
Letkai nyelvmutatványok 

1959. október 28-tól 1960. március 20-ig a Szovjetunióban tartózkodtam 
tanulmányúton. 1959 decemberében a Komi Autonóm Szocialista Szovjet
köztár. a ágba utaztam. így nyílt alkalmam néhány komi nyelvjárás tanul
mányozás ára. Egyik nyelvmesterem T a m a r a P e t r o v n a R u b c o v a 
főiskolai hallgató lett. Segítségével a letkai nyelvjárá ból kaptam ízelítőt. 

A 19 éves T. P. Rubcova a Letka folyó melletti Cserjomuhovka faluban 
született. A falu 15 km-re fekszik Letka községtől, a letkai járás székhelyétől 
délre, kb. 700 lakosa van, többségük komi nemzetiségű. Nyelvmesterem szülő
falujában végezte el a hétéves (általános) iskolát, majd három évet Letkában, 
tízosztályos iskolában tanulván, érettségizett. Utána 1959 szeptemberében 
a sziktivkari komi pedagógiai intézet komi nyelv- és irodalomszakának I. 
évfolyamán kezdte meg főiskolai tanulmányait. Megismerkedésünk idején 
tehát mindössze négy hónapot töltött a komi fővárosban, így a sziktivkari 
nyelvjárás, ül. a komi irodalmi nyelv még kevéssé hathatot t reá. 

A nyelvjárás jellemző sajátosságai a következők: 

1. A hangsúly általában az első szótagra esik; a nem-első szótag csak 
egyes orosz jövevényszavakban hangsúlyos. Egyes összetételekben a harmadik 
szótag (az utótag e l s ő szótagja) mellékhangsúlyt kap (mwhed-di'.rjeis 
' néha', przan- de:ra 'asztalterítő). 

2. A nyelvjárás nem ismeri a nyílt e hangot, helyette zárt e használatos. 

3. Ritkán, elvétve előfordulnak redukált magánhangzók (Jcilvmetra ; 
Tcusintini [^kusintni] 'csípni, összecsípni'; vaên 'vízzel'). 

4. Hosszú magánhangzókat a nyelvjárás nem ismer, félhosszút is csak 
egészen elvétve (olisni 'éltek'). 

5. Az Ï hang minden fonetikai helyzetben megmarad (n\l, nil§n, niljas). 

6. A hasonulás ritkán fordul elő; a többesszám -jas jelének /-je a meg
előző szóvégi mássalhangzóhoz egyetlen esetben sem hasonul (sot'èjas 'nővé
rek', nem pedig sot't'sas). Vö. B. M. JIutnKUH: .UHajieKTOJionmecKan xpecTOMaTHH 
no nepMCKHM ißbiKaM. MocKBa 1955, 35. 1. 

7. A nyelvjárás számos sajátos tájszót ismer (sot'è 'nővér'; poz-tir 
' tojás'; Teuren 'falu'; terêinï 'enni'; nida 'Ők' stb. Vö. L ITKIN, i. h.). Az orosz 
jövevényszavak száma igen nagy. • 

9 Nyelvtudományi Közlemények LXTT 



342 VÁSZOLYI ERIK 

Szövegek 

I. 

kur e n j il i é 

1. mijan kuren sulale Xetka ju bereg vilin . silen kuztais kik da dzin kilv-
metra. jezis unLdéikse komieé. ol§ni seni éizim-éo mort geger. ne-ilin 
ju dinié sulale i mijan kerka. kor-ke éemja'nim Véli ijiz'd. mammid olime 
vit t'èel'aâ!. eni ne-kod nin mijan piié gortanim oz ol. sot'éjas petisni veres 
saje, a vok munis ujdzalni ile lesopunkte. 

2. mijan suéedjas stavnis pirisni kolho'ze. vazinis úida olemaeé jona 
omçïa. — bat'tegnis vit nilte bittini abi koknid . eni stavnis nin bidmisni da medisni 
u^dzalni. vel'iét'i san olemis mamisle voééis . biD^Jtel una nan éeteni kolho'zis. 

* * * 

3. me gortin eg ol kuiim vo nin . veledJéi rajo-nin . mijan kurennim ves-ke 
ez vei se tsem Hin seéan, no podenid vetlini Hin koï ze . subetain skolain edve 
pukalam , se^éem okota gorte jarßzika pisjini . urekjas pomasene , mi jara kiéa-
éam, boétam sumkajas , da let'tsam tui diné, masrna vit't'éiéni . muked-di'.rjeis 
dir pukalam . medam kinmini da zavoditam duritni , t'éet't'éalni . masináid kor-ke 
laktas, kor-ke i oz . feasteßzik poden kolmilis munni . verzam , bidsa vataga. 
og i addzille : das vit verstte preiditam . laktam gorte muß'zema , téig . 

4. kerkain pat'é lomtiée. k§Jéan na mamiié teréini korán, pukalam mamked 
kiken : panasam, menam veledJ'éem jilié ba\itam. sija juaée menéim , kußem 
ejtse'nkajas poluj'éiti , mui san-torse vejeim ëkolain. pomnita : pir t§Ídiéis 
menam vesna . teréan-inéid t'éet't'éas da munig-mozis nin viétalas : 

— no úin ze da\ ! s§léem vuned/éi piléan jiléid ! muna uze , véltsala . 
piléigad da soit't'éigad ritse on i addéilli . a aski asiléanis bara kole indiéni 

tetkaê munni. 

I. 

A f a l u r ó l 

1. A mi falunk a Letka folyó partján áll. Hossza két és fél kilométer. 
Lakói többségükben komik. Körülbelül hétszáz ember él ott . Nem messze a 
folyótól áll a mi házunk is. Valamikor nagy volt a családunk. Öt gyerek élt 
anyánkkal. Most már senki sem lakik közülünk otthon. Nővéreim férjhez 
mentek, fivérem messzire ment dolgozni egy erdőgazdaságba. 

2. Szomszédaink mindnyájan beléptek a kolhozba. Régen ők nagyon 
rosszul éltek. — Apa nélkül öt lányt felnevelni nem könnyű. Most mindnyájan 
felnőttek már és elmentek dolgozni. Végre jó élet kezdődött [tkp. nyílt meg] 
anyánk számára. Minden télen sok kenyeret adnak [neki] a kolhozból. 

* 

3. Már három éve nem otthon éltem. A járásban tanultam. A falunk 
nem lenne ugyan olyan [nagyon] messze onnan, de gyalog menni mégis [csak] 
messze. Szombaton az iskolában alig ültünk [tkp. ülünk], annyira vágytunk 
[minél] gyorsabban hazarohanni. Az órák véget értek [tkp. érnek], mi gyor

san felöltözünk, vesszük a táskáinkat és útnak eredünk, várni [valamilyen] 
gépkocsit. Néha sokáig várunk. Fázni kezdünk és nekiállunk pajkoskodni, 
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ugrándozni. Gépkocsi olykor jön, olykor meg nem. Gyakrabban kellett gyalog 
menni. Megindulunk, az egész csapat. Észre sem vesszük: tizenöt kilométert 
megtettünk [tkp. teszünk meg]. Fáradtan, éhesen érkezünk haza. 

4. A házban fűlik [már] a kemence. Már az ajtóból enni kérsz a n y á d 
tól. Kettesben ülünk anyával: kanalazunk, az én tanulásomról beszélgetünk. 
Ó kérdezi tőlem, milyen osztályzatokat kaptam, milyen jó dolgot csináltunk 
az iskolában. Emlékszem: mindig aggódott értem. Felugrik az asztaltól és 
már menés közben mondja: 

— No de már ilyet ! Egészen megfeledkeztem a fürdődről ! Megyek már, 
rárakok ! 

Fürdés és pihenés közben észre sem veszed az estét. Másnap reggeltől 
kezdve pedig megint készülődni kell Letkába [menni]. 

Jegyzetek.1 1. leur en : 'falu, ßepeBHfl'. Vö. FOKOS2 I, 505b: kuren 'Dorf j 
hilvmetra (v. kilvmetr) < or. KHJiOMeTp | unßzikse : 'ÖOJibiUHHCTBO, B öoJib-
uiHHCTBe' | lesopunlct : neconymcr, 'erdőgazdaság, favágó telep'. 

2. biD^Jel una nan éeteni kolhozié : decemberben, a kolhoz év végi ter-
mónyelosztá^akor kapja meg a maga gabona- és terményrészét. 

3. veledjéi rajo-nin : a középiskolát Letka községben, a letkai járás szék
helyén végezte (szülőfalujától 15 km-re) | masvna vit't'éiéni : felnőttek és gyer
mekek a közeli falvakba igyekezvén gyakran veszik igénybe az „auto-stop" 
segítségét | verst : nem 'verszt', hanem 'kilométer'. A komi nyelvben meg
gyökeresedett orosz szó a legtöbb komi nyelvjárásban újabban egyre inkább 
a kilométert jelöli. 

4. etse-nJca: 'oueHKa, osztályzat' | san-tor : 'íoöpo, Aejio xopomee' | 
teréan-in : 'CTOJT, MecTo KyuiaHbfl' | no nin ze dai ! : enyhe bosszankodást ki
fejező szerkezet l letka : Letka község, járási székhely. 

II . 

vazenieni 

1. okota mem viétalni vaz ölem jüis . menam perié mam t'saste hodrale si 
jilis . sija éulivle, mui blisni nida , kietz sue pesl§vi/sa ; ,,olan — tíe Jcrest'anin, 
kulan — ne redifet" . vodz asilsan sor ritedz uß%alisni , a telkis ez vei. nida 
roct'é§n baiitni ez kuzlini. 

etpir lois taßem slu/sai . laktemaeé mijane kik rőté . perié mam gortin 
velem etnas . sija korem nidaes matecdzik , jen-ult- pel'eslaú . rot'sjasid puksemni, 
jeremni 'nan , da medemni soini . perié mamle ïaï loema úidaes da suema : 

— sadi't'es bl'izd , ja vam rukavijt'éi da onuj'éi prindsw ! 
rot'éjasid vißiistemni me.da-med vilas , da medemni vit'téiéni, mui l°^s • 

a perié mam vajema pizan vilas i jaja siD-tor, i jel i rié i paren/éaa va. bertinas 
viétalem perié mamle silen piis — a menam bat', kodle rot'éjas vistalemni stavse — 
mui jona i kazitj'éema nidale tája ,,rukavict'éi da onuj'éiid". 

2. eni ze staven i/éetéan ijAéidedz kuzene baiitni ro/é§nid. vazen sulisniy 

mui „nemte ölni — ne poïe vudzni"; biD^tor velle. 

1 A jegyzetek orosz nyelvű magyarázatai, ha a forrás nincs megjelölve, nyelv
mesteremtől valók. 

2 D. R. FOKOS-FUCHS, Syrjänisches Wörterbuch.. I—II. Budapest, 1959. 

9* 
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vot i silen olemis vezsis . tsares tukaitem her in kolho-zjas loisni, skolajas 
voséisni, hlubjas . ket' i perié véli sija, a vek ze velalis gizni i rofsen baiitni . 

voßzin mijan kurennim velem i/sit'ik. jagedalni vetlemni luk-mujas saje . 
a eni dzik medare . paskalis mijan kuren , bidmis. eni jagedlayd kole munni ne-
kimin kilvmetr saje . em mijan ku\im klub, bibliot'ekajas . ket'bidlun kinő vißzal 
da dugdilteg lict Us ! t'saste lidcteng. lektsijajas , beseduitene as ölem jüié . ujizale 
skola-semil'etka, eni streitene vil'es . biD^Jcerkain sot/se e'ïektri:Jt'sestvo , a ved 
voßzin ritjasnas pukalisni sartas bi dinin. 

eni mi ólam taßtm uslovijejasin, da og i zame/éajte, kujëem bur olemis . 
mijanle kazit/ée, mui sidz i kole . toTke vaz jezlis viétalemse kilzem berin pmimai-
tam, kißzi nida ollemni . 

II . 

R é g e n é s m o s t 

1. Szeretnék a régi életről beszélni. Öreganyám gyakran megemlékezik 
róla. Elmondja, hogy ők [úgy] éltek, ahogy a közmondás mondja: ,,amíg 
élsz — nem vagy paraszt, ha meghalsz — nem vagy szülő". Kora reggeltől 
késő estig dolgoztak, de nem volt értelme. Oroszul nem tudtak beszélni. 

Egyszer volt egy ilyen eset. Két orosz érkezett hozzánk, üreganyám 
egyedül volt otthon. Hívta őket közelebb, az ikon alatti helyre [farokba]. 
Az oroszok leültek, kenyeret szedtek elő ós enni kezdtek. Öreganyám megsaj
nálta őket és azt mondta: 

— Üljetek közelebb, hozok be nektek kesztyűt meg kapcát ! 
Az oroszok egymá ra pillantottak, s kezdték várni, mi lesz. Öreganyám 

pedig húclevest, tejet, túrót és répalevet rakott az asztalra. Később elmondta 
öreganyámnak a fia — az én apám, akinek az oroszok mindent elmeséltek —, 
hogy bíz' nagyon ízlett (tetszett) nekik ez a „kesztyű meg kapca". 

2. Most bizony mindannyian, kicsinyétől a nagyjáig tudnak oroszul be
szélni. Régen azt mondták, hogy ,,az életet leélni — nem mezőn általhaladni"; 
mindenféle megesik. 

Lám hát az ő élete is megváltozott. A cár elűzése után kolhozok lettek, 
iskolák nyíltak meg, klubok. Bár öreg volt már, mégis megtanult írni ós oroszul 
beszélni. 

Azelőtt a mi falunk kicsike volt. Bogyót szedni a kert végébe mentek. 
Most meg egészen másképpen van. Kiterebélyesedett a falunk, megnőtt. Most 
a bogyóért néhány kilométert [is] kell menni. Három klubunk van, meg 
könyvtárak. Akár minden nap mozit nézzél s megállás nélkül olvassál ! Gyak
ran tar tanak előadásokat, beszélnek a maguk életéről. Működik egy általános 
iskola, most építenek újat. Minden házban ég a villany, régen meg estónként 
fenyőfáklya világánál üldögéltek. 

Mi ilyen körülmények között élünk most, és észre sem vesszük, milyen 
jó az élet [ünk]. Ügy tűnik, hogy így is kell [lennie]. Csak az öreg emberek 
elbeszélését hallgatva értjük meg, hogy ők hogyan éltek. 

Jegyzetek. 1. okota mem : 'MHe OXOTHO, szeretnék, kedvem van'. Vö. 
FOKOS I, 203b: ekveta Ud 'oxoTa; Lust, Verlangen', menim e. Ud 'ich habe Lust 
(zu etwas, etwas zu machen') | peslevi/sa : 'nocnoBHua' j olan — ne krest'anin, 
kulan — ne rectit'el': a régi orosz >KHBëiiib—He KpecTbflHHH, yMpëuib—He pOAHTejib 
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komi változata. Értelme: életedben nem vagy paraszt, ti. nincs földed, semmid; 
halálodkor nem vagy szülő, ti . nem tudtál gyereket fölnevelni nyomorúságod
ban | sadvtes bl'izd, ja vam rukavi/si da onu/si priúdsu- ! : a nagyanyó ezen az 
egy mondaton kívül semmit sem tudot t oroszul, de ennek sem értet te a jelen
tését. Az adot t szövegösszefüggésben a mondat valóban meghökkenthette a 
két vendéget. | paren/saa va : 'HacTOHKa cyxHX oBomefi, napeHHOH penbi'. 
Aszalt répadarabokból erjesztett édeskés lé, igen kedvelt komi ital. Vö. FOKOS 
II , 723b: parent'sa V 'napeHHan pena'; gebähte (gekochte) Rübe(n)'. 

2. nemte ölni — úe pol'e vu%zni : az orosz >KH3Hb npo>KHTb — He nojie 
nepefíTH komi változata | luk-mu : 'oropOA, veteményes kert, konyhakert ' ( < or. 
AyK 'hagyma' -f- komi mu 'föld') | jagedalni vetle/mni luk-mujas saj& : olyan 
kicsi és elhagyatott volt a falu, hogy erdei bogyóért elég volt a kert végébe 
menni, az erdő v. bozótos ugyanis egészen a házak aljáig ért el. Most a falu 
megnövekedett, nyoma sincs a házak mögötti bozótosnak, az erdő néhány 
kilométerre van a falutól | lidd'ene l'ekj;síjajas : az orosz qHTaTb JieKLUM 'elő
adást t a r t ' szerkezet calque-ja. 

III. 

sojanjilis 

. 1. sid 

puznemijansid. puedçne, va,set/sipuktene kartog,gala-nka,morkou, kapws-
ta. bertinas nin puktme i zaritem luk. kor stavis tája pusas, sottene vili libe jel. 

2. soma sid 
mzzne puni i soma sid. ritéanis ketene jejízid pizis testa , asilnas puan va 

pije kistene tája testase, solalene. kor sidis eëtas, puktene vili ifi sabdi vii. 

3. tsaka sid 
puan va pije puktene kartog i tsak, kodes véli miékema nin i kresitem 

posnid'ika. sottene vili, soi. 

4. pel'men 
mijan téaste vetslene i pel'menjas . sola, ùsegtem jai preiditedene masarubka 

pir. seti ze preiditedene luk da ne - kimin kartog. sessa keßzid va pije gudralene 
jeßzid piz, kit/sed'z testais oz sukmi. sessa testase puktene sitid pel vile, da piz 
pijin nejtene kijasen . si-berin ve/salene korkajas, mui voßzin testase paékedene 
bigil'tanen. tája i/sitik korkajas pijas i te/sene nirem ja'se, sessa leßzene tája 
pelmenjasse puan va pije, da puene set/sedz, peka nida oz kipalni vel-dore. 
getevei pel'menjas jeraleme tarelka vile, sojene nidaes uksusen. 

5. btinjas da eladdajas 

sola va pije kistene jeßzid pií} gudralene, med oz artmini kemekjas. tája 
kizer testase kistene pes skeverda vile, kodes maltema vijen il'i tsiremen. sessa 
puktene pes egir vile, da vittsiéene, kor testais oz med l'emaéni skeverda dinas . 
jerene pajtsis i maltene vijen. 

sidz-ze pezalene i eladdajas, tel'ke testase ketene ritsaúis, da asilnas suktene. 
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6. sanga 

sola va pije ze puktene piz, seééa suktene, neitene pel vilin piz pijin ie, 
torjedlene neißzid kusekjas vile, kodjases gegeres-medene i paékedene bigiítanen. 
artmem korkajasle ve/éene dor, da puktene set/éi nirem kartog ili sides. kartogse 
nirteßzis puene, nirem beras puktene set/si sonid jel iïi kisa da poz-tir. lodm 
sangajasse puktene pretïven vile, da éujene pa/ée, keni peé somse veli vestema 
boke. patése pedlalene da vit't'éiéene, kor sangajasis banjasni. dir ke nida oz 
banjini, ëibitgne egir pije úe-una sol. 

7. pul 

arnas ektene pul. mwked-di:rjeis inmillene setsem éikjas, mui meine 
ektini vedra kik-kuiim. taja puise ketedene tel kezle. telnas sojene sijes teèken. 
puktene setßi sakar , med veli jumoljj,zik. 

8. tÇakjas 

sek-ze ektene solalan tsak : èerauka, jeïdeg, rizikjas. oz ektini lez da jeßiid 
ur-tsak : sija Jona nirêe. sidz-ze oz ektini pon-»ëak , gut-kulan oëak : úidais meine 
etravitj'sini. usakse ketedene da vi diene va pijin sutki med, ko{med, med pre-
ditas kuridis. seééa te/éene lökje iaden-iaden, sek-ie solalene. velt/ene sijes 
éekidjizik-torjen, da vißzene nedeï — med. 

9. zdoro-va 

tulisnas kyïi-pujasié mede vizultni zdoro-va. puislié kat'èse vundene lej'sid 
purten. vundem-inas puktene tujis, kit /si % Uukerme taja zdoro-vais. sija jumol ; 
juene sijes junu kolan-inin. 

10. paren/éaa va 

pirtene luk-muis gala'nka il'i morkou, vesalene, miékene, vundalene ne-
kimin juken vile, da éujene pa/se peini, kor pa/éis vaimas. aski asilnas jerene 
pa/siè da te/éene pret'iven vile koètini. mwked-diirjeis peénas katedene pizan 
vile, nirene da sojene sabdi-vijen l'ube vilién, koétini ze éujene srazu ie pats 
vaimem berin. vot i artmas koétem paren/éa. seééa puktene puem va pije ketedni, 
da vißzene telié geger, med i/éit'ika sommistas. vel'iét'i meine éoini. éojigas sot-
tene sakar, med loas jumolßiik. 

11. pirogjas 

sidz-ie, kißzi i sanga vile, ve/éene korkajas. korka seras puktene tsilskem 
dasolalemkapusta, gala'nka lubemorkou. mwked-di:rjeispuktüeneimasarubka 
pir preiditedem jai l'ube pevidle. seééa korkase kusintene seri, a dorjasse íéep-
l'alene. estem pirogjasse te/éene piínalem pret'iven vile da éujene pa/ée, egirse 
boke véstem berin. 

vellene i kartoga da pizna pirogjas. sek korka seras puktene nirem kartog, 
Tube va pije ketem piz, da dorjasse kusnalene i t'éepl'alene. 

12. rest'igai 

ritin ketene nan, asilnas suktene. med veli sanßzik, puktene soda, boétene 
bekar, puktene set/si piz-tor , vel-doras t'esta kusek da bigl'edlene. t'estais loas 
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gegresen. taja gegres nan vilas % te/êene nirem leartog. kor úanis kipalas, sujene 
pa/se pezalni. 

13. jum 

ketedene su, puktene sonid-ine, velt/ene pizan-de:raen, da úe-una kista-
listene vadn bid lun. kor suis t'suzas, loas jumol-kod', sijes koétene pat't'serin Hube 
pa/sin da izene. izem t'suzse puktene puedem debol va pije, gudralene da sujene 
pa/sin pezni. sutki t'sez olem berin jumis estas, sijes sojene so /sa. t'sasteßzik 
Jcole sije sur puan-inin. 

III . 

É t e 1 (e k) r ő 1 

1, Leves 
Főznek minálunk levest. Vizet forralnak, tesznek bele burgonyát, töves

répát, sárgarépát, káposztát. Később raknak bele pirí tott hagymát is. Amikor 
mindez megfő, tejfölt vagy tejet tesznek hozzá. 

2. Savanyú leves 
Lehet főzni savanyú levest is. Este fehér lisztből tésztát kavarnak. Reg

gel forró vízbe csurgatják ezt a tésztát és megsózzák. Amikor kész a leves, 
tejfölt vagy vajat tesznek bele. 

3. Gombaleves 
Forró vízbe burgonyát tesznek és gombát, amelyet már megmostak és 

apróra vágtak volt. Tejfölt, sót tesznek bele. 

4. Húsos derelye 
Gyakran készítenek nálunk húsos derelyét is. Sózott, sovány húst át

darálnak húsdarálón. Ugyanazon hagymát és néhány burgonyát is darálnak. 
Aztán hideg vízbe fehér lisztet kavarnak, amíg a tészta meg nem sűrűsödik. 
Aztán a tésztát sima deszkára rakják, és lisztben összegyúrják kézzel. Azután 
kis lapocskákat csinálnak, minek előtte a tésztát sodrófával kinyújtják. Ezekbe 
az apró lapocskákba teszik a darált húst. Aztán forró vízbe eregetik ezeket a 
derelyéket, és addig főzik, amíg ezek nem emelkednek fel a [víz] felszínére. 
A kész derelyéket tányérba szedik ki. Ecettel eszik (ezeket). 

5. Palacsinta és lepény 
Sós vízbe fehér lisztet öntenek, keverik, hogy ne keletkezzenek csomók. 

Ezt a híg tésztát forró serpenyőbe öntik, amelyet vajjal vagy szalonnazsírral 
kentek ki. Aztán forró szénre rakják, és várják, amíg a tészta nem ragad oda 
a, serpenyőhöz. (Akkor) kiveszik a kemencéből ós megkenik vajjal. 

Ugyanígy sütik a lepényt is. Csak a tésztát [már] este kavarják össze ós 
reggel megsűrítik. 
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6. Rakott lepény 
Sós vízbe lisztet tesznek, aztán megsurítik, deszkán és ugyancsak liszt

ben gyúrják. Kis darabokra vagdossák [a tésztát], amelyeket gömbölydedre 
formálnak és sodrófával kinyújtanak. A kapott lapocskáknak szélet csinál
nak, és tör t burgonyát vagy darát raknak bele. A burgonyát összetörós előtt 
megfőzik, törés után meleg tejet vagy aludttejet, meg tojást tesznek hozzá. 
A kapott rakott lepényeket sütőlapra helyezik ós a kemencébe dugják, ahol a 
forró szenet oldalra kotorták volt. A kemencét becsukják és várják, mikor 
pirulnak meg a lepények. Ha sokáig nem pirulnak, a szón közé kevés sót hin
tenek. 

7. Áfonya 
Ősszel szedik az áfonyát. Néha akadnak olyan helyek, ahol [tkp. hogy] 

két-három vödörnyit össze lehet szedni. Ezt az áfonyát elteszik [tkp. beáztat
ják] télre. Télen zabliszttel eszik. Cukrot tesznek bele, hogy édesebb legyen. 

8. Gombák 
Ugyanakkor gyűjtik a sózott gombát: a szőrgombát, őzgombát, rízike-

gombát. Nem gyűjtik a kék és fehér galandgombát: az nagyon törik. Ugyanígy 
nem gyűjtik a pon-^ëak-ot [meg a] légyölő galócát: ezek mérgesek [tkp. ezek
től meg lehet mérgeződni]. A gombát beáztatják ós vízben hagyják két-három 
napig, hogy elmenjen a keserű íze. Aztán rétegekbe rakják, sorjában, ugyan
akkor besózzák. Nehezékkel fedik le, és [úgy] tartják egy-két hétig. 

9. Nyírvíz 
Tavasszal a nyírfákból folyni kezd a nyírvíz. A fa háncsát éles késsel 

megvágják. A hasítás alá nyírfaedónyt helyeznek, amelybe gyűlik a nyírvíz. 
Ez édes; [akkor] isszák, ha megszomjaznak. 

10. Répáié 
Behoznak a veteményeskertből tövesrópát vagy sárgarépát, megtisztít

ják, megmossák, néhány darabra vágják, és a kemencébe dugják párolni, 
amikor a kemence be van fűtve. Másnap reggel kiveszik a kemencéből, és sütő-
lapra teszik száradni. Néha forrón az asztalra teszik [felszolgálják], össze
aprítják és (növényi) vajjal vagy tejföllel eszik. Szárítani pedig kemencébe 
dugják, mihelyt a kemence átfűlt. így hát kész is a szárított répa. Aztán 
forralt vízbe rakják ázni, és kb. egy hónapig benne hagyják, hogy kicsikét 
megsavanyodjék. Csak akkor lehet enni. Evéskor cukrot tesznek bele, hogy 
édesebb legyen. 

11. Pirog 
Ugyanúgy, mint a rakott lepényhez, [kocka alakú] lapocskákat készí

tenek. A lapocskák közepébe összeaprított és megsózott káposztát, tövesrépát 
vagy sárgarépát tesznek. Néha húsdarálón megdarált húst vagy pedig lekvárt 
is szoktak tenni. Aztán a [tészta] kockát átlósan összehajtják, a széleit össze
nyomogatják. A kész pirogokat meglisztezett sütőlapra helyezik ós kemencébe 
dugják, miután a szenet oldalra kaparták. 
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Szokott lenni burgonyás és lisztes pirog is. Akkor a [tészta] kocka köze
pébe tört burgonyát vagy vízbe habart lisztet tesznek, a széleit behajtják és 
összenyomogatják. 

12. Rasztyegáj-lepény 
Este összekavarják a kenyértésztát [tkp. kenyeret], reggel megsűrítik. 

Hogy jobb (szebb) legyen, szódabikarbónát tesznek bele. Vesznek egy [bádog 
v. alumínium] tálat, kevés lisztet szórnak bele, rá(rakják) a tésztadarabot és 
kerekdedre formálják. A tészta gömbölyű lesz. Erre a cipóra is tör t burgonyát 
tesznek. Amikor a cipó megkel [tkp. megdagad, felemelkedik], a kemencébe 
dugják sülni. 

13. Maláta 
Rozsot áztatnak be, meleg helyre teszik, lefödik asztalterítővel, és na

ponta kicsit meglocsolják vízzel. Amikor a rozs msgdagad, édeskés lesz, a 
kemencetetőn vagy a kemencében megszárítják, majd megőrlik. A darált 
malátát meleg forralt vízbe rakják, megkavarják, és kemencébe dugják pör
kölni. Egynapi ottlétei után kész a maláta. Ezt ritkán eszik. Gyakrabban 
sörfőzésnél kell. 

Jegyzetek. 1. gala-nka : 'ranaHKa, SpiOKBa; karórépa v. tövesrépa (Bras
sica Napus L.)'. Vö. VASMER: BÜAÜHKÜ 'Kohlrübe'. 

2. soma sid : 'savanyú leves, kovászos leves'. ízét az erősen kovászos, 
savanykás csurgatott tésztától kapja. Vö. FOKOS II, 1000b: soma sid Ud 'saure 
Kohlsuppe' I vili : 'cMeTaFa, CJIHBKH'. VÖ. FOKOS II, 1230b: vili Le 'Obers, 
Rahm auf der sauren Milch' | sabdi vii : '(pacTHTejibHoe) Mac.no, margarin'. 
Vö. FOKOS II, 980a: sabdi-vii Ud 'Hanföl'. 

4. pel'men : 'neubMeEb, hússal töltött derelye' | bigil'tan : 'cKajiKa, sodrófa, 
nyújtófa' | korka: 'KopKa'; a kinyújtott tésztalapból kivágott, kocka alakú 
darabka; ebbe rakják a húsdarabkát, s átlósan összehajtva, vízben kifőzve 
készül el a derelye. 

5. elad'da : 'ojia/m'; lángoshoz hasonlítható lepény. Vö. FOKOS I, 204a: 
eladde V, elàfiqa Le 'Pfannkuchen'. 

6. sang'a':' uiaHbra' ; kerek lepény, amelynek szólét ujjal felgyűrködve kis 
karimát formálnak, tetejére tör t burgonyát, árpadarát, túrót, vajat v. tojást 
raknak. Igen kedvelt komi étel. Vö. FOKOS II , 982b: êànga V Le Pr, sanga 
VO 'Fladen, Kuchen (V Le Pr), Pastete (VO)'. 

8. serauka : 'BOJiHyiiiKa'. HADROVICS—GÁLDI orosz—magyar szótára 
(1951) szerint ez 'szőrgomba'; ez azonban (Lactaria torminosa) mérges gomba, 
nem ehető ! | urasak: KoMH-pyccKHH cnoßapb (1948), 205b: ypmmaK: 'cbipoe>KKa' 
[a Russulák genusába tartozó gombafajok valamelyike] | pon-.êak : FOKOS 

II, 1073a: pon-.s. V Pr 'giftiger Schwamm (?noraHKa; Mistblätterschwamm) : 
HBaHMHK (V), Morchella conica; Spitzmorchel (Pr)'. KoMH-pyccKHH cjioBapb 
(1948), 155a: nonmmaK: HecbeaoÖHbiH rpH6, noraHKa' gut-kulan csak : 
iwyxoMop, légyölő galóca'; vö. FOKOS I I , 1073a: gut-kulan ts. V Ud Le P r Vm 
'Fliegenschwamm' | sekidßzik-tor : nehezék, falapra ráhelyezett kődarab, 
mint amilyent nálunk a hordóban savanyított káposzta tetejére tesznek. 

9. zdoro-va : 'Őepe30BbiH COK, nyírvíz (aqua betulina)'. Vö. WUot. 354a: 
zdoro ; zd.-va L I, doro : d.-va L 'Birkensaft' [Vgl. zara-va id.]. FOKOS II , 
1275a: zára : z.-va V Ud 'Birkensaft (ist süss, wird getrunken)' [ junu kolan-in r 
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'Kor/ia nHTb xcmeTCfl, megszomjazás'. Vö. FOKOS I, 347b—348a: junuîs hole Le 
(IV, 47)' er wird durstig werden (eig. Trunk verlangen)', mem Jona junu hole 
Le 'ich bin sehr durstig'. 

10. sottene : <C sodtene. 
11. pevidle : 'noBHfljio, lekvár'. 
12. rest'igai : 'paccTeraíí'. Vö. VASMER: paccmezaü 'Art Pastete mit läng

licher Ritze oben, durch die die Fischfüllung sichtbar ist ' | kipalas : 'feldagad, 
megkel (a tészta az élesztőtől v. a szódabikarbónától)'. 

13. sonid- in : 'Tënjioe MecTo'. 
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