
Lív nyelvmutatvány. 

Az alább következő lív mesét, a mint többi lív anyagomat is, 
azon a tanulmány-úton jegyeztem föl, a melyet 1888 őszén Kur-
land lív partján tettem. A nyelvjárás, melyből a mutatvány közölve 
van, csak egy faluban dívik: Ira, németül Gross-Irben faluban. 
A Sjögren-Wiedemann-féle lív grammatika ezt a nyelvjárást, mely 
mint közvetítő a nyugati és keleti nyelvjárás közt érdekes, nem 
ismerteti (1. fent 256. 1.). Ez a mese tehát az első, a mely ezen a 
nyelvjáráson jelenik meg. 

A mi az itt használt átírást illeti, említendő, hogy a meny
nyire lehetett, azzal az írásmóddal éltem, mely e folyóiratban 
divatos. Ugyanazon okból az írásmód valamivel ,nagyoltabb', mint 
a melylyel az anyag végleges közlésékor szándékozom élni. 

Az új betűkről a következő megjegyzést tartom szükségesnek. 
a, mindig hosszú (a), jelöli a labializált a-t (magyar rövid a), 

mely ebben a dialektusban az első szótagnak eredeti hosszú a-ját 
valamint később megnyújtott a-ját helyettesíti. 

i jelöli azt a hangot, mely úgy képződik, hogy az ajkak visz-
szavonódnak és ugyanekkor a nyelv is visszahúzódik, jóformán 
ugyanabba az állásba, mint az u-nál. Akusztikai benyomása meg
lehetősen ugyanaz, mint az orosz M-Ó hangsúlyos szótagban. Egé
szen helytelen Sjögren-Wiedemann leírása, hogy ez a hang ü ós ö 
között állana. 

é és © csak mint utolsó componensek ié, ue (lé}
 we, szó kez

detén jé, ve) diphthongusokban fordulnak elő. Mind a kettőnél az 
ajkak körülbelül ugyanabba az állásba húzódnak vissza, mint az 
e-nól s a nyelv is visszahúzódik jóformán az o-nak megfelelő 
állásba. Az egyetlen külömbsóg az, hogy az © hátulsóbb nyelvállás
sal képződik. Legtisztábban lépnek föl ezek a hangok a szó kezde-
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tén (jé, ve kapcsolatokban), míg ii, uo diphthongusokban képződé
sük tökéletlen, és az előttük álló vocalis színezésükre hatással bír. 

ö-vel jelöltem itt az ué diphthongusnak utolsó componensót, 
mely nagyon hasonlít az </-hez, de az első labiális componenstől 
külön fszinezése van. 

3-vel van jelölve az a hangsúlytalan szótagban előforduló 
«mixed» -vocalis, a mely meglehetősen úgy hangzik, mint a német 
e ebben a szóban knabe. 

ü ós ö ennek a mesének elbeszélőjénél észrevehetőleg labia-
lizáltak. A fiatalabbaknál ü ö helyett már tiszta i-t, e-t hallani. 

Keducált i, u («i, u consonans») mint diphthongusbeli első 
componens itt kis betűvel a sor fölött van jelölve; mint második 
componens pedig, a mely esetben sokszor secundaris hangfejlődés 
következtében nyúlt meg, i-vel, té-val. Említendő egyébiránt, hogy 
a reducált M-t a legtöbbek dentilabialis articulatióval ejtik. 

Apostroph-jellel itt egy különös hangejtést jelölök, a melyet 
m e g a k a d ó hangejtésnek nevezhetünk (1. fent 258. lapon). 
A zönge képződésében való megakadást értünk rajta, mely úgy tör
ténik, hogy a hangszalagok rezgés közben záródnak. A megakadás 
eshetik 

1. hosszú magánhangzóra (jelölés: apostroph magánhangzó 
után), pl. tü 'gdd (finn: tiúikat) hamu, ma' (finn maahan) le, tuba 
(finn tupa) szoba; tkp. í«' ugdd stb. 

2. ié, uo diphthongusra a componensek közé (jelölés: apo
stroph a componensek közt), pl. ti 'edd (finn tehdá) tenni, tu'od'vb 
(finn tohtii) mer. 

3. i, u «consonans»-ra (t. i. ai, ou stb. féle diphthongusok
ban) ós l, r, n, m liquidákra, ha r ö v i d magánhangzó után követ
keznek (jelölés: apostroph az első «consonans»-betü után), pl. aV 
Idb (finn ajelee) siet, sou' (finn savu) füst, pim'do (finn pimeá) sö
tét, part. kaVld (finn kalaa) nom. kala hal; Ikp,aitÜ9b,pin,md9 stb. 

4. rövid magánhangzóra, ha a magánhangzó után g, d, b, 
z, z következik (jelölés: apostroph a magánhangzó után), pl. ka'gl 
(finn kaula) nyak, vo'drdz (finn ohra) árpa, tubbd (finn tupaa, 
tupaan) szobát, szobába, vi'zzd (finn «visaan») zárva. 

A quantitást illetőleg említendő, hogy a megnyújtott magán
hangzó a második szótagban valamivel rövidebb, mint az első 
szótagbeli hosszú vocalis. 
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Mássalhangzók hosszúságát kettős írással csak két magán
hangzó közt jelöltem, de a szótag végén jelöletlenül hagytam. Egy
általában megjegyzendő, hogy rövid magánhangzó után a szótag
végző consonáns hosszabb, ha a második szótag vocalisa gyöngült 
(elveszett vagy з-vé, i-vé változott), pl. randd (tkp. ranndd, finn 
rantaan), nom. randa (finn ranta) ; part. mustd (tkp. musstd, finn 
mustaa), nom. musta' (finn musta) fekete; hasonl. vilid (finn villaa), 
nom. víla (finn villa) gyapjú, kan'nd (finn kanaa), nom. kana' (finn 
kana) tyúk. 

Aigä'list rou'i «a határi nép» — a mi a tartalmát illeti — 
ugyanazt a szerepet játssza, mint «Flölmbläiset» a finneknél: egy
ügyűség, ostobaság képviselői. 

Aigä'list rou'2 ne ä't tu'bbd ürgdndd ti edd. Siz ne ab uet mit 
utd Ui'bbd tiendd, aga! tuba' um' vend pim'dd. Siz ne ä't nustä'ndd 
ti'ésdmi'éd, las ti'ésdmi'éd spri'ézdgdd, kuí tu'bbd valda sab si'zzdl. 
Sis ti'ésdmi'éd at kltdndd, laz vita1 g jéga üks ü'd kue( un laz lükkdd 
ulzd, las tiégdd kuet sü vq^ldin, siz lä'b välda kuei si'zzdl un siz las 
pangdd vdgi ássd kuei sü vi'zzd, ku vq,lda ab Ш' ulz, siz laz vlgdd 
tu'bbd un laz laskdgdd kue( sü täi'z väldin, siz liji tuba' vq,lda. Aga1 

iz ne ä't kqndandd páva le'b: tuba kai' vend, nei' vend pim'dd. Siz 

ama vana' ti'esdmiez i'évaútt'dn saina vai'ldd, ku sa'l paistdn vq,lda. 

Sis se kltdn, laz ra'dX'dgdd sürd okúd sain», siz liji vq,lda. Un siz ne 

't ra'dTdndd un tuba um' vend vq,lda. 

Siz um' vend tuba vägi кШта. Sis ti'esdmiez um* spri'éz~dn, 

laz mürtagdd (fi. Aga' siz nä't mürtandd, tuba' um vend siégid pié-

rä'st kulma. Siz vana' ti'esdmiez kltdn : vlédagid villiz länga ümnidr 

q,'i, siz lem äb la' ulz. Siz ne ä't v%éda'ndd, aga' lem um' la'nd ulz. 

Siz vanä' ti'esdmiez kltdn, las kütä'gdd ä'jd. Siz ne ä't kütä'ndd, sis 

tuba' iénd lemmdks. 

Siz vanä' ti'esdmiez kltdn: «külagid sueld». Siz ne ä't külandd 

nurm pal sueld. Sis panndd kuera ma jür un külddndd, kas kazä'ji 

ka sueld. Vanä' ti'esdmiez kltdn, ku kazä'ji kül. Sis ka'zzdn sur 

sueld, agä' selli, ku kädü'ddks äb vii jürd akkd. Siz ä't la'ndd ni'é-

mdd sueld pal. Sis ti'esdmiez um' spri'éZdn: kuV ni'emdd jerä' sqh f 

ni ku íz lä'b ajä'm, siz bredub sueld jerä'. Agä' siz ne ä't panndd 
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ti'ésdmi'é sür rai' pal istdm un sién pqtdg ká'ddd, un siz rieta miéstd 

kq,ndandd tdnda, las se ajá'g ni'émdd jérá'. 

Siz ne á't ürgdndd sueld nitd, aga1 ab uet vhndd nu'onltd — 
ndntdn ab uo vond viká'td. Siz vaná' ti'ésdmiez kitdn, lassiji plíntaks 

suold nurm pald jérá'. Aga siz ne a't lassdndd un ne db uet nu'olas-

sdndd un ne á't bds suold iéndd. Siz ne a't tuondd lünda (fi pal un 

küjastandd siédd, laz iég pa suoldks — aga? se um' sul'ldn jéra'. 

Sis ti'ésdmi'éd at la'ndd kruogd. Sd'l um' vond üks^sür runts. 

Siz ne a't kü'zzdndd, kui siéda nutd'ji. Kruogniká' kitdn, se volti 

irdd-izá'nd. Aga ndntdn um' vond vdgi jen' iridi. Vana' ti'ésdmiez 

kii'zzdn: kai' jén' se maksd'b. Kruogniká' kitdn : kuolm sadá' ru'bl'd. 

Siz vana' ti'ésdmiez um' maksdti. Aga' ni ne a't la'ndd jéra, vltá'-

ndd runts ka üniz. Siz vond' ti'ésdmiez la'nd ta'ggiz kü'zzdm, mis se 

irdd-izd'nd söji. Kruogniká kitdn: mis ándab, slédá' süeb. Siz vana' 

ti'ésdmiez kitdn ndnt munt ti'ésdmi'éddn, ku se söji rou'std un luomidi. 

Ta db uo nu'okülddn, kui' kruogniká' um' kitdn. Siz ne á't ürgdndd 

ra'bbd siédá' runtsd. Siz runts um la'nd katü'ks pal. Siz ne sür dal-

baks á't la'ndd süská'm — runts ai'ldn pidz^dalbd ndnt er'dsdn silmái 

un mq,' jé'dsped'i' un sis ta'ggiz la'nd katü'ks pal. Sis ti'ésdmi'éd 

la'ndd ku'bbd tdi'z spri'éJdm, kui' tám' tutká'm saks, ta ju söji mint 

entsdd jéra' tükkiz. Siz vana' ti'ésdmiez kitdn : panni tubá'n tul' jürd, 

laz runts palá'g jéra'. Sis panndd tuba' jür tul' — tuba' ürgdn 

pal'ld, agá' runts ai'ldn mq,' un tuoiz katü'ks pal ül'zd. Vaná' ti'ésdmiez 

kitdn: pangid set sin tdi'z tul' jürd — nab kus ta siz la'b. Runts 

la'nd ma' tdi'z un kwolmiz katü'ks pal iil'z. Vaná' ti'ésdmiez kitdn: 

kütá'ji pará'mist tükkiz jélü'd jérá', db ku runts eji jél'h, siz ju ta 

söji ndnt jérá'. Siz runts ai'ldn mitsd jé'dsped'i'. 

Siz ndntdn db uo vond leibd. Siz vaná' ti'ésdmiez kitdn, le'ji 

sqm ud kiu', siz jova'ji jou'di. Siz ne á't kiérdndd kiu' sür md'g pal 

ül'z un sis saH md'g alld um' vond sür jqra. Siz vond sd'ld kiu' má' 

lassimist. Siz vaná' ti'ésdmiez kitdn: laz üké miéz pistá'g ent's pa 

kiu' silmd, miita kiu' ai'liji jarrd: sie risti'ng neji, kus ta sqji. Siz 

laskdndd kiu' vqldin — miéz vond kiu' silmas. Sis kiu' la'nd amá' 

mi'ékdks neme löd jarrd sil'. Siz ne db uot nandd db miéstd db 

kiuvd. 
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Siz nat игдэпэа иЧэ püti'w, кив\Ыэ ti edd. Ne ä't tiéndd Ti'd 

kiila. Siz ш ' tűnd sueda. Siz ne at IWndd jarr& siéda tfelld je'rä' 
дШЪЬэт. Siz vana täesdmiez kítdn, Vediji Iqja aiga pal ta'd sin, 

kus lassiji kiela sVzzol, sis tiediji, kus kue&d ta liji. 

Siz ne a4 ifeda'ndd bäl'kidi mä*g päl tükkiz ül'z. Sis te per'ri 

se urri аъЧэп ta'ggiz. Siz ne a4 lassdndd iVd tueiz bal'k taggiz, laz 
lak sieda' veísdm. Siz ne a4 ve'dUwd: ab kumbit ab ив tűnd ta'g-
giz. Siz vana1 tVésdmiez k%Un: lassiji vei kuelmiz, siz ju ne tuWid 
ta'ggiz. Se ka äb tűnd. Siz vana' tVesdmiez kitdn: lassigid nänt 
tükkiz ta'ggit, siz ne tutt'id — aga mit üké äb ив tűnd ta'ggis. Siz 
Шпэа üdstiz rdd'tdm. Jera\ 

S z ó s z e r i n t i S z u o m i - ü n n f o r d í t á s . 

Eajarahvas — ne ovat tupaa alkaneet tehdä. Silloin he eivät 
ole yhtään ikkunaa l tehneet, mutta tupa on ollut pimeä. Silloin 
he ovat panneet liikkeelle (tkp. nostaneet) lautamiehet, jotta lauta
miehet päättäisivät, kuinka tupaan valo 2 tulee sisälle. Lautamiehet 
ovat sanoneet: ottakoon joka ainoa säkin ja lähtekööt ulos, avat
koot säkin suun (tkp. tehkööt säkin suun valloilleen), niin lähtee 
valo säkin sisälle ja sitten pankoot hyvin nopeasti säkin suun 
kiinni, että valo ei lähde ulos, sitten viekööt tupaan ja laskekoot 
säkin suun taas auki, niin tulee muka tupa valoisaksi. Mutta silloin 
he ovat kantaneet päivän läpi: tupa on ollut niin pimeä kuin on 
ollutkin. Silloin kaikkein vanhin lautamies on katsellut seinän 
raosta,3 että siellä on paistanut valo. Silloin hän on sanonut: 
hakatkoot suuret aukot seinään, niin tulee valoisaksi. Ja niin on 
tupa ollut valoisa. 

Sitten on ollut tupa kovin kylmä. Lautamies on määrän
nyt että muuraisivat uunin.4 Ja he ovat muuranneet, tupa on ollut 
sittenkin kylmä. Niin vanha lautamies on sanonut: vetäkää vil
lainen lanka ympäri uunin, niin lämmin ei lähde ulos. Niin ne 
ovat vetäneet, mutta lämmin on lähtenyt ulos. Silloin vanha lau
tamies on sanonut, että lämmittäisivät uunia. Ne ovat lämmittä
neet, niin tupa on tullut lämpöiseksi. 

Silloin vanha lautamies on sanonut: «kylväkää suolaa.» 
Niin he ovat kylväneet peltoon suolaa. Sitten ovat panneet korvan 
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maahan ja kuullelleet, tokko suola myös kasvaa. Vanha lauta-
mies on sanonut, ettá kasvaa kylla. Niin on kasvanut suuri suola, 
mutta semmoinen, ettá kásin ei voi siihen tarttua. Silloin óvat 
láhteneet lehmát suolaan. Lautamies on arvellut, kuinka lehmát 
pois saa ? nyt kun itse láhtee ajamaan, niin lamaa (tkp. kahlaa) 
euolan maahan. Mutta sitten he óvat panneet lautamiehen suuren 
rahin paálle istumaan ja hánelle patukan káteen ja sitten neljá 
miestá kantanut hántá, jotta hán ajaisi lehmát pois. 

Sitté Q he óvat alkaneet suolaa niittáá, mutta eivát ole voineet 
sitá niittáá — heillá ei ole ollut vikahdetta. Silloin vanha lauta
mies on sanonut, ettá pitáá ampua pyssyllá suola pellosta. Ja 
sitten ne óvat ampuneet eivátká ole saaneet sitá ammutuksi ja 
óvat ilman suolaa jááneet. Niin ne óvat tuoneet hinta uunin 
paálle ja kuivanneet sitá, jotta se muuttuisi suolaksi, mutta se on 
sulanut pois. 

Sitten lautamiehet óvat láhteneet krouviin. Siellá on ollut 
suuri kollikissa. He óvat kysyneet, miká sen nimi on (tkp. kuinka 
sitá nimittáá). Krouvari on sanonut, etá se on hiirten-herra.5 Mutta 
náillá on ollut sangen paljo hiiriá. Vanha lautamies on kysynyt: 
kuinka paljon se maksaa. Krouvari on sanonut: kolme sataa rup-
laa. Vanha lautamies on maksanut. Mutta nyt ne óvat láhteneet pois, 
ottaneet kissan myös mukanaan. Nii nvanha lautamies on láhtenyt 
takaisin kysymáán, mitá se hiirten-herra syöpi. Krouvari on 
sanonut: mitá antaa, sitá syöpi. Vanha lautamies on sanonut 
náille muille lautamiehille ettá se syö ihmisiá ja eláimiá. Hán ei 
ole kuunnellut, kuinka krouvari on sanonut. Sitten ne óvat alka
neet lyödá kissaa. Kissa on láhtenyt katon paálle. Sitten ne suu-
rella korennolla óvat láhteneet pistámáán — kissa hyökánnyt pit-
kin korentoa heidán silmillensá ja alas edelleenfi ja sitten takaisin 
láhtenyt katon püálle. Silloin lautamiehet kokoontuneet taas páát-
támáán kuinka se tuhottaisiin (tkp. kuinka tárnán v. tálle loppu 
saisi), támáhán, syöpi heidát tykkánáán suuhunsa. Vanha lauta
mies on sanonut: sytyttáá tuvan tuleen (tkp. panee tupaan tu-
len), jotta kissa palaisi. Sitten óvat sytyttáneet tuvan tuleen —tupa 
on alkanut palaa, mutta kissa on rientányt pois ja toisen katon 
paálle ylös. Vanha lautamies on sanonut: sytyttákáá vain se taas 
palamaan (tkp. pankaa vain sinne taas túli juureen) — saapi náhdá 
(tkp. nákee), kunne se sitten láhtee. Kissa láhtenyt alas taas ja 
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kolmannen katon páálle ylös. Vanha lautamies on sanonut: 
parempi on polttaa tykkanáán asunnot,7 kuin ettá kissajáá eloon, 
silloinhan tárná syöpi heidát suuhunsa. Niin kissa on juossut 
metsáán edelleen. 

Sitten náillá ei ole ollut leipáá. Vanha lautamies on sano
nut: pitáá láhteá saamaan yksi kivi, sitten jauhaa jauhoja. He 
óvat kierittáneet kiven suuren máén páálle ylös ja niin siellá máén 
álla on ollut suuri járvi. Sitten on ollut sieltá kivi alas laskeminen. 
Vanha lautamies on sanonut: yksi mies pistáköön páánsá kiven 
silmáán, muuten kivi syöksyy járveen: silloin ihminen nákee, 
kunne se saapi. Sitten óvat laskeneet kiven valloilleen — mies ollut 
kiven silmássá. Sitten kivi láhtenyt miehineen kaikkineen niinkuin 
luoti járveen sisálle. Sen jálkeen he eivát ole náhneet ei miestá, 
ei kiveá. 

Sitten he óvat alkaneet kirkkoa tehdá. He óvat tehneet 
yhden kellőn. Sitten on tullut sota. He óvat láhteneet járveen 
kelloa kátkemáán. Vanha lautamies on sanonut: pitáá leikata 
veneen reunaan merkki siihen paikkaan, johon laskee kellőn 
sisálle, sitten tietáá, mihin paikkaan se tulee. 

Sitten ne óvat vetáneet hirsiá máén páálle tykkanáán ylös. 
Viimeinen se on syössyt takaisin. Silloin he óvat laskeneet toisen 
hirren, jotta se láhtisi sitá etsimáán. He óvat odottaneet: ei kum-
pikaan ole tullut takaisin. Silloin vanha lautamies on sanonut: 
laskee vielá kolmannen, sittenpá ne tulevat takaisin. Sekáán ei 
ole tullut. Vanha lautamies on sanonut: laskekaa ne tykkanáán 
takaisin, sitten ne tulevat, mutt'ei yksikáán ole tullut takaisin. 
Sitten óvat láhteneet uudestansa hakkaamaan. Sen pituinen se. 

1 Tkp. =s lápeá. 2 Tkp. = valkea. 3 Tkp. == vaiheelta. 4 Tkp. = ahjon. 
5 Tkp. — isántá. ö Tkp. = edespáin. 7 Tkp. s= elot. 

A határi nép házat kezdett ópiteni. Aztán egy ablakot sem 
csináltak és a ház sötét volt. Aztán rábírták az esküdteket, hogy 
mondják ki, hogyan jöhet világ a házba. Az esküdtek azt mondták, 
fogjon mindenki egy zsákot és menjenek ki, nyissák ki a zsák száját, 
akkor bemegy a világ a zsákba és aztán nagyon gyorsan tegyék be 
a zsák száját, hogy a világ ne menjen ki, azután vigyék a házba 
és megint nyissák ki a zsák száját akkor világos lesz a ház. Hát 
aztán egész nap hordották: a ház olyan sötét maradt, mint volt. 
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Akkor a legöregebb esküdt a falnak egy hasadékán át meglátta, 
hogy ott világ fénylik. Akkor azt mondta, vágjanak a falba nagy 
lyukakat, akkor világos lesz. És aztán vágtak és a ház világos volt. 

Aztán a ház nagyon hideg volt. Az esküdt azt mondta ki, 
hogy rakjanak egy kályhát. Hát aztán megrakták, a szoba mégis 
csak hideg volt. Akkor az öreg esküdt mondta: húzzatok gyapjú
fonalat a kályha körül, akkor nem megy ki a meleg. Aztán húztak, 
de a meleg kiment. Akkor az öreg esküdt mondta, fütsenek be a 
kályhába. Aztán befűtötték és a ház meleg lett. 

Aztán az öreg esküdt mondta: vessetek sót. Azután vetettek 
sót a földbe. Azután fülüket a földre tették és hallgatóztak, hogy 
nől-e a só. Az öreg esküdt mondta, hogy nő bizony. Azután nagy 
só nőtt, de olyan, hogy nem lehetett kézzel hozzá nyúlni. Akkor 
tehenek mentek a sóra. Az esküdt kimondta: hogyan lehet eltávo
lítani a teheneket? ha maga megy hajtani, akkor legázolja a sót. 
Hát akkor az esküdtet egy nagy padra ültették és egy nagy kor
bácsot adtak a kezébe és azután négy ember vitte őt, hogy hajtsa 
a teheneket. 

Azután kezdték vágni a sót, de nem tudták levágni — nem 
volt nekik kaszájuk. Akkor az öreg esküdt azt mondta, hogy pus
kával kell ellőni a sót a földről. Hát aztán lőttek és nem lőtték 
meg és só nélkül maradtak. Aztán havat vittek a kályhára és 
szárították, hogy sóvá legyen — de bizony elolvadt. 

Aztán az esküdtek korcsmába mentek. Ott egy nagy kandúr volt. 
Aztán kérdezték, hogy minek híják őt. A korcsmáros azt mondta, 
hogy az az egerek ura. Nekik pedig sok egerük volt. Az öreg esküdt 
kérdezte: mi az ára neki. A korcsmáros azt mondta: háromszáz 
rubel. Akkor az öreg esküdt megfizette. Hát aztán elmentek a 
kandúrt is magukkal vitték. Aztán az öreg esküdt visszament meg
kérdezni, hogy mit eszik az egerek ura. A korcsmáros azt mondta : 
a mit ád az ember, azt eszik. Akkor az öreg esküdt azt mondta a 
többi esküdteknek, hogy embereket és állatokat eszik. Ő nem 
hallotta, hogy mit mondott a korcsmáros. Aztán verni kezdték a 
kandúrt. A kandúr a háztetőre ment. Aztán egy nagy doronggal 
kezdték szúrni a kandúrt — a kandúr leszaladt a dorong hosszá
ban velük szembe ós le a földre s aztán visszament a háztetőre. 
Aztán az esküdtek megint összeültek határozni, hogy lehetne őt 
elveszíteni, Ö mindnyájukat meg fogja enni. Akkor az öreg esküdt 



LÍV NYELVMUTATVÁNY. ^73 

mondta: föl kell gyújtani a házat, hogy a kandúr égjen el. Aztán 
fölgyújtották a házat, a ház égni kezdett, de a kandúr lerohant s 
egy másik háztetőre föl. Az öreg esküdt mondta: gyújtsátok meg azt 
is — meglátjuk, hogy akkor hová fog menni. A kandúr megint 
lement és föl egy harmadik háztetőre. Az öreg esküdt mondta: 
jobb lesz a házakat mind leégetni, mint ha a kandúr életben 
marad, mert akkor őket fogja megenni. Aztán a kandúr elrohant 
az erdőbe. 

Akkor nekik nem volt kenyerük. Aztán az öreg esküdt 
mondta, el kell menni egy követ keresni, aztán lisztet kell őrölni. 
Aztán fölhengeritették a követ egy nagy hegy tetejére, a hegy alatt 
pedig egy nagy tó volt. Aztán le kellett ereszteni a követ. Az öreg 
esküdt mondta: egy ember dugja be a fejét a kő lyukába, máskép 
a kő rohan a tóba: akkor meglátja az ember, hová fog menni. 
Aztán eleresztették a követ — egy ember volt a kő lyukában. 
Akkor a kő ment emberestül együtt mint a golyó a tóba. Aztán 
nem látták sem az embert, sem a követ. 

Aztán templomot kezdtek építeni. Egy nagy harangot csi
náltak. Akkor háború lett. Aztán mentek eltenni a harangot egy 
tóba. Akkor az öreg esküdt mondta, hogy jegyet kell vágni 
a csónak szélébe azon a helyen, a hol a harangot beeresztik, akkor 
megtudják, hogy micsoda helyen lesz. 

Azután gerendákat húztak föl egészen a hegy tetejére. Akkor 
az utolsó rohanva dőlt vissza. Aztán egy másik gerendát eresztet
tek le utána, hogy menjen azt keresni. Aztán vártak, egyik sem 
jött vissza. Akkor az öreg esküdt mondta: le kell ereszteni még 
egy harmadikat, akkor majd visszajönnek. Az sem jött. Aztán az 
öreg esküdt mondta : eresszétek mindannyit vissza, akkor jönnek—-
de egy sem jött vissza. Aztán mentek újakat vágni. Eddig van. 

Dr. SETALA EMIL. 
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