
Zűrjén szövegmutatványok 

Az alább közlésre kerülő szövegeket 1964-ben a Komi Autonóm Köztár
saságban te t t három és fél hónapos tanulmányutam alkalmával gyűjtött 
anyagból válogattam. Zürjénföldi tanulmányutam alatt kb. 30 ívnyi szöveg
anyagot (népmeséket, elbeszéléseket, dalokat, siratóénekeket, találós kérdé
seket) jegyeztem le a következő nyelvjárásokból: Vim, Alsó-Vicsegda, Felső-
Vicsegda, Nyivsera, északi és déli permják. Néhány lapnyi anyagot a közép-
vicsegdai és az izsmai nyelvjárásból is gyűjtöttem. Célom ugyanis az volt, 
hogy lehetőleg csak azokon a területeken végezzek kutatómunkát, amelyekről 
mind ez ideig csak kevés vagy egyáltalán semmiféle szöveganyag sem állt a 
kutatók rendelkezésére. A permják szövegeket főiskolai hallgatóktól Sziktiv-
karban jegyeztem le. A többi nyelvjárási anyagot helyszíni terepmunkával 
gyűjtöttem. (A gyűjtött anyagnak kb. 70%-a magnetofonszalagon is megvan.) 
A Vim folyó melletti falvakba te t t gyűjtőutamra (1964 májusában) A. K. 
Mikusev folklorista kísért el. Kollegiális és baráti segítségéért ezúton is köszö
netet mondok, őszinte hála illeti a Szovjet Tudományos Akadémia Komi 
Filiáléját azért, hogy munkánk megkönnyítése céljából gyűjtőutunkhoz 
rendelkezésünkre bocsátotta a Filiale „Nauka" nevű kishajóját. 

V i m i n y e l v j á r á s . Vimi nyelvjárási szövegeim a következő három 
faluból származnak: IÚeiiiKH (zürj. seska), Jlyr (zürj. gu-cert) és Typbfl (zürj. 
túrja). üleuiKü a Vim (zürj. jem-va) bal partján, Jlyr és Typbfl pedig tőle 
északabbra, a folyó jobb partján terül el. A nyelvjárás főbb jellemző vo
násai: 

1. Az l hang viselkedése szempontjából az l *y 0, vagyis az izsmai 
típusba tartozik. Pl. velen 'lóval' ~ vë 'ló', pukala 'ülök' ~ puköni 'ülni'. 
Az /-bői palatális magánhangzó után / lesz, pl. zej 'nagyon' (Soskiban: zë) ~ 
Sz. zel, pij 'felhő' irv Ud. piv « *pil). Ugyancsak j lesz az Z-ből a utáni hely
zetben is: majtni '(be)kenni' ~ Sz. maltni. Két mássalhangzó előtt, ill. egy 
mássalhangzó előtt abszolút szóvégi helyzetben az l kiesik, de az előtte álló 
magánhangzó (u, o, i, e) nem nyúlik meg. Pl. sutsa 'állva', sut! 'állj fel!' ~ Sz. 
sült- 'feláll, megáll'. Végül az l bizonyos igeképzőkben (-oll- ~ Sz. -áll-, 
-el-, -Ml-) változatlanul megmarad: pirollini 'bemegy', a$$ilni 'lát', vetlillini 
' járkál' (1. még SzrSzlK. 458). • 

2. Az e és az i nem-első szótagban megmarad. 
3. A nyelvjárás jellemző vonásai közé tartozik az asszimiláció is. Pl.: 

batt'as 'apák' -~ V batjas, lesecéini 'eKőkészül' ^ V leédcí. 
4. A jésített s helyén olykor /s-t, a § helyén pedig jd-t találunk (epenté-

zis). Pl. vojsa 'nyitott, nyitva' ~ V voésa, kejdni 'hideg lesz, m e g f a g y ' ^ V 
keftavni. 

l* 
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5. Az ét kapcsolat t eleme szóvégi helyzetben általában kiesik, pl. boéf 
'vedd!' ~ V bőét!, geé 'vendég' ~ V geét. 

6. A dativus -li ragja néha accusativusi funkcióban fordul elő, pl. pili 
bittisni 'a fiút nevelték, meneli 'engem', sijeli 'őt' (a két utóbbi példa -e accu-
sativus- és -li dativusragot tartalmaz). 

A l s ó - v i c s e g d a i n y e l v j á r á s . Az alsó-vicsegdai nyelvjárást 
a Vim alsó folyása mentén fekvő M6bi (zürj. ibjas) és JIHJIH (zürj. ïaj) faluban 
tanulmányoztam. H 6 M a folyó jobb partján, JIHJIH pedig tőle 15 km-re észak
keletre, a bal parton terül el. JIHJIH nyelvjárása számos vimies vonást mutat 
(átmeneti nyelvjárás). A nyelvjárás fontosabb jellegzetességei: 

1. Az l hang viselkedése szempontjából az l ~ v, vagyis a vicsegdai 
típusba tartozik. Pl. viétala 'elmondom' ^ vistavni 'elmondani'. Az l bizonyos 
igeképzőkben (pl. -il-jil-) változatlanul megmarad: ig aggil 'nem láttam'. 

2. A nem-első szótagbeli e és i helyett palatális mássalhangzók után e 
és * van. PL: pukée 'leül', edjegik 'gyorsabban', vickoéis 'a templomból', sajis 
'mögül'. Az első szótagbeli jésített mássalhangzó utáni i hangból is gyakran i 
lesz: éile 'énekel'. 

3. A nyelvjárárásra jellemző a morfémahatáron bekövetkező asszimiláció, 
pl. can 'csikó' ~ éannas 'csikók' (V. canjas), pel' 'fül' ~ pelTas 'fülek' (V 
p&ljas). 

4. A jésített s helyén olykor js-, jis-t találunk (epentézis): jojs 'hegyes, 
éles' ~ V joé, vojisa 'nyitott, nyitva' ~ voésa. 

5. A tagadó ige múlt idejű alakjai és felszólító módja ugyanolyan, 
mint a Vm. nyelvjárásban: ig, in, iz stb., in muni 'ne menj!' ( ~ V eg, en, ez stb.). 

6. A dativus -li ragja olykor accusativusi funkcióban használatos, pl. 
rduzikli oèke 'dicséri a férjét'. 

Szövegeimben fonematikus átírást alkalmazok, de a nyelvjárásra jel
lemző — a többi nyelvjárástól elkülönítő — specifikus allofónokat (pl. e, i a 
nom-első szótagbeli e, i helyett palatális mássalhangzók után) jelölöm. 

A zűrjén nyelvmutatványok magyar fordításában a minél teljesebb 
szöveghüségre törekedtem. A zűrjén szövegrészek szószerinti fordítását, vala
mint a magyar fordításban felesleges szavak, ül. szövegrészek fordítását 
szögletes zárójelben, a zűrjén eredetiből hiányzó, de a megértés vagy a stílus 
szempontjából elengedhetetlen magyar szövegrészeket (kiegészítéseket, ma
gyarázatokat) kerek zárójelben közlöm. 

V i m i s z ö v e g e k 

1. [A cárfi és az elkergetett leány] 

1. vazen olisni-vilisni gozja. nalen mamnis kuli. nalen mamnis kuli i 
ni kol'i, et'i ni kol'i. ajis véli silen meMikin, sija getraéis. seééa kor-ke dirji 
naja petni kucéisni gesiitni ic-inisked. a sija nilis korié loi da sili, meünikin 
ajis véli da sili piz éetis. piz éetis daj sija kiékaéis. voisni geétitan-inéis da i 
kuccis ic-inis sijeli pinöni. seééa sijeli, nise i vetlisni. ic-inis silié sojse keralis. 

2. ni i dumacce: 'a kicce pe me voétiéa? kicée bara veéke me munaV silen 
ni-nem abu. munis da munis da munis da sije kicce-ke vois, seééa sili kujim tuj-
~voz vois, kujim tuj-voz vois i oz ted, kicée pirni. 'a inli pe me pe etacce pe ser 
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tujas pirala pe.' seséa ëer tujed sija munis da munis da munis da, seèéa vois 
secce sad, sad vois, senî veéis esale jabloúa. jablona eèale seni veéis i sojtem 
pirni oz vermi, kug-ke sija sojtegis secce jablonaad ? kinemis silen sumale. sija 
sojteg muni, seèèa piris seéce sadas sija da jabloúate i kitem da, oz vermi da, 
vomnas kuccis sija jabloûase mij-ke karni, éojni, kurééôni. sarislen veli sija 
jablona-sadis. sadis veli sarislen da sija saris et-pir istilis sija efi sterezes: 
„mensim pe jablokes pe kod ke kurccale, veéis pe §inja jabloke, vesis pe jabloke 
ginja menam." seèèa sija: „me pe ne-kodes pe ig aggil, karauliti da ig aggil." 
seèèa sija istis i medes, saris, med karául, med karául bar a iz ag'g'il. kurécalema, 
jablok kurccalema, a ne-kodes iz ag'g'il sija. a kojmed pe istis sija aséis pise: 
,,mun pe pije pe, vetli pe da kodi pe, noli pe! karaulscikjasis pe úe-kodes pe iz 
viétöni, a jabloknimes pe veése pe éojisni. noli pe, vetli pe da on-e-ke kodes-ke 
pe aggi?" piis sija aggis soj-pela nite setié. piid aggis sijeli da i sijeli gortas 
nuedis sija. gortas nuedis da seèèa mamis-ajanisli i ëuis (sija úin krasavi'éa 
veli, secem mica veli sija) : ,,a me pe aje pe da marne, kef pe menim mij sue, 
tajeli pe aslim pe revcsnica vile boéta, getir vile." no aj-mam siked pretiv iz 
munni. ,,no pije pe, mij pe seèèa mi pe og pretiv imcjte, boétan-ke, boèf" seèèa 
sijeli i boétis sija. seèèa i etlaaèisni naja, etlaasisni. piis silen tom veli da silié 
i armijae nuisni pite. sije armijae boètisni. armijae boètisni i silen keúcéne 
kol'i nin, sija cuckua kóti babais. 

3. seèèa sije kor-ke armija kosti i babáid i vajis kaga. kaga vajis da seèèa 
sar gozjais i soldâtes istisnipiis diné: mijsilinimse boéni? istisni sijeli, soldâtes, 
a sija soldotis munis do munis do munis da sija rite-bure vois i piris kerkae 
uzmeccini. sija samej ic-inis or de slejmema da seèèa sija seni uzis. a pièmese 
ic-inis sija zepèis vojnas kiskilis do sili i gizis sija gizemaas, mij pe nimse boètas: 
„a tenad pe rediccemo pe pon-pi da mij pe sili nimse boéni, silen pon pe redicée-
ma." sija munis, èetis armeéidli. med asi ceccis, asja-bure vois, asi-voge munis, 
munis da munis — men viétöni regid, kenesne sili i dir, sija ed abu med kerkaié — 
sija kuza mune. seèèa i vois kor-ke sija ormecid dine. armeéid dîne vois da sili 
èetis piémete. da piémead sili gizis sija — bara piémete gizis —, med pe ket 
pe mij reditema, sija medim pe nimse puktasni, pon ket mort, seèèa sija i kor-ke 
i dirji i bara armée éujis zeptas mij-keli i bara muni, gortlan nin lökte, gortlaú 
lokni kuccis. munis da bara sija ic-inid orde vois, ic-inid orde bara uzniad vois. 
ié-in silié bara zepèis kiskis piéme; vojnas unmösis da. seèèa i sija gizis: ,,medpe 
ubirajecas pe me vote% pe, med dukis pe iz vëf" ic-inid sili gizis piéme vilad. 
pisme her zeptas éujis, saldatli zeptas éujis. munis da munis da munis da kor-ke 
i sar dine vois, sar dine vois, sar gozjali èetis piéme. sor gozja liddisni i kaga 
éetisni sili i sijeli vetlisni. vetlisni sije gortèid. 

4. seèèa sija munisni da munisni da munisni da seèéa sija kor-ke i va-dore 
loktisni. more dore loini, more vois nali, mama-pijali. seèéa more dore vodisni 
vojnas uzni. seèèa moreidlen vackis valjis do sija i asi-vopias ceccis da kiknan 
kiis silen, kija nin, seèèa kagate boétis sija da seèèa bara mama-pija medisni. 
munisni da munisni da munisni da seèéa £el'a kerkae naja voisni. gel'a kerkaas 
seni vodisni da unmôèisni. 

5. a secée sija talen saridlen, seèèa piid gortas vois, saridlen piis gortas 
vois da mamjasidli viétalis sije da sija i bàbase koréni medeécis. seèéa sija munis 
da munis da munis da seèéa sija §el'a kerkae slejmi, pete. (sija kenesne sar-piis 
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saldatked toze munis, iz etnas, saldatked munisni kiken.) sessa gel'a kerkais sija 
lïkmis da sessa i suis sija saldatli: ,,te pe ö pe — sue — a me pe unmôèa pe." 
sessa sija sar-piid vodis da unmösis. no sije vojse naja uzisni kug-ke. sessa asi-
vo$e bűre voisni, seni olisni-vilisni. sija kija-koka vesis silen, pirisni pe kerkae 
mama-pija, kor ruale-vaale vesis. vesis ruale-vaale. sije naje véli gest'itedis, a sar-
piidli sija kaziccis babais kojd gestiteccisis, mama-pijais. ,,inli pe me pe ton pe 
acim pe karaul'ita tajeli pe vojnas." seésa vodisni naja da sar-piis sija acis 
karaul'itni kuccis. da sessa petis sija babais da sili toze muzikis kojd kaziccis da 
sïjeli, ceccis da sigirtis da sigirccisni da okasisni. da sessa ceccisni asi-vo^nas da 
munisni. kagase bostisni (soldat) da munisni gortanis da setén pirusko da ba-
rusko karisni. 

• 1. Régen élt egy házaspár. Az anya [anyjuk] meghalt. Az anya meghalt, 
és egy leány maradt (utána). Az apa molnár volt, megnősült. Aztán valamikor 
elmentek [kimenni kezdtek] vendégeskedni a mostohaanyával. A leány koldus 
lett és — az apja molnár volt — lisztet adott neki. Lisztet adott neki és ő 
elszórta. Megjöttek a vendégségből és a mostohaanya elkezdte őt szidni. 
Aztán őt, a leányt elkergették. A mostohaanyja levágta a karját. 

2. A leány gondolkodik: 'Hová veszejtsem el magam? Hová menjek?' 
Semmije sincs. Ment, ment, ment és elérkezett valahová. Aztán hármas ke
resztúthoz ért. Hármas keresztúthoz ért és nem tudja, merre menjen. 'Várjunk 
csak, én errefelé, a középső útra megyek.' Aztán a középső úton haladt, ment, 
ment és aztán odaérkezett egy kerthez. Egy kerthez érkezett, csupa almafa 
van [függ] ott. Csupa almafa van ott, de kar nélkül nem tud bemenni. Vala
hogy (fel tudna) kar nélkül (mászni) oda az almafára? Éhes. Kar nélkül ment be. 
Bement oda a kertbe, kezetlen, és az almát nem tudja . . ., a szájával kezdte 
az almát enni, harapdálni. A cár almáskertje volt az. A kert a cáré volt, és a 
cár egyszer őrt küldött oda: „Valaki valamennyi almámat félig [minden fél 
almámat] leharapdálja." Ekkor ő (így felelt): „Én senkit sem láttam, őrköd
tem, de (senkit) sem lát tam." Ekkor a cár mást küldött, egy másik őrt. A másik 
őr sem látott senkit. Az alma leharapdálva, leharapdálva, de senkit sem látott 
meg. Harmadiknak a saját fiát küldte: „Menj, fiam, eredj, és bárki is az, 
hozd ide! Az őrök senkit sem mondtak, de az almánkat mind megették. Hozd 
ide, menj, nem látsz-e meg valaki t?" A fiú meglátta ott a félkarú leányt és 
hazavitte őt. Hazavitte és így szólt a szüleihez (ő olyan gyönyörű, olyan szép 
volt): „Apám és anyám, akármit mondjatok nekem, (de) én őt [ezt] élettársul, 
feleségül veszem." No, a szülei nem ellenezték. „No fiam, nekünk nincs kifo
gásunk ellene, ha elveszed, vedd!" Aztán el is vette őt. Összeházaspdnak. 
Összeházasodtak. A [cár] fia fiatal volt és a fiát a hadseregbe vitték. Bevették 
a hadseregbe. Bevették a hadseregbe, a felesége persze már terhesen maradt. 

3. Aztán valamikor, mialatt a hadseregben van, az asszony gyermeket 
szült. Gyermeket szült és akkor a cári házaspár egy katonát küldött a fiukhoz: 
milyen nevet adjanak [adni] neki? Elküldték őt, a katonát. A katona ment, 
és ment és ment és ráesteledett. Éppen a mostohaanyához vetődött be és aztán 
ott~aludt. A mostohaanya a levelet éjjel kihúzta a zsebéből és megírta neki 
[az íráson], hogy adjon [vegyen] nevet: „hát neked kutyakölyköd született 
és milyen nevet adjunk [venni] neki, kutyája született." Odament, a zsebébe 
dugta [odaadta] a harcosnak. Másnap felkelt, reggel lett. Korán reggel elment, 
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ment és ment — nekem persze rövid elmondani, neki sokáig (tartott) , hiszen 
nem a szomszéd házból (való) —, sokáig megy. Aztán valamikor megérkezett 
a harcoshoz. Odaadta neki a levelet. A levélben megírta neki — ő is levelet 
írt — hogy akármit szült, adjanak neki nevet, akár kutya, akár ember. Aztán 
a harcos is a zsebébe dugta a levelet [az izét] és ismét elindult, már hazafelé 
jön. Már kezdett hazafelé jönni. Ment és megint a mostohaanyához tért be. 
Újra a mostohaanyához érkezett aludni. A mostohaanya ismét kihúzta a 
zsebéből a levelet, (mikor) éjjel elaludt. Aztán (ezt) írta: „Takarodjon (onnét), 
mire hazamegyek, híre [illata] se legyen!" A mostohaanya (ezt) ír ta neki a 
levélbe. A levelet visszadugta a zsebébe, a katona zsebébe dugta. Ment és 
ment és ment és egyszer a cárhoz érkezett. Megérkezett a cárhoz, odaadta a 
levelet a cári házaspárnak. A cár-házaspár elolvasta, odaadták neki a gyerme
két és elkergették őt. Elkergették hazulról. 

4. Aztán mentek és mentek és egy vízpartra érkeztek. A tenger partjára 
ju to t tak [lettek], az anya és a fia a tengerhez érkezett. Éjjel a tengerparton 
lefeküdtek aludni. Ekkor a tenger hulláma verdesni kezdte (őt), és (amikor) 
korán reggel felkelt, két keze van neki, kezes már. Aztán vette a gyerekét, 
s az anya és a fia újra elindult. Mentek és mentek és mentek és egy kis házhoz 
érkeztek. Ott a kis házban lefeküdtek és elaludtak. 

5. Aztán ennek a cárnak a fia hazaérkezett. A cár fia hazaérkezett és 
anyjáéknak (mindent) elmondott. És elindult megkeresni a feleségét. Ment és 
ment és ment és aztán a kis házhoz vetődött, bemegy. (A cárfi a katonával 
ment, nem egyedül, a katonával mentek ketten.) Ekkor odajutottak a kis 
házhoz [a kis ház odajutott], és így szólt a katonához: ,,Te maradj ébren [élj] 
— mondja — én pedig elalszom". Ekkor a cárfi lefeküdt és elaludt. No, azt az 
éjszakát valahogy átaludtak. Aztán megvirradtak, ott éldegéltek. Az anya és a 
fia bementek a házba, — teljesen ép (már) keze-lába — amikor már gőzölgött 
az étel [minden gőzölög]. Minden gőzölög. Megvendégelte őket, de a cárfinak 
úgy tűnt , mintha a vendéglátó, az anya [és a gyermek] feleségére hasonlítana. 
„Várj csak, ma éjjel én őrködöm". Aztán lefeküdtek, és a cárfi őrködni kezdett. 
És ekkor kijött az asszony, neki is úgy tűnt , hogy a férje. Odaugrott és megölel
te őt, összeölelkeztek, összecsókoloztak. Aztán korán reggel felkeltek és el
indultak. Vették a gyereket (a katona), hazamentek és ott nagy lakomát csap
tak. 

Jegyzetek. Elmondta Anasztaszija Petrovna Kozlova (szül. 1891 Túrja, 
Lúgban lakik). 

2. jablona eéale seni veéis 'csupa almafa van [függ] ot t ' ; vomnas kuccis 
sija jablonase mij-ke karni, kurécöni 'a szájával kezdte az almát enni, harap
dálni' . A közlő it t a jablona 'almafa' « or. RŐAOHR) szót a jablok 'alma' 
« or. RÖAOKO) szóval tévesztette össze. A továbbiak folyamán már helyesen 
használja, reve'snica 'menyasszony, élettárs' < or. poeecHWju, vö. (FOKOS-
FUCHS) Vm. reve'snica 'Braut (eig. Altersgenossin)'. 

5. sessa sija gel'a kerkae slejmi, pete 'aztán a kis házhoz vetődött, kimegy 
[o: bemegy]'. Szótévesztéssel van dolgunk: a pete 'kimegy' helyett ugyanis a 
pire 'bemegy' ige volna a helyes. 
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2. Ned-kïjas (nedan kïjas) 
(Találós kérdések) 

1. kik nié pisje, bid tevaris vilisas. — sor. 
2. vain cuze, biin bidme, mamse aggas da ber kule. — sö. 
3. igid, igid dub, dubjas das-kik ü, (das-kik üjin) bid üjin nol keëél, a 

keselas éizim kolk: kvajtis jegid, a éizimedis gerd. — vo, telié, vezon, lun. 
4. perié, perié starik, paéis éo rotasa. — plsan-gor. 
5. mica, mica molodec da seredis gereda. — igas-juk. 
6. mica, mica molodec da bid bez-ü aggile. — tages. 
7. das-kik coj et'i zontik ulineé. — rugeg-cumalï. 
8. lunin skamja, vojin kalac. — pon. 
9. sunduk pickin zárnia leska. — pacin egir. 
10. mica, miéa molodeó da med-medoredis neceni. — ebes. 
11. veése kicötasni da ber etlaéasni. — cin. 
12. can óireste, vë g eredé, jaroslaveg kile. — virdiéte, gimiéte. 
13. tan keralan, moskva>(moskvae) cagis cecce. — piéme. 
14. lunin velié gugid, a vojin mes-sitié pe lapkid. — megir. 
15. bid kerkàn anaeé eddala. — paccer. 
16. éo koka, éten dore sütetteg da oz süt. — gelik. 
17. bid pelesin somja bekar. — telié. 
18. kerka g egér siteé gez. — nie. 
19. cikl'a-mukl'a, kicce munan? sirem gogin, mij ten delà? — ju da vi$. 
20. bi éelema, va kinema, irgen sarapana. — samevar. 
21. sittem, éütem éo §or vuge, kitem, koktem pue kae. — piscal da pula. 
22. mune, mune, tujis abu, kerale, kerale, viris abu. — pizen munem va 

vlti. 
23. nol coj da eti patka vilin tiskaéeni. — pizan. 
24. bid kerkàn os-lapa. — pac-ciskan lis. 
25. si-tir iz da et'i bez. — nan-pezalem. 
26. si-tir iz da biden kert koka. — pac-egir. > 
27. mu-gu, mu-gu mu ulin, éertin, éertin éed seter, vominin kid-aú. — mu 

ulin os ole, éed seter se éoje, éertas ole, sabri. 
28. pirull'i-parulli saraj-molitva. — petuk. 
29. mu-gu, mu-gu mu ulin, éertin éertin éed seter, kureg-ceskid bad dórin, 

éelem vi$an gag dórin. — redka, os, votes, sö. 
30. kik doras l'em-pu, seras kuk-ku. — cap. 
31. éed ver serin mica molodec sulale. — gerd slapa. 
32. bid kerkain éed tasma. — paz. 
33. bid kerkain éinmen aggitem. — sonid. 
34. acis sï kuza, lapais veé kuza. — lojliéan vor. 
35. komin vok et'i jur ulin. — petelek. 
36. bid kerkain bordtem kaca. — rukomejka. 
37. cikili-mukili, kicce munan? c§, vezem üres, aéte lesaleni i gognaleni. — 

kosa. 
38. ju serin utka pukale, bezis ber égin. — kes. 
39. kik vok da jorta-jortes oz a^gini. — éin. 
40. cikl'a coze gozja, igid jura obe gozja, l'as nira ic-ine gozja, éo éinma 

vezane etnas. — stan, svelek, talán, kié. 
41. pu kar, pu kar pickas igás kar, igás kar pickas dera kar, a dera kar 

vilas úemeja voda kujle. — potan, igás vol-paé, dera ruzum, kaga. 
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42. kopraéas, koprasas, sfenlan banen vodas. — cer. 
43. tü jile mij oz esji? — kol'k. 
44. ajis cukl'a, mamis gena, piis bergale. — peckan. 
45. mica, mica ic-mon, vigedlini on listi, bidenes berdede. — luk. 
46. mica, mica ic-mon da derem-gacis picegas. — èiè. 
47. ti vojtiste, ta vojtiste da ne-kor oz vojtis. — iserga. 
48. jascik picke mij oz tomnassi? — sondi. 

• 49. muis dona, dona da borjis nesne (nesta) dona. — esun, ekenca. 
50. pu sodjed Icaan, jaj lavice puksan. — vë vilise puksan. 
51. vilan sor vizité, ülan pomel tue. — v§ jue da bezis esale. 
52. bi selema da g egér cuc-ku. — samevar. [ 
53. koner perié starik rotlise, rotlise da $one-bure oz i voli, vek ruza. — 

pisan-gor. 
54. ves kuza pekiï da sizim ruz. — sinjas, nir, pel, vom. 
55. i§id, igid eddala da veéis ruz. — nebesa. 
56. pidestem beckae jaj solaleni da oz i solaééi. — cun-kic. 
57. mica, mica ic-mon da gerd kolockaa. — kureg. 
58. mica, mica molodec vek jurblale. — lajkan. 

1. Két nyuszt szalad, minden holmijuk rajtuk van. — Keresztgerenda. 
2. A vízben születik, a tűzben növekszik, az anyját meglátja és újra 

meghal. — Só. 
3. Nagy-nagy tölgy, a tölgyön tizenkét ág, (a tizenkét ágon) minden 

ágon négy tarisznya, a tarisznyában meg hét tojás: hat fehér, a hetedik 
piros. — Az év, a hónap, a hét, a nap. 

4. öreg, öreg apóka, a subáján száz folt [a subája száz foltos] — Fürdő
szobakályha. 

5. Szép-szép legény és a közepén csomó [csomós]. — Szalmakazal. 
6. Szép-szép legény és minden farok alá belát [farok-aljat lát] . — Kü

szöb. 
7. Tizenkét nővér egy esernyő alatt. — Rozskereszt. 
8. Nappal pad, éjszaka kalács. — Kutya. 
9. A ládában aranyozott kanál. — Szén a kályhában. 
10. Szép-szép legény és ide-oda rángatják. — Ajtó. 
11. Mindent megkerülnek és újra egyesülnek. — Füst. 
12. A csikó felüvölt, a ló nyerít, Jaroszlávig hallatszik. — Villámlik, 

dörög. 
13. Itt. vágod, a forgácsa Moszkvába ugrik. — Levél. 
14. Nappal a lónál magasabb, éjjel a tehén faránál alacsonyabb. — Haj

lított járom. 
15. Minden házban koszos takaró. — A kemence teteje. 
16. Száz lába van, de ha nem állítják a fal mellé, nem áll meg. —Vessző

seprű. 
17. Minden sarokban szenes pohár. — A hold. 
18. A ház körül szaros madzag. — Moha. 
19. Girbe-görbe, hová mész? Vágott vonókés, neked mi közöd hozzá 

[dolgod] ? — A folyó és a rét. 
20. Tüzes szívű, vizes hasú, vörösréz szarafánú. — A szamovár. 
21. Sem feneke, sem bele, száz patakon átmegy, sem keze, sem lába 

(és mégis) fára megy. — A puska és a puskagolyó. 
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22. Megy, megy; (de) nincs út, vág, vág, (de) nincs vér. — Csónakkal 
való utazás a folyón. 

23. Négy nó'vér egy selyemkendőn civakodik. — Az asztal. 
24. Minden házban medvemancs. — Kemenceseprű fenyőágakból. 
25. Tele akol juh és egy farok. — Kenyérsütés. 
26. Tele akol juh és valamennyinek vas lába van. — A kemence és a 

parázs. 
27. Barlang, barlang a föld alatt, a folyóvölgyben, a folyóvölgyben fekete 

ribiszke, a folyószakaszban korpakenyér. — A föld alatt medve él, fekete 
ribiszkét eszik, a folyóvölgyben él. Csűr. 

28. Kikerikí-kukurikú csűr-imádság. — A kakas. 
29. Barlang, barlang a föld alatt, a folyóvölgyben, a folyóvölgyben fekete 

ribiszke, a tyúknak ízes (falat) a fűzfa mellett, szívtartó a polc mellett. — A re
tek, a medve, a bogyó, a só. 

30. Két oldalt zelnicefa, középen borjúbó'r. — Cséphadaró. 
31. Fekete erdő közepén szép legény áll. — Piros kalap. 
32. Minden házon fekete szíj. — Ereszték. 
33. Minden házban van szemmel nem látható. — A meleg. 
34. őmaga öl hosszúságú, a mancsa arasz hosszúságú. — A dagasztó-

teknő. 
35. Harminc fivér egy fej alatt — A mennyezet. 
36. Minden házban szárny nélküli szarka van. — Kézmosó. 
37. Girbe-görbe hová mész? Csitt, elcserélt torzszülött, téged faragnak 

és gyalulnak. — A kasza. 
38. A folyó közepén egy kacsa ül, a farka a parton. — Merítőkanál. 
39. Két fivér és egymást nem látják. — A szem. 
40. Görbe anyai nagybátyám és a felesége, nagy fejű apai nagynéném 

és a férje, tömpe orrú anyai nagynéném és a férje, száz szemű keresztanyám 
egyedül. — Szövőszék, lánchenger, lábító, szövőborda. 

41. Faváros, a faváros belsejében szalmaváros, a szalmaváros belsejében 
vászonváros, a vászonvárosban néma vajda fekszik. — Bölcső, szalmaágy, 
vászonpólya, gyermek. 

42. Hajlong, hajlong, arccal a fal felé fekszik. — A fejsze. 
43. Szegre mit nem lehet akasztani? — A tojást. 
44. Az apa görbe, az anya szőrös, a fiuk forog. — A rokka. 
45. Szép-szép menyecske, ránézni nem mersz, mindenkit megríkat. — 

A hagyma. 
46. Szép-szép menyecske, a fehérneműje az öblében. — Gyertya. 
47. Ott cseppen, itt cseppen és sohasem cseppen le. — A fülbevaló. 
48. A ládába mit nem lehet bezárni? — A napot. 

v49. A földje drága-drága, a mezsgyéje még drágább. — Az ablak (és) 
az ablaküveg. 

50. Falépcsőn fölmész, húslócára ülsz. — Lóra ülsz. 
51. Fölfelé patak folyik, lefelé lucfenyő nő. — A ló iszik és a farka 

lóg. 
52. Tűz a szíve és köröskörül van a hasa. — A szamovár. 
53. Szegény öreg apóka foltozgatja-foltozgatja, de nem lesz jobb, min

dig lyukas. — A fürdőszobaseprű. 
54. Arasznyi tuskó és hét lyuk. — A szemek, az orr, a fül, a száj. 
55. Nagy-nagy takaró és az egész lyukas [lyuk]. —• Az ég. 
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56. Feneketlen hordóban húst sóznak» be, de nem sózódik meg. — 
A gyűrű. 

57. Szép-szép menyecske és vörös taréja van. —- A tyúk. 
58. Szép-szép legény állandóan hajlong. — A bölcsó'rúd. 

Jegyzetek. A találós kérdéseket Soski, Lug és Túrja falvakban jegyeztem 
fel szinte valamennyi adatközlőmtől. 

1. sz.: sor 'keresztgerenda, amelyre a konyhában edényeket akasztanak. 
18. sz.: A zűrjén faházak gerendái közti réseket mohával tömik be. | 41. sz.: 
a nemeja voda (tkp. 'néma víz') népetimológikus alakulat a nemej vojevoda 
'néma vajda' << or. mMOU eoeeoda helyett. Vö. AV nem?} sar 'néma cár' | 
58. sz.: jurblal- 'hajlong'. 

A menyasszony vőfélyfogadó énekei 

3. druzkali her dem 

ver (i) dan ver (i)diéej 
druz(i)ka taj kile, lok(i)te 
sed pe ved daj(i) kimer (i) kojd. 
druz(i)ka taj kile, lok(i)te 

5. igid pe ved daj tuéa kojd. 
druz(i)ka taj kile, lok(i)te 
daj sed(i), pemid(i) ver(i) kojd. 
drúz(i)ka ved kile, lok(i)te 
§ug i$as(i) kojd daj l'ok(i) miger(i)nas. 

10. druz(i)ka taj kile, lok(i)te 
rinis(i) tupled kojd jur(i)nas. 
drúz(i)ka taj kile, lok(i)te 
kosa da nud kojd da sojjasnas. 
drúz (i)ka taj kile, lok(i)te 

15. ger(i) voz kojd pe daj kokjas(i)nas. 
druz(i)ka taj kile, lois, 
ver(i)dan ver(i)dis rii (j) olemej. 
i druz(i)ka taj kile, lok(i)tis 
roé(i) bajar(i) kojd da mis-kunas. 

Vőfélygyalázó [Sírás a vőfélynek] 

Kedves eltartóm 
a vőfély, hallatszik, jön 
fekete felhőhöz hasonlóan. 
A vőfély, hallatszik, jön 
nagy felleghez hasonlóan. 
A vőfély, hallatszik, jön 
fekete, sötét erdőhöz hasonlóan. 
A vőfély, hallatszik, jön 
összekuszált szalmához hasonló rossz termetével. 
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10. A vőfély, hallatszik, jön 
a gabonaszárító ablakának betömésére való köteghez 

hasonló fejével. 
A vőfély, hallatszik, jön 
kaszanyélhez hasonló karjaival. 
A vőfély, hallatszik, jön 

15. ekeszarvhoz hasonló lábaival. 
A vőfély, hallatszik ,megjött [lett], 
ó kedves, drága leány életem. 
A vőfély, hallatszik, megérkezett 
orosz bojáréhoz hasonló hátával. 

Énekelte Natalija Ivanovna Kucsmenyova (Túrja). 

4. druzkali oékem 

aj ver(i)dan verdisej, 
drúz(i) ka faj kile daj voema 
roc(i) bajar(i) kojd da miger(i)nas, 
verdan verdisej, 

5. roc prenik kojd da éuzem(i)nas. 
druzka taj kile daj voema 
roc-akan(i) kojd daj miger(i)nas. 
druzka taj kile daj voema 
i§id gesnas daj(i) gest'anas, 

10. druzka taj kile daj voema 
igid geènas daj(i) g es fanas. 

Vőfélydicsérő [Dicséret a vőfélynek] 

Ó kedves eltartóm, 
a vőfély, hallatszik, megérkezett 
orosz bojáréhoz hasonló termetével, 
kedves eltartóm, 

5. orosz mézeskalácshoz hasonló arcával. 
A vőfély, hallatszik, megérkezett 
orosz bábuhoz hasonló termetével. 
A vőfély, hallatszik, megérkezett 
nagy vendég férfiakkal és vendég nőkkel. 

10. A vőfély, hallatszik, megérkezett 
nagy vendég férfiakkal és vendég nőkkel. 

Énekelte Olga Andrejevna Nyekraszova (Túrja). 

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

5. Iván cárevics 

1. sar gozjalen kujim pi vijim. naja kor-ke — olasni, olasni — sorkni 
ke^asni, una, repa. sorkni keftasni, nalen giriseft bidmas i vosni medas, etore 
vose, gueni. ,,vaj pe viftni mun! te pe mun, v a s ií ij s ar ev i c, ta-lun vojnas 
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vig!" vasili j s ar ev i é vigni munas, berezdae vodas. voj-ser kad kimin 
lovas i loktas guéaéié pu%-pa% vojnas. éorknise medas dergajtni iz-ku paéta 
da iz-ku paéta mestais. sija vugziéas. vot pe taj verid loktis, verid pe i sedi. ,,te pe 
taj loktemid mené i vigni!" sije bostas da nejtas da nejtas da edva lolis kol'e 
vasi l ij s ar ev i é len. no sija gortas voas. „mij-ke pe aggilin-e ? kodi guis ? 
kod véli? kodpe veris?" „ameampe, viéem boétisda ig pe aggil ni-nem." perjalis : 
'meam pe viéni kucci da ni-nem pe ig aggil.' „med lun mun pe, peder s a r e-
v i é, te vetli!" peder s ar ev i 6 munas, bar a vodas berezdae. bar a voj-ser kad 
kimin lovas, bara su%-pa% voas da medas iz-ku paéta da iz-ku paéta stav éorknite 
dergajtni. ,,ak, no taj verid suri." ,,te pe jesse vigni loktin? . . . 

2. i v an s ar ev i ces seééa istas. i v an s ar ev i é kert palié boétas 
i mune. palié boétas, mune, berezdae vodas. bara voj-ser kad love. pu%-pa% loktas, 
bara medas dergajtni, iz-ku paéta da iz-ku paéta mestais kole. ,,o — sue — te 
mené vigni loktin?!" vugziéas bara sije. ivan s ar ev i é boétas da nejtas 
da nejtas da nejtas guéaéiéte. ,,te pe jeése guéaéan da kik vokes nin nejtemid, 
tidale." „leg pe, ivan s ar ev i 6, kol pe menéim lov, me pe tenid slapa-tir 
d'enga éeta." no jesse jona nejtni medas. „leg pe, ivan s ar ev i é, me pe 
ten votluk éeta." jesse jona nejtni medas. „leg pe, ivan s ar ev i é, lov pe 
kol, me pe ten zárnia èura es éeta." „kig pe te sije éeialan menim?" — ivan 
s ar ev i é sue. ,,te pe vére ka da sen pe vijim igid vad. seéée pe lok, te pe seéée 
lok!" ivan sar évié loktas, asiv-vo% éeééas. mamjas jualeni. ,,mijanpene-kod 
iz voli, ne-kodes pe ig aggil." oz vistav sarli. vére kaas. sunis motokjas boétas, 
katuskajas. igid va aggas, vad, éed vad. i seni medas sija sunisjasse bergedlini, 
motajtni, tagi gegredlini vase, bes-piis petas, gelengik piis, sija sue: ,,dade pe, 
te ne mij karán? mijla pe taje te krestavlan?" „me pe taje vadse kesja sirjovtni 
da gorte nuni." ,,oj pe, in nu pe, in nu pe, in nu!" edje ber vaas piras da loktas, 
mij-ke bat'is dore. ,,bat'e pe, baie, kucem-ke pe mort loktis da vadse pe kesje sirjovtni 
da gortas nuni, vase." sija petas edjegik, igidgik. igidgik petas i medas süni: 
,,no pe loktin?" „lokti pe." ,,vaj pe, slapase leéed!" sije pe sl'apase ruzedas da 
seéée mesék vuras. sija petkedlas da petkedlas da dengase petkedlas da slapaid 
ne-kug oz tir. no kor-ke tire, puktas . . . sili votluk éetas, seéée esedas denga-votluk-
l'i, mij-li. i zárnia sur a es éetas. ,,vaj pe, mené kolli, me pe etnam og vermi munni." 
sija boétas biden i nuas ées pired, omelik lokis, besis. nuas sija. seééa i mune, 
mune, jer vile voas, etacem igid. seni gerema kod-ke da geris kolema. ,,mij pe 
tája, bur mort, tája tijan?" ,,taja pe menam perna-kele, pernae pe ori da vaj pe 
taje cec bőét da nu!" sija cec boétas da nuas. mune, mune, agas aggas. ,,taja pe 
mij tijan, bur mort?" „tája pe menam pernae." sije i cec boétas omelis da nuas. 
nuas, vajas, kilée doras sibitas i ber bes pisjas vadé. no i loktas d'ade, es jertas. 

3. „no pe — olasni, olasni — me pe gulajtni vetla kiéée-ke" — ivan 
s ar ev i é sue. ivan s ar ev i c kiéée -ke mune gulajtni. mune, mune, mune 
ile, kiéée-ke i kucem-ke kerka voas, lokingi. seéée i piras. „űzni pe mené leg, 
babuska!" etnas babuska ole.uzni legas. „no kucema pe tan, babuska, tijan oleni, 
med zemla'in?" „a mijpe oleni?! mijan pe zev loka oleni. kucem-ke mijan kere'l 
pe viis stav naro'dse. naro'dis pe nin abu. m a r p a s a r o • v n ase pe vajni 
kesje, a stav naro'dse pe nin viis. a bid lunpe saldat kol'e, koktem soldat da vetliée 
esin uvti: 'kod-ke abu-e et-dor mort, kod-ke abu-e vojujtié?"' „a te pe mené asiv 
viétav, me pe peta — iv an s ar ev i é sue.no med lun voas. sar tark vartas. 
„kod-ke abu et-dor mort ?" „mijan pe no vijim élik, uze." saldat-li, mij-li viétalas: 
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,,te pe sija petav vejujtni! „petala pe!" petas, vejna vile munas. „no kucema pe 
tijan oleni?" „mijan pe kerel! biden stavse lijis. ne-kod pe vejujtis abu." sija 
bostas bed kestiga da i mune vejujtni. suvtas pol'e vile, kestiga vile esecéas. no 
sarlen pe istema vejujtis, eti mort. „mij pe taje karam, munam pe ta-midanas da 
taje pe selistam, ali pelistam, ali tojistam, ali mij pe, taje ku£ vijam, etïse eta 
midaen?" mate lokni medasni, vakseni si vile, vejska. sija bergeééas da votlukse 
bostas da votluksis biva iz da biva kert bostas. et-pir vaékas: molod'eé éeééistas ; 
médis vackas: molod'eé ceccistas. „mij pe, vil keza-jin, mijan cektan karni?" 
,,vaj pe, taje stav vejskase evtef" etore-medore naja evtasni, stavse i vijasni vejs
kase. stavis kule, eti saldatis kolas, kucem-ke raninejes. ,,te pe mun da asiv 
kik ta mida med loktasni" — sija, i v an s a r e v i é sue. sija, mij-ke, munas, 
gorte ber loktas. sar vigedlas, a stav vejskase biden vijema. sarid i lube loe. sije 
verdasni, ugossa'jtasni, kod tede, kug. „asiv pe bara veili te! me pe tenid, asiv 
vetlan, i m a r p a s a r o • v n aes te saje êetam. (kerel veli vaje). sija med lun 
bara mune, bara pole vile suvtas i bara sen kestiga juin esjema. i lokteni bara 
vejska. oj pe, sarlen vejskate kimin sijes istema! vakseni sije. „mij pe tene karam, 
ku$ pe tene vijni medam?! pelistam-ke pe stavnim, kutan, a èelistam-ke pe i 
stavid, nin uêan" bara mategik voas. sija votluk kiskas, biva iz da biva kert 
vackas: elik molod'ec kiè-ke loktas. médis: med molodec. ,,no vaj pe, mij, lubcznej 
keia'jin mijan cektan karni?" ,,evte pe stavse!" stav vejskase evtasni, bara. no 
mune, bara loktas gorte. sar bara vigedlas: stavse vijas, vajedas. kod tede, ku$ 
sije bara nin, mij lois-li . . . i svadba karas. m a r p a s a r o • v n aes si saje 
éetas. venica'jccasni, pirujtasni-parujtasni, biden karasni. sesêa sija i vottedasni 
ic-mon gozjaes torja kerkae. vottedeni. sija vodasni da mar p a s a r o • v n a 
i sue: ,,i v a ' n s a r e • v i c, lubcznej muzik pe, ku$ pe tenid taj jen otsalis 
ta midase vijni etnadisli? vaj pe, te vistav!" „a ku$-ke pe taj jen otsalis, a mij 
pe me tenid vistala?" ,,a mij ne pe as babaidli on vistav? kole pe vistavni." 
„a vot pe menam vijim votluk, biva iz da biva kert pe vot vacka i ceécistasni kik 
molod'ec da stavse i vijasni." ,,no vot pe i vistalin, pasibe pe, bur — muzikli 
oSke —. mij ne pe as babaidli on vistav?" no sija koggistas dajona i unmovsas, 
muzikid. muzikid unmovéas, a babais votluksid i bostas biva izse da biva kertse. 
bostas da secce prestej biva iz da biva kert i sujas, mar p a s a r o v n a babais. 
sija i asiv-vog ceccas, bara kole munni vejska vile, vejna vile ,,asiv pe kerelse i 
bidenes nin vajed!" kerelïs keza'jinis, nalen sar. lokteni. sija kestiga bed jile 
bara eseccema. ,,kucem pe saridlen vejskais? — kerelïs sue. — mij pe taje karan-
nid, selistannid, ali pelistannid, ali ku% pe taje vijam?" ,,a inli pe — ranenej 
etïk soldat sue —, taje pe ved kik lun nin stavse vijis, bara pe vijas" „cev pe, 
kucem pe taje vijis secem mort, etïk mort?!" naja voasni dinad. ,,no pe vaj, 
vojujt! te pe vejujtemid, vaj pe, vij mijanes si mida naro'dse!" sija veske ber
geccas da biva izse da biva kertse vackas. et-pir vackas: bi petalas, médis vackas: 
bi petalas. ne-kod, ni-nem abu. vot sija i bed jile esecéas i sulale. ,,no vij pe, te pe 
vijni loktin, vejujtni." „a me pe ig lok vejujtni, a me pe vev korsni, me pe vev-
korèis, me pe ig vij. me pe vev-korsis vetledla." a saldatis i eue: „faja pe veli. 
vaje pe, tali kert asika becka kare! ni-nem pe tajeli og vermi vijni, taje pe sibitam 
va vile, med pe sen plavajte vain." no sili kert becka karasni seni art'elen i vae i 
Sibitasni, iv an s ar ev icse. 

4. sija plavajtas sen da plavajtas da kerel stav vejskanad munas sar dorad. 
sarse gue éujasni, vickojasse, biden èed kuen kisasni, biden med verae bergedasni. 
m a r p a s ar o v n ais i baba kerelli loe, kerelli setasni. kor-ke sen i v a n 
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s a r e v i c plavajtas da plavajtas da plavajtas da plavajtas da i kuvni medis. 
'atte d'ive, kole ze nin tan kuvni. ken-ke pe eske menam zárnia sura es vevli, kesjis 
pe bur karni. a kis ne pe eni sije me kórsa sije ? ken sija pe, kod tede ? med zemïa'in. 
a munigas sija suis: ,,es-ke pe durmas, ti pe lege/" mam-bat'isli suis, a sija es 
durmis. stav pos-jivse biden leptale, kerkase leptale. naja vostasni kartase da 
svisnitas med zeml'aegis eskid. biden, stav mu i va drezzite. lökte sija more dorad 
eskid. a i v an s a r e v i c i sue: ,,e pe, sondi-banej daj eskej, te pe eske loktan, 
kile da mené pe ed te vijan." sija buv-bov-bav keras eskis da berege vajedas. lukalas 
da lukalas da lukalas, berege vajedas beckase. berege voas. ,,da vijan ed pe mené 
te!" sija taj capistas eskis da zil'-zol'mune semin beckais. pazale. i v an s a r e v i c 
i kulas. sessa sija isalas da isalas da isalas eskid da lov-va vajas da pizjas da 
ber lovzas. 

5. sessa sija i munas ber gortas. ber gortas munas esked, eskes nuedas i 
gorte munasni. no munas, gortin, mij-ke, olistas i cekteni sili getrasni. ,,me pe 
— sue — og getras na, me pejesse vetla kicce-ke gul'ajtni." sija gul'ajtnibara mune, 
bar a med ieml'a'e munas. i v an s a r e v i c babuska or de secce piras. sija oz i 
ted sije. „no pe, babuska, kucem olemis?" ,,cev, mij ne pe nin olasni? te kojd 
ze taj volis da kik lun biden vijis vejskase, a kojmed lunas pe kicce-ke vosi, vijisni 
daj." i oz ted sija, babuskaid. ,,no pe, babuska, me pe, uzam ta-lun, a asiv pe me 
vev loa, teád zárnia vev loa karta vilad. a te pe nued kereï dortiid vaavnif sije da 
sija pe medas komi: »vaj pe, me tajes boêta, neba, vuzavf mij pe ten starukali 
tacem zárnia vev? a-a bur vev sija, jon, igid vev, zarnian" no asiv-vog ceccas, 
silen vev secem loema karta vilas. sija i petkedas, sermedalas vuzavni. ,,te pe 
vuzavf so sajt pe setas, in set, kikes pe setas, in éet, kujim-so pe setas, set da 
éermedte pe in set!" sija mune. kereï edjegik petas. ,,o pe, babuska, kucem pe 
tenad velid bur! kis ne pe tacemis ? vaj pe, vuzavf mij ne pe ten, etacem starukali 
tacem vev kole?" ,,og pe, mij ne pe me vuzala?! meam pe etija, acim bitti, bur 
vev." ,,vaj pe, vuzav, so celkevej seta." ,, og, og pe." ,,kik-so pe seta." ,,og pe set." 
kujim-so pe seta." no i setas. ,,sermedse pe og set." sermedse ber bostas. ,,men pe 
oz i kov sermedid." sija i zev jona l'ubiteni kereï gozja, m a r p a s a r o v n a 
gozja. bid lun si vile ïubujcceni da vaaleni da ver déni, da secem mica da mij-lï 
da! kor-ke kereï kicce-ke mune lijsini da mij da. i m a r p a s a r o v n a petas, 
sije vedite-babite. a vev si vile taj ku$ èin-gugnad viftedlas. a sija povzas da edjegika 
ber piras babáid, m a r p a s a r o v n aid. kereïlokfas. ,,ojpe, kere'ïusko, ïubcznej 
muzik, etija pe mijan vev vereg. taja pe mijan vaz muzik." ,,cev pe, jej, kucem 
ne vaz muzik?!" ,,da, vaz muzik. vaj pe, sejcas ze palacjases vajed i trepu-trepu 
biden sijes keravli i bien sot i pejimse pe teled! veïiè pe tais minan." no edjegika 
i sejcas i mune kereï i palacjasla. a etija nalen veli devka-cerno'vka, prisluga, 
vek velema sarislen da sija kereïis dorin i prislugajca'jte. no sija i petas da velidli 
kok vilas jurbite sija: ,,oj pe, velej da velej da sondi-banej daj velej, ni-nem ed 
te, koner, on ted. a tene pe ed i palacjasla munini da palacjasid pe tene kesjeni 
trepu-trepu keravni daj bien sotni daj pejimte teledni." velis i siasas. ,,ek pe 
devka-cernovka da musa cojilej, te pe, voasni pe palacjasis da mene-ke medasni 
keravlini, tacce pe pet vaidla da vedrate pe bost da keristasni-ke pervojse, kicce 
pe pervoj viris ceccistas, sije pe sije bost da vedraad pe i pukti da sereg-peïesad 
pe i èuj muas! su: »bur zárnia vev pe veli, zárnia ki£ pe te bidmi ze!«" palacjas, 
nija, oz na vev jav petni vev dorsid i lokteni nin, sinnis don. biden sije trepu-
trepu keravlasni, bien sotasni, pejimse biden teledasni. ,,no vot — m a r p a 
s ar o vn a sue — veïiè pe mi vaz muzikèid i minim. 



LG RËDEI KÁROLY 

6. no kor-ke óvni medasni i zárnia kig bidme, secem mica da zárnia, no i 
l'ubujccini oz vermini kerel'gozja?! 'atte pe kucem mijan kig bidmini medis, atte 
dive, kucem hur!' a devka-cernovkali sija jesse l'ube, sije radejte, kod tede, ku£i. 
no kicce-ke bara ' mune kerel. mij-ke sije etore si gegerin her gale, m ar p a 
s a r o v n aid vizedé. ku$ taj sije zarnija kis; si vile satovcas, vuvziélas l'ok moz. 
oj sija mij edja pisjas. bara pisjas i bara lökte kerel'. ,,oj pe, lubcznej muzik 
kerel', tája pe mijan zarnija kigfiid vereg. tája pe vaz muzik. vaj, sejcas ze pe 
taje keravli, pered i trepu-trepu palacjases vajed i bien sot i pejimse te teled/" 
bara sija i pisjas edjegik, kerel', babaisli kivze, mica, eske zal da. bara kivze, 
munas. a devka-cernovka mune da jona her de bara: ,,oj pe, zarnija kiggej da 
kiggej, me pe véli te vile l'ubujcca. eni ed pe te ni-nem on ted, a tene keravni da i 
sotni da i bara pejimse téledni." kiggid bara sili siasas: „d'evka pe cernovka da 
musa cojilej! te pe vi$ed, meam medasni, palacjasid voasni da, keravlini da per
vej cagse pe keristasni da kicce ceccistas, te pe sije bőst da vedraad pukti da moread 
pe va-dorad i lecci: szarnia ki% pe véli da zárnia utka pe te lov ze/«" no sija i 
bara voas palaéjas, oz vevjav pirni, bara nin lokteni. hiden keravlasni, sotasni, 
pejimse teledasni. ,,vot pe vel'ié pe mi tais minim, eni pe ne-ken ni-nem abu. 
tája pe véli vaz muzik, mijanespe eske kiknannimes vijis." „no fenéid pe kivzim." 

7. no i óvni medasni. kerel' sija vek vetledle, okotnica-jte. more dore sija 
leccas lijsini, utkajases lijle. a utka, sija zárna utka sija dir sen gaéke nin lehale 
vaas. sija i davaj medas si bersan vetlisni. 'alte pe, kucem mica, i$id utka/' 
Ujlini medas, vetcini. vetcas, vetcas. gaske me kvlla deremes da veteda tajes. 
munas, munas, kicce-ke eske gac i hiden kul'as, berege puktas, utka bersan vetce. 
sede i sede i, seséa kvafitni kvat'ifni, medas. sija vek ile^ik da ilegik da beregas 
kais. pir vile lehas utkais da edjegika silis, kerelyilis derem-gacse bostas da vot-
lukse bostas edjegik — votlukis si ordin, novledle, kerel'idli setema — bostas kere-
l'idlis. sessa i biva izse da biva kertse bostas votluksis da et-pir vackas, molod'ec 
ceccistas, medis vackas, molod'ec ceccistas. ,,1'ube'znej keza'jin pe vaz keza'jin, 
mij pe cektan mijan karni?" „vaj pe, hoste etaje vel'mozase da efi kok vilas pe 
tal'iste, a medse casnite da moreas pe sibite!" sija naja boétasni da zive keretes 
étik kok vilas tal'istasni da medse casnitasni da moree sihitasni. no vot sija i kae 
sessa górtad, i v an s a r e v i c. i v an s a r e v i c lokte, ken-ke vilis jatazin 
marpa s a r o v n a pukale: 'u-u, vaz muzikid lokte, vaz muzikid lokte. 
taja pe eni mijanes, stavnimes vijas vaz muzikid.' „eca sud! kiê-ke i v an s a-
r ev i c lokte, ïubcznej muzik pe lokte.kis-ke pe usema da lokte." „lokta pe! 
mij ne pe og lok, vaz muzik?/" bar a bergeccilas da biva iz da biva kert varias, 
et-pir vackas: molodeé. „mijpe l'ube-znej keza'jin, cektan karni?" „vaj pe, etija 
hoste da leccede more doras da eti kok-pelas tal'iste, a medse pe casnite da goznanse 
pe vaas sibite!" sije kiknannis sija sihitasni, vijasni da moreas, mij-ke, plavajte 
seni eni sija. seèêa sija her kaas, stav sarvote, hiden bostas, bidenlen. sar gozjase 
gusis sededas, munas, ken-ke pedvalin vigeni. stavse kujasse hiden kisas vickosis. 
medas ovni i sare puktasni. i eni vek oleni-vileni. — pom. 

Iván cárevics 

1. Egy cári házaspárnak három fia van. Egyszer — amint így éldegélnek 
[élnek, élnek] — répát vetnek, sokat. Répát vetnek, (és) a répájuk [az övék] 
nagyra nő, és kezd eltünedezni, állandóan elvész (belőle), lopják. „Nos, menj 
őrizni ! Te menj, Vaszilij cárevics, ma éjjel te őrködj !" Vaszilij cárevics elmegy 
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őrködni, a barázdába fekszik. Éjfél körül lesz és jön a tolvaj nagy dérrel-
dúrral. Elkezdi báránybőr szélességű és báránybőr szélességű helyen a répát 
kitépni, ö (Vaszilij cárevics) ráront. Lám, eljött a tolvaj, megkerült a tolvaj. 
, ,Hát t e idejöttél engem meglesni? !" Fogja és püföli, püföli és püföli és alig 
marad élet Vaszilij cárevicsben [alig marad meg a lelke Vaszilij cárevics-
nek]. No, hazaérkezik. ,,Láttál-e valamit? Ki lopott? Ki volt? Ki a tolvaj?" 
,,Nekem meg . . ., betegség fogott el (engem) és semmit sem lát tam." Azt 
hazudta: 'betegeskedni kezdtem és semmit sem láttam.' Holnap menj, Fjodor 
cárevics, te menj !" Fjodor cárevics elmegy, ugyancsak a barázdába fekszik. 
Ismét éjfél körül lesz, megint jön (a tolvaj) nagy dérrel-dúrral és elkezdi 
báránybőr szélességben és báránybőr szélességben az összes répát kitépni. 
,,Ah, hát kézre került a tolvaj." Te még őrködni jöttél? ! . . . 

2. Aztán Iván cárevicset küldi. Iván cárevics fog egy vasbotot és .elindul. 
Veszi a vasbotot, odamegy, a barázdába fekszik. Megint éjfél körül lesz. 
(A tolvaj) jön dérrel-dúrral, ismét kezdi (a répát) kitépni, báránybőr szélességű 
és báránybőr szélességű hely marad (letarolva). „Ó — mondja — te idejöttél 
meglesni engem ? ! Ismét ráront. Iván cárevics megragadja és püföli, püföli és 
püföli a tolvajt. ,,Te még lopkodsz és — úgy látszik — már két testvéremet 
elverted." „Eressz el, Iván cárevics, hagyd meg az életemet, én neked egy 
kalapra való pénzt adok." No még jobban kezdi ütni. ,,Eressz el, Iván cárevics, 
én neked egy tűzszerszámos zacskót adok." Még jobban kezdi ütni. „Eressz el, 
Iván cárevics, Hagyd meg az életemet (lelkemet), aranyszarvú ökröt adok 
neked." Hogy adod azokat nekem ?— kérdi [mondja] Iván cárevics. ,,Menj az 
erdőbe, ott van egy nagy tó. Oda gyere, oda gyere te !" Iván cárevics (haza)jön, 
reggel fölkel. Az anyjáék kérdezik őt. „Senki sem jött hozzánk, senkit sem 
lát tam." Nem mondja meg (az igazat) a cárnak. Elmegy az erdőbe. Cérna-
motringokat vesz magához, gombolyagokat. Meglátja a nagy vizet, a tavat , 
a sötét tavat . Nekilát letekerni a cérnát, legombolyítani, (s) így bekeríteni a 
vizet. Az ördög fia előjön, a kisebbik fia, (s) így szól: „Bácsi, hát te mit csinálsz ? 
Miért teszed ezt keresztbe?" „Én ezt a tavat össze akarom hurkolni és haza
vinni." „Jaj , ne vidd, ne vidd !" És gyorsan visszamegy a vízbe és az apjához 
jön. „Apám, apám, valamilyen ember jött ide és a tavat össze akarja hurkolni, 
s hazavinni a vizet." Gyorsan kimegy a nagyobbik. A nagyobbik kimegy és 
így szól: „No, idejöttél?" „Idejöttem." „Nos, készítsd a kalapodat !" O ki
lyukasztja a kalapját és zsákot varr oda. G (az ördög) hordja, hordja és hordja 
a pénzt[ki], de a kalap nem telik meg. No egyszer megtelik, fölteszi [a hátára] . 
Zacskót ad neki, odaakasztja a pénzes zacskót vagy mit. És aranyszarvú 
ökröt ad neki. „Kísérj el, nem tudok egyedül menni." O fogja valamennyit és 
viszi vadászösvényen át, a gyenge ördög, a sátán. Cipeli, megy, megy, egy 
ilyen nagy bekerített veteményes kerthez ér.* Valaki szántott ott , és az eke 
(ott) maradt. „Mi ez, jó ember, ezetek?" „Ez az én keresztzsinegem, a keresz
tem leszakadt. Nosza, fogd ezt is és vidd !" Azt is fölveszi és viszi. Megy, megy, 
meglát egy boronát. „Ezetek meg mi, jó ember?" „Ez az én keresztem." 
Azt is fogja az ördög és viszi. Viszi, (haza)hozza, a tornác mellé hajítja és az 
ördög visszamenekül a tóba. Megérkezik Iván cárevics [a bácsi], az ökröt be
zárja (az istállóba). 

* Az adatközlő ennél a résznél kimutatott az ablakon a veteményeskertre. 

2 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII /1 . 
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3. Élnek, éldegélnek. „No, én elmegyek valahová, sétálni" — mondja 
Iván cárevics. Iván cárevics elmegy valahová sétálni. Megy, megy, valahová 
messzire megy és valamilyen rozoga házhoz érkezik. Bemegy oda. „Eressz 
be, anyóka, aludni !" Az anyóka egyedül él. Beengedi aludni. „No hogyan él
nek it t nálatok, anyóka idegen (másik) földön?" „Hát hogyan [mit] élnek? ! 
Nálunk nagyon rosszul élnek. Valamilyen király nálunk az egész népet megölte. 
Nincs már nép. Marpa cárevnát akarja elvenni, az egész népet meg már meg
ölte. Minden nap egy katona marad, egy láb nélküli katona és az jár az ablak 
alatt: 'Nincs-e valaki idegen ember, nincs-e valaki harcos?' " „Hát, reggel 
mondj meg engem (neki), én kimegyek" — mondja Iván cárevics. No, eljön 
a másnap. A cár kopogtat: „Nincs-e valaki idegen ember?" „Nálunk van egy, 
alszik." A katona vagy mi mondja: „Te, gyere ki harcolni!" „Kimegyek!" 
Kimegy, elmegy a háborúba. „No, hogyan élnek nálatok?" „Nálunk a király 
az egész népet lelőtte. Senki harcos sincs." Veszi a mankót és megy harcolni. 
Megáll a mezőn, a mankóra támaszkodik. No a cárék egy harcost küldtek, 
egy embert. „Mit csináljunk ezzel, menjünk-e ennyien és köpjük el őt, vágy 
fújjuk el, vagy taszítsuk el, vagy mit, hogyan öljük meg ezt ennyien ? " Közel 
jönnek, nevetnek rajta, a hadsereg, ö megfordul, előveszi a zacskóját és a 
zacskóból tűzkövet és tuzcsiholó acélt vesz elő. Egyszer csihol: legény ugrik 
elő; másodszor csihol: legény ugrik elő. „Mit parancsolsz új gazdánk, mit 
csináljunk?" „Rajta, ezt a hadsereget, legyintsétek el !" Erre-arra legyintenek, 
az egész hadsereget megölik. Mind meghal, egy katona marad (életben), vala
milyen sebesültet (életben hagy). „Te menj el, és holnap kétszer ennyien jöjje
nek" — mondja Iván cárevics. ő hazamegy, visszaérkezik. A cár látja, hogy 
az egész hadsereget, mind megölte. A cár megörül. Enni adnak neki, meg
vendégelik, ki tudja, hogyan. „Holnap megint menjél. Ha holnap (oda)mégy,. 
Marpa cárevnát is hozzád adjuk. (Az a király vette volt el (akarja elvenni)). 
Másnap szintén elmegy, ismét feláll a mezőn és megint a mankóra támasz
kodik. Jön a hadsereg. Jaj a cárék mekkora (mennyi) hadsereget küldtek. 
Nevetik őt. „Mit csináljunk veled, hogyan öljünk meg? ! H a egyet fújunk 
mindnyájan, meghalsz. Ha pedig mind köpünk egyet, már elesel." Ismét kö
zelebb jön. Előhúzza a zacskót, a tűzkövet és a tuzcsiholó acélt összeüti: 
valahonnan egy legény jön oda. Másodszor (csihol): egy másik legény (jön oda). 
„Nos, szeretett gazdánk, mit parancsolsz, hogy cselekedjünk?" „Legyintsétek 
el az egészet !" Az egész hadsereget ellegyintik, ismét megölik. No, elmegy, 
ismét hazajön. A cár megint látja: az egészet megölte, odahozta. Ki tudja, 
hogyan (vendégelték meg) már megint, vagy mi történt. . . És lakodalmat tar t 
[csinál]. Marpa cárevnát hozzáadja. Megesküsznek, lakomáznak, mindent 
csinálnak. Aztán a menyecskét és a párját külön házban fektetik le. Lefeküsz-
nek és Marpa cárevna így szól: „Iván cárevics, szeretett férjem, hát hogyan 
segített meg az isten, hogy ennyit egyedül megöltél? Rajta, Mondd e l ! " 
„Hát valahogy megsegített az isten, ugyan mit mondjak el Neked? " „Hát miért 
[mit] nem mondod el saját feleségednek ? E l kell mondanod." „Hát van nekem 
egy tüzszerszámos zacskóm, (amint) a tűzkövet és a tuzcsiholó acélt összeütöm, 
két legény ugrik (oda) és mindenkit megölnek." „No lám, elmondtad, köszö
nöm, jól van — dicséri a férjét. — Miért ne mondanád el saját feleségednek?" 
No ő lerészegedik és nagyon elalszik, a férj. A férj elalszik, a felesége meg 
kiveszi a zacskóból a tűzkövet és a tuzcsiholó acélt. Kiveszi és egyszerű tűz
követ és tuzcsiholó acélt dug oda bele Marpa cárevna asszony. Reggel felkel, 
újra hadba, háborúba kell mennie. „Reggel a királyt és mindenkit hozz már 
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de !" A király az ő uruk, cárjuk. Jönnek, ő a mankóra támaszkodott ismét. 
,Melyik a cárcd hadserege ? — kérdezi a király. — Mit csináltok ezzel, elköpitek 

vagy elfújjátok, vagy hogyan öljük meg ez t?" „Várjatok csak — mondja az 
egyik sebesült katona — hiszen ez már két nap mindenkit megölt, megint 
meg fog (mindenkit) ölni." „Hallgass, hogyan ölt volna meg, egy ilyen ember, 
egyetlen ember? !" Odajönnek hozzá. „No rajta, harcolj ! Te (már) harcoltál, 
nosza, ölj meg bennünket, ennyi népet !" 0 megfordul ugyan, és összeüti 
a tűzkövet és a tűzcsiholó acélt. Egyszer csihol: tűz jön ki; másodszor csihol: 
tűz jön ki. Senki, semmi sincs. A botra támaszkodik és áll. „No, öljél meg 
(bennünket), te ölni, harcolni jöttél." „Hát én nem harcolni jöttem, hanem 
lovat keresni, én mint lókereső járck (itt)". A katona meg azt mondja: „Ez volt. 
Csináljatok neki egy vas abrcncscs hordót ! Sehogy eem tudjuk őt megölni, 
hajítsuk a vízbe [vízre], hadd ússzon ott a vízben". No vashordót csinálnak 
o t t neki közösen [artelben] és a vízbe hajítják Iván cárevicset. 

4. Ott úszik és úszik, a király meg az egész hadseregével a cárhoz megy. 
Aicár t egy verembe zárják [dugják], a templomokat mind fekete bőrrel vonják 
,be, mindenkit másik hitre térítenek. Marpa cárevna a király felesége lesz, 
a k irályhoz adják. Iván eárevics valamikor ott úszik és úszik és úszik és hal
dokolni kezdett. 'Ejnye, már i t t kell meghalnom. Valahol nekem egy arany-
szarvú ökröm volna, jót akart az tenni nekem. Hát , hol keressem most meg őt ? 
Hol van, ki tudja? Más országban. Mielőtt elment (hazulról), (Iván eárevics) 
így szólt: „Ha az ökör megbolondul, eresszétek el!" A szüleinek mondta. 
Az ökör meg megbolondult. Az összes csűrt, mind felemeli, a házat felemeli. 
Kinyitják az istállót és az ökör forgószélként elrohan a másik országig. Minden, 
az egész föld és víz megremeg. Az ökör a tengerhez érkezik. Iván eárevics 
így szól: „ 0 , nap-arcocskám, ökröm, hát idejössz, és — úgy látszik — megölsz 
engem." Az ökör elbődül és a partra hozza (a hordót). Döfködi, döfködi és 
döfködi és a par t ra hozza a hordót. „Hiszen megölsz engem !" Az ökör oda
csapja és [csak] ripityára megy a hordó. Széttörik. Iván eárevics meghal. 
Az ökör szagolgatja, egyre szagolgatja őt, életvizet hoz, ráspricceli, és életre 
grmad. 

5. Aztán hazamegy. Hazamegy az ökörrel, az ökröt vezeti és hazamen
nek. Egy ideig otthon ól, és megparancsolják neki, hogy nősüljön meg. „Én 
— úgymond — még nem nősülök meg, elmegyek még valahová sétálni." 
Ismét vándorútra kel, újra elmegy a másik országba. Iván eárevics betér az 
anyókához, ő nem ismeri fel Őt. „No, anyóka, hogy megy az élet?" „Hallgass, 
ugyan hogy élnének már? Egy hozzád hasonló idejött és két nap alatt az egész 
hadsereget megölte, a harmadik nap meg eltűnt valahová, bizonyára megöl
ték ." Az anyóka nem ismeri fel őt. „No, anyóka én . . ., aludjunk ma, reggel 
én lóvá válok, a te aranyos lovaddá leszek az istállódban. Te pedig a király 
(háza) mellett vezess el i ta tn i ! ö kérni fog: »Én ezt megveszem, megvásár
lom, add el ! Minek neked öregasszonynak, egy ilyen aranyos ló ?« «Hát jó ló 
ez, erős, nagy, aranyos ló.«" No, reggel korán felkel, neki olyan lova lett az 
istállóban. Kivezeti, felszerszámozza eladni. „Adjál el engem ! Ha száz rubelt 
ad, ne adj oda, ha kettőt ad, ne adj oda, ha háromszázat ad, adj oda, de a 
kantár t ne add oda !" Odamegy. A király tüstént kijön. „Ó, anyóka, milyen 
jó lovad van. Honnan van ez [az ilyen] ? Add el ! Minek kell egy ilyen ló neked, 
egy ilyen öregasszonynak?" „Nem, miért adnám el? ! Az enyém ez, magam / 

2* 
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neveltem, jó ló." „Rajta, add el, száz rubelt adok (érte)." „Nem, nem." „Két
százat adok." „Nem adom." „Háromszázat adok." No, odaadja. „A kantárt 
nem adom." A kantárt visszaveszi. „Nem is kell nekem a kantárod." A királyi 
pár nagyon szereti őt (a lovat), Marpa cárevna és a párja. Minden nap benne 
gyönyörködnek, itatják és etetik. Olyan szép ! Egyszer a király elmegy vala
hová vadászni, vagy mi. Marpa cárevna kimegy, dajkálja, babusgatja őt. 
A ló meg valahogy ferde szemmel bámul rá. Megijed, gyorsan visszamegy 
(a házba) Marpa cárevna. A király hazaérkezik, „ ó , királyocskám, szeretett 
férjem, ez a mi lovunk gonosz lélek. Ez az én régi férjem." „Csitt, bolond, 
hogy volna a régi férjed? !" „De a régi férjem. Hozasd ide azonnal a hóhérokat 
és szabdald teljesen ízekre, égesd el tűzön, a hamvát pedig szórd a szélbe ! 
Csak akkor szabadulunk meg [szabadulsz meg] tőle." No, a király íziben a 
hóhérokért megy. Volt nekik egy fekete hajú szolgálójuk, a cáré volt azelőtt 
[mindig], (most) a királynál szolgál. No, kimegy, meghajol a lónak a lába előtt: 
„Ó lovam, lovam, nap arcocskám, lovam, hiszen, te szegény, nem tudod, hogy 
elmentek a hóhérokért és a hóhérok téged ízekre akarnak szabadalni és tűzben 
elégetni, a hamvaidat meg a szélbe szórni:" A ló megszólal: „Ah, fekete hajú 
leányka, kedves húgocskám, (amikor) a hóhérok jönnek és fel akarnak szab
dalni, gyere ide vízért, vedd a vödrödet és (amikor) először vágnak, ahová az 
első vércsepp hull, azt vedd fel a vödörbe, tedd a szép sarokba és dugd a földbe ! 
Mondd ezt: «jó, aranyos ló volt, aranyos nyírfa nőjön belőled !«" A hóhérok 
(még nem volt ideje kimenni a lótól) már jönnek, a szemük izzik. Teljesen 
ízekre vagdalják őt, tűzben elégetik, a hamvait mind a szélbe szórják. „No 
lám — mondja Marpa cárevna — csak most szabadultunk meg a régi férjemtől." 

6. No, egyszer, amint így élnek, arany nyírfa nő, olyan szép és aranyos. 
No és nem tud gyönyörködni a királyi pár?! 'Ejnye, milyen nyírfa kezdett 
nőni nekünk, ejnye de szép !' A fekete hajú leánykának még inkább tetszik, 
szereti, ki tudja, hogyan. No, ismét elmegy valahova a király. Állandóan 
körülötte forgolódik, nézi őt Marpa cárevna. Mennyire hajladozik föléje az 
arany nyírfa, gonosz módra rávetődik. Ó, de gyorsan elszalad. Megint elfut 
és jön a király. „O, szeretett király férjem, ez a mi arany nyírfánk gonosz 
lélek. Ez a régi férjem. Vágd ki azonnal, döntsd ki, hozd a hóhérokat, égesd el 
tűzben, hamvait meg szórd a szélbe !" Újból szalad a király gyorsan, engelmes-
kedik a feleségének, szép, hát sajnálja. Engedelmeskedik és elmegy. A fekete 
hajú leányka meg odamegy, és erősen sír: „Ó, arany nyírfám, nyírfám, én 
gyönyörködtem volt benned. Most hát — te semmit sem tudsz — téged ki
vágnak, elégetnek és hamvaidat a szélbe szórják." A nyírfa szólni kezd hozzá: 
„Fekete hajú leányka, kedves húgocskám ! Figyelj ide, jönnek a hóhérok, 
kifognak vágni, és (amikor) az első forgácsot levágják, ahová hull, te vedd fel, 
tedd a vödörbe, és menj le a tengerhez, a vízpartra: «Arany nyírfa volt, legyél 
(most) arany kacsa !«" No, jönnek a hóhérok, még ideje sincs bemenni (a ház
ba), máris jönnek. Kivágják, elégetik, a hamvait a szélbe szórják. „Lám, most 
aztán megszabadultunk tőle. Most sehol semmi sincs. Ez volt az én régi férjem, 
megölt volna mindkettőnket." „No, engedelmeskedtünk neked." 

7. No, élnek, éldegélnek. A király mindig eljár, vadászik. Lemegy a 
tengerhez vadászni, vadkacsákat lő. Az az arany kacsa már régóta úszkál 
a vízben. Elkezdi üldözni. 'Ejnye, de szép nagy kacsa! ' Vadászni kezdi, ül
dözni. 'Talán levetem az ingemet és utolérem őt.' Megy, megy, a nadrágját, 
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mindent levet, valahová a partra helyezi, a kacsa után ered. Már majdnem 
kézre kerül, próbálja megfogni. Egyre távolabb és távolabb ment a parton. 
A kacsa mindig felrepül, és gyorsan elveszi a király ingét, nadrágját, elveszi 
gyorsan a király tűzszerszámos zacskóját — a zacskót magánál hordja, a 
királyné adta (Marpa cárevna). Aztán a zacskóból kiveszi a tűzkövet és a 
tűz csiholó acélt. Egyszer csihol: legény ugrik elő; másodszor csihol: legény 
ugrik elő. „Szeretett gazdánk, régi gazdánk, mit parancsolsz, hogy tegyünk?" 
,,Rajta, fogjátok ezt a mágnást, lépjetek az egyik lábára, a másikat meg tép
jétek ki, és hajítsátok a tengerbe !" Megragadják őt, és az eleven királynak 
rálépnek az egyik lábára, a másikat kitépik és a tengerbe vetik. No aztán 
Iván cárevics hazamegy. Hazaér, valahol a felső emeleten ül Marpa cárevna: 
' Ja j , jön a régi férjem, jön a régi férjem, ő most minket, valamennyiünket 
megöl, a régi férjem. „Ritka szerencse ! Valahonnan hazaérkezik a régi férjem, 
valahonnan előkerült és jön." „Jövök bizony ! Miért ne jönnék, a régi férjed? !" 
Ismét megfordul és a tűzkövet és a tűzcsiholó acélt összeüti. Egyszer csihol: 
legény; másodszor csihol: legény. ,,Szeretétt gazdánk, mit parancsolsz csinál
n i ?" „Rajta, fogjátok és vigyétek ezt le a tenger partjára, lépjetek a féllábára, 
a másikat meg rántsátok ki, és hajítsátok mindkettőt a vizbe !" Megölik és 
testének mind a két felét [mindkettőt] a tengerbe vetik, ott úszik most. Aztán 
visszamegy, az egész cárságot elfoglalja, mindent. A cári házaspárt a veremből 
kiszabadítja, valahol egy pincében tart ják őket. Az összes bőrt kiviszi a temp
lomból. Élni kezd ott, cárrá választják. És még most is élnek. — Vége. 

Jegyzetek. Elmondta Irina Fjodorovna Bikova (Ibi). 
1. sorkni Jcegasni, una, répa 'répát vetnek, sokat'. Az orosz eredetű répa 

'répa' talán magyarázatként szerepel a mondatban. | te pe jesse vigni loktin ? . . . 
'Te még őrködni jöttél ? Ugyanaz a szituáció ismétlődik meg, mint korábban, 
ezért a közlő nem mondja el újból. 

2. sirjovtni 'összehurkol; 3aTflHyTb BepeBKoM'. 
3. tark vart- 'kopogtat' , vö. (SzrSzlK) tarked- 'TopKaTb, CTyqaTb' 

| kestiga 'mankó' << or. KoemuA \ kucem-ke raninejes 'valamilyen sebesültet': 
ebben a hiányos mondatban az accusativusi forma használata, ill. az állítmány 
elhagyása az előző mondat állítmányának (kolas) kettős jelentésével ('hagy, 
marad') függ össze. 

4. pos-jiv 'csűr', vö. (FOKOS-FTJCHS) AV tevar puktis pos-jile 'er lud die 
Ware in die Scheune (den Schuppen; HÜ capaft)' | buv-bov-bav ker- 'bőg, elbődül 
(a tehén)': a ker- 'tesz, csinál' nèm AV forma, az AV nyelvjárásban kar- van. 

5. vedite-babite 'dajkál-babusgat' | vereg 'gonosz lélek' < or. eopoz 
| devka-cemo'vka 'fekete hajú, barna bőrű leány' < or. deeKa-HepHR6Ka. 

7. A sija zárna utka sija dir sen gaske nin lebale vaas 'Az arany kacsa 
már régóta úszkál a vízben' mondatban á lebale 'repül' nyelvbotlás az ujale 
'úszkál' ige helyett | jataz 'emelet' •< or. amante \ A stavse kujasse biden kisas 
vickosis 'Az összes bőrt kiviszi a templomból' mondatban a kiëas 'beborít, 
-fed, felvesz (ruhát)' jelentésű ige nyilván nyelvbotlás a nuas 'kivisz' helyett. 
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6. 

das-vit are me voji, 
guïanka vile peti: 
tom zonjas vorsan-ine, 
tom nivjas silan-ine. 

5. va-dor vilas-ke leééi, 
kujim karába lokte. 
me ser karabas piri, 
esinedis viftedli ; 
k a z a ri géra tidale. 

10. ,,k a z an e, pe gerae, 
melan banen bergecciv!" 
me secée i ber peti: 
posni sorjas pisjeni, 
saldatjaslen, bednejjaslen êin-vanis. 

15. me jesse vile kaji: 
giriè sorjas pisjeni. 
me ses kesji missini, 
saldatjaslen, bednejjaslen virjasis. 
me jesse vile kaji : 

20. vez kudri i sulale. 
me kesji-ke eü kudri neciëtni, 
saldatjaslen, bednejjaslen kudrinis. 
a me jeëse vile kaji : 
sakar-jurjas tidale. 

25. me kesji et'ikes bostni, 
saldatjaslen, bednejjaslen jurjasis. 

Tizenöt éves lettem [évbe jöttem], 
mulatságba mentem: 
fiatal legények játszóterére, 
fiatal leányok éneklő helyére. 

5. Lementem a folyópartra, 
három hajó jön. 
A középső hajóra mentem, 
az ablakon kitekintettem: 
Kazány hegye látszik. 

10. ,,Kazány hegye, ^ 
arccal fordulj felém !" 
Oda visszamentem: 
kis patakok folynak, 
katonáknak, szegényeknek a könnye. 

15. Még magasabbra hágtam: 
nagy patakok folynak. 
Meg akartam ott mosakodni, 
katonáknak, szegényeknek a vére. 
Még magasabbra hágtam: 

20. Zöld fürt volt ott [áll]. 
Egy fürtöt le akartam szakítani, 
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katonáknak szegényeknek a fürtjei. 
Még magasabbra hágtam: 
cukorsüvegek látszanak. 

25. Az egyiket el akartam venni, 
katonáknak, szegényeknek a fejei: 

Énekelte Szerafima Lukjanovna Popovceva (Ibi, 1875). 
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Syrjänische Textproben 

Die hier mitgeteilten Textproben wählte Verfasser aus dem Material aus, das er 1964 
auf einer dreieinhalbmonatigen Studienreise in die Komi(Syrjänische) Autonome Republik 
zu sammeln Gelegenheit hatte. Während dieser Studienreise zeichnete er etwa dreißig 
Druckbogen Textmaterial (Volksmärchen, Erzählungen, Lieder, Klageweisen und Rät
sel) aus den Dialekten am Vym, der Oberen und Unteren Vycegda, der Nivsera, sowie 
aus dem Nord- und Südpermjakischen auf. Weiterhin enthält seine Sammlung einige 
Seiten Material aus den Dialekten an der Izma und der Mittleren Vycegda. In der vor
liegenden Mitteilung umreißt Verfasser die Haupteigentümlichkeiten der Dialekte und 
legt darauf Texte vom Vym und der Unteren Vycegda vor. 
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