
VOTJÁK NYELVMÜTATVANYOK. 

A votják nyelvről szóló ismertetések eddigelé általában fordí
tott s különösen vallásos tartalmú textusok alapján történtek. Ere
deti nyelvmutatványok jelentékenyebb számban csak ezelőtt két 
évvel jelentek meg a kazáni missionárius társaság kiadásában 
»IIpOH3Be,HeHÍfl HapO^HOÉ CJIOBeCHOCTH, OÖpfl^LI H lTOBtpbH 
BOTHKOBI. Ka3aHCKOfi H BflTCKOö ryőepmfi» («A kazáni és vjatkai 
guberniumbeli votjákok népköltésének termékei, szokásai, babo
nái*) czímen. E gyűjtemény összeszerzője G a v r i l o v B o r i s z , ki 
Vjatkában töltött szolgálati ideje alatt figyelmét a népköltésre és 
szokásokra is kiterjeszté s különösen nagy számban szerzett össze 
dalokat, találós meséket, ezenkívül meséket és imádságokat. 
Ezeket a gyűjtő kissé szabad, de azért elég jól használható orosz 
fordítással látta el s itt-ott, hol a szövegbeli előadás kissé homá
lyos, magyarázatokkal. Mindemellett több helyt a teljesen szaba
tos és biztos fordítás csaknem lehetetlen, részint mivel jókora 
számú a szövegekben az olyan szó és szólás, mely eddigi forrá
sainkban nem fordul elő s így jelentésére nézve egyelőre még nem 
igazolható, részint pedig mivel olyan viszonyokra történik benne 
czélzás, melyek csak a helyi körülmények alapos ismeretével 
érthetők. Mi a könnyebben fordítható darabok közül közlünk 
mutatványokat, mit annál időszerűbbnek tartunk, minthogy az 
ugor nyelvek közül eddigelé a votják nyelv részesült aránylag 
legkevesebb méltatásban nyelvészeti irodalmunkban. E szövegek 
két külömböző nyelvkerületből vannak egybegyűjtve: a kazáni 
kormányzóság éjszaki s a vjatkai kormányzóság déli részéből; 
amannak nyelvét bizonyos hangtani sajátságokon kivűl (pl. hogy 
szókezdő j d'-vé változik benne) erős török hatás jellemzi szókincs
ben és mondatszerkezetben; emezt (ide tartoznak az ünnepdalok s 
a találós mesék közül a 72—120 számúak) főképen az orosz k'öl-
csönszók nagyobb száma. 
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M e s é k . 

1. 
Odik murtlen kik kisnoez vilem. bagini kisnoezlen kik piez 

vilem, pókéi kisnoezlen odik vilem. so murt aciz kulem. bigim kis
noezlen kik pienis ta pokci kisnolen piez, Vistem-taz, odik ninal 
nuleskd minisa, pu koraljam, bigim kisnolen kik piez kiknazili odik 
saéen koraljam, ta Vistem-taz ogyiaz odik saSen korám, agajosiz sod 
voíasa, solen korám puaz til dongiljam. ta Vistem-taz solis egirzd 
sandikd tirem no dödid ponisa, koskem. so odik gurtd pirem no «al-
tinen azves kin vostd)) süisa cirektjam. sod kilisa otis murtjos potil-
jam no dualjam : ntinad azves-a, altin-ah) süiljam. ta «altin» süem. 
odik murt iini sandik azvessd pottem no soli veram : «ojdo rostom!» 
siiem. ta murt ta Vistem-tazez aldalo sima, soli siiem: nojdo rostom 
so köjön ustitek.)) ta Vistern «d'araloz /"» süem. so berd vostiljam no 
ta Vis'tem bertem. so murt pirisa sandiksd uétem vilem saUtrak egir 
potem. so berd nos uz likti medam siisa dasaskem. ta Vistem-taz ber
tem no semnajosizli veram: utáni, mon egiren azves vosti» siiem. ta 
bigim kisno piossd kosem : nminild ti no pudes sutild no egirzd as-
vesen vostili» süem. agajosiz talis dualjam : «to?i kigi süisa vostidh) 
suiljam. ta Vistem süem: aegiren azves kin vostd süisa, cirektjaj no 
jwtisa,, vostizi» süem. sojos nos puzes sutiljam no egirzd sandikd 
tirisa, koskiljam. so gurtd piriljam no egiren azves kin vostd süisa, 
cirektjani kuskiljam. so agla aldaskem murt ircag kutisa potem no, 
umurtez oldása vetlis ti-ama ?» süisa Mugd no zTigd-pd. so berd sojos 
mirdem otis mozmisabertiljam no Vistemles anajzdviiljam. so berd sod 
Vistem-taz dödid ponisa olo kitsi nüesa vatem,no aciz ódig gurtd minem 
no lukaskisa pukisjos dord pirisa akuddi minim kisno lüiskodih) 
siiem- nminam iiiii sandik azvesd vaú)> süem. Ódig nil: «cin-a so 
kilidh) ((őin» süem. nil umond bastod-a?» suem. «basto» süem. so 
berd dödijaz puktisa, nilez as doraz nuem. so berd semnajosizli veram: 
ntani)) suem nkulem anajinim ceber nil vostisa vajiti süem. agajosiz 
nos anajzes viiljam, no acseli kisno baston ponna tajos no ogi minil-
jam. odik gurtd piriljam no Vistem-taz disetem samen «kulem nilen 
ídep nil kirí vostd)) süisa, cirektjani kuskiljam. odik murt potisa, 
sojosiz éugisa uljasa legem, sojos vostini settimtezi, no soli vozzi 
potisa, so Vistdm-tazes bittini bertiljam. sod kabd ponisa, Kamd kus-
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tini Kam dord nuiljam. bagim agajez süem: aojdo tug máig vajisa 
dongisa uskitom!» sojos tag maigli bertem berd ta Vistem-taz otis 
potem no otsi dar tirisa, ponem. sojot liktisa, kabez dongisa uski-
tiljam. so berd «rw» süiljam «ac?nesiz aldasa anajez vittem val, ássa 
no viim inir> süiljam. ta Vistem ódig naleskis korka pirem no sen-
dira pidesaz videm. so berd otsi kik peggem liktisa, pirem. sojos 
arberizes bugirjani kaskiljam vilem. ta d'irzd zntisa, ut'e vilem; 
sendira dbmirasa, koskem. peggemjos uknoti no kiti tekcisa, potisa 
koskiljam. ta Vistem pegtfemjosles odik bumaénik uksozes, odik tu& 
Jes valzes baétem no bertisa koskem. bertem beraz agajosízli veram: 
ntani» süem ((minim vu kugo odik val, odik bumaánik ukso sotiz* 
süem; arakmat vüá kustemdilh süem. agajosiz duam : ((bon otín no 
tace-ik dönjá van-ama h) sasa. — «MJ» süem, ((otsipiridi-kd potemdi 
az poti> süem. tajos so kitti kutirtiskiljam no kiknazá odik kabd pi~ 
risa, Vistemli dongini kosiljam. so dongem no legem sojos otsi bit-
miljam. sojos Vistemez bittini vetliljam, Vistem acsesiz bittem. sojos 
áldani tiriso vilem no Vistem acsesiz aldasa bittem. 

(Mamadis, kazáni gubernium.) 
Egy embernek két felesége volt. Idősebbik feleségének két fia 

volt, az ifjabbiknak egy volt- Az az ember maga megbalt. Idősebbik 
feleségének két fiával ez az ifjabbik feleségének fia Vistem-taz 
(szószerint: esztelen tar) egy napon kimenvén az erdőre, fát vágtak. 
Az idősebbik feleségnek két fia együtt (kettejükre) egy ölet vágott, 
ezen Vistemtaz egymaga vágott egy ölet. Bátyái őt megirigyelvén 
az ő vágott fáját felgyújtották (az ő vágott fájába tüzet dugtak). 
Ez a V. az ő szenét ládába töltötte s szánra rakván útnak eredt 
(elment). Egy faluba bement s azt kiabálta: ki cserél aranyon 
ezüstöt ? — (mondván). Ezt hallván az onnan való emberek kijöt
tek és kérdezték: ,ezüstöd van-e neked, [vagy] aranyad ?' 0 azt 
mondta, hogy arany (ő ,arany' monda). Egy ember kihozta fél láda 
ezüstjét és monda neki: ,rajta, cseréljünk!' •— (szóla). Ez az 
ember meg akarván csalni V.-t (ezt a V.-t megcsalom, mondván) 
[ezt] monda neki: ,rajta, cseréljünk csak úgy felnyitatlanul !£ Ez a 

Y. [azt] monda: , jó l van/ Azután cseréltek és V. visszatért. Az 
az ember [haza] érvén, mihelyt a ládát kinyitotta, csupa szén került 
elő. Azután készülődött, hogy talán még előjő [egyszer] (nemjön-é 
talán még? —mondván). Ez a V. visszatért és családbelijeinek 
elmondotta: ,ime ón szénen ezüstöt cseréltem* — (monda). Az 
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idősebbik asszony megparancsolta fiainak: ,menjetek ti is, éges
sétek el fátokat és cseréljétek be a szenet ezüstön' (monda). Bátyái 
kérdek tőle [t. i. a bolondtól] : ,te hogyan beszéltél, mikor cserél
tél' (tkp. te hogyan beszélvén cseréltél) ? — (mondák). A bolond 
feleié : ,ki cserél ezüstön szenet' (mondván) kiabáltam és jöttek 
(jővén) s cseréltek — (monda). Ok is [tehát] fájukat elégették és 
a szenet ládába töltvén elindultak. Ama faluba tértek be és elkezd
ték kiabálni: szénen ezüstöt ki cserél be? (mondván). Az előbb 
megcsalt ember rudat ragadván kijött és [azt] mondván : ,úgy-e 
bár ti embercsalók vagytok' (embert csalva járók) — ugyancsak 
ütögette (ütötte, ütötte) [őket]. Azután ők [nagy] bajjal megme
nekülvén visszatértek és V.-nak az anyját megölték. Azután V. őt 
[t. i. anyját] szánra téve valahová elvitte (elvivén) s eltemette ; 
maga pedig egy faluba ment s az [épen] összegyülekezve ülő nép
séghez (ülőkhöz) térvén, szóla: ,ki lesz közületek (kiktek lesztek) 
az "én feleségem' — monda, — ,nekem egy fél láda ezüstöm van' — 
{monda). Egy leány [monda] ,igaz-e ezen szavad?' Jgaz! ' •— 
-feleié. A leány szóla: ,elveszel-e engem?' ,Elveszlek', monda 
[t. i. V.]. Azután szánjára ültetvén a leányt haza (magához) vitte. 
Most (azután) rokonainak [ezt] monda: ,ime' (monda), ,megholt 
anyámon egy szép leányt cseréltem' (cserélve hoztam) — (monda). 
Bátyái is megölék tehát anyjukat s hogy maguknak is feleséget 
szerezzenek (feleségszerzés végett), ők is úgy elmentek. Egy faluba 
betértek s V. tanítása szerint elkezdtek kiabálni: ,holt leányon ki 
cserél eleven lányt' — (mondván). Egy ember kijővén, elverte 
őket s elkergette (elvervén, kergetvén küldte). Ok, hogy nem sike
rült nékik cserélni (cserélni el nem érvéjük), megharagudtak 
(haragjuk kelvén) és visszatértek megölni V.-t. Öt [t. i. V-t] zsákba 
dugva elvivék a Kámához, hogy beledobják (beledobni a Kámába). 
Az idősbik bátya szóla: ,rajta, hozzunk (hozván) egy komlórudat s 
taszítsuk be' (taszítva dobjuk be). Mikor ők komlórúdért vissza
fordultak (visszafordulásuk után), V. kijött onnan és gyepet töltött 
(töltve tett) oda. Ok [t.i. a bátyák] megjővén a zsákot beletaszították 
(taszítva beledobták) [a folyóba.] Azután szólának: ,imé ő ben
nünket rászedve anyánkat megölette volt, most mi őt magát öltük 
meg' — mondák. Ez a V. egy erdei kunyhóba tért fea ós a háló
padlásra (aljába) feküdt. Azután oda két szökevény tért be (jővén 
bement). Ezek holmijaikat szóllyel tzedegetni kezdték volt; ő [pedig] 
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fejét fölemelvén nézi vala [és] a hálópadlás Összeesett (összedőlvén 
ment). A szökevények az ablakon át s a hol [lehetett] kiugorván 
elmentek (kijővén mentek). Ez a V. a szökevényeknek egy tárcza 
pénzét s egy igen jó lovát [magához] vett és haza ment (visszafor
dulván ment). Visszaérkezte után [így] szóla bátyáinak: ,ime' — 
monda — ,nekem a víz ura egy lovat s egy tárcza pénzt adott' 
(monda); ,köszönet érte, hogy a vízbe taszítottatok' (vízbe taszí
tásotokért) •— monda. Bátyái kérdek : ,hát ott olyan világ van V — 
mondván. ,Ej! ' — szóla — ,ha oda mentek, nem lesz kedvetek 
kijönni' (nem jön kijövéstek) — monda. Azok hittek e beszédnek 
és mindketten egy zsákba bújván megparancsolák V-nak, hogy 
taszítsa be őket [a folyóba]. 0 betaszította s [ott] hagyta [őket]. 
Azok oda vesztek. Ok V.-t igyekeztek (jártak) megölni s V. őket 
magukat ölte meg. Ok törekedtek volt csalni, de V. őket magukat 
rászedvén elvesztette. 

Odik murtlen kűri piez vilem. odik piez bunen to dord pinié-
kini minem. minisei viiem berd piniskini kuékem. piniékon dirjaz to 
peri potem no piniskisles d'uam : utón tad mali piniskod ?» süem. pi~ 
niskis veram: «to poskin marván, sod pottiskov süem. ta to peri 
pirem no anajezli veram: «acmd korkaez bittini liktem murt vaú» 
suem. so berd veram anajez piezli: «min, valcd nurjaski, tond vor-
miz-kd pottoz)) süem. to peri pertem no uojdo valód nurjaé* 
kom.')) süem. — nej, ton monenim nurjaékhi ? min, tini, otin 
minam su ares pintem babája van; min, sóin nurjaski ht süem. 
ta minem no «,a,aBaH no^BO^ /» iusa vagem. gondir «ö — ö» süsa 
va$em no ta kurdam. kurdasa bertem anajez dord no veram anajezli: 
«uj, anaj» süem «su ares babajez van vilem, og pob) ö — ö usüsa 
vagiz no kuaraezles kurdaj)) süem. so berd nos kosem anajez bikini. 
to peri potem no • piniskisli veram: nojdo bigom, kirí orcoz)) süem. 
piniskis veram soli: ntini, minam pal ares vinivan, «uai',uat» susa, 
min ali potoz)) süem. to peri «uat', uah) sasa verasa, mind vilem, kec 
kiz ulis potem no vortisa koskem. kec sörd ta no bitfisa minem vilem 
sbtimtd, so köjön keclié biézd no ajemta. so berd anajez dord bertem 
no veram: «pal ares viniz van vilem. so sora no vüini öjlo,- mond 
viűsa, dal karisa, dal karisa bi$d, o$i no öj söti» süem. so berdana* 
jez veram: amin, ta cokmordd potti no legd, kuddi vild vuttodi)> 
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süe?n. ta te kujo potem no piniskis dord minisa, veram: «da, ta 
éokmorez irgiti/)) süem. piniskis veram: «da, acit atfl'a irgiti !» 
te peri cokmorzd irgitem no üsisa muzemd vijem. cokmorzd 
bastisa sotem no ta piriékis cokmorzd kutem no te peri, »da, 
irgiti!*) süem. ta veram: adugdi ali; tini, so pilem med 
vuoz» süem. te peri veram: «cu, cu, en irgiti/» süem. so berd 
te peri cokmorzd bastisa, pirem. so berd nos sigim sal erval pottem 
no «dd, tad nipijasa, nuldi)) süem. piniskis veram: «da, acid nuldi 
éjftaa süem; aciz nipijasa, nuldem. ta piniskis puksem no vortil-
lini kuskem. te peri veram: «cu, cu! viod, viod!» süem. so berd er
vet Izd pir ti s a koskem. anajezli veram: «anaj, valez viiskd vaU süem. 
so berd te peri potem no aukso soto, ud d'eti-ah) süem. piniskis ve
ram: (da sl'apaez tiros karid-kd, ug d'eti)) süem. te peri anajez dord 
pirem no veram: uukso sotid-kd odik sl'apa, ug d'eti ÍücL» süem. ana
jez kosem. piniskis sl'apazd usto karem, ukéozd tirini kosem. tirisa, 
tirisa, mirdem tirmitem. so berd korkaz perizd nüetem. nuikizi 
ajiljam vuko ki, sod peri bastem no nüem. so berd atfiljam usiez, 
piniskis sod no perili nuini kosem. peri bastisa iutisa nuem. so berd 
korkaz vuiljam no ta kugoez agl'a pirem no kisnoezli veram: «mon 
sid pöstini koso,ton urnáid van» sü)> süem. ta periez öt'isa pirtem no 
kisnoezli sid pöstini kosem. ta kisnoez amaid van no maid van?» 
süem. kartez veram: a odik perilen d'iriz van,)) süem no peri korkaez-
lis pal seregzd £utem no potisa koskem. so köjin peri bertem. 

(Mamadis.) 

Egy embernek három fia volt. Az egyik fiú elment hárshéjjal 
a tóhoz fonni. Megérkezvén (menvén, odajötte után) fonni kezdett. 
Fonás közben (idejében) kijött a tó manója és kérdé a fonótól: 
.te minek fonod ezt ?' — (monda). A fonó felele: ,a mi a tó belse
jében van, azt kihozom' — (monda). A tó manója bement [t. i. a 
vízbe] és anyjának monda: ,[itt] van egy ember, ki házunkat elvesz
teni jött' (magunk házát elveszteni jött ember van) — (monda). 
Ezután [azt] feleié az anya fiának: ,menj, birkózzál meg vele 
(együtt), ha tégedet legyőz, kihajt [bennünket]' — monda. A tó 
manója kijött ós monda: ,nosza, birkózzunk (együtt).'— ,Ej, te én 
velem akarsz birkózni (tkp. birkózol)! menj, ime ott nekem egy 
száz éves fogatlan nagyanyám van, menj, avval birkózzál meg !' — 
monda. Ez elment s oda szóla: adavaj podvod!» (mondván). 
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A medve* ö-ö-t (mondván) felelt s ez [t. i. a manó] megijedt. Ijedten 
visszatér anyjához ós monda (anyjának): ,ej anyám' — (szóla) -*~ 
,egy százéves nagyanyja volt, [az] egyszer ö-ö-t mondott (mondva 
felelt) és ÓD hangjától megijedtem' — (monda). Ezután ismét [azt] 
parancsolá anyja, [hogy versenyt] fusson (futni). A tómanó elment 
s szóla a fonónak: ,nosza, fussunk, ki halad előbbre!' — (monda), 
A fonó válaszola neki: ,ime van nekem egy fél éves unokaöcsém, 
menj 8 mondd: «uaty, uaty» (uatyot mondván), mindjárt kijön' — 
.(monda). A tó manója, «uaty, uaty» [hangokat] mondván (mondva 
szólván) elment, a fenyő alól egy nyúl jött elő s felugorván (?) 
eliramlott. 0 is futott (futva ment) a nyúl után, [de] nem érte el 
(el nem érvén); úgy [hogy] a nyúlnak farkát sem látta [végre]. 
Azután anyjához téré s elbeszélé: egy fél éves unokaöccse volt, az 
után haladni nem lehetett: engemet várva pihenést meg pihenést 
tartva (téve) fut s így sem érhettem utói' —(monda). Azután [ezt] 
monda anyja: ,menj, vidd ki eme furkódat, dobjatok, ki viszi közü
letek (kiktek viszitek) magasabbra' — (monda). Eme tóúr kijött s a 
fonóhoz menvén, monda : ,nosza, hajítsd ezt a furkót!' — (monda). 
A fonó felele: ,no dobj te magad előbb!' —(monda). A tó manója 
feldobta a furkót s [az] leesvén a földbe hatolt. Elővévén a furkót 
[most] átadta s ez a fonó megfogta (a furkót), [mire] a tó manója 
monda: ,nos hajíts !' Ez [a fonó] felele : ,megállj (most), ime az a 
felhő hadd jöjjön elő !' — (monda). A tó manója szóla : ,hó, hó, ne 
hajíts!' — (monda). Azután a tó manója furkóját vévén, bement 
[t. i. a vízbe]. Erre (azután) ismét egy hét öles kanczát hozott ki 
és monda: ,nosza vedd föl ezt (terhűl) s vidd!' A fonó felele: 
,nosza vidd előbb te magad!' — (monda); ő (maga) felvévén 
[magára] vivé. A fonó ráült s elkezdett ügetni. A tó manója monda: 
,hó, hó, megölöd, megölöd' — (monda). Azután a kanczát bevezet
vén elment. Anyjának szóla: ,anyám, a lovat meg akarta ölni 
(megöli vala)' — (monda). Most (azután) a tó manója kijött és 
monda:,pénzt adok, nem bántasz-e ?' (nem érintesz-e?). A fonó 
felele: ,ha ezen kalapot tele rakod (teszed), nem bántlak' — (monda). 
A tó manója anyjához ment s szóla : ,azt mondja, ha egy kalap 
pénzt adsz, nem bántlak'—(monda). Anyja parancsolá, [hogy tegye]. 
A fonó kalapját kilyukasztotta, parancsolá, [hogy] a pénzt bele-

*) Őt értette a fonó nagyanyjának. 
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töltse.(beletölteni). Töltötte,töltötte [míg] nagynehezen tele töltötte. 
Azután haza a manóval vitette. Amint vitték (vivéjök), megláttak 
egy malomkövet, ezt [is] fölvette a manó s vitte. Azután megláttak 
egy boronát, a fonó megparancsolá a manónak, [hogy] azt is vigye 
(vinni). A manó felemelvén (megfogva felemelvén) vitte. Azután a 
házhoz értek; a gazda előre ment és [azt] monda feleségének : ,én 
parancsolom, [hogy] ételt főzz (főzni), te mondd: «mid van?»' — 
(monda). 0 a manót behíván bevezette és [azt] parancsolá feleségé
nek, [hogy] ételt főzzön. Felesége szóla: ,mid van, mid van?' 
Férje felele : ,egy manónak a feje van' — monda és a manó fel
emelte a háznak egyik oldalszögletét és eliramlott. Ily módon tért 
vissza a manó. 

3. 
Valján vilem nules vogmaé kocis Iván Kotovsik nimo. so nules 

vojmasa vetlon dirja og pol soli-pd ociram duci. kocis vag'em ducili 
«tonkinh> éusa. duci veram soli: «Iván Kotovsiklen sión, duón 
daéaéez* éiiem. Iván Kotovsik kurem soles páter; so sod nüem 
bogim bérig girikd. so berd Iván Kotovsik koséin sil vajini. 
duci sil! utcani minem, no kion kutem iz éettem. duci-pd kurd 
kionles; kion-pd sild: «ug éotiéki». druci, «suak lü, Iván Ko
tovsik nimo tűrd kurd-pd)) éüiz. so berd kion odik makessd éotisa 
legem, duci Iván Kotovsik dord vajem no-pd soli veram: «md, 
ma Iván Kotovsik, odik makes sil! vaji tinid)) éüem-pd. — «Oj rali
mat, oj rakmat, min noéik gind ötca-pdn siiem. so berd duci vanzd 
ötcasa, vajem : gondirez, kionez, kecez, kir pariéez, koniez. vanzd 
vajem no bérig kotirin-pd be rgalo, Iván K. dord pirini kurdamiékiz. 
koniez-pd koso : «ton pir-pd !» suo. koni-pd éuiz: <nninam bizi kiig, 
biztim kutoz)). so berd-pd kecez kosizi ; kec-pa éuiz : «minam kai mi 
evei, non ug piriéki pa>*} süiz. so bere-pd gondirez kosiljam : «ton ba-
tir babaj, ton piri-pdh) éüiljam. gondir-pd éüiz : «ojdo, aciz no potoz 
ali-pd)) süiz. so berd Iván Kotovsik «?nali ug likto ini tajos?» éüisa, 
potd vilem. niriz parislen niraz d'etem no parié kurdasa, őirektis-
kem: apik/n süisa. Iván Kotovsik dulasa, tubem bérig vild, gondir 
tubem bagim kiz d'ild, so kiz uld parié pirem. so berd kema ulem 
berd Iván Kotovsiklen kötiz sumam no bérig d'iliékiz éirani vaékem 
no uskisa uld vilem. solis uskemzd gondir ag"d vilem. soki parié 
bizzd virtem, sod Iván Kotovéik sir éüisa, tekcem no parié kurdasa 
«pik/» éüisa, cirektiékem. solis kurdasa, Iván Kotovsik kiz d'ild 
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tubem, solié tubemzá agisa gondir a mond süni tuba)) suisa, kurda-
meniz kiz dilisen tekcem no kulem. Ivari Kotovsik so nuleskin ali 
no-pd uld. . (Mamadis.) 

Hajdan volt egy Kotovsik (tkp. kandúr) Iván nevű erdőt 
őriző macska. Midőn ez erdőt őrizve járkált, egyszer találkozott 
vele (szembejött neki) egy róka. A macska odaszól a rókának: 
,te ki vagy ?' — (mondván). A róka felele (neki): ,Kotovsik Ivánnak 
étel- és ital-készitője [vagyok]' — (monda). K. I. tőle szállást kért; 
az felvitte őt egy nagy hársfaodúba. Azután K. megparancsolá, [hogy] 
húst hozzon. A róka húst keresni ment és előtalált egy farkast, ki 
egy juhot fogott volt. A róka [húst] kér a farkastól; de a farkas [azt] 
mondja: ,nem adok*. A róka felele (monda): ,hamar (gyors légy). 
Kotovsik Iván nevű előljáró kéri/ Erre (azután) a farkas egy czom-
bot engedett át (adva engedett). A róka elvitte K.-hoz ós szóla neki: 
,nesze, nesze K., egy darab húst hoztam neked' — (monda). ,0h 
köszönet, óh köszönet' — monda — ,menj ismét, hidd össze gyű
lésbe [az állatokat].' Azután a róka mindenkit összehiván, elhozta 
a medvét, farkast, nyulat, vadkant, evetet. Mindnyájukat elhozta, 
de [ezek] csak a hársfa körűi forgolódnak, mert féltek bemenni 
K.-hoz (K.-hoz bemenni féltükből). Parancsolják az evetnek: ,te 
menj be !' — (mondják). Az evet pedig szóla : ,Az én farkam hosszú 
megfog farkamnál [fogva].' Azután meg a nyúlnak parancsolák; a 
nyúl felele (monda): ,nekem nincsen erőm, én nem megyek be' — 
(monda). Most a medvének parancsolák: ,te erős vagy, apó, menj-
te be!' — mondák. A medve felele : ,nosza, maga jön már ki' — 
(monda). Azután K. gondolván (mondván), hogy miért nem jönnek 
már be ezek, kijött. Arra a vadkan orrához ért, s ez megijedvén 
elkiáltotta magát: ,pikle K. megharagudva felkúszott a hársfára, 
a medve felmászott egy magas fenyő tetejére, ugyan azon fenyő 
alá elbújt a vadkan. Azután hosszú idő múlva K. megéhezett, 
(hasa m.), a hársfa tetejéről lejött tehát egerészni s lefelé nézegetett. 
Az ő leselgetését (nézegetését) látta a medve. Ekkor a vadkan meg
mozgatta farkát; ezt K. egérnek gondolván, ráugrott s a vadkan 
ijedve kiáltott fel: ,pik!' Ettől megféleműlve K. a fenyőfára kúszott; 
az ő felkúsztát meglátván a medve, azt gondolta félelmében 
(féltében), hogy őt megenni mászik fel (,engem megenni mászik 
fel' •—• mondván), a fenyőfa tetejéről leugrott és meghalt. Kotovsik 
Iván még most is él azon erdőben. 
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4. 
Odik murt köcisa, gureg bánd korka puktem, pókéi gidf lestem, 

solen pudoez vilem: odik enni, odik kunan, odik i£, odik kaza. gure$ 
ulin kionjos ido vilem, sojos ad'amilis pudoez vanzd södisa, acsez 
sutem puksisa, kenés kariljam, buskel dord guretf bánd minisa, sión 
kurini. liktisa, kirg'alo-pü: «ton $es buskel!, mil'emiz sutem en vi, 
odik cuni sot süni/)) süsa. ukno vi&ijin pukisa tek kirgalo-pti, bus-
kelli ijini érik ug soto-pd, cuni kurisa. peres kisno nerad lüesa,. 
kartli cuni sotini kosem ; kart kisnolis kilzd kilzisa, kionjosli cuni 
kuStem no veram: ataberden liktild ini» süem. kionjos tau karisa 
koskiljam. odik arna ulisa, nos liktiljam vetil kurini, nosik ukno 
viZid puksisa, kirgani kuskiljam vetil kurisa. nos kisno nerad lüesa, 
vetil sotini kosem kartli ; so nosik kustem. so berd kionjos og pol di-
sem berd no kitsi no ug kosko-pd ; so peres aciz no nerad lüem, kor-
kaié potini ug lu-pd. cistoj púdozd kionli sudisa bittem ; so berd nil-
pizd no kisnozd no sotem, peres ognaz gind kilem. «ta kionjosiz ki$i 
karom ini» süsa tek nalpasa uld-pd. so berd bakiin kudi vurisa, 
korka ajd osem, aciz kudid puksem. nos kionjos liktizi-pd ; og kesék 
ukno vi&ijin kirgasa pukem berd ukuarami ug kiliskidirn süsa, bas-
kit dord liktizi-pd, korka a$d pirizi-pd. so kuspin peres kudijin vir-
jem no goziez cigem ; peres bagim kudien üsem kionjos vild, ok vit'zd 
kudien paskatem, muzon kionjos kurdamenizi baskit vild tubisa, ogez 
ogzd paskatiljam. so berd peres kudiis potem no bagim purten kion
josiz viem ; küzd bazard pottisa vuzam, so uksoen jurt lestisa ali-kd 
no uzir idd. 

(Maimis, vjatkai gubernium.) 
Egy ember elköltözvén, egy dombra házat épített s egy kis 

istállót csinált. Az ő lábasjószága volt: egy csikó, egy borjú, egy 
juh, egy kecske. A domb alatt farkasok éltek, azok észrevevén 
hogy az embernek barmai vannak, minthogy ők maguk éhesek 
voltak (éhesen ültek), elhatározták, [hogy] elmenvén a szomszédhoz 
a dombra, ételt kérnek. Oda érkezvén énekelgetik: ,te jó szomszéd, 
ne hagyj meghalnunk éhen (ne ölj meg éhen), adj egy csikót enni! ' 
— (mondván). Az ablak tövében ülve ugyancsak énekelgetnek, a 
szomszédot nem hagyják aludni (nem adnak szabadságot a szom
szédnak alunni) csikót kérvén. Az anyus (öreg asszony) ezen 
bosszankodván, megparancsolta férjének, [hogy] a csikót adja oda; 
a férj felesége szavát meghallgatván a farkasoknak kidobta a csikót 
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és szóla: ,ez után ne jöjjetek többé!' A farkasok köszönetet 
mondva (téve) elkotródtak. Egy hót leteltével (hetet élvén) megint 
előjöttek tehenet kérni; megint az ablak tövéhez leülvén, elkezdtek 
énekelni, tehenet kérve. Az asszony ismét megbosszankodott s meg
parancsolta férjének, hogy adja ki a tehenet; az ismét kiadta. Ez 
után a farkasok, [miután] egyszer rászoktak, nem mentek el sehova 
sem; maga az öreg is megbosszankodott rajta, a házból pedig 
kimenni nem lehetett. Összes barmát a farkassal föletetvén, azután 
gyermekét, nejét is oda adta; az öreg csak maga maradt. ,Hogyan 
bánjak el most ezen farkasokkal ?' gondolkodik magában. (Azután) 
egy nagy kosarat varrván, azt az előházban fölakasztotta, maga 
[pedigl a kosárba beleült. Ismét eljöttek a farkasok; [miután] 
egy darabig az ablak tövében énekeltek, gondolván hogy hangjuk 
talán nem hallatszik (hangunk nem h. mondván), a lépcsőhöz 
mentek s beléptek az elöházba. E közben az öreg megrázkódott a 
kosárban és a kötelet elszakitá; az öreg a nagy kosárral ráesett a 
farkasokra, mindjárt ötőjüket (ötjét) a kosárral agyonnyomta; a 
többi farkasok ijedtükben a lépcsőre mászván egyik a másikát nyo
mogatta. Azután az öreg kijött a kosárból és egy nagy késsel meg
ölte a farkasokat; bőrüket a vásárra vivén eladta, azon a pénzen 
házat szerzett s talán most is ól gazdagon. 

5. 
Valjana odik pereslen nilpiez lüemta. so peres og ninal tir 

bastisa, pispulis lusjani kuskem. odik buskel! liktisa duam: umar 
leétiékod ton ?» so veram : «pi» süem, nsoli nim luoz Vanka, so giroz, 
mond sudoz)). lestisa hittem no girini husid legem. Obida kisno so 
pizd agisa, as korkaz nuem no vi£-uld ponisa, horgasa, odik arna 
suderri; odik arna sudem herd aciz emeg'li koskem, nilizli gur estini 
kosem, Vankaez piáim kosem. gur £uam herd so viS-idisen Vankaez 
pottem no kuj vild pukéini kosem. Vanka puksem no gurd ug teri-pd; 
nil Vankali kuj vilisen vaskini kosem, auski, kigi mon pukso /» süem 
no nil kuj vild puksem. Vanka sod gurd kustem, so nil otsi pi&em 
Vanka aciz nos viS-uld vaskem. nillen anajez emeg'en hertem no 
gurzd ütem. ut'em herd veram: «oj Vanka, tu£ g"es pizemed vilem* 
süem. so herd nilzd guris pottem no puksisa siem, lijossd sendirad 
kustem. siem herd veram : a sendirad tuhisa, Vankalen liez vilin po-
giljaékono)) süem. Vanka viS-ulisen vagem : «pogiljaski nakaz niled-
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len Mez vilin /» süem. Obida kisno veram: «o; ton Vanka, górd póni 
ali kenő ülepen vilemed» süem, «cukagd a cini todo toná ma ka-
rini i> süem. 

Cukagejaz cuknaik sültem no gur estini kuskem, odik ardana 
pu hittem, gur zuam berd vagem : «Vanka, pot tatsi, puksi kujvild» 
süem. Vanka potisa, kvj vild puksem, no kigi no gurd ug teri-pd, 
Obida kisno vagem: ((uski, kigi mon puksov süem no huj vild puk-
éisa, vogmatd vilem. so puksem béreik Vanka gurd ássd kustem no 
gurez borgam. Obida kisno telmirini kuskem: nburkarik, Vanka 
mond en bitti, guris potini leg, vot tinid gur ágin vatemin odik ger-
sok zárni ukso, odik gersok azves» süem. Vanka veram : «pes aj, 
minam luoz» süem. Obida kisnoez bittem berd Vanka gur ágii ukso 
bastem no diúaz bertem. so berd kisno bastem, Glaz kard kupcali 
goétiskem, tu2 uzir ula-pd. minam pes-ajd soli Kuzonié tarnak nüem; 
so sod tui sektam, kuar nan pizisü, kec pöétisa, sur-no arak-no tros 
lüem. pes-ajd juemiskiz Glaz karié kigi potemzd no ug todi. 

(Maimis.) 
Hajdan egy öregnek nem volt gyermeke. Az öreg egy napon 

fejszét fogván, egy darab fát kezdett megfaragni (tkp. fárúl 
lefaragni). Egy szomszédja hozzámenvén kérdó : ,mit csinálsz te ?f 

Ez feleié: ,fiút; — annak neve Vanyka (Ivánka) lesz, az szántani 
fog s engem el fog tar tani/ Elkészítette, és kiküldte szántani a 
mezőre. Obida asszony azt a fiút meglátván a maga házába vitte 
és a padló alá tévén elzárta (elzárván), egy hétig etette; miután egy 
hétig etette maga a málnabokorhoz ment s lányának megparan-
csolá, [hogy] fűtsön be a kemenczébe és süsse meg Vanykát. Mikor 
már lángolt a kemencze, az [t. i. a lány] a padló aljából kivezette 
Vanykát és parancsolá hogy a lapátra üljön. Vanyka ráült, de a 
kemenczébe nem fért be; a leány [tehát] megparancsolta Vanyká-
nak, hogy a lapátról szálljon le s monda: ,nézd, hogyan ülök én!' 
és felült a lapátra. Vanyka őt a kemenczébe dobta, a leány ott 
megsült, Vanyka [pedig] maga ismét a padló alá ment. A leány 
anyja visszatért a málnával és megnézte a kemenczét. Miután 
megnézte, szóla: ,óh Vanyka, igen jól sültél meg'. Azután kivette 
lányát a kemenczéből és leülvén megette, csontjait feldobta a 
hálópadlásra. Miután megette, szóla: ,felmászván a hálópadlásra, 
Vanyka csontjain fogok henteregni' — (monda). Vanyka kiszóla a 
padló aljából: ,henteregj szajha leányod csontjain'. Obida asszony 
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felele: ,ej te Vanyka, veres kutya, még életben vagy, holnap reggé 
tudom én, mit tegyek veled'. 

Másnap reggel korán felkelt s hozzá fogott a kemencze befü-
téséhez (a kemenczét fűteni), egy rakás fát használt fel. Midőn 
már égett a kemencze, szóla: ,Vanyka, jer ide, ülj a lapátra !c — 
Vanyka kijővén, a lapátra ül t : de sehogysem fért be a kemenczébe. 
Obida asszony szóla: ,nézd, hogyan ülök énc és a lapátra felülvén 
megmutatta. Miután Ő felült, Vanyka őt. magát dobta a kemenczébe 
és elzárta a kemenczét. Obida asszony könyörögni kezdett: fegyel
mezz Vanyka, ne ölj meg, hagyj kimenni a kemenczéből, ime neked 
egy fazék aranypénz s egy fazék ezüst, mely a kemencze előtt van 
elásva/ Vanyka felele: ,anyóka, enyém lesz az!£ — monda. Obida 
asszony megölése után Vanyka a kemencze előtt való helyből ki
vette a pénzt s visszatért haza. Azután feleséget vett, Glazov városba 
kereskedőnek, iratkozott [most is] igen gazdag. Az én nagyanyám 
neki Kazánból dohányt vitt, ő (őt) jól megvendégelte lepényt sütvén, 
nyulat sütvén, sör is, pálinka is elég volt. Nagyanyám annyit ivott, 
hogy nem tudja, hogyan jött ki Glazov városból (n. ivása miatt, 
Gl. városból hogyan kijöttét sem tudja). 

6. 
Odik pol odik pup bazard minem vilem. klrlz kic-pi viziié Al-

dartazes agem. ta pup amond örekcamez uz lu» süsa, sod örekcaskini 
koséin. Aldartoz süem: «minam örekcaskon pujid tátin evol, korka 
kiliz» süem. pup süem: nmond ni no ki$i örekcamed uz lu» süem. 
aldartaz, uagar-da pujimd vaj-ka tönd bj-ka örikca, ali vil' puktem 
korkamd soto» süem. pup amin, pujidd vaj !» süem. Aldartaz, «vaj} 

zaman urobojad pukéisa vajo» süem. «mon suem, tond ta kic-pi vi2i-
jin örikcalo, minam örikcaékon kié-pia ía» süem, v-ton tátin ul, mon 
odik casin vuo» süem no urobojaz pukéisa vortisa koskem. pup kün 
cas viiisa ulem. viiisa, viiisa liktemtd bére,pup Aldartaz dora koskem. 
Aldartazpuplié valzd kemalaé keljam. Aldartaz pup liktitoé nil-kisno 
dis disasa, sid pöétini kuékem. pup Uktisa pirem no sod kisno murt 
süisa, solié d'uam: akarted kitin h) süem. — «ali ginek odik pupez 
örikcasa, solié valzd baétem no sod vuzani d'at ujezd koékiz» süem. 
pup so berd asliz aciz veram: uakn süem, a inon sod otsi minoz süsa 
uliéko val» süem • Örikcamez ta vilem, ta minim kulesié sigemdon 
tejikd izjan leétiz; odik pol d'irzd pini med éiozt) süem. so berd ,,He 

17* 
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XBaJlHCL, 6ory M0.IHCB l" vsiiemzi cm vilemv süem. so köjön ali-ká 
no isem valez. 

(Mamadís.) 
Egyszer egy pap a vásárra ment. Egy görbe nyírfa aljában 

meglátta Aldartaz-ot («csaló tarfejű »-t). A pap azt hivén, hogy 
őtet meg nem csalhatja (,engem megcsalása nincs' — mondván), 
megparancsolá, hogy csalja meg öfcet. Aldartaz szóla: ,az én csaló 
zsákom nincs itt, otthon maradt' — (monda). A pap felele:,enge
met sehogy sem csalhatsz meg'. A csaló monda:,nohát, ha elhoztam 
zsákomat és téged meg nem csallak, én most újon épített háza
mat adom neked.' A pap felele : ,menj, hozd a zsákodat!' Aldartaz 
szóla: ,hadd, szekeredre ülve rögtön elhozom; én megmondtam, 
ezen nyírfa aljában csallak meg (tégedet); az én csaló (csalásra 
való) nyírfám ez; te légy itt, én egy óra alatt (órában) eljövök' — 
(monda) ós felülve a szekérre elindult. A pap három óráig várta. 
Várt, várt, s miután még sem jött (várván, várván meg nem jötte 
után) elindult a csalóhoz. A csaló már régen túladott a pap lován 
(elvezette a p. lovát). A csaló a pap megjöttóig asszonyruhát 
öltvén, ételt kezdett főzni. A pap megérkezett és őt asszonyember
nek gondolván (mondván), kordé tőle: ,hol van férjed ?' — (monda). 
,Most épen egy papot csalván meg, elvette tőle lovát és azt eladni 
ment a másik megyébe' — monda. A pap azután maga magához 
szóla: ,óh' — monda — ,én pedig azt hiszem vala, hogy ő oda 
jön, [de] ez volt az ő csalása; ez nekem legalább is hetven rubel 
kárt szerzett; egye meg egyszer a kutya a fejét!' Azután gondola 
(monda): ,igaz bizony a mit mondanak (a mondásuk); «He xBa-
JTHCB, őory MOJTHCB» (ue dicsekedjél, istennek imádkozzál!). Ilyképen 
most is csak oda van (elveszett) a lova. 

Talá lós mesék. 
Madiskon kii.1) 

1. sioz, sioz no töd'i ösoz. — vuko izem. 
2. luloez liútem iijoz. — död'i valez üjoz. 

*) E találós mesék közül az 1—71 számúak a kazáni kerületből, a 
72—105 számnak Maimis, a 106—120 számúak Glazov vidékéról vannak 
feljegyezve. 
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3. Áut agajo vino og ind ibd. — skal kiskem. 
4. zil-ol tros os koskoz. — d'ö ultiz sorig koskem. 
5. sujtem, pidtem vild tuboz. — sin. 
6. odik birkenci ulin nul' vil' kisno. — zök. 
7. ia dunnejin k'újn kiig. — sures, ketier, v'ú. 
8. tagi ut'isa vari, tagi ut'isa evei. — gi£Í; ágin utid-kd ov&l, 

miskirí utit-kd van. 
9. kik söd kij kaik vald val, ven d'U bittisa zagez uz vormi. 

— Un. 
10. korka kotir d'ez kiskem. — £uj. 
11. kotires tijin vir zoroz. — til nir tktk-m* 
12. korka sigin Uz bugor. — didik. 
13. kotires tijd pi-pu kuar vialoz. — sidd iikmas kujam. 
14. peres g'us kisno busiez kotirjaloz. — surlo van busiez ara. 
15. mizig bittisa ml val, siisa öj bitti. — ser. 
16. sulis pufiin kurek sit'. — igi. 
17. kotires surojin cu£ cipi. — pin. 
18. korka dilin pal sbk'óri. — toleg. 
19. inmarisen, muéemisen nimiz odik. — kigilien nigili. 
20. eksej i$ vuristem. — kurek-piz. 
21. odik bekcejin kik törli arak. — kurek-piz. 
22. vallis bogim, kureklis pici. — enercak. 
23. ogez, minő süd, ogez uk siid. — kuas. 
24. arsin eksej dírzd micoz. — turim turnam. 
25. dksej igi kicel'tik. — mirik dilin limi. 
26. kik turto ku pin söd er-val. — vü. 
27. korka dilin pal kuas miskilja. — dir sinam. 
28. gur ulin voz bukó. — vü diiis. 
29. ta korkan mon dir. — momi kor. 
30. liptir-loptir Andrej, ciniez peliez dir dilaz. — cag vofon. 
31. tödi sandik puskin söd kitaj. — mörjo. 
32. bagim gidisen pici gide istirtod. — gurisen ucogd egir 

kiskon. 
33. lapek Pet'ka ven vuzaé. — urbo. 
34. sitk-salk vag dir. — sulik birton. 
35. ikce vakci sit, dudes. — til nir. 
36. lud dor kotir sil' paga. — pale$. 
37. pirikiz Üzen piroz, potikiz töd'ien potoz. — nin puppi. 



262 VOTJÁK NYELVMUTATVÁNYOK. 

38. d'iho dilin vöjo kümes. — díbo dilin limi. 
39. kik})ni daruz kutiéko, sortiz po'iiéko. — éidka kutcam. 
40. busiez töd'i, kidisez söd; kin kigd soa, so todoz. — goz-

jaskem. 
41. pici Petka górd i$i vuzaloz. —• emej. 
42. sujtem, pidtem pis-pu d'ilá tuboz. — nan guzem. 
43. nul'ez cahoz, surisez ektoz. — val pid no val biz. 
44. odik sárim kenerez sertisa hittod, béren kitin ka$ini donzd 

iid setti. — cag kesém. 
45. aámak puzimlen ulez, ulezli hidd karez, karezli hidd piez. 

— kőéi. 
46. sureslis juzit, kizlié lapek. — tutim. 
47. minoz minoz, pötiez uz lu. -—• miié lobem. 
48. aciz uk a$i, murtli vogmatá; aciz gulkoj, cot ponini toda. 

•— ci i. 
49. söd taka pircizd pösatoz. —purti. 
50. pukoz pukoz, voSerez uz lu. •—• do-gi. 
51. ta dönnejin knjn evei. — ind tubon pagtfa evol, vallen 

surez evol, papalen d'olez evol. 
52. ares oslis mussd arsin siisa ud hitti. — zed. 
53. viliez töd'i poliz söd. — morjo. 
54. dumet dilin val knajoz. — cersem. 
56. sandik pidesin sulmon vei, — sulem. 
57. £it düá hittisa, nin-a$d kec bittisa. — katanci. 
58. dödiez koskoz, turtoez kel'oz. —- vitéz koskd, darez kila. 
59. korka sárin kuca pi ütoz. — zolob vü vijam. 
60. korka koiirin éi telbugo. •—- korka bordis íaji. 
61. korka dilin kug nido kobi. — koso. 
62. egizen nunilen cacaez gumiraz uz bitmi. — cuhor gin-sapeg. 
63. pelmit guin sala posiljaskoz. — gurin gur-cu£on posil

jaskoz. 
64. pirikiz kitaj pasen piroz, potikiz sed deremen potoz. — 

nin pnppi. 
65. pelmit korkan vil ken hordoz. — miis. 
66. aciz os, biziz pis. — vert pisién senis. 
67. peres $us kisno vir salgd. — til nir vija. 
68. gidisen korkasen nimiz odik. — isk'ál no ös-kal. 
69. odik bekcelen egesez sii. — kában nerga. 
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70. minikiz gurtez uékoz, bertikiz busiez uskoz. — pecter. 
71. sírt uz su, sart üz síi, pini uz södi, adami uz södi. — budem. 

72. luloez lultem nuld. — kuasen vetlon. 
73. luloez lultem vili. — bordáz sir l'akiskisa kugiliez bittd. 
74. ves ulos kaliklen korám silepez og a§á üsd. — vit tiron. 
75. kora, kora, vovse silepez ug usi. — kurek siá. 
76. tir nid bidsa makd kul'to bidéa liiem. — cag. 
77. tué ku$ ginez binisa ud bitti. — süres. 
78. badar ul vild limi uz tupta. — iskal sur. 
79. tué $eé ursez kutini ud disti. — kij. 
80. $es vallen pitiez uz toski. —pizlen koskem ber vilezuztoski. 
81. korka bordin taka sin. — kor bor din ul. 
82. tué ku$ juciz inmard sugem. — sin inmard su$em. 
83. korka jilin gondir ektd. — sin morjoié potd. 
84. eksejlié tabazd beriktini ud vormi. — insirez íutini ud 

vormi. 
85. ludisenlen, inmisenlen nimiz odik. — toles, toleg. 
86. lud-dor kotirin sil terkd. — tilo-burdo kar. 
87. sioz no guaz piroz. — purt. 
88. lud sorin küstem kion ceted. — usi. 
89. tuM ges uloso vild puksini ud disti. — gondir. 
90. kionen gondiren vacd sin usko. — uknoen guren. 
91. gurd ku% bizo koso piraloz. — nan kuj, 
92. kort zir pirti tödí jurmek potaloz. — ven pisid senis 

pirtem. 
93. korka sigin vej tus. — sundi. 
94. busi sorin voé katanci. —pis. 
95. korer jumal pu éulmin. —• umortois cecd. 
96. ecker pecker pu jilin. — pas-pu mul'i. 
97. ullasan budd, vallásán vo$. — kusman. 
98. niljos murtlen cik vina jutek banez cizektoz. — górd 

kusman. 
99. pidiz nut, sur ez van, tusez vari. — kec taka. 

100. vallásán ponod, ullasan vijaloz. — voronka. 
101. tödi bugorez cué bugor ujoz. — lud kecez foci ujoz. 
102. küssd kekatisa kuloz. — kös kiz. 
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103. nal adami vacd sin uskoz. — ös janak, kosuk janak. 
104. Darjaen Marjáén vacd sin uékozi. — viien voldeten. 
105. sandik puskin vil murt hordoz, uskod no vil' murtez uz In. 

— sandik vorsam vágd. 
106. sikisd mad pitsani uk lu ? — sundi. 
101. sikalez gidaz, biéiz gid vilin. — sin. 
108. kik iska vinos kudmi orcom, kudmi orcom süsa, minő no, 

no hugi no ug orci,jalam cos minő. — kuas. 
109. dödiez mind, sakanez kild. — vüen jöen. 
110. penmit korkam püS gerttd. — mus sus lestd. 
111. sujiz zárni, poskesez pu. — sundien kosaken. 
113. lud sorin buris van. — meza. 
114. lud sora födi bugor pogiljaskd. — lud kec. 
115. iz kar kotir limi pel'td. — vuko izon. 
116. kustem kion lud sorin celjaskd. — kutes. 
117. cut, gorib peres kisno luditi vetleno, otis visak jüez sid. 

— surlo. 
118. kik poci puni val biá dorinik mind no ug uj sod. — aj 

kotosajos. 
119. korka kotirti bin-gozi kiskemin, bin-gozid nos osilemin 

pesterjos. — korka juj poci uknoosin. 
120. kik bratojos ejeljajozi coM odik ogzd adjo no, uk bigato 

vetlini odik ogzínd kanod. — dödi éidjos. 

\. Eszik, eszik ós fehéret okád. — Malom őrlése. 
2. A lelkest üldözi a lelketlen. — A szán üldözi a lovat. 
3. Négy testvér egy hetyre lő. — A tehén fejese. 
4. A padló alatt sok ökör jár. — A halnak járása a jég alatt. 
5. Kartalan, lábatlan fölfelé hág (emelkedik). — Füst. 
6. Egy fátyol alatt négy menyecske. — Asztal. 
7. Ezen világon három hosszú van. — Út, kerítés, folyó. 
8. így nézvén van, így nézvén nincs. — Köröm; ha elől [t. i. 

a tenyéroldalról] nézed: nincs, ha a kézháton nézed: van. 
9. Két, kígyóként fekete lovam van, mindössze egy tűfoknyi 

szemetet nem bír el. — Szem. 
10. A ház körül drót van húzva. — Moh (a gerendák közt). 
11. Kerek tóban vér (eső) esik. — A világító-szilánk leégett 

végének (üszkének) leesése. 
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12. A háztetőa kék golyó. — Galamb. 
13. Kerek tóba nyárfalevél hull .— A levesbe laskát dobnak. 
14. Egy öreg orosz asszony körüljárja a mezőt. — A sarló 

az egész mezőt learatja. 
15. Egy ökölnyi húsom vala, nem bírtam megenni (tkp. evén 

nem végeztem). — Fenkő. 
16. Válú végén tyúk-ganéj. — Fülbevaló. 
17. Kerek rúdon sárga csibe. — Fog. 
18. A háztetőn fél kenyér. — Hold. 
19. Az égből valónak ós a földből valónak neve egy. — Csil

lag és féreg (csillaggal f.) [t. i. ezek nevei a votjákban hasonlók]. 
20. Fejedelmi sapka varrás nélkül. — Tyúktojás. 
21. Egy hordóban kétféle pálinka. — Tyúktojás. 
22. Lónál nagyobb, tyúknál kisebb. — Nyereg. 
23. Egyik mondja : megyek, másik mondja: nem megyek.— 

Hótalp. 
24. Évben (évenként) a fejedelem borotválja a fejét. — A 

széna kaszálása. 
25. Fejedelmi sapka csillogása. — Az ág végén a hó. 
26. Két kocsirúd között fekete kancza. — Folyó. 
27. A háztetőn egy fél hótalp korcsolyázik. — Fejnek 

fésülése. 
28. Kemencze alján sárga ív-fa Uyra]. — Szivárvány (vil

imé szószerint: víz-ivó). 
29. Ezen házban én vagyok a fej. — Mestergerenda. 
30. Bandi tipeg-topog; ujja, hüvelyke a fején. — [Világító-] 

szilánktartó. 
31. Fehér ládában fekete nankin-[szöv8t]. — Kémény. 
32. A nagyobb istállóból a kisebb istállóba czipelsz. — A szén

nek a kemenczóből a tűzhelyre való áthúzása. 
33. Tűt áruló alacsony Petyka. — Poloska. 
34. «Sil'k-saík» [hangot adó] tönkölykalász. — [Női] kendő 

ki varrása (BMinHBame). 
35. Egy kicsiny rövid húsdarabka. — Világító-szilánk le

égett vége. 
36. A mező széle körül hús létra. — Vadberkenye-fa. 
37. Midőn bemegy,kéken megy be; midőn kijön,fehéren jön 

ki. — Hársfa [melyet a szobában lehámoznak]. 
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38. Czölöp tetején vajas hagyma. — Czölöp tetején hó. 
39. A két szélén tartom, a közepébe beledugom. — Harisnya 

felvevése. 
40. Mezője fehér, magja fekete; ki azt veti, az ismeri. — írás. 
41. Kicsiny Petyka, vörös sipkát árúi. —Szamócza. 
42. Kartalan, lábatlan, a fa tetejére mászik. — A kenyér 

kelése. 
43. Négy veri a [taktust], ezer tánczol. — A ló lába és a 

ló farka. 
44. Egy surim (karó-köz) kerítést szétvagdaltál, azután nem 

tudtad összeállítani. — A [világító-] szilánk hasítása. 
45. Alacsony fenyőnek ága van, minden ágán fészke van, 

minden fészkében madárfia van. — Borsó. 
46. Az útnál magasabb, a nyírfánál alacsonyabb. — Fű. 
47. Megy, megy, nyoma nincs. — A méh repülése. 
48. Maga nem lát, [de] az emberre mutat; maga süket, [de] 

számot vetni tud. — Az ujj. 
49. Fekete kos farát melegíti. — Üst. 
50. Ül, ül, árnyéka nincs. — Pincze. 
51. Ezen világon három nincs. — Égbe felmenő létra nincs, 

a lónak szarva nincs, madárnak teje nincs. 
52. [Egy] éves tinónak a máját nem eszed meg esztendőn 

át. — Köszörűkő. 
53. Teteje fehér, belseje fekete. — Kémény. 
54. Kötőszíjon kövéredik a ló. — Fonás (az orsó a rátekeredő 

fonáltól vastagodván). 
56. Láda fenekén töprenkedő gyöngy. — Szív. 
57. Éjjel teve nagyságú, nappal nyúl nagyságú. — Függöny 

(mely t. i. a női lakosztályt elrekeszti, s melyet nappal össze
hajtanak). 

58. A szán halad, a rúdja (kettős rúdja) marad. — A folyó 
halad, partja marad. 

59. A ház mögött kutyakölyök ugat. — Az eresz-víz cse-
pegése (folyása). 

60. A ház körül szőrgyeplő. — A ház falának moha. 
61. A háztetőn hosszúnyelű merőkanál. — Szarka. 
62. Ikergyermekek himlője soha el nem múlik. — Tarka 

nemezcsizma [mely nem hagyja a színét]. 
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63. Sötét árokban császármadár verekedik. — A kemenczé • 
ben verekedik a kemenczeseprő. 

64. Midőn bemegy (a házba), nankin subával megy be ; mi
dőn kijön, fehér ingben jön ki. — Lehántott hársfa. 

65. Sötét szobában fiatal menyecske sír. — Méh (a kasban). 
66. Maga ökör, farka kender. — Tü likában czérna. 
67. Öreg orosz asszony vért köp. — A világító szilánk (le

égett) vége lehull. 
68. Az istállóból valónak és a szobából valónak neve egy. — 

Tehén és ajtókilincs. [A votjákban neveik hasonlítanak egy
máshoz]. 

69. Egy hordónak abroncsa száz. — Asztag sorai. 
70. Mentében [t. i. mikor a mezőre megy] a falút nézi, visz-

szafordultában a mezőt. — Hárs-kosár. 
71. Nem mondja ezt: sirt, nem mondja ezt: éart; a kutya 

nem veszi észre, az ember nem veszi észre. — A növés. 
72. Lelkest visz lelketlen. — Hótalpon való járás. 
73. A lelkest megöli a lelketlen. — A famózga a rajta meg

ragadt hangyát elveszti. 
74. Az egész kerület népének forgácsa egy helyre esik. — Adó

fizetés. 
75. Vág, vág, semmi forgása nem hull. — A tyúk eszik [az 

orrával csapdosván]. 
76. Egy fejszenyélnyi holmi kévényiletfc.—A [világító] szilánk. 
77. Igen hosszú nemezt össze nem göngyölhetsz. — Út. 
78. Juharfaágon nem áll meg a hó, — Tehénszarv. 
79. Az igen jó ostort nem mered megfogni. — Kígyó. 
80. Jó lónak lábnyoma meg nem marad. — A hajó menésé

nek nem marad utója [utána való nyoma]. 
81. Ház-falában kosszem. — Gerendafalban ág (ág csöge). 
82. Igen hosszú rúd, istenig (égig) ér. — A szem istenig 

(égig) ér. 
83. A háztetőn medve tánczol. — A füst kimegy a kéményből. 
84. A fejedelem tepsijét nem birod megfordítani. — A szérűt 

fel nem birod emelni. 
85. A mezőről és égből valónak neve egy. — Csikó, hold 

(a votjákban hasonló szók). 
86. A mező körűi [itt-ott] hústányér. — Madár. 
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87. Eszik és a barlangba megy. — Kés (t. i. melyet hü
velybe dugva, az övben viselnek). 

88. Mező közepén csípőtlen farkas ugrál. — Borona. 
89. Igen jó lóra nem mersz ráülni. — Medve. 
90. A farkas a medvével (egymásnak) szembe néznek. — 

Ablak és kemencze. 
91. A kemenczébe hosszúfarkú szarka megy be. — Kenyér

lapát. 
92. Vasrúdon át fehér [tengeri] nyúl jön ki. — A czérna 

bedugása a tü likába. 
93. A háztetőben vajas csésze. — Nap. 
94. Mező közepén zöld függöny. — Kender. 
95. ízes-édes [holmi] a fa belsejében (szívében). — A köpű 

méze. 
96. Picziny gömbölyű a fatetőn. •— Mogyoró. 
97. Alulról nő, felülről zöld. — Eetek. 
98. Lányoknak, a nélkül hogy csak kevés bort is ittak volna, 

kipirul az arczuk. — Czékla (vörös répa). 
99. Lába négy, szarva van, szakála van. — Kecskebak. 
100. Felülről teszel be, alulról folyik. — Tölcsér. 
101. A fehér golyót űzi sárga golyó. — A nyulat űzi róka. 
102. Derekát szorítván, meghal. — Száraz nyírfa [t. i. elpusz

tul, ha fejszével köröskörül meghántolják]. 
103. Négy ember egymással szembe néz. — Ajtóküszöb és 

szemöldökfa meg a két ajtófélfa. 
104. Darja ós Mária szembe néznek. — Padló (szobaföld) és 

mennyezet. 
105. A láda belsejében menyecske sír; megnézed és a me

nyecske nincs [ott]. — Láda-zárás (a zár nyikorogván.) 
106. Szekrénybe mit nem lehet zárni? — Napvilágot. 
107. A tehén az istállóban, farka az istálló felett. — Füst. 
108. Két testvér versenyre kelve, megyén (tkp. «melyikünket 

haladjuk túl» azaz: í-melyikünk haladja túl a másikat» — mond
ván mennek), de egyik sem haladja túl a másikat, mindig együtt 
mennek. — Hótalp, 

109. A szán megy, a gyékény marad. — Víz és jég. 
110. Sötét szobában szitát kötnek. — A méh lépet készít. 
111. Karja arany, kössöntyűje fa. — Ablakkeret és napfény. 
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113. Mező közepén gerenda van. — Mesgye. 
114. A mező közepére hengeredik egy fehér golyó. — Nyúl. 
115. Kőváros körűi hó fúvódik (fú). — Malom őrlése. 
116. Csípőtelen farkas ugrál a mező közepén. — Cséplőfa. 
117. Egy sánta, púpos asszony megy a mezőn át, s onnan 

minden gabonát leeszi. — Sarló. 
118. Két kis kutya a ló farka mellett megy, de azt el nem 

éri. — A két első kerék. 
119. A házon köröskörűi kötél van húzva, a kötélre meg 

kosarak akasztvák. — A ház moha kis ablakokkal. 
120. Két testvér halálig egyre egymást nézi s nem jöhet 

egyik a másikhoz vendégnek. — A szántalpak. -

D a l o k . 

(A Kazáni guberniumból. 

Kirgan kiljos. 

Odikzá duóm, kikza duóm ; 
uz deta ogez kugoli f 
kugo duovjos todci use-ká, 
küjn arna luiz, um evei. 

Aj, vu vijaloz, vu vijaloz, 
vu ku$a ia$ek ujaloz; 
so $a$eklen mil-kid vu vilin 
mil'am mil-kid nil vilin. 

Tiljostes l'ugit Zuatela, 
jorgiliostes kiromi; 
okzá vuzalom surisen, süen 

söd sin-kasjostes aldalom. 

É n e k s z ó k (dalok). 
1. 

Egyet iszunk, kettőt iszunk; 
nem elég-e egy a gazdának ? 
Ha a gazda az ivóknak eszükbe jut 
három hétig nincs álmuk. [(esik), 

2. 
Ej, a víz folyik, a víz folyik, 
a víz mentében egy lúd úszkál ; 
ezen lúdnak rajta van az esze a vizén, 
nekünk az eszünk a lányon. 

3. 
Tüzeiteket világossá gyújtsátok, 
verebeiteket kizsigereljük; 
egyet eladunk ezerén, százon [t. i. 

kopekán], 
fekete szemöldökű [lány]aitokat meg

csaljuk. 



2 7 0 VOTJÁK NYELVMUTATVÁNYOK. 

Guretf vizijad pokci suresed 
cik pid volcontem lüesal-kd ; 

pokci no tiris valcd ulim, 
cik lukiskontem lüesal-kd. 

Pokci no husi gigek busi, 
kuroez van no d'iríz nacar; 
mitam lul gazán kidokd ininiz, 

d'ivorez van, no acíz evei. 

Gidík-agdes voUt cuííld, 
tubilgi suon med potoz : 

éeé karindased Ukton drrja, 
val dlbo s'úsa, med dumoz. 

Kuala-agad osem éuried 
vajo-biz liktisa, med puksoz; 
zok vilad voldem iök kiseted 
deiilet liktisa, med puksoz. 

Anajd gurzd estem-dir, 

morjoti sinez pota-dir; 
baskic vliijaz potisa, vit'e-dir 
«nunikad bertd» süsa, ute-dir. 

Gid'k-a$ad kutem kiijn keneted 

sanaed vaskoz tuz cukna; 
vordem nunied sou-kd luoz, 
dauired orcoz tuz erkd. 

4. 
Hegy tövén [elmenő] kis ösvényed, 
bár lenne olyan, hogy a láb rajta 

megne csússzék; 
kis korunktól fogva együtt éltünk, 
bár úgy lenne hogy el ne válnánk. 

5. 
Kicsiny mező, rozs mező, 
kalásza van, de feje silány ; 
a mi kedvesünk (szeretőnk) messze 

ment el, 
híre van, de maga nincs [itt]. 

6. 
Seperd simára udvarodat, 
hadd nöjjön ki [rajta] a bajnócza 

[cserje] ; 
hogy jó testvéred megjöttekor, 
gondolván [hogy] ló-czölöp, hozzá 

kösse [lovát], 
7. 

Házad előtt felakasztott rudadra, 
eljővén a fecske, üljön rá ; 
asztalodra terített abroszodra 
eljővén az áldás [bőség], üljön rá. 

8. 
Anyám bizony befűtött a kemen-

czébe, 
[hisz] a füst kijön a kürtőn át; 
a lépcső aljára kijővén bizony vár, 
néz úgy mondván: «gyerkem vissza

tér)) 
9. 

Az udvarodat körülvevő három kerí
tésre 

rászáll a csóka jókor reggel; 
ha nevelt gyermeked életben marad, 
életidőd igen kedvesen múlik. 
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cukna sultisa, utjaltim, 
zanari tipi díljosad; 
kidbká minisa öj vuneti 
kiétisa ponem éin-kastes. 

zök kotirad puksem kanoed 
müen no puni med pond ; 
mi tátié koskem berd 
müleé no ceskid ideld. 

Ajkaj no arlen orcemez • — 
küékié putolen poétemez; 
poétono puto medik poétoz 
orcontem dauir lüsal-ká. 

Vilin kigili küjn gind, 
ta dirja nüjos tuz pokci • 

so pokci miien salamez 
müen no kenem tié gind. 

éöd nules éörti södpilem liktd, 

lokit no kizet lüesal-kd; 
ta éekit zaman Ukton dirja 
kokiié nuni lüesal-kd. 

Kuzon karlen kibei a$az 
kik murtjos ukéo lidgo ,-
bördisa bördisa Udgo, 
bertini paspurt kuro. 

éöd nuleskad uno vetlim, 
éulo nidjostes öm setti ; 
uno vetlim, eéit vetlim, 
tileékid £eézd öm setti. 

10. 

Eeggel felkelvén, felnéztünk 
a zöld tölgyfa tetejére; 
messze menvén el, nem felejtettem 
[mintegy] oda öntött szemöldökeit. 

11. 
Az asztalod körűi leült vendégnek, 
tegyetek [elibe] mézet és kanalat; 
innen elmentünk után 
méznél édesebben éljetek. 

12. 
Ejhaj az esztendőnek múlnia kell, 
a derekről az övnek lenyűnie: 
a lenyűvendő öv hadd nyüjjék le, 
[de] végtelen (elmúlatlan) lenne bár 

az életidő. 
13. 

Fenn csupán három csillag van, 
ez idő szerint a lányok nagyon kicsi

nyek; 
a kicsiny lánynak ajándéka 
csak méz és kendermag. 

14. 
Fekete erdő mögött vonul el fekete 

felhő, 
bár lennék sűrű [lombú] fenyőnél; 
ama nehéz idő ha eljön, 
bár lennék egy bölcsőbeli gyermek. 

15. 
Kazán városnak [egy] boltja előtt 
két ember pénzt olvas; 
sírva, sírva olvassák, 
visszatérni útlevelet kérnek. 

16. 
Fekete erdőben sokat jártunk 
ostornyeleteket nem találtuk meg: 

sokat jártunk, keveset jártunk, 
ti nálatok jobbat nem találtunk. 
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cukna no sinkit uz sajkiúki ; 
kivitek ugim uz poti ; 
cik siditek, direktjeitek 
pinal no mii-kid uz vétiúki. 

Asjan igjamda kelisem 
kotiraz gajtan kutild 
so gajtanjostd kelisoz-kd, 
banadi bizen zirgild. 

Agaj tinid mar sotom ? 
Bukaris vajem vuz evei ; 
ton agajez atfem berd 
pid d'ilam silini kai evol. 

Vilin göderi göldirtoz, 
val dirin sirmet iingirtoz ; 
ta kugojos dord liktem berd, 
azvesen zárni íiltirtoz. 

Vilin torogoj kirgadir, 
tulis lüemzd södisa. 
so tulisti guzem-kd luoz, 
gerides kutitek en kild. 

17. 
Eeggel a köd nem tisztul ki, 
a be nem vetett gabona nem kel k i ; 
valami játszás, nevetgetés nélkül 
a gyermek szive (kedve) nem nyílik 

ki. 
18. 

Fölvett asjanotok illik rátok, 
köréje zsinórt varrjatok; 
ha ezen zsinórotok illik, 
orczátokat kenjétek meg fri^-zel. 

19. 
Bátyám, mit adjak neked ? 
Bukharából hozott árúm nincs ; 
téged bátyám hogy láttalak, 
lábomra állni nincs erőm. 

20. 
Fönn a menny dörög, 
a ló fején fénylik a fék; 
ezen gazdákhoz ha jősz, 
ezüst és arany csendül meg. 

21. 
Fönn egy pacsirta énekel, 
a tavasz meglettét észreve vén. 
A tavaszon túl ha a nyár beáll, 
ekéteket csak fogjátok meg. 

Uzien bori kismatos, 
marik no dbmis Horni ? 
uzied kismaloz bisasez evei, 
mileskim kuikiez todis evei. 

£aH-£al vijas osmestd 
kakit no kustim, dugditim ; 
mil'emli pufiit' minisjosiz 
odik kii verarn no dugditim. 

Míg a kerti s erdei szamócza megérik, 
milyen gyümölcsöt eszünk ? 
szamóczád érik, leszedője nincs, 
a mi gondjainkat tudó nincs. 

23. 

Csörgedezve folyó csermelyedbe 
drágakövet dobtunk, megállítottuk ; 
a velünk szembejövőket 
[csak] egy szót szólva megállitottuk. 
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Oti no táti vetlem samen, 
dangis no korka piriékem ; 
dangis no korka evei vilem, 
acmd kedolen korkaez vilem. 

Oti no táti vetlem samen 
kazaen erőm lüimi ; 

kaza no pi evei vilem, 
acmelen kazak-pi vilem. 

Takja igjamdi ketisem, 
kijadi azveé zundes lüesal-kd; 
nalpaéko,nalpaéko,uk veraski, 
tunndminam kunilam liisalit-

ka.. 

Mi tatsi Uktim val uljasa, 
duskimi ukno vizijad ; 
mi Ukton dirja ti vitid-dir, 
liz didik samen görlasa. 

Ukno vizidi gol ginek, 
götten saskaez ok ginek ; 
tu gurtin murtjos tu£ uno, 
minam gaZamd ok ginek. 

Gureg no bordád sód pusnered, 
söd pusner pelin söd suter ; 
söd suter kaik sinjosid, 

górd namer kaik bafíjosid. 

Uboen, uboen voz sugoned, 

vo&isen ki$i éiomi ? 

NYELVTÜD . KÖZLEMKKYEK. XVII . 

24. 

Amint oda s ide járkáltunk, 
eltévedve egy házba megyünk be ; 
eltévesztve nem volt a ház, 
a mi rokonunknak háza volt. 

25. 

A mint oda s ide járkáltunk, 
egy kecskével barátkoztunk meg (let

tünk barátok); 
de nem volt kecske, 
a mi kazak-xmk volt. 

26. 

Felvett sapkátok illik, 
kellene [még] kezetekre ezüst gyűrű; 
gondolkodom, gondolkodom, de nem 

mondom; 
lennél ma az ölemben (honom alatt). 

27. 
Mi ide jöttünk lovat hajtván, 
kifogtuk az ablak alatt, 
a mig jöttünk ti bizony vártatok, 
kék galamb módjára turbékolva. 

28. 
Ablakotokban rózsa van csak, 
a rózsának virága csak egy van; 
ezen faluban ember igen sok van, 
az én szeretettem csak egy. 

29. 
Hegyednek oldalán fekete csalánod, 
fekete csalán közt, fekete ribiszke ; 
mint fekete ribiszke [olyanok] sze

meid, 
mint a vörös málna [olyanok] orczáid. 

30. 
Ágygyal ágygyal [t. i. sok kerti ágy-

gyal] van zöld hagymád, 
amúgy zölden hogyan esszük meg ? 

18 
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vo£ sugon kaik voé mugormi, 

l'ukiskisa kigi álomi. 

Azvesno paki, altin nido, 
macit manara sirlani ; 

agajos Uktem kilziskini 
vogit uz lu-a kirgani ? 

VÍ31I no vijas osmesed, 
mar kisetjostes miékidi ? 
ton, tvganá, fwl sektaskod 
mar mug settisa piromi 2 

Tasmae evei kuasani, 
ukoe ei'ol rurini ; 
tinad milid-kidet olo kled, 
mon kilcin evei todini. 

swndi guialoz sunitlí, 

tőle3 guzaloz l'ugitli; 
mil'am idemlen erkinligez 
atajen anaj vari dírja. 

siireslen geszá kin todá ? — 
gongirtisa minis val todá. 
arles sekitzá kin todd ? 
mugorü vüem pi todá. 

Samavaredles motor ez 
bujolles evei, maneries • 
tiledli murtjos kizino 
motoi'les ovel, ujolles. 

mind zöld hagyma zöld a testünk 
[azaz: fiatalok vagyunk], 

elválván hogyan élünk meg ? 
31. 

Ezüstös kés, arany nyelű, 
a mecset minaretjét faragással díszí

teni [való]; 
eljöttek az öregek hallgatni, 
nem szégyenlünk-e énekelni ? 

32. 
Sebesen folyó csermelyed, 
mely kendőtöket mossátok (henne)? 
te, testvérem, jól vendégelsz, 
minő okot lelünk, hogy meglátogas

sunk? 
33. 

Szalagom nincsen szegélyzésre, 
arany fonalam nincs kivarrásra; 
a te gondolatod vájjon milyen, 
én angyal nem vagyok, hogy tudjam, 

34. 
A nap fölkél melegségre (melegség 

czéljára), 
a hold fölkél világosságra; 
a mi életünk szabadsága 
addig tart, mig atyánk-anyánk van. 

35. 
Az útnak jóságát ki tudja? 
a poroszkálva menő ló tudja, 
az óv nehézségét ki tudja? 
a fölserdtilt legény tudja. 

36. 
Szám0várótok szépsége 
nem színétől van, [hanem] alakjától; 
titeket az emberek megszeretnek 
nem a szépség, [hanem] a serénység 

(ügyesség) miatt. 
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37. 
sin vucdlen kujajaz A sin vize mentében, 
gadíz cibor vudor van; tarka mellű (melle tarka) hód van; 
•pe?imit süisa, minitek en kiti, azért hogy sötét van, ne maradj el, 
tolej-kd evol, kijili van. ha nincs is hold, van csillag. 

38. 
Tod'i kec-pili pusjos póni, 
kec-pi ezli evol, tiiezli; 
ukno viéijaz tenkd póni, 
anaezli evol, nilizli. 

Azves no zundes bagim uz li, 
cinijad-kd ponod söd uz li ; 
jes atikajlen nffiz piez 
kitsi-kd no minoz kur uz li. 

Kamali kaled uko-kd luoz, 
bordiskid kustemed uz poii ,• 
liktem kunoed osaloz-kd, 
doriskid leverned uz poti. 

Paksimi vallen gesjosaz, 
vaskimi Margan karjosd ; 
so Marján karez kin a jeni ? 
bordiékem durtles kin tirem ? 

Mi tatsi kit'i liktimi? 
sala no cihsono l'agjostid, 
mi tatis kiű bertomi ? 
vacil müs lobon siirestid. 

Uzien bori kiématoé 
mar dumis siisa ulomi ? 
ton tuganjosi ud-kd lüi, 
mar eseb settísa ulomi ? 

Egy fehér nyírfára jegyeket tettem, 
nem a nyírfára, [hanem] a nyírhéjra; 
az ablakra pénzt tettem, 
nem az anyának, [hanem a lányának. 

39. 
Az ezüst gyűrű nem nagy, 
ha ujjadra teszed, nem lesz fekete ; 
a jó atyának lánya, fia 
bárhová megy, nincs bosszúsága. 

40. . 
Ha kamali szalagod arany fonál, 
magadról ledobni nem jön kedved; 
ha jött vendéged magasztal, 
magadtól (tőled) elereszteni nem jön 

kedved. 
41. 

Felültünk jó lovakra, 
lementünk Marján városába; 
Marján várost kilátta? 
a házat a hol fölnevelkedett, ki unta 

meg? 
42. 

Mi ide mezen jöttünk? 
császármadár fütyülő fenyvesen át; 
Mi innen mezen térünk vissza ? 
fiatal méh repkedte úton. 

43. 
Míg a kerti s erdei szamócza megérik 
milyen gyümölcsöt evén, éljünk ? 
ha te atyánkfia, nem volnál, 
mily tanácsot találva, élünk ? 

18:: 
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áíök vilad tiros sided naned 
vagjosles evei, cabejles, 
acmelen tagi gaéaskemmi 
adamiles evei, inmarleé. 

Tódí no kalpak ted'i med lo 
sioned vöjen mü med lo ; 
öjen no umed um med lo, 
cukna no umed sak med lo. 

Töd'i no kamlen sukiez 
kozisen kőid sukkiékoz ; 
ta tuganjoslen sidez nanez 
gurtisen gurta kiliskoz. 

Ukoen uris mi pinimi, 
mi tilediz kitisen atfomi? 
cukna sultisa vuli-ka vaskod, 
vü sures vilin a$omi. 

Liz puris vallen pidaz bugol, 
bugolez vandis egol van; 
um sulmaskild, um bördild, 
kujkiez bastis inmar van. 

Búréin no puto, punaz uko, 
kertemii btda íikatd; 
ta gurtin odik motor van, 
agemli bidá divata. 

Kotires tijin kik Ind é&£, 
cal' ibirni no kik cosen ; 
mamik no tisak g'úl mender, 
cal' igomi no kik cosen. 

44. 
Asztalodon sok ételed, kenyered, 
nem tönkölyből van, [hanem] búzá-
hogy egymást így szeretjük, [ból; 
nem embertől való, hanem istentől. 

45. 
A fehér kalap legyen fehér, 
ételed legyen vaj és méz ; 
éjjel, az álmod legyen álom, 
de reggel legyen álmod éber. 

46. 
A fehér Kámának habja 
Öbölből öbölbe verődik; 
ezen atyánkfiának étele kenyere 
faluról falura híres (hallatszik). 

47. 
Mi aranyfonállal ostort fontunk, 
mi titeket honnan látunk ? 
reggel felkelvén, ha vízért lementek, 
a víz[hez vivő] úton meglátunk. 

48. 
Kékesszürke lónak lábán békó, 
békót elvágó reszelő van; 
ne búsuljunk, ne sírjunk, 
bánatot elvevő isten van. 

49. 
Selyem öv, végén aranyfonál, 
minden fölkötéskor szorít; 
ezen faluban egy szépség van, 
minden látáskor örvendeztet. 

50. 
Kerek tóban két vad kacsa, 
mindjárt lelőttük a kettőt egyszerre ; 
puha vánkos, rózsapárna, 
mindjárt alszunk [rajta] ketten együtt 
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51. 
ciríijad ponem zundesed, 
alli no balli kas küld, 
kas küld evei, marjos küld ? 
aslid no motor nil küld. 

éumik pidestd utisa, dini, 
didik papalen d'eliz van ; 
ta tugan dord pirisa koski, 
konalo d'umalo sidez van. 

Ujjadra tett gyűrűd, 
fényes kő kell [beléje] ; 
kő nem kell, mi kell [hát] ? 
Magadnak szép leány kell. 

52. 
Poharad fenekét nézve, igyál, 
galamb madárnak teje van [benne]; 
ezen atyánkfiához látogass e], 
[neki] édes kedves étele van. 

53. 
Púkon viladi mar pukiskod, Székeden mit ülsz ? 
olo umjostd potd-ua ? avvagy aludni akarsz-e ? 
sinjostes Mrmek mar kariskod, szemeidet mit hunyorgatod? 
olo sektamdi potd-ua f vájjon meg akarsz-e vendégelni? 

Pici 7io pici poski pi 
vild potisa sok potd ; 
uminam nunid bertd» süsa, 
anajd potd pufiit'am. 

Kec-pi no kapka tuj giri, 
ustiskd medam tol evel-li ? 
millam atajen anajmi 
sagind medam, mi evol-li ? 

Pokci no papa, cuS papa 
kidbkin evol, no vog vilin • 
mitam gazam no tuganjosmi 
kidbkin evei, no acmd gurtin. 

54. 
Piczi, piczi fecskefiók 
magasra főlszállva búslakodik; 
«az én gyermekem megjön — mond-
anyám kijön elibém. [ván, 

55. 
Nyirfa-kapu, bádogsark, 
kinyílik-e talán, [ha] szél nincs ? 
a mi atyánk s anyánk 
epednek-e tán, ha mi nem vagyunk 

[velük]? 
56. 

Kis madárka, sárga madárka 
nincsen messze, csak a réten ; 
a mi szeretett atyánkfiai is [ban. 
nincsenek messze, csak a mi falunk-

57. 
Azves no zundes kin uz póni, Ezüst gyűrűt ki nem tesz fel, 
aslaz cinijaz tupamzd ? a maga ujjára illőt ? 
tuganez tugan kin uz kari rokonát ki nem szereti, 
aslaz milaz-kidaz esamzd? a maga szíve-kedve szerint valót? 
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Vilad no disam karmol dd, 
éök vilii pontsa vandld-a ? 
mugorid veskid, bafiid ispaj, 
bagalma bakcajin budid-a ? 

Töd'i dikiklen piossá 
kutitek kili nan vilié; 
anajen atajles kaderzá 
toditek kili pinalis. 

Zuatem köj-til kisoz-a $ 

kirgas no pios vistem-a í 
inmarisen egei' uz-kd vui, 
nuSnaeri pios kuloz-a $ 

Tnrnatek turim kuasmoz-kd, 
kaudan siiiskom mi soá ; 
divortek salam legisjosiz 
lul ga£an siiiskom mi soe. 

guzit 110 guzit gureg" dílti 
val vortitozi motorjos ; 
pinal milkides gil'kindirsa, 
salam legozi motorjos. 

Valjosiz likta gongirtisa, 
bad'-pu bukozd segasa ; 
tuganez dord tugan likta 
ges milzd-kidzd ustisa. 

Ta£ uno sáska p&lin ; 
sarana sáska kudravoj; 
tu£ uno kálik pelin 
milam tuganjos zolotoj. 

58. 
Eeád öltött lajblidat 
asztalra tévén szabtad-e ? 
termeted derék, arczod gyönyörű, 
nem almakertben nőttél-e ? 

59. 
A fehér galambnak fiait 
meg nem foghattam a kenyérről ; 
anyának-atyának becsét 
meg nem értettem fiatalság miatt. 

60. 
A meggyújtott faggyúgyertya elal

szik-e ? 
az éneklő fiú esztelen-e ? 
ha istentől nem jön a halál, 
szükség miatt meghal-e az ember ? 

61. 
A lekaszálatlan fű ha elszárad, 
mi kaudan-nak nevezzük azt ; 
valaki hír nélkül ajándékot küld, 
azt kedvesnek mondjuk. 

62. 
Magas, magas hegy tetején (el) 
lovat ugráltatnak a szépek ; 
az ifjú szivét felizgatva, 
ajándékot küldenek a szépek. 

63. 
A lovak ügetve mennek 
fűzfa dugájukat (rúdiv) rázván ; 
testvéréhez megy a testvér, 
szívét jó kedvre kinyitván. 

64. 
Igen sok virág között 
a liliomvirág fürtös ; 
igen sok nép között 
a mi rokonunk aranyos. 
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Korka no berad umortoed 
arnali bidd med paldoz ; 
milam no siem duem ponna 
inmared kiktem med sotoz. . 

Vilad no disam disjosta 
goZmo agiékd sin agam ; 
éukna no guíam hindi kaik 
muso agiékod sin agam. 

sidemá pottsa ug-dir sidiski, 

altin kubizmi no uz-kd lü ; 
kirgamdpotisa ug-dir kirgaéki, 

aslam esjosa uz-kd lü. 

65. 
Házad mögött méhkasod, 
minden hétre rajozzék; 
a mi ételünkért, italunkért, 
istened kétszeresen fizessen meg. 

66. 
Reád öltött ruháid 
csikósnak látszanak szemem előtt; 
a reggel felkelő napként 
kedvesnek látszol szemem előtt. 

67. 
Játszani jövén kedvem, nem játsz-

hatom, 
ha arany kobzunk nincs [velem]; 
énekelni jövén kedvem nem énekel

hetek 
ha társaim nincsenek [velem]. 

Kureg duseslen piosiz 
telit pufiit gonzd sinaloz ; 
mugord viiem pinal pios 
kesijaz van-bur lukaloz. 

Apikaj puksoz puzili 
tiir uknoedlen vizijaz • 
kikiez azves, baniz sundi, 
so-dir no milam apajmi. 

tfuMt no tfuzit gureg dtltid 
asalci kában kin sürem 1 
d'aratiskod-a mali duaskod ? 
aslad tuganezles kin tirem ? 

Ojdold acmes es luom, 
kird potha sidomi ; 
so sidemjosmi kelisoz-kd 
pirak no valce ulomi. 

A héjának fiai 
szél ellenében fésülik tollúkat; 
a felnőtt fiatal legény 
zsebében vagyont gyűjt. 

69, 
Néném a (himző) mintához ül 
felső ablakod párkányára; 
keze ezüst, arcza nap, 
ez a mi nénénk. 

70. 
Magas, magas hegy tetején 
asalci asztagot ki hányt föl ? 
«szeretsz-e ?» minek kérdezed ? 
a maga rokonát ki unta meg ? 

71. 
Rajta, legyünk mi társak, 
a mezőre menvén játszszunk; 
ha ezen játékunk tetszik, 
éljünk mindig együtt. 
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72. 

Girini potikid nalpasa poti 
arnali bidá med artoz ; 
kában sürikid nalpasa süri: 
odigez vuéli med kéloz. 

Turim turnanez tu£ cekit. 
kuso sukkonez tu£ suldir: 
arak püstonez tuS cekit, 
kirtfasa d'uonez tué suldir. 

Mitam atajmi tu% usto vilem, 
husid potisa girini ; 
atajles usto mi-dir lüim, 
daszá kirgasa d'uini. 

Ojdolá kibei lestomi, 
ciltero karomi dan ponna • 
acmes tugan luomá 
jes kálikjosli dan ponna. 

Ojdola sidini potomi, 
ukmiso kutez kutcasa ; 
ojdola acmes kodo luomi. 
$es kalikjosiz todmasa. 

Kuzoná mini bertontem, 

kalamper basti vuzantem, 
so kálamperez niljosli éoti, 
odik éid oknaz igontem. 

iát zal' no vijas osmesed 
mai miskid urdes kisetdá f 
milestim Hktemez todemtd kaik 

mai pirid datlen gidbecaz. 

Ha szántani mész, azt gondoljad: 
hétről hétre hadd gyarapodjék ; 
ha asztagod hánysz, azt gondoljad : 
egyik maradjon öregnek [t. i. a más 

évre 
73. 

A széna kaszálása igen nehéz, 
a kasza élesitése igen mulatságos; 
a pálinka főzése igen nehéz, 
énekelve való megivása igen mulat-

74. ságos. 
A mi atyánk igen ügyes volt, 
ha a mezőre kiment szántani ; 
atyánknál mi ügyesebbek lettünk, 
a készet énekelve elinni. 

75. 
Kajta, csináljunk bódét, 
tegyük czifrává dicsőség kedvéért; 
legyünk mi rokonok 
jó embereknél [való] hírnév végett. 

76. 
Eajta, menjünk játszani, 
kilenczes háncsbocskort vévén fel; 
rajta legyünk mi leánykérők, 
megismervén a jó embereket. 

77. 
Kazánba mentem, hogy vissza ne 

térjek, 
szegfűt vettem, hogy el ne adjam ; 
azt a szegfűt a lányoknak adtam, 
hogy egy éjszaka egyedül ne háljak. 

78. 
A csörgedező csermelyben 
minek mostad oldal kendődet ? 
mintha megérkeztemet nem tudtad 

volna, 
minek mentél idegennek kuczkójába? 
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79. 
Uramtid oréis cekit inget, Az utczán elhaladó nehéz fuvarok, 
búréin $ük medam,mar medam? selyem fuvarok tán, vagy micsoda? 
milemiz vordis anajen ataj A mi szülő anyánk (anyával), atyánk 
tutigis medam, mar medam ? páva talán, vagy micsoda? 

80. 
Kijat no ponem söd pötfi 
pu korán dórin lüsal-kd ; 
niljoslen vuli vaékonzi 
val Huktan vades liisal-ká. 

Uramtidi orcon dirja 
vilam kamzold val medam ? 
tátin no tagi gürlanmi 
öjön no vetam val medam ? 

Kilét valles éirkemlikzd 
dódid kitkisa tododi • 
$iget murtles gigitlikzti 
süresá potisa tododi. 

Tuala turnam turimd 
lapek kec-pilen vizijaz ,-
mil'am no sidem ierekiam 
Kanisar vilién kugajaz. 

Kv>$ turimedlen vizijaz 
dalán no uzi kismasal ; 
miVam no budem kirjosin 
uci papaed kirgasal. 

Tolón no a%i mon tond, 
tunnd no agi ínon tond ; 
tué uno kálik poskisen 
tu£ muso a$i mon tond. 

Kezedre tett fekete kesztyű 
lenne bár favágás idején; 
a lányoknak vízhez való lemenésük 
lenne bár lóitatás idején. 

81. 
Midőn ucczátokon elmentem 
rajtam volt vajjon lajblim? 
mulatságot, milyen itt van, 
álmodtam-e vajjon [valaha] éjjel? 

812. 
A barna lónak gyorsaságát, 
szánba fogván tudjátok meg ; 
a fiatal ember derékségét 
útra menvén tudjátok meg. 

83. 
Ma kaszált szénám 
alacsony hársfa tövében; 
a mi játékunk, nevetgetésünk 
Kaniszar vize mentében. 

84. 
Magas szénádnak tövében 
bár érnék mindig földi eper ; 
a mezőkön, hol mi felnőttünk, 
bár énekelne fülemile madarad. 

85. 
Tegnap is láttalak téged, 
ma is láttalak téged ; 
nagyon sok nép közül 
nagyon kedvesnek láttalak én téged. 
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86. 

nuleskin eme3 kisma-dir, 
kismamez viiijaz vija-dir; 
turliez todam use-dir, 
odigez kötma portd-dir. 

Uzien bori kismatos 
mar dumis siisa ulomi ? 
ta dirja ad'ami tuz erőd, 
mar kajla settisa ulomi t 

Ikem noberad raj anaed, 

kud pala videmzá um toski; 
mugormi du2asa vüá-dir, 
kud pala lüemez um toski 

Vekéi no vekci birkencimd 
miskon kuspeti kin bastiz? 
vekéi no nazik mugormá 
búdon kuspeti d'at bastiz. 

Ta kem no kejit buranen 
kigi no liktid ton tatsi f 
kid'okié intiez matin karisa, 
saginisa liktim mi tatsi. 

salajosidlen kirgamzi 
ofama borda sukkiskoz ; 
Kansar niljoslen kirgamzi 
Kansar vüosad sukkiskoz. 

Ukmiso kutin vetlisez 
pid-l'ogas süiskom mi sod; 
mil'am sin sora uskisez 
lul gaSas süiskom mi sod. 

Az erdőben málna érik, 
az érettje tövéhez hull ; 
sokféle jut (esik) emlékezetembe, 
belsőmet [csak] egy fúrja. 

87. 
A kerti s erdei szamócza megértéig 
mily gyümölcsből fogunk élni ? 
ez időben az emberek igen rosszak 
mily cselt találván, fogunk élni ? 

88. 
Szérűd mögött (szérümögödben) tön

köly sorod, 
merre felé fekszik, nem tudjuk; 
testünk már fölnő, 
merre jutunk nem tudjuk. 

89. 
Finom, finom takarómat 
mosás közben ki vette el ? 
finom és gyönge testemet 
növése közben idegen vette el. 

90. 
Ilyen hideg zivatarban (zivatarral) 
hogyan jöttél te ide ? 
a távol helyet közelié tévén, 
epedve jöttünk mi ide. 

91. 
Császármadaraid éneke 
ucczámhoz verődik; 
Kansar leányainak éneke 
Kansar vizeihez verődik. 

92. 
A kilenczes háncsbocskorban járót 
mi nyalkának nevezzük (őt); 
a mi szemünk közé nézőt 
mi kedves szeretőnek nevezzük (őt). 
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gaikd potem voz tubilgi 
lusal-ká miHam kirjosin ; 
ta nuZnajosiz atfitoé 
kökiis nuni lüsal-ka. 

Bnsi no sorad küjn puzhned 
dírjossa sala med sioz ; 
milemli orod nalpaslis 
dírjossa pini med sioz. 

Azves no kaci andano 
ukojo disez vandono; 
t'ódt no carka, eeskit arak 
milam oromlen duonez. 

Kansar, vuosmi tuz ke$t 
vija-dir medam do lüésa ; 
Kansar kirjosmi asil kir, 
vetli-dir medam pi lüesa. 

93. 
A Jaik partján termett zöld tubilgi 
lenne bár a mi mezőinken ; 
ezen nyomorúságok látása helyett 
lennék bár bölcsőbeli gyermek. 

94. 
Mező közepén három fenyőd 
fejeit hadd egye császármadár; 
a nekünk rosszat gondolok 
fejeit hadd egye meg a kutya. 

95. 
Az aczélos ezüst olló 
aranyos ruhát vágni való ; 
fehér pohár, édes arak 
az én barátom itala. 

96. 
Kansari folyóvizünk igen hideg, 
talán bizony jég foly [benne]; 
Kansari rétségünk szép rét, 
gyermek lévén, hiszen [ott] jártam. 

V j a t k a i da lok . 
(a Malmizsi kerületből). 

Pörtmaskon g ur. Ü n n e p d a l o k . 

Ektoz, cetcoz gondir pied sü, 
as pidizli aciz bázisa. 
(oroszul: «oj Hubl'u dusenko ! 
tubjaznuski, doíidal da 
zoniy, paren molodojv) 
lobhoz, koskoz gajegedik sü, 
as burdezli aciz bázisa. 
(«oj l'ubl'u stb.»,) 

Tánczol, ugrál medvebocsod, 
a maga lábában bizván. 
(«óh, szeretlek lelkecském! 
kedvesét várta 
vőlegény, ifjú gyerek») 
Eepűl, indul ludad, 
a maga szárnyában bízván. 
(«óh szeretlek . . . stb.) 
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kirmoz, bastoz dusesedik síi, 
as pidizli aéiz bázisa. 
(«oj lublu stb.o^) 

Sóidat lestem iz korkajos; 
kijár bastem apajos ; 
éistoj giná vált takja. 
kenős tirjos kenakjos, 
cistoj ginéi búréin kalpak. 
kor gid tirjos éu& valjos, 
cistoj giná búréin iznes. 

Kosako, kosako korkajos, 
zárni vi£o kor ka agjos. 
éidirak, éidirak pilemjos. 
sitfil liktem turjos, 
sitfil koskis gagegjos. 
vaskim, vaskim kam ku$a. 
°j"OJ, oj-oj, ekejos, 
éeber giná apajos. 

Das kik ero kabaná, 
zárni zirin beraltom • 
sor-soner uékem sinmidá 
sures soner uékitom; 
irkin búréin kúton kikidá 
sermet-geg kutitom. 
kuaro pulen kuar ulti mi kos

kom 
viSijo pulen vii vütiz mi kos

kom; 
varié samen sirtisa mi kos

kom; 
moi duses samen Mrmisa mi 

koskom ; 
koéo samen éetcasa mi kos

kom. 

Megszorítja, elviszi ölyvöd, 
a maga lábában bízván. 
(«óh szeretlek stb. . . .) 

2. 
A katona épített kőházat; 
a nénék ugorkát vettek; 
egyáltalában fényes a sapkájuk. 
A szérű telve ángyokkal, 
valamennyinek selyem a kalapja. 
Az istálló telve sárga lovakkal, 
valamennyinek selyem a sörénye. 

3. 
Ablakrámás házak, 
arany padlós pitvarok. 
Sűrű, sűrű felhők. 
Ősszel jött nyírfajdok, 
ősszel induló ludak. [tében 
Lementünk, lementünk Kámamen-
hej-hujj, hej-hujj, gyermekek, 
csupa szép nénék! 

4. 
Tizenkét soros asztagom, 
arany rúddal forgatjuk ; 
egyenesen [reánk] eső szemedet 
az út irányába ejtjük (fordítjuk); 
csak a selymet fogó kezeiddel 
a fék szárakat fogatjuk. 
Leveles fának levele alatt megyünk 

mi el j 
gyökeres fának gyökere fölött me

gyünk mi el; 
ölyv módjára repülve megyünk mi el ; 

öreg ölyv módjára megragadva, me
gyünk mi el ; 

szarka módjára ugrálva, megyünk 
mi el. 
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Nilgi vil zikija 
Való vil Bugaznoj. 
so ceber Vanuikadili salam 

verald. 

Puimo pelin podmes van. 
kisnod peres, pia pinal. 
Obraskalen emes piez 
ogez padja s, ogez burlak. 
vekéi dera vuz ug lo su, 
Göl'gan apaj nil ug lo su. 

Nilyi-n [t. i. folyón] van Zsikija [falú] 
Valo-n van Bugaznoj. 
A szép Ivánkátoknak mondjatok kö

szöntést. 
6. 

A fenyvesben méhkert van. 
Feleségem vén, fiam gyermek. 
Ambrusnak vejei 
egyik iródiák, másik hajómunkás. 
Vékony vászon árú nem lehet, 
Göl'gan néne lány (többé) nem lehet. 

zók vild puktem sid nanjos, 
z"ók vild puktem bad'anjos 
paltkaskitek uz uld. 
jirjili koskis gagekjos 
(it'ag, fyg» sutek uz koski. 

vil bici kadik ponarez 

usoz-kd no «£on» uz sü. 

Az asztalra tett leves ételt, 
az asztalra tett tálakat 
ki nem töltvén nem lehet élni. 
A fejünk fölött elmenő ludak 
«t'ag, iag» gágogás nélkül nem men

nek el. 
Az új, szentjánosbogárként (világító) 

lámpa, 
ha leesik, nem ad «zsong» hangot. 

Kuaí paren mi liktim, 
das kik paren mi koskom ; 
bittir in-idis turinez, kuarez 
virgitisa mi koskom. 
teld vuim no kig pu jugiten 

mi potim : 
ludd vuim no ju jugiten mi 

koékim,; 
gurtd vuim til jugiten mi po

tim. 
tatsi liktikimi zuas g'eciez mi 

ágim — 
so no küld öjlaé milemli í 
Odokt'a motorez ágim no — 

Hat páron jöttünk mi el, 
tizenkét páron megyünk el ; 
az ég alatt való minden füvet, levelet 
megmozgatva megyünk el. 
Elmentünk az erdőbe s a nyírfa vilá

gánál haladtunk ; 
elmentünk a mezőre s a vetések vi

lágánál indultunk ; 
elmentünk a faluba s a tűz világá

nál haladtunk. 
Ide jöttünkkor égő rókát láttunk — 

ő is nemde kell nekünk ? 
A szép Avdotyát láttuk, 
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so no kaid öjlas mil'emli? 
Estek sogollen sinmiz 
Odokia motor pala beriktem. 

ő is nemde kell nekünk ? 
Nyalka Észteknek szeme 
szép Avdotya felé van fordítva. 

Kitsi vetlid uromd ? 
tugdá biéani öja vetli. 
kitin kelid uromd 1 
kapkadi kuspad öja kel. 
maja ralid uromd ? 
nil-pu da lista öja vat. 
main mistaskid uromd f 
cukna usem lis vüen 
öja mistaski uromd. 
main cuskid uromd ? 
sitfil usem badar kuaren 
öja cuski uromd. 

Pokci Tujmi, bagim Tujmi 
surjosin 

das kik par gageg ujaloz. 
malios, malios tfageges vordis-

kod, 
odik tödi mamikez ponna ? 
kidökd, kidökd koskem apika-

jos 
og uj kelőn umez bus kilern. 
kid'okd, kidökd koskem vorgo-

ronjos 
odik argiron geriezbus kilem. 

vo£ beri% kad'joz kalikd val, 
jukiskontem kiosmes jukono 

luim. 

Hova mentél barátom ? 
bizony komlódat szedni mentem. 
Hol háltál barátom ? 
biz, kaputok közt háltam. 
Mit terítettél barátom ? 
bizony szurokfenyőlevelet terítettem. 
Mivel mosakodtál barátom ? 
reggel esett harmat vízzel 
bizony mosakodtam barátom. 
Mivel törülköztél barátom ? 
Ősszel esett juhar levéllel 
bizony törülköztem meg, barátom. 

10. 
A kis Tujmi, nagy Tujmi patakokban 

tizenkét pár lúd úszkál. 
Minek, minek nevelsz ludakat 

egy fehér pehelyért ? 
A messzire, messzire ment néűék, 

egy éjszaka sem háltak (az úton). 
A messzire, messzire ment ifjak 

szántó ekéiket egy évig használatla
nul hagyták. 

Zöld hársfaként voltak korác&aim, 
el nem válandó kezeinket el kellett 

választanunk. 

11. 
Uram ku$a vetlon samen Uccza hosszant a mint jártam 
kunolipirim,—voMesenvajd; vendégül mentem [hozzátok], — ne 

haragudjatok! 
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oj suom, kaj suom, 
ga%asa veraskom ta kilmes. 
ceskit, ceskit osmestes 

jutni vaskem val, — vozdes en 
vaja; 

oj suom, kaj suom, 
gazasa veraskom ta kilmes. 
ceskit, ceskit vinaostes 
juini pirem val, — voides en 

vaja ; 
oj suom, kaj suom, . .. 

oged dord oged pirisa 
juono medlo,— vo£des en vaja; 
oj suom, kaj suom . . . 
otis, tátié, kidokis murt evei, 

pirisa potisa vetliskom, — voz
des en vaja ; 

oj suom, kaj suom, 
jaratisa veraskom ta kilmes. 

sur durd potem sod sutered 
vuja, busja kismam-a, evol-a? 
silód potem emeged 
zorja, kua$ja kismam-a,evol-a? 
vir jild potem uzien borién 

sundi sorin kismam-a, evol-a? 
jag vird potem ceber pnZimed, 

vol'noj kaliklen mii-kid so vilin, 
vird potem ceber beri$ed, — 
pinal kaliklen mii-kid so vilin, 
tolod potem ceber pi-pued, — 
keclen mii-kid so vilin. 
vird potem ceber ti-pied, — 
polák kaliklen mii-kid so vilin. 

ej ! haj ! azt mondjuk, 
szeretve mondjuk e szammkat. 
Édes, édes patakokból 
lementem volt inni — ne haragud

jatok ! 
e j ! haj ! azt mondjuk 
szeretve mondjuk e szavunkat. 
Édes, édes borotokat 
inni, bementem —ne haragudjatok; 

ej! haj ! . . . stb. 
Legyen bár, hogy egyikőtökhöz a má

sik bemenvén, 
innia kell, — ne haragudjatok ; 
ej! haj! . . . stb. 
Innen-onnan messziről való ember 

nem vagyok én, 
be s elmenve járok [hozzátok], — ne 

haragudjatok; 
ej! haj! azt mondjuk, 
szeretve mondjuk e szavunkat. 

12. 
A patak meltett nőtt fekete ribiszkéd, 
viz, köd mellett ért meg, nemde? 
a berekben nőtt málnád 
esős időben ért meg, nemde ? 
Dombtetőn nőtt kerti s erdei szaraó-

cza 
a napfény között érett meg, nemde ? 
fenyvesdombon termett, szép fenyő

fád, — 
szabad népnek rajta a gondolata 
Dombon termett szép hársfád, — 
fiatal népnek rajta a gondolata, 
Eéten termett szép nyárfád, — 
a kecskének rajta a gondolata, 
Dombon t rmett szép tölgyed, — 
a polyák népnek rajta a gond lata. 
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t&loá potem ceber ke$-pued, — 
cas, cas, uéiioz kuarez. 

Mila?n valjos savraska su. 
t'ód'i ginci tödi kalpako niljos. 
Matron apaj sur durin su. 
go£tet goStisa sulmam, póni 
éulemjossi sutaltiz. 

Pókéi p\£en mi liktim, janim, 
bagimpiéen mi koskom, janim,-
kuaro pulen kuar ultiz mi kos

kom ; 
liso pulen lis ultiz mi koskom; 

koni bijon vugalti mi koskom; 

sala sibson sur durti mi kos
kom ; 

dukja godkan jag virti mi kos
kom ; 

moj duses éamen kirmisa mi 
koskom; 

varié éamsn sirtisa, mi koskom. 

Kistir, kuastirtslaloz kam\&ed, 

ullan vallan juZaloz vu bused; 
lul'jem busmitamgina so vilem. 
odigez no mi kad'ez cik evei. 
mil'am ginii mil-kidjos gubi 

vilin, 
dos dórin poskied pukoz. 

Mitam da-i tőre töre-a? 
kec v\% idd pitcam kemeé. 

mil'am kujo kujo-a t 

Réten termett szép nyírfád, — -
«csas, csas» (zörejjel) leesnek levelei. 

13. 
A mi lovaink sárgák. 
Fehér, csak fehér kalpagú lányok. 
Matróna néne a pataknál. 
írást írván szívemre tettem; 
egész szivemet meggyúlasztotta. 

14 
Kis hajóval jöttünk mi, lelkem, 
nagy hajóval mentünk mi el, lelkem; 
leveles fának levele alatt megyünk 

mi el; 
tűlevelű fának tűlevele alatt me

gyünk el; 
evet futotta alacsony helyen me

gyünk el; 
császár-madárfüttyü patak mellett 

megyünk el 
fajd kiabáló fenyvesdombon me

gyünk el; 
öreg ölyv módjára megragadva, me

gyünk el; 
héja módjára repülve, megyünk el. 

15. 
«Kistir, kuasiir* (hangon) zörög ná

dad, 
alá s föl száll a víz köde; 
csak a mi lélegzetünk az. 
Nincs senki sem olyan, mint mi. 

A mi gondolatunk a gombákon. 
Parton til a fecske. 

16. 
A mi násznagyunk násznagy-e? 
A padló alá zárt kecskebakhoz ha

sonló. 
A mi gazdag urunk úr-e ? 
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Sarapul kufojos kémes. Sarapul gazdag uraihoz hasonló. 
mil'am da-i kazak kazak-a ? A mi kazakunk (vőlegényvezető) ka-

zak-e ?• 
donskoj kazakjos kémes. A doni kozákokhoz hasonló. 
mil'am da nunjosmi nun-a ? A mi bátyáink bátyák-e ? 
nur vild potem nur Hz kémes. Mocsári halmon termett fenyühöz 

hasonlók. 
mil'am ako ako-a? A mi nénénk néne-e? 
Hz jild puksem górd kazjos fényűn ülő vörös A:a^-okhoz hasonló. 

kémes, 
milam suzer suzer-a f A mi húgunk húg-e ? 
vog vild potem atalmas sáska A réten növő atalmas virághoz ha-

kemes. sonló. 
mil'am kenak kenak-a ? A mi ángyunk ángy-e ? 
tiié potem ebekjos kémes. A tóból kijött békákhoz hasonló. 

17. 
Ta gurt-aj pios tutik bon ja- Ezen falunak legényei igen serények, 

tires, — 
busi-daj sorazi ad'karisa ulozi. a mezők között vigadoznak. 
ta gurt-aj niljos tutik bon ja- Ezen falunak leányai igen serények, 

tires, — 
katarisi sörazi ad'karisa ulozi. függönyük mögött mulatoznak. 
kuatied cerektoz, sulmistiz ce- Harisod kiabál, szívéből kiabál; 

rektoz ; 
atased cortoz, kid'okd kiliskoz. kakasod kukorikol, messze hallatszik. 

18. 
Das kik-daj vettoz tari kitfem Tizenkét vettoz [földbe] kölest ve-

val, tettem volt, 
das kik-daj surim kener kutem tizenkét surim kerítést fontam volt 

val, [köréje], 
kec takay t'afir, bil'dirgan kariz. a kecskebak, a gyaur szétrontotta. 

- ' 19. 
Itim sora tari kigem val, A szérű mögé kölest vetettem, 
golgirili podgori. a verébnek hasznot tettem (?) 
pinaljiristim kisno basiem val, Gyermekfejemnél fogva feleséget 

vettem, 
vorgoronli podgori. az ifjaknak hasznot tettem; 

HYM.VTÜD. KŐZI/KMÉNYEK. XVII. 1 " 
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pinái jiriétim kenak baétem 
val, 

koco pili podgori. 
pinal jiriétim apaj éotem val 

emes-inli podgori. 

tfuZiti, ffUéiti guregjos vari sü; 
so gureg jilin sures van sü ; 
so sures vilá pas-pu potem ; 
so pas-pulen viíiez gibedli bi-

rem; 
so pas-puleé éaékaza lub-Tub 

éiem. 
kik apajos, kik apajos gis ulti 

koskiljam; 
ogezlen-pá nimiz Marban veé 

vilem, 
ogezlen-pá nimiz In$i vei vi

lem. 
kik apajos beriéeti kik ekejos 

koskiljam ; 
odigezlen-pá nimiz Kimofej 

vilem, 
ogezlen-pá nimiz Paviol vilem. 
das kik ekejos bazará pukéil-

jam ; 
das kik apajos sojos berisá 

miniljam. 

Milam icemenmiicemen kad'-aí 

mitam icemenmt kizati vetlié 
éuj gur ulo sorjos kadr, duli-

doj ! 

Gyermekfejemnél fogva ángyot sze
reztem, 

a szarkafióknak hasznot tettem. 
Gyermekfejemnél fogva férjhez ad

tam a nénémet, 
Sógoromnak hasznot tettem. 

20. 
Magas, magas hegység van; 
ezen hegy tetején van egy ú t ; 
ezen úton nőtt egy mogyorófa; 
a mogyorófa gyökere a posványba 

terjedt; 
a mogyorófa virágát a l'ub-l'ub-[madár] 

eszi. 
Két néne, két néne ment el a hegy 

alatt; 
egyiknek neve éppen Marján volt, 

másiknak neve éppen In$i volt. 

A két néne mögött két fiú ment e l ; 

egyiknek neve Timofej volt, 

másiknak neve Paviol volt. 
A tizenkét fiú a vásáron leült, 

a tizenkét néne utánuk ment. 

21. 
A mi kis-menyünk olyan-e mint 

egy kis-meny ? 
A mi kis-menyünk olyan, mint egy 

nyírfán járó 
sárga mellű nyest. Hujjajah ! 
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I m á d s á g o k . 

(Vösaskon kü). 
1. Inmard kozma, bigim inmard, kilcin inmard, ges inmard, 

mu kilcin, jü kilcin, ges suddd burdd sot inmard, kilcin inmard, amin. 
Bigim inmard, kilcin inmard, ges inmard, mu kilcin, jü kilcin, 

pudo terlikli jes s&llik sot, vuzen bura vaiskom, vilzd no sotisalid-kd 
inmard, kilcin inmard, amin. 

(Maimis.) 
1. Istenem kegyelmezz, nagy istenem, angyal istenem, jó 

istenem, föld angyala, gabona angyala; jó szerencsédet, áldásodat 
add meg istenem, angyal istenem ! Ámen. 

Nagy istenem, angyal istenem, jó istenem, föld angyala, 
gabona angyala; a lábas jószágnak adj egészséget; az óért [ó ter
mésért] hálát adunk, adnád meg az újat [t. i. termést] istenem, 
angyal istenem! Ámen. 

2. Osto inmard, bigim inmard, kildis-vordié inmard, sollik, 
tazalik, tinislik sot inmard, sum potimon suddd burdd sot inmard, 
bigim inmard, amin. 

(Maimis.) 
2. Uram istenem, nagy istenem, teremtő és felnevelő istenem, 

egészséget, erőt, nyugalmat adj istenem; örvendeztető szerencsé
det, áldásodat add meg istenem, nagy istenem! Ámen. 

3. Osto inmard, bigim inmard, kildis-vordié inmard, bigim 
inmard, amin inmard. 

Vösaskem vöémd kabil basti inmard, bigim inmard, sünit ni-
nalen, sünit valen-pasen ut'i vordi inmard, bigim inmard, amin 
inmard. 

Gid'-tir, lud-tir pudodd sotisa, ikem tiros jüdd éotisa, ulisalid-
kd, inmard, bigim inmard, amin inmard. 

Giron valez köj karisa, kig"em jüez bur pottisa, vit cinien palt-
kemmd kuaíton kurojo karisa, daltitisalid-kd inmard, bigim inmard, 
amin inmard. 

Jibirtisko jirmd tinid ponisa, dismonez palen karisa, geézd 
punii vaisa ulisalid-kd inmard, bigim inmard, amin inmard. 

19* 
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VuS bereketin jibirtisko, vit bereketdá tir sotisa, bigim eksejli 
vit tirisa, acmeli köt tirisa, ulini kilditisalid-ká inmara, bigim in
mara, amin inmara. 

Ki orcemlis, kii orcemlis ui inmara, bigim inmara, amin 
inmara. 

Mon soliko inmara, bigim inmara, vanzli verani mon ug to-
diski, inmara, bulganzd kabil basti inmara, bigim inmara, amin 
inmara. (Mamadis.) 

3. Uram istenem, nagy istenem, teremtő és felnevelő iste
nem, nagy istenem, ámen ! 

Könyörgött imádságunkat fogadd istenem, nagy istenem, 
meleg napokkal, meleg ágysubával őrizz, nevelj istenem, nagy 
istenem, ámen! 

Lábas jószággal tele istállót, tele mezőt adnál, gabonával 
tele szérűt vajha adnál mindig, istenem, nagy istenem, ámen! 

Szántó lovunkat kövérré tevén, elvetett gabonánkat jól ki
keletvén, mit öt ujjal vetettünk el hatvan kalászává (szálúvá) tévén 
vajha gyarapitanád, istenem, nagy istenem, ámen! 

Imádkozom hozzád, fejemet hajtván (leborulván); távoztasd 
az ellenséget, bár mindig a jót hozd elembe (hadd csak a jóval 
találkozzam), istenem, nagy istenem, jó istenem! 

Az ó áldással hálát adok; adnád meg új áldásodat elégsége
sen; s úgy intéznéd istenem, hogy a nagy czárnak adóját meg
fizetvén, magunk is mindig jól lakjunk, nagy istenem, ámen! 

A kéz túlmenésétől (t. i. gyilkostól), a nyelv túlmenésétől 
(t. i. rágalomtól) óvj meg istenem, nagy istenem; ámen ! 

Én bűnös ember vagyok istenem, nagy istenem; mindent 
elmondani nem tudok, istenem ; valami van, fogadd kegyelmesen 
istenem, nagy istenem, ámen ! 

4. Osto inmara sot, en kusti, ton kuamin kuroen potti. semoto 
vezi, semoto puktimon sot. seties, tolles acit ui, en kusti inmara. 
vösaskiskom tinid so ponna, bura vaitek um kettiski. 

[Húsvétkor] : vösaskiskom tinid armis liktem bugim nunal 
ponna, bura vaitek um kettiski. 

[Pünkösdkor]: inmara ton kapcilikda sot, kapci mildá-kiddá 
sot turnani, tona bura vaitek um miniski. 

(Malmís.) 
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4. Uram istenem add, ne vess el (ne hagyj el)! Termessz 
harmincz kalászszal (tkp. szállal)! Add, hogy asztag mellé asztagot 
rakhassunk! Zivatartól, széltől magad óvj meg, ne vess el iste
nem ! Ezért imádkozunk hozzád, s bizony hálát fogunk adni. 

[Húsvétkor az utóbbi szavak helyett ezt mondják:] Imádko
zunk hozzád az egy év után megjött nagy nap (-ünnep) miatt; 
bizony hálát fogunk adni. 

[Pünkösdkor ezt:] Istenem, add kegyelmedet, könnyű elmé
det add a kaszáláshoz [t. i. víg kedvet adj]; nem megyünk a nélkül 
hogy hálát adnánk. 

5. Ostá iúmará kildisiná, suddá éot kildisiná, geé nilin pien 
ídimon. bigim eksejmi geé med uloz, solis vitsá vostini, kaznazá 
tirini med jurttod. ostá iúmará Mldiéiná, geé Zivot sud éot, geé Zivo-
ten geé ulini med kildod, geé uvaúen-buren ulini med kildod. bigim 
eksejmi milossá med éotoz. geé arzá med éotoz. véakoj pritcaleé 
vogma kildisiná, killeé, dejleé vogina, tillié, pideé vogma. ostá iú
mará, ger ber judo: geé med vuttod. 

(Glazovi kerület.) 
5. Uram, istenem, Kildiéinem (? teremtőm), add szerencsédet 

teremtőm, hogy jó lánynyal-fiúval (gyermekekkel, családdal) éljünk. 
Éljen jól a mi nagy czárunk; segíts az ő adóját megváltani (meg
fizetni), kincstárát megtölteni! Uram istenem, teremtőm, adj jó 
barom szerencséjét [t. i. szerencsét, hogy jó barmunk legyen]; 
intézd, hogy a jó barommal jól éljünk (élni); intézd, hogy gazdag
sággal éljünk (élni)! Nagy czárunk hadd adja meg kegyelmét, jó 
(békés) éveket adjon! Mindenféle bajtól őrizz meg, teremtőm; 
[rágalom] szótól, dögletességtől őrizz! tűztől, fától őrizz! Uram 
istenem, szántás után hozd jól elő gabonádat! 



2 9 4 VOTJÁK NYELVMUTATVÁNYOK. 

S z ó j egyzék . 1 ) 

alli no balli jelentésére nézve szorosabban meg nem határozható 
játszi kifejezés; alli no balli kas kula körülbelől ennyit jelent: 
csillogó-ragyogó v. fényes kő kell D. 51. 

ana sor, paszta (föld) (nojioca) D. 88. 
apikaj néne D. 69; W. apaj. 
art- gyarapodik, nő D. 72; tat. art-, 
asil szép D. 96; v. ő. csuv. asla. 
asalci jószagú, széles levelű fű, mely réteken nő D. 70. 
asjan női fejdísz a votjákoknál D. 18. 
aímak alacsony T. 45. 
ecker-pecker picziny, gömbölyű valami (Me.íiKO-Kpyrjiafl Bem*>) 

T. 96. 
a$ elő, előrész T. 118; W. az. 
egei' halál D. 60; W. ezel: tat. arab ágel. 
egiz iker T. 62; tat. egiz. 
egol reszelő D. 48; W. ego. 
ektí- tánczol, ugrál T. 4 3 ; W. ökti-. 
eme$ málna (gyümölcs) M. 5, D. 86; W. bmez. 
er sor; das kik ero kabandm tizenkét soros asztagom Md. 4. 
erká szabad, kényünk szerint való D. 9 ; tat. irka kényes, v. ö. 

irken szabad. 
ij't sapka T. 20; W. izi. 
ikce-vakci kicsiny-rövid (MejiKiö) T. 35 ; v. ö. votj. vakéi kurz, 

ici wenig, klein, zürj. icet id. 
iska-vin testvér, atyafi T. 108. 
igi fülbevaló T. 16; W. ugu, ugi. 

x) E jegyzékben csakis azon szók vannak felsorolva, melyek Wiede-
mann votják szótárában nem találhatók, vagy ha találhatók, csak változott 
alakban, képzésben, esetleg eltérő jelentésben. Eövidítések: W. — Wiede-
mann szótára, hol e jegy nincs kitéve, értendő, hogy az illető szó nem 
található Wiedemann szótárában; M. = Mesék; T. = Találós mesék; D . = 
Dalok; Md. = Maimisi vagy ünnep-dalok; Im.= Imádságok. A betűk mellé 
helyezett számok az illető dal vagy mese számát jelölik. A ritkított betűvel 
kiemelt jelentés csakis Gavrilov szövege alapján tulajdonítható az illető 
szónak. 
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ircag emelő rúd M. 1 ; or. pH»iarT>. 
istirt- czipel, vonszol (nepeTamnTB) T. 32. 
obida boszorkány neve ( = or. oÓM,a,a); külömben jelentése: ,eér-

tés, bosszantás', obida karini sérteni, bosszantani. 
erőd rossz D. 87 ; W. urod. 
erőm barát, e. lüni barátkozni D. 25; W. urom, orom. 
uci fülemile; uci papa f. madár D. 84 ; W. ucu. 
ágim téli gabona, t. vetés D. 17; or. Ö3HMT>. 

ujol serény, éber, s e r é n y s é g . ü g y e s s é g ű . 36. 
uris ostor D. 47 ; W. urs. 
hab zsák M. 1 ; tat. kab. 
kaci olló D. 95 ; W. kaci. 
kalamper szegfű D. 77; tat. perzsa kalemper. 
karnali nyakfüzér ezüst pénzdarabokból, melyeket a votják 

lányok szalagokra tűznek fel D. 40. 
kamzol lajbli D. 58 : or. KaMSOJiB. 
kapcilik kegyesség lm. 4 ; v. ö. W. kapci leicht, milde. 
kas kő, drágakő D. 5 1 ; tat. kas (jüzük káéi gyűrűbe foglalt 

drágakő). 
kaudan fűnek neve, mely gyökerén szárad D. 61 ; v. ö. csuv. 

katan csalán, tat. kitan, alt. hadán len; kirg. kaudak avarfü és 
magy. katáng. 

kaz vörös szinü madár neve Md. 16. 
kazak szolga, v ö l e g é n y v e z e t ö (.npyacKa npH jKeHHX'fe) D. 25é 

kec-pi nyir, nyirfa D. 38; W. kic-pu. 
ketfit hideg, hűvös D. 90, 96; W. közit. 
kémes hasonló; kec k. kecskéhez hasonló Md. 16. 
kener kerítés, sövény Md. 18; W. kener. 
kési zseb D. 68; W. kisi; tat. p. kesa. 
kibei bolt, árulóhely D. 15; tat. kibet bolt, raktár. 
kiejt- vet (serere) D. 17 ; W. kizi-. 
kilét barna (ló), pBiadfi (D. 82). 
kili- marad, fennmarad D. 21; W. keli-. 
kiceltik csillogás, tündöklés T. 25. 
kir- kimos, kiváj, k i z s i g e r e l D. 3 ; áorgiliostes kiromi őy^eM'B 

iiOTporuHTi. BopoÓBeBi.; W. unterwaschen, ausspülen, aufwühlen. 
kirtfal- énekel D. (czím); W. kirzal-. 
kiri£ görbe, meghajlott M. 6; W. kri£. 
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kirínak karmi hunyorgatni, hunyorgatást tenni (MHraTb) D. 53 ; 
v. ö. kirmisti- das auge zudrücken. 

kolosa kerék T. 117; or. KOjieca. 
kosak ablak Md. 2 ; or. KOCHKT. thürstock, fensterstock OTBepHHK, 

OKOHHHfi K.) 
koso szarka T. 61 ; W. koco. 
kubiz hegedű, koboz D. 6 / ; tat. koboz. 
kuj- összeállít, összefog T. 44 ; W. kuc-, hitték-. 
ku$a hosszában, mentében D. 2 ; W. kuéa. 
kudravoj fürtös, göndör D. 64; Ky^paBbiíí. 
kunil hónalj D. 26; v. ö. zürj. kun-ul. 
kupca kereskedő M. 5 ; W. kupec (or. Kyiieub). 
kuso kasza D. 73 ; or. Koca. 
kutil- varr, rávarr D. 18; v. ö. zürj. kvatlal- leicht annahen. 
kutirtiékiljal- hisz, bízik; tajos so kiül kutirtiékiljam aTH IIOBIÍ-

pHBfflH 3T0My CJIOBy M . 1. 
kü$ hosszú, magas M. 3, D. 84 ; W. kuz. 
kümeé foghagyma T. 38; W. kumié. 
gajtan zsinór, madzag D. 18; or. raftT-am.. 
geri eke, szántó vas D. 2 1 ; W. góri, göra. 
gersok fazék M. 5 ; W. gorsok ( = or. ropuiOKb). 
gertti- köt (BH3aTb) T. 110; v. ö. görd, gördet knoten. 
gibed posvány, mocsár Md. 20 ; v. ö. zürj. gibíd morastige stelle. 
gis hegy, domb Md. 20. 
gon$irt-üget,poroszkál; gongirtísa minié pbicbio H^ymiíí D. 35,63. 
gorib púpos, görbe hátú T. 117; g. páres ropőaxaa CTapyxa; 

or. rop6b púp. 
gót rózsa D. 28 ; tat. perzsa gól. 
göldirt- mennydörög, dörög D. 20. 
görlal- turbékol D. 27. 
gulbec kuczkó a kemencze mögött (sane^eicb) D. 78; or. TOJiÖeirb. 
gulkoj süket T. 4 8 ; or. rüyxofi. 
gur mell; cu$ gur ulo éorjos kad' olyan, mint egy sárga mellű 

nyest Md. 21. 
gur ének, pórtmaékon g. cBHTOiHaa írBCHa Md. (czím). 
gürlan mulatság, vígság (BeceJibe) D. 81. 
jatir serény, ügyes Md. 17. 
jibirt- meghajtja magát, köszönt, köszön lm. 3 ; W.jubirt-. 
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jos part Md. 15; W. 30Z. 
juciz ('? juc) hosszú, vékony rud (atep^b); ku$ juciz inmara 

su^em hosszú rúd égig ér T. 82. 
jurmek tengeri nyúl T. 92. 
taz tar, kopasz M. 1.; tat. taz. 
téíbugo szőrgyeplő (B03Hía) T. 60. 
tuala ma D. 83. 
tubilgi bajnóczacserje D. 6; (orosz neve: TaBOJi05KKa). 
tur nyirfajd Md. 3 ; W. túri kranich. 
turim fű, széna D. 6 1 ; W. turin. 
turto kétágú kocsi v. szánrúd (orjioÖ.ia, gabeldeichsel) T. 26. 
tus válú, c s é s z e T. 93. 
tűi háncs, hárskéreg D. 38; W. tui. 
dongiljal- tol, betaszít, bedug M. 1; W. dong-. 
derem ing T. 64 ; W. dörem. 
dulal- megharagszik, felbőszül M. 3. 
sagin- búslakodik, eped D. 55; tat. sayin- id. 
salam (ajándék no^apoKb) D. 13; ar. tat. salam, sálam béke, 

üdvözlet. 
sarana liliom D. 64. 
sendira hópadlás (nojiara) M. 1, 5 ; v. ö. cser. söldöra. 
senis czérna (HHTKa) T. 66, 92. 
sikál tehén T. 107 ; W. skal, iskal. 
sirla- faragással diszít D. 31 ; tat. sirla- metszett alakkal (czifra-

sággal) ellát. 
sou egészséges, ép D. 9.; az orosz fordítás kissé szabad a 

BOCiraraHHbra .felnevelt' szóval, mert sou = tat. sau, tör. sag id. 
sököri kenyér T. 18 ; W. sukuri. 
zanari zöld, kék D. 10; z. burcin kék selyem. 
zirtfil- dörzsöl, ken D. 18; W. zirzi-
zod köszörűkő, fenkő T. 52; W. zud. 
sdttrak csupa, csak is; sal'trak egirpotem (yBa^ajit) O,H,HH TOJibKO 

yrjiH M. 1. 
sana csóka D. 9 ; W. cana. 
ser fenkő, köszörűkő T. 15. 
sikis szekrény, láda T. 106. 
sinkit köd D. 17.; W. cingid. 
siral- egerész M. 3 ; W. sir egér. 
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sirt- repül, gyorsan halad; varia samen sirtisa MH (noli^eMi) 
TaKt ace CKopo, Kan-b HCTpeÖí. Md. 8. 

sogol nyalka Md. 8; or. morojiL. 
ied fehér T. 64. 
Zivot marha, lábas jószág lm. 5 ; or. JKHBOTT. (plur. -OTH). 
íittirt- cseng-bong, csendül D. 20. 
zingirt- fénylik D. 20; W. zangral- id. 
z%2-ol padló alatti hely, padló alatt; z. tros os koskoz no&'b 

nOJIOMT. XORWI'b MHOrO ÖHKOBT. T . 4 . 
zokit, $okit hő, rekkenő, tikkasztó, s ű r ű D. 14; z. no kizet 

lüesal-ká (xopomo ŐH) ecjiH ŐM ŐHJia rycTan ejma. 
Suatel- gyújt, éget D. 3 ; W. juat-, Suat-. 
cab- ver, üt T. 43 ; W. cap-. 
cabej búza D. 44 ; W. cabei. 
éag (világító) fenyőszilánk T. 30; W. cag. 
col gyorsan, hamar D. 50 ; W. caX. 
carka pohár, ivóedény D. 95 ; or. qapna csésze. 
ceber szép, csinos M. 1 ; csuvas, altáji ciber, ceber. 
cecá méz T. 95 ; W. ceci. 
céljaik- ugrál, tánczol (cKaKaTb) T. 116. 
ceskid édes, kellemes D. 12; W. ceskit. 
cibsono fütyölő, fütyölős D. 42; W. cipson. 
cidirak sűrű; c. pilem sűrű felhő Md. 3. 
cik valami, bármi D. 4.; W. óik. 
ciltero karmi czifrává tenni; c. karomi c^iwiaeMi) ee CT> pi^Őoii 

D. 75. 
cini ujj D. 39; W. cini. 
cipi csibe T. 17 ; W. cipi. 
cirkemlik gyorsaság, sebesség D. 82; v. ö. W. cirken sehnell, 

rasch. 
cistoj: c. pudozá összes barmát M. 4 . ; or. IHCTOH tiszta. 
cibor tarka D. 37; W. cubor. 
ciiekt- kipirul, kigyulad T. 98; v. ö. cié- warm werden. 
cokmor bunkós, furkós bot M. 2; W. cokmar. 
éosen együtt D. 50; W. cocen. 
cot szám, számolás T. 48 ; or. c^eTt. 
éöi kacsa D. 50; W. cöz. 
culka harisnya T. 39; W. culok, or. HVJIOK'Í,. 
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cut sánta T. 117; W. cut. 
g"agek lúd D. 2 ; W. gag'eg, fazék. 
geci róka Md. 8 ; W. gici. 
g'ig'ek rozs D. 5 ; W. cizek. 
g'iget fiatal ember, legény D. 82; tat. jigit, gigit. 
g"igitlik legénység, derékség D. 82; tat. gigitlik. 
gitkindir* felizgat, felbátorít D. 62. 
g"in gyűlés, tanácskozás M. 3 ; W. %in, Zijin. 
g%r% ajtósark D. 55 ; v. ö. zürj. gir. 
goci róka T. 101; W. gici, duci. 
gu&al- fölkel (a napról), emelkedik D. 34; W. gu£al-. 
guZ%t magas D. 62 ; W. gu£it. 
gük fuvar (BŐST.) D. 79; tör. jük (gük) teher. 
t'amak dohány M. 5 ; W. tarnak. 
d'ar gyöp, száraz fű M. 1; or. ,a;épHT> rasen. 
d'etal- elégnek lenni, kijut D. 1.; uz d'eta ogez kugoli? ne 

aocTaHeTCH JIH o ,̂Ha xosiiirny. V. ö. tör. jit-, jet* ér, elér, kijut, elég
nek lenni. 

divat- örvendeztet D. 49 ; W.juvat-. 
del tej D. 52 ; W. jól 
dö-gi pincze T. 50; W. jedi; v. ö. gu Verem. 
éekit nehéz D. 14; W. sökit. 
sel zivatar, vihar lm . 4 ; W. sit. 
semol asztag lm. 4. 
sig'hn hét (számn). M. 2 ; W. sizim. 
sin-kas szemöldök D. 3 . ; W. sin-kac. 
sirektjal- nevet, mosolyog D. 17; W. serektjal-
sirmet fék, zabola D. 20; W. sermet. 
solik vétek, bün lm. 3 ; W. solik. 
sul válú, hosszúkás tál (JIOTOKI.) T. 16. 
sulik kendő, zsebkendő (njiaT0K'i>) T. 34. 
suro rúd T. 17; W. éuru. 
sür- felhány, felkavar D. 70, 72 ; W. sur-. 
nazik gyönge; n. mugor gyönge test D. 89; v. ö. tat., perzsa 

nazek vékony, finom. 
nerad lüi- bosszús lenni, bosszankodni M. 4 ; or. He pa.ni>. 
nir, ebben: til nir a világító szilánk leégett vége (orapKH jiyiHHH) 

T. 35. 
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nijili féreg T. 19; W. nizili. 
nidna szükség D. 60, 93 ; orosz Hyayja. 
lob- repül, repked D. 42.; W. lobi-, lobal-. 
liptir-loptir tipeg- topog T. 30. 
lis harmat; lis vü harmatvíz Md. 9. 
tag fenyőerdő D. 42 ; W.jag. 
paki kés, zsebkés D. 3 1 ; tat. piike. 
pald- rajzik (méhről) D. 65. 
pattki- vet, elvet; vit' cinien paltkemma öt ujjal elvetettünket 

lm. 3. 
paltkaski- kitölt, kiont (npojiHTt) Md. 7. 
páter szállás, kvártély M. 3 ; zürj. patera (KBaprapa). 
pel't- fú, fuvódik, felfúvódik (pa3^ysaTí.cfl); limi pál'ta cniirb 

pas^yBaeTCH (BiiTpoMi.) T. 115; v. ö. W. pöljal- blasen, hauchen. 
peres vén, öreg Md. 6 ; W. poréi. 
pes-aj nagyanya, öreg anyó M. 5 ; W. pec-aj. 

. pester nagy kosár hárshéjból T. 119; v. ö. zürj pester id. 
pinal fiú, gyermek D. 17; W. pinal. 
pid-togas nyalka, topogó, (merojiaxa frauenzimmer, das den 

putz liebt) D. 92 ; v. ö. W. pid l'ogal- treten. 
pirci far (3aflHHii,a), h£tsó rész T. 49. 
piz tojás T. 2 1 ; W. puz. 
pizi hímzés, himző minta D. 69; W. pu&i-. 
podmes méhkert Md. 6 ; W. podim. 
ponar világító lámpa; or. *0Hapb. 
port- fúr; kötmá portádir belsőmet fúrja D. 86 ; v. ö. W. porton 

bohrer, vu portét wasserstrudel. 
posiljask- verekedik, küszködik (ÖHTBCH) T. 63 ; v. ö.pos- reiben, 

zerdrücken, verknittern. 
pögi kesztyű D. 80; W. p'óz. 
pöti nyom, lábnyom T. 47. 
punií ellen, szembe D. 23 ; W. punit. 
pui-ner csalán D. 29; W. puz-nör. 
badan tál, nagy facsésze Md. 7 ; tat. badjan. 
bagalma alma D. 58; (bag-alma • vö. tat. perzsa bag kert). 
bekcej hordó T. 21 ; or. Őo^Ka. 
bérig hársfa M. 3 ; W. böriz. 
bisal- szed, leszed (pl. szamóczát), gyűjt D. 22, Md. 29; W.biéal-. 
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biz arczkenőcs, máz D. 18 ; v. ö. tat. bize- ékesít, meszel. 
bici Sz. János bogárka Md.,7; v. ö. tat. bögek. 
bil'dirgan karmi szétrontani, feldúlni Md. 18; v. ö. tat. bülder-

feldúlat, felosztat. 
birkenci takaró, fátyol D. 89; v. ö. tat. börkán- betakaródzni, 

börkaüc takaró. 
birton kivarrás (BfciniHBaHie) T. 34. 
bittir minden Md. 8; v. ö. bid minden, egész. 
? bujöl (bujolles) szín, festés D. 36; W.; bujou tat. bujau festék, 

festés. 
bulgan meglevő lm. 3 ; tat. bulyan. 
bumaznik pénztárcza M. 1 ; or. óyMaatHHKT.. 
búréin bársony D. 49 ; W. burcin. 
vacil fiatal, kiskorú D. 42. 
vaj tönköly (nojiőa) D. 44, 88. 
val-pas ágyruha, ágytakaró lm. 3 ; v. ö. zürj. vot-pas. 
vált fényes; v. takja fényes sapka Md. 2. 
várté ölyv Md. 4. 
vask- elrejtőzik, elbuvik M. 3 ; W. vatisk-. 
veskid derék, megtermett; mugorid veskid cTaHi> TBOH CTpoÖHHÜ 

D. 58; v. ö. W. ves gerade, ganz; zürj. veskid recht, richtig, gerade# 

vigil sebesen folyó, rohanó (TeKymifi) D. 32; W. vizil strömung. 
visak minden, mindenféle T. 117; or. BCHKÍH. 
vog rét, kaszáló D. 56 ; W. voé. 
vojit szégyenletes, illetlen D. 31 >' W. vozit. 
volc- megcsúszik, kisiklik D. 4 ; pid vol'contem lüésalká nycTB 6 H 

c^-iajiacL TaKOK), *ITO He.ib3a ÓBLIO BOBce nocKO.iL3HyTLca; W. 
votat- glátten, volit glatt, volotsit- verrenken. 

voronka tölcsér T. 100; or. BopoHKa. 
vort- felszök, felugrik; kec vortisa koskem BMCKO'IHJII. 3aíiirí> H 

uoöeata.iTj M. 2. 
vortit- ugráltat, szöktet (lóról) D. 62; v. ö. W. vorgem val 

reitpferd. 
vudor Gavrilovnál így: u,an;ia «gém«, W-nál pedig: «biber, 

fischottter*; de zürj. vurd fischotter, moj biber ( = votj. mij, möj). 
vuko-ki malomkő M. 2. 
vsakoj minden, mindenféle lm. 5 ; or. BCHKOÜ. 
macit mecset D. 3 1 ; tat. macet. 



3 0 2 VOTJÁK NYELVMUTATVÁNYOK. 

manara minaret D. 31 ; tat., arab manara. 
maner alak D. 36; tat., orosz manir mód, divat. 
mender vánkos, párna D. 50 ; W. minder. 
milos kegyelem, malaszt lm. 5 ; or. MHJIOCTB. 
miskiljal- korcsolyázik (KaTaTtca) T. 27. 
minik fatuskó, tőke (nem.) T. 25. 
momi-kor mestergerenda T. 29; TV. mumi-kor. 
mörjo, merjo kémény T. 31, D. 8 ; TV. murjo. 
müs méh D. 42 ; W. nius. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 


