaj, jaj!» Ez az ember meg 
(így szól): «Ez a legszebb harangod. Én ezt viszem*. — «Nos, 
vidd.» 

2. Fogta, a szánjára viszi. És ő letette. «Harangot vet
tem.*) És elmegy. És letakarta. Vele szembejött (egy ember): 
«Mit viszel?» — «Harangot vettem**. — «Nos hát, mutasd 
meg.» — «Gyere, nézd meg.» 

Az odament megnézni. 0 fölfödte. Az ember odajött meg
nézni. Az (a legény) kiugrott és elfutott. «Micsodád volt neked?** 
Az mondja: «Harangot vettem, azt tettem a szánomra*). — 
«Hát miért ugrott ez ki?» — «Elfutott. Az ember volt. Azért 
is futott az el. A mikor én néztem, harang volt, a legszebb 
hangú; el kezdtem vinni: (hát) ember volt. Engem az az ember 
becsapott. Neki sok harangja van. Sohase menjetek megnézni 
a harangjait. 0 csal, embereket ültet (oda). 0 (azt) mondja, 
(hogy) harangok, pedig az ember kiált, a mint ráütsz. Sohase 
kell tőle venni. Sohase menjetek (hozzá) ^isárolni. Mindenkit 
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sugitni kole. siia pgrjdéka. ne-kod oz-med nebni silis. siia jezse 
perjall§.» 

babajdle sue: «mi dzinjan vwzali:me». a babáid su§: «siia 
ne dfánjan véli, mijéa zon. siia volis menam diné. sii§ te vuzalin. 
§ni ten§ pe'rjáéka:§n suene. Uditisni tenUid díinjan mijléa g§lesa; 
siia gorzis, kelda ku'Ukali-.sni. a siia mikiéa zon v§li. silen doime 
jdjis. sii§n siia gorzis. a ne siia véli dzinjan. me teng perjalli* 
en ne-kor virit mentéim.» 

becsap. El kell ítélni. 0 csaló. Senki sem fog tőle venni. 0 be
csapja az embereket.» 

(Az ember) mondja a feleségének: «Eladtunk egy haran-
got». Az asszony meg mondja: «Az nem harang volt, (hanem) 
egy szép legény. Az hozzám jött. Te őt adtad el. Most téged 
csalónak mondanak. (Azt) hitték, (hogy) a te harangod szép-
hangú (tkp. a te harangodat széphangúnak gondolták); az kiál
tott, a mikor ütötték. Az pedig egy szép legény volt. Neki fáj 
a teste (tkp. a húsa). Azért kiáltott ő. Nem a harang volt az. 
Én megcsaltalak. Sohase higgy nekem!» 

J e g y z e t e k : 1. tenid kole v. ted (o: tet) kole. 
2. sebralis c3aKpKUiTi5 | sezis coTKpHJn>' ; kelda < or. nor^a 

(nyj. KOJî a) | jdjis fTtjro'. 

' 13. 
1. velas muMklen kas. siia pgrié nin. éinjasnas omola 

addze. ukitísi siie lótni? siie vére kole nuni.» siie nuis. siie 
leidzis. 

siia kdeid vetle. ruíé inmis. «ís kittéi medinh) — «mene 
keéa'iin vajis verad da le^éis.* — «lak, memid medame». i mu~ 

13. 
1. Van egy embernek egy macskája. Ez már öreg. A sze

mével rosszul lát. «Hová tegyem azt? Az erdőbe kell vinni.» 
Elvitte. (Ott) szabadon bocsátotta. 

A macska jár. Egy róka akadt (elébe). «Te hová készül
tél ?» — «Engem a gazdám az erdőbe hozott és szabadon bo
csátott.)) — «Gyere, induljunk együtt (tkp. velem).» És elmentek 
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nisni ruté-ordad. silgn emes ruté-piian. «menam kingm éumal§.» — 
«me vetla — rufóid sue —, vistalla vokjasle.n 

siia munis, k§él§ viétalis. k§iiéid munis, osl§ vistalis. oskid 
munis, keiinl§ vistalis. «mi úidale nuam§ ebed. te, k§té, mui 
nuan ?» — «me mui nua ? me pujas sója, me sii§ i nua.» oskid 
iu§: «me mgs kuta, siie nuav>. a keiin su§: «me ponjas kutala, 
pon-jái nua». 

2. siie vajisni. k§Jsid puktis pi-pu-uljas, a oskid vajis 
m§s-jái, siie puktis. kgiinid vajis: pon kutis, pon-jdite vajis. siie 
puktis. úidaSs korisni ebed vilad, ruiisaste. oskid sue: «me kittéi 
déepéa? me pi-puas kaja. siiasán meda vitdéalni». kejéid su§: 
«me puad kaini og-vermi, pujas ultas voda*. a keiinid sue: «me 
t§£§ og-vermi puad kaini. me ssa kusjas sajas voda, m§da 
vi(d'éalni». 

nida lakten§. rujsid vojXzad, kásid siia b§ris. be&se lept§ma. 
oskid su§: «ok, sil§n ku^em vok ! kidéi beise íéwrgema!» a silen 
pi-pelis, ruté-piian, siia bérié lakt§n§. kgfóidlis éojante nuknitis, 

a rókához. Neki rókafiai vannak. «Éhes vagyok.» — «Én me
gyek — mondja a róka —, megmondom a testvéreimnek*. 

Elment, megmondta a nyúlnak. A nyúl ment, megmondta 
a medvének. A medve ment, megmondta a farkasnak. «Mi 
ebédet viszünk nekik. Te, nyúl, mit viszel?» — «En mit viszek? 
Én fákat eszem, azt is viszek.» A medve mondja: «Én egy 
tehenet fogok, azt viszem». A farkas meg mondja: «Én kutyá
kat fogdosok, kutyahúst viszek.» 

2. Elhozták. A nyúl nyárfagallyakat tett íe, a medve meg 
tehénhúst hozott, azt tette le. A farkas hozott: kutyát fogott, 
kutyahúst hozott. Letette. Meghívták őket, a rókáékat, ebédre. 
A medve mondja: «En hová bújok? Én a nyárfára mászom. 
Onnan fogom nézni.» A nyúl mondja: «Én nem tudok fára 
mászni. A fák alá fekszem.». A farkas meg mondja: «Én se 
tudok fára mászni. Én ezek mögé a bokrok mögé fekszem, nézni 
fogom». 

Azok jönnek. A róka elül, a macska mögötte. A farkát 
fölemelte. A medve mondja: «0, milyen testvére van neki! 
Hogy fölemelte a farkát!» Az ő fiai, a rókakölykök mögötte 
jönnek. - A nyúl ételét megszagolta, trüsszentett. Megnézte a 



ZŰRJÉN SZÖVEGEK. 463 

siia nessis. siia oskidlis vidlis éojante, siia sgldée. kgiinlié vidlis, 
siia ez i isisti. m§dis soini mes-jditg. siia navzg. oskid sug: 
ukásidlg jgsse e^sa*. ruföid matgttsis, pont§ vgrzgdis. kdsid 
poldzis, puad vartedis. puad kajg, pi-puad. oskid pold'zis: ameng 
kesjg soini)). siia UetUgptis i vartedis. rujsid vartgdis, kgiinid 
vartgdis, kg fáid vartedis, kdsid etnas kol'is. «ofc, siia kujsgmi! 
jáisg ssimda vajimg da siia jesse kesjg miangs soini. jona mi 
poldzimg.* oskid sug: «ms ne-kor eg t'se'tt'septidli pu-jiléid. se-
tsg'ma poldzi dai Uetísgpti. sessa ne-kor nin og-mgd ne-kodlg 
gbettg vaini. kaSngi aslis med kutalas, sitd'zi msd i olas». 

gni 8Í(d'éi olgng. ka&ngi aslis kutalg. — pon. 

medvének az eledelét, prüszköl. Megnézte a farkasét, meg 
se szagolta. A tehénhúsból kezdett enni. Nyávog. A medve 
mondja: «A macskának (ez) . még kevés». A róka közel 
ment, mozgatta a kutyát. A macska megijedt (értsd: mint
hogy azt hitte, hogy a kutya eleven), a fára futott. Föl
mászik a fára, a nyárfára. A medve megijedt: «Engem akar 
megenni». Leugrott és elfutott. A róka elfutott, a farkas elfutott, 
a nyúl elfutott, a macska egymaga maradt. «Ó, milyen az! 
Annyi húst hoztunk, és ő még minket akar megenni! Nagyon 
megijedtünk.)) A medve mondja: «En sohasem ugrottam le 
fáról. Úgy megijedtem és leugrottam. Ezentúl már soha senki
nek nem fogok ebédet vinni. Mindenki hadd fogjon a maga 
részére, úgy éljen is.» 

Most úgy élnek. Mindenki a saját maga részére fog. — 
Vége. 

J e g y z e t e k : 1. lótni/.JütBaTL5. 
2. rutisastg ca rókát, fiait és a macskát5 vö. FOKOS 62 | 

siia bérié v. siia bgrédn \ ísurgini 'noflHHMaTL5 ! seláée cnymKaeT'L, 
s, s roBopHTT>\ 
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14. 
vgllas mu£ik-gozja. nidalgn gtik pi em. siia vgzjisg gutditni. 

le(dzisni gutdiüüsini. munis i pukal§ kesak dórin miféa nil. i siia 
addzillis i siia dumáitis ggtrásni. mamid oz mun kordénid. bakid 
rageitg, a mamid saldatg ind§. a siia éu§: «menam kog omol'is 
abi-£e.» i siig priigmg koltisni. ggggr-pgl vi(dzistis: abi-íg siia-
kog omol'is i ifégtis. «kvakitüsi-kg, bostgmni. ms gul'áiti mijsa 
niljasked, koltisni slu£ba vile. mij!sa niljaslg itdtid poklon gi£a. 
pasibg, mene koltidg. tiianlg itd£id poklon vistala. assim mgdgda 
uslam mestaS kartgtska. ti Xubitísg, esg ka'rtg(ska:sg vidlalg menam 
pigga.» 

14. 
Van egy ember a feleségével. Nekik egy fiuk van. Az sé

tálni kéredzkedik. Engedték sétálni. Ment, és az ablaknál egy 
szép leány ül. És ő meglátta és ő el akarta venni (tkp. nősülni 
szándékozott). Az anyja nem megy leánykérőbe. Az atyja buz
gólkodik, az anyja azonban katonának szánja. 0 pedig mondja: 
• Hozzám hasonló hitvány nincs is.» És a sorozótérre kisérték. 
Körülnézett: hozzá hasonló silány és kicsi nincs is. «Észbe kap
t a m : bevettek. Én szép leányokkal sétáltam, elkísértek szolgá
latra (azaz: mikor bevonultam). A szép leányoknak nagy üdvöz
letet írok. Köszönöm, (hogy) engem elkísértetek. Nektek nagy 
tiszteletemet mondom. Magam helyett a magam fényképét kül
döm. Ti szeressétek (azt), ezt a képet nézzétek énhelyettem.)) 

J e g y z e t e k : Vö. WICHMANN első dalát (St. 28). 
A;gsaZí;<or.KocHKT» | rageitg 'pa^ieTf)' J priigm < or. npieMt [ 

niljaskgd: a letkai nyelvjárásban a comitativus ragja rendesen 
-mid. [ poklon < or. noKJiOH'b | pasibg < or. cnacnöo ! assim 
mgdgda... közönséges szórenddel: aslam mesta§ mgdgda assim 
kartgiska \ l'ubitise "nojnoÓHTect.' 
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15. (Ka tonada l ) . 
kórja niljas l'u'bitli'.sni — 
ta-vo nida dugdisni. 
kórja zonjas l'u'bitli'.sni — 
ta-vo nida dugdisni. 

5 kórja sorjas vi'ziltli'.sni —, 
ta-vo nida kosmisni. 

15. 
Valamikor a leányok szerettek — 
az idén abbahagyták, 

^^alamikor a legények szerettek — 
az idén abbahagyták. 

5 Valamikor a patakok folytak — 
az idén kiszáradtak. 

J e g y z e t : kórja — kor-k§ 'valamikor'. 

16. ( T a l á l ó s m e s é k . ) 

1. illáin kelaís, kerkajn bulki. — pon. 
2. miféa nil pisjalas, pisjalas, aslas ms8ta§ ber-sultas. 

g§l'ik. 
3. kerka kuéa mifóa tupit bigiUU§. — k§(d'éid. 
4. nol' vok §tik sapka ultin swlal§:n§ i nida jona berden§. 

pizan. 

16. 
1. Kint (kerek) kalács, a szobában (hosszú) czipó. — A kutya. 
2. Egy szép leány szalad, szalad, a maga helyére vissza

áll. — A söprű. 
3. A szobán végig egy szép gombolyag gurul. — A hideg. 
4. Négy testvér egy sapka alatt áll és ők nagyon sírnak. — 

Az asztal. 

J e g y z e t e k : A találós mesét (zaga'tka,zada'tka) így szok
ták bevezetni: ms tsnid za'gadwAta, es§ t§d cén találós mesét 
adok föl neked, ezt találd ki5. 
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1. telin kgcdzid, siign vod§ kelajísgn, gdrtgpsas, kok-kostas 
jurse sujas; ksrka§ letd'zan, sonalas da nuéetíéas, vot siia bulki 
ctélen hideg van, azért kalácsként fekszik, összehúzza magát, 
fejét a lába közé dugja; beereszted a szobába, megmelegszik és 
kinyújtózkodik, íme az a czipó.' 

2. ssa mui-Sg luug? me ted vistala, mui luue: kor dzodS 
Uiskan, seki siia jona pisjalg; ke'ts-petg:sg sultgdan, siia sen §tig 
mestam pir sulale chát ez mi lesz? Én megmondom neked, 
(hogy) mi lesz: A mikor a padlót kisöpröd, akkor az (a söprű) 
nagyon szalad; az ajtó melletti sarokba teszed (tkp. állítod), az 
mindig egy helyen áll ott3. 

3. kor kgfáid, kerka-gz vostan, kgtd'zidis pire, siia mijtéa 
tupit bigiUUe ra mikor hideg van, kinyitod a szobaajtót, a hideg 
bemegy, az a szép gombolyag gurul'. 

4. kor m§dam tgréini, kiskalan pizanse i siia ketáéas i siia 
pizan-kokjasis berdene 'a mikor eszünk (tkp. hozzáfogunk enni), 
leöntöd az asztalt, és ez nedves lesz, és ezek az asztal lábai 
sírnak' (azaz: a róluk lecsöpögő víz, folyadék olyan, mintha 
könnyek folynának). 

17. kord sem. 
1. «me, bajc§, kgsja ggtrdsni. sse nilse mun te koralni. a 

siig jesti oz-éetni, no mi munam mgdes koralni. siig moigt setasni. 
oz-kg sstni, munam koimgdes koralni. siie-ke oz-éetni, munam mi 
etisi. siie moíet setasni. mgdam koralni. kod-kg setas baba vilg 
nilse. kod-ke menam em-ée pglis; éerevne inmas.» 

silen bakis settsi munis. siia koráig: «menim kole mon. me 
lakti tian ordg. mem gais kole. tian abi-Xi ?» nida sugng: «mi 

17. L e á n y k é r é s . 
1. «En, apám, meg akarok nősülni. Ezt a leányt menj 

megkérni. Hogyha meg azt nem adják oda, akkor egy másikat 
megyünk megkérni. Azt talán odaadják. Ha nem adják oda, 
egy harmadikat megyünk megkérni. Hogyha azt nem adják oda, 
oda megyünk. Azt talán odaadják. Leányt fogunk kérni. Valaki 
ideadja a leányát feleségül. Valaki csak az én párom, mindegy, 
(csak) akad.» 

Az ő apja odament. Megkéri a leányt. «Nekem meny kell. 
Én hozzátok jöttem. Nekem nadrág kell. Nektek nincs-e ?» Ők 
mondják: «Mi nem tudjuk. Talán van. Meg fogjuk nézni.» 
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og-tgdg. mo£gt em. medam vidlalni». (oz-kg kgsji setni, siia sug: 
«abi».) nida vi'dlalg'.ne kozinjas. «kor-n§ jenmisig jurbitni, kise 
kutni mgdamgh) — «negel'-lunnas.» 

2. nida laktisni kise kutni. Udi puktisni. siia Hsai pusis. 
pizan vilad vajisni. setísi puksis £§nikid, setUi simid puksis ve£-
ajid, a mgd bokas, sutga bokád ve£-anid. £enikid sue: «lak, te 
darjuik a, lak te memid puksi». siia laktis, siia puksis. bakid 
vinate kistale tseJcvertnei sul'e'iásid polustop§. <<a me sii§ udala 
stekanen r§gtia'idl§, kestidle, k§ssaidle.)> 

siia k§ne'sn§ isáit§ juasni. vedra va bostas ne'vestaijd, siia 
puktas skamja vil§. i kgs bostas. i siia kiskale vasé kijas vilas i 
ka£n§il§ setg Uisjan, £e'niki:sl§ kuz-ot. nida mgdasni uind'itni. 
oriísaSn puksasni. nida u'£ndit§:n§. 

3 . nida w£nditi:sni i UetUisni. jenig jwrbiti:sni. suisni: 
vpasibe! Verdid, udid edjen sdna. pasibg tianlg)>. nne-£g, gni te, 
nsvesta, berdisti.* 

siia puksis kgéak dorad. «jugid hinanei, nil'ole'niangi!» 

(Ha nem akarja odaadni, (azt) mondja: «Nincsen».) Ők meg
nézik az ajándékokat. «Mikor fogunk Istenhez imádkozni, a 
kézfogót megtartani (tkp. kezet fogni) ?» — «Vasárnap.» 

2. Eljöttek a kézfogót megtartani. A szamovárt (tkp. teát) 
föltették. A tea megfőtt (azaz: fölforrt). Az asztalra hozták. Oda 
ült a vőlegény, vele odaült a keresztapja, a másik oldalra, a 
baloldalra meg a keresztanyja. A vőlegény mondja: «Gyere, 
D o r k a , gyere ülj mellém (tkp. velem).» Ő odajött, leült. Az apa 
pálinkát tölt az ötliteres üvegből a félstofba. «Én azt nyújtom 
egy-egy pohárral a rokonságodnak, apósodnak, anyósodnak.)) 

Ők hát megisszák a teát. A menyasszony egy vödör vizet 
vesz, a padra teszi. És egy merítöedényt vesz. És ő a vizet a 
kezekre önti és mindenkinek kendőt ad, a vőlegényének meg 
törülközőt. Hozzáfognak a vacsorához. Egymás mellé sorban 
ülnek. Vacsoráznak. 

3 . Megvacsoráztak és fölkeltek. Istenhez imádkoztak. Mon
dották: «Köszönjük! Nagyon jól etettetek, itattatok. Köszönjük 
nektek.w «Nos hát, most te, menyasszony, sírj.» 

Ez leült, az ablak mellé.«Fényes napocskám, leány életem!», 
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kopirtUis. kodmid siia pukalg, siia nilismid «nil ole'mangi, jugid 
lunanei* b§rd§n§. 

nida berdisni, dugdisni berdni, íéi'skiéi'.sni. nida su§n§: 
«úsvssta v§iUim§. §ni jur-éi-kert§tts§ vai». 

jur-éi-k§rt§d éstasni, sapka dinas k§'rtala:sni. vit'ékoS mu-
nisni. nida ve'nUdiiUi'.sni. nida górtad laktisni. pi'ruiti:sni. i nida 
vodisni űzni. 

nida uéisni i t'éstűisni. asilnad nida bara m§disni piruiini. 
kodl§ v§n éstasni, kodl§ gáté, kodl§ jerdes. siia ka£n§ile estis 
koéinjas. nida munisni gortjasas. nida §ni ol§ne babamid. 

hajlongott (azaz: sír és hajlong). A kivel (együtt) ül, azzal a 
leánynyal (együtt) sírnak: «Leány életem, fényes napocskám!)) 

Elvégezték a siratást (tkp. sírtak), abbahagyták a sírást, 
megtörülköztek (azaz: megtörülték a szemüket). Ok mondják: 
«Menyasszonyt csináltunk. Most add ide a hajszalagot». 

Odaadják a hajszalagot, a sapkára kötik. A templomba 
mentek. Megesküdtek. Hazajöttek. Lakomáztak. És ők lefeküd
tek aludni. 

Megháltak és fölkeltek. Eeggel megint elkezdtek lakomázni. 
Kinek övet adnak, kinek nadrágot, kinek inget. 0 mindenkinek 
adott ajándékokat. Ők hazamentek. Ok most együtt élnek az 
asszonynyal. 

J e g y z e t e k : 1. sttéi 'Ty^a ^ajiLme'. 
2 . Innen kezdve közlőm saját eljegyzésének a lefolyását 

mondotta el; ezért a múlt idő és a darjuska (^apBa) név is j 
suts'ia < or. cyjrea j udala 'no^aBaio5 | Uessa < or. Téma | ort-
iéaSn 'pa^OMi.5. 

3 . jugid lunanei . . . vö. WICHMANN, Studienreise 32 | jur-
éi-kert§d: különféle (selyem)szálakból kötött sáv; go£§mnas kar-
tuzad kertalan jur-éi-k§rt§tts§, telnas sapka dinad kortalan jur-éi-
k§rt§ttse 'nyáron a (nyári) sapkára kötöd (azaz kötik) a haj
szalagot, télen a (téli) sapkára kötik a hajszalagot'. 

Vö. Fgr. Füz. 19 : 53—56. 
FOKOS DÁVID. 


