
Cseremisz szövegmutatványok 

1966-ban és 1968-ban több hónapot töltöttem a cseremiszeknél. Első
sorban arra törekedtem, hogy minél világosabb képet kapjak az egyes csere
misz nyelvjárásokról és elterjedésükről. Számos olyan nyelvjárásváltozato
sikerült találnom, amelyek jelentősen bővítik eddigi ismereteinket. Ket tő t 
közülük lentebb részletesebben bemutatok. 

I. Erdei cseremisz (ko-zla ma'rë) nyelvjárás 

Eddig is köztudott volt, hogy a hegyi cseremisz nyelvjárást a Volga bat 
partján is beszélik. 1968 augusztusában bejártam a hegyi nyelv járásterülettől 
északra eső vidékeket, amelyek a Mari ASzSzK jelenlegi közigazgatási beosztása 
szerint a Kilemari kerülethez tartoznak. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy az 
it t beszélt cseremisz nyelvjárás nem különbözik számottevően a hegyitől. 
Az itt lakók, mivel ezt a területet hatalmas összefüggő erdőségek borítják, 
amelyekben a falvak csak apró szigeteket alkotnak, magukat ko'zla ma'r§-
nak, azaz erdei cseremisznek nevezik. A vidék cseremisz lakossága kettős össze
tételű, amit a nyelvjárás is tükröz. Az egyik csoportnál a női fejdísz a sa-rpan, 
ugyanúgy, mint a tőlük délebbre lakó hegyi cseremiszeknél. Ezeknek a fal
vaknak a nyelvjárása is rendkívül közel áll az eddig ismert hegyi nyelvjárás
változatokhoz. Idetartoznak a lentebb közölt mutatványok közül a Marijszkije 
Kilemari (cser. Mard Kdle-mar) és Pamjal (cser. Pä-mjäl) faluból való szö
vegek. A másik csoportnál soro'Jca a női fejdísz, s itt elsősorban a c fonéma ki
sebb megterheltsége vagy szinte teljes hiánya (kivéve az új orosz kölcsönzé
seket) a legszembeötlőbb hangtani jelenség. 

A kézenfekvő magyarázat az, hogy ezen a területen eredetileg soro-ka-t 
viselő törzshöz tartozó gyér cseremisz lakosság élt, amely minden bizonnyal 
azonos nyelvjárást beszélt a tőle keletebbre lakó, vele megegyező viseletű 
cseremiszséggel. 

A régebbi szövegközlések közül idetartoznak WICHMANN jaranszk-
urzsumi anyaga, BEKÉnek pedig a Turso-Motsas-i és csihajdorovoi1 szövegei. 
Később a Rutka és a Bolsoj Kundis folyó mentén délfelől fokozatosan hegyi 
nyelvjárást beszélő népesség húzódott észak felé, ahol egyrészt új településeket 
alkotott, másrészt pedig rátelepedett a már előzőleg it t lakó cseremisz lakos
ságra, számbeli fölénybe került, s az újonnan jöttek nyelvjárása győzött, de 

Helyesen: Csihajdarovo. 
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egy-két sajátság megőrződött az eredeti lakosság nyelvéből is, mindenekelőtt 
a c-zés. 

A harmincas évek elején jelentős számú orosz települt ide a Kiró vi terü
letből, s ma szinte minden cseremisz falunak van többé vagy kevésbé jelentős 
orosz lakossága, s ennek következtében elég erős az oroszosodási folyamat. 
Különösen a férfiaktól gyűjtött szövegekben sok az orosz szó és kifejezés, 
nem ri tkán egész mondatok. 

A szövegek írásában a hagyományos hangjelölést némileg egyszerűsítem, 
itt-ott módosítom is. ts, ts, dz. dz helyett c, c, g, g jelet írok, ß helyett pedig 
w-t. Az nd hangértéke IID VJL mb-é mB, az rjg-é pedig rja, az ng, ng hasonló 
módon nS, nS mind az erdei, mind a lipsai szövegekben. 

A magánhangzóknál az o, n hangokat ü, ü-vel jelölöm. 
Az erdei cseremisz terminust, amelyet a mezei ekvivalenseként használ 

a szakirodalom a Volga bal partján és az ettől keletebbre eső vidékeken élő 
cseremiszség jelölésére, tanácsos lenne csak a magát is e névvel illető cseremisz 
népcsoportra alkalmazni. 

Az alább bemutatott erdei cseremisz nyelv járásváltozatok lényeges 
hangsúlyozási, hangtani, alaktani, mondattani sajátságaikban megegyeznek 
az eddig ismert hegyi nyelvjárásokkal. A szókincsbeli eltérés is minimális. 
Ezt az egész nyelvterületet bízvást nevezhetnénk hegyi-erdei nyelvjárásnak. 

Az általam bejárt erdei cseremisz nyelvterületen hangtani tekintetben 
ugyanazokban a szavakban felel meg a a mezei o-nak és ä a mezei a-nak, 
mint a hegyi nyelvjárásokban. A mezei u, w-nek megfelelő 3, d hangok tekin
tetében sincs különbség. 

Ami a mezei e ~ hegyi ä megfelelést illeti, a hegyivel pontosan azonos 
állapotot találunk Marijszkie Kilemari (cser. Ma'rd Kdle-mar) és Pamjal 
(cser. Pä-mjäl) falu nyelvjárásában. A többiekében az e > ä hangfejlődés 
sokkal kisebb mértékű. 

A hegyi nyelvjárásban mutatkozó szórványos u > o hangfejlődési 
tendencia hatása szinte ugyanazokban a szavakban mutatkozik M. Kilemari-
ban és Pánijaiban, de Aktajuzsban és Nyezsnurban (cser. $3'tsir) már kisebb 
mértékű, máshol pedig elenyésző. I t t viszont egyes helyeken nagyobb mértékű, 
mint a hegyiben — M. Kilemari, Pamjal és Aktajuzs kivételével — az o > ö 
hangfejlődés, pl. a hegyiben ton, Ôon '-val, -vei' itt tön, öön. 

A mássalhangzók közül, mint már utaltam rá, legszembetűnőbb a c és c 
fonéma viselkedése. M. Kilemariban és Pánijaiban ugyanazokban a szavakban 
van c és c, mint a hegyi nyelvjárásban, Bolsoje Kibejevoban (cser. J3le-jäl2) 
már számos esetben c-t találunk a hegyi c helyén, máshol pedig csak az újabb 
orosz jövevényszókban van c. 

M. Kilemariban és Pamjalbán a hegyi cseremisz % fonémának néha % 
felel meg, pl. yß'na 'vendég', yß-lä 'egész'. Az esetek többségében azonban a 
szó elején i t t k, intervokalis helyzetben pedig y áll a helyén, pl.: ka-l3k 'nép' 
kd-têre- 'beszél', maya-n 'milyen', teye-n 'ilyen'. Máshol meg néha hanghiány 
mutatkozik, mint a mezei nyelvjárásokban, Abanurban pl. wna 'vendég'. 

Az alaktan területén a perfectumot M. Kilemariban, Pamj albán és 
Aktajuzsban ugyanúgy képezik, mint a hegyi nyelvjárásban. Máshol a többes-

2 A hagyomány szerint a falu lakói valamikor a Volga (cser. KH. Jêl) mellől tele
pedtek át, de hogy mikor, azt senki se tudja. . 
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számban szerkesztett alakot találunk, mint a mezei nyelvjárások egy részében 
pl.: poyêne-n §lna 'gyűjtöttünk' (és nem po-yânna). Nyezsnurban mindkét alak 
használatos. 

A perfectum tagadó alakja viszont mindenütt eltér a hegyi nyelvjárás-
bélitől. Ott ugyanis a -de- taga.de képző közbeiktatásával történik a tagadás: 
tolôe'lam 'nem jöttem', tólbe-lat 'nem jöttél' stb. Teljesen analógiás esetet talá
lunk a csuvasban, s nem lehet kétséges, hogy a hegyi forma csuvas hatás ered
ménye. Az erdei nyelvjárások viszont kevés kivétellel az eredetibb és a mezei 
nyelvjárásokban is általános szerkesztett alakot őrzik: to-lm a-mêl 'nem jöt
tem', to'ldn a-tdl 'nem jöttél ' . 

A névszóragozásban Bolsoj Lombenur (cser. Kwyu Ku-nddsmar) és 
Abanur (cser. Äwä-n§r} faluban megvan a -lec(dn) ablativusi rag. Más említésre 
méltó alaktani eltérés nincs. 

Az anyag lejegyzése magnetofonszalagról történt. Ezért volt lehetséges 
például, hogy a szókezdő mássalhangzók mondatfonetikai okokból történő 
esetleges zöngésülését ne tipizáltan jelöljem, mint a régi gyűjtők, hanem ese
tenként, az ejtésnek megfelelően. 

A lejegyzés munkájában nagy segítségemre volt V. A. ARCOKÉN cseremisz 
néprajzkutató, akinek ezúton mondok köszönetet szívességéért. 

Adatközlőim a mutatványok sorrendjében az alábbiak voltak: 
1. Marijszkije Kilemari (cser. Ma-rê Kdle-mar) : Z. P . Kuzikina (1925). 
2., 3. Pamjal (cser. Pä'mjäl) : P . Sz. Bolsakov (1910). 
4. Aktajuzs (cser. Aktajuz) : A. Ja . Lasmanova (1900). 
5., 6. Bolsoje Kibejevo (cser. Jdle-jál) : M. A. Szamakajeva (1920). 
7. Bolsoj Lombenur (cser. Kuyu Ku-ndd'smar) : J . R. Bokova (1929). 
8. Abanur (cser. Äwä'ndr) : J . F . Kacsajeva (1936). 
9. Nyezsnur (cser. 8§-tsir) : A. G. Kudrjavceva (1900). 
A gyűjtőpontok helyét az alábbi térkép mutatja: 
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me'skä 

wot, dnde' ëd'Zd toddn saya'l'd. kolyo'z- rowo'ta ëwk§ ay§lmä'mnän. wä'tdwlä 
bon sowetäje'nnä : —dawa'jte, wä'tdwlä, ja'ltas wäte'mdt, ëdryd'ëkd poyaë kecdm 
ja'bdnaf * 

briyadi'r mdlä-nnä wi%odno'j§m pus rusa'rnan. 
ke%nnä ëdryd'ëkd amalemge pö'Cdz poyaë. pö'Cdz poyaë kennä, jê'têm 

amale'nnä, kdudlennä, dnde' sowetäje'nnä, kërd'ëëm näle'nnä, ä'rndm nälennä 
bä ke'nnä poyas. te'we, pö'CdZdm mo'nna, poyas tdrjgälennä. tewe, ta'ma 
ëd'ryd lo'syê tdstdrä'k, ta'ma cd'dar-cwbdr sa'kten kodtêë. ter\ge ëa'kten kodtdë 
ta, jadtas wäte-mlän ma'nam: — kü tdstä'kenzd ter\gelä'kenzd mam d'etä? mä-m-
nüm lü'bdkten koltänezd? 

jadtas wä'tem mameë: — oj, Zoja, ci'lä tistä'kenok dddt. nawerna iktä'ma 
mä'mnäm lü'bdktä. md'úd tdekdrä'k kejdSdmä't. anga'lam: te'we, me'skä tdstä'ken 
sadya. me'skä tumaja mä'mnäm lü'bdkten kodtae td wemhm. wäte'mdtlän mdn 
ma'nam, jadtaë wäte'mdtlän : —oj, ibä' lüt! te'we, meskä toddn mä'mnäm lü'bdk-
täe. mä dawa'jtï sa'slaë tdr\gäddnnä! sasle-nnä dotowo' tdetä'ken, mämnä-n 
gdCdn wa'ra me'skä kara"r\gdn. kara"r\gdn da tdekdrä'k kejen. ece' tdetä'ken tar\ga'tan 
peë cubêrye ëa'kta. ece ta'rwa tar\ga'tam, ëil'këdm tdetä'ken. wa'ra jadtaë wäte'mdt 
ton ma-nna: — o%, dnde' ja'ra, tdekdrä'k kejdë i-zië. no, dnde ana- lût! ti'bd 
wet, je-sli mä'mnäm tokëra'k todeë tê'kê, mä'mnäm kd'ëkeë, ti'bd meskä. wa'ra 
td'bd tak i mämnä'n gdcdn ëdddn. ti'bd nä'mnäm úimad dëd'ë dëtd. wa'ra tdrjgäddnnä 
poyaë. ece' tdskdrä'ken poyen ke'nnä, mdnddrkdrä'k. tewe, tdetdrä'k öpä'f td 
meskä'ok nä'mnäm lü'bdktä. tenge dotowo' lapa-zëm kd'skeë. lapa'ïêm kê'skeë 
tä, cubêrye' jere'wamtarwa'tdë. jere'wätarw§mü'r]gdzd: — oj, wä'tdwlä, ma'nam, 
dawa'j, ti we'hm kara'ngêna! kara'rjgSna, a to tö'kdnä todeë tê'kê, mä'mnäm, 
cilä'näm tiëa'k kê'skeë. wet meskä' ydcdn lü'tmdlä. td'bd ebemmwläm k'êskêna't 
pi'ëta. td'bdn wet so'Wdsêzd nimayanad wke ti mä'skän. kê'skeë, i td'údm zem-
la'ëkd wren pi'ëta, zemlä ndmä'kd. i wa'ra kdcädät, i'ktät niyênama't a'k moep. 
wa'ra ti meskä' ydcdn kara"r\gênna. kara'Tjgênnat, wa'ra todënna mu'r\geë a'maë 
to'kd. a-maë to'kê todênna sdryd'ëtd, kê'ëtd jê'bêm amale'nnä. wa'ra wä'tdwlä bon 
sowetäje'nnä: na, dnde jadtas wäte'mdt k&wekdrä'k kenä poyaë ti meskä' ydcdn ? 

nd'nd ma-nêt: — ajba'ti, te'we, tiwekdrä'k kenä. mo'zet, ti'ëkd tö'kdnä a'k 
toi. wa'ra kennä wes wä're poyaë, pakdrwk. tewe, ti'bd ece todeë ti'ëkd tö'kdnä 
mä'mnäm lü'bdktäe. wa'ra mä tibdn ydcd sowsem lä'ktdnnä bä, ko'rnê mêc 
aekebennä. to'ëtê ma'rê jal ko'rnêm mo'nna ba, i tö'kdnä aekebennä. wot, kdcelä'-
ken mä'mnäm me-skä lü'bdkten. tuma'jen ana' §l§n niydnamad lü'bäe ti meskä' 
ydcdn, a lü'bäe priëlo's. td'bd lü'bdktä i kêskênad ed'ndä, wot, toper md'údn eidä. 

A medve 

íme, megjött most már az ősz. Kolhozmunkánk nincs sok. Az asszonyok
kal tanácskozunk: — Gyerünk asszonyok, asszonytársak, kérjünk [szabad] 
napot az erdőbe [bogyót] szedni menni ! 

A brigádvezető nekünk vasárnap szabad napot adott. 
Elmentünk az erdőbe két napra (tkp. alvással) vörösáfonyát szedni. 

Elmentünk vörösáfonyát szedni, éjjel aludtunk, felkeltünk, aztán tanácskoz
tunk, fogtuk a háncsputtonyt, fogtuk a háncskosarat és elindultunk [bogyót] 
szedni. Lám, találtunk vörösáfonyát és elkezdtük szedni. Lám, a fák (tkp. 
erdő) között odább valami, valami cêbêr-cubêr hallatszott. így hallatszott, 
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s mondom az asszonytársamnak: — ki (mit) csinál i t t így ? Meg akar bennünket 
ijeszteni? 

Az asszonytársam [azt] mondja: — O, nem, Zoja, mindenki i t t van. 
Valószínű valami [más] ijesztget bennünket. Arrébb mentem. Nézem: lám, 
egy medve áll ott. A medve el szándékszik bennünket ijeszteni erről a részről. 
Mondom az asszonyoknak, az asszonytársaimnak: — Ó, ne féljetek ! Hisz 
[ez] a medve [csak azért] jött, hogy ijesztgessen bennünket. Gyerünk, kezdjünk 
(praet.) kiabálni ! Annyira kiabáltunk ott, hogy aztán a medve elfordult 
tőlünk. Elfordult és odébb ment. Ott még nagyon erősen veri a fatörzset. 
Még tépi a fatörzset, egy korhadt [fatörzset] ott., Aztán asszonytársaimmal 
[azt] mondtuk: — No, most már jól van, kicsit arrébb ment. No, most már ne 
féljünk ! Ez, ha hozzánk jön, leüt bennünket, ez a medve. Aztán ő így elrejtő
zött tőlünk. Nem csinált nekünk semmit. Aztán szedni kezdtük [a bogyót]. 
Még arrébb mentünk szedés közben (tkp. szedve), távolabb. íme, arrébb megint 
ijesztget bennünket ez a medve. Nagyon veri a mancsát. Veri a mancsát és 
tépte a fát. A fa tépése után: — Ej , asszonyok, mondom, gyerünk, kerüljük 
el ezt a helyet. Kerüljük el, mert különben, ha visszajön, minket mindannyión
kat leüt itt . A medvétől félni keil. Ö leüti az embereket. Neki ugyanis nincs 
semmiféle lelkiismerete, ennek a medvének. Leüt és betemet a földbe, a föld 
alá. Es aztán keresnek, senki, soha meg nem talál. Aztán elkerültük ezt a 
medvét. Elkerültük, visszamentünk (tkp. jöttünk) a kunyhóhoz az erdőben, 
ahol éjjel aludtunk. Aztán tanácskoztunk az asszonyokkal: — na, most már 
asszonytársak merrefelé megyünk [bogyót] szedni emiatt a medve miatt? 

Ok [azt] mondják: — Gyerünk, menjünk erre. Talán ide nem jön vissza. 
Aztán más helyre mentünk szedni, arrébb. Lám, ez még ide [is] visszajön 
ijesztgetni bennünket. Aztán innen végleg elmentünk, s az út mentén haladtunk 
(tkp. lépdeltünk). Megtaláltuk a régi cseremisz falu útját és hazafelé lépdel
tünk. Lám, így ijesztgetett bennünket a medve. Sose gondoltuk, hogy félni 
fogunk [ettől] a medvétől, de (úgy) esett, hogy félni kellett. Ő ijesztgeti és 
leüti az embert. íme, most [már] részemről (tkp. nekem) [ez] az egész. 

2. 

kaddkwlä! kolSstadtdlm. 
ti ye'Cdlä mdú ka'ëtên go'ltêsdm Mdzdwale'mdskd sa'sna nä'läs. sa'sna 

i'ydwläm nä'läs kolte'Wd. je-rdktdr ma-nes, sa'sna iyd wke wêzadas dnde\ wa'ra 
mdú: mam d'Stdsäs wedd? ld'mdr\ges särnä'l'dm da to'îas tuma'jdsdm. i'ziz jü'lbäl 
yolte'näm, utdrakdnad wa'ra paskwbdskem pd'rêsêm. paskwbds pêrcnam da, 
kok bu%amnka sdkd'rêm nälnä'm §l§n. td'bdm mesä-kds ci'ken pistenämä't, war\a"r\-
ges pd'tdräs sdnde'näm. wesopctsdm tü'än kobe'näm, dske'&d pö'rtdsmienämä't, 
tök beseöowa-jen sdnge'nnä, ypza-z don ko'ktën. jd'bêm d'skal pö'rtdskd pd'ra. 
rü'zyä we'h. mä lü'bdn tdwälte'nnä. mä sancnnä: rowo'cij tamaya'nê to'les. 
lä'ktdn go'ltm, d'skal kwzen saya'l'ên pörtangäkä't. pö'rtdskd wel pêrne'Zd. wa'ra 
waden kesäd, sdkd'rem cdlt ka'ckën kodten d'skal koyoneke'. mam d'stäs dndc ? 
e%, dskadom j§'bdst§ po'ktdl kdrydstadam! td d'skal särnä'l'd bä, paskwbd bork 
öpä't'mis. md'úd — delà- tistä'ken kwzên a'kjard sahyas mandnad h'ngäs — tö'kem, 
dawa'j, tala'sas. tö'kem toddn sayalamad, sd'kêr, md'údn ki'ndd, wke wokso'k. 
dnde', ma'nam, wä'td mddäm so'ksdm pwa taya'Cd! wot wa-ra mam d-stäs? wä'tet 
md'údn tö-ndzd wke. md'úd ti mome'ntdm wibralad, ece' md"r\ges Komjwskd kd'bal 
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yo'ltdëdm. te'we ki'nddm, sdkâ'râm kandendtä't. wdc sêkd'rSm td nä'hn sd'nddèdm. 
wa'ra i'Zd mdú oprawba'jësëm. wä'td wa'ra md'údm ja'bes: — wara sâkdrctsdm 
kd'êkê cikenä't? temwes ja'ra — ma-nam — kande-nämf wa'ra ma'nes: — mdn 
td'bd ko'las ca'cêsëm. kok sdkd'rzèm ma ya'ckên? man go'lta. 

no, md'úd kdce- oprawba'jas? tuma'jsdm, tumaysëm — oksajem cdbdrä'ken 
ko'bdn wet. — td'bd wet, poza'luj, prowerä'jä bdk, mdlä'nem so'këd jaïëno'k li'es! — 
man ko'ltasêm. 

no, ja'ra, prost'dbe' a't kert: — kok sêkd'rêm wet ê'ëkal ka-ckën —, ma'tidm. 
nu — marnes — pes ,,pwrd" [§]lat tdn. ter\ge'lä yen, td'údm korltas ja'raf 

kd'ëkd td'údm ko'ltas ja'ra? kê'ëkd tdú mi'et, td'std to ja~mden to'lat, to 
dska'llan pwkset. wuje'tsêm ma'ldn wel a.'k kac dska'lzë! tak nidú orlamnen ko'ltd-
s§m. ëdbdskdS'dmât, td lä'ktdn ke'fom ta, ece* ik pe[l]li'tdrdm d'bdral yo'ltdëdm. 
wa'ra md"r\ges to'l'êm da, ama'las pê'ren wa'zdm. taya'cë ja'kte ijuka't wke mo'lo. 
wa'ra i'za mireje'nza ko'ltdëna. 

ka'lêk! wet te-rjge jün ka'stdn e'läs a'k li, a'k jard! kd'les kolyp'Zdstô pä'säm 
d'Stäsf a mdú terjge'ïa sd'kdr nä'lmd wi'r bon jün kastdma't, sowscm delà' yuba'skd 
ke'jen. 

Emberek! Hallott [történet]. 
Egy (tkp. ez) napon elindultam Mezewalemba disznót venni. Malacokai 

venni küldtek. Az igazgató mondja, [hogy] már nincs eladó malac. Mire én: 
— most mi a teendő ? 

Ezután megfordultam, [és úgy] gondoltam [haza]jövök. Kicsit iszo
gattam, aztán bementem a szomszédomhoz. Bementem a szomszédba, és 
vettem [már előbb] két darab kenyeret. Ezt zsákba dugtam, és begöngyölve 
a csomagtartóra tettem. A kerékpárt kinn hagytam, magam bementem [a 
házba], és a gazdával ketten elbeszélgettünk. Éjszaka bejön (tkp. bemegy) 
a házba egy tehén. Nagyon (tkp. csak úgy) lármázik. Mi ijedten csitítjuk. 
Azt gondoltuk: valamilyen munkás jön be. Kimenve [látjuk, hogy] egy tehén 
felmászott a tornácra. Egyre csak be akar menni a házba. Aztán lement, és a 
tehén a két kenyerem teljesen megette. Mit csináljak (inf.) most ? No, elzavarom 
a tehenet az éjszakában ! A tehén megfordult, és most meg bement a szomszéd
ba. Én meg — mondván, [hogy] nem lesz jó dolog, ha sokáig így megy — gye
rünk igyekezni haza. Hazaérek, egy csepp kenyerem sincs. Most, mondom, 
az asszony ma ,,befűt" nekem ! Mit csináljak (inf.)? A feleségem nincs otthon. 
Kihasználtam a pillanatot, s \nsszaszaladtam Kumjába. íme, meghozták 
a kenyeret. Vettem hát öt kenyeret. így aztán tisztáztam magam. A feleségem 
aztán kérdi tőlem (acc.) : —Aztán hova tetted a kenyeret ? Rendben van— mon
dom — hoztam ! 

Aztán azt mondja: —Hallottam én ezt. Két kenyeret mi evett meg? — 
mondja. 

No, hogy tisztázzam magam? Gondolkoztam, gondolkoztam — hiszen 
kevés pénzem maradt. — Ha megnézi, nekem nagyon melegem lesz ! — mond
tam [magamban]. 

No, rendben van, bocsánatkérés nélkül nem tudod [megúszni]: — Két * 
kenyeret megevett a tehén —, mondtam. 

No — mondja — te nagyon ,,jó" vagy. Ha így van, téged érdemes el
küldeni ! Hova érdemes téged küldeni? Ha elmész valahová, vagy elveszíted 
[amiért mentél], vagy a tehénnel eteted meg. Jó, hogy a fejed nem eszi meg a 
tehén ! így én [erre] megsértődtem. Megharagudtam, és elmentem, még egy 
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féllitert felhajtottam. Aztán hazajöttem és lefeküdtem aludni. A mai napig 
egy hang sincs más[ról]. Aztán mégis kibékültünk. 

Emberek (tkp. nép). Nem lehet így részegeskedve élni, nincs rendjén ! 
Dolgozni kell a kolhozban. Én meg így a kenyérvétel ürügyén részegeskedtem, 
és nagyon rosszul ment a dolog. 

3. 

ko'ldsta öo'kof md'úd kelesein tdlä'ndä wîypdno'j yccdn kehmä't kol lo'as. 
pi-em pisjazfo] §'l'd. wa'ra td'we seryd bon askcbem. ko'rnd bon pi md'údn amgecem 
kdba'l'd, mdú paste'ksd a'sket ko'ltem. i'zi tawa-rem wld. dnde' te'we sd'ryd lom 

ydCdn pi md'údn more'ndm po'kten Id'ktdn. mo-ren md'údn wazlo'skem pê'ren 
ke'äs ca'Cds. mdú sasla'lten sd'yral kolt§s§ma't, mo'ren — ö'rbds. pi'Zd md'údn 
ö'fbds sa'lyén. mo'ren md'údn pim sd'ral bd yo'lten i kd'bal ertdsä't. pi paste'ksd 
ê'rlen td ko'bd. mdú td'tlän sa'slem: wcri, wo'zmi, wo'&mi! mam wo'émi? pi 
md'údn lü'bdn ko'lten. ö'rt kde lä'kmd e'bem gaú Un sd'ngdn. wa'ra ka-stdnam 
kastdnama't, kolzêma't kd'cen a%mêl, to'ldnam tö'kem. 

md'údn dbrä'mäs ja'bes: — wa'ra kole-tsd? **- ma-nes. 
mdú ma'nam: — maya'ú kol? dskezä't cuc-cuc we'ld ziwo-j to'l'dm: mo'ren 

ka'ckes we'ld masa'n§sdm. loyal yo'lten — ma'nam — mo'ren ko'yo swrzë bon 
pim. pi kd'Zdt wet so't kde ken sd'ngdn: úi morém pa'stek a'k ke, úi ebcmdm a'k 
oplaltd. ma lin wel, masa-nêsëm. angemä't: pi sowsem da'Zd lü'bdn ko'lten d'l'a. 
cuc-cuc td'bdn sümzä't pdckä'ltdn aydl. 

wa'ra ma'nam, mam ti pim d'etdsäs we'ld? td dza'len ko'ltdsäm. pokupa'-
t'el'dm mo'ma't. 

— maúa'res — ma-nes dbrämä'sem — dza-las? 
mdú ma'nam: koyo cenäeso'k aydl. prcz bon wasta'ltênem §l'§ bä, pokup'-

t'elzd sd'S soylasajd wasta'ltas. wa'ra tak — mamnam — td'res-to'ses ci'kal 
yo'ltdsdm ik kut tä~r\gä zcpes. wot, teycú pi'Zdm to'Zd a'k kel ä'snäs. 

wî%odno'j yccdn kastata't, to'ko were'mäm we'ld ertä'ren. úi ka-ckas nima't 
a't kandd, úi ma. a lu-cij, tumwjem, lä'ktäs §'l'§ kolyp'Zdstd i'ktä pelye-cd rowota'jaë 
kduä't. yßt i'ktä trubod'e'údm sirä'ltät §-l'§. i wot, tcrjge ka-stên a'k járok, tak i 
otka'ZdSdm o%otuicäjäsä't. kd'Zdt so'r\gd wwjem don oyotnicajbcok d'lem. wot, 
tdye-úd, ka'ldkwlä, ma'sak! 

Hallgassátok csak ! Elmondom nektek, [hogyan] mentem munkaszüneti 
napon halat fogni. A kutyám nagyon jó volt. Lépdelek hát az erdőben. Az úton 
a kutya előttem futott, én utána haladok. Kis fejszém van. Egyszerre csak 
az erdő belsejéből (tkp. közepéből) a kutyáin kihajtott egy nyulat. A nyúl 
a lábam közé akart szaladni (tkp. bemenni). En elkiáltottam magam, a nyúl 
— félre [ugrott]. A kutyám oldalt állt. A nyúl megbökte a kutyát és elszaladt. 
A kutya morogva maradt el mögötte. Kiabáltam neki: — Fogd meg, fogd meg, 
fogd meg ! [De] mit fogj meg? A kutyám megijedt. Olyan lett, mint a megré
mült ember. Aztán jártam-keltem, halat nem fogtam, [és] hazamentem. 

A feleségem kérdezi: — Aztán [hol] a halad? — mondja. 
En [meg azt] mondom: — Micsoda hal? En magam is csak alig-alig 

jöttem meg élve: azt gondoltam megesz a nyúl. Felöklelte — mondom — nagy 
szarvával a nyúl a kutyát . A kutya most [már] kidőlt a sorból: se a nyúl 
után nem megy, se az embert nem ugatja. Ugyan mi lett vele, gondoltam. 
Nézem: a kutya nagyon megijedt. Majdnem szívszélhüdést kapott. 

\ 
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Aztán mondom, mi a teendő (inf.) ezzel a kutyával? Áruba bocsátottam. 
Vevőt találtam. 

— Mennyiért adjuk el (inf.) ? — mondja a feleségem. 
— En [meg ezt] mondom: — Nem sokért. Borjúért akartam volna elcse

rélni, de a vevő nem egyezett bele a cserébe (inf.). Aztán csak úgy, — mondom 
— Isten nevében túladtam rajta hat rubelért. így hát a kutyát se kell tartani. 

Ha szünnapon járkál az ember (sg. 2. sz.), csak az időt töltötte el. Se enni 
nem hoz semmit, se semmi. Jobb lett volna, gondolom, ha vagy fél napot dol
gozom a kolhozban. Legalább egy munkanapot beírtak volna. Lám, nem jó 
így mászkálni. így hát lemondtam a vadászásról. Most öreg létemre (tkp. 
fejemmel) vadászás nélkül élek. Lám, emberek, ilyen móka ! 

4. 

nu, jdtd'ndm . . . nd'rêm d'stät, nd'rem uôobra'jat, jamzo semenä'm ü'bät. 
wa-ra kd-rdt, kwskên suesä't. sä'rät zemlä'skd. po-yat, pa'pkam d'stät. wa'ra 
td'hd ko-sken suesä't, poyat tö'kdstd bä, twlat. kongadam d'stät. kdngala' ydcd 
jd'tdn li'es. ëanda'Sdt, sdhd'rät i rndnerdm kwat. sta'näm ed-ndät, kwat, d-ryat, 
td'rlät mo'lo ci'lä, tê-yër li'eë. wot, jala'ks kde tdydr jwkte jdtd'n gdc dstennä 
perwi ci'lä, tdyd'ndm wemh ciennä, wd'ckdZdm d'en a'nal. 

wojna' wre-män te'we ëawênza't wke §'l'§, mdska-sezd. ci'lä ma-don weh? 
rokolma'Zdm eapektcnnä oä, tdàd'n don mêskê'nna d'ïd. wot, terjgclä roivotaje-nnä. 
ece- Sawasa'rSs kejetä't. nim o'pten ke-nä. kandenä san§a'l§m. kdräsinä't wke, 
kdräsindmä't kandenä. izi-öir öon s'd'psdn to'lat i kwtlu wstës wet bo'l'sd, sd'mlu 
wstdsdm rtid'riges-a'nes ka'stêna. ter\ge'lä kastd-nna, rowotajennä, wot, wojna-
wremän. dndezd wojna-ze dnge' li yßt dlnezd. wot, a'k kel dlnezd. swkm ma-rowlä 
ja'mênêt. 

No, a lent [így termelik] . . . elkészítik a földet, megtrágyázzák a földet, 
jó magot vetnek el. Aztán mikor megnő, felnyövik. Szétterítik a földön (ül.), 
összeszedik, csomó(ka)t csinálnak. Aztán mikor megszárad, hazaviszik és 
megtilolják. Fejekbe kötik (tkp. fejet csinálnak). A fej[ek]ből szösz lesz. 
Meggerebenezik, megfonják és vásznat szőnek. Felállítják a szövőszéket, 
szőnek, megvarrják, kihímezik meg minden, s kész az ing (tkp. ing lesz). 
Lám, régen a nadrágtól az ingig mindent lenből csináltunk, csak ilyet vettünk 
magunkra, vékonyat (ti. vékony, városi textilt) nem vettünk magunkra. 

A háború idején nem volt szappan, amivel mossunk. Mindent csak mivel 
[mostunk] ? Krumplit savanyítottunk és ezzel mostunk. Lám, így dolgoztunk. 
Még Csebokszariba is jártunk (praes. Sg. 2. sz.). Hársfa háncsot raktunk fel és 
[úgy] mentünk (praes.). Sót hoztunk (praes.). Nem volt petróleum, petróleumot 
is hoztunk (praes.). Kis szánnal húzva jöttünk (praes. sg. 2. sz.) és több mint 
hatvan kilométert, hetven kilométert mentünk (praes.) oda-vissza. Lám, 
így jártunk, dolgoztunk a háború idején. Csak most legalább ne lenne háború. 
Nem kellene. Sok férfiember odamarad. 

5. 

i[k] kämä a'fSs mi'hm. nä'fonäm kêrd'ksêm, kd'Zdm nä'hnäm, poyenäm 
pa'Wdkëm. poyenäm ti'cok ik pd'rnam. td'bdm sdnäenäm koz wo'ktek. pes o'mem 
sun. i kdzd'ïd pêrna'std. ama-las wa'Zdnam pS-rna wokte'kh. pes cat amalenäm. 
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ni'mam si'&dn a'mêl. todên ma'rê. ti pa-wdkêm cd'lä nä"r\gen td'àd, kdzd'zdm wel 
ko'ben. 

ma'nar amale'näm, hngä'em pa-cënam — a'tdstd ddam. — oj-oj dnde' 
mam d'stäs? amngal yoltenäm, pd-rna ko'bdn, pa-wdk wke, mam dnde' Id-stäs? 
se-ngem, wwjem se-rdm, pipi'em säjrä'kdn pi'bdm. pes kccdzd wa'bd. pesä'k 
pa'Wdksdm kd'cäl kdrydztadam, pesä'k kdrydztadam, ni'mat a'k kaj adêstêzê us. 
oj, tö'kem pawdktcok ke'jem dnde'! ä'wäm dnde- mam md'ndm o'l'a ? mam dnde' 
d'stäs tdr\gä'läm ? i'ktä wdc pa-wdkdm mwnam. pS-rnam pes kwyum nä'hnäm. 
dnde' pesä'k tö'kem kd'rydzam, pesä'k cat us. tö'kem todênam, md'ndm ä'wäm 
wstrecä'jäs le-ktdn. — oj, kd'étd ka'stat ? oj, kd'std ka'stat ? 

— oj, ä'wä, wet, mdn dnde' panvdklan ka-stdnam da, ades ja'mdnam. 
— a kd'ëtd pawdke'tsd? 
— bä te'we i'ktä wdc pa'Wdkdm mwnam. 
— oj, ojoj, bo'l'sd dnde' tdn i't kejdf mdn td'údm dnde' a-m koltd/ 
— oj, ä'wä, pa'Wdksê pesä'k cat wld! 
wa'ra pö'Hdskd pdrcnäm da, ka'ckas hngcnäm da, i ä'wäm wwjem 

nijä'ltä: — oj, oj, pa'Wdk wld, ma tinä'rd ka-ndet? 
ä'wä, tdn md'ndm pes i'rd kdueltcnät wet, md-ndn pesä'k cat o-mem sweë, 

mdn amalemäm addêtëzë. pa'Wdkdm ik p'drnam poycnäm da, jar\gdle'näm. 
kak kd'údl yoltcnäm, tak i md'údn pa'Wdksfd] wke, pêrna'Zd wedd sd'ngä. kdzd'íd 
wld! wa'ra kdrydzta'l'dm, kdrydzta'l'dm, ke-cd wa'bd, pa'Wdksfd] a'fk] kaj.wot, 
mdn tö'kem toddm. 

— oj, d'bdrem, mdn td'údm i'rlä a-m koltd adêskd. 
— oj, mdn, ä'wä, ke'jem, pes swku pa'Wdk wld, dotowo- pa'Wdk sukfu] wld. 
ä'wäm kcjen tdre-bäs, md'úd kcnäm a'têskd. öpä't' pd-rnam nädnäm da, 

wa'ra irlä'SdZdm pes swku pa'Wdkdm kandcnäm. 
ä'wäm to'ldn, wwjem nijä'ltä: — oj, d'bdrem pa'Wdkdm kandcnätf täcfd] 

ama-len addl dnde'. 
— wke, mdn i'rlä öpä't ke'jem. 
mdn i'rlä kd'msd yccd kejemnäm. ja'mdnam a'tes dnde*. ka'stdm, ka'stdm, 

erjcrds le'ktdnäm. pes cat kccdzd kecä'nän. sd'ryem më'skdm, modo, ka'ckëm, 
jüm er\e'rdstd, wdbd'étd. dnde' tö'kem, ma'nam, ke'jem. ko'rndzêm jamdd'näm. 
öpä't' a'tes ja'mdnam. oj, oj, dnde dawa-j mä-yräs, mäyräsf 

wamra sta-rik toddn. — mam mä'yret? — mameë. 
— mdn, ma'nam, a'tes ja'mdnam. 
— ddk tewe, ma-nes, a'jba jalyo'rnd böni 
tö'kem wa'ra h'ktdnäm. wa'ra ä'wäm tdmd"qgd kodtdn aydl. bo'l'sd a'm kas 

dnde a'tdskd md-nät. 

Egyszer elmentem az erdőbe. Vittem [magammal] nyírhéj puttonyt, 
kést, [és] gombát gyűjtöttem. Egy puttonyt teleszedtem. Letettem egy luc
fenyő mellé. Nagyon alhatnékom lett. A kést beletettem a puttonyba (tkp. 
és a kés a puttonyban), lefeküdtem aludni a puttony mellé. Nagyon mélyen 
(tkp. erősen) aludtam. Semmit sem hallottam (tkp. éreztem). Odajött egy 
ember. Ez a gombát mind elvitte, csak a kést hagyta meg. 

Egy darabig aludtam, [aztán] kinyitottam a szemem — az erdőben 
vagyok. Oj, oj, mit csináljak most. Ahogy odanéztem, [láttam, hogy] a puttony 
megmaradt, de gomba nincs. Mit csináljak most ? Ülök, megfésültem a fejem, 
megkötöttem jobban a kendőm. A nap nagyon esté[re jár t ] . Gombát keresve 
nagyon szaladgáltam, nagyon szaladgáltam, semmi sem látszik már az erdőben. 

3 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII /1 . 
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Oj, most gomba nélkül megyek haza ! Anyám mit mond most nekem? Mihez 
kezdek most már? Találtam vagy öt gombát. Nagyon nagy puttonyt hoztam 
magammal. Aztán gyorsan (tkp. nagyon) futok haza, igen erősen beesteledett 
már (tkp. este már). Hazaérkeztem, anyám kijött elébem. — Oj, hol jársz? 
Oj, hol jársz? 

— Oj, anyám, én gombát szedni voltam (tkp. gombáért jártam), és 
eltévedtem az erdőben. 

— És hol van a gombád? 
— íme, vagy öt gombát találtam. 
— Oj-oj-oj, akkor ne menj többet ! Akkor nem küldelek! 
— Oj, anyám, gomba nagyon sok (tkp. erősen) van ! 
Aztán bementem a házba, leültem enni és anyám simogatja a hajam: 

— oj, oj, [ha] gomba van, miért [csak] ennyit hozol? 
— Anyám, te engem nagyon korán keltettél fel, nagyon elálmosodtam 

(praes.), [és] elaludtam az erdőben. Szedtem egy puttony gombát és elfárad
tam. Amint felkeltem, hát nincs a gombám, csak a puttony hever (tkp. ül) 
[ott] . A kés megvan ! Aztán futkostam, futkostam, a nap esté[re járt] , a gomba 
nem látszik. íme, hazajöttem. 

— Oj, lányom, én téged holnap nem küldlek az erdőbe. 
— Oj, anyám, én megyek, nagyon sok gomba van, rengeteg sok gomba 

van. 
Anyám elment aratni, én [pedig] az erdőbe mentem. Megint puttonyt 

vittem, és másnap nagyon sok gombát hoztam. 
Megjött az anyám, megsimogatja a fejem: — oj, lányom, [lám] gombát 

hoztál ! Akkor ma nem aludtál. 
— Nem, [és] holnap ismét elmegyek. 
Másnap harmadik nap mentem el. Most eltévedtem az erdőben. Járkál

tam, járkáltam, kiértem a folyóhoz. Erősen napsütéses nap volt. Megmostam 
az arcom, miegymás, ettem, it tam a folyóból, a vizből (iness.). Most hazame
gyek, mondom. Elvesztettem az utat . Megint eltévedtem az erdőben. Oj, oj, 
gyerünk sírni, sírni ! 

Aztán jött egy öregember. — Mit sírsz ? — mondja. 
— Eltévedtem, mondom, az erdőben. 
— Ha így (van), mondja, gyerünk a gyalogúton ! 
Aztán hazaértem. Ezután aztán anyám nem küldött. Most már én többet 

nem járok az erdőbe. 

6. 

wot, md'úd o'l'em. kdmd'tdn poy§nemn dlna: Ä'nä, Mä'rjä, Mä'rjä opä't. 
ke'nä a'têè dnde-. kêrd'ënam kwyu, pdrna-wläm, kuywwläm nä'hn §'lna. ke-nä 
pö'Cdzlän. pö'Cdzlän keje-n dlna, emrjer sun. er\e'rdn Id'mzd Kuze"qer. Kuze-rjer 
td'rdè hnge-n dlna dnde*>pro'sek. pes kwyu pro'sek, kd'mda pro'sek. i td'stfd] 
dnde' wdbd'std ka-rna, modo, a erjcrdstdzd pes wcrzd jdkdra'ka wer. tdyen cd'lä 
zarosh' kwskdn. i wamra ti er\e'r ydcdnzd kuze'nä buyo'rdëkê pro'sek woktcnzd. 
pesä'k cd'lä jä'ktdr a'td. pesä'k kwyu a-td. td'std buyo'r, buyo'rdstdzd peso'k. 

v A'nä i oda: •— Mä'rj[ä] ä'kä, Sskadwläzd — mamnes — kd'ce Mbaddètêt. 
_̂  ä Mä'rjfä] äkä'&d o'la: — oj, d'skal ayäl. 

A'nä tura'k wet, ti'bd mäskä'wlä kdrydsfa-ldt. 
mdn i o'l'em: — Ä'nä, mä-skä wet ê'skal ayêl. 
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nd'nd ko'ktdn dêtowo' kdryëstaddt, ddtowo' ma'bdt, pi'zên wasta-res wokura't. 
wa'ra dnde' me sayadën ddna i'ktä ma-nar, i'ktä swbd me-ter li'es, bodsd a'k li. 
pes mdndd'rkd ka'jes. ma wa'ra dnde' ? kak md'úd kwyu jük tön kd-ckdral yolte'-
näm: — oj, Miyad Iwamdcf 0%, nd'nd ko'ktdn kd-rydzdt dnde'. me dnde' kemä, 
ke-nä, td'skd swn §lna dnde'. pesä-k mäskä'wlä kd'rydstal sdnde'ndt. kak jdbd'mdm 
dste-ndt peso'ksêm. ja'ra dnde-, amaddm we-rdskd swn dlna. pdrna-wläm sdnde'n 
dlna, td'ldm pdste-n dlna, olte-n dlna, soltcn dîna, ka-ckên d'lna, dnde' amadaë 
wa'Zdn d'lna tdl wo'ktek. ir yo'bdm dnde- kdneddn d'lna. Ä'näm kolte-n dlna 
wd'tlün dnde'. Ä'nä wd'bdm dnde ka'nden, pes kwyu za'wam kastaddn kofolo'-
kdskdzê. za'wam kastaddn dnde', kofolo'kdm sä'ken. td'öd ndmä-lnd dlma'sm. 
td'bd zawa'jet d'ren da, ko'mddk sä'rlen wa-zdn kofolo-kes. os md'skdrän. 

oj — mdn o'l'em — Ä'nä, Ä'nä, kofolo'kästes mayam jar kwsok ki'jä? 
td'bd: — aj, puta'jdlf mdn wd'bdm wel säke-näm. 
— angadaj, angadaj! 
— tdn — ma'nam — kande-nät wet ti za'wam. dawa'j, dnde' jü! — ma'nam. 
— Oj, ayêrn! — ma-nes. 
— ay§f, a'ydtl amadas todna wet, ti za'wa wdbdmo'k jwnä! 
— oj, mm bo'l'sd a'm jü. 
a'tditd erje-rzd md'nddr, i erje'rds kolowe'Cdm kapajem dlna td'std. ja'ra 

dnde', ke'n dlna poyas. poye'n dlna, poyen dlna, wa'ra wa'bd lin dnde'. öpä'f 
to'ldn d'lna kdmd'tdn. 

— Ä'nä, ke dnde' erje'rds, kolowe'Cds! 
— oj, mdn bo'l'sd a"m kejd. 
— Ä'nä, i't kejd! mdn — ma'nam — ke'jem. 
dnde- mdn ke-jdsdm. kande'näm dnde' wd'bdm, säke'näm. 
td'bd O'l'a: — mdn a'm jü. 
a pa'Wdkdm kande-n dlna poyen. panvdkêm kackadat, pes tvet wa'ra jwktä. 

ddtowo' jwktä wet! 
td'bd o'l'a: — mdn ste-jdm a'm kac, i wd'bdm a'm jü. — no, ja'ra, i'tdf 
wa'ra dnde' ste'jdm solte-n dlna. me dnde' pes Mä'rjäm bön ko-ktên ka'ckêna. 

ddtowo' ka-rna, ddtowo' ka-rna! dnde' kot'olo'k tön wd'bdm drdkte'n dlna bä jwnä 
jwnä bä, mayam — ma'nna — ka-jan wd'tsd sä'jd! 

dzä'wa wd'bet td'bd a'kjü dnde'. ja'ra, kofolo'kes wd'bdm sdnden dlnapele'nü. 
ir yo'bdm kdneddn d'lna, (kok jdt amale-n dlna). kofolo'kdstd ka-pdl'ka wdt wke. 
Änä'et cddä jün td'bdm, za'wa wd'bdm. 

— oj, Ä'nä, tdn wd'bdm jwnät? 
— wke, mdn jün a-mdl. 
dnde' tö'kdnä toddna. öpä'f td prose'kds le'ktdn d'lna. dnde' mä'skä wke, 

kisä'&d wedd. er\e'rbdrdskd swna. erje-rdstd Ä'nä pes sd'rydm md'skes, pes jwes, 
ka'ckes dnde'. ja'ra dnde\ todna, todna dnde', tdsä'k prose'kdm e'rtdsnä, je-rdm 
wa-ngdsna bä oyodêskê pêre-n dlna. a oyoddstd pes siydr. öpä'f dnde' td-skd sw?i 
dlna. a pö'Cdzlän kaste'nnä latkä'ndärjks me'r\gdm.pes mdndd'rkd ka'ëtdn d'lna. 
toddna tö'kdnä, sun a-nal i'ktä lu me'rjgdm. td-std me-mnän Kuze"qer wld. ti 
Kuze'iqer bd'res öpä'f sdnge-n dlna. to-std kä'skä ki'jä. Ämnä dnde' wd'bdm öpä'f 
ka'nden. nä'rjgeä bä, tddêm pd'etä. mdn sd-ngem. pö'rtds pdrna'wläm sdnde-n 
dlna, dnde' ja'ra, öpä'f kofolo-kdm säke-n dlna wdt tö-nd. kak mdn td'ye a'ngal 
yolte-näm, mdn ma'nam: —pdydnvydwlä le'ktdn dddt. ujwj, kok i'ydwlä, izi'wlä 
le'ktdn dddt. 

ä Mär ja oda: — maya'ú pdydniydwlä? mäskä'iydwlä! — ma'nes. 
— i't sajdstf 

3* 
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* ti ndl i'yd to'ldt me'mnän dák. te-we äwä'Zd h'ktdn sayaddn. oj, a ti'bd 
kdtk'ésd'iqga mä'skä, izi' mä-skä. le-we äwä'Zd ëadya. me dnde' dawa-j kd'ckdràs 
pes. te'we td'hd iydwlä'et kê'bal kolte'Wd, i mä'skä paste-kdst ke'jds. ti kot'olo'k 
wd'bdm jü'nä, dnde' toddna tö'kdnä. tö'kdnä toddn d'lna. wot, ti'bdm keleskälemä. 
wa-ra oyp'tnikwlä keje-n §l§t. td-std palayan wld, modo, kute-n dldt, nu lü-en 
aydlep, mun aydlep ti'bdm. wamra wes ke-cd öpä't' ken dîna, a wa'ra nvmam 
wzdn ana- dl wo'pse. pd'tdë. 

Lám, [ezt] beszélem el. Hárman összejöttünk: Ana, Märjä és ismét 
csak Märjä. Elmegyünk az erdőbe. A kosarunk nagy, puttonyokat [is] nagyo
ka t vettünk magunkhoz. Áfonyát (dat.) [szedni] megyünk. Áfonyát [szedni] 
mentünk, elérkeztünk egy folyóhoz (tkp. elérkezett egy folyó). A folyó neve 
Kuzerjer. Leültünk hát a Kuzener partjára. Irtás. Nagyon nagy irtás, széles 
irtás. Es it t a víznél (tkp. vízben) ettünk, miegymás. A folyónál (tkp. folyóban) 
a hely nagyon elhagyatott hely. így minden be van nőve. És aztán ettől a 
folyótól felmászunk a halomra az irtás mellett. Körös-körül erdeifenyő-erdő. 
Nagyon nagy erdő, jó erdő. I t t a halom, a halmon homok van. 

Änä [azt] mondja: — Märjä néném — mondja —, hogy szaladgálnak 
a tehenek. 

És Marja nénje [ezt] mondja: — Ó, az nem tehén. 
Änä balga, [ott] medvék szaladgálnak. 
Én is mondom: — Änä, a medve az nem tehén. 
Azok ketten úgy szaladgálnak, úgy játszanak, valósággal egymásba 

akaszkodnak. Mi meg [ott] álltunk valamennyire, vagy száz méter lehet, 
több nem. Nagyon messzire el lehet látni. Hát aztán most mi [legyen] ? Ahogy 
elkiáltottam magam: — Hej, Mi^al Ivaneö ! Oh, azok ketten elfutnak. Mi meg 
megyünk, megyünk, odaértünk. Megérkeztünk. A medvék nagyon [sokat] 
szaladgáltak [itt]. Mint a szérű (acc.) [olyanná] tették a homokot. No, jól 
van, megérkeztünk az alvóhelyre. Letettük a puttonyokat, tüzet raktunk, 
meggyújtottuk, főztünk, ettünk. Aztán lefeküdtünk aludni a tűz mellé. Reggel 
felkeltünk. Änät elküldtük vízért. Änä vizet hozott. Egy jó nagy varangyot 
is belemerített a bográcsba. Belemerítette a varangyot, [és] felakasztotta a 
bográcsot. Az (ti. a béka) lent volt. A varangy megfőtt, és hanyatt fordult a 
bográcsban. Fehér hasú. 

— Ej — mondom —, Änä, Änä, milyen húsdarab van (tkp. fekszik) 
a bográcsban? 

ő : — Aj, tévedés ! Én csak vizet akasztottam fel, 
— Nézd csak, nézd csak! 
— Te hoztad — mondom — ezt a békát. Gyerünk, most már igyál ! — 

mondom. 
— Ó, én nem ! — mondja. 
— Te nem, te nem ! Aludni jöttünk, és igyuk ezt a béka-vizet ? 
— O, én nem iszom többet ! 
Az erdőben messze a folyó, és a folyóban kutat ástunk itt . No, jól van 

elmentünk [bogyót] szedni. Szedtük, szedtük, aztán este lett. Megint meg
jöttünk [ mind a] hárman. 

— Änä, menj most le a folyóra, a kútra ! 
— Ej , én többet nem megyek. 
— Änä, ne menj ! Én megyek — mondom. 

így hát én mentem. Meghoztam a vizet, felakasztottam. 
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Ő [azt] mondja: — Én nem iszom. 
Mi viszont gombát szedtünk. [Ha] gombát eszel, aztán nagyon itat. 

Űgy i ta t ! 
Ő [azt] mondja: — É n nem eszem levest, és nem iszom vizet. 
Aztán mi megfőztük a levest. Aztán Märjävel ketten nagyon eszünk. 

Űgy jóllaktunk (tkp. ettünk), [de] úgy jóllaktunk ! Aztán a bográcsban vizet 
forraltunk, és iszunk. Iszunk, és milyen tápláló (tkp. zsiros) jó víz ! — mondjuk. 

A békás (tkp. béka) vizet ő nem issza. Jól van, a bográcsba vizet tet tünk 
fel mellettünk. Reggel felkeltünk (két éjszakát aludtunk) [i t t] . A bográcsban 
egy csepp víz sincs. Änä mind megitta, a békás vizet. 

— Ja j , Änä, te megittad a vizet? 
— Nem, én nem it tam. 
Aztán haza[felé] megyünk. Megint kiértünk arra az irtásra. Most nincs 

medve, csak a nyoma. Odaérünk a folyópartra. Ána nagyon mosakszik a 
folyóban, nagyon iszik, aztán eszik. No, jól van. Megyünk, megyünk, ott azt 
az irtást elhagytuk, átkeltünk a tavon és bementünk a kunyhóba. A kunyhó 
nagyon szűk. Megint visszaérkeztünk ide. Tizennyolc kilométert te t tünk 
meg az áfonyáért. Nagyon messze jártunk. Jövünk hazafelé, nem tet tünk még 
meg mintegy tíz km-t sem. I t t van a mi Kuzerjerünk. Megint leültünk a 
Kuzerjer partjára. Egy korhadt (tkp. régi) fatörzs fekszik ott. Änä megint 
hozott vizet. Meghozza és tüzet gyújt. En ülök. A puttonyokat betet tük a 
házba. No, jól van, megint felakasztottuk a bográcsot a vízzel. Amint így 
odanézek, mondom: — kutyakölykök jöttek elő. Ujuj, két kölyök, kicsik, 
jöttek elő. 

Märjä viszont [azt] mondja: — miféle kutyakölykök? Medvebocsok ! — 
mondja. 

— Ne fecsegj ! 
És a négy bocs jön (pl.) felénk. Lám, az anya is előjött. Ó, ez hangyaboly 

medve, kis medve. íme, az anya áll. Mi most gyerünk nagyon kiabálni. Lám, 
a bocsok elfutottak és a medve utánuk ment. A bogrács vizet megittuk (praes.) 
és hazajöttünk (praes.). Hazajöttünk és ezt elmondtuk. Aztán (oda)mentek a 
vadászok. Ott gané, miegymás van. Lestek, de nem lőtték le, nem találták meg 
aztán. Aztán másnap megint elmentünk, de egyáltalán semmit se láttunk. Vége. 

7. 

ke'snä me a'tds nilän, jdba'l dstäs ka'ndas. pe-rwe jdba'ldm wet pi'bdt 
dlma'sen. da i ke'n §lna a'tds. a'td ddrd'std — Lombeywp. Lombeywp wdbd-ëtd 
sd'lya sa'rôd. td sa-rbê sa'lya, me'mnäm kü'tä. td'bd a'k lut. me ana- lüt tdödnie'Cdn. 
wa'ra me tärwä'ndsnä, ti wa'ra tärwä'nds. td'ôd od'en ke'jdë tä, i a'têskd pê'rdè. 
i a'têskd kemjds, dnä't-kdskd ke'jds, wa'ra i sdnä' uz me. me wa'ra ke'snä ui'län. 
nim rwsna, ka'nddsna tö'kdnä, jëba'ldm hstd'snä. i cd'lä. 

Elmentünk az erdőbe hársfaháncsot (dat.) hozni bocskor csináláshoz 
(inf.) Hiszen régen bocskort hordtak (tkp. kötöttek) volt. Az erdő szélén [fo
lyik] a Lombeyup. A Lombeyup vizében áll egy jávorszarvas. Ez a szarvas 
áll, [és] figyel bennünket. Nem fél, mi sem félünk tőle. Mi aztán elindultunk, 
majd ő [is] elindult. Lassan ment, ós bement az erdőbe. Bement az erdőbe, 
bement valahova, mi aztán nem láttuk. Mi aztán mentünk háncsért. Háncsot 
vágtunk, hazavittük, bocskort csináltunk [belőle]. És [ez az] egész. 
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8. 

« laza'ksdm sa-ktam, nwngdkdm nwstdläm. wa'ra ti nwngdkdm jö'rem. 
ko'mlam Id'stem. ti ko'm§m kamaka-es kücstem. melnäkö'rydm h'Stem, kwtdm 
ta'rdkêm loyem os laza-ks tön. ese~ melnäkö-rydnids kd'les h'Stäs md'ndm da 
ndrye'mdhm jä'räs. wa'ra ti nü'ngdk ko'mzäm küe-stäm, wamra ti ko'm wdkd 
kd'les mdnd öön ndrye'mdhm. ti'àdm cd'lä küe-stäm, nä'fon pd'êtem ö'rbdskd. 
wa'ra we'Sdm tiyelä'hok. wa'ra cd'lä kweëi pdtä'rem, wa'ra sd-rem w öön cd-lä. 
kamaka'skd sd'ndem, na'glu%o lewe'bäm. ti'bd cd'lä pdskdbe'mes. wot,je-sl'i una'wlä 
d'ldt, nä'läm ärä'käm, dste'ldm po'yem, amgem una-wläm, wna wasta'res märe 
öön sa'lyem. ärä'käm jü'nä. una'lan kdtd'rem: —ja-ra, a-yes md'údn sträpkä'jem ? 

wot, jü'nä, kdtSre'nä, ka'ckêna. 

Megszitálom a lisztet, tésztát dagasztok. Aztán ezt a tésztát elnyújtom. 
[Lángos] kérget.(pl.) csinálok. Ezt a kérget megsütöm a kemencében. Lángos-
tölteléket készítek, hevítetlen túrót gyúrok össze fehér liszttel. A lángostöl-
telékbe kell még tenni tojást és tejfölt beledagasztani. Miután a kéregtésztát 
megsütöttem (praes.), aztán erre a kéregre kell [rátenni] a tojást és a tejfölt. 
Ezt az egészet megsütöm, kiveszem [a kemencéből és] félreteszem. Aztán a 
másikat ugyanígy. Aztán az egészet megsütöm. Aztán az egészet megkenem 
vajjal. Beteszem a kemencébe, légmentesen befödöm. Ez az egész megpuhul, 
íme, ha vendégek vannak, pálinkát veszek, megterítem az asztalt, jóltartom 
a vendéget. Dalolok a vendégnek (tkp. a vendéggel szemben dallal állok). 
Pálinkát iszunk. A vendégnek mondom: — Jó-e, nem-e az én ennivalóm? 

Lám, [így] iszunk, beszélgetünk, eszünk. 

9. 

wot, tdyd'lä pe'rwe dte'ndt. drwe'Zdlän d'bdr näläs were'mä swes. dndem 

ät'ä'h: — d'bdr näläs kd'les —, ma-nes. 
ke'jät dnde' d'bdr angas. pe'rwe nälndt dbd'rwläm pä'ldbe pa'sna. ät'ä'zlän 

kele'sät tis: wot, td'std d'bdr wie. 
paja-nSm kdcä'lndt. drwe'Zdlän a'k kdl ydnä't, ke-äs kd'les: när\ge'ät silo'm. 

kcät dnde% jamra, ä'k jard. swata'jen toddt dnde'. ke'ät sa'Wdcëm nä'läs d'bdr 
bö'kd. d'bdr pwa sa'Wdcom zeni'klän, ät'ä'zlän, td'std ese% i'ktäs ke'ä. 

wa'ra dnde' sü'än d'etäs solo'tdm närjge'ät, ti kok süä'nlän. solo'tdm pwen 
ko'bat tdmd'rjg(d) dnde'. süä'nlän sd'räm so-ltat d'bdr bö'nd zeni'k sodot tö'nd. 
pe'rwe sd'räm solte-ndt swku süänkaddklan. süämndm pes suk naro't tönd dsterndt, 
i'ktä ndrl(d) e'bem, ndrld je'n kdce todes süännaro't. wot wa'ra ti sd'räm sodtat 
d'bdr bön,pes swku, i zeni'k tö'nd. kwbes pe'rwe solta't dl'd, pa-bes pes koyo'n swku 
so'ltat sd'räm. wot, ti süänkaddk naro'tdm jwktät. i'ktä ke'Cd, ko'k sutka kd'bê 
süä'nzd sadyat, rwstkät. tinä'r süänkaddklan wet pwksas kd'les. mëna'r td'std! i 
pwksen kerbe-ndt, ijwkten keröe'ndt. wot, rwstken so-let'sa'lyat i'ktd, ko'k sutka. 
kdna'mzd ke'ät wa'ra tö'kdst dnde', zeni'k tö'kd ke'ät. wengä'jät §'l'§ ese- pe'rwe 
cerke-set. 'dbdr bö'rcdn ke'ät paste'kes. swkun ke'ät to'zd: i'ktä Iw jen kd'ce 
ke'ät, kün maya-n k§ce sa'C§s wet, tdyd'lä Id'stät süä'ndm. wa'ra cd'lä td'skd 
paskwbdwlä amngas toldt, mo'lo. tinä'r nawtlan so sd'räm jwktät, puksa'Sdid a'k 
puksep. nu i wot d'läs tdrjgä'ldt. wèo, bo'l'sä md'úd keleskälernzd amm moste. 
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íme, így éltek régen. A fiúnak eljön a nősülés ideje (tkp. lány venni idő). 
Akkor az apja: — Nősülni kell —, mondja. 

Akkor elmennek lánynézőbe (tkp. lány nézni). Régen a lányt ismeret
lenül vették el. Az apának azt mondják ilyenkor: ime, i t t lány van. 

Gazdagot kerestek. A fiúnak, ha nem akar is, menni kell: viszik erővel. 
Mennek, ha tetszik, ha nem. Aztán [a lányt] megkérve jönnek vissza. Mennek 
a lányhoz kendőt kapni. A lány kendőt ad a vőlegénynek, az apjának, ekkor 
(tkp. itt) még együtt megy [vele az apa]. 

Aztán a lakodalomhoz (tkp. lakodalom csinálni) malátát vesznek, 
mármint a lakodalomra. Malátát hagynak ezután. A lakodalomra sört főz a 
lány és a vőlegény malátával. Régen sok sört főztek a lakodalmas népnek. 
A lakodalmat nagyon sok néppel csinálták, mintegy negyven embernyi lako
dalmas nép jön. No, akkor sört főznek, nagyon sokat, a lánynál és a vőlegénynél. 
A nyári konyhában (ill.) főzték, üstben (ill.), nagyon sok sört főztek (praes.). 
lm, a lakodalmas népet itatják. Némely lakodalom egy-két napig áll (pl.), 
mulatnak (tkp. zajongnak). Ennyi lakodalmas népnek azonban enni kell 
adni. Mennyien vannak i t t ! És jól győzték tar tani [őket], és győzték itatni 
[őket]. íme, mulatozva sürgölődnek (tkp. forrnak), akkor egy-két napig együtt 
vannak (tkp. állnak). Aztán hazamennek, a vőlegényhez mennek. Régen még 
a templomban is megesküdtek. A lánytól mennek utánuk. Sokan mennek 
szintén: mintegy tíz embernyi [csoport] megy (pl.), kinek mekkora a rokon
sága, így csinálják a lakodalmat. Aztán az összes szomszédok idejönnek meg
nézni, miegymás. Ennyi népnek egyre sört kínálnak (tkp. itatnak), etetni nem 
etetik. No, aztán élni kezdenek. [Ez az] egész. Több nincs, én nem tudok 
többet mesélni. 

I I . Lipsa falu nyelvjárása 

A hegyi nyelv járásterülettől kelet felé Lipsa az első falu, ahol már más 
nyelvjárást beszélnek. Minden jel arra mutat, hogy nem is más nyelvjárás ez, 
hanem csak a hegyinek egy konzervatív változata. A hangsúlyviszonyok, 
a magánhangzó-illeszkedés és jellemző hangtani vonásai ugyanazok, mint a 
hegyi nyelvjárásnak. A mezei ro hegyi o r*~> a, a <-^> ä, e ^ ä megfelelések 
pontosan azonosak a lipsai nyelvjárásban is. Az u >- o tendencia azonban i t t 
nem hatott . A legszembetűnőbb hangtani sajátosság az ű(o), ü(n) megléte. 
Ez az elszigetelt peremnyelvjárás megőrizte ezeket a hangokat, nem ment 
végbe a delabializáció, mint a hegyi-erdei nyelvterületen. A szóvégi hang
súlytalan o, ö a hegyi-erdei nyelvjárástól eltérően i t t megvan, ami nyilván 
másodlagos fejlődés eredménye. 

A c csak jövevényszavakban van, máshol c áll a helyén. 
Az alaktanban a perfectum tagadó alakja érdemel említést, amely az 

erdei nyelvjáráshoz hasonlóan szintén szerkesztett: kdúchn ay§l 'nem kelt fel'. 
A névragozásban megvan az abl. -lec ragja pl. ät'ä'zlec 'apjától'. 
A lipsai szövegeket 1966 augusztusában a helyszínen készített magne

tofonfelvétel alapján jegyeztem le. Az adatközlő: L. I. Szmelova (1903) volt. 

10. 

ik so'iqgo mamr§n űlma-sen küm crydzd. ske ko'len ko-lten. kok crydzlän 
ske imu'Stwüzüsüm pwen ko'ben, a ik e-rydzlän üskü'zúm pwen ko'ben. nu, 
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ti'bd üekwzüm närigä'jä uza'las. aeke'bä, aeke'bä ko'rnë bön, kwe kocoma'nden 
sadya. kwe bö'kö ëweë: — a'l'e tdú md'údn üskü'züm nä'lnet ma? — ma'neë. 
tübwzö ko-cori-ko'cori-ko'cori kocoma'nda. — tdn mdúdn üekwzüm nä'lnet ma? 
— ma'neë. — nu, ja-ra, näl! — ma'neë. — a oksa'zëm kwnam pwet ? — ma'neë. 
aba'k kue'Zd kocoma-nda: — e'rlä. — nu, e'rlä to'lafm] mdú —, ma'nes. nu, 
erlä'edn üskwzüm ëayadten kucbürjee. erlä'edn dnde' kä'jä twbö wsküz bö'kö. 
üékü'züm pi'Td ka'ckm godten, wze wke. a kue'Zd ydcdn ere- o'ksam kd'cä. kuczd 
O'la, ere' kocorta-ta, ko'cori-ko'cori-ko-cori kocorta'ta. — aba'k er'lä pwas sö'ret 
ma? — ma'nes. — nu, e'rlä posh'dúij yemcd todafm] —, ma'neë. 

erlä'edn tawa'rdm nä'les ta, kä'jä dnde'. — na, ma'nes, oksa-et pu tdn! 
— ma'nes. kue'Zd ese* kocorta'ten sadya. — tdn md'údm ere' altadet —, ma'nes. 
— e'rlä, ere' e'rlä mamat —, ma'neë, a mdn td'údm cica'S rwem. 

cas sayades ta rwa, kwe saladén wa'zes .kwe kokla'stdzo peêo'k swko 
O'ksa ülma'sen. ik pwrna O'ksam o-pta ba peëo'k kwyun pa'jan li'eë. dzä'etwlä 
ydcdnä't peë pajameë. kdzdtä-t peë pa'jan d'lä. 

Egy öregembernek volt három fia. 0[maga] meghalt. Két fiára hagyta 
a vagyonát, az egyik fiára pedig az ökrét hagyta. No, ez elviszi az ökröt eladni. 
Lépked, lépked az úton, egy nyírfa susogva áll [ott] . Odaérkezik a nyírfához: 
— Talán te akarod megvenni az ökröt? — mondja [a fiú]. Az [csak] azt sut
togja: kocori-kocori-kocori. —Te meg akarod venni az én ökröm ? — mondja.— 
No, jól van vegyed ! — mondja. — És a pénzt mikor adod ? — mondja. A nyírfa 
ismét suttog: — Holnap. — No, holnap eljövök —, mondja. No, holnapig 
ot t hagyja az ökröt a nyírfa tövénél. Másnap aztán megy az ökörhöz. Az ökröt 
megette a farkas, már nincs. A nyírfától viszont egyre kéri a pénzt. A nyírfa 
beszél, egyre susog, kocori-kocori-kocori susogja. 

— Megint holnap[ra] Ígéred, hogy megadod ? — mondja. — No, holnap 
utolsó nap jövök —, mondja. 

Másnap fogja a fejszét és [így] megy. — Na, mondja, add meg a pénzt ! — 
mondja. A nyírfa még [mindig] susog. — Te mindig becsapsz —, mondja. 
— Egyre csak azt mondod: holnap — mondja. — Én azonban menten kiváglak. 

Egy óráig [ott] áll és vágja, a nyírfa kidől. A nyírfa belsejében (tkp. 
között) nagyon sok pénz volt. Egy kosár pénzt szed össze, s igen nagyon gazdag 
lesz. A bátyjainál is jobban meggazdagszik. Most is nagyon gazdagon él. 

11. 

küm ubwrwlä käje-ndt e'rjez po-yaë. Kdnä'mdekd käjcndt i er\e'Zdm poyat, 
kala'plat nwnö. mä'skä ewrüm wzünüt e"r\ez porjuma'ëtêzo. i sowetä'jät nü'nö: 
— jcsl'i mäskä'Zdm wzüna yd'úd, mam detcnä? — ma'nët. a ik übü'rzö o'l'a: 
— mdn mäskä'Zdm wzüm kdnä't, a-m lüt, — ma'neë. a mäskä'Zd tüeto'k twmo 
ëa'jdlnë ki'ja [ujlma'ëen. a kübwzo o'l'a: — a-m lût — twbüm peë oroda 
mäskä'Zd. — ti'bd amm lut manëdzêmo'k kûcwëaë ülne-zd —, ma'neë. 

i wot, mä'skä lä-ktee, twbo amm lût manëctdm kwcen ed'ndä. kok übürwetwlä 
peë kürywzüt. ti'bdm kwca ba, tö'küzö närjgä'jä i a'rdëtdë. ko'ktün, mäskä' bön 
übü'ret d'lät, d'lät. übü'rzö O'l'a: — tdn md'údm, ma'neë, unadëkeë kodto ätä'jwdlä 
bö'kö! — ma'neë. — mdn td'údm a-m kolto! — ma'neë. — nu, ajba\ ko'ktün 
käjcnä! — ma'neë. — mdú a'[m] mi! — ma'neë. — a küce- mdú tdyd'lä, ma'neë, 
sowse'm ä'fäj-äwä-jwläm uzbc dh'ëaë? — ma'neë. 



CSERMISZ SZÖVEGMUTATVÁNYOK 41 

nu, sarjka'îa übü'ret pes. mam dêtd'sas dnde' ? &,'[k] kolto. — mdn, marnes, 
kä'jem e'iqez oö'kö cabra'ëkê, a sträpä'jen ëd'ndem ik pu'rúam —, marnes. — tdú 
tü'bö pü'rnam närjgä'jd ät'ä'jwlä öök. kapka'SkS swkto, swen sdl! — ma'nes. 
dnde' mäskä'et ,,ja-ra" O'l'a. übü'ret sträpä'jä, ske pürna'ekdZd pü'ren sd'nges 
i sträpä'jmdzdm wuj ümbä'län o'pten sd'ndä. mäskä'et to'les ta, üpsü'nges. — nu, 
ma'nes, sträpä'jen, %ot'a' mdn küce' närjgä-jsäs ti'bdm —, ma'nes. kak bj papa--
zdèaè aydl, kuyüza'zlan! — ma'nes. pü'rnam pwsturtä bä, aske'bä dnde' übwrzün 
ä'täz bö'kö kwndas. wa-ra aske'bä, aske'bä: — aj, peë ledd! — ma'nes. i'ktä 
kayêl'dm ka-csasf — ma'nes. kaydl' ka'ckas sd'nges, übü'rzö pürna'std ülne'Zd: 
— wzam wet, wzam! — ma'nes. — mdn td-lät ka'ckas sd'm süböf — ma'nes. — 
dawa'j, a'sket! — ma'nes. — ak, oroleno'k to'les paste'kem! — ma'nes. pü'stürtä 
bä, aba'k aske'bä. aba'k sd'nges. — aba-k ik ka'yêïdm kackamo'kf — ma'nes. 
aba'k ti übü'ret o'l'a: — wzam wet, wzam! — ma'nes. — td'lät mdn ka'ckas 
swben a'mêl! — ma'nes. qm, tdn, twryjas tü'knö ! —, ma'nes. — ti kaydl'ëm 
när\gäjeno'k swas tü'knö! —, ma'nes. 

ka'ydl'zdm äta-z bökö närjgä'jä bä, pürna'Zdm ëwen ëd'les, d'ske särnä'ltä 
bä kä'jä. übü'ret twnam i-zd ätä'i bökö todün ke'Hdn. kdzdtä't äfä'Z bönok d'lä 
nawe'rnd. 

Három lány elment (pl.) málnát szedni. Kenämbe mentek és málnát 
szednek, beszélgetnek. Medveganét láttak málnaszedés közben. Aztán tanács
koznak: — ha meglátjuk a medvét, mit csinálunk? — mondják. Az egyik 
lány aztán így szól: — Ha én meg is látom a medvét, nem félek —, mondja. 
A medve ott feküdt a tölgyfa mögött. Amelyik lány [így] szól: — nem 
félek —, őt nagyon figyeli a medve. — Ezt, aki azt mondja, nem félek, meg 
kellene fogni —, mondja. 

És ime, előjön a medve, azt, aki azt mondta, nem fél, megfogja. A két 
[másik] lány nagyon fut (pl.). Ezt megfogja és hazaviszi és bezárta. [Aztán] 
ketten, a medve és a lány élnek, éldegélnek. [így] szól a lány: — Te engem 
engedj haza apámékhoz vendégségbe ! — mondja. — É n téged nem engedlek ! 
— mondja [a medve]. :— No, gyerünk menjünk [akkor] ke t ten! — mondja 
(a lány). — Én nem megyek ! — mondja. — Hát én meg, hogy éljek így, hogy 
egyáltalán ne lássam a szüleimet (tkp. apám-anyámékat). 

No, a lány nagyon töri a fejét, mi most a teendő? Nem engedi [a med
ve]. — Én, mondja, megyek málnát szedni (tkp. málnáért) az erdőbe, de tele
rakok egy kosarat ennivalóval —, mondja. — Te ezt a kosarat vidd el apámék
hoz. Vidd el a kapuig, tedd le és tűnj el ! — mondja. Mire a medve azt mondja: 
jól van. A lány ennivalót készít, ő maga bebújik a kosárba, és az ennivalót 
a feje fölé teszi. Jön a medve és megszagolja. No, mondja, elkészítette [az 
ennivalót], nekem meg valahogy el kell vinnem —, mondja. Csak nehogy bele
botoljak a [vadász]apóba ! — mondja. A kosarat felveszi és megy (tkp. lépked), 
hogy a lány apjához vigye. Aztán megy, mendegél: — aj, nagyon nehéz ! 
— mondja. — Meg kellene enni egy bélest ! — mondja. Leül bélest enni, a lány 
[azonban] a kosarában volt: — Látlak ám, látlak ! — mondja. — Én nem 
parancsoltam neked, hogy egyél ! — mondja. — Gyerünk, lépkedj ! — mondja. 
Ahá, utánam jön és les ! — mondja. Felveszi [terhét], és ismét [tovább] lép
ked. Megint leül. — Újfent megeszem egy bélest ! — mondja. Ismét [azt] 
mondja ez a lány: — Látlak ám, látlak ! — mondja. — Én nem parancsoltam 
neked, hogy egyél ! — mondja. — Fu, te tűrjél ! —mondja [a medve]. — Fogd 
(ezt) a bélest és vidd el ! — mondja [a lány]. 
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A bélest az apjához viszi, és a kosarat elrejti, őmaga pedig megfordul és 
elmegy. A lány pedig (akkor) az apjához mehetett (tkp. jöhetett). Most is 
bizonyára az apjánál él. 

12. 

äfä'Zdn, äwä-zdn ik e-rydzd ülma-sen. e-rydZd ko-l kücas ka-stên. äwä-zd 
tű-bün pa-stek ere- ka-stdn. tubwlän ka-ckêsëm när\gä-jen, i os tüwür-jala-sdm 
när\gä-jen, kä-jä, jcrbürskö swes. — Wanwska, ma-nes, mdn to'lünam, ma-nes, 
os tüwür-jala'Sdm kande'näm tdlä'net, püskwbo ka-ckêsëm kande'näm, ma'nes. 
i Wanwsko wa-n^a pws tön, si'rbürüskö to'les. äwä'Zd pwksa, jü'ktä tű'büm, os 
tüwü'rüm ci'kten ko'ôa, d'ske kä'jä. mdn, mancs, kuksüyccd ydc kuksüyccds 
ere' todam, ma'nes. dnde- aba'k wes kuksüyccdn todün, tdyeo-k kdckd'rä Wanuskc-
tdm. Wanwsko todes, äwä'hn os tüwü'rüm ci'jä, ka-ckes mo'lo. nu, dnde- mä'skä 
ko'lüst sd'n^ä. — a ti'ôdm mdú, ma'nes, kücclä ka'cëas? — ma'nes. — ti'bdm 
küce- ydnä't mdnä't alta-len kamddsas? — ma'nes. mä'skä jcrbűrűskö sayades 
ta, o'l'a: — Wanwsko/ — kwyu jwk tön o'l'a. — mm, ma-nes, to'lünam, os 
tüwür-jala'sem kande'näm, td'lät püskwbo ka'ckês'dm kande'näm —, ma'nes. 

net, ti'bd ä'wäj aydl —, ma'nes. Wanwëket O'l'a: — ä'wäj td'lec wd'ckdz 
jwkan d'ld! — ma'nes. a mä'skä o-l'a: — a'k, ma-nes, mdn kä'jem kuzne-cdë, 
sica-s wd'ckdz jwküm dstd-ktem —, ma-nes. 

kuzne-cdë kä'jä bä, mä'skä wd-ckdz jwküm dstd-ktä kuzne-clän. to-les, 
kdckd'rä Wanwsküm: äwäzläo'k dnde- kdckd'ren. Wanwsket to-les ta, mä-skä 
kwcen Sd-ndä tű-büm. nu, dnde' äwä-zd to-les, je'r wokten ka-stes, ka-stes. — 
Wanwsko/ — man kdckd'rä. niyüsta-t Wanwskfo] wke, i todes tö'küzö. stari'k-
sdläno'la: — Wanwsko propad, ma'nes, wke. swko kdckd'ren ka-stdm, niyüsta't 
wke —, ma-nes. 

mäskä-et när\gä-jä dnde-, tö'nüz ä-rdstes. ä-rdstes, ä'rdstes, wa-ra Wanwsket 
pes kwbüsko tolnczd. mäskä' ydcdn ëd-les, ja-ktd wwjüsko kwcen sd-n^es. ko-m-
büwlä kä-jät dnde- (ja-ktd vjwjüsto ed-n^ä tü-bö). — md-údm poza-ldstd när\gä--
jebä! — ma-nes. — net, sa-jëlnê to-lsüwlä pwska-jnär\gä-jät/ — ma-nes. md-ndn 
si-lä sä-yäl, bolno-j ü-lam —, ik ko-mbo o-l'a. sa-jdlnd to-lsüwläm ko-mbüm dnde-
sarwa-la aba-k. ko-mbo sd-nden ko-k süldür kokla-sdzd, ka-nden sd-nden pörtww-
jüsküzo. pörtwwjüsto Wanwsko sd-ngä. ätä'Z bön äwä'Zd pominä'jät dnde' 
tübüm. mednäm kücstdn o'pta: — ti'bd tdlä'net, ti'bd mdlämem — pa'jlen h-n^ät. 
a Wanwsko o-l'a pörtwwjüsto: — a ti'bd mdlä'nem/ — ma'nes. ni-nd sra'zu 
ko-lüstüt. lä'ktdt kubwi'Cdskd, a-njdltat, Wanwsko pörtwwjüsto sd-n^ä. Wanwsküm 
iva-ltat, kdzdtä-t d-lät nu-nö nawe-rnd. 

[Egy] apának [és egy] anyának -volt egy fia. A fiú halászni (tkp. hal 
fogni) járt. Az anyja állandóan kijárt hozzá. Ennivalót vit t neki, és tiszta 
(tkp. fehér) fehérneműt (tkp. inget-gatyát) vitt neki. Megy, a tóparthoz ér. 
— Wanuska, mondja, én jöttem meg, mondja, tiszta fehérneműt hoztam 
neked, lágy ennivalót hoztam, mondja. És Vanusko átkel a csónakkal, kijön 
a partra. Az anyja eteti, itatja, a tiszta inget felveteti vele, maga pedig elmegy. 
En, mondja, szombatonként mindig eljövök, mondja. Aztán mikor a másik 
szombaton megjött, megint úgy kiabál Wanuskonak. Wanusko megjön, az 
anyja [hozta] tiszta ingét fölveszi, eszik, miegymás. No, akkor a medve hallga
tózik. — Ezt meg hogyan egyem meg én? — mondja. — Hogyan csapjam én 
ezt be ? — mondja. A medve a tópartra áll és [így szól] : — Wanusko ! — kiáltja 
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nagy hangon. — Én, mondja, megjöttem, tiszta fehérneműt hoztam, lágy 
ennivalót hoztam neked —, mondja. 

Nem, ez nem anyám —, mondja. Wanusko [így] szól: — Anyám véko
nyabb hangú nálad ! — mondja. A medve viszont [ezt] mondja: — Ah, mondja, 
elmegyek a kovácshoz, tüstént vékony hangot csináltatok [magamnak] —, 
mondja. 

Elmegy a kovácshoz, és a medve vékony hangot csináltat [magának] 
a kováccsal. Megjön, kiált Wanuskonak. Most az anyjához hasonlóan kiabált. 
Wanusko előjön és a medve megfogja. No, aztán megjön az anyja. Jár-kel 
a tó mentén. — Wanusko ! — kiáltozza. Wanusko [azonban] nincs sehol és 
[erre] hazamegy. Azt mondja az urának: — Wanusko eltűnt, mondja. Sokáig 
járkáltam [ott] kiabálva, nincs sehol —, mondja. 

A medve pedig elviszi [Wanuskot] és otthon fogva tartja. Fogva tartja, 
fogva tartja, azután Wanusko nagyon haza akar menni. Elbújik a medvétől, 
[és] egy jegenyefenyő hegyébe felmászva ül. Ludak szállnak [arra] (ő a jege
nyefenyő hegyében ül). — Vigyetek el engem, kérlek ! — mondja. — Nem, 
vigyenek el a hátul jövők ! — mondja. — Nekem kevés az erőm, beteg vagyok 
—, mondja az egyik lúd. A hátul jövő ludat kéri meg most ismét. A lúd a két 
szárnya közé ülteti, [és haza]hozván leteszi a háztetőre. Vanusko a háztetőn 
üldögél. Az apja és az anyja a halotti torát üli (tkp. emlékeznek rá). [Az anyja] 
lángost süt: — Ez a tiéd, ez az enyém — osztozkodnak. Mire Wanusko [így] 
szól a háztetőn: — Ez meg az enyém ! — mondja. Amazok mindjárt meghallják. 
Kimennek az udvarra, nézik, Wanusko a háztetőn ül. Wanuskot leszállítják, 
bizonyára most is élnek. 

13. 

ik ma-rä ko'l kücas kä'jä. kodüm kű'ca swko, i todes dnde'. a rd'Wdz wzün 
ti'hd koleddm. a'n^dkd pü'ren kä'jen da rd'Wdz kodén wa'cmëla ka'jdn. — àk, 
ma'nes, ti'bd wä'tdlän warotni'klän pes säj, ma'nes ta, rdWd'Zdm te-rdskdZd pd'stä 
dnde\ i ere' i'mnim po-kta, sa-jkdla aka't an$al. a rd'Wdz ere' kodüm kd'ëken 
ko'ben ko'rnüsto. todes, wä'tdz oö'kö swes dnde'. — ivót, wä'td, marnes, mdn 
tdlä-net worotni'klän pes sä'jdm ka'nddëêm — , marnes. — a koh'tsdm to'zo 
kuce'nât? — kol ik ter to'zo —, ma'nes. 

i'mnim pü'rta dnde', wä'tdz lä'ktes wastare-sdzd : kolzad wke, worotniksä't 
wke. nu,ja'r§s dnde'! 

rd'Wdz ko'rno wo'kten i'ktdlä poyen, ka-ckdn sd'njä tü'öö kodüm. a pi're 
todün da, oda tü'tlän: — a ti'bd, ma'nes, kü'sto küce-nät tdn? — mwnes. — 

je-rdstd — ma'nes. — mdn kü'sto kücemäm, td'údm närjgä'jen a'ngêktem —, 
ma'nes. — dawa-j, mdúdm td'ëkd närjgä'jen a'n^êktd! — ma'nes. kü'sto wä'tdwlä 
wü'bűm namaddt por y e'mdstd,td'ëkd närjgä'jen sd'ndä pi'rdm. pi'rlän O'l'a: — jesli 
co'bo-co'bo cu-ces, ma'nes, ese- kelydskdrä'k pace'tdm cd'kdf — marnes, wa'ra kol 
pes swku pi'zes —, ma'nes. dnde kddmäs türjädes: co'bo-co'bo-co'bo wel ewees. 
pa'csdm ese' kelydskdrä'k pi'rd cd'ken sd'ndä. sd'ndä, sd'ndä, uzem pa'céd kddmen 
sd-njes. wä'tdwlä iro'k dnde' ívűt kastadas todüt té'bűn dö'kö: — pi'rd, pi'rd ! 
— ma-nêt. pi'rd pa'csdm lü'ktas kdrdbädes. kddmen sdn"pn, lü'ktün am[k] kert. 
nu, wütwara' bon pi'rdm sit dnde'. wa'ra pi'rd süsürnä'lten kä'jä. pa-csd tü-bün 
kü'rlün ko'bün. nu, dnde' pi'rd sarjkaden kwstes. — nu, mdn to'ïo ti'bd rdWd'Zdm, 
ma'nes, küce- ydiiä't sorawno' altadem —, ma'nes. 
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kaltes, ka'ëteë, rdiüd'Zdm wzeë dnde\ pi'rd O'I'a: — ajôa', ma'neë, süä'ndekd! 
mdú, marnes, td'ëkd, süä'ndekd pü'ren lä'ktdnäm —, mânes, nu, peë sä'jdn jü'ktät, 
pwkëat —, marnes. — úi-mat a'k dëtep —, ma'nes. 

nu, dnde' süä'ndskd pü'ren kä'jät. a rdwd'zet pes yi'trij. ol'üwa-kd pü'ren 
wayzm. pire'tdm kak wznüt, aba'k si'jäs tûrja'ldt. — pi'rd, pi'rd! — sit. a rdwd'zet 
oïuwa'lnê kijä'ltä. O'len, o'len rdwd'zet la'kteë tä, wä'tdwlä ja're kwëta: 

oj, oj, sokso', 
oknaôa'm pasta'f 
oj, oj, sokso', 
juëkaba-m pasta'j! — ma'nes. 

oj, pes sä'jdn mü'ret, man, rd'Wdz! — mamät wä'tdwlä. esc pes sä'jdn 
müre-näm, mwnes, tändänlä'ok kosi'rdm saka'ltênem —, ma'neë. — oksa-zdm, 
kd'res kändrälä'Zdm, mo'lüm, saka'lten pwba mdlä'nem, ma'nes, cd'lä! mdú eëe' 
säj mü'rem —, ma'neë. nu, tübülän cd'lä saka'lten pwat, kd'res känddrä'wläm, 
mo'lo. rdwd'zet peë kwëta: 

oj, oj, ëokëo', 
oknaôamm pasta'j! — ma'neë. 

O'kúam pa'csrn ëwat ni-nd. rd'Wdz tö'ryö'etä bä lä'ktdn ëd'leë. rd'Wdz kdzdtä't 
ko'sir ka-ëteë. éo mdú ja'mak. 

Egy ember elmegy halat fogni. Sok halat fog, és aztán jön [hazafelé]. 
A róka azonban meglátta ezt a halat. [A szán] elé ment és döglött módjára 
feküdt (tkp. halva fekvőként látszott). —Ah, mondja [az ember], ez az asszony
nak, gallérnak nagyon jó, mondja, és a rókát a szánra teszi. És egyre hajtja 
a lovat, hátra se néz. A róka pedig állandóan dobálja le (tkp. dobálva hagyja) 
a halat az útra (iness.). Megérkezik a feleségéhez. — No, asszony, mondja, 
nagyon jót hoztam neked gallérnak —, mondja. — Hát halat szintén fogtál? 
— Van egy szán hal is —, mondja. 

Bevezeti a lovat [az istállóba], a felesége elébe megy: se hal, se gallér. 
No, [szép kis] bonyodalom (tkp. abrakkeverék) ! 

A róka az út mentén egyenként összegyűjtve eszegeti a halat. Odajön 
azonban a farkas és [így] szól hozzá: — hát ezt hol fogtad? — mondja. — A tó
ban — mondja. — Odaviszlek, ahol fogtam [ós] megmutatom —, mondja. — 
Gyerünk, vigyél oda engem [és] mutasd meg ! — mondja. Ahol az asszonyok 
a vizet merik a lékből (iness.), odaviszi (és) leülteti a farkast. Azt mondja a 
farkasnak: — ha azt érzed coőo-coőo, mondja, akkor még mélyebbre dugd be 
a farkad ! — mondja. Aztán fagyni kezd: [a farkas] csak azt érzi, [hogy] 
coőo-coőo-coőo. A farkas még mélyebbre dugja be a farkát. Ül, üldögél, már 
befagyott a farka. Az asszonyok aztán reggel vizet meriteni mennek hozzá: 
— Farkas, farkas ! — mondják. A farkas rángatja a farkát, [hogy] kihúzza. 
Belefagyott, nem tudja kihúzni. No, aztán a vízhordó fával verik a farkast. 
Aztán a farkas vonyítva megy el. A farka beleszakadt [a jégbe]. No, most a 
farkas töri a fejét (tkp. gondolkozik). — No én szintén becsapom valamikép
pen a rókát —, mondja. 

Jár-kel, aztán meglátja a rókát. [így] szól a farkas: — gyerünk, mondja, 
lakodalomba ! — Nekem, mondja, oda a lakodalomba van mehetnékem —, 
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mondja. No, nagyon jól itatják, etetik [az embert] —, mondja. — Semmit sem 
csinálnak [nekünk]. 

No, aztán elmennek a lakodalomba. A róka azonban nagyon ravasz. 
Bebújt [és] lefeküdt a lóca alá. Amint meglátják a farkast, ismét ütni kezdik. 
— Farkas, farkas ! — ütik. A róka pedig a lóca alatt hever. A róka lassanként 
előjön és táncol az asszonyokkal: 

Oj, oj, meleg van, 
nyissátok ki az ablakotokat ! 
Oj, oj, meleg van, 
nyissátok ki a kemenceelzárót ! — mondja. 

Oj, nagyon szépen (tkp. jól) dalolsz, úgymond, róka! — mondják az 
asszonyok. Még szebben dalolnék, mondja, [ha] hozzátok hasonlóan az ünnepi 
díszeket magamra akasztanám —, mondja. — A pónz[füzér]t, a keresztkötőt, 
miegymást, adjátok rám, mondja, mind ! Én [akkor] még szebben dalolok —, 
mondja. No, mindent ráadnak, a keresztkötőt, miegymást. A róka nagyon 
táncol: 

oj, oj, meleg van, 
nyissátok ki az ablakotokat ! — mondja. 

Kinyitják az ablakot. A róka kiugrik és eltűnik. A róka most is nyalkán 
jár. Ennyi az én mesém. 

14. 

ik mcL'rdn ülma'een küm e'rydzd. a ma-rdzd t'epe'r ko'len ko'lten. ko'lmüz 
yo'büm té'öö o'l'en: — ta, ma'nes, md'údm kwm jüt jezwritlebä! kümwtün 
kwm jüt jezwritlebä! — marnes. 

kwyu e'rydzlän a'n^êc kä'jäs jezwritläs. kwyu e'rydh kä'jds süyö'réskö 
jezwritläs. sd'n^dë, ät'ä'&d kdne'hn ayäl. a ä't'äz o'l'en: — mdn, jü'bün kdne'läm. 
nu, wes jübe'hn kdbä'läs e'rydzlän dnde- wäre'stdn kä'jäs. to'zo sd'njen, sd'n^en 
kdbä'läs e'rydzd, jüt pdcken samltên da uze' mü'r)ges to'lün. dnde' küm jübe'edZd 
vzi e'rydzlän, Iwa'nlan, kä'jäs wäre'stdn. Iwa'n kä'jen, dotowo' sanken, poka-
ätä'z kdnelme'skd. ät'ä'Zd süyö'rüstö kdne'hn. — tdn, Iwa'n, tdn ü'lat, nawe'rnd? 
— ma'nes. — dzä'twlä jezwritlendt wet ? 

— jezwritlen ü'lüt ta, waske' to'lnüt. 
— nu, mdn tdlä'net ik säj mwtüm o'l'em —, ma'nes. sa'Wdces ik i'mni 

pa'Cdm püturä'les i sawdcsëye' pwa. — kä'jd pa'su poksakdla'k. rü'zäl yo'lto 
tdye'lä, ma'nes, pa'su poksa'lno i o'l'o: 

Si'wkd — bwrko we'scene ka o'rko 
stan prebomno'j kak list pätrawo'jf1 — man ma'nes, i tű'bö we'rnd nürü'sko 

lä'ktdn äfä'zlec to'lsüla i sa'iv§cs§m rü'zäl yodten: Si'wkd — bwrko . . . etc. 
ßi'wkdZd kwbal bo'les. tü'bö Si'wkdz bön znako'mitlen, nijä'ltä, mo'lo. 

— wot, mamnes, kwnam ese' mdlä-nem kwles li'jät, mdn td'údm kdckdrä'läm. 
tdn wa'ra mdn tö'kem to'latf — Si'wkdzlän o-l'a. Si'wkdzdm ko'lta, tö'kűzö teles 
i kamaka[ü]mbä'kd kween wa-zes. 

1 Eltorzított orosz szöveg. 
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— nu, Iwa'Ti ät'äetdm wzüc? — wes e'rydstwlä o'l'at. 
— wzüm —, ma'nes. 
— a mam säj mwtüm tdlä-net O'l'üs? 
— O'ïus, ma kü'les tü'bö mdlä-nem —, ma'nes. bo'l'so ni'mät a'k ol'fo] 

Iwa-nzd nü-nlän. 
wot, dnde' kuyûza' übü'rzüm ma'rlan pwa. a kuyüza-n ü'bür bö'kö kwcas 

kü'les kü'Skö, süpsadas. twnam i'Zd nä'ldn ke'rtdt. 
dnde' dzästwlä käcä'käm pes pwksat, kuyüza'n ü'bür bö'kö kwcas, süpsadas.' 
dzä'stwlä lä'ktdn kä'jät käcä'käm wwben, a Iwa'net nürwsko lä'ktes ta, 

ol'a: — Si'wkd — bwrko . . . etc. 
Si'wket kü'bal bodes. Si'wkdskd kwcen sd'n^es weryp'm, i kä'jä kuyüza'n 

ü'bür bö'kö. dzä'stwläm po'kten sweë, i e'rten kä'jä. tü'bö wa'ra kü'bal ywca, 
no a'[k] ke[r]t. wke swpsal, a'[k] ke[r]t pdtä'ri. aba'k todes. dzä'stwlä käcä-
käctdm töryö'ktät pro'sto. 

wa'ra aba'k ir yobe'ëdn dzä'stwlä to'zo kä'jät. käcäkä'stdm jü't wast pwksat 
dnde pes, kuyüza'n übü'rzüm süpsadas. a ti'bd Iwa'net aba'k ir yobcëdn kä'jä 
to'zo. tibdo-k Si'wkdhm kdckdrä'les, aba'k küskwzes ta, kä'jä. dzä'stwläm crten 
kä'jä. to'zo ko'fk] kana kwca. aba'k kofk] kanaesä't a'[k] ke[r]t süpsaddn. 

wa'ra kwm keceë aba'k kä'jät. dzä'stwlä to'zo aba'k tü'bö käcä'käm wü'ben 
kä'jät. pes töryö-ktät kuyüza'n ü'bür bö'kö, kwcüneU pes. nu, ti'bd Iwa'net kwcen 
kä'jä. kuyüza'n ü'bür pwa tü'tlän ko'l'cüm, zolotcjüm i la'stdk tön wübü'les tä, 
cd'kä. to-les, i-mni'Zdm kodta, kamaka'[ü]mbäk kwcen wa'zeS. dzä'Uwlä kala'plat, 
to'lüt dnde. — wot wet, mahnet, êupsadën èo'taki ti'bd säj imniä'net —, ma'ndt. 
tü'bö juküma-t a'k lük, ki'jä. tepcr kuyüza' po'ya ka'ldkdm süä'n dstäs. kwsto 
tü'bün wi'rjdzd? a'k pälfd] a'l'e. nu, dnde ti'bd imni'Zdm, Si'wkdZdm kdckdrä'les 
tä, kä'jä. kaddk pes êwko poyünen. kuyüza'n wi'rpzdm wznest cd'län. ti'bd 
dzä'stwlä tü'skö mi'en wlüt. 

wa'ra dnde md'údn kwsto wi'r\em, md-ndn übü'rem kü kertdn nä'hn ? — 
mamnes. ti'bd kwba wurye-mdm cvenpeso'k. ki'bdstd seryä'Sdm a'wpkta. jolma'nta. 
— wot, td'úd md'údn wi'Tjem! — ma'nes. dnde kadeklan a'n^dkta. eddä kwbas 
swa tü'bün würyemmzdm, kuba'zêm i wesdm ci'ktä. i pes kwyu, i'ktä ndrld' yeed 
süä'ndm d'Stät nú'nö. wa'ra tü'tlän cd'lä kuyüza'n ma'zê, imwsestwo ko'bes. 
ma tü'bö kuyüza-lan. Cd'lä wi'rpzlän ko-bes, i taca't d'lät né'nö pes sä'jdn. so. 

Egy embernek volt három fia. Az ember azonban most meghalt. Meg-
haltakor [így] szólt: — Ti három éjjel őrködjetek fölöttem (tkp. engem) ! 
Hárman három éjjel őrködjetek ! — mondja. 

A [leg]nagy[obb] fiúnak elsőnek [kellett] menni őrködni. A [leg]na-
gy[obb] fiú kiment a temetőbe őrködni. Ült, üldögélt, az apja nem kelt fel. 
Az apja [így] szólt [magában]: — Én [majd] éjjel kelek fel —, mondja. No, 
másik éjjel a középső fiúnak kellett mennie. A középső fiú szintén ült, üldö
gélt, alighogy besötétedett, már jött haza. Aztán harmadik éjjel a [leg]kis[eb-
bik] fiúnak, Iwannak kellett mennie. Iwan elment, s addig üldögélt, míg fel 
nem kelt az apja. Az apja felkelt a temetőben. — Bizonyára te vagy az Iwan ? 
— mondja. — A bátyáid ugye őrködtek? 

— őrködtek, de hamarosan [haza]jöttek. 
— No, én mondok neked egy jó szót —, mondja. Egy kendőbe belegön

gyöl egy lófarkat és a kendővel együtt odaadja [Iwannak]. — Menj ki a mező 
közepére és szólj [így]: 

Siwka — burko . . . stb. — mondja. 
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És ő valóban kiment apjától jövet a mezőre és megrázta a kendőt: 
Siwka — burko . . . stb. 

Siwka vágtatva megjön. [A fiú] megismerkedett Siwkovel, simogatja, 
miegymás. — N o , mondja, mikor még szükségem lesz rád, hívlak (tkp. kiáltlak) 
téged. Te aztán gyere hozzám ! — mondja Siwkonek. Siwkot elküldi, hazajön 
és felfekszik a kemencére. 

— No, Iwan, lát tad apádat ? — mondják a többi fiúk. 
— Láttam, — mondja. 
— És milyen jó szót mondott neked? 
— Azt mondta nekem, ami kell —, mondja. Többet semmit sem mond 

Iwan nekik. 
No, aztán a király férjhez adja a lányát. A király lányához magasra kell 

felugratni (tkp. felmászni), [és] megcsókolni. Csak akkor vehetik el. 
Erre az [Iwan] bátyjai nagyon etetik a kecskét, hogy a király lányához 

felugrassanak vele [és] megcsókolják. 
A bátyjai a kecskét vezetve elindulnak, Iwan pedig kimegy a mezőre és 

[így] szól: — Siwka — burko . . . stb. 
Siwko vágtatva odajön. Felül a Siwkore, és megy a királylányhoz. 

A bátyjait utóiéri, és elhagyja. Aztán vágtatva felugrat, de nem éri el. Nem 
csókolja meg, nem tudja előszörre [megtenni]. Ismét megpróbálja (tkp. jön). 
A bátyjai egyszerűen [csak] a kecskét ugratják. 

Aztán a bátyjai másnap szintén megint mennek. Nagyon etetik éjjel a 
kecskéjüket, [hogy] megcsókolják a királylányt. Ez az Iwan pedig másnap 
szintén újból elmegy. Siwkot megint úgy hívja, ismét felül rá és elmegy. 
A bátyjait elhagyja. Ismét nem tudja megcsókolni két próbálkozásra (tkp. 
kétszerre). 

Aztán harmadik nap ismét mennek. A bátyjai a kecskét vezetve mennek 
ismét. Nagyon ugratnak a királylány felé, nagyon szeretnének felérni. No, 
Iwan felugrat. A királylány aranygyűrűt ad neki, és [Iwan] egy rongydarabba 
csavarja és elteszi. [Haza]tér, elküldi a lovat, felfekszik a kemencére. A bátyjai 
beszélgetnek, most már [ők is] megjönnek. — No lám, mondják, mégiscsak 
megcsókolta az a jó lovú —, mondják, ő egy szót sem szól, [csak] fekszik. 
A király most összegyűjti a népet lakodalmat csinálni. Hol van a veje? Nem 
tudta. No, ezután ez hívja a lovát, Siwkat, és elindul. Nagyon sok nép össze
gyűlt. A király vejét akarják látni mind. A bátyjai is odamentek. 

Aztán hol a vejem, aki az én lányom el tud ta nyerni? — mondja [a 
király]. Ez nagyon rossz ruhát vett fel. Megmutatja az ujján a gyűrűt. Gyé
mánt. — No, ez áz én vejem ! — mondja [a király]. Aztán megmutatja a 
népnek. [Iwan] ledobja a rossz ruhát és másikat vesz fel. És nagyon nagy, 
mintegy negyven napos lakodalmat csinálnak. Aztán neki marad a király 
összes izéje, vagyona. Amije a királynak van, mind a vejére marad, és ma is 
nagyon jól élnek. [Ez az] egész. 

BERECZKI GÁBOR 
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06pa3qbi MapHíiCKHX TCKCTOB 

ABTOP nyöJiHKyeT o6pa3Ubi TCKCTOB H3 Aßyx MapHHCKHX roßopOB. OAHH H3 HHX CTOHT 
o^eub 6ÜH3KO K ropHOMy Hape^Hio MapnöcKoro íi3biKa. HOCHTCJTH aToro roßopa Ha3biBâK>T ceöíi 
ko-zla ma-r§' jiecHOH MapH', TaK HTO ÖMJIO 6bi u,ejiecoo6pa3HO Ha3biBaTb iienoe Hapeqne jiecHO-
ropHbiM. CyA« no >KCHCKHM rojiOBHbiM yßopaM, JiecHbie jviapn, o6pa30BajiHCb nyTeM CMeuiH-
BaHHH npHiuejibueB H3 ropHOMapníícKoro Kpan H MecTHoro, Majio^HCJieHHoro MapnöcKoro 
Hace^eHHíi. lloöeAHTejieM BMHIJIO Hapenne npHtuejibneß, HQ coxpaHHjiHCb H HeKOTopue xapaK-
TepHbie nepTbi roßopa MecTHoro HacejieHHH. npHLueJibiibi o6pa30BanH H HOBbie cejieHHii, rAe 
coxpaHHjiocb MHCToe ropHoe Hape^ne. 

BTOpoft roßop HBJineTCii TaK>Ke 3anaAHbiM. O T ropHoro Hapeqnn OTJiHMaeT ero, rjiaBHbiM 
o6pa30M, HajiHMHe peAyuHpoßaHHbix (ßepHee CBepxKpaTKHx) i\nacHbix ü, ü H uoKaHbe. 3TOT ro-
ßop oMeHb Majio pacnpocTpaHëH, Ha HÊM roBopjrr mnbKO B ceite Jlnnuie 3ßeHHroBCKoro paßoHa 
MapHHCKOH ACCP. 

raöop Bepei}KU 




